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چکیده
در پژوهش حاضر هدف اصلی ،بررسی نقشش ماشارزاتی نانونهشای انقالبشی اسشتان ارارمحشال و
بختیاری در شکل گیری ماارزات مردمی با تانید برنقش روحانیون درپیروزی انقالب اسشالمی اسشت
روش تحقیق ،تاریخی و روش گردآوری اطالعات ،نتابخانهای و میدانی اسشت در ایشب بشاره ضشمب
معرفی مرم تریب مرانز و نانونهای انقالبی استان در سالهای منتری به انقالب اسالمی ،بشا تکنیشد
بر نقش روحانیون به عنوان پیشگامان حرنتهای انقالبی در استان به اگونگی پیدایش و روند شکل
گیری ماارزات مردمی و نحوه عملکرد مردم ماارز استان پرداخته میشود نتایج تحقیشق حشانی از آن
است نه مرم تریب نانونهای ماارزاتی استان ،مسشادد ،مشدار  ،دانششگاهها ،هیئتهشای مشذهای و
مجالس خانگی بوده اند نه در راستای ترویج عقاید انقالبی فعالیت مینردند فعاالن انقالبی از دملشه
روحانیون ،فرهنگیان و بازاریان در ایشب نانونهشا بشا تشرویج عقایشد انقالبشی و سشازماندهی و تن شیم
فعالیتهای ماارزیب ،دست به اقدام عملی زدند آنها با ششرنت فعشال در راهمیماییهشا ،ت شاهرات ،و
سایر اقدامات ماارزاتی ،به نوبه خود نقش مؤثری در تحقق انقالب ایفا نردند در ایشب بشاره روحشانیون
اصلی تریب مروج ارزشهای انقالبی در بیب مردم و عامل هماستگی و وحدت ماارزیب بودند
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،نانونهای انقالبی ،ماارزات مردمی ،روحانیت ،ارارمحالوبختیاری

 1دانشجوی دنتری ،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 2استادیار ،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 3استادیار ،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
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مقدمه
از ویژگیهای بارز انقالب اسالمی ایران ،حضور گسترده و تعیشیب نننشده مشردم در آن بشود بشه
طوری نه مردم شررهای مختلف نشور در مراحل شکل گیری انقالب نقشش اساسشی را بشه عرشده
داشتند و غالاا علما و روحانیون به عنوان مروج ارزشها وتعالیم انقالب در میان اقششارمختلف مشردم
دارای نقش بسزایی بودند شاکه گسترده روحانیون درشررها و مناطق مختلف نشور مانند رسشانهای
پرقدرت ،به سازماندهی و انتقال اطالعات مربوط به انقالب مشغول بودنشد و پیامهشای امشام خمینشی
(ره) در شررها و مناطق مختلف نشور از ایب طریق انتقال پیدا

مینرد 6

استان ارارمحال بختیاری واقع در دنوب غربی نشور به مرنزیت شررنرد ،در دنوب اصفران و
شمال استان خوزسشتان واقشع ششده اسشت نگشاهی گشذرا بشه گوششهای از سشوابق بردشای مانشده از
انقالب،گویای آن است نشه مشردم ایشب اسشتان ،از آغشازیب روزهشای حرنشت امشام خمینشی (ره) ،در
صحنههای گوناگون انقالب اسالمی حضور داشته

اند 2

حضور هزاران تب از مردم شررنرد در همراهی با مردم فارسشان در تششییع دنشازه و خانسشماری
شرید داوودی (در62برمب ،)6954شرنت گسترده مردم شررنرد با نقش مؤثر روحانیت در راهمیمایی
روز 64برمب 6954در حمایت از دولت بازرگان و پیوستب انثر سازمانهای اداری شررنرد بشا صشدور
اطالعیهها به ت اهر ننندگان و تدارک راهمیمایی بزرگ  ،حمایت از دولشت منتخشب امشام در روز 61
برمب  ،54ازدمله فعالیتهای مردم در ایب روزها اسشت در ششرر بشرودب نیشز بشه همشیب مناسشات
ت اهراتی در  61برمب برگزار گردید راهمیماییهای مردم در تکیید دولت منصوب امام مسشتلزم نفشی
دولت شاه یعنی برنناری شاپور بختیار بود ،زیرا امام خمینی در پیامی نه بشرای مشردم و ملشت ایشران
فرستادند دولت بختیار را غیر قانونی معرفی نردند  9شاپور بختیار بشه رغشم خاسشتگاه ایلشی نشه تنرشا
نتوانست هیچ دایگاهی در میان مردم استان ارارمحال و بختیاری به دسشت آورد بلکشه بشه عنشوان
فردی خائب و وابسته نه مانعی بر سر راه خواستههای مردم بود مورد استرزاء مردم قرار

گرفت 7

نگارندگان در ایب پژوهش برآنند نه ضمب بررسی راههای گسترش دریانها و امواج انقالبشی در
استان ،به اگونگی پیدایش و روند وقوع انقالب اسالمی در استان بمردازند به عاارتی نشان دهند نه
مردم استان در فرایند انقالب در قالب نانونهای ماارزاتی اه نقشی را ایفا نرده انشد و نقشش ویشژه
روحانیون در ترویج ایدئولوژی انقالبی و ایجاد هماستگی میان ماارزیب در استان اه بوده است؟
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انقالب دینی و کانونهای انقالبی در استان چهار محال و بختیاری
انقالب اسالمی ایران ،انقالبی با مضمون و محتوای دینی بود رفتار انقالبشی مشردم بشه ششدت از
اعتقادات دینی و باورهای آنان سراشمه میگرفت شعارهای آنان اغلب مضمون مذهای ،و با اسالم،
قرآن و خداوند پیوند ناگسستنی داشت رهاران انقالب را عمدتاً علما و روحانیون تشکیل میدادنشد و
دریانها و احزابی نه در حاشیه یا هم دوش مردم مسلمان بشه انقشالب پرداختنشد ،خشواه نشاخواه بشا
مذهب ،اعتقادات و خواستههای عمومی مردم همسو بودند یا خود را همسو نشان مشیدادنشد و دشان
مایه ی مذهای انقالب از نگاه آنان انان هشششویدا بود نه انثر ایشب گروههشا و احشششزاب نیشز سشعی
مینردند با آهنگ دینی انقالب همراه شوند اعالمیهها ،بیانیهها ،قطعنامههای انقالبی با نام خداونشد
شروع میشد و با آیهها و مضامیب دینی و قرآنی ختم میگردید
مسادد ،امانب دینی و مذهای محل تجمع و نمایش قدرت دمعشی بشود در میشان امشانب دینشی
مسادد و حسینیهها نقش مرم تری داشتند مسادد همواره از آغاز رسالت پیشامار اسشالم( ) مرنشز
تجمع و گردهمایی مسلمانان در مقیا

نواک تری از آییب عاادی حج بود دایگاهی نه مسلمانان

از ابتدا در آنجا دمع میشدند و عالوه بر عاادت و پرستش حق تعالی ،مشکالت خود را بشا همراهشی
بزرگان دینی و برادران مسلمان حل و فصل مینردند حسینیهها نیز در سشنت مشذهای تششیع مناشع
الرام ،ماارزه و بز رگداشت سرور و ساالر شردا  ،بزرگ مصلح آییب محمدی ،حسیب بب علی (ع) است
نه در راه اصالح دیب پیامار انرم ( ) و در طریق عدالت به شرادت رسیده بود
ترویج دراد ،شرادت ،ظلم ستیزی و عدالت دویی در ایب امشانب تجلشی پیشدا مشینشرد روضشه،
سوگواری ،موع ه ،نماز ،دعا و نیایش در آنها صورت میگرفت و یشاد و خشاطره ی ائمشه(ع) ،طشرح
مااحث اصالحی و تالیغ دینی در ایب امانب صورت میپذیرفت ایب دو مکان مقد

به نسات سشایر

امانب مقدسه ی دیگر در شررهای نواک و بزرگ بیشتر بودنشد و از دیشر زمشان مشردم مسشلمان و
متعرد شیعه با آنها پیوندهای بسیار تنگاتنگ ،تاریخی و عمیق

داشتند 5

دراستان ارارمحال و بختیاری مرانز دذب دمعیتهشای دینشی ،مرانشز تجمشع انقالبیشون بشود
مسادد ،حسینهها و سایر نانونرای ماارزاتی مثشل حوزههشای علمیشه ،دانششگاهها ،مشدار

و منشازل

شخصی با تکسیس و فعالیت هیئتهای مذهای و انجمبهای اسالمی در اشکال مختلشف بشه عنشوان
مرم تریب نانونهای ماارزاتی محسوب میشدند نه درایب پژوهش ضمب بررسشی نقشش مسشادد و
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حسینهها به عنوان مرم تریب مرانز نشر عقاید انقالبی در استان ،سایرامانب و نانونهای انقالبشی و
ائتالفهای انقالبی نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت
تاثیر نانونهای انقالبی در انتشار و پیشارد عقاید انقالبی
ازمیان نانونهای ماارزاتی نه در استان ودود داشت ،برخی مرانز به عنوان نانونهای مرنشزی
نشر عقاید و اخاار انقالبی بودند و انقالبیون برای پیشارد امور انقالبی خود را ازآنها بیششتر اسشتفاده
مینردند نه برای آشنایی بیشتر با ریشههای اعتقادی مردم ،پیشینه مشذهای و نقشش تشاریخی ایشب
امانب به معرفی برخی از ایب امانب مذهای – تاریخی و مسادد مرم استان ارار محال و بختیشاری
پرداخته میشود:
 -1نهادهای مذهبی

مطالعه تاریخ معاصر نشور نشان میدهد نه مسادد و حسینیهها به عنوان مرانز و پایگاه دینی و
فرهنگی ،نقش مرمی در ایجاد حرنتهای ادتماعی و سیاسی و درت دهی به حرنتها و دریانشات
مردمی داشته اند انقالب اسالمی ایران به عنوان یک دناش ادتمشاعی ،بشا اسشتفاده از ششاکههشای
مردمی نه غالااً در قالبهای مذهای شکل گرفته بودند ،فراگیر شد شاکه مسادد و دلسات مشذهای
همانند حلقه واسط میان رهاران انقالب و مردم انقالبی بودند نه وظیفشه بسشیج مشردم را در درشت
مخالفت سیاستهای حانم بر عرده

داشتند 1

مسادد حلقه ارتااط مردم با روحانیون بود نه ایب ارتااط را به خوبی مستحکم مینرد و برتریب
مکانی بودند نه روحانیون میتوان ستند از طریق ارره به ارشره بشا مخشاطایب ارتاشاط برقشرار نننشد
معموال روحانیششون و بازاریان برای بسیج عمومی مردم به مسادد متوسل میشدند  4بنابرایب در روند
شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی ،شاکههای ادتماعی مذهب محور(مسادد ،هیئتها ،حسینیهها
و ) یکی از عمدهتریب مکانهای آگاهسازی ،تجمع و اعتراض مردم و ششکلگیری ت شاهرات علیشه
رژیم شاه بود در واقع تجمع دمعیت نه عامل مرمی در شکلگیری تودههاسشت و نقشش بشه سشزایی در
شکلگیری ت اهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم شاه داشت از ایب شاکهها ریشه میگرفت بر همیب
اسا

در اینجا به معرفی و تحلیل عملکرد مسادد و حسینیههایی نه در پیروزی انقالب به عنوان نانون

تجمع و مکمب ماارزیب انقالبی در استان فعال بوده و بیشتریب نقش را داشتند پرداخته میشود:
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مسجد خان شررنرد
مسجد خان یکی از مسادد بزرگ شررنرد است نه در سال 6245هشش ق و بشه دسشتور یکشی از
خوانیب االشتری ساخته شد اون ایب مسجد در مرنز شرر قرار دارد ،همواره مشورد تودشه مشؤمنیب
بوده و از مسادد فعال در فعالیت های مذهای و فرهنگی محسوب میششود ششیخ حسشینعلی داودیِ
بنی از دمله روحانیونی بود نه در سالهای  6951و  6954شمسی برای نمشاز و سشخنرانی بشه ایشب
مسجد میآمد و ضمب ادای نماز به سخنرانی و روشنگری

میپرداخت 1

اما ایب مسجد به مرور زمان و به خاطر فزونی اقدامات و تجمعشات انقالبیشون ،در ایشب مکشان و
توده و حساسیت ساواک به ایب مسجد و ششناخته ششدن آن بشه عنشوان یشک مرنشز اصشلی تجمشع
انقالبیون ،تشخیص داده شد نه تعدادی از ایب دلسات در امانب ناشناخته تر تشکیل گردد در اظرار
ن ر یکی از مکموران ساواک در باره دلیل برگزار نشدن دلسات ننفرانس مذهای دوانان یشا «نشانون
بحث و انتقاد» در ایب مکان آمده است نه « به ن ر ایب دانب اون مسجد خان برای مراسم رسمی
مورد استفاده قرار میگیرد ،شاید تعدادی نه مایل نیستند دلسات ننفرانس در مسجد خشان تششکیل
شود ،به ایب دلیل است نه ایب مخالفت را سرپوشی بر عملیات خود فرض مینننشد ،اشششون تصشور
میننند نه ممکب است مکموریب به مسجد خان توده داشته

باشند »3

مسجد اتابکان
مسجد اتابکان در هسته مرنزی اولیه تاریخی شررنرد واقع شده است و در دوره اتابکشان لشر در
قرن هفتم هش ق به ساک مسادد قرون اولیه اسالمی ساخته شده است ایب مسجد بشه سشال 6956
به شمارۀ  323دزء آثار ملی به ثات رسیده و توسط سازمان میراث فرهنگی تعمیر و مرمت شد و بعد
از پیروزی انقالب اسالمی به مسجد امام صادق (ع) تغییر نام داد حجت االسشالم والمسشلمیب صشفر
نوراهلل نه به نوراللری شررت داشت ،در سال  6954هش ش پیش نمشاز مسشجد اتابکشان و از علمشای
مشششرور انقالبششی و سرپرسششت مدرسششه امامیششه شششررنرد بششود وی ضششمب اشششاعه افکششار انقالبششی و
بیدارگریهای خود در منابر و خطابه و مدیریت دلساتی نه فعاالن انقالبی در ایب مسجد میگرفتند،
از روحانیون انقالبی در مناساتهای مختلف از دمله محرم و صفر دعوت مشینشرد ،سشخنرانان نیشز
درباره وقایع و حوادث انقالبی و اندیشههای امام خمینی (ره) برای مردم سشخب مشیگفتنشد ،و بشدیب
سان درنشر عقاید انقالبی در افکار عمومی مردم استان تکثیر به سزایی

داشت 65
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مسجد دامع شررک
شررنیان در شش نیلومتری دنوب غربی فرخشرر و دنوب شرقی شررنرد واقع شده است ایشب
مسجد با قدمتی نه دارد از گزند حوادث روزگار محفوظ نمانده است ،احتماأل در حملۀ مغشول خشراب
شده و مجددأ به همت علی بیک ،سردار نامی نادرشاه بازسازی شده است در ایب مسجد بسشیاری از
تجمعاتی نه فعاالن انقالبی در ایب شرر داشتند ،صورت میگرفته میتوان گفت اصلی تشریب مرنشز
تجمع و بحث پیرامون مسائل مربوط به انقالب و پیامها و اقدامات امام(ره) ،در شررک(ششرر نیشان
فعلی) ایب مسجد بوده

است 66

مسجد دامع االشتر
ایب مسجد درسال  6214هش ق به دستور حاج محمدرضاخان االشتری در  3نیلومتری شررنرد
ساخته شده است انقالبیون در االشتر برای تصمیم گیری و مشارنت در فعالیتهای انقالبی در ایب
مسجد گرد هم می آمدند هم انیب ایب مسجد مانند سایر مسادد در ترویج پیامرای امام خمینی (ره)
و آگاهی از رویدادهای مربوط به انقالب در قم ،ترران و سایر شررها نقش مشؤثری داششت در ایشب
مسجد به وسیله سخنرانیها و افشاگریهای روحانیون در منارهایی نه به دناال نمشاز دماعشت برپشا
میشد ،مردم در دریان حوادث انقالبی قرار

میگرفتند 62

مسجد حاج شیخ علی
ایب مسجد در محله ناروانسرای برودب واقع شده است و براسا

نتیاهای نه تا اندی پیش در

مسجد مودود بود بنای اولیه آن در دوره صفویه گذاشته ششد در فاصشله سشالهای  6972تشا 6954
هش ش روحانیون مشدعو در ایشب مسشجد حضشور پیشدا مشینردنشد و بشه ارششاد و راهنمشایی دوانشان
میپرداختند ایب مسجد یکی از نانونهایی بود نه دوانان انقالبی در ماه رمضان  6954برای آشکار
ساختب مخالفت خود با رژیم اولیب فعالیت خود را در برودب از آن دا آغاز

نردند 69

مسجد صاحب الزمان (عج) شررنرد
مسجد صاحب الزمان (عج) در خیابان سعدی غربی و به دشای ناروانسشرای میرحقشانی ،در سشال
 6957هش ق در شررنرد احداث گردیده است تاقال از احداث مسجد امام حسب (ع) در محل دروازه
سامان و مسادد نوی فرهنگیان و خیابان تختی ،ایب مسجد تنرا مسجد غشرب ششررنرد محسششوب
میشد در ایب مسجد ضمب آگاهی بخششی در زمینشه رویشدادهای انقالبشی و نششر عقایشد انقالبشی،
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اعالمیهها و پیامهای امام خمینی(ره) نیز انتشار و به سمع و ن ر طاقات مختلف مردم میرسشید بشه
عنوان نمونه در اسناد ساواک پخش یکی از ایب اعالمیهها نه ششامل مشتب اسشتفتائیه و پاسشخ امشام
خمینی(ره) در زمینه منع مردم از عضویت در حزب رستاخیز و ایب نه حزب مذنور بشرخالف مصشالح
مردم ایران است ،گزارش شده مسجد صاحب الزمان شررنرد محل برگزاری نمازهای یومیه توسشط
آیت اهلل حاج سید عطاء اهلل احمدی و یکی از مرانز روشنگری در سالهای  51و 54

بود 67

مسجد دامع فرخشرر
ایب مسجد در دنوب میدان مرنزی فرخشرر قرار دارد و از قدیمی تریب و بزرگتریب مسادد ایشب
شرر محسوب می شود مسجد دامع فرخشرر از دمله مساددی بوده است نه روحانیون برای انجشام
تالیغات و ایراد سخنرانی و زمینه سازی برای همگامی مردم با قیامها و اقدامات انقالبی در استان به
آن دا رفت و آمد

مینردند 65

مسجد دامع برودب(مسجد آقاضیاء مدنی)
مسجد آقا ضیاء از مسادد قدیمی شرر برودب (متعلق به دوره قادشار) اسشت نشه در مرنشز ششرر
برودب و در نزدیکی میدان مرنزی در خیابان  65خرداد و در مجاورت مسیر قنات و نرشری در یکشی
از قدیمی تریب محالت شرر قرار گرفته و از ن ر موقعیت مکانی حشدود یشک متشر از سشطح خیابشان
پاییب تر است در ننار ایب مسجششد خشانه عالمی قششرار داشت نه اغلشب روحانیششون در آن اسشکان
مییافتند و به دلیل نزدیکی به مسجد برای وعظ و خطابه آن را انتخاب مینردند هم انیب به دلیل
موقعیت مکانیای نه مسجد دامع در برودب داشت از مرانز اصشلی رفشت و آمشد انقالبیشون بشوده و
اعالمیههای انقالبی زیادی در ایب مسجد پخش و به دست مردم میرسیده

است 61

حسینیه حاج نرامت برودب
حسینیهها در قالب هیئتهای عزاداری ،یکی از نانونهای مذهای هستند نه تودههای مشردم در
آنها حضور می یافتند و به دلیل آن نه محدودیت مسادد را نداشتند بیشتر مورد اسشتفاده انقالبیشون
قرار میگرفتند حسینیه نرامت در سال  6971توسط برخی از خیران برودنشی و نمکهشای مردمشی
ساخته شد و در دریان انقالب یکی از نانونهای مرم تجمع انقالبیون بشه ششمار مشیآمشد یکشی از
دالیل مرم تادیل ایب حسینیه به نانون ماارزات انقالبی ،انقالبی بودن متولیشان ایشب حسشینیه بشود
انان نه آنها به مناساتهای مختلف به ترران و قم و حتی مشرد مسافرت مینردند تا روحشانیون
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ماارز و خطیب را به مجالس خود دعوت ننند حتی ساواک بارها مردم را به قفل نمودن ایب حسینیه
تردید نمود اغلب اوقات محل تجمع مردم برای شروع ت اهرات از ایب حسینیه بوده

است 64

حسینیه اع م شررنرد
حسینیه اع م شررنرد در سال  6974هش ش در ابتدای بولوار دنتر ششریعتی (پشس از ارشار راه
حافظ) احداث گردید ایب حسینیه اولیب حسینیه در شررنرد محسوب میگردد نشه ابتشدا دارای یشک
شاستان بوده نه بعدها با احداث شاسشتان مردانشه قسشمت قشدیمی آن بشه من شور اسشتفاده بشانوان
اختصشا

داده ششد در ایشب مکشان نیششز ماننشد سشایر نانونهشای نشششر عقایشد انقالبشی عشالوه بششر

افشاگریهایی نه به دناال اقامه نماز توسط روحانیون در منابر انجام مشیششده ،محلشی بشوده بشرای
تشکیل دلسات انقالبیون و فعاالن انقالبی و اخذ تصمیمات برای انجام فعالیتهای انقالبیون حجت
االسالم و المسلمیب سید اصغر ناظم زاده نه توسط عدهای از انقالبیون از قشم بشه ششررنرد دعشوت
شده بود از دمله روحانیونی بود نه در ایب حسینیه به منار میرفت و سشخنرانیهای بیدارگرانشهای را
در زمینه انقالب اسالمی برای مردم ایراد

مینمود 61

تکیه(حسینیه) شترخان برودب
ایب حسینیه در خیابان طالقانی و حدفاصل میدان امام حسیب (ع) و میدان شرید ناغانی واقشع در
شررستان برودب است و تاریخ ساخت آن مربوط به دوره قاداریه است حسینیه شترخان مرنزی بود
نه درسالهای منتری به انقالب اسالمی در پی برگزاری نمازدماعت ،مراسمها ،دعا و مرثیه خشوانی
به عنوان محل آمد و شد انقالبیون و اطالع رسانی در زمینه حوادث انقالبی و پیامهای حضرت امشام
استفاده میشد  63اسناد ساواک نیز حانی از آن است نه ایب حسینیه یکی از مرانز اصلیای بود نشه
مردم و فعاالن انقالبی ایب شررستان را برای نسب آگاهی در زمینه حوادث و رویدادهای مربوط بشه
دریان انقالب در سایر مرانز به خود دذب

مینرد 25

 -2هیئتهای مذهبی
روحانیت عالوه بر استفاده از مراسم عزاداری و ایام خا  ،از مراسم مذهای دیگری ن یر دلسات
هیئتهای مذهای و برنامههایی نه برگزار مینردند نیز حدانثر بررهبرداری را مشینمودنشد معمشوال
عموم مردم در برنامههای برگزار شده توسط هیئتها شرنت مینردند و منشاء بسیاری از حرنترای
ماارزیب انقالبی همیب دلسات و سخنرانیهای روحانیون بود ایب گونه داذبهها در واقع تحت تشکثیر
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روحانیون بردستهای صورت میگرفت نشه دوانشان بشه آنهشا اعتقشاد و اعتمشاد داششتند  26از میشان
هیئتهایی نه در استان فعالیت مینردند ،گروههای سیاسی و هیکتهای زیشر بیششتریب نقشش را در
فعالیتهای انقالبی داشته اند:
هیئت ابوالفضل(ع)
در شررنرد هیات ابوالفضل (ع) به همت مردم مؤمب و متشدیب در سشال  6955هشش ش تششکیل
شده بود و به طور مرتب برنامه های مذهای در سطح شرر برگزار مینرد ایب هیات توسشط محمشد
مشرف و احمد فدایی اداره میشد
در برنامه های آنان روحانیون نیز حضور پیدا مینردند در بعضی مواقع نیز مشردم از سشخنرانی و
ارشادات آنها برره مند میشدند ایب هیکت در ننار انجمب قرآن نه به وسشیلۀ انشد نفشر از طشالب
مدرسۀ امامیه اداره میشد در صاحهای دمعه توسط حجت االسالم نوراللری و با نمک و مششارنت
اند نفر از افراد بازاری دعای ندبه برگزار مینردنشد در واقشع مسشادد و هیاتهشای مشذهای مشکمب
مناسای برای نشر عقاید انقالب و آرمانهای امام در بیب اقشار مختلف مشردم و در منشاطق مختلشف
نشور بود  22عملکرد موفق هیات ابوالفضل شررنرد باعث شد تا در سایر شررستانها نیز هیات های
مشابری تشکیل گردد انان نه در فرخشرر هیات ابوالفضل (ع) نیز توسط روحشانی خشوش ذوق آن
شرر ،مرحوم شیخ عادالعلی سرشاد در مسجد نور فرخشرر تشکیل گردید ایب هیشات مشورد اسشتقاال
بسیار خوب مردم آن شرر قرار گرفت درهمیب راستا هیئت هایی نیز در روستاهای شررسشتان نیشار
تشکیل گردید نه ایب هیئتها عالوه بر برپایی مراسم سوگواری سیدالششردا برنامشه هشای تالیغشاتی
علیه رژیم را نیز دناال مینردند تقریاک تشکیل بیشتر ایب هیئت های مشذهای بشا هشدف مشذهای و
سیاسی به دوران اوج گیری فعالیت های ماارزاتی علیه حکومت پرلوی به سال  6951هش ش و بعد از
آن مربوط

است 29

هیئت محمدیه
هیئتهای عزاداری برودب در طول سال فقط در محرم و صفر به ویژه دهه اول محشرم فعالیشت
داشتند تنرا هیئتی نه در طول سال فعالیت داشت ،هیئت محمدیۀ ایب شرر بود نشه در سشال 6972
هش ش تاسیس شد ایب هیئت برای عرض ارادت بیشتر به حضرت مردی (عشج) و بشا هشدف بیشان
احکام دیب و تفسیر قرآن نریم و نرج الاالغه تشکیل گردید آنها در طول سال و در هشر دمعشه در
خانه یکی از اعضاء دعای ندبه برگزار و در هردلسه مااحثی از احکام دیشب و تردمشه آیشاتی از قشرآن
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نریم و فرازهایی از نرج الاالغه بیان مینردند در ماه رمضان نیز برنامه آنان هنگام عصشر برگشزار و بشه
دای دعای ندبه ،دعای سمات خوانده میشد پس از انقالب نیز هراند مدتی آن برنامه ادرا میشد ولی
با گذشت زمان آن فعالیت هاناهش یافت اما تعطیل نشد هم اننون نیز ایشب هیئشت درزمینشه برگشزاری
مراسمهای مذهای فعالیت مینند  27در برارسال  6959هش ش سشاواک در یشک ارزیشابی از ایشب هیشکت
گزارش مینند نه هیکت دارای اعضایی بوده نه محوریت برنامههای خود را دفاع از آرمانرای انقشالب و
امام خمینی(ره) قرار داده اندو در مجالسی نه برگزار میننند از امام و برنامههای انقالبی شان حمایشت و
تمجید میننند لذا رئیس ساواک استان به ساواک برودب دستور مراقات و ننترل فعالیشت اعضشای ایشب
هیئت را میدهد یکی از اعضای فعال ایب هیات فریدون شایق برودنی است نه مراقات و ننترل رفتشار
و اعمالش دزء برنامههای حفاظتی ساواک بود حتی از علی اصغر نوایی از دیگر اعضای فعال نیز پشس از
یکی دو بار تذنر ،تعرد نتای میگیرند نه دیگر فعالیت

نکند 25

به رغم ایب فشارها دلسات هیئت محمدیه با حضور اعضایش ،در منازل شخصی از دمله منشزل
شیخ نمال بردیان تشکیل میشد و با دعوت از روحانیون ماارز و بردسته اقدام به برپایی سشخنرانی
و قرائت دعا

مینردند 21

انجمبهای اسالمی
انجمبهای اسشالمی در دوران ششکل گیشری انقشالب بشر محشور دفشاع از دیشب در برابشر افکشار
مارنسیستی و اندیشههای غربی تشکیل گردید و بر هماستگی ملل مسلمان نیز تانید داشتند با آغاز
نرضت اسالمی دوانان با امام ارتااط برقرار نردند 24و شاخه فعالیشت آنهشا بشه اسشتانهای دیگشر از
دمله ارار محال و بختیاری نیز نشیده شد و در اشکال مختلف اقشدام بشه فعالیشت نمودنشد نشه بشه
نمونههای ازآن هابه شرح ذیل میپردازیم:
انجمب قرآن
اعتقاد ،عالقه و استقاال مردم از فعالیت های قرآنی باعث گردید نه «انجمب قرآن» توسط حشاج
آقا صفرنورالری و اند نفر دیگر از روحانیون شرر تشکیل گردد آنان بشه من شور بشاال بشردن سشطح
معنوی و ایجاد داذبه در ایب تشکل مذهای ،در صاح هر دمعه با حضور روحانیون و بازاریان و سشایر
عالقه مندان به قرآن نریم دعای ندبه برگزار مینردند در آن دلسات قرآنی نه در مدرسشه امامیشه
تشکیل میشد هر ازگاهی نتب مذهای نیز معرفی و یا تریه و در اختیار حاضشریب قشرار مشیگرفشت
ادامه ایب فعالیت باعث شد نه برخی از دوانانی نه در برنامه های قرآنی شرنت مینردند تصمیم به
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انتشار نشریه بگیرند پس از انقالب ایب انجمب فعالیت مذهای خود را ادامه داد و هم اننشون نیشز در
برگزاری دلسات قرآنی ،عزاداریها و اعیاد مذهای فعالیت

دارد 21

انجمب ماارزه با براییت
تشکیالتی بود نه با هدف اصلی دفاع از اسالم در مقابل براییت و تشالش بشرای فشراهم نشردن
زمینه ی ظرور امام عصر (عج)در سال  6992هش ش به رهاری یک روحانی شیعه به نام شیخ محمود
حلای تکسیس شد نار آنان فعالیتهای تالیغی در قالب منار ،انتشار نتشاب و دشزوات مشذهای و نقشد
ددی عقاید براییت بود نه توانستند دوانان بسیاری را دذب و آنها را با مسشائل دینشی و اعتقشادی
آشنا ننند با ایب ودود آنان اندیشه انقالبی نداشتند و در سیاست نیز دخالت نمینردند بلکشه فعالیشت
آنها منحصراً دینی و تالیغی بود ،بر همیب اسا

اعتقاد به تشکیل حکومت اسالمی پیش از ظرشور

امام عصر (عج) نداشتند  23اما ایب بخش از تفکر آنان در درت ماارزه با براییت در بیشتر استانهای
نشور از دمله استان ارارمحال و بختیاری در قالب انجمب ماارزه با براییت نفوذ پیشدا نشرده بشود و
برخی از متدینیب و ماارزان انقالبی در ایب انجمب شرنت و فعالیت نموده و فعالیشت مشینردنشد امشا
نکته مورد توده اغلب ماارزیب انقالبی آن بود نه اوأل ریشۀ نشر براییت ،خود رژیم پرلشوی اسشت و
ثانیک ایب نه ماارزه صرفک با براییت ،نوعی انحراف از مسیر ماارزه بر ضد رژیم پرلوی است و انرژی فعال
دوانان و تحصیل نردگانی نه میتوانستند بار ماارزه را بر دوش بکشند ،صرف آییب براییت و ششیوههای
تالیغی علیه ایب مسلک میشود پس از انقالب اعتراضاتی بر ضد انجمب آغاز شد و در محافشل مختلشف
فعالیت علیه فعاالن آن باال گرفت پس از اشارۀ غیر مستقیم رهار انقالب به انجمب نه بدون تصریح بشه
اسم صورت گرفته ،از آنان خواسته شده بود نه اعودادات خود را ننار بگذارند انجمب در سال  6912هش
ش رسمک تعطیلی خود را اعالم نرد ولی پس از اندی شماری از وابستگان به انجمشب بشه طشور پنرشانی
فعالیت خویش را استمرار بخشیدند ایب در حالی بود نه در دریان انقالب ،بسیاری از مرتاطیب با انجمب
از آن ددا شده و با نرضت همکاری اشمگیری

داشتند 95

شاخههای ایب انجمب در استان ارارمحال و بختیاری طی سالهای قال از انقالب در ششررهای
شررنرد ،برودب و فارسان تاسیس شده بود در ایب انجمب با دعوت مخفی مشردم بشه ویشژه دوانشان
مسائل دینی و اعتقادی با محوریت ماارزه با برائیشت بیشان مشیششد در ایشب دلسشات فرهنگیشان و
روحانیون در هدایت و رهاری نقش محوری داشتند  96در بسیاری از موارد نیز سخنرانانی از اصشفران
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به ایب دلسات دعوت میشد در مواردی نیز پس از برگزاری دلسات هفتگشی و منشاظره بشا برائیشان
نتیجه دلسه در اند صفحه برای اظرار ن ر و نسب تکلیف نزد علما به اصفران فرستاده

میشد 92

انجمب مددناران امام زمان (عج)
ایب انجمب توسط گروهی از انقالبیون مذهای در برودب تشکیل شد از مؤسسشان ایشب انجمشب
شرید فریدون مردیه از فعاالن انقالبشی متولشد 6965هشش ش در بشرودب بشود وی در فعالیتهشای
انقالبی در شرر برودب و خارج از آن شرنت داشت مشارنت در تکسشیس و ادارۀ انجمشب مشددناری
امام زمان (عج) و صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عشج) و ششرنت مسشتمر در دلسشات مشذهای از
فعالیتهای قال از انقالب شرید مردیه است حضور در دارشههای حشق علیشه باطشل و ششرادت در
عملیات محرم ( 63آبان  )6916برگ دیگری از نارنامۀ زریشب ایشب ششرید گرانقشدر اسشت یکشی از
فرزندان ایب شرید ،روحانی و دانااز دنگ تحمیلی است ایب انجمب ضمب بررسی و شناسایی افشراد
نیازمند و نمک به آنها ،در عملیات و فعالیتهای انقالبی نیز پیشرو بوده

است 99

نانون دوانان اسالمی برودب
نانون دوانان اسالمی برودب از سال 6952هش ش به توصیۀ آیت اهلل حسیب نشوری و همکشاری
سید محمد مدنی (سانب برودب و قم) ،فعالیت خود را آغاز نرد برابر گزارش مورخ  52/1/62ساواک
برودب ،افراد مؤسس نانون و گردانندگان آن عاارت بودند از  :امیر حسیب غالمی دوشکار ،ابشراهیم
منصوری شاگرد خوار و بار فروشی ،سید خلیل اسحاقی سازی فروش ،محمد حسیب آرامش مغازه دار
و قربانعلی حجتی شاگرد مسگر آخریب گزارشات ساواک رادع به فعالیت تشکل مشذنور ،مربشوط بشه
اواخر تیر ماه  6957هش ش است در گزارش مورخ  52/3/69ساواک آمده اسشت نشه اعضشاء نشانون
مذنور با بعضی از طالب قم از دمله علی اصغر آل اسحق و سید محمد مدنی در ارتااط بشوده انشد و
موداات نشر عقاید انقالبی و زمینه نارضایتی مردم از حکومت پرلوی را در استان فراهم نرده

اند 97

 -3نهادهای آموزشی
سه مرنز عمده نه در زمینه ی نرادهای آموزشی در روند انقالب اسالمی نقشش تعیشیب نننشدهای
داشتند ،عاارتند از مدار  ،دانشگاهها و حوزههای علمیه ،ایب مرانز دشزء پایگاهرشا و نانونهشای
اصلی ماارزه و انقالب بودند و در تعمیق و گسترش آرمانرا و شعارهای انقالب اسالمی و پیششارد
نرضت تکثیر بسزایی داشتند هم انیب از مرانز اصلی حضشور دوانشان در ششکلگیشری و پیشروزی
انقالب اسالمی محسوب میشدند به گونهای نه نام ایب مرانز تداعی نننده حضور پرشور دوانان

تحلیل و بررسی نقش مردم استان ارارمحال و بختیاری در انقالب اسالمی ایران

94

و آمیخته با نام آنان بود .در ذیل به معرفی و بررسی تکثیر ایب مرانز در انقالب اسالمی در اسشتان
ارارمحال و بختیاری پرداخته میشود
مدرسه علمیه امامیه مکمب انقالبیون
تکسیس حوزه ی علمیه امامیه شررنرد در سال  6965هش ق توسط عالم ربانی مرحوم سیدمحمد
حسنی دهکردی باعث توده بیشتر به علم و دانش و معرفت دینی در ایشب دیشار گردیشد ایشب حشوزه
عالمانی شایسته تربیت نمود و تحویل دامعه داد با تکسیس ایب مرنشز علمشی علمشای بشزرگ بشرای
تدریس و تالیغ مشتاقانه در آندا حضور پیدا مینردند حوزه علمیه امامیه در نشر احکشام و دلشب و
دذب متدینیب برای ارشاد و هدایت مردم نقش مؤثری داشت در سالهای منتری به پیروزی انقالب
حوزه علمیه امامیه شررنرد وارد مرحله تازهای از ماارزه علیه حکومت شاه گردید و محل آمشد و ششد
انقال بیون و نیز پناهگاه بسیار خوبی برای مخالفان حکومت شاه بود بشا تودشه بشه اعتقشاد مشردم بشه
ارزشهای الری و اعتماد به روحانیون ،معموال گروههای اسالمی و هیکتهای مذهای در طشول ایشب
ماارزات در مقایسه با سایر احزاب و گروهها پیشرو و فعال تر بودند ،زیرا آنشان در هشدایت و رهاشری
مردم در ماارزات نقش محوری
مدار

داشتند 95

و دانشگاه ها

از دمله نرادهای آموزشی دیگر دار

بودند نشه از نخسشتیب زادگاههشای فعالیتهشا و ماشارزات

انقالبی در استان محسوب میشدند نه روز به روز فعالیت آنها گسترده تر میششد طشی سشالهای
منتری به انقالب اوضاع امنیتی استان به ویژه شررنرد مرنز استان به ویژه با آغاز سشال  54روز بشه
روز ضعیف تر میشد و ننترل از دست مکموران ن امی و امنیتی بیرون رفت مردم نشم نشم تشالش
می نردند ابتکار عمل در تحوالت را به دست بگیرند فرهنگیشان نیشز بشا هشدایت دانشش آمشوزان در
تحوالت از فرصتها به خوبی استفاده مینردند حتی در هنگامی نه ت اهرات مردمی برپا مشیششد
به من ور استفاده از فضا و امکانات مدار  ،مرانز آموزشی را باز میگذاشتند ،تا در صشورتی نشه بشه
دالیلی عرصه بر ت اهر ننندگان تنگ شود ،در آن مرانز پناه بگیرند آنشان ضشمب اعتصشاب ،دانشش
آموزان را تشویق به شرنت در ت اهرات مینردند دانشگاهیان نیز در ننشار فرهنگیشان بشه ماشارزات
گسترده و فراگیر نمک نموده و از رفتب به نال های در

خود داری مینردند آنشان بشه عنشوان

برنامه ریزان و نیز عوامل ادرایی در ت اهرات شرنت مینردند ایب فعالیت های ماارزاتی با دلسات
مکرر فرهنگیان راه اندازی و هدایت

میشد 91
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شرید رحمب استکی طی یک سخنرانی در اردیارشت  6952هشش ش در دمشع معلمشان و دانشش
آموزان ،سیاستهای ضد مذهای شاه را مورد نکوهش قرار داد و از دخالت آمریکاییها در ایشران بشه
شدت انتقاد نمود ایب سخنرانی عالوه بر آن نه مورد استقاال مخالفان رژیشم ششاه قشرار گرفشت ،در
سطح استان نیز بازتاب داشت در ایب راستا سخنرانان با سخنان خشود و عمشوم مشردم نیشز بشه طشور
معمول با شعار دادن در خیابانها و راهمیماییها ،حمل پالناردها ،نوششتب ششعار بشر روی دیوارهشا و
معابر عمومی ،سعی داشتند تا اهداف و مطالاات خود را به نحو احسب بشه مخاطاشان برسشانند  94هشم
نیز در زمینه تشویق دانش آموزان برای شرنت در ت اهرات نقشش مشؤثری

انیب معلمان در مدار

داشتند از اقداماتی نه در مدار
مدار

پایه ریزی شد مشیتشوان بشه نقششی آمشوزش دهشی فرهنگیشان در

برای پایداری و مقاومت ،اعالم حمایت و پشتیاانی فرهنگیان فارسان از فرهنگیان ششررنرد،

اعتصاب فرهنگیان در فارسان ،اعتصاب معلمیب شررنرد مورخ  ،6954/4/61اعتراض فرهنگیشان بشه
برگزاری دشبهای  2555ساله ،ت اهرات دانش آمشوزان در تشاریخ  6954/4/64نشه بشا راهنمشایی و
تشویق آموزگارانی اون شرید رحمب استکی ،رحمب رضوی ،محمد دانش ،فاضلی و رحمب نیومرثی
صورت گرفت اشاره نرد

91

 -4منازل شخصی
از دیگر مرانزی نه تحت عناویب مختلف از دمله دلسات قرآنی ،دعای ندبه و توسل و یا بحشث
دینی ،نانونهایی برای آشنایی ماارزیب و انسجام بیشتر آنان فراهم مینرد ،منازل شخصی بود ایب
محافل مورد توده دوانان مسلمان شرر بود در گزارشهای سشاواک برخشی منشازل شخصشی محشل
توطئه انقالبیون معرفی شده است آقای حاج محمد حیشدری فارسانی با اشششاره بشه ایشب موضشششوع
میگوید« :ما با شرید رحمب استکی ارتااط داششتیم فعالیتهشا و اغلشب دلسشات را در منشازل و بشه
صورت ادواری تشکیل میدادیم ایب فعالیتها هم در شررنرد بود و هم در فارسان ما دلساتی را در
خانه خودم و نیز در منازل آقایان قدرت اهلل یدالری ،قدرت اهلل غفشاری و حشاج داوود بابشایی تششکیل
می دادیم دلسات معموالً برای ادامه فعالیت ،ارائه اخاار و گزارش ،استفاده از ظرفیت مسادد به ویشژه
در مناسات های خا  ،ارتااط با علماء و روحانیون ،نشاندن سطح ماارزات در بشیب مشردم ومردمشی
نردن ماارزات انقالبی

بود 93

هم انیب دلسات ختم قرآن نریم و نیز ختم سوره ی انعام در منازل تشکیل میگردیشد در ایشب
دلسات ،قرآن نیز توسط روحانیون تفسیر میشد در بعضی وقتها نیز برخی مسئولیب مثل علی نقی

تحلیل و بررسی نقش مردم استان ارارمحال و بختیاری در انقالب اسالمی ایران

نیکزاد ،مرند

93

محمد صادق دانش آشتیانی و رئیس اداره مرنز آمار شررنرد نه از فعشاالن مشذهای

محسوب میشدند و از عملکرد دولت علیه مردم ناراضی بودند با شرنت در ایب دلسشات مشردم را از
سیاستها و برنامه های حکومت شاه مطلع نموده و از آنان دعوت به ماارزه علیه دولشت مشینردنشد
ایب دلسات معموالً تا پاسی از شب ادامه پیدا

مینرد 75

انقالبیون درتکاپوی مبارزه
با گسترش فعالیتهای ماارزاتی وافزایش مخالفشت نیروهشای مشذهای و گروههشای هشوادار امشام
خمینی با دولت و حانمیت سیاسی ،ایب گروهها نیز به بسط حوزه فعالیتهای تالیغی و ترویجی خشود
در حمایت از نرضت دینی ادامه دادند و روز به روز به تعشداد وعشاظ و روحشانیون مخشالف نشه سشعی
مینردند در منابر مذهای مردم را به سوی هواداری از نرضت امام سوق دهند افزوده میششد ابتشداء
سخنرانان مذهای نه در مجالس بی محابا علیه شاه سخب میگفتند دراستان انگشت شمار بودند ،اما
با حضور موثر روحانیت و مخالفت رو به تزاید آنان با حکومشت ششاه در سراسشر ششررها و والیشات و
طوایف بختیاری باعث شد نه سخنرانان دسارت بیشتری پیدا نرده و اعتراض خود را بلنشد نمشوده و
در آگاهی بخشیدن به مردم تالش بیشتری نمایند برهمیب اسا

روز به روز به شمار آنان بشه طشور

اشمگیر افزوده شد به گونهای نه عالوه بر علما و روحانیون بردسته ،طلاههای حوزههای علمیه نه
تازه برای تحصیل وارد حوزه شده بودند نیز اقدام بشه تنشویر افکشار عمشومی نردنشد  76عشالوه بشر آن
روحانیون از اعیاد و برنامههای مذهای و یادمان و مراسمهایی نه برای درگذشتگان برپا میشد برره
برداری سیاسی

مینردند 72

بنابرایب مجموع ایب فعالیتها و رخدادهای سیاسی و ماارزاتی مودب عقب نششینی حکومشت پرلشوی در
مقابله با مردم گردید هر اند اقشار دیگر هم اون فرهنگیان ،بازاریان و سایرگروها درحرنشت ششتابان
انقالب نقش فعالی داشتند ،اما در حقیقت نرادهای مذهای به رهاری روحانیت بیش از دیگران توانست
با فداناری و ارتااط مؤثر و ارره به ارره با مردم در دامعه پذیری سیاسی و ایجاد باور مشترک ماتنی
براعتقادات مذهای ایفای نقش

نمایند 79

کارکرد روحانیون در کانونهای انقالبی و عملکرد آنها در ایجاد همبستگی بین مردم

در سالهای ماارزه برای پیروزی انقالب ،روحانیت همواره بشا هشدایت مشردم ،پشرامدار مقاومشت
دربرابر زیادهخواهیهای رژیم پرلوی بودند روحانیت در تحوالت سیاسشی و ادتمشاعی ایشران نقشش
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مردع و هدایت ننندهای داشته و معنویت گرایان سیاسی بودند نه توانستند تودههشا را بشه دنشاش و
حرنت در آورند  77روحانیون تنرا به گفتب احکام شرعی و مسائل دینی انتفا نمینردند ،بلکه دانشش
و بینش مسائل دینی و سیاسی و آگاهی از تحوالت روز و بصیرت باالی آنان باعشث ششد تشا در نشزد
مردم از دایگاه مرمی برخوردار شوند و فعالیتهای ماارزاتی و روشنفکرانه خود را ماتنی بر اعتقادات
دینی و مذهای ادامه دهند

75

آنان میزان توانایی خود را در بسیج سیاسی مردم علیه رژیم به خوبی نشان دادند و رهاری تحول
سیاسی دامعه از ن ام سلطنتی به سوی ن امی اسالمی و دمروری را در دست گرفتند  71درحقیقشت
روحانیت ماارز و انقالبی عالوه بر نشر دانش و بینش دینی و سیاسی و انجام فعالیتهای روشنگرانه،
از همان آغاز نرضت امام خمینی (ره) شخصیتهای سیاسشی نشه مخشالف فرآینشد پیشروزی انقشالب
اسالمی و همسو با حکومت پرلوی بوده اند را مورد طعب و لعب قرار میدادند هر اند نه در مواردی
برخی از آن شخصیتها ،به دالیل شخصی با شاه هم مخالف بوده

اند 74

بنابرایب روحانیت از مسادد به عنوان مرم تریب نانونهای قدرت و پایگاهی برای تالیغ دیشب و
آموزش و نقطه اتکایی در برابر حکومت شاه به خشوبی اسشتفاده نردنشد آنشان در نرایشت بشه وسشیله
ایدئولوژی ،نه به مذهب تشیع استوار بود موفق شدند وضعیتی آرمانی از حکومت فقیه دامع الشرایط
به نیابت از امام معصوم را عرضه نمایند امام خمینی (ره) نیزبه منزله رهار اصشلی انقشالب ،از عنصشر
آگاهی و اندیشه و برنامه بدون ماارزه غافل ناوده وخود بیشتریب تالش را برای آگاهی بخششی بشه
تودهها انجام داد و با تکنید بر ایب نه «آقایان موظفاند ملت را آگاه ننند ،علمشا موظشفانشد ملشت را
آگاه ننند » 71پیامها ،اعالمیهها و سایر مکتوبات خودرا خطاب به روحانیون ،علمشای ربشانی و سشایر
طاقات مردم نوشت و ماارزه را با آگاهی بخشی آغاز نمود ااراوب عقیدتی نه نیروهای انقالب را با
هم متحد نمود اسالم بود ایدئولوژی پویا و امید بخشی نه طرحشی بشرای دگرگشونی بنیشادیب ن شام
ادتماعی را در درون خود دارد و امام خمینی در برتریب صورت از آن برره برداری انقالبی نمود
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نتیجه

از ویژگیهای بارز انقالب اسالمی ایران ،حضور گسترده مردم در آن بود ،بشه طشوری نشه مشردم
شررهای مختلف نشور در مراحل شکل گیری انقالب نقش اساسی را به عرده داششتند بشر اسشا
فرضیه اصلی ایب مقاله مردم استان ارارمحال و بختیاری مانند مشردم سراسشر نششور بشا محوریشت
روحانیت ،نقش مرمی در پیروزی انقالب اسالمی داشتند نتایج پژوهش حانی از آن است نه عالوه
بر اقشار مختلف مردم در شررها ،مردم روستاها و عشایر نیز همگام با ماارزان در شررهای استان در
ماارزات انقالبی ایفای نقش نمودند نانونهای انقالبی نشه درطشی سشالهای منترشی بشه پیشروزی
انقالب در استان شکل گرفت از شاکههای مردمی در حرنتهای انقالبشی بودنشد پشر رونشق تشریب
نانونهای انقالبی مودود در استان عاارت بودند از :مسادد ،مدار  ،دانشگاهها ،مدرسه علمیه امامیه
شررنرد ،هیکت محمدیه برودب ،هیکت ابوالفضل(ع) شررنرد،نانون دوانان اسالمی برودب وانجمشب
مددناران امام زمان(عج) افراد مؤثرانقالبی از اقشار مختلف در ایب نانونها با ترویج عقاید انقالبشی،
سازماندهی و برنامه ریزی در تن یم فعالیتهشای ماشارزیب نقشش بشه سشزایی در وحشدت و انسشجام
حرنتهای پراننده انقالبیون استان داشتند
ایب نانونها از شاکههای ادتماعی محسوب مشیششدند نشه در حفشظ هماسشتگی بشیب مشردم و
روحانیون عامل مؤثری به شمار میآمدند دلسات ایب نانونها به طور معمول در مسشادد ،مشدار ،
حسینیهها و در خانههای ماارزیب انقالبی تشکیل میشد ایب نانونها به عنوان شاکههای ماشارزاتی
از سال  51بی وقفه به صورت هفتگی و ماهانه فعالیت مینردند اعضای نانونهشا بشرای مششارنت
فعال مردم با ایب شاکههای گسترده و بدون هزینه مالی اخاار و اطالعات را دهشان بشه دهشان بیشان
نموده و افکار عمومی را ترییج مینردند ایب نانونهشا بشه لحشاظ نشارنردی موقعیشت ممتشازی بشه
روحانیت اعطا نرد و ارتااط آنها را با گروههای مختلف مردم مرتاط میساخت نفشوذ گسشترده ایشب
شاکههای ادتماعی به روحانیون امکان میداد تا با استفاده از شور و شعور مذهای مردم ،تودهها را به
حرنت درآورده و آنها را در درت اهداف خود بسیج نمایند و با دورتشریب نقشاط اسشتان نیشز ارتاشاط
برقرار ننند و از ایب انسجام حرنتهای خوددوش مردمی برره برداری ننند در حقیقشت مسشادد از
مرم تریب نانونهای قدرت روحانیون و پایگاهی برای تالیغ دیب و آموزش و نقطه اتکشایی در برابشر
حکومت پرلوی بود ودود ایب پایگاههای معنوی و برخورداری روحانیت از پششتوانه مردمی،امتیشازی
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بود نه هیچ حزب و گروهی نتوانست در طول حیاط خود به دست آورد اینرا از دملشه منشابع قشدرتی
بودند نه حتی حکومت پرلوی هم نتوانست از آنها به خوبی برره برداری نند

79

تحلیل و بررسی نقش مردم استان ارارمحال و بختیاری در انقالب اسالمی ایران

پی نوشت ها
 6صااغ ددید ،محمد حسیب (.)6911گذری بر انقالبی اسالمی ترران :انتشارات امیرنایر،

63

 2نیکزاد امیر حسینی ،نریم(.)6957شناخت سرزمین چهارمحال و بختیاری ،دلد ،6ترران :ااپ نشاط،
44
 9عاقلی ،باقر(. )6947نخست وزیران ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ترران ،سازمان انتشارات
داویدان ،ااپ دوم263 ،
 7اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری (. )6911روایت اسناد ساواک در استان چهارمحال و
بختیاری ،ترران :وزارت اطالعات ،مرنز بررسی اسناد تاریخی64 ،
 5بررامی ،روح اهلل ( .)6913انقالب اسالمی در کرمانشاه ،دلد  ،6ترران ،انتشارات مرنز اسناد انقالب
اسالمی155 ،
 1همان219 ،
 4مصاحاه با آقای صفرعلی نیازی ،شررنیان ،متولد،6921نارگر ،تاریخ مصاحاه 37/1/7
 1آخوندی ،اردشیر ( .)6915میراث فرهنگی ،گردشگری و صنعتی استان چهار محال و
بختیاری ،شررنرد :اداره نل میراث فرهنگی ارارمحال و بختیاری،

63

 3مصاحاه با آقای ابراهیم اشراقیان ،شررنرد ،متولد  ،6995نارمند بانک ملت ،تاریخ مصاحیه 37/1/69
 65اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان،
 66آخوندی ،همان،

257

32

 62رفیعی ،مریم( . )6932چگونگی شکل گیری انقالب اسالمی در شهر بروجن( ،پایان نامه نارشناسی
ارشد) ترران :پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی627 ،
 69اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان619 ،
 67رفیعی ،همان،

622

 65اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان،

5

 61مصاحاه با آقای قربانعلی حجتی ،برودب ،متولد  ،6923بازاری ،تاریخ مصاحاه 37/3/1
 64همان.
 61نیکوزاد ،مریم ( .)6936روند شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی در شهرکرد براساس نظریه

پخش «هاگراستراند» ،پایان نامه نارشناسی ارشد ،ترران ،دانشگاه شاهد،
 63مصاحاه با آقای رحمب رضوی ،تاریخ مصاحاه 6939/1/61

41

 25مصاحاه با خانم سکینه بنایی ،برودب ،متولد  ،6977خانه دار ،تاریخ مصاحاه 36/4/26

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -تابستان  - 31شماره 74

77

 26اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری  ،همان،
 22همان،

655

35

 29والیتی ،علی انار(. )6917پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،ترران ،مرنز اسناد و خدمات
پژوهشی ،ااپ دوم ،دلد ارارم257 ،
 27مصاحاه با خانم روح انگیز نرمی ،برودب ،متولد  ،6976تاریخ مصاحاه 36 /4/61
 25دعفریان ،رسول( .)6911جریان ها و سازمان های مذهبی – سیاسی ایران ،قم،نشر مورخ ،ااپ
هفتم721 ،
 21همان792 ،
 24مصاحاه با سید تقی دعفریان ،شررنرد،متولد  ،6961معلم بازنشسته  ،تاریخ مصاحاه 13/5/27
 21اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان،
 23همان،

95

255

 95رفیعی ،همان،

629

 96اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان،
 92رفیعی ،همان،

674

625

 99اناری معلم ،علی ( .)6914علل و عوامل فرو پاشی رژیم پهلوی با تأکید بر نقش کار ویژه الگو،
قم ،ااپ و نشر دفتر تالغات اسالمی حوزه علمیه قم به سفارش دانشگاه باقر العلوم (علیه السالم)212 ،
 97اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان991 ،
 95مصاحاه با آقای محمد حیدری فارسانی ،فارسان ،متولد ،6975تاریخ مصاحاه 37/3/1
 91اداره نل اطالعات استان ارارمحال و بختیاری ،همان،
 94مصاحاه با آقای عاا

249

پیکار ،شررنرد ،متولد سال  ،6976بازنشسته تاریخ مصاحاه 37/1/61

 91مصاحاه با آقای محمد تقی طاهری ،برودب ،متولد  ،6975معلم ،تاریخ مصاحاه 13/1/61
 93اناری معلم ،همان952 ،
 75والیتی ،همان271 ،
 76شعاانی ،رضا ( .)6911مبانی تاریخ اجتماعی ایران،ترران،نشر قومس،ااپ هفتم،

694

 72م فری ،آیت ( .)6914مناسبات روحانیت و دولت در ایران معاصر،قم،دفتر نشر معارف اسالمی،
214
 79احمدوند ،شجاع ( .)6947فرایند بسیج سیاسی در انقالب اسالمی ایران ،مجموعه مقاالت انقالب
اسالمی و ریشههای آن ،نراد نمایندگی مقام مع م رهاری در امور اساتید37 ،
 77امام خمینی (ره) ( .)6916صحیفه نور  .ترران ،مرنز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی دلد654 ،1

تحلیل و بررسی نقش مردم استان ارارمحال و بختیاری در انقالب اسالمی ایران

75

 75اشرف ،احمد و بنو عزیزی ،علی ( .)6911طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ترران ،انتشارات
نیلوفر ،ااپ دوم631 ،
 71واثقی راد ،محمدحسیب( .)6941مصلح بیدار،ترران،انتشارات صدرا655 ،
 74احمدوند ،شجاع (.)6947فرایند بسیج سیاسی در انقالب اسالمی ایران ،مجموعه مقاالت انقالب
اسالمی و ریشههای آن ،نراد نمایندگی مقام مع م رهاری در امور اساتید37 ،
 71امام خمینی (ره)  .)6916صحیفه نور .ترران ،مرنز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی دلد،1

654

 73اشرف ،احمد و بنو عزیزی،علی ( .)6911طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ترران ،انتشارات
نیلوفر ،ااپ دوم631 ،
 55واثقی راد ،محمدحسیب(. )6941مصلح بیدار ،ترران ،انتشارات صدرا655 ،

