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چکیده

 مطالعــات تطبیقــی و بررســی های مقایســه ای از جملــه روش هــا و عرصه هــای مطالعــات 

یخــی  گــون تار گونا کــه معرفــت و دانــش مــا را از ادوار مختلــف و مســائل  یخــی هســتند  تار

کاربــرد ویــژه ای دارد. مقالــه  یــخ معاصــر  افزایــش می دهنــد. ایــن مطالعــات خاصــه در تار

حاضــر در صــدد اســت بــا بررســی، مقایســه و تطبیق دیــدگاه و عملکرد آیت اهلل محمدحســین 

کاشــان در بحــران فلســطین، بخشــی از میــراث  کاشــف الغطاء و آیــت اهلل سیدابوالقاســم 

کنــد. روش مقالــه حاضــر  علمــای شــیعه در حفــظ و صیانــت از اســام و مســلمین را ایضــاح 

کاوش  کــه متکــی بــه  کتابخانــه ای اســت؛ بــه ایــن معنــا  کیفــی و روش جمــع آوری اســنادی و 

در اســناد و منابــع، آرا و عملکــرد علمــای مــورد نظــر در مســئله و بحــران فلســطین را احصــا و 

یابــی آن هــا، مقایســه تطبیقــی اندیشــه و عملکــرد ایشــان در مســئله مذکــور را انجــام داده  بــا ارز

ــطین را  ــران فلس ــف الغطاء بح کاش ــه  ک ــت  ــن اس ــر ای ــش حاض ــج پژوه ــه نتای ــت. از جمل اس

مســئله جهــان اســام و دنیــای عــرب می دیــد و بــرای حــل آن بیشــتر بــه مــراودات نخبگانــی 

کنــار مســائل ملــی عرصه ای  اتــکا داشــت. در مقابــل، آیــت اهلل کاشــانی مســئله فلســطین را در 

1 . مقالــه حاضــر از رســاله دکتــری محمــود ذکاوت بــا عنــوان نقــش نخبــگان دینی-سیاســی در تقریــب مذاهــب و وحــدت 
اســامی بــه راهنمایــی دکتــر علــی آقانــوری احصــاء شــده اســت.
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بــرای مبــارزه بــا اســتعمار می دیــد و به شــدت بــر همدلــی عمــوم مــردم بــرای مقابلــه بــا اســتعمار 

یکــرد علمــای مــورد  کیــد داشــت. بــا وجــود ایــن وجــه مشــترک رو و همراهــی بــا فلســطینیان تأ

کــه آن هــا قــدس و فلســطین را امانــت الهــی و قلــب جهــان  نظــر در بحــران فلســطین آن اســت 

کــه حمایــت از آن در برابــر صهیونیســت ها نه تنهــا وظیفــه ای شــیعی و  اســامی می دیدنــد 

اســامی، بلکــه امــری انســانی و بشــری اســت.

کاشــانی،  کاشــف الغطاء، سیدابوالقاســم  کلیــدی: مطالعــه تطبیقــی، محمدحســین  گان  واژ

اســام، وحــدت، فلســطین، صهیونیســم.

ح مسئله 1- طر

صیانت از اسالم سیره شیعیان

ــیعه  ــای ش ــی علم ــی - اجتماع ــیره سیاس ــر س ــم ب ک ــی حا ــول و مبان ــا، اص یکرده ــه رو از جمل

یــخ معاصــر صیانــت از اســام و مســلمین اســت. ایــن  یــخ و به طــور خــاص در تار در طــول تار

مهــم در فتــاوای جهــادی و تحریمــی علمــای شــیعه در دفــاع از ســرزمین های اســامی علیــه 

دولت هــای اســتعماری مشــهود اســت.1 در نخســتین ســال های قــرن بیســتم میــادی، وقتــی 

ــای  ــت، علم گرف ــکل  ــامی ش ــرو اس ــود در قلم ــت یه ــکل گیری دول ــای ش ــرور زمینه ه ــه به م ک

کردنــد و دســت  کیــان اســام را در خطــر دیدنــد علیــه چنیــن جریانــی روشــنگری  کــه  شــیعه 

بــه اقدامــات سیاســی - اجتماعــی زدنــد. مواجهــۀ  علمــای شــیعه بــا بحــران فلســطین از بــدو 

کنــون ادامــه داشــته اســت. آنچــه علمــا، مراجــع و نخبــگان دینــی- شــکل گیری ایــن بحــران تا

کنــش نشــان دهنــد اهمیــت حفــظ و بقــای  سیاســی شــیعه را بــر آن داشــته تــا بــه ایــن مســئله وا

کــم بــر رفتــار سیاســی-اجتماعی ایشــان  اســام و مســلمان چونــان یکــی از ارکان و اصــول حا

ــیعیان  ــوی ش ــظ آن، از س ــدد حف ــاش در ص ــلمین و ت ــان مس کی ــظ  ــابقه  حف ــت. س ــوده اس ب

1  . فهم این نكته را مدیون استاد موسی حقانی و مرحوم علی ابوالحسنی )منذر( هستم.
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معاصــر  دورۀ  در  برمی گــردد.1  شــیعه  امامــان  ســیره  در  و  هجــری  نخســت  ســال های  بــه 

کــرد. بــه عبــارت دیگــر علمــای شــیعه بــه تأســی  ضرورت هــای مضاعفــی ایــن مؤلفــه را تقویــت  

از ائمــه اطهــار )ع( از چنیــن اصلــی تبعیــت می کردنــد. مســئله آن هــا اســام و موجودیــت آن 

گرفــت. کانــون توجــه ایشــان قــرار  بــود. بــر همیــن اســاس نیــز مســلمانان و مســائل آن هــا 

نخبگان دینی-سیاسی

در  دربرمی گیـرد.  را  تقلیـد  مراجـع  تـا  وعـاظ  و  مجتهـدان  از  شـیعه،  علمـای  کلـی  مفهـوم 

از علمـای شـیعه در دوره معاصـر اصطـاح  بـه بخشـی  اشـاره  بـرای  نویسـنده  پژوهـش  ایـن 

آسـیا  غـرب  جوامـع  در  اصطـاح  ایـن  اسـت.  کـرده  ابـداع  را  دینی-سیاسـی«  »نخبـگان 

اشـاره  اصطـاح،  ایـن  جعـل  از  نویسـنده  مـراد  می کنـد.  پیـدا  معنـا  بیشـتر  )خاورمیانـه ای( 

گاهـی دینـی  کـه در مرتبـۀ نسـبتًا باالیـی از تحصیـات و آ بـه آن دسـت از علمایـی اسـت 

در  اجتماعـی  و  سیاسـی  مسـئولیت های  قبـول  بـا  را  »سیاسـی«  امـر  درعین حـال  و  هسـتند 

قامـت مبـارز یـا مسـئولیت پذیری در نهاد هـای قـدرت یـا نیروهـای مقاومـت دنبـال می کننـد. 

یـک  یگـر عرصـه سیاسـت اند و بـا اهتمـام بـه زمینـه نظـری و تئور نخبـگان دینی-سیاسـی باز

ایـن علمـا قادرنـد در  بـه عبـارت دیگـر  بـه اقدامـات اجتماعـی و سیاسـی دسـت می زننـد. 

کننـد. در  ایفـای نقـش  از اسـام و مسـلمانان  بـرای صیانـت  یـا هـر دو،  بعـد نظـری، عملـی 

ایـن پژوهـش توجـه بـه سـیره دو تـن از نخبـگان دینی-سیاسـی شـیعه معاصـر یعنـی آیـت اهلل 

کاشـانی در مسـئله فلسـطین به مثابه  محمدحسـین کاشـف الغطاء و آیت اهلل سیدابوالقاسـم 

گرفتـه اسـت. کار قـرار  یکـی از نمودهـای صیانـت از اسـام و مسـلمین، در دسـتور 

1  . مهم تریــن رویــداد در ایــن مســئله ســیره علــی بــن  ابی طالــب )ع( در مواجــه بــا خلفــای راشــدین و رخدادهــای بعــد از 
ســقیفه اســت.
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مطالعه تطبیقی و مقایسه ای

مطالعــات و تحقیقــات تطبیقــی و مقایســه ای1 ســهم مهمــی در فهــم و شــناخت دقیق تــر 

یخــی دارد و بــه محقــق امــکان می دهــد ضمــن آشــنایی بــا ایده هــا و  مســائل اجتماعــی و تار

کنــد. )اعرابــی، 1382: 10( بــه مــدد  متغیرهــای مختلــف، نظراتــش را بهتــر و دقیق تــر تبییــن 

کــه مبتنــی بــر فهــم شــباهت ها و تفاوت هاســت )معدن دارآرانــی، 1398:  ایــن تحقیقــات 

بــه  کــرد.  فراهــم  را  اجتماعــی  و  یخــی  تار مســائل  مختلــف  ابعــاد  شــناخت  می تــوان   )24

یافــت وجــود شــباهت و اختــاف  عبــارت دیگــر تحقیــق تطبیقــی، یعنــی بررســی بــه منظــور در

بیــن دو پدیــده. )اعرابــی، 1383: 11(

کاشــف الغطاء و  نخبــگان دینــی - سیاســی  مــورد نظــِر ایــن مقالــه، یعنــی محمدحســین 

کاشــانی، بــه دالیــل زیــر جهــت مقایســه تطبیقــی آرا و عملکردشــان در مســئله  سیدابوالقاســم 

گرفته انــد: هــر دو متعلــق بــه جامعــه شــیعی هســتند.  و بحــران فلســطین مرکــز توجــه قــرار 

کاشــانی علمــای شــیعۀ  کاشــف الغطاء از علمــای شــیعۀ عــراق اســت و آیــت اهلل  آیــت اهلل 

کرده انــد. هــر دو بــا  ایــران را نمایندگــی می کنــد.2 هــر دو عالــم در یــک دوره زمانــی زندگــی 

ــه  یکردهــای نظــری و عملــی ب ــد و هــر دو رو مســئله فلســطین به صــورت مســتقیم درگیــر بودن

گزینــۀ مطالعــه، هم تــرازی فرهنگــی، هم تــرازی  ایــن مســئله داشــتند. بــه عبــارت دیگــر هــر دو 
کارکــردی را دارنــد.3 زمینــه ای، هم تــرازی ســاختاری و هم تــرازی 

ـــا بـــه اهمیـــت ایـــن تحقیـــق  آنچـــه وضعیـــت هـــر یـــک از علمـــای مـــورد نظـــر را خـــاص می کنـــد ت

1 . comparative studies and research

اشــتراك حــاوی  ایشــان ضمــن وجــوه  رویكردهــای سیاســی  عالــم محصــول حــوزه نجــف هســتند،  هــر دو  گرچــه  ا  .   2
ــه آن اشــاره خواهــد شــد. بخشــی از وجــوه افتراق هــای مــورد نظــر ناشــی  ــه ب ــه در ادامــه مقال ک ــی اســت  جنبه هــای متفاوت
کنــش ایشــان اســت. هــر دو عالــم در جهــاد علمــای شــیعه علیــه انگلســتان در جنــگ جهانــی اول  از تفــاوت جغرافیــای 

)173  :1377 )دوانــی،  جنگیدنــد. 

ــه  گرفت ــر  ــه در نظ ــورد مقایس ــخصیت های م ــن ش ــد بی ــر بای ــورد نظ ــای م ــی، هم ترازی ه ــات تطبیق ــول مطالع ــق اص 3  . طب
شــود. بــرای اطــاع بیشــتر از مؤلفه هــای مطالعــات تطبیقــی ر.ک معدن دارآرانــی، 1398: 34.
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کاشـــانی هـــر دو مســـئله فلســـطین  کاشـــف الغطاء و هـــم  کـــه هـــم  بیفزایـــد ایـــن نکتـــه اســـت 

یـــم صهیونیســـتی و پـــس از آن را درک  از نخســـتین روزهـــای بحرانـــی تـــا اشـــغال و تشـــکیل رژ

کـــرده و بررســـی عملکـــرد آن هـــا می توانـــد به خوبـــی در ارائـــه تصویـــر مـــورد نظـــر پژوهـــش رهگشـــا 

باشـــد.

پرسش  و روش تحقیق

کــه در یــک بررســی تطبیقــی  ــوق، پرســش تحقیــق پیــش رو آن اســت  ــه توضیــح ف ــا توجــه ب ب

کاشــانی بــه مســئله و بحــران  کاشــف الغطاء و آیــت اهلل  یکــرد و عملکــرد آیــت اهلل  مؤلفه هــای رو

کــه وجهــی از اصــل صیانــت از اســام و مســلمین  فلســطین چــه بــود. ایــن بررســی از آن حیــث 

کــم بــر رفتــار علمــای شــیعه را بــه دســت می  دهــد، حائــز اهمیــت  بــه مثابــه یکــی از اصــول حا

اســت. پژوهــش حاضــر در نظــر دارد ایــن مســئله را بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه 

کــه قــادر بودنــد تصویــری  کتابخانــه ای بــه ســرانجام برســاند. بــر همیــن اســاس منابعــی  منابــع 

از مســئله مــورد نظــر را در اختیــار نویســندگان قــرار دهنــد، بررســی خواهنــد شــد.

پیشینه و نوآوری تحقیق

ابعــاد  فلســطین:  مســئله  و  »کاشــف الغطاء  عنــوان  بــا  علمی-پژوهشــی  مقالــه  یــک  تنهــا 

آیــت اهلل  منظــر  از  فلســطین  مســئله  بــه  ورعــی  ســیدامین  و  ســیدجواد  اثــر  راهکارهــا«  و 

کاشــف الغطاء پرداختــه، امــا در نســبت مســئله مــورد اهتمــام ایــن مقالــه یعنــی مقایســه 

کاشــانی در مســئله  آیــت اهلل  کاشــف الغطاء و  آیــت اهلل  تطبیقــی تأمــات فکــری و عملــی 

ــوآوری  ــر پژوهشــی صــورت نگرفتــه، بنابرایــن مقالــه حاضــر از قابلیــت ن کنــون اث فلســطین، تا

کــه بــرای نخســتین بــار تأمــات و عملکــرد ایــن دو عالــم  و بدیــع بــودن برخــوردار اســت، چرا

جهــان اســام را در زمینــه فلســطین قیــاس می کنــد و از ایــن رهگــذر وجــوه تفــاوت و تشــابه 

نمایــان می ســازد. را  آن هــا 
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2- بحران فلسطین

نــام فلســطین بــا بحــران اجیــن شــده اســت. در ایــن تحقیــق وقتــی بــه بحــران فلســطین 

کــه در یــک رونــد اشــغال  اشــاره می شــود و منظــور مجموعــه ای از رخدادهــا و اتفاقاتــی اســت 

فلســطین توســط صهیونیســت ها را رقــم زد. ایــن بحــران از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا ابتــدای دهــه 

کنــون نیــز ادامــه  گرچــه ایــن بحــران، بلکــه فاجعــه، تــا ا 1960 میــادی را شــامل می شــود.1 ا

ــر نیمــه اول قــرن بیســتم متمرکــز اســت. ــی مــورد بحــث ایــن تحقیــق ب دارد، محــدودۀ زمان

نقش بریتانیا در ایجاد بحران در منطقه و فلسطین

کــه جنبــش یهودیــان را درک می کنــد و نخســتین دولتــی  بــزرگ دولتــی اســت  بریتانیــای 

کــرده اســت. )کفــاش، 1392: 96( ایــن جملــه هرتســل به خوبــی  کــه آنــان را یــاری  اســت 

نقــش انگلســتان در بحــران فلســطین را افشــا می کنــد. در ســال های پایانــی قــرن نوزدهــم و 

کــه  دهــۀ نخســتین ســده بیســتم، شــورش هایی در فلســطین تحــت ســلطه عثمانــی برپــا شــد 

انگلســتان از شورشــیان حمایت     کــرد. )شــاو، 1370: 543 -542( در ایــن زمــان انگلیــس 

کانــال ســوئز تحــت ســلطه عثمانــی  کامــل بــر  در رقابــت بــا روســیه و فرانســه بــه دنبــال تســلط 

بــود. )کیالــی، 1366:30( انگلســتان قصــد داشــت از طریــق ســیطرۀ بی رقیــب نــاوگان خــود بــر 

پــا و آفریقــا بــود، تأثیرگــذاری  کــه نقطــه تاقــی آســیا، ارو آب هــای منطقــه اســتراتژیک فلســطین 

کنــد. بنابرایــن شــورش و بی ثباتــی در عثمانــی  خــود در معــادالت جهانــی را همچنــان حفــظ 

ابــزاری بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــود.

یج اندیشه ناسیونالیسم به عنوان     راهی برای تجزیه و تضعیف دولت  همچنین تقویت و ترو

ــورت  ــه ص ــم ب ــوئیس، صهیونیس ــازل س ــهر ب ــت« در ش ــی صهیونیس ــره جهان ــتین »کنگ ــكیل نخس ــا تش ــال 1897 ب 1  . در س
گرفــت. هرتســل در  ــدار شــد و تئــودور هرتســل، رهبــری ایــن جنبــش را در دســت  ــا پدی جنبشــی سیاســی سرتاســری در اروپ
کــرد، خواســتار تشــكیل کشــوری یهودی در فلســطین  کــه ســال قبــل از آن، تحــت عنــوان »کشــور یهودیــان« منتشــر  جــزوه ای 

کوئیگلــی، 1372: 4( شــده بــود. )ر.ک: 
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که  ناسیونالیسم  اندیشه  می شد.  بریتانیا     پیگیری  امپراتوری  جانب  از  به شدت  عثمانی 

یج و بعد از رخنه فرهنگی و تجاوز نظامی غرب به جهان عرب آغاز شد )احمدی،  به تدر

گردید و در خدمت  کشورهای مسلمان ،    جایگزین هویت اسامی  1369: 90( در بسیاری از 

و  قومی  گرایش های  رشد  آن  که   نتیجه  گرفت  قرار  استعماری  سیاست های  منافع  تأمین 

نژادی و دامن زدن به حرکت های تفرقه انگیز و تجزیه طلبانه در سرزمین های اسامی به ویژه 

که  قلمرو دولت عثمانی بود. اوج این سیاست های انگلستان، در جنگ جهانی اول بود 

از  که انگلیسی ها در جنگ  اولین نقاطی بودند  پایان جنگ والیات بین النهرین  نهایتًا در 

یم های ملی  گرا در منطقه شکل  عثمانی ها گرفتند. )فرامکین، 1396: 296( حتی بعدًا که رژ

احیای  سیاست  تا  کرد  استفاده  ملی گرا  گروه های  ساختاری  ضعف  از  انگلیس  گرفت، 

استعمار را در منطقه پیش ببرد. )شولتسه، 1389: 175(

کنــار تفرقــه میــان اعــراب و مســلمانان، انگلســتان بــه پایگاهــی بــرای تــداوم ســلطه خــود  در 

کننــد. وقتــی  در این     منطقــه نیــاز داشــت و صهیونیســت ها قــرار بــود چنیــن نقشــی را ایفــا 

کشــوری مســتقل  عــده ای از یهودیــان، اندیشــه   ملــت واحــد یهــود را مطــرح و جهــت تشــکیل 

کــه تشــویق و حمایــت جــدی انگلیســتان را در  کردنــد  بــرای اســتقرار آن ها،     اقداماتــی را آغــاز 

کمک هــای مالــی از یهودیــان ثروتمنــد را آغــاز نمــود و بــرای  کســب  پــی داشــت. این     جریــان، 

پیشــبرد مقاصــد خود     حزبــی را تشــکیل داد و نــام »صهیــون« را بــر خود     نهــاد. ســرانجام در 

نوامبــر 1917 اعامیــه بالفــور در مــورد تصویــب طــرح تأســیس »کانــون ملی     یهــود« در ســرزمین 

کابینــه انگلیــس، منتشــر شــد. بنابرایــن انگلســتان از یــک ســو بــه شــورش و  فلســطین، در 

بــه فلســطین را  بی ثباتــی در فلســطین دامــن زد و از ســوی دیگــر راه ورود صهیونیســت ها 

کــرد. همــوار 

در 25 آوریــل 1920 متفقیــن و جامعــه ملل،     قیمومــت فلســطین را رســمًا بــه دولــت انگلیــس 

کانــون ملــی یهــود، در اجــرای اعامیــه  کــه با     تأســیس  کردنــد و آن را موظــف نمودنــد  گــذار  وا
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کنــد. بــه عبــارت دیگــر اعامیــه بالفــور در نظــام قیمومیــت بریتانیــا بــر فلســطین  کمــک  بالفــور 

تلفیــق شــد و از ایــن طریــق بــه تمایــات صهیونیســت ها پاســخ مثبــت داده شــد. )شــاو، 

1370: 560( در ایــن زمــان فقــط پنجاه هزار     یهــودی در فلســطین وجــود داشــت، امــا به وســیله 

ــرت  ــاب مهاج ــود، ب ــده ب ــذار ش گ ــودی وا ــه یک     یه ــس ب ــوی انگلی ــه از س ک ــد  ــت جدی حکوم

گشــوده شــد و جمعیــت آنــان در فلســطین افزایــش یافــت. یهودیــان 

در طـــول جنـــگ جهانـــی دوم     آرامـــش نســـبی بـــر فلســـطین حکم فرمـــا بـــود؛ امـــا پـــس از اینکـــه 

دولـــت انگلیـــس در 14 مـــه 1948 بـــه قیمومـــت خـــود خاتمـــه داد و قشـــون خـــود را از فلســـطین 

کـــرد شـــورای ملـــی یهـــود در تل آویـــو تشـــکیل شـــد و موجودیـــت دولـــت اســـرائیل  خـــارج 

کرد.   انگلیســـی ها هـــم در هنـــگام خـــروج، تجهیـــزات خویـــش را     در اختیـــار آنـــان  را اعـــام 

گذاشـــتند. از آن پـــس دخالت هـــای ســـازمان ملـــل در مـــورد فلســـطین و پیشـــگیری از     حمـــات 

گردیـــد و صهیونیســـت ها شـــروع به     تصـــرف شـــهرها  صهیونیســـت ها بـــه فلســـطینی ها بی اثـــر 

کردنـــد و چـــون با     مقاومـــت مـــردم  کاشانه شـــان  و روســـتاها و اخـــراج فلســـطینی ها از خانـــه و 

ـــل 1948  ـــم را در آوری ـــر قاس ـــین و    کف ـــر یاس ـــده دی ـــتار دهک کش ـــد  ـــی مانن ـــدند جنایات ـــه ش مواج

گردیـــد  فلســـطینی های    بی پناهبی پناه  وحشـــت  گســـترش  باعـــث  کـــه  انداختنـــد  راه  بـــه 

و آنـــان هـــم بـــه مـــاورای اردن می گریختنـــد. چـــه قبـــل از ایـــن ســـال و چـــه ســـال  های بعـــد 

ــه »یـــک  کـ ــرد  کـ ــد  ــودی را تأییـ گنـــس یهـ ــارت ما ــن عبـ ــی ایـ ــرد صهیونیســـت ها به خوبـ یکـ رو

گـــر قـــرار اســـت باشـــد، تنهـــا از راه جنـــگ می توانـــد بـــه دســـت آیـــد«. )رودنســـون،  دولـــت یهـــود ا

)76  :1357

از همــان نخســتین  ســال های بحــران علمــای اســام و مراجــع شــیعه نســبت بــه مســئله مــورد 

کن  کــه در عــراق و ایــران ســا کنــش نشــان دادنــد. نخبــگان دینی-سیاســی شــیعه  نظــر وا

بودنــد متأثــر از اخبــار منتشــر شــده از وضعیــت فلســطین باخبــر می شــدند. در ایــن میــان 

کــردن مســئله فلســطین در جهــان  امیــن  الحســینی مفتــی فلســطینی نقــش مهمــی در پررنــگ 
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بــه نواحــی مختلــف، جهــان اســام را  بــا ســفرهای روشــنگرانه خــود  ی  اســام داشــت. و

کــرد. آنچــه در ادامــه خواهــد آمــد،  متوجــه توطئــه انگلســتان و صهیونیســت ها در فلســطین 

کاشــانی،  کاشــف الغطاء و آیــت اهلل  ترســیم چگونگــی مواجهــۀ علمــای شــیعه، یعنــی آیــت اهلل 

در برابــر ایــن بحــران اســت.

3- آیت اهلل شیخ محمدحسین کاشف الغطاء )1373-1294ق/1332-1256ش(

ــه  ــود. از جملـ ــوب می شـ ــری محسـ ــرن 14 هجـ ــف در قـ ــد نجـ ــع تقلیـ ــف الغطاء از مراجـ کاشـ

ی توجـــه بـــه وحـــدت اســـامی میـــان شـــیعه و اهـــل ســـنت و درعین حـــال  یکردهـــای و رو

ـــترده ای  گس ـــراودات  ـــف الغطاء م کاش ـــتی، 1370: 60-100(  ـــت. )بهش ـــت اس ـــا وهابی ـــارزه ب مب

بـــا رجـــال و شـــخصیت های سیاســـی و بین المللـــی داشـــت. )فضـــل اهلل، 1372: 18( در 

کـــرد و بعـــدًا توانســـت  روزگار جنـــگ جهانـــی اول در عـــراق علیـــه اشـــغالگران انگلیســـی جهـــاد 

کنـــد.  گـــذر از امپراتـــوری عثمانـــی بـــه دولـــت ملـــی رهبـــری  جنبـــش اســـامی در عـــراق را در 

)مهاجرنیـــا، 1389: 119( به طورکلـــی حیـــات علمـــی و سیاســـی شـــیخ محمدحســـین برگـــرد 

یـــس و مرجعیـــت دیـــن، ســـفرهای تبلیغـــی و سیاســـی، تحقیـــق  چهـــار محـــور می چرخیـــد: تدر

و نـــگارش، مبـــارزه سیاســـی بـــا اســـتعمار و صهیونیســـم. )موســـوی بجنـــوردی، 1383: 106( 

در ایـــن میـــان مســـئله صهیونیســـم، خطـــر آمریـــکا و انگلیـــس و به طورکلـــی مادیـــت و اســـتعمار 

کمونیســـم و دردهـــا و زخم هـــای عمـــده جهـــان اســـام، مطالـــب و موضوعاتـــی  غـــرب و الحـــاد 

گرایـــش  گرفتنـــد؛ یعنـــی تـــداوم همـــان جریـــان و  کاشـــف الغطاء قـــرار  کـــه مرکـــز توجـــه  بودنـــد 

کـــه همـــواره بـــا علمـــای  مذهبـــی نقـــاِد غـــرب، در حـــوزه نجـــف. )نجفـــی، 1375: 179( شـــیخ 

فارســـی زبان معاشـــرت داشـــت، ایـــن زبـــان را آموخـــت. )آل کاشـــف الغطاء، 1394: 75-

کـــرد و در محافـــل مختلـــف  کاشـــف الغطاء از 1933 تـــا 1950 چنـــد بـــار بـــه ایـــران ســـفر   )74

محـــور اصلـــی صحبت هایـــش بیـــداری علیـــه اســـتعمارگران بـــود. )موســـوی بجنـــوردی، 

)105  :1383
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کاشف الغطاء در بیت المقدس حضور 

در ســال 1350ق/ 1931م چنــد ســال از آغــاز بحــران فلســطین گذشــته بــود و برخــی مهاجــران 

کشــور های دیگر را داشــتند به فلســطین ســرازیر شــدند. مســلمانان  که تابعیت  صهیونیســت 

و صهیونیســت ها درگیری هــای مختلفــی بــا هــم داشــتند. مفتــی اعظــم فلســطین حاج امیــن 

الحســینی تاش هــای بســیاری بــرای جلــب توجــه دیگــر اقــوام و ملــل مســلمان بــه بحــران 

کنفرانــس  فلســطین صــورت داد. از جملــه تمهیــدات بــرای حــل مســئله مــورد نظــر برگــزاری 

کاشــف الغطاء  محمدحســین  آیــت اهلل  از  امین الحســینی  بــود.  فلســطین  در  اســامی 

کنفرانــس را مجلــس  کنــد.  کنفرانــس شــرکت  ــد و در ایــن  ــه فلســطین بیای کــه ب کــرد  دعــوت 

کشــورهاى  اعــای اســامی فلســطین برگــزار می کــرد. شــخصیت هاى سیاســی و مذهبــی 

گــرد آمدنــد. )امیــن، 1422: 22( ایــن در حالــی بــود  کنگــره  مســلمان از سراســر دنیــا، در ایــن 

کــه فلســطین هنــوز اشــغال نشــده بــود و بیــش از هفتــاد هــزار نفــر از مــردم فلســطین بــه بیــت 

ــته  ــخصیت هاى برجس ــامی و ش ــب اس ــران مذاه ــخنان رهب ــا از س ــد ت ــده بودن ــدس آم المق

کشــورهاى مســلمان بهــره جوینــد. رشــیدرضا و عامــه اقبــال الهــورى  سیاســی و مذهبــی 

کاشــف الغطاء 10 الــی 15 روز را در فلســطین  نیــز در ایــن همایــش بــزرگ حضــور داشــتند. 

کــرد.  ی  کنفرانــس مذکــور بــود و أمین الحســینی مفتــی قــدس اســتقبال شــایانی از و میهمــان 

کاشــف الغطاء در قامــت پیش نمــازی مســجداالقصی نمــاز خوانــد و  کــه  در همیــن ســفر بــود 

گفــت. )آل کاشــف الغطاء، 1389: 23-40( خطبــه 

کلمه حلقه مفقوده( سخنرانی در مسجداالقصی )وحدت 

کــه  کنفرانــس و پیش نمــازی مســجداالقصی مســئله ای اســت  کاشــف الغطاء در  حضــور 

ی را بیشــتر نشــان  کاشــف الغطاء و اهمیــت بحــران فلســطین نــزد و می توانــد نســبت آیــت اهلل 

کــرد.  بــه امامــت اولیــن مســجد مســلمانان نمــاز خوانــد و ســخنرانی  ی در آنجــا  دهــد. و

کاشــف الغطاء نگرانــی خــود را از سرنوشــت مــردم و ســرزمین فلســطین اعــام داشــت و ضمــن 
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کلمــه، صبــر و بردبــاری و  شــرح وضعیــت سیاســی مســلمانان آنــان را بــه اتحــاد و وحــدت 

اختــاف  ی  و  )104-105  :1381 )قانــون،  کــرد.  دعــوت  عمــل  بــه  اقــدام  و  نفــاق  از  پرهیــز 

 :1980 )آل کاشــف الغطاء،  می دیــد.  جــدی  فلســطین«  »فاجعــۀ  در  را  عربــی  کشــورهای 

گذشــته و حــال  87-86( همچنیــن در همیــن ســخنرانی دربــارۀ وضعیــت مســلمانان در 

ــی  کندگ ــاف و پرا ــز از اخت ــان و پرهی ــان آن ــدت می ــزوم وح ــی و ل کنون ــاط  ــانی و انحط و پریش

کاشــف  الغطاء در مــدت حضــورش در فلســطین بــه شــهرهای مختلــف ســفر  گفــت.  ســخن 

ــا یکدیگــر  ــه وحــدت ب ــان را ب گفت وگــو نشســت و آن ــه  ــا دانشــمندان شــیعه و ســنی ب کــرد و ب

کــرد. )رجبــی، 1392: 38( دوســتی و  ــل دشــمنان اســام و صهیونیســت ها دعــوت  در مقاب

کاشــف الغطاء در ایــن ســفر ایجــاد شــد تــا پایــان عمــر  کــه میــان امین الحســینی و  رفاقتــی 

کــه اســرائیل بــا حمایــت دولت هــای غربــی پدیــد آمــد شــیخ  ادامــه داشــت.1 در ســال 1948م 

ــه مقابلــه برخاســت و از اعتبــار و نفــوذ دینــی و سیاســی خــود در ایــن جهــت  ــا صراحــت ب ب

کشــورهای عربــی در مبــارزه علیــه اســرائیل  کــه فرمانروایــان  ســود جســت. او بــر ایــن بــاور بــود 

جــدی نیســتند. )موســوی بجنــوردی، 1383: 106(

آیــت اهلل  یکردهــای  رو جملــه  از  اســت  مشــخص  فــوق  گزارش هــای  از  کــه  همان طــور 

کاشــف الغطاء در قبــال بحــران فلســطین، اقــدام عملــی بــه ســخنرانی و دعــوت نخبــگان 

کاشــف الغطاء بــرای نیــل بــه مقصــود خــود  کلمــه اســت.  جهــان اســام بــه اتحــاد و وحــدت 

یکــرد و  کــه ایــن رو در مســئله فلســطین ســفرهای سیاســی ترتیــب داد. مهم تریــن مفهومــی 

ی را صورت بنــدی می کنــد، عبــارت »روشــنگری نخبــگان« اســت. عــدم اطــاع  اقدامــات و

کــه در منطقــه و پیرامــون آن هــا می افتــاد باعــث بی حســی  نخبــگان جهــان اســام از اتفاقاتــی 

کنــش متناســب بــا مســائل پیش آمــده می شــد. خاصــه در بحــران فلســطین ایــن  و عــدم وا

نیــز  هم زمــان  داشــت.  اســكان  حســنی  عبدالعظیــم  حضــرت  حــرم  در  و  ایــران  در   1312 ســال  پاییــز  کاشــف الغطاء   .   1
گفــت: فلســطین مبتــا  کــه امین الحســین  امین الحســینی بــه ایــران آمــده و در صــدد ماقــات بــا وی بــود. در ایــن دیــدار بــود 

بــه دو اســتعمار انگلیــس و صهیونیســم شــده اســت. )آل کاشــف الغطاء، 1394: 239(
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کــه مســئله فلســطین در  کاشــف الغطاء بــود  موضــوع وجــود داشــت. بــا اقدامــات و روشــنگرانه 

ی بــا  گســترده و گرفــت. ایــن امــر ناشــی از روحیــه و مشــی ارتباطــی  کانــون توجــه نخبــگان قــرار 

کاشــف الغطا  کــه اشــاره شــد  نخبــگان جهــان اســام خاصــه امین الحســینی بــود. همان طــور 

و  اســتعمار  برونــی  دسیســه های  و  درونــی  تفرقــه  از  ناشــی  را  اســام  جهــان  مشــکات 

یکــرد مرحــوم  صهیونیســم می دانســت. )آل کاشــف الغطاء،1403: 79( آنچــه از ســیره و رو

ــی  ــل تقریب ــدام و عم ــت، اق یاف ــوان در ــطین می ت ــئله فلس ــران و مس ــاره بح ــف الغطاء درب کاش

ی مســلمانان بــرای مقابلــه بــه تجــاوز صهیونیســت ها  ایشــان در جهــت اتحــاد و وحــدت نیــرو

)76-77  :1389 )آل کاشــف الغطاء،  اســت. 

افشای نقش آمریکا در بحران فلسطین

ی بر نقش  کید و کاشــف الغطاء و مســئله فلســطین، تأ موضوع دیگر در نســبت آرا و عملکرد 

آمریــکا در بحــران فلســطین اســت. آمریکایی هــا حتــی قبــل از آنکــه جنبــش صهیونیســم بــه 

ــش  ــان نق ــت از آن ــطین و حمای ــه فلس ــان ب ــرت یهودی ــر مهاج ــرد ب ــکل بگی ــل ش ــری هرتس رهب

بــود.  کنســول های آمریــکا در منطقــه حمایت هــا از یهودیــان  داشــتند. از جملــه وظایــف 

کــه مســئلۀ فلســطین را مرتبــط بــا آمریکا  )شــرابی، 1374: 54( شــیخ از نخســتین کســانی بــود 

دانســت. )آل کاشــف الغطا، 1980: 76-77(

کاشــف الغطاء آمــد تــا او  ســال 1953م دکتــر فیلیــب حتــی، مستشــرق و مــورخ معــروف، نــزد 

کــه از ســوی آمریکایی هــا دربــارۀ مشــترکات ادیــان جهــان در بحمــدون  کنفرانســی  را بــرای 

کنفرانــس  بــود.  آزاد  مقالــه  و  بحــث  ارائــۀ  در  شــیخ  کنــد.  دعــوت  می شــد  برگــزار  لبنــان 

ــخ  ــف الغطاء در پاس کاش ــا  ــود. ام ــم داده ب ــیخ را ه ــان ش ــه و درم ــنهاد معالج ــن پیش همچنی

یــم در جهــان  کــرد، امــا چگونــه می خواهیــد آبرو گفــت: شــما جســم مــرا معالجــه خواهیــد 

کنــم بی آنکــه امیــدی بــه حــل شــدن  کــه دعوتتــان را اجابــت  کنیــد  اســام و عــرب را درســت 

بی رحمانه تریــن ظلــم، شــکنجه  کــه دچــار  باشــم  داشــته  فلســطین  مــردم مظلــوم  قضیــۀ 
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کتــاب المثــل العلیــا فــی االســام ال فــی  و آوارگــی بــه دســت صهیونیســت ها شــده اند؟ 

ی در پاســخ بــه ایــن ماجــرا نگاشــته شــده اســت. )صدرحــاج ســیدجوادی،  البحمــدون اثــر و

ی »نکبــت و ضــرر فاجعــۀ فلســطین« را از ســقوط اندلــس بیشــتر  دانســته  447( و  :1390

دیــداری  در  و  ســال  همــان  در  کاشــف الغطاء   )19  :1373 )آل کاشــف الغطاء،  اســت. 

ی داشــت شــدیدًا بــه سیاســت های اســتعماری آن هــا را  کــه ســفیر انگلیــس بــا و دیگــری 

کــردن مــردم فلســطین را  کــرد و جنایت هاشــان در آواره  در ســرزمین های اســامی اعتــراض 

کــرد. در دیــدار بــا ســفیر آمریــکا نیــز بــا همــان صراحــت بــه همــکاری ایــاالت متحــده  گوشــزد 

کــرد و بــه او نهیــب زد.  بــا صهیونیســم و تقویــت آن هــا در اشــغال ســرزمین فلســطین اعتــراض 

ــه  ــوق وج ــح ف ــه توضی ــه ب ــا توج ــا، 1389: 135( ب ــف الغطاء، 1373ق: 20؛ مهاجرنی )آل کاش

کاشــف الغطاء دربــاره مســئله فلســطین، همســو دیــدن آمریــکا و انگلیــس  یکــرد  دیگــری از رو

بــا صهیونیســت ها اســت.

صدور فتوای جهاد علیه صهیونیست ها در حمایت از فلسطین

ــه نجــف در مســجد جامــع  ــه هنــگام بازگشــت ب کاشــف الغطاء پــس از ســخنرانی قــدس و ب

کــرد و دو فتــوا دربــارۀ لــزوم شــرکت همــۀ مســلمانان در جهــاد  کوفــه ســخنرانی مبســوطی ایــراد 

بــرای نجــات فلســطین صــادر نمــود. )رجبــی، 1382: 385( در ادامــه هرچــه بحران فلســطین 

ــد  ــود. البتــه ایــن مســئله را بای ــه آن نیــز شــدیدتر ب کنــش علمــای شــیعه ب ــر می شــد،  وا جدی ت

گرفــت. صهیونیســت ها در  بــا توجــه بــه امکانــات، ســطح نفــوذ و میــزان قــدرت علمــا در نظــر 

ــام برخــی  ــد. در همیــن ای کردن ســال 1327 ش. / 1367 ق. / 1948 م فلســطین را اشــغال 

کاشــف الغطاء پیامــی بــراى رزمنــدگان  دولت هــای عربــی بــه نبــرد بــا متجــاوزان برخاســتند. 

مســلمان فرســتاد و آنهــا را بــه ادامــه نبــرد تشــویق نمــود او همــواره در ســخنرانی ها و پیام هــاى 

گرچــه بعضــًا  خویــش از فلســطین یــاد می کــرد و مســلمانان را بــه آزادســازی آن فرامی خوانــد. ا

گرفتــه )معتــدل، 1398:  تعبیــر حمایــت از آلمــان در برابــر انگلســتان از ایــن فتــوا هــم صــورت 
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کــه مبــارزه علیــه  کاشــف الغطاء بــود نــه حمایــت از آلمــان،  149( امــا آنچــه وجهــه همــت 

انگلیــس و صهیونیســم بــود.

کنــش شــدیدی  کاشــف الغطاء همچنیــن بــه مســئله فــروش زمین هــا بــه صهیونیســت ها وا

ــع  ــت ها« مان ــه صهیونیس ــن ب ــروش زمی ــم ف ــا »تحری ــت ب ــام خواس ــای اس ــان داد و از علم نش

بــه حرمــت  بــر ســرزمین های اســامی شــوند. فتــوای شــیخ  آنــان  بــه رشــد تســلط  رونــد رو 

فــروش اراضــی فلســطین بــه صهیونیســت ها و اقــدام مشــابه علمــای اســام و آزادی خواهــان 

کــس زمینــش  موجــی از نفــرت علیــه فروشــندگان اراضــی را برانگیخــت. در فلســطین هــر 

بــه دســت جوانــان غیــور فلســطین  بــه شــمار رفتــه و  را می فروخــت، خائــن و وطن فــروش 

)262 مجــازات می شــد و روزنامه هــا اخبــار آن را منتشــر می کردنــد. )ورعــی، 1398: 

الکبــری  بــا عنــوان قضیــه فلســطین  کتابــی  کاشــف الغطاء دربــاره فلســطین در  ســخنان 

ی در خطبــه »اتحــاد و اقتصــاد«، بــا اشــاره بــه وضــع فلســطین و آوارگان  منتشــر شــده اســت. و

کــرده  مســلمان و اراضــی آنــان توســط صهیونیســت ها، وجــوب یاری رســاندن بــه آنــان را بیــان 

کــرده اســت. بــه همیــن  و شــدت عمــل صهیونیســت ها در ســال های بعــد را پیش بینــی 

منظــور پیشــنهاد ایجــاد یــک صنــدوق اعانــه ای و عمرانــی میــان ملــل مســلمان را می دهــد. 

کاشــف الغطاء در تــداوم حمایت هــای معنــوی و سیاســی  )ورعــی، 1397: 488( در واقــع 

ی مــی آورد. یکــرد اقتصــادی و حمایــت  مــادی نیــز رو ــه رو خــود از فلســطینیان ب

توجه به فلسطین به مثابه مسئله ای عربی

واقــع  در  می دیــد.  عربــی  منظومــه  در  نیــز  را  فلســطین  مســئله  کاشــف الغطاء  همچنیــن 

بــود.  نیــز برجســته  یکــرد قومــی خاصــه عربــی دیــدن آن  کنــار وجــه اســامی قضیــه رو در 

)آل کاشــف الغطاء، 1980: 37-34( بــر همیــن اســاس هــم در منبــرش در قــدس و هــم در 

ــه ترومــن نامــزد  ی در نامــه ای ب کــرد. و ــی مســئله اشــاره  ــه وجــه عرب رد دعــوت آمریکایی هــا ب
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کــه فلســطین حتــی پیــش از اســام هــم جایــگاه  ــر ایــن موضــوع  یاســت جمهــوری آمریــکا ب ر

ی مســئله فلســطین  اعــراب بــود و بــه دســت  آن هــا اداره می شــد. بــه عبــارت دیگــر از دیــدگاه و

صرفــًا مســئله ای دینــی نبــود. )ورعــی، 1397: 178(

کاشف الغطاء برآیند مسئله فلسطین نزد 

داد،  انجام  که  اقداماتی  با  و  کرد  صادر  که  فتوایی  با  کاشف الغطاء  محمدحسین  شیخ 

خاصه سفرش به قدس و نماز و خطبه خوانی در مسجداالقصی، نشان داد بحران فلسطین 

مسئلۀ شیعیان و علمای شیعه نیز هست. جایگاه شیخ در نجف از مرتبۀ باالیی برخوردار 

ی به این مناسبات و موجبات حساسیت دیگر علما را در پی داشت. بود و ورود و

یکــرد نخبگانــی و  کاشــف الغطاء در مســئلۀ فلســطین بیشــتر بــا یــک رو کنــار مــوارد فــوق،  در 

گــو اینکــه بــا صــدور فتــوا در حمایــت از فلســطینیان بــه  محفلــی در صــدد حــل مســئله بــود. 

ی بیشــتر رنگ و بــوی نخبگانی و محفلی  وجــه عمومــی قضیــه نیــز نظــر داشــت، اما عملکرد و

ــا شــخصیت ها  ــه نامه نــگاری ب کــه در مســئله فــوق ب ــود  یکــردی ب ــر از چنیــن رو داشــت. متأث

یــخ و  کوشــید بــا توجــه بــه مفهــوم تار ی  ی آورد. همچنیــن و و نخبــگان دیــن و سیاســی رو

کنــد. فرهنــگ عربــی فلســطین، از ایــن جنبــه نیــز مســئله را برجســته 

کاشانی )1381-1299ق/ 1340-1261ش( 4- آیت اهلل سیدابوالقاسم 

عملی  اقدام  و  گرفتند  موضع  فلسطین  بحران  و  مسئله  درباره  که  شیعه  علمای  دیگر  از 

است.  کاشانی  سیدابوالقاسم  آیت اهلل  دادند  انجام  اسام  جهان  مسئلۀ  این  راستای  در 

ی را عالمی عامل و دارای منزلت عالی می داند. )آل کاشف الغطاء، 1439:  کاشف الغطا و

بود.  نفت  صنعت  کردن  ملی  جنبش  دوران  در  ایران  سیاسی  و  مذهبی  رهبر  ی  و  )295

ی خود را در نجف سپری  کاشانی در سال 1261ش در تهران متولد شد و تحصیات حوزو

ی در 25 سالگی  کمره ای بود. و گرد آیات عظام آخوند خراسانی، خلیل تهرانی و  کرد. شا



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی  |  سال اول / پاییز و زمستان 1400 / شماره اول22

انگلیسی ها در رکاب  کمیت  با جهاد علیه حا او  به اجتهاد رسید. فعالیت های سیاسی 

کاشانی در عراق شروع شد. )دوانی، 1377: 461( این جهاد  پدرش آیت اهلل سیدمصطفی 

کاشانی عضو هیئت عالی انقابیون بود.  گرفت و آیت اهلل  به همراهی عشایر عرب صورت 

13( در اواخر دوره پهلوی اول به اتهام مشارکت در حزب نهضت  )روحانی مبارز، 1379: 

گرفت. با ورود متفقین در شهریور 1320 به ایران، دستگیر  ملیون ایران تحت تعقیب قرار 

ی به عمل آوردند بخش اصلی و غالب بازجویی درباره  که از و و تبعید شد. در بازجویی 

بود. )کاشانی،  امین الحسینی مفتی اعظم فلسطینی  و  گیانی  با رشیدعالی  او  همکاری 

1386: 212( پس از جنگ جهانی دوم کاشانی علیه صهیونیست ها موضع گرفت. قدرت و 

کاشانی در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت به شدت باال رفت. هواداران  محبوبیت 

کودتای 28 مرداد  او به حمایت از جنبش ملی تحت رهبری مصدق پرداختند. در ادامه 

کاهش داد. کاشانی را  1332 دولت مصدق را سرنگون و فعالیت 

صدور بیانیه و اعالمیه

کاشــانی هیــچ گاه از مســائل جهــان اســام غافــل نبــود، حتــی در مهم تریــن مناســبات  آیــت اهلل 

ملــی و میهنــی بــه مســائل جهــان اســام خاصــه فلســطین نظــر داشــت. در 11 دی مــاه ســال 

کاشــانی از زنــدان و تبعیــد رهایــی یافتــه ورود او بــه تهــران  کــه آیــت اهلل  1326 شمســی وقتــی 

بــه  کاشــانی  از  اســتقبال  بــود،  مــردم فلســطین هم زمــان  بــا جنــگ صهیونیســت ها علیــه 

کاشــانی بــا صــدور اعامیــه ای  میتینگ هــای ضداســتعماری و آزادی خواهــی تبدیــل شــد. 

ی  کــرد. و ــه تمــام مســلمین جهــان در مــورد تشــکیل دولــت غاصــب اســرائیل اعــام خطــر  ب

کار آوردن صهیونیســت ها  ی  مســلمانان را جهــت مخالفــت بــا دسیســه های اســتعمار در رو

کوشــش خــود را بــرای  دعــوت بــه تظاهــرات و اعتــراض نمــود و از آنــان خواســت تــا تمــام 

گیرنــد.  کار  کــردن »غــده ســرطانی صهیونیســت« در اراضــی اشــغالی فلســطین بــه  یشــه کن  ر

کــرد و از  گوشــزد  کاشــانی در همیــن اعامیــه عملکــرد بــد ســازمان ملــل در قبــال فلســطین را 
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کانــون مفاســد بــزرگ بــرای  گفــت. اینکــه صهیونیســم  خطــر تأســیس دولــت یهــودی در آتیــه 

یــان چنیــن  کــه ز کیــد داشــت  کاشــانی تأ مســلمین خاورمیانــه و بلکــه تمــام دنیــا خواهــد بــود. 

دولتــی تنهــا متوجــه فلســطینیان نیســت. )رکن آبــادی، 1379: 167( در ایــن اطاعیه آیت اهلل 

کــه می شــود از ایــن  کــه از هــر طریــق  کــه »بــر تمــام مســلمین عالــم اســت  کــرد  کیــد  کاشــانی تأ

ظلــم فاحــش جلوگیــری نمــوده و رفــع ایــن مزاحمــت را از مســلمین بنماینــد«. )خسروشــاهی، 

کیــد می کنــد: کاشــانی تأ کــه آیــت اهلل  1397: 11( در همیــن بیانیــه اســت 

بداننــد  و  باشــند  بیــدار  و  گاه  آ بایــد  اســامی  کشــورهای  در  مــا  عــرب  »بــرادران مســلمان 

ی ایمــان و در زیــر پرچــم پرتــوان و همیشــه پایــدار اســام همــواره پیونــد  ایــران اســامی بــا نیــرو

یســتند حفــظ نمــوده اســت.  کــه می ز گوشــه ای  عمیــق خــود را بــا مســلمانان جهــان در هــر 

گرفتــن زبــان و نــژاد و قومیــت جهــت تفکــر  تقویــت اســام، وحــدت مســلمانان بــدون در نظــر 

یــم دســائس و فریبــکاری  بــزرگان و پیشــوایان روحانــی ایــن ســرزمین بــوده اســت. مــا انتظــار دار

کوشــش  مســتمر  به طــور  مســلمانان  جدایــی  و  کندگــی  پرا بــرای  کــه  اســتعمار  عاملیــن 

گرفتــه و  کمیــت ایــران را بــه دســت  ی اســامی حا کــه نیــرو کنــون  می کننــد بااثــر بمانــد و ا

ــن  ــلمانان ای ــه مس ــداری هم ــا بی ــت ب ــان اس ــخ در جری ی ــات تار ــن لحظ ــی از پرهیجان تری یک

ــی  ــات تبلیغات ــزرگ ضرب ــای ب ــه قدرت ه ک ــد  ــازه ندهن ــود. اج ــظ ش ــت آمده حف ــنگر به دس س

ــران وارد ســازند«.  ــه ای ــا عنــوان اســامی ب کشــورهای ب و عملیــات تخریبــی خــود را از طریــق 

)25 )مدنــی، 1362: 

کلیـــدواژه ای را  کاشـــانی بـــا تعبیـــر »غـــده ســـرطانی صهیونیســـت«  مفهوم ســـازی آیـــت اهلل 

کنـــون از جملـــه تعابیـــر ادبیـــات سیاســـی ایرانیـــان بـــرای  کـــه تـــا ســـال ها بعـــد و هم ا ســـاخت 

یکـــرد امتـــی در نـــگاه ایـــن نخبـــه دینی-سیاســـی  توصیـــف صهیونیســـتم اســـت. همچنیـــن رو

کـــه جهـــان اســـام را علیـــه صهیونیســـم و در حمایـــت از فلســـطینیان  ــا  مشـــهود اســـت آنجـ

فراخوانـــد.
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برگزاری تظاهرات عمومی و خیابانی

ــد و در  ــه بع ــود. هفت ــطین نب ــران فلس ــئله و بح ــانی در مس کاش ــدام  ــه اق ــه یگان ــدور اعامی ص

کــرد.  ــه نفــع مــردم فلســطین  ــه تظاهــرات ب ــخ 20 دی مــاه 1326 ایشــان مــردم را دعــوت ب ی تار

کاشــانی، در مســجد امــام خمینــی  بیــش از ســی هزار نفــر از مــردم تهــران، بــه دعــوت آیــت اهلل 

کــه از فعالیــت سیاســی و مذهبــی  کردنــد، ولــی دولــت وقــت  )مســجد شــاه ســابق( اجتمــاع 

آیــت اهلل  ســخنرانی  از  انتظامــی  قــوای  و  زور  بــه  توســل  بــا  بــود  ک  بیمنــا کاشــانی  آیــت اهلل 

کــرد و در نتیجــه، خطیــب شــهیر پایتخــت،  کاشــانی در ایــن میتینــگ باشــکوه ممانعــت 

فلســفی  حجت االســام  مجلــس  ایــن  ســخنران  رفــت.  منبــر  بــه  فلســفی  حجت االســام 

در نقــد یهودیــان اســرائیل و جریــان صهیونیســم بــود و بــا تفکیــک میــان یهودیــان ایــران و 

صهیونیســت ها ســخنرانی خــود را پایــان داد )فلســفی، 1376: 412-411(. بــا وجــود ایــن 

کــه حائــز اهمیــت اســت.  گفــت  کــه حاضــر بودنــد مطلبــی  کاشــانی در جمــع مردمــی  آیــت اهلل 

ــه اتحــاد و اتفــاق  ــد مســلمانان در فلســطین، مــردم را دعــوت ب ــه وضــع ب ی ضمــن اشــاره ب و

کــه  کیــد داشــت. ســپس اعــام نمــود  کاشــانی بــر الگــوی حســینی بــرای دفــاع از حــق تأ کــرد. 

کمــک بــه مســلمین فلســطین، حســابی در بانــک ملــی  بــه منظــور جمــع آوری اعانــه بــرای 

کننــد. )دهنــوی، 1361: 28-29(  کمک هــای خــود را بــه آن واریــز  کــه مــردم  افتتــاح شــده 

کشــاندن تجمعــات مردمــی در حمایــت  کــه نیروهــای قــدرت ســعی در بــه انحــراف  وقتــی 

ــی و  کلیم ــای  ــه اقلیت ه ک ــردن  ک ــادر  ــه ای ص ــانی اعامی کاش ــت اهلل  ــتند آی ــطین داش از فلس

کــس حــق نــدارد بــه  مســیحی و غیــره تحــت حمــات دولــت و مــردم مســلمان هســتند و هیــچ 

کنــد. )فرامــرزی، 1348: 366( یانــی وارد  آنهــا آســیب و ز

ــت.  ــی اس ــبات سیاس ــردم در مناس ــور م ــه حض ــران عرص ــه ای ــه و خاص ــر منطق ــخ معاص ی تار

هرچــه ایــن حضــور بیشــتر باشــد رســیدن بــه مطالبــات نیــز موفق تــر خواهــد بــود. متأثــر از 

کــردن اعتــراض  کــه در ایــن مرحلــه توجــه آیــت اهلل کاشــانی بــه عمومــی  چنیــن راهبــردی اســت 
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مســلمانان خاصــه مــردم ایــران نســبت بــه بحــران و مســئله فلســطین بــود. بــرای نیــل بــه 

کــه آیــت اهلل  چنیــن مقصــودی اعتــراض و تظاهــرات خیابانــی از جملــه مهم تریــن روش هــا بــود 

گرفــت. کاشــانی از آن بهــره 

گردهمایی عمومی در تهران

کاشــانی اطاعیــه ای صــادر  ســال بعــد و در همیــن راســتا در 28 اردیبهشــت 1327 آیــت اهلل 

فراخوانــد.  فلســطین  مــردم  بــا  بــه منظــور همــدردی  روز جمعــه  اجتمــاع در  بــه  را  مــردم  و 

کاشــانی و طالقانــی ترتیــب  گردهمایــی بزرگــی در مســجد شــاه تهــران بــا هدایــت آیــت اهلل 

کاشــانی در ایــن اجتمــاع خطــاب  کــه در آن نزدیــک بــه ده هــزار نفــر حضــور داشــتند.  یافــت 

کــرد و آن را خطــر جــدی  کیــد  بــه مــردم بــر نقــش اســتعمار در ازخودبیگانگــی مســلمانان تأ

کــه مســلمانان امــروز بیــش از هــر چیــز بــه اتحــاد و بــرادری و  کــرد  دانســت. او خاطرنشــان 

یکرنگــی و صمیمیــت احتیــاج دارنــد: »اســام حــدود و ثغــوری بــرای مســلمین تعییــن نکــرده 

و نقطــه یــا ســرزمین معینــی را بــرای آنهــا وطــن قــرار نــداده اســت و همــه مناطــق و ممالــک 

ــرادران  ــرای ب ــر ب گ ــه ا ک ــت  ــوده اس ــب نم ــلمانان واج ــر مس ــت و ب ــلمین اس ــن مس ــامی وط اس

کمــک یکدیگــر از خــود رفــع نگرانــی نماینــد  زحمــت و مشــقتی پیــش آیــد، بایــد بکوشــند و بــه 

کمــر همــت بربندنــد«.  و بــه مضمــون آیــه مبارکــه واعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــا وال تفرقــوا، 

)41-45  :1361 )دهنــوی، 

ــا  کــرد و ب ــر مســلمانان در فلســطین اشــاره  کاشــانی بــه ظلم هــای مهاجریــن یهــود ب  در ادامــه 

کــرد:  کیــد  اشــاره بــه ســخن پیامبــر »مــن اصبــح ولــم یهتــم بامورالمســلمین فلیــس بمســلم« تأ

کــه ســخت ترین مصائــب بــر بــرادران  بــرادران مســلمان ایــران، بایــد بکوشــید در ایــن هنــگام 

کمــک و اســتعانت آنهــا قیــام  شــما رخ داده، از آنهــا حمایــت نماییــد و در تمــام مــوارد بــه 

کــه تمــام مــردم ممالــک اســامی بایــد هــر یــک بــه نوبــه  کیــد داشــت  کاشــانی ســخت تأ کننــد. 

یــغ نکننــد. تمــام  کمــک مالــی و جانبــی بــه مــردم بی پنــاه فلســطین و از همــدردی در خــود از 
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ممالــک اســامی دنیــا وطــن ماســت و مــا نیــز بــا تمــام قــوا جــان و مــال بــه ســهم خــود بایــد از 

ــس از  ــم. پ ــی نکنی کوتاه ــلمین  ــۀ مس ــح عالی ــع و مصال ــظ مناف ــم و در حف کنی ــت  ــا حمای آنه

کــه از مــردم خواســته بــود جانــی و مالــی بــه  کاشــانی  برگــزاری ایــن تظاهــرات و بیانــات آیــت اهلل 

کــه بــه این  مــرد فلســطین کمــک نماینــد، از طــرف فدائیــان اســام، اعامیــه ای نیــز صــادر شــد 

کــه پنــج هــزار نفــر از فدائیــان اســام حاضــر بــه کمــک به بــرادران مســلمان  نکتــه اشــاره داشــت 

کمــال شــتاب از دولــت ایــران اجــازه حرکــت ســریع بــه ســوی فلســطین  فلســطین هســتند و بــا 

ــن در  ــاهی، 1397: 117( بنابرای ــند. )خسروش ــت می باش ــریع دول ــخ س ــر پاس ــد و منتظ را دارن

گردهمایــی مــورد نظــر ضمــن اعــام همبســتگی بــا فلســطینیان مقــرر شــد فعالیت هــای  پایــان 

عملــی و جــدی بــرای پیوســتن بــه جبهــۀ نبــرد علیــه اســرائیل در میــان جوانــان ایــران صــورت 

کانــون ایــن حرکت هــا و پــل ارتباطــی ایرانیــان بــا مبــارزان  پذیــرد. در واقــع اتحادیــۀ مســلمین 

بــرای  دفتــری  و  کمک هــا  جمــع آوری  بــرای  صندوقــی  حتــی  بــود.  فلســطینی  مســلمان 

گیــری تعلیمــات نظامــی تشــکیل شــد.  اسم نویســی داوطلبــان بــرای اعــزام بــه فلســطین و فرا

حــاج ابوالقاســم رفیعــی از دوســتان نــواب صفــوی بــه داوطلبــان آمــوزش نظامــی مــی داد. بعــد 

کنتــرل شــدید و مخالــف نیروهــای امنیتــی و انتظامــی  کاشــانی بــا وجــود  از اعامیــه  آیــت اهلل 

کــه در اســتان های  ــا جایــی  گرفــت. ت اعتراضــات مردمــی در حمایــت از فلســطین صــورت 

کرمانشــاه تظاهــرات علیــه مهاجــرت یهودیــان بــه فلســطین برپــا شــد. )آرشــیو  مــرزی مثــل 

کاشــانی حتــی در ادامــه بــه مجامــع بین المللــی  ملــی ایــران، شناســه ســند: 91/293/2107( 

کــرد. )خسروشــاهی، 1397: 117( روز یکشــنبه دوم  دربــاره مســئله فلســطین نامه نــگاری 

کردنــد و آمــاده حرکــت  کاشــانی اجتمــاع  خــرداد 1327، ایــن جوانــان پرشــور در منــزل آیــت اهلل 

کــرد. بــه فلســطین بودنــد، ولــی دولــت از ایــن اقــدام جلوگیــری 

نیــز  را  بین المللــی  و  منطقــه ای  مســائل  وطنــی،  و  ملــی  دغدغه هــای  بــا  همســو  کاشــانی 

ــا انگلیســی ها در قضیــه ملــی شــدن نفــت، خطــر  ی بــه مــوازات مبــارزه ب پیگیــری می کــرد. و

صهیونیســت ها را مرکــز بحــث قــرار داد، چــون عقیــده داشــت که این نقشــۀ انگلیسی هاســت 
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کشــورهای مختلــف جهــان را بــه فلســطین بیاورنــد و در  کن در  کــه می خواهنــد یهودیــان ســا

کشــورهای اســامی اســت، بــذر نفــاق و خیانــت  کــه مرکــز  نتیجــه در یکــی از نقــاط حســاس 

ــد. بیفشــانند و مســلمانان را در مضیقــه بگذارن

کاشــانی بخــش مهمــی از مــردم ایــران در نیمــه دهــه 1320 بخــش مهمــی  بــا رهبــری آیــت اهلل 

از مطالبــه دینــی، سیاســی و اجتماعی شــان مســئله فلســطین بــود. امــا به یک بــاره حادثــه 

کاشــانی  ــه وجــود آمــد و عامــل اصلــی را آیــت اهلل  ــه شــاه را در 15 بهمــن 1327 ب ــدازی ب تیران

ــه  ــا ب ک و از آنج ــه قلعــه فلــک االفــا ــی را ب ــزرگ روحان ــناختند و شــبانه ایــن شــخصیت ب ش

ــرور شــاه ادامــه داشــت امــا از آن  ــۀ ت ــا حادث ــد. بنابرایــن ایــن فعالیت هــا ت کردن لبنــان تبعیــد 

ــی، 1388: 68( ــی توان ئ ــم تعطیــل شــد. )ما ی ــۀ رژ پــس در پــی مداخل

بعــد از مراجعــت از ایــن تبعیــد و اوج گیــری نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت، آیــت اهلل 

کــه مقابلــه بــا اســتعمارگران، بایســتی بــا وحــدت ملــل مســلمان انجــام  یافــت  کاشــانی در

کــه در  گیــرد تــا تجاوزاتــی مثــل اشــغال فلســطین اســامی بــه وجــود نیایــد و بنابرایــن در زمانــی 

کشــورهای عربــی از اعتبــار و قــدرت بســیار برخــوردار بــود، طــرح وحــدت  جهــان اســام و در 

کنگــره اســامی را در تهــران  ــا ســرعت، مقدمــات تشــکیل  یخــت و ب کشــورهای اســامی را ر

کریــه اســتعمار در شــکل دیگــری ظاهــر  کــه همــه چیــز عــوض شــد و چهــره  فراهــم می کــرد 

کاشــانی بــا رابطــه ایــران و اســرائیل نقــش مهمــی  گردیــد. از ســوی دیگــر مخالفــت آیــت اهلل 

کــرد.  در جلــب حمایــت اعــراب از سیاســت ملــی شــدن نفــت ایــران در ســازمان ملــل بــازی 

)والیتــی، 1380: 10(

حمایت از فلسطین به مثابه مبارزه علیه سلطنت پهلوی

کاشــانی در جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت هــم بــه فلســطین نظــر داشــت. در  آیــت اهلل 

یکــرد  واقــع در یکــی از مهم تریــن آوردگاه ملــی ایرانیــان، فلســطین نیــز جایــگاه داشــت. رو
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کــردن صنعــت نفــت بــه همــراه دکتــر محمــد مصــدق  کاشــانی در جنبــش ملــی  آیــت اهلل 

کــه  صرفــًا جنبشــی علیــه قــدرت پهلــوی و یــا انگلســتان نبــود. در روزگار وقــت بنــا بــه دالیلــی 

شــرح آن در حوصلــه ایــن متــن خــارج اســت جنبــش نفــت ایــران و رهبرانــش بــه نوعــی ســنبل 

ــود. ــد. ایــران تبدیــل محــور مقاومــت منطقــه ب مقاومــت منطقــه تبدیــل شــده بودن

یــم شاهنشــاهی ایــران  پــس از اینکــه فلســطین توســط غاصبــان صهیونیســت اشــغال شــد، رژ

کــه در ایــن هنــگام نیــز آیــت اهلل  دولــت غاصــب یعنــی اســرائیل را بــه رســمیت شــناخت 

کاشــانی برچیــده  گرفــت. آیــت اهلل  کــه شــکل  کاشــانی آرام ننشســت و دولــت ملــی ایرانیــان 

ــه  ــن اعامی ــی مت ــرد. حت ک ــه  ــدق ارائ ــه دولــت مص ــران در اســرائیل را ب کنســول گری ای شــدن 

دولــت دربــاره ایــن موضــوع بــه توصیــه کاشــانی بــه عربی ترجمه و منتشــر شــد. )خسروشــاهی، 

کــه مفتــی فلســطین ضمــن نامــه ای بــه دولــت  یکردهایــی بــود  1397: 99( متأثــر از چنیــن رو

گفــت. ایــران پیــروزی ایرانیــان در برابــر اســتعمار انگلیــس را تبریــک 

کودتــای انگلیســی- آمریکایــی بــه محــاق رفــت،  حتــی بعــد از آنکــه دولــت ملــی ایرانیــان بــا 

ــره  کنگ ــزاری  ــدد برگ ــا در ص ی باره ــید. و ــت نکش ــطین دس ــئله فلس ــانی از مس کاش ــت اهلل  آی

ــرای تأســیس ســازمان نویــن  کاشــانی ب ــم پهلــوی تــاش  ی ــود. نهاد هــای امنیتــی رژ اســامی ب

گــزارش می دهنــد.  اســامی بــرای خنثی ســازی اقدامــات انگلیــس علیــه ملــل اســامی را 

کنفرانــس اتحــاد ملــل  کاشــانی از تأســیس ایــن  )روحانــی مبــارز، 1379: 467( غــرض اصلــی 

اســامی بــرای همــکاری و روابــط دوســتانه خاصــه در مســئله فلســطین اســت. از دیــدگاه 

کــه از عظمــت ممالــک اســامی  کاشــانی فعالیت هــای صهیونیســتی دسیســه  کســانی اســت 

گذاشــت و در برابــر آن هــا جبهــه واحــدی  کنــار  تــرس دارنــد. بنابرایــن بایــد اختــاف فرقــه ای را 

تشــکیل داد. )دهنــوی، 1363: 195-196( کاشــانی حتــی اواخــر عمــرش نیــز بــه فکــر ماجــرای 

ــاره مکاتباتــی داشــت و دامــاد خواهــرش امــام  ــا جمــال عبدالناصــر دراین ب ــود و ب فلســطین ب

موســی صــدر را بــه ایــن منظــور بــه لبنــان فرســتاد. )خسروشــاهی، 1397: 78(
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5- مقایسه تطبیقی مؤلفه های رویکرد دو نخبۀ دینی-سیاسی در مسئله فلسطین

کــه بــه مســاعی هــر یکــی از علمــا و نخبــگان دینی-سیاســی مــورد نظــر در مســئله  کنــون  ا

یکــرد پرداخــت و وجــوه تشــابه و تفــاوت  فلســطین اشــاره شــد می تــوان بــه مقایســه ایــن دو رو

یکردهــا و عملکردهــا را دیــد. رو

کاشف الغطاء آیت اهلل 

کاشــف الغطاء در مســئله و  یکــرد آیــت اهلل  بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق می تــوان مهم تریــن رو

کاشــف الغطاء قــدس و فلســطین را امانتــی الهــی،  کــرد:  بحــران فلســطین را چنیــن خاصــه 

کــه بایــد  ــه یکــی از مهم تریــن میراث هــای اســامی می دانســت  قلــب جهــان اســام و به مثاب

ی صهیونیســم زاده اســتعمار و ابــزاری بــرای  کــرد. همچنیــن در نــگاه و بــرای حفــظ آن اقــدام 

کاشــف الغطاء راهــکار آزادی فلســطین، بیــداری امــت  تســلط بــر مســلمانان اســت. در نــگاه 

اســت.  اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  فرهنگــی  و  از غفلت هــای سیاســی  رهایــی  و  اســامی 

ــه هویــت اســامی  ــر بازگشــت ب کاشــف الغطاء ماننــد دیگــر نخبــگان اصاحــی ب همچنیــن 

کاشــف الغظاء دربــاره  یکــرد  کیــد می کنــد. در ادامــه آنچــه وجهــه همــت رو خاصــه قــرآن تأ

بــه  اراضــی  فــروش  اتحــاد دولت هــای عربــی و اســامی، تحریــم  مســئله فلســطین اســت 

ــت. در  ــطینیان اس ــه فلس ــی ب ــای مال کمک ه ــرای  ــه ب ــا خاص ــیس جمعیت ه ــان، تأس یهودی

کاشــف الغطاء همــه فعالیت هــا بســیج امــت اســامی بــرای حمایــت از فلســطین را  دیــدگاه 

رقــم خواهــد زد. )ورعــی: 1397: 178-200(

کاشــف الغطاء در قبــال بحــران فلســطین،  یکــرد و عملکــرد آیــت اهلل  همچنیــن وجــه اصلــی رو

ی عــدم اطــاع نخبــگان جهــان  ــدگاه و ــود. در دی ــر »روشــنگری نخبــگان« ب کیــد ب توجــه و تأ

کنــش مقتضــی  اســام از مناســبات سیاســی و مســائل منطقــه و جهــان اســام باعــث شــده وا

کــه مســئله فلســطین  کاشــف الغطاء بــود  از ســوی آنــان صــورت نگیــرد. اقدامــات روشــنگرانه 
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کاشــف الغطاء  یکــرد  رو از  دیگــری  وجــه  داد.  قــرار  تشــیع  جهــان  نخبــگان  توجــه  مــورد  را 

اســت.  صهیونیســت ها  بــا  انگلیــس  و  آمریــکا  دیــدن  همســو  فلســطین،  مســئله  دربــاره 

ــطینیان،  ــود از فلس ــی خ ــوی و سیاس ــای معن ــداوم حمایت ه ــف الغطاء در ت کاش ــن  همچنی

بــه حمایت  هــای اقتصــادی و مــادی از آنــان نیــز توجــه داشــت. صــدور فتــوا در حمایــت از 

فلســطینیان و جهــاد علیــه صهیونیســت ها نقطــه  عطفــی در مســئله جایــگاه فلســطین در 

کاشــف الغطاء بــه دلیــل عــرب بــودن مســئله فلســطین را بــه  منظومــه فقهــی شــیخ اســت. 

ــد.  ــه جهــان اســام، آن را در منظومــه عربــی هــم می دی ــوط ب غیــر از مســئله ای اســامی و مرب

ــته  ــز برجس ــدن آن نی ــی دی ــه عرب ــی خاص ــرد قوم یک ــه رو ــامی قضی ــه اس ــار وج کن ــع در  در واق

بــود؛ بــر همیــن اســاس هــم در منبــرش در قــدس و هــم در رد دعــوت آمریکایی هــا بــه وجــه 

گــرو توجــه حقــوق  کــرد. نهایتــًا آنکــه کاشــف الغطاء آزادی فلســطین را در  عربــی مســئله اشــاره 

بشــری و جهانــی بــه موضــوع فلســطین می دانــد. )ورعــی 1398: 263(

کاشانی آیت اهلل 

کاشــانی بــا صــدور بیانیــه و اطاعیه هــای عمومــی علیــه اســتعمار  یکــرد و عملکــرد آیــت اهلل  رو

و صهیونیســت ها و در حمایــت از فلســطینیان بــه ظهــور رســید. در آنجــا ضمــن خطــاب قــرار 

دادن نخبــگان جهــان اســام،  اتحــاد اســامی، دوری از تفرقــه و توجــه بــه دشــمن مشــترک از 

ــه  ــئله را از عرص ــت مس ــانی توانس ــه سیدکاش ــت. در ادام ــانی اس کاش ــد  کلی ــم  ــه مفاهی جمل

کنــد. ایــن مهــم به وســیله  نخبگانــی و علمایــی بــه خیابــان و مناســبات عمومــی مــردم بــدل 

کشــانی رخ  ــه رهبــری آیــت اهلل  گردهمایی هــای عمومــی ب تظاهــرات خیابانــی و تجمعــات و 

کاشــانی بــه مســئله مــورد نظــر، بحــران فلســطین به مثابــه  یکــرد آیــت اهلل  داد. همچنیــن در رو

کــه مــردم ایــران،  ی بــود  گرفــت و متأثــر از مســاعی و یکــی از مطالبــات ملــی ایرانیــان قــرار 

مســئله فلســطین را همچــون مســئله خــود می دیدنــد و حاضــر شــدند بــرای اعــزام بــه فلســطین 

کــه در جهــان اســام بــه  کاشــانی بــا جایگاهــی  کننــد.  بــرای مبــارزه بــا صهیونیســت ها اقــدام 



31 کاشانی در مورد بحران فلسطین کاشف الغطاء و آیت اهلل   مقایسۀ تطبیقی رویکرد آیت اهلل  

گذاشــتن بــر بحــران فلســطین،  یافتــه بــود بــا دســت  عنــوان ســمبل مبــارزه علیــه اســتعمار باز

ــت اهلل  ــۀ آی ــئله مواجه ــد. در مس کن ــدل  ــام ب ــان اس ــه اول جه ــوع درج ــه موض ــت آن را ب توانس

کــه عرصــه مبــارزه علیــه  ــد در نظــر داشــت  ــز بای ــا بحــران فلســطین ایــن نکتــه را نی کاشــانی ب

یــم پهلــوی و شــاه هم زمــان شــده  صهیونیســم و حمایــت از فلســطین بــا عرصــه مبــارزه علیــه رژ

کاشــانی در  یکــرد  آیــت اهلل  ــا اســرائیل و بهائیــان، رو ــه مــراودات عمیــق شــاه ب ــا توجــه ب ــود. ب ب

ی، همچنیــن مبــارزه علیــه  قبــال فلســطین بــه نوعــی مبــارزه علیــه شــاه و ســلطنت مطلقــۀ و

انگلیــس بــود.

 وجه تشابه و افتراق

کاشــف الغطاء و آیــت اهلل  یکــرد آیــت اهلل  کــه ایضــاح شــد مهم تریــن وجــه تشــابه رو همان طــور 

کاشــانی امتــی دیــدن مســئله فلســطین و به طــور دقیــق انســانی دیــدن ایــن مســئله اســت؛ 

بایــد  امــت اســامی  و  کــرده  پایمــال  را  انســانی مســلمانان  اینکــه صهیونیســت ها حقــوق 

کــرده و متحــد شــوند. همچنیــن هــر دو نخبــۀ دینی-سیاســی بــرای  بــرای ایــن بحــران اتفــاق 

کمک هــای  ی آوردنــد و بــرای جمــع آوری  حمایــت از فلســطینیان بــه صــدور فتــوا و بیانیــه رو

یکــرد  کنــار ایــن وجــوه تشــابه مهم تریــن نمــود رو گرفتنــد. در  مالــی، صنــدوق و اعانــه در نظــر 

کاشــانی در  کاشــف الغطاء و سیدابوالقاســم  آیــت اهلل محمدحســین  و عملکــرد متفــاوت 

و عمومــی  مردمــی  و عملکــرد  کاشــف الغطاء  ارتبــاط نخبگانــی  وجــه  فلســطین،  مســئله 

ــا نخبــگان جهــان اســام داشــت و  گســترده ای ب کاشــف الغطاء ارتباطــات  کاشــانی اســت. 

کنــار ایــن  کاشــانی در  ــردارد، امــا  گام ب می کوشــید از ایــن طریــق در زمینــه مســئله فلســطین 

کــرده بــود و می کوشــید  وجــه بیشــتر توانــش را معطــوف بــه حــوزه عمومــی و مردمــی و خیابــان 

کاراتــر و تأثیرگذارتــری بــرای بحــران  کــردن مــردم بــا مســئله فلســطین، بــه شــکل  بــا همســو 

کنــد. فلســطین عمــل 
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نتیجه

محمدحســین  آیــت اهلل  یکــرد  رو مؤلفه هــای  تحقیــق،  مســئله  بــه  متکــی  پژوهــش  ایــن  در 

قــرار  توجــه  مرکــز  فلســطین  بحــران  بــه  کاشــانی  سیدابوالقاســم  آیــت اهلل  و  کاشــف الغطاء 

مســئلۀ  کاشــانی  و  کاشــف الغطاء  کــه  شــد  مشــخص  صورت گرفتــه  بررســی  بــا  گرفــت. 

فلســطین را در صــدر توجهــات دینــی، اجتماعــی و سیاســی خــود قــرار داده و بــه شــیوه های 

مختلفــی حساســیت خــود را در مــورد بحــران فلســطین نشــان دادنــد. همچنیــن در ایــن 

یکــرد ایــن دو نخبــه دینی-سیاســی  ــراق رو بررســی مقایســه ای و تطبیقــی وجــوه تشــابه و افت

کاشــف الغطاء بــر روشــنگری نخبگانــی بــود و اهتمــام  کیــد آیــت اهلل  مشــخص شــد؛ اینکــه تأ

کاشــانی بــر همســویی عمومــی مــردم بــا مســئله فلســطین بــود. ویــژۀ آیــت اهلل 

کــه مرجعیــت  مواجــه علمــای مــورد نظــر بــا مســئله فلســطین در روزگاری بــه ظهــور رســید 

کــه هرچــه شــرایط علمــای  شــیعه در قــدرت سیاســی چندانــی برخــوردار نبــود. بدیهــی اســت 

ــر خواهــد  کارات ــر و  ــا مســائلی از ایــن دســت متفاوت ت ــر باشــد مواجهــۀ ایشــان ب شــیعه بهینه ت

بــوده  قــدرت علمــای شــیعه وســیع تر  و  تأثیرگــذاری  بــه عبــارت دیگــر هرچــه دامنــه  بــود. 

ــه همیــن  ــوده اســت. متکــی ب ــر ب ــا مســئله و بحــران فلســطین نیــز تأثیرگذارت مواجهــه ایشــان ب

ــرای حمایــت  کاشــانی ب کودتــای 28 مــرداد 32 دســت آیــت اهلل  کــه پــس از  اســتدالل اســت 

گروه هــای مبــارز بــرای اعــزام بــه  کوتــاه می شــود و دیگــر خبــری از اعــام آمادگــی  فلســطین 

فلســطین نیســت.

کــه بحــران و مســئله فلســطین صرفــًا مربــوط بــه جهــان  از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش آن اســت 

عربــی و اســام ســنی نیســت. شــیعیان به طــور عــام و ایرانیــان در وجــه خــاص ســهم مهمــی 

کــردن ایــن مســئله حتــی در جهــان اســام و عــرب داشــته اند. اهتمــام ویــژه ای  در برجســته 

کاشــف الغطاء  کــه از ســوی علمــای شــیعه خاصــه نخبــگان دینی-سیاســی ای نظیــر آیــت اهلل 

ــزد  ــژه فلســطین را ن ــگاه وی گرفــت، جای ــاره مســئله فلســطین صــورت  کاشــانی درب و آیــت اهلل 
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شــیعیان نشــان می دهــد. از ســوی دیگــر مجموعــه فتــاوا و بیانیه هــا و ســخنان نخبــگان دینــی 

کــه ایشــان افــزون بــر آن، مســئله فلســطین را صرفــًا  - سیاســی بررسی شــده نشــان می دهــد 

کــه هــر انســان و بشــری را  ــا جایــی  ــد، بلکــه آن را انســانی یافتــه ت ــی و اســامی نمی دیدن عرب

ــرای یــاری فلســطین دعــوت می کردنــد. ب

همچنیــن مســئله فلســطین از چنــان جایــگاه و اهمیتــی نــزد علمــای شــیعه برخــوردار اســت 

کمیــت سیاســی بســط یــد ندارنــد، فتــوای جهــاد  کــه علمــا در امــر حا کــه حتــی در شــرایطی 

کــه  در حمایــت از فلســطینیان و مبــارزه بــا صهیونیســت ها صــادر می کننــد. بدیهــی اســت 

کــه شــیعیان و علمــای  وقتــی در چنیــن وضعیتــی فتــوای جهــاد صــادر شــود در شــرایطی 

ــا  کمیــت سیاســی داشــته باشــند، حمایت هــا از فلســطینیان و مبــارزه ب شــیعه قــدرت و حا

گــر ظواهــر امــر طــور دیگــر نشــان  صهیونیســت ها قوی تــر و محکم تــر دنبــال خواهــد شــد. حتــی ا

کــه در آن علمــا  کــه در جمهــوری اســامی ایــران  داده شــود. متکــی بــه چنیــن میراثــی اســت 

شــیعه مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن عناصــر قــدرت هســتند، مســئله اول سیاســت خارجــه 

دولــت، مســئله فلســطین اســت.

ــه  ــترش و توج گس ــام در  ــان اس ــگان جه ــاط نخب ــت ارتب ــش آن اس ــن پژوه ــج ای ــر نتای از دیگ

کاشــف الغطاء و  مســلمان بــه مســئله فلســطین دخیــل اســت. ارتباطــات امین الحســین، 

کــه هرچــه ارتبــاط بیــن فلســطین و جهــان اســام و به طــور  کاشــانی به خوبــی نشــان می دهــد 

گســترده تر باشــد، مواجــه شــیعیان بــا ایــن مســئله نیــز نمــود بیشــتری  خــاص شــیعیان بیشــتر و 

خواهــد داشــت.
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