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چکیده
پیشرو به این پرس��ش پاسخ داده خواهد ش��د که چه عواملی زمینهساز
پژوهش
در
ِ
ش��روع و گس��ترش تحوالت انقالبی در شهرس��تان نائین بودند؟ مدعای پژوهش این
است که ترکیبی از عوامل کارگزاری و عوامل ساختاری به آغاز و رشد اندیشه و عمل
انقالبی در نائین انجامید .براس��اس یافتههای تحقیق ،تبعید برخی از نیروهای انقالبی
به نائین و انارک زمینهس��از آش��نایی مردم این منطقه با نهضت امامخمینی(ره) شد.
حضور برادر امام (آیتاهلل پسندیده) و شخصیتهایی همچون آیتاهلل مکارم شیرازی،
حجتاالس�لام خسروش��اهی و ...در انارک و آیات عبائی و انصاری شیرازی در نائین،
نقط��ۀ آغاز فعالیت انقالبیون نائی��ن بود .انقالبیون نائین قش��رهایی مختلف همچون
بازاریان ،فرهنگیان ،دانشآموزان ،دانش��جویان و زنان تش��کیل ش��ده بودند .تجمع و
فعالیت انقالبیون نائین در اماکن مذهبی همچون مس��جد امام س��جاد (ع) و امامزاده
س��لطان س��یدعلی و نقش این اماکن در نظم و نس��ق دادن به این فعالیتها ،ترکیب
عوامل کارگزاری و عوامل س��اختاری را در پیشبرد فعالیتهای انقالبی در نائین نشان
میدهد .روش پژوهش توصیفی است و بر مصاحبۀ شفاهی با فعاالن انقالبی ،و منابع
کتابخانهای متکی است.
واژگان کلیدی :نائین؛ انقالب اسالمی؛ روحانیون تبعیدی؛ انقالبیون نائین.

مقدمه
انقالب اسالمی  -بهعنوان آخرین انقالب قرن بیستم -چالشی اساسی برای نظریهپردازان انقالب
ایجاد کرد؛ چراکه در این انقالب نوعی هویت جمعی دینی در میان مردم ش��کل گرفت و در
صورتبندی انقالب بروز یافت و انقالبیون آگاهانه درصدد ساخت جامعه و نظام سیاسی آیندۀ
خود به رهبری امامخمینی (ره) برآمدند .نظریههای رایج انقالب بهویژه نظریۀ ساختارگرایانه -که
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در دهۀ  1970میالدی مقبولیت زیادی بین اندیشمندان داشت و بر نقش ساختارهای جامعه و
سیطرۀ آن بر کارگزاران تأکید میکرد -هیچ نقشی برای ارادۀ انسانها در بهوجودآوردن انقالب
قائل نبودند (گلدستون ،1392 ،ص)27؛ ولی انقالب اسالمی خدشهای بر این نظریه بود .از این
منظر باید بررسی و تحلیل موشکافانۀ انقالب را به درون جامعۀ مذهبی برد و نحوۀ شکلگیری
این هویت جمعی دینی را واکاوی کرد .با این توصیف ،بررسی انقالب اسالمی در نائین ضروری
است .این شهرستان از دیرباز بهدلیل مؤلفههای انسانی و موقعیت جغرافیایی ممتاز از مناطق
پرجنبوجوش بودهاست .با نگاهی عالمانه به پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ انقالب اسالمی،
بهروشنی میتوان دریافت که پژوهشگران این حوزه بیشتر به مسائل و رویدادهای کانونهای
اصلی این جنبش یعنی تهران و قم توجه کردهاند .این روند موجب شدهاس��ت که به تحوالت
محلی مؤثر در حرکت مزبور توجه کافی نشود .این ضرورت دربارۀ شهرستانهای
سایر حوزههای
ِ
اس��تان اصفهان -بهویژه نائین -اهمیت مضاعفی دارد ،زیرا سیاس��تگذاران فرهنگی حکومت
پهلوی با هدف تغییرات فرهنگی در این شهرستان اقداماتی انجام دادند ولی با مقاومت مردم
نائین روبهرو شدند.
درپی پاسخگویی به این پرسش است که:
محقق در پژوهش حاضر
ِ
چه عواملی زمینهساز ظهور و گسترش نهضت اسالمی در شهرستان نائین شد؟
عوامل مؤثر بر حرکت انقالبی مردم نائین دو دس��ته بودند -1 :عوامل کارگزاری؛  -2عوامل
ساختاری.
 -1عوامل کارگزاری مؤثر بر حرکت انقالبی مردم نائین
بخشی علما و روحانیون تبعیدی به نائین و انارک به مردم
 -1-1آگاهی
ِ
بعداز تبعید امامخمینی به ترکیه در س��ال  ،1343علمای مبارز با حضور در شهرس��تانهای

دراینباره میگوید« :آقایانی که در نائین تبعید بودند ،آقای انصاری شیرازی و عبائی خیلیخیلی
در نائین مؤثر بودند .مردم نائین خیلی مرید ایشان بودند» (عالمی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
اعتقادات مذهبی مردم نائین محکم بود ،بنابراین از حضور علمای روحانی در این شهر استقبال
چشمگیری کردند.
پسازاین وقایع ،دور دوم تبعید روحانیت مبارز به این شهرستان آغاز شد .آنگونه که از منابع
و روایتها میتوان دریافت ،از قم  12نفر به انارک تبعید شدند ،از این میان تعدادی در کسوت
روحانیت بودند (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،شمارۀ بازیابی  )677700053ازجملۀ آیات:
مرتضی پس��ندیده (کاظمی ،1393 ،ص ،)44مکارم شیرازی ( 19دی به ِ
روایت اسناد ساواک،
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مختلف ،اطالعات مربوط به امام و رهنمودهای ایشان را در اختیار مردم قرار میدادند .آیتاهلل
جنتی یکی از مبارزانی بود که پیشاز تبعید دستهجمعی روحانیون به منطقۀ نائین و اطراف ،در
نائین حضور یافت .ایشان در سال - 1344یک سال پس از تبعید امام -با دعوت اهالی محمدیۀ
نائین در این منطقه و در مسجد منصوران حضور یافت .او درواقع از نخستین پیامآوران نهضت
امامخمینی در نائین بهحس��اب میآمد .سیدعباس قریشی -دبیر بازنشستۀ نائینی -دراینباره
میگوید« :علمایی که به نائین یا به انارک تبعید میشدند و همچنین علمایی که به دعوت مردم
به این منطقه میآمدند ،اطالعات مربوط به امام را در اختیار مردم میگذاش��تند .ازجملۀ این
افراد -که پیشاز دیگر روحانیون تبعیدی به این منطقه آمد -آقای جنتی بود .ایشان در محلۀ
محمدیه حضور یافت [و در مسجد منصوران مجلس محرمانه برگزار میکرد] البته ایشان تبعید
نبود ،یکی از اهالی محل ،ایشان را میآورد .در ماه رمضان سال  1344فکر کنم بود ،ایشان یک
سال و چند ماهی در این منطقه بود و اطالعاتی که دربارۀ امام بود ،در اختیار مردم قرار میداد»
(قریشی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
تبعیدها به نائین از سال  1352شروع شد .در پاییز آن سال حکومت پهلوی به بهانۀ کشتهشدن
یک پاسبان در بازار قم عدهای از فـضالیِ آن شهر را به نقاط بدآبوهوا تبعید کرد .درمجموع از
سال  1352تا  1357آیات :حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی ( ،)erfanvahekmat.comآذری
قمی ( ،)www.hawzah.netمحمد عبائی خراسانی (صدیقی ،1384 ،ص )15و حجتاالسالم
اسحاقنیا به نائین تبعید شدند («دیدار با یکی از شاگردان امام» ،1380 ،ص.)260
عالقۀ مردم نائین به تبعیدیها و همکاریشان با آنها بسیار زیاد بود .یکی از فعاالن انقالبی
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 ،1382ص ،)53حاج ش��یخ محمدصادق صادقی گیوی معروف به خلخالی ( 19دی به ِ
روایت
اس��ناد س��اواک ،1382 ،ص ،)21حبیباهلل طاهری گرگانی (خارکوهی ،1395 ،ص ،)27سید
محمدصادق روحانی ( 19دی به ِ
روایت اسناد ساواک ،1382 ،ص )61و حججاسالم :سیدهادی
خسروشاهی (خسروشاهی ،1386 ،ص ،)14محمدصادق کرباسچی تهرانی (یاران امام ،1380 ،...
ص ،)479س��یداحمد سادات خراسانی (لطفی ،1393 ،ص ،)148سیداحمد کالنتر (یاران امام
 ،1392 ،...ص ،)22ش��یخعباس ضیغمی (یاران امام  ،1384 ،...ص ،)281علی مرادخانی ارنگه
معروف به ش��یخعلی تهرانی (یاران امام  ،1392 ،...ص )351و یک نفر از تبعیدیها هم به نام
غالمحسین خردمند شغل آزاد داشت ( 19دی به ِ
روایت اسناد ،1382 ،ص.)111
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 -1-1-1عباسعلی مؤمن (خطیب)؛ پیشر ِو حرکت روحانیون در نائین
تعامل مثبت بین روحانیون تبعیدی و آقای خطیب موجب گسترش نهضت اسالمی در نائین
شده بود .آیتاهلل عبائی از روحانیون تبعیدی به نائین ،همواره به نقش پررنگ حاجآقای خطیب
اشاره میکند و از برگزاری جلسات تفسیر و عقاید -و در پوشش آنها بیان مسائل نهضت -در
مدرسۀ علمیه این شهر و حضور عموم مردم و فرهنگیان سخن میگوید («خاطرات عبائی از
تبعیدگاههای خویش» ،1384 ،صص .)161-152
حجتاالس�لام محمود میرزابیگی دربارۀ جایگاه حاجآقا خطیب و میزان تأثیرگذاری ایشان
در روند نهضت امامخمینی(ره) و نگرانی مأموران دولت از نفوذ ایش��ان سخن میگوید و اشاره
میکند که بهایندلیل ایش��ان را ممنوعالمنبر کردند و در اقدام بیسابقهای در سطح کشور ،از
خواندن نماز جماعت نیز منع کردند .محمود میرزابیگی بعداز این واقعه ،ازسوی عباسعلی مؤمن
به امامت مسجد امام سجاد (ع) منصوب شد (میرزابیگی (مصاحبه) ،1396 ،نوار دوم).
پس از آیتاهلل خطیب ،س��ه امامجماعت در مقاطع مختلف ،نقش تعیینکننده در مبارزات
انقالبی نائین ایفا میکردند؛ حججاسالم :محمود میرزابیگی ،حاج حسین نبیپور و کاظم صدیقی
(فردین (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
براساس خاطرات موجود ،افراد تبعیدشده به انارک و نائین ،همان فعالیتهایی را که در قم
و یا سایر شهرها انجام میدادند ،در نائین هم پیمیگرفتند و تبعید مانعی بر سر فعالیتهای
ایشان نبود .حجتاالسالموالمسلمین خسروشاهی دربارۀ این فعالیتها اظهار میدارد« :آیتاهلل

کشت و کشتار نشد و علتش هم این بود که علما میرفتند و با مسئولین صحبت میکردند و
اگر بازداشتی هم نصف روز و روزی بود ،جوانها آزاد میشدند و خیلی دچار مشکل خاصی در
این زمینه نشدیم» (سفیدگر (مصاحبه).)1396 ،

 -1-2شبکۀ ارتباطی تبعیدیان
ارتباطی مبارزان تبعیدی انقالب اس�لامی ،همواره یکی از نقاط قوت و برجس��تۀ آنان
ش��بکۀ
ِ
بهشمار میآمد .این شبکه ،فعالیتهای مختلفی انجام میداد :ارسال اعالمیهها ،نوارها ،کتابهای
امامخمینی؛ انتقال اخبار نهضت و حوادث جاری کشور ،آگاهی از وضعیت مبارزان تبعیدی در
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پس��ـندیده گاهی مـطالعه میکرد و یا مـش��غول دیدار بـا کس��انی بـود که به مالقات ایشان
میآمدن��د و یا وجوهاتی را مـیآوردند . ...آیتاهلل ناصر مکارم ش��یرازی که مـا طـبق معمول
مزاحمش��ان میشدیم ،مشغول تکمیل تألیفات خـودش��ان در تـفسیر قرآن مجید و مباحث
فقهی-اصولی بودند . ...اینجانب هم مش��غول تکمیل ترجم��ۀ 5جلدی کتاب «امـام علی(ع):
صـدای عدالت انسانی» تألیف جرج جرداق بـودم . ...دوستان محترم واعظ هم ،شبهای جمعه
و یا در مراسم دیگر ،در مساجد انارک سخنرانی میکردند و یا به دیدوبازدید مـشغول بودند»
(خسروشاهی ،1388 ،ص.)119
رسیدگی به وضعیت مردم منطقۀ محروم انارک از دیگر فعالیتهای انقالبیون تبعیدشده بود.
در این راس��تا تبعیدیها به انارک در کنار فعالیتهای انقالبی ،رسیدگی به امور مردم نیازمند
انارک را نیز از اولویتهایِ خود میدانس��تند (علیاننژاد ،1388 ،ص .)82کمکهایی که آیات
عظام و علمای روحانی برای تبعیدیها میفرستادند عموماً با خودداری تبعیدیها از قبول آنها
همراه میشد و تبعیدیها خواهان تحویل این کمکها به نیازمندان میشدند .در یکی از اسناد
ساواک دراینباره آمدهاست« :اطالعیۀ رسیده حاکی است :قریب یک هفته قبل آقای صدوقی
مبلغ س��یوپنج هزار تومان جهت نامبردۀ باال که در انارک تبعید میباشد شخصاً میبرد؛ ولی
مش��ارالیه از دریافت پول خودداری و اظهار داش��ته جهت طلبهها بفرستید» (لطفی،1393 ،
ص.)44
افزون بر این فعالیتها ،سفیدگر از دیگر فعاالن انقالبی نائین ،به نقش علمای دینی در کاهش
خشونت ازطریق گفتوگو با مسئوالن دولتی اشاره میکند« :خیلی درگیریها شدید و منجر به
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ترین این فعالیتها بود .گزارشهای ساواک ،سومین فعالیت این رابطها
اقصی نقاط کشور از مهم ِ
را گزارش کردهاس��ت براس��اس این گزارش بین تمام تبعیدیها در استانهای مختلف رابطی
برگزیده شده بود که مرتباً خواستهها و شکایات تبعیدشدگان را تکثیر و توزیع میکرد (انقالب
اسالمی به ِ
روایت اسناد ساواک ،1383 ،...ج ،3ص.)97
حضور روحانیون و عالمان برجستهای همچون آیتاهلل پسندیده در انارک ،کنترل این منطقه
را برای ساواک و نیروهای امنیتی شهرستان با مشکل مواجه کرده بود؛ آنها بهکرات خواستار
کاهش تعداد روحانیون تبعیدی به این منطقه بودند (انقالب اسالمی بهروایت اسناد ساواک،...
 ،1383ج ،2ص)19؛ چراک��ه بهدلیل حضور این تبعیدیها ،شهرس��تان نائین محل رفتوآمد
فعاالن انقالبی از سراسر کشور شده بود.
بیش��تر اوقات این افراد در محل اقامت آیتاهلل پس��ندیده جمع میشدند .افـراد سرشناس
و معروفی از علما و بازاریان و ش��خصیتهای برجس��ته به مـالقات تبعیدیها میآمدند که از
آن جمله میتوان به :آیات :صدوقی ،خاتمی ،کفعمی(از زاهدان) ،طاهری گرگانی ،س��بحانی،
مس��عودی ،محفوظی ،و دیگر اصحاب امام و ش��خصیتهایی چـون مـهندس مهدی بازرگان
و دکتر هّ
یدالل س��حابی اش��اره کرد .افزون بر این ش��خصیتها ،بـازاریان یا مردم عادی خمین،
قم ،اصفهان ،یزد ،نائین و جاهای دیگر نیز به مالقات آیتاهلل پس��ندیده میآمدند و طبیعتاً با
دیگر تبعیدیها هـم دیدار میکردند .حجتاالسالموالمسلمین مجید انصاری در آن زمان طلبۀ
نوجوانی بود؛ او نیز به انارک رفت و به آموزش قرآن به نوجوانان پرداخت (خسروشاهی،1388 ،
ص.)119
«مردم نائین نیز همواره به دیدار آقایان علمای تبعیدی انارک میرفتند و همراه خود امکاناتی
که در انارک نبود همچون آب آشامیدنی و حتی میوهجات و سبزی میبردند» (ملکیان نائینی
(مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).

 -1-3قشرهای مختلف نائین در تحوالت نهضت اسالمی
 -1-3-1بازاریان نائین در انقالب اسالمی
بازار همواره یکی از س��نگرهای اعتراضی مردم ایران در یک سدۀ اخیر -از جنبش مشروطیت
به اینس��و -بود و بازاریان بخش��ی از نیروهای مبارز مردمی علیه رژیم سلطنت پهلوی بودند.

خوبی برای رشد افکار انقالبی در نائین بود (مصاحبه با رضا ملکیان ،1396 ،نوار اول).
بخشی از کسبۀ نائین حضور افراد بهائی را در رأس هرم اقتصادی کشور نمیپسندیدند .آنها
یزدانی بهائی در رأس آن بود -افزون بر اینکه حمایت خود
ب��ا تحریم بانک صادرات -که هژبر
ِ
را از علمای اس�لام اعالم میداشتند ،مخالفت خود را با سیاستهای اقتصادی حکومت نشان
میدادند .در یکی از اس��ناد س��اواک دراینباره آمدهاست که عدهای از اهالی نائین برای بستن
حس��ابهای خود به بانک صادرات مراجعه کردهاند« :چون یکی از سهامداران بانک مذکور به
نام هژبر یزدانی ،بهائی میباش��د و علما معامله با این بانک را حرام نمودهاند» (انقالب اسالمی
به ِ
روایت اس��ناد س��اواک ،1383 ،...ج ،1ص .)257در سند دیگری از شکستهشدن شیشههای
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همیشه شدت مبارزۀ مردم ایران علیه دستگاه حاکم زمان ،نشانی در بازار داشت .وقتی در شهر
شایع میشد« :دکانها را بستهاند» یا «بازار به حال تعطیل درآمده» مردم -حتی ناآگاهان هم-
میفهمیدند که اعتراضی شده و ماجرایی در جریان است (عتیقپور ،1358 ،ص .)7نمونۀ بارز
این موضوع در 15خرداد 1342بود که با بستهشدن بازار ،مردم فهمیدند که روحانیت به رهبری
امامخمینی علیه ظلم و ستم دستگاه سلطنت قیام کردهاست و مردم هم همراه بازاریها علیه
حکومت وارد مبارزه شدند؛ بنابراین نقش بازاریان در انقالب اسالمی ،بسیار حساس و زیاد بود؛
آنان همواره میتوانستند با حمایتهای مالی خود از نهضت ،پایههای اقتصادی آن را استحکام
بخشند .همچنین آنان پس از اوجگرفتن شعلههای انقالب ،با بستن مغازههای خود و اعتصاب،
بهنحوی دیگر به پیش��برد اهداف انقالب یاری رساندند .در نائین نیز -همچون سایر شهرهای
ایران -چنین رویکردی ازس��وی بازاریان اتخاذ ش��ده بود .یکی از راوی��ان حوادث نائین دربارۀ
وضعیت بازار نائین در بحبوحۀ انقالب میگوید« :بازارها عموماً بسته میشد ،اما مغازه زیاد نه،
کمی پیچش باز بود؛ همه را نمیبستند» (متولیزاده (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول) .یکی دیگر
از شاهدان عینی ،تعطیلی مغازهها و بستهشدن بازار را تأیید کرد؛ ولی از حمایت مالی آنها از
انقالب اسالمی اظهار بیاطالعی کرد (قریشی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
حاج محمد ملکیان نائینی -پدر حاج رضا ملکیان نائینی -قریب یک قرن در س��ه نوبت در
نائین اذان میگفت .او از بازاریانی بود که نقش زیادی در رویدادهای منتهی به انقالب اسالمی
ایفا کرد .وی به همراه فرزندش و عدهای دیگر از تاجران نائین ،با بازدید مکرر از انارک ،به دیدار
علمای تبعیدی آن شهر میرفتند و از آنان حمایت مالی و معنوی میکردند که این تعامل زمینۀ

143

بانک هژبر یزدانی بهائی س��خن بهمیان آمدهاست« :ساعت  22روز  1357/1/11در شهرستان
نائین ،دو جام شیش��ههای بانک صادرات بهوسیلۀ سنگ ،توسط اتومبیل ناشناسی شکسته و
مرتکبین متواری میگردند» (انقالب اسالمی به ِ
روایت اسناد ساواک ،1383 ،...ج ،1ص.)479
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 -1-3-2نقش مدارس ،معلمان و دانشآموزان نائین در انقالب اسالمی
پس از کودتای 28مرداد 1332وضعیت خاصی بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکم شد؛
بهگونهای که بیشتر مبارزان و آزادیخواهان یا به دست نیروهای امنیتی ساواک گرفتار شدند و
یا ترک وطن کردند .در چنین وضعیتی دانشآموزان نیز برای مدتی دچار رکود و فترت شدند
(احمدی ،1395 ،ص)276؛ ولی آنان دربرابر رخدادهای کش��ور بیتفاوت نبودند و با حضور در
مدارس و مس��اجد و بهرهگیری از معلّمان مبارز و علما توانس��تند با استحکام مبانی فکری و
اعتقادی و افزایش آگاهی ،آمادگی خود را حفظ کنند .در آستانۀ اوجگیری مبارزه در اواسط دهۀ
 ،50جمعیت ایران بهمراتب جوانتر از گذش��ته شده بود بهطوریکه گروه سنی  24-15ساله
حدود  19درصد جمعیت ( )6٬400٬000نفر را دربرمیگرفت .باتوجهبه رشد طبیعی جمعیت
شهرها و همچنین مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ ،سهم جوانان از کل جمعیت شهری با
شتاب زیادی افزایش یافت؛ تا جایی که بیشاز  50درصد کل جمعیت جوانان ایران در شهرها
ساکن بودند (مشایخی ،1373 ،ص.)43
بعضی از دانشآموزان و دانش��جویانی نائینی در اصفهان و دیگر ش��هرها مشغول به تحصیل
بودند و به نائین هم رفتوآمد داش��تند .آنها نقش حیاتی در تداوم نهضت در این ش��هر ایفا

کردن��د؛ درواقع نیروی جوانی آنان توانمندی نیروهای انقالبی در این ش��هر را افزایش میداد.
دراینرابطه یکی از دبیران بازنشس��ته نائین دربارۀ فعالیته��ای دانشآموزان میگوید[« :در]
مدارس و دبیرس��تانها خیلیخیلی بچهها در صحنه بودند ،در کالس که میرفتیم میدیدیم
بچهها نوار دستشان هست و سخنرانیهای امام را با نوار ردوبدل میکردند» (عالمی (مصاحبه)،
 ،1396نوار اول).
ملکیان از دیگر معلمان مبارز در مصاحبه با نگارنده دربارۀ نقش دانشآموزان و دانشجویانی
که برای آگاهی بیش��تر دانشآموزان ،نمایش��گاه کتابهای دکتر شریعتی و شهید مطهری و
دیگر متفکرین انقالب را برپا کرده بودند ،با نقل خاطرهای میگوید« :پیشاز پیروزی انقالب در

دانشگاهی خود برای تشکیل نمایشگاه کتاب جهت اشاعۀ نظرات خود اقداماتی در آن شهرستان
انج��ام [داده] که بهعلت مخالفت مراجع ذیصالح از این امر منصرف گردیدهاس��ت» (انقالب
اسالمی به ِ
روایت اسناد ساواک ،1383 ،...ج ،2ص.)416
باتوجهبه این سند و همچنین روایت شاهدان عینی حوادث میتوان گفت :دانشجویان در کنار
دانشآموزان نقشی کلیدی در رهبری مبارزات و پیشبرد آن در شهرستان نائین ایفا میکردند.
رضا ملکیان که در همان دوران دبیر دبیرستان دکتر طبا (شهید چمران فعلی) بود دربارۀ این
موضوع میگوید« :دانشجوهای نائینی ،در دانشگاه اصفهان تحصیل میکردند؛ اما به نائین نیز
میآمدند و در این شهر فعالیت داشتند و وقایع را انعکاس میدادند .ازجملۀ این افراد میتوان
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دبیرستان شهید چمران که قب ً
ال به نام دکتر طبا بود ،دانشجویان فعالی داشتیم که از دانشگاه
اصفهان به اینجا میآمدند و نمایشگاههای کتاب تشکیل میدادند و آخرین آنها که نمایشگاه
بسیار عالی[ای] بود یک سال به پیروزی انقالب بود ،اسامی اینها را یکی از نیروهای شهربانی
پشت برگه[ای] که مجوز از آموزشوپرورش داشت ،نوشته بود .اینها همه دانشجو بودند و من
هم مسئول دفتر مدرسه بودم که در دفتر ثبت کنم ،معاون ما آقای عابدینژاد که پدر شهید هم
شدند بعدها ،گفتند اسامی را بایگانی نکن و پیش خودت نگهدار .شاید ایشان پیشبینی کرده
بودند ،بعد ما دیدیم ظرف  24ساعت نمایشگاه کتاب را جمع کردند و اسامی بچهها را خواستند.
یک مأموری آمد در دفتر پیش من و گفت :اسامی کجاست؟ من گفتم :چه اسامی[ای]؟! گفت:
آن اسامی که از آموزشوپرورش آمده بود .گفتم :ما آنها را پاره کردیم؛ شما که نگذاشتید که
فعالیت کنند؛ شما باید پاسخگو باشید .گفت :اسامیشان را حفظ هستید؟ اینها هممحلهای
شما هستند .ما گفتیم :نه نمیشناسیم .نهایتاً ما را به محل شهربانی قدیم -که نزدیک امامزاده
بود -بردند؛ ما خودمان را به ندانستن زدیم و مجبور شدند آزادمان کردند» (ملکیان (مصاحبه)،
 ،1396نوار دوم).
اس��نادی که بعدها منتشر ش��د مؤید این روایت رضا ملکیان نائینی بود .در این سند به نام
یکی از دانش��جویان نیز اشاره شدهاس��ت« :محمدرضا اعظمی نائینی فرزند محمدعلی ...برابر
اعالم ش��هربانی اس��تان اصفهان ش��هربانی نائین گزارش نموده :محمدرضا اعظمی نائینی که
به اتهام ش��رکت در تظاهرات دس��تگیر و زندانی شدهاس��ت در ماههای گذشته در شهرستان
نائین فعالیتهای مضرهای در بین جوانان داشته و چند ماه قبل بهوسیلۀ چند نفر از دوستان
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به :داود احمدی ،بهمن احمدی -که فوت کرد -ضیاء موس��وی و امیر س��خائی اشاره کرد .در
خود دبیرستان هم که ما دبیر بودیم میدانستیم که بچهها از اصفهان میآمدند و اینجا فعالیت
داشتند» (ملکیان (مصاحبه) ،1396 ،نوار دوم).
مجاهدین خلق و دیگر گروههای چریکی و همچنین حزب توده -که نتوانسته بودند در میان
مردم جایگاهی پیدا کنند -به جامعۀ دانشجویی و دانشآموزی آن زمان رخنه کردند و توانستند،
ع��دهای از آنان را جذب کنند .حضور مجاهدین خلق در گروههای دانشآموزی و فعالیت آنان
در کن��ار دیگر محصالن ازمنظ�� ِر راویان حوادث این دوران دور نماندهاس��ت .یکی از راویان از
دانشآموزانی میگوید که ابتدا در خط اصلی نهضت امامخمینی (ره) بودند و فعالیتهای جدی
و برجستهای نیز داشتند؛ اما بعدها فریب سازمان مجاهدین خلق را خوردند و به خانههای تیمی
رفتند و عاقبت نیز کشته شدند (عرب (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
افزون بر قشر فرهنگی و دانشآموزان ،سربازان وظیفه نیز بهنوبۀ خود ،از نهضت حمایت و در
آن شرکت میکردند .سربازان نائینی با فرار از پادگانها ،نقش خود را در انقالب ایفا میکردند:
«از نائین دو نفر از س��ربازی فرار کردند ،امام دستور داده بود تفنگها را هم از پادگان بردارید.
ما هر روز پیش آقای طاهری اصفهانی در اصفهان میرفتیم ،سربازهایی که فرار میکردند در
پرورش خدابیامرز ،اینها را
مسجد حس��ینآباد که محل این کارها بود ،جمع میشدند .آقای
ِ
تحویل میگرفتند ،پذیرایی میکردند و اسکان میدادند» (قریشی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
در بافران -یکی از روس��تاهای نائین -نیز دانشآموزان نقش کلیدی در مبارزات ایفا کردند.
آقای عموزیدی (از شاهدان عینی حوادث انقالب) با اشاره به مبارزات این قشر از جامعه و رهبران

آنها به نقش آقایان پوربافرانی ،اسالمی و جعفری -که بعدها در جنگ به شهادت رسید -اشاره
میکند و از نشستهای مخفی شبانۀ این افراد در بافران سخن میگوید (عموزیدی (مصاحبه)،
.)1396
 -1-3-3نقش زنان نائین در انقالب اسالمی
زنان نیمی از جمعیت جامعهاند؛ بنابراین حرکت و سکون جمعی آنان در پیشرفت یا رکود
جامعه نقشی بسیار مهم دارد .تاریخ اخیر ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حرکت جمعی
زنان مس��لمان در این دوره س��بب پیدایش تحولی ش��گرف در جامعه شدهاست .زنان تالش

یک��ی دیگ��ر از فعاالن انقالبی نائین ،زنان نائینی را پیش��گام حوادث انقالب معرفی میکند
و میگوید :زنان همیش��ه در مسجد امام س��جاد (ع) برای تظاهرات بهصف میشدند (قریشی
(مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
حسین عموزیدی نیز نقش زنان بافرانی در انقالب را چنین روایت میکند« :زنها بیشازحدی
که توقع میرفت حضور داشتند ... ،درزمینۀ تظاهرات همراه با جوانها شعار میدادند ،استقبال
خیلی خوبی میشد ،از بافران به شهرستان کشیده شد ،خانمها حضور فیزیکی و جدی خوبی
داش��تند ... ،همیش��ه در صحنه بودند ،...در جلس��ات مخفی هم خیلی زیاد حضور داش��تند»
(عموزیدی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
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گستردهای برای مبارزه با حکومت شاهنشاهی داشتند و برخی از آنها بهطور مستقیم در مبارزه
شرکت میکردند و با زندان رفتن و تحمل شکنجههای مأموران رژیم و حتی گاه با شهادت خود،
دِین خویش را به انقالب ادا میکردند و گروهی دیگر بهطور غیرمستقیم ،با تحمل سختیهای
زندانیشدن همسران یا فرزندان خود به انقالب خدمت میکردند .امامخمینی (ره) حرکت زنان
را مقدم بر مردان میدانس��ت و معتقد بود که حضور زنان در صحنۀ اجتماع و مبارزه ،س��بب
تقویت روحی مردان میش��ود و آنان را تش��جیع میکند (صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،6ص.)408
ایش��ان در سخنرانیهای دیگری چندین مرتبه به حضور زنان در مبارزات انقالبی مردم ایران
اش��اره کردهاند و نقشی همپای نقش مردان برای آنان قائل شدهاند (صحیفۀ امام ،1378 ،ج،6
ص.)501
بنابراین روشن میشود که زنان نقش بنیادین در انقالب و پیروزی آن داشتهاند؛ چراکه هم
خود بهطور مستقیم در صحنههای گوناگون انقالب حضور داشتند و هم باعث حضور روزافزون
زنان شهرستان
و تقویت روحیۀ پدران ،فرزندان و همسرانشان در صحنههای مبارزه میشدندِ .
نائین نیز چنین نقش��ی را بر عهده گرفته بودند .دربارۀ حضور بانوان و زنان در راهپیماییهای
نائین و شعار دادن علیه رژیم ،عبدالحسین ایمانی میگوید« :زنان همچون مردها حضور داشتند.
ماشین سواری و وانت نبود ،روی مینیبوس
در راهپیماییها شعار میدادیم و دو دسته میشدیم.
ِ
شعار میدادیم ،خانمها جواب میدادند .در این اثنا ،یکی گفت" :هرکی نگه مرگ بر شاه ،هم
بر خودش هم بر شاه ".مرگ بر شاه دیگه شروع شد و ترسشان ریخت .آن فرد از قم آمده بود.
بلندگو هم نبود بعد کمکم بلندگو دستی پیدا شد» (ایمانی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
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 -2عوامل ساختاری مؤثر بر حرکت انقالبی مردم نائین
 -2-1اماکن مذهبی
 -2-1-1مسجد؛ بستر گسترش نهضت اسالمی
مسجد در انقالب اسالمی ،اصلیترین مکان شروع راهپیمایی بود .فعالیتهای فردی مخالفت
حکومت بالفاصله و با کمترین هزینه ازس��وی نظام سیاس��ی مس��تقر س��رکوب میشد؛ ولی
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هنگامیکه تعداد زیادی از مردم ،بهطور سیلآسا در خیابانها به حرکت درمیآمدند ،سرکوب
یا کنترل آنها برای نظام هزینۀ زیادی داشت؛ بنابراین حضور در مساجد و تجمع در این مکان
مقدس عامل مهمی برای اعتراضهای دستهجمعی محسوب میشد (نقیبزاده و امانی زوارم،
 ،1382ص .)133مساجد همچنین عاملی مهم در تکثیر و توزیع پیام امامخمینی (ره) در اقصی
نقاط کش��ور بودند« :نوار موعظهها و سخنرانیهای امامخمینی از محل اقامت ایشان در عراق
توسط شبکۀ مسجد به شهر مقدس قم -محل سکونت امامخمینی قبلاز تبعید -برده میشد.
نوارها از قم به شهرهای دیگر ارسال میشد ...این نوارها و جزوهها در مساجد دستبهدست مردم
میگشت» (استمپل ،1377 ،ص .)71مساجد عامل اصلی بسیج بازاریان نیز بودند .تجار همیشه
در کنار علما بودند و بهطور معمول مس��اجد جام��ع در کنار بازار و در مراکز جمعیتی تجاری
شهرها قرار داشتند (اشرف و بنوعزیزی ،1372 ،ص.)110
 -2-1-1-1مسجد امام سجاد (ع) مرکز اصلی تجمع انقالبیون نائین
باور مذهبی مردم نائین از بارزترین خصوصیات آنان بهحس��اب میآید ،ازاینروی آنان عالقۀ
وافری به اماکن مقدس مذهبی همچون مساجد و حسینیهها دارند .شهر کوچک نائین با جمعیت
اندکش مملو از مساجد کوچک و بزرگ و حسینیه است .درواقع یکی از ویژگیهای برجسته و
ممتاز شهر نائین وجود مساجد کوچک و بزرگ فراوان است .حتی در کوچهپسکوچههای نائین
هم مساجدی وجود دارند .امامجماعت سابق مسجد امام سجاد نائین دراینباره میگوید« :در هر
منطقهای [از] کوچهپسکوچههای قدیمی  4الی  5مسجد هست .مسجد خیلی بزرگ نیست،
ولو اتاق  3در 4؛  30 ،15 ،12متری .بخش قدیم ش��هر هرجا بروید یک مس��جد ولو کوچک
میبینید .هر محلهای یک مسجد بزرگ دارد و چند تا مسجد کوچک و این امر تَ َق ُّید مردم را
میرساند که در خانۀ خود نماز نخوانند و به مساجد بروند اگر فرصت دارند در جماعت شرکت

همۀ مساجد روحانی داشت .آقای حسن امامی که از اصفهان میآمد موضوعات خوبی را مطرح
میکرد .آقای نصراللهی از مشهد میآمد .آیتاهلل جنتی یک ماه در ماه مبارک رمضان به نائین
آمد و خیلی از کس��انی که معروف بودند ،میآمدند و میرفتند .در این اواخر آقای طباطبایی
نمایندۀ اردستان که به شهادت رسید -کرارا ً به منبر میرفتند .آقای راشد یزدی که االن درمشهد مقدس است از یزد میآمدند .در ماه رمضان خیلی از مبارزین به نائین میآمدند و فعال
بودند .مسجد خواجه هم -چون آقای نجفی کسالت پیدا کرد[ه بود] -فعالیتش کم شده بود.
مسجد ش��یخ مقربی از دیگر مساجد[ی] بود که پیرمردی به نام حاج میرزا فرجاهلل ،واعظ آن
بود .همچنین آقای اقبال -که ایشان هم پیرمردی بود -در مسجد صاحبالزمان (عج) فعالیت
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کنند و اگر ندارند در مسجدهای کوچک نماز بگذارند» (میرزابیگی (مصاحبه) ،1396 ،نوار دوم).
ازمیان مس��اجد متعدد نائین ،چند مس��جد بیشاز دیگر مساجد با نهضت امامخمینی (ره)
ِ
ارتباط گس��ترده برقرار کرده بودند؛ ازجمله مس��اجد خواجه و صاحبالزمان (عج) .بعدازآن با
احداث مسجد امام سجاد (ع) مرکزیت به این مسجد انتقال یافت (میرزابیگی (مصاحبه)،1396 ،
نوار دوم) .مسجد خواجۀ خضر در نائین مرکزیت داشت و تمام امور اجرایی حوزۀ علمیه و دیگر
فعالیتها در آنجا صورت میگرفت ،ولی با آمدن آشیخ عباسعلی مؤمن معروف به خطیب به
نائین -از علمایی که همپای آش��یخ جمالالدین نجفی بیش��ترین فعالیت را در عرصۀ حوزوی
و فرهنگ��ی نائین داش��ت -مرکزیت امور حوزوی و فعالیته��ای انقالبی در نائین تغییر یافت.
حاجآقای خطیب مس��جد س��جاد را در دهۀ چهل بنیان گذارد و ازآنپس محل و مرکز اصلی
هرگونه فعالیت انقالبی در نائین به این مسجد هدایت شد (میرزابیگی (مصاحبه) ،1396 ،نوار
دوم)؛ بنابراین اصلیترین پایگاه انقالب در نائین مسجد امام سجاد (ع) بود .سیدعباس قریشی
صحه میگذارد و از مسجد نشانۀ محلۀ محمدیه نیز نام میبرد« :مسجد سجاد
نیز بر این روایت ّ
مرکزیت داشت .پایگاه ،مسجد سجاد بود؛ هرکس میخواست فعالیت کند آنجا میرفت ،محلۀ
محمدیه یک مس��جد داشت ،مسجد نش��انه ب ِ ِهش میگفتند ،آنجا هم [حالت] پایگاه داشت»
(قریشی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).
هرچند پایگاه اصلی انقالب در نائین مس��جد س��جاد بود ولی فعالیتهای انقالبی در نائین،
به این مس��جد محدود نبود ،بلکه در هر کوی و برزنی مسجدی دایر بود و امامجماعتی در آن
مشغول فعالیت بود .دراینباره نیز حجتاالسالموالمسلمین میرزابیگی میگوید« :در ماه رمضان
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میکرد» (میرزابیگی (مصاحبه) ،1396 ،نوار دوم).
افزون بر مس��اجد ،تکیهها و منازل ش��خصی نیز محلی برای برگزاری مراسم محرم و صفر و
انتقال آموزههای دینی و سیاسی به مردم بودند .در یکی از اسناد ،اسامی تکیهها و منازلی که
این مناسبتها در آنها برگزار میشد ،بهترتیب آمدهاست ـ درمجموع  24هیئت در نائین برقرار
بوده است ـ (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،شمارۀ بازیابی .)00200103
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 -2-1-2حسینیههای نائین
نائی��ن هف��ت محله دارد و ه��ر محله هم یک حس��ینیه دارد که بیانگر دلبس��تگی اهالی به
محلههایشان است (گلی زواره ،1373 ،ص .)40حسینیهها مکانی سرپوشیده برای فصول سرد
سال و فضایی باز برای سایر ایام سال دارند .بیشت ِر مردم از قسمت قدیم شهر به بخش نوساز
نائین نقلمکان کردهاند و عم ً
ال محالت قدیمی خلوت ش��دهاند؛ ولی حس��ینیهها هنوز در ایام
عزاداری رونق گذشتۀ خود را دارند و اهالی هر محله در حسینیههایشان به سوگواری مشغول
میشوند .قدمت هرکدام از این حسینیهها به بیشاز  100سال میرسد .حسینیههای نائین -که
نام دیگر آنها میدان اس��ت -در قدیم افزون بر آنکه مرکز تجمع برای عزاداری بودند ،محلی
برای تصمیمگیری و تبادلنظر نیز بهحساب میآمدند (سجادی نائینی ،1379 ،ص.)32
 -2-1-3امامزاده سلطان سیدعلی
بنای امامزاده سلطان سیدعلی به اواخر قرن هفتم و هشتم هجری میرسد .بانی آن میرجاللالدین
نسب امامزاده سلطان سیدعلی به
احمد بوده که در جلویِ در ش��رقی امامزاده مدفون اس��تِ .
امام موس��ی کاظم (ع) میرس��د .دربارۀ چگونگی کشف این امامزاده نیز روایاتی سینهبهسینه
از قدیم ماندهاست (بالنیان (مصاحبه)1396 ،؛ پیرمرد نائینی (مصاحبه) .)1396 ،این امامزاده
از قدیماالیام در نائین مرکزیت مذهبی داشتهاس��ت و در جنبش انقالبی مردم نائین نیز سهم
بسیاری داشت .این مکان مذهبی هنگام راهپیمایی مقصد نهایی راهپیمایان بود .بدینگونه که
م��ردم از «فلکۀ باال» تظاه��رات خود را آغاز میکردند و خاتمۀ راهپیمایی تجمع در این مکان
مذهبی بود .یکی از راویان عینی دراینباره میگوید« :راهپیماییها معموالً از میدان امام یا فلکۀ
باال شروع و به امامزاده ختم میشد» (محمودی (مصاحبه) ،1396 ،نوار اول).

متول��ی امامزاده نیز دربارۀ جایگاه امامزاده س��لطان س��یدعلی در اوج نهضت امام میگوید:
«اینجا مردم جمع میش��دند و صحن امامزاده را برای اینکه از سرمای زمستان در امان باشند
میپوش��اندند .بهخصوص نزدیک پیروزشدن [انقالب] خیلی اینجا شلوغ میشد .بعداز انقالب
اینجا پایگاه بود و نارنجک و اسلحههای مجهزی گذاشته بودند» (متولیزاده (مصاحبه)،1396 ،
نوار اول).

داشتند توانستند در مواجهه با تفکرات جریانهای انحرافی -ازجمله غرویون 1و مجاهدین خلق-
ایس��تادگی کنند و با انتقال آموزههای تشیع و نهضت اسالمی امامخمینی (ره) به مردم نائین
به گسترش اندیشههای انقالبی در این خطه یاری رسانند .افزون بر این ،نباید از نقش اثرگذار

 . 1س��یدمحمدجواد غروی ـ مجتهد ش��یعی که برخی افکارش در تضاد با اجماع علمای ش��یعه بود ـ در نائین طرفدارانی
داش��ت و ازاینروی این ش��هر یکی از مراکز اصلی فعالیت آنان بود .برخی نقش منفی در روند نهضت اس�لامی برای آنها
متصور نیستند و تنها مشکل آنها با انقالبیون را اعتقادات مذهبیشان بیان میکنند (فردین (مصاحبه) ،1396 ،نوار دوم)؛
ولی برخی دیگر ،از همکاری غرویون با دستگاههای دولتی علیه انقالبیون سخن میگویند (میرزابیگی (مصاحبه)،1396 ،
نوار سوم).
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نتیجهگیری
تقریباً از دهۀ  1340به بعد فعالیت گروههای انقالبی در نائین برجسته شد؛ حوادثی چون قیام
 15خرداد و تبعید امامخمینی (ره) ازجمله علل آغاز این فعالیتها بود .در سال  1344با حضور
آیتاهلل جنتی در محمدیۀ نائین ،مردم این خطه با اوضاع جاری کش��ور و نهضت امامخمینی
(ره) از نزدیک آشنا شدند؛ بنابراین سال  1344را میتوان سرآغاز فعالیتهای انقالبی در نائین
دانس��ت .نکتۀ حائز اهمیت اینجاس��ت که تبعید برخی از روحانیون فعال و زندانیان سیاسی
مثل س��یدمرتضی پسندیده (برادر امامخمینی) ،س��یدهادی خسروشاهی ،سیداحمد کالنتر،
ش��یخعباس ضیغمی ،علی مرادخانی ارنگه معروف به ش��یخعلی تهرانی ،س��یداحمد سادات
خراس��انی ،آیات :سیدمحمدصادق روحانی ،محمدصادق کرباس��چی تهرانی ،مکارم شیرازی،
خلخالی ،آقای غالمحسین خردمند و ...به انارک و نائین زمینهساز تقویت نیروهای مبارز اسالمی
شد چراکه این تبعیدیان حامالن واقعی اندیشهها و آرمانهای امامخمینی (ره) و نهضت اسالمی
او بودند .آیات ،حججاس�لام و آقایان تبعیدی به نائین با اندوختۀ مناسب علمی و دینیای که
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کانونهای انقالب در نائین غافل ماند .اماکن مذهبی همچون مساجد (مسجد امام سجاد (ع))
و حسینیهها و امامزادهها (امامزاده سلطان سیدعلی) با ایفای نقش ساختاری خود و همچنین
قشرهای مختلف مردم ازجمله بازاریان ،فرهنگیان ،دانشآموزان ،دانشجویان و زنان ،با مشارکت
فعال خود به پیدایش و شکوفایی نهضت اسالمی امامخمینی (ره) در این شهر کمک کردند.
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