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مختصری درباره دانشنامه  انقالب اسالمی 

بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامی از زمان تأسيس، جهت تحقق اهداف و 
رسالت های تعريف شده برای بنياد، سياس��ت ها و راهبردهای پژوهشی خود را بر محور 

موضوعات زير متمركز نمود:

الف. انقالب اسالمي و فرهنگ شيعه 
مهم ترين مباحث و موضوعات مربوط به اين محور در پی تبيين نسبت انقاب اسامي 
و نظام جمهوري اسامي با فرهنگ اس��امي به طور عام و فرهنگ شيعه به طور خاص 
اس��ت. هدف پژوهش هاي مربوط به اين مح��ور بايد تأثيراتي را كه انقاب اس��امي از 
فرهنگ ديني پذيرفته است، نشان دهد. مهم ترين س��رفصل هايي كه مي تواند در اين 

محور مورد توجه محققان و دانش پژوهان باشد عبارت اند از: 
1. انقاب اسامي و سنت نبوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 
2. انقاب اسامي و سنت علوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 

3. انقاب اسامي و آموزه هاي قيام حسيني و نهضت عاشورا 
 4. انق��اب اس��امي و رابط��ه آن ب��ا انديش��ه هاي مهدوي��ت و فلس��فه دول��ت 
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كريمه و جامعه توحيدي 
و... 

از آنجايي كه سكوالرها و مخالفان حكومت اس��امي در تاش اند كه در جامعه رابطه 
انقاب اسامی با فرهنگ اس��امی را مورد ترديد قرار دهند و در جامعه القا نمايند كه 
انديشه انقاب اسامي و حكومت اسامي تحت تأثير برداشت شخصی امام خمينی)ره( 
از دين بوده و داراي ريشه هاي عميق در فرهنگ اسامي و رابطه دين و سياست نيست، 
محققان و دانش پژوهاني كه مايل به پژوهش در اين محور هستند بايد تاش كنند كه 
با توجه به سنت نبوي و سيره ساير معصومين)ع(حقانيت برداشت هاي امام خميني و 

پيروان انقاب اسامي را در اين رابطه به صورت مستند و علمي اثبات نمايند. 
مهم ترين بحث اين محور نقش انقاب اسامي در بازآفريني تمدن اسامي است. تمدن 
اسامي بي ترديد ميراث گرانقدري اس��ت كه تحت تأثير فرهنگ قرآني، سنت نبوي و 
سيره معصومين)ع( دگرگوني هاي عظيمي را در جهان در طول 1400 و خرده اي سال 
ايجاد كرده است. مسلمانان براي بازآفريني نقش مجدد فرهنگ اسامي در ايجاد موج 
جديدي از تمدن اسامي در دوران جديد نياز به يك انديشه نظام مند، پويا، عدالت محور، 
مقتدر، عقاني و معنوي دارند. اهميت انقاب اسامي و انديشه هاي امام خميني)ره( 
در اين ميان از مهم ترين محورهايي اس��ت كه مي تواند در چنين نسبتي مورد تجزيه و 

تحليل قرار گيرد. 

ب. ريشه هاي فكري انقالب اسالمي 
پژوهش پيرامون هويت فكري، فلسفي، فرهنگي و ديني انقاب اسامي و انديشه هاي 
امام خميني از مهم ترين محورهايي است كه براي غنابخشي به نظريه انقاب اسامي 
اهميت ويژه اي دارد. در حال حاضر مهم ترين موضع تهاجم دش��منان انقاب اسامي 
متمركز بر اين محور است. مخالفان حكومت اسامي براي تضعيف مباني فكري انقاب 
اسامي يا به مباني معرفت شناسي انقاب و يا به هويت تاريخي آن مي تازند و پيوسته 
القا مي كنند كه چون انقاب اسامي و انديشه حكومت اسامي ريشه در مباني فكري 

عالمان شيعه ندارد، نمي تواند پايدار بماند. 
مهم ترين موضوعاتي كه در اين محور قابل پژوهش است عبارت اند از: 

1. چشم انداز عالمان شيعه به مس��ئله حكومت و سياست در تاريخ اسام به خصوص 
در دوران معاصر 
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2. پيشينه هاي تاريخي واليت فقيه در حوزه فقه سياسي، فقه حكومتي و فقه كامي 
3. متفكران حكومت اسامي در دوران معاصر 

4. نظريه هاي مربوط به حكومت اسامي 
نقطه تمركز پژوهش هاي مربوط به اين فصل، استنباط مباني فكري حكومت اسامي 

از كام، فقه، فلسفه، عرفان، اخاق و ديدگاه هاي اجتماعي عالمان شيعي است. 

پ. ريشه هاي اجتماعي، سياسي و تاريخي انقالب اسالمي 
تشكيك در توانايي انديشه ديني براي ايجاد جنبش هاي اجتماعي و تأسيس نظام هاي 
سياسي پايدار يكي ديگر از مهم ترين محورهايي است كه در دفاع از نظام هاي سياسي 
ديني نمي توان از آن غفلت كرد. مخالفان حكومت اسامي در بهره گيري از نوعي نگاه 
پوزيتيويس��تي به تاريخ تحوالت جنبش ها و انقاب ها و فرهنگ ها، عموماً در پي القاي 
اين ديدگاه هستند كه ايجاد دگرگوني اجتماعي در عصر سلطه مطلقه مدرنيته از طريق 

تفكرات ديني كه متعلق به دوران ماقبل مدرنيته است، امكان پذير نيست. 
دانش پژوهاني كه عاقه مند به پژوهش در اين محور هستند عموماً بايد نقطه عزيمت 
پژوهش خود را بر اثبات توانايي دي��ن در ايجاد جنبش هاي اجتماعي در ايران معاصر و 
ساير كشورهاي اسامي متمركز كنند. در اين محور مهم ترين موضوعات عبارت اند از: 

1. انقاب اسامي و نهضت هاي دوران معاصر. 
2. تحوالت سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و فرهنگي ناشي از اعتقادات ديني 

در ايران معاصر. 
3. ناكارآمدي تفك��رات مدرن و فقر تفك��ر در جريانات شبه روش��نفكري براي ايجاد 

تحوالت بنيادي در ايران معاصر. 
4. اثرات نفوذ تجدد غرب��ي در عقب ماندگي ايران معاصر و نق��ش اعتقادات ديني در 

بيداري جامعه. 
پژوهش��گران عاقه مند به اين محور بايد تاش كنند با توجه به اسناد و مدارك به جا 

مانده در اين دوران موضوعات مربوط به اين محور را مورد پژوهش قرار دهند. 

ت. شناخت ارکان نظام جمهوري اسالمي ايران 
از مهم ترين مباحث مربوط به توانايي نظام جمهوري اس��امي اي��ران مباني فقهي و 
حقوقي آن و تفاوت بنيادهاي اين نظام با ساير نظام هاي سياسي است. متأسفانه هنوز 
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گفتمان رسمي سياس��ت در تحليل انقاب اسامي و ش��ناخت اركان نظام جمهوري 
اسامي ايران غلبه دارد و محققان انقاب اسامي با همان قالب هاي غربي در پي تبيين 
اين انقاب مي باش��ند. اكنون ديگر ترديدي نيس��ت كه قالب هاي تفكر غربي در حوزه 
سياست براي شناخت انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي ايران كامًا عقيم بوده و 

نمي تواند منجر به توليد علم در اين حوزه شود. 
پژوهشگراني كه تمايل به پژوهش در اين محور دارند بايد تمامي همت خود را در توليد 
تفكرات جديد و نظريه هاي بديع برآمده از انقاب اس��امي در ميان نظريه هاي انقاب 
اسامي و نظام جمهوري اسامي در ميان ساير نظام هاي سياسي قرار دهند. مهم ترين 

موضوعات تحت اين محور عبارت اند از: 
1. ماهيت نظام جمهوري اسامي و تفاوت هاي آن با نظام هاي ديگر 
2. تعامل مردم ساالري و باورهاي ديني در نظام جمهوري اسامي 

3. بنيادهاي فقهي و حقوقي نظام جمهوري اسامي و تفاوت آن با ساير جمهوري ها 
4. مطالعه تطبيقي نظام جمهوري اسامي با ساير نظام ها از جنبه حقوق اساسي 

5. نظام جمهوري اسامي و تفكرات جديد در سياست 
6. نظام جمهوري اسامي و بازسازي هويت ملي 

ث. آسيب شناسي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 
آسيب شناسي انقاب اس��امي فصل مهم ديگري از چالش هايي اس��ت كه هر نظام 
انقابي، نوپا و جديد در عرض آن قرار دارد. شناخت آفات انقاب بي ترديد بدنه نظام و 
نيروهاي انقاب را از آسيب ها و خطرهايي كه در كمين نشسته است دور نگاه مي دارد. 

در اين محور موضوعاتي چون: 
1. آفات فكري و اخاقي 

2. آسيب هاي تشتت سياسي و فرهنگي 
3. آفات دنياگرايي و گرايش به تمايات اصالت سود و لذت 

4. آفات مردم گريزي 
5. آفات دين گريزي و تمايات سكوالريستي 

6. آسيب هاي ناشي از عدول از آرمان هاي انقاب اسامي 
7. آسيب هاي ناشي از گروه گرايي، باند بازي، حزب سازي و...

8. آفات خروج نسل هاي انقابي از نظام 
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و... مهم ترين موضوعات قابل بررسي در اين محور مي باشد. 

ج. انديشه ها و آرمان هاي امام خمينی)ره(
انقاب اس��امي ايران بي ترديد بدون نام امام خميني)ره( در جهان ش��ناخته ش��ده 
نيست. اگر قرار است اين انقاب پايدار بماند و اثرات خود را در زنده شدن دين در حيات 
اجتماعي نشان دهد بايد ذره اي از انديشه ها و آرمان هاي امام خميني)ره( عدول نكند. 
اكنون دشمنان انقاب اسامي حجم عظيمي از تهاجمات خود عليه انقاب اسامي را 
بر روي تخريب يا تحريف شخصيت، انديشه ها و آرمان هاي امام خميني سرمايه گذاري 
نموده اند. بر تمامي دوستداران انقاب اس��امي واجب است كه ياد و نام امام را هميشه 

زنده نگه دارند. 
كس��اني كه مايل به پژوهش در اين محور هس��تند مي توانند با تمرك��ز و تفحص در 

موضوعات زير سد محكمي بر سر راه دشمنان انقاب اسامي ايجاد نمايند: 
1. زندگي و زمانه امام 

2. آرمان ها و انديشه هاي امام 
3. نوآوري هاي فقهي، كامي، سياسي و... امام 
4. امام در چشم انداز دوستان انقاب اسامي 
5. امام در چشم انداز دشمنان انقاب اسامي 

و...

چ. اثرات انقالب اسالمي در دنياي اسالم و جهان 
انقاب اسامي به عنوان آخرين انقاب بزرگ اجتماعي در دوران سلطه مطلق مدرنيته 
از يك طرف و تنها انقاب بزرگ اجتماعي برآمده از انديشه هاي اسامي و باورهاي ديني 
از طرف ديگر به خودي خود، اثرات ترديدناپذيري را در جهان به جا گذاشته است. اين 
اثرات از زواياي مختلفي قابل بررسي است. عاقه مندان به اين محور مي توانند با تمركز 
بر موضوعات زير فضاي الزم را براي بررسي اثرات انقاب اسامي در همه زمينه ها چه 

در دنياي اسام و چه در جهان سكوالر فراهم سازند: 
مهم ترين موضوعات اين محور عبارت اند از:

1. انقاب اسامي و نهضت هاي اسامي در جهان پساسكوالر 
2. انقاب اسامي و نهضت هاي رهايي بخش در جهان پساسكوالر 
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3. تأثير انقاب اسامي بر نظريه هاي انقاب 
4. تأثير انقاب اسامي بر قالب هاي نظام هاي سياسي مردم ساالر 

5. انقاب اسامي و تحول مفاهيم سياست، فلسفه، فرهنگ و اجتماع 
6. انقاب اسامي و دگرگوني هاي استراتژي هاي سياسي، ديني و فرهنگي 

7. انقاب اسامي و مسئله فلسطين و صهيونيسم بين الملل 
8. انقاب اسامي و دكترين جهاني شدن، فرهنگ، سياست و اقتصاد 

ح. دستاوردهاي انقالب اسالمي 
از مهم ترين مباحثي كه در طول حاكميت انقاب اس��امي تا به امروز دشمنان نظام 
جمهوري اسامي بر روي آن سرمايه گذاري ويژه اي كرده اند، ناكارآمد نشان دادن اين 
نظام در تأمين خواسته هاي فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه است. 
پيوسته در گوش��ه و كنار مي شنويم كه انقاب اس��امي هيچ كاري براي مردم انجام 
نداده است. كساني كه مايل به پژوهش در اين زمينه مي باش��ند بايد با تكيه بر آمارها، 
اسناد و مدارك و تحليل هاي واقعي و عقاني اوضاع ايران را قبل از انقاب اسامي- به 
خصوص در دوره حاكميت 70 ساله نظام مشروطه سلطنتي- با تحوالت بعد از انقاب 
اسامي مقايسه نمايند و به مردم نش��ان دهند كه چه تحوالت بزرگي از نظر اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و فكري در ايران اتفاق افتاده است. در اين محور مهم ترين 

موضوعات عبارت اند از: 
1. دستاوردهاي فكري و علمي انقاب اسامي 

2. دستاوردهاي سياسي و فرهنگي 
3. دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي 

4. توليد مفاهيم جديد 
5. زنده شدن دين در حيات اجتماعي 

6. بازسازي نقش محوري زن در جامعه و نجات زن ايراني از كااليي شدن در تقليد غربي 
7. انقاب اسامي و بازسازي هويت زن ايراني 

8. انقاب اسامي و بيداري عقل ايراني 
9. انقاب اسامي و توسعه روستايي 

10. انقاب اسامي و زوال نظام ضد عقلي و ضد ديني شاهنشاهي در ايران 
و...
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خ. ساير موضوعات 
در فرهنگ انقاب اسامي عاوه بر محورها و موضوعات مذكور، ظرفيت هاي بزرگي 
براي پژوهش وجود دارد كه عاقه مندان مي توانند ب��ا تمركز بر آنها در توليد فرهنگ و 

ادبيات ويژه انقاب اسامي كمك شاياني نمايند. مباحثي چون: 
1. چهره ها، شخصيت ها و متفكران تأثيرگذار در انقاب اسامي 

2. شهدا، جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي آنها 
3. نقد متون و منابع پيرامون انقاب اسامي و تاريخ معاصر ايران 

4. نق��د ديدگاه ه��ا و جريان��ات و گرايش ه��اي مواف��ق و مخال��ف انقاب اس��امي 
)جريان شناسي( 

5. بررسي اس��ناد و مدارك مربوط به انقاب اسامي مثل اس��ناد ساواك، اسناد النه 
جاسوسي، اسناد منتشرنشده پيرامون انقاب اسامي و...

6. تحليل مناس��بت ها و رخدادهاي مهم و تأثيرگذار در دوران انقاب اس��امي مثل: 
جنگ تحميلي، جنگ قومي گروهك ها عليه انقاب اس��امي، تروريس��م عليه انقاب 

اسامي، تسخير النه جاسوسي، سقوط ليبرال ها و ده ها موضوع ديگر در اين زمينه. 

چرا تدوين دانشنامه انقالب اسالمی؟ 
بی ترديد انقاب اسامی، اهميت و عزتی بی نظير در جهان كنونی دارد. يكی از راه های 
معرفی جامع و روشمند اين انقاب بزرگ اجتماعی، سياسی و فكری، تدوين دانشنامه 

انقاب اسامی است. 
با درك دشواری ها، مشكات و موانع موجود در راه شناخت عميق، دقيق و كامل مبانی 
اصلی انقاب اسامی، مجاهدت ها و جانفشانی های ملت بزرگ ايران در مسير استقال، 
آزادی و جمهوری اسامی و آرمان ها و انديشه های پيشوای بزرگ ملت ايران، حضرت 
امام خمينی)قدس سره الشريف(، ضرورت تدوين دانش��نامه انقاب اسامی به عنوان 
يكی از اصولی ترين اقدامات جهت تحقق سياس��ت ها و راهبردهای مذكور، با توجه به 

مسائل زير بديهی است: 
1. فقدان منابع مرجع

2. خطر منابع رو به رشد شفاهی و ضرورت تأكيد بر منابع تحقيقی 
3. پيشگيری از خطر تحريف

بر اس��اس اين ضرورت ها، اهداف اصلی تدوين دانشنامه انقاب اس��امی به قرار زير 
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تبيين گرديد: 
1. تعريف و تثبي��ت ديدگاه صائبی از تاريخ انقاب اس��امی با ابتناء به انديش��ه های 

حضرت امام خمينی)ره(
2. ارايه مجموعه ای يك دست، دقيق و عميق از تاريخ انقاب اسامی 

3. شناسايی، تدوين و تبيين مفاهيم جديد حوزه انقاب اسامی 
4. تبيين تأثير انقاب اسامی در تحوالت سياسی و اجتماعی ايران، منطقه و جهان

5. تبيين دستاوردهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی انقاب اسامی
6. تبيين تأثير انقاب اسامی در نظريه ها و الگوهای جنبش های اجتماعی و سياسی 

و الگوهای جديد نظام سياسی 
7. گردآوری نظري��ات، موضوعات و ديدگاه های موافق��ان و مخالفان پيرامون انقاب 

اسامی
بنابراين دانشنامه، در برگيرنده اطاعات عمومی، با قالب توصيفی و مستند نسبت به 
مدخل ها به صورت اجمالی و نيز تفصيلی با ذكر زمان و مكان دقيق رويدادها و واقعيت ها 
و اطاعات عمومی مقدمات��ی به اضافه نقش مداخل )رويدادها، ش��خصيت ها، احزاب، 
گروه ها و جريان ها، مفاهيم، رس��انه ها، هنر و ادبيات، رخداده��ا و...( در تحوالت عمده 

دوران معاصر است. 
از آنجا كه تحوالت، شخصيت ها و جريان های متنوعی در دوران معاصر در ايران، جهان 
اسام و غرب، با انقاب اسامی به طور مستقيم و غير مستقيم مرتبط بوده اند، بنابراين 
در گزينش مدخل ها، ساختاربندی و نگارش آنها، به دو شاخص اساسی توجه شده است: 
1. موضوع ها، مفاهيم، ش��خصيت ها و رخدادهايی كه با شكل گيری و پيروزی انقاب 

اسامی مرتبط اند.
2. موضوع ها، مفاهيم، شخصيت ها و رخدادهايی كه تحت تأثير انقاب اسامی شكل 

گرفتند.
با تفاصيل مذكور، نصابنامه گزينش مدخل های اين دانش��نامه به ش��رح زير تعيين 

گرديد: 
الف. مفاهيم برخاسته از فرهنگ و تمدن اسامی، نظير توحيد، شهادت، جهاد، شورا، 
مش��روعيت، واليت، امامت، امت، داراالس��ام، دارالكفر، نفاق، منافقين، فتنه، عاشورا، 
غدير، مهدويت، دولت كريمه... اغلب اين مفاهيم، ابعاد تاريخی، كامی و فقهی دارند؛ 
كه با توجه به هدف اين دانش��نامه، بررس��ی اين ابعاد با توجه به معنازايی آنها در حوزه 
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انقاب اسامی، در حيطه وظايف قرار می گيرد. در اين دانشنامه، معنای سياسی و كاربرد 
اجتماعی اين مفاهيم مدنظر است و به ابعاد فوق فقط تا آنجا اشاره مي شود كه به درك 

فضای انقاب اسامی و نقش اجتماعی دين در دنيا كمك رساند.
ب. ادبيات برخاسته از انقاب اس��امی، مانند اس��تكبار، طاغوت، مفسد فی االرض، 
مستضعف، مس��تكبر و... به اين مفاهيم از آن جهت توجه مي شود كه معنازايی و توان 
توليدی ادبيات انقاب اسامی را در ايجاد مفاهيم جديد در حوزه سياسی و اجتماعی 

نشان می دهد. 
ج. مفاهي��م برخاس��ته از ادبيات روزم��ره اجتماعی، سياس��ی... مانن��د، ايدئولوژی، 
دموكراسی، آزادی، استعمار، فمينيسم، جمهوريت، مقبوليت، مردم ساالری و... به اين 
مفاهيم از اين جهت توجه مي شود كه نحوه ورود اين مفاهيم به ادبيات انقاب اسامی 
و موضع گيری مسلمانان نسبت به آنها، در فهم انقاب اسامی اهميت دارد؛ اينكه ملت 
ايران و رهبری انقاب از لحاظ نظری چگونه اين مفاهيم را تفسير و در عمل چه موضعی 

در برابر آن اتخاذ كرده اند.
در نگارش مداخل دانشنامه انقاب اس��امی نه تنها مبانی مذكور مورد توجه شورای 
علمی و سياستگذاری قرار دارد بلكه در رأس تمامی اين دستورالعمل ها و شيوه نامه ها، 
منش��ور تاريخ نگاری انقاب اس��امی كه امام راحل در نامه م��ورخ 1367/10/25 به 
حجت االسام والمسلمين س��يد حميد روحانی صادر فرمودند مبنای پژوهش مداخل 

دانشنامه است. امام در اين منشور فرمودند: 
اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايل اند و يا بدان گونه كه دس��تور 
گرفته اند می نويس��ند، نه آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول می دانند 
كه كتابشان بنا اس��ت به چه نتيجه ای برس��د و در آخر به همان نتيجه 
هم می رسند. از ش��ما می خواهم هر چه می توانيد سعی و تاش نماييد 
تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين اهداف 
انقاب ها را در مس��لخ اغراض خود و يا اربابانش��ان ذبح می كنند. امروز 
همچون هميش��ه تاريخ انقاب ها، عده ای به نوش��تن تاريخ پر افتخار 
انقاب اسامی ايران مشغول اند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ 
جهان پر است از تحسين و دشنام عده ای خاص، له و يا عليه عده ای ديگر 
و يا واقعه ای در خور بحث. اگر شما می توانستيد تاريخ را مستند به صدا 
و فيلم حاوی مطالب گوناگون انقاب از زبان توده های مردم رنجديده 
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كنيد، كاری خوب و شايس��ته در تاريخ ايران نموده اي��د. بايد پايه های 
تاريخ انقاب اسامی ما چون خود انقاب بر دوش پابرهنگان مغضوب 
قدرت ها و ابرقدرت ها باشد. شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه 
ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايی قيام كردند و فكر اسام ناب محمدی 
را جايگزين تفكر اسام سلطنتی، اس��ام سرمايه داری، اسام التقاط و 
در يك كلمه اسام امريكايی كردند. شما بايد نشان دهيد كه در جمود 
حوزه های علميه آن زمان كه هر حركتی را متهم به حركت ماركسيستی 
و يا حركت انگليس��ی می كردند، تنی چند از عالمان دين باور دست در 
دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را به 
آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشنی ترسيم 
كنيد كه در سال 41، س��ال شروع انقاب اس��امی و مبارزه روحانيت 
اصيل در مرگ آباد تحجر و تقدس مآبی چه ظلم ه��ا بر عده ای روحانی 
پاكباخته رفت، چه ناله های دردمندانه كردند، چه خون دل ها خوردند، 
متهم به جاسوسی و بی دينی ش��دند ولی با توكل بر خدای بزرگ كمر 
همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان با زدند 
و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكری و تحجرگرايی، 

سرافراز- ولی غرقه به خون ياران و رفيقان خويش- پيروز شدند.1
فصلنامه پانزده خرداد از اين ش��ماره در نظر دارد در بخش ويژه ای به مناس��بت های 
مختلف، تع��دادی از مدخل هايی كه به نگارش درآمده اس��ت را در معرض داوری های 
خوانندگان محترم قرار دهد تا عاوه بر استفاده از ديدگاه های صاحب نظران و محققان 
و دانش پژوهان، نقاط ضعف و كاس��تی های مقاالت برطرف گردد. ت��ا به نصرت الهی و 
وظيفه مندی و مسئوليت پذيری دوستداران انقاب اسامی، دانشنامه ای جامع، مانع و 

منطبق بر خواست و آرمان های انقاب اسامی و امام خمينی تدوين گردد. 
پيشاپيش از تمامی دل سپردگان به انقاب اسامی كه با مطالعه اين مدخل ها و ارايه 
نظرات خود به جامعيت و غنای اين كار بزرگ و ماندگار ياری می رسانند، سپاسگزاريم.

بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی- فصلنامه پانزده خرداد

1. صحيفه امام، ج21، ص240. 
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انواری، محی الدين، روحانی مبارز نهض��ت امام خمينی، عضو جامعه روحانيت مبارز 
تهران 

محمدباقر محي الدين انواري معروف به محی الدين انواری در 1305ش در محله باغ 
پنبه قم )باجك فعلی( در خانواده ای روحانی به دنيا آمد. پدرش، زين العابدين انواری- از 
ش��اگردان ما علی معصومی همدانی و ميرزا محمد همدانی- و م��ادرش، زهرا علمی 
انواری، فرزند محمد علمی انواری- از علمای همدان- بود. )ياران امام به روايت اس��ناد 

ساواك )39(، ص7؛ عامری، ص17- 18(. 
پدر انواری- كه از 1299ش به قم رفته بود و به اس��تفاده از دروس علمای آنجا مانند: 
شيخ ابوالقاسم كبير قمی، سيد محمدتقی خوانس��اری و حاج شيخ عبدالكريم حائری 
مشغول بود- در 1310ش از سوی حاج شيخ عبدالكريم حائری مأموريت يافت تا برای 
تبليغ احكام و نشر معارف اس��ام به همدان بازگردد؛ بنابراين انواری در پنج سالگی به 
همراه پدر و مادرش به همدان رفت. از آنجا كه پدر و مادر وی به تعليم و تربيت فرزندشان 
اهميت می دادند، او را در پنج س��الگی به مدت دو سال به مكتب خانه فرستادند. او پس 
از يادگيری خواندن و نوشتن به مدرسه شرافت- كه از جمله مدارس جديد بود- رفت و 
با آنكه در آن زمان، علما فرزندانشان را به چنين مدارسی نمی فرستادند به دليل اينكه 
مدير آنجا فردی متدين و از دوستان پدر انواری بود، او فرزندش را به آن مدرسه فرستاد. 
انواری همزمان با تحصيل در مدرس��ه، ادبيات عرب، منطق و كتاب اصولي معالم الدين 
را نزد پدرش فراگرفت ولي فراگيري علوم ديني را به طور رسمی با ورود به حوزه علميه 
آخوند در همدان آغاز كرد. او به سبب شوق فراوان به يادگيری علوم دينی، در 1322ش 
راهي حوزه علميه قم ش��د )← ياران امام به روايت اسناد س��اواك )39(، ص9؛ عامری، 

ص19-18(.
وی دو سال در قم به خواندن دروس ميانی )سطح( پرداخت ولی به سبب فقر و سختی 
معيشت و با تشويق شيخ عباس انصاری به تهران آمد. در تهران در مدرسه علميه مروي 
اقامت گزيد و نزد عالمان اين شهر به تكميل دروس ميانی و پس از آن با شركت در دروس 
خارج فقه و اصول به تكميل آموخته های خويش پرداخت و به درجه اجتهاد نايل شد. 
او در اين مدت همچنين به فراگيری منطق و فلسفه )منظومه حاج ما هادی سبزواری 
و الهيات ش��فا( پرداخت. از مهم ترين اس��تادان او در تهران می توان به ميرزا محمدباقر 
آشتيانی، آقا عماد رشتی، ميرزا ابوالحسن ش��عرانی، مهدی الهی قمشه ای، محمدتقی 
آملی و مرتضی مطهری اش��اره كرد )← عامری، ص20-21(. او همزمان با تحصيل، به 
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تدريس كتا ب های حاشيه ما عبداهلل، شرح لمعه، رسائل و مكاسب پرداخت و شاگردانی 
تربيت  كرد )← عامری، ص21(. او در 1327ش با دختر شيخ عباس انصاري ازدواج كرد 

و از اين ازدواج صاحب سه فرزند به نام های: حسين، قدسی و زهره شد )← همانجا(. 
انواری فعاليت های سياسی اش را به صورت جدی از زمان ماجرای انجمن های ايالتی 
و واليتی در 1341ش آغاز كرد. در بعضی از منابع آورده اند كه او از سال ها پيش از آغاز 
نهضت امام خمينی به منزل سيد ابوالقاسم كاش��انی يكی از رهبران نهضت ملی شدن 
صنعت نفت ايران رفت و آمد داشت و بدين ترتيب در جريان مسائل سياسی قرار گرفت. 
همچنين هم حجره ای  بودن با سيد هاشم حس��ينی در دوره طلبگی در مدرسه مروی 
تهران و تردد س��يد مجتبی نواب صفوی به اين حجره، باعث آشنايی او با فدائيان اسام 
شد و نواب صفوی پيشنهاد همكاری و نظارت بر مطالب نشريه منشور برادری را به او داد. 
ولی وی به دليل اش��تغال به تحصيات حوزوی و كمبود وقت از پذيرش اين مسئوليت 
خودداری كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك، ص10-12؛ عامری، ص24-23(.

يكی از اتفاقات مهم و سرنوشت س��از زندگی انواری، آشنا ش��دن با امام خمينی بود؛ 
انتشار كتاب اس��رار هزارس��اله به قلم علی اكبر حكمی زاده در 1322ش- كه با تأثير از 
وهابيت و انديشه های كسروی، از باورهای ش��يعيان و تشكيات روحانيت شيعه انتقاد 
كرده بود- و عكس العمل امام خمينی به آن با تعطيل كردن درس و نوشتن كتاب كشف 
اسرار، موجب آش��نايی وی با انديشه های امام  خمينی شد. نخس��تين ماقات او با امام 
خمينی، در مدرسه فيضيه روی داد و زمينه  ساز رفت و آمدهای بعدی او به همراه مرتضی 
مطهری به منزل امام خمينی و سبب عاقه مندی انواری به ايشان شد. چنانكه پس از 
درگذشت آيت  اهلل بروجردی، انواری از مروجان مرجعيت امام خمينی شد )← ياران امام 

به روايت اسناد ساواك )39(، ص12-13؛ عامری، ص26-25(. 
پس از تصويب اليحه انجمن های ايالتی و واليتی در 1341ش، علما و روحانيان تهران 
در اعتراض به آن، اعاميه هايی خطاب به مل��ت ايران صادر كردند. انواری نيز با امضای 
اعاميه های مزبور به صف علمای مخالف اين اليحه پيوست )← اسناد انقاب اسامی، 
ص22، 54؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك، ص13-14(. از آن زمان به بعد، حضور 
پررنگ انواری را به  عنوان يكی از عالمان مورد اعتماد امام خمينی در جريان های سياسی 
و مبارزه عليه سلطنت پهلوی می توان احس��اس كرد. در جريان انقاب سفيد، انواری، 
امام جماعت مسجد »چهل  تن« در بازار تهران بود و با سخنراني در هيئت های مذهبي 
به روشنگري و تبيين مسائل سياسي و شناساندن شخصيت امام خميني و ترويج نظرات 
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ايشان  پرداخت. وی از سوی امام خمينی مأمور شد تا نامه ا ی را كه ايشان خطاب به سيد 
محسن حكيم- مرجع تقليد شيعيان- با مضمون استمداد برای مبارزه با رژيم پهلوی و 
دفاع از تشيع نوشته بودند، در جمع برخی از علمای تهران بخواند )← ياران امام به روايت 

اسناد ساواك، ص 13-15؛ عامری، ص27(. 
با نزديك ش��دن عيد نوروز 1342ش، امام خمينی خواس��ته بودند عيد از طرف همه 
علمای قم و ديگر حوزه های علميه، عزا اعام شود تا بدين وسيله افكار ملت از خطرهايی 
كه از جانب شاه، متوجه اسام و ايران بود آگاه شود. انواری به همراه عده ای از روحانيان 
تهران در پاسخ به اين پيشنهاد امام خمينی، اعاميه ای را با عنوان »روحانيون، امسال 
عزا دارند« در 1341/12/28 چاپ و منتش��ر كردند )← اس��ناد انقاب اس��امی، ج3، 
ص58؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص16(. همچنين پس از حمله ماموران 
حكومت پهلوی به مدرس��ه فيضيه در فروردين 1342، امام خمينی در پيامی به تاريخ 
1342/2/12 ابعاد مختلف جنايات رژيم پهلوی را برای مس��لمانان ايران و جهان افشا 
كردند و چون اين ايام مصادف با ايام حج بود، امام خمينی به عده ای از روحانيان از جمله 
انواری مأموريت دادند تا در مراس��م حج، اين اعاميه ها را توزيع كنند و پيام مظلوميت 
مردم ايران را به گوش مسلمانان جهان برسانند. به نقل از بعضی منابع، انواری و گروهی 
از حجاج ايرانی، با همكاری يكديگر، موفق به تكثير بيش از يك ميليون نسخه اعاميه  
شدند و اعاميه های مزبور را در عرفات، منا و مسجدالحرام توزيع كردند )← امام خمينی، 
ج1، ص196-198؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص16-17؛ عامری، ص28-

.)29
در جريان قيام پانزده خرداد 1342و دستگيري امام خمينی، بسياري از علماي طراز 
اول حوزه هاي علميه قم، مشهد و ساير شهرستان ها در اعتراض به اقدامات رژيم پهلوی، 
به تهران مهاجرت كردند و خواستار آزادي بي قيد و شرط ايشان شدند. انواري نيز كه در 
تهران سكونت داشت، دوشادوش علماي مهاجر در فعاليت هاي مختلف آنان مانند انتشار 
اعاميه شركت  كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص17؛ عامری، ص30(.

به نقل از بعضی منابع، پس از تشكيل جمعيت مؤتلفه اسامی، افراد اين جمعيت از امام 
خمينی خواس��تند عده ای از علما را تعيين كنند تا در صورت عدم دسترسی به ايشان، 
آنها رابط بين امام خمينی و جمعيت مؤتلفه باش��ند. امام خمين��ی چهار تن از علمای 
مورد اعتماد خود را- كه ش��ورای روحانی مؤتلفه اسامی و مس��ئول نظارت بر اعمال 
و فعاليت های اين جمعي��ت بودند- انتخاب كردند؛ اين افراد عب��ارت بودند از: مرتضی 
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مطهری، محمد حسينی بهشتی، احمد مواليی و محی الدين انواری. به دليل حساسيت 
نوع فعاليت اعضای ش��ورای روحانی و تأمين امنيت جانی آنها، بيش��تر جلسات ميان 
محمدصادق اسامی- به  عنوان رابط مؤتلفه و شورای روحانيت- و انواری بود و از آنجا كه 
انواری امام جماعت مسجد »چهل تن« بازار بود، اين جلسات تحت پوشش استخاره و 
پرسش مسائل شرعی انجام می شد )← مهدوی كنی، ص120؛ ياران امام به روايت اسناد 

ساواك )39(، ص18؛ عامری، ص33-31(.
به دنبال اعدام انقابی حس��نعلی منصور توس��ط محمد بخارايی- از اعضای جمعيت 
مؤتلفه اسامی- و بازداش��ت وی و برخی ديگر از اعضای جمعيت مؤتلفه، انواری نيز از 
سوی مأموران اطاعات شهرباني در 1343/12/3 دستگير و روانه بازداشتگاه شد. ميزان 
ارتباط انواری با جمعيت مؤتلفه اسامی و شناسايی كس��ی كه فتوای اعدام منصور را 
صادر كرده بود مهم ترين موضوعاتی بودند كه بازجويان قصد دستيابی به آن را داشتند. 
در نهايت، برابر رأی ش��ماره 44/3/10/20 دادگاه تجديدنظر شماره يك اداره دادرسی 
ارتش، انواری به اتهام بر هم زدن اساس حكومت، قتل نخست وزير، حمل و فروش اسلحه 
غيرمجاز و اختفای متهم، به پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد و اين حكم در 
44/2/19 مورد موافقت دادس��تان ارتش قرار گرفت )← مهدوی كنی، ص121؛ ياران 
امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص20-22؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )33(، 

ص25؛ عامری، ص46-45(.
با اعام محكوميت انواري، برخي از علما و مراجع تقليد مانند: س��يد محسن حكيم، 
ميرزا احمد آشتيانی، اسداهلل مدني، محمدتقي فلس��في و احمد كفايی با ارسال نامه و 
تلگراف و ماقات حضوري با مس��ئوالن حكومت پهلوی، خواهان آزادي وی شدند ولی 
تاش های آنها بي نتيجه ماند )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص22؛ برای 

برخی از اين تاش ها ← عامری، ص61-59(.
انواری بيشتر دوران محكوميت خود را در زندان قصر سپري كرد. او در آنجا با تشكيل 
كاس های درس، به نش��ر معارف ديني مبادرت می ورزيد. اين كاس ها به دو ش��كل 
عمومی و تخصصی برگزار می شدند. او در كاس های عمومی به گفتن احاديث و تفسير 
آيات قرآن و در كاس های تخصصی به تدريس متون فقهی و اصولی چون: شرح لمعه، 
اصول فقه مظفر، رسائل، مكاس��ب و منتهی االصول می پرداخت )← ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )39(، ص23؛ عامری، ص48-50(. بنابه تشخيص شهربانی كل كشور و 
موافقت ساواك، انواری به دليل تشكيل جلسات مذكور و تحريك ساير زندانيان و اخال 
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در نظم و عدم رعايت مقررات داخلی زندان، در 48/6/27 به منظور عبرت ديگران- به 
همراه حبيب اهلل عسگراوالدی و مهدی عراقی- به زندان برازجان منتقل شد اما پس از نه 
ماه، به دليل درخواست مكرر خانواده زندانيان، با انتقال مجدد انواری به تهران موافقت 
و او در 49/3/11 به زندان قصر منتقل ش��د )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، 

ص23-24؛ عامری، ص54-52(. 
انواری پس از مدتی دوباره شروع به تشكيل جلس��اتی با هدف آگاه كردن زندانيان از 
مسائل مذهبی و اعتقادی كرد؛ بدين ترتيب، وی در زندان قصر نيز به يكی از افراد مؤثر و 
فعال تبديل شد. در 1354/10/15 او را به زندان كميته مشترك و از آنجا به بازداشتگاه 
اوين منتقل كردند تا فشار بيشتری بر او اعمال شود )← مهدوی كنی، ص156-157؛ 

ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص25-26؛ عامری، ص55-54(.   
در 1355/11/15، وی ب��ه همراه حبيب اهلل عس��گراوالدی و ابوالفضل حيدری مورد 
عفو قرار گرفت و از زندان آزاد ش��د )← عامری، ص69، 208( ولی بر خاف پيش بينی 
رژيم پهلوی مبنی  بر اينكه پس از اين، قوای انواری صرف مقابله با س��ازمان مجاهدين 
و ماركسيس��ت ها می ش��ود و او فرصت مبارزه با رژيم پهلوی را نخواهد داش��ت، دامنه 
فعاليت هاي مبارزات��ی انواري عليه رژي��م پهلوی- در عين مبارزه با ماركسيس��ت ها- 
گسترده تر  ش��د )← عامری، ص69-70؛ آرش��يو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب 
اسامی، سند شماره 112954(. او در اوج حوادث سال های 1356 و 1357ش همگام 
با روحانيان و شخصيت های مبارز، با صدور اعاميه به روش��نگری بر ضد رژيم پهلوی 
 پرداخت و به مناس��بت های مختلف مانن��د: اهانت روزنامه اطاعات ب��ه امام خمينی، 
حوادث تبريز، قم و تهران اعتراض خود را به مس��ائل جاری اعام  كرد )← اسناد انقاب 
اسامی، ج3، 236- 237، 242، 255، 264-265؛ عامری، ص71-73؛ یاران امام به 
روايت اسناد س��اواك )31(، ص605(. با ورود امام خمينی به فرانسه، انواری به همراه 
شمار ديگری از مبارزان سياسی، نامه ای را كه خطاب به ژيسكار دستن- رئيس جمهور 
فرانسه- نوشته شده و از او خواسته ش��ده بود تا رفتار شايسته ای با رهبر انقاب داشته 
باش��د، امضا كرد و خود نيز در فرانسه به امام خمينی پيوس��ت. او پيش از امام خمينی 
به ايران بازگشت و عهده دار نظارت بر انتظامات كميته استقبال از ايشان شد. از جمله 
فعاليت های ديگر او در اين مقطع، پيوس��تن به تحصن روحانيان در دانشگاه تهران در 
1357/11/8 بود كه در اعتراض به ممانعت دولت بختيار از بازگشت امام خمينی به ايران 
برپا شد )← روزشمار انقاب اسامی، ج6، ص246، 258؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر 
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امام خمينی، ج1، ص69؛ عامری، ص73؛ ناطق نوری، ج1، ص146، 157(.
در اسفند 1357، انواری از سوی امام خمينی به امامت جماعت مسجد جامع نارمك 
منصوب شد. و در همان سال از طرف امام خمينی برای تنظيم امور اصناف در كميته امور 
صنفي، مأموريت يافت )← امام خمينی، صحيفه امام، ج6، ص374؛ ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )31(، ص292(. در س��ال 1358ش، وی به  عنوان نماينده امام خمينی 
و سرپرست حجاج ايراني در مراس��م حج حضور يافت )← امام خمينی، ج10، ص61؛ 
محاتی، ص182( و در 1359ش نمايندگي امام خمينی در ژاندارمري كل كشور، طي 

حكمي به وی داده شد )← امام خمينی، ج12، ص452(. 
انواری بعد از پيروزی انقاب از اعضای مؤسس جامعه روحانيت مبارز تهران و نخستين 
دبير آن بود و در شهريور 1360 به عضويت شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز تهران 
برگزيده شد. وی به  عنوان يكی از اعضای جامعه روحانيت در ماجرای اختاف رجائی و 
بنی صدر بر سر انتخاب وزرا به حكميت برگزيده شد و در زمره كسانی بود كه در خصوص 
عزل يا ابقای بنی صدر با امام خمينی وارد مذاكره شدند )← عامری، ص74-77(. انواری 
در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسامي به نمايندگي از سوي مردم شهرستان 
رزن همدان انتخاب شد و در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسامی نيز از سوی مردم 
تهران به نمايندگی اين مجلس برگزيده شد و در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
نقش بسزايي ايفا كرد. وی همچنين در دوره اول و دوم مجلس خبرگان حضوری فعال 
داشت )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )39(، ص27؛ عامری، ص75-76؛ اطاعات، 
91/7/24، ص2(. آخرين مس��ئوليت انواری- عاوه بر عضوي��ت در جامعه روحانيت- 
سرپرس��تی مركز رس��يدگی به امور مس��اجد بود. او همچنين به  عنوان صاحب امتياز 
ماهنامه مسجد در عرصه اجتماعی و فرهنگی، فعاليت می كرد )← ياران امام به روايت 

اسناد ساواك )39(، همانجا؛ عامری، ص77(. 
محی الدين انواری پس از سال ها مجاهدت در نهضت امام خمينی و انقاب اسامی در 
23 مهر 1391 در سن 86 سالگی درگذشت و در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السام به 
خاك سپرده شد. رهبر جمهوری اسامی- آيت اهلل سيد علی خامنه ای- رئيس مجلس 
شورای اسامی و رئيس قوه قضائيه با صدور اعاميه هايی، درگذشت وی را تسليت گفتند 

)← اطاعات، همانجا(.  
مناب�ع: آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اس��امی؛ اسناد انقاب اسامی، 
ج3، ته��ران 1374ش؛ اطاعات، 91/7/24؛ امام خمينی، صحيف��ه  امام: مجموعه  آثار 
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امام خمينی)بيانات، پيامها، مصاحبه ها، احكام، اجازات ش��رعی و نامه ها(، ج1، 6، 10، 
12، تهران 1389ش؛ روزشمار انقاب اس��امی، ج6، تهران 1377ش؛ صغری )شها( 
عامری، آيت اهلل محی الدين انواری به روايت اسناد، تهران 1388ش؛ فرهنگنامه رجال 
روحانی عصر امام خمينی، ج1، تهران 1389ش؛ فضل اهلل محاتی، خاطرات و مبارزات 
شهيد محاتی، چاپ سيد حميد روحانی )زيارتی(، تهران 1376ش؛ محمدرضا مهدوی 
كنی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، چاپ غامرضا خواجه سروی، زمستان 1385ش؛ 
علی اكبر ناطق نوری، خاطرات حجت االسام والمس��لمين علی اكبر ناطق نوری، چاپ 
مرتضی ميردار، ج1، تهران 1384ش؛ ياران امام به روايت اس��ناد س��اواك )31(: عالم 
جاودان استاد شهيد مرتضی مطهری، تهران 1382ش؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك 
)33(: شهيد صادق ش��هيد محمدصادق اس��امی گيانی، تهران 1382ش؛ ياران امام 
به روايت اسناد س��اواك )39(: آيت اهلل حاج ش��يخ محمدباقر محی الدين انواری، تهران 

1386ش.   
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اندرزگو، س�يد علی، روحانی مبارز سياس��ی نهضت امام خمينی و عضو هيئت های 
مؤتلفه اسامی. 

س��يد علی اندرزو- كه بعدها ب��ه اندرزگو مش��هور ش��د- در 1316ش در تهران، در 
خانواده ای فقير به دنيا آمد. پدرش، س��يد اسداهلل، ابتدا ش��غل بنايی داشت و سپس به 
ابزار فروشی روی آورد. اندرزگو تحصيات ابتدايی خود را در سن هفت سالگی در دبستان 
فرخی آغاز كرد. او پس از طی دوره ابتدايی، به علت فقر مالی خانواده، ترك تحصيل كرد 
و در مغازه نجاری برادر خود- سيد حسن- در بازار تهران مشغول به كار شد )← ياران امام 
به روايت اسناد ساواك )8(، ص8-9؛ حسينيان، ج4، ص780؛ قس حماسه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص9 كه سال تولد او را 1318ش دانسته است(. او حدود ده 
سال به نجاری و پس از آن به شاگردی در يك لبنيات  فروشی و سپس به چايی فروشی 
پرداخت )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص65؛ ياران امام به روايت 

اسناد ساواك )8(، ص10، 118(. 
از آنجا كه اندرزگو به فراگيری علوم دينی عاقه مند بود، در كنار كار در بازار، نزد برخی 
از روحانيان تهران )ازجمله: ميرزا علی اصغر هرندی( ب��ه آموختن علوم حوزوی مانند: 
صرف، نحو و كتاب هايی مانند: تحف  العقول و نهج الباغه پرداخت )← ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )8(، ص9، 19؛ حسينيان، همانجا(. هنگامی كه حدوداً شانزده سال داشت 
توسط برادرش، سيد حسين، به هيئت صادق امانی- كه در خيابان لرزاده تهران تشكيل 
می شد- راه يافت. ورود اندرزگو به هيئت مزبور را بايد آغاز فعاليت های سياسی وی به  
شمار آورد. او در آنجا به  تدريج با افكار فدائيان اسام آشنا  شد و تحت تأثير افكار رهبر 
آنها- نواب صفوی- قرار گرفت. از فعاليت های اندرزگو در دهه 1330ش اطاعات زيادی 
در دست نيس��ت. در بعضی از منابع؛ اهم فعاليت های او، حضور در هيئت صادق امانی، 
آموختن برخی از دروس دينی )مانند اخاق و تفسير قرآن(، ارتباط با مراجع تقليد شيعه 
در قم و آگاه شدن از مسائل سياس��ی و موضع گيری علما در قبال اين مسائل ذكر شده 

است )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص14-13، 17(. 
در بعضی از منابع نوش��ته اند، اندرزگو پس از آش��نايی با فرزند اس��تادش- رضا صفار 
هرندی- و از طريق او در اوايل دهه 1340ش به ش��اخه نظام��ی هيئت های مؤتلفه راه 
يافت و فعاليت خود را در شاخه نظامی اين گروه آغاز كرد. هدف اصلی اين گروه اجرای 
احكام اسام و حمايت از نهضت امام خمينی در مبارزه با حكومت پهلوی بود. اعضای اين 
گروه به  تدريج پس از تهيه اسلحه و مواد منفجره به تمرين های نظامی پرداختند و تاش 



دانشنامه انقاب اسامي
624

دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

كردند مهارت های ويژه و ضروری برای ضربه زدن به حكومت پهلوی را به  دست آورند. 
آموزش های سياس��ی، اجتماعی و مبارزاتی اندرزگو نيز در خال همين سال ها صورت 
گرفت )← حسينيان، همانجا؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص 10-11، 14؛ 

حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص19، 22(.
اندرزگو- كه در اين زمان، يكی از اعضای هيئت های مؤتلفه و از مقلدان امام خمينی 
بود- در محرم 1342ش و در جريان تظاهرات روز عاشورا در تهران نقش فعالی داشت. 
او همچنين بعد از برگ��زاری تظاهرات مزبور به قم رفت و در مراس��م س��خنرانی امام 
خمينی در عصر 14خرداد 1342 )مطابق با عاش��ورا( شركت كرد. به دنبال دستگيری 
امام خمينی، او در تظاهرات 15خرداد 1342 در تهران حضور يافت و توس��ط ساواك 
دستگير شد )← دوانی، ج7، ص227؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 

ص22-20، 66(. 
با تبعيد امام خمين��ی و تصويب اليحه انجمن های ايالت��ی و واليتی، برخی از اعضای 
هيئت های مؤتلفه كه به سمت مبارزات مس��لحانه گرايش پيدا كرده بودند تصميم به 
اعدام انقابی حسنعلی منصور- نخست وزير وقت كه در تصويب اليحه مزبور در مجلس 
و تبعيد امام خمينی به تركيه نقش فعالی داش��ت- گرفتن��د. در تصميم گيری كميته 
شاخه نظامی هيئت های مؤتلفه اسامی، اندرزگو به  عنوان يكی از اعضای گروه عملياتی 
انتخاب شد و مسئوليت يافت تا اگر گلوله های محمد بخارائی )ضارب اول( به نخست وزير 
اصابت نكرد، او با شليك گلوله، وی را به قتل برساند. در اول بهمن 1343، اعضای گروه، 
حسنعلی منصور را با شليك چند گلوله به قتل رساندند. مطابق منابع، حسنعلی منصور 
با گلوله اسلحه بخارائی كشته شد اما برخی منابع گفته اند گلوله ای كه باعث كشته شدن 
نخست وزير شد از سوی اندرزگو شليك ش��د )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، 
ص3-4، 14-15، 39؛ عسكر اوالدی، ص167؛ ش��هدای روحانيت، دفتر اول، ص50؛ 
دوانی، ج7، ص228-229؛ حماسه ش��هيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص23، 

98-99؛ ربانی خلخالی، ص324(. 
مأم��وران امنيتی، عامان اع��دام انقابی منصور را به  س��رعت دس��تگير كردند ولی 
اندرزگو از صحنه واقعه فرار كرد. ي��اران اندرزگو مانند محمد بخارائ��ی، صادق امانی، 
مرتضی نيك نژاد و رضا صفار هرندی اعدام شدند و بعضی ديگر به حبس های طوالنی يا 
كوتاه مدت محكوم شدند. اندرزگو نيز به طور غيابی به اعدام محكوم شد و تحت تعقيب 
قرار گرفت. بر اساس منابع، او پس از خداحافظی با برخی از نزديكان، به آنها گفت قصد 
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دارد به مشهد برود اما ابتدا به قم و سپس به همراه طلبه ای كه عازم نجف بود به صورت 
قاچاقی به عراق رفت. مأموران امنيتی، خانواده وی را دس��تگير كردن��د و پدر، برادر و 
همسرش را تحت فشار  قرار دادند تا محل اختفای وی را به آنها بگويند. اندرزگو به ناچار 
از همسر اول خود جدا ش��د و بدين ترتيب زندگی مخفيانه ای را آغاز كرد به طوری كه 
هيچ كس از آشنايان وی از او اطاعی نداش��ت )← دوانی، ج7، ص229؛ حماسه شهيد 
اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص23-27، 35؛ یاران امام به روايت اسناد ساواك 

)8(، ص11، 17(. 
اندرزگو در 1344ش پس از چند ماه اقامت در عراق به ايران بازگشت و با نام مستعار 
شيخ عباس تهرانی، لباس روحانی به تن كرد و به تحصيل در حوزه علميه قم پرداخت. 
او در اين مدت در درس تفسير علی مش��كينی و ناصر مكارم شيرازی شركت كرد و به 
خواندن ادبيات و نيز سطوح فقه و اصول )شرح لمعه و قوانين( پرداخت )← یاران امام به 
روايت اسناد ساواك )8(، ص9-10، 19، 118؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص27، 29-30(. او در 1344ش يك بار ديگر به عراق رفت 
و با امام خمينی ماقات كرد. تاريخ دقيق س��فر او به عراق و مدت اقامتش در آن كشور 
مشخص نيست اما مطابق برخی اسناد، س��اواك در 1346ش از رفتن او به عراق مطلع 
بود و می دانست كه او در بازگشت، تعدادی از اعاميه های امام خمينی را با خود به ايران 
آورده و اقدام به چاپ و توزيع آنها در بين مردم كرده بود )← حماس��ه شهيد اندرزگو بر 
اساس اسناد و خاطرات، ص72، 86؛ 15خرداد، ش24، ص241؛ سليمی، ج1، ص57(. 
اندرزگو در 1347ش با س��اختن س��ينما در قم مخالفت كرد و ع��ده ای از طاب به 
سرپرستی او به منزل دو تن از مراجع تقليد شيعه- س��يد محمدرضا گلپايگانی و سيد 
محمدكاظم شريعتمداری- رفتند و از آنها خواستند تا با تأسيس سينما در قم مخالفت 
كنند )← ياران امام به روايت اس��ناد س��اواك)8(، ص109- 110، 112؛ حس��ينيان، 
همانجا(. هنگامی كه اين سينما- با وجود مخالفت های مراجع تقليد مزبور- ساخته شد، 
اندرزگو گروهی به نام عباس آباد تشكيل داد و آنها سينما را منفجر كردند. به دنبال اين 
جريان، اندرزگو در 1348ش توسط ساواك شناس��ايی شد. او هنگامی كه از شناسايی 
خود توسط ساواك آگاه شد به چيذر )محله ای نزديك شميران در تهران( رفت و با لباس 
غير روحانی، در مدرسه ای كه توسط س��يد علی اصغر هاشمی )سرپرست حوزه علميه 
چيذر( تأسيس شده بود به تحصيات حوزوی خود ادامه داد. وی مدتی بعد در مراسمی، 
بار ديگر لباس روحانی بر تن كرد اما به دليل مخفی كاری، به جای عمامه س��ياه- كه بر 
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اساس سيادت خود می بايست به سر می نهاد- عمامه سفيدرنگ را انتخاب كرد. اندرزگو 
در تهران به فعاليت های مذهبی و سياسی خود ادامه داد. او كه امامت جماعت مسجد 
رستم آباد را نيز بر عهده گرفته بود به  عنوان طلبه ا ی معمولی در مجالس مذهبی مختلف 
در تهران و حتی روستاهای دورافتاده و محروم شركت می كرد و به تبليغ و ترويج معارف 
اس��ام در ميان مردم می پرداخت. همچنين در تكثير و توزيع اعاميه های سياس��ی و 
نوارهای مذهبی در بين مردم فعال بود )← ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص10، 
19-20؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص28، 

32- 34، 36؛ معاديخواه، ج2، ص175؛ 15خرداد، ش24، ص224(. 
از ديگر فعاليت های مبارزاتی او در اين ايام، خريد اس��لحه از قاچاقچيان حرفه ای در 
شهرهای مرزی كشور و انتقال آن به ايران و رس��اندن آن به اعضای سازمان مجاهدين 
خلق بود )← دوانی، همانجا؛ حسينيان، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد 
و خاطرات، ص28-29، 36، 69-70(. اندرزگو بعدها )در 1354ش( با آش��كار ش��دن 
مواضع غير اسامی و ماركسيستی سازمان مجاهدين خلق، با آنها به مخالفت پرداخت و 
كمك های خود را به آنها قطع كرد )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 
ص49، 76-77؛ ياران امام به روايت اسناد س��اواك)8(، ص24(. او همچنين به  منظور 
تهيه اسلحه به لبنان و فلسطين رفت و پس از ماقات با مصطفی چمران، از او درخواست 
كمك كرد )← ابوترابی، ص128، 133؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص201، 
321، 323(. وی همچنين در اعدام انقابی سرلش��كر س��عيد طاه��ری و نيز در اعدام 
انقابی مستشاران نظامی امريكايی در 1350ش نقش داشت )← دوانی، همانجا؛ حماسه 
شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص38-39، 83(. آموزش استفاده از اسلحه به 
مخالفان حكومت، يكی ديگر از كارهای مبارزاتی اندرزگو بود. او در 1351ش با جذب 
افراد و آموزش آنها در شميران قصد داشت حركتی مسلحانه عليه حكومت آغاز كند اما 
اعضای اين گروه، كه بيشتر از دانش��جويان تشكيل شده بودند، توسط ساواك دستگير 
شدند )← حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، ص36-37، 69؛ دوانی، ج7، 
ص229-230؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص126-127؛ شهدای روحانيت، 

همانجا(. 
اندرزگو در 1351ش پس از اطاع از لو رفتنش در چي��ذر، به قم رفت ولی از آنجا كه 
ساواك، پس از مدتی محل اختفای او در قم را نيز كش��ف كرد لباس روحانيت را از تن 
خارج كرد و با لباس شخصی همراه با خانواده اش )همسر دوم و فرزندانش( به مشهد و از 
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آنجا به زابل و باالخره به افغانستان رفت. او پس از يك ماه از افغانستان به ايران بازگشت 
و در بازار سرشور مش��هد خانه ای اجاره كرد و در حالی كه نام مس��تعار دكتر حسينی 
را بر خود نهاده بود مجدداً با سفرهای متعدد به تهران و س��اير شهرهای ايران به ادامه 
فعاليت های مبارزاتی خود پرداخت )← دوانی، ج7، ص230؛ حماس��ه شهيد اندرزگو 
بر اساس اسناد و خاطرات، ص40، 44-45؛ حس��ينيان، ج4، ص780-781؛ شهدای 

روحانيت، دفتر اول، ص50-51؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )8(، ص22-21(. 
در حدود 1353ش، اندرزگو مس��افرت هايی به كشورهای س��وريه، لبنان، پاكستان، 
عربستان سعودی و عراق داشت. او در عراق بار ديگر با امام خمينی ماقات كرد و از وی 
دستوراتی گرفت )← دوانی، همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اسناد و خاطرات، 
ص48-49، 72(. وی از طريق جال الدين فارس��ی توانست عده ای از نيروهای انقابی 
را برای گذراندن دوره های چريكی به اردوگاه های فلسطينی اعزام كند. به نقل از بعضی 
منابع، او سرانجام تصميم گرفت شاه را اعدام انقابی كند و به همين منظور مجدداً در 
1356ش به لبنان و سوريه رفت و برای گذراندن يك دوره آموزشی ساح های ضدزره 
در يكی از پايگاه های الفتح مش��غول آموزش ش��د. همچنين موفق به خريد ساح های 
دوربرد شد. از طرح اندرزگو برای كشتن شاه اطاعات دقيقی در دست نيست. با وجود 
اين، مطابق منابع، او قصد داشت اتومبيل شاه را در موقعيتی مناسب با موشك، هدف قرار 
دهد )← دوانی، ج7، ص231؛ حسينيان، ج4، ص781؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس 

اسناد و خاطرات، ص51-55، 83؛ شهدای روحانيت، دفتر اول، ص52(. 
سرانجام در اواخر مرداد 1357، ساواك پس از سال ها تعقيب و گريز، از طريق كنترل 
تماس های تلفن��ی و رفت و آمدهای اندرزگ��و با منزل اكبر حس��ينی صالحی )يكی از 
دوستان وی( سرانجام موفق به شناس��ايی او شد. آنها عمليات دس��تگيری اندرزگو را 
»عمليات فراز« ناميدند )← ياران امام به روايت اسناد ساواك)8(، ص25، 350؛ حماسه 
شهيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، ص56-57؛ ش��هدای روحانيت، دفتر اول، 
ص52-53(. اندرزگو در بعد از ظهر 2 شهريور 1357، در حالی كه عازم منزل صالحی 
در خيابان سقاباش��ی تهران بود توسط مأموران س��اواك محاصره و در درگيری با آنها 
به شهادت می رسد. )← دوانی، ج7، ص232؛ حس��ينيان، همانجا؛ شهدای روحانيت، 
همانجا؛ حماسه شهيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، ص59؛ ياران امام به روايت 

اسناد ساواك)8(، ص439-437(. 
منابع: سيد علی اكبر ابوترابی، زندگی و مبارزات حجت االسام سيد علی اكبر ابوترابی، 
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چاپ جواد عاملی، تهران 1390ش؛ »شهيد س��يدعلی اندرزگو؛ روحانی مبارز، چريك 
مس��لمان، پدری مهربان«، 15خرداد، س��ال پنجم، ش24، زمس��تان 1375؛ روح اهلل 
حسينيان، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران)1356-1343(، ج4، تهران 
1387ش؛ حماسه ش��هيد اندرزگو بر اساس اس��ناد و خاطرات، تهران 1379ش؛ علی 
دوانی، نهض��ت روحانيون ايران، ج7، ته��ران 1377ش؛ علی ربانی خلخالی، ش��هدای 
روحانيت ش��يعه در يكصد س��ال اخير، قم 1360ش؛ حشمت اهلل س��ليمی، »اندرزگو، 
س��يد علی )حجت االس��ام(«، در فرهنگنامه رجال روحانی عصر ام��ام خمينی، ج1، 
تهران 1389ش؛ ش��هدای روحانيت، دفت��ر اول، تهران 1362ش؛ حبيب اهلل عس��كر 
اوالدی، خاطرات حبيب اهلل عسكر اوالدی، چاپ سيد محمد كيميافر، تهران 1389ش؛ 
عبدالمجيد معاديخواه، جام شكس��ته، ج2، تهران 1384ش؛ ياران امام به روايت اسناد 

ساواك )8(: سردار سرفراز شهيد حجت االسام سيد علی اندرزگو، تهران 1377ش.
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احس�ان بخش، صادق، روحانی مبارز نهضت امام خمينی، نماينده مجلس خبرگان 
رهبری، نماينده ولی فقيه در استان گيان و امام جمعه رشت. 

صادق احسان بخش مستحسن در 1309ش در روستای ليف ش��اگرد، از روستاهای 
صومعه سرا واقع در 19 كيلومتری رش��ت، در خانواده ای متدين و كشاورز به  دنيا آمد. 
پدرش غامرضا و مادرش، س��يده  زينب نام داشت )احسان بخش، ص7؛ انصاری قمی، 
1380ش، ص42(. او خواندن و نوش��تن را در يك��ی از مكتب خانه ها  ی زادگاهش، نزد 
ش��يخ عزت اهلل ترك فراگرفت و در 1324ش، دوره ابتدايی را در بازارجمعه )تولم شهر 
كنونی( به پايان برد. پدرش، كه به  شدت تحت  تأثير معنويت سيد ابوالحسن اصفهانی- 
مرجع تقليد شيعيان- قرار داشت، فرزندش را به خواندن دروس حوزوی تشويق كرد. 
به  اين  ترتيب، صادق در مدرسه مهدويه رشت نزد استادانی چون ابوطالب مدرس، علی 
علم الهدی )از شاگردان شيخ الش��ريعه اصفهانی( و كاظم صادقی )از شاگردان ميرزای 
نايينی( به كسب علوم مقدماتی و خواندن كتاب های سيوطی، شمسيه، مطول و جامی و 
سپس نزد حسين اوحدی همدانی و سيد حسن بحرالعلوم به آموختن سطوح اوليه فقه 
و اصول )شرايع و معالم( پرداخت )← احسان بخش، ص9- 11؛ انصاری قمی، همانجا؛ 

برای نام ديگر استادان وی ← كتاب هفته، ش2، ص18(.
احسان بخش در 1327ش به قم رفت و با خواندن كتابهای شرح لمعه، قوانين، رسائل، 
مكاس��ب و كفايه در محضر اس��اتيدی چون آيات عظام ش��هاب الدين مرعشی نجفی، 
محمدباقر س��لطانی طباطبايی، محمد صدوقی، حس��ينعلی منتظری، حسين نوری 
همدانی، مهدی مازندرانی، علی مشكينی و محمد مجاهدی تبريزی به تكميل سطوح 
فقه و اصول پرداخت. او همچنين شرح منظومه  را نزد آيت اهلل سيد رضا صدر و آيت اهلل 
محمد فكور يزدی و شرح تجريد و اسفار را نزد آيت اهلل محمدحسين طباطبايی فراگرفت 
)← انصاری قمی، همانجا؛ كتاب هفته، همانجا(. در 1332ش، با شركت در درس های 
خارج فقه و اصول آيت  اهلل حاج آقا س��يد حس��ين طباطبايی بروجردی، امام خمينی، 
آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری، آيت اهلل س��يد محمدرضا گلپايگانی و آيت اهلل سيد 
مرتضی لنگرودی آموخته های فقهی و اصولی خويش را به پايان رساند. سپس در همان 
سال، به دانشكده معقول و منقول راه يافت و موفق به اخذ مدرك ليسانس در رشته های 
حقوق، الهيات و علوم سياسی ش��د و زبان انگليس��ی را نيز فرا گرفت )← كتاب هفته، 
همانجا؛ قس انصاری قمی، 1380ش، ص42 كه سال رفتن او به دروس خارج آيت اهلل 

بروجردی و امام خمينی را 1331ش دانسته  است(.
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احسان بخش در 1340ش، به دعوت سيد محمود موسوی ضيابری به رشت بازگشت 
و گروه فرهنگی ابوريحان و مدرس��ه ابتداي��ی، راهنمايی و دبيرس��تان دين و دانش را 
تأسيس كرد و بدين ترتيب بس��ياری از كودكان و نوجوانان را با عقايد و احكام اسامی 
آشنا كرد. احسان بخش بعدها از همين مدارس برای انتشار و گسترش انقاب اسامی 
در استان گيان بهره برد. از جمله فعاليت های او در اين دوران عبارت اند از: سرپرستی 
طاب مدرسه مهدويه، تدريس دروس ادبيات و س��طح، اقامه نماز جماعت در مسجد 
چينی چيان رشت و تبليغ و تأليف كتاب های دينی )← احسان بخش، ص19؛ انصاری 
قمی، 1380ش، ص42؛ كتاب هفته، همانجا(. او در 1340ش، از سوی امام خمينی)ره( 

اجازه تصدی امور حسبيه را دريافت كرد )← امام خمينی، ج1، ص47(. 
احس��ان بخش از 1341ش وارد فعاليت های سياس��ی ش��د و بر طبق منابع، با وجود 
فضای خطرناك آن زمان، در مسجد خويش عكس امام خمينی را نصب كرد و به توزيع 
رس��اله توضيح المس��ائل امام  پرداخت )كتاب هفته، همانجا(. با اوج گيری نهضت امام 
خمينی در 1342ش، احسان بخش در مسجد و مدرسه خويش )دين و دانش( معلمان، 
دانش آموزان و ساير مردم را با افكار امام خمينی آشنا می كرد و از طريق سخنرانی های 
خود به حمايت از امام)ره( و نهضت وی و افشاگری عليه رژيم پهلوی می پرداخت. هنگام 
تبعيد امام خمينی از تركيه به نجف، احسان بخش طی تلگرافی، خرسندی خود را به امام 
اعام و در عين  حال، از تداوم تبعيد ايش��ان اظهار نگرانی كرد. او در نتيجه فعاليت های 
سياسی اش بارها به سازمان امنيت و اطاعات كشور )س��اواك( احضار شد و سرانجام 
طی س��ال های 1344- 1345ش ممنوع المنبر و ممنوع  الخروج شد )← انصاری قمی، 
1380ش، ص43؛ انقاب اسامی در گيان، ص27؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه 
اسناد به روايت ساواك، ج5، ص423(. مطابق برخی اسناد، احسان بخش در  1347ش 
به جمع آوری پول از بازاريان و روحانيان رشت می پرداخت و آن را برای امام خمينی)ره( 
ارسال می كرد و به  اين  ترتيب به فعاليت های سياسی اش ادامه می داد )← سير مبارزات 
امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، ج9، ص476(. در 1357ش، با باال گرفتن 
تظاهرات و اعتصاب ها در كارخانه ها، بازار و مدارس، احسان بخش رهبری مبارزه بر ضد 
حكومت پهلوی را در استان گيان بر عهده گرفت و در مسجد چينی چيان، سوخته تكيه 
و كاسه فروشان، سخنرانی های تندی ايراد كرد. او در 4 شهريور 1357، به اتهام اخال 
در نظم و امنيت عمومی توسط شهربانی استان گيان دستگير و به كميته مشترك ضد 
خرابكاری تهران منتقل شد اما پس از يازده روز بازداش��ت آزاد شد )← خبرگان ملت: 
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شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، ج1، ص88؛ كتاب گيان، ج2، ص118؛ 
فرهنگ ناموران معاصر ايران، ج2، ص164(. 

با سقوط حكومت پهلوی، از بامداد 23بهمن 1357، كميته ای 25نفره به رياست صادق 
احسان بخش در رشت تشكيل شد كه با همكاری گروهی از مردم به رتق و فتق امور از 
جمله تأمين امنيت شهر، مقابله با گروهك ها، تقسيم س��وخت، ارزاق و ساير مايحتاج 

عمومی می پرداخت )← كتاب گيان، ج2، ص119؛ انصاری قمی، همانجا(. 
احسان بخش در اول ارديبهشت 1358، طی حكمی از طرف امام خمينی)ره(، مسئول 
رسيدگی به كميته های رشت و حومه شد تا با همكاری سيد عبداهلل ضيائی به امور مزبور 
رسيدگی و نسبت به رفع مشكات مالی آنها اقدام كنند )← امام خمينی، ج7، ص73(. 
او همچنين در 21 ارديبهشت همان سال، از سوی امام)ره( مأمور جمع آوری و رسيدگی 
به اموال و نذورات امامزاده ها و بقعه های متبرك اس��تان گي��ان و در 8دی 1361، در 
حكمی ديگر، به نمايندگی امام خمينی در اس��تان گيان منصوب شد )← همان، ج7، 
ص243، ج17، ص198(. از مس��ئوليت های ديگر صادق احسان بخش پس از پيروزی 
انقاب اسامی می توان به امامت جمعه رشت، نمايندگی مردم استان گيان در مجلس 
خبرگان رهبری و رسيدگی به سفارتخانه های ايران در هند، پاكستان و بنگادش اشاره 

كرد )← انصاری قمی، همانجا؛ همو، 1388ش، ص60(. 
به نقل از منابع، در 25مهر 1360، به صادق احسان بخش سوءقصد شد ولی او آسيبی 
نديد. او در 26 فروردين 1361، در صحن مسجد كاسه فروشان، مورد سوءقصد يكی از 
اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران قرار گرفت و شديداً آس��يب ديد ولی با انتقال به 
بيمارستان از مرگ نجات يافت )← احس��ان بخش، ص71؛ روزنامه جمهوری اسامی، 

ش831، ص1 و 4؛ فرهنگ ناموران معاصر ايران، همانجا(. 
برخی از فعاليت های مهم احسان بخش پس از پيروزی انقاب عبارت اند از: تأليف آثار 
دينی به ويژه در حديث و تفسير، احداث مصای بزرگ امام خمينی، تأسيس يك مدرسه 
دينی، احداث چن��د كارخانه، باغ و مجتمع تجاری برای اداره امور مالی مدرس��ه دينی 
مزبور و مصای امام خمينی، اقامه نماز جماعت در مس��جد كاسه فروشان، جمع آوری 
كمك های مردمی برای رزمن��دگان ايرانی و آوارگان جنگ��ی در طول جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران و رسيدگی به مش��كات مردم )← پا به پای آفتاب: گفته ها و ناگفته ها 
از زندگی امام خمين��ی )س(، ج1، ص29؛ انص��اری قمی، همانجا(. احس��ان بخش در 
14خرداد 1380، در 71 سالگی درگذشت. با اعام خبر درگذشت وی، در استان گيان 



دانشنامه انقاب اسامي
632

دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

عزای عمومی اعام شد و آيت اهلل سيد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسامی ايران، و 
برخی از مراجع تقليد پيام تسليت صادر كردند. احسان بخش پس از تشييع، در مصای 
امام خمينی به خاك سپرده شد )← كتاب هفته، همانجا؛ انصاری قمی، همانجا؛ همو، 

1388ش، ص62؛ برای متن پيام آيت اهلل خامنه ای ← كتاب هفته، همانجا(.
احسان بخش دارای تأليفات بسياری اس��ت كه از جمله آنها می توان به آثار الصادقين 
)دايره المعارف حديث اهل بيت كه در 35 مجلد به چاپ رسيده اس��ت(؛ خوارج و علل 
پيدايش آن )1369ش(؛ نقش دين در خانواده )1372ش(؛ قيامت از منظر قرآن و حديث 
)تفسير سوره قيامت؛ 1373ش(؛ شرح  حال ش��يخ  مرتضی انصاری و شاگردان گيانی 
ايشان )1373ش(؛ سی گفتار در ماه رمضان )1374ش( و تفسير سوره نحل )1377ش(، 
اشاره كرد. او آثار چاپ نشده ای هم دارد كه برخی از آنها عبارت اند از: تفسير سوره كهف؛ 
تفسير سوره مريم؛ تفسير س��وره فرقان؛ تفسير سوره قصص؛ تفس��ير سوره عنكبوت؛ 
خاطرات من؛ مستدرك آثار الصادقين و گورباچف در س��نگاخ )كتاب هفته، همانجا؛ 

انصاری قمی، 1380ش، ص43(. 
منابع: صادق احس��ان بخش، يار صادق: برش��ی از خاطرات زندگی و يادداش��ت های 
روزانه شهيد صادق احسان بخش در س��ال های دفاع مقدس، به اهتمام اداره كل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رشت 1389ش؛ ناصرالدين انصاری قمی، »آيت اهلل 
احسان بخش خدمتگذار راستين ثقلين«، در كتاب ماه دين، ش44، خرداد 1380؛ همو، 
اختران فضيلت، قم 1388ش؛ انقاب اس��امی در گيان )با استفاده از مدارك و اسناد 
ساواك و شهربانی گيان(، ]بی جا[، ]بی تا.[؛ پا  به  پای آفتاب: گفته ها و ناگفته ها از زندگی 
امام خمينی)س(، ج1، تدوين و گردآوری اميررضا س��توده، تهران 1382ش؛ روزنامه 
جمهوری اس��امی، ش831، فروردين 1361؛ خبرگان ملت: ش��رح حال نمايندگان 
مجلس خبرگان رهبری، ج1، تهي��ه و تنظيم دبيرخانه مجلس خب��رگان رهبری، قم 
1379ش؛ امام خمينی، صحيفه امام: مجموعه آث��ار امام  خمينی)س(، بيانات، پيام ها، 
مصاحبه ها، احكام، اجازات ش��رعی و نامه ها، ج7 و 17، مؤسسه نش��ر و تنظيم آثار امام 
خمينی)ره(، تهران 1389ش؛ »زندگی سبز«، سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، ج5 و 9، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، تهران 1386ش؛ 
فرهنگ ناموران معاصر ايران، ج2، سازمان تبليغات اس��امی، تهران 1384ش؛ كتاب 
گيان، زير نظر ابراهيم اصاح عربانی، ج2، تهران 1374ش؛ كتاب هفته، ش2، 19خرداد 
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