
   احمدرضا صدري
حض�رت آي�ت اهلل العظم�ي خامنه اي رهب�ر معظم 
انقاب اس�امي در دي�دار 19 دي ماه س�ال جاري، 
زنده ياد آيت اهلل محمدتقي مصب�اح يزدي را نمادي 
از تجمي�ع عقانيت ب�ا غي�رت ديني دانس�تند و 
فرمودند: »در اين مناسبت ياد كنم از فقيه و فيلسوف 
معاصرمان، مرحوم آيت اهلل مصباح يزدي كه ايشان 
هم همين  ج�ور بودند. ايش�ان ه�م انصافاً ش�اگرد 
شايس�ته  امام بود. هم در غيرت دين�ي در اوج بود، 
هم در عقاني�ت، يك فيلس�وف به معن�اي واقعي 
كلمه بود...« مقال�ي كه در پي مي آيد، به خوانش�ي 
تحليل�ي از مصادي�ق اين ام�ر در س�يره آن بزرگ 
پرداخته كه توس�ط برخي نزديكان و شاگردان آن 
بزرگ بيان شده است. اميد آنكه مفيد و مقبول آيد. 

    
   سدي پوالدين در برابر عرفي سازي فرهنگي 

در ايران
آيت اهلل سيدمحمدمهدي ميرباقري، در زمره شاگردان 
زنده ياد آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي است. او بر اين 
باور است كه استاد در دو دوره ترك تازي »ماركسيسم« 
و »ليبراليسم« در محافل علمي و دانشگاهي ايران، در 
عرصه انديشه و فرهنگ، به مصاف اين دو مكتب رفت و به 
مثابه سدي پوالدين در برابر آنها رخ نمود! وي اين مقوله 

را به شرح ذيل بسط داده است: 
» ايش��ان تا پيش از فروپاش��ي شوروي س��ابق، محور 
درگيري ش��ان با اين انديش��ه بود. البته درعين حال با 
التقاط هم كه ناشي از دادوس��تد روشنفكري اسالمي 
با مباني ماركسيس��تي بود، در مب��ارزه بودند. اين يك 
درگيري عالمانه و مجاهدانه است، آن هم مجاهدت در 
حدي كه گاهي بايد از جان هم گذشت و كساني كه در 
كنار ايشان بودند، مي دانند كه ايشان در اين زمينه ها تا 
چه مرزي حاضر به فداكاري بودند. از ميزان هجمه هايي 
كه به ايشان مي شد، مي شود درك كرد كه در اين جنگ 

نرم، ايشان از معدود پرچمداراني بودند كه ظرفيت هاي 
الزم ب��راي ورود به اين مي��دان را داش��تند و به تدريج، 
ظرفيت هاي بيشتري را هم كسب كردند. مهم ترين وجه 
شخصيت علمي ايش��ان اين بود كه فقط با انديشه هاي 
التقاطي درگير نبودند، بلكه به دنبال نوآوري و بازآفريني 
مفاهيم مكتب اهل بيت)ع( هم بودند و در كنار صيانت و 
حراست از جامعه مؤمنين در برابر اين جريانات، سازندگي 
را هم انجام مي دادند و با توليدات فراواني كه داشتند، بر 
حافظه تاريخي جامعه شيعه، در حوزه حكمت و معارف 
هم مي افزودند. به اعتقاد بنده، ايشان در دوران پيش از 
پيروزي انقالب اسالمي، در پيشبرد اين حركت عظيم 
مشاركت فعال داش��تند و اين نسبتي كه به ايشان داده 
مي شود كه قبل از انقالب فعاليت سياسي نداشتند، كاماًل 
غلط است! اسناد فراواني وجود دارند كه نشان مي دهند 
ايشان جزو فعاالن سياسي بودند، ولي با هوشمندي باال، 
ضرورت ايجاد انقالب در فرهن��گ را درك كردند و در 
اين زمينه، فعاليت چشمگيرتري داشتند. ايشان خيلي 
خوب مي دانستند كه انقالب در وهله نخست، يك جنگ 
تمام عيار فرهنگي است كه البته اليه سياسي هم دارد و 
البته بايد به مرور، اليه اقتصادي هم پيدا كند تا بتواند به 
سير خود ادامه بدهد. هميشه هم روي اين نكته تأكيد 
داشتند كه ماهيت و جوهره اصلي اين انقالب، فرهنگي 
است و بنابراين تغيير علوم انساني را ضروري مي دانستند 
و ش��ايد بتوان گفت كه در اين زمينه، يك تنه به ميدان 
آمدند و به خاطر شدت تالش هايي كه داشتند، كسالت 
هم پيدا كردند! ايشان قوياً معتقد بودند كه بدون ايجاد 
تحول در علوم انس��اني، حل معضالت انق��الب و نظام 
اسالمي ممكن نيست، زيرا نسخه هاي ارائه شده در علوم 
انساني، سكوالر هستند و هر چه بيشتر در جامعه عمل 
شوند، جامعه به جاي ديني تر شدن، عرفي تر مي شود! 
اين موضوع براي ايشان، كاماًل محسوس بود؛ به همين 
دليل براي تئوري��زه كردن فرهنگ انقالب اس��المي و 
برنامه ريزي در مقياس ملي و فراملي، نرم افزارهاي الزم 

را فراهم كردند و در راستاي تحول علوم انساني كه انصافاً 
كار بسيار دشوار و سنگيني است، همت گماردند و براي 
اين كار نهادي را به وجود آوردند كه در آن بتوان در ابعاد 
گسترده اي، نيروي انساني تربيت كرد. در اين دوره خط 
تهاجم غرب، تقريباً به مكتب ليبراليسم منحصر شد و 
مخصوصاً بعد از دوره س��ازندگي، ليبراليسم اقتصادي 
گسترش پيدا كرد و جريانات وابسته �� منظورم به لحاظ 
فرهنگي است و نه سياسي �� همه تالش خود را كردند 
كه ليبراليسم اقتصادي را به ليبراليسم فرهنگي و سپس 
ليبراليسم سياسي، گره بزنند! در دوره اصالحات هم با اين 
تصور كه جامعه ما طعم ليبراليسم اقتصادي را چشيده 
و حاال به دنبال ليبراليس��م سياس��ي و فرهنگي است، 
تالش هاي گس��ترده اي براي تغييرات كالن فرهنگي 
انجام ش��د كه البته گذر زمان روش��ن كرد كه متوليان 
آن اشتباه مي كرده اند! در اين دوره تالش شد تلقي هاي 
ديني مردم را به گونه اي كه با ليبراليسم هماهنگ باشد، 
تغيير بدهند و حتي سعي مي كردند در مقياس منطق 
هم آن را تئوريزه و فهم ديني جامعه را از نخبگان گرفته تا 
عموم مردم، متحول كنند و به نفع توسعه علم و تكنولوژي 
تغيير بدهند. روح نظريه قبض و بسط كه چند سال پيش 
از آن دوره مطرح شد، همين ايجاد تحول در انديشه ها 
و تفكرات مذهبي است. مرحوم آيت اهلل مصباح در اين 
دوره، مبارزه با چنين جرياني را پرچمداري كردند و در 
اين زمينه، تالش هاي گسترده اي انجام دادند و همچنين 
حركت هاي جمعي مؤثري را سازماندهي كردند. به نظر 
بنده يكي از موفق ترين دوران هاي مقابله ايشان با فرهنگ 
غرب، همين دوره است و يكي از سدهاي پوالديني كه 
در برابر عرفي سازي فرهنگ و تحول فرهنگي در ايران 
شكل گرفت، از ناحيه ايشان بود و جلوي نفوذ اين تفكر 
را گرفتند و نهايتاً طرح جريان اصالحات شكست خورد! 
متوليان اين جريان موقعي كه در انتخابات سال 1384 
شكست خوردند، گفتند: ما تصور مي كرديم مردم  آزادي 
مي خواهند، درحالي كه نان مي خواستند!... آنها متوجه 

آيت اهلل محسن اراكي:»آيت اهلل مصباح 
در مقام عمل به وظيفه الهي و سير در 
صراط مستقيم، هيچ گونه عقب نشيني 
ي�ا گوشه نش�يني را نمي پذيرفتن�د! 
اساسًا انس�ان هاي بزرگ اينگونه اند. 
آنها در مقاطعي كه ح�ق نياز به تبيين 
دارد و دش�منان تاش مي كنن�د تا با 
لشكريان خود  در جامعه غبار برانگيزند 
تا تش�خيص حق و باطل دشوار شود و 
آب را گل آلود كنند كه ماهي خودشان 
را بگيرن�د، س�اكت نمی نش�ينند و 
ب�ه وظيف�ه خ�ود عم�ل می كنن�د.«

نمادهايي از تجميع عقانيت با غيرت ديني 
در سيره علمي و عملي زنده ياد آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي

»حكيم متأله«
 و افسون زدايي از مكاتب ترجمه اي

نبودند كه اين مردم، متدين هستند و مخالفت با دين 
را برنمي تابند. مردم هم آزادي مي خواهند، هم نان، 
ولي ذيل فرهنگ اسالم. اينها مي خواستند جامعه را 
به شكل غيرديني و حتي گاهي ضدديني اداره كنند 
كه مرحوم عالمه مصباح با آن مقابله مؤثر كردند.« 

   واكس�ينه ك�ردن چن�د نس�ل، در برابر 
ماركسيسم و ليبراليسم

دكتر حس��ن رحيم پورازغدي در ارزيابي خويش از 
كارنامه زنده ياد آي��ت اهلل محمد تقي مصباح يزدي، 
شالوده شكني مكاتب وارداتي و نماياندن جوهره و 
محتواي واقعي آنان را در زمره مهم ترين رويكرد هاي 

استاد قلمداد می كند و در تبيين آن مي گويد: 
»يكی از اساتيد و چهره هاى درخشان اين جبهه كه 
هم به نسل پيش��ين، هم به نسل ما و هم نسل هاي 
بعدي، در اي��ن زمينه خدم��ات بزرگ��ی كردند و 
واكسيناس��يون وس��يعی را در برابر ماركسيسم و 
ليبراليسم و بعضی از مكاتب ديگر به وجود آوردند، 
استاد محمدتقي مصباح يزدي هس��تند. چه آثار 
كم نظيري كه از ايش��ان در قبل از پيروزي انقالب 
اسالمي منتش��ر ش��دند، چه فعاليت هاى وسيعی 
از ايش��ان پس از انقالب و به خصوص در دهه اخير 
به نظرم نقش بس��يار مهمی در روش��نگري اذهان 
جوانان داشته است. در اين بخش از عرايضم به طور 
خاص، به چند خصلت مه��م، آموزنده و جالب اين 
بزرگوار در زمينه حفظ اصالت هاى تفكر دينی، در 
برابر شائبه هاى تفكرات غيردينی كه دائماً از طريق 

ترجمه منتقل می  شوند، اشاره می كنم: 
نكته اول: اينكه به نظر م��ن، يكي از خصوصيات 
برجسته جناب آقاى مصباح، انسجام ذهنی ايشان 
اس��ت. من حتي در بين علمايي هم كه كمتر وارد 
مباحث جديد مي شوند، اينچنين انسجام منطقی 
ذهني و چنين ارتباط رواني اي را بين ذهن و زبان، 
كمتر ديده ام! ايشان وقتي يك فرع فلسفي يا كالمی 
را ش��روع می  كنند، از اول تا آخ��ر، حتي يك حلقه 
مفقوده هم ندارد! يعنی گام به گام و محكم و منطقی 
جلو می  آيد و آدم می  فهمد بحث از كجا شروع شد و با 
چند مرحله و با چه ادله  اى و به كجا ختم شد. مسئله 
انسجام ذهن و زبان، نكته برجسته  اي است كه من در 

كارهاى بسيار دقيق علمی ايشان ديده ام. 
نكته دوم: شالوده شكنی شبهات است. گاهي يك 
مسئله در نگاه اول، بسيار پيچيده و تو در توست و 
آدم نمی  داند كه بايد بررسي و نقد آن را از كجا شروع 
كند! اصاًل فكر كردن راجع به اين مس��ئله دش��وار 
است، ولي من بارها ديده ام كه ايشان، بسيار بادقت 
و خيلی راحت، وارد مسئله ش��ده و بدون هيچ كار 
اضافی و بحث حاش��يه اى، مسئله را شالوده شكنی 
و ساختارشكنی كرده و دقيقاً نشان داده اند كه اين 
مسئله پيچيده، تركيب شده است از سه يا پنج مسئله 
ساده و نقاط شروع، عزيمت و مفاد و ادله و مدعاي 
هر كدام از اين مس��ائل اينها هستند و جواب ما هم 
اين است! يعنی آدم می  فهمد كه ايشان دقيقاً روي 
كدام نقطه از مسئله، دست گذاشته و به چه داليلی 
و چگونه با آن چالش كرده اند. اين روش، حتی كار را 
براي افراد مبتدى هم آسان مي كند و براى خود بنده 
هم كه البته مبتدى بوده و هستم، بسيار آموزنده بوده 

است. من نمونه  اش را در ديگران كمتر ديده ام. 
نكته س�وم: جسارت و شجاعت ايش��ان است. در 
شرايطی كه كسی در حد ايشان، معموالً مالحظه 
شئونات علمی و اجتماعی خودش را می  كند و وارد 
حوزه هاى فكرى صريح و عريان نمی  ش��ود و اكثراً 
محذورات شرعی، عقالنی و ش��ايد هم مالحظات 
ديگري دارند، ايشان وقتی به اين نتيجه می  رسد كه 
بايد در فالن مورد اظهارنظر كند و بقيه به اندازه كافی 
اظهارنظر نكرده اند و مثاًل واجب كفايی، براى ايشان 
واجب عينی شده است، آستين ها را باال مي زند و به 
ميدان مي آيد! اين خيلي كار بزرگی اس��ت و نشان 
مي دهد كه مالحظه اصلی ايش��ان، مالحظه الهی 
است. كتمان ما انزل اهلل را برنمی  تابد و ولو هو بشود، 
مسخره اش كنند، نظراتش را نپذيرند، دشمن  تراشی 
و مخالف خواني گسترده عليه او بشود و به اصطالح از 
شئونات اعتبارى او كاسته بشود. با اين همه مالحظه 
هيچ چيزي را نمي كند و حق را مي گويد! كس��انی 
بوده و هستند كه شأن علمی و حوزويشان از ايشان 
خيلی پايين  تر است، ولی اين مالحظات را كرده اند. 
من نمی  خواهم آنه��ا را متهم كنم، ش��ايد عده اي 
از آنها، حق يا حجت داش��تند يا تشخيصشان اين 
بوده است. من نمونه انبوه اين فحاشی  ها، اهانت  ها و 
جوسازي هايی را كه در دهه اخير عليه آقاى مصباح 
شد، در مورد كس ديگري جز آقاى بهشتی، در اوايل 
انقالب سراغ ندارم. به نظرم علتش هم اين است كه 
ايشان يك تنه وارد ميدان ش��ده است! خيلی  ها يا 
نيامدند يا صالح نبود كه بيايند! ممكن است كسانی 
در بخشی از مسائل جزئی و حاشيه اي، مثاًل در باب 
نحوه ورود و خروج ايشان به مباحث، نقدى داشته 
باشند يا  بگويند براي اين كار، بديل بهترى هم وجود 
دارد. اما به نظر من، حتی اگر بعضي از اين انتقادها 
وارد هم باشند، جزئی هستند و از اهميت اين مسئله 
كه يك عالم فاضل اسالمی نبايد بگذارد تا حقايق 
اسالم در برابر چش��م هايش تحريف شوند، چيزي 
كم نمی  كند. نبايد اصل مسئله را يا فرع و مضمونش 
را با فرم مخلوط كرد. اهميت فعاليت هاي روشنگر 
ايشان در عصر حاضر، بسيار باالست و جاي تقدير 

فراوان دارد...«
  ش�ماتت ديگ�ران، غب�اري ب�ر خاطر وي 

نمي نشاند!
آيت اهلل محسن اراكي در تحليل پي آمده، پايمردي 
زنده ياد آيت اهلل محمدتقي مصباح ي��زدي در برابر 
اشتلم و شماتت بدخواهان را مورد توجه قرار داده و 
رفتار وي در برابر اين موج گسترده را به قرار پي آمده 

ارزيابي كرده است: 
»خصلت مهم اس��تاد، صراحت در دفاع از حق بود 
كه اين ني��ز از صفات ويژه متقيان اس��ت. كافران و 
منحرفان، خيلي دوست دارند كه خواص اهل حق، 

با آنها مماشات كنند! آنها به تساهل و تسامح عالمان 
دين نياز دارند تا بتوانند انديشه انحرافي خود را به 
جامعه بقبوالنند و كاري كنند كه يا علما با آنها كنار 
بيايند يا  دست كم، راه ميانه اي را انتخاب كنند! آنها 
با تبليغات، جوسازي و فش��ار، كار را بر حق طلبان 
دشوار مي كنند تا از رويه و صراط مستقيمي كه در 
آن هستند، دس��ت بردارند و آنها را به هر سويي كه 
مي خواهند، بكشانند! بر صراط مستقيم الهي بودن، 
يعني كوتاه نيامدن، اين س��و و آن سو نرفتن، دچار 
افراط و تفريط نش��دن، از خط قرمزها عبور نكردن 
و در مقابل فضاس��ازي ها تسليم نش��دن. آيت اهلل 
مصباح در مقام عمل به وظيفه الهي و سير در صراط 
مستقيم، هيچ گونه عقب نشيني يا گوشه نشيني را 
نمي پذيرفتند. اساساً انسان هاي بزرگ، اين گونه اند. 
آنها در مقاطعي كه حق نياز به تبيين دارد و دشمنان 
تالش مي كنند تا با لش��كريان خود در جامعه غبار 
برانگيزند تا تشخيص حق و باطل دشوار شود و آب 
را گل آلود كنند كه ماهي خودشان را بگيرند و برنامه 
و نقشه خودشان را در جامعه پياده كنند و همچنين 
تالش مي كنند تا رهبران الهي را هم به اين فضاي 
غبارآلود بكشانند و وادارش��ان كنند كه با آنها كنار 
بيايند و راه و روش آنها را بپسندند و از مرزهاي الهي 
تجاوز كنند، ساكت نمي نش��ينند و به وظيفه خود 
عمل مي كنند. مناديان حق در سخت ترين شرايط 
و پيچيده تري��ن و غبارآلودترين فضاها و صحنه ها، 
همچنان طبق فرامين الهي عمل مي كنند و به قول 
حضرت امير)ع( در صحراها و دشت هاي تاريكي كه 
هيچ نشانه ، عالمت ، دليل و راهي وجود ندارد، دليل 
راه مي شوند! آن حكيم بزرگوار، اين گونه بودند و در 
مقاطعي كه تشخيص حق از باطل دشوار مي شد و 
در فضاهاي مبهمي كه نگراني سراسر جامعه را فرا 
مي گرفت و راه حق بر عامه مردم و س��الكان طريق 
حقيقت تيره و ت��ار مي گش��ت و منحرفان تالش 
مي كردند تا مردم را از پيمودن راه حق بازدارند، دليل 
راه مي شدند و با استقامت بر حق و موازين و احكام 
الهي، صراط مستقيم را تبيين و روشن مي كردند. 
در دوراني كه خيلي ها كوتاه آمدند و س��عي كردند 
طوري س��خن بگويند كه دل جريانات انحرافي را 
هم به دست بياورند، ايشان همچنان بر موضع حق 
پافش��اري كردند! اين طيف از ش��خصيت ها، براي 
اينكه دل كسي را به دست بياورند و رضايت كسي 
جلب ش��ود، از رضايت خداوند دس��ت نمي كشند 
و تنها مالك براي آنها، انجام تكليف اس��ت. آنان از 
س��رزنش مالمت گران، بيمي به دل راه  نمي دهند 
و ابايي از آن ندارن��د، كه ديگران بگويند چرا چنين 
گفتي و چنين كردي! براي آنان، فقط آنچه خداي 
متعال دستور داده، مالك است و بس! حضرت امام 
هم، همواره در برابر سخنان سياسيوني كه به ايشان 
مي گفتند در افتادن با ش��اه كار خطرناكي است و 
به نتيجه نمي رسد، مي فرمودند: ما به تكليف عمل 
مي كنيم و نتيجه را به خدا مي س��پاريم! در نتيجه 
خداي متعال، بهترين نتيجه  را نصيب ايشان كرد. 
مردان خدا به تكليف عمل مي كنند و خداي متعال 
هم بيش از نتيجه اي كه بر اعمال آنان مترتب است، 
به كارشان بركت مي دهد. آيت اهلل مصباح نيز همواره 
به تكليف عمل مي كردند و در اي��ن راه، از هيچ فرد 
يا جرياني، هراس��ي به دل راه نمي دادند و مالمت 
ديگران، حتي غباري بر خاطر ايش��ان نمي نشاند و 
هيچ فشاري نمي توانست ايشان را از راه مستقيمي 
كه در پيش داشتند، برگرداند. چه تهمت هايي كه 
به ايشان نزدند و چه جوسازي هايي كه عليه ايشان 
انجام ندادن��د! توهين ها، جس��ارت ها و رفتارهاي 
ناروايي كه عليه ايشان، توسط منحرفان و انسان هاي 
ضعيف و سست اراده صورت گرفت، در تاريخ معاصر 
ما كم نظير است! بااين همه هيچ يك از اين اقدامات، 

ايشان را از پيمودن راه حق بازنداشت...« 
   در تحمل هجمه رسانه اي، به شهيد بهشتي 

شباهت مي برد!
حجت االسالم والمسلمين احمد عجمين، در دوره اي 
رياست دفتر زنده ياد آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي 
را بر عهده داشت كه هجمه رسانه هاي اصالح طلب 
عليه وي در اوج بود! او شمه اي از خاطرات آن روزها 

را اينگونه روايت كرده است: 
»نكته جالب اين است كه هجوم رسانه اي و تبليغاتي 
عليه آيت اهلل مصباح، شباهت عجيبي به هجمه هايي 
دارد كه در آن دوره عليه شهيد آيت اهلل بهشتي انجام 
مي شدند! با اين تفاوت كه شهيد بهشتي تنها نبودند 
و گروهي از همفكران ايش��ان، در حزب جمهوري 
اس��المي متش��كل بودند، اما آيت اهلل مصباح تنها 
بودند و در عرصه هاي سياسي و اعتقادي، با توكل 
بر خدا و توس��ل به حض��رت ولي عصر)عج( پيش 
مي رفتند. البته رهبر معظم انق��الب نيز همواره از 
ايشان حمايت مي كردند. خاطرم هست كه برخي 
از دوستان معتقد بودند اگر اس��تاد كمي ماليم تر 
صحبت كنند، زمينه پخش سخنراني هاي ايشان از 
صداوسيما بيشتر خواهد شد و افراد زيادتري، اين 
بيانات را خواهند شنيد. يك بار من همين مطلب 
را خدمتشان عرض كردم. ايشان در پاسخ فرمودند: 
برخي حتي به من تذكر رسمي هم داده اند، ولي من 
آماده هستم تا براي اين روشي كه در پيش گرفته ام، 
اعدام هم بشوم! راس��تش من باز هم قانع نشدم و 
اهميت مسئله، چندان برايم جا نيفتاد تا وقتي كه 
رهبر معظم انقالب، به منزل ايشان تشريف بردند 
و فرمودند: اين سخنراني شما مفيد و بلكه بيش از 
مفيد بود!...« اين بيانات ارزشمند، از جنبه ديگري 
نيز درخور توج��ه بود. همانطور ك��ه برخي تالش 
مي كردند شهيد بهشتي را از امام جدا كنند و بگويند 
كه آنها با هم تفاوت رأي دارن��د، بعدها هم عده اي 
سعي كردند بين حضرت آقا و آيت اهلل مصباح، نوعي 
تفاوت مسير قائل ش��وند و بگويند اينها دو انديشه 
متفاوت دارند! اين سخن حضرت آقا نشان داد كه 
آيت اهلل مصب��اح دقيقاً همان حرف��ي را كه مدنظر 

رهبري بود، زده بودند...« 

آيت اهلل سيد محمد مهدي ميرباقري: 
»در دوره اصاح�ات، تاش ه�اي 
گس�ترده اي ب�راي تغيي�رات كان 
فرهنگي انجام ش�د. آيت اهلل مصباح 
در اين دوره، مبارزه با چنين جرياني 
را پرچمداري و همچنين حركت هاي 
جمعي مؤثري را سازماندهي كردند. به 
نظر بنده يكي از موفق ترين دوران هاي 
مقابل�ه ايش�ان ب�ا فرهن�گ غرب، 
همين دوره اس�ت و يكي از سدهاي 
پوالديني ك�ه در برابر عرفي س�ازي 
فرهنگ و تحول فرهنگ�ي در ايران 
ش�كل گرفت، از ناحيه ايشان بود...« 
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زنده ياد هاشم اماني و مبارزات 
ديني و ملي معاصر 

قيام براي اعتالي 
اسالم و ايران

   محمدرضا كائيني
زنده ياد هاشم اماني 
-كه چندي��ن ماه از 
رحل��ت وي فاصله 
گرفته اي��م-در زمره 
مبارزان ديرين تاريخ 
معاص��ر اي��ران، در 
نهضت ملي و انقالب 
اسالمي بود. وي در 
پي اعدام حسنعلي 
منصور دستگير شد 
و ساليان طوالني در 
زندان به س��ر برد. اثري كه در اين مجال به معرفي آن 
پرداخته ايم، خاطرات مرحوم اماني اس��ت كه از سوي 
مركز اسناد انقالب اسالمي نش��ر يافته است. عبداهلل 
علي آب��ادي، تدوينگر اي��ن اثر در ديباچ��ه آن چنين 

آورده است:
 » انقالب اسالمي ايران از معدود انقالب هايي است كه 
در دوران معاصر، نام خود را در جهان به ثبت رساند. اين 
انقالب كه در نوع خود منحصر به فرد است، تئوري هاي 
همه نظريه پ��ردازان را در خص��وص داليل ايجاد يك 
انقالب را به چالش كش��اند و توجه همگان را به درك 
بيشتر ماهيت آن معطوف كرد. براي رسيدن به داليل 
ايجاد هر انقالبي، بررسي و فهم همه جانبه رويدادها و 
پديده هاي آن الزم و يكي از راه هاي آن، ثبت خاطرات 
و بررسي افكار و اعمال افرادي است كه در متن حادثه 
بودند. پدر اماني ها، حاج احمد اماني همداني -كه فردي 
روحاني و در حد اجتهاد بود- در دوره رضاشاه و به علت 
مقاومت هايش در برابر اقدامات ضد مذهبي وي، مجبور 
به خلع لباس ش��د. نتيجه تربيت صحيح آن مرحوم، 
همراهي پس��ران وي با گروه هاي مبارز ديني پس از 
سقوط رضاشاه مانند: جمعيت فدائيان اسالم، مجمع 
مسلمانان مجاهد و گروه شيعيان بود. با آغاز نهضت امام 
خميني)ره(، ايش��ان به فعاليت در هيئت هاي مؤتلفه 
اسالمي مشغول شدند. حضور همزمان سه نفر از پسران 
حاج احمد اماني، در كادر مركزي هيئت مؤتلفه، اهميت 
بررسي و ثبت خاطرات تك تك اعضاي اين خانواده را 

در مبارزه عليه رژيم بيشتر مي نماياند. حاج هاشم اماني 
يكي از اشخاصي بود كه به عنوان يك بازاري مذهبي، 
در مبارزات سياسي و مسلحانه عليه رژيم پهلوي فعاليت 
داشت. اين اثر بر مبناي چندين مرحله مصاحبه مستقيم 
با راوي، طي سال هاي 1385�1380 به صورت پرسش 
و پاسخ، عيناً پياده و تنظيم شد. سپس متن خاطرات 
با رعايت اصل امانتداري، در 11فصل تنظيم و تدوين 
شد. در فصل اول، به خانواده و تحصيالت حاج هاشم 
اماني و خانواده اش پرداخته ش��ده است. در فصل دوم 
سعي شده تا به فعاليت هاي سياسي � اجتماعي دوران 
بعد از رضاشاه و نحوه وارد شدن ايشان به فعاليت هاي 
سياسي و عضويت همزمان در جمعيت فدائيان اسالم 
و مجمع مسلمانان مجاهد و اقدامات اين دو گروه عليه 
رژيم پرداخته شود. در فصل س��وم جريان ملي شدن 
صنعت نفت، تعامالت و اختالفات فدائيان اسالم، جريان 
آيت اهلل كاشاني و جبهه ملي بررسي شده است. فصل 
چهارم به كودتاي 28 مرداد 1332، داليل انفعال مردم 
نسبت به اين قضيه، اقدامات فدائيان اسالم، دستگيري 
و ش��هادت رهبران آنها پرداخته است. در فصل پنجم 
راوي به اخالق و خصوصيات ن��واب صفوي، اقدامات 
اجتماعي فدائيان اسالم و داليل اعدام هاي انقالبي آنها 
مي پردازد. نهضت امام خميني)ره(، چگونگي تشكيل 
هيئت هاي مؤتلفه اسالمي و تش��كيالت آن در فصل 
ششم بررسي شده است. در فصل هفتم راوي به قيام 
15 خرداد 1342، دستگيري و تبعيد حضرت امام)ره( 
در س��ال 1343 مي پردازد. در فصل هش��تم، واكنش  
هيئت هاي مؤتلفه نسبت به اين قضيه، اقدام به اعدام 
انقالبي حسنعلي منصور نخست وزير وقت توسط هيئت 
و روحيات و ويژگي هاي حاج صادق اماني و ديگر اعضاي 
تيم پرداخته شده است. در فصل نهم راوي سعي كرده 
است تا نحوه سپري كردن دوران زندان در زندان هاي 
مختلف و حوادث آن ايام را تشريح كند. در فصل دهم 
راوي به نحوه آزادي از زندان، پيروزي انقالب اسالمي 
ايران و فعاليت هاي پس از پيروزي انقالب مي پردازد. 
در فصل آخر نقش مساجد در فعاليت ها عليه رژيم، در 

دوران انقالب اسالمي بررسي مي شود...«

    زنده ياد هاشم اماني
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