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چکیده

این مقاله بر آن است که تبارهای فکری حزب جمهوری اسهالمی ،مههمتهرین
اجتماع اسالم انقالبی را در فضای جغرافیایی ایران با استفاده از روششناسهی
اجتماعگرایی بررسی کند .این روششناسی ،شکلگیری ،عقالنیت و بحران در
سنتهای فکری را بها معیارههای خاصهی توضهیح مهیدههد کهه متفهاو

از

روششناسیهای پوزیتیویستی و تحلیل گفتمانی است و بهنظهر مهیرسهد بها
کاربست آن در ایران بهتر بتوان از معیارهای بومی در شکلگیری جریانههای
فکریه سیاسی کمک گرفت .بنابراین در پاسخ به پرسش تبارها و ریشههههای
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فکری حزب جمهوری اسالمی به عنهوان مههم تهرین اجتمهاع سیاسهی اسهالم
انقالبی ،فرض مهم این نوشتار آن است که تبارههای آن ،ریشهه در منازعها
مشروطه بهویژه مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسالمی دههه ( 1320فهدائیان
اسالم) دارد .یافتههای تحقیق نشان مهیدههد کهه حهزب جمههوری اسهالمی،
آموزههای خود را از این سنتهای فکری اتخاذ کرد و از طریق گفهتوگهوی
دیالکتیکی با برخی از سنتهای فکری نظیر مشروطه شیعی ،اتحاد اسهالمی و
اسالمگرایی چپ با حفظ آموزههای اصلی ،به ورود برخی آموزههای جدید و
مفصل بندی خود بسیار کمک کرد .این پهژوهش سهعی کهرده اسهت از منهابع
اسنادی و تاریخ شفاهی در بررسی فرض باال بههره بهرده و روایهت جدیهدی
عرضه کند.

واژگــان کلیــدی :سذذنت فک ذ  ،رسذذالم رنقالمذذی ،حذذزب امهذذور رسذذالمی،
روششناسی راصماعگ ریی ،مش وطه ،فدرئیان رسالم
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مقدمه
رابطه سنت و تجدد بیش از یک قرن است که به مناقشهای بهزر
تبدیل شده است .این رابطه ،تهاریخ معاصهر ایهران را متفهاو

در تهاریخ ایهران

از دیگهر برههههها و

جغرافیای تاریخی و اجتماعی آن را نیز از دیگهر کشهورهای همسهایه متمهایز کهرده
است ازاینرو ،تحوال

آن منحصربهفرد و خارا از پیشبینهی و رفتارشناسهیههای

عادی است .این مناقشه منجر به شکلگیری سنتها و جریانهای فکری شده اسهت
و درنتیجه به خلق معنا پرداخته و بخشی از عرصه فکری و اجتماعی را تسخیر و به
بسیا اجتماعی دست زدهاند .گرچه ممکن است این سنتها مدتی به انزوا روند ،اما
ازآنجاکه حاصل تکًر فکری ،شکاف های اجتمهاعی و فرهنگهی ههر جامعهه اسهت،
همیشه حضور دارند .بنابراین ،همه آنها را مهیتهوان در سهه مقطهع مشهروطیت اول
( ،)1284-1304دهه  )1320-1332( 1320و همزمان بها پیهروزی انقهالب اسهالمی
ایران بیش از هر زمان دیگری رصد کرد.
در این میان سنتهایی که بیش از همه بروز عینی داشتهاند ،سنتههای فکهری
اسالم گرا بوده اند .درواقع بروز و ظهور هر جریان فکری در ایران ،منوط به تعریه
رابطه خود با اسالم بوده است زیرا امتزاا ایرانیت و اسالمیت این سرنوشت را رقم
زده و ماهب همواره بهصور

یک منبع اعتبار عمل کرده است .درنتیجه ،سنتهای

فکری اسالم سیاسی نظیر اسالم لیبرال ،اسالمگرایی چپ ،اتحاد اسالمی ،رادیکالیسم
اسالمی و اسالم انقالبی فصل مهمی از تاریخ ایران ازجملهه انقهالب اسهالمی را بهه
خود اختصاص دادهاند .فضهای زنهدگی فکهری و عملهی پهس از انقهالب اسهالمی،

حزب جمهوری اسالمی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسالم انقالبی در ایران :تبارها و ریشهها

که هرکدام سعی در ارائه پاسخی مناسب به بحرانهای معنایی جامعه ایرانی داشتهاند

منعکسکننده مسابقه ایدئولوژیکی بود که بهصور رقابت همزمان میان سهنتههای 173

فکری مختل

انجام میگرفت .در این دههه افکهار عمهومی در پهی عبهور از سهنت

فکری باستانگرایی بود لاا بدیلهای مختلفی وجود داشت .این بهدیلههای فکهری
معطوف به عمل و درپی تحقق اجتماعی و مسئله آنها بسیا اجتمهاعی بهود .دعهوی
آنها که در تقابل و گفتوگوی دیالکتیکی بهسر میبردند ،سنت و تجدد یا ماهب و
ملیت و عدالت و آزادی در ایران بود .ازجمله این سنتها ،اسهالم انقالبهی بهود کهه
مهم ترین اجتماع سیاسی این دهه ،یعنی حزب جمهوری اسالمی را شکل داد .با این
مقدمه پرسش اصلی این پژوهش آن است کهه تبارهها و ریشههههای فکهری حهزب
جمهوری اسالمی بهعنوان مهمترین اجتمهاع مبتنهی بهر اسهالم انقالبهی چیسهت کهه
ویژگیهای منحصربهفردی در تاریخ ایران به آن بخشهیده و حتهی آن را متفهاو
سایر اجتماعا

از

سیاسی کرده است در پاسخ به پرسهش اصهلی بایهد گفهت حهزب

جمهوری اسالمی که مهمترین اجتماع سنت فکری اسالم انقالبهی اسهت ،ریشهه در
سنت فکری مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسالمی (مهمترین اجتمهاع آن فهدائیان
اسالم در دهه  1320و هیئتهای م تلفه اسالمی در دهه  )1340داشت .لیکن برخی
از آموزههای خود را نیز از منازعا
فکههری اتحههاد اسههالم (وحههد
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مشروطه (پارلمان ،قانون ،حکومت و ،)...سهنت
اسههالمی و موضههوع فلسههطین در ایههران و منطقههه

خاورمیانه) و اسالمگرایی چپ (بهویژه در آموزه عدالت اجتماعی) اتخاذ کهرد .ایهن
موضوع خود بر پیچیدگی این اجتماع سیاسی میافزاید.
در این مقاله اسالم انقالبی بهمًابه یک سنت فکری تلقی شده و تحلیل و تبیهین
مهمترین اجتماع آن براساس روش اجتمهاعگرایهی 1صهور

گرفتهه اسهت .بههنظهر

میرسد با پیوند این سنت فکری و تبیین آن با روششناسی باال میتوان گهامی مههم
در ارزیابی حزب جمهوری اسالمی برداشت گامی که با نگهاهی بهومیتهر و یهافتن
پاسخی شایسته از درون همراه است .در این مقاله ،تبارهای حزب جمهوری اسالمی
با استفاده از بیانیهها ،منابع تحلیلهی ،اسهناد و تهاریخ شهفاهی آن بهه بحهث گااشهته
میشود تا علت ظهور و دالیل برجستگی آن مشخ

شود.

1. Communitarianism

 .1مروری بر ادبیات موضوع
حزب جمهوری اسالمی ،در ادبیا

موجود ،به ویژه در داخل کشور ،بهردم اهمیهت

کمتر بررسی شده است .البته این موضوع در مراکز پژوهشی خارا از کشهور مهورد
توجه بوده است اما ازآنجاکه به متون ،رسائل ،منابع اصهلی و اسهناد آنهها دسترسهی
نداشتهاند ،آثار آنها بیشتر جنبه کلی گویی به خود گرفته و یها در بررسهی خطهوط و
مسئله اساسی آن به خطا افتادهاند .از سویی چون اسالمگرایی حالهت دیگهر خهودی
برای آنها داشته است ،برخی از روی تنفر به سراغ آنها رفتهاند .ادبیا

نوشتاری ایهن

اجتماع سیاسی در داخل کشور نیز گسترده است ،اما بیشتر روایتی همدالنه در قالب
خاطره را بازگو میکند که نتیجه هر دو دیهدگاه ،عرضهه ادبیها

ناقصهی از آنهها در

عرصه نوشتاری بوده است.
بهنوعی رویکرد تنفرانگیز را میتوان در آثار سههراب بههداد ازجملهه در مقالهه
مهم وی «اتوپیای اسالمی در ایران پیش از انقالب :نواب صفوی و فهدائیان اسهالم»،
بهها عنههوان «خمینههی ،جامعههه و سیاسههت فههدائیان» و کلیههاتی در کتههاب «خمینیسههم»
آبراهامیان سراغ گرفهت

(Behdad, 1997; Ferdouus, 1983; Rahnama & Behdad (ed),

).1995; Abrahanian, 1993
این آثار بیشتر با نگاه تاریخی ،اسالم انقالبی و اجتماعا

آن را بررسی کردهاند

و حالت توصیفی به خود گرفتهاند .آثار مزبور فدائیان اسالم را با هیئتههای م تلفهه
و حزب جمهوری اسالمی یکی دانسته و تفاو های مهم آنها را بررسی نکهردهانهد.
تنها آبراهامیان در اثر خود به تحلیل طبقاتی زندگی امام خمینی(ره) پرداختهه اسهت.
در آثار دیگری که در مورد ماهب و سیاسهت یها دیهن و دولهت در ایهران بهه قلهم
شاهرخ اخوی ،امیرسعید ارجمند ،بخاش و فیشر منتشر شده است ،حزب جمههوری
اسالمی بهردم اهمیت و اثرگااری آن در تداوم انقالب اسهالمی کمتهر مهورد توجهه
قرار گرفته و یا بهصور

گارا بررسی شده است .این آثار کمتر از نگاهی بهومی بهه

تاریخ ایران بهره بردهاند و از اشتباههای تاریخی بسیار نیز رنا میبرند.
روایت همدالنه را باید در آثار وابستگان بهه حهزب جمههوری اسهالمی ماننهد
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کتاب «ایران پس از انقالب اسالمی :بحران یک دولت اسالمی» ،مقاله امیهر فهردوس

خاطرا منتشرشده برخی از اعضای آن سراغ گرفت .هرچند برخی نکا ناگفته را 175

میتوان در تاریخ شفاهی حزب دنبال کرد ،لیکن تکرار و ادراق در این آثار ماللآور
مینماید و در تدوین آنها از تکنیک مصاحبه بهخوبی بهره نبردهاند .از مهمترین ایهن

متون میتوان از ناگفتههای مهدی عراقی ،خاطرا جواد منصهوری ،ابوالفضهل تهوکلی
بینا و عبداهلل جاسبی ،از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی و خهاطرا
اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای هیئت م سس حزب جمهوری اسالمی نام برد .از
آثار تألیفی مستقل میتوان به حزب جمهوری اسالمی ،نوشته خیراهلل اسهماعیلی نهام
برد (اسماعیلی .)1386 ،این کتاب اطالعاتی کلی به روش توصهیفی از حهزب ارائهه
میدهد و در ارائه تحلیلی مناسب باز مانده است .پایاننامهای نیز در دانشهگاه تههران
در این مورد دفاع شده است که نسبت به آثار منتشرشهده کنهونی از دنهای بیشهتری
برخوردار است (کشاورز قاسم آبادی .)1368 ،این پایاننامه در نگاه تحلیلی خود بهه
حزب بیشتر برنامههای حزب را بررسی کرده است .عبداهلل جاسبی از کسهانی اسهت
که مدعی نگارش کامل تحوال

حزب در کتاب «تشهکل فراگیهر» اسهت (جاسهبی.

 .) 1386وی که چند سال معاون اجرایی دبیرکل حزب بوده است ،سعی کرده اسهت
از این طریق دینی ادا کند .این اثر که ادراق و تکرار در آن موا میزند ،توسط دفتهر
پژوهش دانشگاه آزاد منتشر شده است .تنها جلد سوم آن با عنهوان «تشهکل فراگیهر:
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حزب جمهوری اسالمی ،تولدی در انقالب اسالمی (ریشههها ،سهاختار و رابطهه بها
احزاب سیاسی)» ،مبتنیبر اسناد و بهطور محققانهای نگارش شده است و یهک جلهد
از این مجموعه نیز که فقط اسناد حزب را تدوین کرده است ،اهمیهت دارد .در ایهن
میان ،خاطرا

محسن دعاگو بهتر از دیگر آثار ،حزب جمههوری اسهالمی را معرفهی

می کند .دعاگو کهه مسهئول بخهش عقیهدتی حهزب بهوده ،برنامهه ههای آموزشهی و
درگیریهای درون حزب را بهتر بازگو کرده اسهت (کالچیهان .)1382 ،در مجمهوع
آثار باال بیشتر بهه توصهی

حهزب ،معرفهی هیئهت م سسهان و شهورای مرکهزی و

برنامههای آن پرداخته و آنچه پژوهش حاضر را از این آثهار متمهایز مهیکنهد ،روش
تبیینی و نگاهی علی در مورد ریشههای فکری حزب است که نقیصه مهم ایهن آثهار
است.

 .2اسالم انقالبی بهمثابه «سنت» و حزب جمهوری اسالمی بهمثابه «اجتماع»:
روش تحلیل
نظریه فلسفی و روشی اجتماعگرایی ازجمله رهیافتهای سنتی در علهوم سیاسهی و
یکی از رهیافتهای مسلط بر مناظره دهه هفتاد میالدی در نظریه سیاسهی هنجهاری
بوده است (مارش و استوکر .)53 :1384 ،این نظریه بیش از چند دهه در تالش بوده
است با ارجاع به سنت فلسفی کالسیک ،پاسخهای روشن و قابلقبولی برای برخهی
از مهمترین پرسشهای نظری و روشی فراهم کند .روششناسهی و معرفهتشناسهی
این مکتب ،آن را از دیگر رویکردهای تحلیلهی و فکهری متمهایز مهیکنهد و بهه دو
موضوع اشاره دارد :یکی نظریه که به نقد و تحلیل جامعه دربی میپهردازد و مبهانی
هستیشناختی دارد و دیگری رویکردی نظهری در مهورد ماهیهت علهم کهه در ایهن
حالت بهصور

فرانظریهای دربارة ماهیت علوم اجتماعی ظهاهر مهیشهود و مبهانی

روششناختی دارد .زمینهگرایی یا اجتماعگرایی راهی میان دو مکتب پوزیتیویسهم و
جهانشمول برای عقل بشری وجهود نهدارد ،درعهینحهال متهاکر مهیشهود کهه راه
پساتجددگرا نیز به نوعی ذهنیگرایی فردی افراطی خواهد انجامید و به یک نسهبیت
اخالقی میرسد .در این نگرش مفهاهیم اجتمهاعی و سیاسهی را نمهیتهوان تعریفهی
سراسر بیطرفانه ،خالی از ارزش و تجربی دانست ،بلکه معنای آنهها بهه اجتماعها
متفاوتی بستگی دارد که اهداف و دایا

انسانی را شهکل مهیدهنهد (براتعلهیپهور،

 10 :1384و  .)23بنابراین شکلگیری عقالنیت را محیطی میدانند.
«بهطورکلی اصول روششناختی مورد نظر آنها عبارتند از:
ه ضمن مخالفت با جهانشمولی ،تأکید میکنند که ارزشها باید براساس شهیوه
زندگی گروهها ،جوامع و اجتماعا

مورد تفسیر و پاالیش قهرار گیهرد .درنتیجهه در

این دیدگاه تاریخ و بستر تاریخی در بررسی یک جریان فکری اهمیت اساسهی دارد
و فرصتی برای بومی نگریستن ارائه میکند.
ه پدیدهها بهمًابه نقشها ،روابط اجتماعی ،گفتمانهها و نهادهها بایهد همچهون
«سازههای اجتماعی» به تصور درآیند.
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تحلیل گفتمان است .ایهن مکتهب مهیپهایرد امکهان تبیهین اصهول و مبهانی عهام و
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اجتماعی فهمیده شود.
ه سطح تحلیل آنها نه خرد و کالن بلکه محلی است و مکان برای آنها اهمیهت
فراوانی دارد (فیرحی.)1385 ،
ه «مفاهیم اجتماعگرایی مرتبط با پدیدارشناسی ،هرمنوتیک و سنتههای علمهی
سازهگرایی اجتماعی اسهت کهه در برابهر انتخهاب عقالنهی و رهیافهتههای علمهی
طبیعینگر به اجتماع با گرایش لیبرالیستی است» ).(Frazer, 1999: 18
ه تفسیرگرایی 1یک اصل اساسی در اجتماع گرایی است .آنها معتقدنهد بهتهرین،
منسجمترین و کاراترین طریق انجام کردارها نه یکسری اصول کلی ،جهانشمول و
بنیادین بلکه تفسیر و پاالیش ارزش هها براسهاس شهیوه زنهدگی گهروهههای معهین،
اجتماعا

و جوامع است .برای آنها ،اجتماع در پیوند با تفسیرگرایی معنها مهییابهد،

زیرا ارزشها و کنشها محصول اجتماعها

و ناشهی از شهیوه زنهدگی آنهها اسهت.

چارلز تیلور در مقالة «تفسیر و علوم مربوط به انسان» ،که بهه توصهی

حیطهة بیهنش

تفسیری میپردازد ،استدالل میکند کهه علهوم اجتمهاعی بههناچهار بایهد تفسهیری و
معنیکاو باشند و تحقیقا

اجتماعی که صرفاً مبتنیبر عوامل عینی (مًهل ربهطههای

علی ،ساختارهای اجتماعی و عقالنیت انتزاعی) باشند ،نهاگزیر ناکهام خواهنهد مانهد
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(لیتل.)135 :1373 ،
این مکتب از مفاهیم مهمی نیز بهره میبرد کهه مههمتهرین آن اجتمهاع 2اسهت.
فریزر به چالشهای گوناگون در مورد مفهوم اجتماع اشاره میکند .وی بر آن اسهت
که «اجتماع اوالً یک موجودیت است :مانند گروهی از مردم یا یک نهاد یها رشهتهای
از نهادها مانند شرکت ،دانشگاه ،خانواده و ...ثانیاً اجتماع بهمعنای روابط خاص میان
افراد ازجمله اصول مشترک ،معنای مشترک ،اهداف ،خیر و زندگی مشترک است که
هم عینی و هم ذهنی است .دیگر عامل مهم مشترک در اجتمهاعهها ،یهک گاشهته و
آینده و نسلهای گاشته و اعقاب آینده است و درنهایت نموداری از اجتمهاع ،نهوع
موجودیت و روابط و الگوهای آن را ترسیم میکند» ).(Frazer, 1999: 76-77

1. Interpretivism
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2. Community

سنت 1یکی دیگر از مفاهیم مهم و بنیانهای نظری روششناسی اجتمهاعگرایهی
است و دیگر مفاهیم در پرتو آن معنا مهییابنهد .اجتمهاعگرایهان چههار مبنهای مههم
تعینبخش اصول و ارزشهای برتر را شامل خیرهای اساسی یها نخسهتین (راولهز)،
چارچوبهای ارزشگاار م ثر (تیلور) ،معانی اجتماعی (والزر) و سنت (مکاینتایر)
میدانند (براتعلیپور .)65 :1384 ،السدیر مکاینتایر در کتاب «عهدالت چهه کسهی و
کدامین عقالنیت» از چهار سنت مهم تاریخی هسنت ارسطو ،سنت آگوستینی ،سهنت
اسکاتلندی و سنت لیبرالیسمه یاد میکند که موضوع عمهده آنهها ماهیهت عقالنیهت
عملی و عدالت بود و هرکدام یکسری دعاوی و اصول کلی و انتزاعی داشهتند کهه
بهتدریا خود را به قدرتی انسجامیافته در قالب نهادهای سیاسی و اجتمهاعی تبهدیل
کردند (مکاینتایر.)181-182 :1378 ،
مکاینتایر ،سنت را مهمترین عنصر بررسی یهک جریهان فکهری مهیدانهد کهه
معطوف به هدف یا خیر خاصی است و زمینهای است که در آن یک جریهان فکهری
استراتژی و تاکتیکهای ویژهای برای خود تعری

میکنهد .ههر سهنت از عقالنیهت

خاصی برخوردار است و در فهرست فضایل ،برداشهت خهود از نفهس و نفسهانیت،
انواع کیهانشناسی ،روش دستیابی به عقالنیت عملی و ...با سنتهای دیگر متفهاو
است .با سنتهای دیگر در همزیستی ،تضاد و تعامل بهسر میبرد و میان آن سنت و
رقبایش بحث و جدل وجود دارد (مک اینتهایر .)182 :1378 ،الگهوی مزبهور ،نگهاه
ویژهای نیز به دین و ماهب در پیدایی و تهداوم سهنتههای فکهری دارد و یکهی از
ویژگی های مهم آن بررسی تحوال

فکری و اجتماعی در سایه سنتها و جریانا ،

بهجای تأکید بر شخصیتها است (فی 325 :1384 ،و  )1()326مک اینتایر بههوضهوی
مفهوم سنت را در کتاب «پس از فضیلت» طهری و در کتهاب «عهدالت چهه کسهی
کدامین عقالنیت» به تفصیل شری می دهد .سنت« ،هسته» نظریهه اجتمهاع گرایهی وی
است(.)2
براساس نظریه اجتماعگرایی میتوان پنا مرحله را در ظهور و سقوط هر سنت
1. Tradition
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آداز و تداوم مییابهد و طهی آن روایهت خاصهههی از هسهتی و جههان عرضهههه و
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فکری بررسی کرد :ال ) بحران بیقراری در یک جامعه ب) شکلگیهری عقالنیهت
سنت فکری جدید و انسجامبخشی به آن ا) گفت وگوی سهنت فکهری جدیهد بها
دیگر سنتها بهصور

مسالمتآمیز یا تخاصم آمیز د) بحران در سهنت فکهری ه)

احیاو این سنت فکری توسط میراثداران .بهاینترتیب در تحلیهل ظههور ههر سهنت
فکری به بحران معنایی یک جامعه و امکان ظهور سهنتههای فکهری متعهدد اشهاره
میشود .همچنین تبارها و ریشههای این سنت ،در سهنتههای اجتمهاعی بهزر تهر
ریشهیابی شده و امکان بروز تفاسیر متعارض از درون آنها تحلیل میشهود (عباسهی،
 .)28-33 :1388آنههها نیهرو و حیها

خههود را از سرچشههمههههای خاصهی (تبارههها)

میگیرند .بهاین شکل سنت ارسطویی از دل حیا

فکهری و بالدهی دولهتشههر و

تعالیم دیالکتیکی آکادمی افالطون و لیسیوم ارسطو سربر آورد و سنت آگوسهتینی در
مراکز فرقههای ماهبی و در متن اجتماعا

دنیوی شکوفا شد»( .مک اینتهایر:1378 ،

.)181
مک اینتایر از تحقق چند رویداد برای ظهور این سنتها یاد مهیکنهد :ازجملهه
امکان تفاسیر مختل

و تطبیقناپایر از متون یک سنت اجتماعی بهزر

کهه تهاکنون

اشخاص ،گفته ها و متون آن ،حجت و مورد تأیید بودهاند رویارویی با موقعیتهای
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جدید که به پرسشهای جدید دامن میزند و مشخ
حاکم فاقد منابع و امکانا

میکند کهه سهنت اجتمهاعی

درونی الزم برای ارائه پاسخ به این پرسشهای نو است

یا ممکن است از طریق تماس و گفتوگوی دیالکتیکی ،عقالنهی یها دیرعقالنهی بها
دیگر اجتماعا  ،این سازوکار تفسیری جدید طری شود .بهطورکلی هر سنتی بهرای
تبدیل شدن به یک سنت فکری و بسط خود نیازمند طی سه مرحله پیشگفته تحول
سنت است (مکاینتایر.)184 :1378 ،
هر سنت فکری پس از بروز اجتماعی ،وارد مرحلهای میشود که مکاینتهایر از
آن بهعنوان «عقالنیت سنت» یاد میکند .سنتهها در تفسهیری کهه از ایهن عقالنیهت
دارند با یکدیگر متفاوتند .هر سنت وقتی جریان پیدا میکند با منظومهای از ذخهایر،
معانی و مفاهیم ارتباط میگیرد که بخشهی از آنهها ابهداع مهیشهوند ،بخشهی تولیهد
میشوند و بخشی دیگر نیز در این فضای معلق از سنتههای اجتمهاعی دیگهر اخها
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عقالنیت سنتها را طی سه مرحله پیشگفته مطری میکند .درواقع مناسبا

درونهی

سنتها شامل تبارهای اندیشه ،مفسران ،مفاهیم اساسی ،منابع ،مسئله اساسی (خیهر)،
راهحلها و خروجیها در این مرحله تبیین میشوند (مکاینتایر .)188 :1378 ،ههیچ
سنتی در یک محیط بسته عمل نمیکند بلکه با سنتهای دیگر درگیر مهیشهود بهه
رقابت میپردازد مقداری نفوذ و همسویی با دیگهران پیهدا مهیکنهد و از عقالنیهت
دیگر سنتها برای روایت خاص خود بهره میبرد .الزمه این امهر یهک گفهتوگهو
است که بهشکل عقالنی یا دیرعقالنی ،دیالکتیکی یا تخاصمآمیز ادامه دارد.
بنابراین در هر جامعهای شبکهای از سنتها وجود دارند که در کنار هم زندگی
میکنند .این سنت است که از خهود دفهاع مهیکنهد در حهوزه عمهومی بهه رقابهت
میپردازد مرزهای تداخل با دیگر سنتها را پیدا مهیکنهد و از ایهن طریهق ،امکهان
سنجش بین سنتها برای افراد درون و بیرون آن سنت فراهم میشهود .مهکاینتهایر
معتقد است «اگر دو سهنت اخالقهی رقیهب ،قهادر بهه شهناخت یکهدیگر بههعنهوان
اشتراک داشته باشند .درعینحال ممکن است بعضی معیارههای قیهاسناپهایر

جها

وجود داشته باشد که هر سنت به آن تمسک میجوید ،اما این تنها نوع رابطه ممکن
نیست .دستکم در بعضی مواقع ،برای پیروان هر سنت ممکن خواههد بهود کهه بها
معیارهای خود به فهم و ارزیابی و توصی
شوند

)1989

مواضع خود توسط سهنت رقیهب نایهل

« .(MacIntyre,تاریخ روایی هریک از سنتها در واقع متضمن دو روایت

مجزا است :روایت تحقیق و مباحًه در چارچوب یک سنت خاص و روایت بحهث
و جدل میان آن سنت و رقبایش» (مکاینتایر.)182 :1378 ،
برایانفی نیز تاریخ انسان را ماننهد یهک بهازار پرسروصهدا مهیدانهد کهه در آن
نحلههای مختل

زندگی با یکدیگر برخورد دارند و عامالن آن بهه بحهث و جهدل،

سرقت فکری و فرهنگی ،تابع کردن ،متأثر شدن و بههرحال با تعامل با هم به تغییهر
یکدیگر میپردازند .به همین دلیل است که از طریق تمرکز بر نواحی مهرزی کهه در
آنها ،ایدئولوژیها و گروههای مختلفی با یکدیگر تقابل و تهداخل دارنهد ،مهیتهوان
مطالب بسیاری آموخت (فی .)325 :1384 ،از این زاویهه اجتمهاعگرایهی بهه نظریهه
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مطریکنندگان مباحث رقیب در موضوعا

مهم باشهند ،بایهد دسهتکهم از بعضهی
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دارد ،نزدیک میشود.
بنابراین با استفاده از الگوی اجتماعگرایی و بهویژه با رویکرد مکاینتایر ،ایهران
جدید ،جامعهای با خواص و شرایط فرهنگیه سیاسهی خهود اسهت .ایهن جامعهه از
اجتماعا

و سنتهای متفاو

و متکًری برخهوردار اسهت کهه هرکهدام ،عقالنیهت

خاص خود را دارد .برخی ناشی از ابداعا

جدیدی است که از تحهوال

زمهانی و

مکانی ایران ناشی شدهاند و پارهای از گفتوگو با دیگر سنتها حاصل مهیشهود و
بخشی نیز از درون سنتهای اجتماعی بزر تر اتخاذ میشوند .به این وصه

و در

چارچوب اجتماع گرایی ،منظور از اسالم انقالبی ،سنت فکری است کهه زمینههههای
عینی حضور آن با ترور احمد کسروی در سهال  1324در ایهران شهکل گرفهت و از
درون هیئتهای ماهبی برخاست .ددددة مههم و مسهئله اصهلی آن اجهرای احکهام
شریعت در جامعه و ایجاد ترس و هراس و نابودی افرادی بود که در ایهن راه مهانع
ایجاد میکردند .در این سنت فکری برای نخستینبار اندیشه حکومت اسالمی طهری
شد .با بحران در مهم ترین اجتماع این سنت ،یعنی جمعیت فهدائیان اسهالم و اعهدام
اعضای اصلی آن ،هیئت های م تلفه اسالمی با تفاو ههایی و بها رفهع بحهرانههای
معرفتشناختی ،این مسیر را ادامه دادند .مهمترین ابتکار آنها تبهدیل اسهالم سیاسهی
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رادیکال به اسالم انقالبی بود .سرانجام پس از انقالب ،حزب جمههوری اسهالمی بها
اددام اجتماعا

نیروهای ماهبی ،اسالم انقالبی را پیش برد .این سنت فکری بهطور

کامل در این جمعیت تجسم اجتماعی یافت .این جمعیت یک هفته پهس از انقهالب

اسالمی در  29بهمن  1357با صدور اعالمیهه تأسهیس بهه دبیرکلهی آیهتاهلل محمهد
حسینی بهشتی با حضور پنا مجتهد و شورای مرکزی تشهکیل شهد و نزدیهک یهک
دهه در عرصه سیاست ایران به فعالیهت پرداخهت و سهرانجام در  13خهرداد 1366
تعطیل شد« .بیانیه تأسیس» ،مانیفست این گروه بود که تبیینگر جامعهه آرمهانی آنهها
است .حضور پنا مجتهد در رأس یک نهاد مهدرن در اجتماعها

مهاهبی آن زمهان

پدیدهای نو بود .آنها نزدیک به یک دهه تمام ساختهای سیاسی ازجملهه دولهت و
مجلس را از طریق بستر اجتماعی بهدسهت گرفتنهد .در ایهن پهژوهش تنهها مرحلهه
نخست ظهور این سنت فکری ،یعنی تبارها و ریشههههای آن کهه از طریهق بررسهی
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ترسیم مدل تحلیلی زیر به بحث گااشته میشود.
(تبارهای یب جمیوری اسالمی)

تبارهای اصلی

تبارهای فرعی

 .1مشروط مشروع (شیخ فن اهلل
نوری)
ه نور دین در کومم
ه نظری اذن و عبور از سلطنم
ه اص طراز سانون اساسی
ه اجرای ا کا شر) توسط کومم
ه گسترش نظری و یم فدی
 .2رادیکالیسف اسالمی (فداییان اسال )
ه محتوای کومم اسالمی
ه پیوند رهبری سیاسی و م هبی
ه عم گرایی سیاسی
ه فلسطین

 .3خاستگاه فکری حزب جمهوری اسالمی
در ابتدای انقالب اسالمی هرکدام از سنتههای فکهری ازیهکسهو سهنت پژوهشهی
خویش را پیش میبرد و از سوی دیگر با سنتهای رقیب به تضاد و دیریهتسهازی
برمی خاست .این تضاد و گفتوگوها در همه سنتها از رونهدی مسهالمتآمیهز تها
شکل خشونتآمیز آن در نوسان بود .آنها هرکدام ضمن اینکه هسته اصلی یا مسهئله
مرکزی متفاوتی داشتند ،دوایر متداخلی از مرزهای مشترک ایجاد مهیکردنهد .سهنت
فکری اسالم انقالبی از درون سنت فکری بزر تر با تکیه بر سهلطنت اسهالمی کهه
شیخ فضلاهلل نوری برجسته کرده بود بیرون آمد .این سنت با تحوال

مشهروطه بهه

حاشیه رفته و مشروطه شیعی ،سنت حاکم شده بهود .در دهههههای چههل و پنجهاه
شمسی در ایران تحوال

بهه نحهوی بهود کهه سهنت فکهری مشهروطه شهیعی تهوان

پاسخگویی به آن را نداشت .اجتهاد ،انقالبی شده بود .اعدام شیخ فضلاهلل و حضهور
امام خمینی که در این سنت میزیستند ،اسالم انقالبی را بههعنهوان بهدیل مشهروطه
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 .1مشروط شیعی (میرزای نائینی)
ه آموزههای دموکراتیک (پارلمان و شوراها)
 تأکید بر رأی مرد و سارمهای مدرن .2اتحاد اسالمی (سیدجمال اسدآبادی)
ه و د مسلمین
ه مبارزه با استعمار
ه ارتباط با نینمهای آزادیبیش
 .3اسال گرایی چپ (علی شریعتی)
ه عدالم اجتماعی
ه رکم از نیب گرایی ب تودهگرایی
ه اندالب و آموزههای آن
ه جیانسو گرایی
ه تدسیف اراضی
ه سالب یبی و سارممندی سیاسی

شیعی مطری کرده بود .سنتی که نصوص جدید را تولید کرده بود و بستر اجتمهاعی 183

را بهدست میگرفت .حزب جمهوری اسالمی مهمترین اجتماع این سنت شد.
ازآنجاکه هیئت م سسان حزب جمهوری اسالمی ،حوزوی بودند بهنظر میآیهد
باید تبارهای فکری این سنت را در حوزههای علمیه جستجو کرد .اما نظر بهه اینکهه
پنا مجتهد( )3در رأس آن ،سر در سنت و پای در مدرنیته داشتند و شهورای مرکهزی
آن بیشتر دیرروحانی بودند بنابراین بایهد تحهوال

دسهتکهم یکصدسهاله ایهران و

منطقه را رصد کرد .هرچند این پژوهش معتقد است تبار اصلی این اجتمهاع سیاسهی
در درون مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسالمی و مهمترین اجتماعا

مبتنیبهر آن

(جمعیت فدائیان اسالم ،گهروه شهیعیان ،حهزب ملهل اسهالمی ،هیئهتههای م تلفهه
اسالمی ،گروه حزباهلل ،گروههای هفتگانه و جامعه روحانیت مبارز) قهرار داشهت
اما این سهنت فکهری از منازعهه و گفهتوگهوههای سهنتههای فکهری در انقهالب
مشروطیت ،سنت فکری اتحاد اسالمی بهویژه سید جمالالدین اسدآبادی و مبارزا
ضداستعماری او و حتی سنت فکری چپ (جاما ،جنبش مسلمانان مبهارز و جنهبش
حاا سید جوادی و )...و مهمترین اجتماع مبتنهیبهر آن یعنهی نهضهت خداپرسهتان
سوسیالیست در دهه  1320و اندیشههای علی شریعتی و جالل آلاحمهد نیهز تهأثیر
پایرفت .تأسیس حکومت اسالمی ،والیت فقیه ،اجرای کامل احکام شرع ،پارلمهان،
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وحد

اسالمی و عدالت و ...مهمترین آموزههای آنها بودند که برخی ابداع ،برخهی

از تبارهای خود و پارهای نیز از گفتوگو با دیگر سنتهای فکری به ارث بردند.
 .4مشروطه مشروعه ،خاستگاه نخست حزب جمهوری اسالمی
شکلگیهری سهنتههای فکهری را بایهد حاصهل تعامهل واقعیهتهها ،اندیشهههها و
شخصیتهای فکری دانست .این سنتها در جامعه خلقالساعه نیستند بلکهه ریشهه
در سنتهای فکری بزر تر دارند .مشروطه یکی از آوردگاههای مهمی بهود کهه دو
سنت فکری مشروطه شیعی و مشروطه مشروعه (سلطنت اسالمی) با نگهاه سهلبی و
ایجابی به دولت به گفتوگو پرداختند .تنازعها

و تشهابها

ایهن دو سهنت هنهوز

سرگرم شکل دادن به اجتماعهای سیاسی و ماهبی ایران هسهتند .سهلطنت اسهالمی
(بعدها مشروعه) سالها در کنار سلطنت زیسته و با آن عجین شده بود .هسته اصلی
این سنت ،تقسیم قدر

امام زمهان(عا) بهین اههل شمشهیر و اههل قلهم و توجیهه

سلطنت از این رهگار بود .لیکن نزدیک بهه یهک قهرن بها حاکمیهت مکتهب شهیخ
مرتضی انصاری ( 1214-1281ه.ق) و بعدها مشروطه شیعی بر حوزههای علمیه بهه
موضع انفعال کشیده شد .درواقع مشروطه ،مشروعهخواهان را بهرای چنهد دههه بهه
حاشیه راند .بااینحال ،این موضع آنان را بهسمت جستجوی بهدیلی بهرای سهلطنتی
واداشت که سالهها بها آن زیسهته بودنهد و از درون آن ،صهالی حکومهت اسهالمی
برخاست .آنها اگر در صفویه بر تقسیم قدر

بهین سهلطان و علمهای شهیعه تأکیهد

داشتند ،در قاجاریه این همزیستی به دالیلی ادامه نیافت و بهه نظریهه اذن رسهیدند و
پس از مشروطه در دهه چهل و پنجاه شمسی بهتدریا در ضدیت با سلطنتی کهه بها
درب همپیوند شده بود و متأثر از اقداما

ضدماهبی رضاشهاه ،بهه انسهجامبخشهی

نظریه والیت فقیه پرداختند .بنابراین رادیکالیسم اسالمی و سپس اسهالم انقالبهی بها
الهام از آنها شکل گرفت .هرچند آموزههای مشروطه و سازههای مدرن آن نیز بنا بهه
ضرور های زمانه در سنت فکری آنها وارد شد و توانسهتند ترکیبهی از مشهروطه و
سنت فکری معروف به مکتب شیخ انصهاری کهه مشهروطه شهیعی از درون آن
برخاست از سال  1266ه.ق .بر حوزهها ،تفاسیر و کنشهای اجتماعی عالمان دینهی
حاکم شد و براساس آموزههای خهود ،تفسهیر خاصهی از رابطهه دیهن و دولهت یها
حاکمان و عالمان ارائه کرد .با رفتن شیخ انصاری به نج

پس از جنگهای ایران و

روس و اعتالبخشی به آن حوزه در برابهر حهوزه تههران و اصهفهان ،سهنت فکهری
سلطنت اسالمی که با عنوان حاکمیت دوگانه ،از صهفویه رسهمیت یافتهه بهود تهرک
برداشت .مکتب شیخ ،آموزهها و عقالنیت خاصهی داشهت .بهرعکس سهنت فکهری
سلطنت اسالمی که سلطان را شریک قدر

امام زمان میدانست و برای آن قدسیت

قائل بود و رابطه خود را در کنار او و در همزیستی مسالمتآمیز با او یا تاکر بهه او
از نظر «النصیحة لالئمة المسلمین» تعری

مهیکهرد ،شهیخ مرتضهی ،در پهی تجدیهد

رهیافت سنتی شیعه پیش از صفویه و نگاه به سهلطنت از دریچهه جهور بهود .شهیخ
مرتضی همه حکومتهایی را که بدون اجازه امام عصر(ع) و با تکیه بر دلبه نظامی،
قدر

سیاسی را تصاحب کردهاند ،حکومتها و سالطین متغلب و جور مینامیهد و
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مشروعه با تأکید بر مشروعه در سنت فکری خود بهدست دهند.

با سلطان جائر همکاری نمیکرد .وی لزوم مبارزه با جور یا ظلم را طری کرد ،ولهی 185

بهسمت حضور شیعه بهعنوان یک اجتماع خودگران در جامعهه حرکهت کهرد .او در
مبنای فقهیاش ،نگاه تحریمی به دولهتههای شهیعی داشهت (عهدم همکهاری) امها
تمایلی هم برای خروا علیه دولت در خود نمیدید ازایهنرو جامعهه شهیعی را در
درون نظام شیعه از سلطان مستقل میکرد .بهر ایهن اسهاس یهک اجتمهاع شهیعی بها
محوریت مجتهد در درون جامعه شیعی ایجاد میشهد کهه اسهتقالل مهالی ،قضهایی،
نظههامی و آموزشههی داشههت (فیرحههی 211-212 :1382 ،فیرحههی )1384 ،تجسههم

اجتماعی این سنت فکری در دهه  ،1320حوزه علمیه قم میراث آیتاهلل عبهدالکریم
حائری (1242-1315ه.ش) معروف به آیتاهلل م سس بود و زعامهت آن را آیهتاهلل
سید محمدحسین طباطبایی بروجردی (متوفی  )1340برعهده داشت .نگهاه آنهها بهه
سیاست ،فرصت یا به تعبیری خوششانسهی بهرای رضاشهاه و دولهتههای بعهد در
پیشبرد برنامههای خود بود.
آداز مشروطه و تحوال
فکری باال (حوزه نج

پس از آن ،آداز مناقشه و گفهتوگهو بهین دو سهنت

و حوزه تهران) بهردم اتحاد آنها در سالهای نخسهت بهود.

این مناقشه بهویژه در استبداد صغیر به اوا خود رسید .آنها با وجود اشتراک دیدگاه
و مرزها در برخی حوزه ها ،اساساً از لحاظ جوهری متفاو
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دولت جائر و نظار

بر آن ،متفاو

میاندیشهیدند .اندیشهه

از اندیشة «سهلطنت شهرعی و حضهور در آن»

بود .دعوای اساسی تحدید سلطنت و تشریفاتی شهدن آن بههمنظهور کهاهش ظلهم و
استبداد بود .کتاب «تنبیهاالمه و تنزیهالمله» آیتاهلل نائینی ،متعلق بهه حهوزه نجه

و

کتاب «تاکرةالغافل و ارشاد الجاهل» و «لهوایح» منسهوب بهه شهیخ فضهلاهلل نهوری
متعلق به حوزه تهران ،منابع مهم سهنتههای فکهری یادشهده بودنهد کهه از تبارهها،
هستهها ،مفاهیم و عقالنیتی متفاو

برخوردار بودند .بر این اساس ،شاگردان مکتب

سیاسیشدة شیخ انصاری ،نگاه عقلی به ضرور

وجهود دولهت و سهلطنت داشهتند

ولی حوزة تهران هنوز به سلطنت ،نگاه شرعی داشت .نسبت دین و سیاست نیهز در
این دو سنت متفاو

بود با این وجود مشروطه شیعی حاکم شد .امها هنهوز نیامهده

دچار بحران گردید .آنچه باعث بحران یا عدم ماندگاری نوگرایی دینی شد ،تندروی
روشههنفکری ،مخالفههتههها و تکفیرهههای درونههی روحانیههت و بههروز اختالفهها
شکاکیتها از درون حوزه نج

و

بود .حوادثی دیگر نیز مانند بیثباتیهای سیاسی در

ایران ،قرارداد  1907و تقسیم ایران و ضع

سلطنت و دولت ،اجازه نداد این سهنت

در فضای سالم و ثابتی در بسط عقالنیت فکری خویش کوشش کند.
اوضاع بهنحوی پیش میرفت که حتی ثبا

و مرزهای سرزمین اسهالمی ایهران

بهعبارتی دیگر حفظ احکام دین و استقالل ایهران بهه مخهاطره افتهاده بهود .اوضهاع
پیشآمده حتی پیروان مشروطه شیعی را به سکو

واداشهت .حرکهت افراطهی ایهن

زمان ،اعدام شیخ فضلاهلل بود .برای نخستینبار بود که در ایران یک مجتههد بهزر
بهدلیل عمل کردن به آنچه وظیفه دینی خود تشخی

داده بود مجازا

شد (فراتهی،

 )60 :1386موضوعی که بعدها شیخ فضلاهلل را در بین نیروهای ماهبی بهه سهمبل
مقاومت تبدیل کرد .نائینی مقام مرجعیهت تامهه نیافهت و بعهدها چنهان بهه تنگنهای
اقتصادی دچار شد که مجلس شورای ملی تصویبنامهای بهرای برقهراری مسهتمری
سههاالنه در حههق وی صههادر کهرد ،امهها اسههناد حههاکی از تعویهق چندسههاله آن اسههت
(منظوراالجداد :1379 ،سند شماره  .)33 ،1در فرجهام ایهن دلسهردی آنچهه اهمیهت
به هدف از شرکت خود در مشروطه ،یعنی تقویهت جامعهه اسهالمی ،جلهوگیری از
نفوذ بیگانگان ،رهایی از ظلم و گسترش دینداری نرسهید ،بلکهه منزلهت اجتمهاعی
خود را از دست داد و دورانی از تحقیر را تجربه کرد (فراتی.)61 :1386 ،
دهه  1320و انقالب اسالمی آوردگاهی برای جبران این تحقیر بود .آنهها حتهی
ظهور باستانگرایی را که فرصت دیگری برای تحقیر و آزار روحانیان بهود ناشهی از
مشروطیت دانستند .مشروطه شکست خورده بود و اسالمگرایهان همهه سهختیههای
دوره رضاشاه را از این زاویه میدیدند بنابراین درصدد عبور از آن بودند .با تقویت
نظریه اذن در دوره قاجار ،این اجازه به آنهها داده شهد .ایهن درگیهریهها بعهدها در
نهضت ملیشدن صنعت نفت نیز بهنوعی تکرار شد و مشروطهخواههان و برخهی از
اسالمگرایان را در برابر هم قرار داد .بازتاب این موضوع در منازعا

گفتمهانی پهس

از انقالب بیشتر از مشروطه بود ،هرچند ریشه در مشروطه داشت .آیتاهلل بهشتی از
م سسان حزب و نخستین دبیرکل آن میگوید« :بهخصهوص پهس از سهال  1332و
کودتای  28مرداد  1332و تجربهای که از نهضت ملیشهدن در سهالههای  1329تها
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داشت آن بود که روحانیت تنها گروهی بود که بیشترین لطمه را متحمل شد .نهتنهها

 1332بهدست آوردم ،سخت به این معنا معتقد بودم که باید نیروههای مها بهه شهکل 187

یک تشکیال

اسالمی فعال دربیایند»( .یادنامه شهید بهشتی.)1361 ،

اسالم انقالبی هرچند مبانی نظهری خهود را بیشهتر از مشهروعه گرفهت ،لهیکن
برخی گزارههای مشروطه را نیز اتخاذ کرد .آنها توانستند ترکیهب خهوبی از ایهن دو
سنت با تکیه بیشتر بر مشروعه ارائه دهنهد .نظریهه اذن و امکهان عبهور از سهلطنت،
اجرای احکام شرع ،ضدیت با درب و نظار

علما بهصهور

شهورایی و تبلهور آن

در اصل طراز ،یافتههایی بود که سنت فکری اسالم انقالبی از سنت فکری مشهروطه
مشروعه اخا کرد و آن را در قالب نظریه والیت فقیهه بازتولیهد نمهود( .)4تأکیهد بهر
ساختارهای مدرنی مانند مجلس و جمهوریت ،گار از سلطنت ،جعل قهانون و الهزام
به آن ،اهمیت قانون اساسی و تأکید بر رأی مردم و حق دخالت آنها در امور سیاسی
و اهمیت ایران و مرزهای آن را نیز از مشروطیت کسب کردنهد .آنهها سهعی کردنهد
برخی تناقضهای مشروطه با شرع را پاسخ دهنهد .درعهینحهال همهواره از «تکهرار
مشروطه» ترس داشتند (هاشمی رفسنجانی .)115 :1378 ،حزب جمههوری اسهالمی
در بیانیه تأسیس ،چند بار از مشروطه یاد میکند« :تجربه جنبشهای صدسهال اخیهر
باید همه را قانع کرده باشد کهه مها همهواره ضهربه بهزر
تشکیال
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را از سهوی فقهدان یهک

نیرومند و همهگیر خوردهایم .در نهضهت مشهروطیت ههکه مهیتوانسهت

لحظه مناسبی باشد برای والد

جدید ملت ایرانه و نیز در جنبش مسلحانه جنگهل

که یکی از اصیلترین حرکتهای انقالبی نظامی تاریخ اخیر ماسهت ،همهین نقیصهه
بزر

بود که به نیروهای ضدانقالب و توطئهگر و جریانههای وابسهته و دیراصهیل

امکان رخنه کردن و منهدم ساختن انقالب را داد و دستاوردهای ارزشهمند آن را بهه
نابودی کشاند (بیانیه تأسهیس) ».ایهن بسهتر را بیشهتر ،دههه  1320و درگیهریههای
موجود در آن بهویژه فدائیان اسالم فراهم کردند که در یک گهام عقهبتهر از سهنت
فکری اسالم انقالبی ،از حضور دین در حکومت سخن میگفتند امها هنهوز انقالبهی
نمیاندیشیدند .آنها رادیکالیسم اسالمی را شکل دادند.
 .5رادیکالیسم اسالمی :تأکید بر محتوای حکومت و قوانین اسالمی
جمعیت فدائیان اسالم مهمترین اجتماع سیاسهی سهنت فکهری رادیکالیسهم اسهالمی در
ایران در دهه  1320بود .اسالم انقالبی میراثدار این اجتماع بود .بسهیاری از م سسهان و

اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسهالمی ،فعالیهت خهود را از دههه  1320آدهاز
کرده و از جنبش ملیشدن صنعت نفت بهعنوان مبازه با استعمار و استبداد یاد میکردنهد.

بخشی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی ازجمله شههید مههدی عراقهی
حلقه وصل دو اجتماع مهم سیاسی فدائیان اسالم و حزب جمهوری اسالمی بود .ارتبهاط
این دو تشکل با هیئتهای ماهبی و نواب صفوی بهعنوان الگهوی مههم رهبهران حهزب
جمهوری اسالمی از دیگر تشابها آنها بود .آنها حتی حرکت نهواب صهفوی را الگهوی
ورود خود به منازعا سیاسی مهیداننهد .محمهدجواد حجتهی در مصهاحبه بها روزنامهه

اطالعا میگوید« :فدائیان اسالم روزنامه منشهور بهرادری را منتشهر مهیکردنهد .بهاهنر
(دومین دبیرکل حزب جمهوری اسالمی) با عنوان نمایندة منشور برادری در کرمان اقهدام
به انتشار آن کرد .وقتی به قم آمدیم با هم به حضور مرحوم نهواب مهیرفتهیم و بهرادران
دیگر را با خودمان میبردیم» (نعمتی زرگران .)31 :1383 ،لحن و ادبیها آتشهین بیانیهه
تأسیس حزب جمهوری اسالمی ،بیانیه دین و انتقام را که بیانیه تأسیس جمعیت فهدائیان
مانند آتش و خون ،سختکوشیها و فداکاریها ،انسان مسهلمان بهودن ،مبهارزه ،جامعهه
توحیدی ،مبارزه با تبعیض و استضعاف ،خونها و خشمها ،جرثومهههها ،تکلیه

الههی،

جامعه توحیدی و ...بهنوعی در هر دو بیانیه تکرار شده است (بیانیه دین و انتقام فهدائیان
و بیانیه تأسیس حزب) هرچند اسالم انقالبی سعی کرد برخی از نقهاط ضهع

فهدائیان

اسالم را جبران کند که در زیر به آن پرداخته میشود.
دهه  ،1320اسالمگرایی با رویکردی جدید و با تقویت نقش دین ،دوباره به صهحنه
سیاست ایران بازگشته بود .اینبار نه علمای درجه اول ،بلکه جوانان مهاهبی حهوزوی و
دیرحوزوی درصدد اجرای آن برآمدند .آنها سعی در سیاسی کردن دین بهمنظور پیشهبرد
خیر اساسی خود داشتند .درواقع اسالمگرایهی طیفهی گسهترده از پیهدایش یهک ذهنیهت
اسالمی گرفته تا تالشی تمامعیار برای بازسازی جامعه مطابق با اصهول اسهالمی را دربهر
میگرفت .در این بین ،گروهی با اتخاذ رویکردی عملگرا ،تفسهیری آزادانهه در دیهن را
ابداع کرده و به مقاومت شدید اندیشیدند .آنها با بازخوانی جدید از نصهوص اسهالمی و
توجه زیاد به قرآن بهعنوان مهمترین ن

اسالمی ،بر اجرای کامل شریعت تأکید کردنهد.
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اسالم بود به ذهن متبادر میکند .فقط واژههای نهضت تبدیل به انقالب شدند .مفهاهیمی
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بود که بهعنوان نقطه مقابل رئالیسم یا واقعگرایی اسالم حوزوی دهه  1320قهرار گرفهت
و سنت فکری بهنام رادیکالیسم اسالمی را شکل دادنهد .اجتمهاع فهدائیان اسهالم از نظهر
تیپولوژی ،خاص جامعه ایران بهود .پایگهاه طبقهاتی آنهها در درون هیئهتههای مهاهبی،
شاگردان بازاری و برخی از قشرهای اجتماعی ازجمله «لوطیها» وجود داشت .میهانگین
سن آنها در زمان تأسیس جمعیت ،بیستویهک سهال بهود (عباسهی.)155-174 :1390 ،
ادبیا گفتاری و حتی نوشتاری آنان ،مملو از استعارهههای نمهادین در مهورد عهدالت و
رفع تبعیض و اجرای احکام شرع بود که آن را بیپروا بیهان مهیداشهتند .آنهها در سهنت
فکری خود ،اسالم را بهعنوان یک بدیل ایدئولوژیک نیرومند تفسیر کردند که برای همهه
ابعاد زندگی برنامه داشت .تفسیر آنها در رابطة دین و سیاست ،عبور از مرجعیهت ،پیونهد
رهبری ماهبی و سیاسی ،ترور در اسالم و وحد اسالمی ،ابتکاری نو بود بهنحویکهه
نه از نظار دین بر سیاست ،بلکه از حضور دین در حکومهت سهخن راندنهد و برنامهه
خود (رسالة رهنمای حقایق) را بر این اسهاس ارائهه کردنهد .ظههور ایهن سهنت فکهری،
سازوکار تفسیری ،ارتباط آن با دیگر سنتها ،بحهران و احیهاو دوبهاره آن در دو اجتمهاع
مهم دهة چهل در میان نیروههای مهاهبی (هیئهتههای م تلفهه اسهالمی و حهزب ملهل
اسالمی) ،مسیر اسالم انقالبی را در سالهای بعد هموار کرد.
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زمینههای ظهور رادیکالیسم در درون اسالمگرایان را باید در تحوال
و دوره رضاشاه رصد کرد .فضای متشتت پس از مر

مشروطه

آیتاهلل حهائری در حهوزه و

تجددگرایی رادیکال رضاشاه ،باعث ظهور رادیکالیسم اسالمی با سهازوکار تفسهیری
خاص شد .بخشی از عقالنیت این سنت فکری ،ریشهه در نظریهه سهلطنت اسهالمی
شیخ فضلاهلل نوری داشت که او را شهید نامیدند .برخی ناشی از ابهداعا
بود که از تحوال

جدیهدی

زمانی و مکانی ایران اتخاذ کردند و پارهای از گفتوگو بها دیگهر

سنتها حاصل شد .آنها تفاسیر جدیدی از نصوص اسالمی ارائه و متون نوینی خلق
کردند .ازآنجاکه خیر اساسی این سنت فکری «اجرای احکام شرع در جامعه اسالمی
ایران» بود ،عقالنیت آنها در راستای تحقق این خیر شکل گرفت و مفاهیم خاصی را
مورد تأکید قرار داد .از استراتژی و تاکتیکهای خاصی نیز بهره برد .عقالنیت حهاکم
بر سنت فکری باال را باید در مهمترین منبع آنهها یعنهی رسهاله «برنامهه انقالبهی یها
رهنمای حقایق» که بهمًابه مانیفست آنها است ،یافت .اعالمیهههها ،اوراق بهازجویی،

اسناد و مکاتبا  ،سخنرانیها ،نوع پوشش و رفتار آنها نیز بخشی دیگر از عقالنیهت
آنها را به نمایش می گاارد .آنها حتی در نوع پوشش ،متفاو

از دیگر گروهها بودند

و حرکتهای بدنی متفاوتی از دیگران عرضه میداشتند تا از ایهن طریهق شخصهیت
اجتماعی خاصی شکل داده و سخن خود را بهتر به جامعهه عرضهه کننهد (عباسهی،
)97-101 :1390؛ مدل پوششی و رفتاری که بعدها در بین اعضای حزب جمههوری
اسالمی بهعنوان مهمترین اجتماع اسالم انقالبی تقلید شد .نوع پوششی که در اسهناد
تصویری موجود اسهت و آنهها را از دیگهر اجتمهاعههای ههمزمهان خهود متفهاو
مینمایاند (عباسی.)1385 ،
بهطورکلی ساختار سازمانی فدائیان فاقد سلسلهمراتب حزبی و کامالً منعط

و

مرکزگریز بود حتی در دوره ای بهلحاظ رهبری نیز مرکزیت خاصهی نداشهت .آنهها
شکل م ثر حضور خود در سیاست را «تبلیغا
گروهی بودند که بهشد

از طریق عمل» مهیدانسهتند و «تنهها

در پی عمل بودنهد و از روشهنفکرگرایی پرهیهز داشهتند»

اسالمی بود در خاطرا

خود بهطور شفاف پرهیز از روشهنفکرگرایی را از امتیهازا

این جمعیت در پیشبرد اهداف خود میداند که مانع از لهو رفهتن و انحهراف فکهری
اعضای آن میشد (مقدسهی .)138 :1370 ،اسهالم انقالبهی مههمتهرین نقطهه ضهع
جمعیت فدائیان را که «شکل هیئتی» آن بود با توسهل بهه سهازهای مهدرن بههعنهوان
حزب جبران کرد .اعضای م سس حزب در بیانیه تأسیس ،فقدان تشکیال

را یکهی

از عوامل شکست جنبشهای صدساله اخیر میدانند (بیانیه تأسیس).
فدائیان نه در پی مجتهد بلکه در پی ایدئولوگی بودند که فتوا نمیدهد ،بلکه توجیهه
میکند .عملگرایی آنها باعث شده بود تا دربنهد حصهار محدودکننهده اسهالم حهوزههها
نمانند .به این شکل درعوض اسالم حوزهها ،به تشویق اسهالم مکتبهی کهه معطهوف بهه
عمل بود میپرداختند .آنها به جامعیت دین و اجرای کامل آن اعتقاد داشتند ،درحهالیکهه
واقعیت حوزهها هنوز تاب تحمل تبدیل اسهالم بههعنهوان دینهی کهه بتوانهد ایهدئولوژی
انقالبی را پیش ببرد ،نداشت .درنتیجه به فقها خوشبین نبودند .اگر در اسهالم حهوزههها،
رضایت مجتهد ،معیار اصالت بود ،در اینجا رضهایت ایهدئولو معیهار اصهالت شهمرده
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(عنایت .)171 :1372 ،مهدی عراقی که از اعضای شورای مرکزی حهزب جمههوری
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خاطری به مصلحتگرایی نداشتند .جامعه آرمانی آنها مملهو از تقهدیسههای متهافیزیکی
بود .ایدئولوژی میخواستند که راهبهری بهه عمهل شهود و آن را کوششهی در راه بهبهود
معنوی و مادی فرد و جامعهه مهیدانسهتند .بنهابراین نکتهه مههم در ایهن سهنت فکهری،
شکلگیری مفهوم «ایدئولو » در برابر «مرجع» بود .چون مرجعیت مهم زمانهه (آیهتاهلل
بروجردی) از آنها دوری میکرد و دیگر مراجع نیز به علهت تحقهق مرجعیهت مطلهق در
شخ

آیتاهلل بروجردی ،اقدام م ثری در حمایت از آنهها انجهام ندادنهد ،لهاا «رهبهری

سیاسهی» کهه «ایهدئولو » آنهها بههود ،بههجهای فتههوا دادن ،بهه توجیهه شهرعی اقههداما
میپرداخت .مرحوم سیدمجتبی نهواب صهفوی و در زمهان زنهدانی شهدن ایشهان ،بهرای

مقطعی سیدعبدالحسین واحدی ایفاگر این نقش بودند .چنانکه محمدمههدی عبدخهدایی
میگوید« :برای ترور حسین فاطمی ،سیدعبدالحسین واحدی او را توجیه کهرد و گفهت:
«آماده شهاد هستی گفت بله» (حسینی .)111 :1379 ،آنها هرچند خود مجتهد نبودنهد
لیکن بهسمت شهکل گیهری اجتههاد انقالبهی حرکهت کردنهد .موضهوعی کهه بعهدها در
اندیشههای امام خمینی طری شد و حزب جمهوری اسهالمی ،حهزب را در طهول ولهی
فقیه نه در عرض آن میدانست .این حزب ،تشکیل و ادامهه فعالیهت خهود را منهوط بهه
اجازه رهبر کبیر انقالب میدانست .شهید بهشتی در مصهاحبهای دربهاره رابطهه حهزب و
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والیت فقیه میگوید« :حزب درحقیقت عبار است از یک گروه سازمانیافته که رابطهه
تام با والیت فقیه برای برنامهریزی و اجرا دارد ...یعنهی همهینطهور کهه در کهل جامعهه
مسئله والیت فقیه ،نفی داشتن تشکیال حکومتی نیست ،نفی داشتن تشهکیال حزبهی
برای ساختن و پرداختن استعدادها و برنامهریزی و کادرسازی هم نیست ،بهعکس چهون
در جامعه اعمال والیت فقیه نیازمند برنامه و برنامهریزی و کادر است ،حزب ایهن نیازهها
را تأمین میکند» (روزنامه جمهوری اسالمی .)1361/12/17 ،آنها با موافقت امام خمینهی
حزب را تأسیس (هاشمی رفسنجانی )216-218 :1378 ،و بها دسهتور ایشهان در خهرداد
 1366پس از آنکه اختالفا

درونحزبی باال گرفته بود ،تعطیل کردند.

هرچند در سنت فکری رادیکالیسم اسهالمی و تفسهیر نوگرایانهه آنهها ،اجهرای
احکام شرع مهمترین خیر بود ،اما آنها با تأکید بر جامعیت اسالم ،به برخی اصهول و
«فضائل» ،قدر

و مرجعیت بیشتری میبخشیدند .پژواک پرطنین زمانهه نیهز آنهها را

 192ناگزیر به برجستگی برخی از اصهول مهیکهرد .ازجملهه ایهن فضهائل مهیتهوان بهه

«فرهنگ»« ،عدالت»« ،شکل و عناصهر حکومهت اسهالمی»« ،امتعهه وطنهی و هویهت
ملی»« ،وحد

اسالمی» و مهمتر از همه «دیریت درب و تجدد» اشاره کرد .آنهها در

کنار ایهن مباحهث بهه برخهی از گهروهههای اجتمهاعی ازجملهه روحانیهت ،زنهان و
اقلیتهای ماهبی نیز اشاره کردهاند .این مفاهیم به خهوبی در بیانیهه تأسهیس حهزب
جمهوری اسالمی ،مرامنامه ،برنامهها و جهزوهههای حهزب برجسهته اسهت .درواقهع
مهمترین هدفی که فدائیان را وارد عرصه سیاست آن روز کرد ،اجرای احکهام شهرع
در جامعه بود .از نظر آنها میزان اسالمی بهودن حکومهت ،اجهرای احکهام شهرع در
جامعه بود .این نگاه به حکومت پس از نیم قرن ،بار دیگهر در بخشهی از روحانیهت
زنده شده بود و «دیگر کمتر حوزه سیاست را مًل گاشته به حهوزه شهرور زنهدگی
حواله می دادند» (فراتی .)93 :1386 ،فدائیان ،دیدگاههای خود را در مورد حکومهت
بیشتر در رساله «رهنمای حقایق» بیان کردهاند (نوابصفوی .)1329 ،آنهها بها انتقهاد
شدید از مشهروطیت ،بهه طهری نظریهه حکومهت اسهالمی پرداختنهد و بهر توانهایی
از دید آنان ،سیاسی کردن دین ،احیای دوباره اسالم بود که سیاستهای دلهط آن را
از تیررس توجه جوانان خارا کرده بود .چهون خیهر اساسهی آن جمعیهت «اجهرای
موبهموی احکام شرع در جامعه بود» ،لاا هر حکومتی که آن را اجرا میکهرد از نظهر
آنها اسالمی تلقی میشد .نواب هم در «رهنمای حقایق» و هم در «اوراق بازجویی»،
حمایت و عالقهمندی خود را به هر کسی که در این مسیر گام بردارد اعالم میکنهد.
بنابراین فدائیان ،حکومت اسالمی را حکومت قوانین الهی میدانند که باید در جامعه
ساری و جاری باشد و در رأس آن هرکسی میتواند قرار بگیهرد .از دیهد آنهها اگهر
سلطنت ،احکام اسالم را اجرا کند ،شرعی میشود .به همین دلیهل نهواب و یهارانش
گرایش به علمایی دارند که به دور از حکومت ،احکام شرعی را در جامعهه اجهرا و
حکومت شرعی داشتند( .)5حزب جمهوری اسالمی در محتهوای حکومهت کهامالً بها
فدائیان اسالم همنظر است ،لیکن از نظر آنها تنها با قرار گرفتن والیت فقیه در رأس
حکومت ،امکان اجرای احکام شرع فراهم میشود .آنها برای بهدست گرفتن قهدر
به تأسیس حزب پرداختند« .حزب برنامهریزی و کادر والیت فقیه را تأمین میکهرد»
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همهجانبه اسالم برای تبدیل شدن به یک ایدئولوژی سیاسی تأکید داشهتتند .درواقهع
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جمهوری اسالمی میاندیشیدیم ....تغییر نام حکومت اسالمی به جمههوری اسهالمی
از ابتکارا

حزب است .حتی شعار استقالل ،آزادی و حکومت اسالمی بعداً تبهدیل

شد به استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی( »...جاسبی )424 :1384 ،بنهابراین تغییهر
در شکل حکومت از ابتکارا

اسالم انقالبی بود.

فدائیان اسالم به مشروطه بهعنهوان پدیهدهای دربهی نقهد اساسهی داشهتند و در
بدبینی به مشروطیت به طری نظریه حکومهت اسهالمی پرداختنهد« :آیها اسهاس ایهن
مشروطه و این انتخابا

از کجا پیدا شد و کدام سیاسهت ،سهموم تلهخ را در لبهاس

دوستی نشان داد و مسلمانان را بفریفهت و بههنهام حمایهت از اسهالم و مسهلمین و
حقوق آنها قیام کردند و آلت اجرای مقاصد شومی گردیدنهد .معلهوم اسهت از چهه
شورهزار فاسدی بوده ،آنان که مجتهد روحانی و عالیمقام شهید عزیهز اسهالم حهاا
شیخ فضلاهلل نوری را با فریفتن مسلمانان بهدبخت کشهتند (نهواب صهفوی:1329 ،
 .)55بنابراین راهحل برخورد با درب را تشکیل حکومت اسالمی مهیدانسهتند تها از
مسیر آن جلو مفاسهد گونهاگون ازجملهه مشهروبا

الکلهی ،بهیحجهابی و امهراض

مقاربتی ...که از آثار تمدن درب است گرفته شود .بهایهنترتیهب در اسهالم انقالبهی،
شیخ فضلاهلل و آیتاهلل کاشانی سمبل مبارزه با درب و استعمار شدند.
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راهکار دیگر آنها در مقابله با دهرب ،تأکیهد بهر وظیفهه دولهت اسهالمی ،در تهأمین
استقالل اقتصادی ایران و جوامع مسلمان از درب و ترویا «امتعهه وطنهی» بهود .آنهها از
اینکه چشم گدایی جامعه ایران به دروازههای درب «اروپا و امریکا ،دوخته شده و حتهی
سوزن و دگمه لباس و نخ برای قبا و شلوار خهود ...از اروپاییهان و امریکانشهینان گهدایی
میکنند اعتراض دارند»( .نواب صفوی ،)6 :1329 ،درنتیجه با اعتراض به اقهدام رضاشهاه
به تغییر کاله ایرانی ،لباس ملی را نشانه استقالل وطن دانسته و بر پوشهیدن کهاله ایرانهی
تأکید میکردند (نواب صفوی .)32 :1329 ،فدائیان حتی بهمنظور مقابلهه بها دهرب کهاله
پوستی خاصی نیز بر سر میگااشتند تا مخال

سبک لباس دربی باشد (حسهینی:1379 ،

 .)153راهحل آنها «تغییهر دروس تحصهیلی فرزنهدان ایهران مطهابق بها نیازههای جامعهه،
استفاده از منابع فکری ایرانی تا فرزندان اسالم و ایران از دانشگاهههای اروپها و امریکها و
اعزام محصهلین بهه خهارا بههکلهی مسهتغنی شهوند»( ،نهواب صهفوی )6()20 :1329 ،و
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تأثیر دارند و ساختن کاالهای ضروری در داخل کشور (نواب صهفوی 34 :1329 ،و )55
بود .این موضوع بعدها در سیاستهای اقتصادی اسالم انقالبی بازتهاب فراوانهی داشهت.
در همین زمینه شهید باهنر ،هاشمی رفسنجانی و بهشهتی بها همکهاری رجهایی در سهال
 1345بنیاد رفاه و تعاون اسهالمی را تأسهیس کردنهد (نعمتهی زرگهران .)81 :1383 ،بنهد
ششم مرامنامه حزب جمهوری اسالمی نیز بر ریشهکن کردن فقر و محرومیهت از طریهق
تأکید بر ارزش کار و نفی ههر نهوع اسهتًمار و اسهتقرار سیسهتم اقتصهادی صهد درصهد
اسالمی تأکید دارند (مرامنامه حزب).
اما فدائیان تنها به نقهد دهرب نپرداختنهد ،بلکهه ازآنجاکهه ههیچ سهنت فکهری
نمیتواند فارغ از محیط پیرامون خود عمهل کنهد و آگاهانهه یها ناآگاهانهه از محهیط
اطرافش تأثیر میپایرد ،لاا ناخواسته از درب نیز تهأثیر پایرفتنهد .فهدائیان ،روایهت
خود را در عصری مدرن و اجتماعی نوسهازیشهده عرضهه داشهتند ،لهاا بها وجهود
صحبت از رد و طرد درب ،ناخودآگاه از آن تأثیر پایرفتند .بررسهی دعهاوی فکهری
«پرتابشدگی» فدائیان در دوران دعاوی دنیای مدرن میدانند (فراتهی)107 :1386 ،
اما فدائیان بهعنوان یک اجتماع سیاسی و ماهبی نمیتوانستند بهدون تأثیرپهایری از
درب به رد و طرد آن بپردازند .آنها به همان اندازه کهه پاسهخی بهه مدرنیتهه بودنهد
محصول آن هم بودند .این امور را میتهوان در عقالنیهت ایهن سهنت ردیهابی کهرد.
برخی مفاهیم مانند آزادی ،دموکراسی و شورا و ...در فدائیان ،آگاهانه حاف است یا
در صور

طری با پوزخند تند همراه است ،امها در کنهار آن ،آنهها رادیهو ،سهینما و

دانشگاه را با وجود نقد میپایرند .آنها مشروطه را «دم خروسی مهیدانسهتند کهه از
شورهزار فاسدی مًل درب سر برآورده است» (نواب صهفوی .)55 :1329 ،آزادی را
با ولنگاری اخالقی یکی تلقی میکنند (نواب صفوی )8 :1329 ،اما اسهتفاده از علهم
مدرن درب را که «ریشه اسالمی دارد» میپایرند و سعی میکنند حتی دالیهل لهزوم
اجرای احکام اسالم را با استداللهای علمی و پزشکی توجیه کنند و از بحهثههای
درون دینی فاصله میگیرند .از این زاویه است که نواب به تطهیر ابزار و تکنولهوژی
مدرن پرداخت و اسهتفاده مشهروع از آن را در جامعهة اسهالمی پهایرفت« :چنانچهه
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آنههها ایههن امههر را بیشههتر روشههن مههیکنههد .برخههی ایههن تأثیرپههایری را ناشههی از

استفادهای از صنعت سینما برای جامعه الزم دیهده شهد تها تهاریخ اسهالم و ایهران و 195

مطالب مفیدی از قبیل درسهای طبی و کشاورزی و صنعتی تحت نظر اساتید پهاک
و دانشمند مسلمان تهیه شده با رعایت اصول و مهوازین دیهن مقهدس اسهالم بهرای
تربیت و اصالی و تفریح مشروع و مفید اجتماعی به معرض نمهایش گااشهته شهود
نواب صفوی )11 :1329 ،آنها حتهی موسهیقی را بهه موسهیقی مشهروع و نامشهروع
تقسیم کرده و خواهان اجرای موسیقیهایی بودنهد کهه «روی عظمهت و فضهیلت را
میپرورد و حقایق را به انسان می آموزد و با روی جامعه میآمیزد» (نهواب صهفوی،
 .)12 :1329درنتیجه رادیو را ابزار مناسبی برای آشنا کهردن «دنیها و ملهت مسهلمان
ایران به حقوق طبیعهی بشهر طبهق مهوازین دیهن فطهری اسهالم» ...و اصهالی آن را
خواستار شدند (نواب صفوی .)21 :1329 ،این مواضهع و دیهدگاههها از آنجها مههم
مینماید که همزمان موسیقی بهطور مطلق در حوزه علمیهه قهم دیرشهرعی و حتهی
همزمان آیتاهلل بروجردی فتوای تحریم رادیو( )7را صادر کرده بود .آنها از این زاویه
نگاهی مدرن را به حوزههای علمیه وارد کردند و همین اصول ،بعهدها مبنهای نگهاه
انقالب اسالمی در سنت فکری اسالم انقالبی قرار گرفت.

مقاما

بنابراین رادیکالیسم اسالمی با پیروی از سلطنت اسالمی در دههه  1320شهکل
گرفت .آنها در چارچوب سلطنت اسالمی میزیسهتند ،لهیکن ناخواسهته زمینههههای
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393

196

عبور از آن را فراهم کردند هرچند خود هنوز به ایهن فکهر نرسهیده بودنهد .اسهالم
انقالبی بود که توانست بحران معرفتی و ساختاری آن را رفع کند .مهمترین اجتمهاع
اسالم انقالبی در دهه  ،1340هیئتهای م تلفه اسالمی بودنهد .آنهها از درون سهنت
فکری رادیکالیسم اسالمی با محوریت جمعیت فدائیان اسالم برخاسهتند ،لهیکن بهر
بحرانهای فکری و ساختاری آنها فائق آمدند ،پیوند خود را با مرجعیهت تحکهیم و
ایده پیوند رهبری سیاسی و مرجعیت ماهبی را ابداع کردند .از لحاظ ساختاری نیهز
تغییرا

شکلی به خود دادند .از رادیکالیسم خود کاسته و سعی در رفع آسیبههای

رادیکالیسم اسالمی داشتند تا برعکس آنها ،باعث ماندگاری خود شوند .شهید باهنر،
دومین دبیرکل حزب جمهوری اسالمی ،ارتبهاط گسهتردهای بها هیئهتههای م تلفهه
اسالمی داشت و عضو شورای روحانیهت و مسهئول سهازمان ارتباطها

و تبلیغها

م تلفه بود (نعمتی زرگران .)58 :1383 ،آیتاهلل بهشتی و باهنر برای اعضای م تلفهه
جزوههای «حکومت اسالمی» را تنظیم و در اختیار مسئوالن و رابطهان سهطح بهاالی

م تلفه قرار میدادند تا آنها هم آن را به ردههای پایینتر منتقل کنند .اهمیهت نشهریه
در این بود که برای نخستینبار به مبحث حکومهت اسهالمی مهیپرداخهت (نعمتهی
زرگران )57 :1383 ،لیکن ایهن اجتمهاع کهه اسهالم انقالبهی را شهکل داد و شهکل
حکومت برای آن مهم بود بهتدریا با شکلگیری انقالب اسهالمی نمهیتوانسهت در
شکل هیئتی ادامه حیا
دیگر اجتماعا

دهد و خیر اساسی خود را شکل دهد .آنها در رویارویی بها

سنتهای فکری لیبرال ،چپ و ملیگراها باید از لحهاظ معرفتهی و

ساختاری به تجدید خود میپرداختند .حزب جمهوری اسالمی با تجمیهع نیروههای
ماهبی و اجتماعا

آن در درون خود این وظیفهه مههم را برعههده گرفهت .مههدی

عراقی عضو فدائیان اسالم حلقه وصل آنها به حهزب جمههوری اسهالمی بهود .آنهها
بسیاری از آموزههای رادیکالیسم اسالمی را با رفع برخی نکا
عاریت گرفتند .وحد

بحرانخیهز آنهها بهه

اسالمی یکی دیگر از این آموزهها بود.

سنت فکری اتحاد اسالمی ،سنتی است که در پی هجوم استعمار در ابتهدای قهرن بیسهتم
شکل گرفت .هجوم درب به تنها امپراطوری اسالمی و تهالش عًمهانیهها بهرای کسهب
حمایت از دیگر کشورهای اسالمی ،در ایران و مصهر و عهراق بازتهاب زیهادی داشهت.
هرچند پیش از آن تالشهای سیدجمالالدین اسدآبادی زمینه الزم را فهراهم کهرده بهود.
سههیدجمالالههدین اسههدآبادی ( 1254 -1317ه.ق) کههه اندیشههههههای ضدسههلطنتی و
ضداستعماری داشت در ایران ،نج

و مصر فعال بهود .هرچنهد از نظهر فکهری ،بیشهتر

متعلق به اسالم لیبرال است ،اما شخصیتی است که جریانهای مختل

فکری اسهالمی از

او تأثیر پایرفتهاند .جریان سیدجمال از درون تفکری برمیخیهزد کهه تفکهر ضدسهلطنت
است( )8و چون در ایران بهدلیل نزدیکی تفکر علما به سلطنت موفق نشد ،بهه اسهتانبول و
نج

رفت و از تفکرا ضدسلطنتی آنجها و اندیشههههای مهاهبی کهه عالقههای بهرای

حضور در قدر نداشتند ،مانند مکتب شیخ انصاری شروع کهرد .در ایهن زمهان علمهای
نج

بهویژه محقق نائینی با تالش سیدجمال سعی میکردنهد عقهل را بهه اصهول شهیعه

گره بزنند( .)9سید جمال نیز در بازگشت دوباره عقل و عدم تبهاین عقهل و شهرع کهه در
نائینی قوی است ،نقش مهمی داشت .سیدجمال بر توانایی ذاتی اسهالم ،لهزوم اصهالی و
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خرافهزدایی از فرهنگ ماهبی موجود ،اجتهاد مستمر ،مبهارزه بها جههل و بهیسهوادی و
خرافهها تأکید میکرد و درحالیکه روشنفکران ایرانی در آن زمهان بهه رویهه اسهتعماری
تمدن درب توجه چندانی نداشتند ،او خطر استعمار را کمتر از اسهتبداد نمهیدیهد .سهید،
بهویژه با استعمار انگلستان دشمنی داشهت و ههدف ایهن کشهور را نهابودی کشهورهای
اسالمی میدانست (فراستخواه .)158 :1377 ،نهتنها فعالیتههای ضدسهلطنتی او بلکهه
مبارزهاش با استعمار انگلیس و تأکید بر وحد در جهان اسالم نیز مهم بود .تحت تهأثیر
سیدجمال و اندیشههای شاگرد او محمد عبده بود که نهضت اتحاد اسالم شهکل گرفهت
و در دهه  1290در ایران و عًمانی بازتاب زیادی داشت .در دهه  1320نیز طنهین آن در
ایران به شکل وحد اسالمی دنبهال شهد .در ایهن میهان ،موضهوع فلسهطین و اسهتقالل
پاکستان ،بهعنوان نخستین دولت و قانون اساسی اسالمی ،اسالمگرایان ایران را بیشهتر بهه
صرافت انداخت .اندیشههای بازگشت به خویشتن اقبال الهوری ،پهدر فکهری پاکسهتان،
ابوالعال مودودی و اندیشههای سید قطب کهه بنیهادگرایی اسهالمی را تهرویا مهیداد ،در
شکلدهی به اسالم انقالبی بهویژه برجستگی وحد اسهالمی ،ارتبهاط بها نهضهتههای
آزادیبخش و اجرای احکام شرع در جامعه تأثیر بسزایی داشهت .رادیکالیسهم اسهالمی،
اندیشههای وحد را به مرحلهای رساند که حتی بهه فکهر تأکیهد بهر اسهتخراا احکهام
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مشترک در بین تمام فرقهها و اجهرای آن در جوامهع اسهالمی برآمدنهد (نهواب صهفوی،
 )45 :1329امری که اسالمگرایان سنتی را برآشفت.
در این بین ،در ایران ،اسالمگرایان ،بر وحد

اسالمی در چهارچوب مرزههای

ملی برای مقابله با درب تأکید میکردند .آنها حمایت از مسهلمانان جههان را اخالقهاً
پایرفتند .این امر ناشی از شکلگیری واقعیتی بهنام دولهتهملهت در سهرزمینههای
اسالمی بود .ازآنجاکه زوال اخالقی و سیاسی جهان اسالم را موجهب تههاجم دهرب
علیه سرزمین اسالمی میدانستند ،لاا اتحاد دوباره مردم جهان اسالم را در برابر ایهن
زوال و تهاجم فرهنگی طلب میکردند .البته در ایهن دوره وحهد

اسهالمی نیهز از

حالت عملگرایی پس از مشروطه بهه صهبغه فکهری ههدایت شهده بهود و آیهتاهلل
بروجردی و نماینده آن شیخ محمدتقی قمی در مصر برای نزدیکهی تشهیع و تسهنن
اقداماتی در این زمینه انجام میدادند( )10اما اقداما

فهدائیان اسهالم بیشهتر بهر عمهل

 198متکی بود .همین ویژگی عملگرایی بود که به گفته حمید عنایت ،توضیحدهندة ایهن

نکته است که چرا از میان همه گروهههای دینهیههسیاسهیِ شهیعه معاصهر در ایهران،
فدائیان تنها گروهی بودهاند که روابط آموزشیهعقیدتی و حتی چنهانکهه گفتههانهد،
سازمانی با همتای سنیشان در جهان عرب داشتهاند )10(.عنایت ،چنهین روحیههای را
در میان یکی از مبارزترین گروههای شیعی معاصر شایسته تحسین میداند .نواب در
سفر به قاهره با سید قطب ،پدر بنیادگرایی اسالمی معاصر نیز دیدار کرد .او طلبههای
سطحخوانده و سید قطب نیز معلم سادهای بود که هر دو به خانوادهای ماهبی تعلهق
داشتند و فاقد تحصیال

عالی ماهبی کالسیک بودند .بعدها آثار اعضهای جمعیهت

اخوانالمسلمین و سید قطب در ایران توسط میراثداران فدائیان به فارسهی ترجمهه
شد( .)11شاید فدائیان اسالم نام جمعیت را نیز بههدلیهل نزدیکهی و تشهابه فکهری بها
اخوانالمسلمین برای خود برگزیده بودند (عباسی .)140 :1388 ،آنها اندیشه ترور و
رادیکالیسم در اسالم ،اجرای احکام شرع ،ضدیت با درب و بهیش از همهه وحهد
اسالمی را از این ناحیه در سازوکار تفسیری وارد کردنهد .بعهدها اسهالم انقالبهی در
الگو یاد میکردند حتی «عروةالوثقی» ،نام مهمترین ارگان ایهدئولوژیک حهزب را از
نشریه عروةالوثقی سیدجمال در لندن گرفتند.
در بیانیه تأسیس حزب جمهوری اسالمی ،اتحاد اسالمی قوی است« .سرنوشت مها،
سرنوشت همه ملتهای مستضع

این منطقه از جهان را رقم خواههد زد .مها اکنهون در

برابر همه این ملتها ملتزم و مکلفیم» (بیانیه تأسیس) .فلسهطین نیهز بها ماهیهت انقهالب
اسالمی پیوندی ناگسستنی یافت و از اصول حزب جمههوری اسهالمی شهد .مبهارزه بها
اسرائیل مهمترین اصل فعالیتهای حزب جمهوری اسالمی بود .نههتنهها در جهزوههها و
آثار آنها بازتاب داشت ،بلکه جزو برنامه عملی آنها بود .بسهیاری از آنهها در ایهن ارتبهاط
دستگیر و بازجویی شدند .هاشمی رفسنجانی کتاب «فلسطین ،کارنامه سهیاه اسهتعمار» را
در دهه  1340نوشت .این امر منجر به بازجویی باهنر مطهابق بها اسهناد سهاواک در سهال
 1349درباره سخنرانی در مورد فتواهای آیتاهلل حکیم علیه اسرائیل شهد (بهاهنر:1378 ،
 .)393اما اصول دیگری که در حزب جمهوری اسالمی مهم مینمود ،برخی آمهوزهههای
چپ بود .ورود آنها به این سنت فکری مهم مینماید .اصولی کهه در فراگیهر شهدن ایهن
سنت و تسلط آن نقش بسزایی ایفا کرد.
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 .7اسالمگرایی چپ :عدالت اجتماعی
همان گونه که گفته شد ،هیچ سنتی در یک محهیط بسهته عمهل نمهیکنهد ،بلکهه بها
سنتهای دیگر درگیر میشود ،به رقابت میپهردازد ،مقهداری نفهوذ و همسهویی بها
دیگران پیدا میکند و از عقالنیت دیگر سهنتهها بهرای روایهت خهاص خهود بههره
میبرد .الزمه این امر یک گفهتوگهو اسهت کهه بههشهکل عقالنهی یها دیرعقالنهی،
دیالکتیکی یا تخاصمآمیز ادامه دارد .از این طریق برتری یک سنت بر دیگر سنتهها
آداز میشود و عامل آن پی بردن به ضع ههای خهود ،گهرفتن نقهاط قهو

دیگهر

سنتها و خالقیت و ابداع است .اسالم انقالبی از ایهن منظهر توانسهت آمهوزهههای
اصلی را از مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسالم اتخاذ کند و درعینحال از طریهق
گفت وگوی تخاصمآمیز یا مسالمتآمیز ،برخی از آموزههای دیگر سنتهها ازجملهه
مشروطه ،اتحاد اسالمی و بهویژه سنت فکری چپ را اتخاذ کند.
یکی از سنتهای فکری که بر دیگر سنتها در ایهران تأثیرگهاار بهوده ،سهنت
فکری چپ است .سنت فکری چپ همزمان با ورود خود در پیشامشروطه به ایران،
دیگر سنتهای فکری را به تکاپو انداخت .آنها بهدلیل تأکید بر عهدالت اجتمهاعی و
مبارزه با فقر و تبعیض ،زمینههای فراگیری یافتند .اما ازآنجاکه در ضدیت با مالکیت
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خصوصی و بهنوعی ماهب عمل میکردند ،بها اسهالمگرایهان سهنتی گفهتوگهویی
تخاصمآمیز داشتند .این ایدهها در دوره مشروطه هنوز گسترده نشده بود و بیشتر در
حزب دموکرا

بود که بر اصالحا

ارضی و جهدایی قهوه دینهی و سیاسهی تأکیهد

داشت .سنت مزبور که در دوره رضاشاه ،مرام اشتراکی لقب گرفت بهشد

مورد رد

و تکفیر شیخ عبدالکریم حائری قرار گرفت و حتی مبارزه رژیم در پی قانون سیاه یا
ضد مرام اشتراکی ،برخی مواقع ،دین و دولت را در کنار یکدیگر قرار داد .بها رفهتن
رضاشاه و آزادی فعالیتهای سیاسی ،سنت فکری چپ در قالب حزب توده خود را
بازتولید کرد .در این دهه ،جنبه رهاییبخشی ایهن سهنت فکهری مهورد توجهه قهرار
گرفت بهنحوی که حزب توده ،گستردهترین پایگاه طبقاتی را دارا بود .هرچند هنوز
اسالم حوزوی که سنتگرا بود در تخاصم شدید با آن بهسر میبرد ،لیکن ازآنجاکهه
چپگرایان بر عدالت اجتماعی تأکید داشتند ،ههواداران زیهادی نیهز بهین جوانهان و
اقشار مختل

جامعه یافتند و ضدیت کامهل آنهها بها رژیهم ،مهورد اسهتقبال برخهی

اسالم گرایانی قرار گرفت که بهاقتضای تحصیال

جدید ،سن و ددددههههای خهود

بهسمت اندیشههای نوین میرفتند.
در این میان ،اجتماعا

زیادی بهعنوان اجتماعا

اسالمی چپ در ایران شهکل

گرفت .اجتماع مهمی موسوم به نهضت خداپرستان سوسیالیست بهه رهبهری محمهد
نخشب و مهندس جالل آشتیانی در سال  1322شکل گرفت .اعضای آن که جوانهان
مسلمان بودند ،سعی داشتند از طریهق جهاب برخهی اندیشههههای چهپ بها حفهظ
خداپرستی خود ،به پرسشها پاسخ دهند .جاما یا جنبش انقالبی مردم ایران ،جنهبش
حاا سیدجوادی و جنبش مسلمانان مبارز نیز تشکیال

مخفی وابسته به این گهروه

بود که در دهه  1340و  1350تأسیس شدند .هرچند آنها گسترش چنهدانی نیافتنهد،
اما تأثیراتی عمیق داشتند .در این میان سازمان مجاهدین خلهق نیهز بههعنهوان اسهالم
رادیکال چپگرا تأثیر زیادی بر سنت فکری اسالم انقالبی داشت .ایهن سهازمان کهه
در اواخر دهه  1340به مهمترین گروه چریکی ماهبی تبدیل شد ،مبارزه انقالبهی را
بر حفظ ماهیت دینی خود اصرار داشتند ،در ابتدا از پشتیبانی روحانیهان و نیروههای
ماهبی برخوردار شدند .هرچند برخی از آنها بعدها با اتخاذ رویکرد مارکسیسهتی از
اسالم انقالبی فاصله گرفتند و گروهی نیز به «منافقین» مشهور شدند.
از این طریق ،بهتدریا برخی مفاهیم چپ که در میان اسالمگرایهان دریهب بهود بهه
سازوکار تفسیری آنها از جهان و هستی وارد شد .آنها واژه انقالب را از ایهن اندیشهههها
وام گرفتند واژهای که دستکم در بین اسالمگرایان تها دههه  1340منفهی مهینمهود .بهه
همین دلیل مشروطه را نهضت مینامیدند (عباسی .)1388 ،ضهدیت بها دهربگرایهی در
اندیشههای چپ نیز در نزدیکی این دو سنت فکری م ثر بود .توجه به جهانسومگرایهی
و ملتهای ستمدیده و مبارزه با استعمار ،فصل مشترک اسالمگرایان و چپگرایهان بهود.
در این میان جالل آلاحمد با انتشار کتاب «دربزدگی» نقش مهمهی ایفها کهرد .وی کهه
سابقه عضویت در حزب توده داشت و در داستانهایش اندیشههای چپ موا مهیزنهد،
کتابش مورد استقبال شدید اسالمگرایان قرار گرفت .اسالم انقالبی از کتاب دهربزدگهی
و «در خدمت و خیانت روشنفکران» او بهخوبی بههره بهرد .او در نوشهتهههای خهود بهه
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معنویت و پایداری اسالمگرایان انقالبی بود .آنها حتی بههتهدریا ایهدة انقهالب بههجهای
تغییر ،تقسیم اراضی ،مالکیت دولتی و تعاونی ،شورا و ...که مورد تأکید چپگرایهان بهود
را به سنت فکری خود وارد کردند.
مهمترین سند حزب که میتوان برمبنای آن اندیشههای بنیانگهااران حهزب را
تبیین کرد ،بیانیه تأسیس آن است .آتش و خون ،خودسازی انقالبی ،خلهق مسهلمان،
حرکت بهسمت جامعه توحیدی ،جنبش مسلحانه جنگل و انسجام و انضباط آهنهین
مفاهیم مهم این سند است که پیش از آن کمتر در ادبیها

مهاهبی مهیتهوان سهراغ

گرفت .در این سند بیش از چهاردهبار انقهالب و ههمخهانوادهههای آن تکهرار شهده
است .انتشار این بیانیه نشهان از حضهور یهک نیهروی جدیهد مهیداد .ایهن مفهاهیم
همانندیهای زیادی با ادبیا

چپ در ایران داشت .آنها ضهمن حفهظ اصهول خهود

بهراحتی بهسمت بهعاریت گرفتن شکل و ساختار از چپ و نهادهای مهدرن رفتنهد.
بیانیه تأسیس ،نشان از وظیفه حزب در راستای آماده کردن اعضها و مهردم بههعنهوان
یک حزب آوانگارد دارد« .ایجاد تشکیالتی نیرومند و سامان دادن به نیروههای فعهال
و ایجاد انسجام و انضباطی آهنین است که میتوانهد حرکهت انقالبهی را بههدرسهتی
تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهای آن را از خطر دار

دشهمن
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مصون بدارد .روزی که گردونة همیشهپوینده مبارزه ملت در خط ،یک تشهکیال

و

سازمان دهی درست و استوار بیننهد ،دیگهر اطمینهان بایهد داشهت کهه جرثومههههای
ضدانقالب نمیتوانند به آن نزدیک شوند و آن را تهدید کنند» (بیانیهه تأسهیس) .در
این راستا نخستین بند مرامنامه حزب «باال بردن آگاهی اسالمی و سیاسی مردم ایران
و سرعت بخشیدن به خودسازی انقالبی آنهها در همهه ابعهاد» بهود .حهزب از نگهاه
م سسان آن تشکیالتی برای ارتباط با تودهها بود ازهمینرو نخبگان حزب بایسهتی
آموزهها و اندیشههای خود را در مسیر آگاهی تهودههها قهرار مهیدادنهد( .جاسهبی،
 .)157 :1386هاشمی رفسنجانی نیز که در یک خانواده خردهمالک کشهاورز بههدنیها
آمد و با مجاهدین خلق تا پیش از انحراف آنها ارتباط زیادی داشت ،مهیگویهد« :در
آن زمان حل استبداد را در شورا میدیدیم .با چنین زمینه طبیعی ،فکر تشکیل شهورا
و اداره کشور توسط آن مسئلهای پایرفتهشده برای همه مبارزان بود .روی مهدیریت

 202فردی فکر نمیکردیم» (هاشمی رفسنجانی.)323 :1376 ،

در کنار این تأثیرپایریهای محتوایی ،تأکید بر ساخت حزبهی و رعایهت دیسهیپلین
حزبی بهویژه در زمان دبیرکلی آیتاهلل بهشتی و خروا از شکل هیئتی را باید حضهور او
در کنار مبارزان چپ بهویژه سهازمان مجاههدین خلهق پهیش از انحهراف ،حضهور او در
آلمان و تجربه زندان مشترک مبهارزان اسهالم انقالبهی بها چهپهها دانسهت .در بررسهی
جامعهشناسی سیاسی احزاب در ایران ،چپها بیشترین تأکید بر حزب ،نظم و انتظهام آن
و رعایت سلسلهمراتب حزبی را داشتند تجربهای که اسالم انقالبی و مهمتهرین اجتمهاع
آن ،یعنی حزب جمهوری اسالمی بیشترین بهره را از آن برد .م سسان حزب جمههوری
اسالمی برای تشکیل حکومت و دراختیار گرفتن دولهت ،روشهی مهدرن را بها محتهوای
اسالمی پی گرفتند .بهطورکلی دو اندیشه در مورد تحزب در روحانیهت وجهود داشهت.
یکی دیدگاه آیتاهلل مطهری که معتقد به «استفاده از تشهکل روحانیهت و عهدم تحهزب»
بود و دیگری دیدگاه دکتر بهشتی که معتقد به تحزب بود .آیتاهلل طاهری خرمآبادی کهه
مأمور کسب نظر امام خمینی در مورد این دو دیدگاه بود ،نگاه امهام را بهه حهزب منفهی
مطهری و آیتاهلل مهدویکنی به حزب نپیوندند .هاشهمی رفسهنجانی مهیگویهد در ایهن
زمینه مجبور شدم گفتوگوی صریحی با امام داشهته باشهم و خطهر عهدم تشهکیال را
برای روحانیون یادآور شوم (هاشمی رفسنجانی.)216-218 ،1376 ،
اینگونه بهنظر میرسد که نوع برداشت شهید بهشتی از شیوه انتخهاب رهبهری
نیز بسیار نزدیک به الگویی است که در احزاب چپ در این دوره رایا بهوده اسهت:
«بهشتی ضمن نقد مبانی ماتریالیستی جنبشهای چپ ،قرابتی بهین نقهش و کهارکرد
رهبری ماهبی با دیگر رهبریهای مکتبهی ،ازجملهه جوامهع مارکسیسهتی از حیهث
مکتبی/ایدئولوژیک بودن میدید .بهعبار

دیگر او جوامع مکتبی ،اعهم از مهاهبی و

مادی را هقطعنظر از اختالف در مبانی و جهانبینیهاه در مسئله رهبهری و سهازوکار
انتخاب رهبر ،دارای مشترکا

معنیداری میدانست و بهه همهین دلیهل در دفهاع از

مفهوم رهبری و والیت فقیه ،همواره به نمونهها و مًالهایی از جوامهع مارکسیسهتی
استناد میکرد» (فیرحی .)135-157 :1391 ،او خود در سخنرانی در مسهجد لهرزاده
تهران در بهمن  1358که با عنوان «فقیه و ولیاالمر» ایراد شده است ،میگوید« :مهن
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میداند (احمدی .)50 :1377 ،همین دیدگاه بود که بعدها باعث شد افرادی ماننهد شههید

قبالً براساس مطالعهای که بر روی جوامهع مارکسیسهتی کهه مکتبهی هسهتند و روی 203

مکتب مارکسیست داشتهام .نشانههایی بر ضرور

حضور فقیه در اداره امهور یافتهه

بودم اما آنقدر که تجربه این دو ساله در متن جامعه انقالبی و در رابطهه مسهتقیم بها
مسائل اسالم ،مطلب را مًل روز برایم روشن کرده در آن زمان نمیتوانسهتم مطلهب
را تا این حد روشن بیابم» (بهشتی.)19 :1390 ،
ازآنجاکه برخی از اعضای حزب جمهوری اسالمی ،اسالم انقالبهی شهریعتی را
حتی برتر از اسالم علمی و بهزعم آنها محافظهکارانهای میدانستند که شهید مرتضهی
مطهری بیان میکرد (مصاحبه با جاللالدین فارسی .)1387 ،بسیاری از اندیشههههای
یادشده از این طریق به سنت فکری آنها وارد شد .علی شریعتی که بههعنهوان معلهم
انقالب اسالمی از او یاد میشو د ،نقش مهمی در ترکیب اسالم و مفاهیم مههم آن بها
اندیشههای چپ داشت .او از جامعه بیطبقه یا توحیدی ،مستضهع

و مسهتکبر یها

سرمایهدار و کارگر و ...یاد میکرد .کتابهای شهریعتی سرشهار از ایهن اسهتعارههها
است .او به نوعی حکومت اسالمی باور داشهت کهه سیاسهتههای سوسیالیسهتی را
درپیش بگیرد و تحت رهبری یهک انسهان واال و زمامهدار برتهر قهرار داشهته باشهد.
رهبری در نظریه وی ،اهدافی بنیادین داشت و انسانی مافوق بهشمار میرفت کهه از
شایستگی هدایت جامعه بشری برای نیل به کمهال برخهوردار بهوده و پیهروی از او
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ضروری دانسته میشد (نکوروی .)150-157 :1377 ،شریعتی اسالم سهنتی بههویهژه
علمای آن ،مارکسیسم و لیبرالیسم را نکوهش میکهرد و تأکیهدش بهر روی انقالبهی
اسالم بهسرعت محبوبیت یافت .مفهوم انقالب را وارد ادبیا

ماهبی کهرد و اسهالم

انقالبی را در برابر اسهالم رفرمیسهتی قهرار داد (حسهینیزاده .)212 :1386 ،بههنظهر
شریعتی در اسالم بر مبنای سه اصل میتوان انقالب را دائمی کرد :نخسهت ،اجتههاد
بهعنوان مهمترین عاملی که نشان میدهد جامعه از نظر علمی مهیتوانهد همیشهه بهه
خودش حالت تهاجمی بدهد .دوم ،امر به معرف و نهی از منکر که بهمعنای رسهالت
همه در مسائل اجتماعی و سیاسی است و سوم مهاجر

که به دو شهکل درونهی و

بیرونی انجام میگیهرد (شهریعتی« .)65-67 :1368 ،امهت و امامهت» نقطهه عزیمهت
شریعتی در ارائه تفسیری جدید و رادیکال و بهکلی سیاسی از مفاهیم اسهالمی بهود.
او در امت و امامت از جامعه آرمانی خود سخن میگویهد و دموکراسهی را مناسهب
جامعه آرمانی و تربیتشده و در مورد جامعههای درحالگهاار و انقالبهی ،امامهت و

رهبری را بهترین شکل حکومت تلقی میکند (حسینیزاده.)215 :1386 ،
بسیاری از شاگردان شریعتی پس از درگاشت وی و در جریان انقالب اسالمی
به پیروان امام خمینی پیوستند و بههمراه خود مفاهیم و مضمونهای اصهلی اندیشهه
او را نیز به گفتمان اسالم فقاهتی وارد کردند .بهرای پیهروان شهریعتی ،امهام خمینهی
همان امام امت وی و اسالم سیاسی فقاهتی ،همان تشیع نهاب علهوی و ایهدئولوژی
راسههتین مههاهبی بههود .بنههابراین هرچنههد گفتمههان مارکسیسههتی بهههدلیههل ماهیههت
ضدماهبیاش بهتنهایی نتوانست نفوذ چندانی بهدست آورد ،ولی بسیاری از مفهاهیم
خود را به گفتمان ماهبی وام داد (حسینیزاده .)222 :1386 ،بهاینترتیب بسیاری از
نشانههای اسالم سیاسی چپ در گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی مفصلبندی شد و بهه
این گفتمان چهرهای رادیکال و چپگرایانه بخشهید (حسهینی زاده .)224 :1386 ،در
بررسی فرمهای عضویت اعضای حزب جمهوری اسالمی بهویهژه در شهرسهتانهها،
آنها در پاسخ به پرسش کتابهای مورد مطالعه ،بیشتر بر کتابههای شهریعتی تأکیهد

نتیجهگیری
اسالم انقالبی در ایران سنت فکهری اسهت کهه بهیش از سهه دههه ،روایهت و سهازوکار
تفسیری خاصی از جهان و هستی ارائه میدهد و در جغرافیای ایران پیاده مهیکنهد .ایهن
سنت ،آموزههای خود را در اصول قانون اساسی وارد کرده و براساس آن به کهنشههای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در ایران امروز شکل میدهد .پژوهش حاضهر بهه بررسهی
حزب جمهوری اسالمی ،مهمترین اجتماع این سنت فکهری پرداخهت و سهعی داشهت
تبارها و آبشخورهای فکری آن را جستجو کند .بنابراین در پی پرسش چیستی تبارها ،بها
استخدام روششناسی اجتماعگرایی به کنکاش پرداخت .این روششناسی به سهنتههای
فکههری ،شههکلگیههری و بحههران در آنههها نگههاه خاصههی دارد کههه آن را متفههاو از نگههاه
پوزیتیویستی و گفتمانی جلوه میدهد .در ایهن نظریهه ،مفههوم سهنت جهایگزین مفههوم
ایدئولوژی در مارکسیسم و گفتمان در تحلیلهای زبانی شهده اسهت بنهابراین ازآنجاکهه
این سنتها در جامعه خلقالساعه نیستند ،بلکه ریشهه در سهنتههای فکهری بهزر تهر
دارند ،این پژوهش تبار سنت فکری اسالم انقالبی و مهمترین اجتماع مبتنیبهر آن ،یعنهی
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داشتند و کتابهای شهید مطهری در مرتبه بعدی قرار دارد.

()12
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حزب جمهوری اسالمی را در مشروطه مشهروعه و رادیکالیسهم اسهالمی دههه  1320و
مهمترین اجتماع آن فدائیان اسالم یافت و ورود برخی دیگر از آمهوزههها ماننهد عهدالت
اجتماعی ،وحد اسالمی ،مجلس ،تأکید بر رأی مردم و ساختارهای مهدرن حزبهی را از
طریق گفتوگوی دیالکتیکی با سهنتههای فکهری مشهروطه شهیعی ،اتحهاد اسهالمی و
اسالمگرایی چپ بهدست آورد.
حزب جمهوری اسالمی با این آموزهها ،حرکتهی از اسهالم سیاسهی بهه اسهالم
انقالبی آداز کرد .رادیکالیسم اسالمی در دهه  1320هنوز در فضای انقالبهی بههسهر
نمیبرد ،بلکه به محتوای حکومت کار داشت .در بیانیهههها و رسهاله آنهها (رهنمهای
حقایق) ،تنها بر محتوای اسالمی رژیم تأکید میشود و تغییهر سهاختاری سیسهتم در
نظریه آنهها شهکل نگرفتهه اسهت .درحهالیکهه اسهالم انقالبهی هرچنهد از درون آن
برخاست ،لیکن بر بحرانهای معرفتشناختی آنها دالب شد و عقالنیت جدیهدی را
شکل داد .خیهر اساسهی آنهها اجهرای احکهام شهرع در جامعهه بهود ،امها بهرخالف
رادیکالیسم اسالمی ،مقدمه این امر مهم را نه تغییهر محتهوای رژیهم ،بلکهه تأسهیس
جمهوری اسالمی میدانستند و در این راه کوشش مینمودند .این اجتمهاع همچنهین
برعکس فدائیان اسالم به پیوند مرجعیت با اجتهاد انقالبی همت گماشت و سازوکار
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تفسیری خود را بر این اساس شکل داد .از لحاظ ساختاری نیز به سازماندهی خهود
پرداختند و از شکل هیئتی خهارا شهدند .قالهب حزبهی ،سهازوارهای جدیهد بهرای
نیروهای ماهبی بود ساختی کهه در ظهاهر بها عقالنیهت آن سهنت دریهب بههنظهر
میرسید ،ولی توجیه شرعی این ساخت مهدرن را در نه

مهیجسهتند .کمیسهیون

عقیدتی و ایدئولوژیکی حزب جمهوری اسهالمی بها انتشهار نشهریا

و ارتبهاط بها

مجتهدان ،این وظیفه را برعهده داشت .سالهای  1357تا  1366دههة کهنش و عمهل
سیاسی حزب جمهوری اسالمی در جغرافیای ایران بود .این حهزب ،نقشهی اساسهی
در تکوین اندیشه اسالم انقالبی در ایران بهویژه در میان نیروهای ماهبی ایفها کهرد.
پژوهش مزبور در مسیر دستیابی به یافتههای فوق سعی کرد با نقهد ادبیها

موجهود

در مورد سنت فکری اسالم انقالبی ،از تاریخ شهفاهی و اسهنادی هیئهت م سهس و
اعضای شورای مرکزی حزب کمک بگیرد .امیهد اسهت در آینهده ،فرصهت بررسهی
چرایی تبدیل اسالم سیاسی به اسالم انقالبی فراهم شود*.

پینوشتها

A. Macintyre, After Virtue, London: Duckworth, 1985.
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 .1رویکرد اجتماعگرایان به سنت با رویکرد محافظهکاران بهه آن متفهاو اسهت .در میهان
اندیشمندان محافظهکار ،توسل و تمسک به سنتها درواقع برای فهرار از محهدودیتههای
عقل آدمی است .در اندیشه آنان تغییروتحول و نقد اجتماعی مطری نیست درحهالیکهه در
دیدگاه اجتماعگرایان ،ما میتوانیم قوانین حاکم بر تحوالتی که در سنتها هستند را بیهابیم.
(حسینی بهشتی ،علیرضا ،جستارهایی در شناخت اندیشه سیاسهی معاصهر دهرب ،تههران:
م سسه تحقیقا و توسعه ،1383 ،ص  .)20از سوی دیگر آنها گرچه رویکرد هرمنهوتیکی
به سیاست دارند ،لیکن از تحلیل گفتمانی در روششناسی خود سود نمهیبرنهد .بهرعکس،
این روششناسی خصومت و دیریتسازی سنتهای فکری و شبکههای قدر بین آنهها و
سلطه را برنمیتابد و از حضور ههمزمهان سهنتههای مختله در جامعهه و گفهتوگهوی
دیالکتیکی آنها با یکدیگر سخن میگوید .آنها بر رابطة افقی بهجای حاکمیت عمهودی بهین
جریانهای فکری تأکید دارند .تفاو مهم دیگر آنها در تأکید تحلیل گفتمانی بر گسستها
است .درحالیکه اجتماع گرایان بر تداوم تأکید دارند و معتقدند تبارهای سنتههای فکهری
در در جریانهای بزر تر قرار دارد و در پس تفسیرهای متعدد از یک سنت فکری هسهته
اصلی آن از تفسیرهای متعدد و گار ایام مصون میماند و نکتهه آخهر اینکهه آنهها نسهبیت
حاکم بر تحلیل گفتمانی را برمیتابند و میگویند اعضای هر سنت صدای سنتهای دیگهر
را میشنوند .از این طریق امکان سنجش بین سنتها پدید میآید .اجتماعگرایان این انگارة
گفتمان ،پارادایم و ...را که یک متن یا فرهنگ مستقل ،منفرد و سهخت را بهه ذههن متبهادر
میکند که خود آن در درون آن شکل میگیرد و در برابر تأثیرا دیگران مقاومت میورزد،
یک افسانه میپندارند« .تمامی فرهنگها حاصل روبهرو شدن با دیگری است .خودها تنهها
از طریق همکنشی با دیگهران خهود هسهتند .در ههمکنشهی ،رابطهه میهان خهود و دیگهری
دیالکتیکی است».
 .2برای اطالعا بیشتر رجوع شود به :مهدی براتعلیپور ،شهروندی نوفضیلتگرا ،تههران:
م سسه مطالعا ملی 1384 ،محسن آلدفور ،سنت فکری اسهالم لیبهرال ،رسهاله دکتهری
علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386 ،جامعهگرایهان و نقهد
لیبرالیسم ،ترجمه جمعی از مترجمان ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1385 ،و

 .3حضههرا آیهها سههیدمحمد حسههینی بهشههتی ،سههیدعلی خامنهههای ،علههیاکبههر هاشههمی
رفسنجانی ،محمدجواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی.
207

پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393

208

 .4ابراهیم یزدی در مصاحبه با مرکز اسناد انقالب اسالمی از گفتوگوی شههید بهشهتی بها
خود در مورد تأسیس حزب پیش از انقالب به شیوه اصهل طهراز مشهروطه مهیگویهد کهه
روحانیت در رأس آن حق وتوی تصمیما حزب را داشته باشند (رجوع شود بهه :پرونهده
مصاحبه رضا مختاری اصفهانی با ابراهیم یزدی ،موجود در آرشیو تاریخ شفاهی مرکز اسناد
انقالب اسالمی).
 .5علمایی که فدائیان از آنها به نیکی یاد میکنند عبارتند از :حاا آقا حسین قمهی ،مجتههد
برجسته و مطلق پس از فو آیتاهلل اصفهانی در سال  ،1325روحانی معتهرض بهه تغییهر
کاله ،تبعیدی به کربال و فعال پس از شهریور  1320آیتاهلل سیدحسهن مهدرس ،روحهانی
مبارز در زمان رضاشاه و نماینده مجالس دوم ،سوم ،چههارم و پهنجم و ششهم و فهو در
تبعید سال  1316حاا آقا نوراهلل اصفهانی ،از علمای مشهور اصفهانی و معترض به قهانون
نظام وظیفه و فو در سال 1306حاا آقا جمال اصفهانی ،بهرادر حهاا آقها نهوراهلل ،امهام
جماعت مسجد سیدعزیزاهلل تهران از مخالفان فرهنگ درب شیخ فضهلاهلل نهوری ،مجتههد
معروف تهران که توسط مشروطهخواهان اعدام شد .فدائیان در صفحههای  55 ،11 ،4و 67
رساله رهنمای حقایق از این افراد بهعنوان شهید نام میبرند.
 .6پوشش کاله در ایران امری رایا و نشان از برازندگی اجتماعی بود ،ولی با ورود مدرنیته
ابتدا تغییر و سپس حاف شد .آنها حتی دیدارهایی از کارخانجا ایرانی ازجملهه کارخانهه
«وطن» در اصفهان داشتند و بر مبارزه با کاالهای «اجنبی» تأکیهد مهیکردنهد (سهند شهماره
 72/5از مجموعه اسناد برگزیده نخستوزیری ،مورخه .)1331/11/2
 .7رجوع شود به پاورقی ص  422کتاب مرجعیهت در عرصهه سیاسهت و اجتمهاع ،نوشهته
محمدحسین منظوراالجداد ،تهران ،1379 :سهند شهماره  ،1بههنقهل از انهیسالمقلهدین فهی
احکامالدین ،ص .70
 .8سیدجمال در نامه خود به علمای تهران لقب فرعون به ناصرالدین شاه میدهد و در نامه
دیگر به ملکه ویکتوریا از استبداد ناصری انتقاد کهرده اسهت .اسهدآبادی در نامهه خهود بهه
میرزای شیرازی به زبان عربی از سکو او انتقاد کرده است و شهری جهامعی از امتیهازا
انگلیس به ایران بهویژه امتیازا بانکی بهدست مهیدههد (رجهوع شهود بهه محمهد محهیط
طباطبایی ،نقش سیدجمالالهدین در بیهداری مشهرقزمهین ،مقدمهه و ملحقها سهیدهادی
خسروشاهی ،دارالتبلی اسالمی قم ،1352 ،صه  .)197-217او در نجه شهاگرد شهیخ
مرتضی انصاری بود که همکاری با سلطان را جائز نمیشمرد (رجوع شهود داوود فیرحهی،
نظام سیاسی و دولت در اسالم ،تهران :سمت ،1382 ،ص .)211-212
 .9شیخ مرتضی انصاری در نج برای احیای اجتهاد در تشیع تالش وافری بهه خهرا داد.
حوزه نج نیز تحت تأثیر تحوال عًمانی و رسوخ آن اندیشهها بهسمت تأکید بیشتر بهر
تعقل در استخراا احکام حرکت کرده بهود .حتهی گفتهه مهیشهود نهائینی پهیش از تهألی
تنبیهاالمه ،کتاب طبایعاالستبداد عبدالرحمن کواکبی را دیده بود .بههرحال سیدجمال نیز در
حوزه درس شیخ مرتضی به تحصهیل علهوم منقهول و معقهول پرداخهت و از سهوی شهیخ
مرتضی به هند اعزام شد .سید جمال در جریان تحریم تنباکو نقش فراوانی ایفا کهرد .آقهای
مهدی حائری نیز در کتاب «تشیع و مشروطیت» از آگهاهی نهائینی از مبهارزا سهیدجمال
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گفته (ص  )155است .در ضمن در زمان اقامت میرزای شیرازی در سهامرا ،سهیدجمال بهه
نائینی رجوع کرد و خواستار مالقا با میرزا شد .البته میرزا این درخواست را نپایرفت امها
گواهی شاگرد نائینی که از سوی نواده میرزا تأیید شده حاکی از آن است که نائینی قطعهاً از
مبارزا سیدجمال بر ضد استبداد ناصری آگاهی داشته است (رجوع شود به :محمدحسین
منظوراالجداد ،مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاسهت ،تههران ،1379 :سهند شهماره  ،1ص
.)19
 .10شیخ محمد یزدی در خاطرا خود میگوید« :آیتاهلل بروجردی در فقه تطبیقهی خهود
معتقد بود باید برای فهم روایا شهیعه آن را در ظهرف علمهی فتهاوای اههل سهنت مهورد
ارزیابی قرار داد و مطالعه کتب اهل سنت از این زمان باب شهد (خهاطرا محمهد یهزدی،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1378 ،ص  .)135-136برخی دارالتقریب را حلقهه مشهترک
نواب (از لحاظ سیاسی) و بروجردی (از لحاظ ماهبی) میدانند (خاطرا آیتاهلل گرامهی،
به کوشش محمدرضا احمدی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1383 ،ص .)244
 .11برخی از آثار سید قطب را آیتاهلل سیدعلی خامنهای (تفسیر فی ظالل القهرآن و آینهده
در قلمرو اسالم و ...و بهرادرش سهیدمحمد خامنههای (ویژگهیههای ایهدئولوژی اسهالمی)
ترجمه کردند.
 .12پرونده اسنادی حزب جمهوری اسالمی ،دفتر سهمنان ،فهرم عضهویت ،دفتهر پهژوهش
دانشگاه آزاد اسالمی.
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آیت اهلل حسن طاهری خرمآبادی ،جلهد

 ،1تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
اسماعیلی ،خیراهلل ( ،)1386حزب جمهوری اسالمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
آلدفور ،محسن (« ،)1386سنت فکری اسالم لیبرال» ،رساله دکتری علوم سیاسی ،دانشهگاه
تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
براتعلیپور ،مهدی ( ،)1384شهروندی نوفضیلتگرا ،تهران :م سسه مطالعا ملی.
پرونده اسنادی حزب جمهوری اسالمی ،دفتر سمنان ،فرم عضویت ،دفتر پژوهش دانشهگاه
آزاد اسالمی.
جاسبی ،عبداهلل ( ،)1384تشکل فراگیهر ،تههران :دفتهر پهژوهش و تهدوین تهاریخ انقهالب
اسالمی ،جلد  ،1ضمیمه سوم.
_________ ( ،)1386تشهکل فراگیههر ،جلهد  ،1-4تهههران :دفتهر پههژوهش دانشههگاه آزاد
اسالمی.
جامعهگرایان و نقد لیبرالیسم ،)1385( ،ترجمه جمعی از مترجمان ،قم :پژوهشهگاه علهوم و
فرهنگ اسالمی.
حسههینی بهشههتی ،سههیدمحمد ( ،)1390والیههت ،رهبههری و روحانیههت ،تهههران :بنیههاد نشههر
اندیشههای آیتاهلل دکتر بهشتی.
حسینی ،مهدی (بهکوشش) ( ،)1379خاطرا محمدمهدی عبدخدایی ،تهران :مرکهز اسهناد
انقالب اسالمی.
حسینیزاده ،محمدعلی ( ،)1386اسالم سیاسی در ایران ،قم :دانشگاه مفید.
روزنامه جمهوری اسالمی.1361/12/17 ،
روزنامه جمهوری اسالمی.1361/12/17 ،
شریعتی ،علی ( ،)1368اسالمشناسی ،مجموعه آثار ،جلد  ،17تهران :چاپخش.
عباسی ،ابراهیم ( ،)1385فدائیان اسهالم بهه روایهت تصهویر ،تههران :مرکهز اسهناد انقهالب
اسالمی.
_________ (« ،)1388رادیکالیسم اسالمی در ایهران» ،رسهاله دکتهری دانشهگاه تههران،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
_________ (« ،)1390چیستی سنت فکهری رادیکالیسهم اسهالمی» ،فصهلنامه سیاسهت،
شماره .41
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عنایهت ،حمی هد ( ،)1372تههاریخ اندیشههه سیاسههی در اسههالم معاصههر ،ترجمههه بهههاوالههدین
خرمشاهی ،تهران :خوارزمی.
فراتی ،عبدالواهاب (« ،)1386روحانیت و تجدد» ،رسهاله دکتهری علهوم سیاسهی ،دانشهگاه
باقرالعلوم.
فراستخواه ،مقصود ( ،)1377سرآداز نواندیشی معاصر ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
فی ،برایان ( ،)1384پارادایمشناسی در علوم انسانی ،تهران :م سسه مطالعا راهبردی.
فیرحی ،داود ( ،)1382نظام سیاسی و دولت در اسالم ،تهران :سمت.
_______ ( ،)1385تقریههرا درس اندیشههه سیاسههی در اسههالم و ایههران ،مقطههع دکتههری
دانشگاه تهران.
_______ (بهار « ،)1391رهبری و امامت در اندیشه شههید بهشهتی» ،فصهلنامه سیاسهت،
دوره  ،42شماره .1
کشاورز قاسمآبادی ،بهمن (« ،)1368بررسی حزب جمهوری اسالمی از تکهوین تها توقه
فعالیتهای تشکیالتی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علهوم
سیاسی.
کالچیان ،زهره (بهکوشش) ( ،)1382خاطرا محسن دعاگو ،تههران :مرکهز اسهناد انقهالب
اسالمی.
لیتل ،دانیل ( ،)1373تبیین در علوم اجتماعی :درآمهدی بهر فلسهفه علهماالجتمهاع ،ترجمهه
عبدالکریم سروش ،تهران :صراط.
مارش دوید استوکر ،جری ( ،)1384روش و نظریه در علهوم سیاسهی ،ترجمهه امیرمحمهد
حاجییوسفی ،تهران :مطالعا راهبردی.
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزار اطالعا ( ،)1378یاران امام به روایهت اسهناد سهاواک،
شهید محمدجواد باهنر ،تهران :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزار اطالعا .
مصاحبه رضا مختاری اصفهانی با جالل الدین فارسی ،از اعضهای شهورای مرکهزی حهزب
جمهوری اسالمی.1387 ،
مقدسی ،محمود و دیگران (بهکوشش) ( ،)1370ناگفتهههها :خهاطرا شههید حهاا مههدی
عراقی ،تهران :رسا.
مک اینتایر ،السدیر (پاییز  ،)1378عقالنیت سنت ،ترجمه مراد فرههادپور ،اردنهون ،شهماره
.15
منظوراالجداد ،محمدحسین ( ،)1379مرجعیت در عرصه سیاست و اجتمهاع ،تههران :نشهر
شیراز ،سند شماره .1
نعمتههی زرگههران ،مرتضههی ( ،)1383شهههید دکتههر محمههدجواد بههاهنر :مبههارزا  ،مواضههع و
دیدگاهها ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
نکوروی ،محمود ( ،)1377نهضت خداپرستان سوسیالیست ،تهران :چاپخش.
نواب صفوی ،مجتبی ( ،)1329راهنمای حقایق ،اطالعیهای از برنامه انقالبی فدائیان اسهالم،
تهران :بینا.
هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر ( ،)1376دوران مبارزه ،به کوشهش محسهن هاشهمی ،جلهد 211 ،1

.323  ص،1376 ، معارف انقالب اسالمی:تهران
 بهکوشش،)1358  و1357  انقالب و پیروزی (کارنامه و خاطرا،)1378( _________
. معارف انقالب اسالمی: تهران،یاسر هاشمی
 معهارف انقهالب: تههران، به کوشش یاسر هاشمی، عبور از بحران،)1378( _________
.اسالمی
. تهران، حزب جمهوری اسالمی،)1361( یادنامه شهید بهشتی
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