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 گیریش

 

، اسالم تاریخینده، لرشیعه بیر مذهب اوالراق اسالم قدر قدیمدیر. شیعه 

اولسون، ایسترسه ده سون و بنی عباس خلیفه لیگی ایستر بنی امیه  

ن سنی حؤکومتلر طرفیندن تعقیب اولدوقالریندان یانا زامانالر، زامان زاما

رافضی قلمه آلینمیشالر.  مخالفلری طرفیندن تقیه ائتدیگلری اوچون،

مخالف موضعده یئر  حاکیمیتلری دؤنمینده )زامانیندا( سنیدئمک، شیعه 

عراقدا کربال حادیثه  . شیعه عراقدا یارانمیش بیر اسالم مذهبیدیر.آلمیش

میش فالکت و اونون اوزره سونرا توبه چیلر، باشدا سینده باش وئر

عمللر شیعه نین بیر مذهب کئچمیش سلیمان ابن ُصَرد طرفیندن حیاتا 

ایکی اوالراق یارانماسینا بؤیوک نقشیلری اولموش. شیعه نین اون 

لهیاتی دا اورتا چاغدا ی عراقدادیر. شیعه نین اامامیندان آلتیسی نین قبیر

ینجی عصریندن -8ی طریندن گلیشمیش. میالدین المه حل  )عصرده( ع

یش و آذربایجانداکی یئرلشمه گئدیب دن قم شهرین-باشالراق کوفه

ده کؤک سالماقال شیعه -زامان آخاریندا جامعه نداشیعه اوجاقالری

میش. صفوی شاهلیغی بیر یوکله ساحه سین آذربایجاندا حؤکومت

ایمپراتورلوغونون رسمی صفوی اونو سیاست اوالراق شیعه نی یایماغا و 

مذهبی ائتمگه چالیشمیش. بو کتابدا شیعه آدی مطرح اولدوقدا یالنیز 

  منظور اولونار. "شیعه اثنا عشری"

شیعه مذهبی ایسالمیتده حاکیمیت اوغروندا چکیشمه نین سونوچ و 

نتیجه سی اوالراق ایلک سیاسی و سونرا مذهبی بیر قرائت اوالراق 

ده چوخلو بت پرستلر ایله -بر اؤزو اول مکهپیغماورتایا چیخمیش. 

 اومتدن مدینه شهرینه مهاجرت ائتدیکدن سونرا، -اوزلشدیکدن، مکه

اوالراق قبول اولدوغونا باخمایاراق  هللا پیغمبریآراسیندا دارتیشمازسیز 

خفیف ده اولسا، قدرت  ایش اوستونه گلرکن سونراکی خلیفه لر

آچمیش. ابوبکر، عؤمر سنت ذهنیتینه یول مسلمانالرین دعواسی 
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محمد پیغمبر دونیاسینی خلیفه تانیندیقالرینا باخمایاراق اساسیندا 

( عثمان زامانیندا) ندهخلیفه اولماق دؤنمی ندگیشدیکدن سونرا، عثمانی

قارشی دورماالر یارانماغا باشالمیش. آنجاق شیعه روایتلریندن  علیهینه

 نین خلیفه سئچیلمه سیندهعثما ،ده بللی اولدوغو کیمی علی نین ده

سئچیم هیئتی )کمیته سی( نین عضو اولدوغو اوچون، بو اختالف 

اوندان یانا دا علی دعواسیز . 1ایله حل اولموشواسیطه سی سئچیم 

خلیفه لیک مقامینی سونرا مخالیف اوالجاق کسلرین قارشیسیندا هر 

نجاق آهانکی بیر قارشی دورماق یانمادان تحویل آلماغا باشارمیش. 

عثمان خلیفه لیگی سیرا )نوبت( علی نین خلیفه اولماسینا گلرکن، 

بنی امیه اووالدالری بعضی مقامالری اله کئچیرمیش شامدا  زامانیندا

علی خلیفه تعیین ویه بو مسئله یه تمکین ائتمگه رک اباشدا مع

 الر.میشاولدوقدان سونرا، قدرت ساواشینا باشال

                                                             
1 Heinz Halm, Der schiitische Islam, München, 1994, S. 110 
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 شیعه

 

علی طرفدارالری )شیعه( امامت دئییمی و خالفتدن اوزاقالشمیش 

ده اؤز -اصالحینی اورتایا قویاراق اؤزلری اوچون ادبیات یاراتماغا و جامعه

آنالییشی اسالم شیعه  بئله لیکلهنقشلرینی اویناماغا چالیشدیالر. 

دوغولدو. سونرا کوفه لیلرین سلیمان ابن ص َرد باشچیلیغی جامعه سینده 

یزید بن معاویه شهرینه دعوت ائتمکلری، ایله امام حسینی کوفه 

 ، کوفه لیلرندهنتیجه سی یارانمیش آسدی و کسدی وضعیتیطرفیندن 

کؤمک ائتمک اقتداریندا اولمادیقالری و امام حسینی تک امام حسینه 

"توبه مراسیمی" قویدوقالری اوچون، سونرا وجدان عذابی کئچیره رک 

یمیتی الینده اؤلومه تقدیم اؤزلرینی دسته جمعی یزید حاک کئچیره رک

شیعه قراری آلدیقالری و گئدیب یزید خلیفه لیگی الینده اؤلمکلری  ائتمک

 نین یارانیشیندا اساسی نقشی اولموشدور.  

سیاسی  کتیندهالکربال فاشاره اولوندوغو کیمی امام حسین حرکتی 

ه دین خصوصیتی قازانماغا شیعده هزیمته اوغرادیقدان سونرا، -زمینه

قدرتی اله سیاسی  شیعه نینسونراکی دؤنملرده آنجاق   .شالدیبا

باشدا امام محمد باقر  ،بئله لیکله. باشاریلی اولمادی الریکئچیرمک چابا

 اوغورسوزلوغونبو حیصصه سی بیر اولماقال شیعه امامالری نین بؤیوک 

نی مصلحت دن اوزاقالشما-)هزیمت( تأثیری آلتیندا سیاسی صحنه

 . 2مخالیف مذهبه چئوریلدیشیعه گؤرمکله 

حرکته کئچیش نقطه لری عربلر مرکزی و مذهبی  ،سیاسیشیعه لرین 

طرفیندن قوروالن بؤیوک کوفه شهری و فرات چایی نین قیراغی ایدی. 

بیر مذهب ساییالر.  دا و عرب موحیطینده  دوغولموشدئمک، شیعه عراق

اوالن بیر   و ضد نه(عربلرین ماهیتینه تمامی ایله اؤزگه )بیگا شیعه لیگی،

                                                             
2 Heinz Halm, bax orada, S. 29. 
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دؤنه دؤنه ادعا ائدیلدیگی اوچون، شیعه  رسلیق گؤرونومو )فئنومئن(فا

 .3نین عرب ماهیتلی اولدوغونو وورقوالماق واجیب ساییالر

ی نین شیعه لشمه ینجی عصرده ایران ممالیکی محروسه س-16دئمک، 

هر هانکی آیری  سی ایله بو مذهب ده محیطدن آسیلی اوالراق

دن عاشورا آئینلری نین دخیل -ردان بعضی عنصورالرین، او جوملهاینانجال

اولوب اولمادیقالری بو مذهبین عرب کؤکنلی بیر مذهب اولدوغونو سورقو 

 .4دئمک، شیعه باشالنیشدا اسالمین اؤزو قدر عربدیرآلتینا آالبیلمز. 

م.( ایله کوفه  680 فاجعه سی )کربال)تولد( شونو لوشیعه نین دوغو

م.( یوروشو آراسینداکی ایللره محدودالتماق  684توبه ائدنلرین ) هشهریند

سلیمان ابن ُصَرد  کوفه لیلر امام حسینی کوفه شهرینه اوالر.

دعوت  ائتدیکلرینه و بنی امیه والیسی نین باسقیسی  باشچیلیغی ایله

باخمایاراق کربالده باش  الدیغیناکربالدا یالقیز ق نین آلتیندا امام حسین

 یش فاجعه کوفه لیلری وجدان باخیمیندان هئچ ده راحات بوراخمادی.وئرم

لدیگی گدین یازدیغی متنلردن رَ ابو ِمخَنف، سلیمان ابن صُ  تاریخچی

د پیغمبرین یاخین صحابه لریندن و توبه رَ قناعته اساسا سلیمان ابن صُ 

 چیلردن بیری اولموش، اوخویوروق:

سی و صفین ساواشینا سلیمان ابن صرد پیغمبرین یاخین صحابه "

 قاتیلمیش بیر شخص اوالراق امام حسینی کوفه شهرینه دعوت ائدنلردن

 سلیمان ابن صردینعلی نین طرفدارالری کوفه شهرینده ی. ایدبیری 

ائوینه توپالناراق بیر مکتوب یازماقال امام حسینی کوفه شهرینه دعوت 

او دی. خص اینجی مکتوبو امضا ائدن شائتدیلر. سلیمان ابن صرد بیری

عاشورا گونو امام حسینه کؤمک ائده بیلمدیگی اوچون، سونرا "توبه چیلر 

نه قوشولدو و امام حسین ایله عهد ائتدیگی یولدا عاشورا -حرکتی"

                                                             
3 Heinz Halm, bax orada. 
4 Heinz Halm, bax orada. 
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ساواشیندا بیرینجی شهیدلردن  "عین الورده"فاجعه سیندن سونرا، 

 .5"اولدو

اؤز  لری)شیعه( عضو سلیمان ابن ُصَردین ائوینده توپالشان حزب

ه بونون کفاره سینی ریاؤلوملاؤز و  نی، عئیبلرینی اعتراف ائتمکلهاتهامالری

 . وئرمک قراری آلدیالر

 اورادا،"وندن آلینتی قلمه آلینمیش: -54، آیه 2اورادا قرآنین سوره 

بیریسینه  ائدن( یزیل بوزووا تاپینان )ستایشسؤز گئدیر. ق لیلردناسراعیل

دئدی: "سیز اؤزونوز اؤزونوزه توهین ائتمیش  هللا موسی نین آغزی ایله

زا مراجعه ائدینیز و اؤزونوزو یین-هللا ،سینیز! توبه ائدن بیریسی کیمی

نطقیندا توبه ائده رک بویونالرینی اؤز . سلیمان ابن ُصَرد اؤلدورونوز!"

 ندیرماقالقیلینجدان کئچیرن و کفاره اؤلومونو گؤزلگن اسراعیللیلری جانال

)اؤزونوزو اؤلدورمک( بو نا سسلندی: "سیز نئجه؟ سیزدن ده یولداشالری

 "؟ایستنیلسه ایدی؟ بونو ائدردینیز می

 نواؤزو،  بیلیندیگی کیمی، بو عمل -سونرا داوام ائتدی و دئدی: "

 :دئدی نطقیندا . آیری بیر"گوناه ساییالر اسالمدا اؤلدورمک

منیم گوناهالریمی  ،آ آند اولسون، بیلسه ایدیم؛ اؤزومو اؤلدورمم-"هللا

 اؤلدورردیم!".  تمیزلر و منی آغام ایله باریشدیرار، اؤزومو

 :سونرا سلیمان ابن ُصَرد آرتیردی

قرآن اؤزونو اؤلدورمگی و مسلمانالری اؤلدورمگی یاساق  "متاسفانه،

وار: او دا ساواش  موز(". آنجاق بیر چیخیش یولو29 ، آیه4ائتمیش )سوره 

-بیرلیکده . بئله لیکله هامین کفاره سینی وئرمکدیرگوناهیمیزیمئدانیندا 

 .6"یزدیرمدوشمن طرفیندن بیرلیکده قربان اولما اؤلدورمک یئرینه-اؤزونو

                                                             
5 Heinz Halm, bax orada, S. 30. 
6 Heinz Halm, bax orada, S. 31. 
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اوسته گؤروندوگو کیمی، او زامان بو انسانالر، امام حسینی کوفه یه 

 و بو وجدان عذابیندان دیقالریدعوت ائتدیکلری نین وجدان عذابینی یاشا

تارماق اوچون، اونون یولوندا باش قویماقال اؤزلرینی وجدان قور اؤزلرینی

ماغا چالیشمیشالر. گونوموزده امام حسین خاطیرینه باش تارعذابندان قور

ماق مراسیمی" توتماق و عزا ساخال یارانالر دا وار. بو شخصلر "یاس

حیاتا  نییاساق ائتمیش بیر عملی ین، او دا قرآنیئرینه "توبه مراسیمی"

بو توبه عملی هانکی اساسدا عمله کئچر.  گه چالیشارالر.کئچیرم

آلتینا اؤزو ده سورقو و سوآل بونالرین بدنلری نه گوناه ائتمیش، 

 اسینا باخمایاراق گونوموزده بیر عادت و عنعنعه حالینا گلمیش. آلینم

النماغا و بیرلیکده سلیمان ابن ُصَرد هوادارالر آراسیندا بیر مکتوب ایمضا

 684یئریمگه دعوت ائتمگه باشالتدی. گؤروش تاریخی   وغرواؤلومه د

شهری نین قوزئیی دئیه   میالد ایلینده، نوامبر آییندا و گؤروش یئری کوفه

دی. توبه چیلرین سایی آد یازدیرمیشالردان آز اولماسینا قرار آلین

زاماندا، بللی اولموش یئره توپالندیالر. توبه  ئتدیکلریباخمایاراق بللی ا

لر اورادان فرات چایی نین قیراغی ایله قوزئی طرفه دوغرو، شام چی

دوغرو گئده  کربالیا اوزلرینی قاراالدیقدان سونرا،طرفینه یوال دوشدولر. 

آغالراق امام حسین  ؛، امام حسین نین قبری نین اوستونه یئتیشدیلررک

قبرین یانیندا قارشیسیندا گوناهالرینی اعتراف ائده رک بیر گئجه 

ژانویه آیی نین اوللرینده  ،میالد ایلی 685یوال دوشدولر.  ،دیقدان سونراقال

قوشونالری طرفیندن قاباقالری آلیندی. اموی عین الورده بؤلگه سینده 

خلیفه لیگی نین  ، اومویؤزلدیکلری و اومود ائتدیکلری کیمیبئله لیکله گ

 اواشاوز اوزه گله رک مشاجره ائتدیکدن سونرا، سا ایله قوشونالری

آز اولدو. آنجاق دؤیوش  بو آجیماسیز ساواشدا ساغ قاالن. باشالدیالر

مئیدانیندا اؤلولر ایله اوز اوزه قاالنالردان بیریسی ساغ قالدیقالرینا گؤره 

سیز دوز  : هللا سیزه رحمت ائله سین.اناراق اؤلولره اوز توتاراق دئدیاوت
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قاچدیق. دئمک، سیز  ،بدانیشدینیز و دؤزدونوز، آنجاق بیز یاالن دانیشی

 .7اؤلوم عهدینی یئرینه یئتیردینیز، آنجاق بیز آبروسیزلیقال ساغ قالدیق

کوفه توبه چیلر حرکتی شیعه اسالمی نین باشالنیشی ساییلمالیدیر. 

عنصرالر و آنالییشالر تلفظ   دیندارلیغی نی اولوشدوران بوتونبورادا شیعه 

 و آرزوسو فداکارلیق ایستگی او گوندن باشالمیشده -شیعه .موشاولون

 قدر دگیشمز اَن اؤنملی و مهم بیر خصوصیت ساییالر. هبوگون

وجدان عذابی  ین متحمل اولدوقالریمیالد ایلینده توبه چیلر 684/685

فداکارلیغی شیعه لر عاشورا مراسیملری ایله حیاتا کئچیرمکله   ،نیعملی

اولونماق اوچون نظرده ماهیتجه تکرار  بو فداکارلیق لر.دیمذهبیلشدیردا 

و شیعه مذهبینی فداکارلیقال ساغ قالماغی  لرتوتولموشدور. بو مراسیم

 .وردویاشاتماغی نظرده توت

ده کی -میالد ایلینده، توبه چیلر اؤلدوکلری ایل، کوفه 685هامان ایل، 

کربال  حبس ائده رکشیعه لر قیام ائده رک کوفه شهر مسئولونو 

. شیعه حاکیمیتی دیوان توتدوالرقورخونج را ساواشیندا مسئول اوالنال

حؤکوم سوردوگونه  و عراغین گؤنئی بؤلگه سینه ایل یاریمشهرینده کوفه 

یئنیلگه یه )شکسته( اوغرادی. قیامچیالر امام حسین نین یاراق اباخم

اوغلو علی زین العابدینی دئییل، حسن و حسین ایله اؤگئی قارداش 

ائتمیشدیلر. بو دا شیعه تعیین ؤزلرینه امام آدلینی ا الحنفیهاوالن محمد 

نین او زامان بللی بیر شجره نامه اوزرینده دوشونمدیگینی 

 اوغلو، )فیکیرلشمدیگینی( اورتایا قویار. دئمک، محمد الحنفیه علی نین

دن -فاطمهاولماسینا باخمایاراق برابر حقوقلو  حسن و حسین ایله

. تانیمادیالرنو معصوم امام دئیه او لر دوغولمادیغی اوچون، سونرا شیعه

علی، امام زین العابدین سیاستدن اوزاق دورماقال، اونون تعقیبچیسی 

 . سیاسته قاتیلمادی محمد باقر ده اوالن 
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امام محمد باقر و اوندان سونراکی امامالر سیاسته قاتیلمادیقالینا 

راق فقه عالیمی اولماسینا باخمایا اؤگئی قارداشی، زئیدباخمایاراق 

ت علیهینه اموی  خلیفه سی هشام ابن عبدالملک طرفیندن حاکیمی

نی مدینه شهریندن آیری شهرلره گئدیشی تدبیر گؤرور دئیه اونون

دی. آنجاق زید کوفه شهرینه گئده رک اورادا سیاسی چیخیشالر یاساقال

بیر قیاما زئید ایللرینده  739/740 ائتمکله چوخلو طرفدار توپالدی. 

و  یه ئتمگه چالیشاراق خلیفه هشام قارشیسیندا یئنیلگهباشچیلیق ا

اونون گنج اوغلو یحیی دا  .یاراق دونیاسینی دگیشدیشکسته اوغرا

 ده ایران ممالیکی محروسه سی نین شرقینده ساواشدا اؤلدو.-743

 نین عهیش ه،یدیئزالر. زیدیه آدالندی یدین طرفداری اوالن شیعه لرئز

 ل،ییمحدود دئ ییسا نیامامالر ندایشییآنال هیدیئ. زدیرندانیقولالر کیچیک

 یبن اب یعل هیدیئ. زاشارالری ندایشمال نین یمملکت منی بوگون هیدیئز

 یریلردن آ عهیش کیلیامام 12 ینیاؤزلر اولدوقالرینا رغما یسیانچیطالب 

 هیدیئ. زشیرمیشدیگل یشییمکتب آنال یریاؤزونه خاص آ هیدیئ. زلرلریب

. ریتان یحق نائب نیغمبریپ ی-ن خطاب و عثمان ابن عف انابوبکر، عؤمر اب

قرائتی ایله  ایله اره گئتمکو صیغه ولنمکده صیغه ائتمک ئزئیدیه ا

  .مخالیفدیر

جعفرالصادقین امام گلدی.  یامدینه شهرینده دونیاده جعفرالصادق -702

یئر مالیکی   جعفر الصادقامام . جودی ایله شیعه جانالنماغا باشالدیو

میالد تاریخینده دوناسینی  765والراق سیاسته قاریشمادی و ا

( اموی خلیفه لیگی 749/750جعفر الصادق زامانیندا )امام دگیشدی. 

 یدکی هوادارالر-کوفهعباسیلر حؤکومته گلرکن حاکیمیتدن دوشمک ایله 

جعفر الصادیغین خلیفه اولماسینی آرزو ائتسه لرده، بو عمل امام امام 

عباسی خلیفه جعفر الصادق امام . 8طرفیندن رد اولدوجعفر الصادق 

( ایله گؤروشه رک اورادان نجف شهری نین 775-754) المنصور ،سی

قبرینی یئنیدن ایتمیش یاخینلیغینا گئده رک اورادا اوالن حضرت علی نین 
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خلیفه  ،(762ق )امام جعفر الصادقین اؤلوموندن اوچ ایل قابا .9دیتاپ

ی قوردو.  امام جعفر ینلیغیندا یئنی حاکیمیت مرکزیاخین المنصور بغداد

اوالراق مدینه شهرینده پیغمبره نسبت  یعالیم الصادق بیر فقه

شیعه او . بو باخیمدان دیاونالری ایضاح ائت و وئریلمیش حدیثلری توپالدی

  .10ساییالر و شیعه مکتبی نین قوروجوسو فقه عالیمیاوچون اؤنملی 

دا امام جعفر -796ی بللی اولمادیغی اوچون، امام جعفر الصادقین نائب

یرگین ائتدی. آنالشیلدیغینا تد نوالصادقین اؤلومو عراقداکی شیعه توپلومو

جعفرالصادیغین اوغلو اسماعیل ایللر قاباق بیر نائب اوالراق  ،گؤره

ایل قاباق  10سئچیلمه سینه باخمایاراق جعفرالصادیقن اؤلوموندان 

ن بیرینجی اوغلو عبدهللا آتاسیندان بیر نئچه آی اؤلموشدو. جعفر الصادغی

ر اوالدی مذک  گئری بوراخمادی )آرتیق یاشادی و هئچ بیر نسل اؤزوندن 

.  بئله لیکله شیعه لر آراسیندا اختالف نظر یاراناراق شیعه لر بیر اولمادی(

موزه ونئچه بؤلومه آیریلماغا محکوم اولدوالر. او آیریمالردان بیری ده گون

اولموش. اسماعیلیه  مکتبی یهوارلیغینی سوردورموش اسماعیل کیمی

. ل ائتدیجعفرصادقین اؤلموش اوغلو اسماعیلی امامت اوچون قبوامام 

ونجو امامی ساییالر. -49اسماعیلیه فرقه سی نین بوگون ده آغاخان 

جعفر الصادقین اؤلومونه اینانمادیالر. امام الر ایسه ابعضی گوروپالشم

دئیه قلمه آلماغا  غائب )غیب( امام ،الصادیغیجعفر اونالر 

حیاتدا ری امام جعفر الصادقین آیری اوغالنالچالیشدیالر. آنجاق 

ه لیکله موسی اوچون، بو دوشونجه قبول اولونمادی. بئل قالریاولدو

بونا باخمایاراق شیعه امام اوالراق قبول اولدو.  جیالکاظم یئتدین

الراق موجود اوالن امام مودئلی ایله شکیللنمه مرحله سینده فیزیکی او

امام و سونوندا غائب یاشاندی غائب امام مودئلی اوزره نئچه دفعه تردد 

 .11مودئلی غالب گلدی
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میالد  795/796امام موسی الکاظم اول مدینه شهرینده یاشیردی. 

امام  ،یب دؤنرکنن الرشید مکه و مدینه زیارتینه گئدایللرینده خلیفه هارو

بصره شهرینده او ل اونو  اؤزو ایله عراغا آپاراراق ده ظمیسی الکاوم

ئله لیکله ب. ردیس ائتدیائوینده محب اؤز بغداددادا دی، سونرا تساخال

شیعه   دی.ننظارتی آلتیندا ساخالنماسی باشال امامالرین عراقدا خالفت

شیعه  روایتلری بئله نظارت آلتیندا ساخالماقالری "شهیدلیک" قلمه آالر.

بوتون اماماالر اثنثناسیز سنی خلیفه لیگی طرفیندن  ،اینانجینا گؤره لرین

بوگون عاشورا تعزیه  .12شهید اولموشالرزهر ایچیرمکله  وزور ایله 

چیلیگینده ده "شهید امام" آنالیشی یایقینالشمیش بیر آنالییشا 

 دؤنموش.

دن عراغا سورگون اولدوقدان سونرا، ایلک -الرضا آتاسی مدینه موسی

 مالمأمون اماخلیفه میالد ایلینده  816دی. آنجاق اده یاش-الراق مدینهاو

قیزینی اره وئرمکله اونو اؤز الرضانی خراسانا آپاردیقدان سونرا، امام رضایا 

بغداددا باش وئرمیش قیامی   ، المأمونخلیفهتدی. ولیعهد اعالن ائ

نیاسینی امام رضا طوسدا دو ،باسدیرماق اوچون بغداد یولوندا اوالرکن

 . 13دگیشدی و مشهد شهرینده دفن اولدو

. عائیله ائولندینون قیزی ایله -فه مأمونیخل ،محمد التقی اوشاق ایکن

سی ایله بغداددان مدینه شهرینه دؤنه رک بیر مدت ده اورادا یاشادیقدان 

امام دی. تده خلیفه معتصم اونو بیر داها بغداد شهرینه گتیر-835سونرا، 

ایلده بغداد شهرینده دونیاسینی دگیشدیکدن سونرا،  محمد تقی هامان

 .14سامرا شهرینده باباسی موسی الکاظمین یانیندا دفن اولدو

 .کؤچوردوبغداددان سامرا شهرینه  نیپایتختیاؤز خلیفه المعتصم دا -836

تابع ه ، امامالر دا خلیفه نین اطاعتینبئله لیکله سامرا پایتخت اوالرکن

نی سامرا شهرینه -المتوکل امام علی النقی ،خلیفهده -848. توتولدوالر
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گتیرتدی. شیعه لر امام حسین نین قبرینه چوخ عالقه گؤرستدیکلری 

امام حسین نین قبیرینی یئر ایله بیر خلیفه المعتصم ده -850اوچون، 

علی النقی دونیاسینی دگیشدی و یاشادیغی امام ده -868ائتدیردی. 

 بینادا دفن اولوندو. 

 خلیفه معتصمین سامرا شهرینده اوردو )عسکر( دوشرگه ،الحسن

ی لقبسینده یاشاماغا مجبور اولدوغو اوچون، الحسن العسکری  )قرارگاه(

، ینده-25ده دکابر آیی نین  -873ایله تانیندی. امام حسن العسکری ده 

دونیاسینی  ،یاشیندا اوالرکن 28ینده، ده ژانویه آیی نین بیر-874یوخسا 

دا آتاسی نین یانیندا اؤز بیناالریندا دفن اولدو. بوگون  دگیشدی. او

 ." آدی ایله تانینارالعسکَرینو " اوراسی زیارتگاه اولموش

 ر اوالدیاون ایکینجی امام: روایتلره گؤره اون بیرینجی امامین مذک  

کسیلمه ده، امامالرین آنا خطی نین  اولمامیش. قدیم شیعه منبعلری

م شیعه اجماعالرینی آغیر وعراق و ق یگی(سی )نسلین داوام ائتمد

ین باشیندا امامین کیم اولدوغو اومتلدیگینی، بئله لیکله بحرانا سوروک

و  بؤلوکلر، اوندان چوخ مختلیف )شیعه( پارچاالندیغیسوآلینا گؤره حزب 

دؤنمی و دوره   بو شیعهسنتی  فرقه لر اورتایا چیخدیغینی، تأیید ائدرلر.

 .15دیقلمه آل دئیه دؤره سی "ةلیق "حیرینشیقچا  نی اؤز تاریخینده

بیری اولدن اون بیرینجی امامین محمد آدلی بیر اوغلو  بؤلوکلردنبو 

تاریخینده دوغولدوغونو ادعا ائدیرمیش. بو ادعایا  869اولدوغونو، اونون 

فه نین خلی ، آتاسی اونوچاتمادان اجتماعا وارد اولماغا یاشی ، محمدگؤره

غائب چوخ یاخین عائیله عضولری اونو  آنجاقمیش. زلتقورخوسوندان گی

اونون  ،اون بیرینجی امام اؤلرکن بئله لیکلهگؤرورموشلر. اولماقدان قاباق 

 بیر گون گلجک و شیعه نی ش،و غائب اولمو نائبی ظاهر اولمامیش

 .16ه جکدیریئر اوزونده حیاتا کئچیره جکدیر و عدالتی رهبرلیک ائده جک
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غائب امام اوزره بو دوشونجه و  ،ه گؤرهنین نظری-المتاریخچی هاینز ه

ائله ، لی نین اوچونجو اوغلو، محمدتصور او زاماندا تازا دئییلدی. حضرت ع

امام جعفر الصادق و امام موسی الکاظم ده دونیاالرینی جه ده 

 بعضی شیعه لر اونالرین غائب اولدوغونو تئزلیکدهدگیشدیکلریندن سونرا، 

اون ایکینجی امام  و نظردوشونجه  ده ائدیرمیشلر. بئله بیرگلجکلرینی ایفا

 200اوچون ده اورتایا آتیلدی و اونون شیعه لر آراسیندا قبول اولماسی 

دؤره سینده اورتایا لیق(" چاشقیین) ةحیر"زامان آخاریندا ایل زامان چکدی. 

یانیندا نین  "شیعه امامی"گئتمکله  لیف فرقه لر آرادانچیخمیش مخت

"اثنا . آدی دا ایشلنمگه باشالنمیش ")اثنا عشری( ین ایکی اماماو"

"امام  آییران او بیری شیعه اینانجالریندان نیآنالییشی "عشری شیعه

لمه ائدی ه جک دئیه وعدو گل تانیندیغیآدلی امامین غائب زامان" 

  .17سیدیر

لی امام ول دئییلیردی: خلیفه نین اَ اامام غائب اولدوغو موضوعسوندا 

سفیر  نس اراضیسینده یاشار. دؤرت نسلچاتماسین دئیه او بیزا اماناز

ده اولدوغو دئییلر. -رابیطه ایله اومتواسیطه سی ایله باشسیز قالمیش 

( "الغیبت الصغری" 941 -874)نی دؤره دؤنمی و بو فقه عالیملری 

ایله رابیطه سی  اومتامام زامانین  میالد ایلینده 941 .الندیرمیشالرآد

اولمایاجاغی، ایلیشگیسی و  سیایلگیلدیگی، هئچ کیم ایله کسی

)زامانی( "غیبت الکبری دؤنمی  دئیهکس اونون آدیندان دانیشابیلمز هئچ

گونوموزده  شیعه اثنا عشعریوئریلدی. بئله لیکله  باشالدی" خبری امته

بو سورقو و سوآال جاواب وئره بیلمک امامسیز و باشسیز قالدی.  کیمی،

دائمی موباریزه کیمی تصویر ائتمک اوالر. عه تاریخینی شی ،اوچون

مسئله  "شیعه اماملیغی"ایسه انقالب ایسالم آدینا اولموش ایرانداکی 

18سون جاوابینی وئرمگه چالیشدیسینده 
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 شهری قوم

 

ده عرب ائتنوسونا مالیک اوالن اسالمیتی قبول ائتمیش بیر چوخ بؤلگه لر

یفه لیگی نین گؤزوندن اوزاق اؤز خل مختلیف گؤروشلو انسانالر سنی

اوچون،  یایماق قوروماق و دوشونجه لرینی سیاسیلشمیش مذهبی

ب بؤلگه لره آخین شهرلریندن اوزاقالشاراق شرق و غر بغداد و کوفه

یاشاماغا  لرده-حاکیم اولموش بؤلگهعرب دیلی و مدنیتی ائتمگه و 

چیلیک، اداره بیلیندیگی کیمی عرب دیلی ایستر حاکیمیت الر.دیچالیش

ممالیکی ایل ایران  300چیلیک و ایسترسه ده ادبیات باخیمیندان 

کربال واقعه سیندن سونرا شیعه لر   .حاکیم ایدیده محروسه سینه 

اومویلر طرفیندن باسقینا معروض اوالن رافیندا اطاونون و  شهری کوفه

قوم دن -کوفه بیر سایدا عرب میالد تاریخینده 712، الری اوچونقالدیق

کوفه الر. بئله لیکله دیشهرینه آخین ائتمگه و اورادا یئرلشمگه باشال

میالد  713 -712 شیعه گلمیش عربلر واسیطه سی ایله قوما شهریندن

شیعه ایدئولوژیسی  .کؤک )ریشه( سالدی  قوم شهرینده ایللرینده

عربلیک دن تغذیه اولدوغو اوچون، بو شهر -کوفه قوم شهریباخیمیندان 

 . 19شونو یوز ایللر ساخالیابیلدیقورولو

قارداشینی گؤرمگه  ،میالد تاریخینده امام رضانین باجیسی، فاطمه 817 

، دیل عقیدهیاشایان ده خستلندیگی اوچون، قومدا گئدرکن ساوه شهرین

خستلیکدن  ؛یعه لرین یانینا آپاریلدیشاوالن باخیمیندان یاخین و مدنیت 

ن، دونیاسینی دگیشدیکدن سونرا، ساغالم جان قورتارابیلمدیگی اوچو

. قوم شهرینده شیعه لرین کؤک دیقوم شهرینده تورپاغا وئریلفاطمه 

اونجو یوز ایللرینده آدلی و سانلی -10اونجو و -9سالماسی ایله میالدین 

 .20تدیالرینده اثرلر یاراعرب کؤکنلی شیعه مؤلیفلر قوم شهر

                                                             
19 Heinz Halm, bax orada, S. 142. 
20 Heinz Halm, bax orada, S. 39. 
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گلدیکدن سونرا، قوم ده موغولالر ایران ممالیکی محروسه سینه -1224

قاراقویونلو و آق قویونلو ، اونجو عصرده-14شهری اهمیتینی الدن وئردی. 

 . دیقلمه آلین بیر داها آدی نین قوم شهری تاریخی قایناقالر زامانالری

( آذربایجاندا حؤکومته گلدیکدن و ایران ممالیکی 1722 -1501صفویلر )

شیعه لیک شهری محروسه سینه حاکیم اولدوقدان سونرا، قوم 

 ده عراقداکی شیعه-1638دی. بیر داها جانالنماغا باشالاساسیندا 

شهرلری عثمانلیالر طرفیندن عثمانلی ایمپراتورلوغونا قاتیلماقدان اؤنجه 

عراقداکی قبرلره گئدن  ( 1629 – 1588ده بیرینجی شاه عباس ) 

ی شاه دی. بیرینجهد شهرلرینه ترغیب ائتمگه چالیشزوارالری قوم و مش

واسیطه سی ایله قوم شهرینده کی فاطمه یاراتماق عباس گوجلو وقفلر 

شاه ائتدیردی. اوسته لیک زیارت ائوی )زیارتگاه( معصومه نین قبرینی 

زوارالر اوچون چوخلو قوناقلیقالر )مسافرخانه لر( ا شهرینه گلن عباس قوم

وخ دوزتدیردی. شاه عباسدان سونرا بیر چ سی مدرسه ده دین و بیر

قومدا تورپاغا وئریلمکلرینی  ،صفوی شاهالری دونیانی دگیشمدن اؤنجه

قوم شهرینده تورپاغا اونالر اؤلدوکدن سونرا، وصیت ائتدیکلری اوچون، 

حقوقو الهیات  بیرینجیقوم شهرینده ده صفویلر طرفیندن -1533. وئریلدیلر

گی مدرسه سی تیکیلدی. محسن فیض آدلی بیر عالیم اورادا درس وئردی

قومداکی  اوچون، بو مدرسه سونراالر فیضیه آدینی آلدی. بوگون ده

 "فیضیه علمیه قم" آدی آلتیندا تانینار. "علمیه" مدرسه سی

(  تهرانین پایتخت اولماسی، قوم شهری 1925 – 1796قاجارالر زامانی )

اوچون ده فایدالی اولدو. قاجارالرین وقف حمایتی ایله فاطمه معصومه 

اهی و اونون گنبدی، جمعه مسجیدی، فیضیه علمیه مدرسه نین زیارتگ

ده  فتحعلی شاه -1798سی داها دا گؤزل و یاراشیقلی حال آلدیالر. 

 طرفیندن فیضیه علمیه  بیر داها یئنیلندی.

شئیخ عبدالکریم حائری یزدی قوم فقه عالیملری نین  ،بیلیندیگی کیمی

یکدن سونرا، بو مدرسه ا یئرلشداداور قوم شهرینه گله رک دعوتی ایله
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ی. سید روح هللا موسوی بیر داها یئنیلندی و بوگونکو شکیلینی آلد

خمینی ده شئیخ عبدالکریم حائری یزدی نین شاگیردلریندن بیری 

. 21یاید

                                                             
ایشیق سؤنمز، آیت هللا، آیت هللا مؤسس:  21

www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm  

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm
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 شیعه غیبت دؤنمینده

 

بیر رسمی مذهب  الیکی محروسه سینده کی شیعه لیگینایران مم

 صفوی ، باشداجان تورکلوگونهاؤزونو آذربای ساحه سینه یوکسلمه سی

قومدا تحصیل دا باخیمدان  و ادبی تئوریک ،بورجلو اوالرکنشاهلیغینا 

دجله چایی نین قیراغیندا "درب  لمیش، بغداد ایله کوفه آراسینداآ

محمد بن يعقوب بن إسحاق  السلسله" آدلی بیر یئرده مسکون اولموش

ر بن علي بالحسن بن يوسف و  (941 -879) )الكلیني ن محمد بن ُمطه 

وارلیغینی معنوی شیعه اؤز  الراآدلی ذات  )1250 - 1325(  الحلي

 ری شیعهاولمازسایدی، زامان آخاریندا او بی یتبو ایکی شخص. دورمدیون

 نین ده شیعه، امامی قولالری )کیسانیه و حتی زیدیه... ( کیمی

 یاییلماق شانسی اوالبیلمزدی.

ال کلینی بیر مؤلیف اوالراق شیعه لیک اوچون اولدوقجا اؤنملی و   

ت محمد پیغمبره  و امامالرا نسب اثرده اهمیتلی ساییالن "ال کافی" آدلی

بیرینجی  کتابی نینالکافی ینی کل .وئریلمیش روایتلری عربچه یازدی

کیمی موضوعالری طرح  "امامت"و  "کلمه سی شهادت"ده ینجیلد

. ایکینجی جیلدده: اینانج )ایمان(، اینانجسیزلیق )بی ایمانی(؛ ائتدی

پاکلیق، دفن، ناماز و ذکات؛  دینچیلیک باخیمینداناوچونجو جیلدده: 

نوالر )موضوعالر( اوزره قو و بونالرا بنزر اوروج و حج :دؤردونجو جیلدده

 . یازدی

شیعه لیک  دوغولموش و بغداد شهرینده درس وئرمیش،شهرینده  قوم

)شیخ صدوق(  ابن بابویه مؤلیفعربچه اثر یاراتمیش ایکینجی  اوچون 

ابن  کتابی یازمیش.بیر ال یحضره الفقیه" آدلی  نساییالر. ابن بابویه  "م

مسئله لرینده  یفقه نین شیعه بابویه نین نظرینه گؤره، هر هانکی بیر

ابن بابویه نین بغداد شهرینده  چتینلیگی اوالرسا، بو کتابی اوخومالیدیر.

https://de.wikipedia.org/wiki/1325
https://de.wikipedia.org/wiki/1250
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تربیت ائتدیگی شاگیردلر، سونرا "آل بویه" حؤکومتی نین دوشونجه 

  تعیین ائدیجی اولدوالر.باخیمیندان شکیللنمه سینده 

ان و امامالرد کلینی نین یازدیغی "الکافی" آدلی اثر محمد پیغمبردن

 قدیم ائدرکن، قوم و بغدادداکیت نایحدیث و روایتلری شیعه اجماعس

فقه اوصولونو گلیشدیرمگه  ،نسلین شیعه عالیملری سونراکی

کئچمیش سنتی مکفوره لردن اؤز بو فقه عالیملری بئله لیکله الر. دیباشال

هدفی گلجک الر. اونالرین دیزامانالرینا اویقون تصمیم توتماغا ایمکان یارات

اوچون هر هانکی بیر اوز وئره بیلجک سورقو و سوآال جاواب تاپماق دئییل، 

داها آرتیق سورچ و پروسه نین اساسینی قویماق و اونالری تعیین ائتمک 

اورتایا  نهاولموش. بئله لیکله زامانالرینداکی و گلجک نسلین عالیملری

بیلمک ایمکانینی وئره  ه مستقیل جاواباوزر مذهبی مسئله لر جاقچیخا

  الر.دییاراتماغا چالیش

ی و حل یولو تاپدیغی سنتی و فقه اصولونا گاوسته شیعه لیک اوزلشدی

اساسالنان مسئله لره سنی کسیم داها اؤنجه لر حل یولو تاپدیقالرینا 

سنی کسیم ایله مشاجره حالیندا اولدوقالری  باخمایاراق شیعه لر

حل یولونا بویون اگمک لیف ائتدیکلری ین تعیین و تکاونالر سنیلر اوچون،

لر "مسلمانالرین آنالشماسی و دیلر. اؤرنک اوالراق سنیایستم

اساسیندا  نقطه اورتاق و مشترک اوزالشماسی )اجماع(" آدلی بیر

  سنی کسیمه گؤره، هللا بعضی مسئله لره جاواب تاپماغی تکلیف ائدرلر.

طا ائده جگینه اومتی نین هامیسی نین یولدان چیخاجاغینا و خ

الر. بو سایی اینانج . سنی کسیم اوچون بو بیرکسینلیکله اذن وئرمز

نظر ، او ینده بیر اورتاق نظره یئتیشرسهاینانج مسئله لر اومتاساسدا 

حضرت ینا گؤره، آنالییش  Dogma)دوگما )سنیلرین خطاسیز ساییالر. 

 .دیالرزتوخونولما دگیشمز و لرروایت لر،حدیث یلمیشمحمده نسبت وئر

 سای باخیمیندان  بو آنالییشال شیعه لر سنی لر ایله مقایسه ائتدیکده

  آزلیقدا اولدوقالری اوچون هر زامان اودوزان اوالرالر.
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خطاسیز امامالرین  ،بئله بیر مقامی نظره آالراق هر هانکی بیر اجماع

، شیعه حقوق نظرلری ایله اوست اوسته دوشرسه )مطابقت ائدرسه(

موافقت ائدر. امامین نظرینه قارشین هر  ایلهاجماع  ئله بیر ا تئوریسی

بئله مقامالری نظره   .دیرهانکی بیر اجماع دوشونولمز و قبول ائدیلمز

بیر حقوق قایناغی  ،آالراق شیعه لیک اجماع )اتفاق نظر( آنالییشینی

 عمال رد ائتدی. تانیمایاراق، اونو)منبعی( 

شیعه  یامام 12ع )اتفاق نظر( یئرینه بئله لیکله سنیلیکده اوالن اجما

ری قابلیتینه شبهه ل "عقلسنیلرین  ". دوقبول اولون "عقل" لیکده

یعه لر انسان عقلینا اینانیر و تشکیل ائتدیگی حالدا، شاوستونلوک 

شیعه لره گؤره، هللا . عقلی ایله مسئله لری درک ائتمک ایسترلرانسان 

ایستگینی تشخیص وئرمک اوچون  انسانا عقل وئرمیش. عقل انسانا هللا

کؤمک ائدر. معجزه و درک هئچ زامان بیربیرلرینه قارشین دئییل، 

 بیربیرلریندن آیریلمازدیرالر.

شئیخ المفید و شریف ه باغلی اوالن بغدادداکی شیعه مدرسه سین

المرتضی سنت )نقل( و درک )عقل( مقوله لری نین برابر حقوقا مالیک 

شیعه اینانجینا گؤره بوتون مسلمانلیغین  تدیلر.اولدوقالرینی ایضاح ائ

 قانونی باشچیسی امام مهدی ساییالر. 

حضرت محمدین  ،گؤره میالد ایلیندن باشالراق شیعه اینانجینا 874 -873

 ،روایتلره گؤره مهدی غائیب اولموش. وارثی ساییالن  اوزره مسلمانالر

اسیطه سی ایله شیعه میالد ایلینه دک رابیط انسانالر و 941غایب امام 

ده اولماسینا باخمایاراق، او تاریخدن اعتبارا -لیک عالمی ایله رابیطه

 اومتبؤیوک غایبلیک )الغیبت الکبری( عزمینده بولوناراق غایب امام ایله 

آراسیندا هر هانکی بیر رابیط یوخدور. بئله لیکله شیعه عالیملری شیعه 

مه سی  و شیعه لیگه روح لیگین بیر مذهب اوالراق داوام ائده بیل

باخیمدان صالحیتلی باشچیلیق ائتمک اوچون،  آیری بیر مودئل 



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            23

شیعه لیک تاریخی مجادله ایله دولو  بو باخیمدانگلیشدیرمه لی اولدوالر. 

 بیر تاریخ ساییالر.

امام زمان،  نظریه سینه اساسا، " نین او زامانکی شیعه عالیملری

ده سی اوالراق یئر اوزرینده عدل و پیغمبرین قانونی صالحیتلی نماین

عدالتین حاکیم اولماسینی تضمین ائده جک بیر حاکیم اوالجاقدیر. امام 

زمان هرهانکی بیر نائب بللی ائتمدیگی و آیریالرکن اونون آدینا چیخیش 

امام زامان غایب اولدوغو ائدن شخصلری متقلب قلمه آلدیغی اوچون، 

ت آنالییشی پرئنسیب اعتباری ایله هر نوع حاکیمی ،زامان ایچریسینده

شیعه لیگین بو تیتیزلیک )سختگیرانه(  .22"غصبکارلیق و زوراکیلیقدیر

. دیموضع سی سنی اوالن عباسی خلیفه لیگی زامانیدا دا داوام ائت

شیعه لره گؤره، عباسی خلیفه لیگی حقیقی مؤمنلری ظولمه تابع توتان 

عباسی خلیفه لیگینه قارشین  ،و امامالری شهید ائدن اولموشالر. شیعه

حاکیمیته گلمه  ، اؤزوسینا باخمایاراقوشدورمابیر آزلیق مخالیفت اول

و  دیسی اوچون ده هرهانکی بیر پالنی )برنامه سی( اولما

 سی فرقهایدئولوژی . شیعه بیر  دیحاکیمیتچیلیکدن راحاتجا اوزاقالش

ه بیر مرکزه ی شخص دئیصالحیتلقورولوشونو اؤزو اوچون  اومتق اوالرا

 ، گونوموزه دک چتین یاشامینا داوام ائده بیلردی. تابع ائتمزسه ایدی

شیعه نظریه سینده محلی جمعین باشچیسی تک باشینا بللی عمللری 

. بو عمل و تکلیف محمد پیغمبر دییئرینه یئتیرمک حاقینا مالیک ای

نامازی  جامع ،ده یئرینه یئتیریلمیش عمللر ساییلیردی. او-طرفیندن مدینه

قیالندا مسلمانالرین باشچیسی، خطبه اوخویان،  ساواش زامانی اجتهاد 

ائدن، اختالفالری آیدینالشدیرماغا قاویشدیران، محکمه ائدن، مجازات 

ن طرفیند اومتتعیین ائدن، مجازاتی حیاتا کئچیرمگه بویوروق وئرن و 

)ذکات(  یوخسولالر اوچون دایانیشماق )همبستگی( آدینا وئریلن وئرگینی

آالن ساییالردی. بو سایدیقالریمیزین یانی سیرا حضرت محمد دین و 

                                                             
22 Heinz Halm, bax orada, Die Stellvertretung das Verborgenen Imams (Imam 
Zəmanın Naibi), S. 101 
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سیاست باشچیسی مسئولیتینی ده اؤزو ایله داشیردی )ائلچی 

گؤندرمک، گلن ائلچیلری قبول ائتمک، اؤزگه و بیگانه گوجلر ایله 

 آنالشماالر ایمضاالماق(. 

ایله بو عمللرین پیغمبرین قانونی نائبی، امام زامانین غایب اولماسی 

یئری بوش قالمادیغینا باخمایاراق، آنجاق اونالری یئرینه یئتیرمک بلیرسیز 

بیر زامانا کیمی )امام زامان قاییدان گونه کیمی( دوردورولدو )متوقف 

اولدو(. بئله بیر حالدا سیاسی سورچ و پروسه لردن اوزاق قالمیش بیر 

ایشلَولری )عمل کرد( فرقه اوالراق شیعه باشچی )امامی( نین بعضی 

ائتمه دی،  معامله مصرفسیز قالدی. شیعه لر هر هانکی بیر دؤلت ایله

ده شیعه لرین الینده اولمادی. بئله بیر  لر-ساواش آپارمادی و محکمه

 وضعیتده بیر چوخ سورقو و سوآلالر اورتا چیخدی:

دینی فرائضلر )ناماز، جمعه خطبه لری،  ،امام زامان غائب اولدوقدا -

 ذکات( نئجه اولسون؟ 

دوردورولسون  ،ذکات وئرمک، خمس وئرمک ده غائب امام گلن گونه دک -

 مو؟ 

بئله بیر وضعیتده کیم دول قادینالرین و یتیم اوشاقالرین قایقیسینا  -

 قالمالیدیر؟

اولدوقچا ناماز مسئله سی قرآندا یازیلدیغی اوچون، اونو حل ائتمک 

سیز( )امام زیر مسلمان، باشچیسیدی. هر براحات بیر مسئله ساییل

دی. آنجاق جمعه خطبه لری و وئرگی آلماق ناماز قیلماغا مسئول ساییل

)ذکات و خمس( اولدوقجا چتین بیر مسئله ساییالردی. بو ایشلر شیعه 

لر اعتماد ائتدیگی بیر شخصه احاله اولونمالی ایدی. بو شخص کیم 

   اوالردی؟ اولمالی ایدی؟ بو ایشلری کیمه اعتماد ائتمک

شیعه عالیملر بو سورقو و سوآلالرا جاواب تاپماغا چالیشارکن مذهبی و 

، مالی مسئولیتی حقوقی مسئله لره اؤزلری مسئول اولدوغو کیمی
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عراق عرب، عراق عجم و  اؤز بویونالرینا آلدیالر. هد ()خمس و ذکات

ی آذربایجان بؤلگه لرینده یاشایان شیعه لر بغدادا حاکیم اوالن سن

کیمیته قاتیلمانی دا او حا ،عباسی خلیفه لیگی ایله مخالفت ائدرکن

و غایب امام زمانین گلمه سینه اومود ائتمک ایله   لرراحات رد ائتدی

 کفایتلندیلر.

ونجو عصرده سنی عباسیلر حؤکومتینده شیعه لر پست و مقام -10

یت آلدیقدان سونرا، بو مسئله آلت اوست اولدو. یئنی یارانمیش موقع

شیعه عالیملرینی اؤز رفتارالرینی سنی دؤلت قورومالری )ارگان دولتی( 

اوزره یئنیلمگه )تجدید نظر( زورالدی. او زامانالر بغدادداکی عباسی خلیفه 

لیگی نین قدرتی عرب، تورک و ایران ممالیکی محروسه سیندن اوالن 

نین  قوشون باشچیالری نین جایناغیندا یئر آالراق عباسی خلیفه لیگی

ردی. بو قوشون باشچیالری بیر بیرینه یکؤلگه سی ساییل ونونقدرتی اؤز

قارشین حاکیمیت اوزره دعوا ائدرکن عباسی خلیفه لیگینی  ده گؤتور 

ایللری آراسیندا  1055-945ردیلر. یقوی و آغیر یونگول ائد

قوشونباشچیالری نین اداره چیلیگی آلبویه طایفاسیندان اوالن قوشون 

الینده ایدی. آلبویه خزر دنیزی اطرافیندان اوالراق شیعه لیگه باشچیسی 

مئیل گؤسترمه نین یانی سیرا موزدلو نظامیلر اوالراق خوزیستان و فارس 

ده آل بویه نین بیر عضوو بغداددا -945بؤلگه سینده بیر بگلیک قورموشدو. 

حاکیمیتی اله کئچیررکن آل بویه نین او بیری قاناتی ایران ممالیکی 

بؤلگه  ()فارس، اصفهان، همدان و کیرمان سه سی نین غرب و مرکزمحرو

آل بویه شیعه لیگه مئییللی اولدوقالرینا . 23.لرینی اله کئچیردی.

 حاکیمیتچیلیک باخیمیندان باخمایاراق خلیفه نی آرادان گؤتورمک و

ائتمک ده ایستمیردیلر. بئله لیکله تقدیم غاصب  شیعه لر ایچره اؤزلرینی

یه اؤز حاکیمیتینه برائت قازاندیرماق  اوچون، سنی عباسی خلیفه آل بو

 . 24سینه ده توخونمادی

                                                             
23 Bax orada, S. 108. 

بو مسئله اوسته ایضاخ اولوندو. امام زامان گلیب حؤکومت قوران گونه دک  شیعه   24
 عالیملری نین نظرینه  بوتون یئر اوزونده حاکیمیتچیلیک غصبکارلیق قلمه آلیناردی.
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نجف، کربال، سامرا و دن حیمایت ائتمگه، -بو آرادا شیعه لر آل بویه

اطرافینی دیوار ایله  نین قبرلری امام کاظمین شهرلرینده کی  دفن اوالن

یش وئرمگه و وقف قورماغا باغ اونالری اؤزلرینه زیارتگاه ائتمگه، هؤرمگه،

مشغول اولدوالر. کربال و نجف شهرینده شیعه لر اوچون مقدس ساییالن 

هتک حؤرمت اولدوغو اوچون، بو زیارتگاهالر  بدوی لر طرفیندن ،تگاهالرزیار

.  محرم آییندا بغدادین حاشیه سیندکی شیعه لر الرقورونما آلتینا آلیندی

بئله لیکله غدیر خم حئکایه لری یاس مراسیم کئچیرمگه باشالدیالر. 

تیکرارالنماغا و علی پیغمبرین قانونی نائبی قلمه آلینماغا  باشالندی. 

ده بغداد شهرینده شیعه لر بیرینجی دفعه اوالراق اجتماعیتده کربال -963

 963واقعه سینی ماتم توتماغا باشالدیالر. بغدادلی تاریخچی ابن الَجوزی 

 میالد تاریخینده یازمیش:

بازارالر باغالندی، دوکانالر  شهرینده وندا بغداد-10"محرم آیی نین 

دی، آشچیالر آش -ساتیشی دوردوردو: قصابالر حئیوان کسمه

بیشیرمدی، جماعات دورمادان بیر دامال سو اوچون یالواردی، بازاردا چادیر 

دیکتیلدی و چادیر آغاچالری کئچه  ایله باسیریلدی، قادینالر ساچالری 

زلرینه وورماغا، حسین  اوچون آغیت ؤوچه لری دوالنارکن باش گآچیق ک

 .25"دئمگه و آغالماغا باشالدیالر

سنیلر اونالری مسخره  شیعه لر آغالرکن ندهملریعاشورا یاس مراسی

-973ائتدیکلری اوچون شیعه و سنی آراسیندا قارشی دورما یارانیردی. 

رما نتیجه سینده ده الکرخ شهرینده شیعه و سنی آراسیندا قارشی دو

مداخیله ائده رک  حؤکومتمینلر نفر بیربیرلرینی اؤلدوردو. بئله لیکله 

ده  الکاظمین -1051شیعه لرین محرم مراسیملرینی یاساقالدی. 

شهرینده یئتدینجی و دوققوزونجو امامالرین زیارتگاهالری  سنیلر 

ده طرفیندن داغیدیلدی و آل بویه شخصیتلری قویالندیغی قبیرلر 

 سؤکولدو.

                                                             
25 Heinz Halm, bax orada, S. 55. 
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آل بویه زامانیندا امام موسی نسلیندن اوالن شریف الطاهر المصطفی 

نئچه دفعه رسمی اوالراق مکه یه حجه گئدن حاجیالرا  ،ذاتبیر آدلی 

باشچیلیق )سرپرستلیک( ائتدی. او پیغمبر نسلیندن اوالنالرین شجره 

)سید "بئشدن بیر وئرگی توپالدیغی نامه لرینی کنترول ائده رک اونالرا 

م. اؤلموش(  1015پایالدی. سونرا اوغالنالری شریف الرضی ) نیمالی("

منصوب م. اؤلموش( اونون اولدوغو مقامدا  1044و شریف المرتضی )

. الرضی بیر مدت ایلک امکداشلیق ائتدیلر عباسی خلیفه لیگی اوالراق

 ده  شهروندلرین مسئولالر علیهینه ائتدیکلری شکایتلره یئتیشمک

ده عباسی خلیفه سی نین  نائبی اولدو. بو آرادا الرضی حضرت ایشلرین

علی نین نقل اولموش دانیشقالرینی، مکتوبالرینی، خطبه لرینی "نهج 

بیر چوخ   .26توپالماغا باشاردی بیر کتاب اولسون دئیه البالغه" آدی آلتیندا

عباسی خلیفه لیگی درباریندا مقام آالن شیعه شخصلری نین امامالری 

رمکده متهم اولدوقالری دا یازیلی قایناقالردا یئر آالر. او زاماناالر اؤلدو

"  آدلی بیر کتاب یازیلدی.  اورادا ئله سیامکداشلیق مسحاکیمیت ایله "

او یازیدا  شریف المرتضی نین دا بیر یازیسی وار. شریف المرتضی

رفتارینی و  ینیاؤز داورانیشعباسی خلیفه لیگینده مسئول اولدوغو 

سوره سی  12. المرتضی او مکتوبدا قرآنین سالندیرماغا چالیشدیاسا

ینجی آیه سینده وئریلدیگی بیلگی و معلوماتا اساسا مصرده -55نین 

یوسفین فرعونا انبار مسئولو اولدوغو، علی نین عثمانین خلیفه 

سئچیلدیگی زامان سئچیم هیئتی نین عضوو اولدوغو و عثمانین خلیفه 

.  بئله میشائت قازاندیرماق اوچون قلمه آلللرینه برسئچیلدیگینی اؤز عم

و رفتارالری نظره آلدیقدا، امام زمان طرفیندن قانونی  الریداورانیشبیر 

ساییلمامیش بیر سیاسی قدرت و حؤکومته  بیر شیعه نین قاتیلماسی 

 نین نئجه مسئله لی اولدوغو اورتایا چیخار.  

                                                             
26 Heinz Halm, bax orada, S. 109 – 110. 
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حؤکومت ایله دنیوی یته گؤره: "ه نسبت وئریلمیش روا-امام جعفر الصادق

شیعه قارداشالرین احتیاجینی گئدرمک و   ،همکارلیق ائتمگین کفاره سی

 .27"رفع ائتمک ساییالر

اونونجو عصرین ایکینجی یاریسی و اون بیرینجی عصرین بیرینجی 

یاریسی آل بویه حؤکومت ائدرکن و اوندان سونرا اورتا آسیادان 

ادداکی خلیفه نی آل بویه کنترولوندان آزاد سلجوقلوالر آخین ائده رک بغد

 بیر شیعه لیگین وضعیتینده گؤزه گلیم و بؤیوک ،ائتدیکدن سونرا دا

دگیشیکلیک گؤرونمدی. آنجاق اون اوچونجو عصرده شیعه لرین 

وضعیتینده بؤیوک دگیشیکلیک ائدیلدی. چنگیزخانین بغدادا سالدیریسی 

لیگینه سون قویدوغو و بغداددا عباسی سنی خلیفه  ، )حمله سی(

شیعه  ،مه سیموغول خانی قوبیالی آدلی ذاتین خلیفه نی دارا چکدیر

لری اولدوقجا مسعود ائتدی. او اساسدا شیعه لر خلیفه نین اعدام 

آنجاق شیعه لرین قاباقکی ادبی و مدنی اولونماسینی بایرام ائتدیلر. 

یندن اماندا مرکزلری اوالن بغداد و قوم شهرلری موغولالرین حمله س

قالمادیغی اوچون، موغولالر فرات چایی نین قیراغیندا اوالن  الحل ه 

شهرینه سالدیرارکن اوراداکی شیعه لر خوشخدمتلیک اولسون دئیه 

رپو سالماقدا کؤمک ائده رک حضرت ؤموغولالرا فرات چایی نین اوزرینه ک

موغول سالدیریغیندان جف شهرینی علی نین قبری واقع اوالن ن

فرات چایی نین قیراغیندا شیعه اماندا ساخالماقال وجوموندان( )ه

ی مرکزادبی و مدنی فعالیت  شیعه ادیبلری نین ،شهری لشمیش الحل ه

 .اولدو

میالددا الحسن ابن یوسف عراغین الحل ه شهرینده، بیر شیعه  1250

ده تحصیل -ل هنین یانیندا الحده دونیایا گلدی. او آتاسی و عمیسی -عائیله

آذربایجاندا حاکیم اوالن موغول خانی اؤلجایتونون دربارینا لدیقدان سونرا، آ

گئتدی. موغول خانی اؤلجایتو الحسن ابن یوسف حل ی ذاتا اعتماد ائده 

ه اون ایکی امام رک شیعه لیگی قبول ائتدی. بئله لیکله اؤلجایتو تبریزد

                                                             
27 Heinz Halm, bax orada, S. 110.  
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موغول  ؛ آنجاق بو عمل مقطعی اولدو. سونراکیچاپ ائتدی آدینا سکه

ده -1325حاکیملری سنیلیگی قبول ائتدی. الحسن ابن یوسف الحل ی 

مشهد شهرینده اؤلدو و امام موسی الرضانین قبری نین یانیندا تورپاغا 

. بو 28وئریدی. الحل ی شیعه لیکده اجتهاد آنالییشینی اورتایا قویدو

 دن سوء-بو مسئله آنالییش شیعه لیک تاریخینده تعیین ائدیجی اولدو.

فتوا  زامان زامان شیعه عالیملری مجتهد لقبی ایله  استفاده ائده رک

 الر.وئرمگه چالیشدی

شخص خطادان اوزاق ساییالر. حضرت محمد،  14شیعه مذهبینه گؤره، 

قیزی فاطمه و اون ایکی امامالر. امامالردان فقط مهدی امام الزمان لقبی 

را بوتون انسانالر خطا ائده ایله دیری اوالراق غایب ساییالر. بونالردان سون

دین  ، حتی بیلر. دئمک، بو سایدیقالریمیزدان سونرا، هئچ بیر انسان

دئیه معصوم ساییالبیلمز. بئله حالدا و فقه عالیمی مجتهد  ،خادیمی

هرهانکی بیر مسئله  نقل و روایت اساسیندا اؤز حلینی تاپابیلمزسه، 

ئرمک مقامینا گلر: هللا بورادا انسانین دوشونجه سی و منطقی حؤکوم و

محمده عقل وئردی؛ او عقلدن فایداالناراق اؤز ایستگینی اساسالندیردی. 

هر هانکی بیر چتینلیک و مسئله اوزره سنت )نقل و روایت( اطالعات 

سه، انسان اؤز ذکاوتیندن )عقلیندن( فایداالنمالیدیر. و کؤمک ائتمز وئرمز

دئیه، انسان هر زامان او انسان یئتیشدیگی نتیجه خطالی اوالبیلر 

مسئله یه و اونون نتیجه سینه بیر داها باخمالی و عملینی اصالح ائتمه 

 مسئلههر هانکی فقه لیدیر. بو حئساب کتاب اساسیندا چالیشاراق 

 نی حل ائتمگه چالیشماق "اجتهاد" آدالنار.سی

بوگونکو شیعه لیکده مجتهیدلیک پرئنسیبلری نین اساسینی و کیم 

والبیلر دئیه آنالییشینی الحسن ابن یوسف الحل ی قویموش مجتهد ا

 (. الحل ی نین نظرینه گؤره:1325 -1250)
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مجتهد اولماق الهام، معجزه، یوخسا مقدسلیگه )مقدس اولماغا( قادر 

ر. بیلشخص مجتهد اوال زون ایللر دورمادان اؤیرنمک ایلهاولماق دئییل، او

شخصلره شامیل اوالر. بیر آز سایدا خاص متخصص  مسئله سی اجتهاد

متخصص شخص آیری متخصص شخصلر طرفیندن متخصص دئیه قبول 

مجتهد تانینان شخصین وئردیگی اوالرسا، او شخص مجتهد تانینار. 

او شخصین مجتهیدلیک نظرلری ایکی آیری مجتهد خطالی قلمه آالرسا، 

 حقی ساقط اولونار.

لموش( مجتهدلری الحسن ابن یوسف الحل ی دونیاسینی دگیشمیش )اؤ

 مسئولیتدن ترخیص ائتمک اوچون یازمیش: 

 "اؤلولرین دئمگه هئچ بیر سؤزلری یوخدور )ال َقوَل لِلمیَّد(. بیر مؤمن

بیر مجتهدین وئردیگی حؤکمه قارشین دونیاسینی دگیشمیش  هانکیهر

یالنیز دیری مجتهیدلر اجتهاد  بیر مجتهدین نظرینی اورتایا سوره بیلمز.

 ر". ائده بیلرل

بوگون اسالمیتده اورتایا قویولموش روحانیت اصطالحی یانلیش بیر  دئییم 

و اصطالح ساییالر. اسالمیتده )سنی و شیعه( مسیحیت دونیاسیندا 

اولدوغو کیمی، راهب و راهبه آنالییشی دئییل، عالیملر )علما: دین عادت 

 . عالیملر تعینات آلمیش و29و عنعنه سینی بیلنلر( آنالییشی وار

                                                             
روحانیلیک اؤزونه خاص بیر مذهب عملی حیاتا کئچیرمک ساییالر. بو سایاق و بو  29

حیاتا کئچرسه،  روش  مذهب عملی هر هانکی بیر اینانج و عقیده صاحابالری طرفیندن
او انسانالر مرتاضلیغی، عبادتی، ریاضتی )هر اوچونو بیرلیکده( اؤزلرینه بیر یاشاییش 

سبکی دئیه قبول ائتمیش و او سبک یاشاییشا اینانمیش انسانالر ساییالرالر. بو 
یاشاییش طرزی  بودیسم، مسیحیتین کلیسا راهیبلری، هیندوئیسم و  تائوئیسم 

سینه منصوب اوالن فرقه لر آراسیندا یایقیندیر. اسالمداکی فقه انینانجینا و عقیده 
عالیملری بئله بیر مشخصاتا مالیک اولمادیقالری اوچون اونالری روحانی آدالندیرماق، 

 اونالرین یاشاییش سبکلرینه ده توهین ساییالر. 
یملری اسالمیتده فقه عالیملرینی آیری مسلمانالردان فرقلندیرن اونالرین بوگونکو گئی

)لباسالری( سنتی عرب و اسالمیت گئیمی ساییالر. بو دا اسالمیتین ایران ممالیکی 

محروسه سینه گلمه سی و فقه علمانین سنتی اسالم و عرب گئییمینه صادق 
قالدیقالری ایله ایضاح اولونمالیدیر. رضاخان حؤکومته گلدیکدن سونرا، کیشیلره کت 

شف حجاب دئیه چادیرانی بیر یانا قویدورماغا و جامعه شلوار و کیراوات و قادینالر ایسه ک
نی  آوروپالی و مؤدئرن ائتمک دوشونجه سینه قاپیلماسینا باخمایاراق، فقه عالیملری 
نین گئییملرینه توخونابیلمدی. بئله لیکله فقه علماسی نین گئییمی عادی مؤمنلردن 

 فرقیلنمیش. 
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دئییل، یالنیز اسالمیت  ذاتالر مقدسلیکلری اداره ائتمگه مسئول اولموش

شخصلردیرلر.  بو تحصیلین بؤیوک بیر بؤلومو فقه  آلمیش اوزره تحصیل

اصولو اولدوغو اوچون، شیعه مالالالری دا ایلک اوالراق حقوقچو )فقه 

 حقوقچوسو( ساییالرالر.
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 رسمی مذهب اولماسیین نشیعه 

 

تماعی، سیاسی و مذهبی حرکتلرین اؤزونه خاص اوالن، هر زامان اج

غنیمت  برده دارلیق((ندنلری و علتلری اوالر. بیر زامانالر کؤله لیک 

یق پای الیاراق گتیریلمیش غنیمتلردن آرتلده وه نی یو ،داشیماق اوچون

موشسا، بیر زاماندان سونرا دین و مذهبین قازانماغا بیر وسیله اول

ماسی ایله قدرته چاتماق و قدرت صاحیبی اولماق دا سیاسته وسیله اول

م خلیفه سی الده اس-. بو اساسدا علی کوفهمنظور اولموشدور

ساییالرکن، شام توپراقالریندا والی اوالن معاویه علی خالفتی نی قبول 

ائتمگه رک اسالم آدینا علی علیهینه ساواش آچاراق، علینی قدرتدن 

لر اوچون ارث بوراخدی. بو اساسدا خلع ائده رک خلیفه لیگی اوموی

اؤز ث کیمی بیر میرااسالم آدی آلتیندا سونراکی خلیفه لر ده حاکیمیتی 

م و مسلمانلیق آدینا علی و معاویه الاس ده، . خوارجاللرینده ساخالدیالر

ر دا، الالیشساچی اؤز اللرینه کئچیرمگه نی آرادان قالدیرماغا و خلیفه لیگ

رین بو ایستک و الاونناه اولدوغو اوچون، قارشی طرف ده اسالم پ

 ری گؤزلرینده قالدی.الآرزو

ین کوفه یه دعوت اولونماسی، شکسته اوغرادیقدان -امام حسین 

ده خروج ائتمه سی ده باشاریقسیز قالماسینا -سونرا، مختارین کوفه

موی خلیفه لیگینه عباسیلری، ا رینخمایاراق زامان آخاریندا شیعه لبا

لمه سی و سونرا سنی سلجوق تورکلری حؤکومته دستک قارشی

گلدیکدن سونرا، تئروریست حسن صباح "اسماعیله فرقه سی" نین 

ا باخمایاراق مغول خانی سلجوق شاهالرینی تئرور ائتمگه چالیشماسین

"الموت )اؤلوم(" قاالسینی بو فرقه حؤکومتی نین  آدلی ذاتین هوالگو

ذهبی شیعه شهرلرینده گیزلین م ،ینا چئویردیگیندن سونرا، شیعهباش

محفللر بیچیمینده تقیه دئیه بعضی یازیچیالر طرفیندن بیر مذهب طریقتی 

اوالراق قورونوب ساخالندی. بو طریقت اوجاقالری علی خاندانینا نسبت 

اردبیلده اوالن  .الردیلنمگه باشاللوئریلن مزارالر اوالن شهرلرده شکی
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ه مشغول اولدوقالرینا باخمایاراق درویشلیک طریقت اوجاقالری صوفیلیکل

موریدلرینی چوخاتماق و آرتیرماق اوچون ایلک اوالراق آذربایجان تورکچه 

 ، 30سینده شئیخ صفی الدین اردبیلی باشچیلیغی ایله "قارا مجموعه"

نی طرفیندن "عقاید اولیاء المحمود بن سلطان برهان الدین گی سلطان

 ر.الدیغا چالیشلری ده تورکچه یازماکیمی اثر 31سبعه"

                                                             
 .1386 حسین محمدزاده صدیق، قارا مجموعه، تبریز 30
سلطان محمود بن سلطان برهان الدین گیالنی، واقف: نادر شاه، کتابخانه آستان  31

 صحیفه. 45قدس، نسخه خطی، 
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 شئیخ جونئید

 

شیعه لیک آذربایجاندا قاراقویونلوالر زامانیندان یاییلماغا باشالماسینا  

باخمایاراق اردبیل قارداشلیق اوجاغیندا شئخ جونئیدین شیعه لیگه 

مئیللی اولماسی اردبیلدکی درویشلیک قارداشلیقالری نین شیعه لیگه 

ی ساییالر. بو مسئله نی بیر مئیللی اولدوقالری نین دؤنوم نقطه س

چوخالری درک ائتمگه رک شاه اسماعیل اوشاق ایکن قاچیب گیالندا 

گیزلنمه سی نی اسالم تاریخینده اوالن شعوبیچیلیک حرکتینه نسبت 

 وئررکن تاریخین بعضی مقامالرینی درک ائتمکدن عاجز ساییالرالر.

رک قارانلیق ئچمیشینه دؤنه یئری گلمیشکن بو مسئله لرین بیر آز ک 

ممالیکی محروسه سینده  را آیدینلیق گتیرمگه چالیشاق. ایرانالمقام

ر )موغواللر( حؤکومتی داغیلماق عرفه سینده ملیک اشرف الایلخانلی

آذربایجاندا حؤکومتی زور ایله اله کئچیرمیشدی. ملیک اشرف اردبیلده 

می کی شئیخ صدرالدین نین تبلیغاتی داورانیشالرینا بیر دوشمن کی

یاناشاراق اونو تبریزه گتیره رک توتساق ائتمیشدی. ملیک اشرف بیر 

گئجه یوخو گؤره رک شئیخ صدرالدینه قارشی ائتدیگی عملیندن چکینه 

رک اونو سربست ائتدیگینه باخمایاراق، بیر داها اونو توتدورماق 

ایستمیشدی. بئله لیکله شئیخ صدرالدین گیالنا گئده رک اؤزونو آسدی و 

ن آماندا ساخالماغا باشارمیشدی. باشقا یاندان آلتین اوردو کسدید

میالد ( ملیک اشرفی آذربایجاندا  1357حؤکومداری جانی بگ خان )

یئنیلگه و شکسته اوغراداراق اردبیلده کی قارداشلیق اوجاقالری ایله 

دوستلوق قوراراق اوجاندا )بستان آباددا( شئیخ صدرالدینی سایقی ایله 

 .قارشیالمیشدی

میالد( یاشادیغی و تجربه ائتدیگی بنزر بیر  1357شئیخ صدرالدین نین )

 1477اوالی و حادیثه نی شئیخ ابراهیمین یئرینه کئچن شئیخ جونئید ده )

میالد( یاشامالی اولدو. شئیخ جونئید چوخ حرکتلی بیر انسان ایدی. 
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کیملیگینه  شئیخ جونئید بؤیوک باباسی زامانیندا آچیقچا شیعه

طریقتینی دگیشمکله قالمامیش، موریدلری  کبلنمیش، درویشلیصاحی

نین آرتماسی ایله جسارتلنه رک اردبیلدن یوال چیخاراق بؤیوک بیر شیعه 

ده شئیخ -1447بئله لیکله  .حؤکومتی قورماق سئوداسینا قاپیلمیشدیر

جونئید شئیخلیک مقامیندا اوتورارکن مالال علی نین بؤیوک اوغلو و 

لماسیندان هئچ ده راضی سی، جعفر اونون شئیخ او جونئیدین عمی

 .ریشدیاولمام

شئیخ جونئیدین اطرافینی آلمیش صوفیلر و اونالرا باغلی خالق کیتله 

سی نین چوخلوغو، آذربایجان حؤکومداری و شیعه اوالن جاهانشاه 

قاراقویونلونو دا حاکیمیتچیلیک باخیمیندان قورخویا سالمیش. بئله لیکله 

شئیخ جعفره بیر مکتوب یازاراق قارداشی اوغلو شئیخ جاهانشاه 

 جونئیدی مملکتدن چیخارماسینی ایستمیش. 

شئیخ جونئیدین موریدلری نین چوخ اولماسینا باخمایاراق ایستر 

ر فعیسی جهانشاه و ایسترسه ده شئیخ جقاراقویونلو حؤکومتی باشچ

ک ائتمگه مجبور طرفیندن باسقی آلتینا آلینان شئیخ جونئید آذربایجانی تر

او زامانالر عثمانلی سلطانلیغی نین صفوی شئیخلیگی ایله ایلگی  اولدو.

و ایلیشگیلری یاخشی اولدوغو اوچون، شئیخ جونئید ده خاریج مملکت 

دئیه آنادولویا، عثمانلی امپراتورلوغونا گئتدی. شئیخ جونئید عثمانلی 

له ایکینجی مورادا بیر گیرمز موریدلریندن بیریسی ای ایمپراتورلوغونا گیرر

سجاده، بیر قرآن و بیر تسبیح گؤنده ره رک عبادت ائده بیلمه سی اوچون 

قورت بئلینده  اوتورماسینا داییر اجازه وئریلمه سینی ایستدی)قاراقویونلو 

 دؤولتینه یاخین، آنجاق عثمانلی تورپاغیندا(.

وزیری  ،ائتمک ایسترکن سلطان موراد بو ایستک ایله موافقت -

 لیل پاشایا خطاب ائتمیش:خ

ه نین )قارداشلیق اوجاغی نین( خواجه سی اولموشدور".  ی"وهللا تک

 تدبیر ندیر؟ 
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 راق دئمیش:الوزیر خلیل پاشا دا جاواب او -

ر سؤزو وار: "یئددی درویش بیر صدیرلیک مقامیندا الآذربایجاندا بیر آتا 

ه اوزر یاوتورابیلمدیکلری حالدا، ایکی حؤکومدار دا یئر کوره س

 . 32یئرلشمزلر

نتیجه اعتباری ایله سلطان موراد هدیه لری گتیرن موریده، شئیخ جونئیده 

قیزیل سیککه و اونو ائشلیک )مشایعت( ائدن  200وئریلمه سی اوچون 

گوموش سیککه وئردی. اوسته لیک گتیردیکلری  1000درویشلره ده 

بی وئره رک اونالری الرا رد جاوای ده اؤزلرینه  گئری وئره رک اونهدیه لر

 گئری قایتاردی و عثمانلی تورپاغیندا اونالرا اوتورماق اذنی وئرمدی.

شئیخ جونئید عثمانلی حؤکومداری، ایکینجی موراددان رد جاوابی  

دا قارامان اوغولالری حاکیم اوالن تَکه و حمید -1449آلدیقدان سونرا، 

ئله لیکله شئیخ اوغولالری حاکیم اوالن شیعه بؤلگه لرینه گئتدی. ب

جونئید قارامان بگلیکلری نین باش شهری ساییالن کونیا شهرینه گئده 

باقچا رک اورادا قبول اولوندو. شئیخ جونئید کونیادا اقامت ائدرکن قا

ه سینده یئرلشمه سینه باخمایاراق اورادا یقورولموش شئیخ صدرالدین تک

 ورانی دا ترک ائتدی.ا ،شئیخ اوالن عبدالطیف ایله آنالشابیلمدیگی اوچون

بئله لیکله تورکیه نین گونئیینده یاشایان وارساق تورکلری نین یانینا گئده 

رک اورادا اؤزونه مورید قازانماغا چالیشدی و باشاریلی دا اولدو. بو 

دن یوز ایل سونرا بیله، وارساق تورکلری آراسیندا صفوی -حادیثه

دا -1576یخدی. اوسته لیک شاهلیغینا طرفدار اوالن انسانالر اورتایا چ

صفوی شاهالری نین آلتی محافظلری بیله وارساق تورکلریندن اولدو. 

عبدالطیف شئیخ جنئیدی اورادا راحات بوراخمادی و دونیا ایشلری ایله 

شئیخ جونئیدی توتوقالتماق  عریضه یازاراق مشغول اوالن ابراهیم بگه

شئیخ جونئید یانینداکی ایستگینده بولوندو. بو گلیشمکلردن خبری اوالن 
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 اولونار.
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بیرلیکلری ایله بیرگه )باهم( مملوک سلطانینا تابع اوالن سوریه 

تورپاقالرینا قاچماقال اؤزونو خطردن قورتاردی. شئیخ جونئید ایسکندرون 

ه ائده یاری کرایه ائده رک اونو قوروب تکبیر ییخیق حاص  کؤرفزینده )خلیج(

یش بیر تبلیغات باشالتدی. رک بورادان شیعه لیگی یایماق اوچون گئن

سوریه، عثمانلی و عراقدان بیر چوخ صوفی قاچیب گله رک شئیخ جونئید 

صفویلر  الر،لیک اوجاقالریندا تربیت اولموشبو شیعه  . اطرافیندا توپالندیالر

شیعه لیگی حاکیمیت ساحه سینه قالدیردیقدان سونرا، آذربایجانا گله 

ه لشدیرمک اوچون جان و باشال رک ایران ممالیکی محروسه سینی شیع

علمایی از لبنان" دئیه ذکر "خدمت ائتدیلر. فارس ادبیاتیندا بو ذاتالر 

دا روملیده عصیان -1416اولونارالر. ایسکندرون کؤرفزینده اوالنالر آراسیندا 

ائدن و محمد فاتح طرفیندن گوج و باسقی ایله باسدیریالن شئیخ 

شئیخ جونئید صفوی یانچیالری نین حلب   بدرالدین یانچیالری دا وار ایدی.

شهرینده چوخالدیغیندان، راحاتسیز اوالن مولوی شئیخی احمد بکری و 

آیری محافظه کار شئیخلر قاهره شهرینده کی مملوک سلطانینا بیر 

عریضه یازاراق مملکتده بیر یاالنچی فسادچی دوالشیر دئیه شئیخ 

 جونئیدی شکایت ائتدیلر. 

ده شئیخ جونئیدی توتدورماق اوچون -1453ن چاخماق بئله لیکله سلطا

کی والیلیک و عسگرلر شئیخ -عسگرلرینه تعلیمات وئردی. حلبده

جونئیدی یاخاالماق اوچون هجوم ائتدی و شئیخ جونئید طرفدارالریندان 

یئتمیش نفر اؤلدو. شئیخ جونئید ایسه ترابوزان والیتینه قاچدی. یولدا 

ندیشه ائده رک( شئیخ جونئید موریدلردن آرا و توتولماقدان ساقیناراق )ا

دنیز قیراغیندا  فاصیله ساخالمالی اولدو. بئله لیکله شئیخ جونئید قارا

 رینا باغلی جانیق بؤلگه سینه اؤزونو یئتیردی.العثمانلی تورپاق

شئیخ جونئید صفوی جانیقدا اوزون زامان قاالراق اؤزونه چوخلو طرفدار 

جانیقدان یوال چیخاراق ترابوزان و اطرافینا حاکیم توپالدی. شئیخ جونئید 

اوالن کامنئن( یونان دیللی )ایمپراتورلوغونو ییخماغی و اونون یئرینه اؤزونه 

بیر دؤلت قورماغی بیر هدف دئیه نظره آلدی. شئیخ جونئیدین بو حرکتی 
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مسلمان دؤلتلرینه قارشی اولمادیغی اوچون، مسلمان دؤلتلر بو حرکتلره 

 ی قالدیال.سئیریج

بئله لیکله شئیخ جونئید صفوی جانیقدا بیر نئچه مین نفرلیک الی  

دا کومنئن ایمپراتورلوغو علیهینه -1456سیالحلی طرفدارالری ایله 

هوجوما کئچدی. کومنئن دؤلتی اهالیسی نین چاره سیزلیگی و کومنئین 

وزوندن امپراتورلوغونون ایچینده اوالن آنالشمازلیق و اقتصادی چتینلیک ی

شئیخ جونئید راحاتجا بو دؤلتی دیزه چؤکوردو. نتیجه اعتباری ایله 

İoannes Kalo   آتاسی نین تاج و تختینی چوخ راحاتلیقال شئیخ جونئید

 صفویه تسلیم ائتدی.

( ایمپراتورلوغو علیهینه (Komnenشئیخ جونئید صفوی نین کومنئن 

گئنیش بیلگی   Halkokondil ائتدیگی هوجوم اوزره بیزانس تاریخچیسی

  33 وئرمیش.

نظامی گوجلرینی  İonnes Kalo شئیخ جونئیدین هوجومونو خبر آالن

دئییلن یئرده بوگونکو آیا فوکاس کلیساسینا قدر  Kordile توپالیاراق

ایلریلدی. یونان دنیز گوجلری ده یونان قارا گوجلری )نیروی زمینی( ایله 

دی و جبهه توتدو. شئیخ جونئید بیرلیکده قارا دنیزین بویوندا یئلکن آچ

تنگه( (بوغازینی  Kapanion یاخینلیغیندا یئرلشمیش و Meliares قوتلری

بؤیوک بیر گوج ایله توتموشدوالر. بو چتین گونلرده ایمپراتورا ترابوزان 

کؤمک   Alexader Pansebastos Mesochaldionشاهزاده لریندن فقط 

)طوفان( گمیلری ساحیلدن ائتمیشدی..... بو آرادا بیر فیرتینا 

اوزاقالشدیردی. بو حالدان و وضعیتدن فایداالنان شئیخ جونئید هوجوما 

ایله اوغالنالرینی بیرلیکده اؤلدوردو. بونون آردینجا  Pansebastos کئچه رک

یونان اوردوسو قاچماغا باشالدی. بو ساواشدا فقط اوتوز نفر اؤلموش، 

بو اسیرلرین چوخونو . شئیخ جونئید 34دوشموشدو چوخو اسیر

                                                             
33  Jac. Ph. Fallmerayer, Geschite des Kaisertums von Trapezunt, S. 464-
66 
34 Jac. Ph. Fallmerayer, bax orada, S. 465. 
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اؤلدورموشدو. شئیخ جونئید آیافوکاس کلیساسینی اشغال ائتدی و باش 

شهرین دیوارالرینا قدر ایلریلدی. قلعه محافظلرینی قورخوتماق اوچون، 

 شئیخ جونئید اسیر اولموش بیر مئهتری و دربار کنیزلریندن

Navrokovstas ا اؤلدورتدو و آدلینی ترابوزان قلعه دووارالری نین قاباغیند

بو آرادا محمد فاتح طرفیندن خیضیر پاشایا ترابوزان  گؤیدن آسدیردی. 

بؤلگه سینه سالدیریق و هوجوم امری وئریلدیگینی ائشیدن شئیخ 

جونئید ترابوزان بؤلگه سینی ترک ائتدی. اونون آردیندان خضر پاشا چوخ 

باغلی ائده رک  راحاتلیقال ترابوزان بؤلگه سینی عثمانلی ایمپراتورلوغونا

سون یونان دؤلتی نی ده عثمانلی ایمپراتورلوغونون بیر اَل آلتی 

آلتین سککه وئرمگه مجبور  3000شکیلینده اداره اولونماغا و هر ایل 

خیضیر پاشا طرفیندن شئیخ جونئیدین ترابوزاندان قاویلماسینی  ائتدی. 

ندینده شاه اسماعیل زامانی عثمانلی نین سیواس شهری نین باناز ک

یاشامیش پیر سلطان عبدال "آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم" شعرینده بو 

وقایع و اتفاقدان آلتمیش  یوخسا یئتمیش ایل سونرا بیر داها 

 جانالندیرمیش:

 شاها گئده لیم

 

 آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم خیضیر پاشا بیزي بردار ائتمدن

  .الر شاها گئده لیمآچیلین قاپی  سیاست گونلري گلیپ چاتمادان

 الي باغلي ناماز قیلديرارالر مي بوندا بیلمگه نی بیلديررلر مي

 آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم. /يوخسا شاه دئگه ني اؤلدوررلر مي

 اوستوموزده بیتر داواجي اوتالر اصلیمیز محمد قییمایین جاللدالر

 .یمآچیلین قاپیالر شاها گئده ل  اؤلوم آهلل امري يا اذيتلر

 پیريم بانا کفور ائتسه ايماندير هر نریه باخسام يولوم دوماندير
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 .آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم/زينجیر بوينوم سیختي حالیم ياماندير

 قارشیدا گؤرونن توزلو يولالري ساغلیقلي مي اوال دوستون اللری

 .چیلین قاپیالر شاها گئده لیم/ آشاهدان ائلچي گلمیش دم بولبوللري

 جان دايانماز غیئرتینه موشکینه/ ل شاهیم چیختي موال کؤشکونهگؤز 

 آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم. سني بني يارادانین عشقینه 

 گؤزلريمدن حسرت ياشي تؤکرم  قاپیسي يوخ باجاسیندان باخارام 

 آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم. /شاها گئدن بیر بازرگان توتارام 

 آغالماقدير بنیم دمیم دئورانیم / ل شاه جانیم پیر سولطان آبداالم گؤز

 آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم. عرشده ملک، يئرده چشم افغانیم

ده، لبناندا، سوریه و -اوسته گؤروندوگو کیمی شئیخ جونئیدین تورکیه

عراقدا شئیخلر آراسیندا قویدوغو بؤیوک شیعه لیک و علویلیک تأثیری 

ه گؤتورمک اوچون ده بؤیوک بیر وسیله شاه اسماعیلی حؤکومتگلجکده 

 اوالجاق ایدی.

شئیخ جونئید ترابوزاندان قاویلدیقدان سونرا، دیابکره حاکیم اوالن اوزون 

حسن ایله اورتاق و مشترک دوشمنلری ساییالن جهانشاه قاراقویونلو 

حؤکومتی علیهینه ایش بیرلیگی ائده بیلر دئیه اوزون حسنین یانینا 

سن شئیخ جونئیدی یاخشی قارشیالدی. شئیخ جونئید اوزون ح گئتدی. 

اوزون حسنین اونا بسلدیگی محبتدن یوالچیخاراق، بیر مدتدن سونرا، 

اوزون حسنین باجیسی خدیجه بگیم ایله ائولندی. آمید یوخسا دیارباقیر 

شهری چوخلو دین و مذهبدن اولوشان بیر توپلومو اؤزونده باریندیردیغی 

ینی اورادا یایماق شئیخ جونئید اوچون داها دا اوچون، صفوی طریقه ت

راحات اولدو. بئله لیکله شئیخ جونئید اوزون حسنین اجازه سی ایله آق 
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قویونلو حؤکومرانلیغی آلتیندا اوالن توپراقالردا موریدلر قازانماغا و خلیفه لر 

 تعیین ائتمگه باشالدی.

کن محمد فاتح شئیخ جونئید آق قویونلو تورپاقالریندا تکیه لر آچار

بالکانالردا آلبانیا و مجاریستان ساواشی ایله مشغول اولدوغو اوچون، 

عثمانلیالر انقیادیندان چیخماق اوچون،  İoannes Kalo ترابوزان ایمپراتورو

کئچمیش متحدلری آق قویونلودان ائلچی واسیطه سی ایله کؤمک 

وندا سؤزه ایستدی. ترابوزان ائمپراتورونون ائلچیسی اوزون حسن حضور

باشالر باشالماز، اوزون حسن ترابوزان ایمپراتورونون قیزی، کاتارینانی 

قادینلیغا و قاپادوقیا والیتینی ده جهاز اوالراق ایستدی و عوضینده 

ترابوزونو عثمانلی قارشیسیندا مدافعه ائتمک سؤزونو ائلچی واسیطه 

ومنئن ک سی ایله ترابوزان ایمپراتورونا یئتیرمه سینی ایستدی. 

(Komnen ایمپراتورو محمد فاتح قارشیسیندا دوروش گتیره بیلمه یه )

ده -1458جگینی بیلدیگی اوچون، اوزون حسنین شرطینی قبول ائده رک 

آق قویونلو حؤکومداری و ترابوزان ایمپراتورلوغو آراسیندا آنالشما بؤیوک 

دوگو اوچون، او ایلده اؤل İonnes Kalo مراسیم ایله ایمضاالندی. ایمپراتور

خانیمی   Katerinaقارداشی قیزی  Komnenus David قارداشی

( ایمپراتورلوغو سرحدینده (Komnen  کومنئن دیارباقیرا گلین گؤندردی. 

اوزون حسنین گؤندردیگی بگلر گلین کاتئیرینانی قارشیالدی. شاهزاده 

کاتئرینانی چوخلو کئشیش و قادینالر دئیه بؤیوک بیر هئیت ائشلیک 

همراهلیق( ائتدی. بونالر هامیسی دیارباقیرا گله رک اورادا قالمالی )

اولدوالر. اوسته لیک کاتارینا گونلوک عبادتینی ائده بیلمه سی اوچون، بیر 

چوخ راهیب، کئشیش آدامالر دا دیارباقیرا گلدیلر )توضیح: بلکه ده 

یونئرلیک یونانلیالرین نیتی اوزون حسن حؤکومرانلیق ائدن توپراقالردا میس

ائتمک ایدی. عملده ایسه اونالر مسلمانالر آراسیندا مسلمانلیغی قبول 

  .)ائده رک بیر ائتنیک اوالراق یوخ اولدوالر

آدی آلتیندا اوزون حسن  Xatun Despina بئله لیکله کاتئرینا خانیم

اوزون حسنی  Despina Xatunساراییندا خانیملیق ائتمگه باشالدی. 
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ه ساواشا دورتمگه چالیشسا دا، بو چاباالر فایدا عثمانلیالر علیهین

وئرمدی. غرب دؤلتلری اوزون حسنی بیر مسیحیت اتفاقی ایچریسینده 

سوروکلمگه چالیشدیقالرینا باخمایاراق اوزون حسن گورجوستانا حمله 

ائتمکله بو اتفاق دا باش توتمادی، آنجاق غرب دؤلتلری ایله سیاسی 

گورجوستانا ائتدیگی باسقین  م ائتدی. عالقه لرینی سوردورمگه داوا

 اوزره اوخویوروق: 

دی، اسیرلر الری یاغماالری و راهیبلر قالدیغی مکانال"اوزون حسن کیلیسا

آلدی، کئشیشلری، راهیبلری اؤلدوردو، بیر چوخ ائرککلر بیرلیکده اسیر 

آپاریلدی؛ بیر سیراسی مسلمان اولدو، بیر سیراسی ساتیلدی، بیر 

 ؤله، قول ائدیلدی".سیراسی دا ک

دان اوچ قیزی و بیر اوغلو اولدو. بو - Xatun Despina اوزون حسنین

 .35قیزالریندان مارتا خانیم شاه اسماعیل خطائی نین آناسی اولدو

بو آرادا شئیخ جونئید مذهبی دؤلت قورماق ذهنیتی ایله یاشادیغی 

 دا خانیمی، خدیجه خاتونو ایکی جانلی و حامیله-1459اوچون، 

دیارباقیردا، اوزون حسنین پایتختینده گئری قویاراق اردبیله دؤندو، گئنه ده 

جهانشاه قاراقویونلو طرفیندن سورگون ائدیلمک قراری آلیندی. بئله لیکله 

شئیخ جونئید اطرافینداکی موریدلرینی اردبیل شهری نین ائشیگینده 

وندا" ساواش دا "دین اوغر-1459توپالیاراق بیر نئچه مین سیالحلی ایله 

دئیه مسیحی چرکسلر علیهینه قوزئی قافقازالرا دوغرو یوال چیخدی. 

شماخی خانی شیروانشاه اردبیلدن شئیخ جعفردن آلدیغی تحریک 

ائدیجی مکتوبدان یوال چیخاراق البروس داغی نین قاراسو یاخینلیغیندا 

 ساواشدا شئیخ جونئیدی اوخالدی.

                                                             
ین آناسی نین مارتا آدلی اولماسیندان یوال -بوگون بیر چوخالری شاه اسماعیل 35

چیخماسینا و شاه اسماعیلین آناسی نی مسیحی اولماسینا متهم ائتدیکلرینه 
باسی نین ) شئیخ ین( و آتا با-باخمایاراق شاه اسماعیلین آنا باباسی نین )اوزون حسن

شئیخ حئیدرین( کیم اولدوغونو بیلمک (ین( کیم اولدوقالرینی و آتاسی -جونئید
 ایستمزلر.
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 شئیخ حئیدر

 

ندن بیر آی سونرا، دیارباقیردا خدیجه خاتون بیر شئیخ جونئیدین اؤلومو

اوغالن دونیایا گتیردی. او اوشاغا حئیدر آدی وئریلدی. حئیدر آدی نین 

شئیخ جونئیدین وصیتی اساییندا اوغالن اوشاغینا وئریلدیگی احتمال 

اولونار. اوزون حسن یئنی دوغولموش صفوی اوشاغی نین بؤیوتمه 

تبریز قاراقویونلوالردان آلینان گونه دک حئیدر  سینی اؤز بوینونا گؤتوردو.

دیارباقیردا قالدی. حئیدر دوقوز یاشیندا اوالرکن، اوزون حسن آذربایجانی 

ده دایی سی اوزون حسن ایله -1470قاراقویونلوالردان آلدیقدان سونرا، 

بیرلیکده حئیدر اردبیله گئده رک، اوزون حسنین حضوروندا مراسیم ایله 

اوزون حسن تبریزده آق  .جونئیدین یئرینده اوتوردوآتاسی شئیخ 

قویونلوالرین حاکیمیت باشچیسی اولدوغو اوچون، بؤیوک عمی سی، 

ایله مخالفت دئییل، اونا بیلمدیکلرینی اؤیرتمگه  شئیخ جعفر داها حئیدر

چالیشدی. شئیخ جعفرین ذهنینده حئیدره قارشین هر هانکی بیر کین و 

حسندن قورخدوغو اوچون، حئیدره قارشین هر کدورت اولسا دا، اوزون 

بئله لیکله شئیخ جونئیدین  هانکی بیر کدورت اؤزوندن آشکار ائتمدی. 

باشالتدیغی دین حاکیمیتچیلیگی هدفی و پروقرامی بیر داها اوغلو، 

شئیخ حئیدر آتاسی، شئیخ  شئیخ حئیدرده تظاهر ائتمگه باشالدی. 

لماق اوچون گون سایماغا جونئیدین انتقامینی شیروانشاهدان آ

باشالدی. اوندان یانا بوتون وقتینی مریدلرینی سیالحالندیرماغا یؤنتدی 

)جهت وئردی(. بئله لیکله شئیخ حئیدر تکیه سی و مریدلری نین ائولری 

سیالح انبارینا چئویریلدی. بعضی تاریخچیلر شئیخ حئیدرین تکیه سینده 

ه ادعا ائتمیشلر. شئیخ حئیدر قامیش قلم یئرینه قیلینج گؤرولدوگونو د

اؤزو ده توفنگ دوزلدر بیر اوستا اولدو. او آیری اوستاالردان کؤمک آلمادان 

سرنیزه(، گولوله باتماز کؤینکلر، قیلینجالر، قالخانالر دوزتمگه (اؤزو سونگو 

باشالدی. اوسته لیک شئیخ حئیدر آتاسی شئیخ جونئید کیمی 
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فایداالنماغی و اونالری اوردو حالینا موریدلریندن سیاسی مقصدلر اوچون 

 گتیرمگه ده چالیشان بیر خصوصیته مالیک ایمیش. 
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 شئیخ حئیدر طریقه تی نین گئییملری و قیافتلری

 

 
ر و -شئیخ حئیدر طریقتی منصوبالری اوزون درویش گئییمی گئیه

باشالرینا دا "حئیدری" دئییلن 

عمامه(" ("آغ ساریق 

قویارمیشالر. ساریغین 

ستوندکی تاج، یوخارییا او

دوغرو، گئتدیکچه سیوریلن، 

اون ایکی دیلیملی قیرمیزی 

بیر پوفلکدن اولوشارمیش 

بارماق  میش( -)تشکیل تاپار

قالینلیغینداکی اون ایکی 

دیلیم و قیرمیزی رنگ 

صفویلیگین شیعه عقیده 

سینی و اون ایکی امامی 

تمثیل ائدر. هر بیر دیلیمین 

نقش  اوستونه امامالرین آدی

اولونار. بو اون ایکی قیرمیزی 

دیلیملی آغ ساریغی باشینا 

قویانالر قیزیلباش آدالنار. 

افراطی موریدلر یئنی و تازا 

حئیدری باشلیغی باشالریندا 

داشیدیقالری اوچون، اونالرین 

بو تاجی قبول ائتمکلری 

صفوی ساواشچی هیئتی نی روح باخیمیندان بیر بیرلرینه داها دا 

اونالرین قوتلنمه سینه یول آچمیشدیر. شئیخ حئیدرین اورتایا باغالراق 

قویدوغو بو ساریق )عمامه( و اونون اوستونده کی تاج شرق دین کولتورو 
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بوگون هیندوستانداکی  . 36گمان ائدیلر تأثیرینده اورتایا چیخدیغی 

سیکلرین باشالرینداکی ساریق و عمامه ده شئیخ حئیدر اورتایا قویدوغو 

ایل بوندان قاباق  5000بنزری ساییالر. ساریق یوخسا عمامه  ساریغین

خانیم) مجسمه لری نین باشیندا ثبت (هیندوستاندا دوزلمیش قادین 

بو اساسدا ساریق یوخسا عمامه  .میشدیر-اوالراق گونوموزه داشین

هندوستاندان آفریقا و آسیانین آیری مملکتلرینه مختلیف شکیللرده و 

بیر باش اؤرتو ساییالر. اوزون حسن زامانیندا  بیچیملرده داشینمیش

 ایران و قافقازالردان گیالن، شئیخ حئیدری گؤرمک اوچون آذربایجان،

 ائدنلرین زیارت اردبیله یئرلریندن چوخ بیر نین سی محروسه ممالیکی

 بیر صوفیلرین بو باشالمیش.  چوخالماغا سی ائتمه جریان آخینی و

 کیمی تکه، حمید قارامان، وپراقالریندان،ت عثمانلی آنادولوداکی چوخو

 حئیدر، شئیخ .ایمیشلر اوزره گلمک لبناندان شامدان، لردن، بؤلگه

 دؤندوگو فیقورا بیر و مذهبی بؤیودوگو یانیندا حسنین اوزون داییسی

 اوزون حؤکومرانی نین سی محروسه ممالیکی ایران و آذربایجان اوچون،

 ایستر وئرمکله، اونا )مارتانی( آقانی بگی قیزی حلیمه اؤز حسن،

لری  قوه پارامیلیتئرلری شیعه ده حاکیمیتچیلیگینی اؤز ایستمز

 .37 آلمیش آلتینا اولسا، تضمین ده ری کئچه آچیسیندان

 گئییملر خاص سینه تکیه اؤز حئیدر شئیخ کیمی اولدوغو اشاره اوسته

 یایماغا لیگی شیعه مریدلری آراسیندا اوالراق دوالییلی و قویماغا اورتایا

 یاشینا 18 حیدر شئیخ اوغلوسو، باجی اؤلرکن حسن اوزون چالیشمیش.

 ساواشینی اونیفورمالی بیرینجی حئیدر شئیخ .دولمامیشدیر بیله

                                                             
36 Leman Hare, Journal of the Society of Arts, Band XIII. 

( Komnenکومنئن ) مارتا، قیزی اؤز ائولندیردیگی ایله حئیدر شئیخ حسنین اوزون 37
 آدی بو ساییالردی.   )مارتا(قیز خاتونون دوغدوغو ینادئسپ قیزی، ایمپراتورلوغونون

 ایله آدی "آقا بگی حلیمه" او آراسیندا قویونلوالر آق باخمایاراق سینه وئرمه قیزا آناسی
 بیر دئییل، قیزی حسنین اوزون قیزی بو چوخالری بیر بوگون و چاغیریالردی.  تانینار

 کئچمیش اؤز تورکلوگونو اؤزونه، انآذربایج ایستمدن آلماقال قلمه دئیه قیز مسیحی
 نسلین لرده جامعه سنتی کیمی بیلیندیگی چالیشارالر. یاشاتماغا اؤزگه تاریخینه
 مسیحیدیر آناسی اسماعیلین شاه ائدردی. او اساسدا داوام طرفیندن اوغالن داوامی
 ده کؤلگه حؤکومدارینی مسلمان آذربایجانین بیر بؤیوک کیمی حسن اوزون دئیه
 اؤز تورکلوگونو آذربایجان و گلمک گؤرمزدن شخصیتلرینی آذربایجان تاریخی ماقساخال

 .یاناشما ساییالر بیر بیلجک ائده خدمت یاشاتماغا بیگانه و اؤزگه تاریخینه کئچمیش
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حیاتا  یاشیندا 22 - علیهینه چرکسلر مسیحی کی قوزئیینده قافقازین

 شاهدان شیروان انتقامینی جونئیدین شئیخ آتاسی او کئچیرمیش. 

 اونون آرادا بو .کئچمیش حرکته اوچون، آرتیرماق مریدلرینی و اقآلم

 اله غنیمت فقط دئییل، اولماق مسلط خالقالرینا قافقاز سی مسئله

 اساس غنیمتی پایالشماغی آراسیندا مریدلری و گتیرمگی

 شاها شیروان فرمانینی یعقوبون سلطان حئیدر گؤتورموشدور. شئیخ

 اندمیرقاپید دربندین گؤسترمکله

 بعضی چرکسلردن آچمیش.  ساواش قارشین چرکسلره رک کئچه

 باخمایاراق مجبور اولدوقالرینا ساواشماغا ده بعضیلری قاچارکن، طایفاالر

 شئیخ آتاسی حئیدر شئیخ قازانمیشدیر.  ساواشی بو حئیدر شئیخ

 بعضی ده، ائتسه هدف آلماغی شیروان شاهدان انتقامینی جونئیدین

 گؤرولمه ایشی حاضیرلیق آرتیق داها اوچون، ساواش بو قیزیلباشالرین

 اردبیله حئیدر شئیخ داشیندیرمیشالر.  ان دورماد قارشی بو اونو دئیه لی

 گتیردیگی اوالراق اسیر خاص غنیمتلری، انسانی سونرا، دؤندوکدن

 آراسیندا باشچیالری قبیله اوشاقالرینی اوغالن و قیز چرکس مسیحی

 غنیمتی بو پایالراق، قیزیلباشالرا ده نیمتلریمالی غ سونرا .بؤلوشموش

 .ایستمیش خرجلمکلرینی اوچون، گؤرمکلری تدارک مهمات و سیالح

 اوغلوسو، دایی اوالن حاکیم تبریزده بؤلومونو، بیر غنیمتلرین لیک اوسته

 شئیخ اوالن گوجلنمکده گونو گوندن اردبیلده .گؤندرمیش یعقوبا سلطان

 یعقوبو سلطان اوغلوسونو، دایی اوالن حاکیم تبریزده شهرتی، حئیدرین

 بویوروق گتیرمگه تبریزه اونو یعقوب سلطان اوچون، سالدیغی قورخویا

 زیارت گئتمه حئیدری شئیخ اؤزو یعقوب سلطان لیکله بئله .وئرمیش

 اردبیلدن ائتمیش، منع قاتیلماقدان ساواشا اونو رک گئده سینه

 موناسبتلری ایله اوالن لر لیفهخ آنادولوداکی ایستمیش، چیخماماسینی

 اورایا قرآن بیر یعقوب سلطان لیک اوسته .ایستمیش سینی کسمه

 شئیخ اوغلوسو، دایی حضوروندا الدین عیسا صفی قاضی رک گتیرده

 اردبیله حئیدر شئیخ لیکله بئله .ائتمیش آزاد ایله ایچدیرمک آند حئیدری

 سونراکی اسماعیل، غلواو ایکینجی سونرا آز بیر اوندان .گئری دؤنموش
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 گؤز دونیایا ده1487 ، یئدیسینده اون نین آیی تموز اسماعیل شئیخ

 .آچمیش

 قیشی یعقوب سلطان اوچون، اولدوغو لیگی خسته وبا تبریزده ایللرده او

 خدیجه آناسی، حئیدرین  شئیخ ده 1488 .اولدو داشینمالی شهرینده قم

 قارداشی شهرینه، قم سایدیقالری مقدس لرین شیعه اردبیلدن بگیم

 اوچون حئیدر شئیخ اوغلو رک گئده یعقوبون سارایینا سلطان اوغلو،

 ایستدی.  آلماق سینی اجازه )هوجوم( آخین بیر قارشین چرکسلره

 اعتماد آندا ایچدیگی حئیدرین شئیخ اوغلوسو، بی بی سلطان یعقوب

 ازاراقی تعلیمات مکتوبو یسارا فروخ شاه شیروان آتاسی قاین رک ائده

 سینه کئچمه قارشین چرکسلره اوزریندن دربند اورادان حئیدره شئیخ

 مثبت و اولوملو بگیم خدیجه بئله لیکله  .ایستدی سینی وئرمه اجازه

 مرید گون هر حئیدر شئیخ یئتیشمز یئتیشر شهرینه اردبیل ایله جاواب

 دنیزی خزر اوالراق خاص لری، خلیفه بیرلیکده قوورپالری ایله

 یانیندا توپارالماغا اونالری قاراباغدان و سیندن بؤلگه طالیش ینداکیقیراغ

 .باشالدی

 . ایلریلدی دوغرو آبادا ماحمود کئچمز کئچر چایینی کور حئیدر شئخ

 حئیدر شئیخ مقاومت ائتدیکده قارشین قیزیلباشالرا ساکینلری اورانین

 شیروان اندازام عئین .)ائتدی امر( بویوردو لرینی اؤلدورولمه اونالرین

 اعالن جهاد قارشین چرکسلره مسیح ره رک گؤنده آدام بیر شاها

قاپی  دمیر و دربند اساسیندا حؤکمو فرمان یعقوبون سلطان دئیه اولموش

 .ایستدی سینی وئریلمه اجازه کئچیشینه اوزریندن

 شیروانین رک ره گؤنده جاسوس بیر خاص حئیدر شئیخ یاندان باشقا

 بیلگی اوزره عسگرلیک حاضیرلیقالری ضعیتینی،و و دورومونو عمومی

 فرخ اوچون، اولدوغو ایچینده باریش مملکت زامان او .چالیشدی توپالماغا

 بیر یالنیز یانیندا شیروانشاهین .داغیلمیشدی یئره هر یسارین عسگرلری

 باش ائلچیسی شئیخ حئیدرین ایدی.  وار مأمورالری سارای و امیر نئچه

 بیرینی اوغالنالریندان یسار فرخ زامان، یگیگلد یا شاماخی شهر

 کیمی مسافر بیر آدام گلن اولدوغو  اوچون، مشغول ائولندیرمکله
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 شیروانلی بیر و وئریلدی هدیه سیالح و آت انعام، اؤزونه قارشیالندی،

 شئیخ .ریلدی گؤنده حئیدره شئیخ ایله )همراهلیغی(ائشلیگی  نین

شیروانا  ایله سی واسیطه ائلچیسی و جاسوس گؤندردیگی حئیدر

 و دورومدا بیر بئله .اؤیرندی اولدوغونو ب(مناس( اویقون نین ائتمه باسقین

 معامله( داوراناراق پیس یسارین ائلچیسینه فرخ حئیدر شئیخ وضعیتده،

 گلدیگینی اوچون آلماسی انتقامینی جونئیدین شئیخ باباسی ،)رک ائده

  .بیلدیردی ایله سی هواسیط ائلچی سینی یسارا بیلدیرمه فرخ

 شهرین باش اشیاسینی و ائوینی یسار فرخ شاهی شیروان لیکله بئله

 آز چوخ ده اؤزو گؤندردیکدن سونرا، سینه قلعه گلستان اوالن یاخینلیغیندا

 .حاضیرالندی ائتمگه مدافعه و قوروماغا لرینی قلعه شهر ایله عسگر

 ی.باشالد غاآلما محاصره سینی قلعه گلستان ایسه حئیدر شئیخ

 بیر ایله چاپار سلطانا یعقوب قاینی، شاه شیروان اولدوقدا بئله وضعیت

 "ره ده گؤزل" یاخینلیغیندا قم مکتوب .ایستدی کؤمک رک مکتوب گؤنده

 یئتیشدی.  الینه  سلطانین یعقوب( اوردوگاهدا( ده دوشرگه بیر آدلی

 سلطانیه نقارشی حئیدره شئیخ عصیانکار اوغلوسو، دایی سلطان یعقوب

 سلطان یعقوب اردبیلده .دوشدو یوال رک اردبیله کئچه اوزریندن شهری

 باجی اؤگئی( باجیلیغی بگیم، خدیجه اورادا .ائندی سینه تککه صفوی

 لری نوه بی بی ،)خانیمی حئیدرین شئیخ مارتا،( شاه ، عالم)سی

 ابراهیم حؤکومدار و  (اسماعیل شاه سونراکی( اسماعیل سالطانعلی،

 .آغیرالدیالر سلطانی عوبیق

 قوشون شیروان .ایدی گرگین اولدوقجا وضعیت ایسه شیرواندا

 آدامی بیر دین حئیدر(  شئیخ( دوشمنلری رک، بیرلشه باشچیالری

 فرخ و آلمیش نی موافقت نین علماسی شیروان اونالر اوچون، اولدوغو

 باشا اوغورلو عملیاتین و توپالنماسینی اوردونون دا شاها یسار

 اوالن آراسیندا انسانالر یئرلی آرادا بو .وئردیلر بیلگی اوزره چاتاجاغی

 حئیدر شئیخ بیلدیرمکله حئیدره شئیخ نی جاسوسالری مسئله صفوی

هوجوم  لره چرکس کئچمک دربندن چیخاراق شاماخیدان سیک تله تلم

 .ایستدی ائتمک
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 ( خاریجه مورا وزیر( آغاسی ائشیک سونرا، زماندان آز بیر ایسه، اردبیلده

 آق اساسا، و معلوماتا بیلگی وئردیگی یعقوبا سلطان و آلدیغی

 شاماخی حئیدر شئیخ دوشن قورخویا یاخینالشماسیندان قویونلوالرین

 چرکسلره اوزریندن دربند ییخینتیالرینی بوراخاراق چکمیش، اودا نی

 دورمادان سلطان یعقوب .وئریلدی خبری ایستدیگی ائتمک هوجوم

 شیروانشاهین سونرا، گئتدیکدن یول گون بیر یوال چیخاراق ناردبیلد

 شئیخ .یئتیشدی اوردوگاه( ( سینه دوشرگه سلطانین یعقوب کاتبی

 یئرلی اوچون، اولدوغو باغلی و قاپاندیغی کئچیدی دربندین ایسه حئیدره

 بیر رک ائشیده اولدوغونو باخمایاراق، تعقیبده ائتدیگینه اذیت ساکینلره

 و تابئرسران آنجاق .اولدو قاییتمالی گئری دوغرو توپراقالرا یگونئ داها

 ده 1488 تموز 9 یاخینلیغیندا نین کندی دارتانات اتگینده البوروس داغالری

 قیزیلباشالری  حئیدر شئیخ و بیرلیکلری قویونلو آق سلطان یعقوب

 سی نتیجه و سونوچ ساواشین بو .وئردی باش ساواش آغیر بیر آراسیندا

 .دوشدو الینه بیرلیکلری قویونلونو آق اؤلوسو حئیدرین شئیخ راقاوال

داوام  دؤیوشو ده گئنه باخمایاراق قاپیلدیقالرینا اومودسوزلوغا قیزیلباشالر

 1488 تموز 16 .قالدی دگیشمز سی نتیجه ساواشین آنجاق .ائتدیردیلر

 تسلیم سلطانا یعقوب  اوغلوسو دایی باشی، کسیک حئیدرین شئیخ ده

 عبرت مخالیفلره سلطان یعقوب .باشالدی دؤنوش تبریزه سونرا .دیلدیائ

 کسیلمیش اوغلوسونون( بی بی(  حئیدرین شئیخ دئیه، اولسون درسی

 .دوالشدیردی لرینده کوچه تبریز باشینی
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 شئیخ سلطانعلی

 

 

 ساوشدا وئرمیش باش ایله قویونلوالر آق قافقازالردا حئیدر شئیخ

 اوالن اطرافیندا و اونالرین اوشاقالری کیچیک اونون سونرا، اؤلدوکدن

 سیاسیلشمه دینین دئمک، آلیندی.  آلتینا نظارت اردبیلده ده فعالیتلر

 شئیخ( سلطان یعقوب دن جومله او قوهومالری اوالن، یاخین ایله سی

 دوشمن اوشاقالرینا حئیدرین شئیخ بیله )اوغلو سی دایی حئیدرین

 یئرینه حئیدرین شئیخ صوفیلر آرادا بو .ندوالراولو تعقیب اونالر  و کسیلدی

  .ائتدیلر خلیفه نی سلطانعلی اوغلو بؤیوک اونون

 آلتیندا نظارت اونالری تضییقلر اوالن علیهینه یتیملری حئیدرین شئیخ

 یله  "بگیم شاه عالم"آناالری  اونالری یکونالشمایاراق دا ساخالماقال

 تورپاقالرا و اراضی اوالن ناقپور بگ منصور والیتینه فارس بیرلیکده

 حئیدرین شئیخ قویونلو، آق سلطان یعقوب لیک اوسته .ائتدیلر سورگون

 .38ائتدی ممنوع و یاساق دا )نی عمامه( ساریغی قویدوغو اورتایا

 ایله آناالری )ابراهیم و اسماعیل سلطانعلی،( یتیملری حئیدر شئیخ

 یاشامی ده سورگونسین قلعه استخر ایالتینده، فارس ایلی ایکینجی

 .دگیشدی دونیاسینی گؤزلنیلمدن قاراباغدا سلطان یعقوب کئچرکن

 قدرت آراسیندا لری شاهزاده قویونلو آق سونرا، اؤلدوکدن سلطان یعقوب

 اوغلو حسنین اوزون بیر بؤلومو، قویونلوالرین آق .باشالدی ساواشی

 اطرافیندا بایسونقورون اوغلو، سلطانین یعقوب ده بؤلومو بیر و مسیح

 .اؤلدو دورمادا قارشی مسیح آالرکن اله قدرتی بایسونقور .توپارالندیالر

 رستم الینجه سی نوه حسنین اوزون اوالن بیرلشمیش ایله مسیح

 اوشاق حؤکومدارلیغا بایسونقور .اولدو توتساق سینده قعله )آالنجاق(

 ریناطرفدارال رستم بگ ساییالن  آی امیرلردن قوتلی اوچون، اولدوغو

 مودورونون محافظه رستمین ائدیلمیش توتساق بگ آی قاتیلدی. 

 مرند رستم .یاراندی ایمکان رستیمین آزادلیغینا قازانماقال رغبتینی

                                                             
38 Ross, E. Denison, The early years of Shah Ismail, S. 5-7. 
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  وئرمیش باش آراسیندا یولو تبریز مرند ائدرکن هوجوم تبریزه شهریندن

 سیغینمالی شاها شیروان بایسونقور سینده نتیجه و سونوجو چارپیشما

 تخته اوالراق قویونلو حؤکومرانی آق تبریزده رستم لیکله بئله .واولد

 ساییالن دوشمنی نین قانادی قویونلو آق اوالن حاکیم تبریزده .اوتوردو

 شئیخ دا شاهالرین شیروان و سیغینماسی شیروان شاها بایسونقورن

 ساییلماسی قاتیلی حئیدرین شئیخ اوالراق دوالییلی و جونئید

 و حئیدر شئیخ ایله باشچیالری قویونلو آق اوالن حاکیم یزهباخیمیندان تبر

 و صفوی سلطانعلی شئیخ باشالریندا یانچیالرینی، جونئید شئیخ

 .آچدی یول یاراتماغا اتفاق بیر علیهینه شاه شیروان قیزیلباشالرینی

 سورگون والیتینه حئیدرین فارس شئیخ اوالراق سی نتیجه بونون

 اوالراق آزاد توتساقدان سلطانعلی شئیخ باشدا سی، عائیله اولموش

 تبریزه ده 1493 فصلی یاز بیرلیکده ایله و یانداشالری صوفیلری صفوی

 الیق  حؤکومدارالرا ذاتا صفوی سلطانعلی شئیخ سلطان، رستم .گلدیلر

 نین منسوبالری طریقت گلن قاچیب طرفدن هر ائتدی.  احترامی اوالن

 یوال تبریزدن سلطانعلی کئچن شئیخ ناباشی اوردوسو صوفیلر ایله کؤمگی

 والی اصفهان و ووردوقدان لر ضربه آغیر بایسونقورا قافقازالردا چیخاراق

 تبریزده رستمین سونرا، یاتیردیقدان باش قالدیریسینی نین سی

 .39اولدو قوتلندیرمیش حؤکومدارلیغینی

 نین دؤلتی قویونلو آق ایله سی گوجلنمه نین شئیخلری صفوی آنجاق

 آق صفویلرین دئمک، .آلدی یئر مقامدا بیر جک دوشه خطره دا ارلیغیو

 اورتایا اوالراق سی مسئله زامان جکلری کئچیره اله دؤلتینی قویونلو

 رستم اورادا رک دؤنه تبریزه سلطانعلی شئیخ مظفر .اولدو چیخمیش

 سلطانعلی شئیخ .اولدو قبول ایله مراسیم لی طنطنه طرفیندن سلطان

 اداره نین دؤلتی طریقت اردبیل اوالراق خلفی نین باباسی نرا،بوندان سو

 طریقت لیکله اردبیلده بئله .آیریلدی تبریزدن ایله هوسی قورماق سینی

 مریدلر، .اولدو مرکزی لرین حادیثه سیاسی و دینی یئنیدن مرکزی

 صفوی .گلیردیلر و ائدیر آخین حالیندا اردبیله بؤلوک و کومه منصوبالر

                                                             
39 Ross, E. Denison, bax orada, S. 9-12. 
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 سلطانین رستم ائدن شاهلیق تبریزده سی گوجلنمه ینن طریقتی

 آدام آیالریندا پاییز ده 1493 سلطان رستم لیکله بئله .گلمدی خوشونا

احترامال  ظاهیرده .گتیرتدی تبریزه سلطانعلینی شئیخ رک گؤنده

 آرادا بو .40هؤردو ایله جاسوسالر اطرافینی باخمایاراق قارشیالماسینا

 یئتیرمگه پول روحانی طرفدارالرینا چوخ بیر یآلت اَل سلطانعلی شئیخ

 ایشلردن بو او و وئریلدیگی خبر سلطانا رستم مسئله بو چالیشارکن

 بیر قالدیرماغا آرادان صفویلری اوچون، دوچار اولدوغو قوشقویا و شک

 آنجاق .چالیشدی تؤکمگه تدبیر دئیه بیلسین کئچیره حیاتا پالن و نقشه

 نیتینی سلطانین رستم ذات بیر اوالن سییانچی نین سلطانعلی شئیخ

 بیر رک ایله مصلحتلشه صوفیلر دا او یئتیرمکله ذاتا سلطانعلی شئیخ

 اردبیله شئیخین سلطان رستم .اولدو قاچمالی اردبیله تبریزدن ده گئجه

 حسین اوغلو باجیسی سلطانی، بگ آی  ائشیتمز ائشیدر، قاچیشینی

 :دئدی چاغیراراق یانینا اؤز خانی علی بگ

 قارشی اونا وارارسا، اردبیله دفعه بیر سلطانعلی، سین، گؤسترمه هللا"

 ."مز ائده شئی بیر ده عسگر 10000 جک گؤندریله

 اوچون ائتمکلری تعقیب سلطانعلینی شئیخ ایله عجله لیکله بئله

سالدی. یوال چکیلنلری آدی ایله تجهیزات آغیر رک وئره بویوروق

                                                             
40 Ross, E. Denison, bax orada, S. 9-12- 13. 
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 یلشئیخ اسماعیل/ شاه اسماع

 

 

 کندینه شاماسی یاخینایغیندا اردبیل صفویلر، اوالن قاچماقدا

 اؤلوموندن دوشوب اؤزونون  اَله سلطانعلی شئیخ زامان یئتیشدیکلری

 اونون چاغیراراق یانینا اسماعیلی قارداشی کیچیک رک ائده اندیشه

 یئرینه اؤز اونو تاجینی( قویماقال قیریلباش(تاجی  حئیدری باشینا 

 .ائتدی تعیین ئیسیر شئیخلر

 تککه و رئیسلیگی شئیخ طریقتینده صفوی کیمی گؤروندوگو اوسته

 و دؤنموش آنالییشا بیر ارثی کیمی شاهلیق آنالییشی، رئیسلیگی

 شئیخ اوشاغی بیر بیلمگن یازماغی اوخویوب کیچیک، .اولموشدو تبدیل

 بوتون و ائدر تعیین رئیسی رئیسی، تکیه شئیخ یئرینه اؤز سلطانعلی

 قبول اولدوغونو "المشایخ رئیس" اونون ده مریدلر و مرشد ارشد، صوفی،

 رئیسی شئیخلر یئرینه اؤز اسماعیلی قارداشی سلطانعلی، .ائدرلر

 شئیخ حئیدرین آتاالری و جونئید شئیخ باباالری سونرا، ائتدیکدن تعیین

 اوالراق وصیت بیر ده گؤروشلرینی و آرزو قورماق حاکیمیتی دین

 شئیخلر یئرینه اؤز سلطانعلی، اسماعیلی .ائتدی سفارش هاسماعیل

 دئیه گوجو امنیت اونا ده صوفینی یئتدی سونرا، ائتدیکدن تعیین رئیسی

 قاجار، بگ پیری قارا الال، بگ حسین آراسیندا امنیت گوجلری .سئچدی

 سلطانعلی .وار آدالری دا آدلیالرین بگ ده ده طالیشلی و بگ عبدال

 گوجلری امنیت ابراهیمی و اسماعیلی ائتدیکدن، لریسفاریش الزیملی

 ایله ائدنلر تعقیب ایسه اؤزو سونرا، سالدیقدان یوال اردبیله ایله

 گئدرکن، ساواشالر آغیر چوخ .باشالدی چارپیشماغا و اوغراشماغا

 دیغیرالنیب بیرلیکده ایله آتی ایچینه نین بیر دره ده 1494 سلطانعلی

 .اؤلدو رک دوشه

 سونراکی .چاتمادی سونا ایله اؤلومو نین سلطانعلی لر ادیثهح آنجاق

 اوزره تاپماق و ابراهیمی اسماعیل بیرلیکلر امریندکی و بگ آی گون

 ده تککه .آراشدیردیالر یئری هر سیخیشدیردیالر، خالقی گیردیلر، اردبیله



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            55

 ائوینه نین کاکولی احمد قاضی یاخیندا اسماعیل قورخودان گیزلنن

 بیرلیکلری ائولری بگ آی قالدی.  ائوده او گون اوچ سماعیلا .سیغیندی

 کاکولی، احمد قاضی اوچون، آختاردیقالری رک ائده دئشیک دلیک

 یئدی خانیم خانجان .ائوینه آپاردی خانیمین بیر آدلی خانجان اسماعیلی

 آدلی بگ محمدی .ساخالدی ائوینده آی بیر اسماعیلی اوالن یاشیندا

 باجیسی جونئیدین شئیخ سی، بی بی اسماعیلیناوالن  ائولی ایله

هئچکس،  سونرا اوندان .ائدیردی زیارت اسماعیلی آراسیرا پاشاخاتون

 سلطان بگ آی .بیلمیردی اولدوغونو هارادا اسماعیلین دا آناسی حتی

 عالم آناسی، یئری اسماعیلین اولدوغو عرضینده مدت اولدوغو اردبیلده

 .41دیلر دئمه بیله شاها

 ایشی جراحلیق اوالن سیندن قبیله ذولفاکار خاتون پاشا سونرا، یدانآ بیر

 اسماعیلی خانیمین ائوینه بر آیری آدلی اوبا اوالن مشغول ایله

 تئمور اولونان آزاد ایله شفاهتی نین علی خواجه خانیم اوبا .کئچیرتدی

 اوشاغی ایکی بو سلطان رستم .سینده یاشیردی محله نین اسیرلری

اردبیلین  اوشاغی خانیم اوبا اوچون، اولدوغو قرارلی دیرماقداقال آرادان

 و توربه بیر اورادا آپاراراق مسجیدینه جمعه یئریندکی بیر یوکسک

 خبر داییر حیاتدا اولدوغونا اسماعیلین آناسینا یالنیز گیزلتدی، زیارتگاهدا

 ده صوفی بیر یاراالنمیش ساواشدا مسجیدده بو. گؤندردی

 صوفی 80 صوفی اوشاغی گؤستردیکده، صوفیه بو بااو .گیزلنمیشدی

 اسماعیله گیزلندیکلرینی داغیندا باغرو اطرافیندا اردبیل قاچاراق نین

 ده گؤزلدیکلرینی امیر رئیسلریندن کامیل فقط آنالداراق اونالرین

 خبر دا و یولداشالرینا سینی ائتمه ترک مسجیدی خانیم، . اوبا42آرتیردی

 رستم باشچیسی صوفیلرین بو یانا بوندان تدی؛ائ سفارش سینی وئرمه

 یاریسی گئجه بیرلیکده ایله )همراهلیغی(ائشلیگی  قارامانلی بگ

 قارقان دوغرو داغینا باغرو اونو و آپاردی اسماعیلی رک گله مسجیده

 اؤز صوفیلر لیکله بئله .وئردی تحویل ائوینه فرخزادین فائض کندینده

                                                             
41 Ross, E. Denison, bax orada, S. 36. 
42 Ross, E. Denison, bax orada, S. 37. 
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 رک ائده بحث اوزره ساخالیابیلجکلری ندااما نئجه اسماعیلی آراالریندا

 .ائتدیلر حئساب اویقون آپاریلماسینی شهرینه رشت اونون سونوندا

 ایله اسحاق امیر حاکیمی رشت بگ، محمدی اَری، خاتونون پاشا

 اوچون، اطرافیندا اسماعیل اردبیل .ایدی وار دوستلوغو بری چوخدان

 بؤلگه قاسکار گیالنین اونو راقاوال ایلک آنالشیلدیقدا اولمادیغی امنیتده

 شخصا اسماعیلی سیاووش امیر قاسکار حاکیمی آپاردیالر.  سینه

سونرا  . 43ائتدی قوناق ائوینده اؤز دک گونه گئدن رشته اونو و قارشیالدی

 رشت اسماعیل .قاییتدی گئری و گئتدی شهرینه رشت ایله اسماعیل

 ساخالماق قوناق ائویندهاؤز  اونو اسحاق حاکیم سونرا، گلدیکدن شهرینه

 مسجید آق و ایستمدی اولماق قوناق حاکیمه اسماعیل ده، سه ایسته

 آدلی نجم امیر یانیندا مسجیدین .قالماق ایستدی مسجیدده بیر آدلی

 اونا و ایلگیلنمگه اوشاقال قاچاق بو او .ایدی وار دوکانچیسی قیزیل بیر

 واسیطه شخصین بو اعیلاسم لیکله بئله .چالیشدی تاپماغا یئر بیر امن

 دعوتی اسماعیل بو .چاغیریلدی یانینا نین حاکیمی الهیجان ایله سی

 افریدون کئی الهیجاندا اونا کارگیا علی میرزا بگی الهیجان ائتمکله قبول

 بگی الهیجان .حاضیرالتدی یئر بیر قارشیسیندا نین سی مدرسه

 آدلی الدین مسش خواجه اونا و ائتدی خدمت قدر باشاردیغی اسماعیله

 گلیب قیزیلباشالرین شکیلده گیزلی داواملی .تاپدی ده معلم بیر

و  خرج اوشاغین بو چیخاراق یوال ووردوقالریندان باش اسماعیله

 گومان قارشیالندیغی طرفیندن قیزیلباشالر و صوفیلر نین خاریجلری

 قرآن کیمی یازما اؤیرتدیگی اوخویوب اسماعیله الدین شمس .ائدیلر

 اوالجاق رئیسی طریقت منصوبالری، صفوی .اؤیرتدی دا وماقاوخ

 ائتمکدن زیارت گلیب حتی گؤندرمکدن، اوالراق هدیه گیزلی اسماعیله

 اوچون سالماماق خطره و یه تهلوکه اسماعیلی آنجاق .قالمادیالر گئری

 .دؤنوردولر گئری آنادولویا قاراداغا، زیارتچیلر تئزلیکده

                                                             
43 Ross, E. Denison, bax orada, S. 38. 
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 هر زورال اونا رک ائتدیره حبس خانیمی اوبا سلطان، بگ آی آرادا بو

 اعدام( آسدیرماسینی مئیدانیدا بازار تبریزده اونو و 44دئدیرتدی شئیی

 کؤمکچیلری کؤمکچیلرین باشقا و بگ محمدی .ائتدی امر )سینی ائدیلمه

 .قورتولدو وئرمکله جزا تنگه 30000 بگ محمدی آتیلدیالر.  حبسه

 اؤگئی اوالن بیرلیکده اونونال یئنه و ابراهیم قارداشالری اسماعیلین

 دؤنمک اردبیله سونرا، قالدیقدان مدت بیر گیالندا سلیمان قارداشی

 اونون چیخاریب "تاجی حئیدری" دیلیملی 12 اوچون بونون .ایستدیلر

 تاققه تورکمن بیر قویدوقالری باشالرینا آق قویونلوالرین اوزره عادت یئرینه

 ابراهیمین حرکتیندن ائتدیلر.  حرکت اردبیله هلیکل بئله .قویدوالر سینی

 آنجاق قالدی، یاتاقدا تمام ایل بیر نرک، له خسته اسماعیل سونرا،

 رک گؤنده آدام بیر خاتون پاشا سی بی بی سونرا .یاخشیالشدی سونرا

 دا سوغاتالر تََفق اوفاق اونا اوچون، سورماق خاطیرینی اسماعیلین

 .گؤندردی

 الهیجان قالماسی آرتیق داها الهیجاندا اسماعیلین ایله گئدیشی زامان

 اسماعیلی .آلدی یئر مقادا چاتمیش خطره بیر گوندن گونو اوچون، بگی

 باسقینی الهیجانا گوندن گونو قویونلوالر آق اوچون، ائتدیرمک تسلیم

 باخمایاراق، اولماسینا تشبثلر دوستجا اؤنجه ایلک باسقیالر بو .آرتیردیالر

 چاتدی.  مقامینا گلمک حده و قورخوتماق یخیشدیرماق،س سونراالر

 مصلحتلری و توصیه نین صوفیلری اسماعیلین کارگیا، علی میرزا

 :آلدی قرار شکیلده آشاغیداکی اساسیندا

 سونرا، اوتورتدوقدان اسماعیلی ایچینه سبدین باغالدیغی آغاچا بیر"

 اؤز کئچیب اسماعیلین قارشیسینا نین ائلچیلری سلطان رستم

 یه مه ایسته هیئت آردینجا بونون .ایچدی آند داییر اولمادیغینا توپراقالریندا

 دن نتیجه سلطان رستم آنجاق .گئتدی گئری تبریزه اوالراق( ناچار( رک

 آی و احمد جوجه ایسترکن، یئریتمک عسگر الهیجانا و قالمادی ممنون

 45ایتیردی". حیاتینی و تاجینی لیکله بئله اؤلدورولدو، طرفیندن  بگ

                                                             
44 Ross, E. Denison, bax orada, S. 39. 
45 Ross, E. Denison, bax orada, S. 47-50. 
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 تاریخی دونیا شخصیتی تکمیللشن و اولقونالشان تئز چوخ اسماعیلین

 یاشیندان بئش اونون دا بو .ساییالر بیری تظاهرلریندن دگر دقته چوخ نین

 اوتوروب ایله انسانالر بؤیوک و سی کئچیرمه حیات ایله سورگون و حبس

 درک و لمس وقایعلری و اتفاق بیتن اولوب سیاسی بوتون دورماسی،

 .ساییالر مقام جک ائدیله ایضاح ایله سی ائتمه

 قویونلو آق ایله سی اؤلمه تبریزده سلطانین رستم هد-1498

 مسعود ایمپراتورلوغو قویونلو آق سوروکلندی.  آراقاریشیلیغا ایمپراتورلوغو

 بگین، الوند دیارباقیر و آذربایجان .پایالشیلدی آراسیندا بگ الوند ایله بگ

 آیریجا .کئچدی حاکیمیتینه بگین مراد لر بؤلگه آیری و عجم عراق

  و سیمنان چالوی کیا حسین دا، ابرقو کره محمد ده، یزد مراد باییندیرلی

 دا، خراسان میرزا سلطانحسین دا، بغداد بگ باریک پورنک دا، فیروزکوه

 دورومدان بو .چالیشدیالر ائتمگه حرکت مستقیل دا کیرمان بگ ابولفتح

 الهیجاندان اسماعیلی رئیسلری قیزیلباش ائدن استفاده )نوضعیتد(

 .قرار وئردیلر چیخارماغا

 میرزا حاکیمی الهیجان اورادا رک گئده الهیجانا قیزیلباشالر لیکله بئله

 نین الدین صفی شئیخ اسماعیل، جدی رک گؤروشه ایله کارگیا علی

 چیخاراراق ندننظاریتی کارگیانین اسماعیلی دئیه، ائتسین زیارت مزارینی

 بؤلگه خالخال آی 3 ایله اسماعیل قیزیلباشالر کندلرینه گتیردیلر. خلخال

 اورادا اردبیله آپاردیالر.  اسماعیلی اورادان قیزیلباشالر .قالدیالر سینده

 ینریده حئیدرین شئیخ آتاسی و شئیخلیگی صفی کئچمیش اسماعیل،

 باشالدی.  اراقالنماغام ایله آلتیندا مریدلر باشلیغی شئیخ اوتوراراق،

 حاکیمی اردبیل اسماعیل شئیخ سونرا، کئچدیکدن مدت آز بیر آنجاق

 سایدا بیر رک یه مه دؤزنه تضییقینا و باسقینا علی بگین جکیرلی

شئیخ  قالدی.  زوروندا آیریلماق اردبیلدن ایله مریدلری قیزیلباش

 آنادولو ورادانا رک گئده قاراباغا کیمی جونئید شئیخ باباسی دا اسماعیل

 .ی(جهت آلد(یؤنلدی شهرینه اَرزینجان و والیتینه

 سرحدینی غرب آذربایجانین هموی یاقوت دن جومله او تاریخچیلر، بعضی

 کؤنول اساسالنمیش کیمی تاریخه گؤروندوگو آلماسی قلمه اَرزینجان
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 جونئیدین شئیخ ایستر .گؤرونر ده )اساسالنمیش( سؤیکنمیش باغالرینا

 دولویا آنا یاشالریندا بلوغ و ارگین شئیخ اسماعیلین ده هایسترس و

زامانالر  او لیگین شیعه و علویلیگین آالرساق، نظره گئتمکلرینی

 یاییلدیغی ده اؤلچو بؤیوک بیله لرینده بؤلگه اوجقار آذربایجانین

 دا و آنادولودا حاکیمیتینده عثمانلی علویلیک بو .اوالر آنالشیلمیش

 اشاره اوزره جونئید شئیخ .قورویابیلدی وارلیغینی اؤز دک گونوموزه

 کیمی بگلیکلری قارامان حمید، قونیا، تََکه، زامانالر، او کیمی اولوندوغو

 هر یانا اوندان .باشالمیشدی سالماغا کؤک لیک شیعه ده لرده بؤلگه

 و دورومدا بیر داریسقال و چیخیلماز شئیخلیگی صفوی اردبیلده زامان

 انسانالر رک اورادا گئده آنادولویا اوزریندن قاراباغ آلدیقدا، یئر وضعیتدده

 .چالیشمیشالر آلماغا گوج و کؤمک اورادان سیغینماغا، آراسیندا

 باشینا تک گئدیب مملکتده اوزاق بیر اولدوغو، اوشاق ایسه اسماعیل

 ائتمک یوخ وار گؤرمک، گئدیب وقتسیز و وقتلی چیخاربیلمدیگی، باش

 مستقیل یاریم اوزاق نظارتیندن قویونلو آق دئیه یئر یاخیناولدوغو،  چتین

 اماندا الهیجانی اسماعیلین قیزیلباشالر اوچون، اولدوغو والیتی گیالن

 اسماعیلین بعضیلری بوگون .ائتمیشلر حئساب اویقون اوچون، قالماسی

 رک ائتمگه درک قالماسینی اماندا حؤکومتیندن قویونلو آق گیالندا

 شعوبیه فارس دؤلتچیلیگینی شیعه قورولموش ربایجانداآذ اؤزلریندن

 حئکایت ائتمدیکلریندن درک واقعیتلری تاریخی وئرمکلری نسبت چیلیگینه

 .ائدر

 دؤلت آنادولودا آماجی مودروکلرین وئرن عاقیل اونا و اسماعیل شئیخ

 اله قویونلو توپراقالرینی آق حسن اوزون باباسی سونرا قورماق،

 قالماقال دا ارزینجان مدت بیر اسماعیل شئیخ .ردیساییال کئچیرمک

 اوستاجلو .توپالشدیالر اطرافینا قیزیلباشالر  اسماعیلین آنادولوداکی

 کی کئچمیشده ائتمکله دعوت یایالغینا بینگؤل اسماعیلی شئیخ ائلی،

 آنادولونون باشچیالری ائل چوخلو و صوفیلر مریدلری، شئیخ جونئیدین

 شمالیندان و عراقین لبنان و سوریه ده جه ائله ن،بوجاغیندا بیر دؤرت

 اسماعیل شئیخ .باشالدیالر گؤسترمگه عالقه و ماراق اسماعیله شئیخ
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 آنادولو اوالراق آغیرلیقلی نفر مین قوردوقدا یئددی اوردو ارزینجاندا

 صفتی قیزیلباش اسماعیال، شئیخ اوالراق عبارت دن قبیله 10 تورکلری

 چکمک آدالرینی طایفاالرین و ائل آشاغیداکی ونالردانب قوشولدوالر؛ ایله

 :اوالر

 

 نین سی بؤلگه شام و شرقیندن شمال نین مدیترانه شاملو (1

 غربیندن شمال

 سیندن بؤلگه گونئی آنادولونون لو تکه  (2

 آنادولودان مرکز افشار (3

 سیندن بؤلگه چیخان گون قوزئی آنادولونون قاجار  (4

 سیندن بؤلگه آنادولو روملو (5

 قونیه و  )گونئیینده آنادولونون( سیندن بؤلگه کیلیکیا امان قار (6

 اطرافیندان

 )قوزئیینده نین مدیترانه( سیندن بؤلگه کیلیکیا وارساق (7

 و دن سوریه سیندن، بؤلگه قوزئی نین چایی فرات ذوالقدر (8

 – آنادولودان

 سیندن بؤلگه چیخان گون آنادولونون استاجلو (9

 بؤلگه قوزئی عراغین و سی لگهبؤ چیخان گون دولونون آنا بیات (10

 سیندن

 

 اَرزینجاندا قیزیلباشالر اساسیندا تدبیرلر آلدیغی بایزید ایکینجی عثمانلی

 دوروش( رک یه توتونابیلمه باخمایاراق آنادولودا قوردوقالرینا دؤلتی طریقت

 دؤلتلرینی قویونلو آق اوالن حالیندا دؤلتلر داغیلمیش )رک یه بیلمه گتیره

 ایله باشچیلیغی اسماعیل شئیخ لیکله بئله .وئردیلر قرار مگهاله کئچیر

 قاتیلی شئیخ جونئیدین اوالن، حاکیم آذربایجاندا اوردوسو قیزیلباش

 .وئردی قرار کئچیرمگه اله دؤلتینی شاه شیروان ساییالن

 و شاماخی اؤلدورمکله یساری فرخ اوالن حاکیم شیرواندا قیزیلباشالر،

 اسماعیل یازدا شئیخ ده،-502. کئچدی الینه رینقیزیلباشال صفوی باکی



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            61

 یئنیلگه آغیر لرینده بؤلگه شرور و نخجیوان اوردوسونو بگ الوند قویونلو آق

 اعالن شاه اؤزونو رک کئچیره اله سونرا، تبریزی اوغراتدیقدان شکسته و

 اذاندا لیک اوسته .قالدیردی سینه ساحه حاکیمیت لیگی شیعه ائدرکن

 اذان ده اوگونه کیمی بیلیندیگی .ائتدیردی دگیشیکلیکدفعه  بیرینجی

 بیان و ایفاده سی کلمه "علی" دونیاسیندا مسلمان اوخونارکن

 أن أشهد " ایله امری اسماعیلین شاه و تدبیری قیزیلباشالرین .اولمازدی

 بعضی مؤذنلر سونراالر .اولدو اکلنمیش اذانا سی ایفاده "هللا ولي ا علی

 أمیر أن أشهد" اوچون، گؤرونمکلری مؤمن و لیقهس خوش داها ایسه

 .ائتدیلر ایفاده زامان اذان وئردیکلری عبارتی " هللا ولي ا علی المؤمنین

 عقیده ده کسیمی فقه لیگین شیعه زامانکی او اولدوغو، مستحب اذان

 ائتمگی سفربر ایله اسماعیل حؤکومتی شاه خالقی عوام باخیمیندان

 ولي ا علی ..." اذانا ده مجتهد شیعه بیر هئچ اوچون، گؤردوگو مصحلت

 بوگونوموزه ده ایسترسه زامان، او ایستر نین آرتیریلماسینا، عبارتی "هللا

 ( عبارت بو اوخوماقالرینا اذان لرین شیعه لیکله بئله .توتمادی ایراد دک

 دا داها آدیم بیر شخصلر بعضی .آرتیریلدی )هللا ولي ا علی أن أشهد

 "هللا رسول وصی" عبارتینه "هللا ولي ا علی أن أشهد " رک گئده قاباغا

 ایستر سینده مسئله ناماز کیمی بیلیندیگی .آرتیرارالر ده عبارتینی

 زامانی راشدین خلفای ده ایسترسه زامانالر، یاشادیغی محمد حضرت

 اذاندا دئیه "سی ولی هللا" آدی، نین خلیفه بیر هانکی هر یوز یوزده

 ائتمکلرین غلو بیر بئله زامانیندا شاهلیغی صفوی . میش ایشلنمه

 اینانج کیمی بیر دا آنالییشی "هللا علی" اوالراق سی نتیجه و سونوچ

 اؤز )حق اهل( لیالر هللا علی اساسیندا ائتمک غلو بو .قویولدو اورتایا

 ائتمگه توجیه دئدیکلرینی اؤز اوچون بعضا قازاندیرماق برائت دئدیکلرینه

 دئییل آیری دان هللا ده، دئییلسه هللا علی: "دئدیلر و چالیشدیالر

 نیست(". جدا هم خدا از اما نیست، خدا علی :فارسچاسی(

 معروض تعقیبه نین طرفدارالری مذهب و دین )لر عالوه( آرتیریمالر بیر بئله

 سی نتیجه و سونوچ نین سیخیشدیریلماسی اونالرین قالماقالری،

 نین صاحابالری عقیده هانکی هر دئمک، .چیخمیشالر اورتایا اوالراق
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 مذهب سینده نتیجه سی و سیاسیلشمه سیخیشدیریلماسی

 ائتمک غلو دئیه قوروسونالر قارشین باسقینا بیرلیکلرینی اؤز یانچیالری

 .ائتمزلر درک قویدوقالری اورتایا دا آنالییش بیر اوزاق آئییندن و مذهب ایله

 .یاشامیشدیر بیر چتینلیکلری بئله دا یول کئچدیگی تاریخده لیگین شیعه

 متهم چیلیگینه شعوبیه فارس لیگی شیعه دوشمدن باشا چتینلیکلری بو

 اورتایا یانلیش و ترسه نی مسئله حلی دئییل، نین مسئله ائتمک

 .ائدر حئکایت قویماقدان

 آق کئچمیش اوالراق وارثی حسنین اوزون باباسی اسماعیل، شاه

 اؤز بوتون بگلیکلری اوالن ده ائتمگه کیمیتحا توپراقالریندا قویونلو

 یئنیدن .چالیشدی یاراتماغا دؤلتی شیعه آلماغا آلتینا حاکیمیتی

 بگی مراد قویونلو آق تبریز یاخینلیغیندا، بگی الوند چالیشان توپارالنماغا

ائتدی.   مغلوب ساواشیندا ده آلماقوالغی-1503  یاخینلیغیندا، همدان

 فارس و )خوزیستان بوگونکو(عربستان خراسان، عجم، عراق لیکله بئله

 اله بؤلومونو بؤیوک نین توپراقالری قویونلو آق باشقا والیتلریندن کیرمان

 بگلیکدن چیالوینی کیا حسین حاکیمی کوه فیروز ده- 1504 کئچیردی.

 حاکیملری جرجان و الهیجان طبرستان،  سونرا، اوزاقالشدیردیقدان

باش  سینده بؤلگه یزد  .بیلدیردیلر اولدوقالرینی تابع تبریزه گلیب اؤزلری

 حاکیم نین والیتی یزد بگ حسین الال باسدیریالراق اطاعتسیزلیک وئرن

 کئچیررکن اصفهاندا قیشی  اسماعیل شاه ده- 1505 - 1504ائدیلدی. 

 تبریک اوچون باشاریقالری بو اونو ائلچیلری بایزیدین ایکینجی عثمانلی

 .ائتدیلر

 گئنیشلتمگه حاکیمیتینی دوغرو دیارباقیرا الدوله عالء القدرذو ده1507

 )هوجوم( قارشین آخین ذاتا او اسماعیل شاه اوچون، چالیشدیغی

 توپراقالرینا عثمانلی رک ائده آخین طرفیندن اَرزینجان لیکله بئله .ائتدی

 .کئچیردی اله لرینی بؤلگه ائلبیستان و اوزریندن ماراش قئیسری و گیردی

 تبریزه اسماعیل شاه اوچون، قاچیندیغی ساواشدان الدین عالء آنجاق

 حاکیمی بغداد .ائتدی آخین والیتلرینه عرب عراق 1508 .گئری دؤندو

 اطاعت اسماعیله  شاه قویاراق باشینا بؤرک قیرمیزی باریک پورنَک
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 باشا باغیشالنمایاجاغینی باخمایاراق سینه بیلدیرمه ائتدیگینی

 .ائتدی ترک هریش سونرا، دوشدوکدن

 ائدنلر مقاومت سونرا، ائدیلدیکدن ضبظ طرفیندن صفویلر ساوشسیز بغداد

 شاه گئدن سامرایا و کربال، نجف آردیندان بونون .توتولدو تابع اؤلومه

 .ائتدیردی تعمیر مزارالرینی لیک شیعه اوالن شهرلرده او اسماعیل

 ساییالن شیعه غالت آچاراق ساواش آباد اوزرینه خرم لوریستان

 هویزه، صفویلر لیکله بئله .گؤتوردو آرادان سئکتی دئییلن مشعشع

 شیرواندا سونرا، دؤندوکدن تبریزده .کئچیردی اله لوریستانی دیزفول و

 کئچمیشده .حاکیم اولدو اطرافیندا باسدیراراق داها بیر قالدیرمانی باش

 شیبک خانی، اؤزبک اوچون، اولدوغو بوشلوغو قدرت و قاریشیقلیق آرا

 کیرمانا گئنیشلتمکله توپراقالرینی قدر و خوراسانا مشهد شیبانی(( خان

رک  ره گؤنده ائلچی خانا شئیبک اسماعیل شاه .باشالتمیشدی آخینالر

 لری بؤلگه اوالن عایید ایمپراتورلوغونا حسن اوزون کئچمیشده

 تحقیر خان قیزیلباشالری شئیبک قارشین بونا .ایستدی بوشاتماسینی

 ممالیکی ایران بوتون و اولدوغونو نیتینده گئتمک سفرینه حاج رک ائده

 ایستدیگینی کئچمک اوزریندن اوالن توپراقالر عایید سینه محروسه

 حسن اوزون آچیقچا لیکله بئله .گؤندردی مکتوب بیر بیلدیرن

 شاه لیکله بئله .چیخدی اورتایا نیتینی کئچیرمک ایمپراتورلوغونو اله

 )گرگان(استرآباد  ائتدی.  آخین )علیهینه( اوزرینه خان شئیبک اسماعیل،

 شئیبک اسماعیل شاه دا 1510 .آلیندیالر گئری راحاتلیقال مشهدی و 

 شکسته و یه یئنیلگه بیر اونو آغیر آچاراق ساوش داها بیر علیهینه خان

 مرو .اؤلدو مئیدانیندا ساواش خان شئیبک لیکله بئله .ائتدی محکوم

  .کئچدی کنترولونا ینصفویلر ده شهری

 1512 .کئچدی خان عبیدهللا باشینا اؤزبکلرین سونرا، خاندان شئیبک

 لیکله بئله .ایلریلدی  دک شهرینه هرات رک گیره خراسانا خان عبیدهللا

 اؤزبکلردن لری بؤلگه او رک یئریده اورودو خراسانا داها بیر اسماعیل شاه

 قیزیلباشالرین و یناسماعیل شاه شئی هر قدر بورا .آلدی گئری

 .اولموشدور کؤنلونجه
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 اسماعیل شاه قیزیلباشالرین یاشایان آلتیندا امپراتورلوغو عثمانلی آنجاق

 طرف سینه ممالیکی محروسه ایران ایستگی، کئچمک آلتینا بایراغی

 اونالرین چالیشماقالری، انگللمگه کؤچو بو عثمانلیالرین و ائتمکلری آخین

 مذهب بیر اسماعیلی شاه جزاالندیرماالری، راقباشالرینی یاخاال دسته

 قیزیلباش اوردوسوندا اوالن آنادولودان .ائدیردی راحاتسیز اوالراق آدامی

 کینایه بیر یانا بوندان .ایدی وار تأثیرلری و اتکی یه مسئله بو دا اوالنالرین

 اوالر اؤلوم سونو حؤکومدارالرین دوشمن اوالن اسماعیله شاه اوالراق،

کیمی  اخطار بیر بایزیده ایکینجی باشینی کسیک خانین شئیبک ه،دئی

 اولماسینی قانلی سویوق ده گئنه سلطانی عثمانلی .گؤندریلدی

  .وئرمدی جاواب ائدیجی تحریک بیر هانکی هر قورویاراق

 رک ائده عصیان تورکلر لی تکه آنادولوداکی گونئی ده 1511 یاندان باشقا

 عصیانی بو اوردوسو آالرکن عثمانلی ت( جه( یؤن دوغرو آذربایجانا

 لی تکه بابا قولو شاه ساواشدا یاخینلیغینداکی سیواس .باسدیرابیلمدی

 تجارت یاخینالریندا اَرزینجان لیلر، تکه باخمایاراق  سینه اؤلدورولمه نین

سینه  محروسه ممالیکی ایران سونرا، یاغماالدیقدان کاروانالرینی

 چوخونون تورکلرین اولوشدوران گوجونو نظامی ین اسماعیل شاه .گبردیلر

 عالقه و ایلگیسی اونون  توپراقالرینا عثمانلی ایله اولماسی آنادولودان

 توکلری قیزیلباش خلیفه، نورعلی روملو ده-1512 ائدیردی.  داوام سی

 گؤندریلدی.  آنادولویا ایله آماجی قاتماق صفوی اوردوسونا توپارالییب

 ایله قیزیلباش تورکلری توپالدیغی آنادولودان دوغو نئیگو و دوغو نورعلی،

 نورعلی .اوغراتدی هزیمته اوردوالرینی عثمانلی یاخینلیغینداکی توقات

 آدینا اسماعیل شاه ساخالراق الینده مدت بیر سینی بؤلگه توقات

 شاهزاده سی، نوه بایزیدین ایکینجی آرادا بو باسدیردی.  سیککه

 اسماعیل شاه قویاراق باشینا تاجینی یلباشمراد قیز اوغلو احمدین

 .ایستدی قاتیلماق طرفدارالرینا

 عثمانلی ایستر سلیم، سلطان کئچن یئرینه بایزیندین ایکینجی آرادا بو

 ده قازانماق، ایسترسه اعتبارینی اوالن سارسیلمیش نین دؤلتی
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 ساواش ایله هدفی کسمک ایلیشگیلرینی اوالن ایله آنادولو صفویلرین

 .باشالدی ضیرلیقالریناحا

 مملوک و ذوالقدر اوستاجلو، محمدخان اوالن حاکیمی دیارباقیر

 تأثیری و اتکی چاپلی باشاریالرین کوچوک قازاندیغی قارشی عسگرلرینه

 ایکی آنجاق .گؤندردی مکتوب بیر حقارتلی سلیمه سلطان اوالراق آلتیندا

 دؤلتی عثمانلی قویونلوالرین آق سبب، اصیل ساواشا زورالیان طرفی

 .قالماسی ایدی صاحیبسیز اولسا، دا قیسا لرین بؤلگه غرب سرحد ایله

 ایران باخمایاراق سینه وئرمه سون شاهلیغینا قویونلو آق اسماعیل، شاه

 عثمانلی میش، قورابیلمه حاکیمیت تمام سینده محروسه ممالیکی

 لر گلیشمه بو .ایدی امنیتسیزلشمیش سرحدلری شرق نین دؤلتی

 و سیاسی ده رقابتینه (و شیعه سنی( مذهب آراسینداکی طرف یکیا

 .قازانمیشدی زمینه استرانئژی

 ائتمک غافیلگیر اسماعیلی شاه اوالن هوسکار آنادولویا وضعیتده بیر بئله

 اوغراتماق، شکسته و یه یئنیلگه آالراق آلتینا باسقی ائوینده اؤز اونو و

  .اولدو ده بئله .ساییالردی باشاریق بیر بؤیوک اوچون سلیم سلطان

 سی محروسه ممالیکی ایران اوردوسونون عثمانلی گؤزلنیلمدن

 شاه ائشیتدی.   همداندا اسماعیل شاه خبرینی ایلریلدیگی توپراقالریندا

 توپراقالریندا حاکیم اؤز عثمانلیالری ایله اوردوسو قیزیلباش اسماعیل

 عثمانلی اولمادیغی، حاضیرلیغی ساواشا آنجاق .چیخدی قارشیالماغا

 سینه بؤلگه چالدیران ایله حاضیرلیق بؤیوک گؤزلنیلمدن اوردوسو

 ده 1514 آغوست 23 صفویلر ساواشدا وئرمیش اوچون، باش گیردیگی

 سی اوالراق نتیجه ساواشین .اوزلشدیلر ایله شکسته و یئنیلگه بیر آغیر

 قویونلوالرین آق الچیخماق الیندن صفویلرین لری بؤلگه دیارباقیر و ارزینجان

 لیک اوسته .قاتیلدی توپراقالرینا عثمانلی بؤیوک اؤلچوده توپراقالری غرب

 ضربه بؤیوک دا اینانجینا یئنیلمزلیک اسماعیلین شاه ساواشی چالدیران

 شاه .کئچیردی اله بلخی و قندهار شاه بابور آردیندان اونون .ووردو

 ائلچیلر سلطان سلیمه اوچون، باریشماق ایله عثمانلیالر اسماعیل،

 دؤلتلرین آوروپالی چوخ بیر .چیخمادی نتیجه بیر بوندان ده، گؤندرسه
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 ائتسه دانیشیق گلیب علیهینه ایله عثمانلیالر اسماعیل شاه ائلچیسی

 اؤلن و گیرمدی ساواشا ایله عثمانلیالر داها بیر اسماعیل شاه ده، لر

 .سوردو یاشام دک ساکین گونه

حاکیمیت تختینه چیخان ه آذربایجانین تبریز شهرینده میالد ایلیند1501

نی اؤز شیعه لیگیجعفری  شاه اسماعیل صفویشئیخ اسماعیل/ 

درکن آذربایجان شهرلری آغیرلیقلی رسمی مذهبی ائ ایمپراتورلوغونون

شیعه لیگی یایاجاق  آذربایجاندا  . آنجاق46اوالراق شیعه ساییالردی

ی شاهلیغی، خاص اوالراق شاه عالیم یوخ ایدی. بئله لیکله صفو

( شیعه لیگین گلیشمه سینه کؤمک اولماق 1576 – 1524طهماسب )

اوچون، عرب مملکتلریندن خاص اوالراق عراغین گونئی بؤلگه سی، 

لبنانین گونئی بؤلگه سی و خلیجیج گونئی بؤلگه سیندن اوالن شیعه 

ش عالیملر بو عرب مملکتلریندن گتیریلمیعالیملره احتیاجی وار ایدی. 

شاه طهماسبین مأمورو اوالراق صفوی ایمپراتورلوغوندا شیعه لیک اوچون 

بیر تمل و آلت یاپیق اولوشدورماغا چالیشدیالر. بوگونگو ایراندا بیر چوخ 

مالال عائیله لرین ده عائیله لی قوهوملوقالری او کئچمیش قوهوملوق 

ایران، عراق و لبناندا  بئله لیکله شیعه لیک محفللری ده باغالرینا قاییدار.

 . 47اوالن سیاسی چکیشمکلردن فایداالنار

عربی مملکتلردن گلمیشلرین آراسیندا هامیسیندان اهمیتلیسی لنبانین 

آدلی فقه عالیمی ساییالردی.  ن )ال بقا( اوالن "الَکَرکی"بقاء دوزلوگوند

ایللرینده الکرکی ایلک اوالراق نجفده حضرت علی نین حرمینده  1504

ردی. یشارکن شاه اسماعیلین ایستگی اساسیندا تبریزه گلیب گئدیا

فخری اونا شاه طرفیندن  بارینا گله رکصفوی درشاه طهماسب زامانیندا 

. قازاندیآدالر وئریلدی و شیعه عقیده سینی یایماق اوچون صالحیتلر 

 48بعضی حالالردا "الکرکی" اوچون امام زامان نائبی لقبی ده وئریلدی.

ازدیغی اثرلر سنتی شیعه اصولو باخیمیندان اولدوقچا مسئله الکرکی ی

                                                             
46 Heinz Halm, bax orada, S. 121. 
47 Heinz Halm, bax orada, S. 121. 
48 Heinz Halm, bax orada, S. 121. 
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. بیلیندیگی کیمی امام زامانین غائب قلمه آلینماسی ایله او لی ساییالر

بیر دونیوی  الکرکی آلدیغی مقامالر اساسیندا زامانکی شیعه عالیملری 

ایسه  لیقحؤکومداربئلنچی ؛ یقدان و حؤکومدارلیقدان حمایت ائتدیشاهل

الکرکی اصلینده شیعه لیگین  .ساییالبیلردی احکامینا گؤره غصبکارشیعه 

امام زامانا نسبت وئردیگی فتوا واسیطه سی ایله حؤکومتین دونیوی 

شاهین آدی آلتیندا بوتون صفوی  الکرکی عمللرینی قانونیلشدیردی.

شیعه  ایمپراتورلوغوندا جمعه نامازالرینا "پیش نامازالر" تعیین ائتمه سی

او شاهین طرفیندن توپراق وئرگیسی قبول اولونسا دا،  صولونا گؤرهلیک ا

اسالم نظریه سینه گؤره،  اسکی)خراج( آلماسینی دا قانونیلشدیردی. 

ی نین اومتمحصولدان بو شکیلده وئرگی )مالیات( آلماق بوتون اسالم 

ین قانونی باشچیسی اومتخئیرینه اولمالی ایدی. دئمک، بو وئرگی 

 اومتشاها وئریلمه سینی،  الکرکی خراجینا عایید اولوردو. ساییالن امام

دئییل، بلکه ضروری اولدوغونو مدافعه  فقط بیر مصلحت منافعی اوچون

امام زمان آدینا بو  ،بیر دنیوی مرجع یالنیز شیعه اولدوغو اوچون   ائتدی.

یر ؤز بوینونا و عهده سینه گؤتورر. بو اساسدا، ائله بیل )گویا( بوظیفه نی ا

 شیعه یه بئله بیر وئرگی و مالیات وئریلیرسه، گوناه ساییلمازمیش.

آل بویه زامانیندا دونیوی حؤکومت ایله اؤز ایش بیرلیگی عملینی الکرکی 

امامالرین  شیعه لرین  چالیشان اعیانعباسی خلیفه لیگی درباریندا 

 المرتضیاولموش ی زامان شیعه فقه عالیمی متهم اولدوقالراؤلومونده 

نی نین دا عباسی خلیفه لیگی درباریندا پست و مقام آلدیغی

  .49خاطرالتمیش

صفویلر زامانیندا بیرینجی دفعه اوالراق شیعه علماسی آراسیندا 

"صدر" علمانین یوکسک مقامی شیعه سیلسیله مراتیب یاراندی. 

                                                             
عباسی خلیفه لیگی زامانیندا بعضی امامالرین اؤلوموندن سونرا، شیعه لر عباسی 49

خلیفه لیگینی قانونی تانیمادیقالری اوچون هر هانکی بیر مقام و منصب و اداره پستی  
یگی درباریندا فقه حقوقی عالیمی اوالن المرتضی آلماق ایستمزکن عباسی خلیفه ل

زامانیندا حضرت علی نین ده   عثمانین خلیفه سئچیلمه سی آدلی  اؤز عمللرینی
 Heinz Halm, S. 110سئچیم هیئتی نین عضوو اولدوغو ایله اساسالندیرمیش باخ، 
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صفوی دی. صدر بیر مقام اوالراق علما منافعینی دئییل، داها چوخ ساییل

 دی. دیردؤلت نظارتینی تأمین ائ منافعینه خدمت ائده رک شاهلیغی

و الکرکی  صفویلرین ایران ممالیکی محروصه سینی شیعه لشدیرمگی

شیعه  لقبی وئرمه سی "امام زمان نائیبی" هینعالیمشیعه آدلی 

شیعه  امانا دویونلمک ایله"روحانی" مقام دئیه امام زعالیملرینی 

اسالم و روحانیلشدیرمگه آراسیندا ام خالق کیتله سی وععلماسینی 

"الشئیخ" صفتی ایله  و عالیم لبقلری ایله تانینمیشالریتاریخینده شئیخ 

الهی  " دئیه داها داروحانی" تاریخده تانینمیش شیعه علماسینی

شاهلیق ایله  گله جگه دوغرو . بئله لیکله50لشدیرمیش و بتلشدیرمیشلر

یشما دورومو و وضعیتی آت ،قارشی دورما شئیخلیق آراسیندا بیر

شاهالری اسالم  زامان زامان شیعه عالیملر . بونون آردیندانمیشیارات

  خطیندن اوزاقالشمیش دئیه متهم ائتمگه چالیشمیشالر. 

اوسته لیک )بعالوه( دونیاسینی دگیشمیش  امامالرین و امازاده لرین 

لرین نسلیندن قبیرلری نین زیارتگاه اولماسی دئییل، امامالرین و امامزاده 

اوالنالر دا "سید اشرف مخلوقات" دئیه سید )آغا، بگ(  لقبی داشیماغا و 

بعضی راحاتلیقالردان فایداالنماغا ایمکان تاپدیالر. یئری گلمیشکن بونو دا 

بیلمک یئرینده اوالر: پیغمبر نسلیندن اولموشالرین شیعه مذهب 

آیریمی اورتایا  اوالنالری آزینلیقدادیرالر. اسالمیتده شیعه و سنی

چیخدیغی اوچون، پیغمبر نسلیندن اوالنالرین چوخونلوغو )اکثریتی( سنی 

دن کئچمیشده مراکئشین شاهی حسن، اوردون -مذهبدیرلر؛ او جومله

 .51شاهی حسن، هر ایکی سی امام حسن نسلیندندیرلر

                                                             
"امام زمان،  : او زامانکی شیعه عالیملرین نظریه سینه اساسا، 101باخ، اورادا،  ص.  50

پیغمبرین قانونی صالحیتلی نماینده سی اوالراق یئر اوزرینده عدل و عدالتین حاکیم 
اولماسینی تضمین ائده جک بیر حاکیم اوالجاقدیر. امام زمان هرهانکی بیر نائب بللی 
ائتمدیگی و آیریالرکن اونون آدینا چیخیش ائدن شخصلری متقلب قلمه آلدیغی اوچون، 

یت آنالییشی امام زامان غایب اولدوغو زامان ایچریسینده پرئنسیب هر نوع حاکیم
 اعتباری ایله غصبکارلیق و زوراکیلیقدیر.

51 Heinz Halm, bax orada, S. 46-47. 
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صفویلر زامانیندا محللی بؤیوک شهرلرده سؤز صاحابی اوالن مذهبی 

السالم، حاکیم )قاضی(، مسجیدلرده پیش ناماز، امام شخصلر شئیخ ا

جمعه و واعظ )خطیب( دئیه منصوب اولدوالر. شاه اؤزو و بؤیوک مقامالردا 

اوالنالر وقف زمی لری، شهرلرده داشینماز امالک، تجارت مؤسسیسه 

لری نی چوخالتماغا چالیشدیالر. بونالرین گلیریندن مسجیدلر، خئیرسئور 

ی مدرسه لر، خسته خاناالر مالیه لشدیریلرکن مؤسسیسه لر، دین

 .52محمد پیغمرین  و امامالرین اوالدالری غداالندیالر

                                                             
52 Heinz Halm, bax orada, S. 123. 
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 چیخارماق هیشبعزا توماق و 

 

"غرب زدگی و شیعه" باشلیغی آلتیندا یازدیغی یازیدا  شریعتی علی

 نین "عملی " و تاریخی مذهبی شخصلره "عزا توتمق"چیخارماق شبه"

 :ترجمه ؛یازمیش نیآلیندیغی مسیحیتدن

"صفویلر زامانیندا شیعه حاکیمیته گلدیکدن سونرا، ایلک اوالراق نئجه و 

کئچیردیکلرینی بیلمدیکلری و عزا هانکی شکیلده جمعی و عمومی 

جامعه نی ده شیعه لشدیرمگه جمعی مراسیملره احتیاج اولدوغو 

ی. بو " یاراندوزارتخانه امور روضه خوانی و تعزیه داریاوچون، بیر "

شرق آوروپا مملکتلرینه گئده رک اورادا اوالن دینی مراسیملرین وزارتخانا 

نئجه کئچیریلمه سی اوزره تحقیق آپاردی. بئله لیکله بیر چوخ مسیحی 

حواریون و  ،سنتلر، جمعی رسملر و اجتماعی تظاهراتالر، مسیح

ن مسیحیت تاریخینده کی شهیدلرین شعارالرینی و ابزارالرینی کیلیسانی

فقه عالیملری واسیطه دیلر. سونرا گتیر ادینی محفللریندن آالراق ایران

سی اونالرا شیعه شکیلی و شماییلی وئرمگه و شیعه مراسیملرینی 

 چیخارماق، شبیه توتماق عزا زنگینلشدیرمگه چالیشدیالر. بئله لیکله 

 تانیدیغیمیز وورماق، زینجیر توتماق، معرکه گزدیرمک، کجاوه و علم نعش،

  آراسیندا ایرانلیالر ده ایسترسه اسالم، ایستر حالتده و بیچیم بیر هر

 و شکیل حرکتلر، بو بوتون دئییل، گؤرونوم بیر تانینمیش )ایرانی ملیت(

  . 53اولونموش" تقلید و آلینمیش ایله مسیحیتدن شماییلی

وزارتخانه امور روضه خوانی و " صفوی زامانینا عایید علی شریعتی نین

اوزره تاریخی قایناقالردا راست  وزارتخانهقوروم و " آد وئردیگی داریتعزیه 

. غرب مؤلیفلر ده بئله بیر )من شخصا بیر یئرده اوخومامیشام( گلینمیز

آنجاق ایران وزارتخانین کئچمیشده اولدوغونا داییر بیلگی وئرمزلر. 

ه وموزبوگون ،ممالیکی محروسه سینده "مرثیه" یازماق تاریخینه گلدیکده

ه.ق(  908) 1502مرثیه کتابی مالال حسین کاشفی بیرینجی  چاتمیش

                                                             
 . 20 -19 .ص صفوی، تشیع و علوی تشیع شریعتی، علی، 53
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"روضه الشهدا"  شاه اسماعیل حؤکومتی نین اوللرینده ،میالد تاریخینده

میالد تاریخینده هیندوستاندا  1910بو کتاب یازمیش.  باشلیغی آلتیندا 

اولموش، قوم  چاپ اولموش. علی شریعتیدن سونرا، کئچمیشی یهودی

 و محمدرضا شاهین "فرهنگی مشاوری" اولموش ه دوغولموششهریند

"توضیح المسائل" آدلی  طرفیندن خاریجده یازیلمیش شجاع الدین شفاء

 . 54ولونموشتیکرار ا کتابدا دا علی شریعتی نین یازدیقالری

تانینمیش و ایران ممالیکی دئیه  مذهبی(مصائب ) نامهمصیبتده -شیعه

رسمی اولموش محرم آیی نین  محروسه سینده یایقینالشمیش و

، فرانسیزجا Passioالتینجه  ت دونیاسیندا، یمسیحمذهبی مراسیملری 

Passions انگلیسجه ،Passions آلمانجا ،Leidengeschichte  قلمه دئیه

زامانیندا  صفویلرآلینارالر. بو آئین آنالییشی نین مسیحیت دونیاسیندان 

مذهب آئیینلر زامانی شبیه و  یشیعه لرین شرق آوروپادان آلدیقالرین

غئیبت صغرا زامانیندا  دا ینحتی امام زامان ،آالر نظرهحالینا گتیردیکلرینی 

نظردن  اوزه دئییلمیش روایتلر لوغوندا گیزلندیگیایمپراتور بیزانس

 ، بو آنالییش هئچ ده منطیقدان اوزاق گؤرونمز. 55کئچیریلرسه

 کاتی نین ایلکحر مسیحیت، مذهبی عزادارلیق اوچون مسیحیت

 (Cäsarقئیسر ) بیزانسینشهیدلری نین حیاتینی گؤرستمک، 

نی اولموش ظولم و شهادتلری مسیحیلرهدؤورونده  ایمپراتورلوغو و اونالرین

ائله جه ده . مراسمی ساییالر ی ویاس )نمایشه قویماق( سترمکرگؤ

ترجمۀ حالی و خصوصا ده حضرت  ()حو اریون عیسی طرفدارالری نین

یاشادیغی فاجعه لری نین، فضیلت لری نین، اضطرابالری نین و اونا مریم 

اوالن ظولوملرین ایفاده سی، داها اؤنملیسی عیسا مسیحین قانلی 

 بیزانسو خاطیره سی نین دیرچلمه سی و اونا یهود قومی طرفیندن 

وئریلن شکنجه لری اؤزونده ندن طرفی ایمپراتورلوغونا باغلی اوالن گوجلر

 . 56ذکر اولونار (تحمل اولماسیمداشیماسی )

                                                             
 لینی تا خمینیشجاع الدین شفاء، توضیح المسائل، از ک 54

55 Heinz Halm, bax orada, S. 42. 
سیحیت م بوگون ده ایل کئچمه سینه باخمایاراق 2000و مسئله نین اوستوندن ب 56

دونیاسی عیسی نین اؤزونون یهودی اولماسینی، آنجاق دین لحاظیندان عیسی نین 
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اوسته کی تاریخی واقعیتلری و احتمالالری بیربیرلری نین یانینا 

ایله بعضی مدنی  مسیحیتی قویارساق،  و شیعه لرین ده شرق آوروپا

باغالرینی نظره آالرساق، شیعه لیکده بیر چوخ اسالم دونیاسینا ترس 

اسیندان آلینمیش دونی ئینلرین کؤکلری )ریشه لری( مسیحیتدوشن آ

 چیلردئییل، سیاست نظره گلر. بو مراسیملر فقه عالیملری طرفیندن

شبیه  صفوی زامانینداکی. اولونار احتمالگی طرفیندن حیاتا کئچیریلیردی

ه حیاتا کئچیریلن شبیدیندار و شیعه اولسا دا،  )شبیه چیخارانالر( چیلر

 قت فقه عالیملریحتی چوخ وا، و متشکل شکیلده حیاتا کئچر گوجلو لر،

" ائتمگه مجبور "تقیه مکدن چکینه رکمخالفت ائت بو شبیه حرکتینه

آچیق گؤستریر، کی بو بئله بیر وضعیتین حاکیم اولماسی . 57رالراولو

آئینلر، مذهبی شعارالر و عمللر سیاسی مصلحتلر اوزوندن حاکیمیت قوه 

له نین لری  طرفیندن حیاتا کئچر. بو ایشلری اداره ائدنلر ده مسئ

. آنجاق فقه عالیملری بو عمللری تایید رماهیتیندن خبرلری وا

ائتمدیکلرینه باخمایاراق اهل بیت اوچون عشق و محبت آنالییشیدیر، 

شرع دئییل دئیه فتوا دا وئرمزلر. فقه عالیملری نین بیری بو آئیینلره 

 اعتراض ائتدیکده دئییلمیش:

، بیر آی دا سیز بیزه قوالق آی بیز سیزه قوالق آساریق 11ایلده  "بگ!

بو عمل مستحب، مکروه، حالل و حرام دئییل.  بو عمل علی آسینیز. 

محبتی نین دلیسی و حسین عاشقی اولماقدیر. عاشورا بیزی دلی 

ائدر؛ قانیمیزین قایناماسینا یول آچار؛ اؤزوموزو اودالماق ایستریک. امام 

ق ائدر. امام حسین سیستیمی )دستگاهی( آهلل سیستیمی ایله فر

حسینه عشق بسلدیگیمیز گوناه اوچون، هللا بیزی جهنم اهلی ائدرسه، 

 . 58..."سئوینج و تشکر ایله اؤزوموزو اودا آتاریق.

احساسی و شی اوالبیلمز. بو رفتار صوفی شیعه آنالیی ،بئله بیر آنالییش

ت، درویشلر، . ساییالبیلر منطیغی او دا سیاست اساسلی،  غال 

                                                                                                                                                    
تاریخینده آیری بیر رسالت داشیدیغینی درک ائتمزلر. او اساسدا دا آوروپادا مسیحیت 

 زامان زامان "یهودی دوشمنلیگی" باش وئرمیش.دک -گونوموزه
 .20علی شریعتی، تشیع علوی و تشیع صفوی، ص.  57
 21 -20  .ص صفوی، تشیع و علوی تشیع شریعتی، علی، 58
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روضه خوانالر، خطیبلر و عوام تبلیغاتچیالر طرفیندن اورتایا شاعیرلر، و 

 قویوالبیلر. 

 حسن دین تحقیقاتچیسی آلمیش تحصیل شهرینده قم علمیه حوزه

ائدرکن  نقد ادبیاتینی تعزیه اوزه حسین امام ده اشکوری یوسفی

 :یازمیش

 سوسوز انسانین قیراغیندا سو و اولماسی سویون کربالدا گئرچکلیکده"

 ایله میفلر اساسلی خرافات دوالشیق اولدوقجا مرکب، ماسیقال

 خرافی بو .بیری ساییالر داستانالردان و آنالتیق اولونان مشایعت

 . منبعدیر و قایناق بیر اوچون اوخوماق تعزیه  )داستانالر( آنالتیقالر

 -صفویه

 نین اوشاغی امر سوت اونون و نین حسین امام دک گونوموزه دن

 اصغرین علی ایله اوخ قانادلی اوچ حرمله نین ونو،اولدوغ سوسوز

 گئتمه گتیرمک اوچون سو فراتا عباسین آلماسی، هدف بوغازینی

 داستانیندان و آنالتیغی کربال سینی کسیلمه نین قولالری سینی،

 احساسی و حماسی )داستان( آنالتیق ،)ائدرلرسه حذف(چیخارساالر 

 .قالماز سؤز بیر جک دئیه اوچون انسانالری آغالتماق چیخاراق حالیندان

 دوزتمگه شئیلر شئیدن کیچیک بیر ایچیریسینده، زامان آنالتیقالر بو

 کتابالر اونالرجا من قایناقالردا، اوالن تاریخه عایید .اولموشالر وسیله

 قوشون اوالن زیاد کربالدا ابن عبیدهللا امیری، کوفه گؤره، اوخودوغوما

یئدیسینده  نین آیی محرم حسین ذاتا، آدلی سعد بن عمر باشچیسینا،

 اوزاق سودان و آلماسی آلتینا مضیقه اونو سونرا، گیردیکدن کربالیا

 تور بیر اساسیندا جاهیللیک دا بو .بویوروق وئرمیش داییر توتولماسینا

 آلماق عثمانین انتقامینی دئمک، .داشیمیش مقصدی آلماق انتقام

 دا )طرفدارالری علی(  راونال گؤره، دئییشلره .داشیمیش مقصدی

 عثمانین زیاد ابن عبیدهللا اوچون، اؤلدوردوکلری عثمانی سوسوز

 دئییلمه گلمیشکن یئری .حسیندن آلمیش اوغلو ننی علی انتقامینی

 دا معاویه ساواشیندا صفین دئییل، کربالدا یالنیز عمل بو .لیدیر

 طرفی شیقار .باغالمیشدیالر قوشونالرینا نین علی سویو قوشونالری
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 مخالیفلری اؤز یولونو سو اوچون، ائتمک تسلیم و آلتینا آلماق باسقی

 یازیلمیشالر .ایمیش گلمیش حالینا سنت  و رفتار بیر باغالماق اوزونه نین

 یئتدینجی نین  آیی محرم عباسی قارداشی حسین، دا سونرا .قدردیر بو

 دردیگینهگؤن اوچون گتیرمک سو چایینا، فرات سی گئجه یوخسا گونو،

 50 یعنی ،)پیاده( یایان 20 و آتلی 30 دا او .یازیلمیش شئیلر بیر داییر

 دئدیکلریم بو . اولونار ادعا ؤندردیگیگ بیرلیکده ایله ساواشچی

 فرات و گئدر ایله ساواشچیالر عباس .اساسالر قایناقالرا اوخودوقالریم

 یازیلی بیر هئچ آرتیق بوندان .قدر بو گتیرر؛ سو مشک نئچه چاییندان

 اساسیندا خیال دئییلمیشسه، نه هر آرتیق بوندان .یوخدور منبع تاریخی

 اوچون قیلماق ناماز کیمی، ائتدیگینیز اشارت ده سیز .قویوالر اورتایا

 وار سو اوچون آلماق غسل و تمیزلمک اؤزلرینی آلماق، ناماز دست

 سو. ائدرمیشلر شوخلوق بیرلیکده سی گئجه عاشورا .ایمیش

 یازیلمیش؟ هارادان عیبارتلر بو وموشسا،یوخ

 ایمیش، آز سوالری آخشامی عاشورا یوخسا سی گئجه عاشورا ده بلکه

 عباسین .دئییلمیش آرتیق بوندان اوالر، ائتمک قبول اوزوندن عقل بونو

 و سی، کسیمه نین قولالری و سی گئتمه گتیرمگه سو گونو عاشورا

 بازار- هامیسی بونالر .دیر افسانه بونالر "....یمنی قطعتموا ان وهللا"

 59ساییالرالر" داستان خرافی اوچون آغالتماق انسانالری قیزدیرماق،

 نهضتی حسین امام ده اشکوری یوسفی حسن کیمی گؤروندوگو اوسته

 اوسته اوست نین آنالییشی سی واقعه کربال گلمیش حاله بوگونکو ایله

 اساسیندا فاتخرا سونرادان داستانالرین بو و نی دوشمدیگی

 و ایسالمیتده توتماق عزا و ساخالماق تعزیهر. دی قناعتینده توخوندوقالری

 شبیه بورونموش دونونا خورافات باخمایاراق اولدوغونا لیکده شیعه

 ادبیاتیندا غرب اوزره مراسیملری سالماق یوال کارناوال و چیخارماق

 قلمه لهای سی واسیطه سیاحالر خبرلر سونرا زامانیندان صفویلر

 چاپ طرفیندن Thomas Herbert - انگلیستاندا ایل ینجی 1634 .آلینمیش

                                                             
 مذهبی:  خرافه تا تاریخی واقعیت از کربال؛ و حسین امام اشکوری، یوسفی حسن 59

indecent/28762650.html-karbala-on-e50-www.radiofarda.com/a/taboo  
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 اولونموش ایشارت لره شبیه عایید زامانینا  صفویلر ده مقاله ائدیلمیش

 :اوخویوروق

 عزا ایله لر شبیه چوخلو اؤلومونو نین حسین اوغلو، نین علی اونالر"

 دئیه حسین حسین ئجهن لرده کوچه گون دوقوز اونالرین من .توتدوالر

 سسلری و چیغیردیقالری اوجا چوخ سی بعضی .گؤردوم چاغیردیقالرینی

 اونو سونرا گوندن دوقوز .چیغیرابیلمیردیلر داها اوچون، توتولدوغو

 ائدیرلر، خیال ایتیردیکلرینی اورماندا بیر حسینی اونالر .تاپدیالر (حسینی(

 رنگلی ایله شقیریققی و کوی های بیرینی یئرینه نین حسین یوخسا

 ایله اوشاقالری اوغالن و اوشاقالری قیز کیشیلر، گئیینمیش پالتار

 مسجیده چاال چاال ناغارا و دوهول دئیه "حسین حسین" بیرلیکده

 عزا سونرا، ثنادان و دوعا تعظیماتدان، بعضی مسجیدده و گتیردیلر

 .60"قویدوالر سون توتماقالرینا

 دان "اوغالنالر و قیزالر کیشیلر، گئیینمیش پالتار رنگلی" اوسته مؤلیفین

 سیاح آنجاق .اولموش انسانالر اوالن نقشی چیخارماقدا   شبیه منظورو

 امام" رنگین هانکی و "طرفی یزید" رنگین هانکی و اولدوغو ناظر بیر

 اوچون، گؤردوکلرینی چیخارابیلمدیگی باش اولدوغوندان "طرفی حسین

 آرتیق دا محتواسیندان و ایچریگی اسیمینمر باخمایاراق آلماسینا قلمه

 ایکینجی اوزره شبیه عایید زامانینا صفویلر .میش بیلمه بیلگی وئره

 چلبی اولیا .چلبی ساییالر اولیا سیاحی تورک وئرن معلومات و بیلگی

  شاه سونرا، اوالندان باریش آراسیندا عثمانلیالر و صفویلر ایل ینجی 1640

 شهید نئجه نین حسین امام رک گئده ینادربار عباس شاه بیرینجی

 :ائتمیش ترسیم شبیهینی اولماق

 یئره ائدن ایضاح اؤلدوردوگو نئجه حسینی امام مظلوم شیمرین قرائتچی

 صحنه لری شبیه نین جسدلری نین اوالدالری امامین اؤلموش گلدیکده،

 جمعیت باخاندا تاماشایا بو .یارادیلدی(( جانالندی آپاریالراق یه

 بوتون .باشالدی دئمگه "یاحسین" ائتمکله شیون و ناله قیریق،قیش

                                                             
60 Thomas Herbert, Relation of Some Years Traviale into afrique, Asia, Indies 
London, 1634, S. 167. 
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 حسین امام انسان یوزلرجه .آغالدیالر دورمادان سسله اوجا تاماشاچیالر

 و قیلینج نین بدندلری یاراراق، باشالرینی رک، دؤیه دئیه بیربیرلرینی

 یندنمحبتلر اوالن حسینه امام اونالر .باعث اولدوالر یاراالنماسینا بیچاقال

 بویاناراق چیمن قانال یاشیل .وئردیلر اجازه آخماسینا نین قانالری یانا

اؤلولر  یاالنچی سونرا  .گؤروندو کیمی توخومو خاخاش اوالن )زمیده(تارالدا

 حئکایه شهادت نین حسین و اوزاقالشدیریلدی دن صحنه )لر شبیه(

  یندنطرف چارلیغی روسیه ایل ینجی- 1637 . 61اوخوند"  دک سونا سی

Adam Olearius گئتدیگینه اوچون تجارت شهرینه اردبیل ذربایجانینآ 

 وئرمیش، خبر و بیلگی اورزه چیخارماق شبیه گونو عاشورا باخمایاراق

 :اوخویوروق

 اون دک گونونه عاشورا .باشالدیالر عزادارلیغا دؤردونده اون نین آیی مای"

 معناسینا و آنالم "اون" ده عربچه سی کلمه "عاشور" اولمالیدی، گون

 ممالیکی ایران یالنیز عزادارلیق بو .دئییلر "عاشورا" اوچون گلدیگی

 .کئچر حیاتا طرفیندن (چیلریاومت محمد( مسلمانالر کی سینده محروسه

 عاشورادا .ائدر داوام گون اون و باشالر باشالنماسی نین آیی محرم

 خاطیره نین حسین اوغلو، نین علی ائتدیکلری حئساب مقدس و بؤیوک

 تاریخلرینه .ساییالر امام مقدس و بؤیوک گؤره اونالرا .توتوالر عزیز سی

 قاباغینی سویون ده موباریزه آپاردیغی قارشی اونا یزید خلیفه گؤره

آنَس  بن سنان سونرا، ائتدیکدن دوچار عذابینا سوسوزلوق اونو بوغاراق

 و اولموش یشکدئ دئشیک بدنی و یاراالنمیش اوخال 72 طرفیندن نخعی

 آدام. 62آیریلمیش" بدندن باشی طرفیندن ِذی اْلَجْوَشن ْبن ِشْمرِ 

 آییندان محرم گون اردبیلده اون اوچون نه ) Adam Olearius ( اولئآریوس

 :یازار داییر ائدیلدیگینه عزادارلیق

 دوشمن گون 10 - ائدرکن سفر شهرینه کوفه دن مدینه حسین"

 اون بو اوچون، اؤلدورولدوگو ایله قورخو و گوناونونج و اولدوغو تعقیبینده

                                                             
61 Mottahededh, Roy: Der Mantel des Propheten oder Das Leben eines 
persischen Mullahs zwischen Religion und Politik, München 1987. S. 155. 
62 Olearius, Adam, Reisebeschreibung, Die Newe Orientalisch Reise, 1647, S. 
456 
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 گئییمی عزا کی مسلمانالر سینده محروسه ممالیکی ایران گونو

 و شراب ایچمز قیرخدیرماز، ساقالالرینی و باش توتار، یاس ایله )لباسی(

 مثلی رک بورونه یاسا آیاغا باشدان اردبیل .ائدرلر قناعت سویا یالنیز

 اوشاقالری اوغالن .توتولموشدو ایله یممراس و تؤرن میش گؤرونمه

ایله  شکیللری اَژدها و ایالن نیلمیش بَزَ  باشالرینا بایراقالرین و علملرین

 قاباقالریندا نین قاپیالری مسجیدلرین دوالنیر، لری کوچه مختلیف

 .باغیریردیالر دئیه "حسین یا حسین؛ یا"قارشیسیندا  نین بیربیرلری

 گونلرین آخشام سونراکی اوچ قاوالرا خاص آخشام، هرگون

 چادیرالرین یئرلرده بیر بللی دا یاشلیالر سونرا، باتاندان چاغیالری،گون

 اوزون اوشاقالر درویش .یاندیریردیالر مشعل و شمع توپالشیر، یوزلر آلتینا

 گئنیش رک گله آرایا بیر ایله تاخیلمیش بایراقالر باشینا چوبوقالرین

 یوزلری ایله باغیرماقدان گوجلری وار بوتون و قیافتلری جدی آغیزالری،

اولدوغوموز  تاماشاچی اورادا ده بیزه .دؤنوردو رنگینه کافه طرفی آلت نین

 ائتدیکدن قرائت تامام ساعت بیر .وئردیلر )شمع( ایشیقالری موم اوچون

 لرینی کوچه اصلی شهرین ایله و علملری بایراقالری سونرا،

 . 63دوالشدیالر"

 بیرلیکده ایله اوشاقالری و لری عائیله اؤز گونونو سون غینعزادارلی او

 بیر غریبه چوخ ایسه آخشامینی ائتدیکلرینه  آخمایاراق عزادارلیق

 آغیرالنمیش علی طرفیندن مراسیمی جنازه .ووردوالر باشا ایله مراسیم

و   ییغینجاق بو .  64ئیتیریلدی یئرینه کیمی مراسیم بیر )عزیزلنمیش(

 صفی شئیخ .توتدو باش حیاطیندا نین مزاری صفی یخشئ توپالنتی

 ایله نالی آت بیر بایراق، بیر اوزون ایسه نین اوستونده گونبدی مزاری

 آت و تیکیلمیش اوچون قیزی فاطمه محمدین بایراق .  65سانجیلمیشدی

                                                             
63 Olearius, Adam, bax orada, S. 457. 

 شام انسانالر کیمی بیلیندیگی . اولونار منظور "شامی غریبلر" آراسیندا لر شیعه 64

 مسجیده .اوالر خاموش و سؤنوک چیراغالر مسجیدین .گئدرلر مسجیده میش یئمه
 چیخاراق مسجیددن انسانالر .اولونار اجرا مراسیم تئز لردن گئجه بیری او مراسیم
 .گئدرلر ائولرینه

 اوچون، اولدوغو بللی ورلردنکولت قدیم اوالراق عالمت گتیرین شانس بیر نالی آت 65
 بایراق کی اوستونده مزاری نین آرامگاهی نین الدین صفی شئخ نالینی آت ده صفویلر
 .)ائتمیشلر نصب( تاخمیشالر یوخاری آچیق آغزی باشینا نین آغاجی
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باشینا  بایراغین دئیه نالی نین آتی عباسین حضرت دا نالی

 اوغلو، نین صفی شیخ صدرالدین، خشئی گؤره دئییشلره .تاخیلمیشدی

 شهریندن مدینه اونو

 .  66گتیرمیش شهرینه اردبیل

 Jean-Baptiste Tavernier - لی فرانسه آییندا محرم ایل ینجی-1667

 شاه اصفهانین زامانیندا صفی شاه مراسیمینی ایکینجی محرم

 وئریلمه ایضاح کیچیکبیر  گلمیشکن یئریائتمیش.  تاماشا مئیدانیندا

 "پئرس" آلدیقالری ادبیاتیندان یونان آوروپالیالرین باپتیست ژان .یدیرل

 تورک کی سینده محروسه ممالیکی ایران چیخاراق یوال آنالییشیندان

 گؤردوکلرینی ذاتین او .آلمیش قلمه ""فارسالر شاهلیقالرینی

 :ائشیدیریک

 Hüsen تانینمیش گئدیرم، شنلیگینه لی طنطنه بؤیوک فارسالرین ایندی"

 یوخسا سکیز شنلیکدن .گئدیرم فئستیوالینا اوغلو، نین علی ، Hosen و

 و یاخیر قارا اوزلرینه بدنلرینه، تاماشاچیالر بوتون بوتون کئچدیکده گون اون

 بئز اوستونو نین (تناسلی آلت( اوتاندیقالری یالنیز چیلپاق، لرده کوچه

 بیربیرلرینی ،)پارچاسی داش( چینقیل بیر اللرینده هر اونالر .اؤرتورلر ایله

 و Hüsen .دوزلتدیلر فیقورالر ایله عاقیلسیز اوزلری و بدنلری دؤیدولر،

Hosen  آخشام . آغیزالری کؤپوکلدی باغیرارکن ایله گوجلری وار دئیه 

 .  67وئردیلر شام اونالرا و آپاردیالر ائولرینه انسانالری دیندارالر

 نین )راه چهار( آیریجالری یول دؤرد ،بازارالردا سونرا باتاندان گون بوگونلر

 مراسیمین و اوجالدیریلیر منبرلر قاباغینا بعضیلرینده تبلیغچیالرین

 جومله او لری، عائیله امیرلرین .حاضیرالنیر شئی هر اوچون مقدسلیگی

 ایل بوتون اوچون، توپالندیقالری یئره بیر انسانالر اوالن یاشدا هر دن

 بوندان اوچون گلمک سئوگیلیلرینه اؤز مالرینخانی و قادینالرین عرضینده

 .یوخدور گون بیر تاپدیغی یاخشی فرصت داها

                                                             
66 Olearius, Adam, bax orada, S. 458. 
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 رئیسی دربار و ناظر ایل، ینجی 1667 اییول 3 فئستیوالی بو من"

 تعریف قارشیسیندا قاپونون عالی مئیدانیندا، شاه منه و هولندیالیالرا

 انسلیم شاه ایندی ایستیرم.  چکمک تصویره کیمی ائتدیگی

 گلیب ایله مشایعت ساراییندان صفی شاه ایکینجی آدالندیریالن،

 اورتاسیندا قاپونون عالی یئتدیده ساعت سحر بیر یئرده یاخشی

 دا اونو .میندی آتا مسئول نظامی بیر بؤیوک .اوتورموش تختینده شاهلیق

 ایزلییب یئرینی هامی اونون ائتدی(.  تعقیب( ایزلدی لورد گنج چوخ بیر

حیس  اولدن .وئریلدی اجازه انسانالرا گلن شنلیگه بو اوچون ریگؤرمکل

 یئر، اولدوغو عایید کلیسایا بیر قیسمینده، بیر شهرین کیمی، اولوندوغو

 آلماق قارشیسینی نظامسیزلیغین اوچون، اوستون اولدوغو آیریالریندان

 تعیین اوالراق باشچیسی مسئولو مراسیمین نظامی بؤیوک شاه اوچون

 .وئردی اوچون بویوروق ائتمک تعیین یئرینی اوچون هرکس اونا رک ائده

 اجازه گئتمگه رئژه گروهالرا و بؤلوکلره مسئول نظامی بؤیوک او سونرا

 نفر 10 – 8 تابوت هر و ایدی وار اؤلو بیر اوستونده تابوتون هر .وئردی

 فاصیله و آرا باشماق 4 – 3 تابوتو اؤلو هر .داشینیردی ایله سی واسیطه

 و قیزیل سی تخته تابوتون اؤلو .ایدی تابوت اوزون 6 - 5 و آلدی یئر ایله

انسان  بیرینجی .اؤرتولموشدو ایله ایپک و بزنمیش ایله چیچکلر گوموش

 حیاتا شئی اوچ باشقا آندا وئریلدیگی بوروغو یوروش )گروهونا( بؤلوگونه

 مئیدانای. سیلدآ قیلینجالر ائنلی و قالخان دییرمی اوخالر، ... .کئچیریلدی

 سرعتله آت اوچ گؤررکن پادشاهی قاالن یئرده آددیم 100 تخمینا رک گله

 گؤیه تابوتالری هامیسی قاچماغا، )ائدنلرین تعقیب( ایزلگنلرین و چاپدیالر

قورشاغینی  تَگینی، ا باالجا هامی .باشالدیالر ائتمگه رقص قاوزاراق

 اوچون چالماق دودوک و فیشقیراق آتاراق هاوایا بؤرکونو )کمرینی(

 کیمی دئییلدیگی اؤنجه انسانالر بیری او .آغیزالرینا قویدوالر بارماقالرینی

 دئیه دئیه  Hosenو Hüsen توتاراق،  ی(س تیکه داش( چینقیل اَللرینده

 مئیدانی .کؤپوکلوردو آغیزالری دؤیورکن بیرلرینی بیر آلتیندا باغیر چیغیر

 .آلدی یئر سیراسیندا اؤز بیری هر ونرا،س گزدیکدن )دفعه( دؤنه اوچ دؤرت

 آتی اوچ اوالن قونوسو سؤز امام .رک آپاریردیالر یئدکله آتی اوچ
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 تصورلری و کیمی دوشونجه آتلیالر اولکی دا آتلیالرین او .گؤرستدی

اوطاقدا  بیر سونرا، کئچدیکدن قوروه و بؤلوک بیر .ایدی چاپماق

 اؤلو )گروه( بؤلوک بیر هر .گلدی ایااور ده بؤلوک آیری ایکی .یئرلشدیردیلر

 .گلدي یانینا اوشاغین اوسته بیر تابوت کیمي

 هؤکور و یانا یانا ایله موشایعتی اوشاغین ايکي اولونان ذکر بونالر، بوتون

 نین حسین اوشاقالر ایکی بو .چکیردیلر و ایچلرینی آغلیر هؤکور

 سونرا، اؤلدوکدن ماما .معرفی اولدوالر و تانیدیلدیالر دئیه اوشاقالری

 گؤز گلن، مئیدانا بو .اؤلدورولموشدولر و توتولموش طرفیندن خلیفه اونالر

بیر  آغاليان رک دوشونه باغیشالناجاغیني نین گوناهالري ايله ياشالري

 .  68ایدی وار فاحیشه سايدا چوخ

 آلمایاراق نظره نظمی داها اونالر سونرا، آلدیقدان یئر مئیداندا خالق بوتون

 شرف اوچون اؤزلری وورماغی یئره اؤزلرینی اونالر .دؤیوردولر زلرینیاؤ

 اؤزلرینی ایله جسارت شاهین حضوروندا اوالراق خاص .ائدیردلر حئساب

 دا او اؤلسه، بیری زاماندا بیر بئله گؤره، اونالرا .چیرپیردیالر یئره

 نظامی بؤیوک اوچون، قاریشدیغی چوخ آرا .ساییالر بیری مقدسلردن

 نظره اولدوغونو شلوغ و قاالبالیق جعمیتین داشییان شخص ئولیتمس

 جبل اونالرا فیکیرلرینی رک انسانالرین گتیرده یه صحنه فیل 5 آالراق

 یئرده، اوتوران شاه طرفینده، سالون .قویدو سون قاریشیقلیغا آرا ائتمکله

 .یبزنمیشد ایله قالی اوراسی .ایدی وار صحنه اوجا آز بیر آنجاق کیچیک،

 اؤرتولموش ایله پارچا قارا اورتاسیندا نین صحنه .اوتورموشدو اورادا شاه

 6 دا اطرافینی و مالال 1 اوستونده اونون .ایدی وار (منبر( اوتوراق اوجا بیر

 .دانیشدی ساعت یاریم اوزرینده Hosen و  Hüsen مالال .آلمیشدیالر مالال

 .  69وئردیردی انعام یامالال شاه سونرا، قورتاردیقدان دانیشیغینی او

 :اوخویوروق ده گئنه

 .سوردو دک چاغینا اورتا گون یئددیدن سحر مراسیم طمطراقلی بو بوتون"

 شهرین بویونجا گون تابوتالرینی اؤلو خالق دؤنرکن، گئری حرمینه شاه
                                                             
68 Jean-Baptiste Tavernier: in Buch von Heinz Halm, der schiitische Islam, 
München 1994, S. 64. 
69 Jean-Baptiste Tavernier, bax orada, S. 65. 
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 شهرین بیر  Tavernier تاوئرنیئر لی فرانسه. 70"گزدیردی لرینده کوچه

 دئیه حسین حسین دوشن، یوال حالیندا صف لریندن بؤلگه مختلیف

 اوالنالری حاضیر اؤلمگه خیاباندا اوچون اونون الزیمسه و ائدنلری تظاهرات

 اینجی 1685 / 1684 ده جه ائله .ساییالر شخص بیرینجیدیر ائدن ترسیم

 سوئد بیر Engelbert Kaempfer اوالن شهریندن لیمگو آلمانیانین ایل،

 ترسیم گؤردوکلرینی چالیشارکن یهدئ پزشک و منشی شرکتینده

 :اوخویوروق ائتمیش،

 قورخونج اولدوقجا دؤنومونده ایل اؤلومونون نین حسین"

 لردن حادثه گلن باشینا اوغلونون وئرر. علی نین باش )درگیری(توقوشما

 بیر اوالراق انسانالر قارشیلیقلی .یارانار دورما قارشی آراسیندا خالق یانا

 .71یارار اشالرینیب و وورار بیرلرینی

                                                             
70 Jean-Baptiste Tavernier, bax orada. 
71  Engelbert Kaempfer, Amoenitates Exoticae, deutsch von W. Hinz, Am 
Hofe des persischen Großkönigs, S. 143. 
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 لیکده شیعه یئری نین نالی آت

 

 لیک شیعه اوالراق عالمت و سیمگه گتیرن شانس بیر نالی آت

 سی تربه صفوی الدین صفی شیخ سونرا اولدوقدان موفق آذربایجاندا

 دئییشلره دی.باشینا  تاخیل بایراغین سانجیالن اوستونده نین گونبدی

 دن گتیرمیش مدینه اوغلو نین صفی شیخ صدرالدین، شئیخ نالی بو گؤره

 .لرمیشتائ ادعا اولدوغونو نالی نین آتی عباسین حضرت نالی بو و

 یئری .ساییالر عالمتی شانس نالی آت ده بوگون کولتورونده غرب

 آلدیقالری قلمه گتیرن شانس نه اوچون نالینی آت گلمیشکن

 ديرناقالريني آتالرين نالي ساییالر. آت یئرلی ائشیتمک دوغرولتوسوندا

 و شانس نالی، نییه انسان آنجاق .اولونار ايستیفاده اوچون قوروماق

 :الزیم دئمک دوشوندوکده دئیه ارینآل قلمه عالمتی و سی سیمگه بخت

 ساختا و یاپیق دمیرين انسانالر زامان او. قدیمدن باشالنمیش آنالییش بو

 الرکناو ایستی دمیرین لیک اوسته . ائتمیشلر کشف اولدوغونو

 . تجربه ائتمیشلر وئرمگی شکیل و بیچیم راحات اونا اولدوغونو، يوموشاق

 درک دا اولدوغونو برک چوخ اولدوقدا، سويوق دمیر سیرا یانی بونون

 اولدوغونو مالیک گوجه ِسحرلي بیر دمیرین انسان لیکله ئله. بائتمیشلر

 .ائتمیش خیال

 آت ايستي  انسانالر الديقدا،باش قوروماغا ايله نال ديرناقالرينی آتالرين

 ائتمه حیس آغري آتین  ")باغالرکن( تاخارکن آتالرین آیاقالرینا نی، نالي

 بوينوز قالین نین آت ديرناغی انسانالر . دوشموشلر باشا ده ديگینی

 ايستیدن قورودوغونو آتی ندیرناغی اوچون، بیلمدیکلری اولدوغونو قاتیندان

 آت دمیرچیلر لیکله بئله .میشلر بیلمه ائده احایض دوزگون و دوغرو اؤزلرینه

 و تعبیر نی مسئله بو اؤزلرینه دئیه وار خوصوصیتلري نین ِسحرلي نالي

 !باشالمیشالر ائتمگه تفسیر

 یئرلرده چوخ بیر و دوالشماغا آراسیندا خالق آنالییش خرافی و یانلیش بو

 "قیراق یئللی" نین شهری خارواناقاراداغدا  وگونب .حالالنماغا باشالمیش

 اوالن بؤیورونده نین دره یولدان یوخاری آراسیندا "یایالغی بولوندور" ایله
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 اوزرینده چیزیلمیش داش او ده وئردیکلری آدی "داش ناللی  داشا

 بیر وئردیکلری نسبت اولدوغونا ردی و ایزی نین آتالری امام عالمتین

 .اساسالنار خرافی آنالییشا

 7 همیشه ناال کئچمیشده باخماياراق، ینااولماس دئشیگی 8 نالین

 اولدوغو سایی خوشبختلیک 7 گؤره انسانالرا قدیم .چالینارمیش میسمار

 اينسانالر لیک اوسته . اوزاقالشدیرارمیش  شئیطانی و نی فیتنه اوچون

 انسانالري آراسیندا اونالرين .اينانارمیشالر ده گوجونه تانريالرينین طبیعت

 دا او نالینی آت انسانالر . ایمیش وار دا تانري نوزلوبوي بیر قوروياجاق

 :دئییلرمیش اساسدا بو .درمیشلر بنزه بوينوزونا نین تانری

 آسماق نالي آت اوالراق جاذيبه بیر اوغورلو باشینا قاپینیزين کوچه"

 لیکله بئله. آسینیز يوخاري بؤلومونو آچیق نالینین يیرسینیزسه، ايسته

 آشاغی بؤلومو آچیق نالین .بیلسین توتا ختلیگيخوشب گلن گؤیدن نال،

 "!سینار یئره، دوشر گؤیدن خوشبختلیک اولسا، طرفه

 یوخاری اوجو چوخونون دا بوینوزالرین اوالن باشالریندا حئیوانالرین

 اورتایا خیالیندان انسان نین دوشونجه بو آالرساق، نظره باخدیغینی

 لیک شیعه اساسدا بو .اوالر ائدیلمیش ایضاح و آچیقالنمیش قویولدوغو

 یوخاری آغزی کیمی آی هالل ،باشینا علملرین و بایراقالرین ده تاریخینده

 ایضاح و ارقاویش آچیقلیغا آنالییشی تاخماق عالمت بیر آچیق طرفه

.اولونار
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 امام مالی  )سهم االمام(

 

ده مالی باخیمدان ضعیف اوالن -قرآن مسلمانالرا توپلومدا و جامعه

رال دایانیشما )همبستگی( ایچینده اولمانی سفارش ائدر. بو انسانال

، آیه 57دایانیشما بیر وئرگی )ذکات( ساییالر )اؤرنک اوچون قرآن سوره 

(. ساده دیل ایله دئسک، بو ذکات آد وئریلمیش 13، آیه 58و سوره  18

وئرگیسی" ساییالر. بونون یانی سیرا قرآندا باشقا بیر  -"یوخسولالر

 "بئشدن بیر )الخمس(" آدالنار.  وئرگی ده

 ده دئییلر:-41، آیه 8قرآنین سوره 

ِ ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِِذي اْلُقْربَى  َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفأَنَّ ّلِِلَّ

ِ َوَما أَ  بِیِل إِْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاّلِلَّ ْنَزْلَنا َعلَى َواْلیََتاَمى َواْلَمَساكِیِن َواْبِن السَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديرٌ  َتَقى اْلَجْمَعاِن َوَّللاَّ
 َعْبِدنَا يَْوَم اْلُفْرَقاِن يَْوَم الْ

تورکچه ترجمه: "بیلینیز، هر شئی غنیمت آلدینیز، اونون بئشدن بیری 

هللا، پیغمبر و اونون قوهومالرینا، یتیملره، یوخسولالرا و یولدا قالمیشالرا 

آ و اونون بنده سینه و حقی باطیلدن آییردیغیمیزا داییر نازل -ر. هللاعایددی

 ائتدیگیمیزه اینانسانیز، هللا هر بیر شئی اوزره قادیردیر".

"َغنَِم" عربچه ایکی باشلی بیر آنالم و معنا داشییان بیر فعل ساییالر. او 

آنالم و "اله گتیرمک"؛ "قازانماق"؛ ائله جه ده "یاغماالماق )غارت کردن(" 

معناالریندا ایشلنر. سن یلر بو فعلی سون معناسیندا )یاغماالماق( معنی 

ائده رکن، فقط ساواشدا اله گتیریلمیش غنیمتین "بئشدن بیرینی 

"بئشدن بیر وئرگیسی )الخمس( قلمه آالرکن، شیعه عالیملر "َغنَِم" 

فعلینی "قازانج" قلمه آالر. بئله لیکله شیعه علماء سی قرآندا 

شلنمیش "بئشدن بیر وئرگی )الخمس(" ایفاده سینی انسانالرین ای

عموم بئشدن بیر گلیرلریندن معنا ائدرلر.  بئله لیکله شیعه یوزده ییرمی 

گلیرینی وئرگی )ذکات و خمس( دئیه وئرمه لیدیر. آنجاق کیمه؟  قرآن 
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را، آ و اونون پیغمبرینه، قوهومالرینا، یتیملره، یوخسولال-جاواب وئریر: هللا

آ و چوخداندیر دونیاسینی دگیشمیش -یولدا قالمیشالرا. آنجاق نئجه هللا

 اونون پیغمبرینه؟  و کیمدیر پیغمبرین فامیللری؟

 بئلنچی سورقوو سوآلالر شیعه علماسی ساحه سینه عاییدیر. 

دن -شیعه علماسی قرآندا ذکر اولونان آلتی آالجاغی اوالن بؤلمه )دسته(

رین قوهومالری، یتیملر، یوخسولالر و یولدا قالمیشالر( )هللا، پیغمبر، پیغمب

 یوال چیخاراق  "بئشدن بیر" وئرگینی آلتی بؤلمکله اونالرین :

ینجی  اوچ بؤلوگونو )قسمتینی( امام مالی )سهم امام: هللا، پیغمبر و -1

امامالر مالی( دئیه زامانین امامینا عایید ائتدیلر. بو بؤلوگ امام مالی 

 آدالندی. )سهم امام(

ینجی اوچ بؤلوگونو )قسمتینی( پیغمبر اووالدی ساییالن )یتیم، -2

یوخسول و یولدا قالمیشالرا( عایید ائتدیلر. بو بؤلوک سیدلر سهمی 

 )سهم السادات( آدالندی. 

آنجاق بو بئشدن بیر وئرگینی )الخمس( کیم توپالر و آدی کئچن آلتی 

 یم پایالر؟ لر آراسیندا ک-ذینفع اوالن بؤلمه )دسته(

شیعه لر امام زامانین تئزلیکده قاییداجاغینا داییر گؤزلمکدن مأیوس 

اولدوقدان سونرا، آیری بیر مسئله یاراندی. شیعه نین قاباقکی 

زامانالریندن بیر نظر روایت اولونار: هر مؤمن بئشدن بیر )الخمس( 

ه سینی وئرگینی ائوده ساخالمالی یا دا یئره قویالمالیدیر و امامین گلم

گؤزلمه لیدیر. آیریالرینین نظرینه گؤره، غیبت زامانی داوام ائتدیکجه، 

بئشدن بیر )الخمس( وئرگینی  اؤده مگه )پرداخت ائتمگه( احتیاج 

 یوخدور.

عالیملر  آراسیندا قبول اولموش نظریه یه اساسا، غائب امام زامانین 

ب( قیومالر و سهمینی آلیب اداره ائتمک اوچون، عالیملر اویقون )مناس

متولیلردیرلر. بو اساسدا امام زامانین غیبتی داوام ائتدیگی زامان دا 
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"بئشدن بیر وئرگی"نی وئرمک بیر اجبار ساییالر.  بو اساسدا عالیملر 

خمسی آالر، سید مالینی )سهم السادات( پایالر و  اونالرا اعتماد اولونان 

ر و چوخالدار(، دئمک امام مالینی )سهم ال امام( بیریکدیرر )جمع ائد

خئیرینه خاطر بو عمل انجام تاپار. بو نظریه عراقین کوفه  اومتاسالم و 

شهریندن قوم شهرینه گئتمیش، اورادا شیعه لیک اثرلرینی تألیف 

م.(  941ائتمیش و سونرا بغداد شهرینه گئده رک اورادا دونیاسینی )

ونرا شئیخ دگیشمیش الکینی آدلی ذاتین نظریه سینه اساسالنار. س

.72الطوسی بو نظریه نی  النجف شهرینده کامال گلیشدیریلمیشدیر

                                                             
72  A. Sachedina, Al-Khums: The Fifth in the Imami Shii Legal System, in 
Journal of Near Eastern Studies 39, (1980), S. 275-289. N. Calder, Khums in 
Imami Shii Jurisprudence, From the Tenth tot he Sixteenth century A. D., in: 
Bulletin oft the School of Oriental and African Studies 45 (1982), 39-47. 
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 وقف

 

وقف اولونان   اورتایا قویولدو. عه علماالری طرفیندنشیوقف آنالییشی 

 الراامام 12مصعوم قلمه آلینان، محمد، فاطمه و  14ملکون بوتون گلیرلری 

)غیر از(  سوای ده بیرینجی شاه عباس تاج و تختدن-1620تعلق ائدیلدی. 

معصومه وقف ائتدی. بونالر صفوی  14بوتون شخصی مولکونو 

امپراتورلوغوندا اوالن بوتون اموال غیر منقول، ایکی بؤیوک کاروانسرا، 

ین شاه مئیدانی شهری ن چوخلو شهرلرده سایسیز حمامالر و اصفهان

ردی. ییالغیر منقول ملکلر سا چئوره و اطرافیندا اوالن "چاهاربازار" و باشقا

 باغلی و مسدودقفلرین گلیرلری سند اساسیندا گونوموزه کیمی بو و

ره ائتمک ده ، مصادساتماق ملکیبیر وقف اوالن  الر. بو اساسداموشاول

همیشه لیک یوخسولالرا، شیعه  ملکدن  اله گلن گلیراولماز. وقف 

 عالیملرینه، طالبالرا و دین ایشلرینه خرج اوالبیلرلر.

اکیملر، اعیان، ائله جه ده یئر اوزونده اوالن ساده شیعه بئله وقفلر ح

دن نجف، کربال، بغداد، -انسانالردان مذهبی مؤسسیسه لره، او جومله

قبیرلی اوالن  متبرکه سامرا، نجف، قوم شهرینده اوالن زیارتگاهالر و

 دیرلر.-چوخالماق اوزره باغیشالناراق مسجیدلره
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 سته مداخله ائتمه سیفقه علمانین صفویلر دؤنمینده سیا

 

کئچن یازیالردا فقه علمانین روحانی اولمادیقالرینی، اونالرین فقه )اسالم 

شرع حقوقو( اوزره متخصیص، عالیم و معلم اولدوقالری اوزره بیلگی 

وئریلدی. امام زامانین "غیبت الکبری" سی اعالن اولونارکن فقه 

ده کی حاکیمیتلرین دک یئر اوزون-علماسی امام زامان ظهور ائدن گونه

غاصب اولدوغونو، فقط امام زامانین یئر اوزونده قوروالجاق حؤکومتی نین  

شرعی و  فقه علماسی طرفیندن مشروعیتی اوالجاغی بیلگی سی 

 ایله تانیش اولدوق. 

او زامانکی فقه عالیملری امام زاماندان نقل و قول ائده رک امام زامانین 

نی و اونون آدینا قورولموش حؤکومتلرین غاصب یئر اوزونده نائبی اولمادیغی

آنجاق صفوی شاهلیغی شئیخ جونئید و شئیخ . 73اولدوغونو بیلدیردیلر

حئیدر زامانیندان بیر شیعه حؤکومتی قورماغی اؤزلرینه هدف ائتدیکی و  

قیزیلباشالر اوچون خاص بیر گئییم شئیخ حئیدرین اورتایا قویدوغو و  

یه ایناناراق بو یولدا باش قویاراق شئیخ  قیزیلباشالر دا بو مسئله

اسماعیل/شاه اسماعیل باشدا اوالراق آق قویونلو حؤکومتی یئرینه 

صفوی شاهلیغینی آذربایجانین پایتختی اوالن تبریزده قورماغا نائیل 

 اولدوقالری اوزره بیلگی وئردیک . 

شیعه قفه علماسی باشدا الکرکی عاملی اوالراق  شاه اسماعیل و 

نون اوغلو شاه طهماسب نماینده لیک ائتدیگی دونیوی حؤکومتینه او

تمکین ائتدیگی و زامان آخاریندا بیرینجی دفعه اوالراق شیعه فقه 

علماسی شیعه تاریخینده اؤزلرینه "صدر" و "سیلسیله مراتب" دئیه نظم 

و نظام وئردیکلری اوزره ده بیلگی وئره رک شیعه فقه علماسی نین 

ایله اورتاقلیق )همکارلیق( ائتدیگینه باخمایاراق زامان  دونیوی حؤکومت
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آخاریندا سیاسی قدرتدن سهم آلماق اوچون حتی صفویلر زامانینا اشاره 

 .اولوندو

شاه ایله فقه علماسی آراسیندا گرگینلیک قارشیلیقلی راضیالشمانی، 

ائله جه ده سیخ امکداشلیغی استثناء ائتمیردی. آیری آیری اجتماعی 

لرین و گروهالرین تک باشالرینا شاهین مطلقیتینه )استبدادینه( بؤلوک

قارشی چیخماسی شاهلیق سیستیمینی خطر ایله اوز اوزه قویماغا 

کفایت ائتمیردی. آنجاق سیاسی مخالفتین ماراقالری )چیخار و 

منفعتلری( فقه علماالری نین ماراقالری ایله اوست اوسته دوشنده، 

هانکی بیر خطر حیس اولونوردو. بئله  شاهلیق سیستیمی اوچون هر

لیکله فقه علماالری نین حاکیملری امام زامانال تهدید ائتمگی بیر حربه و 

قورخو وسیله سی اوالراق داماکلوس قیلینجی کیمی شاهلیق تختی 

 نین اوستونده آسیلی قلمه آلینیردی.

الکرکی عاملی و بیر چوخ شیعه فقه علما، صفوی شاهلیق حؤکومتینی 

یعه حؤکومتی دئیه بو شاهلیق حؤکومتی ایله امکداشلیق ائدر و ش

اؤزلرینه صدر سئچمگه و تشکیالتالنماغا چالیشارکن نجف علماالریندان 

بیری شاه طهماسبین و بیرینجی شاه عباسین دعوتینی رد ائده رک 

قورخوسوندان دا اولسا، صفوی شاهلیغینی حاکیمیتچیلیک باخمیندان 

میتی کرایه ائتمیش  قله آلدی )اوخو: امام زامانا غاصب دئییل، "حاکی

 .74اینان شخصلردن صفویلر بو حؤکومتی کرایه آلمیش و اونالرا باج وئرر

عرب فقه علماالری نین بو تعبیر و تفسیرلرینه باخمایاراق آذربایجاندا 

قاراقویونلوالر زامانیندان خالق کیته سی آراسیندا شیعه اؤزونه یئر 

آالراق شئیخ جونئید بؤیوک باباسی زامانیندا آچیقچا آچدیغینی نظره 

شیعه کیملیگینه صاحیبلنمیش، درویشلیگی طریقتینی دگیشمکله ده 

قالمامیش، موریدلری نین آرتماسی ایله جسارتلنه رک اردبیلدن یوال 

چیخاراق بؤیوک بیر شیعه حؤکومتی قورماق سئوداسینا قاپیلمیشدیر. 
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نئید شئیخلیک مقامینا اوتورارکن مالال علی ده شئیخ جو-1447بئله لیکله 

نین بؤیوک اوغلو و جونئیدین عمی سی، جعفر اونون شئیخ اولماسیندان 

هئچ ده راضی اولمامیشالر. شئیخ جونئیدین اطرافینی آلمیش صوفیلر و 

اونالرا باغلی خالق کیتله سی نین چوخلوغو، آذربایجان حؤکومداری و 

یونلونو دا حاکیمیتچیلیک باخیمیندان قورخویا شیعه اوالن جاهانشاه قاراقو

سالمیش. بئله لیکله قاراقویونلو حؤکومداری جاهانشاه تبریزدن اردبیله، 

شئیخ جعفره بیر مکتوب یازاراق قارداشی اوغلو شئیخ جونئیدی 

مملکتدن چیخارماسینی ایستمیشدی. او اساسدا دا شئیخ جونئید 

ویا گئتمیش، عثمانلی سلطانی اورادا قاراباغ تورپاقالری اوزریندن آنادول

قالماسینا اجازه وئرمزکن اورادا قارامان اوغولالری حاکیم اوالن تکه و 

حمید اوغولالری حاکیم اوالن شیعه بؤلگه لرینه و سونرا مملوکالر 

حؤکومتی آلتیندا اوالن، سوریه نین شمالینا و لبنانا گئده رک اوراالردا دا 

یمیت قورماغا چالیشارکن اورادان بیر داها شیعه لیگی یایماغا و حاک

شماال دوغرو قاویلمیش. شئیخ جونئیدین اوغلو شئیخ حئیدر و نوه سی 

 . شاه اسماعیل دا او یولو داوام ائتمیشلر

دئمک، صفوی شاهلیغی اؤز شیعه شئیخلیغی اساسیندا حاکیمیت 

قوردوغو اوچون، فقه علماسی نین نظریه سینه قوالق آساجاق دا 

یلمیش. صفویلر شیعه لیگی صفوی ایمپراتورلوغوندا یایماق اوچون، دئی

شئیخ جونئیدین عادت و عنعنه سینه صادیق قاالراق آنادولودا و لبناندا 

اوالن شیعه لر ایله باغالرینی )رابیطه لرینی( یاشاتماغا و لبنانداکی فقه 

الن عالیملری و اونالرین واسیطه سی ایله باشقا عرب بؤلگه لریندن او

شیعه علمانی گتیرمگه جهد ائتمیشلر. صفوی شاهلیغی اؤزونو سید 

دئیه تقدیم ائتمک و شجره نامه اساسیندا امام جعفرالصادقین تؤره مه 

لری قلمه آلماقال اؤزلرینی شیعه لیگین اؤن دؤرد خطاسیز و معصومی 

)اسما( قلمه آلیردیالر. بو آنالییش شیعه آنالییشینا گؤره،  بیر سنت 

راق محمد، فاطمه و امامالر اوچون کئچرلی و معتبر ساییالر. بو اوال

باخیمدان دا صوفوی شاهلیغی فقه عملماسی امام زامان آدینا نقل 
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ائتدیکلری روایتی گئیرده بوراخاراق اؤز حاکیمیتی نین  قانونی و شرعی 

 حؤکومت اولدوغونا اینانیردی.

هبی ایله بیرلیکده  صفوی شاهلیغی دونیوی حاکیمیتچیلیگینی شیعه مذ

روسه سینده حاکیم ائتدیگی اوچون، بوتون آیری گوجلر ایران ممالیکی مح

کیمی فقه عالیملری نین ده هامیسینی اؤز نظارتلری آلتینا آلماغا 

وئردیگی خبره  Jean Chardinدا فرانسه لی سیاح، -1666چالیشیردیالر. 

تینا آالرکن اصفهان ، ایکینجی شاه عباس اؤز مخالیفلرینی باسقی آلگؤره

شهری نین قیراغیندا و حاشیه سینده مالال قاسیم آدلی بیریسی بیر 

خالق آراسیندا شراب واعظ اوالراق اورتایا چیخار و اجتماعیته اعالن ائدر: 

ایچدیگی بیلینن شاه هللا تمثیلجیسی اوالراق چیخیش ائده بیلمز. بونو 

مینلری دوغرو یوال آنجاق بیر مجتهد شریعت بیلگیسی اساسیندا مؤ

 .75یؤنلده بیلن اختصاصلی عالیم ائده بیلر

دونیوی حاکیمیته بیر اوسته گؤروندوگو کیمی، کئچمیشده هر هانکی 

قلمه آالن و  عمل لیقشیعه لر اوچون بیر غصبکار قاتیلمانی

آ نسبت وئرن و او ذات "امام زمانحؤکومتچیلیگی مختص و مخصوص "

قدرته الر ذاتالری غاصب قلمه آالن لیقظهور ائتمدن بوتون حکمران

یاخینالشدیقدان سونرا، "خطاسیزو معصوم بیر شاه" آنالییشی یئرینه 

  دی.قویماغا چالیشاورتا مجتهد" آنالییشینی بیر "خطاسیز و معصوم 

مطلقچیلی )خطاسیز شاه یئرینه خطاسیز مجتهد آنالییشی(   بو آنالییش

ران ممالیکی محروسه ای سیستیمینه قارشینشاه )استبدادچی(  

ایللرینده فارس مخالفتی طرفیندن اورتایا  1979 – 1978بیر داها  سینده

قویولدو. او اساسدا عوام خالق آراسیندا سید روح هللا موسوی خمینی 

ا باشالدی. دو ادعاسی یاییلماغاللهیلشمگه و آی کوره سینده گؤرون

نه فارس نتیجه اعتباری ایله فارس مطلقچی شاه سیستیمی یئری

 مطلقچی والیت فقیه سیستمی سید روح هللا موسوی خمینی
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آحاد  . و تکلیف اولموش دئیهشیعه توپلوما تکیلف اولوندو باشچیلیغی ایله

دا "جمهوری اسالمی" ایران سیستیمینه مثبت سس ملت مسلمان 

 . وئردی

اصفهان ینجی عصرده ایسه شاه عباسا قارشین اوالن مخالفت، "-17

شاهزاده لریندن اوالن ییرمی و صفوی  اوغلوین ی نمشئیخ االسال

دیکتمکله امام نسلیندن  یئرینه کاندید شاه جاوانیمدعالی بیر یاشیندا 

. چالیشدیبیرلشدیرمگه  دا فقه علمینه واقف اولماغی اولماغی و

 -اولسون  ،اولور – و هر بیر قیمته 76مالالالرین بو اوپورتونیستلیگینه

ایکینجی شاه عباس  یرمک چاباالرینا باخمایاراقسیاسی قدرتی اله گت

 . 77ییردقلع قمع ائتد ده ایت باسیر ائتدیره رک مخالفتی قاسیمی مالال

بئله لیکله فقه عالیملری نین "خطاسیز مجتهد" مودئلی صفوی 

آلتئرناتیو اولوشدورماق و سیاسی قدرتی اله شاهلیغی علیهینه 

 ، حرکتلی و اَسَنکوچون خطالیا آنجاق گلجک باش توتمادی. الریآلماق

شئیخ  مالال محمد باقر مجلیسی اصفهاندا مجتهد مودئلی اؤزونو قورودو.

صفوی شاهلیغی و فقه عالیملری آراسیندا رابیطه لر االسالم اولماقال 

ده -1694یاخشیالشماغا باشالدی. مالال محمد باقر مجلیسی بیر داها 

باشچیلیق  )مراسیمینه( ینانین تاج قویماق بایرامصفوی سلطان حسین 

ن ترسینه نی مجلیسی کئچمیش فقه عالیملری  مالال محمد باقرائتدی. 

 دونیوی ،ایله داها یاخین عالقه لر یاراتماغاصفوی اوالراق سلطان حسین 

بیر مستقیل  هیشا قلمه آالرکن اکیمیتچیلیگی قانونیو ح شاهلیغی

یلجیسی قلمه آالن اونو اؤزلرینی گیزلی امامین تمثدئییل، شخصیت 

 ایسترسه ده  فقه عالیملرینه و ایستر بیر وسیله سی کیمیمالالالرین 

سلطان حسین مالال محمد باقر تانیتماغا چالیشدی.  )جامعه یه( توپلوما

خوشالنمادیسا، شاه ایله  نالییشیندان و داورانیشیندانمجلیسی نین بو آ

کداشلیق ایچینده دوستلوق و امبیربیرلری ایله  حضرتلری نین شئیخ

                                                             
76 Öz çıxar və mənfəətini nəzərə alaraq şərayitə özünü uyqunlaşdıran şəxs veya 
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اولدوقالری و بو دوروم )وضعیت( هر ایکی طرفیندن فایداسینا اولدوغو 

. مسئله بونال گیزلی توتولدو بو دوشونجه آیریلیغی شاه طرفیندناوچون، 

دا سونا چاتمایاراق مالال محمد باقر مجلیسی صفوی شیعه لیگینده اوالن 

الیقالرینی دا سیلیب صوفیلیک، فلسفه و قیزیلباشلیق آنالییشی نین  ق

سوپورمگه و شیعه لیگی  اؤز خاص گؤروشلرینه اویقونالتماغا چالیشدی 

78. 

دونیوی بو اساسدا امام زامانین "غیبت الکبری" دؤنمینده و زامانیندا دا 

حاکیمیتچیلیک فقه عالیملری طرفیندن غصبکارلیق و زوراکیلیق دئیه قلمه 

آلینمادی.
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 ینجی عصر(-17رته یئریکلمه سی  )ری  نین سیاسی قدفقه عالیمل

 

گیریش: کئچمیش یازیالردا اشاره اولوندوغو کیمی، الکرکی عاملی، شاه 

طهماسب زامانیندا کربالدان صفوی شاهلیغی نین خدمتینه گلدیکدن 

سونرا، فقه عالیمی اولماسینا باخمایاراق دونیوی شاهلیق خدمتینده 

امانیندا عباسی خلیفه لیگی اولماق عملینی و داورانیشالرینی آلبویه ز

م. اؤلموش( رفتار و  1044خدمتینده اولموش شریف المرتضی نین )

. شریف المرتضی اؤزو ده 79داورانیشالری ایله اساسالندیرماغا چالیشدی

عباسی خلیفه لیگی خدمتینده اولماسینی حضرت علی نین عثمان 

غو ایله کیمی ذاتین سئچیلمه سینده "سئچکی هیئتی" نین عضوو اولدو

 . 80اساسالندیرمیشدی

الکرکی بیر فقه عالیم اوالراق  صفوی شاهلیغی خدمتینه آلینماقال 

صفوی شاهلیغی اونا "نائب امام زمان" لقبی وئردی. بو آنالییش شیعه 

لیک دونیاسیندا لقب ساییلماسینا باخمایاراق بیر نوع بدعت ساییالردی. 

ی" سینی بیلدیرن شیعه فقه بیلیندیگی کیمی امام زامانین "غیبت الکبر

عالیملری هئچکس امام زامانی نماینده لیک ائده بیلمز و اونون آدینا 

حؤکومت ائتمک غصبکارلیق ساییالر دئیه امام زامان آدینا  شیعه 

. بو بدعتچیلیگه باخمایاراق صفوی 81اجماعسینا بیلگی وئرمیشدیلر

یلسیله مراتیب ایمپراتورلوغوندا، فقه عالیملری آراسیندا "صدر" و س

(. فقه عالیملر قورومو )فقه عالملر شوراسی( 4آنالییشی یاراندی )

یارانماقال بؤیوک شهرلرده "شئیخ االسالم"، قاضی و مسجیدلرده "پیش 

ناماز" و "خطیب"  آنالییشی اورتایا قویولدو. بو واسیطه ایله صفوی 

 . 82رشاهلیغی نین نظارت رولونو دا بو منصوبالر داشیمالی اولدوال

                                                             
79 Heinz Halm, bax orada, S. 110 
80 Heinz Halm, bax orada, S. 101 
81 Heinz Halm, bax orada, S. 122 
82 Heinz Halm, bax orada, S. 122 
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ه باغلی -صفویلر اؤزلرینی شجره نامه اساسیندا امام موسی الکاظم

تانیتدیقالری، سید قلمه آلیندیقالری اوچون، پیغمبر اووالدی دئیه حاکیم 

ده اولدوقالری اوچون،شیعه لر آراسیندا  بؤیوک عزت و عظمته مالیک 

 اولدوالر. 

( بئله بیر متبرک 1979 -1925( و پهلویلر )11925 – 1796آنجاق قاجارالر )

مقامدان محروم ساییالردیالر. بوندان باشقا )عالوه( صفوی شاهلیغی 

فقه عالیملرینه ایران ممالیکی محروسه سینده اهمیت قازانماقالرینا 

کؤمک ائتدیکلرینه باخمایاراق صفوی شاهالری  فقه عالیملری نین اونالرا 

ینجی عصرده آوروپا -17کور مرید اوالجاقالرینا دا  اینانابیلمزدیلر. 

( بیلدیگیمیزه گؤره، شاه ایله فقه  84و   83(سیاحالری وئردیگی خبرلردن

 . 85عالیملری آراسیندا قارشی دورماق یارانمیشدی

دئمک، امام زامان ظهور ائدن گونه دک دونیوی حاکیمیتلره اورتاق و 

شریک اولمانی شیعه مذهبینه ضد قلمه آالن فقه عالیملر، صفوی 

واسیطه سی ایله  اؤزلری اوچون صدر و سیلسیله مراتب  شاهلیغی

دئیه تشکیالتالندیقدان سونرا، قدرت دوشونجه سینه قاپیلماق عرفه 

 سینده یئر آلدیالر. 

حضرت علی و امام حسین حاکیمیتده و حاکیمیت اوغروندا رقیبلری 

طرفیندن یئنیلگه و شکسته اوغرادیقدان سونرا، شیعه فقه عالیملری نین 

 نیوی حؤکومتده نقشلری اولمامیشدی. دو

آل بویه ده عباسی خلیفه لیگینی گیرو توتماسینا باخمایاراق دونیوی 

حؤکومت دئیه عباسی خلیفه لیگینه توخونمامیشدی. سونراکی فقه 

علماالر دا دونیوی حؤکومتی موغول خانلیغینا و  سونرا  صفوی شاهلیغینا 

ینا باخمایاراق، صفوی شاهلیغی عایید اولدوغو آنالییشیندا اولدوقالر

                                                             
83 Engelbert Kaempfer, Am Hofe des persischen Grosskönigs  1684-85, S. 65, 
124. 
84 Jean Chardin, Des vortrefflichen Ritters Chardin, des grossen Königs in 
Persien Hoff- Handelsmanns, Curieuse Persian- und Ost-Indische Reise-
Beschreibung, S. 124 - … 
85 Heinz Halm, bax orada, S. 124. 
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زامانیندا فقه عالیملری اؤز آراالریندا قورومالنماقال )ساختار و مؤسسیه 

لره مالیک اولماقال(، اونالر دا فقه عالیمی مسلکی نین یانی سیرا 

سیاسی حاکیمیتده و قدرتده اورتاق و شریک اولماق مقامینا 

 سوروکلندیلر. 

سون ایللریندن اعتبارا ایران ممالیکی بئله لیکله صفوی شاهلیغی نین 

محروسه سینده دونیوی شاهلیق ایله فقه علماالری آراسیندا قدرت 

 چکیشمه سی باشالندی. 

شاه اوالجاق و حاکیمیت قوراجاق شخص اؤز قیلینجی و توفنگی و  

اعمال ائتدیگی اوتوریته سینه آرخاالنارکن، فقه علماالری ایسه مالالالر و 

ه سی ایله شیعه مریدلریندن بیر وسیله اوالراق شئیخلر واسیط

سیاسی قدرتی تهدید ائتمگه و حاکیمیتدن باج آلماق اوچون، فایداالنماغا 

باشالدیالر. 
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 یلرمکتب اخباریو  یاصولنین شیعه 

 

سنی مذهبینده )مالیکی، حنفی، حنبلی، شافعی( اولدوغو کیمی 

نماسینا باخمایاراق شیعه مذهبی ده اول منزوی شکیلده قورونوب ساخال

ایران ممالیکی محروسه شیعه  صفویلرین قیلینجالری نین کؤلگه سینده

آزادلیغا قاویشدیقدان سونرا، اصولی و  مذهب اوالراقسینده رسمی 

 مکتب" اصولی"سنتی دئیه اؤزونو آزاد شکیلده اورتایا قویماغا باشالدی. 

شیعه اون ایکی )دئدیکده شیعه لیکده اوالن آیریمالر مکتب" سنتی "و 

منظور دئییل،  اماملی، اسماعیله، زیدیه، علویلر، غالیلر و کیسانیه(

مسئله لره مذهب اساسیندا نئجه حل  شرعیشیعه لیکده اوزلشمیش 

 منظور اولونار.تاپماق  نوحل یولو یولو تکلیف ائتمک و

. 17 زرهدارتیشماق او شیعه لیگین فقهی مسئله لرینی آچیق و آیدین

 : چیخدیاورتایا  آخینی )جریان( ایکی مکتب د عصرینده. میال18

 اصولی مکتب

 باخباری مکت
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 اصولی مکتب

 

، الحل ه مکتبی دئیه ده تانینار. بو مکتب )اصولی گرا( اصولی مکتب

عراقدان و  الحسن ابن یوسف الحل ه واسیطه سی ایله موغولالر زامانیندا

گئنه  واسیطه سی ایله یهیاتچیالرلبنانلی و عراق لدا صفویلر زامانیندا 

شیعه ایران ممالیکی محروسه سینه گتیریلمیش  ده عراقدان و لبناندان 

 ساییالر. مکتبی 

 14گؤره، تئوریزه ائتدیگی نظریه اساسینا نین ( 1325 -1250)الحل ی 

حضرت محمد، قیزی فاطمه و  :ساییالرو معصوم شخص خطادان اوزاق 

ردان فقط مهدی امام الزمان لقبی ایله دیری امامال اون ایکی امامالر.

بوتون انسانالر خطا ائده بیلر.  ،اوالراق غایب ساییالر. بونالردان سونرا

دئمک، بو سایدیقالریمیزدان سونرا، هئچ بیر انسان دین خادیمی و 

 مجتهد دئیه معصوم ساییالبیلمز. 

یندا اؤز هرهانکی بیر مسئله  نقل و روایت اساساصولی مکتبینه گؤره، 

حلینی تاپابیلمزسه، بورادا انسانین دوشونجه سی و منطقی حؤکوم 

وئرمک مقامینا گلر: هللا محمده عقل وئردی؛ او عقلدن فایداالناراق اؤز 

ایستگینی اساسالندیردی. هر هانکی بیر چتینلیک و مسئله اوزره سنت 

دن( ، انسان اؤز ذکاوتیندن )عقلینکؤمک ائده بیلمزسه)نقل و روایت( 

فایداالنمالیدیر. انسان یئتیشدیگی نتیجه خطالی اوالبیلر دئیه، انسان هر 

یانلیش زامان او مسئله یه و اونون نتیجه سینه بیر داها باخمالی و 

فقه  عملینی اصالح ائتمه لیدیر. بو حئساب کتاب اساسیندا چالیشاراق

 "اجتهاد" آدالنار.مسئله لرینه حل یولو تاپماق 

لیکده مجتهیدلیک پرئنسیبلری نین اساسینی و کیم  بوگونکو شیعه

 نی الحسن ابن یوسف الحل ی قویموش. مجتهد اوالبیلر دئیه آنالییشی

 الحل ی نین نظرینه گؤره:
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مجتهد اولماق الهام، معجزه، یوخسا مقدسلیگه )مقدس اولماغا( قادر 

اوالر. اولماق دئییل، اوزون ایللر دورمادان اؤیرنمک ایله بیر شخص مجتهد 

اجتهاد مسئله سی آز سایدا خاص متخصص شخصلره شامیل اوالر. بیر 

متخصص شخص آیری متخصص شخصلر طرفیندن متخصص دئیه قبول 

اوالرسا، او شخص مجتهد تانینار. مجتهد تانینان شخصین وئردیگی 

ایکی آیری مجتهد خطالی قلمه آالرسا، او شخصین مجتهیدلیک  ،نظرلری

 حقی ساقط اولونار.

الحسن ابن یوسف الحل ی دونیاسینی دگیشمیش )اؤلموش( مجتهدلری 

 مسئولیتدن ترخیص ائتمک اوچون یازمیش: 

"اؤلولرین دئمگه هئچ بیر سؤزلری یوخدور )ال َقوَل لِلمیَّد(. بیر مؤمن بیر 

مجتهدین وئردیگی حؤکمه قارشین دونیاسینی دگیشمیش بیر مجتهدین 

 نیز دیری مجتهیدلر اجتهاد ائده بیلرلر". نظرینی اورتایا سوره بیلمز. یال

 

 اخباری مکتب

 

انسان عقلی نین باشاریغینا شک و شبهه  یالهیاتچیالراخباری مکتبی 

ایله درک  حئسابالنمیش و دوشونولموش دلیل و منطقایله یاناشاراق 

وحی مسئله لری اوزره دارتیشماقدان )بحث ائتمکدن( اوزاق  ائتمه نی

قرآنین وحی متنیندن شرعی مسئله لر اوزره ونالر ا توتماق ایسترلر.

باشقا، فقط پیغمبردن و امامالردان قوالق ایله ائشیدیلمیش ایفاده لری و 

حرکتلری مسئله نین حلی و روایت اولموش گؤرولموش او زامان گؤز ایله 

جریان و آخین نین سنتی  بو لر.رجی دئیه قبول ائداوچون تصدیق ائدی

اؤلوم تاریخی( ایدی.  1624مد امین استرآبادلی )قوروجوسو مالال مح

مالال محمد امین استرآبادلی فقه عالیملری نین شرعی مسئله لر اوزره 
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اجتهاد آنالییشالرینی و اؤزلرینی امام زامانین نائبی اولدوغونو رد 

 ائدیردی. 

مؤمنلری اؤزلرینه مقلد ائتدیکلری لر ، مجتهدیعالیملراخبار مکتبی 

اونالرین دوشونجه باخیمیندان  را انحصارچی لقبی وئره رکوچون، اونالا

اونالر هر بیر مؤمینه بیر باشا )مستقیما( و   علیهینه مبارزه ائدرلر.

موش اخبار قانیاقالریندان فایداالنماغی، حقوقی و لروایت او بالواسیطه

 شرعی مسئله لرینه جاواب تاپماغی تکلیف ائدرلر.

ن و امامالردان روایت اولموش خبرلری پیغمبردآخین و جریان سنتی 

اونالر اخباری )اخباریگری(  ،حقیقت قایناغی قلمه آلدیقالری اوچون

 الر.آدالنار
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 شیعه لیکده فوندامئنتالیسم )بنیادگرایی(

 

ین یوخسا سنتین -فوندامئنتالیسم )بنیادگرائی( آنالییشی حقیقتی وحی

ییش  و درک دئییل. بو چتین کلمه لرینه محدود ائتمکدن باشقا بیر آنال

تانیما و تعریفه اساسا اخباری شیعه لر اصلینده فوندامئنتالیست  شیعه 

)بنیادگرا( ساییالرالر. آنجاق گونوموزده  اسالم دونیاسی نین عموم یایین 

و باسین اورقانالریندا میلیتانت، انقالبی قوروهالرا دا فوندامئنتالیست 

، بو کلمه نی اؤز ماهیتیندن دئییمی و اصطالحی نین ایشلنمه سی

 بوشاتمیشدیر. 

دئمک، فقه مسئله سینده اجتهاد  و مجتهدلیک ایله مخالفت ائدن 

لر اصلینده فوندامئنتالیست )بنیادگرا( اوالرکن، اجتهادی -اخباری شیعه

دیفاع ائدن و دلیل گتیرمک ایله مسئولیت قبول ائدن  اصولی )اصولگرا( 

ساییالر . باشقا سؤز ایله دئسک، اصولی  شیعه لر ایسه اونالرین ترسی

 شیعه لر فونتامئنتالیست دئییللر.
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 غالب گلمه سیشیعه نین اصولی 

 

ایله قارشی دورماغا و   علما یاصول ،عصرده اخباری علما ینجی-18

لیگین شرعی مسئله لری نین جاوابینی قدیم روایتلر و خبرلر شیعه 

 ماغا چالیشدیغینا باخمایاراقچیخیش یولو تاپ اساسیندا آختارماقدا و

سئکت ده -یئنیله رک بیر حاشیهقارشیسیندا  علماالریناصولی  اونالر

عراقین بصره شهرینده و بحرینده  ون اخباری شیعه لر. بوگلرحالینا گلمیش

قارشیسیندا باشاریقالری فقط  علماالراخباری  عماالریناصولی یاشارالر. 

دن نجف شهرینده -راقدا، او جوملهایران ممالیکی محروسه سی دئییل، ع

 ده اؤزونو دوغروتدو.

ایران ممالیکی محروسه سینده شاهلیق ایله شئیخلیک آراسیندا گرگین 

موناسبت اوالرکن ایراندان قیراقدا، عراقین نجف، کربال، کاظمین و سامرا 

شهرلرینده اوالن زیارتگاهالر شیعه نین یئنی تاریخینده خاص نقشلری 

امان شیعه عالیملری شاه ایله آچیق )آشکار( مخالفت اولموش. هر ز

دن -1638ائمه اطهار تانینان امامالرا پناه آپاراردیالر. خاص اوالراق  اتئدیکده

عثمانلیالر عراق عثمانلی ایمپراتورلوغونون بیر ایالتی اولدوغو اوچون، 

ایران ممالیکی محروسه سی حاکیملری نین مخالیفلرینه گؤز یوماراق 

دئمک، بونالر سیاست و را  بو زیارتگاهالرا خوش گلدینیز ائدیلردی. اونال

 ملزمه ساییالردیالر.سیاسی تبلیغات باخیمیندان شاه علیهینه بیر 

بیلیندیگی کیمی سید روح هللا موسوی خمینی ده ایراندان سورگون و 

ده نجفده -1965تبعید اوالرکن، انقالبا حاضیرلیق ایشلری آپارماق اوچون، 

ایزله ییر و تعقیب  مودئلی تجربه اولموش  و ایکی یوز ایل. الشدییئر

عیراقداکی شیعه لر ایسه، بیر قاعیده اوالراق عثمانلیالر   .ائدیردی

 طرفیندن اینجیدیلمدیلر. 

عثمانلیالر ایله ( حؤکومته گلدیکدن و 1747 – 1736آنجاق نادر شاه )

ران ممالیکی محروسه یاخشی مناسبتلر قورماغا و سنیلیگی بیر داها ای
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سینه حاکیم ائتمگی اؤزونه مقصد ائدرکن چوخلو شیعه عالیملر 

اوالن شهرلره قاچاراق اورادا یئرلشدی. بو  داعراقداکی شیعه زیارتگاهالر

عالیملرین باشیندا کربال شهرینده تحصیل آلیب یئرلشمیش مالال محمد 

اصولی مکتبی  شیعه( ایدی. بو ذات 1790 – 1705باقر وحید بهبهانی )

یونتاماغا چالیشدی. بو ذات  مگه و نظریهامک وئر یولوندا دورمادان

هر بیر  شیعه مخالفلری نین علیهینه گئده رکاخباری رحمسیزجه اؤز 

ین میرغضبلری" آدلی -و "هللا  نی "کافیر" آدالندیردیاجتهادا مخالف اوال

اق و واسیطه سی ایله اخباری شیعه لری قورخوتم دسته لر قولدور

 .86باسقی آلتینا آلماغا چالیشدی

اصولی مکتب نظریه  بیر سیالح کیمی  نی مجتهدلرکلمه سی "تکفیر" 

باسدیرماق  یمخالیف اوالن اخباری شیعه لر ااجتهادسینی یایماق و 

ندان اؤز بیر یا . بئله لیکله شیعه لیک ایچینده دیالراوچون ایشه آپار

ی طرفدارالری قلع آنالییش ری مکتباخبا ایچینده اصولی مکتبی یاییالرکن

سنتلرین صرده آیری اونجو ع-19و باشقا یاندان  و قمع ائدیلدی

، مسیحی مفکوره )عرفانی، اسالمی اولمایان روحانی قالیقالرینی

بدعت اساسلی  اسالمدا ( و ائله جه دهChiliasmusانتظارچیلیغی: 

مانسیز ساواش )شئیخیگری، بابیگری و بهاگری( قارشین اایدئولوژیلره 

  آپاریلدی.

اونجو عصرده حیاتا -19 بهبهانی نیحید محمد باقر وغرب عالیملری 

، حتی گئرچک  د(شیعه اورتودوکسونون یئنیلیکچیسی )مجِد   کئچمیش

 .87حئساب ائدرلر )مؤسس(قوروجوسو

                                                             
86 Hein Halm, bax orada, S. 129. 
87 Hein Halm, bax orada, S. 129. 
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 ار شاهلیغی و فقه عالیملریقاج

 

را جی یوز ایلده آایران ممالیکی محروسه سی نین اون سکیزین

آذربایجان تورکلوگونه منسوب اوالن قاجار قبیله لردن  قاریشیقلیغیندا 

قاجار غالیب گلدی. سیاسی صحنه یه اولوشان بیر کونفئدراسیون 

نشاه ادا اؤزونه شاه-1796 طایفاالری نین باشچیسی آغا محمد خان

قاجار بگلیگی  او اساسدا )شاهالرین شاهی( عنوانینی سئچدی.

ایران ممالیکی  کندی ز داغی نین اتگی، تهرانیئرلشدیگی، البور

  محروسه سی اوچون پایتخت ائدیلدی.

اشدا اولماقال شیعه لیک شاه اسماعیل صفوی ب زامانیندا، صفویلر

اؤزلرینه دفتر و دستک فقه عالیملری حاکیمیت ساحه سینه قالخمیش، 

ی سونراکاوچون،  )صدر، شئیخ االسالم، خطیب، پیش ناماز( دوزتدیکلری

فقه عالیملری  الر داشاهایران ممالیکی محروسه سینه حاکیم اوالجاق 

ی سئچمگه و شاهلیق مقامینی عنوان بئله بیرا دشئیخلیک قارشیسینو 

ینجی ایله -1925 بئله لیکله . یدیمجبور ا  قاباریق )برجسته( گؤرستمگه

ممالیکی سینه حاکیم اولموش قاجار  دک ایران ممالیکی محروسه

ی سنتی فئدرال بیر سیستیم حؤکومتی کیمی اداره محروسه س

شدیغی شهر دئیه اولوناراق تبریز شهری ده ولیعهدین شاهلیغا حاضیرال

بو اساسدا هر زامان مرکز هر هانکی بیر داخیلی گوج  دو.منظور اول

عهد شاهلیق پستی و مقامینی اؤز الینده طرفیندن تهدید اولونارسا، ولی

 نولدو. بو دوشونولموش تدبیرلره باخمایاراقدئیه دوشوساخالیابیلسین 

 حاکیمیتی قارشیسینداو اونالری مدافعه ائدنلرین شیعه عالیملری 

واجیب ایدی.  ، دین فاکتورونو دا دخیل ائتمک ثابیتلشدیرمک اوچون

دئمک، یئنی شاهلیق سیلسیله سینه قارشین هر هانسی بیر 

ده بیلردی. بو اساسدا راحاتلیقال استفاده ائعامیلیندن  دین ،مخالفت

 ایلک ایکی قاجار شاهالری اؤزلرینی مؤمین شیعه تقدیم ائتدیلر: 
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، اؤز اجدادالری نین ، آغامحمد خانقاجار شاهلیغی نین قوروجوسو

شهرینده اوالن  نجفکندیندن )مازندران والیتیندن(  سوموکلرینی استرآباد

ن گونبزینی قیزیل ایله زیارتگاهالرین یانینا کؤچوروب و کربال زیارتگاهی نی

 سوواتدی.

قومدا قبری اوالن فاطمه قوم شهرینه، فتحعلی شاه هر ایل تهراندان 

ده معصومه نین زیارتگاهینا زیارته گئتمه نین یانی سیرا قوم ساکینلرینی 

 اوسته لیک فاطمه معصومه نین وئرگی )مالیات( وئرمکدن معاف ائتدی،

و فیضیه علمیه مدرسه سی نین  ن گونبزی نین اطرافینینی زیارتگاهی

 .)مرمت ائتدی( یئنیلدیده جمعه مسجیدینی 

قاجار شاهالری صفویلر کیمی جامعه اوزره مذهبی بیر قدرته مالیک 

اولمادیقالری اوچون، اونالر شیعه علمانین کؤمکینه احتیاجالری وار ایدی. 

مینا بئله لیکله شیعه علماالر ایله تماس توتاراق اونالری شاهلیق مقا

چاغیریردیالر. علما ایسه قاجار شاهلیغی ایله ایشبیرلیک ائتمکده چوخ 

اونالرین بیر عده سی گئنه ده کئچمیش تاریخده دا راضی گؤرونموردو. 

اولدوغو کیمی تهرانا گلمه نی و دونیوی حؤکومت ایله ایلیشگی 

)مناسبت( قورمانی و تاماسا کئچمه نی اؤزلرینی کثافته بوالشدیرمیش و 

بیلیندیگی کیمی امام زامان آدینا شیعه  ثیف ائتمیش قلمه آلیرالردی.ک

توپلومونا مراجعت ائدن بیر سایدا علمانین دئدیگینه گؤره، "غیبت الکبری" 

بیر نائبی و اونو تمثیل ائدن  زامانی یئر اوزونده امام زامانین هر هانکی

و امام  امام زامان آدینا قورولموشاولمایاجاغی اوچون، بوتون  شخص

"غصبکار" قلمه آلینارالر. دا زامان آدینا بیر مقام و منصبده اوتورموش ذاتالر 

او اساسدا دا فقه عالیملری قاجار شاهلیغی ایله ایلیشگی )رابیطه( 

رینی موردارالماق قلمه آلیردیالر و موردار اولماق دا قورماغی اؤزل

 ایستمیردیلر.

بعضی دین آخین و جریان ائدن   بو آرادا ایران ممالیکی محروسه سینده

جریانالری وار ایدی. بو جریانالر اصولی عالیملرین گؤزونه تیکن کیمی 

( صوفیلیگه رغبت گؤستره رک 1848 – 1834باتیردیالر. محمد شاه )
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ردی. یدرویش اوجاقالرینی وارلی وقفلر واسیطه سی ایله حمایت ائد

ختین مخالفت صفینه کئچه مسئله بئله اولدوقدا بیر سیرا عالیملردن تاج ت

 رک مخالف شاهزاده لردن حیمایت ائدیردیلر. 

گرگینلیگی آرادان قالدیرماق اوچون  هلیق و شئیخلیق آراسیندا اوالنشا

  بیزانسلوغو ایله  ایمپراتور بیزانسبو نظریه  اورتایا قویولدو. نظریهبیر 

سی آراسیندا اوالن راضیالشمانین کوپی ()پاپ رهبرلیگی سی کلیسا

و ایسترسه ده  قدرتی اساسا ایستر دین نظریه یهبو  . ساییالردی

اوچون، الزیم و  حاکیم ائتمک ی دونیوی )الئیک( قدرت یئر اوزرینده نظم

و  ده اؤلموش( بو تئورینی-1850سید جعفر کشفی ). قاچینماز گؤرونردی

 داها شکیللندیردی )فرموله ائتدی(:بیر  نظریه نی

 -دینی و دونیوی باخیمداناونو )امام زامانی(  ،والرکنغایب ا امام زامان "

ن دونیوی قولو شاهین بئله لیکله قدرتی .ئدرنماینده لیک ا قدرت قولوایکی 

ن و مملکتی نظمی قوروماغا مکلف  حقی، ده -جامعه شاه  .الینده اوالر

امام زمان طرفیندن ده فقه عالیملر  نظامی گوج ایله قورور.  سرحدلرینی

فقه عالیملر حؤکومتین بوتون عمللری نین  الر.قیوملوغا مکلف اومعنوی 

و  یننظام اراده سی ایله نازل اولموش   ین-قانونی اولدوغونو یوخالر، هللا

، . قیسا سؤز ایله دئییلرسهانتظامین یئرینه یئتیریلمه سینه نظارت ائدرلر

  .88رشریعت اجرا اولونا

جهاد مسئله سی روشولورسا، بو شریعت نئجه اجرا اولورموش دئیه سو 

 اوزره دئییلر:

او نین اهمیتلی تکلیفلریندن بیریدیر.  )امام زمان( باشچیسی اومت"جهاد 

کن، شاه بو تکلیفی اؤز اوزرینه گؤتورر. شاه بو تکلیفدن بویون رغایب اوال

قاچیرارسا، علما بیر اویاریقچی )اخطارچی( اوالراق اورتایا چیخار یوخسا 

  .89نه آالر"قدرتی اؤز الی

                                                             
88 Heinz Halm, bax orada, S. 132. 
89 Heinz Halm, bax orada, S.133 
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 بوگونکو اونجو عصرین اوللرینده قافقازالردان باشی آشاغی-19روسالر 

ایلریلر ، گورجوستان و ائرمنستانا دوغرو جمهوریتی آذربایجان

ی قاجار شاهلیغی گوجلو روسیه قوشونالراشغالچیلیقال مشغول اوالرکن 

 رقافقازداکی مسلمان خالقال آنجاق. زمقابیلینده دوروش گتیره بیلم

فتحعلی شاه باسقی علما طرفیندن دئیه  حاکیمیتی آلتینا دوشور ""کافر

 . آلتینا آلینار

بئله بیرچتین دورومدا و وضعیتده  شئیخ جعفر کاشف الغطا آدلی فقه 

دا بیر نظریه اورتایا قویدو. اونون نظرینه اساسا امام زامان -1809عالیمی 

ه یانلیز حاقلی دئییل، جهاد اعالم ائتمکدفقه علماسی غائب اوالرکن، 

بللی ائتمک اوچون، مسئول و وظیفه لی  ن زامانینی دابلکه جهادی

ده جهاد تشخیص وئردیکده، -عالیملر هر هانکی بیرمسئله ساییالرالر.

جهاد وئرمه لیدیرلر. شئیخ جعفرکاشف الغطا بیر آدیم داها ایلری گئده رک 

 ایفاده ائتدی:

تد یوخسا کیفیتلی عالیم اوالراق من خصوصیت باخیمیندان بیر مجه -"

شئیخ جعفر کاشف . 90توتماغی اؤزومده حیس ائدیرم" بئله بیر تصمیم

فتحعلی شاها روسالرا قارشین  یالنیز جهاد حؤکومونو یئرینه  الغطا،

 دا یتیرمک دئییل، مسلمانالردان آلینمیش امام مالی )خمس( نین

ینی ایستدی. فتحعلی سقویمایاریسینی )سهم امام( علمانین اختیارینا 

روسالرا عباس میرزا باشچیلیغی آلتیندا مجبور اوالراق ایسه شاه 

ساواش آپاردی. بیرینجی نین نتیجه سی  آمانسیز ایکی بؤیوکقارشین 

و ایکینجی نین نتیجه سی تورکمن چای   (1813) گلستان آنالشماسی

 باری ایله بوگونکو قافقازنتیجه اعتاولدو.  (1826) آنالشماسی

دن آذربایجان جمهوریتی تحمیلی آتیشکس نتیجه -لری، او جوملهجموریت

سینده قاجار ممالیکی محروسه سی ترکیبیندن قوپاریالراق روسیه 

 . الرچارلیغی تورپاغینا قوشولدو

                                                             
90 Heinz Halm, bax orada, S.133 
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 وهابیلیک

 

ینجی عصرین سونالریندا عربستاندا وهابیلرین پوریتان یئنیلمک -18

و واعظ محمد ابن عبد الوهاب دی. بو حرکتین قوروجوسباشال حرکتی

کؤمگی ایله شاهلیق  نظامی سعود قبیله سی نین( 1792 – 1703)

شناسلیق ترمینی ایله دئییلرسه،  . وهابیلر دینتختینه چیخدی

ن فوندامئنتالیست )بنیادگرا( ساییالرالر. اونالر قرآن و سنت اساسیندا

آزغین یئنیلیک  ینآئیینلری ایفاده اولونمموش بوتون مذهب قیراق و اوزاق

وهابیلرین نظرینه اساسا اولیاالری )امامالری(  رد ائدیرلر. )بدعت( دئیه

شیعه    عزیزلمک و اونالرین قبیرلرینی زیارت ائتمک ده بدعت ساییالر.

مذهبی وهابیلر اوچون بت پرستلیک ساییالر. وهابیلر شیعه امامالری 

اوزاق و شیعه قوالغی شیعه لیکدن  -نین زیارتگاهالری نین بزنمه سینی 

 بت پرستلیک معبدی حئساب ائدرلر.  - ائشیتمه سین

 دا بیر زیارتچی بؤلوک و گوروهاکربال ینجی ایلین آپریل آییندا-1802وهابیلر 

نفرین  2000حمله ائده رک امام حسین نین زیارتگاهینی داغیتدیالر و 

ینجی ایل – 1805و  ونجو ایل مکه-1803وهابیلر اؤلومونه یول آچدیالر. 

مقدس و معظم گؤرونن   دا رینی اله کئچیره رک اورادارلمدینه شه

قبیرلری داغیتدیالر. وهابیلر بقیه قبریستانلیغیندا امام حسن، امام زین 

او گوندن  محمد الباقر و جعفر الصادق زیارتگاهالرینی داغیتدیالر. العابدین،

یک داوام ائدر. ا دوشمنلباشالراق بوگونه دک وهابی و شیعه آراسیند

نی عئین اسالم و الرینی داغیتمامقدساتزیارتگاه و شیعه لرین  وهابیلر

پیغمبر زامانی باش وئرمیش بیر "غزا )عقیده بت پرستلیک علیهینه 

ه لر وهابیلرین بو عمللرینی قلمه آالرکن شیع ی کیمیعمل ساواشی("

ی قلمه آالرالر. بو دوشمنلیک بوگون ده سعود لیکو وحشی جنایت

آراسیندا سیاسی بیر ایران جمهوری اسالمی  ایله عربستان شاهلیغی

 یاناشما کیمی اورتایا چیخار.
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آغامحمد قاجار طرفیندن قیزیل ایله سوونامیش کربالداکی امام حسین 

سنی قوروپ طرفیندن خاراب بیر ده ضد شیعه اوالن -1802 ده گونبزی

ائدیلدی. 
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 مرجع تقلید

 

( 941اؤلوم ، 879الکلینی نین )دوغوم آنالییشی شیعه لیکده مرجع تقلید 

بو اثردن سونراکی قدیم یازیلمیش . یازدیغی الکافی اثرینه اساسالنار

 کیامامالری زامانیندا، ایسترسه ده اونالردان سونرا شیعهایستر اثرلرده 

تقلید و مرجع تقلید آنالییشی اهل سنتده  ائله جه ده  ،شیعه لیکده

و نظر بیرینجی دفعه الکلینی نین "الکافی" آدلی  بو گؤروش اولمامیش.

الکلینی عباسی خلیفه لیگی، المقتدر  اثرینده قلمه آلینمیشدیر. 

زامانیندا قوم شهری نین یاخینلیغیندا کلین کندیده دونیایا گلمیش، 

آتاسی یعقوب ابن اسحاق قومدا درس وئررکن اونون یانیندا تحصیل 

غداد ایله کوفه شهری نین آراسیندا دجله ایللرینده ب 923 – 913، آلمیش

چایی نین قیراغیندا درب السلسله آدلی بیر یئرده مسکون اولموش و 

 رینی یازمیش. عه اوصولالری اوزره "الکافی" اثشی

منصوب اوالن  ینهاوصولی مکتب ده بیرینجی دفعه اوالراقاونجو عصر-19

جریانالرینی عراقدا آیری مختلیف شیعه آخینالرینی و  ،باشارابیلدی علما

لیب و ایران ممالیکی محروسه سینده هزیمته اوغراداراق اونالرا غا

فقه علماالری داها منسجیم حرکت ائتمک و  گلسین. بئله لیکله اصولی

اونجو عصرده الکلینی یازدیغی -10اؤزلرینی منسجیم تقدیم ائتمک اوچون 

 نین دا تالریشیعه قاناهزیمته اوغرامیش "الکافی" آدلی اثری آیری 

اجماع نظر دئیه نظر بیرلیگینه یئتیشمگه  یایماغا،ایچریسینده ده 

 چالیشدیالر.

بوگون گؤردوگوموز و تانیدیغیمیز  شیعه بئله لیکله اون ایکی امامیلیک

اوسته لیک )بعالوه( امام زامانین  بیچیمی و شکیلی اؤزونه آلدی.

ان اختصاصلی عالیملر اؤز غئیبینده اونون بوتون وظیفه لرینی، اونون آدیند

 سون ایفاده سینی تاپدی ورمه لی اولدوغو نظریه سی دهاوزرینه گؤت
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)خالق دیلی ایله دئییلرسه، "میص میص" دئمک بیر یانا بوراخیالراق 

 . "مصطفی" دئییلدی(

فقه اونجو یوز ایلده -10ن نه اولدوغونو نی وظیفه لریفقه علماسی نین 

 یان الکلینی ترتیب ائتمیشدیر: کالمالرینی توپال علماالرین

( صدقهوئرگی ) لماغا باشچیلیق ائتمک؛ یوخسولالر اوچونناماز قی -"

شیعه اوروج توتمانی معین ائتمک؛ حج؛ جهاد؛  نی وتوپالماق؛ رمضان آیی

 ذکاتادن( -)او جوملهو  جمعیته اختصاص وئریلمیش ملک وماال

مجازاتالری اجرا  قرآندا نظره آلینمیش جسمانیسرپرستلیک ائتمک؛ 

 .91"ائتمک )حدود(؛ حؤکم چیخارماق؛ سرحدلری قوروماق

نقل و  اثرلردن و اوسته الکلینی نین فقه عالیملری اوچون کئچمیش

آراسیندا سید مالی )خمس( دئیه بیر  قولالردان قلمه آلدیغی وظیفه لر

 دئمک، فقه عالیملری الکلینی نی اؤزلرینه آنالییشا یئر وئریلمه میشدیر.

دا گؤز آردی  اونو گونوموزده مسجل سایدیقالرینا باخمایاراق یئری گلدیکده

 باشارمیشالر. ائتمگی

باخیمیندان  یو کیفیت یکمیتبیلیم  ،آنالییشینا گلدیکدهآنجاق مجتهد 

کیمین مجتهد اوالبیلمه سی اوزره ده فقه عالیملری نین دوشونجه لری 

شیعه لر  یکله بیر سیرابئله لبیربیرلری ایله اوست اوسته دوشمز. 

 . اونالرا گؤرهشبه ایله یاناشارالرن آچیق و آیدیمجهتدلیک مسئله سینه 

بیر   عقله گلن بوتون خصوصیتلری اؤزونده باریندیران و جمعلشدیرن

ین اوالبیلمه سی ایمکانسیزدیر. بئله لیکله بیر شخصی مجتهد شخص

 ه آالراق بو شیعه لرو دئدیکلریمزی نظرب آدالندیرماق دوزگون ساییلماز.

فقه علماالری نین امکداشلیغینی و فقه  علماالری نین "عالمیه 

مرجع "شوراسی" نین یارادیلماسینی طلب ائدرلر. گونوموزه دک عملده 

حیاتا  تانینمادان رویه و روش مالکهر هانکی بیر آنالییشی "تقلید

                                                             
 .200، ص. 1الکلینی، الکافی، جلد  91
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ک اونالرین وئرم و درجه فقه علماالرینا مجتهد دئیه بؤیوکلوک کئچمیش. 

 .92نه اساسالنارمؤمنلر یانیندا قبوللوق گؤرمه سی

شیعه تاریخینده اون ایکی امامیلر طرفیندن چوخلوقال مرجع التقلید تانینان 

-19تاریخینده اؤلموش(.  1864) شخص مرتضی انصاری اولدوبیرینجی 

اونجو عصرده عراقداکی مذهبی شهرلر فقه علماالری نین تعلیم و تربیت 

ینجی عصرده شئیخ عبدالقادر حائری -20اولماسینا باخمایاراق مرکزی 

قوم شهرینده کی علیمه حوزه سینی قوردودوقدان و تأسیس ائتدیکدن 

نین تعلیم و تربیت مرکزینه دؤنمگه فقه علماده سونرا، قوم شهری 

  .93باشالدی

، او دونیاسینی مرتضی انصاری اؤز یئرینه نائب قویمادیغی اوچون

ی ائتمگه بیر مدت آخوندالر بو مسئله نی گؤتور قو سونرا، دگیشدیکدن 

مرجع التقلید اولدو. میرزا  میرزا محمد حسن شیرازیاق سونوندا چالیشار

محمد حسن شیرازی امام حسن عسگری نین زیارتگاهی اوالن سامره 

میرزا محمد حسن شیرازی دا اؤزونه نائب  ساکین ایدی.شهرینه 

زون بیر مدت شیعه لر اوچون مرجع التقلید سئچمدیگی اوچون، گئنه او

ینجی یوز ایلین ییرمینجی ایللرینده مرجع التقلید مقامینی -20اولمادی. 

بونالرین ایکی سی )نائینی و  .94اوچ مالال اؤز آراسیندا پایالشدی

شیعه علماسی نین رولونون اصفهانی( عراغین نجف شهرینده و 

ئیخ عبدالقادر حائری قوم ش یوکسلمه سینه کؤمک ائدن آیری مالال

غو شهرینده یئرلشه رک قومداکی علمیه حوزه سی نین قوروجوسو اولدو

و  سیلسیله مراتب آنالییشی اختراع ائتدی نه دهفقه علماالری اوچون،

                                                             
92 Heinz Halm, bax orada, S. 135. 

ایشیق سؤنمز، آیت هللا / آیت هللا مؤسس:  93
www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm  

94 Heinz Halm, bax orada, S. 135. 
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سید روح هللا موسوی خمینی ده شئیخ  .95مدرسلره تکلیف ائتدی

 .96عبدالقادر حائری نین شاگیردلریندن بیری اولموش

ونجو ایلدن قومدا علمیه حوزه سینده درس -1949و مرجع التقلید اوچونج

سیدحسین طباطبائی بروجردی ایدی.  وئرمک ایله مشغول اوالن

ینی دگیشدیکدن ده دونیاس-1962بروجردی طباطبائی سیدحسین 

ین ایران ی نفقه عالیملرمصلحتچیلری  نو اونو سونرا، محمدرضا پهلوی

زاتماق اوچون، ایران ممالیک محروسه ذ داییره سینی آوحؤکومتینه نف

می نین مرجع التقلید اولماسینی آرزو سیندن اولمایان بیر فقه عالی

حللینی تاپمادی. بو اساسدا عملده اؤز ، بو مسئله ائتسه لر ده

نجف بروجردی دونیاسینی دگیشدیکده پهلوی حؤکومتی طباطبائی 

بیر تلگراف گؤنده  طباطبائی الحکیم آدلی ذاتا سیدمحسنشهرینده اوالن 

رک اونون مرجع التقلید اولماسینی آرزو ائتدی. آنجاق قومداکی فقه 

بو مسئله ایله راضیالشمایاراق داها اویانیق اوالراق علماالری 

نین ده یانی سیرا یئتدی آیری فقه علما الحکیمینسیدمحسن طباطبائی 

 ریندن عراقلیمرجع التقلید اولماسینا نایل اولدوالر. بئله لیکله نجف شه

سید شاهرودی و  سیدمحمود هاشمی الحکیم و ایرانلی سیدمحسن

خوانساری، مشهد شهریندن سید احمد خوئی؛ تهراندان ابولقاسم ال

سید )ده اوچ نفر میالنی و قوم شهریندن سید محمد هادی حسینی 

سید مرعشی و سید شهاب الدین نجفی پایگانی، لگمحمدرضا موسوی 

بو مرجع التقلید . 97مرجع تقلید دئیه تقدیم اولوندوالر شریعتمداری(کاظم 

 مالالر واسیطه سیله یئرینه و تقدیم اولونموشالر شهریستانالردا اوالن

 . دیالرمرجع تقلید قلمه آلینمؤمنلره تانیدیالراق محلینه گؤره 

آمریکا دؤلتی نین ایراندا کاپیتوالسیون مسئله سینه   ده-1963/1964

شیعه  وی خمیینی نین اعتراض ائتدیگی گونه دک سید روح هللا موس

                                                             
 ایشیق سؤنمز، باخ اوسته، آیت هللا... 95

96 Heinz Halm, bax orada, S. 136. 
97 Yann Richard, Die Geschichte der Schia in Iran, Grundlagen einer Religion,  
S. 100  
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نجف قم شهریندن ذات  اوالن اجتماعیته تانینمامیشو عالیملری آراسیندا 

شاهلیغا مخالیف اوالن فقه عالیملری نین  شهرینه سورگون اولماقال

زامانالر مرتضی مطهری "حزب مؤتلفه باشالدی. او  سؤزجوسو اولماغا

مسئله آخینالری و ایچریده اوالن سیاسی نین عضوو اوالراق  "اسالمی

مجاهدین خلق  98ده علی شریعتی نین نئجه دوشوندوگو-لری، اوجومله

محفلی نین نئجه بیر محفل اولدوغو اوزره خمینی ایله  99ایران

  مکتوبالشاراق بونالری تانیتماغا چالیشدی.

انقالب اوالندان سونرا سید روح هللا موسوی خمینی دا – 1979/1980

مرجع التقلیددن فقط بیری )سید ابولقاسیم  8قالب رهبری اوالرکن ان

ایراندا:  ایسه او بیری یئتدی مرجع التقلیدلر ( عراقدا وخوئی

شریعتمداری، مرعشی و گلپایگانی قوم شهرینده؛ شیرازی و قمی 

 مشهد شهرینده؛ خوانساری تهراندا؛ محالتی شیرازدا یاشیردیالر.

لتقلید تانینمیش فقه دیکدن سونرا، مرجع اانقالب اسالمی حیاتا کئچ

دونیاالرینی دگیشمکلری ایله بیر داها مرجعلرین  زامان آخاریندا عالیملری

دا سیدکاظم شریتمداری دونیاسینی دگیشدی. -1986سایی آزالدی. 

ده -1991ی دگیشدی. سید روح هللا موسوی خمینی دونیاسین 1989

ه سید ابولقاسم خوئی د-1992ینی دگیشدی. مرعشی نجفی دونیاس

-1994ده گلپایگانی دونیاسینی دگیشدی. -1993دونیاسینی دگیشدی. 

آنجاق فقه علماالری  دگیشدی. یده محمد علی اراکی دونیاسین

عنوانالر پوفلک لقبلر و دئیه  )علمی درجه( آراسیندا سیلسیله مراتب

ان داوام ائدر. شئیخ عبدالکریم حائری یزدی زامانیند  کیمی شیشمگه

بلر حجت االسالم و فقه علماالرینا وئریلمیش لق افقه درسی اوخویانالر

وک فقه درجه سی ده بؤی "آیت هللا عظما"بوگون  ایله باشالراق

  ساییالر. عالیملرینه وئریلمیش لقب

                                                             
نامه آیت هللا مطهری به آیت هللا مرتضی مطهری، سیری در زندگانی استاد مطهری،  98

 .1356خمینی در مورد علی شریعتی 
(: 1) علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 99

www.isiqsonmaz.com/Seite%20375.htm  
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سنی ایسالمیندا عئلمی درجه آنالییشی اولمادیغی اوچون، بو عئلمی 

رسمی مذهبی شیعه  غوندا،صفوی ایمپراتورلو یشالری دادرجه آنالی

الرکن مسیحیت دونیاسیندان بیر آنالییش اوالراق آلینمیش، شیعه یه او

 وئریلمگه باشالمیش. بو آنالییش ه فقه درسی آلمیشالرااویقون شکیلد

 ةشیخ، مالال و آخوند اولماسینا باخمایاراق سونراالر ثق کئچمیشده

 .100دئیه اورتایا قویولدو ماو آیت هللا عظ االسالم، حجت االسالم، آیت هللا

                                                             
فقه علمینده اسالم فنی باخیمدان ایسه، فقیه، مجهتد، محدث و مفسر درجه لری  100

 تانینمیشدیرالر.
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 بازار ایله  فقه علمانین اورتاق )مشترک( باغالری سنتی

 

دا باش وئرمیش -1979دا تنباکو حرکتی و ایسترسه ده -1890ایستر 

انقالب اسالمی حرکتینده بازار و کسبه نین مالی حیمایتی اولمادان فقه 

 ی. دده باشاریلی اوالبیلمزعالیملری شاهلیق علیهینه مخالفت

 رده فقه عالیملری نین ایفاء  ائتدیکلری نقش بازا-هر ایکی دؤنمده و دوره

، تجارت و ، صنتچیلیگلی )سنتی( اقتصاد-ایله، ایران شهرلری نین عنعنه

 پول بورجالری ایله سیخ باغلی )عالقه دار( ایدی.

ایله فقط قوهوملوق  (کسیمی )کسبه بازار فقه عالیملری متوسط طبقه

دئییل، اونالرین گلیریندن ده غیداالنارالر. بیلیندیگی کیمی  باخیمیندان

فقه عالیملری اداره "سرمایا"نی   یوخسا امام مالی دئییلن خمس

آلیندیغی توسط طبقه نین گلیرلریندن عموما م و ثروت مال و بو ائتدیکلری

اوچون فقه عالیملری بازار کسیمی ایله دوشونجه آلیش وئریشلری و 

دیندارالر خمس وئرگیلرینی هانسی دین خادیمینه   .وارمصلحتلشمکلری 

بازارلیالرین  ،وئرمک ایستدیکلرینه اؤزلری قرار وئره بیلدیگی اوچون

اختیاریندا بیر نظارت آلتلری وار: اونالر هر هانکی بیر مجتهیده اؤز 

 یئری گلدیکده، صداقتلری و پولالری ایله دستک وئره بیلرلر. بئله لیکله

ده -ده معین درجه فقه عالیملرینی الی کؤمگینه باغلی اوالنیاونالرین م

ق و مثال طلبله لری نین دوالنیشی ایسترلر. آجلیقدان اؤلدورمک ده

تئر بیر  (مجهتدبیر فقه عالیمی )اؤده یه بیلمگن  یاشاییش خرجلرینی

 زاماندا نفوذینی ایتیرمگه محکوم اوالر.

فع اورتاقلیغی )مشتریکلیگی( نین منا  دا بازار ایله فقه علماسی-1979

اونجو یوز ایلده، قاجار شاهلیغی زامانیندا دا قاجار شاهلیغینی تضییق -19

ده قاجار شاهلیغی -1850آلتینا آلماق اوچون تأثیرلی ساییالردی.  

استانبولداکی عثمانلی سلطانالری کیمی، ایران ممالیکی محروسه 

ل و نمونه نظره آالراق بیر نی اؤزلرینه بیر مودئ سینی آوروپا مملکتلری



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            117

ناصرالدین شاه آوروپادان بو اساسدا سیرا اصالحاتالر ائتمک ایستردیلر. 

یالنیز قوشونو، محکمه نی، اؤیرتیم سیستیمینی یئنیلمک اوچون 

مشاورلر گتیرمک ایله کفایتلنمه یه رک، آوروپا سرمایه سینی و صنعتی 

جلندیرمک دینی گوشرکتلرینی ده ایران ممالیکی محروسه سی اقتصا

مگه بو ایشه جلب ائت -خئیرینه اوالراق هر ایکی طرفین -اوچون، 

بو گلیشمدن و  -کسیمی بازار -ایرانین سنتی تاجیرلری، دی. چالیش

دن اؤزلرینی خطرده گؤردولر. سنتی بازار صنفی -توسعه

یوخسولالشسایدی، فقه علمایا وئریلجک خمس آخینی دا آزاالجاق 

صر اوه فقه علماسی آوروپادا تشکیل اولونموش معبوندان عالایدی. 

ایران ممالیکی تحصیل سیستیمی و یئنی محکمه سیستیمی نین 

 آدی چکیلن یارادیلماسی ایله اؤز انحصارالرینا آلدیقالریمحروسه سینده 

 . ساحه سینی ایتیرمه لی اولوردو ایکی گلیرلی فعالیت

ئیخلیق آراسینداکی ونجو عصرده شاهلیق ایله ش-19ایندی، بوراسی 

یئری  موضوع مناسبتلرین گرگین و تالطملی گلیشمه سینی سرگیلمک

ری اوصولالرا آنجاق مالالالرین تأثیر گؤسترمک اوچون چالیشدیقالدئییل. 

بیر حالی قئید ائتمک الزیمدیر. او دا تنباکو صنعتینی انحصارا خاص اوالراق 

 الر.آلماق اوزره باش وئرمیش و معلوم اختالف سایی

اقتصادیاتینی  نین ایران ممالیکی محروسه سیشاه ناصرالدین 

خاریجی دؤلتلره و شرکتلره بیر سیرا امتیازالر و  گلیشدیرمک اوچون،

دا روسالرا بوتون خزر دنیزینده بالیق توتماق -1879انحصارالر وئردی. 

 نین دا ایران ممالیکی محروسه سی-1889حقوقو وئریلرکن انگلیسلره ده 

 دی.اهنشاهی( یاراتماق اجازه سی وئرراتورلوق بانکینی )بانک شایمپ

دا شاه ایرانداکی تنباکو تولید ائتمک امتیازینی بیر -1890باشقا یاندان 

 پوند دگرینه وئرنده 15000هر ایلی ایل مدتینده،  50انگلیس شرکتینه 

ئر آلدی. دن ناراحات اوالرکن مالالالر دا بازارین یانیندا ی-بازاریلر بو مسئله

ده تبریزده شولوغلوق باش وئردی. بو آرادا بازارین یانی سیرا طلبه -1891

میرزا سید مدرسه لری ده باغالدی. سامره شهرینده اوالن فقه عالیمی 
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ی تهرانا مظرالدین شاه دربارینا بیر اعتراض محمد حسن حسینی شیراز

ایعه ده میش دئیه شیلبو آرادا تهراندا فتوا وئرتلگرافی گؤندردی. 

آچیقلیغا فتوانین وئریلمه سی دوالشماغا باشالدی، آنجاق بوگونه دک بو 

مصرفی ایران  تنباکو زار ایله مالالالر ال اله وئرمکلهقاویشمامیش. با

ممالیکی محروسه سینده تحریم اولوندو. قیسا بیر مدت ایچینده قهوه 

و قلیانالر  چوبوقتنباکی مصرفی نین قاباغی آلینسین دئیه، خاناالردان 

چوبوق چکمک و قلیان چکمک بوتون ایران ممالیکی بئله لیکله توپالندی. 

ده انگلیستان -1892 نتیجه اعتباری ایلهمحروسه سینده دوردورولدو. 

دو. انگلیستان ایله ونلغو اولمله سی امعشرکتی ایله باغالنمیش تنباکو 

حسن حسینی  ، میرزا سید محمدباغالنمیش مقاوله لغو اولدوقدان سونر

مباح و آزاد شیرازی آیری بیر تلگراف ایله سیگار و قلیان چکمگی بیر داها 

 . سایدی

یت قانونی نین تطبیقی ایله باغلی قارشی دورمادا مشروط دا-1906

مشروطه حرکاتینا قاتیلدیقالرینا نین  سی ایراندا مالالالرین بیر نئچه

الیکی محروسه سی نین باخمایاراق اونالر لیبرال دعوانین و ایران مم

یالنیز شاه بو عمل ایله اونالر  .دیالردئموکراتیکلشمک طرفداری اولما

ز موقعیتلرینی گوجلنمه سینی ی نین ظعیفلنمه سینی و اؤموقع

مالالالرین اکثری مشروطه حرکاتینی مشروطه دئییل،  دیلر.ایست

مال و  اونالرین باشیندا شئیخ فضل هللا نوری. مشروعه ائتمک ایستردیلر

 وار ایدی. دا محمد کاظم خراسانی

یه -سینده قانون اساسی-7ینجی ایل اکتیابر آیی نین -1907 مالالالر

ینجی ماده سینی تطبیق ائتمکله مجلیسین -2ائدیلمیش دوزلیشین 

 یقون اولوب اولمادیغینی یوخالیابیلجکبوتون قرارالرینی شرعی قانونالرا او

ورانین نظارتینه تابع ائتدیرمک و اؤز شبئش مجتهددن عبارت اوالن بیر 

قانونالرین شریعت قایداسینا اویقون تأثیرلرینی گوجلندیرمک ایله 

ر قانون وئریجی اولدوغوندان مطمئن اولماق ایستدیلر. بئله لیکله مالالال

اؤز اختیارالرینا  دا الرینا وتو قویماق حقینیقرارمجلیسین بوتون آالجاغی 
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شاه طرفیندن ایکینجی پارالمئنت باغالندیقدان  یلینجی ا-1911  آلدیالر.

. ماده ده کئچرسیز اولدو. 2شهور اوچون، بو م سونرا، قانون ایشلمدیگی

سید روح موسوی خمینی دا -1979بئله بیر آنالییش آنجاق اونودولمادی، 

جمهوری اسالمی ایش اوستونه گلمک عرفه سینده باشچیلیغی ایله 

 بیر داها بو مسئله نظره آلیندی.  قانون اساسینی حاضیرالرکن

و حاکیمیت چئوریلیشی ایله اوزاقالشماسی قاجار شاهلیغی نین 

داها دیفاعی موقعیتده  رضاخانین حاکیمیته گلمه سی ایله مالالالر بیر

اشراف، طایفا ایالت حاکیملری،  –یئرلشرکن بوتون خصوصی صالحیتلر 

 ع توتولدوالر.ا تابینشاهلیغفارسلیق باشچیالری، مالالالر 

دا کیشیلر -1929رضاخان مصطفی کمال آتاتورکو یانسیالماغا چالیشاراق 

دا قادینالر اوچون -1936اجباری ائدرکن  و پالتارینی یاوچون آوروپا گئییم

 "کشف حجاب" دئیه اجتماعیتده چادیر اؤرتمه نی یاساقالدی.  ده

بانی اجازه وئرر و رضا شاه حؤکومتی مالالالرا و طالبالرا سنتی عبانی و ق

طرفیندن  قورولو )کمیسیون(نی دؤلت امتحان الریاونالرین مالال تانینما

بیان آلماق واسیطه سی ایله ایمکان اوالجاغینی سیناق )امتحان( 

فقه علمانی داها آرتیق دینه متوسل بو آنالییش و ایفاده لر  ائدرکن، 

گئییم خاص  االالالراولماغا دورتدو )زورالدی(. بو زاماندان باشالراق م

بیر مقام خاص خالق آراسیندا ده -جامعهمالالالرا گئیمک حقی تانینماقال 

ایلک اوالراق رضاخان طرفیندن محرم آییندا و موقعیت تعریفلنمیش اولدو. 

دن -1935عموم عزا توتماق، علم و بایراق دوالندیرماق یاساقالندی. 

درسی ه رک الهیات باشالراق درس وئرمک و حقوق سیستیمی الئیکلش

فقه علماسی احاله ائدیلمک ایله  تهران بیلیک یوردونا دا  اوخوماق

 بو اساسدا فقط دؤلت کنترولو آلتینا آلیندی. سیاستدن اوزاق توتوالراق 

تحصیل ائدن قاضی اوالبیلردی.  )دانشگاهیندا( تهران بیلیک یوردوندا

دن -1932 شدی.ه محدودالایسه  مذهب زمینه لرمالالالرین فعالیتی 

 –محضر ایشلری  –رکلری تأیید ائتمک، سندلشدیرمک باشالراق مد

داها دا آزالدی. یئنی مالالالرین انحصاریندان چیخماقال مالالالرین گلیرلری 
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تحصیل سیستیمی نین باشالنماسی و مالالالرین حقوقی ایشلردن 

اوزاقالشماسی ایله تازا اوخوموش کسیم ایچریسینده مودئرنلشمک 

ن بو اوخوموش کسیم داها مالالالرین دئدیکلرینه و هوسی یوکسه لرک

غرب فلسفه سینه مئیل اوالراق دئییل، غرب یؤنوملو  آنالتدیقالرینا

 گؤسترمگه باشالدی. 

، آلمان نازی دؤلتی ایله ایش ینایکینجی دونیا ساوشی زامانیندا رضاخان

ا گؤندرمکلریندن بیرلیگی ائتمه سی و  متفق گوجلرین رضاخانی استعفای

 استفاده ائده رک فقه علماسی بیر داها جانالنماغا باشالدی. 

مؤمنلره تکلیف ایله چادیر اؤرتمه نی وئرمک مجتهد بیر فتوا  15ده -1948

حجاب و کندلرده کی مالالالر واسیطه سی ایله  دهبوتون شهرلرائده رک 

ه مقاومت ائده د-. محمدرضا شاه ایسه بو مسئلهبیر داها یئرینه اوتوردو

بیر داها خیابانالردا یوال دوشمگه  و مراسیملری لریبیلمزکن عاشورا تؤرن

 باشالدی.

، )جبهه ملی، حزب پان ایرانیست ایللرینده فارس ملیتچیلری 1951/1953

اولماقال،  باشدا محمد مصدق و ....(  حزب سوسیالیت ملی کارگران ایران

سیچان پیشیک اویناماغا  مدرضا شاه ایلهمحنفت ملی اولور دئیه 

چالیشدیالر. محمد مصدق مجلیسی باغالدیقدان سونرا، محمدرضا شاه 

دا اونون باش وزیر )نخست وزیر( اولدوغونو رسمیته تانیمادی. بئله لیکله 

کیمیتده قالماسینی مصلحت گؤردو. حا نشاهیمحمدرضا بیر داها  آمریکا

محمدرضا بیر داها ایتالیادان کیچیک بیر قارشی دورما ایله  بونون آردیندان

  تهرانا گئری دؤنه رک شاهلیق تختینده اوتوردو.
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 فلسفه علمی اوزره شیعه فقه نین گؤروشلری

 

شیعه فقه اصولو ایله فلسفه علمی بیربیرلری ایله باغالشماز و اورتاق 

بیر دیل تاپابیلمز بیلیم و عئلم ساییالرالر. عالمه حل ی "تذکرة الفقهاء" 

 ابیندا علمی دؤرت بؤلومه بؤلرکن یازمیش:آدلی کت

 حرام. -4مستحب؛  -3واجب عینی؛  -2واجب کفائی؛ -1

حل ی نین تانیمالدیغینا و تعریف ائتدیگینه اساسا، "فلسفه" حرام بیلیم و 

عئلم ساییالر. حل ی فلسفه عئلمی نین اؤیرنمه سینی فقط فلسفه نی 

فلسفه اوخوجوالری نین  بو آرادا. 101نقض ائدنلر اوچون مجاز تانیمیش

فلسفه عئلمینه ایناندیقالریندان سونرا، اؤزلرینی فلسفه عئلمینه تقدیم 

 ائده بیلجکلری ده نظره آلینمامیش.

فقه، فقاهت تاریخینه باخدیقدا "فقه" ایله "فلسفه" و "فقیه" ایله 

"فیلوسوف" بیر بیرلری ایله باریشماز دوشمن کیمی، بیربیرلرینی دفع 

عضی فقیه لر فلسفه علمی ایله تانیش اولدوقالرینا باخمایاراق ائدرلر. ب

نجف علمیه حوزه سینده  و  قوم فیضیه علمیه حوزه سینده فلسفه 

 عئلمی هئچ ده خوش قارشیالنماز. 

بیلیندیگی کیمی فلسفه وجود و وارلیق مسئله سینی عقل اساسیندا 

خ مسئله لری دن اسالم بیر چو-سورقو و سوآال چکرکن، دین، او جومله

"وحی" و نقل ایله اساسالندیراراق داها آرتیق دوشونمگی مسلمانالر 

 اوچون جاییز بیلمز.

 نای( اولماسیتوتومو )رفتار ریب کیدوشمنل یقارش هی فلسفه اسالمدا

 شیقبول ائتم یتیآنجاق اسالم ان،یعرب کولتوروندان اولما اراقیباخما

اوالن مسلمانالر اولموش.  فلسفه اوزره ده مشغول ندایخالقالر آراس

. رآپارماق اوال ینیده آدالر نیتلریشخص یمیک نایابن س ،یاونالردان فاراب
                                                             

  .27، ص. 9عالمه حلی، تذکرة الفقهاء، جلد  101
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 لنمهیشک نین یحوزه لر هیعلم عهیزامان ش ریهئچ ب یملریبو فلسفه عال

 یحوزه لر هی. فقه علمشالرینمامیتان یمیک یمیفقه عال ریو ب ندهیس

توپلوما فقه اوصولونو  عهیو ش رنمکیاؤ ینیفقه اصول عهیش سهیا

 .شلریائتم فایا فهیوظ ریب یجیائد نییاوچون تع رمکیرتدیاؤ

 سهیاحتوا ائدر و فلسفه ا یلر فهیوظ ینیو د یناحکامالری اسالم فقه،

. الرییسا یعلم ساحه س ریب یالیعلمه دا موشیقو ینیارسطو اساس

 ینیفلسفه ده ارسطو اساس یقالریردیآدالند یاسالم فلسفه س

. عقل، فقه مسئله الرییسا ونیمد مدانیچوخ باخ ریب هیفلسفه  موشیقو

عقل، نقل  اراق،یباخما نایلماسییسا ناقیقا ریب لوناجاقمراجعه او ندهیس

اداره اولونار. اؤرنک اوالراق طب  لهیا یس طهیو مقدس متنلر( واس ی)وح

اوالرکن فقه  ی)عئلم( ساحه س میلیب ریب ی"تجربه" و "عقل" اساسل

کئچر.  اتایح ندای" اساسکیلی" و "مذهبکینلیچوخ زامان "مؤم ریب یعلم

)برجسته  نهیکلریکتدید ئردهیچوخ  ریب ینیشییآنال عقل ،یملریفقه عال

. ناریقرار وئرمک اوچون "قرآن" اساس آل یقطع اراقی( باخمانهیکلریائتد

 "بیتابع توتارالر. دئمک، "علم غ نایشیی" آنالی"وح یعقل یملریفقه عال

 نایشیی" آنالی"وح هیعقل قد وئرمز و درک ائتمز دئ ندهیمسئله س

"فلسفه" و  نده،یحوزه س هیعلم یالنیحسن م خیشئمتوسل اولونار. 

 :شیمخالفت ائده رک دئم لهی"عرفان" ا

 شسه،یخطا ائتم امبریپ ک؛یریحرکت ائد ندایعقل اساس زی"دئمک اولماز ب

اصالح ائده  قونی)گونوموزه او کیر لهیآالب ینیقاباغ نین یاونون خطاس

دا سندن اوستون  ندانیمیعقل باخ نیامبریپ له،یا نی(. سن اؤز عقلکیر

سنه  نیعقل نیسن کلهی. بئله لشسنی)برتر( اولدوغونو قبول ائتم

سن و  یدئمه ل رمیمن خطا ائد ش،یخطا ائتم امبریده، پ شسهیمدئ

 یمسئله ن ه،ی]دئ موشامیقو مدهیاؤزومده، اؤز ذهن ینیاساس نیخطان

 ندایاولدن عقل اساس لوسوفیسن[. آنجاق ف یبئله قبول ائتمه ل
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قبول  یگؤرمز ]عقل شیا ریاوچون، بئله ب یگیطرح ائتد یمسئله ن

 . 102[...."ائتمزقبول  لسوفیف ،ینیگیائتمد

لوسوفالر اوچون، عقل فیفیلوسوف اوچون، عقل تعیین ائدیجی ساییالر. 

اوچون  یال ساییالر. بو اساسدا فقه عالیملرقبول ائتمدیگی بیر عبارت خی

 عقل قارشیسیندا نقل )وحی و مقدس متنلر( اوستون توتوالر. 

                                                             
  اسفند. 8، 1392وگو با سایت مباحثات،  گفتشیخ حسن میالنی،  102
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 یفتواالرفقه عالیملری نین  فلسفه علیهینه

 

عالمه حل ی فلسفه لری دوشمن قلمه آالراق علیه لرینه جهاد ائتمه نی 

ا ، بعضی المرید" آدلی کتابیند ة. شهید ثانی "منی103واجیب قلمه آالر

فلسفی مسئله لری حرام قلمه آالراق یازمیش: "انساندا شک و 

. سید ابولحسن اصفهانی 104قوشقویا یول آچان هر بیر علم حرامدیر"

دان باشقا بؤلوملرده تحصیل -نجف حوزه علمیه سینده  "فقه و اصول"

آالنالر اوزره مدرسلره دئمیش: "نجف اجتهاد کارخاناسیدیر. فلسفه و 

. مرعشی 105وماق هوسینده اوالنالر قوم شهرینه گئتسینلر"عرفان اوخ

نجفی فلسفه اوخوماق اوزره دئمیش: " پیس، فاسد و خیالی نظریه و 

فلسفه توخویانالر  پیامبرلرین طریقت یولونو کسن و  اونالرین خلیفه 

لرینی مریض ائدندیرلر. هللا تعاال بیزی خطاکارالرین فتنه سیندن قوروسون 

بهجت فتوا وئرمیش: "فلسفه اوخوماق خطرلی  . محمد تقی106"

ساییالر. آنجاق کالم و عقیده لرین اصالحیندا اجتهاد درجه سینه نائیل 

 . صافی گلپایگانی دئمیش:107اولدودان سونرا"

"حوزه لرده فقه و تفسیر، حدیث و آیری علملر کیمی کؤنوللو اوالراق 

کیوردالری فلسفه و عرفان درسی وئرمک و اونالرین حوزه و بیلی

. وحید خراسانی امام 108درسلیکلرینه داخیل ائتمک چوخ خطرلیدیر"

صادق اوزره ائتدیگی دانیشیقالری نین بیرینده دئمیش: "جعفر بن 

محمدی تانیسایدیق، باشقا بیریلری نین دالینجا گئتمز ایدیک. و یونان 

. سید موسی 109فیلوسوفالری نین قوسدوقالرینی تیکرار ائتمزدیک"

                                                             
 .41، ص. 9حلی، تذکرة الفقها، جلد  عالمه 103
 ۳۸۱ شهید ثانی، منیة المرید، ص 104
مرتضی معراجی، ستیز بی پایان فقها بر بستر دعوای نقل؛  فتاوی ضد فلسفه و  105

  www.mobahesat.ir/16632فالسفه؛ حوزه علمیه قم و فلسفه: 
 .182، ص. 1لحق، جلد تذییالت احقاق ا 106
 .26، ص. 3هللا بهجت، جلد  در محضر آیت 107
 .388هللا بروجردی، ص.  دوانی، علی، زندگانی آیت 108
 مرتضی معراجی، ستیز بی پایان فقها بر بستر دعوای نقل، باخ اورادا. 109

http://www.mobahesat.ir/16632
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نجانی نقل ائتمیش: "قم علمیه حوزه سینده آغا طباطبائی شبیری ز

"اسفار" درسینی عمومی حالدا باشالرکن مشهددن آقا بروجردی ذاتا  

ده یایقینالشارسا، -مکتوبالر یازیلدی و اورادا دئییلیردی: "فلسفه حوزه

حوزه اوچون خطرلیدیر.  آقا بروجردی ده حوزه نین مودیری اوالراق آقا 

 .110ن "اسفار" عمومی درسی نین قاباغینی آلدی"طباطبائی نی

فلسفی مکتبلرین و آخینالرین چیخیش نقطه سی شک اولدوغونو و  

آشکار اوالنا شک ائتمک و اساسالری شبهه آلتینا آلماق فیلوسوفالر 

اوچون یاخشی حال ساییالرکن  شیعه فقه عالیملری نین بو قدر فلسفه 

ه سی آد وئردیکلری گؤروشلرین ایله دوشمنلیک ائتمکلری اسالم فلسف

ده بوش سؤزدن آرتیق هئچ نه اولمادیغیندان حئکایت ائدر. بو اساسدا هر 

هانکی بیر فقه عالیمی نین فلسفه ایله اوغراشماسی و مشغول 

اولماسی اوچون شخصی چابا و عالقه سی ساییالرکن اسالم مکتبی 

 تایا قویار.ایله بو مسئله نین ایلگی و عالقه سی اولمادیغینی اور

                                                             
 .668، ص. 2ای از دریا، جلد  جرعه 110
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 سید روح هللا موسوی خمینی و فلسفه علمی

 

ینجی ایل، آنگلو  عراق آنالشماسینا اساسا، عراق حؤکومتی -1922

انگلیستانا تسلیم اولدو. بو گلیشمک نجفده کی فقه عالیملری نین 

اعتراضینا یول آچدیغی اوچون، ملیک فیصل اعتراضچیالری نجفدن اخراج 

یراسی قم فیضیه علمیه مدرسه سینه گلدی. ائتمکله اونالرین بیر س

نتیجه اعتباری ایله ده قم فیضیه علمیه مدرسه سی اؤز تاریخینده 

بیرینجی دفعه اوالراق سیاسیلشدی. آنجاق محمدرضا شاه فیضیه 

علمیه نین مدیری، سیدحسین طباطبائی بروجری ایله یاخشی 

زاقالشماسینا تدن اوموناسبت قوراراق فیضیه علمیه نی بیر داها سیاس

( ایراندا 1953ینجی ایل )-1332ایمکان ساغالماغا چالیشدی. بئله لیکله  

ن طباطبائی یمحمدرضا شاه اؤز موقعیتینی برکیتدیکدن سونرا، سید حس

بروجردی فیضیه علمیه مدرسه سی نی سیاستدن اوزاق توتماغا 

چالیشدی. آنجاق سید روح هللا خمینی فلسفه ماراقلیسی اولدوغو 

 چون، فلسفه درسی وئرمگه باشالدی.او

سید روح هللا خمینی نین فلسفه درسی وئرمه سی، بیر چوخ فقه 

عالیملری نین خوشونا گلمدی.  سید مصطفی موسوی خمینی سو 

سیندن سو ایچدیگی اوچون، آتاسی، سید روح هللا خمینی فلسفه -کوزه

سویا چکیلمه  درسی وئریر مورداردیر)؟؟!!(؛ "کوزه" نجیس )مردار( اولدو،

. سید 111فتوا وئردی سیدحسین ُبَدالسی الزیم دئیه فقه عالیمی 

روح هللا خمینی ذاتا چاتدیریلمیش. او دا  حسین ُبَدالنین بو رفتاری سید

 دئمیش:

 .امیدوارم که صحبتهای این شیخ، کفارۀ گناهان من محسوب شود"

                                                             
س امام خمینی )س( به سلسله موی دوست: خاطرات دوران تدریمجتبی فرهانی،  111

نقل از شاگردان، دوستان و منسوبین؛ آیت هللا سیدحسین ُبَدال، وقتی مطفی من از 
 .50،  ص. 1387کوزه آب خورد،  
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 112د زند باطل ما"با شیخ بگو که راه ما باطل خواند          بر حق تو لبخن

ده ده خمینی ایله اوزلشمه سین دئیه یولونو -سیدحسین ُبَدال مدرسه

 .113دگیشرمیش

سید روح هللا موسوی خمینی اوزره یازیلمیش خاطره لره اساسا، سید 

حسین ُبَدال "مثنوی مولوی" کتابینا اللری دگیب مردار اولماسین دئیه، او 

دارالشفاء حیاطینا گیردیکده کتابی بیر توتاجاق ایله گؤتورر، مدرسۀ 

خمینی نین اطاغی نین قاباغیندان کئچرکن، داها قاباغا گئتمز و 

دئییرمیش: "من داها قاباغا گئده بیلمرم"! سیدحسین ُبَدال ایواندا خمینی 

نین اطاغی نین قاباغیندا اوتورارکن دالی خمینی نین اوطاغینا طرف 

 نه "تنجیس و تکفیر" ایفاده لرییاوتورار و علنا سید روح هللا موسوی علیه

 ایشله درمیش. 

بئله لیکله سید روح هللا موسوی خمینی بو دارتیشماقالردان یوروالراق 

دن توبه -"فلسفه" درسی وئرمگی قیراغا قویدو. بعضیلری اونو فلسفه

انقالبدان سونرا بو موضوع اوزره دانیشدیغیندان دا قلمه آلدی. دئیه ائتدی 

ی، مجبوریت قارشیسیندا قاالراق بو عملدن واز بللی اولدوغو کیم

هر حالدا او ذات داها فلسفه درسی وئرمک یئرینه فلسفه و . 114دیکئچ

 :، اوخویوروقشعر یازدیدا علیهینه عرفانین 

 یاران همه را به دلق و مسند سپرم   ن روز که ره بسوی میخانه برم آ "

   115" ی کوبان بدرمفریاد کشان و پا   طومار حکیم و فیلسوف و عارف 

پرخاشگر فلسفه و علم          با صوفی و با عارف و درویش بجنگیم "  

 .  116" کالمیم

                                                             
 .51 -50سلسله موی دوست، باخ اورادا، ص. مجتبی فرهانی،  112
 .51 -50سلسله موی دوست، باخ اورادا، ص. مجتبی فرهانی،  113
، 21ار امام خمینی، صحیفۀ امام خمینی، چاپ اول،  جلد مؤسسه تنظیم و نشر آپ 114
 279ص. 

، چاپ 223مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دیوان اشعار امام، "آن روز"، ص  115
1377. 

 .167مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دیوان اشعار امام، "جام ازل"، ص.  116
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ده سیاسی -او زامانالر حوزه سیاستدن آریندیغی اوچون، هرکس حوزه

فعالیت ائتسه ایدی، عدالتدن  اوزاق قلمه آلینیردی. عدالتین شرطلریندن 

ی. بو آنالییش فقط بو بیری ده شخصین سیاسی اولمادیغی اید

دانیشیق دئییل، طلبه لرین اخالقالرینا، رفتارالرینا و علمیه حوزه سینه ده 

یئریلدیلمک اوزره ایدی. بئله لیکله، فقه موضوعالری حؤکومت و سیاسته 

تعطیل اولوردو.؛ ده دار اولدوغو حدس وورولسایدی، بو درسلر -ایله عالقه

اهیتلی اولدوغو اوچون، نئچه اؤرنک اوچون جهاد موضوعسو سیاست م

 . 117ده بو بؤلوم )رشته( تعطیل اولدو-ایل حوزه علمیه

یازدیغی "والیت فقیه" کتابیندا  نجفده  سید روح هللا موسوی خمینی

علمیه حوزه سی نین سیاستدن اوزاقالشماسینی "استعمار دوشرگه 

 .118قلمه آلمیشدئیه سی )پایگاه استعمار(" 

یشیکلیگی ایراندا اولدوقدان سونرا، سیدروح هللا اسالم آدینا حاکیمیت دگ

ییغینجاغیندا بیر  سوی خمینی حوزه نین او زامانکی وضعیتینی مالالالرمو

 داها دیله گتیرمیش:

باشالنارکن، دئسه ایدین، شاه خائیندیر، ساواش شاه علیهینه اسالمی "

 انالردیر! بعضی مقدس گؤرونوشلو انس-شاه شیعه -جاوابیندا دئییلیردی: 

هر شئیی حرام حئساب ائدیردیلر. هئچکس اونالرین  )فقه عالیملری(

هئچ بیر ، )خمینی( قارشیسیندا قد علم ائده بیلمیردی. یاشلی آتانیز

قدر، دیغی بو داش بئیینلیلرین قارشیسیندا قالقارشیسیندا،  ینکسیم

تضییقه معروض قالمامیشدیر... خاریجی دیللری اؤیرنمک "کفر"، 

لیلیق ساییلیردی. فیضیه -و نئچه هللا و "عرفان" اؤیرنمک گوناه"فلسفه" 

دن سو -مدرسه سینده کیچیک اوغلو، رحمتلیک مصطفی بیر کوزه

                                                             
   آذر:  9، 1396ادالدین باقی، تاریخ انتشار: تاریخ ایران، آیت هللا منتظری به روایت عم 117

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/8123  
 باخ اورادا.تاریخ ایران، آیت هللا منتظری به روایت عمادالدین باقی،  118

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/8123
http://www.tarikhirani.ir/fa/news/8123
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ایچیدی؛ کوزه موردار اولدو دئیه، کوزه نی سویا چکدیلر. علتی ده منیم 

  .119"فلسفه درسی وئرمگیم ایدی

                                                             
، 21مینی، چاپ اول،  جلد مؤسسه تنظیم و نشر آپار امام خمینی، صحیفۀ امام خ 119
 279ص. 
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 شیعه انقالب یولوندا

 

و  مذهب دئییل. بو مذهب یوز ایللر عذاب شیعه اؤزلوگونده انقالبی بیر

و نمونه سی اولگو  یئتیشدیرمیش. شیعه نیناؤزونده  نی دؤزوم ایده آلی

 ده-شیعه .ولموشعصیان ائدن دئییل، مدارا ائدن، ساکتچه دؤزن شهید ا

بیر طرفیندن مشروع )امام زامان( پیغمبرین نائبی  گیایست ین-هللا

هدف  ه بیلدیرمکلهاومت یطه سی ایلهواس بیر  نیحؤکومتین قورولماسی

 اثنا عشری شیعه نین ایده آل دئمک، .گلجگه وعد اولوندو اوالراق

قالیبینده گلن گونه امام زامانا خاص ایدی. امام زمان مهدی  یحؤکومت

. آ توکل ائتمه لیدیرلر-ا ائتمه لی و هللاگؤزلمه لی، دع مؤمنلر اونو ،کیمی

شیعه  سنتیدن آیریلسا دا، شیعه سیاست اساسیندا سنی کسیم

اورتاق و  ده دنیوی حاکیمیته سیاسی بیر مذهب دئییل،آنالییشی 

. بو آنالییشا ایستر آل بویه 120شک ایله یاناشار دا شریک اولماغا

 تانیق 122فقه عالیملری طرفیندن ، ایسترسه ده صفویلر زامانی121زامانی

 اولدوق.  و شاهید

ان بیر گیزلی آنالشما اساسیندا ده روسیه چارلیغی ایله انگلیست-1907

ایران ممالیکی محروسه سینی ایکی تأثیر داییره سینه بؤلموشدولر. 

قوزئی بؤلگه لر روسیه و گونئی بؤلگه لر ایسه انگلستانین تأثیر داییره 

ده کومونیستلیک انقالبی اولماسی ایله -سینده یئر آلیردی. روسیه

ایلیچ لنین اوالراق روسیه  روسیه کومونیست پارتیسی، باشدا والدیمیر

طمع  ،کومونیستلیگیندن خاریجده اوالن مملکتلردن کئچری ده اولسا

یفلرینی بورژوازی مخالالری، قوالقدیشلرینی چکمه لی و ایچریده اوالن 

                                                             
120 Heinz Halm, bax orada, S. 146. 
121 Heinz Halm, bax orada, S. 110. Al-Murtaza, Abbasi Xəlifəliyi ilə əməkdaşlıq 
etdiyini Alinin Osman Xəlifə seçilməsində seçim heyətinin üzvü olduğu ilə izag 
etməyə çalışdı. 
122 Heinz Halm, bax orada, S.  121. Al-Kərki Səfəvi şahlığının dünyəvi siyasətinə 
təslim olduğunu Al-Murtazanın Abbası Xəlifəliyi ilə əməkdaşlıq etdiyi ilə 
yozmağa (tevcih etməyə) çalışdı. 
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ایران ممالیکی محروسه سی ده روسیه نین  رکن،ازمک ایله مشغول اوال

ه ایکینجی دونیا تأثیر داییره سیندن اوزاقالشدی. انگلستان ایس

ساواشینا کیمی ایران ممالیکی محروسه سی حاکیمیتینی اؤز جایناغی 

آلتیندا توتماغا چالیشدی. ایکینجی دونیا ساواشیندا باشاریقلی اوالن 

آمریکا بیرلشمیش دؤلتلری ایسه خلیج کؤرفزینی اله کئچیرمکله 

ده -1953انگلستان ایستعمارچی قدرت اوالراق بؤلگدن آیریلمالی اولدو. 

 -ده آمریکا نفت شرکتلری نین ایران نفتینه ماراق گؤسترمکلری ایله "ایران

ایران نفت آدی  "(Iranian Oil Company-Angloانگلستان نفت شرکتی )

 سی ایله سؤمورولمگیشرکتی دئیه آمریکا نفت شرکتلری نین واسیطه 

 دننیس لشمهیملل نینفت ی. دئمک، اصل معنادا هر هانکیداوام ائتد

 ندایاؤز انحصارالر یفقط نفت یشرکتلر ستانی. انگلیلمزدیسؤز گئده ب

ده ژاندارم -جیخل یرانیا یدؤلتلر شیرلشمیب کایآمر الرسا،یشدیساخالم

استفاده  یمیک یآلت اقیآ ریب ینیمحروسه س یکیممال رانیائتمکله ا

 رمگهیللندیدا اؤزو شک ینیسازمان اطالعات نیرانیا یتائتمگه ح

تاج الملوکدان  یآناس نی. بو دوغرولتودا محمدرضا شاهیشدیچال

 :وروقیاوخو

سازمان امنیت ایران )ساواک( تشکیالتینی آمریکالیالر قورموشدوالر. "

منیم احترام و حؤرمتیم اؤز الیمده اولمالیدیر.  -محمدرضا منه دئییردی: 

آمریکالیالر منه احترام قویدوقدا و اخالقی رعایت ائتدیکده و رسمی 

کلرینی دیشکیلده بیزدن بیلگی )اطالعات( ایستدیکده، بیز اونالرین ایست

اوالن قدرت ایله چوخ راحات بو  هاختیارالرینا قویمالیییق. اونالر اللریند

بیلگیلری آالبیلرلر". محمدرضا خصوصی منه دئدی: سازمان امنیت 

ی و ونی و بوتون بؤیوک رئیسلر آمریکالیالر ایله ایلگارئیسی، اونون مع

ایلیشگیلری وار. ظاهیرده سیلسیله مراتیب قورونسون دئیه  مندن اجازه 

الزیم اوالن بیلگینی )اطالعاتی( آمریکایا  آالرالر. مندن اجازه آلمادان اونالر

و انگلیستانا وئرمیشلر. هردن )بعض وقت( ده گلیب اؤز قودرتلرینی 

ته لیگی معده خس گؤرستمک ایستردیلر؛ اؤرنک اوالراق بیز شاهین 

اولدوغونو بیلمیردیک. انگلیستانین بؤیوک ائلچیسی گلیب بیزه تکلیف 
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ه اوچمالیدیر!". من -ائدیردی: "اعلیحضرت دوکتور کونترولو اوچون، لندن

تاریخده ثبت اولماق اوچون، آچیق بو مسئله نی دیله گتیرمک ایستردیم. 

ین شاهلیغی و قیسا دئییم: بو قدر ایل کئچدیکدن سونرا، ییرمی ایل اَریم

ایلده، یاخیندن  57ندا، کئچمیش اوتوز یئتدی ایل اوغلومون شاهلیغی

مملکتین بوتون کیچیک و بؤیوک مسئله لریندن خبریم اولموش، آنجاق 

 . تاج"سیاستدن و اونون نئجه دوالشیق اولدوغوندان باش چیخارابیلمدیم

 :وروقاوخوی ده گئنه الملوکدان

آنا جان! بو  -حات اوالرکن منه دئدی: بیر گون محمدرضا چوخ نارا" 

سلطنت یوخا چیخسین! اؤلو یویان بو مملکتین تکلیفینی بللی ائتسین! 

، منه خبر اولماما باخمایاراق ، باش بویوروق وئرنیمن بو مملکتین شاهی

ساواشا آپارمیشالر. او زامان آمریکا ایله  ،وئرمدن بیزیم اوچاقالری ویتناما

اش حؤکوم سوروردو. آمریکانین کئچمیشدن ایراندا ویتنام آراسیندا ساو

نظامی گوجو اولدوغو اوچون، الزیم گؤردوکده ایرانین نظامی دوشرگه 

ردیلر. آمریکالیالر یاستفاده ائدایستدیکلری کیمی لریندن اؤزلری 

و اونالرین  الریویتنامداکی گوجلرینه کؤمک  یئتیرمگه نظامی اوچاق

ایرانین نظامی دوشرگه لریندن استفاده  یئدکلری ده الزیم اولسایدی،

اوسته لیک بوتون یاناجاغی، اوچاقالری و گمیلری  نین بئنزینینی ائدردیلر. 

 ده ایراندان مجانی  آپاریردیالر...".

دا ایران ممالیکی محروسه سینده باش وئرن انقالبی حادیثه لر، -1979

بو  ا مانع اولدو.شیعه نین اصلینده ساکیتچی اولدوغونا داییر باخیشیمیز

آری  نتیجه سی ساییالر.بیر سیاسیلشدیرمگین ، دا شیعه مکتبینی

له کپتگی نین گؤزونه چؤپ اوزادیالر کیمی، شیعه   نی سیاسیلشدیرم

و تقدیرینی فقه عالیملری نین  یینجی عصر انسانی نین یاشاییش-20

  حدیث و روایتلری ایله اداره ائتمگی هدف گؤتوردولر. 

ینجی عصرده فقه عالیملری اولموش بؤیوک مرجع تقلیدلر -20و اونجو -19

مرجع تقلیدلر اثتثنا حالالردا،  اثتثناسیز اوالراق غیر سیاسی اولموشالر.
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مسئله اصالحات ارضی  1963/ 1962اؤرنک اوالراق تنباکو جریانیندا و یا 

.  آنجاق سید روح هللا 123یله ائتمیشلرسینده گونون سیاستینه مداخ

ده باشالتدیغی و سونرا انقالب اسالمی آد -1963خمینی موسوی 

کؤکو و ریشه سی شئیخ عبدالکریم حائری سیاسی وئردیکلری حرکتین 

یزدی زامانی عراق مذهبی شهرلریندن قاویلمیش و قوم شهرینه گلیب 

یئرلشمیش فقه علماالری نین عراق و انگلیستان حؤکومتی ایش 

حرکتینه اساسالنیردی. او اساسدا سید  اعتراض نوع یربیرلیکلرینه اوالن ب

روح هللا موسوی خمینی ده سیاسیلشمیش بیر حوزه نین تأثیرینده یئر 

  آلیردی.

اؤنجه اشاره اولوندوغو کیمی، شئیخ عبدالکریم حائری نین قوم شهرینه 

گلمه سی ایله عراق مذهبی شهرلرینده اوالن چوخلو فقه عالیمی ده 

ینجی -1922شالدیالر. بو عالیملرین بیر چوخو قوم شهرینه آخین ائتمگه با

ایل عراق دؤلتینی، آنگلو عراق آنالشماسی اساسیندا انگلیستانا تسلیم 

اولدوغونو پیسلدیکلری اوچون، ملک فیصل طرفیندن ایستنیلمز شخص 

اؤز دئیه ائشیگه آتیلمیشدیالر. بئله لیکله قوم شهری بیرینجی دفعه 

امپیریالیست ائلیت مرکزینه دؤنمگه  مذهبی، سیاسی و ضدتاریخینده 

  124)تبدیل اولماغا( باشالدی.

انقالبی بیچیم و شکیل وئرمک یئنی و مودئرن بیر  مکتبینهسنتی شیعه 

ده -حیاتا کئچیرمک  دینی عنعنه یساییالر. بوعمل )فئنومئن( گؤرونوم

بو مسئله ماهیت اعتباری ایله  بؤیوک دگیشیکلیکلر طلب ائدیردی.

عملی دئییل، غرب مکتبی تأثرینده اولموش جالل آل احمد  مالالالرین

ده تحصیل آلمیش علی -و اونون شاگیردی و فرانسه 125(1969 -1923)

شیعه یه انقالبی دون گئیدیرمکده ( نین 1977 – 1933) 126شریعتی

                                                             
بئله لیکله وقف اوالن ملک و میلرین توخونولمازلیغی قورونموش و اونالرین گلیری  123

 سجیدلر و اجتماعی ایشلر اوچون مصرف اوالجاغی تضمین ائدیلمیش. مدرسه لر، م
124 Heinz Halm, bax orada, S. 145. 

 در خدمت و خیانت روشنفکران"جالل احمدین اهمیتلی کتابالری "غرب زدگی" و " 125
 -علی شریعتی، بازشناسی هویت ایرانی علی شریعتی نین اهمیتلی کتابی:  126

 اسالمی
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بو ذاتالرین هر ایکیسی خاریجی مستملکه اداره  بؤیوک پایالری اولموش.

تأثیر آلمیشدیالر. اونالر فارس دیلی و چیلیگی تجربه سیندن درین 

 شاهلیق طرفیندن مدنیتی اساسیندا اداره اولونان ایران جامعه سینی

 گؤروردولر.  استثمار اولونان قوربان

جالل آل احمد کئچمیشده الهیات اؤیرنجیسی و بیر مدت ده کومونیست 

ه بیر اولماسینا باخمایاراق استالین نین یئریتدیگی سیاستده نتیجه سیند

اولماغا باشالدی.  دوشمناؤلکه لره و خاریجی  سیملیتچیایران دؤلتی 

ری نین او ایرانلیالرین اؤز سنتی ارزش و دگرلریندن اوزاق دوشمکل

جالل آل تقلید ائتمک ایله توجیه ائدیردی. علتینی غرب دونیاسینی 

یره ه مدنیتلرینه حیات شری ایلاحمده گؤره ایرانلیالر غربدن تقلید ائتمکل

سی تؤکولن اؤز کؤکلرینی )ریشه لرینی( کسدیلر. جالل آل احمد 

 ده ایشلک حاال-غربزدگی آدلی کتابی یازماقال بو ایفاده نی جامعه

. بو ایفاده ایله جالل آل احمد غربه دوچار اولماغی )غرب 127گتیردی

حئیرانلیغینی و غرب مدنیتینده غرق اولماغی( منظور ائدیردی. بو غرق 

دوچار اولموش بیر اؤلومجول و قورخونج  اوچون ران جامعه سیاولماق ای

 .128خسته لیک ساییالردیبیر 

"الیحه  انجمن دیغینا گؤره، او ذات آنالت سید روح هللا موسوی خمینی نین

ل احمدین یازدیغی حرکتینه اعتراض ائتمکدن قاباق جال (ایالتی و والیتی

سید روح هللا تودا "غربزدگی" کتابینی اوخوموش ایمیش. بو دوغرول

 نقل اولموش:هجری شمسی تاریخینده  1359موسوی خمینیدن 

دن آرتیق گؤرمدیم. حرکتین باشالنیشیندا -دقیقه 15جالل آل احمدی "

بیر شخصی قم شهرینده  اوتاغیمدا اوتورموش گؤردوم. "غربزده گی" 

بو چرت  -کتابی منیم قاباغیمدا ایدی. او شخص منه اوز توتاراق دئدی: 

پئرتلری سیزلره کیم گتیرمیش؟ بئله بیر ایفاده ایشلتدی. اوندا بیلدیم 

                                                             
 .1341ربزدگی، تهران جالل آل احمد، غ 127

128 Al-e Ahmad, Jalal, Occidentosis: A Plague from the West, Berkely 1984. 
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کی، او جالل آل احمددیر. تأسف ائدیرم کی، سونرا اونو بیر داها 

 .129"گؤرمدیم. هللا اونا رحمت ائله سین

جالل آل احمد اؤزو ده هامان ایل سید روح هللا موسوی خمینی ایله 

  وخویوروق:گؤروش کئچیردیگینی تأیید ائتمیش، ا

گؤروشونه گئتمگی  نمن اونون دانیشیغینی ائشیتدیکدن سونرا، اونو"

قوم شهرینه گئتدیم. اونون ائوینده، اونون الی نین آلتیندا، الزیم گؤردوم. 

کتابیمی گؤردوم، دئدیم: سیز ده بو ایچی بوش  " آدلیغربزده گی"

آل احمد سیز آغای  -سؤزلری اوخورسونوز؟ منه باخاراق سوروشدوالر: 

بیز دئمک ایستدیگیمیزی سیز  -بلی. دئدیلر:  -سینیز می؟ دئدیم: 

 .130"دئمیشسینیز.

لونو مدنیتیندن اوزاقالشماغین یو گؤروندوگو کیمی جالل آل احمد ده غرب

 مسلماننفوس چوخلوغونو اولوشدوران  ایران ممالیکی محروسه سینده

مومکون ایله ایدئولوژی سی نین سیاسیلشمه سی شیعه و  نینجامعه 

محمدرضا شاهین مجلیسه گؤندردیگی درک ائتدیگی اوچون،  اوالجاغینی

اعتراض ائتمه  خمینی نین " الیحه سی اوزرهانجمنلری  "ایالتی و والیتی

 قوم شهرینه، سید روح هللا موسویقارشیالراق سئوینج ایله سینی 

 اورادا خانیمالرین سس وئرمک حقی، .خمینی نین گؤروشونه گئتمیش

خانیمالرین عسکرلیگه گئتمک حقی و مجلیسه کاندید اولموشالرا 

 .131مسلمان اولماق شرطی نین حذف اولماسی موضوع ساییالرمیش

غرب مدنیتیندن قورتولمانین ده کئچمیشی سولچو اوالن جالل آل احمد 

ده دئییل، ساده و صاف ایران نسیاسی گوجونو صنعت و نفت ایشچیلری

بو ری نین مذهبی آنالییشالرینا یوکلمگی و جامعه سی انسانالمسلمان 

                                                             
امام خمینی نیز در :  www.irdc.ir/fa/news/3536مرکز اسناد انقالب اسالمی:  129

 . درباره دیدار جالل با ایشان 1359 اردیبهشت
آل احمد در طول :  www.irdc.ir/fa/news/3536مرکز اسناد انقالب اسالمی:  130

 اش تنها یک بار امام را مالقات کرد،  زندگی
: حبیبی: موتلفه مجوز کشتن شاه را هم داشت 131

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369 

http://www.irdc.ir/fa/news/3536
http://www.irdc.ir/fa/news/3536
http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369
http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369
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گؤروندوگو  دوغرولتودا یاتیریم و سرمایا قویماغی داها دا هدفه اویقون

 آچیق و آشکار اورتادادیر. 

کئچمیش یازیدا اشاره اولدوغو کیمی، قوم علمیه حوزه سی نین 

سیاسیلشمه سی عراغین نجف شهریندن ملک فیصل طرفیندن ایرانا 

ه سینه قوشولماسی ایله به لرین قوم علمیه حوزقاویلمیش طل

 شهرینده مقو. او زمانالر سید روح هللا موسوی خمینی ده باشالدی

خمینی نین شاه سید روح هللا . یدیتحصیل آلمیش طلبه لردن بیری ا

رضی، سونرا "الیحه انجمنهای کومتی نین ایلک اوالراق اصالحات احؤ

 الیحه لرینه اعتراضپیتوالسیون ایالتی و والیتی" و سونرا ایسه کا

مملکتین ایچری موضوعالری اوزره  م علمیه  حوزه سیقوائتدیگینده 

ایللرده بو  کئچمیشسیاسیلشمک آشاما و مرحله سینه قدم قویوردو. 

گی و یشالر ایله ایلتحصیل آالنده -دا بو حوزه ده تحصیل آلمیشالر-حوزه

ده سید روح هللا  سی ایله اونالر واسیطه اولدوقالری اوچون، ده-عالقه

موسوی خمینی نین اعتراض نین یانقیسی و تأثیری آلتیندا اوالراق آیری 

وزه سی ایله عالقه قوم علمیه ح شهرلرده اوالن مذهبی هیئتلر ده

 .یاراتماغا چالیشدیالر

بو آرادا تهراندان اوچ مسجید هیئتی ده مرتضی مطهری نین واسیطه 

"حزب  یندااساس ده رک فقه آنالییشیچیلیگی ایله قوم شهرینه گئ

 . دیالرلی بیر تشکیالت یوال سالاسالمی" آد مؤتلفه

 فقه طرفداریقورولوشوندا بیر  و آخین حزب مؤتلفه اسالمی آدلی محفل

هیات مسجد شیخ ")اوالراق تهراندا اوچ مذهبی هئیتین  تشکیالت

ایله  ی( بیر آرایا گلمکلر"هیات موید"و  "ها هیات اصفهانی"، "علی

های موتلفه  های موتلفه اسالمی، جمعیت هیات هیاتشکیللنه رک "

 ماغا و اؤزونو تانیتماغا و " آدی آلتیندا تانیناسالمی، حزب موتلفه اسالمی

 آدینا حرکت طرفدارالری خمینی روح هللا موسویده سید -1342خرداد  15

سیون الیحه ده، مهر آییندا کاپیتوال-1343ایران مجلیسینده  .دوشدویوال 
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ده، آبان آیی نین اون اوچونده -1343سی تصویب اولدوقدان سونرا، 

سیدروح هللا موسوی خمینی بیر داها توتاالراق تورکیه یه و اورادان دا 

 نجف شهرینه سورگون اولدو.عراغین مذهبی 

 ماسیخمذهبیلری سیاسیلشمک عرفه سینده اوالن بو شاه نظامی نین 

او ؤتلفه نین عضوو اولموش فقه عالیملری بوغماسینا قارشین حزب م

میالنی مشهد شهریندن سید محمد هادی طهری و مرتضی مدن -جومله

بوگون ایشیق اوزو وئردیکلری  سیفتواتئرور  او زامان مؤمن انسانالرا  نین

 اوخویوروق:دیر، -رمکدهؤگ

"مرتضی مطهری مؤتلفه اسالمی نین عضوو دئدی: "بو قورخو فضاسینی 

ق اوچون شاه نظامی نین نئچه نفر باشچیالرینی تورپاغا سیندیرما

میالنی دا مشهدده بیر مرجع سید محمد هادی سرمک واجیب ساییالر". 

تقلید و مؤتلفه نین دوستالریندان بیری اوالراق شاه رئژیمی نین 

باشچیالری ایله سیالحلی چاتیشماق اوزره نظرینی سوروشدوقدا، 

چرسه، اونو دا سیالحال اؤلدورمک شاهین اؤزو ده اله کئ"دئدی: 

بو اساسدا حزب مؤتلفه اسالمی اؤزونه نظامی بیر قول . "جاییزدیر

هجری شمسی  1343یاراتدی و بو ائتالفا باغلی اوالن محمد بخارائی 

مجلیس قاباغیندا شاهین نخست وزیری اولموش  ملیتاریخینده تهراندا 

چیالری توتولدوقدان سونرا، بو ائتالفین باشو تئرور ائتدی. حسنعلی منصور

باشچیلیغی ایله بیر داها تشکیالتالنماغا  رجایی و باهنر ایکینجی ائتالف 

باشالدی. بو ائتالف جامعه نین مختلیف صنفلری و طبقه لری، حتی 

ایله تماسا کئچه رک بازارین مالی کؤمگی ایله بؤیوک  یتهران بازار

بیر بیرینه قوشماقدا  یلر و طبقه یحرکتلره قول چکدی و  مختلیف صنفلر

باغالچ نقشینی اوینادی. شاهلیق علیهینه انقالب دا بو محفل بیر 
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هجری شمسی تاریخینده بو محفل "حزب  1382اولدوقدان سونرا، 

 132".باشالدیمؤتلفه اسالمی" آدی آلتیندا فعالیت ائتمگه 

مذهبی جامعه نین بیر  )خمینی، مطهری، میالنی...( کسیمیفقه 

 جالل آل دا بیر یاندانینا آالرکن  الرده اؤز یان-یاسی مبارزهقسمینی س

 دانشگاهی کسیمواسیطه سی ایله ی متنلر غیازدیعلیهینه غرب  احمد

علی شریعتی ده  آراسیندا بیر باغالچ نقشینی اوینادی. یکسیمو طالب 

 دی.دان جالل آل احمدین مریدی ساییلبو باخیم

واسیطه سی ایله ایش اوسته  ده محمد مصدق حؤکومتی آمریکا-1953

گلمه سینه باخمایاراق بو ذاتالر دئموکراسی مسئله سی اوزره 

لیگینی اساس گؤتوردوکلری اوچون فارس ملیتچیدوشونمدیگی فقط 

آمریکالیالر الینده وسیله اوالراق شاهین خاریجه گئتمه سی ایله 

 شلوغو فضاسیندا توده افسرلری فعالیت ائده رکیارانمیش قدرت بو

شاهین قاییتماسی ایله اونالرین توتولوب نظامی  دیقدان سونرا،تانین

 محمد مصدغینمحکمه لرده قیریلماسینا )اعدام اولماسینا( یول آچدیالر. 

فارس  ئیهبو پیشیک معل ق آشماسی حاکیمیت چئوریلیشی )کودتا( د

 محمد مصدق قوردوغو جبهه ملی سونرا ایسهدی. ینقلمه آل ادبیاتیندا

دن زامان آخاریندا "نهضت آزادی ایران" آدلی بیر ملی و مذهبی نمحفلی

نین محفلی دوغولدو. علی شریعتی جبهه ملی  دا آخین و جریان

آوروپادا "پیام  دا اولماقال یاناشی نهضت آزادی نین فرانسه تمثیلجیسی

مجاهد" آدلی درگیسی نین مسئولو و فارس ملیتچیلیگینی "ایران 

مگه و شیعه لیگی فارسلیغین خدمتینه آلماغا ملتی" دئیه تعریف ائت

 .ایدیچالیشانالردان بیری 

 مجلیسی غینمحمد مصد ،کیمی کئچمیش یازیالردا اشاره اولوندوغو

اونو باش  شاهین و محمدرضا سیباغالما شورای ملی ایران( )مجلس

                                                             

: ، صحیفه اینتئرنئتی: تاریخ ایرانیحبیبی: موتلفه مجوز کشتن شاه را هم داشت 132
http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369  
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ایله محمد مصدق دؤلتی نین فاتحه سی  ه سیوزیرلیکدن اخراج ائتم

زنده باد شاه" "صدق" یئرینه مدی. فقط "زنده باد راوخونموش ساییال

فریلر شعبان جعو دا اردشیر زاهدی  . اودیدئییلمه سی الزیم گلیر

 133دی.واسیطه سی ایله حیاتا کئچ

بو آرادا علی شریعتی دوشونجه باخیمیندان مذهبی بیر مؤلیف 

ی مشهد آتاسی محمد تقی شریعتنین علی شریعتی ساییالردی. 

ده مسخره ائتدیکلری -او زامان آخوندالری جامعهدی. ایواعظ  زیارتگاهیندا

 لیالردن اوزاق دورماغا و آوروپا-عمامهعبا و  ، محمد تقی شریعتیاوچون

کت و شالوار گئیمک ایله مدرسه لرده دین درسی و شکیلینده بیچیمده 

ایللرینده پاریس  1965 – 1960علی شریعتی  .134وئرمگه چالیشدی

لیک یوردوندا دین شناسلیق و جامعه شناسلیق شهرینده سوربن بی

 . تحصیلینی قورتاردیقدان سونرا ایرانشاسلیق دوکتراسی آلدی

دا جالل آل احمد اؤلدوکدن سونرا، علی شریعتی اونون دوشونجه -1969

، "تشیع علوی و تشیع لریندن یوال چیخاراق "هویت ایرانی و اسالمی"

یندا اؤز دوشونجه لرینی ساسدئیه فارسلیق ا صفوی"، "تشیع سرخ"

یاپیق ایله خالق کیتله سینه  یمختلیف مذهبی اثرلر و ماغایاز

علی آشیالماغا و تزریق ائتمگه چالیشدی. )مصنوعی( بیر ایدئولوژی 

"تشیع علوی و تشیع صفوی" آدلی شریعتی صفوی شاهلیغی علیهینه 

هلیغی یازدیغی اتهامنامه سینده مالالالری و فقه عالیملرینی صفوی شا

ماقالریندا خرافی وضعیته سال لیگی ائتدیکلری و شیعه نیایله ایش بیر

"سنیچی، وهابیت  اونو سنتی مالالالر داائتدیگی اوچون  مقصر

. بو دوغرولتودا اولماسینی ایستدیلر شاه طرفیندن اعدام" دئیه یانچیسی

 اوخویوروق:

                                                             
تاپیندیقالری محمد مصدق  فارس جبهه میللیچیلری نینباخ اوسته: ایشیق سؤنمز،  133

 السلطنه...
ترجمٔه مجید  .نگاری سیاسی علی شریعتی: آرمانگرای اسالمی چهره علی رهنما، 134

 .1385 .نکودست. تهران: انتشارات حسینیٔه ارشاد
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یرا واعظلری بیرینجی آشامادا )مرحله ده( تهران مسجیدلرین نین بیر س"

شریعتی نین علیهینه قالخدیالر. اونالرین اؤنملیسی شئیخ قاسم 

اسالمی، شئیخ محمد علی انصاری، حسین روشنی، ابراهیم انصاری 

ده تانینمیش واعظی -زنجانی ایدیلر. بو سایدیقالریمیزا تهران مهدیه

شئیخ احمد کافی ده آرتیریلمالیدیر. بونالر شریعتی نی سنیچیلیک و 

وهابیلیک و شیعه اوصولو ایله مخالفت ائتمکله گوناهالندیریردیالر. 

ساواکین سندلری نین بیرینده یازیلمیش: "سیدرضا صدر، شهناز 

والن امام امام حسین مسجیدی نین امام جمعه سی مئیدانیندا ا

خصوصی دانیشیقالریندا دئمیش: من آیت هللا خوانساریدن حسینیه 

نی نئجه  ارشاد مسجیدینه معمم لرین گئتدیکلری نین گئتمکلری

دگرلندیرمک ایستردینیز )؟( دئیه سوردوم. او جاواب وئردی: بو بئلنچی 

وچون، اورایا گئتمک صالح دئییل ایشلری اورادا حیاتا کئچیردیکلری ا

(". او زاماندا حجت 397ص، 1سندلری اساسیندا، جلد  ساواک)شریعتی 

االسالم محمدعلی انصاری شریعتینی نقد ائتمک اوزره بیر یازی 

یایینالراق یازدی: "سن بیر مؤمن و بیر واعظ اوالراق ساقالینی گرک 

ی ایله باشالمالیسان. قیرخمایاسان. دانیشیقالرینی هللا و پیغمبرین آد

اسالمدا بدعت قویانالری لعنتلمه لی و نفرین ائتمه لیسن. امام حسین 

مصیبتلریندن دئمکله اورادا حاضیر اوالنالری آغالتمالی و آه وایا دئمگه 

ترغیب ائتمه لیسن. سون اوالراق دا مسلمانالرین خوشبختلیکلرینه دوعا 

له ائتمه سینه دوعا ائتمه امام زامانین گلمکده عجائتدیکدن سونرا، 

(. 384ص -مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد-) علی رهنما لیسن

شریعتی نین "تشیع علوی و تشیع صفوی"، "پدر مادر ما متهمیم" 

دانیشیقالری یاییلدیقدان سونرا، شریعتی نین علیهینه سالدیریق و 

 حمله داها دا چوخالدی. انصاری قمی شریعتی ننی حبس اولونماسینی

و اعدام اولماسینی دا دؤلتدن ایستدی؛ اوندان بیر جنایتکار و خرابکار 

کیمی اوزلشمه نی تکلیف ائتدی. او دؤلت و مالالالرا اویاریق )اخطار( 
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وئردی: "کئچمیش یوز ایلده اسالم و شیعه نین هئچ زامان علی 

  .135(389ص -)همانشریعتیدن خطرلی و حیاسیز دوشمنی اولمامیش"

"حسینه  کیتهرانداین دوشونجه لری نین یاییلماسیندا علی شریعتی ن

اوالن "نهضت ملی )ملی و مذهبی(  دا مشارکتیارشاد" مجسیدی و اورا

هینه مالالالرین علی شریعتی علی ی اولدو.لرعضولری نین ده بؤیوک سهم

حسینیه  ارشاد مسجیدینده وعظ ائدن  قارشیسیندا ووردوقالری بو اتهام

ساکیت قالماق ایستمدی، بو   دا یانچیالری علی شریعتی و اونون

 اوخویوروق:علی شریعتیدن دوغرولتودا 

ایله اسالم عالیملرینی بیر دئییل، بیربیرلرینه ضد  (Clerge) من، روحانیت"

گؤرمک ایستمرم. اسالمدا "روحانیت" آدی آلتیندا هر هانکی بیر 

ییم و مؤسسیسه، صینیف یوخسا گوروه یوخوموزدور. بو یئنی بیر دئ

جاهیل بو یئنی اورتایا چیخمیش بیر تاپینتیدیر. اسالمدا  اصطالحدیر.

 "قارشیسیندا عالیم واریمیز.  عالیم روح دا دئییل، جسم ده دئییل

مو؟  و. نه ایشه یارار؟ اسالم دوشونورآغا وحانی"ر . (119ص -20)م.آ.

 یوخ. اسالم بیلگینی می؟ یوخ. اسالم اوزره دانیشان می؟ یوخ. ندیر

 شخصیتدیر. دینین آبروسودور" مؤمینآخی؟ بیر چارچا نوردور. مقدسدیر. 

آدلی بیر تشکیالت  (Clerge)اسالمدا روحانیت  (. "193ص -9)م.آ.

آدلی بیر شاغیل شخص اولماز. هللا ایله خالق  انیاسالمدا روح یوخدور.

ایلگیسی و مستقیم هللا ایله  ینآراسیندا واسیطه اولماز. هرکس

دئییل، عالیم  انیاسالمدا روح " . (198ص -22)م.آ. "ی اوالرایلیشگیس

 .136"واریمیزدیر

فقه "اوسته گؤروندوگوی کیمی بورادا بیر غلط دئییم و اصطالح وار. او دا 

ایله مشغول اوالن شخصلره "روحانی" صفتی  "اسالم حقوقو"و  "عالیمی

ه واقف وئرمکدیر. او اساسدا علی شریعتی مالالالرین فقه مسئله لرین

                                                             
خرداد  1387شهروند یون، شریعتی و روحان، داستان جدال متقابل محمد حیدری 135

 50شماره 

 باخ اورادامحمد حیدری،  136

http://ensani.ir/fa/article/author/14842
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8563/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-1387-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-50
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8563/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-1387-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-50
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اولدوقالرینی دا درک ائتمک ایستمز. بئله لیکله فقه عالیملری اؤزلرینی 

مقدسلشدیرمک ایسترلر دئیه اونالری "ایشیق، مقدس، دین شخصیتی 

و دین آبروسو" کلمه لری ایله  تنقید آتیشینا توتار. علی شریعتی نین 

و  سو"دین" آنالییشینی  سیاسی  ائتمه سی، فقه عالیملری موضوع

و  بیلیک یوردالرینداسئله سینی درک ائتمدیگی و مالالالری دا م

لهیاتچیالر ایله دگیشیک سالدیغی علی اونیوئرسیته لرده اوالن ا

علی شریعتی  ساییالردی. الر ایله اوز اوزه قویان مقامشریعتینی مالال

 گئنه ده فقه عالیملری نین موقعیتلرینی نظره آالراق دئمیش:

آد وئرنلرین جاماعات ایله ایلگی و ایلیشگیلری ایش اؤزلرینه روحانی  "

رابیطه و ضابیطه ساییالر.  بیلن ایله ایش بیلمگن شخصلرین آراسینداوالن

 ، روحانیمقدس، مقدس اولمایان، ساغالم ائدن، ساغالم ائتمگن دئمک،

دؤنه دؤنه " . (390ص -4)م.آ. "ی، مرید و مراد  رابیطه سی دئییلمادو 

"، ایستر "اؤرنک"، ایسترسه آنالمی" کلمه سی ایستر "دئمیشم: "روحان

دیر. بو -ده "بیان" باخیمیندان چوخ تازالیقدا  آوروپادان گلمیش بیر کلمه

نین نشانه سی  کلمه کیراوات، پاپیون و آیری غرب حئیرانلیغی

 .137("101ص -7")م.آ.ساییالر

اوسته کی گؤروشلرده علی شریعتی حاقلی ساییالر. دئمک، فقه 

ی اولدوقالرینا نظر صاحیب اوزره و"اسالم حقوق"و  "اسالمیت"لری لیمعا

مختلیف ساحه  ساییلمازالر. آیری انسانالر باخمایاراق مقدس و مطهر

فقه  ،متخصص اولدوقالری، دوکتور و پروفئسور ساییلدیقالری کیمی دهلر

فقه  متخصص و  زمینه سینده ")اسالم حقوقو( فقه"عالیملری ده 

 اییالرالر. حقوقچوسو س

اؤزونه خاص بیر مذهب عملی حیاتا کئچیرمک ساییالر.  ایسه روحانیلیک

بو سایاق و بو روش  مذهب عملی هر هانکی بیر اینانج و عقیده 

صاحابالری طرفیندن حیاتا کئچرسه، او انسانالر مرتاضلیغی، عبادتی، 

                                                             
 باخ اورادامحمد حیدری،  137
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ول ریاضتی )هر اوچونو بیرلیکده( اؤزلرینه بیر یاشاییش سبکی دئیه قب

ائتمیش و او سبک یاشاییشا اینانمیش انسانالر ساییالرالر. بو یاشاییش 

طرزی  بودیسم، مسیحیتین کلیسا راهیبلری، هیندوئیسم و  تائوئیسم 

انینانجینا و عقیده سینه منصوب اوالن فرقه لرآراسیندا یایقیندیر. 

، اسالمداکی فقه عالیملر بئله بیر مشخصاتا مالیک اولمادیقالری اوچون

اونالری روحانی آدالندیرماق، اونالرین یاشاییش سبکلرینه ده اویمادیغی 

اوچون یانلیش بیر آنالییش ساییالر. علی شریعتی نین ده فقه عالیملرینه 

"غربزدگی" اتهامی وورماسی او زامان بو ذاتالرین غرب علیهینه بیر 

قالرینا ده اولدوقالری و اؤزلرینی غربدن اوزاق گؤسترمگه چالیشدی-جبهه

  اساسالنار.

 مرتضی مطهری ده او زامانالر حسینه ارشاددا واعظ اولدوغو اوچون،

مرتضی مطهری حزب مؤتلفه اسالمی محفلینه باغلی اوالن  زامان زامان

علی شریعتی جبهه ملی و ملی مذهبیلر محفلینه باغلی اوالن  ایله

بو ی. مرتضی مطهری ده دورمادان ندگرگینلیک یاشادا آراسیندا 

موسوی خمینی سیدروح هللا نجفه سورگون اولموش گرگینلیکلری 

الردان بیزیم مکتوب دی. ایندیسه مرتضی مطهری نین یازدیغیآدرئسینه یاز

قسمتلرینی بیری نین بعضی  ساییالنین اؤنملی و اهمیتلی اوچون

 نظردن کئچیرک، اوخویوروق:

.. یئنیلیکده، سیدیر. . آنجاق دؤردونجو مسئله: شریعتیچیلرین مسئله"

اسالما دوغرو و دوزگون اینانج و عقیده سی اولمایان بیر بؤلوک )گروه( 

ساپقینلیغا )انحراف( مئیللیدیرلر. اونالر مختلیف ایله اوزلشمیشم. بونالر 

بؤلوکلره بؤلونه رک علی شریعتیدن بیر بوت دوزتمکله هئچ بیر فقه 

بیلدیرمه سینه اجازه  نظرعالیمی نین اونون باخیشالری )نظرلری( اوزره 

 وئرمک ایستمزلر... اونالرا گؤره سید جمال و اقبالدان سونرا، بو شخص 

اونالردان دا آرتیق اسالمدا یئنیلیک گتیرمیش، اسالمی یئنیله میش، 

اسالمی  موهومالردان آریتمیش. هامی اونو دوشونجه لرینی 

کی فرانسه ، آفریقانین قوزئیینده یاپیشمالییق. ... عجب!! ماسیقنون
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سؤمورگه باخانلیغی نین اوزانتیالری، میصیرده خریستیانلیغی تبلیغ 

ائدنلرین باشچیالری نین دوشونجه لری و گورویچین دوشونجه لری، 

جوهود ماتئریالیستی، ژان پول سارتئر دوشونجه لری، تانرییا قارشی 

 واراولوشچو، دورکهایم اینانجالری، دین دوشمنی اوالن جامعه شناسلیق

 ائله اولدوقدا، هللا اسالمی قوروسون! ایله یئنی اسالم دوزتمک ایسترلر!

بو شخصین دوشونجه آ آند اولسون، بیر گون مصلحت ایجاب ائدرسه، -هللا

اصیل اسالم کؤکو )ریشه سی( اَله گلسه،  نلری آنالیز اولونارسا، اونالری

نه یازیلمیش یوزلر اسالم علیهی دوشونجه لری ایله اونالر توتوشدورولسا،

مطلبلر اورتایا چیخار و اساسسیز اولدوقالری دا بللی اوالر. بئله بیر 

مین اولوب اولمادیغینی ایندیلیکده بیلمیرم. آنجاق اونون بئله -وظیفه

بوتالشدیغینی گؤره رک بو شخصین قارشیسیندا بوینوما گؤتوردوم عهده 

سیز حضرتین اجازه  لیگین آرتیق آرادان گؤتورولدوگونو دوشونورم. گئنه ده

 سینی و بویوروغونو گؤزلورم. بونون کیچیک گوناهی مالالالری

پیسلمکدیر. او مالالالرین ظالیم سیستیملری ایله خالق علیهینه 

امکداشلیق ائتدیکلرینی بیر عمومی پرئنسیب دئیه قلمه آالر. اونون 

قیزیل ادعاسینا گؤره، شاه، مالیک، مالال و آیری دئییشله دئسک، بیچاق، 

و تسبیح بیر سیرادا یئر آالراق بیر هدفلری اولموشدور. بو کارل مارکس 

دئییمدیر. داها یاخشی دئسک، کارل مارکسین "دین"، ایشلتدیگی بیر 

ین خالق علیهینه -"دؤلت" و "سرمایا" اوزره ایشلتدیگی اوچ گئن )مثلث(

زگلشدیرر، ایش بیرلیکلری منظور اولونار. بو اوچ عامیل انسانی اؤزونه اؤ

" ایفاده دین خادیملریآنجاق "دین" یئرینه " ایفاده اولونار،یوز دیلده 

هللا بیلیر، هللا اونون حیله لری نین قاباغینی آلمازسا، خارج اولونار. .. 

علیهینه  دین خادیملری نین و اسالمینمملکتلرده مأموریتده اوالرکن 

 .138اولمازین پیسلیگینی ائدر"

می مرتضی مطهری معمم اولمایان بیر شخصین اوسته گؤروندوگو کی

و  نی بتلشمیش )بت حالینا گلمیش(آراسیندا متبرک اولماسیخالق عوام 

                                                             
138

، 1398، تهران استاد مطهری، انتشارات صدرا  در زندگانی  سیری رتضی مطهری،م 

 .در باره شریعتی به آیت هللا خمینینامه آیت هللا مطهری 
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. بئله بیر آنالییش تنقید دئیه رقلمه آال شئیطانالشمیش بیر موجود دئیه

 یازیالرسا، اولدوقجا گؤزل ساییالر. آنجاق اؤزلرینده اوالن عئیبی گؤرمدن

دئمک، . ار دئیه شکایت یازماق دا بیر آز گولوج ساییالروآیریالریندا عئیب 

علی شریعتی نین گؤروشلری سنتی شیعه مکتبینه ترس اوالن بیر 

بویاق و رنگ قاتدیغی آچیق و آشکار اورتادادیر. بو کتابالر بوگون ده سئوه 

سازمان سئوه ایران اسالمی جامعه سینده اوخونار و چاپ اولونار. 

دوکدن سونرا، اؤزلرینی مجاهدین انقالب اسالمی مجاهدین ایکی بؤلون

آدالندیران  و جمهوری اسالمی نین ترکیب حیصصه سی اوالن انسانالر 

 دا بو ادبیات ایله ذهنیت باخیمیندان تربیت اولموشالر. 

غرب  نین " کلمه سی(Geistlicher"روحانی )پیس یئری  هادامسئله نین 

فقه  له آلیندیقدان سونرا،مه یولو ایترجغلط ادبیاتیندان فارس ادبیاتینا 

 منیمسه دیکلریکلمه نین کؤکونو و ماهیتینی بیلمدن بو  ،لریعالیم

اولدوغو کیمی بوگون  ساییالر. روحانی کلمه سی مسیحیت آنالییشیندا

روحانی کلمه سی ایراندا فقه عالیملرینه وئریلمیش بیر صفت اولموش. 

نار. بو کلمه صفت اوالراق آلمان ( کلمه سینه اساسالGeist"روح آلمانجا 

)روحی و روانی( اوالراق ایشله نر. آلمان دیلینده بو  geistlichدیلینده 

) روح ایله نسبتی  Geistlicherصفتی بیر آد اوالراق جمع حالینا گتیررکن 

آنالم و معناسینا گلر. بو کلمه مسیحیتده راهبه لر اوالن اوالن شخصلر( 

نلر "ماسینیون" مبلغان مسیح" می درک ائتمگبو مقااوچون ایشلنر.  

مرتضی یئرسیز ساییالر. وورماقالری دا باشقا بیریسینه ی الراتهام ،کیمی

 سید روح هللا خمینی آدرئسینه گؤندردیگی مکتوبدا یازمیش: طهریم

نین یاشامی نین سون آیالریندا، دؤنه دؤنه مختلیف  شریعتیعلی "

م علیهینه اولدوغونو اونا بیلدیردیم، اونالر انسانالر ایله یازیالری نین اسال

دوَزدیلمه لی و اونالری بیر چوخ نظر صاحابالری نین حضوروندا، یوخسا 

تک باشیما دوزتمگه حاضیر اولدوغومو بیلدیردیم. اونا دئدیم: سن، نئجه 

ایسترسن، ائله اولسون. من سنه ثابت ائدیم. ثابت اولسا، اؤزون 

دوزت، سنین عزت و احترامین داها دا یوخاری  اونالری، حتی اؤز آدینا
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. بئله اولمادیقدا من آچیق سنی تنقید ائتسم، بو مسئله سنین گئدر

 .139"اوچون چوخ باها اوالجاقدیر 

 مرتضی مطهری گئنه ده مکتوبدا آرتیرمیش:

ماهیتینی تانیماق اوچون، سیز بیر ایل یاریم بوندان قاباق  بو آدامین"

 ، اؤزونواپ اولموش مقاله لر توپلوسونو"کیهان" قازئتینده چ

... بو آرادا داها چوخ عربلرین سالدیقالری اوزره یازمیش.  یابیلرسینیز.واوخ

شعوبیچیلیک حرکتینی مقدس بیر حرکت قلمه آلمیش؛ اورادا دئمیش: 

اسالم بیزه بیر مدنیت دئییل، یالنیز بیر دونیا گؤروشودور. اسالم بیزیم 

بیر مدنیت یاراتماق اوچون گلمه میشدیر. مدنیتیمیزی دگیشمک و 

ایسالم خالقالرین چوخلوغونو بیر واقعیت بیلدیگی کیمی، مدنیتلرین 

ُکمچوخلوغونو قبول ائتمیشدیر " ـٰ نَثی  ِم ن  إِنَّا َخلَْقَن
ُ
ُکْم ’  َذَکرٍ َو أ ـٰ َو َجَعلَْن

بیرینجیسی عیرقالر و مدنیتلر آراسیندا اوالن فرقلر؛ ". … ُشُعوبًا َو َقبَآئلَ 

طبیعت و ایکینجیسی تاریخ دوزتمیشدیر؛ اونالر قورونمالیدیرالر. ادعا 

ائتمیش: بیزیم دونیا گؤروشوموز مدنیتیمیزه، مدنیتیمیز ده دونیا 

گؤروشوموزه اثر قویموش. بئله لیکله ایرانلی اولمامیز اسالم ایرانلیسی و 

قجا اسالم ایسالمیمیز دا ایران اسالمی اولموش. بو بیان ایله آچی

 .140"مدنیتینی دانمیشدیر

دا فارسلیغا  شیعه نیعلی شریعتی نین بیر فارس ملیتچیسی اولدوغو، 

اویقون و فارس دیلینده یئنیلمگه چالیشدیغی و اونا مارکسیستی 

 گؤروشلر قاتدیغی دا آچیق و آشکار اورتادادیر. 

علیهینه و ایسترسه ده ملی و  ایستر شاهچیالر نین مرتضی مطهری

انقالب راق نظره آال نیماقالریزیشذهبیلر علیهینه فتوا ماهیتلی یام

نین ده، اردیبهشت آیی -1358شاهلیغا غلبه چالدیقدان سونرا، اسالمی 

                                                             
 ، باخ اورادا.استاد مطهری  در زندگانی  سیری مرتضی مطهری، 139
 

 باخ اورادا.  استاد مطهری،  در زندگانی  سیری مرتضی مطهری، 140
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آدلی علی شریعتی ایدئولوژیسی ایله تربیت " فرقان"اون بیرینده، 

 . 141تئرور اولدوبیر تئروریست گوروه طرفیندن اولموش 

اوالراق انقالب علی شریعتی یانچیسی فرقان بؤلوگو و گوروهو 

 فرقاناولمامیشدان مرتضی مطهرینی بیر دوشمن کیمی نظر آلمیشدی. 

( اینجی ایل یایینالدیغی بیلدیریش و اعالمیه 1977) 1356ن آدلی محفلی

 سیندن اوخویوروق:

ینجی ایلده مرتضی مطهری و مهدی بازرگان کیمی -(1977) 23/9/1356"

بو بیلدیریش "مؤتلفه بیلدیریش یایینالندی.  شخصلرین ایمضاسی بیر

جبهه سی"نین چیرکین نیتلرینی عکس ائتدیریردی. اونالرین آراالریندا 

دوشونجه و فیکیر آلیش وئریشی شهیدلرین هدفلرینی و انقالبچیل 

مدنیتی اؤرت باسیر ائتمکدن و اونالرال دالقا کئچمکدن باشقا هئچ بیر 

اولونان فیریلداقچیالرین خیانتکارلیغی شئی دئییل ایدی. ... بو ذکر 

 .142دیر"-اونالرین یازیالریندان دا آیدین و آچیق گؤرونمکده

اوسته گؤروندوگو کیمی "جبهه مؤتلفه" دئدیکده سید روح هللا موسوی 

 ده قورولموش ائتالف-1342خمینی و مرتضی مطهری تکلیفی ایله 

اینجی ایل، بهمن آیی  1356فرقان قوروپو تبریزده منظور اولونار.  محفلی

اوندا شاهلیق علیهینه باش وئرمیش قیام اوزره بیله روحانیت -29نین 

 علیهینه اؤز نفرتینی گیزلتمه میش، اورادا اوخویوروق:

ه( هر -"یئنیدن جانالنان روحانی توپلومو گئنه ده ... سیزه )علی شریعتی

ه رک، گئنه ده تور )جور( سفاریش اولموش بهتانالر وورماقدان اَل گؤتورمگ

بؤیوک مالالالر و بؤیوک فقیه لر و یوکسک رتبه لی مفسرلر، تانینمیش 

و بیلیجی فضولالر سیزی کافیر، وهابی اولمانیزا داییر فتوا وئرر و  واعظلر

                                                             
: ، صحیفه اینتئرنئتی: تاریخ ایرانیه مجوز کشتن شاه را هم داشتحبیبی: موتلف 141

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369  ضاربان شهید مطهری چقدر  علی مطهری، و
 .، نشریه یادآورنسبت به ایشان شناخت داشتند؟

یخ مشرق؛ شریعتی فرقانی بود یا فرقان هوادار شریعتی، روزنامه مشرق، گروه تار 142
 .1393اردیبهشت  16تاریخ، 

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369
http://www.tarikhirani.ir/fa/news/369
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اثرلرینیزین اوخوماسینی مصلحت گؤرمزلر. .. آنجاق اسالم مدافعه 

 . 143"چیسی جبهه سی اولموشالر

شاه تهراندا حاکیم اوالرکن ده شیعه اؤز ایچینده اوسته گؤروندوگو کیمی 

بیر بیرلرینی تکفیر ائتمک و دامغاالماق ایله مئیدانی بیربیرلرینه دار ائتمگه 

و  نوچالیشیردی. آنجاق عادی خالق کیته سی بئله بیر آخینالرین اولدوغو

و جامعه نی نه گونه  جاقالرینیبونالرین گلجکده نئجه حئسابالشا

 درک ائتمزدی. قویاجاقالری

یول آچمیش  هایدئولوژی اساسلی ساواشالر هر زامان بئله فاجعه لر

یئرینه بیربیرلری ایله  مسئله لرگؤرونر. بو بؤلوکلر و گوروهالر اجتماعی 

الری انقالب اولمامیشدان یدئولوژی حئسابی چوروتمگه چالیشاجاقا

چالیشدیغی "جبهه مؤتلفه" ایله  مرتضی مطهری گؤرونر. آچیق قاباق دا 

و اونالری  دیغیعلی شریعتی خطینده اوالنالری مرجمک آلتینا آل

 دیگییه مکتوب واسیطه سی ایله بیلدیر-التقاطی دئیه آیت هللا خمینی

باشقا طرفدن ایسه شریعتی ادبیاتی ایله اونون جانینا مال اولموش. 

حزب بوتون آخینالر علیهینه  و تشکیالتلی چالیشان تربیت اولموش

اؤن یارقی )پیشداوری( بیر ری اسالمی طرفداری اوالنالر طرفیندن جمهو

یاراناراق انقالبین اول ایللرینده حئسابالشماق مسئله سی  هکئچمیشد

دو. بو مسئله سیاست میزی نین اوزرینده قویولشیعه حؤکومتی نین 

محمد حنیف نژاد اعدام آیاغیندا اوالندا دا سید روح موسوی خمینی 

هرینده ایفاده اولوندو. گلجک صحیفه لرده بو دوغرولتودا طرفیندن نجف ش

 سید محمود طالقانی اؤلدوگو زامان اونوجکدیر. ه بیلگی و معلومات وئریل

سازمان مجاهدین نین رهبری تورپاغا وئرمک عرفه سینده بهشت زهرادا 

گلجکده بیزه ووروالجاق تهمتلر  -"پدر طالقانی!"   مسعود رجوی

 -، بیزی نه تئز باشسیز قویدون!کیم دیفاع ائده جک بیزی ،قارشیسیندا

 یاییلدی.  دئیه آغالماسی او زامان رسما رادیو واسیطه سی ایله ده

                                                             
 .روزنامه مشرق، باخ اورادا 143
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آنجاق فرقانین مرتضی مطهرینی تئرور ائتمگی نین علتی اوزره علی 

 تِبیان اینتئرنئت صحیفه سیندن اوخویوروق:مطهریدن 

اؤز چیخارالرینا، نفعلرینه مصادره فرقانچیالر روحانی توپلومونو، انقالبی "

ائتدیگلرینی، اونون )علی شریعتی نین( ایده آلالری نین یاییلماسینا مانع 

اولدوقالرینی دوشونوردولر. بیر ده بللی بیر شخص و شخصلرین )خاص 

اوالراق مرتضی مطهری( علی شریعتی نی بایکوت ائتمگه 

مطهری نین اؤلدورولمه  - چالیشدیغینی اینانیردیالر. او اساسدا دئییلیر:

رحمتلیک مهدی بازرگان ایله مطهری نین  نه یول آچان مقامسی

نقد یازیالری و ایرادالری اولدو. گئنل اوالراق بوگون فرقانی و یازدیقالری 

فرقانچیالری علی، امیر المؤمنین زامانینداکی "خواریجلر" ایله عئین 

 .144"مقامدا توتارالر

کسیم فرقان قوروهونو و  طینده اوالنی خمرتضی مطهرجبهه مؤتله و 

علی شریعتی خطینده اوالنالری حضرت علی زامانینداکی خوارجلره و 

فارس شعوبیه علی شریعتی یانچیالری دا  دیندن چیخمیشالرا بنزدرکن

مطهری خطینده اوالنالری  چیسی موضعسیندن چیخیش ائده رک

مه آلدیقالری اوچون قل "وطن خائنی"" علیهینه و فارس فرهنگی "ایرانیت

مرتضی مطهری نی تئرور ائتمکله، بیر مانعه نی آرادان گؤتورمک 

الر. بو دوغرولتودا گئنه ده علی مطهری، مرتضی مطهری دیچاباسینا قاپیل

 نین اوغلو قاتیللر اوزره بیلگی وئرمیش، اوخویوروق:

"اونالرین )فرقان بؤلوگونون( شهید مطهری حاققیندا بیلیکلری نین 

چوسونو بیلمک ایسته ییریکسه، یالنیز حمید نیکنامین تانیشلیغینا و اؤل

بیلگیسینه بئل باغالماق الزیمدیر.  ... او، رحمتلیک مطهرینی چوخ 

 ی شریعتی اوزره توتدوغو ایرادالر ایلهیاخشی تانیردی. مطهری نین عل

دی. اوندان یانا، نیکنامدا شهید مطهری بیلگیسی  وار ایچوخ یاخشی 

نه گوجلو نیفرت  شکیلنمیشدی. روحانیلر نیکناما اعتماد ائتدیکلری علیهی

اوچون، او شهید محمد بهشتی نین ده ائوینه گل گئت ائدیردی. بئله 

                                                             
-قاتل/https://article.tebyan.net/207510تبیان:  قاتل شهید مطهری که بود؟ 144

 -بود-که-مطهری-شهید

https://article.tebyan.net/207510/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-
https://article.tebyan.net/207510/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-
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مطهری نین داورانیشالرینی داها دا آیرینتیالری ایله لیکله دئمک اوالر، 

تانیردی. منجه ایکی آیری شخصلرین بو مسئله لردن بیلگی و خبرلری 

ایدی. آنجاق حمید نیکنامین شهید مطهری اوزره درین و گئنیش یوخ 

 .145"بیلگیسی وار ایدی

بو ایکی یئرلشمیش  مخالفتی  آراسینا شیعهمحمدرضا شاها قارشین 

مرتضی  ،دوشمنلیک جبهه سی نین اولماسینا باخمایاراق مهدی بازرگان

مطهرینی الده ساخالماق اوچون مرتضی مطهری ایله علی شریعتی 

ایمضاالمالی اولدو. بو دا دوشونجه لری علیهینه بیر مکتوب  نین

 دوغرولتودا اوخویوروق:

اونون )علی شریعتی نین( غربده تحصیل آلماسی و غرب مدنیتلی "

اولدوغونو نظره آالرساق، اونون اسالم تعلیملرینی اؤیرنمک اوچون یئترلی 

وزره حتمی ایمکانی و واقتی یوخ ایدی. او اساسدا هردن قرآن و سنت ا

اسالم بیلیمی یر و مطلبی اوالن بیلگی و اسالم فقهیندن خبرسیز ساییل

ده آرتیرماغا -. اؤز بیلیگی و اصالعتینا بو زمینهایله اساسالندیرابیلمیردی

چالیشدیغینا باخمایاراق اسالم فقهی مسئله لرینده چوخلو سهولره یول 

و باسیر  وئریب، بو سهولرین قارشیسیندا سوسماق حقیقتی اؤرت

إِنَّ الَِّذيَن يَْكُتُموَن ین کالمینا تابع توتوالر: -ائتمک آنالم و معناسینا گلر و هللا

ئَِك  ولَٰ
ُ
اُه لِلنَّاسِ فِي اْلكَِتابِ ۙ أ بَی َِناتِ َواْلُهَدٰى ِمن بَْعِد َما بَیَّنَّ

َما أَنَزْلَنا ِمَن الْ

ِعُنونَ  ُ َويَْلَعُنُهُم الالَّ   .(159)بقره  يَْلَعُنُهُم َّللاَّ

دئمه لی، جاوانالر بو ذاتین کتابالرینی یاخشی قارشیالدیقالرینا 

سویه  بیلیگی سیباخمایاراق بو ذات اؤزو ده یاشامی نین سونالریندا 

ه غرضسیز انسانالرین داواملی تذکر ه سی ایلیوخاری گئتم نین سی

ه اؤز وئرمکلری نتیجه سینده اؤز اشتباهالرینی باشا دوشدو. بئله لیکل

یاخینالری نین بیرینه او کتابالری اصالح ائتدیرمک اوچون وکالت وئرمکله 

ین کؤمکلیگی ایله اونون شخصیتینه احترام قویماق، زحمتیندن -بیزلر هللا

                                                             
ضاربان شهید مطهری چقدر نسبت به ایشان شناخت داشتند؟،  علی مطهری، 145

 .8و  7، 6، شمارهای 1389، بهار 1388نشریه یادآور، تابستان، پاییز، زمستان 
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ماسی ونتشکور ائتمک و خدمتلرینی جاوان نسلین اسالمیته ترغیب اول

رین ماسکاالنمیش فناتیک طرفدارالرین و یا غرضلی دوشمنلاوچون 

حیسلرینه، اونالرین درگیلرینده کی حیسلره اهمیت وئرمدن اؤز 

نظرلریمیزی اونون مطلبلری و کتابالری اوزره آچیق بیلدیرک. بو دوغرولتودا 

دان کؤمک ایسترکن بوتون غرضسیز و دلیللی نظرلرینی بیزیم -هللا

ینه اختیاریمیزا قویانالردان تشکور ائده جه ییک. سالم اولسون، هللا هدایت

 .146"طالب اوالنالرا، مهدی بازرگان، مرتضی مطهری

وسته گؤروندوگو کیمی مهدی بازرگان روحانیته تمکین ائده رک اؤز ا

علیهینه علی شریعتی مرتضی مطهری ایستگی نین ترسینه اوالراق 

مهدی بازرگان ایله مرتضی مطهری نین یازدیغی متنی ایمضاالمیش. 

نهضت آزادی  لدیریش و اعالمیه علی شریعتی اوزره یایدیقالری بی

اولدوقجا  نیو ملی مذهبیلری سینیچیملتمحفلی، بیر چوخ فارس 

بئله لیکله ملی مذهبی محفلیندن حبیب هللا پیمان،  .دیراحاتسیز ائت

نگار، فریدون سحابی و محمد مهدی جعفری  مهندس موسوی، بسته

. دیگئت آدلی شخصلر اعالمیه نی گؤتوره رک مهدی بازرگانین ائوینه

بازرگانین ائوینده باش وئرنلری محمد مهدی جعفری نین دیلیندن 

 "محمد مهدی جعفری؛ دئدیم: بو ندیر، سی یازمیشسینیز؟ ائشیدیریک:

مهدی بازرگان دئدی: من تکلیفینی بیلمز بیر مدرسه شاگیردی کیمی 

ایدیم. .. بیلدیریش ایمضا اولدوقدان سونرا، مطهری بگین بو سؤزلری 

ائتدیگینی، دوقتورون اعتقادی نین هئچ بیر اشکالی اولمادیغینی  ایفاده

دیله گتیردیگینی نظره آالراق اؤز اؤزومه بؤیوک بیر قازانج الده ائتمیشم 

 دئیه دوشوندوم.

بیلدیریشی دوقتور سحابی نین یانینا گتیردیم. او باخدیقدا بازرگان دئدی: 

جی ایرادی دوقتور مندن سوروشدو، بو ندیر، ایمضاالمیشسان؟ بیرین

                                                             
 http://talar.shandel.info/thread-: 1356 زرگان ومطهری در سالمتن اعالمیه با 146

426.html 

http://talar.shandel.info/thread-426.html
http://talar.shandel.info/thread-426.html
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 ،کیمی آنالدیغیمسحابی منه توتدو و  مکتوبون متنی نین من 

اولمادیغینی منه آنالتدی. ... مهندس بازرگان دوقتور سحابی نین 

تپکیسی )عکس العمل( ایله اوزلشدیکدن سونرا، مطهری بگه 

: رجاء ائدیرم او یازینی پایالشما. بیز دیتئلفونالراق )تئلفون آچاراق( دئ

: من اوندان یالنیز بیر دینون خئیریندن کئچدیک. مطهری بگ ده دئاو

 "147.کوپی آیری بیریسینه وئردیم. گؤزوم اوسته، پایالشمارام

جبهه اوسته گؤروندوگو کیمی مهدی بازرگان اؤزونو جاهیللیگه وورماقال 

مؤتله محفلینی باشدا مرتضی مطهری و سید روح هللا موسوی خمینی 

آنجاق جبهه مؤتله  .نالری راضی ساخالماغا چالیشدیده اوال-ایله عالقه

دن محمد حنیف -شاهلیق علیهینه اوالن مخالفتده اؤز رقیبلرینه، او جومله

. بو دیاعدامدان قورتارماق ایمکانی یارانماسینا کؤمک ائتم ده 148نژادین

سید رضا برقعی اؤز خاطرات کتابیندا  یاشایانده دوغرولتودا نجف شهرین

 یازمیش:

ن، دوستالرین بیری ایله بیرلیکده فرصتدن فایداالناراق گلن شخص ایله م"

بگ،  -ایراندان گلن شخص اماما اوز توتاراق دئدی: ین یانینا گئتدیک. -امام

ش حنیف نژاد و اونون دوستالری، دار آیاغیندادیرالر. لطفا بیر بیلدیری

و حؤکوم گی ژیمی اونالر علیهینه وئردییازینیز، بلکه شاه رئ یوخسا نظر

بو شخصلر اوزره دانیشماق قصدیم یوخدور. او  -آزاتسین. امام بویوردو: 

بو آغیر شرطلر آلتیندا بوتون ایران خالقی نین گؤزو نجف  -شخص دئدی: 

شهرینه تیکیلمیش. سیزلردن گؤزلنتیلری وار. سیزین نظر وئرمه نیز، 

گلدیگیم قناعت  -دو: اونالرین قورتولوشوندا فایدالی اوالجاقدیر. امام بویور

ایستمیرم. او شخص مک ، او ذاتالر اوزره هئچ بیر شئی دئاساسیندا

چوخ دا مؤثر بیر شخص اولمادیغینا  ،اج شئیخ نصرهللا خلخالیح-دئدی: 

م باخمایاراق، سیز اوندان یانا مکتوب یازاراق، اونو اؤز وکیلینیز دئیه تقدی

                                                             
 .127 – 123محمد مهدی جعفری، بار دیگر شریعتی، ص.  147
ا ینجی ایل، خرداد آیی نین دؤردونده تهراندا، ائوین زیندانیند-1351محمد حنیف نژاد  148
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ا اذیت ائتمه سین. آنجاق عراق دؤلتی اون بلکه بئله لیکلهائتدینیز؛ 

جانالرینی اووجالری نین ایچینه قویموش، اورتایا چیخمیش بو گنجلر 

حاج -امام بویوردو:  هئچ بیر سؤز دئمک ایستمیرسینیز؟! ، نه اوچوناوزره

نصرهللا منیم وکیلیمدیر. مندن یانا توتولموشدور. او منیم قیرخ ایللیک 

وار؟ سیز نه اوچون اونون اوزره  یولداشیمدیر. بونون هاراسی نین ایرادی

مکتوب یازمیشام دئیه منی سورقوالماق ایسترسینیز؟ آنجاق بو شخصلر 

اوزره یازمارام! نظر دئمه لی اولسایدیم، اونالرین علیهلرینه یازاردیم. او 

آغیر، آسدی و کسدی  پهلوی رئژیم نین اویقوالدیغی -شخص سوردو: 

هینه دانیشاردینیز می؟ امام ناراحات شرطلری آلتیندا بو گنجلرین علیبیر 

کومونیستلر قاباغا آپاردیقالری ساواشی من قبول -اوالراق دئدی: 

-ائتمیرم. من آزقین دوشونجه آخینالرینی ساوینمارام. او شخص سوردو: 

بگ، سیز هارادان بئله بیلگی و معلوماتینیز وار؟! سیزه پیس بیگلی 

 -ن کتابی گؤرسته رک سوردو: وئرمیشلر. امام میزینین اوستونده اوال

بو پیس بیلگی هانکیسیدیر؟  بو کتابی سیز منه گتیرمه میشسینیز می؟ 

ین آدی ایله" کلمه سیندن باشقا بوتون یازیلمیش نظرلر -کتابدا اوالن "آهلل

و دوشونجه لر "مائو"نون نظریه سینه اساسالنمیشدیر. سیز آنالمازسینز. 

بو دوشونجه لر بیزیم حرکتی گئری  دیرلر.-بونالر قاریشیق دوشونجه

 .149"ساخالمیشالر. بئله لیکله امام سؤزلرینه سون قویدو

مهدی بازرگان بیر مودئرات کیمی ایکی باریشماز بؤلوکلری و قوروهالری 

بیر آرادا بیر چاتی آلتیندا ساخالماغا چالیشاراق انقالب اسالمی دئیه 

محمدرضا شاهین  شاهین گئتمه سینه شراییط یاراتماغا چالیشدی.

سون باش وزیری )نخست وزیر( اولموش، شاهپور بختیارین توریست و 

سید روح ، ده مهدی بازرگاندان-1357اطالعات وزیری، سیروس آموزگار 

 نیائشیتدیکلری ایله و قوالغی نوگؤزلری ایله گؤردوگواؤز  هللا خمینی اوزره

 :دیر"رادیو فردا" ایله ائتدیگی دانیشیغیندا دیله گتی
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"مهدی بازرگان پاریسدن، خمینی نین گؤروشوندن قاییتدیقدا، اونون 

دعوتی اساسیندا تهراندا "سمیرامیس هوتئلی"ینه گئتدیک. مهدی 

بازرگانین دوستالریندان "حسینه ارشاد مسجیدی" نین مسئولو 

"میناجی" و بیزیم دوستالردان "شاهپور زندیان" دا اورادا ایدیلر. اورادا 

ین -مینی نین ایرانا گلمه سیندن مهدی بازرگاندانیشدیقدا خ

اونون سؤزلریندن حیس ائتدیم. من اوندان سوروشدوم:  ،قورخدوغونو

"سیز، دوغرودان دا بئله بیر وضعیت ایله اوز اوزه ایسینیزسه، درکینیز 

خمینیدن بودورسا، نه اوچون اونال امکداشلیق ائدیرسینیز؟ مهدی 

جاواب بو اولدو: من باشاردیغیم قدر، اونون  بازرگانین او جمعده منه وئردی

داها دا رادیکال حرکتلری نین قارشیسینی آلماق اوچون، اؤز گوجومدن 

 .150فایداالنماغا چالیشیرام"

لیبرال بیر شخص اولماسینا  بازرگان اوسته اشاره اولوندوغو کیمی مهدی

د روح سی - 1باخمایاراق محمدرضا شاه رئژیمی ایله باریشماز ایکی گوج )

( علی 2هللا خمینی و مرتضی مطهری خطی: جبهه مؤتله اسالمی، و 

شریعتیچیلر: نهضت آزادی، مسلمانان مبارز، مجاهدین خلق( آراسیندا 

مودئراتلیق ائتمگه چالیشدیغی اوچون، بیر چوخ زامان اؤز دوشوندوگونون 

عکسینه عمل ائتمیش. شاه رئژیمی مسئولالرینا وئردیگی ایفاده لر ده 

یناندیریجی ساییلماز.  انقالب کابینه سی نین یاریسیندان چوخو نهضت ا

آزادی و جبهه ملی محفلینه باغلی اولدوغونو نظره آالرساق، بونالر سید 

 روح هللا موسوی خمینی واسیطه سی ایله حؤکومتی محمدرضا

 دان تحویل آلماق ایستردیلر.شاه

خده سیاستدن اوزاق تاریعلی شریعتی، جال آل احمدین مریدی اوالراق 

یئرینه فارس مدنیتینی  آنالییشی ی عشریاثن  شیعهسنتی و   اولموش

)تشیع  شیعه و قوراشدیریلمیش )منتاژ( بیر "انقالبچیلاساس گؤتورموش 

                                                             
بهمن:  14، 1397فرهنگ قویمی؛ سیروس آموزگار، رادیو فردا ایله دانیشیق،  150

-amouzegar-sirous-interviews-forty-years-radiofarda.com/a/fortywww.
interview/29748736.html  

http://www.radiofarda.com/a/forty-years-forty-interviews-sirous-amouzegar-interview/29748736.html
http://www.radiofarda.com/a/forty-years-forty-interviews-sirous-amouzegar-interview/29748736.html
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. آنجاق بو مسئله نی خالق کیتله سینه آشیالماق تئوریزه ائتدی سرخ("

بیر  تی شیعه لریسن ده(-آشامادا )مرحله و قبولالندیرماق اوچون، ایلک

متهم کیمی اوخوجوالرینا تقدیم ائده رک ایران ممالیکی محروسه سینده 

دوالیلی عربیلیک و دانیشاراق کی سنتی شیعه نین خطاالریندان )!( 

 ،تورکلوک علیهینه بیر درس وئرمگه چالیشدی)غیر مستقیم( اوالراق دا 

 اوخویوروق: علی شریعتیدن

بقه( طرفیندن گلمیشم. او یالنیز من اوخوموش، دیسنیز کسیم )ط"

دینسیز و سیزه اؤزگه دئییل، دیندن یورولموش، دینله چتینلیگی اوالن و 

دیندن قاچمیش بیر کسیمدیر. او کسیم سیزین مذهبینیزدن قورخاراق هر 

 یه دخیل دوشر و اوندان کؤمک اومار!-مکتبه، هر بیر فلسفه

نیزا، زامانیزا، عائیله نیزه، زه، ایمایاؤز مذهبین اونالرین طرفیندن سیزه،

یئتکیلی )مسئول( اوالنالرا دئمه لییَم. ندن یانا  توپلومونوزا )جامعه نیزه(

منیم کسیمیم، منیم بؤلوگوم )گروهوم( سیزلردن اوزاق گزرلر؛ سیزه 

اؤزگه لشمیشلر، سیز اونا اؤزگه لشمیشسیز؛ بیربیرینیز ایله بیر کلمه ده 

 دانیشابیلمیرسینیز!

دئمه لییَم: ندن یانا قیزالرینیز سیزلر ایله دانیشابیلمز. سیز ده  آناالرا

 قیزینیز ایله دانیشابیلمزسینز.

آتاالرا دئمه لییَم: اوغلونوز اخالقی پوزولدوغو اوچون دئییل، دوشونجه 

لردن فرقلی اولدوغو اوچون، سیزلره اؤزگه سی و عقیده سی سیز

 لشمیش.

شیعه لیگه ایناندیغینیز، دینسیزلیک،  ائله جه ده سیزه، بوگونکو اسالم و

مذهبسیزلیک  عصرینده، ایمانینیزی قورودوغونوز، اینانجینیزی قوروماقدا 

 ادعالی اولدوغونوز و دینینیزه عمل ائتدیگینیز اوچون، قیشقیرمالییام: 

قوا انفسکم و اهلیکم نارا )اؤزونوزو و سیزه اهلی اوالنالری اوودان 

 قورویونوز(.
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اولماق، مسلمان اولماق، دینچی اولماق مسئولیتینیز وار.  سیزین شیعه

آچیقالدیغی کیمی، اؤزونوزو، عائیله نیزی، اوشاقالرینیزی قوروماقدا  قرآن

 ...مسئولیتینیز وار، چالیشمالینیز

 یزینو قیزالرین یزیناوغالنالرین یشم؛ بیر بؤلوگون )گروهون(،من گلم

  سیزه یئتیرم. دن بیر وکیل اوالراق، اونالرین طرفینگوهانالندیرماقالرینی

اونالرین منفعتلری و عقیده  ،من اونالرال  فیکیرداش اولمادیغیم اوچون

 نیشان دا دئییلم؛ سیزین ده بؤلوگه )گروها( وسی دوغرولتوسوندا دا

ه نیزیتیصینیفا باغلی اولمادیغیم اوچون، سیزین ده مصلحتینیزه و وضع

 151."منی بیر وکیل اوالراق قبول ائدینیز اویقون و مناسب دانیشان دئییلم؛

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی بورادا بیر پیغمبر کیمی، چیخیش 

بئله بیر ادعا ایله چیخیش ائتدیگینی یانسیتماق ایاراق، ائتمه سینه باخم

آدی آلتیندا  )خلقی( چیلیگی شعوبیهفارس دا ایستمز. آچیق و آشکار 

اوخوجوالرینا خطاب ائتمگه چالیشار.  بیر دیل ایله فارس تانینمیش

 داوامیندا اوخویوروق:

ا یئرینه یئتیردیگین بوتون عمللر، دینین، مذهبین، دین آدینآی آتا، آی آنا! "

مذهبه مالیک اولدوغون بوتون اینانجالر اساسسیز و  دین و ائله جه ده

 ضررلیدیرلر!... 

لوموندن قاباقکی و گوج سنی اؤ؛ ابیر گوجدن یارانمیش سنین، دین... 

سنین بوتون قورخون و دونیادان )یاشاییشدان( خبرسیز ساخالر. 

چاباالمان سنی یانلیز اؤلومه و اؤلومدن سونرایا دوشوندوررکن من 

زامانیمیزین بیر جاوانی، آیدین، تحصیل آلمیش اوالراق اؤلومدن قاباقدا 

باقدا اوالن اوالن یاشاییش اوزره دوشونورم. سنین دین ایسه، اؤلومدن قا

یاشاییش اوزره هئچ بیر سؤز منه ده، سنه ده دئمه میش. سن ده 

لحد  -بیلمیرسن. سن، اینانجی نین و دین عمللری نین سنی قبیرده،

"نکیر منکر"ین سورقو و سوآلالرینا جاواب  -داشی نین آلتیندا اوالرکن 
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 دئمک، بو دینین وئرمک اوچون ایشینه یارایاجاغیندان سؤز آچارسان.

 152"... فایداسی  اورادا )قبیرده( آیدینالشمیش اوالر

قبیردن او  اؤلدوکدن سونرا، علی شریعتی سنتی شیعه آنالییشی نین

بیر ایشه یاراییب یارامایاجاغینی سرگیلدیکدن  و آخرتده طرفه یئر آلتیندا

سونرا، بو شیعه آنالییشی نین بوگونکو بشریت اوچون ضررلی و هئچ 

سرگیلمه گه )نمایشه قویماغا( چالیشدیقدان  فایداسی اولمادیغی

 سونرا یازار، اوخویوروق:

اؤلومدن قاباغا )یاشاییش اوچون( سنین دینی نین نه سی وار )بیز ... "

ذلتدن، فقردن و یوخلوقدان اؤلوروک، جان وئریریک(؟ هئچ بیر شئی! سن 

ری، اؤزون، خالقین، سویداشالرین اود ایچینده یانارالر. دوننیا خالقال

زسن! گئجه لر، بشریت یاشاییش اودوندا یانارکن سن ایسیلیک درک ائتم

گونوزلر آغالدیغینا، قورخو حیسی کئچیردیگینه باخمایاراق، سن اؤلدوکدن 

سونرا، قیامت اودونون آالوالنماسیندان و عذابیندان هر هانکی بیر تصوور و 

وش، منی و دوشونجه یه مالیک سن! من ایسه، ایندی بشریته نازل اولم

سنی یاندیران بو اود ایله مشغوالم. من، هانکی عامیل، هانکی سو بو 

اودو سؤندوره بیله جه گی )؟( اوزره دوشونور و اونو تاپماغا چالیشیرام. 

... من بشریتی نجات وئره بیلن بیر دین و اینانج دالیسیجا گزیرم. بو یولدا 

نی نجات وئره بیلن اوال و  او دین جامعه مگه حاضیرام.ومه وئراؤزوم ده اؤل

 .153"منی بیزلره قربان ائده

نین انسانالرا  "سنتی شیعه"اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی 

بیر دین  یئنیهئچ بیر فایداسی اولمادیغی قناعتینه گلدیگی اوچون، 

تماغا و اونون یئرینه مذهبینی آ شیعه، داها دوغروسو وار اوالن آراماغا

 و یئنی بیر دین قوراشدیرما آدی آلتیندا "رخ()شیعه س "تشیع علوی

ییرمینجی عصرین نین اگینلرینه  شخصلریشیعه نین تاریخدکی 

دوشونجه سینی قویماغا چالیشار. بئله لیکله بئیینلرینه ده گئییملرینی و 
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و  تئوریتوخودوغو "شیعه سرخ" دئیه بیر فارس شعوبیه چیسی اوالراق 

علی . ئتمگه حاضیر اولدوغونو بیلدیردی اربان نظریه یولوندا اؤزونو قو

"ایران اداره اولونان  اساسیندا شریعتی "نجات جامعه" دئدیکده فارسلیق

 . ولدومنظور اممالیکی محروسه سی" 

فارس گؤتوره رک  ( اساس)زبان، آداب و رسوم یمدنیت علی شریعتی

 اورتاق هئچ بیرعربلر و تورکلر ایله ایرانی دئیه اساسیندا  مدنیتی

"تشیع سرخ" و سربداران آدلی بیر اولمایان  ینقطه س (مشترک)

 علی شریعتی. 154نی شیعه یئرینه اوتورتماغا چالیشارتاریخی حئکایه 

"بیز" دئدیکده جامعه شناسلیقدا تانینمیش "بیزیم بؤلوک/ بیزیم گروه" 

بو آنالییش ایران جامعه سینی فارسلیق  .ارآنالییشی منظور اولون

علی شریعتی نین شیعه نی سیاسته وسیله  . 155ر ائدراساسیندا منظو

نین اصالحی اوچون بئله بیر سی جامعه فارس ائتمکسیزین )ائتمدن( 

بلکه ده فارس جامعه سینده گؤروش اورتایا قویماق لیاقتی اولسایدی، 

نه خدمت ائتمیش مدنیتیبیر بیرلرینی تحمل ائتمک، بیربیرلرینی ائشیک 

و مذهبی فقه عالیملری نین  یبیر دین اوالردی. آنجاق هر هانکی

اشتراکی اولمادان اصالح ائتمگه چالیشماق و بو یاناشماغا "رنسانس 

اسالمی" آد وئرمک اؤزو ده فارس شعوبیه چیلیگی نین نئجه بیر 

 معجون اولدوغوندان حئکایت ائدر.راسیستلیک و ایستعمارچی 

رخ" آدی علی شریعتی فارسلیق اوچون، سیاسی بیر مذهب "تشیع س

باشلیغی آلتیندا  قوندارماق اوچون، سنتی شیعه توپلومونون عبادتینی و 

بعضی حالدا خرافی عادتلرینی ده بیر اتهمام نامه شکیلینده اجتماعیت 

قارشیسینا قویاراق آیری بیر مذهبین یارادیلماسی نین قاچینماز و واجیب 

 خویوروق:اولدوغونو وورقوالمیش. بو دوغرولتودا علی شریعتیدن او
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155 Peter R. Wellhöffer, Gruppendynamik und soziales Lernen: Theorie und 
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"آتا، آنا! منیم سندن چوخ فرقیم وار. سن، سنین کیمیلر دوشوننلرین 

دوزتدیکلری هللا، سنین سورونلوغونو )مسئولیتینی( ، ایستگینی، بونون 

ده( انسانالر -یوکوملوگونو )وظیفه لرینی( بو دونیا، توپلومدا )جامعه

ئتمکله اؤزونو آ قویروق بوالماق، نذر ا-قارشیسیندا تضمین ائدر. سن هللا

ده -سونوندا باغیشالنمیش گؤررسن! جامعههر بیر گوناهین و جنایتین 

یاشادیغینی کیمی، هر زامان چتینلیگه دوچار اولورسان، دیغاللیق 

ائدرسن.... بوش بوش دانیشارسان، تلفون ائدرسن، روشوت وئررسن، 

ه ایشینی یولونا قویماغا دالل تاپارسان، "دینینده ده بو ایشلر ایل

اوغراشارسان".. . سنی پیسلیکدن، جنایت ائتمکدن، حاقی نا حق 

ائتمکدن، بیری نین مالینی یئمکدن، خیانت ائتمکدن، قانونالرا 

ائله جه ده اوزاق توتابیلمز.  و قانونسایقیسیزلیق ائتمکدن هئچ بیر یاسا 

دینی نین بؤیوکلری نین بیرینی شفاعته، اونون محبتینی و نظرینی جلب 

ه ده ایشلرینی یولونا قویماغا چالیشارسان! دونیادا بیلدیگین و ائتمکل

اعتقادین اولدوغو گوناهالردان و خطاالردان هئچ کیم سنی اوزاق 

 توتابیلمز... 

کافیرلیگی، دئدیگین  من، بو  دونیادا آزادلیق، عزت و بهشت وئرن 

توتساق، سورگون، یوخسوللوق و ذلته یول آچان سنین دینینه اوستون 

سن داواملی منه یامان دء، بوش بوش دانیش،  برتر( حئساب ائدیرم.)

 .156"لعنت اوخو! ...

اوسته علی شریعتی نین نقل ائتدیگی بو مقامالر بوگون ده ایران 

ممالیکی محروسه سینده یایقین بیر حال ساییالر. دئمک، بئله بیر 

بیر دین حالالری آرادان قالدیرماق اوچون دین دگیشمگه، انسانالری یئنی 

ی اویونجاق ائتمگه هئچ ده باالماغا و سنتی دین و عقیده لرآدینا تور

سنتی و نسیلدن نسیله گلمیش دینه باغلی اولمایانالر اساس گؤرونمز. 

ظاهری گؤزل و ایچی بوش شعارالرینا  ،علی شریعتی نین اویدوردوقالری

ی آنجاق مؤمن کسیم بئله مسئله لرفیشقیراق دا چالماق ایستمزلر. 
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نتوریست )ماجراجو( گؤروشلرینی جدی توتاراق علی شریعتی نین آوا

ده فقه -بو مسئلهجدی قلمه آالراق یئنی بیر مذهب یاراتماغا جهد ائدرلر. 

خرافی و مؤمن انسانالری عالیملری داها دا دویارلی اولمالی و دینی 

و اوزاق دورماغا  چالیشمالی عادت و عنعنه لردن اوزاق توتماغا

آنجاق مرتضی مطهری ده یازیالریندا ایفاده ائتدیگی دیرالر. الیغیرمچا

دوقالری اوچون، اونالر دا بو کیمی فقه عالیملری ده "عوام زده" اول

مقصر ساییالرالر. اونالر اؤز کئچیملرینی و یاشاییشالرینی  ده-مسئله

مالی باخیمدان تأمین آلتینا آلماق اوچون، بیر چوخ زامان دینی مسئله 

اؤز گلیرلری و اونالر ده دویارلی اولماغا چالیشمازالر. آنجاق لرده 

دئیه،  منافعلری خطره دوشرسه، فتوا وئرمه نی ده اؤزلرینه دینی بورج

 . انسانالرین دینی اینانجالرینی شخصی منافعلری اوچون وسیله ائدرلر

یول گؤسترمک یئرینه  گوندوزو فقه عالیملری مؤمنلره دوغرو  دئمک، 

دا سونایستمدیگیمیز دوغرولتو یمفقه علمانی تورباالماغا و بیز عوامالر

ئیه  اونالرا اؤز معده گوجو دوشوندوکلری هئچ نه ائده بیلمزسینیز د

 . 157جهت وئرمگه چالیشارالرنظرلری تحمیل ائده رک اونالرا 

و دین  چیخیش یولو ندیر )؟( دئیه سوروشولورسا، جامعه سکوالر

انسانالرین  ، فقه عالیملریین )ائتمدن(سیاسته مداخیله ائتمکسیز

عقیده و معرفتی موضوعالری ایله مشغول اولمالیدیر دئیه جاوب وئرمک 

ده -سئکوالر نظام ایسه الئیکلیک و مذهبسیزلیک دئییل، جامعهاوالر. 

بوتون عقیده لر آزاد اولمالی و هر عقیده صاحابالری سیاسی و اجتماعی 

ده دوشونجه و فیکیر باخیمیندان -ر. جامعهتشکیالتالرینی یاراتمالیدیرال

فقه علماالری ده تاریخده اوالن پلورالیستی بیر شراییط یارانمالیدیر. 

"خمس )ساواش غنیمتی(" آنالییشینی خمس )امام مالی( دئیه 

"مسجید مالیاتی" دان واز کئچمه لیدیرلر. بونون یئرینه مؤمنلردن آلماق

مؤمن انسانالر  دیر. بئله لیکلهلمالیده قانون وضع اوینمجلیسدؤلت دئیه 
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و مؤسسیسه  الرینیقورومدین ی" وئرمکله و مالیات سیوئرگی"مسجید 

مسئله نین حلی اوچون مکده کؤمک ائتمه لیدیر. رمالیه لشدی نیلری

فقه عالیملری نین "عوام زده" اولدوقالرینا سون قویماق دوشونولورسه، 

 .دئیه دوشونورم اوالر

گی و اؤزوندن ه علوی )شیعه سرخ(" آد وئردیعلی شریعتی "شیع

دیلی نین ده فارس اولماسی نین واجیب  قوراشدیردیغی مذهب

 اولدوغونا داییر یازمیش:

"اوخوماماق" اوچون، بیر کتاب! سن اعتقاد ائتدیگین قرآنین نه  [قرآن]..."

فایداسی وار؟ من ده، سن ده، اونون ایچینده نه اولدوغونو بیلمیریک! بو 

یمدان من کافر ایله سن مؤمن درسداش )همدرس( ساییالریق. باخ

آرامیزدا اوالن فرق بو: منیم قرآن ایله هئچ بیر ایشیم یوخدور )دئمک، هئچ 

بیر ایشه یاراماز بیر کتابین نه فایداسی وار؟!(. آنجاق منیم گؤردوگومه 

، گؤره، سن سورکلی )داواملی( اونو گؤزون اوستونه قویار، باغرینا باسار

قولتوغونا آالر، اوشاغی نین قونداغی اوستونه قویار، قارداشی نین قولونا 

بو کتابی  بیر قوهومونون بالینجینا قویارسان. یاتاقدا اوالن باغالر، خسته

دیرسن(: ائودن ائشیگه -ه قولالنارسان )ایشلهدسن هر زامان بئله ایشلر

پولرسن! من ایسه،  گئدرکن، اوندان نئچه جومله اوخویاراق ائوین قیفیلینا

فن ایله آچیلیب باغالناجاق  یاخشی و برک بیر قیفیل آالرام و ائوین 

و اماندا  سن ساغ قاپیسینی پوف ایله دئییل،  تئکنیک ایله باغالرام.

قالمان اوچون، قرآندان نئچه جومله اوخویاراق چئوره و اطرافینا پولر، 

نین  آسار یوخسا اینگی جیلیققانین آستارینا تیکر، بوینونااونو یوخسا 

النارام و متخصص دوکتورا گئده رک آشی ایسه، رسان! منآسالبوینونا 

دوکتوردان داوام آالرام. دئمک، سنین قرآنینا احتیاجیم یوخدور. سن 

"سئچیم"، "تصمیم"، "عمل"، "قضاوت"، "درک" و "دوشونمک" یئرینه 

ال "شئر" یوخسا . .. سن کتابدئیه جاواب آالرساندان ایستخاره -"قرآن"

، بختینی سیناماق اوچون، فال توتارسان. من اویونو اوینارسان "خط"

قرآنی ون( قرآنین نازیل اولماسینا اینانمازسام دا، ول)سنین اوغ
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، سن دئییرسن: ناماز قیلماق هللا [آتا]کوچومسمگه حاضیر دئییلم. ... 

جاق نه ایله دانیشار، آن بیری بیری: !ایله دانیشماقدیر. فیکیرلش

دوز دئدیگینی باشا دوشمز! آنجاق چوخ گولمه لی بیر تلفظ ایله حرفلری 

ایفاده ائتمگه چالیشار! دانیشارکن "ص" حرفینی "س" تلفظ و دوغرو 

ائتسه، یانلیش اوالر. آنجاق قارشیسیندا اوالنا نه دئدیگینی باشا 

دوشمزسه، "یانلیش" اولماز! منی، اوچونجو دونیادا، غربین کینلی 

داسان قارشیندا نه اَله سالمیشان؟ هار آغزی نینییرتیجی  و ؤزلریگ

مؤمن آتا، پاک آنا! وای اولسون سیزلره، سیز خبرسیزلره! نامازدان 

آ ناماز قیالرکن عملده زامانه نین -خیالینیزدا هللاخبرسیز قالمیشالرا! 

نی نین و ر ابراهیم زاماتالوالرینا سجده ائدرسینیز! بو ب-: یئر هللاارینتالوب

 .158"للریری دئیتالوبمحمد مملکتی نین داها ساده، الل و عاجز 

و عبادت  علی شریعتی بیر یاندان قرآنین ،اوسته گؤروندوگو کیمی

محتواسینی ساده  ،نادیغی اوچون اونالریفارسچا یازیلم آئینلری نین 

آئینین فارسچا، نظریه لشدیردیگی انسانالرین باشا دوشمدیگینی یئنی 

، یوخسا فارسالشدیراجاق انسانالر طرفیندن راحات ا اوخوموشالرفارسچ

سنتی شیعه آنالییشینا  ر اوالجاغینی و باشقا یاندانمتنل آنالشیالجاق

امتحان ائتمک وسیله سی وضعیتینه دوشه رک  یبخت "قرآن"ی بیر فال و

فقه عالیملری مقصر گئنه ده ده -تحقیر اولدوغونو منظور ائدر. بو مسئله

قرآن ل وسیله سی ائتمگه و ر. اونالر اؤزلری قرآن کتابینی بیر فاساییال

صحیفه نین باشدان بیر  ، ساغ طرفدهآچاراق شانسیاتفاقی و کتابینی 

عوام  اولدوغونو "پیس"یوخسا  "یاخشی"نی اوخوماقال نیتین سی آیه 

انسانالرین قوالغینا بیر عؤمور اوخوموشالر. تجدد دؤنمی و دوره سی 

 له بیر یاناشماقالری و رفتار ائتمکلری سورقو و سوآل آلتینا آالر. ایسه، بئ

دئمک، عوام انسانالر اؤز یاشاییشالری اوزره دوشونمدیکده و اؤزلرینی 

تاپشیردیقدا، علی  ، فال توتماغاخرافات اساسلی "تقدیر" آنالییشینا

اؤزلریندن دین و مذهب نظریه دانیشگاه سطحینده  ده شریعتی کیمیلر

                                                             
 .6-4پدر، مادر، ما متهمیم، ص. علی شریعتی،   158
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ه قول چکمگه و باشقا بیر دین یاراتماقال جامعه نی ینحرکتسی 

. هر بیر ایدئولوژی نه قدر ده الردوشونجه قحطلیگینه آپارماغا چالیشار

)انجماد او دوگم سا، رقاباقچیل اولسا، اونا ایدئولوژی گؤزو ایله باخیال

کمونیستلیک کیمی گئری قاالجاق بیر بیر حال آالراق حالینا گلمیش( 

بو دین ایسه فطری و اینانج مسئله سی ساییالر. وژی اوالجاقدیر. ایدئول

اساسدا علی شریعتیچیلرین ایدئولوژیلری اولدوقچا قورخونج و دالی 

فرقان گوروهو علی شریعتیچیلردن قالمیش بیر ایدئولوژی اوالجاقدیر. 

دوشونجه مخالیفلرینی انقالبین اولینده تئرور ائتمکله نئجه بیر مرتجع 

البته سیاسی مخالیفلرینی بئله حذف  الرینی اورتایا قویدوالر.اولدوق

دینچیلیک " )انجماد حال آلمیش( "دوگمائتمگه چالیشماق اؤزو ده بیر تور 

یازدیغی متنلرین بویاغی "آئین" دئیه ساییالر. دئمک، علی شریعتی نین 

انسان تئرور  لریمرید نین مذهبی و رنگی قورومادان علی شریعتی

 ندایکتاب ی" آدلشتنی"بازگشت به خو یعتیشر علی الر.دیالیشائتمگه چ

  :یازدی

 ماوداقالنمامنیم دگیشیلمیش ایسالما باخیمیندان رفورم اولموش و نظر "

و دایانمام  بیلینجلی و بللی بیر رئنسانس ایسالمی حرکتینه اساسالنار. 

رین نالمنیم بو گؤروشوم مختلیف فرقه لری و دینلری قاباغیما قویوب و او

بیر مذهبه اوداقالنماق و دایانماق  ایچیندن "یوکسک دین" سئچیب

دا من ایله بو یولدا  آیدین اساسیندا دئییل، بیر مذهب احساسی اولمایان

منیم رئفورم اولموش  سون اوالراقاوداقالنابیلر. بو ایسالما گله بیلر و 

یر آیدین ایسالما اوداقالنمام اجتماعی مسئولیته اساسالنار، آنجاق ب

  .159"اجتماعیتده بیر مسئول کیمی من ایله بو یولدا حرکت ائده بیلر

اسالما  ل،ییمنظور دئ مانیبورادا مؤمن اولماق و ا یمکی گؤروندوگو اوسته

 یو قدرت کسب ائتمک منظور اولونار. بو اساسدا عل رمکیدیدون گئ

وش )دانشگاهالردا( اوخوم ندایوردالری کیلیب یگؤروشلر نین یعتیشر

اؤزو  نین یعتیشر یآچماغا و عل ئریاؤزونه راحات  ندایانسانالر آراس
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. بو گؤروش الریباشالد ماغایقو ایقرائت اورتا ریده اسالمدان خاص ب یمیک

. لریو گؤزل اوالب یجیعوام و ساده انسانالر اوچون اولدوقچا دقت چک

و  بلرهیفرسورو عوام ریده ب اؤزو تیسالمیا لهیا یاعتبار پیآنجاق پئرئنس

 یسنت قالیادلیو ش قیچوخ اوستادل یعتیشر یاوالر. عل لهیوس ادالرایش

 :یازدیاوزره  یشییآنال سالما

یشلر، یازیلمیشالر و خاریجدن دیکته اولونموشالر ایله بیر مدئییل"

بوتون آیدینالر، ایستر دینلی، ایدئولوژی اوالراق منیم ایشیم یوخدور. 

مذهبه  نین اؤز تاریخینه، مدنیتینه اویقون ایستر دینسیز هر بیر جامعه 

درلر. امه سه زرین، فرانتس فانون و اوژن قبول ائ مالیک اولدوغونو

یونسکونون ایناندیقالرینا گؤره، هر بیر توپلوم صاحیب اولدوغو تاریخ و 

مدنیت اساسیندا آیدین اولمالی و او توپلومون تاریخینه، مدنیتینه و 

بو اوچ اصل  مه لیدیر،یقون رسالتینی درک ائتدیلینه او )عمومی( رسمی

 .160"اوالراق اساس

 یعل لهیا تیسالمیاسالم و ا یبورادا دا سنت یمکی گؤروندوگو اوسته

آد و  ریب تدنی. او فقط اسالموخدوری یشیا ریاصال هئچ ب نین یعتیشر

و  یلیآالراق فارس د ینیآدالر نیشخصلردن اونالر یمذهب یخیتار

)رسمی و عموم  قیو فارسل رمگهیدیاونالرا دون گئ ندایاساس یتیمدن

. بو شاریچال ماغایقو ایاورتا یشییالاسالم آن یئنی ریاوچون ب دیلی(

اوالن و استبدادا تابع توتولموش  یصاحاب تیو مدن لید میمسئله حاک

 ی. او اساسدا دا عللریاوالب یجیریو گؤز قاماشد یجیچک یلگیانسانالرا ا

 لهیهچل ا ینیملریفقه عال یسنت یگؤروشلر یقاطبو الت نین یعتیشر

 .دویاوز اوزه قو

وئرسه لر ده،  یکفر فتواس نهیهیعل یعتیشر یاول عل یملرعالی فقه

 تیو مدن لیفرهنگ د میحاک شیاستبدادا معروض قالم ندایزامان آخار

اوچون، فقه  یغیخوشالند دنیدئولوژیا بیعوامفر ریبئله ب یصاحابالر
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 لمهیب رهیدوروش گت ندایسیقارش نین یدئولوژیا یالتقاط ده بو یملریعال

 یریب ندنیللریعام نین یس لشمهیاسیده س نیگیل عهی. بوگونکو شلرید

 یقالماس زیعاج نین یملریفقه عال ندایسیقارش یدئولوژیا یبو التقاط

 ی( فلسفه سشتنیاؤزونه دؤنوش )بازگشت به خو یعتیشر یاولدو. عل

شخصلر،  یمذهب ریچوخ غ ریب ل،ییشخصلر دئ یفقط مذهب ینیشییآنال

ره ره،  ین وسیامه سه زر، فرانس فانون، ژول قادایدن؛ آفر-او جومله

 یمذهب ریغ راندایو ا نیاسیکاتب  ردهیسنقرد و سنگال؛ الجزا اتا،یجوموکن

 جهیده طرح اولدوغوندان نت ندنیسولچو جالل آل احمد طرف یشیو کئچم

 : یازدیآالراق 

ی ایله سن مذهبسیز، هر ایکیمیز اورتاق اجتماعی "من مذهبچ

مسئولیت اساسیندا آنالشمیشیق. بو اساسدا مسئولیتمیز "اؤزونه 

دؤنمکدن" "اؤز مدنیتینه دؤنمک و اونو تانیمامیز اوالجاقدیر"؛ او دا 

 .161"بیزیک

 نید ریب نایشییآنال تیو مدن لید یعتیشر یعل یمکی گؤروندوگو اوسته

 ندهیمحروسه س یکیممال رانیا اندانی ریب رمکلهیدی)دونو( گئ یمییگئ

تابع  غایفارسل هی" دئیفرهنگ رانی"ا یتوپلومالر یمل فیمختل انیاشای

 فیمختل اندانیباشقا  شار،یائتمگه چال یمال نیغیتوتماغا و فارسل

 قیفارسل یمسلمان انسانالر ریاوالن مسلمان، غ یل نجهدوشو

و  نیدیداها آ یگؤروشلر نین یعتیشر ی. علشاریچکمگه چال نهیاسارت

 :وروقیاوخو ندایداوام هیاولسون دئ قیآچ

بیر  اسالمدئییل،  اعتقاد ده بیر سنت، ارث و وار اوالن-جامعهاسالم "...

ده معجزه -بو جامعهاونون ایدئولوژی، بیر ایمان اوالراق بیلگیسی وار، او دا 

و قورو فقه دئمک، اسالمیت ارثی و دینی احساسا یاراتماسیدیر. 

 162".احساساتینا دایالی دئییل
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بیر  اوسته گؤروندوگو کیمی بو آنالییش دا دیل و مدنیت آساسلی

 آنالییش قلمه آلینمالیدیر. 

علی شریعتی فارس ایستعمارچیلیغینی اسالم مودئرن آنالییشی دئیه 

، مختلیف دیل و مدنیت تقدیم ائتمگه، مختلیف دوشونجه لی انسانالری

اسارتینه  گروهالری نین و لریبؤلوکفارس منصوب اولدوغو  صاحیبلرینی

 علی شریعتی اؤزونه قاییتماق کتابیندا یازدی:  .یردیآلماغا چالیش

 لوکگئری دؤنوروک دئمه لیدیر. آنجاق من هانکی اؤز لوگهاؤز"امه سه زر 

عجبا بو بیزه گؤرستدیکلری آلچالدیلمیش  )؟( دئیه سوروشمالییام.

سنته تاپینماق،  [اؤزلوک]و ایمکانسیزدیر. ب گئری دؤنمکاؤزلوک مو؟ اونا 

 .163"کؤهنه بئیینلیک و یئنی گئریجیلیکدیر

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی نین اؤزونه دؤنوش )بازگشت به 

خویشتن( آنالییشی سنتی اسالمی، او اساسدا عادت حالینا گلمیش 

تاپینماق و اونالرا  عنعنعه لری "سنتچیلیگه، کؤهنه لیگه و گئری قالماغا

عبادت ائتمک" آدالندیرار. دئمک، علی شریعتی نین اؤزونه دؤنوشدن  

نظریه آماجی و هدفی فارسلیق اساسیندا "شیعه" کلمه سینی اؤزو 

فارس ایستعمارچیلیغینا وسیله ائتمگی منظور ائدر.  حالینا گتیردیگی

 ق:علی شریعتیدن اوخویورو ،مسئله داها آیدین اولماسی اوچون

بوگون اومانیسم و اینتئرناسیونالیسم بیزیم مدنی شخصیتیمیزی بیر "

بشر دانماق ایستگن بیر یاالندیر. یوخ ائدن و یاالن بشریتده  و خیالی

اصالتی بوتون ملتلرین بیر معنادا اورتاق )شریک( اولماسی دئمکدیر. 

حقیقتده سرمایه سی اوالن انسان ایله اَلی بوش انسانین شریک 

 . 164"یدیراولماس

علی شریعتی سنتی شیعه آنالییشینی "سنت  یاوسته گؤروندوگو کیم

قلمه آالرکن مطرح ائتدیگی  پرستی، کهنه پرستی و ارتجاع جدید" دئیه

                                                             
 .16علی شریعتی، بازگشت به خویشتن، صحیفه  163
 .16علی شریعتی، بازگشت به خویشتن، صحیفه  164



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            167

دا سسسیزجه فارس دیلی و مدنیتینی اساس  یآنالییش فرهنگ

 ده "تشیع علوی"نظریه حالینا گتیردیگی قوراشدیرمیش گؤتورموش و 

.  او اساسدا ایستعمارا تابع اولموش ئدرمنظور ا نییلیغیفارس ایستعمارچ

ملی توپلومالری ایستعمارچی دؤلتلرین شریکی قلمه آالرکن "الی بوش 

. علی 165انسان" ایله "سرمایه دار انسان" آنالییشینی اورتایا قویار

توسل اوالراق م ه-شریعتی حاکیم و محکوم مسئله سی اوزره سارتر

سان" مستعمره اولموش ملی توپلومالری "بومی" سرمایادار دؤلتلری "ان

دئیه قلمه آالر. بو آنالییش بوگون ده ایران ممالیکی محروسه سینده دیل 

، فارسچا و مدنیت مسئله سی باخیمیندان کئچرلی ساییالر. ایراندا دا

فارس  ،ملی ،و فارس دؤلتی نین دیلی اولدوغو اوچون اداره چیلیک

"بومی )محلی(" قلمه آلینار. دئمک، ایستعمار و و مدنیتلر  لراولمایان دیل

مستعمره آنالییشی حاکیم و محکوم ملی توپلومالر آراسیندا 

دگیشمزدیر. علی شریعتی "انسان" و "بومی" آنالییشینا اساسا 

ایستعمارچی و مستعمره رابیطه لرینی یاخشی تشریح ائتمیش، 

 اوخویوروق:

 و اونالر انسان (محلیلی )یئراونالرین دئدیکلری اساسیندا بیز "..

ا هر تور )جور( تقدیرده اونالر ایله اومانیستلیک اساسیند آدالندیقالری

نالردان اوزاق وا.  آیریلمالییق، دیروارلیغیمیزا خیانت اورتاق اولماق

اونالر ایله بیزیم ایلگی و ایلیشکیمیز سؤمورگه  ،دورمالیییق. بو برابرلیکده

گیسیدیر. بو نئجه بیر ایلگی و ایلیشگی وورقونو ایلیش-چی و سؤمورگه

شخصین بیر شخص ایله سؤمورولن بیر سؤمورن بو ایلیشگی، اوالبیلر؟ 

 ، بیری ده ر(یر )تولید ائدید-. دونیا چاپیندا بیری یانلیز تؤرهدیرایلیشگیسی

تملیدیر. بیری حرکت ائشی ده ، بیریه لیدیر. بیری دانیشمالیمصرف ائتم

نو یانسیالمالیدیر. ایکی بیربیرلرینه ضد اوالن قطب. اوده ، بیری ائتمه لی

گئرچکلیکده بو ایلگی و ایلیشگی دئییل، آلداتیچی و یوخ بیر باغالچدیر. 

.... کیمی ایلگی و ایلیشگیلر... باشقااصیل عیرق، ملی قارداشلیق و 
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و  سیرن زلی ایله قانی سؤمورولن انسان ایلگیموگئرچکلیکده سؤ

 .166"ق دوشمنلیک اساسیندادیرقانداشلی ایلیشگیسیدیر. آنجاق

اوسته گؤروندوگو کیم بورادا دا داخیلی ایستعمارا معروض قالمیش ملی 

توپلومالرین دورومالری و وضعیتلری علی شریعتی ایضاح ائتدیگی 

ایستعمار و مستعمره آدلی کاذب رابیطه یه اساسالنار. فارس اولمایان 

لیق گوجلری و یئر اوستو ملی توپلومالرین ذهنی و فیزیکی انسان

فارسلیق خدمتینه آلینارکن اونالرین یئر آلتی  (ثروتلریقایناقالری )

معدنلری ده تورپاغی ایله بیرلیکده فارس بؤلگه لرینه داشینار و انسانالر 

دا کئچینمک )امرار و معاش ائتمک( اوچون، ایش دالیسیجا فارس بؤلگه 

 قاالرالر.ارسالشماغا معروض فاورادا لرینه داشیناراق اوشاقالری دا 

سیاسی هدفلر مذهبدن  "چه باید کرد" آدلی کتابینداعلی شریعتی 

یله کیمی فایداالنماغی تکلیف ائدر. بو دوغرولتودا بیر وساوچون 

 اوخویوروق:

تاریخ تجربه سی، مذهبین بشر توپلومالرینا و جامعه لرینه اؤز "

ق اوچون، سؤیکنمکلرینده مستقیللیکلرینی اؤزگه لر قارشیسیندا قوروما

ایستعمار، دونیا چاپیندا سیاسی  گوجلو عامیل اولدوغونو گؤسترمیشدیر.

و معنوی باخیمدان ملتلره اؤزونو تحمیل ائدر و نفوذ ائدرکن، "گلیشمیش 

مذهب"ی اؤز قارشیسیندا بؤیوک بیر مانع دئیه قلمه آلمیشدیر و بو 

 مسئله نی حیس ائتمیشدیر:

، ساغالملیق اَن بؤیوک دیرنیش )مقاومت(دا، انسانا ایستعمار قارشیسین

  " ولریمدنیتی"، "تاریخی شخصیتیاصیل " بیر جامعه نینو قدرت وئرن 

بیر جامعه نی  دگرلر )ارزشلر( دیرالر.  بو"مؤحکم گلنک و گؤرنک باغالری"

اوالراق  دسرعتله یئنی مصرفی بازار ائتمک، انسانالری بیر موجو

یص اولماغا و غرب تؤرتدیگی محصولالرا باغلی قارینالری اوچون حر

 ،"خسته لیگیمودئرنچیلیک مصرفی پول اولماق قارشیسیندا قورورکن "
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عئینلشدیرمک" و "بوتون انسانالر اوچون قالب تؤکمک"  "دونیا روحونو

 .167"قارشیسیندا دایانار و دیرنیش گؤسترردا آنالییشی نین 

بیرلیک دویقوسو و حیسی  )جامعه لرده( توپلومالردا دین و مذهب

باغیشالیان بیر عامیل ساییلدیغی آرتیق اورتادادیر. آنجاق چوخ ملیتلی 

حاکیم اوالن شخص و تشکیالتالرین  تیمدنی ده-بیر ممالیکی محروسه

اؤزو ده  لریعامیلینه سؤیکنمک دیلدین و  حقوق یئرینه مدنی 

گی کیمی پهلوی ایستعمارچیلیغا خدمت ائدن بیر آنالیش ساییالر. بیلیندی

شاهلیغی فارسلیق اساسیندا ایستر ملی توپلومالرین دیل و مدنیتلرینه 

و  لرینینی غرب دؤلتلری ایله ایلگی "سنتی شیعه"و ایسترسه ده 

. علی شریعتیلر ایسه وردوایلیشگیلرینی گئنیشلتمک اوزره بیر مانع گؤر

 یکید اولدوغونا قارشین ایران ممالیپهلوی شاهلیغی نین مستب

فارسلیق  آنالییشینیشیعه  محروسه سینده نفوس چوخلوغو اوالن

. الرخدمتینه آلماغا چالیشماقال بیر اوخال ایکی نشان وورماغا چالیشدی

اونالر، بیر یاندان سنتی روحانیتین عراقدان سورگون و تبعید اولماق نتیجه 

 سینده سیاسیلشمیش کسیمی نین کؤلگه سینده سیاسیلشمیش

ده هم سفر ائدرکن باشقا یاندان -ؤزلری ایله بو مسئلهادا  طالبالری

شیعه و مسلمانلیق آدی آلتیندا مختلیف دیل و مدنیت صاحابالری نین 

دیل بیلینجی و شعورالری نین باسدیریلماسینا و اونالرین ملی ایستکلری 

 نین کؤلگه ده قالماسینا یول آچدیالر.

کئت اوالراق قابارتماقال "علی شریعتی "مذاهب پیشرفته" آدینی بیر ائتی

فارسلیق خدمتینه آلماق اوچون، اونو "تشیع سرخ )تشیع  "نی شیعه"

فقه علوی( دئیه نظریه حالینا گتیرمکله اونو ایستر سنتی شیعه 

و ایسترسه ده تورکلری و عربلری شیعه آدینا فارسلیغا  کسیمینی

 معروض قویماغا چالیشدی. 
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مذهبین تاریخ و  ،ماق اوچونعلی شریعتی دئدیکلرینی اساسالندیر

 ، اوخویوروق:یغی نقشی ده خاطیرالتماغا چالیشدیمدنیت اوزره اویناد

ملتلر آراسیندا تاریخ، مدنیت، گلنک و گؤرنکلر مذهب روحو ایله "... 

بونالر، بو مذهب کؤمگی ایله شکیللنمیشدیرلر. ، هردن ده تکمیللشمیش

رلی دینی جادبه ایله یاشاییش، حرکت، گوجلو و تأثی ،سایدیقالریم

ده "تعصب یندولودورالر. گؤروندوگو کیمی، ایستعمار ایلک گیریش

نی محکوم  آنالییشینا سالدیریق )حمله(" آدی آلتیندا "دین" ایله "ارتجاع

" ائتمک"، "تاریخ" ایله "کؤهنه لیگی، خرافاتی، گلنک و گؤره نگی ازمک

ز، گلنک و ایستعمارین هدفی، تاریخسی دوشمنلیک ائتدی. دئیه

گؤرنکسیز، مدنیتسیز و دینسیز بیر توپلوم دوزتمکدیر. بو اساسدا 

تشخیص  ی اوستونلوگو قارشیسیندا انسانالرایستعمارین مادی و معنو

. اوالر موجودبیر وئرمکدن عاجیز، دیفاعسیز، مئیمون کیمی یانسیالیان 

یئنی مصرف ائتمکده شیشیریلمیش اونالرین فخر ائتدیکلری "

ک"، ایرنج بیچیمده )شکیلده( اؤز کیملیگیندن، منلیگیندن معاصرلی

 (زشلریرا) اوزاقالشماق و کیم اولدوغونو و اؤزلوگونه عاید دگرلری

دانماق، سون اوالراق "یانسیالماقدا تعصب خرجه وئرمک" و "اؤزگه سینه 

 َمن تََشبََه بَِقوٍم َفُهَو ِمنُه: دیگی کیمی،بنزمگه چالیشماق")پیغمبر دئ

سونوج  .م اؤزونو آیری بیر ملته بنزدرسه، او ملته منصوب اوالر(هرکی

انسانین مفت و ، بربریت زامانیندا ایستعمارین چکدیگی نقشه لره اوالراق

اویماسی، شوق و ذوق ایله ایستعمارین دوشمنلیگی  مجانی

 .168"دیرقویماسیآچیق بوتون قاپیالری  قارشیسیندا

ق اساسیندا مودئرنلشدیرمک اوسته علی شریعتی شیعه لیگی فارسلی

ه قارشی قویماق خیالینا قاپیالرکن "حمله به تعصب" دئیه نو غرب کولتورو

غی و فارس مدنیت راسیتلیگی ایشلتدیگی عبارت فارس ایستعمارچیلی

طرفیندن آذربایجان تورکلوگونون ملی بیلینجینی و شخصیتینی ازمک 

 عمار قوه لری تورککئچمیش. بو ایست اوچون، گوبود بیر شکیلده حیاتا
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کلری اوچون، دیدیلینده دانیشان انسانالری و تورکلوکلریندن تعویض وئرم

اونالری فارسلیق اسارتینه آلماغا  و الماغااغم"متعصب" دئیه دا

الر. دئمک، دواول دا باشاریقلی ر. بو مسئله ده بؤیوک اؤلچودهالدیچالیش

الرکن "مدنیت نلیک آنالییشی ساییی"مذهبی تعصب" دینچیلیک و مؤم

تعصبی" ده انسانالردا دیل و مدنیت بیلینجی و شعورونون اولدوغونا 

اساسالنار. انسانالرین ملی و انسانی دگرلرینی "تعصب" دئیه ضربت 

فارس  ، اونالری مئیمون کیمی فارسلیغا تابع توتماق داآلتینا آلماق

ن، آنجاق اؤزلرینی "آذریها" قلمه آال آنالییش ساییالر. لیغیایستعمارچی

گؤرونوملولر  اولماغا چالیشان مئیمون "متعصب فارس"فارسدان داها دا 

اؤزگه لشدیکلرینی و اؤز میللی منلیک و کیملیکلرینه دوشمن ده 

کسیلدیکلرینی سرگیلمک ایله مدنی اولدوقالرینی گؤرستمگه 

 چالیشارکن نئجه بیر مئیمون وضعیتینه دوشدوکلرینی درک ائتمزلر. 

اتهامی ایله میللی کیملیک و منلیکلری ازیلمیش و  "دیل تعصبی"

ن بیر سیراسی دا فارس ایستعمارچیلیغی النالریاوفارسلیغا وسیله 

 خوئی زریابخدمتینه آلینمیش سیدحسن تقی زاد، یحیی ذکاء، عباس 

سید احمد کسروی و باشقاالری اولموشالر. علی شریعتی،  (،بقالزاده)

 ا تسلیم اولماق اوزرهینتعمارایس، غرب سیدحسن تقی زاده نی

 قلمه آالر، "بد اصل و بد نسل"گؤروشلرینی سرگیلمک ایله اونو 

 اوخویوروق:

دن -یالنیز گلیشمک )پیشرفت( یولوموز تپه -... قیشقیردی:  تقی زاده"

دیرناغادک آوروپالی اولمامیزدیر. ایرانین اوگونکو جامعه سینده آوروپا 

اسینی پارتالدان بیرینجی شخص من قارشیسیندا تسلیم اولماق بومب

دم رحمتلیک عئیب )ننگ( باخیمیندان دا ثابت ق )تقی زاده( ایدیم". او

 ،اوغرو، ائرمنی دئییلدی. یانسیالماق بومباسی، تسلیم اولماق رجزی

میرزا ملکوم خانا عاییددیر.... او قیشقیردی: آوروپا بانکالرینا اجازه وئرینیز 

سینالر!. خاریجی کومپانیلرین ایرانا گلمکلرینه ایراندا اؤزلرینه شبعه آچ
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اجازه وئرینیز، گلسینلر و مملکتی آباد ائتسینلر )سؤمورگه: آباد 

 .169"ائتمک!(

فارس چوخلو عاملی اوالراق  فارس ایستعماربیر  سیدحسن تقی زاده

، علی شریعتی نین دئدیگینه خوشخدمتلیک ائتدیگینهدؤلتچیلیگینه 

فارس حاکیمیتی باخمایاراق  شرف بیلدیگینهاساسا بو ننگی اؤزونه 

طرفیندن نئجه مفلیس بیر وضعیته دوشدوگو اوزره محمدحسین شهریارا 

 وضعیتینی بیلدیرمیش:

دونن  ؟آغا شهریار! بیلیرسن می نه اوچون بئله بیر مکاندا یاشاییرام"

بوگون ناهاردان سونرا بورادا الیمه  ،گونده لیک قازئت موشسحر چاپ اول

دا یاشادیغینی یئر منظور ش )تهرانین حاشیه سینده، اوزاقچاتمی

خوشخدمتلیک ائده رک،  بیر عؤمور حاکیم اوالن سیاسته اولموش(.

چالیشدیم. بو اولمامی گیزلی توتماغا  تورکاؤز هوجوم ائتمکله  تورکلوگه

خیال ائتدیم. آنجاق سونوندا بوتون دا ایشده باشاریقلی اولدوغومو 

یئریمده  ،ی ساغدیالر و قاباقکی ائودهشرفیم و موآبرو ،سوتومو

 .170"اوتورتدوالر

سیدحسن تقیزاده، شاگیردی اولموش فارس مدنیت راسیستی ساییالن 

عباس زریاب خوئی ایله دانیشیغیندا بو مسئله نی داها اطرافلی 

 آنالتمیش:

و ایراددان تمیزلنمک اوچون،  دنطبیعی عئیبدوغما و بیز تورک ایدیک. بو "

ق کیمی الیشمالی ایدیک. عبا و عمامه نی راحاتلیقال یئره قویماچوخ چ

دک فارسالر -. لهجه میزی دوزتمک اوچون مشق ائدیردیک. دونهدئییلدی

مشق ائدردیلر. بوگون ایسه وضعیت دگیشمیشدی. بیز، ایللر  چهتورک

 ،ده دؤیولدوگوموز سایاق-"صاد"، "ضاد"، "ذال" مشق ائتدیگیمیز، فلکه
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www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1379860475406653&id=10000 
1481423282  

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1379860475406653&id=100001481423282
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آماج و حرفینی دوزگون ایفاده ائتمک اوچون دؤیولوردوک.  "قاف"بوگون 

ن . اوزو" وضعیتینه دوشمه مک ایدیهدف "قند یئدیک" یئرینه "گند یئدیک

ایرانلی اولمامیزی  -آچدیم، گؤردوم:  سؤزون قیساسی، بیر گون گؤزومو

بیری سرعتله قاباغا قاچاراق دامین او ، اولدوقجا ثابت ائتمک اوچون

، مدنیت، ادبیات، یدوشموشوک. داها آنا دیل یئره ی اوستهن باشطرفیند

شعر، تاریخ، گله نک و گؤره نگی، هامیسینی دانمیشیق. بیرکس بیزی 

تورکچه سسله سه ایدی، ائله جه ده تورک اولدوغوموزو بیلسه ایدی، 

 اوتاناردیق. عجبا بو قدر زحمتلر نتیجه وئردی می؟ فالکت فقط بو ائو ایله

هر ایکی دونیادا ضرر گؤردوک. بیر کیچیک مخالفت ادی، سونا چاتم ده

یئنیلدیک و وحشی تورک اولماغا سانیق  ،ایسترکن سازی چالماق

بوتون یئری و گؤیو تمیزلدیک، آنجاق تورک اولماق لکه  )متهم( اولدوق.

سیله بیلمدیک. هئچ زامان بیزی تورک دئییل دئیه قبول اؤزوموزدن سینی 

ش گؤردوک، گئنه ده اؤزگه قالدیق. نئچه واقت بوندان ائتمه دیلر. هر نه ای

قاباق تبریزده اوستادالریمین ائوینه گئتدیم. قاپی نین گیریشیندن 

و اوتانماق آغالماسی اوستادیمین محضرینه دک آغالدیم. بو پئشمانلیق 

وتانماق، . آنانین روحوندان ا، )منی آغالماغا زورلوردو(اونالرین روح ایدی

دن اوتاندیم، سونوندا اوزاغا ارزشلر الدن وئردیگیمیز ماق. هروطندن اوتان

 .171"آتیلمیش و داش قاالغی اولموش بیر وضعیته دوشدوک

دئمک، سید حسن تقی زاده فارسلیق اساسیندا منسوب اولدوغو تورک 

مگه و اؤزونو ایرانلی ملی توپلومونو فارس ایستعمارچیلیغینا تابع ائتدیر

 " آنالییشینیشیعه"علی شریعتی لیشسا دا، دئیه فارس تانیتماغا چا

فارسلیق خدمتینه آالراق "ایران فرهنگی" دئیه بوتون ملی توپلومالری 

میش دری قابیقدان چیخ رس ایستعمارچیلیغی خدمتینه آلماقدافا

 عضولریندن اولموش بیر فارس راسیست فارس جبهه ملی محفلی نین

  ایستعمار نظریه چیسی اولموش.
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میرزا حسن شیرازی نین مذهبی سیاست  ،فقه عالیمیعلی شریعتی 

 خدمتینه آلماسی اوزره یازمیش:

ن شیرازی، مجتهد ... بوتون گوجو ایله "هیند کومپانی" "میرزا حس

سینین قارداشی اوالن "رئژی" کومپانی سینین قارشیسیندا دوراراق 

ایله "ایندن تنباکو مصرف ائتمک امام زامان ایله ساواش ائتمکدیر" دئمک 

تعصبی اوالن مذهبی انسانالری "رئژی" کمپانی سی علیهینه خیابانالرا 

تؤکدو، اوسته لیک بو امتیازی وئرن قاجار شاهلیغینا دا اؤز حرمینی دار 

 .172ائتدی. بئله لیکله قصرده اونا تنباکو دا ایسالتمادیالر"

ذاتا نسبت  رازیمیرزا حسن شی ،فقه عالیمیعلی شریعتی نین بورادا 

"مذهب شعورو" آنالییشی دئییل، بازار اهلی نین سیدحسن  ،دیگیوئر

سی دوزتمیش توتون و کمپانیاوزره انگلیس تکلیف ائتدیگی  یا-شیرازی

علیهینه فتواسی وئرمه سی، او ذاتین بازار اهلینه مالی  تنباکی

اهلی ده تنباکو کمپانیسی نین وجودو  بازارباخیمدان آسیلی اولدوغو و 

 ایضاح ائدیلمه لیدیر.  والجاغی ایلهکساد ای نین ایله بازارالر

سوء ندان عوام خالقین مذهبی احساسی سیدحسن شیرازی ایسه

ن "امام زامان" ایله ساواش حؤکومونده بو مسئله نیاستفاده ائده رک 

بو ایشه نائیل  ائتمکلهعوامفریبلیک و  اولدونوغو ایفاده ائتمه سی

نی فارسلیق اساسیندا  "یعهسنتی ش" ،باشا دوشمگنلر اولماسینی

فارسلیق خدمتینه سیاسیلشدیرمک و "شیعه نی منهای روحانیت" دئیه 

باخمایاراق فقه عالیملری نین ووردوقالری بیر  آلماغا چالیشدیقالرینا

یله بیر اوالر مسئله و دورتمک ایله نعشلری ده یئر ا ، دومسوکدیرسک

المی منهای روحانیت دئیه بوندان عالوه، اس .دیلرزامانیندا درک ائتمنی 

ذاتالر، میرزه حسن شیرازی نین فقه شیعه نی فارسلیق خدمتینه آالن 

  لر؟ دیدرک ائتمنه اوچون عالیمی اولدوغونو 
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دئمک، بیر فتوا اساسیندا قاجار شاهلیغینی زور بیر وضعیته ساالن عوام 

 محمدرضا شاهی ایراندان قاچیردی و  خالق، بیر فتوا اساسیندا دا

زلرینی آیدین قلمه آالن "ایران فرهنگی" کذابالرین دا کاسه کوسه اؤ

شاهدان آلدی و شئیخه و اونون  اق حاکیمیتی دهلرینی باشالرینا چاالر

بو مسئله دئموکراسیایا ضد  ایران تاریخینده .اَل آلتیالرینا تسلیم ائتدی

 علی شریعتی ساییالر.ا باخمایاراق تاریخه کئچمیش مقام اولماسین

 شیعه نی سیاسیلشدیرمک اوچون، یازدی: تیسن

ایچیندن ، چوروموش، یاریسی ر یولوموز، یاریسی چوالقتک بی"

بیر جسمه بیلینجلی شکیلده مسیحلیگه   چؤکموش، جاندان دوشموش

 [اؤزلوک]. بئله لیکله پولََنه)مسیحائی( عایید اوالن بیر روح یئل کیمی 

غالریندان و اؤزلوگوندن بانسلیندن و آوارا، کئچمیش مدنی، معنوی 

ده اولموش اصیللیگینه و داورانیشالرینا یناؤز تاریخ ،قوپموش نسلی

قایتاراراق، اونا بیر ملتی یاشاتماق اوچون انسانلیق شخصیتی وئره، او 

اقال اؤزونو درک ائده؛ دونیا قارشیسیندا، یاشاییشیندا، "اؤزلوک"ونه چاتم

وشگونلوگوندن، دبو خطرلی نئهیلیسمدن، پوچلوقدان، روح 

 لیغا-دونیا گؤروشونه و مسئولیت وئرن تک هللابیر آچیق  اومودسوزلوقدان 

 یحشو غربین بوینوزالیان قورخونج، [اؤزلوک]ئنه ده یول تاپا؛ و گ

 -؛ندان نجات وئرهار دومانیتبلیغات بومب آشیالیان، آی وای داورانیشالریندان

و بوشاتماق  دانح و انسانلیقاونو معنویات، عقل، روغرب بو ایشلری ایله 

و تشخیص  ائتمک ، نقدینی آلماقاوندان مقاومت منطق ،چوالق ائتمک

 " گوجونو ، "کشف ائتمک"سئچمک، "ک، دگرلندیرمک، قضاوت ائتموئرمک

سیاسی  -اؤز اقتصادی  اونو ،ریندان اوزاق ساالمعنویاتاونو راحات  آلماقال

داها درک  بیر وارلیغیاغیناق اؤز د [اؤزلوک] ؛ دئمک، -رکنترولونا آال

ائتمک، معنوی و مدنی وارلیغینی یئنیلمکله اؤز آیاقالری اوستونده 

بیر داها دیرچلده بیله   انسانیتی دورابیلر و آلچالدیلمیش و سیندیریلمیش

 .173"ر
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اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی "رنسانس اسالمی" آد وئردیگی 

ه توپلومونا سیریماقال اونو بیر "مسیحائی" گؤروشلرینی سنتی شیعاؤز 

داران حرکتی"ینه دویونلمگه و "تشیع داها فارسلیق اساسیندا "سربِ 

"جهان بینی روشن و باز" .  ائتدی فارس فرهنگی" -ایران"سرخ" دئیه اونو 

ن ترکیب حیصصه و فارسلیغی ارماقعربلیکدن قوپشیعه نی دئدیکده ده 

دیغی "مذهب علیه مذهب" علی شریعتی یاز منظور ائدر.ئتمگی سی ا

دان یوال چیخاراق "سنتی شیعه"نی ینکتابیندا درک ائتدیگی آنالییش

 دگیشدیرمک اوچون یازدی:

 ستلیک، جهالت، یوخسوللوق و تسلیم اولماق دینی"بئله بیر فالکتده مَ 

نی روحون درینلیکلریندن و حیاتین متنیندن سیله بیلن بیرینجی معجزه 

نجاق دین!... دین اؤلدورر ده، دیریلدر ده، و آآنجاق ، !ائدن عامیل "دین"دیر

 ده ائدر، آزادلیق اوچون عصیان دا یوخالدار دا، اسارته ده چکر، ساکیت

اؤیردر. ... بوتون بشر تاریخینده "دین قارشیسیندا  ده ائتدیرر، یوخ دئمک

 .174"دین" حکایتی وار. دین دینسیزلیک علیهینه اولمامیش...

یمی فارس آیدینی دین و مذهب آنالییشینی اوسته گؤروندوگو ک

دئمک، علی  انسانالردا چوخ اوزئیلی )سطحی( بیر آنالییش قلمه آالر.

شریعتی دین ایله دین علیهینه ووروشماغی دا درک ائتمیشسه ده، 

او  مؤمینلرین اختیارالری نین کیمین الینده اولدوغونو درک ائتمه میشدیر.

اساسیندا تربیت اولموش بیر جامعه نین  رومان یازماقال سنتدا  اساسدا

چیخارابیلمگی فقه عالیملری نین الیندن انسانالرینی بو قدر ده راحات 

 . حئساب ائدراؤزونه وظیفه 

کئچمیش پایالشیمدا علی شریعتی نین دین و مذهب آنالییشینا اوزئیلی 

)سطحی( باخدیغینی و نتیجه اعتباری ایله شیعه نی فارسلیق 

اسیلشدیردیکلرینه باخمایاراق مذهبی سیاسته وسیله اساسیندا سی

طرفیندن کسیم و حزب هللا ائتمیش فارس تشکیالتالری دا تئوکراتیک 
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حذف اولدوقالری اوزره مطلب پایالشمیشدیم. بو اوزئیلی )سطحی( 

بیر مسیح یاناشماق اوزره بیر آمریکالی قیزیل دریلی )سرخ پوست( نین 

 .بیر دانیشیغی اولموشکیجی نظری دقت چمیسیونئرچی ایله 

و بو  خریستیان آئینیندن و من خریستیان اولمازسام  -: قیزیل دریلی

 بو مجازات گؤزلر می؟ قیامتده منی  ، گئنه دهخبریم اولمازسا دئدیکلریندن

 ر: یوخ! وئر جاواب میسیونچو

او زامان منی نه اوچون  -بیر داها میسونچودان سوروشار: قیزیل دریلی 

مسئولیته جلب ائدرسن؟ منی اؤز حالیما منی ن ایله تانیش ائدر و بو آئی

 لطفا! ،بوراخ

دئیه " تشیع" شیعه" آنالییشینی "سنتی نین ایندی علی شریعتی

هر گون عاشو )کل یوم عاشورا( دئدیرتمه سی و فارسلیق اساسیندا 

 تؤرتمه سی او قیزیل دریلی نیندین و مذهب تازا بیر ییرمینجی عصرده 

ی دئمک، سو قوشمان. ، رفتار ساییالرتیان ائدیلمه سی کیمیخریس

الر، داها دا کئچن دلیکلری ده ایسالتمازساسو  ب،دیآخی بیلمگنلر، سو

شیعه مذهبینده ده هر هانکی بیر انحراف اولوب یاخشی اوالر. 

اولمادیغی و اونون اصالحی دا فقه عالیملرینه بوراخیلمالیدیر. سنتی 

ولموش. مذهب ن اولدوقجا اوزاق بیر مذهب اسیاستد ،شیعه مذهبی

آنجاق انسان  فقه عالیملرینه بوراخیلمالیدیر. فقهی مسئله لر ،اساسلی

 قارشیسیندا یسیاستگونون دا بیلینجلی و شعورلو موجود اوالراق 

علی شریعتی  اوزاق گزمه لیدیر. دا خنثی اولماقدانتفاوتسیز و 

 وچون، گئنه ده آرتیرمیش:گؤروشونو داها آچیق اورتایا قویماق ا

اسالمین یاشادیغی و تجربه ائتدیگی، اؤزلوگونده، مذهبین تاریخده، "

توپلومدا و اجتماعی صینیفلرده یاشادیغی ضدیتلی نقشی اولموش.  
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اسالمین ایسالما قارشی ساواشی، ائله چه ده قرآنین قرآنا قارشی 

 .175("ساواشی ) اؤرنک اوالراق: صفین ساواشیندا

بورادا داها اسالم ایچریسینده و مسلمان  یؤروندوگو کیماوسته گ

لونار. دئمک، اسالمیتی ده سیاسی چکیشمکلر منظور اوسین-جامعه

یردیکدن سونرا، ، اونون فرضیه لرینی و واجباتینی یئرینه یئتقبول ائتدیکدن

بیر بیرلری ایله ساواشدیقالری داها اسالمین  ونتوپلومون ایکی مسلمان

ه ساواش آچماسی ساییلماز. تاریخده بئله قرائتلر اسالم علیهین

کیمیسی بو سیاسی  .لر اولموشالرقرائت سیاسی ،اولموشسا دا

قرائتلری "مذهب" دئیه قبول ائدر و اونالرا اینانارسا، مذهب اینانجی دوگم 

(dogma .اساسلی اولدوغو اوچون، اونا دا احترام قویماق الزیم )

عمال ائتمک و قارشی طرفه اؤزونو سیاسی اراده ا سیاستده ایسه،

دیکته ائتمک منظور اولونار. دئمک، اسالم و ایسالمیت آنالییشینی هر 

آنالییشی  یتهانکی بیر شخص و توپلوم انحصارینا آلماق داها اسالم

سیاست خدمتینه آلماق  دئییل، انسانالرین پاک نیتلرینی و اینانجالرینی

مقصدینه خدمت تحمار ائتمک مسلمانالری سیاسی هدفلر اوچون اس  و

 غی آلتیندا یازدی:شلیعلی شریعتی "به خود باز گردیم" با ائدر.

"اؤزلوگه اؤزگلشمکدن" قورتارماق و "اؤزگه لیگین انسان کیملیگینده، "... 

 معنویتینده و مدنیتینده یئرلشمه سیندن)الیناسیون(" قورتارماق اوچون،

چ و نتیجه اوالراق الدن وئرمیش حرکتدیر. سونو بو بیر اؤنجول و  مودئرن

بیر داها قازانماق، اؤز اصلیتینه، مستقیل دوشونمگه  لری و ارزیشلریدگر

قاییتماق، اؤز دیلی ایله دانیشماق و سون اوالراث اؤز آیاغی اوستونده 

 176"و "اؤز اولماق" حرکتیدیر! دورماق

نظور موزه دؤنَک" دئیه ملوگواوسته گؤروندوگو کیمی، علی شریعتی "اؤز

ائتدیکده میللی کیملیک اوالراق فارسلیغا قاییتماق )نجات از بیگانگی با 

، نجات از حلول بیگانه در ماهیت انسانی و هویت معنوی و خود
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لدن وئریلمیش و غارت اَ  تدابیر داها فارسلیق اساسیندا خیاال(، فرهنگی

سلیق ه مالیک اولماغی، فارینو ارزیشلر هینلردگر قارسلیق )!( نموشواول

 قمنطیقی و مغزی ایله دوشونمگی، فارسچا دانیشماغی، فارسلی

اوستونده مستقیل اولمانی منظور ائدر. دئمک، علی شریعتی  نین آیاغی

نین بو "شیعه سرخ" آنالییشی فارس شعوبیه چیلیگی و فارس 

اسالم آنالییشی دئیه  ،ملیتچیلیگینی منظور ائدر. بئله بیر آنالییشی

 ،ی توپلومالری فارسلیق اسارتینه چکمگه چالیشماقفارس اولمایان مل

انسانالری تحمیق ائتمک، ملی توپلومالری ایستعمار ائتمک ایله 

 ایران ممالیکی ممالیکی محروسه سیندهنمیش و نتیجله نه جکدیر. نتیجل

آپاریلمیش و یئریدیلمیش سیاست ده بو دوغرولتودا داوام ائدر. بئله بیر 

 تیندا ایستعمارچیلیق سیاستی آپارماق ساییالر.اسالم آدی آل ،الییشآن

 علی شریعتی نین قرآندان دا آنالییشی سیاسی بیر آنالییش ساییالر.

 :دی"هانکی قرآنا قاییداق" باشلیغی آلتیندا یاز علی شریعتی

عثمان سارایینداکی قرآن! قریش اشرفیتینی دیریلدن و خالقین ابوذرینی "

دوواردان هؤرولموش ائوجیکده ساکیت و  اؤلدورن بیر قرآن؛ بیر پالچیق

سسسیز انسانین قرآنی؛ پیغمبر مسجیدیندکی: علی!، ائله جه ده 

: عیرقیچیلیق، عمرو عاص سونگولری نین باشینا تاخیلمیش قرآن

اشرافیت، صینیفالشدیرماق و خالقالرا دوشمن اوالن اومویچیلیک 

 .177"بایراغی اوالن )قرآن(، هانکی سینا؟

ماز. بیر ونمی، گئنه ده بورادا قرآن بیر متن اوالراق منظور اولگؤروندوگو کی

علی شریعتی نین  ،سیاسی قرائت منظور اولونار. او سیاسی قرائت

 قناعتینه اساسا "ایران فرهنگی" دئیه فارسلیق اساسیندا اوالرسا، بو دا

علی . اولمالیدیرفارسلیق اسالمی  مجرد اسالم و اسالمیت دئییل،

بوگون ده جمهوری اسالمی ایران  ،اسالم نظور ائتدیگیشریعتی نین م

هر بیر حاکیم ساییالر. دئمک، ه دایران ممالیکی محروسه سینآدینا 

 )فارس، عرب، تورک؛ کورد ...( دیل و مدنیتاسالمی قرائت و ادعا، 
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اسالم پناه  ی ایلری آپارماغی نظرده توتارسا،سیاستاساسلی بیر 

سانالری ایستحمار و تحمیق ائتمک ان اولماقال واقعیتی گیزلتمک 

 .خدمت ائدر و سیاستینه مقصدینه

علی شریعتی "سنتی شیعه لری" سانیق )متهم( ائتدیکدن، "اؤزلوگه 

 " سفاریش ائتدیکدن، "نه ائتمک گرک)بازگشت به خویشتن( دؤنمگی

" آنالییشالرینی اورتایا قویدوقدان سونرا، شیعه نین )چه باید کرد(

چیمی و شکیلینی تقدیم ائتمگه چالیشدی. بئله سیاسیلشمیش بی

دانماق فارس ملیتچیلری کیمی شیعه نی خیاالتچی بعضی لیکله او 

دئیه شیعه لیگه بیر دون  ""شیعه سرخ)انکار( سیاستی دئییل، 

ط و تفریط آنالییشینی دانیشیقالریندا و افراگئیدرمگه چالیشاراق 

سربداران" دئیه موغولالر زامانی . بو اساسدا "اورتایا قویدو یازیالریندا 

باش وئرمیش کیچیک بیر حرکتی شیعه نین صفویلیکدن اؤنجه کی بوتون 

بوتون ین ی نیاشاییش شیعه لیک تاریخینه و "عاشورا" آنالییشینی

 یئر کوره سینهبوتون دا نالییشینی آو "کربال"  )کل یوم عاشورا( هینگونلر

ملی و او زامانالر، فارسچی  تعمیم وئرمگه چالیشدی. )کل ارض کربال(

آنالییشی اساسیندا   ی شریعتی نین بو افراط و تفریطمذهبی آخینالر عل

 ،دوشونجه باخیمینداندستکلمزسه ایدیلر، تدیغی گؤروشلری آاورتایا 

اونون فارس شعوبیه تانینماز و  علی شریعتی او قدر راحات و سرعتله

بیلمزدی. علی شریعتی نین الیییا بو راحاتلیقال ده دوشونجه لریچیلیگی 

 میناجی باشلیغی ایله  تهرانین حسینه ارشاد مسجیدیندهدانیشدیقالری 

 کیسرعتله تهرانداتکثیر اولونور و واسیطه سی سس کاستلری )نوارالر( 

گیریردی. بئله او بیری ائوه بیر ائودن چیخاراق هیئتلره، حسینیه لره و 

سه سی نین مذهبی ایران ممالیکی محرولیکله علی شریعتی 

هجری  1356علی شریعتی مؤلف اولدو.  توپلوموندا بیر پوپولیست

انگلیستانین  ، خرداد آیی نین ییرمی دوققوزوندا،شمسی تاریخینده

 ، اونونایاراقاؤلمه سینه باخم یندنقلب خستلیگساتهامپتون شهرینده 

و چالیشدیالر " تانیتماغا شهید" علی شریعتینی فاناتیک طرفدارالری
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ی اؤیرنجیلر مسلمان ک اؤلدورموش دئیه تهران اونیوئرسیته لریندهاساو

بو اؤیرنجیلر بللی شریعتیچی محفللر باشالدیالر.  ینهلماعتراض ع آدینا

 .واسیطه سی ایله اداره اولونوردو

فلسفه سی ایله  مارکسیسمشیعه لیگی  ،علی شریعتی

اورتایا  سیدئولوژیتمکله اؤزونه خاص بیر ایتئوریزه ائ ق وقاریشدیرما

اسالمی آنالییشی نین  مارکسیست هداسالمیت. بو ایدئولوژی دوقوی

علی شریعتی نین کتابالرینی اوخوماقال  .178یارانماسینا دا یول آچدی

دا  ادبیاتیندا محفلی نین ایران تربیت اولموش سازمان مجاهدین خلق

 .دوتئوریزه اولآنالییشی "جامعه بی طبقه توحیدی" 

تی نین شیعه آنالییشی دیل و مدنیت باخیمیندان فارسلیق علی شریع

انقالبی  قوراشدیریلمیش )منتاژ(اساسیندا اولماسینا باخمایاراق 

 یشخصلرمذهبی سنتی  تاریخده کیایدئولوژی ساییالر. بو ایدئولوژی 

تینا احتیاجاینجی عصرین -20 ئتمکلهح ایشرت بیر داها دیکتمک و اونالری

 شیعه علی شریعتی نین .الناراساس ال توخوماغاجاواب وئرمگه و خی

ظولم، خاریجی  موشی اساس گؤتورآنالییشی سسسیزجه فارسلیغ

 و استثمار ایستعمار، ، کاپیتالیستاستبداد، فئودالچیلیقحاکیمیتچیلیک، 

. علی شریعتی نین ادعاسینی داشیماغا اساسالنار علیهینه ووروشماق

ده صفوی -1501از گوناهی باغیشالنم آنالییشینا گؤره شیعه نین بؤیوک و

شیعه  علی شریعتی. اولموشایله ایش بیرلیگی ائتمه سی  شاهلیغی

و دوره سینی "قارا شیعه )تشیع سیاه( دئیه قلمه  یلیگین بو دؤنم

ورتایا آتارکن صفوی بئله بیر ادعانی ا آلمیش. علی شریعتی

یخ حئیدر، شئیخ جونئید، شئقوروجوالری دوشونجه ایمپراتورلوغونون 

 شئیخ سلطانعلی و شئیخ اسماعیلین شیعه لیک اوغروندا

ساواشدیقالرینی، شیعه و سیاستی اؤز یاشاییشالریندان 

علی شریعتی نین نظرینه گؤره او زامانا درک ائتمز.  آییرمادیقالرینی

                                                             
178 Ali Shariati, Red Shiism, Tehran 1979; və Marxism and Other Western 
Fallacies: An Islamic Critique, Berkeley 1980. 
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 چیکیمی شیعه نین بؤیوک افتخاری اسالم آدینا حاکیم اوالن استبداد

 .179الفت اولموشدونظام و انتظام ایله مخ

علی شریعتی اسالم شناسلیق عنوانینی داشیماسینا باخمایاراق 

/ شاه باشالریندا شئیخ اسماعیل ،شیعه نی صفوی شاهلیغی

حاکمیت ساحه سینه بیر ایدئولوژی اوالراق طرفیندن  اسماعیل

آنجاق گون بولوت آلتیندا قالمادیغی قالدیریلماسینی درک ائتمک ایستمز. 

قالماز؛ بو دوغرولتودا علی اوستو باسیریلی گیزلی و  ت ده، واقعیکیمی

"تشیعه علوی و تشیع صفوی" کتابیندان  اؤزو یازدیغی شریعتی نین

 اوخویوروق:

قاباقکی شیعه، محکوم و قدرتسیز بیر آزلیق ایدی؛ او آزادجاسینا کربالیا "

گئده بیلمز، حسین نین آدینی دیله گتیره بیلمز، ائله جه ده مذهبی 

ئیینلرینی اجتماعیتده یئرینه یئتیره بیلمز ایدی؛ او هر زامان تعقیبده، آ

باسقی آلتیندا تقیه ائتمک زوروندا ایدی. ایندی )صفویلر زامانی( شیعه 

مملکتده بیر بؤیوک قدرت اولموش و مملکتین بؤیوک گوجلری )رسمی 

هر زامان مقامالر و قیزیلباشالر، قوشون( شیعه نی حیمایت ائدرلر. 

، علی آدینی دیله گتیرنی، علی محبتی داشییانی توتوب یعه نیش

ده بوگون اؤزونو "رضا قاپیسی نین  ازن بؤلوم )تورکلر( شیکنجه ائدن و

بو اؤزلوگونده بؤیوک بیر باشاریق!  ایتی )کلب آستان رضا(" قلمه آالر. 

ایلده حاکیم اوالن )تورکلر(، شیعه نی تعقیب ائدن ده،  900کئچمیش 

شیعه قارشیسیندا، پوتینلرینی بوینونا  آساراق اصفهان شهریندن بوگون 

یایان )پیاده( مشهدی شهرینه زیارته گلر! یایان! بو دا شیعه اوچون، 

 180"بؤیوک باشاریق!

بیر مذهب اوالراق کیملر واسیطه سی ایله و  نین علی شریعتی، شیعه

ربایجان نئجه حاکیمیت ساحه سینه یوکستیلمه سینی و شیعه یولوندا آذ

 شیبانیلر و  تورکلوگو و آنادولو تورکلوگونون قان تؤکه رک بو مذهبی سنی

                                                             
179 Heinz Halm, bax orada, S. 150. 
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قان قارداشالری قارشیسیندا ساویندیقالرینی و  عثمانلی ایمپراتورلوغو،

ساخالدیقالرینی، شیعه لیگی تبلیغ ائتمک اوچون،  دهحاکیمیتشیعه نی 

ه گتیریلدیکلرینی عالیملری نین دشیعه خلیج کؤرفزیندن، لبناندان دا فقه 

 درک ائتمز. 

 ینانج اوالراق اؤزونو تسلیم ائدن،علی شریعتی شیعه قارشیسیندا بیر ا

اونون یولوندا ووروشان تورک شاهالرینی، شیعه لیگه اؤزگه و بیگانه قلمه 

. دئمک، اؤزونو "کلب" 181"کلب استان رضا" قلمه آالر شاه عباسیق، اآالر

 مملکت حؤکومرانی شیعه نانجلیذات بیر ایبیر مقامینا دوشورن 

  .اغماز ائدر گؤرمز و  ق علی شریعتی بو ذاتالریاولماسینا باخمایارا

یا دا "رضاال ولیعهد اولموش "موسیمأمونا ه دعباسی خلیفه لیگین دئمک،

 تورک شیعهدا قازاندیران عزت بلیغات باخیمیندان تبخالق ایچینده 

رینی و عرب خلیفه علی شریعتی تورک شاهالشاهالری اولموش. 

 ،بعضی مقامالرا توخونموش. بو مقامالر ،لیکلرینی تحقیر ائتمک اوچون

علی شریعتی نین خلوص نیت ایله شیعه گؤروشو داشیمادیغینی و 

یالنیز شیعه نی بیر ایدئدولوژی اوالراق فارسلیق خدمتینه آلدیغینی اورتایا 

 قویار، اوخویوروق:

انینا گئتمیش، هر زامانکی محتشم کاشانلی صفوی شاهی نین ی"

شاعیر و شاه آراسیندا اوالن بیر رسمی کیمی، شاعیر شاها مداحلیق 

 -ائتمیش. مدح اولموش شاه، شاعیره اوز توتاراق عصبانیت ایله دئمیش:

ایکینجی دفعه ده منه بئله بیر یالتاقلیق ائتسن، آغزینی قورقوشوم ایله 

ری نین ایتی )کلب علی و دولدوردارام.  من علی نین و اونون اوشاقال

خاندان علی( ساییالرام. نه اوچون اونالرا مدح دئمیرسن؟ محتشم 

هرکسه ایسترسه  مندن من بیر شاعرم! منه فرق ائتمز. سیز، -دئمیش: 

 .182"نیز، من اونا مدح یازارام
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اؤز ساده عقیده باخیمیندان اوسته گؤروندوگو کیمی صفوی شاهلیغی 

ایت تمثالیندا ایفاده ائدرکن  "وفادار اولمانی"نا لیگی ایله شیعه امامالری

نی کافیرلیک و بوت باخمایاراق اؤزلری ینه قاپیلدیقالریناکفر عملبیر 

ائتمک نیتلری اولمامیشدیر. دئمک، علی شریعتی  پرستلیک فیقورو دا

نین هدفی آیدین بیر شیعه توپلومو اولوشدورماق دئییل، شیعه لیگی 

س سیاستی خدمتینه آلماق دوغرولتوسوندا فارس اساسیندا خاص فار

 سیاسیلشدیرمک منظور اولموشدور.

علی شریعتی نین شیعه اوزره گؤروشلری اوزره دوراقالدیقدا ایلگینج 

 )جالب( بیر مقام اورتایا چیخار، اوخویوروق:

شیعه بو باشاریقالری قازاندیقدان سونرا، یئنیلدی )شکست یئدی(. "

نی یئرینه یئتیرمک اوچون آرادا اوالن مانعلر و شیعه، بوتون مذهبی عمللری

چتینلیکلر قالخدیقدان، شیعه لیک دویقو و احساسینی یاشادیقدان و 

باسقیجی گوجلر و اونالرین یانچیالری شیعه نی تشویق ائتمگه 

باشالدیقدان سونرا، حرکت ائتمکدن گئری قاالراق بیر بؤیوک اجتماعی 

 .183"مؤسسه حالینا گلدی

کومونیست  )جور( توریمی علی شریعتی بیر ندوگو کاوسته گؤرو

هر دا او اساسدا  .184دوشونجه سیندن ده اذیت چکرمیش آنارشیسمی

حؤکومتچیلیگی نین  تورک شیعهسیلسیله مراتیب اساسلی  هانکی

 حاکیم اولماسیندان تدیرگین اولدوغونو یانسیتمیش مقامدا یئر آالر.
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184
یت کومونیست آنارشیسمی،  کؤنوللو  دایانیشماجی )همبستگی( اقتصادی فعال 

شکیلی واسیطه سی ایله اجتماعی ثروتین عدالتلی شکیلده اَله کئچیریلمه سی نین 
الزیم اولدوغو، سیلسیله مراتیب  قورولوشالر و قانونالر اولمادان قانونسوز و قایداسیز، 
اؤزو اؤزونو اداره ائدن اجتماعی بیر نظامی تبلیغ ائدیر. ائله بیر نظامدا تولید وساییلالری 

مولکیتی لغو ائدیلمه لیدیر. یالنیز هر بیر انسانین احتیاجالری تعیین نین خصوصی 
ائدیجی اولمالیدیر، علتی ده فردی امگین دگرینی هر هانسی شکیلده حئسابالماق 
مومکون دئییل. بئله بیر آنالییش اؤز باشینا اولماق کیمی، آوانتور )ماجراجو( بیر حرکت و 

فردین آزاد انکشافی، هامینین آزاد انکشافی کیمی  داورانیش ساییالر. بئله بیر جمعیتده
موجود اولمالیدیر. فردین آزادلیغی یالنیز باشقاالری نین آزادلیغینا مداخیله ائتدیگی و 

 مزاحیم اولدوغو یئرده سونا چاتار.
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اولموشون یاشالنما نتیجه  ی شریعتی هر بیر دوغولموشون و ارگینعل

سینده افالسا اوغراماسینی دا درک ائتمک ایستمز. بو دوغرولتودا 

 اوخویوروق:

آزادلیق اوچون، بیر عشق قایناغی ایدی.  باشالنیشدا، صوفیلیک"

آ عشق ایله تاپینماق، صافلیق، صداقت باخیمیندان، ائله -صوفیلیک، هللا

ونو مطرح ائتمک و تعصب جه ده هر بیر نظم، سنت، باغلیلیق، اؤز

علیهینه باش قالدیرماق ساییالردی. بونالر سونرا اداره، قانون و رسم 

تشکیالتالندی و خانقاه  راقاوصولونا دایالی  اؤرگوت و تشکیالت اوال

دوزنی )نظمی(، بلیرلنمیش حرکتلره مالیک اولدو؛ اؤزونه خاص گئییمی، 

اش مدیری )مدیر کل(، اوالن شئیخی، مریدی، قطبی، بدیلی، رئیسی، ب

مین بیر حیله سی! بو یوخ دئمکدیر! چوخ دوالشیق، جانسیز، حرکتسیز 

 .185"بیر تشکیالت!

و  للنمکیتکم ریده ب نیعتیطب یعتیشر یعل ،یمکی گؤروندوگو اوسته

 یافالسا اوغراماق قانونو اولدوغونو، انسانالر و  توپلومالر قوردوقالر

 جیخار ندانینورماالر عتی( دا طبنیلر سهی)مؤسس نیقورومالر

 ی. اؤرنک و نمونه اوالراق "جمهورلمزیدرک ائده ب ینیگیلمدیاوالب

 ،یملریفقه عال رایس ری. بو دوشونجه اوزره، بیس نجه" دوشویاسالم

اونو  یمطهر یو مرتض ینیخم یروح هللا موسو دیباشدا س

 لهیفاض نهیمد نایاسیدون عهیش ندهیتلریرک اؤز ذهن رهیلشدیاسیس

عوام خالق  ینیگؤروشلر یاسیاؤز س اراق،یباخما نهیکلریستدیوزتمک اد

 یو اجتماع یاسیبوتون س نرا،ائتمکله انقالبدان سو غیتبل ندایآراس

 ندهیمحروسه س یکیممال رانیدا قلع و قمع ائده رک ا یالتالریتشک

 . الریآچد ولیچؤکوشه  یو اقتصاد یاسیس

و  دیانقالب سف ،یحات ارضاصال نین یدئمک، بو حرکت محمدرضا پهلو

و  یاوالراق بازار اهل لکیاولماقال ا نهیهیعل یس حهیال ونیتوالسیکاپ

                                                             
 .13علی شریعتی، تشیع علوی و تشیع صفوی، ص.  185
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.  جالل آل احمد یحرکت گؤرونمگه باشالد یانقالب ریب ندنیفئودالالر طرف

 یشییآز  داد و دوز قاتماقال  بو آنال ریاؤزو  بو آشا ب یعتیشر یو عل

. الریائتمگه( باشالد قی)تزر غاالمای)قشره( ده آش مهیکس یشگاهیدان

 شیلشمیاسیسورگونده اوالرکن بو س ینیخم یروح هللا موسو دیس

 غایشاهل کدهیرلیب لهیدوشونجه لر ا یریآ  ،یدوشونجه س سالمیا

( ویسئچه نک )آلتئرنات ریبو دوشونجه ب اراقیباخما نایاولماس یقارش

وعده لر و  وکیبؤ مدت ریسونرا، ب قدانیاله آلد یتیمیحاک ؛یگلد نایحال

آشاغا  یباش سهیبوگون ا ؛یاؤزونه مشغول ائتد یخالق لهیآرزوالر ا

. ریشدیباشالم لماغاییسا شییآنال ریب شیدوغرو ائنمگه و افالسا اوغرام

 یاوچون، عل یگیدرک ائتمد ینیو پروسه س یسورج کیللیتکم

و و اولدوغو دا قوشق کیمال نهیتیظرف وشونمکد ریساغالم ب نین یعتیشر

 :یازدیاوالراق  فیمؤل بیعوامفر ریب یعتیشر یآالر. عل نایشک آلت

صفوی حرکتی نین ساییقلیغی و باشاریلیغی اؤز حؤکومتی نین "

 -1دی: اساسالندیرماسی ایقورولوشونو ایکی گوجلو ستون اوزرینده 

ایران ملیتی! بیریسی شیعه اوچون خاص اوالن  -2شیعه مذهبی؛ 

انیردی؛ او بیریسی ایران ملیتینه، اونون ملی عادت عاطفه و شعارالرا دای

بو ایکیسی، ایران سرحدلرینی بؤیوک اسالم اومتیندن و و عنعنعه لرینه. 

دی. ائتنیک و آییر صفویلره رقیب اوالن بؤیوک عثمانلی ایمپراتورلوغوندان

ورکلردن ملی خصوصیتلرین جانالنماسی ایرانلیالری عربلردن و ت

عیرقی و ملی فرقلرین لی و غیر ایرانلی آراسیندا ایراندی؛ فرقلندیر

، اونالرین  دین اورتاقلیغینی چوخالماسی )شدت تاپماسی(

 .186"ضعیفلتدی

" ارانهیبو "هنرمندانه و هوش نین یعتیشر یعل یمکی گؤروندوگو اوسته

تورکلوگو اوزره  جانیو آذربا یغیشاهل یصفو شیکئچم یازماقالریمتن 

 لیتورکلوگونون د جانیبوگونکو آذربا مازکن،یداش یتیوئرمک ن یلگیب

 خدمت ائدر.  رماغایو شعورونو دا باسد ینجیلیب
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 ندایزامان ونلوالریقاراقو ،یمیاولوندوغو ک شارهیمتنلرده ده ا شکئچمی

 ونلویاؤزونه کؤک ساالراق زامان زامان قارا قو عهیو آنادولودا ش جاندایآذربا

اوزون حسن و  ندایزامان ونلوالریه ده آق قوائله ج ندا،یآراس ونلوالریو آق قو

 خی. شئیشدیچمآ ولی نایقدرت ساواش ندهیس لهیعائ دریحئ خیشئ

 زهیتبر یاؤلدورولدوکدن سونرا، سورگون اولموش  اوغولالر دریحئ

 یزلیگ خاراق،یچ والی لهیاورادان اردب اراقیممنون قالما کدنیلدیریگت

 جهینت یباشالماالر تهیفعال یلزیگ ندایاساس یقتلریو اؤز طر اشاماقی

 جانیقوراراق بوگونکو آذربا ینیدؤلت قتیطر لکیآنادولودا ا عهیش ندهیس

 .  یؤنَلدی رمگهیاَله کئچ یزیسونرا، تبر قدانیآلد ینیتورپاقالر یتیجمهور

" یتیمل رانی" و "اتیرانی"ا نین یعتیشر یعل یمسئله ن کی اوسته

 سهیا ندانیمیباخ استیو س کیبلیعوامفر یس ونلمهیدو نایشییآنال

آلمان  یزامان تلریدفعه ه ینجیری. بو گؤروشلر بالرییسا قیادلیش

مشغول اولموش  شهیا ندهی"وزارت علوم" اداره س نین یحؤکومت ستیناز

 خیتار یغیردیاوچون، قوراشد قی( فارسلWalther Hintz) نتزیوالتئر ه

آرامش  ،یبانیش ریمج نینظام الد ت،یسونرا اشم. 187یازدی ندایکتاب

 نهیگیلیتچیبو فارس مل ییخو ابیو عباس زر یآشور وشیدوستدار، دار

متنلرده  یقالریازدی هیدئ خیاوزره تار رانیگؤروشو ا االنی شیاساسالنم

  .الریباشالد شلتمگهیا

اونون  در،یحئ خیاونون اوغلو شئ د،یجونئ خشئی زامان او دئمک،

مذهب  عهیش لیماعاس خیو شئ یسلطانعل خیشئ یاوشاقالر

 یآنادولودا قوراراق قوزئ ینیدؤلتلر قتیطر عهیاؤز ش لکیو ا یاولدوقالر

 نهیساحه س تیمیحاک عهیش رمکلهیاله کئچ یزیو سونرا تبر یجانیآذربا

 وانید ریب ونلوالردانیاوالراق آق قو یلید وانیدا د چاو فارس شیلمیریقالد

 یشیی" آنالتیرانی"ا نین. بو مسئله ریشدینمیآل لیاوالراق تحو یلید

                                                             
187 Walther Hintz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten 
Jahrhundert, Berlin 1936.  
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 یعتیشر ی. علوخدوری یسیشگیلیو ا یلگیا ریهئچ ب لهیا یاساسل

 :شیازمی نهیهیعل یتیدورومو و وضع نین عهیش ینداکیزامان لریصفو

 کده،یاوستونه گلد شیا لری[ سونرا صفوندنی]سربداران حرکت لیا وزی"

اپو ق ی( ترک ائده رک عالینیتیتوپلوسونو )اجتماع دیمسج عهیش

قونشولوغوندا )اصفهانادا( ساکن اولدو.  نین یدیو شاه مسج ییسارا

( یصفو عی: تشاهیس عی)تش هی عهیسرخ( قارا ش عی)تش عهیش لیزیق

 .188دؤندو" نهینیآغالماق د ینی(. شهادت دلدواو لیدؤندو )تبد

 ندانیالریازی نین یاوستادالر یفرانسه ل یبو گؤروشلر ،یعتیشر علی

 یدوکتورا اوستاد نین یعتیشر ی. علریشدیلمه آلممتأثر اوالراق ق

 عهیش کی. او رومانتیدی" اونینیماس ییاسالم شناس "لو یفرانسه ل

 .شیرمیمدافع ائد یگیلیو عارفانه صوف یگیچل

دا آوروپاداکی بوتون  نی"مارکسیسم اسالمی" آنالییشی علی شریعتی

یدو. علی رد ائتمک اساسیندا اورتایا قو (ارزشلریلری )مدنی دگر

قارا  شریعتی نین بو گؤروشلری ایسه تأثیر آلدیغی فرانتز فانون آدلی

. 189فرانسه لی نین گؤروشلرینه اساسالنیردیبیر  )سیاه پوست( دریلی

 :دیفرانتز فانون یاز

                                                             
188 Heinz Halm, bax orada, S. 150, Alınmış: Ali Shariati, Red Shiism. 

جي ايلده کاریبیک دنیزينده، فرانسانین موستملکه شرايتینده -1925فرانتز فانون   189

جو ايلده کؤنوللو اوالراق -1944آداسیندا آنادان اولموش. او ايداره ائتديگي مارتینیک 

فاشیست آلمانییاسینا قارشي دؤيوشمک اوچون فرانسیز اوردوسونا گئتمیش و 

قارادريلي بیر عسگر کیمي اونا آغ دريلي فرانسیزالر طرفیندن برابر توتولماديغیني 

و فلسفه تحصیلي آلدي  ياشادي.  ايکینجي دونیا موحاريبه سیندن سونرا فرانسادا طب

جي ايللرين اوللرينده الجزايره گئتدي و بیر نئچه ايل روح خسته لیگی خسته -1950و 

سي  خاناسیندا باش حکیم وظیفه سینده چالیشدي. الجزايرده موستقیللیک محاريبه

جي ايلده موقتي اوالراق ائلچي کیمي سفر -1956نین باشالماسیندان سونرا، او 

زادلیق جبهه سي )فلن/میللي آزادلیق جبهه سي( تشکیالتینا ائتديگي میللي آ

قوشولدو. آنجاق اونا، الجزايرين موستقیللیگیني گؤرمک قسمت اولمادی. او  " يئرين 

لعنتلنمه سي"  کیتابي نین نشريندن جمعي اوچ گون سونرا، واشینقتون شهرینده بیر 

   خرچنگ خستلیگینه توتولدو و اؤلدو.خستخانادا 
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تمالییق. یئنی دوشونجه طرزینی ا.. بیز یئنی بیر دری یاردوستالر، "

 190"ق.گلیشدیرمه لیییک. یئنی انسان یاراتمالییی

 هونجو عصرد-14فرانتز فانون گؤروشلریندن تأثیر آالراق  علی شریعتی 

"سبزه وار" والیتینده "سربداران" آد وئردیکلری موغولالر  ینخوراسان

ییرمینجی  عصیانی دئیه اوالن کیچیک بیر حرکتی شیعه لیک  علیهینه

خاص اولگو ائتمگه و  یئنی بیر ده یاشایان شیعه توپلومالریناعصر

 ، اوخویوروق:اوتورتماغا چالیشدی یئرینه دئولوژیسینی شیعهای

بیرلیک ایدئولوژی ایله قرآنا قاییتمیش، ابوذر دعوتی و "علوی شیعه "

لیگی" ایله قاینامیش، قاویشمیش، "سربداران انقالبی" ایله "صفویلیک" 

یئرینه اوتورموش و ایندیکی زامانا اویقونالشمیش بیر اسالمدیر.  بو 

زونو گئریجی اسالمدان، صفوی شیعه لیگیندن، صفویلیگین اسالم اؤ

( و نوحه مرثیه ،شبیه خوانیرسمی و ارث گتیردیگی کلیساسیندان )

آییرد ائدر.  بو اسالم زامان متنینده، ایدئولوژیک ساواش میدانالریندا، 

امپریالیستی گوجلر ایله اوز اوزه دوران، دردلر و احتیاجالر دوغرولتوسوندا 

لتلرین انقالبچیل هدفلرینی مطرح ائدن بیر اسالم ساییالر. بو بیزیم م

اسالم زاماندان، تئکنولوژیدن، یاشاییشدا اوالن دگرلرین و رابیطه لرین 

سرعت ایله دگیشدیگیندن قورخمایان و قبیرلر بوجاغینا سوروکلنمگن بیر 

 صری نین رهبرلیک مسئولیتینیاسالم ساییالر. بو اسالم خالقیت و اؤز ع

بول ائدن بیر اسالم ساییالر. بو اسالم  بو عصرین انسانینی نجات وئرن، ق

دردلرینه درمان ائدن، بللی اولمایان مقامالرا آچیقلیق گتیرن و بوگونکو 

 191آرادان قالدیران بیر اسالم ساییالر". دا انسانین وجدان اضطرابالرینی

یونتاماقال  ورعلی شریعتی "ابوذر" آدلی بیر فیقو ،اوسته گؤروندوگو کیمی

ین شرط و قوشولالرینا جاواب وئرمگه ییرمینجی عصرو دیکتمکله 

یه دوغرو -قاباغا باخماق و حرکت ائتمک یئرینه گئری چالیشمیش. او 

                                                             
190 Frantz Fanon und sein Buch Die Verdammten dieser Erde: 
www.bpb.de/gesellschaft/bildung/filmbildung/193512  
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( و صفوی یئرینه "انقالب سربداریه" دئیه انقالبی ت به خویشتن)بازگش

شعار وئرمه سینه باخمایاراق گئری قایماغی و توپلومو دوشونجه 

بیر  حسرتینی میندان گئری سوروکلگمه و کئچمیشه دوغرو اؤزاخیب

بو دوشونجه طرفدارالری . گلجک آرزوسو دئیه نظریه ائتمگه چالیشمیش

بوگون فارس جامعه شناسالری آراسیندا "بازخوانی" باشلیغی آلتیندا 

کئچمیش کؤهنه فیکیرلری بیر داها توجیه ائتمگه و اونالردان انقالبی و 

 بیر آنالییش اورتایا قویماغا چالیشارالر.قاباقچیل 

شیعه  ،مطرح ائتمه سی مسئله سینی"سربداران" علی شریعتی نین 

اساسلی بیر اومتچیلیک گؤروشو دئییل، خاریجی گوج مقابلینده "ایرانیت" 

بو گؤروش مدنیت . منظور اولونارق دئیه فارس کیلیگیمینی قابارتما

یگی علیهینه؛ و سیاسته اوالراق باخیمیندان عربلیک و تورکلوک کیمل

 غرب علیهینه یؤنلمیش بیر ایدئولوژی ساییالر.

 نفر بئش نین یموغول خان ریب ندهیللریا الدیاونجو م 1330 - 1320

حمزه و حسن  نیحس دهیکند "نیباشت" نداینیاخی نیسبزوار یسیائلچ

دا ال  نایمالریو خان یکلریستدیقوناق اوالرکن شراب ا ندهیحمزه ائو

ال  رهیتوکنه رک شمش یصبر نیقارداش یکیا نیقارش نایدوقالریقو

 ینیاؤزلر نلریساک ندهیس جهینت یؤلدوردوکلرا یلریو ائلچ یآتماقالر

بونالر  کلهی. بئله لشیاشغال ائتم یو اداره لر شیرمی"سربداران" آدالند

بو  ندنیموغولالر طرف اراقیباخما نایگوج اولماغا باشالماالر نهیمحلده اؤزلر

علی شریعتی بئله بیر کیچیک حرکتی صفوی . شیلمیریحرکت باسد

 ماغا چالیشار.تایمپراتورلوغو یئرینه اوتور

علی شریعتی نین بو آبارتیجی و شیشیردیجی گؤروشلری ایلک اوالراق 

مختلیف  آدلی تشکیالتی نین سازمان مجاهدین خلقرادیکال و تندورو 

و فیکیر باخیمیندان دوشونجه محفلینی فرقان  قولالرینی و تئوریست

نتیجه اعتباری ایله کئچمیشده فقه عالیملری ایله تغذیه ائتدی. 

ر آراسیندا اوالن قوپوقلوق بیربیرینه باغالناراق یاللکیرواتلیالر و دانیشگاه
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دئیه هامی بیرلیکده نجف شهرینه سورگون اولموش سید  "همه باهم"

توپالنماغی و ایران ممالیکی ا دروح هللا موسوی خمینی چتری نین آلتین

نه تسلیم ائتمگه حؤکومتیتچی فقه تمامیتئوکراتیک و محروسه سینی 

 . یول آچدی

باش ونجو عصرده -14سبزوارین باشتین کندیده بیلیندیگی کیمی 

. شینمیتان هیسربداران دئ ندهیخیتار قیفارسل محلی بیر اتفاقیوئرمیش 

مختلف اولدوقدان سونرا،  دا انقالب-1979 یوال چیخاراق بو حرکتدن

 داالنماغایفا ی یانلیشقوروپالرفارس منسوب اوالن  لرهیدئولوژیا

قوروه  ستیکمون ریب ،لدهیا ینجی( ا1981) 1360. شاریو چال شیشمیچال

 نهیهیعل یاسالم یجمهور هیسربداران دئ-" رانیا یستهایکمون هی"اتحاد

 هی لگهیئنیدن و چوخ زمان کئچمه  دیساواش آچ ندهیمئشه لر لیآم

 .دیاوغرا

عرب ائتنیکینه منسوب اوالن امام حسینی  علی شریعتی 

یم ائتمک دوغرولتوسوندا ایرانیلشدیرمک، داها دوغروسو فارس تقد

 :یازدی

 یرانلیاونون ا یساواش آچماس نیقارش رلرهیکاف نین نیامام حس"

طرف  رانایا [نیامام حس یچونک]. الرییسا یائتمه س یروحونون تجل

آلماق اوچون باش  ین یقان نین نیامام حس نیر. مختاریحرکت ائد

بونو  یقوشولماس نهیموختار حرکت نیالریرانلیا دایسا ریب ،یرماسیقالد

. ریری" باش قالدعهی"ش قدایندیآل نایآلت یباسق یملت رانیا -: ریگؤستر

. بو اساسدا الرییسا وهیو م شیئمی یگیوئرد نیاو آغاج یحرکت یصفو

 یعثمانل اراداراقی جیباشالنق ریب یئنی لهیا نهیزم یقاباقک کیلیصفو

 .192"ریاوز اوزه دورار و مقابله ائد لهیا یدؤلت

شیعه تاریخینی نظردن کئچیردیکده محمد پیغمبرین یاخین صحابه لریندن 

اولموش سلیمان ابن ُصَرد آدلی ذات کوفه شهرینده یاشارکن کوفه لیلره 

                                                             
 .107- 106اسالمی، ص  -ت ایرانیعلی شریعتی، بازشناسی هوی 192
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دعوت خلیفه اولماق اوچون، ه شهرینه وساطتچی اوالراق حسینی کوف

ائتمگه ترغیب ائتدی. اونالر کوفه لی اوالراق کربالده زامانیندا حسینه 

کؤمک ائده بیلمدیکلری اوچون عملسیزلیکدن وجدان عذابی چکه رک 

توبه ائتمک و دوشمن الینده اؤلمک قرارینی آلدیالر. دئمک، آرادا "ایران 

ش. آوروپادا تحصیل آلمیش بیر شخص روحو" دئیه بیر فاکتور اولمامی

علی شریعتی نین خرافات اساسیندا انسانالری بوش بوش و اوالراق 

سالماسی، اولدوقجا فاجعه لی بیر سیاست و اَلَه اساسسیز سؤزلر ایله 

ساییالر. علی شریعتی نین امام حسینی "ایرانیت" روحونا شیادلیق 

یئری اتفاقی دئییل،  هئچ ده و اونو عربلیکدن آییرماغی باغالماغی

 اوخویوروق: نی اسالمیتدن تجرید ائتمگه چالیشمیش؛ شیعه گلدیکده

دن سؤز -آناسیدیر. من بو سایاق قاباغا گئده رک فاطمه مریم عیسانین"

 193 ."آچماق ایستردیم، آنجاق دئیه بیلمدیم

اوسته گؤروندوگو کیمی، علی شریعتی  مسیحیت پیغمبری اوالن 

"مریم" قارشیسیندا شیعه دئیه "امامت" آناسی عیسی مسیحین 

امام حسین نین آناسی "فاطمه" نی مطرح ائدر. آنجاق امام  اوچون

علی زامانیندا  بیرینجی امام اولمادیغی،"امامت" آنالییشی نین حسین 

مذهب آناسی دئیه مریم ایله دین و ایکی  خلیفه اولدوغونو دا نظره آالراق

وشدورابیلمدیگی اوچون، علی ه( اولفاطمه آراسیندا قوشالیق )موازن

آتاسینا، آناسینا، ارینه، اوشاقالرینا  آچماز اوالراق فاطمه نی شریعتی

فاطمه شخص ایله "فاطمه" هر بیر نسبت وئریلن نسبت وئرر، گئنه ده 

ساییالن شخصلرین هامیسی ایله نسبتی  ، فاطمه نیندئییل دئیه

دوغونو" لفاطمه اونون ده اؤزو"فاطمه نین  ،اولدوغونو و عئینی حالدا

علی وورقوالماق زوروندا قاالر. دئمک، بیر رومان یازماق روحیه سی ایله 

 .چالیشدی یازماغامتن مذهبی  شریعتی فارسلیق اوچون

                                                             
 علی شریعتی، فاطمه فاطمه است. 193
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قناعته اساسا  یگیده گلد نین یمطهر یمرتض یملریفقه عال عهیش

 مکشیعه لیکده دگیشیکلیک ائت، 194اوچون ی"عوامزده" اولدوقالر یاؤزلر

 ریاصولوندا هئچ ب عهیش ردهیتقد یکلریگؤرمد ندهیاؤزلر یارتجس

 ائتمک اولماز.  کیکلیشیدگ

 کیرومانت یمیک یعتیشر یعل لهای سؤزلر قورو اولدوقدا بئله مسئله

ائتمک اولماز.  کیکلیشیدگ یاصولوندا هر هانک عهیش لهیا ازماقیمتنلر 

 شاراقیتمگه چالاوزره "اغراق" ائ یتیشخص نیفاطمه ن یعتیشر یعل

 :شیازمی

دن سؤز -آناسیدیر. من بو سایاق قاباغا گئده رک فاطمه مریم عیسانین"

 :آچماق ایستردیم، آنجاق دئیه بیلمدیم

؛ فاطمه اولمادیغینی دئمک ایستدیم فاطمه خدیجه نین بؤیوک قیزیدیر

؛ فاطمه دئمک ایستدیم آنالدیم. فاطمه محمدین )ص( قیزیدیر

؛ دئمک ایستدیم یم. فاطمه علی نین )ع( خانیمیدیراولمادیغینی آنالد

؛ دئمک ایستدیم فاطمه اولمادیغینی آنالدیم. فاطمه حسین نین آناسیدیر

؛ گئنه دئمک ایستدیم فاطمه اولمادیغنی آنالدیم. فاطمه زینبین آناسیدیر

؛ یوخ )بونالر هامیسی وار؛ بونالر هامیسی فاطمه اولمادیغینی آنالدیم

 .195"فاطمه فاطمه آدالنار فاطمه دئییل(،

 یغیدیسا نیسونرا، فاطمه ن وردوقدانیبورادا اؤزونو  یعتیشر علی

ده فاطمه  نیاولدوغونو، سونوندا فاطمه ن دییعا نایسیهام نیشخصلر

باغالماق، اغراق ائتمک،  هیگؤ یئری. بو قدر شیائتم فادهیاولدوغو  ا

نه وئرمک  گهیل عهیش یعتیشر یعل لهیا ئمکی ینیلریمغز نیانسانالر

( کتابالر زیبوش )محتواس یچیدئمک، بئله ا ستر؟یدئمک ا نهو   ستریا

جامعه شناس  ین یعتیشر علیائدر.  یتداع یازماغیانشا  ازماقی

                                                             
مرتضی مطهری، عوامزدگی:   194

http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=421&BookArticleI
30854D=1  

علی شریعتی، فاطمه فاطمه است: خواستم بگویم فاطمه دختر محمد )ص( است  195
 دیدم که فاطمه نیست.

http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=421&BookArticleID=130854
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=421&BookArticleID=130854
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 ریعوام ب نین یجامعه س یمحروسه س یکیممال رانیقلمه آالنالر، اونو ا

لکه ده ب یوورقوالماقالر ینیگیائتد تیجامعه و توپلوم اولدوغونو تثب

 دیو متن تؤرتمک و تول ازماقیمتن  ی. آنجاق بئلنچنیاولماس شیالنی

و  یلگیده ا لهیا قیاسالم شناسل یحت ق،یجامعه شناسل نیائتمگ

 . لمزیاوالب یعالقه س

ده شهریور آیی نین -1344 ایسهمحفلی نهضت آزادی )ملی و مذهبی( 

الت دوغدو. مجاهدین خلق ایران آدلی بیر چریکی تشکی اون بئشینده،

مهدی بازرگان و علی شریعتی نین یازدیقالری سیاسی  لر،مجاهد

"فضل هللا مجاهدین علی القاعدین اجرا  مذهبی متنلری اساسیندا

نه بایراق ائده رک شاهلیق علیهینه سیالحلی لریعظیما" شعارینی اؤز

انقالب عرفه یانچیالری رادیکال ساواشا باشالدی. علی شریعتی نین 

و "اسالم  القلمه آلماق اسالم رینی دوشمنلمیلافقه ععه شیسینده 

دا علی گودرزی باشلیغی آلتیندا -1356منهای روحانیت" باشلیغی آلتیندا 

خطلر بللی اوالراق فرقان  ،انقالب اولدوقدان سونرافعالیته باشالدی. 

گوروهو مالالالری علی شریعتی خطی نین دوشمنی قلمه آلدی. بئله 

اوخوموش مالالالری تئرور ائتمکله مشغول اولدو. محمد  لیکله فقه درسی

فرقان مفتح، مرتضی مطهری و قاضی طباطبائی آدلیالری تئرور ائتمکله 

 اسالم"علی شریعتی عضولری تانیناراق اعدام اولدوالر و آرادان گئتدیلر. 

 :موضوعسو اوزره یازدیمنهای روحانیت" 

روحانیت  ،نیا یوکسلدیگیبیر مدت اوالر، من ایسالمیتین بیر مقام"

انحصاریندان و کنترولوندان چیخدیغینا اومودلو اولموشام. دوزدور؛ ایندی 

بو مرجعلرین و مجتهدلرین"  –اساسی قودرت گئنه ده رسمی روحانیتین 

 -دیر. بونا باخمایاراق، ایسالمیت رسمی اولمایان نسللر آراسیندا،-الینده

گؤزلنیلمز و  –ربان وئرنلر آراسیندا اؤز جانیندان کئچنلر، اؤز جانینی قو

ده پول -یش. اونالر بو چرچیوهقازانمانتظاردان اوزاق اؤزونه خاص عاشیقلر 

ایسالمی، زامانی و تاریخین اونالر، و دین ایله محصور اولمامیشالر. 

ونالر ایسالمیتین اوزونو دونیا ارک ائتمیشلر. آخیشینی سئوه رک د
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دا بگه نیلر دوروما )وضعیته( ونیاچاپیندا دگیشمیش و ایسالمی د

رسمی روحانیتیمیزین اؤلومو ایله خوشبختلیکله ایسالم   .گتیرمیشلر

 .  196"اؤلمه یه جکدیر

اوسته گؤروندوگو کیمی، فقه عالیملری )رسمی روحانیت( نین اؤلومو 

دئمک، اسالمدا مالال آنالییشی نین اولمایاجاغینی منظور ائدر. او 

وگو )گروهو( خمینی خطینده اوالن سیاسیلشمیش اساسدا دا فرقان بؤل

مالالالری هدف آلدی. آنجاق فرقان محفلی چیریکلیک عملیاتینا تدبیرلر 

گؤرمدیگی اوچون، قیسا بیر زامان ایچریسینده عضولری تانیندی، توتولدو 

 علی شریعتی گئنه ده آرتیرمیش:و دارماداغین اولدو. 

لمایاجاقدیر. قومداکی و گلجه گین ایسالمی مالال ایسالمی او"

مشهدکی ایسالم دا دگیشه جکدیر. مذهب گوجو ایندیدن، گونو بوگوندن 

 .197"رسمی و ارثی مرجعلرین و مجتهیدلرین اختیاریندا دئییل

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی بورادا اسالمیتی خاص بیر 

ایرانیت دئیه  سسسیزجه  سیاستین خدمتینه آلماق اوچون، اسالمیتی

شاهلیغا قارشین بیر دیرنمک وسیله سی  الارسلیق خدمتینه آلماقف

 کیمی تبلیغ ائتمگه چالیشدی. 

دن بیر ایدآل شابلون دوزتمکله او شابلون -علی شریعتی ذهنینده شیعه

 ، اوخویوروق: دیایدئولوژیلری وورماغا چالیش بیری ایله بو

سی  بیر قدرت فلسفهاسالم باشچیسی اؤلدوکدن و اسالم "....  

رکت ایله ده بو حشکیلبیر  چیشکیلی آلدیقدان سونرا، شیعه اعتراض

قورتاراراق اونون انقالبچی  فالکتدن )ورطه(مقابله ائده رک اسالمی 

مین ایل بویونجا رهبرلیگین  گئنه ده شیعه شکیلینی قورویوب ساخالدی. 

                                                             
، 123ص.   ، دفتر سوم1355گیری طبقاتی در اسالم،  علی شریعتی، جهت 196

آلینمیش: مهدی جامی )جمعی از پژوهشگران(، شریعتی، "امروز و آینده ما" نگاهی به 
 203، ص. 1396چهل سال، لندن، میراث فکری او پس از 

، با 1و مجموعه آثار  11علی شریعتی، نامه به آقایان همایون و میناچی ص.  197
 .136مخاطب های آشنا، ص. 
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ساسانلی،  اشرافیت،  آرخاالناراق پاک نیتینه و عدالت سیستیمینه

محکوم اوالن ملتلرین و و بوگونکو غرب ایمپیریالیسمی  قارشیسیندا رومل

گئنه ده ظولوم ایله اوز  شیعه لی اولدو. سورقو و سوآلالرینا جاواب وئرم

ده ی انسانالرین ایستکلری نین بیر بؤلومونو اله گتیرمکلاوزه قاالن بیلینج

انسان کرامتینه اونالرین آختاردیقالری آزادلیغا و  اوالنالرا کؤمک ائتمکله

 .198"قورولماسینا یؤن آلدیحؤکومت بیر اساسالنان 

منظور ائتدیگی "آزادلیق و انسان علی شریعتی  ،اوسته گؤروندوگو کیمی

کرامتی" آنالییشی انقالبدان سونرا، حاکیمیتی اله کئچیرمیش کسیم 

طرفیندن "حزب فقط حزب هللا" دئیه درک ائدیله رک بوتون ایران ممالیکی 

ه سی، سیاسی "شیعه" مفکوره سی اساسیندا خوشبخت محروس

 اساس گؤتورولدو.   آرزوسو ائتمک

اؤز  مقامالرین هئچ بیری ایله شیعهایفاده ائتدیگی علی شریعتی نین 

شیعه  نین کئچمیش اوزلشمه میش. شکیلده قهر آمیز تاریخینده 

ی بیر چبشیعه او قدر ده قاباقچیل، انقال ،تانیق اولدوغوموز کیمی تاریخینه

ر سیاسی حزب ه بییندریسآخین اولمامیش. ترسینه شیعه اسالم ایچ

سونرا ایکینجی چابا ، قالماغا )علی زامانیندا(حاکیم  اوالراق ایلک

دن کوفه شهرینه دعوت ائتمکله -)سعی( گؤستره رک حسینی مدینه

حاکیمیتی اله کئچیرمک دوشونجه سینی داشیماسینا باخمایاراق، 

شیعه دان سونرا، یئنیلگه یه اوغرادیقو یالقیز قالدیقدان کربالده حسین 

ساکین بیر مذهب سنیلیگین مخالفتینده  سیاستدن اوزاق دوراراق

  اولماغا و شکیلنمگه چالیشمیش.

جالل آل اسالم پناه  ودوشونجه باخیمیندان مرشدی  نین  علی شریعتی

تنقید  مذهب آنالییشینی نین و فقه عالیملری ده  مؤمنلری احمد 

، یردیایستائتمک  چیمذهب اساسیندا انقالب یآتیشینا توتاراق اونالر

 یوروق: وخوا
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دینین طبیعتی تمام مؤسسیسه لری، رسمی و سنتی ایله آغیرلیقلی "

اوالراق خرافاتا اساسالنار. دینین عادت و عنعنه سی کئچمیشه قاچاراق 

 .199"ائدرحساب و اؤزونو قبریستانین دروازه بانی 

وگو کیمی بو ذاتالر مؤمنلرین و فقه عالیملری نین دینی عقیده روندگؤ

یوواالرینا چؤب احساسالرینا توخونماق و لرینی تنقید ائتمک و اونالرین 

انقالب  الر. او اساسدادیی ائتمگه چالیشچاوزاتماقال اونالری دا انقالب

یئنی نسلین ذهنیتینده ملکه  طرفدارالریعلی شریعتی و  عرفه سینده

ایران شهرلرینده سیاسی و اجتماعی  ،دیکلری "شهادت" شعاریائت

سیاسی مقصدلر اوچون، الردا و ییغینجاقالردا زامان زامان یتوپالنت

 کربال دا اؤز اهمیتینی بیر دا،. بئله لیکله عاشورا دینباشالسسلنمگه 

 :؛ اوخویوروقاوالراق اودوزدو وفاکتور دین

 أرضٍ  "
 .200"َکرباَلُکلُّ یَوٍم عاشورا و ُکلُّ

سنتی شیعه اوچون هرگون عاشورا دئییل، فقط محرم  ،بیلیندیگی کیمی

گونو و  ساییالر. بو اساسدا عاشورا گونو آیی نین اونونجو گونو عاشورا

، هر اقن اوزاقالشدیرمماهیتیند اؤز مذهبیآنالییشالرینی کربال تورپاغی 

 واقعه سی کربال لهای گون عاشورادیر و هر یئر کربالدیر  دئیه شعار وئرمک

. هر هانکی والرهر هانکی بیر سیاسی هدفه وسیله ا ده

مقدسلشمیش بیر واقعه نی سیاسی مقصدلر اوچون وسیله ائتمک اؤزو 

 ساییالر.  حتی شیادلیق ده نتیجه اعتباری ایله عوامفریبلیک

ایستر انقالب زامانی و ایسترسه ده ایران و عراق  ،بیلیندیگی کیمی

 ساواشارکنبیربیرلری ایله  الری،کی مسلمان توپلومساواشیندا ای

ساواشماغا  ونالریماق ایله اتانسانالرا خاطیرال نیشهادت فلسفه سی

                                                             
199 Mottahedeh, Roy: Der Mantel des Prophten oder das Leben eines 
persischen Mullah zwischen Religion und Politik, S. 266. 

ده حسینه ارشاد مسجیدینده دانیشیغی شهادت فلسفه -1351علی شریعتی نین  200
سینه اختصاص وئریلمیش.  ساواک علی شریعتینی تعقیب ائتمگه باشالدیقدان سونرا، 
بو شعار اجتماعی و سیاسی محفللرده مطرح اولماغا باشالمیش.  متن اوالراق باخ: 

 .4لی شریعتی، فلسفه تاریخ در اسالم، بخش ع
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مسلمانین مسلمان قانینی آخیتماسی نین  بئله لیکله .ترغیب ائتدیلر

 اکثریتیده اؤلنلرین  ههر ایکی طرفد م اولدوغو دقتدن یایینمیش اولدو؛حرا

نجاق حاکیم داییره لرین سیاستلری فرق ائدیردی. ایران ؛ آایدیلرمسلمان 

ممالیکی محروسه سینه حاکیم اولموش شیعه تئوکراتیک حؤکومت، 

انقالب صادر ائتمک و عراقدا بیر  عراغا باشدا سید روح هللا خمینی

ائتدیگی نتیجه سینده، صدام  شیعه حؤکومتی قورماق تبلیغات سیاسی

جنوب غرب بؤلگه ، ایرانین اق اوچونحسین ده اؤز حؤمومتینی قوروم

بو مسئله اؤزلوگونده اله آلینمالی بیر  باشالدی.لرینی اله کئچیرمگه 

فرح پهلوی نین دفتر مودیری  ،محمدرضا شاه زامانی مسئله ساییالر. 

فرح پهلوی دفترینده ایشه مشغول اوالن گئنه ده  ،اوالن رضا تقی زاده

شاها یئتیریلدیگی اوزره رین بو موضوعالسیدحسین نصر واسیطه سی 

 بیلگی و معلومات وئرمیش؛ اوخویوروق:

ده ایسالمالشماق قیزدیرماسی چوخ حیس -"... او گونلر جامعه

ین نوه سی، دین اوجاقالری، او -اولونوردو. حسین نصر، شئیخ فضل هللا

مرتضی مطهری ایله یاخین  نظر صاحیبی اوالندن ایسالم اوزره -جومله

سی وار ایدی. او بیر سایدا شاهین یاخینالرینی، او  ایلگی و عالقه

دن  فرح پهلوینی، ایرانی سیاسی کریزدن کئچمک اوچون، -جومله

مذهچیلری سیاسی قدرته اورتاق ائتمک و شاهلیغی صفویلر 

بو مسئله اوزره  زامانینداکی کیمی ائتمک اوزره راضی ائتمیشدی.

حیس ائدیردیم، بیر  -انقالبدان نئچه ایل سونرا، حسین نصر دئدی: 

موقعیت یارادا بیلم، او موقعیتده آیت هللا خمینی ایله شاه آراسیندا بیر 

و صفویلر زامانیندا اولدوغو کیمی،  واسیطه اوالراق، اونالری باریشدیرام

ین ایچریسینده بیر تور اسالم سلطنتی حؤکومتینه مالیک اوالق. .... او آی

ی ائشیتدیم دئیه تلویزیوندان بیر ، سیزین "انقالبی نیزین سسی"نشاه

خبر اوخودو. او مملکتی ترک ائتمک اوچون، تصمیم توتموش و بو مسئله 

آرایا قویموشدو. نئچه گون سونرا، خمینی نی ده نی ویلیام سولیوان ایله 
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شاها اوستون توتان سولیوان، شاهلیق نظامیندان کئچمه نین قاچینماز 

 . 201".بیلدیرمیشدی.تون رئیسلیگینه اولدوغونو، گیزلی بیچیمده واشئنگ

اوسته گؤروندوگو کیمی آمریکا مقامالری دا شاهین ایراندان آیریلماسی و 

اسالم آدی آلتیندا روسیه کؤمونیستلیگی علیهینه بیر اسالم حؤکومتی 

مشروطه حرکتینی مشروعه قورولماسی اوزره راضیلیغا گلمیشدیلر. 

ن شئیخ فضل هللا نوری نین الم اواعدا مشروطه چیلر طرفیندن ،نالقلمه آ

)شاه و شئیخ  مشروعه نوه سی، سید حسین نصر، شاه و اطرافالرینی

فرح پهلوی ایله  اوزره قانع ائتدیکدن سونرا، سی مسئله حؤکومتی(

نجف شهرینده سید دا بیرلیکده بغدادا صدام حسینی گؤرمگه و اورادان 

شماغا و ی اوزالشاه حؤکومتی ایله مذهبیلر ابولقاسیم خوئی نین

بو ؛ ائتمگه گئتدیلر اوچون، تکلیف یاخینالشماغا ترغیب ائتمه سی

 اوخویوروق:دن -دوغرولتودا رضا تقی زاده

"خمینی نین شرریندن خالص اولمانی صدام حسین قاباقجا بیلدیرمیش و 

اونو عیراقدا مذهب )شیعه و سنی( قارشی دورماسینا یول آچان بیر 

دام حسین داها آیرینتلی شاهین خانیمی فرح عامیل قلمه آلمیشدی. ص

ایله بو مسئله نی آرایا قویدو. ... "حضرت ملکه یه دئیینیز، قارداشیم، 

شاها دئسین. ساواش تانکالرینی و نظامی تجهیزاتی خیابانالرا آپاراراق 

افراطچیالری قورشونا دوزسون. اونا دئیینیز، بوگون مین ایرانلی اؤلرسه، 

 .202"ن ایرانلی نین اؤلمه سیندن داها دا یاخشیدیرصاباح بیر میلیو

خمینی موسوی اوستکی متندن ده بللی اولدوغو کیمی، سید روح هللا 

گلیب گئتمکده اوالن ائلچیلری واسیطه سی  تهرانداننجفده اوالرکن ده 

قارشی بیر  نده شیعه و سنی کسیمی آراسیندا داعراق جامعه سیایله 

دن ناراحاتلیق -بو مسئله صدام حسین، دوغو اوچوناول دورما )تنش(

ده -1357صدام حسین نین بو تکلیفی اساسیندا حیسی کئچیریردی. 

                                                             
201

بینی پیامبرگونه صدام،  هللا خویی و پیش رضا تقی زاده، دیدار شهبانو فرح با آیت 

  ir/opinion/a-www.dw.com/fa-47490812 :13.02.2019تاریخ انتشار، 
 باخ اوسته، هللا خویی دیدار شهبانو فرح با آیترضا تقی زاده،  202

http://www.dw.com/fa-ir/opinion/a-47490812
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تانکالرین دا تهران خیابانالرینا گلدیگینه تانیق و شاهید اولدوق. آنجاق 

آمریکا مقامالری نین توتدوغو تصمیملردن ده بللی اولدوغو کیمی شاهین 

حاکیمیته گلمه  اسالمی حؤکومتیئرینه خمینی باشچیلیق ائتدیگی 

خمینی فرح پهلوی نی مشایعت ائدن سیدحسین نصر ایسه ایدی. 

اوالراق ایستر شاه اطرافیندا خط واسط خطی و شاه خطی آراسیندا 

جریان ائدن گلیشمکلری و ایسترسه ده صدام حسین ایله تهران 

حزب مرتضی مطهری واسیطه سی ایله آراسیندا اوالن دانیشیقالری 

هئچ سید روح هللا خمینی ذاتا چاتدیردیغی دا یه باشدا -تلفه اسالمیمؤ

بیر شک و قوشقو یئری بوراخماز. کئچمیش صحیفه لرده تانیق و شاهید 

اولدوغوموز کیمی مرتضی مطهری ایستر علی شریعتی، مجاهدین 

خلق، فرقان و ایسترسه ده آیری سیاسی جریانالرین نظرلرینی ائلچی و 

ی دورمادان خمینی آدرئیسینه یازمیش و اونو الزیم مکتوب واسیطه س

 تصمیملر توتماق اوچون معلوماتالندیرمیشدی. 

-11یاس توتار، عزاسینی ساخالر،  ندهونجو گونو-10محرمین  ،شیعه

-شیعه  ایشینه باشالر. ندهینجی گونو-12ائوینده اوتورار و  ندهینجی گونو

حیاتا طرفیندن  به چیلرکربالده تواوالراق یم دتعیین ائدیجی آدده 

 ، نی ایلین بوتون گونلرینه تعمیم وئرمکلهکئچمیش یاس مراسیمی

"عاشورا گونو" ده انسانالرین تاریخی خاطره لرینده اؤز اهمیتینی 

هر  )هر گون عاشورادیر؛ هر یئر کربالدیر( ایتیرمیش اوالر. بئله بیر تکلیفی

او  ملری طرفیندنهانکی حاکیم تکلیف ائتسه ایدی، یقینا فقه عالی

 اعتراض اولوناردی. "شیعه دوشمنی" دئیه  حاکیمه و حاکیمیته

محمدرضا شاه زامانیندا یاز فصلی نین اولینده  ،بیلیندیگی کیمی

غا چکمگه باشالدیالر. بو عمل فقه عالیم لری اقاببیر ساعت ساعاتالری 

ن یئرینی طرفیندن آرزو ائدیلمز قلمه آلیندی. علت ده گون اورتا نامازی نی

چاشدیرماق  گون اورتا نامازی نین دقیق واقتینیانسانالری یدیرماق و اج

فقیه لر شوراسی  دی. آنجاق گونوموزدهدئیه قلمه آلینیاتمیش  ندهنیتی

بایرام قاباغیندا ساعتی قاباغا چکمک و  حؤکومتی نین بایراغی آلتیندا،
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مه آلینار. بو پاییزین اولینده ساعتی دالی چکمک ده طبیعی بیر عمل قل

دئییل، داها آرتیق فقه  ایناندیغی شیعه مذهبینه متی نینا شیعه دا

 اعتقاد آخوند زده اولدوقالری وداها دوغروسو  ،ناعالیملرینه ایناندیقالری

  ایله ایضاح اولونمالیدیر. فقه عالیملرینه اقتدا ائتدیکلریباخیمیندان 

نالییشینی "کل یوم ده اوالن عاشورا آ-شیعه بو آرادا علی شریعتی

، باشدا ینلرشیعه توابچی دکی -کوفهعاشورا، کل ارض کربال" دئیه 

بللی )مشخص(  ،سوواریلمیشبیر داها قان ایله  ین-سلیمان ابن ُصَرد

 اساسینی یئریندن ائتدیکدن و اونوو  سینی پایه اولموش بیر مراسیمین

 ز دئیه توپلوموخاص بیر یئر و خاص بیر گونه عایید اولما

"غیبت  ن غائب اولدوغوامام زامانی نرا،سو 203یوبازالشدیردیقدان

یاخشی اولماز و دا  یاشاماق حالیندا گؤزلمک و انتظار نیالکبری"

سیاسته قاتیلماق الزیم دئیه "امام  زامان" مسئله سینی "امامت" 

نه فقه عالیملریسیاسیلشمیش "تشیع علوی" دئیه  ،باشلیغی آلتیندا

 اوخویوروق: ،سیریماغا چالیشدی

 )امامت( کیلیامام"

بیر  اوالن امت جامعه سی نین انقالبچی قوروجو سیستیمینه ،امیلیکام

اینانج و اینامدیر. بو سیستیم بیر رئژیم اوالراق تاریخدکی آیری رئژیملرین 

علوی شیعه قارشیسیندا یارانمیش. اونون رسالتی پیغمبردن سونرا 

شیعه امامالری، اؤز  رئژیمده ماقدیر. بوباغلی قال لیگینده شیعه امامالرینا

دوغما کاراکتئرلرینه گؤره، جمعیته رهبرلیک ائتمک حقوقونا مالیکدیرلر. بو 

ی اوالن بیر علوی شیعه لیگینه اینانج امام زامانین غیبت واقتیندا اساسدا

او رئژیمه قارشی اوالن نظامین قارشیسندا تسلیم  ،انسانمؤمن 

ه قبول ائدن حؤکومتلر امام زامان نائبی اوالن، شیع اولماسینی رد ائدر.

                                                             
 .4علی شریعتی، فلسفه تاریخ در اسالم، بخش  203
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اداره  اساسیندا و مقصد یول ،قایداخالقی امام زامان منظور ائتدیگی 

  .204 "..ائدرلر.

 علی شریعتی نین بو آنالییشی بوگونکو والیت فقیه حؤکومتی طرفیندن

علی شریعتی نین امام زاماندان آنجاق . ده جان و کؤنول ایله قبول اولوندو

 و قرائتی ایکی مسئله نی نقض ائدیر:ب

"غیبت  امام زامانین خاریندا قبول اولونانشیعه لر آراسیندا تاریخ آ -1

امام زامان هئچ بیر شیعه اوصولونا گؤره، . آنالییشیالکبری" 

کسی نائب ائتمدیگی اوچون، هئچ کیم امام زامان نائبی دئیه 

 شیعه لره حؤکومت ائده بیلمز.

فقه عالیملری بیر  نقشی دانیالر. مجهتدلرین فقه مسئله لر اوزره -2

شیعه حقوقچوسو اوالراق اؤز رسالتلرینی دین مسئله لرینده 

درک ائتمگه رک جامعه نین آیری ساحه لرینده، تخصصلری 

 اولمایان ساحه لرده مدیر و رئیس اولماغا چالیشارالر.

ؤولتی اؤزو امام زامان دعلی شریعتی نین آنالییشینا گؤره، شیعه امتی 

-سیاسی ده ین گلیریامالک موشونکئچمیشده وقف اولقوراجاق. 

اجتماعی مجادیله، تحصیل مؤسسیسه لری و درس کیالسالری اوچون 

انقالبی نهضتین  آنالییشی ایسه، . مرجع  تقلیدجاقمصرف اولو

خدمتینه آلینمالیدیر. سنتی تقلید بوندان سونرا انقالبی )حؤکومتین( 

ت ائده جکدیر. تعقیبلر زامانی شیعه اینانجی نین و انتظاما خدم انظام

انقالبی کادرالرا سوء قصد دئیه تفسیر و تعبیر  گیزلی توتولماسی )تقیه(

 اولوناجاقدیر.

و پارامیلتئر  دئییل، چیریکی ، دین و مذهب آنالییشیبئله بیر دوشونجه

 اوزره بو دا علی شریعتی نین الجزایربیر دوشونجه ساییالر.  )نظامی(

فرانسه ایستعمارچیلیغینا قارشین یازیلمیش مجادیله ادبیاتینی 
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لن تأثیرلردن ایلری گله بیآلدیغی اوخوماسی و فلسطین مسئله سیندن 

انقالب  ،گونونه کیمی : غلبه)ثوره ثوره حتی نصر بیر آنالییش ساییالر

 (. انقالب

دن بو تعبیری و تفسیری اسالمیت ایله اوست -علی شریعتی نین شیعه

 ،علی شریعتی نین آنالییشینا گؤرهوسته  دوشمز بیر خیال ساییالر. ا

علی شریعتی نین شیعه ینار. ایل اسالم تاریخی خطا قلمه آل 1400

دؤنم و قیزیل " بیر اوالراق تاریخی اسالم و اسالمیتین ترسینهآنالییشی 

 خیال اولونار.    "قیزیل دؤور

ییشینی اؤز ماهیتیندن عاشورا آنال ،علی شریعتی نین بو چاباالری

سنتی  ،اوزاقالشدیرماق و امام زامان اوزره انتظار آنالییشینی دوردورماقال

. بو دا دین و منظور ائدرایدئولوژی ائتمگی  شیعه مذهبینی بیر انقالبچیل

ساییالر. داها دوغروسو مذهب آنالییشی ایله باغالشماز بیر آنالییش 

باسی نین ایپ اوجالریندان بیری اسالمیتدن قاچماق چا فارسلیغا خاطیر

 شیعهجالل آل احمد و علی شریعتی بوگونکو سیاسی  ساییالر.

 ،ده اؤزو سید روح هللا موسوی خمینی ایدئولوژی نین آتاسی ساییالرالر.

دئمک ایستدیکلری  ،گؤروشوندهجالل احمد قومداکی ینجی ایل، -1342

 205.ده ائتمیشدیرایفادئییلدیگینی  هامیسی "غربزدگی" کتابیندانین 

و  نیعلی شریعتی نین ایشلتدیگی "نیابت از امام شیعه" دئییمی

قرآندان خاص مسئله سینده  206فقه عالیملری "خمس" ،اصطالحینی

 دن خاص بیر قرائت ائتمکله-گئنه ده شیعه ،کیمیقرائت ائتدیکلری 

امام زامان  بیر فقیه شخصین) اؤز حئسابالرینا دئیه "مصادره به مطلوب"

بو آنالییشینی اورتایا قویموشالر.  "والیت فقیه"صادیر ائده رک  (بینائ

ینجی ایل قاجار -1850شئیخ جعفر کشفی طرفیندن ایلک اوالراق مسئله 

شاهلیغی قارشیسیندا دیکتیلمیش. اورادا شئیخ جعفر کشفی شیعه 
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اش تنها یک بار امام را مالقات کرد، مرکز اسناد انقالب  آل احمد در طول زندگی 

 www.irdc.ir/fa/news/3536اسالمی: 
: اورادا خمس ساواشدان قازانیلمیش ثروت منظور 41، آیه 8سوره  باخ قرآن مجید، 206

 اولموش.

http://www.irdc.ir/fa/news/3536
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و معنوی قولو ایسه  قولونو شاه و سیاسی توپلوموندا حاکیمیتین دنیوی

  .207دودئیه بیر ادعا اورتایا قوی ائتمه لیدیرلری نائبلیک فقه عالیم

ایللرینده بو  1349 -1348 ،سید روح هللا موسوی خمینی نجفده اوالرکن

"والیت فقیه" باشلیغی آلتیندا بیر آنالییشی بیر نظریه حالینا گتیره رک 

 شیعه والیت فقیه حؤکومتی داکیایران بوگونبیروتدا چاپ ائتدیردی. کتاب 

ایستر شیعه حؤکومتی نین دنیوی و ایسترسه ده معنوی  الییشینداآن

فقه اولمایان سیاسی نین اختیارینا آلینمیشدیر.   قولو فقه عالیملری

خادیملر ده فقیه لر شوراسی نین تؤکدوگو تدبیرلر اساسیندا سیاسی 

 مسئله لری قاباغا آپارماغا محکومدورالر.

سید روح هللا موسوی  -: زیمالوورقوالماق یئری گلمیشکن بونو دا 

نه عالقه خمینی بیر چوخ فقه عالیملری نین ترسینه اوالراق فلسفه علمی

و ذلتلر ده قومداکی  لر. بو اساسدا چوخلو تهمتسی اوالن بیر ذات اولدو

 . عروض قالدیفقه عالیملریندن مسنتی 

                                                             
207 Heinz Halm, bax orada, S. 132. 
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 باش وئرمیش انقالب ایران ممالیکی محروسه سینده

 

سببلری یوخدور. انقالبالر اقتصادی، اجتماعی و  انقالبالرین مذهبی

رین یارانماسی نین سببینی تاپماق سیاسی بحرانالردان دوغوالر. انقالبال

و اوزون زامان آخاریندا تاریخچیلره  ه، سیاستچیلراجامعه شناسالر اوچون،

احتیاج دویوالر. بو یاناشماق ایران ممالیکی محروسه سینده باش 

ون ده کئچرلی ساییالر. ایران انقالبی نین مذهبی وئرمیش انقالب اوچ

 شکیل آلماسی، غرب ناظرلراساسیندا یانسیماسی و ایدئولوژی 

 نیگؤزلنیلمز اولدوغو اوچون، بو گلیشمه چوخلو غرب ناظرلری طرفیندن

غرب . دییول آچده و گئنیش چاپدا یانلیش قضاوتلره  مات و حئیران قویدو

  لیهینه باش وئرمیش و یئرینی شئیخلیگهسیاستچیلر ایراندا شاهلیق ع

اورتا چاغالرا )قرون وسطی( حاکیمیت دگیشیکلیگینی  ائتمیش تقدیم

 الر. اراوزرینده دارتیشبو دگیشیلیک دؤنوش دئیه 

اصلینده شیعه نی کئچمیش تاریخیندن  ،ایرانداکی سیاسی انقالب

ملره ائتمک و چوخلو دگیشی قوپارماق و شیعه ایچریسینده دگیشیکلیک

شیعه دوغولوش گوندن دگیشیمه اوغرایا اوغرایا گله . یول آچماق ساییالر

قالیب آنجاق بو دگیشیکلیگین اوزون مودتلی رک گونوموزه چاتمیشدیر. 

بیلیندیگی کیمی صفویلر سورقو و سوال آلتینا آلینار.  دا قالمایاجاغی

ا زامانیندا شیعه بیرینجی دفعه رسمی مذهب اولمانین یانی سیر

نجاق صفویلرین حاکیمیتدن گئتمه آ. حاکیمیت ساحه سینده ده ایشلندی

سی ایله شیعه مملکتده عموم خالق مذهبی اولدوغونا باخمایاراق 

حاکیمیته گلدیگی گونه دک دین سیاستدن آیری  "اسالم جمهوریسی"

 توتولدو و شیعه اؤز سنتی دورومو و وضعیتینی قورودو.

نین نتیجه سی  مشروطه حرکاتیایران ممالیکی محروسه سینده، 

بیر قارشی دورما یارانماسینا  ،مشروطه یوخسا مشروعه دئیهاوالراق 

باخمایاراق مشروطه  چیلرین شئیخ فضل هللا نورینی اعدام ائتمکلری ایله 

الئیکلیک مذهبچییلیگه کئچری ده اولسا، غالب گلدی. آنجاق احمد شاه 
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 چیزامان، خاریجی ایستعمار یرطبی معالجه اولماغا گئتدیگی ب آوروپادا

گوجلر، سید ضیاالدین یزدی واسیطه سی ایله کئچمیشده هلند 

سفیرلیگینده مهتر اولموش رضاخان میر پنجی، قاجار شاهلیغی نین 

قوشون بیرلیکلرینده نظامی دؤره گؤردوگو و حاکیمیت چئوریلیشینه 

بئله لر. اویقون و مناسب بیر شخص اولدوغو اوچون، ایش باشینا گتیردی

و لیکله قاجار شاهلیغی یئرینه نژاد پرست بیر فارس دؤلتچیلیگی 

. بو دؤلت سنتی فئدرال و 208نین اساسی قویولدوایستعمارچیلیغی 

فارس دیلی و مدنیتینی ممالیکی محروسه سیستیمی نین یئرینه 

 اساس گؤتورموش بیر مرکزیتچی دؤلت اولدو.

دؤلتچیلیک نظریه سینه اساسا محمود افشار یزدی نین رضاخانا یازدیغی 

ایران دؤلتی اوچون، فارسلیق "تک دیل"، "تک بایراق" و "تک دؤلت" دئیه 

م.( تاریخینده، آلمانیادا آدولف هیتلر )نازی( 1933) 1312. گؤتورولدواساس 

پرستلیک اساسیندا حاکیمیته گلدیکدن سونرا، ایران تئوریسی و نژاد 

یالر" دا "آریائی" دئیه، آلمان نازیست کلمه سیندن یوال چیخاراق "ایرانل

ن نفوذو کئچری یاخشی عالقه لر قوراراق انگلیستانی دا حؤکومتی ایرانال

رضا خانین فارسلیق کومتی اوزرینده آز اولدو. آنجاق ده اولسا، تهران حؤ

اساسیندا دیکتاتورلوغو، آسدی و کسدی سیاستی ایکینجی دونیا 

شی باشالدیقدان بیر آز اجی دونیا ساوایکینساواشینا دک داوام ائتدی. 

رضاخان میرپنجین  حؤکومتی فرصت تاپاراق، انگلیستان ،سونرا

خلیج و عمان اونو گمی ایله  ،قوالغیندان ایت توالسی کیمی توتاراق

موریس آداسینا )جزیرۀ موریس( یوال سالدی. ایراندا دنیزی اوزریندن 

ها اجتماعی و سیاسی ده بیر دا-یارانمیش قدرت بوشلوغوندان جامعه

. بو یارانمیش آچیق سیاسی فضا و ین جانالنماسینا یول آچدیفعالیت

قودرت بوشلوغو هامی اوچون کئچرلی ساییالردی. آنجاق فارس دیلینی 

 و س مدنیت راسیستلری، فارس الئیکلیکاساس گؤتورموش فار

                                                             
آذربایجان مشروطه حرکاتی نین داها آرتیق بیلگی اوچون باخ: ایشیق سؤنمز،  208

اوالراق فارس ایستعمارچیلیغینا گئدن یول: یئنیلمه سی نین سونوچ و نتیجه سی 
www.isiqsonmaz.com/Seite%20257.htm  

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20257.htm
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20257.htm
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باسین اورقانالری نژادپرستلیک کؤکلرینی برکیتمک اوچون، یایین و 

چالیشدیالر. بونالرین ایچینده "هماد  ده فعال اولماغا سیطه سی ایلهوا

آزادگان" دئیه احمد کسروی باشچیلیق ائتدیگی کتاب یاندیران بیر محفل 

 ده وار ایدی. 

کئچمیشده فقه درسی اوخودوغونا  بیلیندیگی کیمی، احمد کسروی

-او جومله فارسلیق حاکیم اولدوقدان سونرا، بیر چوخ مالالر؛باخمایاراق 

دن علی دشتی، سیدحسن تقی زاده، محمد تقی بهار کیمی، مالال 

گئییمینی چیخاراراق اوروپائی کت شلوار گئیمک و کیراوات تاخماقال 

 لیکچیفارس مدنیت راسیستلیگی صفلرینه قاتیلدی و شیعه 

 لیکچی، بهائی)صوفیگری، خراباتیگری( لیکچی، صوفی)شیعیگری(

احمد کسروی اؤزونه خاص بیر مکتب  یازدی. ینیکتابالر )بهائیگری(

ی دا بیر الر" آدلی کتاب" و "ورجاوند بنیادو "آئین. ایاراتماق چاباسیندا ایدی

و اونون طرفدارالری نین ایدئولوژی اوالراق اورتایا قویدو. احمد کسروی 

اونالر سئومدیکلری  .ایدی مجله لری نین ده آدی "پرچم"یایین )نشر( 

 اثرلری اودا چکیر خدن دیوان حافظ، مفاتح الجنان و بیر چو-هاثرلری او جومل

و  دهپرچم آدلی درگی. و بئلنچی کتابالر علیهینه منفی تبلیغات ائدیردیلر

فارس اولمایان دیللرین یوخ ائدیله جگینی و ایران  ده احمد کسروی،-مجله

ممالیکی محروسه سی نین هامیسی نین فارس اوالجاغی آرزوسو 

مدنیت راسیستلیگی و فارس  فارس ،احمد کسروی .دیلیردیای

زامان حالینا گلمیش ایدی. سی قلعه بیر آلینماز  راسیستلیگی نین

بوگون ده بیر چوخ فارس مدنیت راسیستلری دگیشدیگینه باخمایاراق 

پیغمبری کیمی  بیردؤنمی و دؤره سینه عایید ، پهلوی احمد کسروینی

 قلمه آالرالر. 

هزار  ر"اسرا شهرینده مالال علی اکبر حکمی زاده قم ده -(1943) 1322

)دعوت از پیشوایان دین کنونی ایران و سخنرانان و نویسندگان و  ساله

بو کتابچانین مطلبلری  " آدلی بیر کتابچا یازدی. جمعیتهای طرفدار آن(

بیر وئرین دئیه جواب  خطیبلرهو  هظلریواع، او مالالالر عالیملرینهفقه 
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نین گیریشینده  احمد کسروی کتابچا. او 209دوموشا توخونسورو موضوعالر

 متندن اوخویوروق:ندان تأثیر آلمیش ادبیاتی

تک  و دین باشچیالریمیز بوگونه کیمی، دئمیشلر، یازمیشالر...  "

دانیشماق بعضا باشالرینا قاضی یانینا گئتمیشلر. آیریالری بو دوغرولتودا 

عضا بیر نفر اورگی یانان . باولمامیش ، بعضا ده بیلگیلریجسارتی

اولموشسا دا، دانیشارکن اونون قارشیسینی آلیب و سسینی بوغماغا 

بئشی  ن آدالندیردیغنیزین یوزده دوقسانبو سیز دی چالیشمیشالر.

بونو سیزه اثبات ائتمگه حاضیرم. من، ساپقینلیق )گمراهی(دیر. 

انیشاق، یازیب دئدیکلرینیزه اطمینانینیز وارسا، گلین بیریلکده بونالری د

بیر کتاب اوالراق اورتایا قویاق. بئله لیکله هامی قضاوت ائده بیلسینلر. 

بیز تصرف ائتدیگیمیز بیزه عایید، هرکسین بیر سؤزو -بلکه ده دئیه سینیز: 

آنجاق، خالق دوشونجه سی نین وارسا، گئتسین اؤزونه ثابت ائتسین. 

سیندیغینی بیلمک قارشیسیندا هؤرولموش او محکم بوغومون )سدین( 

الزیم. دئمگه سؤزونوز وارسا، گؤزل! سؤزونوز یوخسا، سوسماق، 

آیریالرینی تکفیر ائتمک، اینانجی خاراب اولموش دئمک و ایستیکان سویا 

 . 210"چکمک ایله انسانالرین احساسالری نین قارشیسیندا دورماق اولماز

 علی اکبر حکمی زاده داوام ائتدی:

دان قانون قبول ائدر، بیر یاندان بو قانونالر ایسالما ضد انسانالر بیر یان"... 

)بدعت: خالف شرع( آدالنار. کیمسه لر بیر یاندان دؤلت مالی، بانک پولو 

حرامدیر دئییرلر، بیر یاندان دا مال آلماق اوچون باشقاالری نین 

خالقا، بیر یاندان قانون قویماق  .باشالرینا چیخارالر چیگینلریندن یوخاری

وا( مجتهدین حقیدیر دئییلر، بیر یاندان دا مجتهدلرین حضوروندا، قانون )فت

قویانالرا سس وئرمک واجیبدیر، دئییلر. بئله بیر خالق هئچ بیر باشاریق 
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قازانا بیلمز. آنالییش بئله اولدوقدا بیزیم وضعیمیز دگیشمک اوالراق بئله 

 .211"ده قاالجاقدیر

زاده فقه کسیمینی و  اوسته گؤروندوگو کیمی، علی اکبر حکمی

. بو مسئله نین بیر دیمالالالری بورادا توتارلی سیخیشدیرماغا چالیش

علی اکبر حکمی  ،طرفی ساییالر. آنجاق مطلبین داوامینی اوخودوقدا

تمثیل ائدن "رضاخان"نی خالق اراده سینی  زاده ده احمد کسروی کیمی

 . اوخویوروق:تانیتدیبیر شخص 

لمادیغینا باخمایاراق چوخلو یازیچیالریمیز .... دؤلت خالقدان آیری او"

خالقدا هر بیر پیسلیک گؤرورلرسه، گوناهینی دؤلتین باشینا آتارالر. خالق 

ایله بیلر؟ رضا شاه او قدر گوجو ئجه مانع اوالبیر شئیی ایسترسه، دؤلت ن

ایراندان بیر چادیر دا آپارابیلمدی. بئله لیکله ایندیکی دؤلت، خالق 

ارشیسیندا جامعه نی اصالح ائتمک اوچون نئجه مانع ایستگی ق

 .212"اوالبیلر

اوسته گؤروندوگو کیمی بو مسئله ایکینجی دونیا ساواشی زامانی و 

. ایدیایراندا قدرت بولشوغوندان اورتایا چیخمیش بیر گؤرونوم و منظره 

 حکمی زاده گئنه یازدی: رعلی اکب

آلتینا آتان، عادت و تقلیده  دوغرودور. عقلینی، بلکه ده حیسلرینی آیاق"

گؤز تیکن بئله بیر توپلومو آییتماق و اونالری بئله بیر باشماغینا باشماقچا 

دئمک اولمایان دیکتاتورالرین قارشیسیندا دیرندیرمک اولدوقجا چتین بیر 

... آیریالری، مین ایل نه اوالبیلر و چاره ایشدیر. آنجاق چیخیش یولو

مکلری ایله انسانالری بوگونه سالمیشالرسا، بیز ایچینده او قدر تبلیغ ائت

مین بیر ایل ایچریسینده یوز قات اونالردان داها دا آرتیق قاباغا گئده بیله 

ریک. بیلیندیگی کیمی، اونالر بو ایشلری انسانالری آلداتماق و رئیس 

اولماق اوچون ائتمیشلر. آنجاق بیزیم اؤرک یاندیرماقدان، حقی سئومکدن 
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بیر آیری نظریمیز یوخدور. بو اساسدا هللا دا بیزه کؤمک ائده  باشقا هئچ

 .213"جکدیر

ی سورقو و یه نسبت وئریلمیش اوصولالر علی اکبر حکمی زاده شیعه

 :دی و یازدیسوآل آلتینا چک

لیقدان دا -هللا بیردیر. آنجاق آیاغینی نئچه هللا -بوگونکو دینیمیز دئییر: "

ی وئرمی، آنجاق اختیارالرینی امامالر و یوخاری قویموشدور. اونا هللا آد

آ دیل -امامزاداالر آراسیندا مقام و منصبلرینه گؤره پایالمیش. کیمسه هللا

اوزونلوق ائدرسه، هئچ کیم قاباغینی آلماز. خیام و آیریالری او قدر هللا 

قارشیسیندا ادبسیزلیک ائتدیکلرینه باخمایاراق گئنه ده فیلوسوف و 

ری دا هر یئرده وار. آنجاق بیری دئسه، گونبزه تاپینماق، بؤیوکدورلر. کتابال

ایسالم علیهینه او قدر ووروشموش بوته تاپینماقدیر )بت پرستی(. دئییلر: 

اینانجی )عقیده سی( خارابدیر، دوشونجه سی زهرلیدیر... بلکه ده 

-بونالری بوته تاپینماق عملی تانیمایاسینیز. من سیزدن سوروشورام: 

. بئله لیکله ماق دئییل می؟ سیز بوته تاپینماغی معنا ائدینیزبوته تاپین

 دانیشیق قورتارسین... 

ده اونون -ده پیغمبرین غئیب بیلمدیگینی دئمیش. نئچه آیه-قرآن نئچه آیه

دا آیری انسانالر کیمی، بشر اولدوغونو بیلدیرمیش. یالنیز اونا "وحی" 

)قل ال املک لنفسی دئییل او فایده و ضرر صاحیبی -اولونور و او دئییر: 

اوزره ده بو آنالییشی قبول  داوود آنجاق سیز امامزاده نفعا وال ضرا(،

ؤر ( کپیغمبرین یاخین صحابه سیابن مکتوم )ائتمک ایستمزسینیز. 

او دا پیغمبردن گؤرر گؤز ایستمدی، پیغمبر ده اونا گؤرر گؤز وئرمدی. ، ایدی

دا قارداشینا دخیل دوشمدی، او ، ایدیر ؤک نین قارداشی، علی ،عقیل

علی ده قارداشی نین حاجتینی یئرینه گتیرمدی. آنجاق سیز امام تربتی 

دوغرو دئییرسینیز سه، نه اوچون  ....تانیتمیسینیزنی هر بیر درده داوا 
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و  ا، طب بیلیک یوردالرینا، داواخاناالرا. بوتون خسته خاناالر؟!معطل سینیز

 .214"وئرینیز، دوکانالرینی باغالسینالر بویوروق )داروساز( اداواچیالر

مسئله سینه توخوندو،  بعلی اکبر حکمی زاده عزا توتماقدا ثوا

 اوخویوروق:

بو هللا بیر عزادارلیق یوخسا زیارت اوچون، مین شهیدین ثاوابینی، بیر "

روایته یوز مین شهیدین ثوابینی و بیر روایته گؤره ده مین مین شهیدین 

تانیدیغیمیز هللا دوغرودان دا بودورسا، "بدر" و "احد"  ثاوابینی وئرر. بیز

ین دستگاهی نین اوشاق -شهیدلری نه قدر بد بخت ایمیشلر. اونالر هللا

اویونجاغی اولدوغونو بیمدیکلری اوچون یئرسیز شیرین جانالرینی قربان 

تانیدیق. نتیجه  ی-وئردیلر. بیز ده نه قدر خوشبخت ایمیشیک بئله بیر هللا

اق راحات یئییب، ایچیب، یاتیریق و بیر زیارت ائتمکله مین "بدر" اوالر

شهیدی نین ثاوابینی قازانیریق. آفرین بو دونیا شیاددالرین اویونچو 

 .215..."اولدوقالرینا

علی اکبر حکمی زاده، شیعه لرین امامالر اوزره ائدیلمیش غلو مالال 

 ، اوخویوروق:دیآنالییشالرینا اشارت ائت

میز امامتین پیغمبرلیکدن سونرا اولمایسینی قبول ائدیر. بوگون دینی"

آنجاق عملده امامالری پیغمبردن یوکسک قلمه آلیر. بیلیندیگی کیمی، 

بیز و سیز پیغمبر طرفیندن هئچ بیر کؤرون شفا تاپماسینی، خسته نین 

ساغالمالشدیغینی ائشیتمه میشیک. بیر نفرین پیغمبره نذر ائتدیگینی 

آنجاق بونالری و بونالرا بنزرینی امامالر و امامزاده لر گؤرمه میشیک.  

قازانج و زیان -اوزره چوخ ائشیتمیش و گؤرموشوک. پیغمبر دئییر: 

دونیا داغیلسا، علی اونو داغیدار...  -صاحیبی دئییلم. آنجاق بونالر دئییر: 

 امامالر پیغمبردن آشاغی مقامدا یئر آالرالر.-بو دا کسین بیر آنالییشدیر: 

ائمه و سیدلر اوچون بو قدر مجلیس  -: ، سورقوبئله لیکله نئجه اوالبیلر
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قوروالر و کتابالر یازیالر، آنجاق بو ایشلر پیغمبر اوچون کئچرلی )معمول( 

بونالرین علتینی رقابت، عنادچیلیقدان باشقا بیر شئیده تاپماق دئییل. 

 .216"اوالر می؟

 یازدی: اولوب اولمادیغی مملکتده قانونون اجرا علی اکبر حکمی زاده

 قانون "

یالنیز شرع اسالمدان بیزه قالمیش قانون  -بوگونکو دینیمیز دئییر: ... 

رسمیدیر و اونا اطاعت ائتمک ده واجیب و آیری قانونالر یئرسیز و بئله 

 لیکه بدعتدیرلر.

شرع قانونالری نه قدر ده کامل اولسا، گئنه ده بشرین بوتون 

ائتمک اوچون، یئترلی دئییل. بوگون بیر چوخ قانونالرا احتیاجالرینی تآمین 

احتیاجیمیز اولدوغو کیمی، اؤرنک اوالراق ثبت، بانک، محکمه قانونالری، 

اق، گؤمروک و یوزلر بونالرا بنزر و شرع اولمایان قانونالر. بودجه حئسابالم

 بیر طرفدن بیز بونالرا قانون قویارساق، او بیری طرفدن دئسه لر، بونالر

شرعی دئییل یوخسا بدعتدیر .. آیری بیریسی کربالیا گئتمک اوچون 

آدینی یازدیرماغا  بیر مبلغ روشوت وئرمیش. اونا نه اوچون روشوت وئره 

رک دؤلت حساس پوست و مقامدا اوالن ایشچیلرینی خاراب ائدیرسن 

بونالر حضرت سیدالشهدانین یانیندا منظور -دئمک یئرینه اونا دئییلر: 

ر. آیری بیر یئره گئتمز. یاخشیدیر، انسانین پولو بو یولدا خرج اولونا

 .217"...اولسون

مدنی حقوقالری دین آدی آلتیندا  مؤلیف اوسته گؤروندوگو کیمی،

سفسطه ائتمیشدیر.  فی گؤروشلره قاریشدیرماقالیایقینالشمیش خرا

، آنجاق اونو شیعه اوصولو خرافاتی یئرینده نقد ائتمک دوغرودور دئمک،

 . لمه آلماق دوزگون ساییلمازق
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قارشین  و چاپ اولماسینا نین یاییلماسیناکتابچا "اسرار هزار ساله" آدلی

تهران بازار اهلی اعتراض ائتدیکدن  .الرا باشالدیتهران بازاری  اعتراض

بو کتابچایا جاواب وئرمک قصدی  سید روح هللا موسوی خمینی سونرا، 

کتاب یش گؤروشلرینی سیاسیلشمی "کشف االسرار" آدلی بیرینج ایله 

 . 218اورتایا قویدواوالراق 

کئچمیش یازالردا اشاره اولوندوغو کیمی ایکینجی دونیا ساواشیندا 

ایران ممالیکی آداسینا گؤندردیکدن سونرا،  سرضانی انگلیستان موری

مشروطه  ،سیاسی قودرت  بوشلوغو یاراندیغی اوچونمحروسه سینده 

بیر داها اوز اوزه گلدیلر. یئنی مدرسه  چیلر ایله مشروعه چیلر

 ،سیستیمی ایله تربیت آلمیش کسیم مشروطه چیلر طرفیندن یئر آالرکن

الال کسیمینی دستکلمگه بیر عنعنه اوالراق فقه، علما و م یتهران بازار

دی. علی اکبر حکمی زاده اؤزو بیر مالال اوالراق سنتی مالالری داوام ائتد

 وی قانونالری ایله دوشمنلیک ائتمگهلری و پهلبیر چوخ خرافات مسئله 

مسئول تانیدیغی و اونالردان یازدیغی "اسرار هزار ساله" آدلی کتابی 

توضیح ایستمه سی تهران بازاری نین ناراحاتلیغینا و  واسیطه سی ایله

 ننی پرچم مجله سیایله آچدی. نتیجه اعتباری  ینا یولاعتراض

سون قویولدو. آنجاق سید روح هللا خمینی بو غائیله یه  سی ایلهباغالنما

فرصتدن استفاده ائده رک "کشف اسرار" آدلی کتابینی یازماقال بیر داها 

 "کشف االسرار کتابیندن مشروعه چیلیگی سیاستین گونونه داشیدی. 

 اوخویورویق:

. بوگونلرده نئچه نفر عقلسیز تاپیلمیشالر. اونالر بوتون گوجلرینی، "..

وزلوق، فتنه، تفرقه و جامعه نین اساسینی قاریشدیرماغا قوتلرینی یولس

خرج ائدرلر. بوگون اود ایچینده اوالن دونیا مجبورا الینی دینه و مالالالرا 

طرف اوزاتمیش و اوزاداجاقدیر. او معنوی گوجلردن کؤمک ایستر. بیزیم 

، فته سالماقدان باشقا بیر هدفلری اولماقسیزین بعضی یازیچیالریمیز

الالالرا سالدیرماغی اؤزلرینه الزیم دینه، دینچیلیگه و م ادان(،)اولم
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بیلمیشلر. اونالر اؤز ننگلی قلملری ایله کاغیذالری قاراالراق خالق 

آراسیندا پایالمیشالر. بوگون، اونالر خالقی مالالالرا، دینه و دینچیلیگه 

قارشین سست ائتمه نین بؤیوک بیر جنایت اولدوغونو درک ائتمزلر. 

سلمان مملکتلری یوخ ائتمک اوچون، هئچ بیر شئی اونون کیمی، م

کؤمک ائتمز... بو کتابچادا چوخلو اجحاف اولدوغونو گؤردوگوم اوچون، 

مجبور اوالراق او خطالی و عدالتسیزلیک یولالری قیساجا آچیقالماق 

 .219.."ایستدیم

 فتوا ماهیتلی حؤکومقومدا بیر مالال اوالراق سید روح هللا خمینی 

 :دییاز دن سونرا، مسئله اوزره ایضاحوئردیک

بو یازیچیالرین دانیشیقالریندان هللا و قرآنی قبول ائتدیکلری بللی "

اولدوغو اوچون، عقل حؤکم ائتدیگی یولدان دا آزمامیش و آیری بیر شئی 

قارشیسیندا دا تواضعکار دئییللر. بیز ده اونال ایله عقل حؤکمو و قرآن آیه 

دانیشیق ائدیریک. اونالرا قارانلیق اوالن مقامالری، بو لری اساسیندا 

ایکی مسلم اصل اساسیندا هر ایکی طرفه گؤرسه دیریک. بئله لیکله 

هللا و قرآنا اینانجالری وارسا، همیشه  -اونالرا اثبات ائدک و آچیقالیاق: 

 220".لیک حدیثلر قارشیسیندا تواضعکار اولمالیدیرالر

ر منطیقه اویقون گؤرونمه سینه باخمایاراق اوسته ایفاده اولونموش نظ

فیضیه قومدا تحصیل سید روح هللا موسوی خمینی داوامیندا یازی نین 

 :تدیوهابی طرفداری اولماقدا اتهام ائ نیآلمیش شیعه 

بونالر، اؤز ادعاالرینا گؤره آیدیندیرالر، تقلید یوکونون آلتیندان قاچماق "... 

دان قاچماغی قرآن و اسالمدان اوز دؤندرمک ایسترلر. تقلید یوکونون آلتین

و دین بؤیوکلرینه یامان دئمک خیال ائدرلر. بونالرین نجد چؤللریندکی 

 الردان اولدوقالرینی بیز بیلیریک.وحشیلردن و ریاضداکی ده وه اوتاران

سیندن ن اَن وحشیی نیدونیا ملتلریندن آبروسوز، بشر عائیله سبونالر
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ین مالیاتیندان )خراج( -دیرلر. بونالر شاه و هللالردنو تقلید ائدن اطاعت

 . 221"قاچان و نجد چؤللرینده کی وحشیلره حمال اولموشالردیالر

اورتایا قویمادان دوشونجه سید روح هللا خمینی هر هانکی بیر فاکت 

 یازدی:گئنه ده مخالیفی علیهینه 

لری ایله بونالر، بیر نئچه نفر الدن اَله دوالشمیش وهابیلیگین چتینلیک"

علمی باخیمدان ظعیف اولدوقالری اوچون تشخیص اوزلشمیشلر، اؤزلری 

وئره بیلمه یه رک جاواب دا وئره بیلمه دیلر... اؤزلری ده بو عقلسیز 

اشکالالرا جاواب آلماق اوچون، بیر بیلیجی عالیمه تمکین ائتمدیلر. بئله 

تسیز وهابیلری لیکله، کؤرلر کیمی بیر سورو دوه اوتاران، عقلسیز و مدنی

تقلید ائتمگه مجبور اولدوالر. دئمک، اونالر بیر سایدا قارا دریلی و 

ا اطاعت ائتمدی و نجد چؤللرینده کی وحشیلری تقلید عقلسیزالر

آلمادیالر. آنجاق شهرت قازانماق حیسی و   دا ائتمگی بویونالرینا

بو نظری  ک )متکبرلیک( اونالرا کؤمک ائتدی، بئله لیکله اونالراگوئیستلی

اؤزلرینه نسبت وئرمکله اؤزلرینی بیر ابتکار صاحیبی قلمه آلماق و 

دن تؤرنمیش بیر سیرا عامیانه سؤزلری، یامان و -قاباقچیل تانیتماقال فتنه

 .222"یاووز ایله خالقا تحویل وئردیلر

شیعه قبرلری  مدینه شهرینده ،وهابیلرین ،اوسته گؤروندوگو کیمی

و  ووروب ییخدیقالری ،لری  "بت پرستلیک" دئیهاطرافینا قویولموش تزئین

مطرح سبب اوالراق شیعه قوم شهرینده  سیاسی بیر پیس عمللری

جاواب وئرمک یئرینه  دا کؤلگه ساالراق، سوآلالراسورقو و  اولموش 

)مشتی و عربلر وحشی تاریخی حادیثه بیر داها دیله گتیریلدی 

روش سید روح هللا بو گؤ. قلمه آلیندیصحرانشین سیاه بی خرد( 

خمینی نین اثرلرینده و دانیشیقالریندا تیکرار اوالراق جمهوری موسوی 

فارس حؤکومتی اسالمی حؤکومتی تهراندا حاکیم اولدوقدان سونرا دا، 

نین عربستان شاهلیغی ایله ایلگی و ایلیشگیلرینده بیر سورتوشمک و 
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لی اکبر حکمی ع ،سید روح هللا خمینیقارشی دورماق عامیلینه دؤندو. 

 زاده نین تنقیدی مراجعتینه جاواب اوالراق یازدی:

ده اللرینی آچان، یاالنالرینی اورتایا قویان فقط -بونالرین جامعه"... 

مالالالردیرالر. آیری انسانالرین بیر سیراسی نین بو زمینه لرده تخصصلری 

خدا نویوخدور، بیر سیراسی دا بیلیگی صاحابی اولساالر دا، بونالرین 

 .223."..قاباغینی آلماغی اؤزلرینه وظیفه بیلمزلرقیردیقالری نین 

 ، مرتضی مطهری نین ده وورقوالدیغی کیمی،یئری گلمیشکن بورادا

 و مالالالرین دا "عوامزده" اولدوقالرینیآخوندزه عوام و جامعه نین 

. دئمک، منطیق و عئلم اولدوغو 224وورقوالماق الزیم و واجیب ساییالر

جاواب ده ایله مذهب اساسلی دگم بیله تؤهمتلری رح اولموش مطیئرده 

. آنجاق بیر جامعه نین بوتون انسانالرینی بیلمز و خاص بیر وئره بیلیردی

گؤزه چکمک و عملده ایسه دئیه  "اشرف مخلوقات"سسسیزجه گوروهو 

بو دا بازار منطیقه اویقون گؤرونمز.  ملسیز اولدوقالرینی ثابت ائتمکع

 -تاریخدن گونوموزه گله بیربیرلرینه -،فقه کسیمی نین ایلهکسیمی 

ایضاح اولونابیله جک بیر ایله  چؤرک بورج وئردیکلری سیاسی باخیمدان

سید روح هللا خمینی "پیغمبر" و امامالردان کؤمک آنالییش ساییالر. 

دوغرو اولوب اولمادیغینی ایضاح ایستمه نین، "تربت"دن شفا ایستمه نین 

-)نئچه هللا لیکشرک ده اوالنمختلیف مکتبلرب وئرمک یئرینه ائتمک و جاوا

. آنجاق سونرا جاواب یئری 225دیایضاح ائتمگه چالیش گؤروشلری لیق(

 بوش قالماسین دئیه یازدی:

دان باشقا، پیغمبر، امام و هرکسدن حاجت یئرینه -فرض ائدک؛ هللا"

لیق -ئچه هللاگلرسه، بیز اونالری هللا دئیه حاجتی اونالردان ایسترسک، ن

ساییالر. عقل و قرآن تانیق و شاهید اولدوغو کیمی. بئله بیر وضعیت 
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بوتون دونیا بیلیندیکی کیمی، لیق ساییلماز. -اولمازسا، نئچه هللا

و دونیا مدنیتی نین تملی بیر  ی نین بیر بیرینه احتیاجی وارسیستیم

 .226"له امکداشلیق اوزرینده قورولموشدوربیری

بورادا ایکی باشلی جاواب  ، سید روح هللا خمینیو کیمیاوسته گؤروندوگ

بیر یاندان هللا یئرینه "پیغمبر" و امامالردان او . دووئرمگی مصلحت گؤر

باشقا یاندان الزیم و  ؛ستمه نین شرک اولدوغونو تأیید ائتدیکؤمک ای

لماز دئیه مسئله شرک اوپیغمبر و امامالردان کؤمک ایستمک ملزوم دئیه 

 . ا چالیشدییوماغنی 

اؤز آرخاسیندا حیس و مؤمن کسیمی بازار اهلینی سید روح هللا خمینی 

"کشف االسرار" آدلی کتابیندا حؤکومت مسئله لرینه و  ائتدیکدن سونرا،

والیت یئری گلمیشکن دئییلمه لیدیر: والیت فقیه آنالییشینا دا یئر وئردی. 

"عواید یازدیغی  نراقیکاشانلی مال احمد  فقیه آنالییشینا بیرینجی دفعه

ه. ق.  1245بو کتاب عرب دیلینده  . رمیشدییلآدلی کتابیندا یئر وئراالیام" 

سید روح هللا خمینی خرافات مسئله سینه داییر  .ایل تاریخینده یازیلدی

 جاواب اوالراق یازدی:

زیارتگاهالرین یاالن اولدوغونو قبول ائدک. آنجاق بیز باش یارمانین حارام و "

 باش یارمانین حارام اولدوغونو دئمه میشسه، خالق هارادان باش مالال

مالالنین دا یارمانین حارام اولدوغونو آنالمیش. مالال دئمیشسه، خالق 

حارام دئدیگینی بیلمیشسه، بورادا مالالنین گوناهی ندیر؟ هانکی وسیله 

دا سیز  ایله مالال بو ایشین قارشیسینی آلمالیدیر. یالنیز حارام دئمکله، او

اعتراف ائتدیگینیز کیمی، او قدر دئمیش، هامی بونو آنالمیش. بیز 

هامی مالالیا کؤمک ائتمه لیدیر؛ بئله لیکله مالال گوجلنسین،  -دئییریک: 

کیچیمسمگین، انسانالرین گؤوندن سالماغین  نینفوذو آرتیسن. مالال

ایدیلر، نتیجه سی بو اوالر. مالالالر خالقین گؤزونده بؤیوک گؤرونسه 

انسانالرا اثر ائدردی. مالالنین سؤزونو قبول ائتمسه مالالالرین سؤزو 
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ایدیلر ده، مالال قهریه گوج ایله اونالرین قاباغینی آالردی. مالالنین نوفوذو 

بیر شیعه  ،بیر مملکتده بو اؤلچوده اولسا، سیزین کیمی، اَلسیز، آیاقسیز

تگی نین ترسینه اوالراق مملکتینده قرآنین، اسالمین و مالالنین ایس

یئردن قالخاراق آغزینیزدان گلن پیس سؤزو اونا دئسه، خالق و دؤلت ده 

سیزین دیشلرینیزی سیندیرماسا، بو مالال ایله هئچ بیر شئیین 

 .227"قارشیسینی آلماق اولماز

اوسته سید روح هللا آرزو ائتدیگی وضعیت بوگون ایران ممالیکی محروسه 

فارس حؤکومتی طرفیندن اعمال اولونار. قمه سینه شیعه لیک آدینا 

و شاه زامانیندان یاساق و قاداغا اولماسینا  و باش یارماق وورماق

جمهوری اسالمی حؤکومتی ده هالل احمره قان باغیشالمانی داها 

یاراق بوگون ده بعضیلری گیزلینجه اباخمیاخشی دئیه سفارش ائتدیگینه 

( آنالییشی روضهزیارتگاه )رارالر. قمه وو بو عملی شاهکار قلمه آالراق

ایسه جامعه خرافی اولدوغو اوچون، عجیب و غریب آدالر آلتیندا، او 

عوام "زیارتگاه" دئیه  دن "امامزاده بیژن" کیمی ائوجیکلر تیکیلر و -جومله

جماعات نذر دئمک، و پول تؤکمکله حاجتلری او قبیرده یاتان ذات طرفیندن 

یلر. بیر سیرا مداحالر دا شاعیرلیک طبعی ایله قبول اولوناجاغی آرزو ائد

 لقین باشینی قاتماغا، خا قوشماقالیاشادیقالری اوچون، اؤزلریندن نوحه 

. سید روح هللا خمینی مالالالرین قدرتی ائتمگه چالیشارالرامرار و معاش 

 نین آرتیریلماسی نین واجیب اولدوغو اوچون یازدی:

زه سیندن قیراقلی بؤرکون )لبه دار/  شیعه مرکزی اوالن نجف علمیه حو"

کاله لگنی( و خریستیانلیق خاچی شعاری نین حارام اولدوغو 

. بونالر حارام اولمانین یانی سیرا شرع قانونالری ایله ضدلیک بیلدیریلدی

اولوشدوردوغو اوچون، مملکتین ده مصلحتینه ضیدلیک اولوشدورار. بونالرا 

رمیشالردان، سفیحلردن، کؤرلر باخمایاراق، سیزین کیمی نوختا قی

کیمی، دینین و مملکتین داشینی دؤشلرینه چیرپانالردان،  کیم بو فتواالرا 

اؤنم و اهمیت وئردی. مالال هر نه دئدیگی ایجرا اولونماسی اوچون، 
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نوفوذلو اولمالی و قدرت ده مالال ایله اولمالیدیر. بونالرا باخمایاراق 

امر و نهی زامان بیر  چ اولسا دا، هئچ مالالنین چؤرگی داش یوخسا کرپی

 .228..."اسیرگمه میش و اسیرگمز دهمسئله سینی 

مالال کسیمی نین قدرتی نین داها دا چوخالماسی اوچون سید روح هللا 

 خمینی یازدی:

مالالنین دئمگه سؤزو چوخدور. سیز بیر آدیم دین و ممکلتی دوزتمک "

ق کیمی، سیزین ایکینجی آدیمی اوچون آتینیز. بئله لیکله مالال بیر چیرا

ایشیقالندیرسین. بیز، سیزین و سیزین کیمیلرین عقل نیزین قاباغینی 

حؤکمو، هللا حؤکمو و مالال حؤکمو ایله دوشمن اولدوغونوزو و یئرسیز، 

ایستر اؤز طرفینیزدن و ایسترسه ده آیریالر طرفیندن ائدیلن بیر 

خالقی مالالالردان  ،قویماقدانخارابکارلیغین گوناهینی مالالنین بوینونا 

بو سفیه  خبریمیز واردیر. و نتیجه آلمانیزدان اینجیک سالماغینیزدان

آدامین اورک یاراسی نین تازاالنماسی، کئچمیشده بیر مدت مرثیه 

اوخودوغو، بو متنده او گونلری خاطیرالماسی و یازدیقالری صحفه لرده 

 .229"بللی اوالرده، کربال احواالتینا "گریز" وورماسیندان 

مباحثه ائتمک نظیری مذهبی، اجتماعی و اخالقی مسئله لر اوزره بئله 

گؤرونمه میش. بیر یاندان مالالالری عالم دهر قلمه آالر و انسانالری 

ارشاد ائتمک اوچون، مالالنین وجودی الزمدیر دئمگه چالیشار. باشقا 

اراالماغا یاندان قارشی طرف کئچمیشده روضه خوان اولموشدو دئیه ق

 گئنه داوامیندا یازدی: چالیشار. 

بو عقلسیز، مملکت قانونالریندان خبرسیز اولدوغو اوچون، قاچقین  "...

رضاخان وئردیگی قانونالرین دگرسیز پول قدر ارزیشی اولمادیغینی بیلمیر. 

اونون )رضاخانین( زامانیندا مجلیسده قبول اولموش قانونالر یاندیریلمالی، 

لی، او گونکو زوراکیلیق ملت وکیللری نین، بوگون وکیللیک  یوخ ائدیلمه
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ائتمک حاقالری یوخدور. بوگون مجلیس، مجلیس ایسه، اونالرین 

 .230"اعتبارنامه لری رد ائدیلمه لیدیر

رضاخان زامانیندا ایکینجی دونیا ساواشی  ،اوسته گؤروندوگو کیمی

، ایران سونرا انگلیستان واسیطه سی ایله مملکتی ترک ائتدیکدن

 یارانمیش آزاد سیاسی فضادا، بیر داها ممالیکی محروسه سینده

نوری مطرح اولدو.  شئیخ فضل هللا سی " مسئله قانون "مشروعه

بیر داها سیاست  ،سی طرفیندن مطرح اولموش مشروعه دوشونجه

 ،ماقال کئچمیش صحیفه لرده اشاره اولدوغو کیمیینشمئیدانینا دا

الل آل احمد و اونون دوشونجه باخیمیندان کئچمیشی سولچو اولموش ج

آنالییشینی بیر سیاسی بو مشروعه  ،شاگیردی اولموش علی شریعتی

بیر وسیله گتیرمکله فارس حاکیمیتچیلیگینه شیعه نی نظریه حالینا 

 ائتمگه چالیشمیشالر. 

شاهلیق جالل آل احمد و علی شریعتی نین نظریه لری اساسیندا 

ده بوتون مملکتده اوالن  ینیکسیم ش دانیشگاهسیستیمینده تربیت آلمی

 آچاری اسالمدیر دئیهیولونون اقتصادی و سیاسی بحرانالرین چیخیش 

الم آخینی )جریانی( ایشه ایکی پارالئل سیاسی اس قلمه آلماقال

سید روح هللا خمینی و تمیثیلجیسی حوزه آخینالرین  . بوباشالدی

بازرگان و سید محمود  مهدی تمثیلجیسیمرتضی مطهری و دانشگاه 

سید روح هللا خمینی ایسه دوشونجه و فیکر باخیمدان . دوالرطالقانی اول

ی و اورادا تحصیل آلمیش اؤیرنجیلر یپهلوی زامانینداکی دانشگاهالر

بو  سید روح هللا خمینی قلمه آلیردی.باریشماز دوشمن شیعه اوچون 

ن جماران حسینیه تهرانی آنالییشی حاکیمیتی اله آلدیقدان سونرا دا

 مدافعه ائتدی، ائشیدیریک: سینده

"خطر دانشگاه از بام )بمب(خوشه ای باالتر است. هر چه فساد توی این 

مملکت پیدا شد،  از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده 
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بودند، تخصص هم شاید داشتند. هر چه متخصصتر بدتر. ما را خواهی 

من آمریکا یا شوروی. نمیشود غیر از این. نخواهی دانشگاه میکشد به دا

برای اینکه اساس از دانشگاه شروع میشود. دانشگاه بدترین مرکزی 

است برای اینکه ما را به تباهی بکشد. تمام این مصیبتها که برای بشر 

پیش آمده است، ریشه اش از دانشگاه بود. ریشه اش از این تخصص 

  .231های دانشگاهی است.."

لب سس فایلی اولدوغو اوچون، امانت قورونسون دئیه اوسته کی مط

  اورجینال متن قاالراق اوخوجوالر اوچون بیر داها تورکچه یه ترجمه ائدیلر.

ییغیناق بومبادان داها دا  [مملکت اوچون] ترجمه: بیلیکیوردونون خطری

، بیلیکیوردوندا تحصیل الریولسوزلوق بوتون چوخدور. بو مملکتده اوالن

اوالبیلسین، اونالرین تخصصلری ده صلر طرفیندن اولموشدور. آلمیش شخ

وار ایدی. نه قدر متخصص اولسا، او قدر ده پیس اوالر. بیلیکیوردو ایستر 

گئج، ایستر تئز اولسون، بیزی آمریکا یوخسا روسیه کومونیستلیگی 

آیاغینا چکر. بیلیک یوردو بوندان آرتیق اوالبیلمز. یولسوزلوغون اساسی 

وردوندان باشالندیغی و بیلیکیوردو پیسلیگین مرکز اولدوغونو اوچون، بیلیکی

او بیزی یوخلوغا آپارار. انسان اوغلونا گلمیش بوتون بدبختلیکلرین کؤکو 

 . "بیلیکیوردوندان، بیلیکیوردوندا تحصیل آلمیش متخصصلردندیر

سید روح هللا خمینی، رضاخانین قاچدیغی، مملکتده قدرت بوشلوغو 

قاباغی غینی نظره آالراق قلمی نین ایستر دالی، ایسترسه ده یاراندی

بیچیب یئره تؤکمگه  سیستیمینی دونیوی نظامی و انتظامی شاهلیغین

 چالیشدی، اوخویوروق:

ساوادسیز بیر عسگرین بئییندن چیخان او سفیه سؤز چورودو و "

اونو اسکیدی. یالنیز هللا قانونو قاالجاق  و حؤکومدارالرین اشغالچیلیغی 

صاحیبلری اؤلرکن، اونالر دا وار اوالن قانونالر زوراکی اسکیته بیلمز. بو 
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خیانتین،  روحون حکیمی اوالراق دونیادا )روحانی( آیریجا، مالالاؤلرلر. 

ایمکانسیزدیر،  مالالکسمک ایستر.  اوغورلوغون، غارتچیلیگین کؤکونو

حرام مال و نی هللا قانونی نین علیهینه گؤتورسون، بیرینجی آدیمی

زوراکیلیقال امرار معاش ائتسین و انسانالرا حرام و حالل دئیه امر و نهی 

 . 232"ائتسین

 تاتورکآ، دن-اوستکی متندن آنالشیلدیغینا گؤره رضاخان دا تورکیه

حقوق وئرمگی تکلیف  دین خادیملرینهعیت ائده رک بَ دن  طَ سیاستین

میشلر. سید روح هللا اشمائتمیش. فقه عالیملری بو مسئله ایله راضیال

آنالییشینا  "روح طبیبی )پزشک روح("خمینی نین "فقه عالیملری" اوزره 

گلدیکده بو آنالییش شیعه لیک ایچره ده بیر مسئله لی آنالییش ساییالر. 

 یآنالییش بیر راهبه لیک بو آنالییش مسیحیت دونیاسیندان آلینمیش

دیقالری اوچون، راهبلر عیسی مسیحی "روح القدس" تانیساییالر. 

 عیسی  مسیحه تاپیار و استغاثه ائدرلر.

اؤیرتمگه و بو  ،اسالمیت قانونالرینی اؤیرنمیش ایسه، فقه عالیملری

نظر صاحبی ساییالن متخصصلر ده دوغرولتودا امر و نهی ائتمگه 

اولدوقالرینا باخمایاراق اونالر دا آیری انسانالر کیمی تغذیه ائتدیکلری و 

اولدوقالری اوچون،  محتاجک اوچون امرار و معاشا ندیرماؤزلرینی کئچی

 عمملریمقدس ساییالبیلمزلر. دئمک، بیر سیرا عوام انسانالرین م

اونالرین "آخوندزده" اولدوقالرینا اساسالنارکن،  ،مقدس قلمه آلدیقالری

ری اوچون، اولدوقال "عوامزده"حددن آرتیق آخوندالرین دا بیر سیراسی 

"کشف سید روح هللا خمینی   .یئریدرلر و فکیر ر شونعوامالر کیمی دو

نالییشینی اورتایا قویدو، آ"هللا حؤکومتی" اسرار" آدلی کتابیندا 

 اوخویوروق:

 یالنیز حق عقلینی بیلن بیر حؤکومت، آچیق قوجاق و آچیق آلین ایله اونو"

 قبول ائدر. هللا حؤکومتی نین بوتون ایشلری حق، بوتون دونیا و ی(-)هللا
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اونا عاییددیر. او اؤز مالینا حاکیمدیر. هرکسدن هرنه آالرسا،  بوتون وارلیق

اؤزونونکودور. بونو )بو آنالییشی( آزقین و تزگیندن بیر شخصدن سونرا، 

کیمسه دانا بیلمز. بئله لیکله حؤکومتلرین وضعیتی معلوم اوالر و اسالم 

 .233.."حؤکومتی نین رسمی اولماسی دا بیلدیریلر.

 "حؤکومت"منظور ائتدیگی  حق"" " وعقل"گؤروندوگو کیمی، اوسته 

سونرا  بو آنالییشی سید روح هللا خمینی . ساییالر حؤکومتی شیعه

دا نجف شهرینده یازدیغی متنلرده -1349 یه" حؤکومتی دئیه"والیت فق

اورتایا قویدو. دئمک، بوتون نظام و انتظامالر انسانین  کتاب اوالراق

   ره سی ساییالر. دوشونجه سی نین ثم

ده "وحی )نقل(" تعیین ائدیجی الردا و جامعه لرتوپلوم لیدینآنجاق 

تمکین ائتمگه پیغمبره  و اماما اینانج )باور( اساسیندا "امت"  واولدوغو 

ساییالر.  و آخوندزدهصغیر دوشونجه باخیمدان مجبور اولدوغو اوچون، 

تکفیر  دهبعضاً  آخوند کسیمی ایسه بعضی مقامالردا "عوامزده"  و

شیعه اصولونو   دان قورخدوغو اوچون،ماقو تضییقه معروض قالاولماقدان 

بئله لیکله دفاع ائتمکدن چکینیر و قورخار.  دا آیری بیر آخوند قارشیسیندا

"خالف  حاقسیز وضعیته دوشر و  حق دانیشان قورخاق اولدوغو اوچون،

می کئیه علی اکبر ححق" قلمه آلینار. بو مسئله یاخشی آنالشیلسین د

نی بیربیرلریندن زاده و سید روح هللا خمینی نین نظرلری نین ایکیسی

 مستقیل اوخوماقال بیر قناعته گلمک اوالر دئیه دوشونورم.

امام زاماندان  -بوگونکو دینیمیز دئییر: علی اکبر حکمی زاده یازدی: "

ُع َقْبَل قِیَاِم الَقائِِم ُكلُّ َرايٍَة تُْرفَ ) قاباق قورولموش حؤکومتلر باطلدیرلر

سلطانین گؤردوگو  -دئییر:  [گئنه](.  َفَصاِحُبَها طَاُغوٌت ُيْعبَُد ِمْن ُدوِن هللاِ 

)سالته عن ایش و سلطان ایله امکداشلیق ائتمک کفر عملینه برابردیر 
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عمل السلطان فقال الدخول فی اعمالهم والعون لهم و السعی فی 

 .234..."(حوائجهم عدیل الکفر

 اوسته کی متنه جاواب اوالراق سید روح هللا خمینی یازدی:

بو یازیچی مطلبلری قاریشدیرمیش، بیربیرلری نین اوستونه تؤکموش. "

دلی آدام کیمی اعتراض ائتمگه باشالمیش. بو حدیثلرین هر بیر عقل 

اوالن شخص الزیم گؤردوگو قوروالجاق عادل هللا حؤکومتی ایله ایلگی و 

 دور. بیرینجی دئییلمیشده ایکی احتمال وار:ایلیشکیسی یوخ

بیریسی امام زامانین ظهور ائتمه سی دوغرولتوسوندا اوالن خبرلر  -

ساییالر. او ظهور ائتمدن قاباق "امامت" دئیه باش قالدیران عالیملر باطل 

 ساییالر. بونالر ظهور عالمتلری اوزره ده دئییلمیشلر.

ن و امام زامان ظهور ائدن گونه دک هئچ آیری بیر احتمال: دونیادا قوروال -

بیر وظیفه نی دوغرو و دوزگون یئرینه یئتیرمک نیتی اولمایان بیر حؤکومت. 

سیز علی بن ابیطالب حؤکومتیندن سونرا، دونیادا هانکی عادل بیر 

 .235"حؤکومتدن بیلگی و معلوماتینیز وار؟

و آزقین دلی، بکیمی، ایکینجی دئییلمیش: بورا قدر گؤردوگونوز  [جاواب]

دئییلمیشلری نقل ائتمکده ده خیانت ائدر. ترس دورومدا و وضعیتده 

مطلب آیدیندیر. منیم اونا جاواب وئرمگیمه احتیاج یوخدور. بو و بونا بنزر 

دئییلمیشلر هر هانکی بیر ظلمه و ظولومچولوگه کؤمک ائدن دؤلته داخیل 

بئله بیر آنالییش  منظور اولموشالر. ،اولمانین قاباغینی آلماق اوچون

دونیانین بوتون قانونالری طرفیندن قاداغاندیر. سیزین نظرینیزه اساسا، 

انسانالرین، جانینا، مالینا، او هرکسین آدینی سلطان قویساالر، 

ری نه ناموسونا مطلق حاکیمدیر. بو اساسدا دیکتاتورالرا قول اولموشال

 اوچون مختاری و احمدی نه ری تعقیب ائدرلر. اوچون نفرین ائدرلر و اونال
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لر. اونالر ه دیتوتساق و مجازات ائتمک یئرینه اونالری تمجید  و تعریف ائتم

 . 236" ...دا سلطانین ایشچیلری ایدیلر

مقابلینده سید  بیرینجی روایتاوسته گؤروندوگو کیمی، تقدیم اولموش 

 سا دوغروروح هللا خمینی بیر فقه عالیمی اوالراق مسئله نین یاالن یوخ

تمال اساسیندا اؤز دوشونجه سینی احایکی و  اولدوغونا اصال توخونمادی

 . یری شکیلده اعمال ائتمگه چالیشدیآ

ده  جاواب وئررکنفقه عالیملری مسئله سی اوزره سید روح هللا خمینی 

. او زامان منظور 237قهره متوسل اولماغا چالیشار دوشونجه باخیمیندان

الف نظرلر ی اسالمی آدی آلتیندا مخبوگون جمهور عملی، ائتدیگی قهر

. باشقا بیر یاندان سید روح هللا خمینی "غیبت علیهینه اعمال اولونار

دنیوی حؤکومتلره قاتیلماقدا و شیعه نین  الکبری" باشالندیقدان سونرا،

 ی دا نظره آلماز. ک اولماقدا ماراقلی اولمادیغینشری

طقی جاواب وئرمک یئرینه منسید روح هللا خمینی ایکینجی روایته ایسه، 

 ؛یخرد، خیانتکار و خائن" قلمه آلدیعصبی حالتده قارشی طرفی "ب

کی ایران ممالیبوگون   ، عملده ایسه عادل حؤکومتدوشوندوگو آنجاق 

  محروسه سینده شیعه توپلومونو شیعه لیکدن یئزدیرمیش گؤرونر. 

ه عالیمی ، فقسید روح هللا خمینی بئله بیر مقامالری نظره آلدیقدا

اورتایا چیخار. او  آنالییشیندان عدول ائتدیگی شیعه اولماسینا باخمایاراق

حؤکومتی نی شیعه "والیت فقیه"  ،الیملریاساسدا دا بعضی فقه ع

 بو دوغرولتودا گئنه اوخویوروق: ائدرلر. اوصولونو نقض ائتمکده اتهام
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 ح ائتمک سینی آلماق و مملکتی اصالبیز دئییریک: یولسوزلوغون قارشی"

خالقا فایدالی اولماق اوچون بیر دیکتاتورلوق تشکیالتا کیمسه  و

 .238"قوشوالرسا،  یاخشی و بعضا حتی واجیب ساییالر...

بورادا واقعیتلری درک ائتمکدن عاجز ساییالر. هر بیر وندوگو کیمی، گؤر

او سیستیمده بیر مهره  ، بیر سیستیمین خدمتینه آلینارسا،شخص

نامیش اوالر. او مهره یئری گلرکن گوج اعمال ائتمک وظیفه سینی اوی

 سید روح هللاب قیراغا قویوالر. لیبعضا ده آچی ؛ایشه سالینار ،اوچون

حاکیمیتچیلیک مسئله سی اوزره "کشف االسرار" آدلی کتابیندا خمینی 

 ، اوخویورویق:یازدی

رک اوچون گ بیر حؤکومت، یوخسا بیر رئژیم دگیشیکلیگی -بیز دئییریک: "

فقیه لر و بیلیکلی مالالالر بیر قوروجوالر مجلیسی )مجلیش 

مؤسسیسان( قورولمالیدیر. اونالر عدالت، هللا بیرلیگی، دیندارلیق، 

طرفسیز و هوا و هوسدن اوزاق خصلت ایله تانینمالیدیرالر. بئله لیکله 

سئچیملرده مملکت و خالقین صالحینا اوالن سلطانی، عادل و مملکت 

 -دئییریک: شاهی سئچسینلر. .. بیز ، هللا قانونالرینا تابع اوالناقانونالرین

مدرسلر قانون قویان هیئتین، ایجرائیه قوه سی و قضائی قوه سی نین 

ریاست هیئتینده اولمالیدیرالر. بئله لیکله مملکت بو فالکتدن خالص 

انالر اوالبیلر. ... دین، حئیوانلیق ائوینی، انسان ائوینه چئویرر. او دا حئیو

یاشاییشیندان فرقلی اوالر. دین، نوخدا قیرمیش حئیوانالرین باشینا نوخدا 

و یاشاییشدان فرقلی اوالر. دین، ساالر. او دا سیزین بوگونک

عصیانکارلیغی، ظالیملیگی دونیادا یوخ ائدر. او دا سیزین بوگونکو 

 .239" یاشاییشال اویقون دئییل...

 او زامانالر ،ت فقیه نظریه سیوالیبوگونکو اوسته گؤروندوگو کیمی 

بو نظریه  .و ایفاده اولونموشدور اوزره ده دئییلمیش غیشاهلی پهلوی

یخ جعفر کشفی طرفیندن نسبی و مال احمد نراقی ئنجی ایل شی-1850
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طرفیندن بیر آز تکمیل و سید روح هللا موسوی طرفیندن داها دا 

ده "کشف  گئنه تکمیللشمگه دوغرو آتیلمیش آددیم اولموشدور. 

 االسرار" کتابیندان اوخویوروق:

سیاسی  مسئله لری تشخیص وئرمکدن  ،سیزلری -بیز دئییریک:  "...

عاجیز ائده رک، قاباغینیزا بیر نئچه رادیو قوتوسو قویموشالر. سیزلردن 

وئرن عقلی آلمیش، اونون یئرینه باشینیزا قیراقلی بؤرک )کاله لگنی: -هللا

اقتدارینی سیاسی مملکتین بوتون وارینی،  ر.کاله لبه دار( قویموشال

سیزلردن آالراق سیزی خیابانالردا، سو حووضالریندا چیلپاق خانیمالرا 

باخماقال مشغول ائتمیشلر. منه اینانین و اجازه وئرینیز، اولدوقجا تئز بئله 

بیر چکیلمیز و  دؤزولمز یاشاییشین و قدرت بوشلوغو حاکیم اوالن 

، دن سونرا-وخونسون. اوالبیلسین، بو فاتحهمملکتین فاتحه سی ا

 .240"ا مالیک اوالقیئنی بیر یاشاییشبیز  مملکت دوزلسین و 

اوغروندا قورماق  "ؤکومتاسالمی ح"سید روح هللا موسوی خمینی 

 دوشونجه و فیکر اولوشدورماغا چالیشاراق یازدی:

دین، حؤکومتین تکلیفینی بللی ائتمدیگینی هانکی اساسدا دئییر، "

هارادان بیلیرسینیز؟ دین حؤکومته تعیین تکلیف ائتمه میشسه، نئجه 

دونیانین پیغمبر اسالم پیغمبری حؤکومت قوردو؟ سیز دئدیگینیز کیمی، 

یاریسینی آلدی. او قورولوش دین علیهینه ایدی می، یوخسا دین 

وغو اساسیندا ایدی؟  دینه  خالف اولسایدی ایسه،اسالم پیغمبری بویور

 .241"ابیطالب نئجه دینه خالف داوراندیالر و رفتار ائتدیلر؟ و علی بن 

بیر سیرا فقه عالیملریدیرلر. اونالرا  و کیمی، بورادا خطاب اولونانگؤروندوگ

هر هانکی دان سونرا، بوتون دونیوی حؤکومتلر و -"غیبت الکبری" ،گؤره

 )غصبکارلیک( غاصیبلیک حؤکومته اورتاق و شریک اولماقبیر دنیوی 

 مطرح اوالن ده -شیعهبو آنالییش "غیبت الکبری" باشالدی دئیه   الر.سایی
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خمینی پیغمبر و علی سید روح هللا بورادا  بیلدیریلمیشدیر.  امته ،زامان

اولمادیقالرینی مطرح ائتمکله  ،زامانالرینداکی حؤکومتلرین نئجه اولوب

ام فقه عالیملرینی حاکیمیتچیلیک اوزره دوشوندورمگه چالیشارکن ام

بیر دفعه لیک ده  ی و روایتیامته ائدیلمیش مراجعتزامان آدینا دئییلمیش 

گئنه ده "کشف  میش مقامدا یئر آالر.سایو کئچرسیز )مردود( وش اونوتم

 االسرار" آدلی کتابدان اوخویوروق:

گلیشمک )توسعه( آدینا، بو دؤلتین، نئچه مین نفر  -بیز دئییریک: "

مسلمانالرین زیارتگاهالریندا قورشون ایله  مملکتین مظلوم انسانالرینی،

دلیک دلیک ائتمه سی، کفر و ظولوم ساییالر. بو ظولومه دؤزمک کفر و 

 کفردن ده پیسدیر.

و ایله گؤتورن، مملکت قادینالرین باش اؤرتوکلرینی سونگ -بیز دئییریک: 

و باشسیز سایقیلی انسانالرین چکمه لر آلتیندا  ت ائدنمالینی غار

رینه یول آچان و اوشاقالری قادینالر قارنیندا بوغوالراق دوشمه ازیلمکل

سینه یول آچان بیر دؤلت، ظالیم و ایشلری ده ظولم اساسیندا و کفر 

ساییالر. بیز دیکتاتور حاکیمیتین ایشینی ظالیملیک و اونون ایشچیلرینی 

ده ظالیم حئساب ائدیریک. سیز بو دئدیکلریمیزین قارشیسیندا، هر 

یر سؤزونوز وارسا، دئگینیز، بئله لیکله داها دا خالق آراسیندا هانکی ب

 .242"رسوای اوالسینیز

دن غرب -بورادا فارس حاکیمیتچیلیگی نین الئیک کسیمی، او جومله

. بونالرا ه تحصیل آلمیش کسیم منظور اولوندویانچیسی اولموش و غربد

نی  خمینی سید روح هللاباخمایاراق ساسانیلر اوزره یازیلمیش افسانه لر 

. بو دوغرولتودا اؤز دیلیندن ائشیدک، اؤز تأثیر داییره سی آلتینا آلدیده 

 اوخویوروق:

حاکیمیت اؤز وظیفه سینه عمل ائدیرسه، گئنه ده -بیز نه زامان دئدیک: "

عطرساتانین دوکانیندان آلمیش، اونال ظالیمدیر؟ بو سفیه سؤزو هانکی 
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بیز بو آرادا انوشیرواندان الیشیرسینیز!!. دینچیلری قاندیرماغا و آلداتماغا چ

سؤز آچماق ایستمیریک. سیز، مملکتین رسمی قانونالری اساسیندا 

عمل ائدن بیر حؤکومت تاپینیز. بئله لیکه بیز او حؤکومتی، انوشیروان 

 حؤکومتیندن عادل دئیه قبول ائدک...

اولساالر، سیز بیلیرسینیز! مالالالر خالق آراسیندا معنوی تأثیره مالیک 

اوغورلوق پستالریندان قیراغا قویاراق، سیزلرین یئرینه دوغرو  و  سیزلری

دوزگون شخصلری مسئول ائدرلر. هللا ایسترسه، بیر گون ملت آییالرسا، 

 .243"بیر دفعه لیک سیزلرین تکلیفی بللی اوالر

سید روح هللا خمینی "کشف االسرار" آدلی کتابیندا عجیبه و غریبه 

 تایا قویماغا چالیشمیش؛ اوخویوروق:فاکتالر اور

بلی، من ده دئییرم: کیمسه سه دئییرسه، آوروپالیالر ایسالم "

قانونالرینی حیاتا کئچیردیکلری اوچون بوگونکو موقعیته چاتدیرالر، بو ایفاده 

یالنیز گولمه لی دئییل، عئیب ده ساییالر. اوروپالیالر هارایا چاتمیشالر؟ 

ووچ سفیه و عقلسیز اداره ائدرلر. اونالری متمدن بوگونکو آوروپانی بیر آ

مللتلر سایماق اوالر می؟ آوروپالی نین قان ایچکمدن، آدام اؤلدورمکدن، 

آدام یاندیرماقدان باشقا بیر ایستک و آرزوسو یوخدور. اونالرین یاشاییشی 

باشدان باشا داغیدیجی هوسرانلیقدان باشقا هئچ نه دئییل. اونالرین 

اوالن و عادل اسالم قانونالری ایله هانکی ایلگی و  عدالت مرکزی

اونالری بشر تانیرسینیز و اونالر  [هانکی اساسدا]ایلیشکیلری وار؟ ... 

کیمی اولماغین حسرتینی چکیرسینیز؟ یازیقالر اولسون بئله سفیه 

 .244"انسان اوغلونا...

آیاغا ا باشدان انین هاراسینا آیاق باسمیش؟ آوروپاداسالم قانونو آوروپ

اسالم  ن بیربیرلرینی  ییرتماسی و ظولوم ائتمه سی حاکیمدیر.انسانالری

بئله بیر حرکتلردن اوزاقدیر. .. عدالت قانونو اوندان )آوروپادان( اوزاقدیر. 
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هیتلئرین مملکتلری اشغال ائتمه سی، عقل قانونوندان اوزاقدیر. انسان 

بئیینلری ازمه لیدیر.  بو اوغلو بیرلیکده دمیر یوموروقال فتنه ایله دولموش

 آوروپایا یول تاپسایدی، آراملیق تاپابیلر. اسالم مدنیتیبئله لیکله دونیا 

، اورادا نفرت ائتدیجی بو فتنه لر و وحشیلیکلر باش وئرمزدی. آوروپا هارایا

یئتیشمیش؟ او اساسدا بیز اونون قانونالرینی  هانکی انسانلیق مقامینا

دوراق )مطابقت وئرک(. بوگونکو آوروپا عقل قانونالری ایله توتوش

پیس یاشاییشالردان ساییالر. او یاشاییشی هئچ بیر اَن یاشاییشی 

 .245"..قانون ایله مطابقت وئرمک اولماز.

بورادا مشروطه زامانی میرزه یوسفخان تبریزلی نین یازدیغی "یک کلمه 

نی قبول منظور اولونار. فقه عالیملری مشروطیت آنالییشی کتابی )قانون("

قاجار شاهلیغی طرفیندن ائتمک ایستمدیکلری اوچون، میرزه یوسفخان 

فرانسه قانون اساسی  ،صفتی ایله ایشلرکن  دوله ده مستشار-فرانسه

توجیه ایله سیندن ایران ممالیکی محروسه سی اوچون، قرآن آیه لری 

ی. دبیر کتاب یازباشلیغی آلتیندا  "یک کلمه"ی و  اصللر یبندلرائدیلمیش 

بو کتاب تبریزده انجمن غئیبی مرکزی نین قاجار شاهلیغینی ییخماسی 

 .ساییلدیاوچون، یول خریطه سی 

محمدرضا عملی  اعتراضروح هللا موسوی خمینی نین ایکینجی سید 

ایالتی و  " دگیشیکلیک )انقالب سفید(" و قانسیزنین " شاه حؤکومتی

 :اوخویوروقده باشالدی، -1341 علیهینه " والیتی

ایالت و والیت انجمنلری الیحه سینده سس وئرنلر و سئچیلنلر  دؤلت …" 

اوزره مسلمان اولمانی شرط قویمایاراق خانیمالرا سس وئرمک حقی 

تانیمیشدیر. بو مسئله بؤیوک عالیملرین و آیری مسلمان صنفلری نین 

، مملکتین صالحی، الرینا یول آچمیش. شاه حضرتلرینهنیگران اولماق

حضور ایچینده  ینی احکامالری نین قوروماسی و مسلمانالریناسالم د

 یاشایابیلمکلری آیدیندیر. 

                                                             
 .273سید روح هللا موسوی خمینی، کشف االسرار، ص.  245



 

 

 

  شیعه انقالب یولوندا            231

او اساسدا، رجاء اولونور، اسالم دینینه و مملکتین رسمی مذهبینه 

مخالف اوالن مطلبلر ،دؤلت و تشکیالت پروقرامالریندان سیلینسین. بئله 

ائتمه سینه یول لیکله، بو عمل مسلمان ملتی نین او ذاتا )شاها( دعا 

 .246"آچسین

اوسته گؤروندوگو کیمی، سید روح هللا خمینی  قادینالرا "سس وئرمک" 

شاهین نخست وزیری اسدهللا دی و حقینی "خالف شرع" دئیه قلمه آل

قادینالرین مجلیسه و اداره ایشلرینده دا ه یازدیغی مکتوبدا -اعلم

 ویوروق:"خالف شرع" قلمه آلدی، اوخ ده چالیشماقالرینی گئنه

خانیمالرین مجلیسلره )شورای ملی و سنا(، ایالت، والیت و بلدیه ... "

اداره لرینه گیریشلری اسالم قانونالرینا ضد ساییالر. بو مسئله نین 

تشخیصی، قانون اساسی نین بؤیوک عالیملرین و مرجعلرین فتواالرینا 

بیر دخالت  وئردیگی اختیار ایله ایضاح اولونار. آیری بیر مقامالرین هئچ

حاقالری یوخدور. اسالم فقیه لری و مسلمانالرین مرجعلری اونون 

احترامینا )متمم قانون اساسی( فتوا وئرمیشلر و فتوا وئررلر. بو باخیمدان 

خانیمالرا سس وئرمک حاقی تانیماق، اونالری مختلف اداره لره مسئول 

اییالر. ائله آنایاسانین متممی نین ایکینجی اصلی نین علیهینه س ائتمک

ه. ق. ربیه الثانی تاریخینده شورا مجلیسی نین تصویب  1325جه ده 

اولونموش  قانونو، خانیمالرا سس وئرمک، سئچمک حاقینی، ایالت، 

  247 ."والیت و بلدیه ایشلرینه سئچیلمکلرینی یاساق ائتمیشدیر

سید روح هللا خمینی، فقه عالیمی جلیلی کرمانشی آدلی ذاتا یازدیغی 

قادینالرین و کیشیلرین حقوق برابرلیکلریندن دا وصی مکتوبدا خص

 نگرانلیق حیسی کئچیردیگینی اورتایا قویدو، اوخویوروق:

"بو آرادا، بؤیوک ناراحاتلیق دوغوران وضعیت ایندیکی حرکومتده گلیشم 

اوزره اوالن قادین حقوقالری نین برابرلیگی مسئله سیدیر. بو مسئله 
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الت مرامنامه سی ننی بیر بؤلومو ساییالر.  دؤلت رئیسی نین تشکی

اجتماعیتین خاص اوالراق مالالالرین نظرینی بیلمک اوچون، قادینالرا 

ایالت، والیت و بلدیه اداره لرینده ائله جه ده سس وئرمک حاقی، 

قادینالری مسئولیت داشیماقالری اوزره مطلبلر قازئتلرین باشلیقالریندا 

ه آدی چکیلن انجمنلره عضولر سئچمکده و یایینالمیشالر. ائله جه د

سئچیلمکده اسالمین شرط اولونمادیغیدیر. بو دا اسالم اوچون بیر تهلکه 

 .248"اعالنیدیر

اداره " ،خانیمالرین "سس وئرمک حاقی"یازلی اوالراق خمینی ذاتین 

لرده چالیشماق حاقی" و "قادینالر ایله کیشیلرین حقوق برابرلیگی" 

اؤز  او بیر داها توجه اولونمادیقدان سونرا، اعتراضا گیمسئله لرینه ائتدی

 اعتراض دانیشیغیندا دئدی:

. هر بیر اداره یه قادین آالرسینیزنه اوچون قادینالری اداره لره " ... 

گئنیشلنمه مه  بو عملینگیرمیش، او اداره چوالق اولموش. بوگون 

ینیز. قادین دؤلت ایالتلره گؤندرمگ )قادینالری( اونالریر. نی ایستنیلسی

ایشلرینه گیررسه، وضعیت خاراب اوالر. ایسترسیسنیز، مستقیل 

، گؤیلره ؟! سیزلر تقلید ائدنلرمی اولمانیزی قادینالر تأمین ائتسینلر

ایسه، قادین اولماق ایسترسینیز می؟ مالالالری دونیایا  اوچارالر. سیزلر

. بونالر دردلریمیز و پیس تانیتمایینیز. بو عمل سیزین اوچون عئیب ساییالر

کیمسه یوخدورالر.  الر،ائشیتملی اوالن لریمیزدیر. آنجاق فایدا؟نصیحت

اولسا دا، بیزیم قلبیمیزی آغریدانی، او باشقا کیمسه یه 

 .249"چاتدیرمایاجاقدیر

 انسان حاقالری دئیهندا، زامانی پهلوی دیکتاتورلوغوگؤروندوگو کیمی، 

سید روح هللا  ،نییینمیش انسانلیق حاقتان دا اولسا، سونراالرخانیمالرا 

. بو مسئله دیون، بیر اسکیکلیک کومپلئکسی سایاوچ خمینی کیشیلر

                                                             
سید روح هللا موسوی خمینی، نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی، صحیفه امام، جلد  248

 .494بیست یک، ص. 
 .118سید روح هللا موسوی خمینی، صحیفه امام، جلد یک، ص.  249
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بوتون مؤمن  ،ده، منبرلرده و حوزه لرده مطرح اولوندوقدامسجیدلر لر

وح و وجدان باخیمدان دا اذیت ن رانسانالر دا بو اسکیکلیک کومپلئیکسیند

رده مشغول اوالن خانیمالر کیشیلرین . بئله لیکله اجتماعی ایشلدیلرچک

سونوچ و  .لری، یوخسا پیس گؤز ایله گؤروندوغضبلرینه توش گلمه ل

اداره لرده ایشلگن خانیمالرا پیس دینچی کسیم طرفیندن  نتیجه اوالراق

بوگون اوتایا چیخدی.  ری آشاغیالماق بیچیمی و شکیلیباخماق و اونال

مدرسه لرده  و مختلیف اورقانالردا  ،ریندااسالم آدینا اداره لرده، بیلیکیوردال

الرین خاص سیاستلره وسیله ناوالن خانیملری نظره آلدیقدا، بعضا او

)جامعه پدر  جامعه لرده حاکیم اوالن ، ائرککلیکه آلیندیقدااولدوقالری دقت

قادینالرین نئجه یازیق بیر موجود اولدوقالری دقت چکیجی  شاهی(

  ساییالر.

، سیاسی قدرتده سهیم اولمایان فقه عالیملری نین ندازامانی پهلویلر

و  سی، سس وئرمک حاقیناخانیمالرین اداره لرده ایشلمه  ه گؤره،ننظری

، خاریجی دؤلتلرین ایستعمارچیلیق حقوق برابرلیگینه مالیک اولماقالری

 پالنالری نین ترکیب حیصصه سی دئیه قلمه آلینیردی. 

ییرمی سکیزیندن باشالراق محمد رضا  ینجی ایل، مورداد آیی نین-1332

شاه ظاهیرده ساغ )جبهه ملی، حزب پان ایرانیست، ...( و سول )حزب 

توده، ...( فارس تشکیالتالریندان اوزاقالشماقال آمریکا بیرلشمیش 

دو. محمدرضا توتساق )گروگان( وضعیتینه دوش دؤلتلری نین الینده بیر

( 1962)دن -1134ق اولدوغو اوچون، بیر اویونجاپهلوی آمریکایا اَل  آلتی 

، علمه کئچیرسه دهایالتی و والیتی انجمنلر الیحه سینی شالراق با

ساغ و سول بو دخیل اولمادیغی،  سیاستده ، اؤزومخالفتسیاسی 

مالالالرین سنتی باخیشالریندا، مسئله لره سئیریجی قالدیغی اوچون، 

ی اسالم دوشمنلیگی رباشدا سید روح هللا خمینی اوالراق شاهین عملل

محفللری نین  الری،سول تشکیالت ،ساغفارس  ،قلمه آلینماسی

 . اولدوکؤنلونجه و ایستکلری دوغرولتوسوندا 
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محمدرضا شاه طرفیندن ایلری سورولموش ایالتی و والیتی دئمک، 

یول ا سینرادیکالالشما نین خمینی یحه سی سید روح هللاانجمنلر ال

" (انقالب سفیدقانسیز دگیشیکلیک )ه "ده محمدرضا شا-1963. آچدی

دئیه بیر سیرا دگیشیکلیکلر حیاتا کئچیررکن خمینی نین مقاومت ائتمه 

سی ده یوکسلمگه باشالدی. بونالرین اؤنملیسی "اصالحات ارضی" 

فقه عالیملری و اونالرا  ،ده بیر چوخ مجهتد-بو مسئلهمسئله سی ایدی. 

شاها قارشین بیر خمینینی  بونالر خمس وئرنلر ده ضرر گؤرموشدو. 

شاهین سیخدی بئله لیکله بیر مخالف گؤروردولر.  تعویض وئرمز

یونی آیی نین  -1963بوغماسی قوم طلبه لرینی قیاما دورتموش اولدو. 

بئشینده، عاشورا گونو باشالنمیش قیام قاندا بوغولدو. سونراکی ایل 

پیتوالسیون ( اوکتوبر آییندا خمینی شاها قارشین کا1964 = 1343)

مسئله سینده آچیق جبهه توتماغا باشالدی. شاه بیر چوخ آمریکالینی 

ایرانا گتیرمیشدی و اونالرا خاص بیر حق و حقوق تانیماق ایستردی. 

خمینی نین مخالفتی بیر چوخ اوخوموش کسیم طرفیندن ده دستکلندی. 

یر بئله لیکله خمینی شاهی اؤز زامانی نین یزیدی آدالندیردی. بئله ب

باشا دوشولدو. آنالشیلدی و ترسیم ائتمک هر بیر شیعه اوچون راحات 

امام حسین و اونون اطرافیندا اوالنالرین  ،بیلیندیگی کیمی خلیفه یزید

نتیجه اعتباری کربال واقعه سینده قتل عام اولونماسیندا مسئول ایدی. 

ده اوکتوبر -5196یه و اورادان دا -خمینی توتولدو و ایلک اوالراق تورکیهایله 

 آییندا عراغا، نجف شهرینه سورگون اولدو.

نجف شهری شیعه و مذهبی بیر شهر اولدوغو اوچون، خمینی اورادا 

گئنه ده مذهبی درس وئرمکله ایراندان گلن زوار واسیطه سی ایله 

دانیشیق کاسئتلرینی ایرانا گؤندرمکله تهرانداکی مؤتله محفلی واسیطه 

دورمگه سوریله ده ایلگی و ایلیشگیسینی سی ایله تهران بازاری ا

چالیشدی. نجف شهرینده خمینی نین ایکینجی کتابی "الحکومه 

ده ائتدیگی -(1349) 1970االسالمیه" آدی ایله یایینالندی. او کتابدا 

 چیخیش دا یایینالنمیش:
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ل آلتیالری نین واسیطه سی ایله غربین دگر و "دوشمنلر اؤز اَ 

هر بیر فرصتدن استفاده  ،قلبلرینه یئرلشدیره رک ارزیشلرینی انسانالرین

ائتمکله اسالمین حقوقی و سیاسی ارزشلرینی آلت اوست ائتمک، 

اسالمی گؤزدن سالماغا، اونو  رزشلری ایله دگیشمکلهاونالری آوروپا ا

بونالر مستملکه چیلیگین   جمعیتدن اوزاقالشدیرماغا چالیشمیشالر.

نسانالریمیزین ضعیف نقطه لرینی ده داغیدیجی عالمتلریدیر و بعضی ا

 اونالر دوشمنلرین مادی ایرلی گئتمکلری -معلوم اولور:  ،آرتیردیقدا

مستملکه … قارشیسیندا اؤزلرینی آلچالدارالر و اؤزلرینی تحقیر ائدرلر

چیلرین آرامیزدا یایدیقالری دوشونجه لردن بیری ده اسالم وحیینده 

و اسالمدا حؤکومت قورومالری نین  حؤکومتین عمومیتله قئید اولونماسی

اهمیتلی حقوق اساسیندا  ،اولمادیغینی ادعا ائتدیکلریدیر. اسالمدا

و  تنظیملر اولسا دا، اونالرین اجراسینی تأمین ائده جک بیر قوروم 

یوخدور. بونا گؤره ده اسالم یالنیز قانون وئریجیدیر و باشقا  مؤسسیسه

نالری سیاست، حؤکومت و اداره بئله ادعاالر مسلما بیر شئی دئییل.

چیلیک حاققیندا دوشونمکدن چکیندیرمگه یؤنلمیش مستملکچی 

مستملکه چیلر اؤز   پالنالرین ترکیب حیصصه سی ساییالر.

قاباق صیفیردان باشالمیشالر؛ داها چوخ حاضیرلیقالرینی اوچ عصردن 

 ایستدیکلرینه نائیل اولموشالر.  ایسه ایندی

فیردان باشالمالییق. غرب گوجلرینه و نؤکرلرینه بو اساسدا بیز ده صی

قدرت اعمال ائتمکلرینه اجازه وئرمه یینیز! انسانالرا حقیقی اسالمی 

اؤیرتینیز. بئله لیکله جاوان نسل، نجفده و قومداکی عالیملر مذهب ایله 

. اونالرین حیض و حبس یربیرلریندن آیری توتارالر دئیمه سینلرسیاستی ب

و  یین قایداالرینی مذاکیره ائتمکدن باشقا هئچ بیر ایشلرایله باغلی آئی

 سیاستله هئچ بیر عالقه لری یوخدور.

 یله دؤلتین بیر بیریندن آیریمستملکه چیلر مکتب پروقرامالریندا دین ا

دا عالیملرین اجتماعی و  یاولدوغو دوشونجه سینی یایدیالر و انسانالر
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نماغا وادار اولدوالر. بئله لیکله سیاسی ایشلره قاریشا بیلمدیکلرینه اینا

 بو یاالنالرا اینانالر بو یاالنالری تیکرار ائتمگه چالیشدیالر.

رحمتلیک پیغمبرین زامانیندا دین دؤلتدن آیریدیر می؟ او زامان دین اوزره 

وار می ایدی؟ خلیفه لر  لرآیری و سیاست اوزره ده آیری مختخصص

ا دین ایله سیاست آراسیندا فرق وار زامانیندا، علی علیه السالم زامانیند

می ایدی؟ دین اوچون آیری و سیاست اوچون ده آیری بیر سیستیم وار 

 250می ایدی؟"

 ،اوسته گؤروندوگو کیمی ایستعمارچیلیغا قارشی اوالن دوشونجه لری

سید روح االه خمینی دؤلتچیلیک  و مملکت اداره ائتمک دوشونجه لری 

. ایستعمار مسئله سی یش مقامدا یئر آلدیرینه قاریشدیرمایله بیر بیرل

دؤلت طرفیندن ده  حاکیمیت وایسه هر بیر خاریجی دؤلته باغلی اوالن 

حیاتا کئچه بیلر. بوگون ایران ایله چین و روسیه رابیطه لرینی نظره 

آالرساق، شاه زامانینداکی ایران ایله آمریکا آراسیندا اوالن ایلیشگی و 

چوخ دا فرقلی  یاستی )سیاست داخلی( اوزره ایرانین ایچ س رابیطه لر

گؤرونمز. شاهلیق سیستیمی ایله شئیخلیق سیستیملری هر ایکیسی 

دوشونجه چوخلوغونا و سیاسی تشکیالتالرین یارانماسینا اجازه وئرمزلر. 

شاه زامانیندا حزب رستاخیز آدی آلتیندا هامی ایرانلی ساییلیردی ایسه، 

ی آدی آلتیندا هامی ایرانلی ساییالر. بوگون ده حزب جمهوری ایسالم

آنجاق شاهین رستاخیز حزبی بوتون ایرانلیالری تمثیل ائده بیلمدیگی 

حزب جمهوری اسالمی ده بوتون ایرانلیالری دوشونجه  ،کیمی

 باخیمیندان تمثیل ائده بیلمیر. 

بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق هر بیر زمینه نین اؤزونه خاص متخصص 

سی الزیمدیر. بو اساسدا بیر فقه عالیمی شرعی مسئله انسانی اولما

ر. دئمک، -لر اوزره اؤزونو متخصص ائدرسه، اسالمیته بؤیوک خدمت ائده

بوگون مملکتچیلیگی پیغمبر زامانی نین ساده یاشاییش شرطلری ایله 

                                                             
250 Heinz Halm, bax orada, S. 156. 
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توتوشدورماق و مقایسه ائده رک نتیجه چیخارماق مسئله نی ساده 

ده متخصص -یسه، هر بیر آالندا و هر زمینهلشدیرمک ساییالر. عملده ا

انسانالرین اولماسی واجیب مسئله لردن بیری ساییالر. بو مسئله 

ایسه، انسانالرین دونیا گؤروشلریندن آسیلی اوالجاق دئییل. غرب 

سیاسی  ایسه دونیاسیندا دا دین سیاستدن آیری ساییالر. سیاست

. سیاسی تشکیالتالرین تشکیالتالر واسیطه سی ایله قاباغا آپاریالر

مختلیف دوشونجه لره  مالیک اولماقالری ایسه هر هانکی بیر مملکتین 

 یاخشی اداره اولونماسینا کؤمک ائدر.

سید روح هللا خمینی اؤزونو ضد امپریالیست تقدیم ائتدیگی اوچون، 

جالل آل احمد کیمیلر ده  ،کئچمیشی توده سول پارتیسینه منصوب اوالن

اسالمی دئیه اؤزونه دؤنوش  ،الیندن قورتارماغیمملکتی شاهین 

دی. او اساسدا دا سید روح هللا کتلرلر ایله ایضاح ائتمگه چالیشحر

خمینی نین کاپیتوالسیونا قارشین حاقلی اعتراضیندا جالل آل احمدی 

 ، اؤز یازدیغیی نین گؤروشونه گئتدیکدهقاچا قاچا قوم شهرینه، خمین

ین الی نین آلتیندا گؤررکن، اولدوقجا "غربزدگی" کتابینی خمینی ن

 . 251سئویندی

آخین  اوچعلیهینه عجوباتیندان، اونون  ین دیکتاتورلوغومحمد رضا شاه

 حرکته باشالدی:

سید روح هللا خمینی و مرتضی مطهری باشچیلیق ائتدیگی مؤتلفه آ: 

 و بعضی طلبه لر( ، بعضی مسجیدلریبازارتهران حرکتی )اسالم 

دی بازرگان و محلفیندن آیریلمیش نهضت آزادی )مهجبهه میللی ب: 

چریکی حرکته باشالیان  سیدمحمد طالقانی..( و بو محفلدن دوغوالن

 و بیلیکیوردالریندا علی شریعتی یانچیالری سازمان مجاهدین خلق

 سول تفکردن دوغولموش سازمان چریکهای فدائیان خلق ج: 
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  www.irdc.ir/fa/news/3536با ایشان،: 

http://www.irdc.ir/fa/news/3536
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بیر شاه  محمدرضا نیندامئیدا  )سیاست داخلی( سیاستایچ بئله لیکله 

مسئله لره ایرانداکی یئرلشمیشدی. آمریکالیالر یاخیندان  داسیخماچ

 ،تانیق و شاهید اولدوقالری اوچون، شاها "ژاندارم خلیج" آدی وئرمکله

 دورومونا دوشمه سی آیاق آلتی ین. ایرانایرانی اؤزلرینه آیاق آلتی ائتدیلر

الزیم و آمریکا اوچون، ندا روسیه کمونیستلیگی قارشیسی بیر یاندان

دی، بیر یاندان دا ویتنام ساواشینا گرکلی ساواش ملزمه واجیب ساییل

دا ابو آر دی.ارماقالرینا مناسب شرطلر یاراتیاناجاق آپاوچاقالرینا سی و 

مهدی بازرگان و مرتضی مطهری ائتالفی حسینیه ارشاد واسیطه سی 

داها دا  جامعه نین ت ائتمکلهو سوء تبلیغاائتمک ایله شاه علیهینه  وعظ 

سورقو و سوآل آلتینا  نیگرگین وضعیته گلمه سینه و شاهین سیاستلری

فارس ساغ تشکیالتالردان . محمدرضا شاه ا یول آچدیماغآلین

" آدی "حزب رستاخیزتجریده وضعیته دوشدوغو اوچون،  اوزاقالشماقال،

التا و تشکیهرکسین ا لتیندا بیر تشریفاتی حزب قوردوراراقآ

و تشکیالتا نین واجیب اولودغونو بیلدیردی. اوسته لیک ا قوشولماسی

پاستورت آلیب مملکتی ترک ائده بیلر دئیه ده قوشولمایان ناراضیلر 

میش بیر لاوزونو داها تکلیگه و بوجاغا سیخی ،ایلهچیخیش ائتمه سی 

 وضعیته سالدی.

ینی مذهبی او زامانالر شاهین بیرینجی اوالن امیر عباس هویدا آدل

دئیه شاه کسیم، بهائی اولماقدا و ایرانی اسراعیله ساتماقدا مقصر 

علیهینه سوء تبلیغات ائدیردی. بئله لیکله شاه هویدانی وزیرلیک 

پستوندان آلماسی و اونون یئرینه جمشید آموزگاری گتیرمه سی ایله 

 شاهلیق مقام تیترمگه باشالدی. 

رور ماهیتلی چیریکی حرکتلرین یانی وضعیت بئله اوالرکن یاواش یاواش تئ

سیرا مدنی اعتراض سسلر خیابانالردا و گئجه لر دامالردا یوکسلمگه 

بیر آز زاماندان سونرا، غالمرضا ازهاری، جعفر شریف امامی باشالدی. 

بیربیرلری نین آرخاسینجا بیرینجی وزیر اوالرکن خیابانالردا شعار وئریدی: 
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تبریزده ده شعار  یر دگیشیرلر"."بیز شاه ایستمیریک، نحست وز

 وئریلیردی: "بیز بو شاهی ایستمیریک، وال سالم".

شاه مجبور اوالراق جبهه ملی محفلینه باغلی اوالن م.(  1977دا )-1356

وزیر بیرینجی جی وزیر ائتدی. شاه بختیار نشاهپور بختیاری اؤزونه بیری

دا داها دا مخالفلر قارشیسین یاولماقال، محمدرضا شاهین سیاستلر

شاهپور بختیار مختلف مخالیف آخینالر و یوموشانماغا باشالدی. 

ینجی ایل مشروطه زامانی تصویب اولموش -1907جریانالرال گؤروشمگه و 

جاغینا داییر سؤز اجرایا قویا ن ایکینجی اصلینیمتمی  نی اساسی قانونو،

 :آنا یاسا متمیمی نین ایکینجی اصلینده اوخویوروقوئردی. 

  کینجی اصلای"

 اعال حضرتاسالم شاهنشاهی، تأییدی و  ،حضرت امام زامانین دقتی

دلیللر و عموم ایران ملتی  و چوخلو اسالمی لطفی بهشت مکانین

قانون ماده  ینطرفیندن مقدس ملی مجلیس قورولموشدور. بو مجلیس

علیهینه گرک .. هئچ بیر زامان  ، اسالمین مقدس قانونالری نینلری

اسالم قاعده لرینه اویقون  موضوع اوالن قانون ماده سی نیناولماسین. 

اولمادیغینی تضخیص وئرمک فقه عالیملری نین تشخیصی ایله  ،اولوب

آزیندان بئش  -.  دئمک، قراره آلینمیش:جاقدیربللی اولموش و بللی اوال

تانیش شخصلر  نهیایستگ ینزامان تهد و فقیهمجنفر، یوخسا داها دا چوخ 

 ،سئچیلسینلر.  اسالمتصویبینه داییر نظارت ائتمک اوچون  قانونالرین

شیعه مرجع تقلیدلری ییرمی نفر ذکر اولونموش صفتلره مالیک اوالن 

ملی مجلیسه معرفی ائدر. ملی مجلیس اونالردان آزیندان  ،عالیملری

بئش نفر سئچر ، یوخسا قرعه اساسیندا بو وظیفه یه تعیین ائدر. اونالر 

یرر و ماده لموش قانون ماده لری اوزره دانیشیق کئچمجلیسده طرح او

بو . لریوخسا رد اولماسی اوزره نظر وئرراولونماسی طرح  لرین مجلیسده
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عالیملر هیئتی طرفیندن قبول اولموش قانون ماده لری امام زامان ظهور 

 . 252"ائدن گونه کیمی دگیشمز اوالجاقدیر.

نین متمم دئدیکلری  اوسته گؤروندوگو کیمی، مشروطه قانون اساسی

ایکینجی اصلی فقیه لرین دونیوی ایشلر اوزره سیاسته مداخیله 

ائتمکلری ایله بو قانون وضع ائدن مجلیس ده الهی لشمیش و امام زامان 

تأییدینه چاتمیش بیر غلو ائتمک آنالییشی ایله مزین اولموش. او اساسدا 

ونرا، انقالب دا محمدرضا شاه علیهینه حیاتا کئچمیش دگیشیکلردن س

اسالمی دئدیکلری حاکمیت چئوریلیشی نین قانون وئریجی اورگانی و 

 اونون اداره چیلیک سیستیمی ده تجربه ائتدیگیمیزدن آرتیق اوالبیلمزدی.

بو اصلی شاهپور بختیار مخالفلری قانع ائتمک آماجی ایله گونون 

 شاه کئچمیشده هئچ بیر مخالفی ایله دیلموضوعسو ائتدی. آنجاق 

بو تاپمادیغی اوچون، مخالفتین ده شاها هئچ بیر اعتمادی قالمامیشدی. 

شخصا فرانسه یه گئتمکله  شاهپور بختیار آردا بیر یول وار ایدی. او دا،

و اونو قانع ائتمک ایله مسئله نی ایله گؤروشمک سید روح هللا خمینی 

یم حل ائتمک ایستردی. ایرانین ایچریسینده ایسه، قدرت شاهدا و حاک

. شاهپور بختیار کابینه سینده یلیردیدا تعیین ائدداییره لرده دئییل، خیابان

ساغالملیق اداره سی وزیری اوالن منوچهر رزم آرانین بو دوغرولتودا 

 گؤروشلری دقت چکیجی ساییالر، اوخویوروق:

ناظیرلیکلره گئتمگه ده قویموردوالر.  ، اؤز ایش یئرلرینه،"بیر چوخ ناظیرلری

ییرمی ایکیسینه دک ایش باشیندا حاضیر اوالن تکجه  ی نینبهمن آی

دفتریمه گله رک منه دئدیلر:  طب حکیملردننفر  60 -50ناظیر من ایدیم. 

بگ، بیز سنی بیر ناظیر کیمی قبول ائتمیریک. آنجاق من بیر طب  -

حکیمی و اونیوئرسینه اوستادی اوالراق خاص بیر احتراما مالیک اولدوغوم 
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 قانون اساسی مشروطیت و متمم آن. 
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مملکتین دوا و درمان وضعیتی قاریشماسین دئیه -الرا دئدیم: اوچون، اون

 .253"امکداشلیق ائدینیز سیز یالنیز 

ینجی ایلین قیش فصلینده -1357 بئله لیکله شاهپور بختیار مجبور اوالراق

پاریسه گئتمک و خمینی ایله گؤروشمک قراری آلدی. جبهه میللی و 

شاه  دا اولماقال، ابراهیم یزدی باشنهضت آزادی محفللری ایسه

ماق و بیر ائتالف حؤکومتی قور نی سولالماق )سبقت آلماق( وحؤکومتی

یر یاشیل ب اسالم آدینا وسیه کومونیستلیگی قارشیسیندا )مقابیلینده(ر

آنالشمیشدیالر. بئله لیکله  له، آمریکا ایقورشاق )کمر( چکمک اوزره

ین چوخالماسینا ، ساواکی منحل ائتمه سی و آزادلیقالرشاهپور بختیارین

نا مانع فقط شاهین مخالفت اوزره باسقی اویقوالماسی کؤمک ائتمه سی

 اولدو. 

حاکیمیتی ایلیملی یول ایله جبهه ملی و نهضت آزادی  بو عمل

 دی. خدمت ائتتسلیم ائتمگه محفللرینه 

شاهین ایران ترک ائتمه سی و حاکیمیتی مخالفلره وئرمه سی اوزره 

اوالن ایلیشگی ریکا طرفیندن زیمئرمن آراسیندا ابراهیم یزدی ایله آم

( فعال اولدو 1357.010.25دان ژانویه آیی نین اون بئشیندن )-1979

 ،)شاهین ایرانی ترک ائتمه سیندن بیر گون قاباق(. بو آرادا ابراهیم یزدی

دن -زیمئرمن آمریکالی یلماسی نین دقیق تاریخینیشاهین ایراندان آیر

زیمئرمن بئشینجی آمریکالی راهیم یزدی ایله . ابک ایستردیاؤیرنم

دیپلوماتیک گؤروش کئچیردیکدن سونرا،  سید روح هللا خمینی نین 

مستقیم ایستگی آمریکا بیرلشمیش دؤلتلری نین جمهور باشقانی 

شاه ایرانی ترک  گؤروش حیاتا کئچرکن جیمی کارتئره یئتیریلدی. بو

ختیارا تاپشیرمیشدی. ایلک ائتمیش و مملکتی اداره ائتمه نی شاهپور ب

اوچاق آالنی نی باغالماق و تهرانین مهرآبادداکی اوالراق شاهپور بختیار 

دی. آنجاق آمریکا نمه سینه مانع اولماغا قرار آلخمینی نین تهرانا دؤ
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http://www.radiofarda.com/a/fk-bakhtiar-article06/27947845.html
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مقامالری نین حرکته کئچمه سی ایله شاهپور بختیار خمینی نین تهرانا 

نین جیمی خمینی سید روح هللا ی. دائتدؤنمه سینه مانع اولمایاجاغینی 

 کارتئره یازدیغی مکتوبدا اوخویوروق:

" 

شاهپور بختیارین و بوگونکو ایران اوردوسو باشچیالری نین فعالیتلریو 
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داورانیشالری ایران خالقی اوچون ضررلی، آنجاق آمریکا اوچون، خاص 

لیتلر منی اوالراق ایرانداکی آمریکالیالر اوچون داها دا ضررلیدیر. بو فعا

 ایراندا یئنی دستورالر وئرمگه زورالر. ...

او اساسدا، ایران اوردوسونا بختیاردان اطاعت ائتمدیگینه و اؤز 

فعالیتلرینی دوردورماسینا داییر باش وورمانیز یاخشی اوالردی. بختیار و 

مملکت ایشلرینه دخالت ائتمزسه لر، بیز  اوردونون ایندیکی باشچیالری

دیرر، آمریکالیالرا ایراندا هر هانکی بیر تهلکه اولماسی خالقی ساکیتلش

 .254"نین قارشیسینی آالبیله ریک

انقالبدان سونرا جمهوری اسالمی نین خاریجی ایشلر ناظری اولموش، 

ابراهیم یزدی آمریکا و سید روح هللا آراسیندا اوالن سیاسی ایلیشگیلر 

ی کارتئره، آمریکانین آیت هللا خمینی نین او زامان جیم اوزره یازدی: "

جمهور رئیسینه گؤندردیگی مکتوب، واقعیتده کارتئرین یازدیغی مکتوبونا، 

 .255"ایران انقالب رهبری نین جاوابی ساییالردی

سید روح هللا خمینی و زیمئرمن آراسیندا دیپلوماتیک ابراهیم یزدی، 

 مسئله لری یولونا قویارکن چکیلمیش بیر شکیل.

                                                             
: 1394.08.18ابراهیم یزدی، پیام آیت هللا خمینی پاسخ به پیام کارتر بود،  254

www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151108_l10_khomeini_carte 
 باخ اورادا.به پیام کارتر بود،  ابراهیم یزدی، پیام آیت هللا خمینی پاسخ 255

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151108_l10_khomeini_carte
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151108_l10_khomeini_carte
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بئله لیکله شاهپور بختیار و شاه قوشونالری آمریکا بیرلشیک دؤلتلری 

اطرافینی هؤرموش  طرفیندن ضررسیزلشدیره رک سید روح هللا خمینی

جبهه ملی و نهضت آزادی )ابولحسن بنی صدر، ابراهیم یزدی، صادق 

قطب زاده ....( قولالرینی یانالرینا ساالراق تهراندا مهر آباد اوچاق آالنینا 

تلری ایله ایندیلر. ادارلر اله کئچیریلدیکدن سونرا، آمریکا بیرلشیک دؤل

بختیار مهدی بازرگان واسیطه اساسیندا شاهپور  قاباقجا اوالن آنالشما

. او زامان مطبوعات بئله بیر باشلیق سی ایله ایرانی ترک ائتدی

 آتمیشدی: 

."(بختیار از مرز بازرگان گذشتبختیار بازرگانین سرحدیندن کئچدی )"
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http://ensani.ir/fa/article/author/14842
http://ensani.ir/fa/article/author/14842
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8563/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-1387-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-50
https://www.bbc.com/persian
http://www.tarikhirani.ir/
https://article.tebyan.net/
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  دیدار شهبانو فرح با  ( ، www.dw.comرادیو دویچه ) ،رضا، تقی زاده
 13.02.2019صدام،  بینی پیامبرگونه هللا خویی و پیش آیت  

 
 موتلفه مجوز (،  http://www.tarikhirani.ir/faایرانی ) تاریخحبیبی: 

  22.11.1389، کشتن شاه را هم داشت

 -6ویژه نامه بختیار، (، www.radiofarda.com) رادیو فرداکیوان،  حسینی،
 : 1395.06.05، معامله با امام

، آیت هللا، آیت هللا مؤسس: ایشیق، سؤنمز

www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm 
 برآمد ادنايان آذربايجاني   ، /https://www.facebook.com، اصغر فردی،

 27.03.2017،  1)فصل يازدهم(،كشف غطاء 

 سیروس  (، /https://www.radiofarda.com، رادیو فردا )فرهنگ، قویمی
 .بهمن 14، 1397دا ایله دانیشیق، آموزگار، رادیو فر

 ، تاالر گفتمان شریعتی 1356 متن اعالمیه بازرگان ومطهری در سال

(http://www.talar.shandel.info/  ،)13.05.2010 

 خمینی نیز  امام ،  ( www.irdc.ir/fa/news) مرکز اسناد انقالب اسالمی
  18.06.1397، ایشان درباره دیدار جالل با                                  
 اش تنها یک بار امام را  طول زندگی آل احمد در __________________، 

   18.06.1397د، مالقات کر

 ستیز بی پایان  (،/https://mobahesat.irمباحثات ) ،مرتضی، معراجی 
 السفه؛ حوزه فقها بر بستر دعوای نقل؛  فتاوی ضد فلسفه و ف

 11.06.1397، علمیه قم و فلسفه
   :1388، تهران نشریه یادآور، تابستان، پاییز، زمستان، مطهری، علی

 ردگیری قاتل شهید مطهری 

 ،عوامزدگی (،www.mortezamotahari.com) مرتضی، مطهری
 21.03.1391 
  0.12.1392مباحثات،  انترنتی وگو با سایت گفت، شیخ حسن، میالنی

  امام حسن،( ، www.radiofarda.com، رادیو فردا )اشکوری یوسفی

  06.07.1396، مذهبی خرافه تا تاریخی واقعیت از کربال؛ و حسین
 

http://www.dw.com/
http://www.tarikhirani.ir/fa
http://www.radiofarda.com/
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20447.htm
https://www.facebook.com/
https://www.radiofarda.com/
http://www.talar.shandel.info/
http://www.irdc.ir/fa/news
https://mobahesat.ir/
http://www.mortezamotahari.com/
http://www.radiofarda.com/

