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Fadaiyan Islam, as a popular-religious movement in the early 1940s, entered the political and social 
activities of Iran in order to defend Islam and implement Islamic rules and took measures in order to 
establish an Islamic society and government in Iran. The present article tries to answer the following 
question: What civilizational necessities for the ideal Islamic government did Fadaiyan Islam consider in 
their theoretical and practical principles? The authors extracted and analyzed the civilizational necessities 
regarded by Fadaiyan and related issues to them by using content analysis method of the book 
Rahnemaye Haghayegh va Parvandehaye Bazjouei Fadaiyan Islam (published in the 4 volume collection 
of Fadaiyan Islam dar Ayeneh Asnad). The findings show that seeking Islam, unity of Islamic societies, 
supporting domestic production, creating jobs, seeking justice, fighting the manifestations of corruption 
and colonialism, propagating religious and national culture, and education are the most important 
necessities of establishing an Islamic civilization from the viewpoint of Fadaiyan Islam. 
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  اسالمی حکومت در تمدنی هایبایسته
 اسالم فداییان دیدگاه از
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 عسگری احمد

 گلیان همتی عبدالله
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 چکیده
 منظوور به بیست، دهه اوایل در مذهبی-مردمی جنبشی عنوان به اسالم، فداییان

 سیاسوی و اجتمواعی هوای فعالیوت وارد اسوالمی، احکوام اجرای و اسالم از دفاع
 .دادنود انجوام اسوالمی حکوموت و جامعه ساخت منظور به اقداماتی و شدند ایران

 نظوری مبانی در اسالم فداییان که است پرسش این به پاسخ پی در روپیش نوشتار
 لحوا  شوانآرموانی اسوالمی حکوموت بورای را تمودنی هوایبایسوته چوه عملی و

 و حقوای  راهنموای کتوا  بررسوی و محتووا، تحلیول روش بوا نگارند اند؟داشته
 فوداییان چهارجلودی مجموعو  رد شودهچوا )اسوالم فداییان بازجویی هایپرونده
 بوا مرتبط هایگزاره و فداییان توجه مورد تمدنی هایبایسته (اسناد آئین  در اسالم

 تحقیو  هواییافتوه .انودپرداختوه آنهوا تحلیول بوه و کرده استخراج را هابایسته این
 تولیود از حمایوت اسوالمی، جوامو  اتحواد خوواهی،اسوالم کوه اسوت این از حاکی

 تبلیو  اسوتعمار، و فسواد مظواهر بوا مبوارزه خوواهی،عودالت زایوی،غالاشت داخلی،
 از اسوالمی سوازیتمودن برجسوت  هوایبایسوته آمووزیعلم و ملی و دینی فرهنگ

 .است اسالم فداییان دیدگاه
 .اسالمی حکومت ،اسالم تمدن، صفوی، نوا  اسالم، فداییان :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 هیایجریان گنریشکل شاهد رضانانیو دیکتاتوری سامۀبنست دورۀ از گذر با ایران جامعۀ
 به کارکردگرایانه نگاه در ریشه نگرششان تاریخ که هاییجریان بود؛ سناسی و فکری گوناگون

 بیا روییارویی نخسیتن  هیایسیا  اییران (.371-313 :3131 فنرحیو )ر.ک. داشت دی 
 و عمیده رویکیرد دو بیه مدرنو تمدن  ای با تقابل نتنجۀ در و گذرانده را غرب مدرن جامعۀ
 و دانیدنمی کنونی جامعۀ گویپاسخ را دی  که رویکردی امف( بود: یافته گرایش هم متضاد

 را اسیالم نیانون و دیی  تنهیا کیه رویکردی ب( پندارد؛می جدا سناست و علم دایرۀ از را آن
 را او  ویکییردر فکییری مبییانی دانیید.مییی ایییران سناسییی و اجتمییاعی بحییران دهنییدۀنجییا 
 روحاننان و کردندمی مطرح آثارشان و مجال  در زادهحکمی و کسروی چون فکرانیروش 
 برناسته اسالمو فداینان سناسی و فکری جریان منانودرای  بودند. دوم رویکرد پردازاننظریه

 اییلاو فکیریروشی  جامعۀ با مذهبی رویکرد تقابل در آنهاو نمایندۀ نه روحاننانو جامعۀ از
 کتیاب عصرو آن فکریروش  جامعۀ با فکری تقابل همن  درنتنجۀ گرفت. شکل بنست دهۀ

 نبنل از هاییکتاب کتابو ای  از پنش روحاننان جامعۀ امبته کردند. تأمنف را حقایق رهنمای
 بسیاچه و بودندو کرده تأمنف نن  را االسرار کشف و االستار کشف و المله تنزیه و االمه تنبیه

 باشد. پذیرفته تأثنر آثار همن  از کتاب ی ا
 صفویو نواب شهند گروهو ای  رهبر و اسالم فداینان فکری مبانی و اندیشه بررسی

 مبارزی روحاننان از بسناری امگوی گراعمل و فکری جریان ای  که دارد اهمنت جهتازآن
 کردند برپا را میاسال جمهوری و سانط را پهلوی حکومت نمننی امام همراهی با که بود

 اسناد و آثار (.31 :3171 محالتیو ؛15 :3133 بهبودیو ؛33 :3131 طبسیو )واعظ
 و هاخواندنی مجلۀ در مقامه اعالمنهو عنوان تحت اسالم فداینان از توجهی درنور

 رهنمای کتاب حا وباای  است. مانده جابه و... بازجویی هایبرگه ناطرا و همچنن 
 توسط گروه ای  سناسی و فکری ابعاد شنانت باب در که است منبعی تری مهم حقایق،

 در کتاب ای  اهمنت وجه است. رسنده چاپ به شمسی3133 سا  در اسالم فداینان سران
 را کتاب ای  فداینانو که است ای  و... سخنرانی صو  بازجوییو نبنل از اسنادی با مقایسه

 روایت به مصدق گرایملی دومت و ستبدادیا سلطنت جریان دو با فکری تقابل دورۀ در
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 منبع بهتری  حقایق رهنمای کتاب اساسوبرای  کردند. تدوی  صفویو نواب گروهو رهبر
 و آیدومی شماربه اسالم فداینان فکری نظام در اسالمی حکومت تحقق کنفنت بنان برای

 از اسالمو تمدنی و فرهنگی هایبایسته شنانت برای بررسی محور حاضر پژوهش در
 است. گرفته نرار اسالم فداینان دیدگاه

 کیرده توجه دینی جریانی عنوانبه اسالم فداینان به پژوهانتاریخ و هانویسنده از بسناری
 عملکیرد و تیاریخ به آثار ای  بنشتر اگرچه اند.نوشته بارهدرای  متعددی مقاال  و هاکتاب و

  بررسیی گیروه ایی  سناسیی اندیشیۀ و فکیری بانیم نن  گاهی اندوپردانته گروه ای  سناسی
 است: شده

 بیه را ایاران معاصار تااری  در اسالم فداییان نقش کتاب پایانی فصل حسنننان املهروح
 اسیت. داده انتصیا  حقاایق رهنمای کتاب براساس اسالم فداینان اندیشۀ و فکری مبانی

 بیدون ننی  آنیان فکیری نیمبیا و نداشیته فیداینان سیازیتمیدن هید  به توجهی نویسندهو
 نویسینده درمجمیو  اسیت. شیده مطرح کتاب در پراکنده صور به و مشخص چهارچوب  

 )ر.ک. است کرده ارائه کتاب پایانی فصل در را حقایق رهنمای کتاب از ایگ یده و نالصه
 بیه معاصار ایاران در سیاست و فقه کتاب در نن  فنرحی داود (.011-23 :0830 حسنننانو

 اسیالم فداینان اسالمی حکومت اندیشۀ گنریشکل در اجتماعی   و فکری هایزمننه بررسی
 و هااجریاان کتیاب در جعفرییان رسو  (.010-082 :0828فنرحیو )ر.ک. است پردانته
 فاداییان اعالمیا  کتیاب براسیاس را اسالم فداینان اندیشۀ ایران سیاسی مذهبی هایسازمان
 (.980-903 :0831 جعفریییانو )ر.ک. اسییت کییرده بررسییی (حقااایق رهنمااای) اسااالم

 در اساالم فاداییان مباارزا  فکاری فقهای، مبانی، عنوان با کتابی نن  شروق کلبۀ انتشارا 
 سیندهادی االسیالمحجت سخنرانی کامل مت  کتاب ای  است. کرده چاپ 3131 شهریور

  است. یارانش و صفوی نواب شهاد  سا  شصتمن  در نسروشاهی
 اسالم فداینان هایاندیشه بررسی در نن  متعددی مقاال  شدهوگفته هایکتاب بر اف ون

 جمعنیت عمیل و اندیشیه در تیأملی جنیبش: یک شناسیآسنب» مانند: است؛ شده تأمنف
 عناصرو معرفی اسالم؛ فداینان» (؛135-357 :3175 توانیو مالئی )ر.ک. «اسالم فداینان

 کتییاب دربییارۀ (.301-57 :3153 پییورورزاق )ر.ک. «عملکردهییا و سناسییی هییایاندیشییه
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 بررسیی و نقید نوشیت: نیواب» عنوان با ایمقامه عاد  حداد امدی فرید نن  حقایق رهنمای
 )ر.ک. اسیت کیرده تیأمنف «اسیالم فداینان گروه ماننفنست عنوانبه حقایق راهنمای کتاب
 بنان و بررسی موضو  با مستقلی پژوهش تاکنون حا وباای  (.83-91 :0838 عاد و حداد

 است. نشده انجام اسالم فداینان اندیشۀ در تمدنی هایبایسته

 مفاهیم تعریف .1

 اسالم فداییان .1-1

 در میذهبی جوانیان از گروهیی همراهیی با و صفوی نواب رهبری به اسالم فداینان جمعنت
 دینییبیی تیروی  بیا نیاطع مبیارزۀ منظیوربیه و کسیروی نافرجام ترور از پس 3131 اسفند

 (.313 :3133 آبراهامنانو ؛33 :3110 ننتو)نوش کرد موجودیت اعالم رسمی صور به
 و پردانته نفت صنعت شدن ملی نهضت از حمایت به کسرویو ترور از پس اسالم فداینان

 ورود ممنوعنیت چیون گوناگونی هایفعامنت اسالمو احکام اجرای از حمایت برای ادامه در
 ایجیاد بیرای تیالش ننی  و فلسطن  اسالمی کنفرانس در شرکت وتهران بازار به هاحجاببی

 سیرانجام داد. انجیام اییران از نیار  و اییران در گوناگون مذاهب و هانومنت بن  در اتحاد
 شیهاد  به پهلوی رژیم توسط 3111 دی در وفادارش یاران از ت  سه همراه به فداینان رهبر

 بیه متعهید ج می طوربه اسالم فداینان اهامنانوآبر اعتقاد به (.31 :3151 )حسنننانو رسند
 (.311 :3133 )آبراهامنانو رفتمی فراتر شرعی کلنا  از آنها برنامۀ و بودند بننادی اسالم

 و جایگاه و ننرو تعداد نسبت به نودو اجتماعی و سناسی فعامنت دهه یک طو  در گروه ای 
 سبب اگرچه گذاشتند؛ جابه نود از هیتوج درنور و تأثنرگذار انداما  اجتماعیو مقبومنت

 انیرار آن بیه نیود کیه بیود سناسیی ترورهیای سلسله یک در شرکت فداینانو شهر  اصلی
 دیی  به که سازیتمدن نگاه بهباتوجه نن  آنها فکری اندیشۀ (و313 :3173 )عنایتو کنندمی

 است. توجه درنور و اهمنت دارای داشتندو

 تمدن .1-2

 کیه جیایی تا داد؛ ارائه جامعی و پارچهیک تعریف آن برای تواننمی که تاس ایواژه تمدنو
 دارد. آن از متفیاوتی برداشیت اشوتخصصی حوزۀ فرانور به فردی هر که کرد ادعا توانمی
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 هد  گردد.برمی حوزه ای  با مرتبط بشری هایپژوهش نخستن  به نظروانتال  ای  سابقۀ
 و نتنجیه تیوانمیی را تمیدن درمجمیو  ننست. نظرهانتال ا ای  بنان و بررسی نوشتار ای 

 توسط اجتماعی نظم پذیرش همچنن  و زمان بستر در نا  فرهنگی داشت  تداوم محصو 
 ایجامعیه هیر کیه برسیاند توانیدمی نن  نتنجه ای  به را ما تعریف ای  پذیرش دانست. بشر

 و آییدنمیی شیماربیه تمیدن ما  م و نن  سناسی ندر  هر و بود نخواهد تمدن برای موصوفی
 )بابیاییو باشید ننی  اجتمیاعی هیاینظام دارای که دانست تمدن توانمی را ندرتی یا جامعه
3131: 15-13.) 

 اسالمی تمدن بازسازی .2

 بازگوکننیدۀ داشیتهو بشیر فرهنگ و علم بر تاریخ طو  در دی  ای  پنروان که تأثنری و اسالم تاریخ
 حلقیۀ و کنندهتکمنل نقش که تمدنی است؛ بوده بشری جامعۀ تاریخ در اسالم سازتمدن هویت
 از پیس تمیدن ای  بامندگی و رشد کرد. ایفا را جدید عصر و یونان علمی هایموفقنت منان واسط

 آن از کیه ایدوره یافت؛ کاهش شد  به اجتماعی و سناسی گوناگون عوامل تأثنر تحت نرن چند
 آشینایی وسینلۀبیه غربی کشورهای شرایطیو چنن  در شود.می نرتعب اسالمی تمدن رکود دورۀ به
 پدیید را رنسانس دورۀ و پردانتند نود رفتۀازدست تمدن بازسازی به اسالمیو تمدن و فرهنگ با

 صینعتیو انقیالب ظهیور انجامنید. صینعتی انقیالب بیه آن تیداوم و تکامیل که ایدوره آوردند؛
 تیری مهیم کیه سناستی داد؛ سوق انتصادی منفعت کسب و طلبیتوسعه به را اروپایی کشورهای

 حیس گنیریشیکل شیرقو بیا غرب جهان تاریخی تقابل حوزه در آن اجتماعی و فرهنگی نتنجۀ
 بود. شرنی انسان ماندگیعقب و شرق ویژهبه جوامع دیگر با مقایسه در غربی انسان جوییبرتری
 جوامیع بیر آنهیاو سناسیت حیدودی تا و ر ند واسطۀبه دورهو آن در هاغربی باور و حس همن 
 ضداسیتعماری و فرهنگیی ماهنیت بیهباتوجیه امیا گذاشیت؛ تأثنر اسالمی جوامع ویژهبه شرنی

 هجمیۀ بیا تقابیل در انفعیامی برنیورد از گیذارفکیر بیه اسالمی جوامع رهبران اسالمیو معار 
 تکیوی  سینر از جدیدی حلۀمر اتفاقو ای  افتادند. اسالمی تمدن بازسازی و غربی تمدن گستردۀ

 اسیالمی نیوی  تمدن عنوانبه آن از انقالب رهبر که آیدمی شماربه تاریخ طو  در اسالمی تمدن
 (.31/7/3133 تاریخ در وانقالب معظم )رهبر کنندمی یاد
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 نیدادو دسیت از را نیود فرهنگیی پیارچگییک اگرچه بازسازی دورۀ در اسالمی تمدن
 تبنین  در دینییودرون و فکیری هیایانیتال  بیهباتوجیه تمیدنو یی ا وراناندیشه و رهبران
 هیر و ننافتند دست جامع و هماهنگ نظری به اسالمی نوی  تمدن برای سانیک هایبایسته

 کیرد. بنیان تمیدن ایی  بیرای هیاییبایسیته و هیامؤمفیه شخص هر مواردی در حتی و گروه
 نظیرصر  اسالمی جوامع اتحاد اهیونواسالم هابایسته ای  غامب مشترک وجه درمجمو 

   است. نبودن وابسته و استقال  استعمارو با مبارزه اتحادو ای  چگونگی از

 اسالم فداییان دیدگاه از اسالمی حکومت در تمدنی هایبایسته .3

 اسالمی نوی  تمدن برای سناسی فعا  هایگروه از بسناری مانند نن  اسالم فداینان جمعنت
  اند.کرده بنان حقایق رهنمای کتاب در که اندپرورانده نود اندیشۀ در را هاییبایسته

 و فسییاد مظییاهر بییا مبییارزه اسییالمیو احکییام کییردن اجرایییی در سییعی اسییالم فییداینان
 بود. جامع و فراگنر نگاهی اسالمو به آنها نگاه نو  و داشتند اسالمی ایران در نواهیاستقال 
 توانیدمیی و دارد برنامیه انسیان زندگی ابعاد همۀ برای که انستنددمی آیننی را اسالم فداینانو

 را هیاییبایسته منظورو همن  به (.331 :3157 )جعفریانو کند ایجاد را انسانی ب رگ تمدن
 کیه هیاییبایسیته بودنید؛ کرده تعریف اهدافشان تحقق برای نودو فکری و نظری مبانی در

 یافت. اسالم فداینان رهبران هایخنرانیس و هانوشته اسنادو الیالبه توانمی

 دیانت حفظ و خواهیاسالم .3-1

 نگیاه از آیید.میی شماربه اسالم فداینان جمعنت پندایش منشأ و اصلی هد  نواهیاسالم
 اسالمی احکام همۀ تعطنلی اعمو طوربه مفاسد همۀ مبنای و منشأ نن  حقایق رهنمای کتاب

 (.333 :3175 توانیو )مالئی است اجتماعی حنا  عرصۀ در دی  حضور شدن رنگکم و
 اصیلی هید  کنونیو جامعۀ در اسالمی حکومت تشکنل امکان و نواهیاسالم تعبنری به

 مبنیای بیر فداینان (.3331 :1  و3131 کاشانیو سرنی)گل است شده بنان کتاب تدوی 
 بیه فیداینان بیرای اصلی هد  ترور انجام امبته کردند. اندام افراد برنی ترور به تفکر همن 
 ایوسینله تنهیا تیرور بیازجوییو پرونۀ در صفوی نواب گفتۀ بهباتوجه بلکهو آمدونمی شمار
 (.3353 )همانو است اسالمی احکام اجرای یعنی اصلی هد  به رسندن برای
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 به آن از و داندمی اسالم اجتماعی نقش محو را شاهنشاهی حکومت اصلی هد  نواب
 آمیادۀ ننی  عملنیاتی حیوزۀ در فیداینان (.3317 )همیان: کنیدمیی تعبنر ننانت تری ب رگ

 در طهماسیبی نلنیل کهچنان بودند؛ ایران در اسالم احکام کردناجرایی برای گذشت ازجان
  گوید:می آرارزم نتل از پس بازجویی جریان

 نشود، فرمانیحکم مملکت این در اسالم قوانین مطابق موموبه اگر بدانید یقین شما

 هاایملکاه جاایباه تاا کنیاد پیکاار» باشند: برده آیه این به پی که اشخاصی هستند

 بنده را عمل این که بدانید آقایان شما .« کنند... آغشته خون به را خود دامن رذیلت،

 چیا  خادا، بارای تشاخی  و خادا بارای جا  کشتم، را آرارزم که عمل همین ام.کرده

 .طهماسبی( خلیل بازجویی برگۀ ،993ص :1 ج )همان، نبوده... دیگری

 انیداماتی گنرد؛می جای نواهیاسالم حوزۀ در اسالمو فداینان عملناتی هایبرنامه همۀ
 :1   )همیانو اییران در رضاشیاه جنیازۀ دفی  از ممانعت (؛357 )همان: هژیر نتل نبنل از

 (.3313 )همان: وریپنشه ننام هنگام آذربایجان به سفر (؛3310
 همین  براسیاس دانند.می اسالمی حکومت تشکنل را اسالم فداینان هد  مورنانو از ریبسنا

 کیهچنان اند.کرده نقد را اسالم فداینان جمعنت نظری و فکری مبانی نویسندگانو برنی فرضوپنش
 آییدبرمیی مکتیوب منابع از کهچنان آنان اندیشۀ» نویسد:می فداینان فکری نظام نقد در توانی مالئی
 تعقنیب را گرایانیهاصیالح و تعیادمی تغننر نوعی آنان عمل شعا  اما بود؛ سانتی تغننر پی در ظاهرا  

 اسیالمو فداینان نظر مد اسالمی حکومت که کرد توجه باید (.330 :3175 توانیو )مالئی «کردمی
 اجراییی بلکیه ننسیتو جدیید سناسی نظام آمدن وجود به صفویو نواب هایگفته و اسناد بهباتوجه
   است: مشروطه سلطنتی حکومت توسط جامعه در اسالم کردن

 و ایامگفته بلکه ایم،نداشته ایران مشروطۀ سلطنت با مخالفت گونههیچ برادرانم و من

 جنباۀ باا یعنای شاوند رسامی و قاانونی تا کنند اجرا را اسالم قانون باید که گوییممی

 سارخیگال )ر.ک. سلطنت با نه یماکرده مخالفت مشروطه سلطنت بودن غیرقانونی

  .(6991-6693 ،9 ج ،1939 کاشانی،

 بودو گرفته شکل مشروطه دورۀ در که را حکومت بر دینی نظار  طرح فداینان عبارتیبه
 تعبنیر بیه (.311  :3130 )عباسییو داد حرکت حکومت عرصۀ در دی  حضور سمت به
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 بیر و انیدمعتیرض حاکمان بر که ودومت نهادهای و حکومت سانتار بر نه فداینان فنرحیو
 (.313 :3131 )فنرحیو تازندمی آنان

 پرچم» داشت: نمود نن  پرچم چون نمادهایی در حتی اسالم فداینان نواهیاسالم شعار
 و”امله اال امله ال“ به منقش هال  هر که آن منان در هال  سه با سب  دستیک اسالم فداینان

 یعلو االسالم“ آن پاین  در و ”امع ی  هو“ آن باالی در ”امله ومی   علی“ و ”امله رسو  محمد“
 (.31 :3   و3131 کاشانیو سرنی)گل «بود بسته نقش ”علنه یعلی وال

 اسالمی جوامع اتحاد .3-2

 و ملی و مذهبیدرون اتحاد یعنی بخشو دو شامل اسالمو فداینان رهبر نوابو اندیشۀ در اتحاد
 احکیام کیردناجراییی بیرای ملیی و مذهبیدرون اتحاد بود. میاسال جوامع اممللیبن  اتحاد

 کشیور آزادی نیارجیو اسیتکبار بیا مبیارزه منظوربه اسالمی جوامع اتحاد و ایران در اسالمی
 بود. اسالمی جوامع همۀ در اسالم اجتماعی احکام کردن اجرا همچنن  و فلسطن  شدۀاشغا 

 نیواب دسیتگنری و اسیالم فیداینان بیر ارهافشی ادامۀ و ایران در سناسی هایفرازونشنب
 دمنیل همن  به شد. کاشانی املهآیت چون هاییشخصنت به فداینان بدگمانی سبب صفویو
 شیهریور ننمیۀ در که اینامه در نواب اما کردند؛ کاشانی آنای به هاییاعتراض گروه اعضای
  شد: یادآور را ملی اتحاد حفظ ضرور  نوشتو فداینان اعضای به زندان از 3110

 تحات حاد از زیااده روزهاا ایان بااینکاه ایاران و اسالم فرزندان و محترم دینی برادران

 حضار  سااحت به ادب اسائۀ معذلک هستید، عصبانی و داشته قرار بیجا فشارهای

 اسات الزم باشاد.مای ایاران و اساالم ضارر باه و باوده تکلیا  خالف کاشانی اللهآیت

  ار  خود اخالقی وظای  رعایت
 
 مغرضاین اساتفادۀساو  موجا  آنچاه از و بنمائید جدا

 .(1199 :6 ج )همان، نمایید اجتناب شود

 برنیی و دربیار بیا بیارهدرایی  حتیی نیواب شید سیبب اسالمی جوامع اتحاد هد  و انگن ه
 )همیانو بدهید آنهیا به را اسالم اتحادیۀ تشکنل پنشنهاد و کند مالناتی دیگر کشورهای مسئوالن

 (.9801 )همیان: است آمده نن  حقایق رهنمای کتاب در آن ضرور  که موضوعی (؛9008 :8
 اتحاد استو آمده دست به بغداد پنمان از پس هابازجویی جریان در که ایونوشتهدست در نواب

   کند:می ذکر امننت و صلح استقرار برای اندامی و مسلمانان مصلحت را اسالمی جوامع



 1011بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      111

 پیمان و جهان نظامی بلوک دو از یکهیچ به تمایل و ستنپیو دنیا مسلمانان   مصلحت

 و صال  اساتقرار و دنیا دفاعی نیروهای تعادل حفظ برای باید بلکه نبوده، آنها دفاعی

 آنام پی در است چندی دهند. تشکیل مستقلی نظامی و دفاعی اتحادیۀ یک امنیت،

 فاراهم عمال سایلهو ع یا  خادای کاه باشم روزی آن انتظار در و گفته کمتر سخن که

 آن در خادا بنادگان و جهاان مسالمانان و اساالم مصالحت و معتقادم آنچه به فرموده

 رسایدن بارای ماانعی اگار و اسات عمال گفاتن گااهی ولی کنم. عمل فقط بینم،می

  .(6699 )همان: نیست جای  سکو  نباشد، اجتماع گوش به حقی سخن

 جهان و ایران سوزنمانخا مفاسد هایریشه فساد: مظاهر با مبارزه .3-3

 در فسیاد مظیاهر وجیود بیا اسیالمی عدامت تحقق و اسالمی احکام اجرای فداینانو نظر از
 به را توجهی درنور بخش حقایق رهنمای کتاب در دمنل همن  به ننستو پذیرامکان جامعه

 نعنوا چهارده تحت فساد هایریشه درمجمو  اند.داده انتصا  جامعه در فساد هایریشه
 دیی  مسینر از بشیر انحیرا  و حقایق به ایمان نورانی هایریشه گسست  .3 اند:شده معرفی
 .1 مجیازا ؛ نانون و اسالم احکام نشدن اجرا .3 0آفرینش؛ سازمانی تربنت و اسالم فطری

 ماییۀ امکلیی مشیروبا  .1 شیهو ؛ آتیش .1 علیم؛ نام به آموزیشهو  و فرهنگی مفاسد
 تمدن آثار از هم سنگار و شنره و تریاک نطرناک دودهای ستعما ا .1 است؛ عمومی تفریح
 چشیمگنری نقیش متمیدن جامعیۀ انالنیی و میادی فقر در هم نماربازان .7 است؛ کنونی
 و انگنی شیهو  و موهیوم اشیعار و تصاننف و هارمان و هانانهنمایش و سننماها .5 دارند؛

 هیایمیداحی و چاپلوسیی و دروغ .30 غنرمشیرو ؛ ناهنجیار هیاینغمیه .3 آموز؛جنایت
 کشید؛میی را جامعیه فضایل و پروردمی را رذایل جرایدو و رادیو و مردم زبان به ُکشفضنلت

 سرپرسیتیبیی و نانمانیانبی و سرگردانان و بنچارگان کثر  و عمومی فقر و کار نبودن .33
 و زنیان سرگردانی و فحشا کوچک منوۀ .33 کند؛می فل  را اجتماعی زندگی هایچرخ آنانو

 عمیومی   نیواریرشوه .31 است؛ جوانی عنفوان در آنان مرگ و نسل نطع مقاربتیو امراض

                                                             
ندیده و فطرییا  پیاک بشیر دارد و اساس تمدن و زندگی اجتماعی و سعاد  و آسایش بشرو بستگی به صفا  پس. 0

سیرنی کاشیانیو اومن  وظنفۀ فرهنگو حفظ و پرورش صفا  فطری پسندیدۀ انسان در افراد انسان اسیت )گیل
 (.3335: 1و   3131
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 عمیومی فقر و اندوزیکننه سبب عمومی هایربانواری و دیگران و هانانهوزار  و ادارا 
 از ملت و ملت از دومت اند؛بدبن  و اعتمادبی هم به همه اند؛پاشنده هم از همه .31 است؛
 (.3105-3331 :1  و3131 کاشانیو سرنیگل )ر.ک. هستند جدا دومت

  یافت: صفوی نواب شهند سخنان در توانمی را فساد مظاهر دربارۀ تکمنلی توضنح
 درجاۀ در اسالمی اجتماعی تظاهرا  ازنظر موسیقی و مسکرا  حجاب، موضوع سه

  برود میان از اگر و دارد قرار اول
 
 اسات شده برچیده اسالم علیه  تظاهرا عموم تقریبا

 حکومات ایناک بگوید نموده، قناعت آن به تواندمی مسلمان که است حداقلی این و

 پشاتیبان و ناداریم او علیاه تکلیفای عماومی ازنظار و اسات اساالم موافاق و اسالمی

  .(6169 )همان: باشد حکومتش

 مبارزان و داینانف بنشتر حساسنت جامعه در هافروشیمشروب روا  و مسکرا  موضو 
  بود: برانگنخته را مسلمان

 و نااانوایی هااایدکااان از باایش براباارچناادین فروشاای مشااروب هااایدکااان تعااداد

 تفاو و تمادن... این و عقل این و جامعه این و حکومت این بر تفو است. فروشیاغذیه

 روزیهشابان اساتعمال کاه ناداناان؛  قول ]به مترقی غربی و اروپایی و امریکایی آن بر

  .(6916 )همان: اوست تمدن ترقی و عقل آثار از خطرناک سم این

 معتقید و دانسیتندمی غربی نوی  تمدن محصو  را جامعه در فساد مظاهر وجود فداینان
 (.3110 )همان: است نهفته آن در نن  استعماری اهدا  که بودند

  استعمار با مبارزه .3-4

 برنییی تییرور گیروهو اییی  شییهر  اصیلی عامییل یدشییا و اسیالم فییداینان مهییم انیداما  از
 فکیری مبیانی براسیاس انیدام ای  انجام اما باشد؛ جهانی استکبار به وابسته هایشخصنت

 اشخاصیی ییا شیخص بیه وابسته را استعمار با مبارزه فداینان که ننست معنا ای  به فداینانو
 می  عقل و م » گوید:می راآرزم نتل از پس بازجویی جریان در نواب کهگونههمان بدانند؛

 درحقنقیت کیه را انگلسیتان دروغن  شکست یا آرارزم کشت  که است ترب رگ ای  از بسنار
 (.3113 :3   )همانو «بدانم نود به منتسب استو نخورده شکست

 کشور سه هر با مبارزه و استعمارو نماد را دوره آن در جهان اصلی ندر  سه اسالم فداینان
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 حیذ  نبنیل از انداماتی بر عالوه آنها موجودو اسناد براساس دانستند.می سلمانم هر وظنفۀ را
 هیاکارنانه کارگران جمع در سخنرانی مانند هاییتالش جهانیو هایندر  به وابسته ننروهای

  (.3103 )همان: اندداده انجام نن  استعمار با مقابله برای جامعه سازیآگاه جهت در
 نواهیدمیی کیه اسیت ملتی ارادۀ تحقق سازیوتمدن بنای سنگ نخستن  گفت توانمی
 )مهیاجرانیو گنرد نرار دیگران ارادۀ و غربی تمدن ذیل نواهدنمی و کند پندا مستقل هویتی
 از متأثر که ح بو و انجم  سازمانو نه را نود اسم فداینان دمنل همن  به شاید (.1 :3171
 تعبنیر بیه (.310 :3130 )عباسییو  یدنیدبرگ جمعنیت بلکه بودو غرب استعماری فرهنگ

 بنگانیهو به اشوابستگی عدم و استقال  پی در اساسا   نواب پنشنهادی   اسالمی   دومت» فراتی
 نبنیل از مفاسیدی جلو آنو مسنر از تا بود علمی هایپنشرفت م وم و اسالمی اعتبار و ع  

 تمیدن آثیار او دییدۀ به که .و.. مرد و زن انتالط و تریاک و دود استعما  امکلیو مشروبا 
  (.30 :3151 )فراتیو «کند منسد را است غرب

 آنهیا شیدو بنیان کهچنان دهند. ارائه منظور ای  برای روشنی طرح نتوانستند فداینان ومی
 همن  در هایشاننواسته همۀ داشتند انتظار و نبودند نن  موجود حکومت تغننر دنبا  به حتی

 شود. اجرا موجود حکومت

  رسانه( طریق از سیاسی و فرهنگی )تحول ملی و دینی فرهنگ تبلیغ .3-5

 اسالم فداینان فکری نظام در ایویژه جایگاه ایرسانه تبلنغا  حقایق، رهنمای کتاب مطابق
  است: آمده جهانی نظام در تبلنغا  نقش دربارۀ کتاب ای  در است. داشته

 وسایلۀباه که است نیرویی همان تاس نهاده آن بر هاجنگ اساس که جنگی تبلیغا 

 را دوسات سپاه و ضعی  را دشمن سپاه کرده، اثری قل  و اراده و روح در توانمی آن

 داده، اهمیات چیا  هر از بیش ب رگ نیروی این به دنیا جنگجویان همیشه کرد. قوی

 وسایلۀ هام ساالح و ساپاه هاایساان و هاارژه اناد.نداده اهمیت دیگری چی  به بلکه

 و هاارج خاوانی و هااحماساه باشد.می دشمن ارادۀ تضعی  و جنگی تبلیغا  همان

 دیاروز جنگای تبلیغا  مظاهر شمشیرها و گرزها و دلقوی هایایلچی و هاتازیاس 

 ساربازهای و رنگبهرنگ هایسالح و هازیردریایی و هاطیاره و اتم هایبم  بود. بشر

 هام کناونی رادیاویی هایرج خوانی و رادیوها در اینها کشیدن هم رخ به و پرچم زیر
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 کاشاانی، سارخی)گال هاساتجناگ اسااس و جنگای تبلیغاا  هماان امروز مظاهر

  .(6996-6991 ،9 ج :1939

 نن  و اسالم فداینان ترورهای که شد متصور توانمی نن  را احتما  ای  نوشتارو ای  بهباتوجه
 نشیر حتیی و هااخواندنی مجلۀ در ویژهبه شرشدهمنت مقاال  مجموعه و هااعالمنه هاومنتننگ

عمیا  بیرای و داشیته تبلنغیاتی جنبۀ چن ی هر از بنش وحقایق رهنمای کتاب  ایجیاد و نفیوذ ا 
 بیرای راه تری سریع را فنلم و سننما از استفاده حتی فداینان است. شده انجام جامعه در ندر 
 بیه محیدود ملیی و دینی تبلنغا  امبته (.9800 )همان: دانندمی ایران و اسالم فرزندان تربنت
 تبلنغی اسالمیو ظاهر همن  باشد. اسالمی باید نن  جامعه و افراد ظاهر بلکه ننستو هارسانه
 نبیل شکل به و شود عوض باید هاکاله داشتند اصرار فداینان جهت همن  به و است دی  برای

 )طبنیب مدرسیی دکتیر بیا دییدار رد نیواب که کندمی نقل سرنیگل (.9892 )همان: درآید
 بیه مگی  ایی  هستی. پنغمبر سنداوالد تو پسرعموو» گفت: وی به نطاب بروجردی( املهآیت
  (.01 :0822 دیگرانو و )عبائی «بردار! را کاله ای  است. استعمار مگ  توو سر

 در و بیود انالنیی و فرهنگیی اصیامت میدار بیر بودنیدو آن پیی در فیداینان کیه آرمانی
کند آن اسالمی شکل بر بنشتر نود گرایییبوم  هیویتی (؛310 :3130 )عباسییو داشتند تأ
 نیرار حکیومتی حتی و ایرسانه-فرهنگی هجمۀ مورد پهلوی رضاشاه حکومت طو  در که

 بود. یافته تغننر یا شدنمی اجرا یا آنو مظاهر از ننلی هاسا  آن طو  در و بود گرفته
 تبلنغیی انیداما  دیگیر از حامنیانو از نیامثبیت ننی  و کارها انجام در مردمی مشارکت

 جلیب و نیود اجتماعی جایگاه ارتقای ضم  کارو ای  با آنان شد.می شمرده اسالم فداینان
 بیا موضیو  دو ای  بر عالوه پردانتند.می نن  نود حامی ننروهای شناسایی به مردمو اعتماد

 سیفر ه ینیۀ کیهچنیان گرفتند؛می مردم از ن ن را نظرشان مد کارهای انجام ه ینۀ اندامو ای 
 همکاری و مردم مشارکت طریق از فلسطن  کنفرانس در ایشان سخنرانی و فلسطن  به نواب
 سیرنی)گیل شد حاصل دیگر تجار برنی و سرچشمه محمودیۀ مسجد هایبازاری و تجار

 (.3333 :1   و3131 کاشانیو



 1011بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      119

 داخلی تولید از حمایت .3-6

 زمیانیهیم و دوم جهیانی جنگ در ایران اشغا  از پس کوتاه ایدوره در سالما فداینان ظهور
 و فیداینان اعتمیاد سبب نفتو صنعت شدن ملی با اجتما  و سناست عرصۀ در آنها حضور

 را میردم پشتنبانی اعتمادو همن  وجود با مصدق بود. شده دانلی تومند به ایران جامعۀ حتی
 کیسهین  کیه بیود کیرده رننیه میردم وجیود در اندازه نآ تا روحنه ای  کرد. جذب نود به

 آرا(رزم )ناتل طهماسبی نلنل اساسوبرای  کند. انکار را تومند در ایران توانایی توانستنمی
 بیود شیمرده نیاچن  را اییران دانلیی تومنید توانایی آنکه دمنل به را آرارزم نودو بازجویی در

  کند:می نکوهش
 دوها ار از پس که ملتی رشید، ملت یک که کرد قبول آرا(م)رز  شخ  این وجدان چطور

 بیگاناه درمقابال گوناهایان کناد،مای افتخار خود تاریخ به علم و حافظه و هوش در سال

 کااه ارج مهنادس بسااازد. توانادنماای لولهناگ ایراناای گوییادماای شاما شااود. ارزشبای

 الساتیک از تاربه مهندساین، تصادیق باا صددرصاد و کاردمی درست اتومبیل الستیک

 اینکاه بارای شما هستند. زیاد اشخاص نوع این از وسایل، نداشتن وجود با بود، خارجه

 ریاسات روز دو بارای و کنیاد معرفی بیگانه ن د در سستی و پستی در را ملت این همیشه

 .(919-916 :1 ج ،همان) داریدمی روا ایران ملت به را هاتوهین گونهاین خود،

 کاالهییای نکییردن وارد بییه موظییف را دومییت ننیی  حقااایق رهنمااای کتییاب در فییداینان
 از اسیتفاده بیه میردم تشیویق و ضیروری کاالهیای دربارۀ مدیریت همچنن  و غنرضروریو

 دربیارۀ فداینان حساسنت از مهمی بخش (.989-91 :8   )همانو کنندمی وطنی اجناس
 را فقیر آنهیا بیود. جامعیه در گسیترده فقیر وجود دمنل به غنرضروریو کاالهای نکردن وارد

  (.9801 دانستند)همان:می ایران به کاالها همن  ورود معلو 
 کیه بودنید معتقد و داشتند دانلی تومند گنریشکل برای سازیفرهنگ در سعی فداینان

 در آنهیا نالننیت بیرای مشیونی و بپردازد صنعتگران تشویق به باید رسانهو عبارتیبه رادیوو
 دانلیی تومندکننیدگان از دومیت حماییت مسئلۀ به فداینان امبته باشد. یدجد کاالهای تومند
 بیرای الزم امکانیا  تهنیۀ و سیرمایه تیأمن  شیامل را حماییت ایی  و کردنیدمی توجه نن و

 (.3111 )همان: دانستندمی صنعتگران
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 زاییاشتغال .3-7

 بیه رسیندن بیرای یامقدمیه دانلی تومند از حمایت اسالمو فداینان انتصادی تحلنل مطابق
 از انتصیادی سناسیت ایی  بیرد.می بن  از جامعه در را فقر ریشۀ که اشتغامی است؛ اشتغا 

 منظیوربیه نجیف از ایشیان کیه هنگیامی و داشت وجود نواب مبارزاتی تفکر در ابتدا همان
 بیرای سناسیت ایی  از بارنخستن  برای راه در شدو تهران عازم کسروی با مناظره و وگوگفت

 میردم از تومیان هی ارده نریب نوابو روایت به کرد. استفاده آبادان اجتماعی نظام قرزداییف
 رسیندگی با جمعنت افراد وسنلۀبه و شد گرفته پو  شدندومی جمع منبر پای که فقرایی برای

 همان نظر تحت مناسبی شغل هرکدام برای اینکه شرط به دادندومی او به فقنری هر وضع به
  (.3137 )همان: نکند گدایی بعدا   که شود فراهم دهندهپو 

  داند:می آموزشی نظام اصالح را جامعه در اشتغا  راهکارهای از یکی نواب
 دانشاگاه به محصل اگر دبیرستان دورۀ اختتام تا که کنند منظم طوری را درس برنامۀ

 عمال ضمعار باه را تحصایلش نتیجۀ بتواند و باشد آموخته را مستقلی فن یک نرفت،

 )هماان: بارآورد معلومااتش و استعداد حدود در را جامعه و خود احتیاجا  و گذاشته

6916). 

 معتقید بلکیه دانسیتندونمیی جوانیان به محدود را جامعه در زاییاشتغا  جریان فداینان
 کیاری و شغل به نظام سوی از باید داردو را کارها تری کوچک انجام توان که کسی هر بودند

 .(9899 )همان: شد:با مشغو 

 وحقاایق رهنماای کتاب براساس بود. اندانته شناسیآسنب فکر به را فداینان اشتغا و دغدغۀ
   است: بوده ایران تجار  و اشتغا  به رسانیآسنب در اصلی عامل پایتخت تمرک گرایی

 والیاا  خرابای و بیکاری و فقر و مرک  وضع خرابی سب  مرک ، در والیا  تجار اجتماع

  والیا  تجار ت.اس
 
 مشغول خود شهر در هریک و بازگشته خود شهرهای به باید عموما

 و والیاا  فروپاشای و فقار مگار تاا باشند نداشته تجار  حق مرک ، در و گردند تجار 

 جایهمه در باید را بازرگانی و تجار  وسایل گونههمه البته گردد  مرمت مرک  خرابی

 مرکا  و والیاا  بازرگاناان میاان امتیاازی و فار  و دهنماو فاراهم سانیک طوربه ایران

 (.6991 )همان: نشود وجههیچبه
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 بپذیرنید؛ توانندنمی مطلق طوربه را آن دینی بننادگرایان که است موضوعی زنان اشتغا  اما
 منیان در انتال  مورد و چامشی هایموضو  از زنانو اشتغا  و اجتما  در زن حضور کنفنت

 تری مهم گرایاناسالم از ننلی مانند اسالم فداینان است. بوده مذهبی و فکریروش  جبهۀ دو
 انیددانسیته بشر نسل تربنت و تومند ننروی عنوانبه نانوادهو مدیریت را زنان برای کار بهتری  و

 مسیتحق را نیود زن جامعۀ که ایاندازه و حد تا را زنان برای آموزش فداینان (.3103 )همان:
 و محینط از آنیان جیدایی بیه منیوط را اجتما  در زنان کار و تحصنل اما شمردندو ادآز دیدمی

 چراکیه باشیند؛ جدا اجتما  در باید مرد و زن» معتقدند فداینان اند.دانسته مردانه کاری فضای
 و اجتمیا  ضیروری کارهای ]تونف[ و اجتماعی اعصاب تخریب سبب گروهو دو ای  انتالط

 «شیودمیی میردان بیا غنرمشیرو  رانییهیوس و بازیحقه بدون ادیآز و نجابت و عفت حفظ
 جامعیهو در فسیاد غلبۀ جهت به مرد و زن اجتماعی انتالط نتنجۀ در فداینانو نظر به )همان(.

 اجتمیا  ضیروری کارهیای انجیام از نظیام و شیودمی ضعنف زنان و مردان کارآمد نوای سایر
 را نیویش عصیر اداری نظیام در موجود هاینبآس حتی فداینان (.3100 )همان: ماندبازمی

 (.3100 )همان: دانندمی اجتما  در مرد و زن همکاری معلو  نن 

 خواهیعدالت .3-8

 کیه اسیت موضوعی ای  و داشته نمود نن  آنها زندگی سبک در فداینان نواهیعدامت شعار
کند آن به هایشنوشته در نواب  اعضای سایر و نویش شخصی زندگی ایشان است. کرده تأ

 و زیلیو من مشان فرش که دانسته ایران جامعۀ چهار طبقۀ مانند و ساده بسنار را اسالم فداینان
 بیه آنکیه بر عالوه اسالمو فداینان زندگی سبک و زیستیساده (.3157 )همان: است حصنر
 در آنهیا نواهیعدامت شعار بهتر باورپذیری سبب شدمی مربوط آنها اسالمی زندگی سبک

  شد.می مردم بن 
 در کیهچنیان بود؛ دومتی درآمدهای نادرست تقسنم متوجه بنشتر فداینان نواهیعدامت

 و کننیدمیی نقید کلییبیه را اییران در درآمیدها پردانت عر  و نحوه حقایق رهنمای کتاب
 و نادرسیت ایاندیشیه را شیغلی رتبیۀ براسیاس کارمنیدان هیایدرییافتی متفیاو  پردانت

 ایجیاد زمننیۀ دومیتو کارکنیان درآمدهای تفاو  فداینانو باور به دانند.می اهاشتب تشریفا 
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 غنیی و فقنیر طبقاتی فاصله درنتنجه و است شده ایران مذهبی جامعۀ و اداری نظام در فساد
 بر نظار  و حسابرسی سنستم یک ایجاد فداینان (.9891 )همان: شودمی زیادتر جامعه در

  دهند:می پنشنهاد اجتماعی نابرابری بردن  بن از برای را عمومی اموا 
 و عوایاد و اماوال تعیاین بارای الیاق صاال  مردان سرپرستی تحت صالحی دایرۀ باید

 مخااارج و عوایاد مقادار راه و هااسارمایه و شااده تشاکیل ثروتمنادان ساالیانۀ مخاارج

 شوند ناختهش انداندوخته مالی غیرمشروع راه از کهکسانی تا گردد معّین آنها سالیانۀ

 بااه مقاادس شاارع برطبااق تااا دهنااد ارجاعشااان دادگسااتری بااه شناسااایی، از پااس و

 (.6991 )همان: شود رسیدگی حسابشان

 آموزیعلم .3-9

کندو همگانی آموزیعلم به آموزیوعلم دربارۀ فداینان   داشتند: اعتقاد بارهدرای  و تأ
 مسالمان ملت افراد همۀ به نسبت باید ابتدایی هایکالس ضروری هایدوره پیمودن

 تفااهم، و تفهایم جا به زیرا شد  متوسل نباید سرنی ه زور به راه این در گردد. عمومی

 بخشادمای باالعکس نتیجاۀ زور باه توسال کااری هر در و نبوده بشر ترقی برای راهی

  .(6911 )همان:

 ازنظیر جامعیه در علیم گسیترش و همگیانی آموزیعلم تحقق در کتابخانه تأسنس
 احیدا  ننی  و بی رگ ایکتابخانیه تأسینس بیه اسیاسوبرهمن  داشت. اهمنت اینانفد

کنید کشیور در عمومی هایکتابخانه  امکانیا  بیر عیالوه (.9802 )همیان: داشیتند تأ
 مانند اف ارینرم امکانا  از استفاده به کتابخانهو و مدارس تأسنس نبنل از اف اریسخت
گیاهی افی ایش جهیت در ننی  هارسانه طریق از عمومی رسانیاطال   توجیه عمیومی آ

 آمیوزش توسیعۀ بیرای ایزمننیه بایید رادییوو یعنی رسانهو که بودند معتقد آنان داشتند.
 سیادهو و عمیومی دروس تیدریس شیامل همگیانیو آمیوزش باشد. جامعه در همگانی
 )همیان: هاسیتآن بیا مقابله و پنشگنری هایراه و عمومی امراض منشأ و علل آموزش
گاهی عبارتیبه (.9880  فیداینان نظیر مد عمومیو فرهنگ ارتقای و جامعه در بخشیآ

 داشیته اهمنت فداینان ازنظر علم هو بما علم آموزش از بنشتر که آنچه یعنی است بوده
  است: بوده جامعه در اجتماعی تربنت
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 انساان افاراد در انساان پساندیدۀ فطاری صفا  پرورش حفظ فرهنگ، وظیفۀ اولین

 احتیاجااا  و نیازهااا کااه اساات علااومی و هااادانااش آمااوختن وظیفااه، دومااین اساات 

 مملکات ایان در اسالم اجتماعی تربیت چنانچه برآورد. را جامعه شخصی و اجتماعی

 اماروز هایبدبختی و جنایا  منبع که فاسدی حکومت یک جایبه و بودمی اسالمی

 کشاور سراسار در را میاساال معارف و بودمی اسالمی صال  حکومت یک است ایران

 هاایپایاه باا بلکاه خیار، آسایا سوییس نظرانکوته برخی گفتۀ به ایران داد،می بسط

 شاد.مای جهاان بهشات ،محمادآل و محماد داناش و نور اشعۀ و قرآن معارف بلند

 (.6639 )همان: است محمدآل پیروان سرزمین اینجا

 بیه ننی  تکنومیوژی و علیم بیه دسیتنابی منظیوربیه تخصصیی آموزیعلم دربارۀ فداینان
کنید اییران درونی هایداشته  بیه نبایید دانشیگاه در علیم کسیب بودنید معتقید و داشیتند تأ

 از را علیوم و شیود اسیتفاده ایران فکری منابع از باید بلکه باشدو وابسته غرب از آموزیعلم
 از جدایی علمو کسب در آنان اندیشۀ تعبنری به (.9808 )همان: بناموزند آن سادۀ هایریشه

 هایدیدگاه ومعاصر ایران در سیاست و فقه کتاب در فنرحی 0بود. شدهطی مسنر به وابستگی
 و هیادانشیگاه سیازیاسالمی سناست به ن دیک بسنار را عامی آموزش دربارۀ اسالم فداینان

  داند:می اسالمی جمهوری دورۀ در علوم
 و شار  مسالمان ملال علاوم از هاابیغر علوم ریشۀ که اندیشیدندمی چنین فداییان

 هاایریشاه و گرفتاه اساالم جهاان از را علاوم هماین غارب است. شده نیرومند ایران

 هایملت به را غیرمفید و بعدییک دانشی و کرده تخلیه علوم این از را اعتقاد و ایمان

 مذهبی استادان تربیت فداییان، حلراه . است... برگردانده ایران و اسالم ماندۀعق 

 )فیرحای، اسات دانشاگاه در علاوم کاردن اساالمی و باومی سیاسات نوعی متعهد، و

1939: 193-191.)  

 کنیدونمیی تربنت صنعتگر و زکریا و بوعلی ایران در آموزش اینکه اسالمو فداینان نظر به

                                                             
 3351بیار در سیا  . از مباحث اصلی نهادگرایی تاریخیو اصطالح وابستگی به مسنر است. ای  اصطالح نخستن 0

ای توضنح ای  مسئله به کار بیرده شید کیه چیرا کنبوردهیای جدیید کیامپنوتر بیا وجیود منالدی توسط دیوید بر
سرعت به علیوم اجتمیاعی شوند. ای  بحث بهگ ی  کنبوردهای ندیمی نمیسرعت جایهایی که دارندو بهم یت

 (.307: 3151زاده و توکلو راه یافت )مهدی



 113     / احمد عسگری اسالم انییفدا دگاهید از یاسالم حکومت در یتمدن یهاستهیبا

 آمیوزش و پیرورش و آموزش کادر باید مذا است. آن بر پنشهجنایت رجا  حاکمنت دمنلبه
 (.303 :3151 )حسنننانو باشند مسلمان متخصصان و اممانع عامیو

 گیرینتیجه

 نجیا  راه تنهیا اسالمو نانون و دی  اینکه ادعای با اسالم فداینان و30 دهۀ ابتدایی هایسا 
 و اجتمیاعی هیایفعامنیت وارد اسیتو کنیونی عصر اجتماعی و سناسی هایبحران از ایران

 تییرور نبنییل از انییداماتی مییدیون بنشییتر فییداینان شییهر  آنکییه بییهباتوجییه شییدند. سناسییی
 انگن شیی عامیل شنانت استو اسالمی تند شعارهای و حکومت یکدرجه هایشخصنت

 اسیالمو فیداینان جمعنیت فکیری رویکیرد اسیت. توجیه درنور انداماتی چنن  انجام برای
 ؛بیود جهیان در اسیالمی تمیدن بازسیانت تیروسینع نگاه در و اسالمی شهرآرمان سانت
 بیه شمسیی 3133 سیا  در حقاایق رهنماای عنوان تحت را آن نظری مباحث که ایاندیشه
 تعرییف اسیالمی حکومیت برای را هاییبایسته نود فکری نظام در فداینان رساندند. چاپ
 عصیر در اسیالمی شهرآرمان که بودند امندوار تمدنی هایبایسته ای  سایۀ در و بودند کرده

 بیا مبیارزه اسیالمیو جوامیع اتحیاد نیواهیواسالم نبنل: از هاییتهبایس یابد؛ تحقق کنونی
 دانلییو تومنید از حماییت ملییو و دینیی فرهنیگ تبلنی  اسیتعمارو با مبارزه فسادو مظاهر
  آموزی.علم و نواهیعدامت زاییواشتغا 
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