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  معاصر رانياي اسالم انيگرااصلي فكري مبان 

  )اسالم انييفدا تيجمع :يمورد ةمطالع(
  

   
  1يشيقر نيفرد

  زيتبر دانشگاهدانشكده حقوق و علوم اجتماعي ي اسيس علومگروه  استاد
  زوارهي داوودي هاد

  اصفهان دانشگاه فلسفه  ارشد ي كارشناسدانشجوي 
 )28/3/91 :تاريخ تصويب – 23/8/90: تاريخ دريافت(

  
  

  دهيچك
ي اسالميي گرااصل انيجري اشهياند وي فكري مبان رامونيپ كنكاش وي بررسي پ در مقاله نيا

         هيعل  بريريگموضع و يفقه استيس به اعتقاد ،فيتكل بر ديتاك ،شريعت بر هيتك. است
 وي اسيس افتيره ،يشناختانسان ،يشناختمعرفتي مبان بيرتت به غرب تمدني آوردهادست
 با مذكوري مبان ليتحل و هيتجز . را شكل مي دهندياسالميي گرااصل انيجر شانهياند غرب كرديرو
 مصاديق نيترراديكال  و نيتربرجسته ازي ك يعنوان به اسالم انيفدائي هاشهياند و ديعقا بر هيتك

 استفاده مورد قيتحق روش .هدف اصلي اين مقاله را شكل مي دهد ،انريا دري اسالم ييگرااصل
   سخنان، به مراجعه قيطر از موضوع با مرتبط متون ريتفس وي نظر فيتوص روش از عبارت
  .است اسالم انيفدائ تيجمعي هاهياعالم و مواضع، هانوشته

 
  

  ي ديكل واژگان
  .اسالم فداييان ،انديشي غرب ،ياسالميي گرا اصل ،فيتكل اصالت شريعت، اصالت اسالم سياسي،
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  مقدمه
، ينيب جهان كه استي مرجع هموارهي اسالم مختلفي ها انيجر و احزابي برا اسالم 
. دهد يم شكلي اجتماع -ياسيس اتيح در  راآنان يريگ جهت و يمش خط ،اهداف ،يدئولوژيا

ي اسيس ةصحن در يخاص اتتأثير ،اسالم از خود قرائت نوع ةواسط به ،ياسالمي ها گروه اما
 براساس را گرا اسالمي روهاين توان يمي كلي بند ميتقس در رسد نظر مي به. دان گذاشته جا به رانيا

 و) يسنت( گرا اصل ةعمد گروه دو به ان آن يمبارزات روش نوع و اسالم از قرائتشان نوع
 نيتر برجسته ازي كي انتو يم را اسالم فداييان جمعيت ،زمينه نيهم در. كرد ميتقس طلب اصالح

 ك ياز شيب هرچند كه دانست رانيا معاصر خيتار در گرا اصل انيجر نندگاينما نيتر مهم و
 ازي اريبس بخش الهام امروز به تا ،نداشت حضور رانياي اجتماع - ياسيس اتيح در دهه
  . است بوده گرا اصلي ها انيجر

ي اسيس تيجمعنحو ويژه مباني فكري  گرايي و به اصلي فكري مباني بررس منظور به
ي مبان طرح به اول بخش در. شده است كيتفك هم از بخش دو در مقاله نيا لبمطا ر،وذكم

 چهار در انيجر نياي ا شهياندي مبان و شده پرداخته يكل نحو به ياسالم انيگرا اصلي نظر
 بررسي شده شانهياند غرب كرديرو وي سايس افتيره ،يشناخت انسان ،يشناخت معرفت بخش
 بر اسالم فداييان جمعيتي ا شهياندي مبان ليوتحل هيتجز وي بررس  نيزدوم بخش موضوع .است

  .است اول بخش در آمده فراهم ينظر داتيتمهي بنام
  
  ياسالم اييگر اصلي نظري مبان .اول بخش
  ي شناخت معرفتي مبان )الف

 داردي طوالن اريبسي ا سابقه بشر خيتار دري شناس معرفت مباحث طرح كه است حيتوض شايان
 شهيهم موضوعات قتيحق كه بردندي پ تيواقع نيا به ميقد وناني ةفالسف كه يمانز از و
 ةلئمس  ومعرفت  دستيابي بهيابزارها و ها راه ةلئمس ،رسد يم نظر به كه ستين گونه آن

 ك يعنوان بهي شناس معرفت. گرفت قرار توجه مورد بار نينخستي برايي گرا حس اييي گرا عقل
 ازي ا شاخه توان يم راي شناس معرفت. است شده دنبال امروز به تا وي بعدي عصرها در علم

 شناختي برا اريمع نيبهتري معرف آني اصل ةفيوظ. پردازد يم دانش نظرية به كه دانست فلسفه
  . )17 :1384 ،زاده نيحس ؛243 :1382 ان،يغفار وي احمدي عل( استي هست جهان
 قلب و عقل عت،يطب از ،تفكرشان نوع براساسي فكر گوناگوني ها نحله خيتاري ط در

 ابزار عنوان به نفس ةيتزك و برهان ا ياسيق حواس، از آن دنبال به و شناخت منابع عنوان به) دل(
 به همي اسالمي گرا اصل وي سنتي ها گروه. )80- 35: 1386 ،يمطهر( اند برده استفاده شناخت

 قيحقا ةهم بر مشتمل نانيا نظر ازي وح. كنند  يم رجوع اعتماد قابل منبع تنها عنوان به »يحو«
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 وي عيطب يماورا و وچرا چون يبي قيحق انعكاس راي وح نانيا رايز ،استي واقعي ها گزاره و
. )142 :1387 ،يآباد كاظم( آورند يم حساب بهي عيطبي ها تيمحدود تمامي از جدا وي خيفراتار
 نيبد و نديآ يبرم شريعت ازي زندگ كاماح افتن يدرصددي وح بهي نگاه نيچن با انيگرا اصل
ي زندگي ها عرصه ةهم فقه، ةگستر ،چارچوب نيهم در و كنند يم نيتدو را »فقه علم« بيترت
  .رديگ يم بر در را

 براساس ا يكه استي ا شهياند معتبر، ةشياند كه معتقدندي اسالم انيگرا اصل قتيحق در
 شريعت كه باورند نيا بر آنان. باشد نداشته آن باي رضتعا حداقل ا يباشد شده اظهار »شريعت«

 خنس ن،يد أمنش عنوان بهي وح چراكه ، استشناخت منبع نياعتمادتر قابل و نيمعتبرتر
ي رازها و ها دهيپد كنه بهي گريد موجود هر از شيب لماًمس خداوند و استي هست دگاريآفر
 رواي ديترد چيه خصوص نيا در او سخن اصالت و وثاقت در نيا بنابر. است واقف نشيآفر
 قيعم تعهد لحاظ به زين) ع (نيمعصوم ةائم سنت انيعيش اعتقاد به و) ص (امبريپ سنت. ستين

 اشتباه و خطا گونه هر ازي عار عصمت،ي ژگيو از آناني برخوردار وي انيوحي ها اميپ به آنان
ي خاص نشيب ،يشرب معرفت و شريعت نيب نسبت در آنان اساس نيهم بر. است لغزش و

 در كه دارد اعتباريي جا تاي بشر معرفت و است شريعت صحت بر اصل آنها اعتقادبه . دارند
 در بشر عقل نقص بر آنها است؛ روشن اعتقاد نيا بر آنها ليدل. ردينگ قرار شريعت با تعارض

 تأكيد نآ محاسبات در اشتباه و خطا ورود احتمال بر و گذارند يم انگشت معرفت ديتول مقام
 را خود روزيدي ها افتهي كند؛يم حركتي تكامل ريس ك يدر بشر عقل كه معتقدند ؛كنند يم

 ست؛يني اعتماد زين امروزي ها افتهي به فرداي احتمالي ها افتهي  توجه بهبا و كند يم نقض
 قابل آن دري اشتباه گونه چيه است؛ رييتغ يب و كاملي خداداد علم و خداوند علم كه يدرحال
 گاه هر رو نيازا. ستا ناپذيرانكاري بشر علم بري خداوند علم تيارجح لذا ست؛ين تصور
ي ها گزاره حيترج ،مذكور باوري اقتضا باشند، بشر عقلي ها افتهي خالف بر ،ينيدي ها گزاره

  .)1393 ،يشيقر( است ي عقلي و علميها  بر گزارهينيد
 خصوص دري داور به عقل ورود بودن اساس يب به) گرا اصل( گرا سنت ورزان شهياند

 آنها بودن نامطلوب و مطلوب ا يكذب و صدق خصوص در نيد كه دارند باوري موضوعات
 و است مطلق قتيحق خصوص نيا در نيد سخن كه باورند نيا بر آنان. است گفتهي سخن
 وجود به را شيخو اعتقادي كس آنكه مگر ،ستين زيجا نهيزم نيا در ييعقالي وچرا چون

 شرطي انيوحي ها گزاره حيترج وگرنه ،باشد داده دست از او علم بودن كامل به ا يخداوند
  .است تيعبود

 تفوق به اعتقاد ،يشناس معرفت ةعرص در مانياي تجل ،انيگرا اصل باور براساس واقع در
 تيعبود« ا ي»شريعت اصالت« به توان يم اعتقاد نيا از. است شناخت منابعي تمام بر شريعت
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 استدالل مزبور ورزان شهياند ،يفكر اديبن نيهم رب هيتك با و كرد ريتعب »معرفت ساحت در
 كرد؛ مراجعهي نيد نصوص به ديبا زيچ هر از قبل مختلف، موضوعات خصوص در كه كنند يم

ي وح كهي يجاها در مرحله نيا از بعد و است االتباع  الزم د،يآيم دست به مراجعه نيا از آنچه
 آوردي روي بشر تيعقالن به توان يم گذاشته، باز ابتكار وي ورز شهياندي برا را بشر دست

  .)همان(
 معرفت نيا نيبي تفاوت و است ة مذكورقاعد تابع زيني اجتماع معرفت كسب انيم نيا در

 نيمعتبرتر ،ياجتماع معرفت آوردن دست بهي برا كه معنا نيا به ندارد؛ وجود معارف ريسا و
 را ازين موردي اجتماع معرفت ،شريعت نيا به مراجعه با ديبا. است شريعت تصور قابل نبعم
 بشر مصنوعِ ا يمكشوفي اجتماع معرفت و معرفت نيا نيبي تعارض گاه هر و آورد دست به
 به كردن اعتماد وي بشر ةشياند ساختن رها ، شريعتاصالت ةينظر به باور ةالزم آمد، ديپد

ي معرفت نيچن رشيپذ حكمت اگري حت است؛ شريعت از خوذأم عرفتمي دگيسنج و صحت
 اگر و دكري راض آن رشيپذ به عقل نقص به استناد با را شيخو ديبا نباشد، معلوم انساني برا

 ديبا باشد، ليمتما شريعت از حاصل معرفت برابر دري بشر معرفت تيارجح به انسان عقل
  .)همان( گرفت كنترل تحتي نيد هاي مانفر برابر در تعبد ضرورت به استناد با را ليتما نيا

  
  ي شناخت انساني مبان )ب
 در ارياخت و جبر تأثير ؟رود يم كجا به ؟ استآمده كجا از انسان كه است نيا الؤس نجايا در

 با انيگرا اصل. دست نيا ازي االتؤس و شد؟ خواهد چه سرنوشتش است؟ حد چه تا او اعمال
 موارد نيا در كه معتقدند ها پرسش نيا به پاسخ در ،دارند نيد به كهي حداكثر نگرش به توجه

 از بايد  است،كرده هئارا برنامه ماي برا شريعت كهيي جا تاي عن ي،ميكن رجوع شريعت به ديبا
 به نيد كه معناست بدان نيد تيجامع ،انيگرا اصل نگاه از. ميكني رويپ تكليف عنوان به آن
 و داشته توجه ،يمعنو چه وي ماد چه وي اخرو چه وي ويدن چه انسان،ي دگزني ازهاين ةهم
 نوع دوي دارا انسان انيگرا اصل دگاهيد از. است كرده ميتنظ »برنامه« و »دستورالعمل« آني برا
 عقل ين در حالي است كها. ستا رياخ ازين نيمأت گرو در او كمال و استي معنو وي ماد ازين

 به رو نيازا ،ستين آنها نيمأت و خودي متعال وي روحي ازهاين شناخت به قادريي تنها بهي آدم
 و ازهاين ازي كامل شناخت ديبا راهنما. )63 :1389 ،يرموسويم از نقل به ،يآملي جواد( دارد ازين راهنما

 خداوند. است متعال خداوندي عن ياو ةننديآفر تنهاي كس نيچن و باشد داشته انساني خوشبخت
 دارد؛ يم روا شيخو بندگان حق در را لطف نيا نيد عيتشر و امبرانيپ ارسال هرا از زين

 و بودهي الهي وح انگريب كه استي نقل ليدال ازمندين سعادت راه افتن يدري انسان عقل رو نيازا
  . )63 :1389 ،يموسو ريم از نقل به ،يزد يمصباح( اند دهيرس ما دست به او نانيجانش و امبريپ توسط
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ي برا راي نيد ةگسترد فيتكال سلسله ك ي،يزندگي ها عرصه ةهم در انيگرا اصلقع در وا
 فيتكال نيا كه دانند يم نيا در را نيدي علما نقش و رنديگ يم نظر در خداوند جانب از انسان

 ،يباق جهان دري ابد سعادتي برا رايز ،كنند ابالغ نامنؤم به را آنها و برداشت معتبر منابع از را
 ،است هم برنامه نيبهتر و كردهي طراحي هست خالق كهي ا برنامه بايد براساس اريهوش انسان
 اصالت«گرايان را  اصل يختشنا انسان نظريةتوان   بر همين اساس مي.دهد انجام را خود فيتكال
  .نام نهاد »انسان فيتكل

  
  ياسيس افتيره )ج

 مسائل آن تبع به كه استيي مبنا انيگرا اصلي براي شناس انسان وي شناخت معرفت مسائل اغلب
 اهداف و رسالت انيگرا اصل نظر از كه است مشخص. كنند يمي سامانده راي نيد وي اسيس
 شدنيي اجرا بلكه ،شود ينم محقق ها انسان سعادتي برا الزم احكام و ميتعال انيب با تنها نيد
ي براي ابزار عنوان به ومتحك سيسأت جهت نيا از است؛ رسالت نيا تحقق شرط احكام نيا

  . رسد يم نظر بهي هيبدي امر عتيشري اجرا
ي فرد وي عباد احكام به منحصر را اسالم نيد ميتعال و احكاميي گرا اصل گريدي طرف از

 به توجه با خداوند كه داند يم انساني زندگ ازي يجز هم را استيس ان،يجر نيا بلكه. داند ينم
 نظر از پس. است كرده مقرري ا برنامه انساني برا هم امور نيا در ،دارد بشر به كهي لطف
 تواند يم را فيتكل نيا كهي دانش و بود »ياسيس فيتكل« دنبال ديبا استيس در انيگرا اصل
ي عن يفقهي اسيس ةشاخ انيگرا اصل دگاهيد به بنا. است »ياسيس فقه« كند مشخص انساني برا
ي فردي زندگي برا بيان اوامر الهي و فيتكال نييتع به ادرق كه استي دانش نيبرتري اسيس فقه
  . )57-55: 1389 گران،يد وي راحمديم دري رموسويم( آنهاست سعادت نيمأت و مسلماناني اجتماع و

 فقه تيمرجع زين و نيدي انحصار و مطلق تيمرجع دگاهيد اساسبر كه شايان ذكر است
ي اجتهادي شناس روش كاربست باي شرع معتبر بعمنا از فقها آنچه ،ينيد فيتكال فهم در

 جمله ازي زندگي ها عرصه ةهم در مسلمان فرد فيتكال ةدهند نشان تواند يم ،كنند يم استنباط
 ةهم كه است آني امعن بهي اسيسي زندگ در نيد مطلق تيمرجعي ادعا. باشدي اسيس اتيح

 انسان رو نيازا است؛ شده انيب شريعت در ،دارد ازين آن بهي اسيسي زندگ در انسان آنچه
 نه نگرش نيا در. كند جوو جست آنها ازي طيشرا هر در را خودي اسيس فيتكال ديبا نيمتد
 خود بلكه ست،يني تجرب اي يعقل علومي ها افتهي باي سازگار به مشروط احكام نيا اعتبار تنها
 توجه با. بود خواهند معتبري نيد ميتعال باي سازگار صورت در تنها  تجربه و عقل چوني منابع
ي تمامي پاسخگو تا ابدي يم وسعت آنچنان نيد از انتظارات كه استي حداكثر نگرش نيهم به
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 فراخي ا گستره زيني اسيس فقه آن تبع به. باشد مسلمان فردي اسيسي زندگي عملي ها پرسش
  . )66- 62 :همان(كند  پيدا مي
 و دستورها انيب تر جامعي ريتعب به و نامكلف عالاف فقه،ي اصل موضوع چارچوب نيهم در

 اباحه و كراهت استحباب، حرمت، وجوب، ةگان پنج احكام براساس خداوند كه استي نيقوان
ي اسالم فرهنگ در مسلمان انسان عملي راهنما فقه نظر نيا از. است كرده صادر انساني برا

ي اسيس فقه موضوع. )59 و 28 :همان( دريگ يم فرا را اوي اجتماع وي شخصي زندگي تمام و است
 به مربوطي اله نيقوان و دستورها« ا ي»مكلف انساني اسيسي ها كنش و افعال«ي عني تر خاص
 و فرمان تا كند يم توجهي اسيس افعال و موضوعات به ثيح نيا از هيفق. است »ياسيسي زندگ
. دهد نظر آنها حرمت ا يوجوب ،جواز عدم ا يجواز مورد در و ابديدر آنها ةدربار راي اله حكم
 »فقهي مبنا بر استيس« ناظر بر گرا اصل انيجررهيافت سياسي  كه گفت توان يم مجموع در

  .است
    

  شانهياند غرب افتيره )د
 هيعل ،شريعت در موجود فيتكالي مبنا بر و نيد نفع به گراها سنت گفت ديبا خالصه طور به 

 موضع ،دانند يم بشر محدود و ناقص عقل از بعثمن را نهايا كه غرب تمدني وردهاادست
 در )ايآس شرق تا گرفته كايآمر  وغرب از( تهيمدرن ازي ديناام گفت توان يمحتي . رنديگ يم

 از برائت عنوان تحت »غرب طرد« كهيي جا تا است بوده ثرؤم اريبسيي گرا اصل بروز و ظهور
  .)88 :1380 ع،يدب( ديآ يم شمار به گرايان اصل اصول از همواره ريغ

 با تيضد نيهم گرا اصل و ادگرايبني ها گروه زمينة در ژهيوي ها شاخصه ازي ك يدر واقع
 به معتقد آن تيسيكاليراد نوع از ژهيو بهيي ادگرايبن. است غربي تمدن -يفرهنگي وردهاادست

 خواهان و بوده اراستكب و الحاد و كفر مظهر عنوان به »يغربيي نوگرا با ريناپذ يآشت ةمبارز«
 بر خدا تيحاكم تحققي برا مقدس جهاد و عتيشري ادهايبن براساس جامعه دادن سامان
 عيبد برتران قول به. است جهان نقاطي اقص در امكان حد تا تيحاكم نيا گسترش و جامعه

 مبارزه متضمن تنها نه جهاد كه كند يم اعالم مقاومت، حق كردن معمولي برا سميكاليراد نيا
 انيگرا اصل نظر نيا از. )252: همان( ستا زين مرتد سلطان با مبارزهي حاو بلكه ،است كفار اب

 و ديجد عرف و عقل ،يشياند مصلحت كردن عنوان با عتيشر احكام و اصول از دينبا معتقدند
  .ستاديا احكام و اصول آني پا بهي متيق هر به ديبا و كرد نظر صرف ديجدي ايدن اتيمقتض

ي ها اصالت و هياول اصول به يآرماني نگاه كه كاليراد انيگرا اصل ژهيو به انيگرا لاص
ي سع نظر نيا از و كنند يم مخالفتي كنون جهان بر حاكمي ندهايافر با همواره ،دارندي اسالم
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 آن، به نسبتي نسب وي خيتار ريتفس گونه هر از زيپره وي نيد يلاصي ادهايبن به ارجاع با دارند
  .)208 :1382 ،يفرات( بكشند نقد به را حاكم نظام

  
  اسالم فداييان  جمعيت.دوم بخش

 و جانبه همه ،تشيع و اسالم به آن طرفداران و حكومت ةهجم و فشار اعمال رضاشاه دوران در
 سلطنت آغاز و ديكتاتور سقوط از پس اساس همين بر. بود گرانه تخريب سراسر

 مفري كشور، دربند مردم يافت و چشمگيري گسترش گرا ماسالي ها جريان ،محمدرضاشاه
 چنين در. كردند پيدا ديني و اسالمي شعائر گسترش و ديني باورهاي بروز و ظهور براي دوباره
-21 :1381 ،ينيام( شد فراهم اسالم يانيفدا جمعيت فعاليت و گيري شكل هاي زمينه كه بود فضايي

50(.  
 تيبااهمي ترورها وي صفو نواب آنان رهبر نافذ كالم ونيمد نآنا شهرت كه اسالم فداييان

 رود يم شمار بهي انقالبي مذهب شيگرا كي است، رانيا معاصر خيتار در آناني پرسروصدا و
 وي اسيس ةصحن دري قيعم تأثير) 1334- 1324(ي جدي اسيس تيفعال با دهه كيي ط كه

 در ديشدي مذهب وي نيد سركوب ورهد كي از پس حركت، نيا. گذاشتي جا بر رانياي مذهب
 روش به ،ياسالم نيقواني اجرا وي اسالم حكومت جاديا هدف با و شد آغاز رضاشاه، ةدور

  .)301 :1381 ان،يجعفر( كرد رشد سرعت به فداييان خاص
 تجدد با انيرانيايي آشنا از قبل تا دوري ها گذشته از رانيا دري سنت گفتمان گفت ديبا البته

 بر رانيا بر حاكمي سنت گفتمان. است بوده مطرح مسلط  فرهنگيگفتمان عنوان به همواره ااروپ
ي شاه كه بودي زمان گفتمان نيا دري آرمان تيوضع. بود استوار »سلطنت« و »عتيشر« ركن دو
 مردماني نداريد حفظ در و زند هيتك قدرت ةكيار بر) پناه اسالم سلطان(شوكت يذ و نداريد

 راي رانيا فهم و درك ها قرن گفتمان نيا. دارد پاس راي نيد عالمان و نيد تحرم و بكوشد
 تيروا. بود كرده جاديا آن استواري ها هيپا در  اندكيخلل روزگار، گذشت و داد يم شكل
 گفتمان نياي ها يژگيو انگريب وجه نيبهتر به» توامان نيالد و الملك «مشهور اريبس و كوتاه
 ازين دو ،ها يپهلو دوران دري تجددخواه گفتمان تسلط طيشرا در اما. )51 :1386 ،زاده ينيحس( است
 دوم وي فكر كار  بهازيني كي: شد يم احساس) انيگرا اصل( انيگرا سنت جانب ازي جد

 فداييان گفت توان يم. ييگرا سنت  حريمبه متجاوزان هيعل طلبكارانه ةيروح وي اسيس جسارت
ي بعد مقاطع در گرا اصلي ها انيجر ريساي برايي الگو عنوان به و ندشد ازين دو هر شگامانيپ

 و بر بود تر پررنگ اريبس دومشان بعد آنان،يي گرا عمل ةواسط به البته. گرفتند قرار رانيا خيتار
 ديشا اوردند؛ين ديپد بزرگي شمندياند و استواري ا شهياندي نظر لحاظ به فداييان همين اساس

 فداييان قتيحق در. دادند يم بهاي اسيس وي فكري ها ملأت از شيب عمل به كه ليدل نيا به
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 و كردند ادغام راي اسيس ةينظر و عمل ،)نيالمسلم اخوان( خودي سن انيهمتا همچون اسالم
  .زدند اديفر راي اسالم حكومت كه بودندي تشكل نينخست
  
  اسالم فدايياني شناختمعرفتي مبان) الف

 را مختلفي ها نهيزم در شناخت و معرفت كسب معتبر منبع هاتن فداييان كه گفت توان يم
 از. بودند داده قرار خود ةعالق و دغدغه مركز و محور را »عتيشر اصل« و پنداشته »شريعت«
 توجه بدوني اسالم مجازات قانون و احكامشريعت و اجراي  يها آموزه به عمل بر جهت نيا
 اصرار مدرن جهان دري زندگي ها يدگيچيپ وي مكان وي زمان اتيمقتض و تحوالت به
  . دنديورز يم

 استدالل و برهان ةاقام بهي چندان ازين كه است روشني ا اندازه به حق قتيحق نواب نظر از
  :به تعبير يكي از نويسندگان. ندارد وجود
 مستدل وي منطقي ا اندازه به نيد و خدا دستورات ازي رويپ ... كه بود نيا او ةشياند«

 مخالفتي علن طور به و گرفته قرار مقابل طرف در هم نيزمي رو خلق تمام اگرچه كه باشد يم
 نداشتي ميب همي ا كننده مالمت چيه مالمت از و كردي ستادگيا تنه ك يديبا هم باز ورزند

  . » )1381 پور، رزاق از نقل به ت،ين خوش(
 وي پهلوي شاهنشاه دستگاه فتارر كردني اسالم مصروف فداييان ةياول تالش به اين دليل

 ،دندينرس تيموفق به چون و بود شده دستگاه نيهم در قدرت نهاد به مربوط امور كردني شرع
  .آوردندي رو ترور قيطر از ميرژ بايي ارويرو و مقابله به

 قلم با كه استي متن نيتر مهم است، فدايياني رسم ةياعالم ةمثاب به كه قيحقاي رهنما كتاب
 ازاست،  تياهم حائز فداييان ةشياند نييتب در كه كتاب نيا. است شده نگاشتهي صفو ابنو
 ةجامع مشكالت و مفاسدي ها شهير حيتوض به نخست بخش. است شده ليتشك بخش سه
 راي اسالم مجازات و احكام نشدن اجرا وي نيد مانيا ازي دور پردازد، مي جهان و رانيا
  .كند يميي شناسا رانيا ةجامعي ها بيآسي اصل منابع عنوان به

ي ها شهير گسستن. 1 :كند يمي بند جمع گونه نيا را مفاسدي ها شهير نواب خالصه طور به
  ؛مجازات قانون و اسالم احكام نشدن اجرا. 2 ؛اسالمي فطر نيد ريمس از مانياي نوران

  ؛يقمارباز. 7 ؛تايدخان استعمال. 6 ؛مشروبات رواج. 5؛ يحجاب يب. 4 ؛فرهنگ مفاسد. 3
ي چاپلوس و دروغ. 10 ؛ناهنجاري ها نغمه. 9؛ زيانگ شهوت فيتصان و ها رمان و نمايس وجود. 8
  ؛گستردهي ها يخوار رشوه. 13؛ فحشا. 12؛ يعموم فقر. 11؛ كش لتيفضي ها يمداح و

  .)15-1:1357 ،يصفو نواب( ملت از دولتيي جدا وي اعتماد يب. 14
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 مختلف شئوني برا دستورالعمل و جامعه مختلفي ها طبقه اصالح ةويش به دوم بخش
ي ها وزارتخانه و تيروحاني برايي ها برنامه بخش نيا در. دارد اختصاص جامعه و حكومت

  .اشاره خواهد شد آن به شتريبيي گرا فيتكل بخش در كه است شده ارائهي دولت
 اختصاص موجودي اسيسي هادهان و مشروطه مورد در فدايياني ها دگاهيد به سوم بخش

ي قربان راي نور اهللا فضل خيش و شد جاديا تيمشروط در كهيي ها انحراف به بخش نيا در. دارد
 شتريبي اسيس افتيره بحث از در نيز فدايياني اسيس ةشياند ةدربار .است شده اشاره ،كردند
 در بودند؛ي اسالم متحكو خواستار اسالم فداييان گفت ديبا اجمال به اماد رفت؛ خواه سخن
 ،يحجاب يب فحشا، فساد، از و كند اجرا را »اسالم احكام« كهي حكومت هر آنان ةشياند

 تواند يمي اسالم حكومت نيا. استي اسالم ،كندي ريجلوگي خوار مشروب وي خوار رشوه
  :نواب نگاه از. آورد ارمغان به انساني برا را آخرت و ايدن سعادت

ي سازمان تيترب و اسالمي فطر نيد ريمس از بشر انحراف همان ،يعموم مفاسد تمام منبع«
 حكومت كي يجا به و بود يمي اسالم مملكت نيا دري اجتماع تيترب چنانچه... است نشيآفر

 و بودي اسالم صالح حكومت ك ياست رانيا امروزي ها يبدبخت و اتيجنا منبع كهي فاسد
 بلكه ريخ ايآس سيسوئ نظران، كوته ةگفت به رانيا ،ادد يم بسط كشور سراسر در را اسالم معارف

 شد يم جهان بهشت) ص (محمد آل و محمد دانش نور ةاشع و قرآن معارف بلندي ها هيپا با
   .» )200- 199:1375 ،يخسروشاه از نقل به ،يصفو نواب( است) ص( محمد آل روانيپ نيسرزم نجايا

 قانون و اسالم احكام ياجرا« به زيچ هر از شيب جهان بهشت سيسأت راه در فداييان
  :كردند يم تأكيد »مجازات

 عمري روزها بامداد از رانيا طيمح ،شد يم اجرا اگر. شود اجرا اسالم احكامي ستيبا«
 را نفت و وطن گريد و است شيآسا پر و شيآال يبي زندگ... بود باران نور شام به تا شيخو
 بكنند؟ چرا گراني ها رشوهي برا ناحق به حكم رند؟بخ چرا را انتخاباتي أر و بفروشند؟ چرا

  ».)202- 200 :همان( بكشند؟ چرا را مدرس حسن ديس حضرت
 كه است فداييان جانب ازي الماس احكامي شرع بعد و ظواهر به توجه نيهم براساس

 :1372 ،تيعنا( خواند يم ادگرايبني برداشت را از دين اسالم اسالم فداييانبرداشت  تيعنا ديحم
170(.  

 مفسران ات است تر كينزد درضايرش ديدگاه به قرآن اتيآ از فداييان برداشت تيعنا نظر از
 استفاده» االرض يف فساد «اصطالح از بارها مجرمان، به اشاره در فداييان. عهيش ميقد و ديجد
 منافع هيعل كه استي جرم هر با انطباق قابلي آسان به كه باشد نيا لشيدل ديشا و كردند يم

 لواط از ستيناشا اعمال اقسام و انواع كه شود يم موجب روش نيا. رديگ انجام جامعهي عموم
  .)177-170: همان( است مرگ آنها مجازات كه شود شامل را انتيخ و المال تيب ليم و فيح تا
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  ي شناخت انسان مباني )ب
 انسان خالق كهيي ها »برنامه به ملع« و » شرعيفيلاتك« به عمل ضرورت به معتقد فداييان

 البته ،بودند جامعه در عتيشر ظواهري اجرا خواستار عمالً فداييان. كرده است مقرر اوي برا
 و شعائر به موجودي اسيس وي اجتماع نظام كردن نيمز ،دادند ارائه برنامه عنوان به فداييان آنچه
 از را آنان صه،يخص نيا ،بودند گرا لعم اريبسي اسيس نظر از چون البته. بودي مذهب مظاهر
 قرار گريكد يمقابل در را آنهاي حت. ساخت يم زيمتما تيروحان دستگاهي مذهبي اصل انيجر
 به خطاب درس سر در 1329 خرداد 10 دري بروجرد هللا تيآ نمونه رايب ).156 :يفوز( داد يم

  : كردعنوان  طالب
ي روحان علوم طالب ةفيوظ از خارج كه زنند يمي اقدامات به دست ها طلبه ازي بعض راًياخ«

 فيرد از را آنان ديبا و دانستي نيد علوم طالب جزء توان ينم را اشخاص نيا. باشد يم
 و آشنا خودي روحان فيوظا به ديباي قيحق طالب و نمود مطرود و مردودي نيد علوم نيطالب
   . »)205 :منظوراالجداد( ندينما عمل

 تشانيموقع و تيوضع حسب بر افراد اي ها انيجر ،ها گروه از ك يهر به نسبت فداييان اما
 آنان كدورت سببي توجه يب نيتر كوچك و داشتندي ا ژهيو فيتكال و فيوظا انجام انتظار

  :ديگو يم نواب خود. شد يم
 »اسالم احكام« كنندي سع كه آنهاست ةفيوظ ... كه كردم حيتصري كاشان با مالقات در«
 ميگفتي كاشان به ما... نكرد اثر او در مني ها حرف و آورديي ها بهانهي كاشاني ول شود، اجرا
 ديبا وي بده ةيرو رييتغ ديبا. ستيني نيد وآمد رفت تو، وآمد رفت وي نيد ةيرو تو، ةيرو

  .»)199 :1372 ان،يكاتوز( نكرد اثر او در ها حرف نياي ول كنند اجرا را »ياسالم احكام« فرزندانت
 چهار شنهاديپ ك يعنوان تحتي ا برنامه هم،ي مل ةجبه آمدن كاري رو از پس يانفداي 
  :دهند يم ارائهي و به مصدق حكومتي روزها نياول در راي ا ماده

 شود؛ي اجبار كشور سرتاسر در ابحج. 1
 ؛شوند اخراج كارند مشغول ادارات در كهي بانوان. 2
 شود؛ ممنوع كشور سرتاسر دري لكلا مشروبات. 3
 پا به اداره در جماعت نماز ،بكشند كار از دست ظهر كه باشند موظف ادارات كارمندان. 4
  . دارند

 موجب راي سيانگل نفت شركت از د يخلع ةآستان در مسائل نيا طرح كه هم مصدق دولت
 نظر نيا از .داد رد پاسخ شنهاديپ نيا به ،دانست يم ملت ةكپارچي صف در تفرقه و تشتت
 نديآ يم بر او ترور درصددي حت و كنند يم متهم اسالم به اعتقاد عدم به را مصدق نفداييا

  .)313 :1360 ،يابيافراس(
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 در ارتشي دادرس ةادار در اش محاكمه ةجلس در نواب ةشياند در ضرورت عمل به تكليف
 بر نظورم به توطئه اتهام به پاسخ دروي . شود نحو آشكاري مشاهده مي نيز به 28/9/1334 خيتار
 بر ،مشروطه سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح به مردم ضيتحر و حكومت اساس زدن هم
 اصراري اساس قانون روح عنوان به »اسالم نيقواني اجرا« بر تأكيد جهت در خود فيتكل
  : ديگو يم و ورزد يم

 ها ماه و ها سال كتاباً و شفاهاً وضوح، وي روشن كمال با هرچه و ميگفت شتريب هرچه چون«
 ،»واجبيدفاع ةفيوظ« انجامي برا ناچار به م،يگرفت جهينت كمتر ميداد تذكر روزها و ها هفته و

  .»)186 -  182:1379 ،يخسروشاه( ميبرداشتي كوچك و اطياحت باي ليخي ها قدم
 است نوشتهي فيوظا شرح ها وزارتخانه ةيكلي برا كتابش در نواب شد اشاره طوركه همان

 جامعه و حكومت مختلف شئون تمامي براي دستورالعمل ةمثاب به ها برنامه و فيتكال نيا كه
 سپس ؛كند يم شروع تيروحان ةلئمس از ابتدا نواب. دشوي عمل جزء به جزء بايد كه است
 موجود ةوزارتخان چهارده ةدربار انهيگرا آرماني شكل به هم آن را اش ياصالحي ها برنامه

 حذف خواهان گفته سخن تر مفصل كه فرهنگ وزارت زمينة در. كند يم هئارا شاه نقش همراه به
 از دختراني ها كالس كيتفك از نيهمچن. بود ،دانست يم رمشروعيغ كهي قيموس مانندي دروس
 ليدل به هم را نماهايس تيفعال ؛ديگو يم سخن تيجنسي مبنا بر آنها آموزگاران زين و پسران
 احكام ةهم حيصر و قيدقي اجرا خواهاني دادگستر ارتوز ةدربار. كند يمي نف كسره يابتذال
 وي رسم ةجمع نمازي برگزاري متول هم را كشور وزارت. است مجازات قانون ژهيو بهي اسالم
 راي اسالم پوشش و حجاب تيرعا خواهد يم زين هيامن وي شهربان از. داند يم كشور دري عموم
 را فساد اماكن و هايفروش مشروب تمام سالماي اجتماع احكامي اجرا منظور به و كنندي اجبار
 ظاهري برا ،دهد ينمي خاص دستورالعمل گرچها ها وزارتخانه ريساي برا نواب. كند ليتعط

 نواب( جماعت نمازي برگزار و اذان پخش جمله از كند يميي ها هيتوص آنها به دنيبخشي اسالم
  .)280-50 :1357 ،يصفو

. است آن در نيقوان وضع وي ملي شورا مجلس به داييانف خاص نگاه نوع گريد ةلئمس
 بشري براي حق »انسان فيتكل اصالت« به  اعتقادو ه شريعتب كامل توجه ةواسط به فداييان
 اند بودهي بشر نيقوان ابطال و لغو خواستار همواره بلكه ؛گرفتند ينم نظر در قانون وضع جهت

 مجلس خصوص در فداييان .است كرده راوشت گمراهان ةديپوسي مغزها از نزعمشا به كه
  : بودند معتقدي ملي شورا
 كهي نيقوان تمام ستيبا يم نيهمچن ندهد؛ي قانونگذار زحمت خود به پس نيا از مجلس«

ي اسالم اساس و اسالم مقدس قانون با مخالف و گذشته مجلس از كنون تا مشروطه اول از
 خداستي برا تنهاي قانونگذار حق رايز. دينما لغاا سراسر ندارد، تيقانون و بودهي اساس قانون
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 مقدس اصول و اسالم و عقل و علم با بگذرد، قانونگذار بشر دهيپوس فكر از كهي قانون و
  .»)283: همان( ندارد تيقانون وجه چيه به داشته، منافاتي اساس قانون يِاسالم

  :فداييانهمچنين از نگاه 
 مجلس بلكه ستيني قانونگذار مجلس مجلس، كه ندبفهمي ستيبا شورا مجلس ندگانينما«
 ملت عظمت راه در اسالم مقدس قانون طبق بر دارند حق تنها و استي اسالمي ملي شورا

 و صنعت و علم راه از رانيا ملتي ارتقاي براي مشروعي ها راه و ندينما شور رانيا مسلمان
 و مسلمانان ةيسرما افزودن و رانياي اسالم مملكت ةادار و التيتشك طرز و اسالم اخالق
 مقدسه فيوظا نيا انجام در و ندينما دايپي همفكر و شورا باي گرسنگ و فقر ازي ريجلوگ
 مقدس حدود نيترقيدق از تا رنديگ قرار اول طراز پاك علماء و تيروحان ةحوز نظر تحت
  . »)284: همان( نروند رونيب شرع

 و اجبار منظر از اسالم به حكومت و مردم عوتد ةنحو دري حت فداييان است ذكر شايان
 تهديدكشي  انتقام را به مخالفانشان بعضاً كهيي جا تا .كردند يم برخورد لهئمس با فيتكل
 استفاده ترور و ديتهد خشن، اتيادب از اهدافشاني راستا در فداييان نظر نيا از. كردند يم
 آنان نگاه در. باشد داشته مردمي براي تيجذاب چندان تواند ينم غيتبل ةويش نيا شك بي. كردند يم

 اهللا تيآي حت كهيي جا تا ،نداشت آنان ميتصم دري تأثير ديتهد مورد فرد تيشخصي حت
  .)225 :منظوراالجداد(قرار گرفتند  ديتهد مورد همي فلسف االسالم حجت وي بروجرد

 تحتي ا هياعالم ورصد با را تيجمع تيموجود بارنياولي كسرو ترور دنبال به خود نواب
  :دنك يم اعالم بود،ي انقالب وي اسالم سختي اتيادبي دارا كه »انتقام و نيد« عنوان
 خودخواهان سرانگشت از چارگانيبي ها خون. داريب جبار، منتقمِي خدا و ميا زنده ما«

ي دزد و انتيخ و ظلمي سنگرها و اهيسي ها پرده پشتي رنگ و نام به ك يهر كه ران شهوت
 را نانيا از ك يهري اله دست گاه و زدير يم فرو استي دراز انيسال ؛اند دهيخز تيناج و
 كش حق و پوش قتيحق نيخائني ا... رنديگ ينم عبرت ارانش يدگر و سپارد يم شيخوي جا به
 فتبصروا«...ميترس ينم و ميدار خدا به مانيا و ميدان يم م،يداريب و ميآزاد منافق؛ بازان رنگي ا و
  .»)47- 46:1379 ،يخسروشاه: از نقل به( رسد فراي اله امر تا ديباش منتظر »بامره اهللاي اتي يحت

  
  فدايياني اسيس افتيره )ج

 آنها زعم به. دانست »فقهي مبنا بر استيسي نوع« توان يم را اسالم فدايياني اسيس افتيره نوع
 امور دررو  ازاين  و استهكرد مقرر برنامه انساني اجتماعي زندگ شئون تمامي برا اسالم نيد

 استيس در فدايياننظر  به نيبنابرا. باشد شده تعييني ا برنامه انساني برا ستيبا يم هم سياسي
 مشخص انساني برا را فيتكل نيا تواند يم كهي دانش و بود »ياسيس فيتكل« دنبال ديبا هم
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 با تا بودندي اسالم تحكوم ليتشك خواهان نگاه نيا با آنها. است »ياسيس فقه« همانا ،كند
 در. آورند عمل به جامعه وضع دري اساسي اصالحات بتوانندي اسالم احكامي مو به موي اجرا
 فساد و صالح  بهخداوند كه آنجا از و است خداوند حكومت، أمنش فدايياني اسيس ةشياند
  . اوست زين تيبشر مصالح جهت در قانونگذار نيبهتر پس ،دارد توجه كامل طور به بشر

 دنبال را »كند حكومت ديبا اسالم« و »شود زنده ديبا اسالم« شعار تمام تيجد با انيئفدا
 و ها گروه ريسا تياحم ازمندين را خود و بودند قدم ثابت و استوار اريبس راه نيا در و كردند
  . دنديد ينم اناتيجر

 احكام و عتيشري اجرا هدف، ،فداييان جمله ازي اسالم انيگرا اصل نظر ازي كل طور به
 خواستند يم آنان. دادند ينمي تياهم چنداني اسيس نظام قالب به آنها نظر نيا از ،استي اسالم
ي عمل باشد ممكن كهي قالب هر در ،بود »اسالم احكام كردن ادهيپ« كه  رانظرشان موردي محتوا
 راي اسالم احكامي رااج مغوالن مثلي ناكافر چه. سلطنت اي باشد خالفت قالب نيا حال ،كنند
 عتيب به چه و كنند مصادره را قدرت تغلب و زور بهي مسلمانان چه و كنند خود همت ةوجه

  .)216 :1382 ،يفرات( داشتندي عرضي تيماه وي فرع ةجنب وجوه نيا ةهم عقد؛ و حل اهل اجماع اي
 اسالمي حام هكي پادشاه نظام از اسالم فداييان ،ياسيس ةشياند لحاظ به اساس نيهم بر
ي براي ا گذرنامه اخذ با مرداد 28ي كودتا از پس ،يصفو نواب. كردند يمي بانيپشت ،باشد

 ندگانينما همراه به او. شود يم اردني پادشاه كشوري راهي اسالم) كنفرانس( موتمر در شركت
 ملك به نواب داريد آن در. رود يم اردن پادشاه نيحس ملك داريد به ،ياسالمي كشورها گريد

  : ديگو يم نيحس
 خودت،! زميعزي عمو پسر ،يهست مني عمو پسر تو نيا بنابر ،يغمبريپ ةسالل از تو«

 بزرگوارت جد اميا عظمت و مجد ةمرحل به اسالم ديبا. كني نگهدار خوب را ملتت و نتيد
 باشد نداشتهي جا تو دل دري كس محبت او رسول و خدا محبت جز كه برسد) ص( محمد

  .»)صيتلخ با 134- 133: 1386 ده،زا ينيحس(
 شاه فيوظا در موردي بخش در شيخو قيحقاي رهنما كتاب در خودي صفو نواب

  :سدينو يم
) ص( محمد آل روانيپ مذهب و اسالم مروج و محمد آل رويپ و مسلماني ستيبا شاه«
 وجود را خود اصالح زانيم و ديارايب عهيش و اسالم نيقوان با كامالً را رفتارش و خود باشد؛
ي ا فهيوظ هر در و دهد قرار عهيش و اسالم معظمي شوايپ السالم هيعلي عل حضرتي اعل مقدس

 و بكاهد خود طيمح از را موهومي جا يب فاتيتشر... بنگرد بزرگي رهنما نيا رفتار قيدقا به
 در ...برساند شانيسزا به و براند خود شيپ از را بندهيفر مداحان و انيگو دروغ و چاپلوسان
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ي پدر همه بر و باشد مردم انيم و مردم با و افته يحضور شهيهمي برا نيديع و جمعهي نمازها
  .»)277:1379 ،يازخسروشاه نقل به ،يصفو نواب( باشد شاه تا كندي پدر بوده، عهيش و مسلمان

 خائن و غاصب را امور انيمتول گريد و شاه بارها خودي ها هياعالم در نكهيا با فداييان 
 نظر از مطلوب شاه. نداشتندي سلطنت نظام اساس باي مخالفت كه رسد يم نظر به ،كردند يم مدادقل

 تحت ةجامع خانواده، ك يپدر ةمثاب به ر،يوپاگ دست تجمالت ةهم ازي عار كه بودي كس آنها
 كند،ي سأت) ع( يهد ةائم و) ص( محمد حضرت به ستيبا يم شاه. كندي سرپرست را فرمانش

 ؛30:1383 عادل، حداد( باشدي نيد مظاهر و شعائر انجام در شگاميپ و عهيش و اسالم نيقواني مجر
  .)156 :يفوز ؛298 :يتوانييمال

 جانب ازي نيد احكامي اجرا انتظار شريعت، به دادن اصالت با فداييان خالصه طور به
 برخورد نحو نيدتريشد به كه دانستند يم خود فيتكل صورت نيا ريغ در .داشتند را انيدولت
 منتشر 19/12/1329 خيتار در آرا رزم ترور از پس فداييان كهي ا هياطالع در جهت نيا از. كنند

  :ميوانخ يم ،كنند يم
 وزراءي ا و وارد تازه ريوزي ا و سنا و شورا مجلس وكالءي ا وي پهلو پسري ا نكيا«
 طبق را اسالم احكام سراسر چهچنان كه ديبدان شما همكاران و شما و شما ده،يپوس مانده يباق

 جهنم بيسراش به را خود آن به آن د،يكني ريخأت ننموده، اجرا مو به مو اسالم فداييان كتاب
  .»)178- 176:1379 ،يخسروشاه( ديا نواخته محكمي ها شهيت شيخو اتيح ةشير به و نموده كينزد

 قصدي صفو نواب. ودب همي اسالم ملل اتحاد طرح نواب،ي اسيسي ها شهياند از نيهمچن 
 ممالكي سفرا به را آن و هيتهي اسالم ملل اتحادي براي اصول و مواد و ضابطه كه داشت
  .)66: همان( كند شنهاديپي اسالم
  

  شانهياند غرب افتيره )د
 از »سميمدرن نوظهور ةديپد با ادگرايبن و گرا اصلي ها گروه ديشد تيضد« شد ذكر هكچنان
 يِگرا اصلي ها گروه از كه نيز اسالم فداييان. ديآ يم حساب به ها نايجر نياي اصلي ها يژگيو

 ،قيحقاي رهنما كتاب در خود نواب. نبود امستثن قاعده نيا از ،ديآيم شمار به كاليراد
 ةعارض _است بوده مبارزه ةعرص به فداييان ورود عامل كه_ راي نيد يب رواج و فساد گسترش

 آرمانشهر و دانسته انساني زندگي برا كاملي نظام را اسالم مقابل، در ؛انگاشت يم سميمدرن
  در واقعان،يآبراهام ةگفت به. بود كردهي طراحي غرب سميمدرن نيهم با تيضد در را شا ينيد

  .)381 :1383 ان،يآبراهام( بود شده جادياي نيد يب اشكال تمام با مبارزهي برا اسالم فداييان
  :دانست نيچن راي غرب مللي ژگيوي سلطان مسجدي سخنران در نواب
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 ةمنزل به و كرده بندهيفري ها رنگ وي وانيح شهوات در هضم راي انسان ليفضا تمام آنان«
  .)197 :منظوراالجداد از نقل بهي صفو نواب(» اند شده تيانسان تمدن فاقد وي وحش واناتيح

 و سران به بخطا نيفلسط در 1332 سال بهي اسالمي الملل نيب كنفرانس در نيهمچن او
  :گفتي اسالمي كشورها رجال
ي ها نيسرزم از گانگانيب اخراجي برا ديبا و دهيرس سر به دنيخواب و خوردن وقت«
 گانهيب فرهنگ از نيمسلم ةنديآي ها نسل و مسلمان جوانان فكر و روح نجاتي برا وي اسالم
 مجدداً را رفته ازدست تعظم و انيك تا ديجنگ ديبا و كرد اميق ديبا. كردي جانباز وي فداكار

  .)106 :1381 پور، رزاق(» افت يباز
 عقل و دادند دست از را اسالم بلند معارف وي عال اخالق انيرانيا بود، معتقدي صفو نواب

 علوم اصول و شهير كه يدرحال باختند،يي اروپا شهوات و ها ژست برابر در را هوششان و
 در ماي علم مخطوط هاي باكت و اخذ ماسال ةگذشتي علما از و ما مدارس از امروز،

. آن مانند صدها وي ميش علم دري رازي ايزكري ايميالك مانند است؛ موجود غربي ها كتابخانه
 زمان از اصفهان در ها ساختمان و ها عمارت صورت به اسالم يِعلم نيشيپ قرون آثار هنوز و

 عمارت ويي بها خيش حمام و همسجدشا عمارت مانند ،يصفو پرور نيد و پژوه دانش پادشاهان
 ،يخسروشاه( خورد يم چشم بهكار رفته است،  اي در ساخت آنها به پيشرفتهفناوري  كه قاپو يعال

1379: 71 -72(.  
ي برا ترور ابزار از استفاده وي اسيس خشونت به توسل توان يم كه است منظر نيا از نگاه با
 دولت بايي ارويرو كهي خارج بعد از گذشته .كرد نييتب فداييان نگاه در را نامخالف حذف

 ةهم با باًيتقر فداييان زيني داخل نظر از ،داد يم ليتشك را آن ةعمد ركن روزگار، آني ايتانيبر
 ةجبه با جمله از. شدند ريدرگ رانياي اسيس ةصحن نفوذ يذي ها تيشخص و ها گروه احزاب،

 از پس اما بودند؛ كرده هموار نهايا دنيرس قدرت هبي برا را راه قبالً اقداماتشان با البته كهي مل
 و گرا غربي گروه هم راي مل ةجبه فداييان. شد ديشد اختالفاتي مل ةجبه دنيرس قدرت به
 رانيا دري غرب حكومت ستميس كي يبرقرار طالب و غربي ها آرمان و فرهنگ رويپ
 از پس ،ييبازجو در) يفاطم دكتر ضارب(يي خدا عبد كه بود سبب نيا به شناختند؛ يم
 خود انيبازجو به و خواند اسالم دشمن را مصدق دولت شيخو عمل كامل تيمسئول رشيپذ
  .)214 منظوراالجداد،( نهند گردن را اسالم احكام كه داد پند

 احمد( سندهينو و محقق ك يجان به خود تيفعال سال ده از كمتري ط اسالم فداييان
 نيحس دكتر( ريوز نخست معاون ك يو) عالء و آرا رزم ر،يهژ( ريوز نخست سه ،)يكسرو
 دكتر و عالء نيحسي عن يگريد نفر دو و كشتند را نفرشان سه كه كردند؛ قصد سوء )يفاطم
  .  بردند در به جان قصد سوء ازي فاطم
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 معتقد آنها كه است شده يم هيتوج گونه نيا فداييان جانب از ترورها نياي ا شهياندي مبان
 شده هجوم اجانب و كفار طرف از مسلمانان نيد و ناموس و جان و مال به ربازيد از بودند
 كشتن با جان به هجوم ؛دهش شروع رهيغ وي نيرزميز معادن به دستبرد با مال به هجوم. است
ي عمد ليتعط با هم مسلمانان ناموس و نيد به هجوم و شدهي گذار هيپا آزاده و مسلمان رجال
ي اقتصاد ،ياسيس ،ييقضا ،ياجتماع نيقوان گذاردن كنار باي عن ياسالم، يهادستور و احكام
 هجوم برابر در دفاع اسالم فدايياناين بنابر. است آمده عمل به آن، برابر در قانون وضع و اسالم
 كفار طرف از كه هجوم نيا در كه معتقدند و) يدفاع جهاد( دانسته واجب خود بر را وارده
 سپر و گرفته قرار گانهيب دست آلت مملكت،ي ها كارگردان ازي بعض ده،ش مسلمانان به نسبت
 ،يخسروشاه( كرد دفع را هجوم آنها دفع با ديبا ،هستند نهايا اجرا آلت چون و اند شده واقع كفار
1379: 89( .  

ي ريجلوگ ةزيانگ با هم ،شد منجر شانيريدستگ ويي شناسا به سرانجام كه آنها ترور نيآخر
 عالء، نيترورحس نيا در. شد يم كايآمر كينزد متحد رانيا آني ط كه بود بغداد مانيپ انعقاد از

ي كاشاني مصطف ميترح مجلس در شركتي برا 1334 آبان 25 روز در كه وقت، ريوز نخست
 مسجد صحن مدخل در ،بودي سلطان مسجدي راهي كاشان اهللا تيآ فرزند و مجلس ةندينما

  . )173: 1375 ،يسنجابي تربت( برد در به سالم جان آن ازي ول ،گرفت قرار ذوالقدر قصد سوء مورد
  

   جهينت
 نحو به وي اسالميي گرا اصل انيجري ا شهياند وي فكري مباني بررس مقاله نيا ريتحر زا هدف
ي مبان از ك يهر زمينه نيا در .بود معاصرمان خيتار در اسالم فداييان گروهي مورد

 ياسالم انيگرا اصل ةشانياند غربرويكرد  وي اسيس افتيره و يتشناخ انسان و يشناخت معرفت
  .شدي واكاو و ليوتحل هيتجز اسالم فداييان گروهي فكر مواضع وي مبان ةمطالع كنار در

 در اسالم فداييان تيجمع آنها ةجمل از و انيگرا اصل كه است آن بحث حاصل
 در ؛كنند يم تأكيد معرفت كسب در تماداع قابل منبع تنها عنوان به شريعت بري سشنا معرفت
 فقه برتكيه  آناني اسيس افتيره. ورزند يم اصرار انسان فيتكل و فهيوظ بعد به يسشنا انسان

 و دنكن اجرا راي اسالم احكام ندبتواني اسالم حكومت جاديا با كه ندا آني پ در و است سياسي
 تمدني وردهاادست هيعلگيري  ه موضعمعطوف ب شدت به آنها ةشانياند غرب ويكردر تينها در

محافظت  غربي اتينظر سم از را نيد خلوص بتوانندزعم خود از اين طريق  به تا است غرب
  .كنند
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