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چکیده
مطالعــات تطبیقــی و بررســیهای مقایســهای از جملــه روشهــا و عرصههــای مطالعــات
تاریخــی هســتند کــه معرفــت و دانــش مــا را از ادوار مختلــف و مســائل گونا گــون تاریخــی
افزایــش میدهنــد .ایــن مطالعــات خاصــه در تاریــخ معاصــر کاربــرد ویــژهای دارد .مقالــه
حاضــر در صــدد اســت بــا بررســی ،مقایســه و تطبیق دیــدگاه و عملکرد آیتاهلل محمدحســین
کاشــفالغطاء و آیــتاهلل سیدابوالقاســم کاشــان در بحــران فلســطین ،بخشــی از میــراث
علمــای شــیعه در حفــظ و صیانــت از اســام و مســلمین را ایضــاح کنــد .روش مقالــه حاضــر
کیفــی و روش جمـعآوری اســنادی و کتابخانـهای اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه متکــی بــه کاوش
در اســناد و منابــع ،آرا و عملکــرد علمــای مــورد نظــر در مســئله و بحــران فلســطین را احصــا و
بــا ارزیابــی آنهــا ،مقایســه تطبیقــی اندیشــه و عملکــرد ایشــان در مســئله مذکــور را انجــام داده
اســت .از جملــه نتایــج پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه کاش ـفالغطاء بحــران فلســطین را
مســئله جهــان اســام و دنیــای عــرب میدیــد و بــرای حــل آن بیشــتر بــه مــراودات نخبگانــی
اتــکا داشــت .در مقابــل ،آیـتاهلل کاشــانی مســئله فلســطین را در کنــار مســائل ملــی عرصهای
 . 1مقالــه 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.
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
 .3دانشجوی دکترای رشته تاریخ تشیع اثنیعشری دانشگاه ادیان و مذاهب قم( .نویسنده مسئول)
Zakavat313@gmail.com
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بــرای مبــارزه بــا اســتعمار میدیــد و بهشــدت بــر همدلــی عمــوم مــردم بــرای مقابلــه بــا اســتعمار
و همراهــی بــا فلســطینیان تأ کیــد داشــت .بــا وجــود ایــن وجــه مشــترک رویکــرد علمــای مــورد
نظــر در بحــران فلســطین آن اســت کــه آنهــا قــدس و فلســطین را امانــت الهــی و قلــب جهــان
اســامی میدیدنــد کــه حمایــت از آن در برابــر صهیونیســتها نهتنهــا وظیف ـهای شــیعی و
اســامی ،بلکــه امــری انســانی و بشــری اســت.
واژگان کلیــدی :مطالعــه تطبیقــی ،محمدحســین کاش ـفالغطاء ،سیدابوالقاســم کاشــانی،
اســام ،وحــدت ،فلســطین ،صهیونیســم.

 -1طرح مسئله
صیانت از اسالم سیره شیعیان
از جملــه رویکردهــا ،اصــول و مبانــی حاکــم بــر ســیره سیاســی  -اجتماعــی علمــای شــیعه
در طــول تاریــخ و بهطــور خــاص در تاریــخ معاصــر صیانــت از اســام و مســلمین اســت .ایــن
مهــم در فتــاوای جهــادی و تحریمــی علمــای شــیعه در دفــاع از ســرزمینهای اســامی علیــه
دولتهــای اســتعماری مشــهود اســت 1.در نخســتین ســالهای قــرن بیســتم میــادی ،وقتــی
کــه بهمــرور زمینههــای شــکلگیری دولــت یهــود در قلمــرو اســامی شــکل گرفــت ،علمــای
شــیعه کــه کیــان اســام را در خطــر دیدنــد علیــه چنیــن جریانــی روشــنگری کردنــد و دســت
بــه اقدامــات سیاســی  -اجتماعــی زدنــد .مواجهـ ۀ علمــای شــیعه بــا بحــران فلســطین از بــدو
شــکلگیری ایــن بحــران تا کنــون ادامــه داشــته اســت .آنچــه علمــا ،مراجــع و نخبــگان دینــی-
سیاســی شــیعه را بــر آن داشــته تــا بــه ایــن مســئله واکنــش نشــان دهنــد اهمیــت حفــظ و بقــای
اســام و مســلمان چونــان یکــی از ارکان و اصــول حا کــم بــر رفتــار سیاســی-اجتماعی ایشــان
بــوده اســت .ســابقه حفــظ کیــان مســلمین و تــاش در صــدد حفــظ آن ،از ســوی شــیعیان
 . 1فهم این نكته را مدیون استاد موسی حقانی و مرحوم علی ابوالحسنی (منذر) هستم.
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بــه ســالهای نخســت هجــری و در ســیره امامــان شــیعه برمیگــردد 1.در دورۀ معاصــر
ضرورتهــای مضاعفــی ایــن مؤلفــه را تقویـت کــرد .بــه عبــارت دیگــر علمــای شــیعه بــه تأســی
از ائمــه اطهــار (ع) از چنیــن اصلــی تبعیــت میکردنــد .مســئله آنهــا اســام و موجودیــت آن
بــود .بــر همیــن اســاس نیــز مســلمانان و مســائل آنهــا کانــون توجــه ایشــان قــرار گرفــت.
نخبگان دینی-سیاسی
مفهـوم کلـی علمـای شـیعه ،از مجتهـدان و وعـاظ تـا مراجـع تقلیـد را دربرمیگیـرد .در
ایـن پژوهـش نویسـنده بـرای اشـاره بـه بخشـی از علمـای شـیعه در دوره معاصـر اصطلاح
«نخبـگان دینی-سیاسـی» را ابـداع کـرده اسـت .ایـن اصطلاح در جوامـع غـرب آسـیا
(خاورمیانـهای) بیشـتر معنـا پیـدا میکنـد .مـراد نویسـنده از جعـل ایـن اصطلاح ،اشـاره
ً
بـه آن دسـت از علمایـی اسـت کـه در مرتبـۀ نسـبتا باالیـی از تحصیلات و آ گاهـی دینـی
هسـتند و درعینحـال امـر «سیاسـی» را بـا قبـول مسـئولیتهای سیاسـی و اجتماعـی در
قامـت مبـارز یـا مسـئولیتپذیری در نهادهـای قـدرت یـا نیروهـای مقاومـت دنبـال میکننـد.
نخبـگان دینی-سیاسـی بازیگـر عرصـه سیاسـتاند و بـا اهتمـام بـه زمینـه نظـری و تئور یـک
بـه اقدامـات اجتماعـی و سیاسـی دسـت میزننـد .بـه عبـارت دیگـر ایـن علمـا قادرنـد در
بعـد نظـری ،عملـی یـا هـر دو ،بـرای صیانـت از اسلام و مسـلمانان ایفـای نقـش کننـد .در
ایـن پژوهـش توجـه بـه سـیره دو تـن از نخبـگان دینی-سیاسـی شـیعه معاصـر یعنـی آیـتاهلل
محمدحسـین کاشـفالغطاء و آیتاهلل سیدابوالقاسـم کاشـانی در مسـئله فلسـطین بهمثابه
یکـی از نمودهـای صیانـت از اسلام و مسـلمین ،در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.

 . 1مهمتریــن رویــداد در ایــن مســئله ســیره علــی بــنابیطالــب (ع) در مواجــه بــا خلفــای راشــدین و رخدادهــای بعــد از
ســقیفه اســت.

9

10

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

مطالعه تطبیقی و مقایسهای
قتــر
مطالعــات و تحقیقــات تطبیقــی و مقایســهای 1ســهم مهمــی در فهــم و شــناخت دقی 
مســائل اجتماعــی و تاریخــی دارد و بــه محقــق امــکان میدهــد ضمــن آشــنایی بــا اید ههــا و
متغیرهــای مختلــف ،نظراتــش را بهتــر و دقیقتــر تبییــن کنــد( .اعرابــی )10 :1382 ،بــه مــدد
ایــن تحقیقــات کــه مبتنــی بــر فهــم شــباهتها و تفاوتهاســت (معدندارآرانــی:1398 ،
 )24میتــوان شــناخت ابعــاد مختلــف مســائل تاریخــی و اجتماعــی را فراهــم کــرد .بــه
عبــارت دیگــر تحقیــق تطبیقــی ،یعنــی بررســی بــه منظــور دریافــت وجــود شــباهت و اختــاف
بیــن دو پدیــده( .اعرابــی)11 :1383 ،
نظــر ایــن مقالــه ،یعنــی محمدحســین کاش ـفالغطاء و
نخبــگان دینــی  -سیاســی مــورد ِ
سیدابوالقاســم کاشــانی ،بــه دالیــل زیــر جهــت مقایســه تطبیقــی آرا و عملکردشــان در مســئله
و بحــران فلســطین مرکــز توجــه قــرار گرفتهانــد :هــر دو متعلــق بــه جامعــه شــیعی هســتند.
آیــتاهلل کاشــفالغطاء از علمــای شــیعۀ عــراق اســت و آیــتاهلل کاشــانی علمــای شــیعۀ
ایــران را نمایندگــی میکنــد 2.هــر دو عالــم در یــک دوره زمانــی زندگــی کردهانــد .هــر دو بــا
مســئله فلســطین بهصــورت مســتقیم درگیــر بودنــد و هــر دو رویکردهــای نظــری و عملــی بــه
ایــن مســئله داشــتند .بــه عبــارت دیگــر هــر دو گزینــۀ مطالعــه ،همتــرازی فرهنگــی ،ه متــرازی
زمینــهای ،همتــرازی ســاختاری و همتــرازی کارکــردی را دارنــد.
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آنچــه وضعیــت هــر یــک از علمــای مــورد نظــر را خــاص میکنــد تــا بــه اهمیــت ایــن تحقیــق
1. comparative studies and research
 . 2اگرچــه هــر دو عالــم محصــول حــوزه نجــف هســتند ،رویكردهــای سیاســی ایشــان ضمــن وجــوه اشــتراك حــاوی
جنبههــای متفاوتــی اســت كــه در ادامــه مقالــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد .بخشــی از وجــوه افتراقهــای مــورد نظــر ناشــی
از تفــاوت جغرافیــای كنــش ایشــان اســت .هــر دو عالــم در جهــاد علمــای شــیعه علیــه انگلســتان در جنــگ جهانــی اول
جنگیدنــد( .دوانــی)173 :1377 ،
 . 3طبــق اصــول مطالعــات تطبیقــی ،همترازیهــای مــورد نظــر بایــد بیــن شــخصیتهای مــورد مقایســه در نظــر گرفتــه
شــود .بــرای اطــاع بیشــتر از مؤلفههــای مطالعــات تطبیقــی ر.ک معدندارآرانــی.34 :1398 ،
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بیفزای ــد ای ــن نکت ــه اس ــت ک ــه ه ــم کاشــفالغطاء و ه ــم کاش ــانی ه ــر دو مس ــئله فلس ــطین
از نخس ــتین روزه ــای بحران ــی ت ــا اش ــغال و تش ــکیل رژی ــم صهیونیس ــتی و پ ــس از آن را درک
کــرده و بررســی عملکــرد آنهــا میتوانــد بهخوبــی در ارائــه تصویــر مــورد نظــر پژوهــش رهگشــا
باش ــد.
پرسش و روش تحقیق
بــا توجــه بــه توضیــح فــوق ،پرســش تحقیــق پی ـشرو آن اســت کــه در یــک بررســی تطبیقــی
مؤلفههــای رویکــرد و عملکــرد آیـتاهلل کاشـفالغطاء و آیـتاهلل کاشــانی بــه مســئله و بحــران
فلســطین چــه بــود .ایــن بررســی از آن حیــث کــه وجهــی از اصــل صیانــت از اســام و مســلمین
بــه مثابــه یکــی از اصــول حا کــم بــر رفتــار علمــای شــیعه را بــه دســت میدهــد ،حائــز اهمیــت
اســت .پژوهــش حاضــر در نظــر دارد ایــن مســئله را بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه
منابــع کتابخانـهای بــه ســرانجام برســاند .بــر همیــن اســاس منابعــی کــه قــادر بودنــد تصو یــری
از مســئله مــورد نظــر را در اختیــار نویســندگان قــرار دهنــد ،بررســی خواهنــد شــد.
پیشینه و نوآوری تحقیق
تنهــا یــک مقالــه علمی-پژوهشــی بــا عنــوان «کاشــفالغطاء و مســئله فلســطین :ابعــاد
و راهکارهــا» اثــر ســیدجواد و ســیدامین ورعــی بــه مســئله فلســطین از منظــر آی ـتاهلل
کاشــفالغطاء پرداختــه ،امــا در نســبت مســئله مــورد اهتمــام ایــن مقالــه یعنــی مقایســه
تطبیقــی تأمــات فکــری و عملــی آیــتاهلل کاشــفالغطاء و آیــتاهلل کاشــانی در مســئله
فلســطین ،تا کنــون اثــر پژوهشــی صــورت نگرفتــه ،بنابرایــن مقالــه حاضــر از قابلیــت نــوآوری
و بدیــع بــودن برخــوردار اســت ،چراکــه بــرای نخســتین بــار تأمــات و عملکــرد ایــن دو عالــم
جهــان اســام را در زمینــه فلســطین قیــاس میکنــد و از ایــن رهگــذر وجــوه تفــاوت و تشــابه
آنهــا را نمایــان میســازد.
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 -2بحران فلسطین
نــام فلســطین بــا بحــران اجیــن شــده اســت .در ایــن تحقیــق وقتــی بــه بحــران فلســطین
اشــاره میشــود و منظــور مجموعـهای از رخدادهــا و اتفاقاتــی اســت کــه در یــک رونــد اشــغال
فلســطین توســط صهیونیسـتها را رقــم زد .ایــن بحــران از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا ابتــدای دهــه
 1960میــادی را شــامل میشــود 1.اگرچــه ایــن بحــران ،بلکــه فاجعــه ،تــا اکنــون نیــز ادامــه
دارد ،محــدودۀ زمانــی مــورد بحــث ایــن تحقیــق بــر نیمــه اول قــرن بیســتم متمرکــز اســت.
نقش بریتانیا در ایجاد بحران در منطقه و فلسطین
بریتانیــای بــزرگ دولتــی اســت کــه جنبــش یهودیــان را درک میکنــد و نخســتین دولتــی
اســت کــه آنــان را یــاری کــرده اســت( .کفــاش )96 :1392 ،ایــن جملــه هرتســل بهخو بــی
نقــش انگلســتان در بحــران فلســطین را افشــا میکنــد .در ســالهای پایانــی قــرن نوزدهــم و
دهــۀ نخســتین ســده بیســتم ،شــورشهایی در فلســطین تحــت ســلطه عثمانــی بر پــا شــد کــه
انگلســتان از شورشــیان حمایت کــرد( .شــاو )542- 543 :1370 ،در ایــن زمــان انگلیــس
در رقابــت بــا روســیه و فرانســه بــه دنبــال تســلط کامــل بــر کانــال ســوئز تحــت ســلطه عثمانــی
بــود( .کیالــی )1366:30 ،انگلســتان قصــد داشــت از طریــق ســیطرۀ بیرقیــب نــاوگان خــود بــر
آبهــای منطقــه اســتراتژیک فلســطین کــه نقطــه تالقــی آســیا ،اروپــا و آفریقــا بــود ،تأثیرگــذاری
خــود در معــادالت جهانــی را همچنــان حفــظ کنــد .بنابرایــن شــورش و بیثباتــی در عثمانــی
ابــزاری بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــود.
همچنین تقویت و ترویج اندیشه ناسیونالیسم به عنوان راهی برای تجزیه و تضعیف دولت
 . 1در ســال  1897بــا تشــکیل نخســتین «کنگــره جهانــی صهیونیســت» در شــهر بــازل ســوئیس ،صهیونیســم بــه صــورت
جنبشــی سیاســی سرتاســری در اروپــا پدیــدار شــد و تئــودور هرتســل ،رهبــری ایــن جنبــش را در دســت گرفــت .هرتســل در
جــزوهای کــه ســال قبــل از آن ،تحــت عنــوان «کشــور یهودیــان» منتشــر کــرد ،خواســتار تشــکیل کشــوری یهودی در فلســطین
شــده بــود( .ر.ک :کوئیگلــی)4 :1372 ،
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عثمانی بهشدت از جانب امپراتوری بریتانیا پیگیری میشد .اندیشه ناسیونالیسم که
بهتدریج و بعد از رخنه فرهنگی و تجاوز نظامی غرب به جهان عرب آغاز شد (احمدی،
 )90 :1369در بسیاری از کشورهای مسلمان ،جایگزین هویت اسالمی گردید و در خدمت
تأمین منافع سیاستهای استعماری قرار گرفت کهنتیجه آن رشد گرایشهای قومی و
نژادی و دامن زدن به حرکتهای تفرقهانگیز و تجزیهطلبانه در سرزمینهای اسالمی بهویژه
قلمرو دولت عثمانی بود .اوج این سیاستهای انگلستان ،در جنگ جهانی اول بود که
ً
نهایتا در پایان جنگ والیات بینالنهرین اولین نقاطی بودند که انگلیسیها در جنگ از
ً
عثمانیها گرفتند( .فرامکین )296 :1396 ،حتی بعدا که رژیمهای ملیگرا در منطقه شکل
گرفت ،انگلیس از ضعف ساختاری گروههای ملیگرا استفاده کرد تا سیاست احیای
استعمار را در منطقه پیش ببرد( .شولتسه)175 :1389 ،
در کنــار تفرقــه میــان اعــراب و مســلمانان ،انگلســتان بــه پایگاهــی بــرای تــداوم ســلطه خــود
در این منطقــه نیــاز داشــت و صهیونیســتها قــرار بــود چنیــن نقشــی را ایفــا کننــد .وقتــی
عــدهای از یهودیــان ،اندیشـهملــت واحــد یهــود را مطــرح و جهــت تشــکیل کشــوری مســتقل
بــرای اســتقرار آنها، اقداماتــی را آغــاز کردنــد کــه تشــویق و حمایــت جــدی انگلیســتان را در
پــی داشــت .این جریــان ،کســب کمکهــای مالــی از یهودیــان ثروتمنــد را آغــاز نمــود و بــرای
پیشــبرد مقاصــد خود حزبــی را تشــکیل داد و نــام «صهیــون» را بــر خود نهــاد .ســرانجام در
نوامبــر  1917اعالمیــه بالفــور در مــورد تصویــب طــرح تأســیس «کانــون ملی یهــود» در ســرزمین
فلســطین ،در کابینــه انگلیــس ،منتشــر شــد .بنابرایــن انگلســتان از یــک ســو بــه شــورش و
بیثباتــی در فلســطین دامــن زد و از ســوی دیگــر راه ورود صهیونیســتها بــه فلســطین را
همــوار کــرد.
ً
در  25آوریــل  1920متفقیــن و جامعــه ملل، قیمومــت فلســطین را رســما بــه دولــت انگلیــس
واگــذار کردنــد و آن را موظــف نمودنــد کــه با تأســیس کانــون ملــی یهــود ،در اجــرای اعالمیــه
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بالفــور کمــک کنــد .بــه عبــارت دیگــر اعالمیــه بالفــور در نظــام قیمومیــت بریتانیــا بــر فلســطین
تلفیــق شــد و از ایــن طریــق بــه تمایــات صهیونیســتها پاســخ مثبــت داده شــد( .شــاو،
 )560 :1370در ایــن زمــان فقــط پنجاههزار یهــودی در فلســطین وجــود داشــت ،امــا بهوســیله
حکومــت جدیــد کــه از ســوی انگلیــس بــه یک یهــودی واگــذار شــده بــود ،بــاب مهاجــرت
یهودیــان گشــوده شــد و جمعیــت آنــان در فلســطین افزایــش یافــت.
در ط ــول جن ــگ جهان ــی دوم آرام ــش نس ــبی ب ــر فلس ــطین حکمفرم ــا ب ــود؛ ام ــا پ ــس از اینک ــه
دولــت انگلیــس در  14مــه  1948بــه قیمومــت خــود خاتمــه داد و قشــون خــود را از فلســطین
خـــارج کـــرد شـــورای ملـــی یهـــود در تلآویـــو تشـــکیل شـــد و موجودیـــت دول ــت اس ــرائیل
را اع ــام کرد.انگلیسـ ـیها ه ــم در هن ــگام خ ــروج ،تجهی ــزات خوی ــش را در اختی ــار آن ــان
گذاشــتند .از آن پــس دخالتهــای ســازمان ملــل در مــورد فلســطین و پیشــگیری از حمــات
صهیونیس ـتها ب ــه فلس ــطینیها بیاث ــر گردی ــد و صهیونیس ـتها ش ــروع به تص ــرف ش ــهرها
و روس ــتاها و اخ ــراج فلس ــطینیها از خان ــه و کاشانهش ــان کردن ــد و چ ــون با مقاوم ــت م ــردم
مواج ــه ش ــدند جنایات ــی مانن ــد کش ــتار دهک ــده دی ــر یاس ــین و کف ــر قاس ــم را در آور ی ــل 1948
بـــه راه انداختنـــد کـــه باعـــث گســـترش وحشـــت فلســـطینیهای بیپناهبیپناه گردی ــد
و آن ــان ه ــم ب ــه م ــاورای اردن میگریختن ــد .چ ــه قب ــل از ای ــن س ــال و چ ــه س ــالهای بع ــد
رویک ــرد صهیونیسـ ـتها بهخوب ــی ای ــن عب ــارت ما گن ــس یه ــودی را تأیی ــد ک ــرد ک ــه «ی ــک
دولــت یهــود اگــر قــرار اســت باشــد ،تنهــا از راه جنــگ میتوانــد بــه دســت آیــد»( .رودنســون،
)76 :1357
از همــان نخســتین ســالهای بحــران علمــای اســام و مراجــع شــیعه نســبت بــه مســئله مــورد
نظــر واکنــش نشــان دادنــد .نخبــگان دینی-سیاســی شــیعه کــه در عــراق و ایــران ســاکن
بودنــد متأثــر از اخبــار منتشــر شــده از وضعیــت فلســطین باخبــر میشــدند .در ایــن میــان
امیــنالحســینی مفتــی فلســطینی نقــش مهمــی در پررنــگ کــردن مســئله فلســطین در جهــان
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اســام داشــت .وی بــا ســفرهای روشــنگرانه خــود بــه نواحــی مختلــف ،جهــان اســام را
متوجــه توطئــه انگلســتان و صهیونیس ـتها در فلســطین کــرد .آنچــه در ادامــه خواهــد آمــد،
ترســیم چگونگــی مواجهــۀ علمــای شــیعه ،یعنــی آیـتاهلل کاشـفالغطاء و آیـتاهلل کاشــانی،
در برابــر ایــن بحــران اســت.

 -3آیتاهلل شیخمحمدحسین کاشفالغطاء (1294-1373ق1256-1332/ش)
کاشـ ـفالغطاء از مراج ــع تقلی ــد نج ــف در ق ــرن  14هج ــری محس ــوب میش ــود .از جمل ــه
رویکردهـــای وی توجـــه بـــه وحـــدت اســـامی میـــان شـــیعه و اهـــل ســـنت و درعینح ــال
مب ــارزه ب ــا وهابی ــت اس ــت( .بهش ــتی )60-100 :1370 ،کاش ـفالغطاء م ــراودات گس ــتردهای
بـــا رجـــال و شـــخصیتهای سیاســـی و بینالمللـــی داشـــت( .فضـــلاهلل )18 :1372 ،در
ً
روزگار جنــگ جهانــی اول در عــراق علیــه اشــغالگران انگلیســی جهــاد کــرد و بعــدا توانســت
جنب ــش اس ــامی در ع ــراق را در گ ــذر از امپرات ــوری عثمان ــی ب ــه دول ــت مل ــی رهب ــری کن ــد.
(مهاجرنی ــا )119 :1389 ،بهطورکل ــی حی ــات علم ــی و سیاس ــی ش ــیخ محمدحس ــین برگ ــرد
چهــار محــور میچرخیــد :تدریــس و مرجعیــت دیــن ،ســفرهای تبلیغــی و سیاســی ،تحقیــق
و ن ــگارش ،مب ــارزه سیاس ــی ب ــا اس ــتعمار و صهیونیس ــم( .موس ــوی بجن ــوردی)106 :1383 ،
در ایــن میــان مســئله صهیونیســم ،خطــر آمریــکا و انگلیــس و بهطورکلــی مادیــت و اســتعمار
غــرب و الحــاد کمونیســم و دردهــا و زخمهــای عمــده جهــان اســام ،مطالــب و موضوعاتــی
بودن ــد ک ــه مرک ــز توج ــه کاشــفالغطاء ق ــرار گرفتن ــد؛ یعن ــی ت ــداوم هم ــان جر ی ــان و گرای ــش
ـاد غــرب ،در حــوزه نجــف( .نجفــی )179 :1375 ،شــیخ کــه همــواره بــا علمــای
مذهبــی نقـ ِ
فارســـیزبان معاشـــرت داشـــت ،ایـــن زبـــان را آموخـــت( .آلکاشـــفالغطاء-75 :1394 ،
 )74کاش ـفالغطاء از  1933ت ــا  1950چن ــد ب ــار ب ــه ای ــران س ــفر ک ــرد و در محاف ــل مختل ــف
محـــور اصلـــی صحبتهایـــش بیـــداری علیـــه اســـتعمارگران بـــود( .موســـوی بجن ــوردی،
)105 :1383
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حضور کاشفالغطاء در بیتالمقدس
در ســال 1350ق1931 /م چنــد ســال از آغــاز بحــران فلســطین گذشــته بــود و برخــی مهاجــران
صهیونیســت که تابعیت کشــورهای دیگر را داشــتند به فلســطین ســرازیر شــدند .مســلمانان
و صهیونیسـتها درگیریهــای مختلفــی بــا هــم داشــتند .مفتــی اعظــم فلســطین حاجامیــن
الحســینی تالشهــای بســیاری بــرای جلــب توجــه دیگــر اقــوام و ملــل مســلمان بــه بحــران
فلســطین صــورت داد .از جملــه تمهیــدات بــرای حــل مســئله مــورد نظــر برگــزاری کنفرانــس
اســامی در فلســطین بــود .امینالحســینی از آیــتاهلل محمدحســین کاش ـفالغطاء
دعــوت کــرد کــه بــه فلســطین بیایــد و در ایــن کنفرانــس شــرکت کنــد .کنفرانــس را مجلــس
اعــای اســامی فلســطین برگــزار میکــرد .شــخصیتهاى سیاســى و مذهبــى کشــورهاى
مســلمان از سراســر دنیــا ،در ایــن کنگــره گــرد آمدنــد( .امیــن )22 :1422 ،ایــن در حالــى بــود
کــه فلســطین هنــوز اشــغال نشــده بــود و بیــش از هفتــاد هــزار نفــر از مــردم فلســطین بــه بیــت
المقــدس آمــده بودنــد تــا از ســخنان رهبــران مذاهــب اســامى و شــخصیتهاى برجســته
سیاســى و مذهبــى کشــورهاى مســلمان بهــره جوینــد .رشــیدرضا و عالمــه اقبــال الهــورى
نیــز در ایــن همایــش بــزرگ حضــور داشــتند .کاشــفالغطاء  10الــی  15روز را در فلســطین
میهمــان کنفرانــس مذکــور بــود و أمینالحســینی مفتــی قــدس اســتقبال شــایانی از وی کــرد.
در همیــن ســفر بــود کــه کاشـفالغطاء در قامــت پیشنمــازی مســجداالقصی نمــاز خوانــد و
خطبــه گفــت( .آلکاشــفالغطاء)23-40 :1389 ،
سخنرانی در مسجداالقصی (وحدت کلمه حلقه مفقوده)
حضــور کاشــفالغطاء در کنفرانــس و پیشنمــازی مســجداالقصی مســئلهای اســت کــه
میتوانــد نســبت آیـتاهلل کاشـفالغطاء و اهمیــت بحــران فلســطین نــزد وی را بیشــتر نشــان
دهــد .وی در آنجــا بــه امامــت اولیــن مســجد مســلمانان نمــاز خوانــد و ســخنرانی کــرد.
کاشـفالغطاء نگرانــی خــود را از سرنوشــت مــردم و ســرزمین فلســطین اعــام داشــت و ضمــن
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شــرح وضعیــت سیاســی مســلمانان آنــان را بــه اتحــاد و وحــدت کلمــه ،صبــر و بردبــاری و
پرهیــز از نفــاق و اقــدام بــه عمــل دعــوت کــرد( .قانــون )104-105 :1381 ،وی اختــاف
کشــورهای عربــی را در «فاجعــۀ فلســطین» جــدی میدیــد( .آلکاشــفالغطاء:1980 ،
 )86-87همچنیــن در همیــن ســخنرانی دربــارۀ وضعیــت مســلمانان در گذشــته و حــال
و پریشــانی و انحطــاط کنونــی و لــزوم وحــدت میــان آنــان و پرهیــز از اختــاف و پراکندگــی
ســخن گفــت .کاشـفالغطاء در مــدت حضــورش در فلســطین بــه شــهرهای مختلــف ســفر
کــرد و بــا دانشــمندان شــیعه و ســنی بــه گفتوگــو نشســت و آنــان را بــه وحــدت بــا یکدیگــر
در مقابــل دشــمنان اســام و صهیونیس ـتها دعــوت کــرد( .رجبــی )38 :1392 ،دوســتی و
رفاقتــی کــه میــان امینالحســینی و کاش ـفالغطاء در ایــن ســفر ایجــاد شــد تــا پایــان عمــر
ادامــه داشــت 1.در ســال 1948م کــه اســرائیل بــا حمایــت دولتهــای غربــی پدیــد آمــد شــیخ
بــا صراحــت بــه مقابلــه برخاســت و از اعتبــار و نفــوذ دینــی و سیاســی خــود در ایــن جهــت
ســود جســت .او بــر ایــن بــاور بــود کــه فرمانروایــان کشــورهای عربــی در مبــارزه علیــه اســرائیل
جــدی نیســتند( .موســوی بجنــوردی)106 :1383 ،
همانطــور کــه از گزارشهــای فــوق مشــخص اســت از جملــه رویکردهــای آی ـتاهلل
کاشــفالغطاء در قبــال بحــران فلســطین ،اقــدام عملــی بــه ســخنرانی و دعــوت نخبــگان
جهــان اســام بــه اتحــاد و وحــدت کلمــه اســت .کاش ـفالغطاء بــرای نیــل بــه مقصــود خــود
در مســئله فلســطین ســفرهای سیاســی ترتیــب داد .مهمتریــن مفهومــی کــه ایــن رویکــرد و
اقدامــات وی را صورتبنــدی میکنــد ،عبــارت «روشــنگری نخبــگان» اســت .عــدم اطــاع
نخبــگان جهــان اســام از اتفاقاتــی کــه در منطقــه و پیرامــون آنهــا میافتــاد باعــث بیحســی
و عــدم واکنــش متناســب بــا مســائل پیشآمــده میشــد .خاصــه در بحــران فلســطین ایــن
 . 1کاشــفالغطاء پاییــز ســال  1312در ایــران و در حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی اســکان داشــت .همزمــان نیــز
امینالحســینی بــه ایــران آمــده و در صــدد مالقــات بــا وی بــود .در ایــن دیــدار بــود کــه امینالحســین گفــت :فلســطین مبتــا
بــه دو اســتعمار انگلیــس و صهیونیســم شــده اســت( .آلکاشــفالغطاء)239 :1394 ،
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موضــوع وجــود داشــت .بــا اقدامــات و روشــنگرانه کاشـفالغطاء بــود کــه مســئله فلســطین در
کانــون توجــه نخبــگان قــرار گرفــت .ایــن امــر ناشــی از روحیــه و مشــی ارتباطــی گســترده وی بــا
نخبــگان جهــان اســام خاصــه امینالحســینی بــود .همانطــور کــه اشــاره شــد کاشـفالغطا
مشــکالت جهــان اســام را ناشــی از تفرقــه درونــی و دسیســههای برونــی اســتعمار و
صهیونیســم میدانســت( .آلکاشــفالغطاء )79 :1403،آنچــه از ســیره و رویکــرد مرحــوم
کاش ـفالغطاء دربــاره بحــران و مســئله فلســطین میتــوان دریافــت ،اقــدام و عمــل تقریبــی
ایشــان در جهــت اتحــاد و وحــدت نیــروی مســلمانان بــرای مقابلــه بــه تجــاوز صهیونیسـتها
اســت( .آلکاشــفالغطاء)76-77 :1389 ،
افشای نقش آمریکا در بحران فلسطین
موضوع دیگر در نســبت آرا و عملکرد کاشـفالغطاء و مســئله فلســطین ،تأ کید وی بر نقش
آمریــکا در بحــران فلســطین اســت .آمریکاییهــا حتــی قبــل از آنکــه جنبــش صهیونیســم بــه
رهبــری هرتســل شــکل بگیــرد بــر مهاجــرت یهودیــان بــه فلســطین و حمایــت از آنــان نقــش
داشــتند .از جملــه وظایــف کنســولهای آمریــکا در منطقــه حمایتهــا از یهودیــان بــود.
(شــرابی )54 :1374 ،شــیخ از نخســتین کســانی بــود کــه مســئلۀ فلســطین را مرتبــط بــا آمریکا
دانســت( .آلکاشــفالغطا)76-77 :1980 ،
ســال ۱۹۵۳م دکتــر فیلیــب حتــى ،مستشــرق و مــورخ معــروف ،نــزد کاش ـفالغطاء آمــد تــا او
را بــرای کنفرانســی کــه از ســوی آمریکاییهــا دربــارۀ مشــترکات ادیــان جهــان در بحمــدون
لبنــان برگــزار میشــد دعــوت کنــد .شــیخ در ارائــۀ بحــث و مقالــه آزاد بــود .کنفرانــس
همچنیــن پیشــنهاد معالجــه و درمــان شــیخ را هــم داده بــود .امــا کاش ـفالغطاء در پاســخ
گفــت :شــما جســم مــرا معالجــه خواهیــد کــرد ،امــا چگونــه میخواهیــد آبرو یــم در جهــان
اســام و عــرب را درســت کنیــد کــه دعوتتــان را اجابــت کنــم بیآنکــه امیــدی بــه حــل شــدن
قضیــۀ مــردم مظلــوم فلســطین داشــته باشــم کــه دچــار بیرحمانهتریــن ظلــم ،شــکنجه
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و آوارگــی بــه دســت صهیونیســتها شــدهاند؟ کتــاب المثــل العلیــا فــی االســام ال فــی
البحمــدون اثــر وی در پاســخ بــه ایــن ماجــرا نگاشــته شــده اســت( .صدرحــاج ســیدجوادی،
 )447 :1390وی «نکبــت و ضــرر فاجعــۀ فلســطین» را از ســقوط اندلــس بیشــتر دانســته
اســت( .آلکاشــفالغطاء )19 :1373 ،کاشــفالغطاء در همــان ســال و در دیــداری
ً
نهــا را
دیگــری کــه ســفیر انگلیــس بــا وی داشــت شــدیدا بــه سیاســتهای اســتعماری آ 
در ســرزمینهای اســامی اعتــراض کــرد و جنایتهاشــان در آواره کــردن مــردم فلســطین را
گوشــزد کــرد .در دیــدار بــا ســفیر آمریــکا نیــز بــا همــان صراحــت بــه همــکاری ایــاالت متحــده
بــا صهیونیســم و تقویــت آنهــا در اشــغال ســرزمین فلســطین اعتــراض کــرد و بــه او نهیــب زد.
(آلکاش ـفالغطاء1373 ،ق20 :؛ مهاجرنیــا )135 :1389 ،بــا توجــه بــه توضیــح فــوق وجــه
دیگــری از رویکــرد کاشـفالغطاء دربــاره مســئله فلســطین ،همســو دیــدن آمر یــکا و انگلیــس
بــا صهیونیســتها اســت.
صدور فتوای جهاد علیه صهیونیستها در حمایت از فلسطین
کاش ـفالغطاء پــس از ســخنرانی قــدس و بــه هنــگام بازگشــت بــه نجــف در مســجد جامــع
کوفــه ســخنرانی مبســوطی ایــراد کــرد و دو فتــوا دربــارۀ لــزوم شــرکت همــۀ مســلمانان در جهــاد
بــرای نجــات فلســطین صــادر نمــود( .رجبــی )385 :1382 ،در ادامــه هرچــه بحران فلســطین
جدیتــر میشــد  ،واکنــش علمــای شــیعه بــه آن نیــز شــدیدتر بــود .البتــه ایــن مســئله را بایــد
بــا توجــه بــه امکانــات ،ســطح نفــوذ و میــزان قــدرت علمــا در نظــر گرفــت .صهیونیسـتها در
ســال  1327ش 1367 / .ق 1948 / .م فلســطین را اشــغال کردنــد .در همیــن ایــام برخــى
دولتهــای عربــى بــه نبــرد بــا متجــاوزان برخاســتند .کاشـفالغطاء پیامــى بــراى رزمنــدگان
مســلمان فرســتاد و آنهــا را بــه ادامــه نبــرد تشــویق نمــود او همــواره در ســخنرانیها و پیامهــاى
ً
خویــش از فلســطین یــاد مىکــرد و مســلمانان را بــه آزادســازی آن فرامىخوانــد .اگرچــه بعضــا
تعبیــر حمایــت از آلمــان در برابــر انگلســتان از ایــن فتــوا هــم صــورت گرفتــه (معتــدل:1398 ،
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 )149امــا آنچــه وجهــه همــت کاشــفالغطاء بــود نــه حمایــت از آلمــان ،کــه مبــارزه علیــه
انگلیــس و صهیونیســم بــود.
کاش ـفالغطاء همچنیــن بــه مســئله فــروش زمینهــا بــه صهیونیس ـتها واکنــش شــدیدی
نشــان داد و از علمــای اســام خواســت بــا «تحریــم فــروش زمیــن بــه صهیونیس ـتها» مانــع
رونــد رو بــه رشــد تســلط آنــان بــر ســرزمینهای اســامی شــوند .فتــوای شــیخ بــه حرمــت
فــروش اراضــی فلســطین بــه صهیونیس ـتها و اقــدام مشــابه علمــای اســام و آزادیخواهــان
موجــی از نفــرت علیــه فروشــندگان اراضــی را برانگیخــت .در فلســطین هــر کــس زمینــش
را میفروخــت ،خائــن و وطنفــروش بــه شــمار رفتــه و بــه دســت جوانــان غیــور فلســطین
مجــازات میشــد و روزنامههــا اخبــار آن را منتشــر میکردنــد( .ورعــی)262 :1398 ،
ســخنان کاشــفالغطاء دربــاره فلســطین در کتابــی بــا عنــوان قضیــه فلســطین الکبــری
منتشــر شــده اســت .وی در خطبــه «اتحــاد و اقتصــاد» ،بــا اشــاره بــه وضــع فلســطین و آوارگان
مســلمان و اراضــی آنــان توســط صهیونیسـتها ،وجــوب یار یرســاندن بــه آنــان را بیــان کــرده
و شــدت عمــل صهیونیســتها در ســالهای بعــد را پیشبینــی کــرده اســت .بــه همیــن
منظــور پیشــنهاد ایجــاد یــک صنــدوق اعان ـهای و عمرانــی میــان ملــل مســلمان را میدهــد.
(ورعــی )488 :1397 ،در واقــع کاش ـفالغطاء در تــداوم حمایتهــای معنــوی و سیاســی
خــود از فلســطینیان بــه رویکــرد اقتصــادی و حمای ـت مــادی نیــز روی م ـیآورد.
توجه به فلسطین بهمثابه مسئلهای عربی
همچنیــن کاشــفالغطاء مســئله فلســطین را نیــز در منظومــه عربــی میدیــد .در واقــع
در کنــار وجــه اســامی قضیــه رویکــرد قومــی خاصــه عربــی دیــدن آن نیــز برجســته بــود.
(آلکاشــفالغطاء )34-37 :1980 ،بــر همیــن اســاس هــم در منبــرش در قــدس و هــم در
رد دعــوت آمریکاییهــا بــه وجــه عربــی مســئله اشــاره کــرد .وی در نام ـهای بــه ترومــن نامــزد

هلل کاشفالغطاء و آیتاهلل کاشانی در مورد بحران فلسطین
مقایسۀ تطبیقی رویکرد آیتا 

ریاســت جمهــوری آمریــکا بــر ایــن موضــوع کــه فلســطین حتــی پیــش از اســام هــم جایــگاه
اعــراب بــود و بــه دســتآنهــا اداره میشــد .بــه عبــارت دیگــر از دیــدگاه وی مســئله فلســطین
ً
صرفــا مســئلهای دینــی نبــود( .ورعــی)178 :1397 ،
برآیند مسئله فلسطین نزد کاشفالغطاء
شیخ محمدحسین کاشفالغطاء با فتوایی که صادر کرد و با اقداماتی که انجام داد،
خاصه سفرش به قدس و نماز و خطبهخوانی در مسجداالقصی ،نشان داد بحران فلسطین
مسئلۀ شیعیان و علمای شیعه نیز هست .جایگاه شیخ در نجف از مرتبۀ باالیی برخوردار
بود و ورود وی به این مناسبات و موجبات حساسیت دیگر علما را در پی داشت.
در کنــار مــوارد فــوق ،کاش ـفالغطاء در مســئلۀ فلســطین بیشــتر بــا یــک رویکــرد نخبگانــی و
محفلــی در صــدد حــل مســئله بــود .گــو اینکــه بــا صــدور فتــوا در حمایــت از فلســطینیان بــه
وجــه عمومــی قضیــه نیــز نظــر داشــت ،اما عملکرد وی بیشــتر رنگ و بــوی نخبگانی و محفلی
داشــت .متأثــر از چنیــن رویکــردی بــود کــه در مســئله فــوق بــه نامهنــگاری بــا شــخصیتها
و نخبــگان دیــن و سیاســی روی آورد .همچنیــن وی کوشــید بــا توجــه بــه مفهــوم تار یــخ و
فرهنــگ عربــی فلســطین ،از ایــن جنبــه نیــز مســئله را برجســته کنــد.
 -4آیتاهلل سیدابوالقاسم کاشانی (1299-1381ق1261-1340 /ش)
از دیگر علمای شیعه که درباره مسئله و بحران فلسطین موضع گرفتند و اقدام عملی
در راستای این مسئلۀ جهان اسالم انجام دادند آیتاهلل سیدابوالقاسم کاشانی است.
کاشفالغطا وی را عالمی عامل و دارای منزلت عالی میداند( .آلکاشفالغطاء:1439 ،
 )295وی رهبر مذهبی و سیاسی ایران در دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت بود.
کاشانی در سال 1261ش در تهران متولد شد و تحصیالت حوزوی خود را در نجف سپری
کرد .شا گرد آیات عظام آخوند خراسانی ،خلیل تهرانی و کمرهای بود .وی در  25سالگی
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به اجتهاد رسید .فعالیتهای سیاسی او با جهاد علیه حا کمیت انگلیسیها در رکاب
پدرش آیتاهلل سیدمصطفی کاشانی در عراق شروع شد( .دوانی )461 :1377 ،این جهاد
به همراهی عشایر عرب صورت گرفت و آیتاهلل کاشانی عضو هیئت عالی انقالبیون بود.
(روحانی مبارز )13 :1379 ،در اواخر دوره پهلوی اول به اتهام مشارکت در حزب نهضت
ملیون ایران تحت تعقیب قرار گرفت .با ورود متفقین در شهریور  1320به ایران ،دستگیر
و تبعید شد .در بازجویی که از وی به عمل آوردند بخش اصلی و غالب بازجویی درباره
همکاری او با رشیدعالی گیالنی و امینالحسینی مفتی اعظم فلسطینی بود( .کاشانی،
 )212 :1386پس از جنگ جهانی دوم کاشانی علیه صهیونیستها موضع گرفت .قدرت و
محبوبیت کاشانی در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت بهشدت باال رفت .هواداران
او به حمایت از جنبش ملی تحت رهبری مصدق پرداختند .در ادامه کودتای  28مرداد
 1332دولت مصدق را سرنگون و فعالیت کاشانی را کاهش داد.
صدور بیانیه و اعالمیه
آیـتاهلل کاشــانی هیـچگاه از مســائل جهــان اســام غافــل نبــود ،حتــی در مهمتر یــن مناســبات
ملــی و میهنــی بــه مســائل جهــان اســام خاصــه فلســطین نظــر داشــت .در  11دیمــاه ســال
 1326شمســی وقتــی کــه آی ـتاهلل کاشــانی از زنــدان و تبعیــد رهایــی یافتــه ورود او بــه تهــران
بــا جنــگ صهیونیســتها علیــه مــردم فلســطین همزمــان بــود ،اســتقبال از کاشــانی بــه
میتینگهــای ضداســتعماری و آزادیخواهــی تبدیــل شــد .کاشــانی بــا صــدور اعالمی ـهای
بــه تمــام مســلمین جهــان در مــورد تشــکیل دولــت غاصــب اســرائیل اعــام خطــر کــرد .وی
مســلمانان را جهــت مخالفــت بــا دسیسـههای اســتعمار در روی کار آوردن صهیونیسـتها
دعــوت بــه تظاهــرات و اعتــراض نمــود و از آنــان خواســت تــا تمــام کوشــش خــود را بــرای
ریش ـهکن کــردن «غــده ســرطانی صهیونیســت» در اراضــی اشــغالی فلســطین بــه کار گیرنــد.
کاشــانی در همیــن اعالمیــه عملکــرد بــد ســازمان ملــل در قبــال فلســطین را گوشــزد کــرد و از
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خطــر تأســیس دولــت یهــودی در آتیــه گفــت .اینکــه صهیونیســم کانــون مفاســد بــزرگ بــرای
مســلمین خاورمیانــه و بلکــه تمــام دنیــا خواهــد بــود .کاشــانی تأ کیــد داشــت کــه ز یــان چنیــن
دولتــی تنهــا متوجــه فلســطینیان نیســت( .رکنآبــادی )167 :1379 ،در ایــن اطالعیه آیتاهلل
کاشــانی تأ کیــد کــرد کــه «بــر تمــام مســلمین عالــم اســت کــه از هــر طریــق کــه میشــود از ایــن
ظلــم فاحــش جلوگیــری نمــوده و رفــع ایــن مزاحمــت را از مســلمین بنماینــد»( .خسروشــاهی،
 )11 :1397در همیــن بیانیــه اســت کــه آی ـتاهلل کاشــانی تأ کیــد میکنــد:
«بــرادران مســلمان عــرب مــا در کشــورهای اســامی بایــد آ گاه و بیــدار باشــند و بداننــد
ایــران اســامی بــا نیــروی ایمــان و در زیــر پرچــم پرتــوان و همیشــه پایــدار اســام همــواره پیونــد
عمیــق خــود را بــا مســلمانان جهــان در هــر گوش ـهای کــه میزیســتند حفــظ نمــوده اســت.
تقویــت اســام ،وحــدت مســلمانان بــدون در نظــر گرفتــن زبــان و نــژاد و قومیــت جهــت تفکــر
بــزرگان و پیشــوایان روحانــی ایــن ســرزمین بــوده اســت .مــا انتظــار داریــم دســائس و فریبــکاری
عاملیــن اســتعمار کــه بــرای پراکندگــی و جدایــی مســلمانان بهطــور مســتمر کوشــش
میکننــد بالاثــر بمانــد و اکنــون کــه نیــروی اســامی حا کمیــت ایــران را بــه دســت گرفتــه و
یکــی از پرهیجانتریــن لحظــات تاریــخ در جریــان اســت بــا بیــداری همــه مســلمانان ایــن
ســنگر بهدس ـتآمده حفــظ شــود .اجــازه ندهنــد کــه قدرتهــای بــزرگ ضربــات تبلیغاتــی
و عملیــات تخریبــی خــود را از طریــق کشــورهای بــا عنــوان اســامی بــه ایــران وارد ســازند».
(مدنــی)25 :1362 ،
مفهومســـازی آیـــتاهلل کاشـــانی بـــا تعبیـــر «غـــده ســـرطانی صهیونیســـت» کلی ــدواژهای را
س ــاخت ک ــه ت ــا س ــالها بع ــد و هماکن ــون از جمل ــه تعابی ــر ادبی ــات سیاس ــی ایرانی ــان ب ــرای
توصیــف صهیونیســتم اســت .همچنیــن رویکــرد امتــی در نــگاه ایــن نخبــه دینی-سیاســی
مش ــهود اس ــت آنج ــا ک ــه جه ــان اس ــام را علی ــه صهیونیس ــم و در حمای ــت از فلس ــطینیان
فراخوان ــد.
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برگزاری تظاهرات عمومی و خیابانی
صــدور اعالمیــه یگانــه اقــدام کاشــانی در مســئله و بحــران فلســطین نبــود .هفتــه بعــد و در
تاریــخ  20دیمــاه  1326ایشــان مــردم را دعــوت بــه تظاهــرات بــه نفــع مــردم فلســطین کــرد.
بیــش از سـیهزار نفــر از مــردم تهــران ،بــه دعــوت آیـتاهلل کاشــانی ،در مســجد امــام خمینــی
(مســجد شــاه ســابق) اجتمــاع کردنــد ،ولــی دولــت وقــت کــه از فعالیــت سیاســی و مذهبــی
آیــتاهلل کاشــانی بیمنــا ک بــود بــا توســل بــه زور و قــوای انتظامــی از ســخنرانی آی ـتاهلل
کاشــانی در ایــن میتینــگ باشــکوه ممانعــت کــرد و در نتیجــه ،خطیــب شــهیر پایتخــت،
حجتاالســام فلســفی بــه منبــر رفــت .ســخنران ایــن مجلــس حجتاالســام فلســفی
در نقــد یهودیــان اســرائیل و جریــان صهیونیســم بــود و بــا تفکیــک میــان یهودیــان ایــران و
صهیونیســتها ســخنرانی خــود را پایــان داد (فلســفی .)411-412 :1376 ،بــا وجــود ایــن
آیـتاهلل کاشــانی در جمــع مردمــی کــه حاضــر بودنــد مطلبــی گفــت کــه حائــز اهمیــت اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه وضــع بــد مســلمانان در فلســطین ،مــردم را دعــوت بــه اتحــاد و اتفــاق
کــرد .کاشــانی بــر الگــوی حســینی بــرای دفــاع از حــق تأ کیــد داشــت .ســپس اعــام نمــود کــه
بــه منظــور جم ـعآوری اعانــه بــرای کمــک بــه مســلمین فلســطین ،حســابی در بانــک ملــی
افتتــاح شــده کــه مــردم کمکهــای خــود را بــه آن واریــز کننــد( .دهنــوی)28-29 :1361 ،
وقتــی کــه نیروهــای قــدرت ســعی در بــه انحــراف کشــاندن تجمعــات مردمــی در حمایــت
تهــای کلیمــی و
از فلســطین داشــتند آی ـتاهلل کاشــانی اعالمی ـهای صــادر کــردن کــه اقلی 
مســیحی و غیــره تحــت حمــات دولــت و مــردم مســلمان هســتند و هیــچ کــس حــق نــدارد بــه
آنهــا آســیب و زیانــی وارد کنــد( .فرامــرزی)366 :1348 ،
تاریــخ معاصــر منطقــه و خاصــه ایــران عرصــه حضــور مــردم در مناســبات سیاســی اســت.
هرچــه ایــن حضــور بیشــتر باشــد رســیدن بــه مطالبــات نیــز موفقتــر خواهــد بــود .متأثــر از
چنیــن راهبــردی اســت کــه در ایــن مرحلــه توجــه آیـتاهلل کاشــانی بــه عمومــی کــردن اعتــراض
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مســلمانان خاصــه مــردم ایــران نســبت بــه بحــران و مســئله فلســطین بــود .بــرای نیــل بــه
چنیــن مقصــودی اعتــراض و تظاهــرات خیابانــی از جملــه مهمتریــن روشهــا بــود کــه آیـتاهلل
کاشــانی از آن بهــره گرفــت.
گردهمایی عمومی در تهران
ســال بعــد و در همیــن راســتا در  28اردیبهشــت  1327آیـتاهلل کاشــانی اطالعیـهای صــادر
و مــردم را بــه اجتمــاع در روز جمعــه بــه منظــور همــدردی بــا مــردم فلســطین فراخوانــد.
گردهمایــی بزرگــی در مســجد شــاه تهــران بــا هدایــت آیــتاهلل کاشــانی و طالقانــی ترتیــب
یافــت کــه در آن نزدیــک بــه دههــزار نفــر حضــور داشــتند .کاشــانی در ایــن اجتمــاع خطــاب
بــه مــردم بــر نقــش اســتعمار در ازخودبیگانگــی مســلمانان تأ کیــد کــرد و آن را خطــر جــدی
دانســت .او خاطرنشــان کــرد کــه مســلمانان امــروز بیــش از هــر چیــز بــه اتحــاد و بــرادری و
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
اســامی وطــن مســلمین اســت و بــر مســلمانان واجــب نمــوده اســت کــه اگــر بــرای بــرادران
زحمــت و مشــقتی پیــش آیــد ،بایــد بکوشــند و بــه کمــک یکدیگــر از خــود رفــع نگرانــی نماینــد
و بــه مضمــون آیــه مبارکــه واعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــا وال تفرقــوا ،کمــر همــت بربندنــد».
(دهنــوی)41-45 :1361 ،
در ادامــه کاشــانی بــه ظلمهــای مهاجریــن یهــود بــر مســلمانان در فلســطین اشــاره کــرد و بــا
اشــاره بــه ســخن پیامبــر «مــن اصبــح ولــم یهتــم بامورالمســلمین فلیــس بمســلم» تأ کیــد کــرد:
بــرادران مســلمان ایــران ،بایــد بکوشــید در ایــن هنــگام کــه ســختترین مصائــب بــر بــرادران
شــما رخ داده ،از آنهــا حمایــت نماییــد و در تمــام مــوارد بــه کمــک و اســتعانت آنهــا قیــام
کننــد .کاشــانی ســخت تأ کیــد داشــت کــه تمــام مــردم ممالــک اســامی بایــد هــر یــک بــه نوبــه
خــود از کمــک مالــی و جانبــی بــه مــردم بیپنــاه فلســطین و از همــدردی دریــغ نکننــد .تمــام
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ممالــک اســامی دنیــا وطــن ماســت و مــا نیــز بــا تمــام قــوا جــان و مــال بــه ســهم خــود بایــد از
آنهــا حمایــت کنیــم و در حفــظ منافــع و مصالــح عالیــۀ مســلمین کوتاهــی نکنیــم .پــس از
برگــزاری ایــن تظاهــرات و بیانــات آیـتاهلل کاشــانی کــه از مــردم خواســته بــود جانــی و مالــی بــه
مــرد فلســطین کمــک نماینــد ،از طــرف فدائیــان اســام ،اعالمیـهای نیــز صــادر شــد کــه بــه این
نکتــه اشــاره داشــت کــه پنــج هــزار نفــر از فدائیــان اســام حاضــر بــه کمــک به بــرادران مســلمان
فلســطین هســتند و بــا کمــال شــتاب از دولــت ایــران اجــازه حرکــت ســریع بــه ســوی فلســطین
را دارنــد و منتظــر پاســخ ســریع دولــت میباشــند( .خسروشــاهی )117 :1397 ،بنابرایــن در
پایــان گردهمایــی مــورد نظــر ضمــن اعــام همبســتگی بــا فلســطینیان مقــرر شــد فعالیتهــای
عملــی و جــدی بــرای پیوســتن بــه جبهــۀ نبــرد علیــه اســرائیل در میــان جوانــان ایــران صــورت
پذیــرد .در واقــع اتحادیــۀ مســلمین کانــون ایــن حرکتهــا و پــل ارتباطــی ایرانیــان بــا مبــارزان
مســلمان فلســطینی بــود .حتــی صندوقــی بــرای جمــعآوری کمکهــا و دفتــری بــرای
اسمنویســی داوطلبــان بــرای اعــزام بــه فلســطین و فراگیــری تعلیمــات نظامــی تشــکیل شــد.
حــاج ابوالقاســم رفیعــی از دوســتان نــواب صفــوی بــه داوطلبــان آمــوزش نظامــی مـیداد .بعــد
از اعالمیــه آیـتاهلل کاشــانی بــا وجــود کنتــرل شــدید و مخالــف نیروهــای امنیتــی و انتظامــی
اعتراضــات مردمــی در حمایــت از فلســطین صــورت گرفــت .تــا جایــی کــه در اســتانهای
مــرزی مثــل کرمانشــاه تظاهــرات علیــه مهاجــرت یهودیــان بــه فلســطین برپــا شــد( .آرشــیو
ملــی ایــران ،شناســه ســند )91/293/2107 :کاشــانی حتــی در ادامــه بــه مجامــع بینالمللــی
دربــاره مســئله فلســطین نامهنــگاری کــرد( .خسروشــاهی )117 :1397 ،روز یکشــنبه دوم
خــرداد  ،1327ایــن جوانــان پرشــور در منــزل آیـتاهلل کاشــانی اجتمــاع کردنــد و آمــاده حرکــت
بــه فلســطین بودنــد ،ولــی دولــت از ایــن اقــدام جلوگیــری کــرد.
کاشــانی همســو بــا دغدغههــای ملــی و وطنــی ،مســائل منطقــهای و بینالمللــی را نیــز
پیگیــری میکــرد .وی بــه مــوازات مبــارزه بــا انگلیس ـیها در قضیــه ملــی شــدن نفــت ،خطــر
صهیونیسـتها را مرکــز بحــث قــرار داد ،چــون عقیــده داشــت که این نقشــۀ انگلیسیهاســت
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کــه میخواهنــد یهودیــان ســاکن در کشــورهای مختلــف جهــان را بــه فلســطین بیاورنــد و در
نتیجــه در یکــی از نقــاط حســاس کــه مرکــز کشــورهای اســامی اســت ،بــذر نفــاق و خیانــت
بیفشــانند و مســلمانان را در مضیقــه بگذارنــد.
بــا رهبــری آی ـتاهلل کاشــانی بخــش مهمــی از مــردم ایــران در نیمــه دهــه  1320بخــش مهمــی
از مطالبــه دینــی ،سیاســی و اجتماعیشــان مســئله فلســطین بــود .امــا بهیکبــاره حادثــه
تیرانــدازی بــه شــاه را در  15بهمــن  1327بــه وجــود آمــد و عامــل اصلــی را آی ـتاهلل کاشــانی
شــناختند و شــبانه ایــن شــخصیت بــزرگ روحانــی را بــه قلعــه فلــک االفــا ک و از آنجــا بــه
لبنــان تبعیــد کردنــد .بنابرایــن ایــن فعالیتهــا تــا حادثــۀ تــرور شــاه ادامــه داشــت امــا از آن
پــس در پــی مداخلــۀ رژیــم تعطیــل شــد( .مالئــی توانــی)68 :1388 ،
بعــد از مراجعــت از ایــن تبعیــد و اوجگیــری نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت ،آی ـتاهلل
کاشــانی دریافــت کــه مقابلــه بــا اســتعمارگران ،بایســتی بــا وحــدت ملــل مســلمان انجــام
گیــرد تــا تجاوزاتــی مثــل اشــغال فلســطین اســامی بــه وجــود نیایــد و بنابرایــن در زمانــی کــه در
جهــان اســام و در کشــورهای عربــی از اعتبــار و قــدرت بســیار برخــوردار بــود ،طــرح وحــدت
کشــورهای اســامی را ریخــت و بــا ســرعت ،مقدمــات تشــکیل کنگــره اســامی را در تهــران
فراهــم میکــرد کــه همــه چیــز عــوض شــد و چهــره کریــه اســتعمار در شــکل دیگــری ظاهــر
گردیــد .از ســوی دیگــر مخالفــت آی ـتاهلل کاشــانی بــا رابطــه ایــران و اســرائیل نقــش مهمــی
در جلــب حمایــت اعــراب از سیاســت ملــی شــدن نفــت ایــران در ســازمان ملــل بــازی کــرد.
(والیتــی)10 :1380 ،
حمایت از فلسطین بهمثابه مبارزه علیه سلطنت پهلوی
آی ـتاهلل کاشــانی در جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت هــم بــه فلســطین نظــر داشــت .در
واقــع در یکــی از مهمتریــن آوردگاه ملــی ایرانیــان ،فلســطین نیــز جایــگاه داشــت .رویکــرد

27

28

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

آیــتاهلل کاشــانی در جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت بــه همــراه دکتــر محمــد مصــدق
ً
صرفــا جنبشــی علیــه قــدرت پهلــوی و یــا انگلســتان نبــود .در روزگار وقــت بنــا بــه دالیلــی کــه
شــرح آن در حوصلــه ایــن متــن خــارج اســت جنبــش نفــت ایــران و رهبرانــش بــه نوعــی ســنبل
مقاومــت منطقــه تبدیــل شــده بودنــد .ایــران تبدیــل محــور مقاومــت منطقــه بــود.
پــس از اینکــه فلســطین توســط غاصبــان صهیونیســت اشــغال شــد ،رژیــم شاهنشــاهی ایــران
دولــت غاصــب یعنــی اســرائیل را بــه رســمیت شــناخت کــه در ایــن هنــگام نیــز آی ـتاهلل
کاشــانی آرام ننشســت و دولــت ملــی ایرانیــان کــه شــکل گرفــت .آی ـتاهلل کاشــانی برچیــده
شــدن کنســولگری ایــران در اســرائیل را بــه دولــت مصــدق ارائــه کــرد .حتــی متــن اعالمیــه
دولــت دربــاره ایــن موضــوع بــه توصیــه کاشــانی بــه عربی ترجمه و منتشــر شــد( .خسروشــاهی،
 )99 :1397متأثــر از چنیــن رویکردهایــی بــود کــه مفتــی فلســطین ضمــن نام ـهای بــه دولــت
ایــران پیــروزی ایرانیــان در برابــر اســتعمار انگلیــس را تبریــک گفــت.
حتــی بعــد از آنکــه دولــت ملــی ایرانیــان بــا کودتــای انگلیســی -آمریکایــی بــه محــاق رفــت،
آی ـتاهلل کاشــانی از مســئله فلســطین دســت نکشــید .وی بارهــا در صــدد برگــزاری کنگــره
اســامی بــود .نهادهــای امنیتــی رژیــم پهلــوی تــاش کاشــانی بــرای تأســیس ســازمان نو یــن
اســامی بــرای خنثیســازی اقدامــات انگلیــس علیــه ملــل اســامی را گــزارش میدهنــد.
(روحانــی مبــارز )467 :1379 ،غــرض اصلــی کاشــانی از تأســیس ایــن کنفرانــس اتحــاد ملــل
اســامی بــرای همــکاری و روابــط دوســتانه خاصــه در مســئله فلســطین اســت .از دیــدگاه
کاشــانی فعالیتهــای صهیونیســتی دسیسـه کســانی اســت کــه از عظمــت ممالــک اســامی
تــرس دارنــد .بنابرایــن بایــد اختــاف فرقـهای را کنــار گذاشــت و در برابــر آنهــا جبهــه واحــدی
تشــکیل داد( .دهنــوی )196-195 :1363 ،کاشــانی حتــی اواخــر عمــرش نیــز بــه فکــر ماجــرای
فلســطین بــود و بــا جمــال عبدالناصــر دراینبــاره مکاتباتــی داشــت و دامــاد خواهــرش امــام
موســی صــدر را بــه ایــن منظــور بــه لبنــان فرســتاد( .خسروشــاهی)78 :1397 ،
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 -5مقایسه تطبیقی مؤلفههای رویکرد دو نخبۀ دینی-سیاسی در مسئله فلسطین
اکنــون کــه بــه مســاعی هــر یکــی از علمــا و نخبــگان دینی-سیاســی مــورد نظــر در مســئله
فلســطین اشــاره شــد میتــوان بــه مقایســه ایــن دو رویکــرد پرداخــت و وجــوه تشــابه و تفــاوت
رویکردهــا و عملکردهــا را دیــد.
آیتاهلل کاشفالغطاء
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق میتــوان مهمتریــن رویکــرد آیـتاهلل کاشـفالغطاء در مســئله و
بحــران فلســطین را چنیــن خالصــه کــرد :کاش ـفالغطاء قــدس و فلســطین را امانتــی الهــی،
قلــب جهــان اســام و بهمثابــه یکــی از مهمتریــن میراثهــای اســامی میدانســت کــه بایــد
بــرای حفــظ آن اقــدام کــرد .همچنیــن در نــگاه وی صهیونیســم زاده اســتعمار و ابــزاری بــرای
تســلط بــر مســلمانان اســت .در نــگاه کاشـفالغطاء راهــکار آزادی فلســطین ،بیــداری امــت
اســامی و رهایــی از غفلتهــای سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی اســت.
همچنیــن کاش ـفالغطاء ماننــد دیگــر نخبــگان اصالحــی بــر بازگشــت بــه هو یــت اســامی
خاصــه قــرآن تأ کیــد میکنــد .در ادامــه آنچــه وجهــه همــت رویکــرد کاش ـفالغظاء در بــاره
مســئله فلســطین اســت اتحــاد دولتهــای عربــی و اســامی ،تحریــم فــروش اراضــی بــه
یهودیــان ،تأســیس جمعیتهــا خاصــه بــرای کمکهــای مالــی بــه فلســطینیان اســت .در
دیــدگاه کاش ـفالغطاء همــه فعالیتهــا بســیج امــت اســامی بــرای حمایــت از فلســطین را
رقــم خواهــد زد( .ورعــی)178-200 :1397 :
همچنیــن وجــه اصلــی رویکــرد و عملکــرد آیـتاهلل کاشـفالغطاء در قبــال بحــران فلســطین،
توجــه و تأ کیــد بــر «روشــنگری نخبــگان» بــود .در دیــدگاه وی عــدم اطــاع نخبــگان جهــان
اســام از مناســبات سیاســی و مســائل منطقــه و جهــان اســام باعــث شــده واکنــش مقتضــی
از ســوی آنــان صــورت نگیــرد .اقدامــات روشــنگرانه کاشـفالغطاء بــود کــه مســئله فلســطین
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را مــورد توجــه نخبــگان جهــان تشــیع قــرار داد .وجــه دیگــری از رویکــرد کاش ـفالغطاء
دربــاره مســئله فلســطین ،همســو دیــدن آمریــکا و انگلیــس بــا صهیونیس ـتها اســت.
همچنیــن کاش ـفالغطاء در تــداوم حمایتهــای معنــوی و سیاســی خــود از فلســطینیان،
بــه حمایتهــای اقتصــادی و مــادی از آنــان نیــز توجــه داشــت .صــدور فتــوا در حمایــت از
فلســطینیان و جهــاد علیــه صهیونیس ـتها نقط ـ ه عطفــی در مســئله جایــگاه فلســطین در
منظومــه فقهــی شــیخ اســت .کاش ـفالغطاء بــه دلیــل عــرب بــودن مســئله فلســطین را بــه
غیــر از مســئلهای اســامی و مربــوط بــه جهــان اســام ،آن را در منظومــه عربــی هــم میدیــد.
در واقــع در کنــار وجــه اســامی قضیــه رویکــرد قومــی خاصــه عربــی دیــدن آن نیــز برجســته
بــود؛ بــر همیــن اســاس هــم در منبــرش در قــدس و هــم در رد دعــوت آمریکاییهــا بــه وجــه
ً
عربــی مســئله اشــاره کــرد .نهایتــا آنکــه کاشـفالغطاء آزادی فلســطین را در گــرو توجــه حقــوق
بشــری و جهانــی بــه موضــوع فلســطین میدانــد( .ورعــی )263 :1398
آیتاهلل کاشانی
رویکــرد و عملکــرد آیـتاهلل کاشــانی بــا صــدور بیانیــه و اطالعیههــای عمومــی علیــه اســتعمار
و صهیونیسـتها 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
جملــه مفاهیــم کلیــد کاشــانی اســت .در ادامــه سیدکاشــانی توانســت مســئله را از عرصــه
نخبگانــی و علمایــی بــه خیابــان و مناســبات عمومــی مــردم بــدل کنــد .ایــن مهــم بهوســیله
تظاهــرات خیابانــی و تجمعــات و گردهماییهــای عمومــی بــه رهبــری آی ـتاهلل کشــانی رخ
داد .همچنیــن در رویکــرد آی ـتاهلل کاشــانی بــه مســئله مــورد نظــر ،بحــران فلســطین بهمثابــه
یکــی از مطالبــات ملــی ایرانیــان قــرار گرفــت و متأثــر از مســاعی وی بــود کــه مــردم ایــران،
مســئله فلســطین را همچــون مســئله خــود میدیدنــد و حاضــر شــدند بــرای اعــزام بــه فلســطین
بــرای مبــارزه بــا صهیونیسـتها اقــدام کننــد .کاشــانی بــا جایگاهــی کــه در جهــان اســام بــه
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عنــوان ســمبل مبــارزه علیــه اســتعمار بازیافتــه بــود بــا دســت گذاشــتن بــر بحــران فلســطین،
توانســت آن را بــه موضــوع درجــه اول جهــان اســام بــدل کنــد .در مســئله مواجهــۀ آی ـتاهلل
کاشــانی بــا بحــران فلســطین ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه عرصــه مبــارزه علیــه
صهیونیســم و حمایــت از فلســطین بــا عرصــه مبــارزه علیــه رژیــم پهلــوی و شــاه همزمــان شــده
بــود .بــا توجــه بــه مــراودات عمیــق شــاه بــا اســرائیل و بهائیــان ،رویکــر د آی ـتاهلل کاشــانی در
قبــال فلســطین بــه نوعــی مبــارزه علیــه شــاه و ســلطنت مطلقــۀ وی ،همچنیــن مبــارزه علیــه
انگلیــس بــود.
وجه تشابه و افتراق
همانطــور کــه ایضــاح شــد مهمتریــن وجــه تشــابه رویکــرد آی ـتاهلل کاش ـفالغطاء و آی ـتاهلل
کاشــانی امتــی دیــدن مســئله فلســطین و بهطــور دقیــق انســانی دیــدن ایــن مســئله اســت؛
اینکــه صهیونیســتها حقــوق انســانی مســلمانان را پایمــال کــرده و امــت اســامی بایــد
بــرای ایــن بحــران اتفــاق کــرده و متحــد شــوند .همچنیــن هــر دو نخبــۀ دینی-سیاســی بــرای
حمایــت از فلســطینیان بــه صــدور فتــوا و بیانیــه روی آوردنــد و بــرای جمـعآوری کمکهــای
مالــی ،صنــدوق و اعانــه در نظــر گرفتنــد .در کنــار ایــن وجــوه تشــابه مهمتریــن نمــود رویکــرد
و عملکــرد متفــاوت آیــتاهلل محمدحســین کاشــفالغطاء و سیدابوالقاســم کاشــانی در
مســئله فلســطین ،وجــه ارتبــاط نخبگانــی کاشــفالغطاء و عملکــرد مردمــی و عمومــی
کاشــانی اســت .کاش ـفالغطاء ارتباطــات گســتردهای بــا نخبــگان جهــان اســام داشــت و
میکوشــید از ایــن طریــق در زمینــه مســئله فلســطین گام بــردارد ،امــا کاشــانی در کنــار ایــن
وجــه بیشــتر توانــش را معطــوف بــه حــوزه عمومــی و مردمــی و خیابــان کــرده بــود و میکوشــید
بــا همســو کــردن مــردم بــا مســئله فلســطین ،بــه شــکل کاراتــر و تأثیرگذارتــری بــرای بحــران
فلســطین عمــل کنــد.
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نتیجه
در ایــن پژوهــش متکــی بــه مســئله تحقیــق ،مؤلفههــای رویکــرد آیــتاهلل محمدحســین
کاشــفالغطاء و آیــتاهلل سیدابوالقاســم کاشــانی بــه بحــران فلســطین مرکــز توجــه قــرار
گرفــت .بــا بررســی صورتگرفتــه مشــخص شــد کــه کاشــفالغطاء و کاشــانی مســئلۀ
فلســطین را در صــدر توجهــات دینــی ،اجتماعــی و سیاســی خــود قــرار داده و بــه شــیوههای
مختلفــی حساســیت خــود را در مــورد بحــران فلســطین نشــان دادنــد .همچنیــن در ایــن
بررســی مقایس ـهای و تطبیقــی وجــوه تشــابه و افتــراق رویکــرد ایــن دو نخبــه دینی-سیاســی
مشــخص شــد؛ اینکــه تأ کیــد آیـتاهلل کاشـفالغطاء بــر روشــنگری نخبگانــی بــود و اهتمــام
ویــژۀ آی ـتاهلل کاشــانی بــر همســویی عمومــی مــردم بــا مســئله فلســطین بــود.
مواجــه علمــای مــورد نظــر بــا مســئله فلســطین در روزگاری بــه ظهــور رســید کــه مرجعیــت
شــیعه در قــدرت سیاســی چندانــی برخــوردار نبــود .بدیهــی اســت کــه هرچــه شــرایط علمــای
شــیعه بهینهتــر باشــد مواجهــۀ ایشــان بــا مســائلی از ایــن دســت متفاوتتــر و کاراتــر خواهــد
بــود .بــه عبــارت دیگــر هرچــه دامنــه تأثیرگــذاری و قــدرت علمــای شــیعه وســیعتر بــوده
مواجهــه ایشــان بــا مســئله و بحــران فلســطین نیــز تأثیرگذارتــر بــوده اســت .متکــی بــه همیــن
اســتدالل اســت کــه پــس از کودتــای  28مــرداد  32دســت آی ـتاهلل کاشــانی بــرای حمایــت
فلســطین کوتــاه میشــود و دیگــر خبــری از اعــام آمادگــی گروههــای مبــارز بــرای اعــزام بــه
فلســطین نیســت.
ً
از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش آن اســت کــه بحــران و مســئله فلســطین صرفــا مر بــوط بــه جهــان
عربــی و اســام ســنی نیســت .شــیعیان بهطــور عــام و ایرانیــان در وجــه خــاص ســهم مهمــی
در برجســته کــردن ایــن مســئله حتــی در جهــان اســام و عــرب داشــتهاند .اهتمــام و یــژهای
کــه از ســوی علمــای شــیعه خاصــه نخبــگان دینی-سیاسـیای نظیــر آیـتاهلل کاشـفالغطاء
و آی ـتاهلل کاشــانی دربــاره مســئله فلســطین صــورت گرفــت ،جایــگاه ویــژه فلســطین را نــزد
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شــیعیان نشــان میدهــد .از ســوی دیگــر مجموعــه فتــاوا و بیانیههــا و ســخنان نخبــگان دینــی
ً
 سیاســی بررسیشــده نشــان میدهــد کــه ایشــان افــزون بــر آن ،مســئله فلســطین را صرفــاعربــی و اســامی نمیدیدنــد ،بلکــه آن را انســانی یافتــه تــا جایــی کــه هــر انســان و بشــری را
بــرای یــاری فلســطین دعــوت میکردنــد.
همچنیــن مســئله فلســطین از چنــان جایــگاه و اهمیتــی نــزد علمــای شــیعه برخــوردار اســت
کــه حتــی در شــرایطی کــه علمــا در امــر حا کمیــت سیاســی بســط یــد ندارنــد ،فتــوای جهــاد
در حمایــت از فلســطینیان و مبــارزه بــا صهیونیس ـتها صــادر میکننــد .بدیهــی اســت کــه
وقتــی در چنیــن وضعیتــی فتــوای جهــاد صــادر شــود در شــرایطی کــه شــیعیان و علمــای
شــیعه قــدرت و حا کمیــت سیاســی داشــته باشــند ،حمایتهــا از فلســطینیان و مبــارزه بــا
صهیونیسـتها قویتــر و محکمتــر دنبــال خواهــد شــد .حتــی اگــر ظواهــر امــر طــور دیگــر نشــان
داده شــود .متکــی بــه چنیــن میراثــی اســت کــه در جمهــوری اســامی ایــران کــه در آن علمــا
شــیعه مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن عناصــر قــدرت هســتند ،مســئله اول سیاســت خارجــه
دولــت ،مســئله فلســطین اســت.
از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش آن اســت ارتبــاط نخبــگان جهــان اســام در گســترش و توجــه
مســلمان بــه مســئله فلســطین دخیــل اســت .ارتباطــات امینالحســین ،کاش ـفالغطاء و
کاشــانی بهخوبــی نشــان میدهــد کــه هرچــه ارتبــاط بیــن فلســطین و جهــان اســام و بهطــور
خــاص شــیعیان بیشــتر و گســتردهتر باشــد ،مواجــه شــیعیان بــا ایــن مســئله نیــز نمــود بیشــتری
خواهــد داشــت.
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تــوس.
شــاو ،اســتنفورد جــی .)1370( .تار یــخ امپراتــوری عثمانــی و ترکیــه جدیــد ،ج .2ترجمــه محمــود
رمضــانزاده ،مشــهد :معاونــت فرهنگــی آســتان قــدس.
شــرابی ،نظــام .)1374( .آمر یــکا و اعــراب .ج اول ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
شولتســه ،راینهــارد .)1389( .تار یــخ جهــان در قــرن بیســتم .تهــران :پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی.
صدرحاج سیدجوادی ،احمد .)1390( .دائرةالمعارف تشیع .ج  ،13تهران :انتشارات حکمت.
فرامــرزی ،عبدالرحمــان« .)1348( .مــن از تکــرار تار یــخ میترســم» .مجلــه یغمــا ،ســال  ،23شــماره
 ،7مهرمــاه.
حهــا را بــر بــاد داد :فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و
فرامکیــن ،دیو یــد .)1396( .صلحــی کــه همــه صل 
شــکلگیری خاورمیانــه معاصــر .تهــران :نشــر ماهــی.
فض ـلاهلل ،سیدمحمدحســین« .)1372( .آفــاق فکــری عالمــه کاش ـفالغطاء :گفتوگــو بــا آی ـتاهلل
سیدمحمدحســین فض ـلاهلل» .آورای بیــداری :ویژهنامــه روزنامــه جمهــوری اســامی بــه مناســبت
چهلمیــن ســال رحلــت آی ـتاهلل شــیخ محمدحســین کاش ـفالغطاء ،اردیبهشــت.
فلســفی ،محمدتقــی .)1376( .خاطــرات و مبــارزات حجتاالســام و مســلمین فلســفی ،تهــران:
مرکــز اســناد انقــاب اســامی.
قانــون ،مرتضــی .)1381( .دیپلماســی پنهــان ،جســتاری در روابــط ایــران و اســرائیل در عصــر پهلــوی.
تهران :طبرســتان.

کوئیگلــی ،جــان .)1372( .فلســطین و اســرائیل :رویارو یــی بــا عدالــت .ترجمــه ســهیال ناصــری،
تهــران :مؤسســه چــاپ و انتشــارات وزارت امــور خارجــه.
کیالــی ،عبدالوهــاب .)1366( .تار یــخ نویــن فلســطین .ترجمــه محمــد جواهرالــکالم ،تهــران:
انتشــارات امیرکبیــر.
کاشــانی ،محمــود .)1386( .آی ـتاهلل کاشــانی بــه روایــت اســناد و خاطــرات .تهــران :مرکــز اســناد
انقــاب اســامی.
معتدل ،دیوید .)1389( .دنیای اسالم و جنگ آلمان نازی .تهران :نشر ثالث.
مدنــی ،جال لالدیــن .)1362( .ایــران اســامی در برابــر صهیونیســم :چهــل ســال مبــارزه ملــت
مســلمان ایــران در جهــت اتحــاد اســامی علیــه صهیونیســم .تهــران :انتشــارات ســروش.
معدندارآرانــی ،عبــاس .)1398( .روش تحقیــق تطبیقــی در علــوم انســانی .تهــران :انتشــارات
ســمت.
موســوی بجنــوردی ،محمدکاظــم .)1383( .دائرةالمعــارف بــزرگ اســامی .ج ،2تهــران :مرکــز
دائرةالمعــارف بــزرگ اســامی.
مهاجرنیــا؛ محســن .)1389( .اندیشــه سیاســی متفکــران اســامی :جلــد ســوم :فقــه سیاســی شــیعه.
تهــران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی.
نجفــی ،موســی .)1375( .اندیشــه دینــی و سکوالریســم در حــوزه معرفــت سیاســی و غربشناســی
(ده ههــای نخســتین یکصدســال اخیــر ایــران) .تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی.
ورعــی ،جــواد .)1397( .احــوال ،افــکار و آثــار عالمــه شــیخ محمدحســین کاشـفالغطاء .قــم :نشــر
مؤسســه کتابشناســی شــیعه.
ورعــی ،جــواد« .)1398( .کاشـفالغطاء و مســئله فلســطین :ابعــاد و راهکارهــا» .فصلنامــه علمــی-
پژوهشــی حکمــت متعالیــه ،قــم :انجمــن مطالعــات سیاســی قــم.
والیتــی ،علیاکبــر .)1380( .ایــران و تحــوالت فلســطین (1317-1357ش1939-1979 /م).
تهــران :مرکــز اســناد و تار یــخ دیپلماســی.

