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چکیده
مواض��ع و عملکردهای روحانیون از دوران مش��روطه تاکن��ون یکی از موضوعات مهم
و اساس��ی در رواب��ط میان حکومت و نه��اد روحانیت بودهاس��ت .دغدغههای فکری
و سیاس��ی روحانیون درارتباطبا س��ازوکارهای اتخاذی حکوم��ت ،اثرات و پیامدهای
مس��تقیمی را در عرصههای سیاسی و اجتماعی مملکت بهدنبال داشت .روحانیون از
دیرباز تا زمان موردبحث (انقالب اس�لامی) یکی از گروههای بانفوذ اجتماعی بودهاند
که نظریات آنها بس��ان راهکارهای مؤثری در جامعة سیاسی ایران مطرح بودهاست.
این گروه بسته به شرایط و تحوالت سیاسی و اجتماعی رفتارهای گوناگونی را از خود
به نمایش گذاش��تهاند .این مقاله به روش تحلیل مضمون روایتها به بررس��ی مبانی
اصول فکری و مواضع سیاس��ی روحانیون شهرس��تان بهبه��ان در رخدادهای منتهی
به پیروزی انقالب اس�لامی پرداختهاست .براس��اس رهیافتهای پژوهش ،روحانیون
شهرس��تان بهبهان به چهار طیف تقس��یم میش��وند :روحانیون سنتی (غیرسیاسی)؛
روحانیون محافظهکار؛ روحانیون انقالب��ی؛ روحانیون طرفدار حکومت پهلوی .مواضع
متفاوت طیفهای گوناگون روحانیون شهرستان حاکی از تفاوت در دیدگاههای فقهی
و سیاس��ی آنها بود و درعمل بهصورت رویکردهای گوناگون سیاس��ی نمود مییافت.
در مبارزات سیاسی و انقالبی ،چندوجهیبودن افکار و دیدگاههای روحانیون بهوضوح
قابلمش��اهده است و دراینمیان روند تفاوت سالیق و دیدگاههای آنان در ابعاد وسیع
و گستردهای نمایان شدهاست.
کلیدواژه ها :روحانیون؛ مواضع سیاسی؛ انقالب اسالمی؛ بهبهان.
تاریخ دریافت | 1396/2/7 :تاریخ پذیرش1396/5/15 :
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کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه الزهرا

مقدمه
بسیاری از اختالفات فکری و سیاسی روحانیون در جامعه ،ریشه در تفاوت ساختاری نگاه آنها
به مقولة سیاست دارد؛ بنابراین باوجو ِد بسیاری از مشترکات مذهبی ،گاهی در تحوالت سیاسی
و انقالبی مواضع سیاسی متفاوت و متناقضی میگرفتند .اختالفات و رقابتهای موجود میان
روحانیون ،به دلیل دیدگاهها و رویکردهای متفاوت آنها در مسائل فقهی و سیاسی است.
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دربارة دیدگاه روحانیون بهبهان ،در اس��ناد مکتوب مانند روزنامهها و اس��ناد و گزارشهای
شهربانی و ساواک چیز زیادی درج نشدهاست .درحاشیهبودن بهبهان از کانون تحوالت انقالبی،
برجستهنبودن حوزة علمیة آن و غلبة نگاه سنتی و محافظهکارانه به سیاست در حوزة علمیه
آنجا و نبود شعبهای قدرتمند و خیلی فعال از ساواک در شهر ،فقدان روزنامه و نشریهای محلی
برای انتشار اخبار شهر از دالیل کمبود اسناد مکتوب دربارة دیدگاههای روحانیون بهبهان است.
ازاینرو ،این مقاله برای تبیین و تحلیل مواضع و دیدگاهها بر مصاحبه با فعاالن انقالبی و مذهبی
ش��هر متمرکز اس��ت .اگر با رویکردی انتقادی به این دسته از منابع موردتوجه مقاله نگریسته
شود ،به آسیبهایی ازجمله گذشت زمان طوالنی (بیش از حدود  50-35سال) از رویدادهای
مدنظر ،فراموشی جزئیات مواضع و اسامی افراد ،تغییر دیدگاه مصاحبهشوندگان بهتبع تغییرات
زمانه ،برمالشدن نادرستی برخی از مواضع ،و تالش مصاحبهشوندگان برای اظهارنکردن اینگونه
اظهارات و مواضع و ...میتوان اشاره کرد .باوجو ِد آسیبهای تهدیدکنندة منابع تاریخی مبتنیبر
مصاحبه ،نگارندگان تالش کردند تا از روایتهایی استفاده کنند که با منطق تاریخی ،قضاوتهای
دیگران و اس��ناد موجود تضاد نداشته باش��د؛ مث ً
ال همة مصاحبهشوندگان به حمایت برخی از
علمای یادش��ده در مقاله از حکومت شاه اذعان و اعتراف داشتند .منتها برخی ،تندروییهایی
در روایت داشتند و برخی متعادل قضاوت میکردند .در این نوشته سعی شدهاست بر توافقها
بیشتر تمرکز شود تا روایتهای نادر؛ مث ً
ال یکی از روایان روایت نادری دربارة حمایت یک عالم
محافظهکار سیاسی از آیتاهلل خمینی در دهة  1340مطرح کرد که دیگر مصاحبهشوندگان آن
را بعید دانستند؛ در این نوشته سعی شدهاست از این اظهارنظرها هم اجتناب شود.
دربارة انقالب اس�لامی در بهبهان متأسفانه کاری مستقل بهجز پایاننامة کارشناسی ارشد

ریش��ه در نوع رویکردشان به سیاس��ت ،اجتماع ،فرهنگ ،اقتصاد و ...داشت -در اتخاذ مواضع
انقالبی و مبارزاتی بسیار مهم و تعیینکننده بود .در این مقاله روحانیون بهبهان به چهار دسته
یا طیف سیاس��ی تقسیم شدهاند .1 :روحانیون سنتی (غیرسیاسی)؛  .2روحانیون محافظهکار؛
 .3روحانیون انقالبی؛  .4روحانیون طرفدار حکومت پهلوی .هرکدام از این چهار طیف روحانی

 . 1ابوعلی ،طاهره« .)1393( .انقالب اسالمی در بهبهان» ،پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا ،با راهنمایی اسماعیل
حسنزاده ،دانشکدة ادبیات ،گروه تاریخ.
 . 2محمدی��ان ،خی��راهلل؛ مجتهدی ،محمدرضا« .)1391( .حریم یار :ویژهنامه به مناس��بت اولین س��الگرد رحلت آیتاهلل
محمدحسین مجتهدی» .انتشارات کانون فرهنگی هنری مسجد سلطان محراب.
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طاهره ابوعلی( 1یکی از نویسندگان مقاله) انجام نشدهاست و این پایاننامه نخستین اثر در این
زمینه است .البته در این زمینه تکنگاشتههایی مانند «حریم یار» تألیف مشترک محمدیان و
مجتهدی 2دربارة آیتاهلل محمدحسین مجتهدی را میتوان یاد کرد که دارای رویکرد تمجیدی
و بزرگداشتی است و فاقد رویکرد انتقادی و مقایسهای است.
این مقاله درصدد اس��ت به بررس��ی و تبیین مبانی فکری و مواضع سیاس��ی روحانیون در
مس��ائل و رویدادهای انقالبی شهرستان بپردازد .ریشۀ بسیاری از مواضع گوناگون سیاسی در
تش��ریح مبانی فکری و سیاسی روحانیون قابلپیگیری اس��ت .این مقاله در دو بخش تنظیم
اصول مبانی فکری و سیاسی روحانیون شهرستان؛ و بخش
شدهاس��ت :بخش نخست :بررسی
ِ
دوم :بررسی مواضع سیاسی روحانیون شهرستان دربارة تحوالت و رویدادهای انقالبی .بررسی
نقش روحانیون درجایگاه یکی از اقش��ار تأثیرگذار جامعه در مس��ائل و تحوالت ،اهمیت دارد.
قابلتبیین اس��ت .با فوت آی��تاهلل بروجردی در
نق��ش روحانیون در دو بعد دینی و سیاس��ی ِ
آغازین س��ال دهۀ  ،40حکومت پهلوی گمان میکرد نهاد مذهب در جامعۀ ایران کارایی خود
را از دس��ت دادهاس��ت؛ بههمیندلیل به تصویب و اجرای قوانین و مصوبات نوگرایانة سکوالر
اقدام کرد .برخالف انتظار ،این اقدامات با واکنش روحانیون مواجه ش��د .اصرار محمدرضاش��اه
در پیگیری روند سکوالریستی ،حضور روحانیون را در عرصۀ سیاست و اجتماع اجتنابناپذیر
میک��رد .البته دربارۀ حض��ور روحانیون ذکر این مطلب ضروری به نظر میرس��د که هرچند
قاطب��ۀ روحانیون از اقدامات ضدِدینی حکومت پهلوی ناراضی بودند ،ولی ورود آنها به عرصۀ
سیاست ،با رویکردهای متفاوتی همراه بود .گسستهای سیاسی در فکر و رفتار روحانیون -که
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براساس مبانی فکری و سیاسی به اتخاذ مواضع گوناگون در تحوالت و رویدادهای انقالبی اقدام
میکردند .در زیر به بررسی سنخها ،اصول فکری و مواضع سیاسی آنها پرداخته میشود .الزم
به توضیح است در این مقاله ،تحوالتی که برای سازمانهای چریکی و جریان ملی اتفاق افتاده
بود -و موردقبول جامعة روحانیت و انقالبیون طرفدار امامخمینی نبود ،یا دستکم در شرایط
امروزی مقبولش��ان نیست -بیان نشد؛ چون مصاحبهش��وندگان از هرگونه اظهارنظری در این
زمینه بهش��دت خودداری میکنند یا اظهارنظری از جنس تحلیلهای امروزی از آنها دارند و
همة علما را مخالف آن جریانها معرفی میکنند.
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چارچوب مفهومی :سنخ شناسی روحانیون براساس مبانی فکری و مواضع سیاسی
در این قسمت سعی بر این است تا اصول و شاخصهای مشترک این دسته از روحانیون بهبهان
3
استخراج و بسان الگوی رفتاری ارائه شود.
 .1روحانیون سنتی
به آن دس��ته از روحانیونی گفته میش��ود که مس��ائل دینی ازجمله بیان احکام شرعی را در
س��خنرانیها ،وعظ و خطابه پررنگتر از س��ایر مس��ائل دنبال میکنند (مهاجرانی ،مصاحبه،
 .)1393/8/6این دس��ته از روحانیون بر این عقیده بودند که با فرهنگس��ازی دینی در سطح
وس��یعی از تودههای مردمی ،زمینههای تحول در بینش دینی مردم به وجود میآید .آیتاهلل
س��یدفرجاهلل مصطفوی ،حجتاالسالم احمد بخردی ،حجتاالس�لام سیدنصراهلل آیتیمقدم،

حجتاالس�لام فتحاهلل روحیپور و ...در این گروه قرار دارند (اس�لامی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
آیتاهلل مصطفوی بهلحاظ شیخوخیت سنی ،علمی ،و سیادت در رأس این جریان قرار داشت.
شاخصهای تفکر و مواضع روحانیون سنتی :مبانی فکری و رفتاری این دسته از روحانیون
با توجه به مشی فقهی و سیاسی آنها -که همواره بر جدایی دین از سیاست تأکید میکردند،
آنها را به دخالتنکردن در مباحث سیاس��ی و مبارزاتی س��وق داده بود (زاهدنژاد ،مصاحبه،
 .)1393/7/20روحانیون باید از کار «کثیف» سیاست دوری کنند و به مسائل معنوی ،تبلیغ کالم
 . 3در این مقاله از روحانیان روستاهای شهرستان بهدلیل دسترسینداشتن به آنها تحقیق نشدهاست و تنها به روحانیون
داخل شهر اکتفا شدهاست.

برنامههای مذهبی به ابزاری برای خنثیسازی فعالیتهای مبارزاتی سایر روحانیون تبدیل شده
بودند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،محدودبودن فضای فکری این دسته از روحانیون ،تنها
در قلمرو سیاست نبود بلکه این ویژگی آنها در بیشتر جنبهها وجود داشت (اسالمی ،مصاحبه،
 .)1393/8/1این روحانیون بهش��دت مخالف تحول و نوآوریهای اجتماعی بودند .بس��یاری از
پیشرفتهای علمی انسان را به دیدۀ تردید مینگریستند و بشر را موجودات ضعیفی میدانستند
که همواره از تحول عاجز هس��تند ،بهطوریکه رفتن انس��ان به کرۀ ماه و پیشرفتهایی از این
حیث را مردود میدانستند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،دایرۀ فعالیتهای روحانیون سنتی
دین انتظارمحور و آخرتگرا بررس��ی کرد؛ اقداماتی نظیر تشویق
را میتوان در محدودۀ قلمر ِو ِ
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خداوند ،تحصیل در حوزهها و آموزش علمای نسل آینده بپردازند (آبراهامیان ،1392،ص.)583
ازنظر این دسته از روحانیون ،زهد فردی و رویکرد انتظارمحور و آخرتگرایی عبادتمحور مهمتر
از فعالیتهای اجتماعی مبتنیبر دنیا بودهاست .آنها همچنین فعالیتهای اجتماعی را نیز در
چارچوب عمل به احکام اس�لامی تعریف کرده بودند .چرایی و تبیین اندیش��ۀ جدایی دین از
سیاست ،این دسته از روحانیون را به گوشهگیری و عزلت سیاسی در مسائل رهنمون ساخته بود
(محسنی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،آنان با استدالل به اینکه سیاست را باید به مردان سیاست
واگذار کرد؛ از هرگونه دخالت علنی (شامل مصاحبهها ،بیانیهها و اطالعیههایی با محتوای انتقاد
از تفکر سیاس��ی و عملکرد حکومت) و غیرعلنی (تحریک احساسات مردم ازطریق اعمالنفوذ
در آنان که جلوۀ بارز آن در تظاهراتها و اعتصابات نمود مییافت) پرهیز میکردند (اسالمی،
مصاحبه .)1393/8/1 ،البته آنان با تمس��ک به روایات متعدد دربارة نامشروعبودن حکومت در
دورة غیبت و طاغوت قلمدادکردن حکومتهای دنیایی بهغیراز حاکمیت معصوم ،رفتار خود را
درقبال هر نوع سیاستورزی روشن کرده بودند .این دسته از روحانیون ظاهرا ً در راستای تداوم
اقدامات حکومت فعالیتی نمیکردند؛ ولی با س��کوت خود آنان را تشویق به ادامه روند موجود
میکردند (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه .)1393/7/16 ،این روحانیون مقبولیتی عمومی در
میان تودههای مردم داشتند و حکومت این فرصت را مغتنم میشمرد و از آنها مانند ابزاری
کارآمد برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود استفاده میکرد (مهاجرانی ،مصاحبه)1393/8/6 ،
یعنی میتوان گفت :روحانیون سنتی در کارزار میدان سیاست به ابزاری دوجانبه تبدیل شده
بودن��د ک��ه ازیکطرف حکومت از آنان اس��تفاده ابزاری میکرد و ازط��رف دیگر در مجالس و
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مردم به انجام واجبات و ترک محرمات ،پرداخت وجوهات ش��رعیه (خمس و زکات و ،)...نماز
جماع��ت ،جلس��ات دعا ،دایرکردن کالسه��ای عقیدتی و دینی و ...به ش��کلگیری و تقویت
زمینههای فرهنگ دینی در قش��ر جوان منجر میشد (امیرمحسنی ،مصاحبه.)1393/7/18 ،
این دسته از روحانیون غیرسیاسی ،باوجود برکناربودن از سیاست ،بهدلیل مواضعشان درقبال
بهاییت ،شیخیگری و دیگر مرامهای التقاطی در سالهای  1357-1340ناخواسته به سیاست
نزدیک میشدند (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه1393/7/16 ،؛ آبراهامیان ،1392 ،ص)583؛
ولی تعبیرشان از سیاست تقویت شریعت بود نه سیاستورزی .برای نمونه ،آیتاهلل سیدفرجاهلل
مصطفوی (محمدیان ،1378 ،ص 1)75با سخنرانیهای انتقادی خود در بهبهان به سیاستهای
فرهنگی و ضدِدینی حکومت واکنش نش��ان داد (نصیرخانی ،مصاحب��ه .)1393/7/10 ،البته
باید تأکید کرد که اعتراض ایش��ان به چارچوب س��اختاری حکومت نبود بلکه به دلیل اتخاذ
سیاس��تهای حاکمیت در عرصة دین بود (امیرمحس��نی ،مصاحبه .)1393/7/18 ،مسائل و
مناس��ک مذهبی بزرگترین و ش��اید تنها دغدغۀ فکری اینگونه روحانیون بود و تمام تالش
خود را برای بهبود روند تطابق رفتارهای مردم با جزئیات فقهی به کار میبستند (امیرمحسنی،
مصاحبه .)1393/7/18 ،آنان با انتقاد از روحانیون انقالبی که آیات و روایات قرآن را دستمایة
فعالیتهای سیاس��ی خود قرار داده بودند ،مکررا ً به آنان گوشزد میکردند که دین با سیاست
پیوندی ندارد و این روحانیون باید برای توجیه امیال و هوسهای دنیوی خود به ابزار دیگری
غیر از دین متوس��ل شوند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،روحانیون سنتی با تقلید فقهی از
آیتاهلل خویی و سرمشقگیری از رفتار و مواضع ایشان ،از ابتدا تا پیروزی انقالب اسالمی مواضع

سیاسی منفعالنهای اتخاذ میکردند و از درک موقعیت جدید ناتوان بودند (اسالمی ،مصاحبه،
.)1393/8/1

 .1آیتاهلل سید فرجاهلل مصطفوی در سال 1278ق در شهرستان بهبهان دیده به جهان گشود .او داماد آیتاهللالعظمی سید
علی بهبهانی و مؤلف آثاری بود مانند :رسالۀ قاعده الضرر؛ کتابی در موضوع ریاضیات ،جبر ،مقاله؛ کتابی در شکیات نماز؛
کلمه الجواب در رد شبهة فاضل جبهان سنی؛ کتابی در نقل کلمات صاحب الجواهر .وی سرانجام در سال  1359دار فانی
را وداع گفت.

 .2روحانیون محافظهکار
به آن دس��ته از روحانیونی گفته میش��ود که تعریف خاصی از سیاس��تورزی داشتند؛ ولی
بنیانهای فکری قدرتمندی در نفی دخالت در سیاس��ت بس��ان سنتیها و مشارکت فعال در
سیاستورزی بسان دستة انقالبیها نداشتند .این دسته در مبارزات انقالبی غالباً از دادن نظری
صری��ح و قاطع خودداری میکردند و زمانی که اولین نش��انههای پی��روزی انقالب در جامعه

|تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی |

پدیدار ش��د ،به حمایت تلویحی از روند انقالب پرداختند .آیتاهلل محمدعلی سعادت ،آیتاهلل
محمدحسن مدرس ،حججاالسالم محمدرحیم مرتضوی ،عبدالکریم مرتضوی ،مجید مرتضوی،
جواد سلیمانی ،جعفر سلیمانی ،عبدالباقی اثنیعشری ،عبدالکریم محقق ،و ...در این گروه جای
دارند (مهاجرانی ،مصاحبه.)1393/8/6 ،
ش�اخصهای تفکر و مواضع روحانی�ون محافظهکار :مبانی فک��ری و رفتاری علمای
محافظهکار بس��ته به ش��رایط اجتماعی و مقتضیات زمان در رویدادها و تح��والت مبارزاتی،
رویکردهای متفاوتی را به همراه داش��ت (درخشنده ،عبداهلل .)1393/7/2 ،علمای محافظهکار،
دارای مواضع و اندیشههای سیال سیاسی بودند و این شاخص فکری به بیثباتی رفتار سیاسی
این روحانیون در اجتماع منجر شده بود (درخشنده ،عبداهلل .)1393/7/2 ،شاخص دیگر اینکه
خواس��تار اجرای کامل قانون اساس��ی مش��روطه و بنابراین برپایی سلطنت مشروطۀ حقیقی
بودند (آبراهامیان ،1392 ،ص .)585آنها حکومت مشروطه را ضامن توسعه و ترقی جامعه و
جلوگیری از استبداد میدانستند .همچنین ،به تفکیک حکومت به اجزای مختلف قائل بودند
و یکدس��ت و هماهنگبودن تمامی اجزای آن (حتی یکسانی س��اختار و کارگزار آن) را قبول
نداشتند .برای کارگزاران سهم ساحتی حقیقی و هم حقوقی قائل بودند .این تفکیک بیشتر خود
را در قبول درخواست اغلب کارگزاران سیاسی و اداری و نظامی شهرستان در برگزاری مراسم
آیینی و مذهبی نشان میداد .شاخص دیگر اینکه ،آنان ابتدا از حکومت حمایت میکردند ،ولی
درعینحال از تمامی عملکرد و سیاس��ت حکومت رضایت نداشتند .در راستای بهبود وضعیت
موج��ود تالشهایی میکردند و انتقادهایی هم به حکومت در عرصة سیاس��ی وارد میکردند؛
(اس�لامی ،مصاحبه .)1393/7/2 ،آنها خواهان بهبود ش��رایط موجود با استفاده از فضای باز
فکری و سیاس��ی بودند و نشس��تهای زی��ادی را با گروههای انقالبی برگ��زار میکردند؛ ولی
باوجودِاین ،از موضعگیریها و اقدامات خصمانۀ گروههای انقالبی درقبال حاکمیت انتقاد و آنها
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را به تعدیل دیدگاههای سیاسی و مبارزاتی دعوت میکردند (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
این نشس��تهای دوجانبه ،فهم مش��ترک رفتار سیاس��ی و انقالبی را برای طرفین مذاکره به
همراه نداشت؛ زیرا گروههای انقالبی بر تغییر وضعیت موجود پافشاری و آن را تنها شرط خود
در مذاکرات قلمداد میکردند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،شاخص دیگر اینکه روحانیون
محافظهکار بهدلیل پایبندنبودن به یک جریان سیاسی و ایدئولوژی خاص در فرآیند مبارزه دچار
تغییر و تحول در بینش سیاسی میشدند و براساس وضعیت حاکم بر جامعه و مصلحتهای
فردی و جمعی به اتخاذ راهکارهای سیاسی و مبارزاتی اقدام میکردند (امیرمحسنی ،مصاحبه،
 .)1393/7/18چنانچه بعد از پدیدارشدن نخستین جرقههای انقالب (دیماه  )1356بهتدریج
به درک جدیدی از موقعیت اجتماعی نائل شدند و این موقعیت به تغییر تدریجی مواضع آنان
دربرابر گروههای انقالبی انجامید و همراهی آنان را با گروههای انقالبی میسر کرد (امیرمحسنی،
مصاحبه .)1393/7/18 ،البته این تغییر مواضع معلول عواملی ازقبیل ضعف حکومت مرکزی
و امیدنداش��تن به بقای نظام شاهنش��اهی ،پش��تیبانی تودههای مردم از روند انقالب ،نگرانی
ازدس��تدادن موقعیت و نفوذ دینیش��ان در اجتماع ،تعامل با روحانی��ون فعال انقالبی برای
دستیابی به پستهای مهم سیاسی و اجتماعی و ...بود (امیرمحسنی ،مصاحبه.)1393/7/18 ،
انعطافپذیری از شاخصهای رفتار سیاسی این دسته از روحانیون بود که آنها را از زیادهروی
در پافشاری به یک عقیدة سیاسی دور نگه داشته بود (صفائیان ،مصاحبه .)1393/7/19 ،البته
از دیدگاهی دیگر میتوان این شاخص را موضع سیال آنان درقبال تحوالت و رویدادها دانست
و آنان را به برنگزیدن رویکردی صریح در مبارزات سیاسی و انقالبی متهم کرد .این روحانیون
از مبارزات علنی علیه حکومت واهمه داش��تند و خواهان وضعیت پایدار سیاس��ی و اجتماعی
بودند (امیرمحسنی ،مصاحبه)1393/7/18 ،؛ بنابراین مخالف هرگونه تنش سیاسی در جامعه و
ریختهشدن خون بیگناهان بر سر دعواهای سیاسی بودند و از اقدامات تند انقالبی گریزان بودند
(مبارکی ،مصاحبه .)1393/7/21 ،آنان با اس��تدالل که فعالیتهای تند انقالبی باعث کشتار و
نابودی هزاران تن از افراد جامعه میشود ،تودههای مردمی را به گفتوشنودهای مسالمتآمیز
برای رسیدن به خواستهها و اهداف خود ترغیب میکردند و معتقد بودند با بسترسازی مناسب
فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی ،روند روبهرش��دی را برای جامعه میتوان به بار آورد (صفائیان،
مصاحبه .)1393/7/19 ،فعالیتهای آنها شامل فعالیتهای دینی ازقبیل جلسات مذهبی در

ماه مبارک رمضان ،برگزاری نماز جماعت ،پاسخدادن به مسائل شرعی ،دریافت وجوهات شرعی
و ...و همچنین موضع سیاسی منعطف (از حمایت ضمنی تا انتقاد ضمنی) درقبال حکومت بود.
آنها ابتدا سکوت و همراهینکردن با پدیدۀ انقالب را درپیش گرفتند؛ ولی بعدها در پی گسترش
اندیشههای انقالبی به شعور و بینش نوینی در عرصۀ سیاسی دست یافتند (اسالمی ،مصاحبه،
 .)1393/8/1این جریان ازنظر تفکر سیاسی بیشتر همسو با جریان آیتاهلل شریعتمداری بودند؛
هرچند ممکن است برخی از آنها در امور فقهی از آیات دیگری تقلید میکردند.

بیانیهها ،اطالعیهها و مصاحبههایی برای شفافسازی اذهان عمومی در پی اقدامات ضدِدینی و
ضدِانسانی حکومت پهلوی؛ و . ...روحانیونی مانند آیتاهلل شیخ محمدحسین مجتهدی ،آیتاهلل
س��ید محمدحسین موسویبالدی ،آیتاهلل س��یدعلی بهبهانی ،حجتاالسالم محمد دعاوی،
حجتاالسالم فضلاهلل مطلق و ...در این طیف قرار داشتند (پورخندان ،مصاحبه.)1393/7/15 ،
این گروه مخالف هرگونه رفتار خشن و مسلحانه بودند.
روحانیون انقالبی تندرو به آن دس��ته از روحانیونی گفته میش��ود که در راس��تای سیاست
تغیی��ر وضعیت موجود عالوهبر اقدامات روحانیون انقالبی میانهرو ،به فعالیتهای مس��لحانه و
شبهمسلحانه برای متزلزلساختن حکومت اقدام میکردند .حجتاالسالم عبدالکریم بخردیان
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 .3روحانیون انقالبی
به آن دس��ته از روحانیونی گفته میش��ود که با فرهنگسازی سیاس��ی در سطحی فراگیر و
گسترده ،به تغییر مواضع و رویکردهای مبارزاتی و انقالبی میان اقشار مختلف مردم از بازاری
تا قش��ر روش��نفکر میپرداختند و زمینة آگاهی و اتحاد انقالبی را -که متضمن بینش و شعور
سیاس��ی است -فراهم میآوردند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این دسته بیشتر تحتتأثیر
تفک��ر و مواضع آیتاهلل خمینی بودند .البته روحانیون انقالبی را میتوان به دو دس��تة انقالبی
میانهرو و انقالبی تندرو تقسیم کرد (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،روحانیون انقالبی میانهرو
خواهان تغییر وضعیت موجود با س��ازوکارهایی ازاینقبیل بودند :سخنرانیهای تند و آتشین
علیه حکومت؛ تحریک مردم به اقدامات اعتراضی نظیر راهپیمایی و اعتصاب در سطحی وسیع و
گسترده؛ توزیع اعالمیهها و بیانیههای امام؛ تشکیل جلسات سیاسی با حضور روحانیون با ایدهها
و گرایشهای مختلف سیاسی برای یافتن راهکاری برای خروج از این وضعیت بحرانی؛ صدور
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و حجتاالسالم رحیم شریعتی در این دسته جای دارند (اسالمی ،مصاحبه)1393/8/1 ،؛ البته
این دسته بهشدت در اقلیت بودند.
ش�اخصهای تفکر و مواضع روحانی�ون انقالبی :مبانی فکری و رفتاری این دس��ته از
روحانیون در چارچوب برچیدهشدن نظام سیاسی موجود پایهریزی شده بود (امامی بهبهانی،
مصاحبه .)1393/8/2 ،در این زمینه آنان با برداش��ت سیاس��ی از دین گام نوینی را در عرصۀ
مناسبات دینی با علما و سایر گروههای محافظهکار برداشتند (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه،
 .)1393/7/16ای��ن در حال��ی بود که علمای س��نتی ،قلمر ِو فعالیت روحانی��ون را محدود به
دین و قوانین ش��رعی میدانستند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این روحانیون با انتقاد از
عملکرد روحانیون س��نتی ،خواس��تار انقالب عظیم فکری و خیزش اجتماعی در سطح کشور
ش��دند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این دس��ته از روحانیون جهت رس��یدن به اهداف و
رویکردهای سیاسی-اجتماعی خود برنامۀ بلندمدتی را در قالب تشکیالتی منسجم و هماهنگ
انجام میدادند که ش��امل گروهها و شخصیتهایی سیاسی بود که از پیشامدهای ضدِدینی و
ض�� ِد مردمی رژیم اظهار نارضایتی میکردند و در فرآیندی با روحانیون انقالبی همصدا ش��ده
بودند و فعالیتهای همگرایانهای را انجام میدادند (زاهدنژاد ،مصاحبه .)1393/7/20 ،برخالف
روحانیون محافظهکار ،هدف این دسته از روحانیون -که سازوکارهای سیاسی و مبارزاتیشان
نش��ئتگرفته از افکار و دیدگاههای آیتاهلل خمینی بود -نه برقراری دوبارۀ سلطنت مشروطه،
بلکه ایجاد شکل جدیدی از حکومت یعنی حکومت اسالمی بود (آبراهامیان ،1392،ص.)586
بههمینمنظور روحانیون انقالبی با تفسیرهای سیاسی از آیات و روایات و همانندسازی حکومت
پهل��وی با دولتهای مس��تعجل تاریخ ،زمینههای پذیرش و هماهنگ��ی ایدهها و گرایشهای
سیاسی خود را برای مردم فراهم میآوردند (محسنی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،یکی از راههایی
که فهم رفتار سیاس��ی و مبارزاتی را برای تودههای مردم آس��ان میکرد ،اس��تفاده از نمادها و
تمثیلهای دینی و مذهبی و شبیهسازی عناصر حکومت با شخصیتهای منفور تاریخ تشیع
بود (محس��نی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،این روحانیون طی این فرآیند ،هماهنگی سیاس��ی و
اجتماع��ی کارآمدی را در میان تودههای مردمی ایجاد و از این ابزار کارآمد برای تخریب نظام
سیاسی بهرهبرداری مبارزاتی میکردند (محسنی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،این تالشها هنگامی
صورت میگرفت که س��ایر روحانیون آنان را به جاهطلبی و ریاس��ت دنیوی متهم میکردند و

مصاحبه .)1393/7/19 ،عموم روحانیون شهرستان ،به قشر روشنفکر دینی جامعه دید خوبی
نداشتند و از آنها با نام غربزده و سکوالر یاد میکردند (حسنزاده ،مصاحبه)1393/7/13 ،؛
ول��ی روحانیون انقالبی با رد این القاب ،روش��نفکران را عناصری انقالبی معرفی میکردند که
دیدگاههایشان به رشد اندیشههای انقالبی در جامعه کمک و جوانان و سایر گروههای مستقل را
با مرامهای روشنفکرانه به دامان انقالب هدایت میکند (مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،این
روحانیون در این راه از سیاس��ت جذب حداکثری و دفع حداقلی استفاده میکردند (اسالمی،
مصاحبه )1393/8/1 ،ازطرف دیگر بازتاب اظهارنظرهای بیپردهای که بهوس��یلة این دسته از
روحانیون ص��ورت میگرفت ،آنان را گرفتار زندان ،تبعید و حبسهای طوالنیمدت میکرد و
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عاقبت خوبی را برای آنان متصور نبودند و تیغ تیز انتقاد در جامعه بهسوی آنان بود (اسالمی،
مصاحب��ه)1393/8/1 ،؛ ولی این روحانی��ون دربرابر موضعگیریهای تنگنظرانه ،امید خود را
برای تغییر س��اختار فکری و سیاس��ی مردم از دس��ت نمیدادند و با تالش بیشتر ،زمینههای
تح��ول را در جامعه فراهم میآوردند (اس�لامی ،مصاحب��ه .)1393/8/1 ،این در حالی بود که
علمای سنتی تالش این دسته از روحانیون را برای تشکیل حکومت اسالمی ،مبارزهای گسترده
با امام زمان قلمداد و آنان را به کفر آش��کار متهم میکردند (اس�لامی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
روحانیون انقالبی معتقد بودند که با تش��کیل حکومت اس�لامی یک قدم به حکومت جهانی
امام عصر(عج) نزدیکتر میش��وند و مقدمات تش��کیل حکومت امام زمان با راهکارهای آنان
ممکن میشود (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه)1393/7/16 ،؛ برای تحقق این امر مهم نیاز به
ابزاره��ای جدیدی بود .یکی از این ابزارها این بود که دربرابر تحوالت و نوآوریهای اجتماعی،
فرهنگی و دینی مقاومت نکنند و از این حربه علیه فضای بس��تهای که حاصل عملکرد رژیم
بود استفاده کنند .آنها این تغییر و تحول را بهمنزلۀ آغازی بر پایانی تاریک قلمداد میکردند
(مبارکی ،مصاحبه .)1393/7/21 ،یکی دیگر از این ابزارها ائتالف ایدئولوژیکی و سیاسی با قشر
دانش��جو و بهاصطالح رایج ،روشنفکر جامعه بود (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،روحانیون
انقالبی در نشس��تهایی که با روش��نفکران برگزار میکردند از آراء و افکار سیاسی آنان بسان
راهکارهای جدید مبارزاتی استفاده میکردند .آنها از جزوهها و مقاالت روشنفکران برای تغییر
مواضع و بهروزرسانی اندیشههای خود استفاده و از آن در جای مطلوب بهرهبرداری میکردند
(اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این رفتار سیاسی باعث ریسکپذیری آنان شده بود (صفائیان،
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در بعضی مواقع جان خود را هم از دس��ت میدادند (جنتیپور ،مصاحبه .)1393/7/20 ،یکی
دیگر از این ابزارها ،حکم آیتاهلل خمینی رهبر سیاسی انقالب ایران به روحانیون انقالبی مبنیبر
دخل و تصرف در وجوهات ش��رعیه در راستای بهثمرنش��اندن اقدامات مسالمتآمیز سیاسی
و مبارزاتی بود (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،روحانیون انقالب��ی از این منبع درآمد ،برای
فراهمکردن محیط مناس��ب فرهنگی استفاده میکردند که جلوۀ بارز آن مجهزکردن مساجد
به کتابهای فرهنگی و اجتماعی ،برای تغذیة فکری و سیاسی جوانان و نوجوانان و همچنین
تأمین هزینههای چاپ و تکثیر اعالمیههای آیتاهلل خمینی و شخصیتهای سیاسی اثرگذار
و مسائلی ازاینقبیل بود (مهاجرانی ،مصاحبه)1393/8/6 ،؛ ولی دراینمیان برخی از روحانیون
انقالبی تندرو با توجه به اولویتبندی مبارزۀ مسلحانه نسبت به سایر راهکارهای مبارزاتی -که
ِ
ریش��ه در فضای اس��تبداد و خفقان مؤی ِد عملکرد رژیم داشت -حکم آیتاهلل خمینی را مجوز
اس��تفاده از وجوهات ش��رعیه برای مبارزات خشونتبار سیاسی پنداشتند (اسالمی ،مصاحبه،
 .)1393/8/1این روش در شهرستان بهبهان و با اقدامات روحانیون تندرویی مانند حجتاالسالم
بخردیان ،با موفقیت قرین بود و توانست فضای التهابآلود سیاسی حاکم بر شهرستان را به نفع
نیروهای انقالبی تغییر دهد و آنها را به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی امیدوار کند(اسالمی،
بهبهان .)1393/8/1،ازجمله اقدامات بخردیان میتوان به تشکیل گروه ضربت بهبهان ،ساختن
انواع نارنجک و بمبهای انفجاری ،خرید س�لاح برای ترور داودی ـ معاون شهربانی ـ و انفجار
کالنتری  2بهبهان اشاره کرد .حجتاالسالم بخردیان در میان روحانیون انقالبی شهرستان از
روحیه و جسارت خاصی برخوردار بود و این صالبتی که در او دیده میشد سبب اقبال عمومی

مردم در آستانة انقالب بهسوی ایشان شد (امیرمحسنی ،مصاحبه)1393/7/18 ،؛ ولی علمای
محافظهکار او را به افراطیگری متهم میکردند و اقدامات او را مفید نمیدانستند و معتقد بودند
که درنهایت این اقدامات خش��ونتآمیز او بهوسیلة مأموران حکومتی سرکوب میشود (امامی
بهبهان��ی ،مصاحب��ه .)1393/8/2 ،در یک ارزیابی منطقی با توجه به ش��رایط انقالبی و فضای
احساسی حاکم بر جامعه میتوان اقدامات مسلحانه و شبهمسلحانۀ بخردیان را گامی بهسوی
پیشبرد اهداف انقالبی و درنهایت مبارزه با حکومت پهلوی و برقراری حکومت اسالمی دانست
(امامی بهبهانی ،مصاحبه.)1393/8/2 ،

 .4روحانیون طرفدار حکومت
روحانیون طرفدار رژیم به آن دسته از روحانیونی گفته میشود که در راستای سیاست استمرار
حکومت پهلوی ،حمای��ت صریح و جانبدارانهای را از اقدامات حکومت انجام میدادند و رژیم
را قانونی و مشروع قلمداد میکردند (اسالمی ،مصاحبه )1393/8/1 ،حججاالسالموالمسلمین
حسین فقیهی ،عبداهلل معصومی و محمد پاکباز در این طیف قرار داشتند (شریعتی ،مصاحبه،
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 .)1393/7/12این دسته ازنظر تابعیت سیاسی بیشتر تابع تفکر و مواضع آیات عظام خوانساری
و بهبهانی بودند.
شاخصهای تفکری و مواضع روحانیون طرفدار حکومت :ساختار فکری و رفتاری این
دسته از روحانیون بر پایۀ اعتقاد به نظریه و ایدئولوژی سلطنت بنا شده بود (اسالمی ،مصاحبه،
 .)1393/8/1این گروه در توجیه رفتار سیاس��ی خود به س��خن «الس��لطان ظل اهلل» استناد
میکردند .آنان برای ش��خص شاه مش��روعیت قائل بودند و هرگونه اقدامی را درجهت تخریب
چهرۀ نظام شاهنش��اهی برنمیتافتند .رفتار سیاسی روحانیون طرفدار رژیم آنان را به حمایت
صریح از اقدامات حکومتی وادار کرده بود .آنها دربارة سیاستهای ضدِدینی رژیم تفسیرهای
دیندارانه عرضه میکردند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،رویکرد سلطنتمآبانه در جامعۀ
سنتی و مذهبی شهرستان در دهة بررسیشده در این پژوهش با کمترین اقبال عمومی مواجه
شد (درخش��نده ،حبیباهلل ،مصاحبه .)1393/7/16 ،هرچه پیروزی انقالب نزدیکتر میشد،
رویگردانی مردم نیز از این دسته بیشتر میشد .اصوالً مردم کمتر به اینگونه روحانیون توجه
میکردند و از آنان گریزان بودند .این دسته از روحانیون عناصر مطلوب جامعه تلقی نمیشدند.
حمای��ت حاکمیت از آنان ازنظر سیاس��ی و مادی زمینة برخورداری آنان را از رفاهی نس��بی
در مقایس��ه با سایر روحانیان فراهم س��اخته بود (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،تلقی مردم از
زندگانی اشرافمنش��انۀ آنان این بود که این نوع زندگی با فلسفۀ وجودی روحانیت در تعارض
است .در دیدگاه مردم ،روحانیون همواره الگوی زندگی اجتماعی خود را براساس شریعت اسالم
و زندگانی ائمة معصومین(علیهمالس�لام) و بزرگان دین -که اغلب فقری نسبی داشتند -قرار
داده بودند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،هرچند اعتقاد به فقر نس��بی امامان و علما ازنظر
تاریخی نیز مردود ش��ناخته ش��ود ولی این باور ریشة دیرینهای داش��ت .در تفکر مردم نوعی
رابطة همس��ازانه بین دین و فقر وجود داش��ت .ثبات وضعیت اقتصادی این دسته از روحانیون
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که محصول نزدیکی با دولتمردان محس��وب میشد -باعث شد تا روند تعامالت این دسته ازروحانیون با حکومت رش��د فزایندهای داشته باشد (مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،حکومت
از این روحانیون مانند مهرهای کارآمد درجهت بهرهگیریهای سیاس��ی خود ،استفاده میکرد
روحانیون همگام با حکومت ،در نشستهای سیاسیای
(مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،این
ِ
روحانیون طیفهای مختلف سیاس��ی برگزار میشد ،مهرههای نفوذی رژیم تلقی
که با حضور
ِ
میشدند و اغلب هم مواضع منفعالنهای اتخاذ میکردند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این
روحانیون بعضی مواقع نیز برحس��ب ش��رایط سیاس��ی و اجتماعی جامعه به حمایت ظاهری
خود از فعالیتهای انقالبی و مبارزاتی مبادرت میکردند که این رفتار سیاسی نیز در راستای
اجرای سیاستهای برنامهریزیشدة حکومت محسوب میشد (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
روحانیون همگام با حکومت بخش مهمی از موقعیت و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را مدیون
ِ
حاکمیت میدانس��تند (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،باید گفت حاکمیت تفکر انقالبی در
جامعة امروز هم موجب شدهاس��ت چهرة این دسته از روحانیون تیرهتر از واقعیتهای موجود
نشان داده شود .روحانیون حامی حکومت مواضع خود را به دلیل منافع دنیایی نمیدانستند بلکه
گاهی حتی نوعی تقیه تلقی میکردند .از دیدگاه این طیف از روحانیون ،اقدامات جانبدارانه از
حکومت را میتوان موضع ترس آنان از رژیم قلمداد کرد (پاکباز ،مصاحبه .)1393/7/13 ،برخی
نیز مشارکت در گسترش فرهنگ دینی را در الیههای حاکمیتی تعبیر میکردند و به حضور
حضرت موسی در دربار فرعون و علی بنیقطین در دربار خلیفة عباسی به دستور امام صادق(ع)
ارج��اع میدادند .آنها هرگونه همکاری با حاکمیت را ضرورتاً به معنی دنیاگرایی و حمایت از
ظلم تلقی نمیکردند و آن را ابزاری برای بازداشتن حاکمیت از ظلم بیشتر میدانستند.
اینکه کدامیک از دیدگاههای فوق سنخشناسی از مقبولیت برخوردارند ،امری نسبی است؛ زیرا
قابل تفسیر و تبیینهای گوناگون است.
با توجه به تنوع و تعدد اندیشهها و رویکردهای سیاسی ِ
مواضع سیاسی روحانیون درقبال رویدادهای انقالبی
الف .قیام 15خرداد 1342و موضعگیری روحانیون
س��رکوب واقعة  15خرداد که حلقهای از زنجیرة سرکوب حرکتهای اعتراضی به وسیلة حکومت
در راستای تداوم سیاست سرکوب بود ،روحانیون انقالبی را در سازماندهی رفتار سیاسی مشترک

سکوت اختیار کرد؛ ولی گهگاه درضمن صحبتهای خود مانند حجتاالسالم پاکباز و فقیهی حفظ
خون مسلمان را واجب میدانستند و توصیه میکردند مسلمان باید از هر حرکتی که به ریختهشدن
خون مسلمان بینجامد خودداری کنید .واکنش این دستهها به توصیههای ضمنی محدود شده بود.

 . 1البته این واقعه تنها روی روحانیون تأثیر نگذاشت ،بلکه دیگر سطوح منتقد جامعه را نیز از مذهبیهای مخالف حکومت
تا گرایشهای چپ و ملی متأثر ساخت.
 . 2دربارة مهاجرت علما به تهران و شهرری در اعتراض به دستگیری آیتاهلل خمینی رک به :حسنزاده ،اسماعیل.)1388( .
«تحلیل رفتار سیاس��ی عالمان ش��یعی :پدیدة مهاجرت چهلروزه» .فصلنامة علمی و پژوهش��ی مطالعات تاریخ اسالم،
پژوهشکدة تاریخ اسالم ،شمارة  ،3زمستان ،صص.60-37
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و قاعدهمندس��اختن مواضع و رویکردهای سیاس��ی فعال کرد (درخش��نده ،حبیباهلل ،مصاحبه،
 1.)1393/7/16روحانیون سنتی و طرفدار حکومت موضع سکوت و رخوت سیاسی را درقبال این
رویداد اتخاذ کردند (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه .)1393/7/16 ،آیتاهلل مجتهدی از روحانیون
انقالبی در امامزاده ابراهیم (علیهالسالم) سخنرانی روشنگرانهای ایراد و مردم را از حوادث کشور آگاه
کرد و همچنین اعتراض خود را به دس��تگیری آیتاهلل خمینی بیان کرد (محمدیان و مجتهدی،
 ،1391ص��ص .)4-3بهدنب��ال اعالم مواض��ع صریح آیتاهلل مجتهدی ،حجتاالس�لام عبدالکریم
بخردیان نیز فعالیتهای تند انقالبی خود را آغاز کرد (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،حجتاالسالم
بخردی��ان از روحانیون جوان انقالبی در پی یک س��خنرانی به حمای��ت صریح از آیتاهلل خمینی
پرداخت .سخنرانی تند و افشاگرانۀ ایشان سبب شد که شهربانی او را احضار و مدتی او را بازداشت
کند(نح��وی ،1375 ،ص .)11دس��تگیری بخردیان موجی از نارضایتی مردمی را بهدنبال داش��ت
(اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،مردم در ابتدا بهصورت جس��تهوگریخته به اقدام دولت اعتراض
میکردند؛ ولی در اندک مدتی دامنۀ اعتراضات گس��ترده ش��د ،بهطوریکه اقشار مختلف مردم از
فرهنگی ،بازاری ،و کارمند در تظاهراتها با صدایی رس��ا آزادی ایشان را خواستار شدند (اسالمی،
مصاحبه 2.)1393/8/1 ،فش��ارهای مردم به حدی زیاد ش��د که شهربانی چارهای جز آزادی ایشان
نداش��ت و بهناچار وی را آزاد کرد (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این موفقیت را اقدام س��ومی
تکمیل کرد و آن مهاجرت آیتاهلل سیدعلی بهبهانی از روحانیان محافظهکار به تهران در اعتراض
به دستگیری آیتاهلل خمینی به دعوت آیتاهلل شریعتمداری بود (درخشنده ،حبیباهلل ،مصاحبه،
 .)1393/7/16با عنایت به حضور مراجع بزرگ در این واقعه ،روحانیون س��نتی یا حامی حکومت
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ب .تبعید امام به ترکیه و موضعگیری روحانیون
واکنش حاد و سریع مراجع عالیقدر قم بهخصوص بیانات نافذ و مهیج آیتاهلل خمینی دربارة
کاپیتوالس��یون در حضور هزاران نفر از قش��رهای گوناگون مردم در شهر مقدس قم و اعالمیۀ
هیجانانگیز ایشان که در تیراژ وسیعی منتشر شد ،بار دیگر موجی از هیجان و عصبانیت عمومی
را بر ضد «رژیم خودباخته و بیگانهپرست» بهدنبال آورد .شاه که سخت عصبانی شده و از نفوذ

||1396
تابستان 1396
بهـــارووتابستان
شمارۀ|1|1بهـــار
انقالب||شمارۀ
نامۀانقالب
تاريخنامۀ
||تاريخ

188

فوقالعاده و انعکاس س��خنان آیتاهلل خمینی «زعیم عالیقدر» در قش��رهای مختلف مردم به
تنگ آمده بود ،چون وجود ایشان را در ایران سد بزرگی بر سر راه مقاصد خود میدانست ،او را
بازداشت و بالفاصله به ترکیه تبعید کرد (دوانی ،1377 ،ص .)33این رویداد موضعگیریهایی
را در میان روحانیون شهرس��تان به وجود آورد .روحانیان شهرستان به همین مناسبت نامهای
حمایتآمیز تنظیم و به امام ارسال کردند .محتوای این نامه بیشتر در حمایت از شخص آیتاهلل
خمینی و پیایندهای ناگوار علمی و مذهبی تبعید ایشان بر حوزههای علمیه متمرکز شده بود.
در این نامه ،جرم ایش��ان را «دفاع از حریم مقدس قرآن و اس�لام» دانس��ته بودند؛ درحالیکه
درواقع این موضوع وظیفة دینی ایشان بود .آنها در این نامه اشارهای به حکومت نکردند و تنها
توصیه کردند« :امید است اولیاء امور به اشتباه خود متوجه شده ،بدانند بازگشت «معظم له»
به صالح مملکت است ».این نامه به امضای شخصیتهای روحانی با گرایشهای متعدد رسید
مانند :فرجاهلل مصطفوی ،محمدحس��ین مجتهدی ،محمدحسین موسوی بالدی ،محمدرحیم
مرتضوی ،جعفر سلیمانی ،جواد سلیمانی ،رحیم شریعتی ،عبدالکریم محقق ،فضلاهلل مطلق،
عبدالکریم مرتضوی (اس��ناد انقالب اس�لامی ،1374 ،ص117؛ ابوعل��ی ،1393،صص 121-
 .)124نکت��ة قابلتوجه در این نامة حمایتآمیز سیاس��ی امضای چند دس��ته از روحانیون با
ایدهها و گرایشهای گوناگون سیاسی است مانند :روحانی سنتی (فرجاهلل مصطفوی)؛ روحانیون
محافظهکار (رحیم مرتضوی ،جعفر سلیمانی ،جواد سلیمانی ،عبدالکریم مرتضوی ،عبدالکریم
محقق)؛ روحانیون انقالبی (محمدحس��ین مجتهدی ،محمدحس��ین موسوی بالدی ،فضلاهلل
مطلق ،رحیم شریعتی) (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
در توجیه ورود روحانیون سنتی و محافظهکار به عرصۀ سیاست در آن مقطع حساس میتوان
گفت که این دسته از روحانیون دستگیری و تبعید آیتاهلل خمینی را درجهت تکمیل اقدامات
ضدِدینی حکومت میدانس��تند (محقق ،مصاحبه)1393/7/17 ،؛ آنها همچنین این اعتراض

را در حفظ انس��جام صنفی و دفاع از نهاد روحانیت تلقی میکردند؛ و در این عمل سیاس��ی،
صرفنظر از دیدگاههای فقهی و سیاسی -که به تفاوت در رویکردها میانجامید-در نامهای که از
محتوای انتقادی علیه رژیم برخوردار بود ،اعتراض خود را به دستگیری و تبعید آیتاهلل خمینی
ابراز کردند و آزادی ایش��ان را خواستار ش��دند (محقق ،مصاحبه .)1393/7/17 ،پشتوانۀ رفتار
سیاسی این دسته از روحانیون با توجه به مشی سیاسی مرسوم ،فکر دینی آنان قلمداد میشد
یکپارچگی
انعکاس
(محقق ،مصاحبه .)1393/7/17 ،همچنین این هماهنگی بهنوعی بازنمایی یا
ِ
ِ
آیاتِ عظام در قم و سایر حوزههای علمیه بود .این روحانیون در ارزیابی وضعیت موجود ،رویکرد

این نامه از چند جهت قابلبررس��ی اس��ت .نخست اینکه اعالمیه از یک روحانی شهرستانی
از خاندان بهبهانی با خاس��تگاه اجتماعی و دینی باال با گرایشهای سیاسی تند انقالبی صادر
شدهاست .دوم اینکه در این اعالمیه سعی شدهاست بر تفاوت دیدگاه روحانیت سرپوش گذاشته
شود و آنها را دارای یک دیدگاه با آگاهی طبقاتی باال برای حفظ دین معرفی کند و گسستهای
ناش��ی از تفاوت دیدگاه بین علما را نادیده بگیرد و سوم اینکه ،آیتاهلل خمینی را دلسوز دین،
ملت و کش��ور و ضدِاس��تعمار و نفوذ بیگانگان معرفی کند و برخورد با ایشان را –که درجهت
انجام وظایف دینی خود عمل میکرد -عملی ننگین و برخالف اصول انسانیت بداند؛ همچنین
حکومت پهلوی را مخالف اسالم معرفی کند و بر ناکارآمدی آن در رفع فقر و بیکاری تأکید کند.

|تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی |

رژیم را در راستای سیاستهای نفی دین و مظاهر اسالمی میدانستند ،که جهتگیری سیاسی
آن بهصورت تبعید آیتاهلل خمینی -که در آن زمان مرجعیت ایشان نیز مطرح بود -پدیدار شده
بود (محقق ،مصاحبه.)1393/7/17 ،
البته این مس��ئله را از نگاهی دیگر نیز میتوان بررسی کرد .روحانیون باوجو ِد گسستهای
عمیقی که در اتخاذ مواضع سیاس��ی دربارة تحوالت انقالبی داش��تند ،اتحادی ولو ظاهری هم
داشتند و تالش آنان بر این اصل استوار بود که اختالفات و رقابتها -که از تفسیرها و تبیینهای
گوناگون در عرصۀ سیاست ،اجتماع ،دین ،و ...ناشی میشود -نباید به غیر نفوذ کند .آنها تبعید
آیتاهلل خمینی را به ترکیه در لباس روحانیت توهینی به تمام روحانیون ،با آراء و اندیشههای
گوناگ��ون تلقی میکردند (مهاجرانی ،مصاحب��ه .)1393/8/6 ،آیتاهلل س��ید علی بهبهانی از
روحانیون انقالبی با صدور بیانیهای که لحن تندی داش��ت ،بهخوبی جهتگیری رفتار سیاسی
طیف روحانیون انقالبی را در این رویداد نشان داد.
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درضمن به جراید و وکالی مجلس هم بهدلیل توهین به آیتاهلل خمینی حمله کردهاست .این
محورها تقریباً در گفتمان انقالبی امری جاافتاده و عادی بودهاست .اهمیت این نامه اعتراضی
زمانی خود را نشان میدهد که آن را با اعالمیة قبلی تعداد زیادی از روحانیان شهر مقایسه کنیم
لِمقایس��ه
این نامه نه ازلحاظ ادبی و نه ازلحاظ محتوایی و حتی حجم کلمات با نامة قبلی قاب 
نیست (دوانی ،1387 ،صص.)137-136
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پ .واقعة 19دی 1356و موضعگیری روحانیون
یکی از وقایع مهمی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی به وقوع پیوست و از آن بهصورت جرقۀ
انقالب نیز یاد کردهاند ،قیام 19دی 1356مردم قم بود .در تاریخ هفدهم دیماه 1356ش ،در
روزنامۀ اطالعات مقالهای با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعار احمد رشیدیِ
مطلق چاپ شد که در آن از روحانیت به ارتجاع سیاه نام برده شده و به آیتاهلل خمینی توهین
شده بود .این مقاله خشم مردم و زعما و فضالی حوزۀ علمیة قم را برانگیخت .روز  19دیماه به
طالب ،روحانیون و دانشآموزان و دیگر اقشار مردم زمانی که از منزل یکی از علما برمیگشتند،
حمله شد (حس��نزاده ،1377 ،ص .)66کشتار طالب و مردم قم در تاریخ 19دی 1356باعث
ش��د ،که اعتراضها و نارضایتیها از درون روحانیت به جامعه راه یابد و تبدیل به موضعگیری
سیاس��ی میان جناحهای مختلف روحانیون شود (اسالمی ،مصاحبه )1393/8/1 ،دراینرابطه،
1
اولین کسی که سخنرانی روشنگرانهای در شهرستان انجام داد ،شیخ حسن حسنزادة کاشمری
بود (نصیرخانی ،مصاحبه .)1393/7/10 ،این سخنرانی در شهرستان باعث بهوجودآمدن اتحادی
سیاسی ،اجتماعی میان روحانیون شد .بازتاب این اتحاد در تشکیل اجتماعی از روحانیون برای
تصمیمگیری دربارۀ رفتار سیاسی مشترک ،و ایجاد هماهنگی فکری و رفتاری بین روحانیون
بود (نصیرخانی ،مصاحبه .)1393/7/10 ،س��اواک خوزس��تان دربارة تشکیل جلسة روحانیون
 . 1حجتاالس�لام حس��نزادة کاشمری در سال  1326در کاشمر از توابع خراسان متولد شد .تحصیالت حوزوی خود را تا
مقطع خارج ادامه داد .حسنزاده همزمان با اوجگیری مبارزات علیه رژیم پهلوی ،برشدت فعالیتهای خود افزود بهطوریکه
چندین بار بهوسیلة ساواک دستگیر و زندانی شد .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ازسوی مردم کاشمر به نمایندگی دورۀ اول
مجلس شورای اسالمی انتخاب شد (نگاه کنید به :شعاعحسینی ،فرامرز .)1387( .خاطرات حسنزادة کاشمری ،علی
خاتمی ،محمدکاظم شکری( .چ .)1انتشارات عروج وابسته به مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی .ص.)11

روحانیون طرفدار رژیم :دربارة حضور این دس��ته از روحانیون در این نشس��ت دو تحلیل
متفاوت سیاسی میتوان برشمرد:
 .1ظاهرا ً چنانچه از مفاد سند برمیآید ،رفتار سیاسی روحانیون طرفدار حکومت (معصومی و
فقیهی) برخالف اظهارنظر مردم مینماید؛ زیرا اگر بر این باور باشیم که گزارشگر ساواک واقعه را
درست گزارش میدهد ،تأخیر در امضا بهوسیلة شریعتی بانی جلسه و معصومی ،طرفدار دولت
به چه معنی میتواند باشد؟ جالب اینکه طبق گزارش ،اعالمیه را حسین فقیهی آماده کرده یا
دس��تاندرکار تهیه و اخذ امضا بودهاست .پس میتوان دربرداشت اول براساس مفاد سند ،و نه
واقعیت؛ امر قضاوت مردمی را دربارۀ (معصومی و فقیهی) ناشی از سوءظن دانست تا واقعیت.

|تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی |

شهرستان در منزل رحیم شریعتی برای اعالم پشتیبانی از مردم قم و انجام اقدامات علیه دولت
گزارش دادهاس��ت که :تعدادی از روحانیون با گرایشهای سیاس��ی مختلف دربارة یک واقعة
مربوط به روحانیت منسجم عمل کردهاند .هرچند گزارش سعی دارد به وجود دودستگی پنهانی
بین آنان اشاره کند و نوعی تردید را تلقین میکند که تعدادی از روحانیون بهویژه وابستگان به
دولت تمایل چندانی به صدور اعالمیه نداشتند .اعالمیه نیز به سه تن از مراجع قدرتمند زمان
یعنی آیات شریعتمداری ،گلپایگانی و مرعشی فرستاده شد (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی،
بهبهان ،ش��مارة  ،33580ص .)112نکتۀ مهم و اساس��ی در این نشس��ت ،وجود روحانیونی با
طیفهای گوناگون سیاسی بود (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،عبداهلل معصومی و حسین
فقیهی (طرفدار رژیم) جعفر و جواد س��لیمانی ،محمدعلی سعادت ،حسن مدرس ،عبدالباقی
اثنیعشری (محافظهکار) رحیم شریعتی (انقالبی) (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
میتوان در یک ارزیابی کلی دربارة موضعگیری سیاس��ی روحانیون در این جلس��ه اینگونه
گفت:
روحانیون محافظهکار :پشتیبانی تودههای مردمی از این پدیدۀ تاریخی ،درک جدیدی را
از شرایط و تحوالت اجتماعی برای روحانیون محافظهکار به وجود آورد .این روحانیون به فهم
مشترک رفتار سیاسی و مبارزاتی با روحانیون انقالبی دست یافتند .حضور آنان در این جلسۀ
هماندیش��ی -که برای محکومیت این رویداد ضدِمردمی تشکیل شده بود -مؤید عملکرد آنان
است و از تغییر بینش و شعور سیاسی این دسته از روحانیون حکایت دارد (پورخندان ،مصاحبه،
.)1393/7/15

191

||1396
تابستان 1396
بهـــارووتابستان
شمارۀ|1|1بهـــار
انقالب||شمارۀ
نامۀانقالب
تاريخنامۀ
||تاريخ

192

 .2مشی سیاسی این دسته از روحانیون در شرایط و تحوالت سیاسی و اجتماعی ،راهکارهای
مختلفی را طلب میکرد که درجهت مقاصد و منافع حکومت برنامهریزی ش��ده بود (اسالمی،
مصاحبه .)1393/8/1 ،این دس��ته از روحانیون براساس اندیشۀ سیاسی حمایت از سلطنت در
این نشس��ت سیاسی حضور یافتند (اس�لامی ،مصاحبه )1393/8/1 ،و با این عمل سیاسی دو
هدف مهم را دنبال میکردند:
الف .از دیدگاه س��ایر روحانیون دربارة این رویداد اطالع کس��ب نمایند و درصورتِ امکان در
تعدیلسازی دیدگاهها و مواضع سیاسی آنان گام بردارند.
ب .قدرت چانهزنی سیاسی خود را در تصویبنشدن بیانیهای که لحنی تند و انتقادی علیه
حکومت نداشته باشد ،افزایش دهند (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
پس میتوان موضع سیاس��ی این روحانیون را در این نشس��ت سیاسی در راستای حمایت
از حکوم��ت قلمداد کرد نه از حیث حمایت از انقالبیون (اس�لامی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،در
تبیین این نظر میتوان اینگونه اس��تدالل کرد که در س��اختار فکری و سیاسی این دسته از
روحانی��ون مفاهیمی همچون انقالب ،مواضع انقالبی ،مب��ارزه برای تغییر وضعیت موجود و...
جایگاهی نداشت .آنچه در مشی سیاسی آنان جایگاه ویژهای داشت ،تحکیم پایههای سلطنت
با رویکردهای گوناگون بود .آنها برای رس��یدن به اهداف مدِّنظر خود از هر وسیلهای استفاده
میکردند تا به نتیجۀ مطلوب دست یابند (مهاجرانی ،مصاحبه.)1393/8/6 ،
موضع روحانیون انقالبی :روحانیون انقالبی در این نشست سیاسی ،موضع صریح و قاطع
خود را درجهت حمایت از انقالبیون قم ابراز و بیانیهای تند را در محکومیت اقدام حکومت صادر
کردند و به اطالع عموم رساندند (جنتیپور ،مصاحبه.)1393/7/20 ،

مواضع سیاسی روحانیون دربارة اندیشههای علی شریعتی:
علی ش��ریعتی فعالیتهای سیاس��ی خود را در س��الهای پس از کودتای 28مرداد 1332با
عضویت در ش��اخهای از نهضت مقاومت ملی آغاز کرده بود .او پس از بازگش��ت به ایران استاد
اسالمی دانشگاه مشهد شد؛ ولی پس از مدتی از تدریس در
جامعهشناس��ی ،فلسفه ،و معارف
ِ
دانش��گاه ممنوع شد .سپس مرتضی مطهری او را به تهران دعوت کرد .او در حسینیة ارشاد با
ایراد س��خنرانیهای پرشور به فعالیت خود ادامه داد .س��رانجام ساواک بهدنبال افشاگریهای

روحانیون محافظهکار :روحانیون محافظهکار -که موضع سیال سیاسی درقبال تحوالت و
رویدادهای اجتماعی اتخاذ میکردند -دربرابر آرا ِء شریعتی موضع سکوت یا انتقاد ضمنی و علنی
را در پیش گرفته بودند (محسنی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،در این دوره تعدادی از دانشجویان
بهبهانی که به مساجد روحانیون محافظهکار و انقالبی رفتوآمد میکردند ،پرسشهایی مطرح
ساختند .ظاهرا ً چندی قبلازآن فتواهایی علیه شریعتی از آیات عظام مانند گلپایگانی و خویی
و ...مطرح شده بود .ازسوی دیگر ،آیتاهلل خمینی اظهارنظری جدی و تأییدآمیز دربارة او نکرده
بود .این زمینهها باعث شد تا روحانیون با احتیاط بیشتر در این زمینه سخن بگویند .در بین
علمای بهبهان انسجام موضعی در این زمینه نمیتوان پیدا کرد .اثنیعشری ،سعادت ،سلیمانی
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ش��ریعتی حسینیة ارشاد را تعطیل و دکتر شریعتی را دس��تگیر و روانة زندان کرد(جنتیپور،
بهبهان.)1393/7/20،
روشها و دیدگاههای ش��ریعتی در میان طیفهای روحانیون ،موضعگیریهای متفاوتی را
بهدنبال داشت .در زیر به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.
روحانیون س�نتی :افکار و اندیشههای شریعتی -که برداش��ت سیاسی جدیدی را از دین
اسالم عرضه میکرد و اسالم را سالح مبارزه برای تشکیل حکومت اسالمی قلمداد میکرد -با
مخالفت صریح روحانیون س��نتی مواجه شد (زاهدنژاد ،مصاحبه .)1393/7/20 ،شریعتی قائل
به اس�لام سیاس��ی و مبارزاتی بود؛ ولی این دیدگاه اَزنظ ِر روحانیون س��نتی مفسدهآمیز تلقی
میش��د و آنها بهشدت به مبارزه و طرد این فکر سیاس��ی میپرداختند (زاهدنژاد ،مصاحبه،
 .)20/7/1393موضعگیری سیاس��ی روحانیون س��نتی دربرابر شریعتی خصمانه بود و بر نفی
روشها و رویکردهای مذهبی و سیاسی او تکیه داشت (زاهدنژاد ،مصاحبه .)1393/7/20 ،بعید
به نظر میرسد علمای سنتی چیزی از آثار شریعتی را خوانده باشند .بارها آیتاهلل مصطفوی و
دیگران اعالم میکردند برای ما که قرآن و نهجالبالغه داریم ،نیازی به کتابهای دیگر نیست؛
چون همهچیز در قرآن و احادیث آمدهاس��ت .این موضعگیری در اواسط دهة پنجاه با افزایش
اختالف مطهری و شریعتی در حسینیة ارشاد تشدید شد (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،حتی
ش��نیده بودیم برخی از دانش��جویان شیطنتهایی در این زمینه میکردند و از علما چیزهایی
از مس��ائل روز میپرسیدند که آنها نمیدانس��تند؛ چون ازنظر مطالعه بهروز نبودند (ابوعلی،
مصاحبه.)1393/8/3 ،
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و دیگر محافظهکاران در نفی شریعتی گاهی به مضمون سخن میگفتند؛ مث ً
ال یکی از علمای
محافظهکار از ایش��ان بهعنوان «دکتر اسالمنشناس» یادکرده بود .علمای انقالبی برخی مانند
موس��وی بالدی و بهبهانی اظهارنظر رسمی و علنی نکرده بودند برخی هم مانند مجتهدی در
محفلهای خصوصی به انتقاد ضمنی میپرداختند؛ ولی بهدلیل ارتباط وثیقی که بین اینها و
دانشجویان وجود داشت سعی میکردند جمالت انتقادی خود را در قالب اصالحی بیان کنند؛
ولی بعدها که روزنهای جدید در فکر سیاس��ی و انقالبی آنها به وجود آمد ،به حمایت ضمنی
از آثار و اندیش��ههای شریعتی پرداختند و از مش��ی وی بهمثابۀ فکر سیاسی نوینی در عرصۀ
فعالیتهای مبارزاتی اس��تفاده کردند (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،این تنوع رویکرد موجب
شد در اذهان برخی از مصاحبهشوندگان بار حمایتی آنان از آراء شریعتی پررنگتر از مخالفتشان
باشد.
روحانی�ون انقالب�ی :روحانیون انقالبی براس��اس مواضع باز فکری و سیاسیش��ان دربارة
رخدادهای اجتماعی ،از آراء و اندیش��ههای شریعتی حمایت و از آن مانند رویکردی سیاسی و
انقالبی -که توان جذب گستردۀ جوانان و دانشجویان را دارد -حداکثر استفاده را میکردند و در
این راه نیروهای بالقوهای را بهسوی انقالب هدایت میکردند (اسالمی ،مصاحبه.)1393/8/1 ،
روحانیون انقالبی ،کتابها ،نوارها و جزوههای ایش��ان را مطالعه و از تقابلنداشتن اندیشههای
ش��ریعتی با اس�لام صحبت میکردند؛ زیرا یکی از اتهاماتی که در فضای عمومی علیه آراء و
افکار ش��ریعتی در جریان بود ،او را حامی غرب و مخالف اندیش��ههای اسالمی قلمداد میکرد
(محسنی ،مصاحبه .)1393/7/15 ،روحانیون انقالبی در سخنرانیهای گسترده ،سعی خود را

در خنثیسازی این اتهام به کار بستند و با موفقیتهای زیادی روبرو شدند (اسالمی ،مصاحبه،
 .)1393/8/1عبدالکریم بخردی و رحیم ش��ریعتی خودش��ان تحتتأثیر دیدگاههای انقالبی و
اصالحی علی شریعتی قرار داشتند و از صحبتهای آنان چنین برمیآمد که برخی از آثار او را
مطالعه کرده بودند؛ ولی نمیتوان دقیقاً بین علمای انقالبی غی ِرتندرو ،خط فاصلی بین گرایش
به اندیش��ههای ش��ریعتی و نگاه ابزاری بدان پیدا کرد .از مصاحبهها چنین برمیآید که آنها
نگاه ابزاری داش��تند و بیش��تر برای اینکه دانشجویان را از دست ندهند چنین رویکردی اتخاذ
کرده بودند؛ ولی دربارة دو عالم انقالبی تندرو (عبدالکریم بخردی و رحیم شریعتی) میتوان از
تأثیرپذیری و اعتقاد به دیدگاه شریعتی سخن گفت.

روحانیون طرفدار حکومت :موضعگیری این دس��ته از روحانیون بهدلیل مبارزۀ سیاسی
ش��ریعتی با رژیم ،بر انکار و طرد آراء وی اس��توار بود (شریعتی ،مصاحبه .)1393 /12/7 ،این
دسته از روحانیون از بسط و گسترش اندیشههای شریعتی بهشدت واهمه داشتند ،زیرا آن را
محرک سیاس��ی جوانان و تودههای روش��نفکر جامعه علیه رژیم قلمداد و از هر فرصتی برای
کمرنگکردن آرا ِء وی استفاده میکردند (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،آیتاهلل خمینی بعد

مواضع سیاسی روحانیون دربارة شهادت حاجآقامصطفی خمینی
رحلت ناگهانی حاجآقامصطفی خمینی در اول آبانماه 1356ش موج تازهای از اعتراضات مردمی
را بهدنبال داش��ت .اهمیت حادثه ازاینجهت بود که فوت ایش��ان ناگهانی و بهطرز مشکوکی
صورت گرفته بود .اولین گزینهای که مردم حدس میزدند ،این بود که پش��تِپردة این اتفاق

شاه و عواملش هستند که برای ضربهزدن به نهضت آیتاهلل خمینی این کار را انجام دادهاند
(مبارکی ،مصاحبه .)1393/7/21 ،خبر شهادت حاجآقامصطفی موضعگیری سیاسی
گوناگونی را در میان روحانیون شهرستان به همراه داشت .در زیر به بررسی مواضع
آنها پرداخته میشود.
موضع سیاسی روحانیون سنتی :موضعگیری روحانیون سنتی در شهادت حاجآقامصطفی
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از شهادت شریعتی اطالعیهای صادر کرد و در آن فقدان دکتر شریعتی را به تمام دانشجویان
خارجازکشور تس��لیت گفت .یکی از روحانیون طرفدار حکومت (به روایتی فقیهی) در ابتدا از
چاپ و تکثیر این بیانیه جلوگیری کرد؛ ولی با تالش گستردۀ جوانان ،اطالعیه در  500نسخه
چاپ شد و در اختیار مردم شهر قرار گرفت (اسالمی ،مصاحبه .)1393/8/1 ،این دسته از علما
تنها به دلیل مواضع ضدِحکومتی شریعتی با او مخالف نبودند ،بلکه حجتهای قوی از برخی
مراجع بزرگ نیز در دس��ت داشتند که آنها شریعتی را نفی کرده بودند .واقعیت آن است که
کمی دشوار است که بین این دو مخالفت تفکیک قائل شویم که چه بخشی از این مخالفتها
برای همراهی با حکومت و چه بخشی برای وظیفة دینی بود؛ شاید این برداشت را بتوان به سایر
مواضع آنها نیز سرایت داد.
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خمینی بر پایۀ دین و مذهب بنیان شده بود (مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،این نگاه دینی
در س��اختار فکری و سیاس��ی این دس��ته از روحانیون قابل بررس��ی و ارزیابی است (اسالمی،
مصاحبه .)1393/8/1 ،به مناسبت شهادت مصطفی خمینی مجلس ترحیمی در مسجد سید
فقیه با حضور حجتاالس�لام احمد بخردی (روحانی سنتی) برگزار شد (مهاجرانی ،مصاحبه،
 )1393/8/6ایشان در این مجلس ترحیم با اذعان به چندوجهیبودن شخصیت حاجآقامصطفی

||1396
تابستان 1396
بهـــارووتابستان
شمارۀ|1|1بهـــار
انقالب||شمارۀ
نامۀانقالب
تاريخنامۀ
||تاريخ

196

خمینی ،فقط وجهۀ دینی شخصیت ایشان را محور مباحث سخنرانی قرار داد و از طرح مسائل
سیاس��ی -که موتور محرکة تودههای مردم برای مبارزات سیاسی و انقالبی بود -اجتناب کرد
(مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،دعوت از ایش��ان برای س��خنرانی بهوسیلة عالمان انقالبی
براساس یکسری مصلحتها صورت گرفته بود .او تاحدودی به بیطرفی و نداشتن مواضع تند
معروف بود .بودن او باالی منبر حساسیت حکومتیان را کم میکرد؛ ازاینرو ،پایان آرام و بدون
تنش مجلس ختم و حضور تعداد قابلتوجه علمای نامبرده در باال مؤید این دیدگاه بود.
موضع سیاس�ی روحانیون محافظهکار :این دسته از روحانیون ،موضع دوگانۀ سیاسی را
درقب��ال این رویداد برگزیدند (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،آنها بهدلیل تبعات سیاس��ی و
روانی این پدیده در ابتدا موضع س��کوت و همراهینکردن با روحانیون انقالبی را در دستورکار
خ��ود قرار دادند (ابوعلی ،مصاحب��ه)1393/8/3 ،؛ ولی در اندک مدتی بهمحض اطالعیافتن از
جهتدهی سیاسی افکار عمومی در حمایت از آیتاهلل خمینی به محکومیت تلویحی این رویداد
پرداختند (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،نکتة مهم و اساسی در محکومیت این حادثه بهوسیلة
روحانیون محافظهکار در این بود که آنان به انتقاد صریح از رژیم برنخاستند ،چون این ویژگی
از بیثباتبودن رفتار سیاس��ی آنان در تحوالت و رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ناشی میشد
(مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،برخی از آنها مانند اثنیعشری در محافل خیلی خصوصی
از ویژگیهای علمی مصطفی خمینی سخن میگفتند .حتی یکی از علمای این دسته گفته بود
که مصطفی خمینی قربانی تندرویهای پدرش ش��د؛ منتها چنین اظهارنظرهایی بهدلیل جو
1
انقالبی جایگاهی نیافت.
موضع سیاس�ی روحانیون انقالبی :موضعگیری این دس��ته از روحانیون ،صریح و قاطع
 . 1تعدادی زیادی از مصاحبهشوندگان از چنین اظهارنظری بیاطالع بودند و مصاحبهشونده نیز حاضر نشد نام این عالم را مطرح
کنند .شاید بهایندلیل است که اینگونه اظهارنظرها در محفلهای بسیار خصوصی مطرح میشد و حاضر به افشای آن نیستند.

نتیجهگیری

برآیند مواضع روحانیون ،حاکی از تفاوت روش و رویکرد آنها در عرصههای فقاهت و سیاست
است .مواضعی که از آمیختگی نظرات و دیدگاههای گوناگون سیاسی و اجتماعی ناشی میشود.
روحانیون سنتی که از ابتدا تا پیروزی انقالب اسالمی در چارچوب اندیشۀ سیاسی معروف خود
که بر جدایی دین از سیاس��ت تأکید داشت -به کنارهگیری از مباحث سیاسی و اجتماعی وواردنش��دن به آنها پرداختند .از دیدگاه این دس��ته از روحانیون ورود به عرصههای سیاس��ی
مفسدهآمیز تلقی میشود و روحانیون اصوالً بهدلیل نوع نگاه و رویکرد دینی خود نمیتوانند در
تحوالت سیاسی جایگاهی داشته باشند .روحانیون محافظهکار نیز دو مؤلفۀ شرایط اجتماعی و
مقتضیات زمان را در رویکردهای سیاسی خود اعمال میکردند .این دسته از روحانیون در ابتدا
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بود و رژیم را مس��ئول این جنایت قلمداد کردند (اس�لامی ،مصاحبه )1393/8/1 ،روحانیون
انقالب��ی ضم��ن محکومیت این حادثه ،خواهان برخورد صریح با مس��ببان این حادثه ش��دند
(مهاجرانی ،مصاحبه .)1393/8/6 ،به همین مناس��بت حجتاالس�لام عبدالکریم بخردیان در
مسجد سلطانمحراب سخنرانی کوبنده و افشاگرانهای ایراد کرد و از مقاصد رژیم در این جنایت
پرده برداش��ت و مسئولیت این عمل را مس��تقیماً برعهدة رژیم دانست (مهاجرانی ،مصاحبه،
.)1393/8/6
موضع سیاسی روحانیون طرفدار رژیم :برخی از روحانیون طرفدار حکومت مانند فقیهی
این حادثه را دستاویز گروههای انقالبی برای حمله به حکومت قلمداد میکردند (امامی بهبهانی،
مصاحبه )1393/8/2 ،و معتقد بودند که اینگونه حوادث نمیتواند در ارکان نظام شاهنشاهی
خللی وارد س��ازد (امامی بهبهانی ،مصاحب��ه .)1393/8/2 ،آنان ضمن انتقاد از رواج نظری که
مس��ئلة فوت مصطفی خمینی را توطئۀ برنامهریزیش��دة رژیم میدانست ،آن حادثه را مرگ
طبیعی قلمداد میکردند (ابوعلی ،مصاحبه .)1393/8/3 ،آنها رواج چنین نظری را در جامعه
یک بازی سیاس��ی تلقی میکردند که طرفداران آیتاهلل خمین��ی آن را بهمنظور بهرهبرداری
سیاس��ی تبلیغ و ترویج و از آن اس��تفادۀ مطل��وب میکنند (ابوعلی ،مصاحب��ه.)1393/8/3 ،
اظهارنظرهای بعدی انقالبیون و برخی از نزدیکان آیتاهلل خمینی در س��الهای بعد درس��تی
دیدگاه این دسته از عالمان را نشان داد.
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مواضع س��یال سیاسی را درقبال تحوالت و رویدادهای انقالبی داشتند؛ ولی در بحبوحۀ تغییر
فضای مبارزه به نفع انقالبیون ،با تغییر مواضع خود گامی را درجهت پیشبرد اهداف انقالبیون
برداش��تند .روحانیون انقالبی با تأس��ی از حرکت امامخمینی به حمایت از افکار و دیدگاههای
وی پرداختند و خواس��تار انقالب سیاس��ی و اجتماعی عظیمی در س��طح کشور شدند .آنها
برای رس��یدن به اهداف سیاسی و اجتماعی خویش به بسیج نیروهای فعال جامعه پرداختند.
روحانیون طرفدار حکومت نیز براس��اس بنیادهای فکری و سیاسی خود به اتخاذ راهکارهایی
درجه��ت حمایت از حکومت موجود پرداختند .تحوالت انقالب��ی ،مواضع گوناگونی را از رفتار
قابلارزیابی است .ازیکطرف
سیاسی روحانیون شهرستان نشان داد که این مسئله از دو جهت ِ
اختالفنظرهای فقهی بین مراجع عظام و رویکردهای سیاس��ی متفاوت آنها ،نوعی تش��تت
آراء در می��ان روحانی��ون ایجاد کرده ب��ود که این تفاوتها به عاملی جدی دربرابر انس��جام و
هماهنگی فکری و رفتاری روحانیون در تحوالت انقالبی شهرس��تان تبدیل ش��ده بود .ازطرف
دیگر بیانگر شکافی عمیق در مناسبات سیاسی روحانیونی بود که در قالب نشستهای سیاسی
به مناس��بت محکومیت وقایع حکومت پهلوی و یا بهمنظور جلس��ات هماندیشی و تبادلنظر
در عرصههای دینی و سیاس��ی برگزار شد .درپایان میتوان گفت هرچند مواضع روحانیون در
تحوالت انقالبی ش��هر بر مبنای دیدگاهها و رویکردهای فقهی و سیاس��ی پایهریزی شده بود،
ولی دراینمیان عوامل دیگری در موضعگیریهای سیاسی روحانیون دخیل بودهاست ،ازجمله:
شرایط و تحوالت سیاسی و اجتماعی؛ فضای خفقان و استبداد حاکم بر جامعه؛ ترس از شکست
انقالبیون؛ اجرای ظاهری قوانین اس�لامی؛ حمایت همهجانبه و گس��تردۀ مردمی از روند کلی
انقالب؛ و . ....مواضع روحانیون هر چهار جریان ،تابعی از مواضع مراجع عظام بود .از میان اینها
تنها میتوان مواضع علمای تندرو مانند عبدالکریم بخردیان و رحیم شریعتی را نوعی ابتکاری
دانس��ت .گرایش بخردیان به مبارزة مسلحانه در بین علمای قم و تهران و نجف نیز جایگاهی
نداشت؛ ازاینرو ،میتوان این رویکرد مبارزاتی را ابتکاری در بین علمای شهر بهبهان تلقی کرد.

منابع

الف .اسناد

•آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،شمارة بازیابی .33580

ب .کتاب

•آبراهامی��ان ،یروان��د .)1392( .ای�ران بی�ن دو انقلاب( .چ( .)21احم��د گلمحمدی و
محمدابراهیم فتاحی ،مترجمان) .تهران :نشر نی.

•اس�ناد انقالب اسالمی( .)1374( .حمید روحانی ،کوشش��گر) .تهران :مرکز اسناد انقالب

•دوانی ،علی .)1387( .شرححال افکار و آثار آیتاهلل بهبهانی از مفاخر فقها و مراجع
عالیقدر شیعه با تجدیدنظر و اضافات( .چ .)2تهران :انتشارات قبله.

•دوانی ،علی .)1377( .نهضت روحانیون ایران( .چ .)2تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

•شعاعحسینی ،فرامرز .)1387( .دهة پنجاه :خاطرات حسنزادة کاشمری ،علی خاتمی،
محمد شکری .تهران :انتشارات عروج وابسته به مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی.

•محمدیان ،خیراهلل .)1378( .آیین ها و سوگواری های مذهبی در دارالمؤمنین بهبهان.
تهران :موسسة اندیشة کهنپرداز.

•نحوی ،سیفاهلل .)1375( .سیمای بهبهان :سینای صالحان .تهران :انتشارات نهاوندی.

ج .مقالهها

•حس��نزاده ،اس��ماعیل« .)1388( .تحلیل رفتار سیاس��ی عالمان ش��یعی :پدیدة مهاجرت
چهلروزه» .فصلنامة علمی و پژوهش��ی مطالعات تاریخ اسلام ،پژوهشکدة تاریخ اسالم،
شمارة  ،3زمستان ،صص.60-37

•حس��نزاده ،اس��ماعیل« .)1377( .تحلیلی بر واقع��ة 19دی 1356ق��م» .فصلنامة متین،
پژوهشکدة امامخمینی و انقالب اسالمی ،سال اول ،شمارة  ،1صص.188-159

•محمدی��ان ،خیراهلل ،مجته��دی ،محمدرضا« .)1391( .حریم یار :ویژهنامه به مناس�بت

|تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی |

اسالمی.
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اولین سالگرد رحلت آیتاهلل محمدحسین مجتهدی» .انتشارات کانون فرهنگی هنری
مسجد سلطان محراب.

د .مصاحبه

•ابوعلی ،داریوش ،)1393/8/3( ،بهبهان.

•اسالمی ،حسین ،)1393/8/1( ،بهبهان.
•امامی بهبهانی ،محمدرضا ،)1393/8/2( ،بهبهان.
•امیرمحسنی ،کمال ،)1393/7/18( ،بهبهان.
•پاکباز ،محمد ،)1393/7/13( ،بهبهان.
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•پورخندان ،رجب ،)1393/7/15( ،بهبهان.
•جنتیپور ،حجتاالسالم نوراهلل ،)1393/7/20( ،بهبهان.
•حسنزاده ،حمید ،)1393/7/13( ،بهبهان.
•درخشنده ،حبیباهلل ،)1393/7/16( ،بهبهان.
•درخشنده ،عبداهلل ،)1393/7/2( ،بهبهان.
•زاهدنژاد ،فتحاهلل ،)1393/7/20( ،بهبهان.
•شریعتی ،فاطمه ،)1393/7/12( ،بهبهان.
•صفائیان ،شکراهلل ،)1393/7/19( ،بهبهان.
•مبارکی ،رحمان ،)1393/7/21( ،بهبهان.
•محسنی ،رضا ،)1393/7/15( ،بهبهان.
•محقق ،حجتاالسالم عبدالکریم ،)1393/7/17( ،بهبهان.
•مهاجرانی ،سیفاهلل ،)1393/8/6( ،بهبهان.
•نصیرخانی ،علی ،)1393/7/10( ،بهبهان.

هـ .پایاننامه

•ابوعلی ،طاهره« .)1393( .انقالب اس�لامی در بهبهان» ،پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه

الزهراء ،با راهنمایی اسماعیل حسنزاده ،دانشکدة ادبیات ،گروه تاریخ.

