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Abstract: 
The uprising in the south of Iran took place in the period of "1285-1299 AD/ 1909-1920 

AD" following the encroachment of the British forces on the water borders of the Persian 

Gulf and the occupation of Bushehr port. Considering the purpose of the study, which 

has the effect of the infrastructure of the mosque's function in the formation of the truth 

of the study movement, it raises this basic issue. How has the social political function of 

the mosque institution influenced the formation of the reality of the border residents' 

uprising against the invaders? The research findings analyze the internal developments 

of the movement in the light of studying and criticizing the attitudes presented around the 

movement to the social political role of the mosque institution as the main base of the 

culture of resistance. The research is of the "descriptive-analytical" type and has been 

carried out by the document-library method. The method of data analysis is based on the 

strategy and method of "thematic and comparative analysis" with 190 basic codes. The 

result shows; The Islamic culture and identity of the society and the innate rules arising 

from the functioning of the mosque have been the most fundamental factors that have 

caused the growth and awakening of the human conscience and the national zeal of the 

Jihad leaders. And it has made the basis of the independent and anti-colonial movement 

of the border dwellers in the south a reality. 
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 چكيده
 یدر پ   «م 1909- 1920ش/  1285- 1299» یدر فاص   ز ان  ا  ر نی  جن   ا   امی  ق

و  ش اا  بن  ر ب ش رر را د د   ف ار جیخ  یآب یبز نراها سی  گ  یتجاوا ق  
 ق  یحق یریگک ارکرد نج ج  در ش    ییبن ا ریا ری ظر بز ه ف پژوهش کز تأث

 یاس یس کردک ز گگ   ز ک ار  ی  مایر  نطرح ن ینجئ ز  ساس نی   س ،   رض
 ش ااگگر ن،  زی ع  نانینرا ش  امی ق ق  یحق یریگ راد نجج  ب ر ش    ی جتماع

 یپ  ژوهش در پرت    نطاگ   ز و  ق    و بررس   یهاافت  زیب   دا  س      رگ  ر ریتأث
  ر اد نج ج  ی جتم اع یاس ی رض   ب ز  ق ش س ر ن  نیپ ۀش  ر ئز یها گرش

  پ رد ادیجنبش ن یرو تح الت د  یفرهنگ نقاون  بز تح  ی ص  گاایعن  ن پابز
 ،ی کتابخا   ز -ب   دا و ب  ز روش  س  ناد  «ی   تح ی – یفیت ص  »پ  ژوهش  ا       

نض م ن و   ی تح »و روشِ  یها ب ر  س تر تژد دا  یگرفتز  س   روش تح   جام
  ی کز فرهن گ و ه  ده ین ن شا جزی ست  ر  س    ت ز،یک  پا 190با  «ی جزینقا

 یع ان  نیتر ا ک ارکرد نج ج ،  س ا  رخاس تزب یجان ز و  ح ام فطر ی سالن
س رد ر ن جر اد  ین   رتیو غ یوج  ن   جا  یختگیب دا کز ن جب رش  و بر  گ

  س    ایبخش ق یجن ا ر  حق نانینرا ش یحرک  ض   ست مار یگشتز و نبنا
 

 ،ی جتم اع یاس ی ر اد نج ج ، ک ارکرد س ف ار ،جیخ  نان،ینرا ش  امیق :هاکليدواژه
   شااگگر ن

                                                           
 مسئول(. سندهی)نو رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفرهنگ و تمدن اسالم خ،یگروه تار اریاستاد *
 .رانی، اتهراننور،  امیدانشگاه پ ،یفرهنگ و تمدن اسالم خ،یتار یدکتر یدانشجو** 
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 مقدمه و بيان مسئله
محوور است؛  ادشدهنیز ی (9 :م 1928، لسنیو)« قلب زمین»که از آن به  ایران فارسجیخل

 یاقتصواد میعظ یهاارزش و از یارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرق
از  خیارل تودر طووو لذا این مرز آبوی  برخوردار است یاسیو س یشیالجسوق تیو اهم

 فوارسجیخل ی کوهادهیوپد بوود. یاستعمار یهاتا امروز، موردتوجه قدرتگذشته دور 
 قوورار داده اسووت، کشمکشووی کووه مووردم هووامقاومتو  صووحنه نبوورد شووهیهمایووران را 
 صمخصوورا در دفاع از حیثیت ملوی و دینوی خووین بنیوانی آن  هیحاش یهانیسرزم
 نیوها با توجه به اآن یو اقتصاد یاسیس یوزندگفرهنگ اجتماعی  کهیطوربه»، ساخته
 .(16 :1396 ،ی)اله «است افتهیشکل و جهت ، مسائل

ایوران بوود  فوارسجیخلدر دفاع از مرز آبی  یسرنوشت ساز امقی ،رانیجنوب ا جنبن
 ییایوتوپخانه ناوگان در تیبا حما ایو در نیاز زم ایتانیارتن بر یروهاینکه پس از هجوم 

پوی د. دردا آن شوهر ر  و اشواالبه بندر بوشوهر ق. 1333رمضان  1294/26مرداد  16در 
در  و مورد، مرزنشینان بوشوهری، تنگسوتانی و دشتسوتانی و... از زن تجاوز اشاالگرانهاین 

 . بوه دنبوال ایون خیوزشکننودیموقیام نموده و مقاومت  در جنوبایران  مرزوبومدفاع از 
 صو بهجنوب؛ فوارس و شوهرهای تابعوه چوون کوازرون  نقاط ریسامردم  جیتدربهمردمی 
پیوسته و جنوب ایران یکپارچه میدان مقاومت و ایسوتادگی  فارسجیخل نینشساحل مبارزان

 نگوارانعیوقا موردتوجوه. از همان زمان است که ایون واقعوه مهوم گرددیمدر برابر استعمار 
، «ی قیوامریگشوکلتفسیر پیدایی و یا چگونگی »قیام که  ابعاد و رفتهقرارگ داخلی و خارجی،

 .ردیگیمدقت و توجه قرار  موردهست؛ از ناحیه اهالی نظر  هاآنیکی از 
چهار نظریه  پایه، کد 190 و روش تحلیل مضمون ازبا استفاده  ی نظراتبنددستهدر 
ی هوانگرشو  یتیهو ریغی اهنگرشدو گروه  به ؛ کهآمد دست به قیام هویت با مرتبط

نظراتوی از سووی  ی کهتیهو ریغی هانگرشدر بررسی دسته  .هویت محور تقسیم شدند
ی دگاهیود. اول؛ میرسیماروپاییان نسبت به وابسته بودن قیام مطرح گردیده؛ به دو دیدگاه 

ایون  .کننودیموو وابسوته معرفوی  طلبفرصوت ی غوارتگر،آشوبگران را گرانامیقاست که 
آن نظران صواحباست که  هاآلمانتحریک  ؛ نظریهدوم دارد. یسیانگلیکرد مصدری رو

 و داننودیمو تطمیع مردم به قیام  کیتحرراهبردهای مستشاران فرهنگی آلمانی را عامل 
دیدگاهی است که قیام جنوب را هویت محور یعنی مسوتقل، مردموی  ، دودسته گریداما 
و ی پرسوتهنیماندیشه  برهیتکبا  دیدگاه اول،در ؛ انددهنمو لیتحل ،شهیو اند فرهنگ و با
، نظریوه اسوالمی دومدیودگاه و  انودگماردهیی قیام همت گرایملیی، به تفسیر گراباستان
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، باستان گورا مدار تیهو کردیرو عالوهبهدو رویکرد غیر هویتی اروپایی بودن قیام است. 
کوه هویوت قیوام را در  ی هسوتنداسوالممحور با نظریه هویت و متقابل متفاوت  هر سه

بوه  بوا توجوهو  شناسوانهجامعهی نگاهدر  ؛ امادکنیمکارکرد نهاد مسجد، اسالمی تبیین 
و  خودا بورایهوا گواه آنهسوجد همیشوه مسجد ی اسالمی واجامعهجامعه ایران  کهنیا

 یریناپوذییجوداکوه بوا تلمول بور  شودیم اساسی مطرح پرسن این است، بودهمبارزه 
بخون تجمعوات  تیوو مرکزکارکرد این نهاد که عامول  فرهنگ اسالمی با نهاد مسجد،

اینجاسوت این جنبن ضد استعماری چه نقشی داشته اسوت   درمردمی است  جانبههمه
، بررسوی پژوهن یهدف اصل بنابراین؛ شودیمقیام جلب  به نظریه اسالمی بودن توجهکه 

مسوجد  رکرد جامع نهوادکا برهیتک با فارسجیخلمرزنشینان  ی جنبنریگشکل یو مطالعه
گسوترده مبوارزه توا آخورین لحظوه  تحووتتمردمی و  جیبس بیداری اجتماعی، ندفرآی در

ی ریگشوکلدارد کوه چگوونگی  تیواهم به این لحاظ موضوع نیا یبررسمقاومت است. 
 دننشوان دا موجوب معارف اسالمی، نمایان سواخته و از دیگور سووی در پرتونهضت را 
 – یفیتوصو» یفویاز نووع ک قیوتحق .شوودیمو امیواز ق ناصوابی هابرداشتتحریفات و 

 بورداری ازنیفو بای اطالعات آور؛ و جمعی استاکتابخانه -اسنادی روشو به  «یلیتحل
 جامانودهبهسوندهای  نیو همچنوهای خاطرات ، کتابهاگزارشی از منابع مختل  نوشتار

 صورت گرفته است. یاسهیمقابه روش تحلیل مضمون و 
 ایوران جنووب مردم استعماری ضد که حرکت دهدینشان م هاافتهنتایج حاصله از ی

 فطوری فرهنوگ اسوالمی بووده اسوت و در و دینی بیداری چهارچوب در مستقل قیامی
عنوان بوهبا کوارکردی سیاسوی اجتمواعی  نهاد مسجد ،انهیراگفطرت نگرش این راستای
 در سواختارنقشوی اساسوی  موردم، بسیج بیداری و مراحل تمامی قیام در اصلی اردوگاه

 مکتبی قیام داشته است.
 
 يشينه موضوعپ -1

 ادبيات نظری -1-1
است. مسوجد  «و قاعده نفی سبیل و مبارزهمسجد » مبنای پژوهن بر چهارچوب اصول

 کوهاست  نفی سبیل بر پاسداری از این هویت استوار قاعدهی دینی قیام و سازتیبر هو
 :شودیماشاره  اختصاربه
 و مبارزه مسجد -1-1-1

: 1389 عمید، فرهنگ) است عبادت و سجده جای معنای به لات در و مکان اسم مسجد،
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 بشوود انجوام آن در خداوند عبادت که موضعی و مکان : هردیگویم. زجاج هم (2/160
مقودس  خانوه»در اصطالح نیز مسوجد . (5/7 :م 1414زبیدی،  )مرتضىاست  مسجدآنجا 

ی جهواد و مبوارزه بوا باطول او بوراپایگاه عبودیت و بندگی محو   ایو خدا در زمین 
و از حقووق اسوالم  در دفواعی تعوالحقدرونی و بیرونی و محل مقدس پیمان با وتیت 

 «.ی مسلمین استمرزها
و  (1)خودا و بنودگی عبوادت بشری، حیاتو تکامل  خلقت هدف آیات شریفه، بنابر
 پیمان ایون .گردیده است انیب (2)ی نورسوبهبرای خروج از ظلمت  او وتیت از اطاعت
 توا شوودیمو بسوته خدا یهاخانه یادر مساجد  زمین و در روی عملی اطاعت و بندگی

هر نووع  بادر مبارزه و  اجتماعی و فردی زندگی خدایی در یریپذمیتسلاین  نمود عینی
 پیوامبر راهبوردی اقدام تریناساسی و اولین اساس، این و طاغوت شکل گیرد. بر ظلمت
 و باخودا پیموان و عبودیوت مرکوزعنوان بوه مسوجد بنیواد مدینه، به ورود از پس اسالم
سنت الهوی  نی؛ و اگیردقرار می خارجی و داخلی شیاطین با مصاف در الهی هایارزش
ی گوردد. دالتعیببا هر نوع ظلم و  در مبارزهسیره مسلمانان  پسازآنتا  سازدیمرا بر پا 
 سیاسوی فعالیوت هر ریناپذییجداو جزء  رکین رکنعنوان به مسجد نگرش، نیا هیبر پا

هویوت بخن الهوام مرکوز و منبوع اسوتعماری؛ ضد و استبدادی ضد نهضت و اجتماعی
 .شودیم شناخته قیام مراحل و ابعاددر همه و مبارزان  مبارزه

مکتب اسالم هستند و  افتهیپرورش به سندیت تاریخ فارسجیخل مسلمان مرزنشینان
 سواله هجووم 200 تواریخدر طول که  هاآنقلب و روحشان با مسجد انسی دیرینه دارد. 

مرزهوای آبوی ایوران بوا اعتقواداتی  در حفظ دفعاتبهایران  و جنوببوشهر  به استعمار
سوازنده  کارکرد برهیتکجهانی اول( با  در جنگ) نیز بار ی نمودند. اینفشانجاناسالمی 
مبوارزه را آغواز  ی اسوت؛زنودگ ودین  بخنتیهوی و مبانتجلی اصول  که نهاد مسجد
 ایون بور تلکیود با در طلیعه مبارزه جنوب، نهضت پیشگامان از تری عبدالحسین کردند.
 عینوی واجب را جمعه نماز و دهدمیفتوا  جمعه نماز سازنده بر وجوب یسیره و سنت
 دو ترسوتان کوورده روسوتای مسوجد و جهورم حسین امام و لذا مسجد کندمی معرفی
بوود  تری اهللآیوت سیاسوی و عبوادی احکوام تفسویر و شرع بیان نماز، اقامه مهم پایگاه
در مسجد  روزههمهشیراز مجاهدین مشاول مشق هستند و  در». (165: 1363 ،یاللهتی)آ

« خوانندیمنطق خطابه  نو و مسجد وکیل با حضور علما و سایر طبقات اجتماع نموده و
پایگاه تجمعات موردم  -مسجد نو -در بوشهر، مسجد بزرگ شهر  ؛ و(237: 1373بیات، )

. در (64: 1377 بیوات،) شودیمسید عبداهلل بالدی  اهللتیآو مرکز هدایت قیام به رهبری 
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علمای جهاد از پایگاه دین و صوحن مقودس و انقالبی،  نیآفرتحولراستای این راهبرد 
 لیو؛ و پیونود اقووام و قبا(156: 1370رکون زاده آدمیوت، )احوزاب  رفع اختالفات سجدم

سوگند به قرآن، اصول  و (60-65: 1373 ،)بالدیدهند وافر قرار می تیمجاهد را موردعنا
 .(222: 1377بیات، ) ردیگیمپیمان به همبستگی و اطاعت از علما قرار 

اهلل بوالدی  سید علینقی دشتی و آیتاهللشیخ حسین چاه کوتاهی پس از دعوت آیت
پوس از ورود : »نودینمایمواقتودا  نیچنونیاعلموا  فرمانبر همبستگی خوانین منطقه، بوه

علی خان کرده بودید، همگی باکموال برای اتحاد با رئیس که هاییمکتوب شما و توصیه
متحود شوده  علی خان که با ماپذیرفتیم و عالوه بر رئیسرا مسرّت این پیشنهاد صحیح 

انود است، برخی از رؤسا و خوانین دشتی نیز، با متابعین خود به اهرم و چاه کوتواه آمده
اکنون در این خیال هسوتیم کوه متفقوار بورای جنوگ بوه و دست یگانگی به ما دادند. هم

 .(179: 1377، )بیات «چاادک حرکت کنیم
انود و در فضوای مکتوب حسوینی افتگانیتیترباغلب  چونجنوب  فرماندهان جهاد

 و نیبا مجتهود ،اندبرخاسته و مساجد هاهینیحس از درونو امام حسین  تیباهلعشق به 
 کوهیهنگام دلواری، آن علیه و وتیتمدار داشتند. رئیسدانِیمرای مبارز، رابطه روحانیت

اعوالن جهواد داد، « مجاهود»مجتهود برازجوانی معوروف بوه  نیمحمدحسومرحوم شیخ 
امام حسوین  در رکابی حضور ه وی نگاشت و شرکت خود را در مقاومت،ای بمکتوبه

 و (1370:289رکون زاده آدمیوت، ) مقام شهادت، اعالم بیعت نموود باافتخار بهمعنا کرد و 
دیگر سرداران نهضوت در  تنگستانیخان خضر زائر و یچاه کوتاه حسین همچنین شیخ
 اجابتی مسلمین را استااثه و اسالم تنصارشان به اسشیراز عزم و اراده علمای تلگرافی به
رکن زاده آدمیت کوه  نیچنهم. (159 :1377 بیوات،)دارند یماعالم  نفسنیتاآخرعاشقانه 

 طلبانهشوهادتآن دوره معاصر بوده است، بوه نقول؛ حرکوت  و بازماندگانبا رزمندگان 
 :دینمایمت ترسیم با این تعبیرا« مسجد نو»را از صحن  ی مرزهای نبردسوبهمرزنشینان 

و فضوای عنبورین  نینشودلدر هر معبر و رهگذر و مساجد و معابد، خاصوه سواخت »
از جوانان حساس،  هاستوناست صفوف و  هیبوآلمسجد نو که از آثار و بنای سالطین 

ی اچهورهی شوجاعت و مسلح با تفنگ در کمال جسارت بوا چشومانی مملوو از شوراره
 درحرکوت سورودخوانی چوون صوبح روشون ... اافهیق و مشحون از حماسه و فطانت

محالتوی:  اهللتیوآو یوا آن زموانی کوه بوه گفتوه  «(289: 1370)رکن زاده آدمیوت، بودند 
بوه سونگرهای دشومن  انیگومددو یا علی  اکبراهللی درپیپی شعارهارزمندگان اسالم با 

 ی اسالمی دارد.هویت یافتگ نیاز ای نشان جملگ .(240: 1377بیات، )تاختند یم
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 قاعده نفی سبيل -1-1-2
 اللَّوهُ یَجْعَولَ لَونْ» معوروف اسوت «نفی سوبیل» یقاعدهبهی وجود دارد که اهیآ در قرآن
 [تسولّطى] راه کوافران براى مؤمنان،[ زیان] بر هرگز خداوند «سَبِیلرا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ
 اسوتفاده قاعوده ایون از فقوه مختلو  ابوواب در نفقیهوا (.141/ نسواء) است نداده قرار
 بوه مسولمان بورده فوروش است گفته آن، به استناد با انصاری شیخ مثال، برای. اندکرده
 از قاعوده ایون زنجوانی، عمیود گفتوه به .(233 /1 :ق 1419 بجنووردی،) ستین جایز کافر
 هموه در سیاسی، فقه و اقتصادی فقه در ویژهبه که است شدهشناخته و مهم فقهی قواعد
 دارد جریوان کلی قانونی عنوانبه غیرمسلمانان، و مسلمانان بین اجتماعی و فردی روابط
 .(24 /3 :1392 زنجانی، عمید)

 بوا علموا (142 /4 ق: 1415 انصواری،)« دارد تقودم فقهوی قواعد بیشتر بر قاعده این»
 در اسوالمی جواموع بور کفوار یسولطه و نفوو  نوع هر راه اندگفته قاعده، این به استناد
 قاعوده ایون. شوود مسودود باید فرهنگی و اقتصادی نظامی، سیاسی، مختل  هایحوزه
 بور بیگانگان یسلطه نفی بر ناظر آن سلبی جنبه که است سلبی و ایجابی جنبه دو بیانگر
 وظیفوه بیوانگر آن ایجوابی یجنبوه و مسلمانان اجتماعی و سیاسی سرنوشت و مقدرات
 فاضل)است  وابستگی هایزمینه بردن بین از و سیاسی استقالل حفظ در لمانانمس دینی

و دعوت موردم  نفی سبیل یا نفی بیگانه قاعده گریدعبارتبه. (243-252/ :1383 لنکرانی،
و هویوت  قوتیو حقدشومن بوه مرزهوای اعتقوادی  دهودینم اجازه به دفاع و مقاومت
 ی وارد نماینود.اخدشوهمتمدن برخاسوته از آن ی اسالمی و فرهنگ نمادهاانسانی، نهاد 

 و در و روسی ایوران هواجنگدر عصور معاصور پوس از وقووع  بخناتیحاصل  نیا
ی از تجاوز بیگانگوان ریو جلوگجنبن تنباکو در دفاع از استقالل کشور با نفی استعمار 

بداد در ی مبارز با هرگونوه اسوتو قاعدهی روشنی پیدا کرد. تا اساس و عملشکلی عینی 
همچوون قیوام  ازآنپوسی زیسوتگانهیبو مشروطیت و هر نوع  خانهعدالتدوره نهضت 

سوید عبدالحسوین  ، همچوونجنووب علموایاست که  قاعدهجنوب باشد. برمبنای این 
 فتووا برازجوانی نیشویخ محمدحسوالهدی اهرموی،  علم دیسبالدی،  تری، سید عبداهلل

بوه هموراه  ازآنو پوس نودینمایموقاومت بسویج ی مهاجبههصادر کرده و مردم را برای 
غضفرالسلطنه برازجانی، ، یکوتاه هو شیخ حسین چا ی دلواریعلسیرئ فرماندهانی مثل

 .(5: 1377نجفی، )شوند یوارد جنگ م هایسیعلیه انگلاهرمی و...  خانخضرزائر 
 پيشينه پژوهش -1-2

 .میکنیم در این رابطه پیشینه را از سه منظر بررسی
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 به کارکرد مسجد در قیام جنوب ایران. بوه اشارهبدون  کهتی است قایتحق دسته اول؛
(، 1386) یفعوال یمحمودعلایون دسوته؛ کتواب در  انود.مسوجد پرداختهنقن تواریخی 

 یزنودگ یو اجتماع یفرد یهامسجد در برنامه تیریباهدف نقن مد« مدیریت مسجد»
 بررسویهودف  بوه« رانیوا هیمساجد اول»(، 1392) نستریباربارا ف؛ کندیمتحقیق مسلمان 

 مقالوه ؛ ونمایدیم یبررس انیمساجد را از آغاز تا دوره سلجوق ران،یا هینقن مساجد اول
 و گرامی پیامبر عصر در مساجد سیاسی نقن شرحقصد به ،(1393) محمودی حسینعلی
 و علی امام زمان و پیامبر زمان در مسجد او نقن دهد.می انجام را نگارش این علی امام

نقن مسجد را کلی و تاریخی و بودون  . این دستهکندیمهمه عصرها را یکسان معرفی 
 .اندکردهدر جنبشی خاص ارزیابی ها آن ریتلثعنایت به 
مسوجد بوه  گواهیبر جای و شرحی ریگجهت بدون یی هستند کههاکتابدسته  دوم؛

 . کتوب  یولکننودیمواشواره  قیوام، ه در مسواجد هنگوامدادر شرح وقایع و حوواد  
کتواب »در  (،1370) تیوآدمیی از این مقولوه هسوتند: محمدحسوین رکون زاده هانمونه

احورار احمود  ،«دلیوران تنگسوتان» و در کتواب( 1370) «ی اولالمللنیبفارس در جنگ 
 الدولوه، مور  ،«تاریخ انقالب مسلحانه»( در 1361) یفراشبند «ایران در توفان»( 1368)
 .(1362سپهر )« بزرگ جهانی جنگ در ایران»

یی است که هااز گزارشی خود طرفیبعیب کار این دسته راویان، همان نق  اعالم 
... و باستان گورا و افرادحزب دموکرات  ، مثل زمانی که بهاندهداشتدر کتب ادعای آن را 

بودون  اما شودیمتحلیل ها آنگسترده نقن مثبت  صورتبهو  دفعاتبهو  شودیماشاره 
 .گذرندیم -چه مثبت چه منفی  - کری از نقن مسجد

اموا ؛ دسته تحقیقاتی هستند که ضمن شرح حواد  به کوارکرد مسوجد اشواره دارنودسوم؛ 
 کننودیمی حاکمیتی دول خود تفسیر هااستیو سنویسندگان آن، این کارکرد را مطابق با منافع 

 (1363)کالرمونوت،  نیاسوکر ؛ کتواب«اردر عصر استعم فارسجیخل» ،(1356وات ) کتاب
 یموابرلجیمز و« تاریخ ایران» ،(1391) ،کسیسا یسرپرس و کتاب «رانیدر ا یجنگ جهان»
، تلقیوات انودبودهیا کنسولی بریتانیوا  ووابسته نظامی  غالبار ؛ که«رانیدر ا اتیعمل»، (1369)

 .انودنمودهشورش، ترویج  مراکز عنوانبهنقن مسجد در قیام  در مورداستعمار انگلیس را 
، مسواجد را پایگواه مناسوبی بورای نفوو  بوین اندبوده هاآلمانی که حامی طرف بعضآن از

. دانسوتندیمو خوودی فرهنگوی هائتیه غیتبلروحانیون و تحریک سران مقاومت و محل 
( است کوه بوه 1377) کوشیمفن  داگوبرت نوشته «واسموس»، کتاب هاآنکتب  ازجمله
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 طورهموانو رهبران جنووب اشواره دارد.  فرهنگی آلمانی در بین سران ئتیهنفو  ی نحوه
ی این گروه پرداختن به نقن مسجد با تحری  عملکورد مسوجد که  کر شد اشکال عمده

 ی دولت وابسته خود است.در راستای توجیه منافع استعمارگرانه
بوه جهوت  و هومپژوهن کارکرد مسجد به لحاظ نگاه به چیسوتی نقون آن  نیدر ا

 متفاوت اسوت. هاپژوهنبا سایر  کامالربه حقیقت چیستی،  دنیتا رسروش تحلیل داده 
ی نظریات مختل  پیرامون نهضوت مذکور در ارائه دو جهتی پژوهن عالوه بر نوآور
 نظریه پژوهن نیز هویداست. و با باهم هاآنی اسناد و مقایسه و ارزیابی در آینه
 
 روش تحقيق -2
 هادادهی گردآوری هاوشر -2-1

 آوریجموع و اسوت ایکتابخانوه -اسنادی روش به و «تحلیلی – توصیفی» کیفی نوع از تحقیق
 و خواطرات هوایکتواب هوا،از گزارش نوشوتاری مختلو  منوابع از بورداریبا فین اطالعات
 است. گرفته صورت ایمقایسه و مضمون تحلیل روش به جاماندهبه سندهای همچنین

 هادادهتحليل  یهاروش -2-2
 یوا مفهووم بیوان و تلخیص ی،بندطبقه تنظیم، تدوین، فرایند یعنی ؛هاداده لیوتحلهیتجز
 یهواصوورت بخنهوا بهآن کواهن بوا کوه شودهیگردآور یهواداده از انبوهی معنای
 شودن آشونا از پس اینجا . در(156 :1385 هومن،)ها سروکار دارد آن تفسیر وکنترل قابل
 در چوارچوب کدگوذاری فرآیند مضمون، تحلیل استراتژی با هاآن استخراج و هاداده با

کود پایوه، مورتبط بوا نظریوات  190از ایون روش، اسوتفاده با گردید. آغاز تحقیق قلمرو
در مرحله بعد دو گروه اصلی سوازمان دهنوده شوکل ...پیرامون هویت قیام به دست آمد

کوه بوه  دانسوتیمووابسوته  هایخارجو به نقن گرفت؛ گروهی که قیام را فاقد هویت 
یموی شد و گروهی که جنبن را مستقل و علیوه اشواالگران گذارنامنظریات اروپاییان 

. در رنودیگیمودایوره قورار  نیدر ایی و اسالمی بودن قیام گراباستان هیدو نظر. شناخت
بوه هوم  و نسبت نسبت به خود هادگاهیدی، اسهیمقاروش تحلیل  و باضمن این فرآیند 
ی قیوام مبتنوی بور طلبانهاسوتقاللدر پرتو این روش هویت  و سرانجام ارزیابی گردیدند

 فرآیند سازمان دهنده تبیین شد. پنجکارکرد سیاسی اجتماعی مسجد در 
 آوری اطالعاتو پایایی ابزار جمعروایی  -2-3

 طوربوه آمدهدسوتبه یهامضومون و مفاهیم نیز پژوهن روایی از اطمینان حصول برای
 شود همچنوین ارزیابی یکدیگر به نسبت هاآن تناسب گردیده و مقایسه هادادهبا  مستمر



    فار جیخ  نانی شنرا امیکارکرد  راد نجج  در ق 

 91 

 هایافتوه و هایکدبنود دربواره و اظهوارنظر بررسوی بوه و خبرگوان اسوتادان از تون چند
 شد. اعمال نیز هاآن یدگاهد و پرداختند

 یريگنمونهجامعه آماری و روش  -2-4
 یریگنمونه روش. بود «مرتبط با موضوع و کتبها، اسناد متونِ یادداشت»جامعه آماری 

 نظری انجام گرفت. اشباع نقطه به رسیدن هدفمند تا صورتبه
 
 های تحقيقیافته -3

 تحلیول روش بور مبتنی کیفی رویکرد اتخا  ی باشناسروشیری کارگبهها برآمده از یافته
 سوازمان مضومون»دو  قالب در یتدرنهاهن، ی و ادبیات نظری پژواسهیمقامضمون و 
 در قیام جنووب، ی هویت مدارهانگرشی غیر هویتی و هانگرشتحت عناوین؛ « دهنده
 :میپردازیمبه تبیین و ارزیابی گروه اول  بخن ابتدا این در گردید که یبندگروه

 گروه اروپایی(جنوب )ی غير هویتی به قيام هانگرش -3-1
نگورش  و« طلبفرصوتآشووبگران »نگورش ی، دو نگرش بوه نوام در این گروه اروپای

 .اندشدهبه قیام، ساماندهی  شانیتیهو ریغبه جهت رویکرد مشترک « هاآلمانتحریک »
 طلبفرصتآشوبگران اول:  نگرش -3-1-1

ی از هرگونوه جنوگ و ریجلووگجهوت  تجواوز بوه ایوران را هایسیانگلدر شرایطی که 
، حرکووت مجاهوودان جنوووب را شووورش آشوووبگران تندسوواخیمووشووورش در آن بهانووه 

و ان و اشورار قبایول و عشوایر نامیدنود کوه بوا تطمیوع ای از دزدعوده ایو  طلبفرصت
رکون زاده آدمیوت، )اند گشوتهی به شوهر روانوه و غارتگربیگانه برای تخریب  کاتیتحر
نشوان دادن  تیهویبانگلیس و دوستانن برای  سرکنسول، اوکانر آنکه ای؛ و (62: 1370

دوست دیرینوه موا  کار در جنوب ایران، سهیاین دس» نامیدند. هایآلمان سهیدسقیام آن را 
در « کاکس بوالیوز انگلیسوی»راستای این نگرش  در .(797: 1376)اوکانر،  «واسموس بود

تهدید خواسوتار  و با راندیمواسموس سخن  از نقنمجتهد برازجانی  اهللتیآی به انامه
هوا، والیوان ی آنهواخواه، در (386: 1370رکن زاده آدمیت، )شود یمز اقدامات او ممانعت ا

در  .زدنودیمویی در ایران وجود داشتند که به این القائات دامن گراغرب منصبانصاحبو 
کوه  شودهانیبواضوح  طوراز حکومت بوشهر به وزارت خارجوه انگلویس بوهدستخطی 

رفقای آلموانی و اشورار ایرانوی  ریت واسموس و سااقداما یواسطهانقالب دشتستان به»
شوده زائرخضورخان و شویخ حسون چواه گفته گوریدسوندی  در وجود آمده است وه ب

به تحریک واسموس در بوشهر اعالنی را منتشر کورده و باعون نگرانوی اهوالی  یکوتاه
د کوه در منابع مکتوب خوین، مساج هاآندر همین رابطه . (130: 1370)قطبی،  «اندشده
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مراکوز  عنوانبوهرا  بودنودمجاهدان به مقاوموت  و اعزامدعوت  و مراکزپایگاه تجمعات 
رکون زاده )انود مودهتبلیوغ و تورویج ن جهاد  ی فرماندهانطلبفرصتی هامکانشورش و 
 .(205: 1370آدمیت، 
 و بوا شناختندیم، با نگاه اومانیستی، خود را مالک حق و ملت برتر هایسیانگل ال (

ی کووه همفکوور و حووامی و همراهشووان اوابسووتههوور خووان و والووی  ی دوگانووه،خوووردبر
، به کسانی چون فرمانفرما و قوام الملوک، حیودر خوان و ...، لقوب کردندبودستاین می

: 1373بیوات، )دهنود یمی امپراتورداده و مستمری عطا کرده، قهرمان صلح خوانده و نشان 
و  نددکشانیمرا از اوج رفعت به حضی  نکبت  بطلاستقالل مبارزانو مخالفین و  (115
 .(388: 1370رکن زاده آدمیت، )ند یدکوشو شریرش خواندند و در فنای او  دزد

بر نشان دادن مشروعیت حضورشان در ایران، این بود کوه  هایسیانگلی ادعا گریدب( 
بوه اینجوا در راستای اجرای قانون و دفاع از نظوم و امنیوت جامعوه و عودالت بوین موردم 

: دیوگویمو. سید عبدالحسین تری از علمداران قیوام، (62: 1370رکن زاده آدمیت، )اند آمده
حقوی را  چیو هو رندیگیماینان حتی اختیار آب دریا، عل  صحرا و زن و فرزند را از مردم »

 .گذارنودیمو... و اسم آن را نظم و ترتیب و امنیت و عودالت گذارندینمی الحقوق وبرای  
در  هانیاظم و ترتیب که این فرنگیان مدعی آن هستند مضحک و مسخره است. قانون ن

و به بیان سید عبوداهلل  (37 :1370 ،ی)مهاجر «استشریعت اسالمی باطل و مفسده  مقابل
 بوا مسوتقیمار انگلویس دولوت مشوروع، حق کدام روی از»ی مجتهد مبارز بوشهری: بالد

 ایوران طرفبی رعایای و بحری برّی قشون و لحهمس قوه و به رسمی به جنگ تنگستان
)مطهوری  «نمووده اسوت  تل  را هاآن زده و جوانان آتن را هاآن یتنه مار و و تار را

 .(135: 1383زاده، 
و رفوت گج( همچنین، پلیس جنوب انگلیس با اهدافی ضد مردمی در ایوران شوکل 

 شدتبهشت دا عهدهجامعه را به  ی که سازمانی داخلی و نقن امنیتژاندارمرمقابل  در
کشوور و از صحنه نظوم و دفواع  (543/ 2: 1352 ،احرار)سالح خلع  جیتدربهتضعی  و 
 ،هوایسویانگل برخالفبود چرا  ناکارآمدامنیت کشور  ازاین ارگان در دفاع  اگر. شد حذف

گوی امت مبارز ایران و رهبران و فرماندهان نهضت در مکاتبوات مسوتمر بوا دولوت، هم
، 2ص  ،92ش  )روزناموه شوورا،خواهان حفوظ و تقویوت آن بورای امنیوت ایوران بودنود 

 جنووب، خشوم جمیوع موردم سیحضور پلو  حقیقت مستند تاریخ این است که (1333
 با آیه فیروزآباد در تری عبدالحسین مخالفت مردم، سید دنبالفارس را برانگیخت و به 

جهاد موردم را بوه مبوارزه ترغیوب نموود و  با حکم جَدْتُمُوهُمْوَ حَیْنُ الْمُشْرِکِینَ فَاقْتُلُوا
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، آبواده ی:چهوار جبهوهی انگلیسوی در هاسیپل مقابل حرکت گسترده مجاهدین عشایر،
 .(20-25: 1391 ،صداقت کین)گرفت و فیروزآباد شکلی عملیاتی  شیراز، کازرون

 هاآلمانتحریک  :دوم نگرش -3-1-2
 ئوتیه افتوهیسوازمان؛ با ورود ندیگویمهستند که  هاآلمان معتقد به تحریک گرید گروه

اصلی ظهور قیوام علیوه قووای  موجبات در نقاط مختل  ایران، هاآلماننظامی و تبلیای 
مرکوز  کیوو ی پراکنده تحت فرمان یک رهبر هائتیهاین  ههم» .دیگردانگلیسی فراهم 
وب ایوران، ملموریوت انجوام ایون جن در ؛ و(38: 1363)نیدر مایر، «کردندیمواحد تالش 

 فردی به نام واسموس قرار داشته است.بر عهده تحریک و تحرک 
ی برجسوته در اجورای و نقشودر استخدام سفارت آلمان بوود  سپهر کهمور  الدوله 

تئوری این نگورش در ایوران شوناخته  شگامانیاز پدوره داشت  در آن هاآنی هااستیس
بوه  جنووب راقیوام ؛ 1914-1918ران در جنوگ بوزرگ تاریخ ایو در کتاب. وی شودیم

اسوت خوانوده  واسوموس آلموانی نقشوه ی مالی وهاکمک نتیجهو صرفار عاملیت آلمان 
بوده است که توانست  واسموس آلمانی، گوید: این کوشیم فن و (7977: 1362 سوپهر،)

؛ و (766 :1383کووش، فون موی)عشوایری ایجواد کنود  یهافی بین چهار نفر از خانائتال
 ریم موفق شود عشوا 1915در تابستان سال » نوشته که او:انگلیسی،  نیکالرمونت اسکر

این رویکرد  هرحالبه. (31: 1363 اسوکرین،) «نماید کیتحر هایسیجنوب را بر ضد انگل
 هوایآلموان؛ اما با توجه به نقن تلثیرگوذار کندیمی متهم تیهویبرا به  امیق گریدی نوعبه

ی چوون قورائن و شوواهد، اسوناد رانیدر احواد  این دوره و  هایسیانگلبا در دشمنی 
کوه  هواآلمانبرای  فارسجیخل یهانینشساحل یل، نقشی راهبردی و زیر بنایی در قیام 

 :دهدینمشدند، نشان می شناختهی از اشاالگران جزئ
 خاننیحسو خیضرخان و شخرئزاین تنگستانی همانند خوانبه شواهد تاریخی،  ال (
در »حمله به اجنبی بودند،  درصدد (3)واسموس به اهرمی، خیلی قبل از ورود چاه کوتاه

 اصوالرفراری بود و  هایسیانگلواسموس بین بوشهر و شیراز متواری و از دست  وقتآن
آنچه از نقن  برعکسآغازگر قیام باشد.  که (35: 1373)بیات،  «نداشتدر منطقه حضور 

ی را در طوول جنوگ از خوواهیو آزاد، او معترف است حس استقالل دانگفته واسموس
ی اسالم حاکم بر سرزمین کهن ایوران آموختوه اسوت نوه از هاارزشجنوب و  مجاهدان

اعتقادات مسیحی که از کودکی به آن انس گرفتوه  از اندیشه و و نه هاآلمانی هااستیس
 .(38: 1394 گروتروپ،)است 

چوون  یمبوارز نیخوان ؛یخارج یحاتیتسل بانیو پشت یریگب( در موضوع اتهام باج
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 یو مکنوت تزم موال یتوانا و معروف بودند کوه از تموول کواف یزائر خضرخان، تاجران
 یبندر بوشوهر در دوره لسون؛یو بِه قول و (67: 1370 ت،ی)رکن زاده آدمبرخوردار بودند 
 نیو همچنو (309: 1928 ن،لسوی)و رفتیبه شمار م هتجارت اسلح یقاجار از مراکز اصل

تر )دلووار، بنودر کوچک یبه بندرها یبرخوردار بوده که وقت یاز چنان شتابتجارت  نیا
 (34: 1377)کواکس، است  شدهیم یو کنترل گمرک فاقد نظارت د،یرسیو رودحله( م گیر
 هوا،یسویانگل یموال راوانفو باتیهدف مجاهدان نبود، رشوه و ترغ یمال زهیچون انگ زیو ن
ها ننمود بلکه خشمشان را بور دشومن مضواع  آن عاتیتطم میسرداران را تسل گاهچیه

 .(22: 1362 ،ی)فراشبندساخت 
 ریوغ، ناق  دیگر این نظریوه دادهر ی عصر معاصر که قبل از نهضت جنوب هاامیق ج(
بوشوهر هجووم آوردنود تا قبول از جنوگ جهوانی اول سوه بوار بوه  هایسیانگلی است. تیهو
 ئوتیدفاع نمودند. آن موقوع ه هنیاز مبرابرشان  هایو در هر بار تنگستان (7: 1381 مشایخی،)

نبودند و به گفته براون باید ایون حرکوت را در عوواملی چوون  هاو ملموران آن یمتنفذ آلمان
 رانیواین مرحله نوی ضد استعماری داریب خیمبدأ تارجنبن بزرگ ضد استعماری تنباکو که »

 ها.آلمانجستجو کرد، نه تحریک  (139: 1338)براون،  «ی معاصر شداجتماعدر حواد  
 ی هویت محور به قيام جنوبهانگرش -3-2

نگرش وجود دارد که برعکس گروه اول با رویکردی هویت محوور  دو زیندر این دسته 
بوه جایگواه دیون  دیگوریپوردازد و یکی به ایران باسوتان می؛ پردازندیمبه تحلیل قیام 

 مسجد توجه دارد.کارکرد نهاد  ژهیوهب
 گرایان(باستان) دیجدی هاستيوناليناسنگرش اول هویت محور به قيام:  -3-2-1

، قیوام جنووب را قیوامی هاآن، هستند هینظر نیا شگامانیاز پ یو فراشبند تیآدمرکن زاده 
موردم را دچوار  نچوهآ» :گوینودمی هواآن ؛اندنموده هویتی ایرانی و ملی معرفی و بامستقل 

بووده  ،دیوجد سومیونالیو ناس یپرسوتوطن ،سواخت ریناپذو وص  بیعج یانقالب روح
: 1359 فراشوبندی،) «سوتاندشت یباستان در خطوه رانیگردش روح ا _عنوان به _است که 

 دهیوها دآن یهاکتابمحتوای جنوب در  رانیدل یپرستوطن شهیاند. دنکنیم ادیاز آن ( 15
این طیو  فکوری  .بوده است ،سندگانینو ریسا یبرا مفید یهمواره منبع که یکتب، شودیم

کوه بوا بوود خواهوان نهضوت  یآزاد یهواتیجنبان فعالدموکرات سلسوله زبح، اندقائل
 دیوجد سومیونالینگورش ناس جیدر تورو ییبسوزا ریثلتو ،اشیاجتمواع یدموکراس یدئولوژیا

و  مسولم یتویواقعرا  جنووبموردم  یو موذهب یاحساسات ملو کیهمچنان که تحر داشت.
 .(19: 1359فراشبندی، )اند حزب دانسته نیا ی گستردهدهو سازمان یاز رهبر ریناپذاجتناب



    فار جیخ  نانی شنرا امیکارکرد  راد نجج  در ق 

 95 

زیرا اعتبار حزب با تمام مسلک و ؛ فاصله دارد امیق تتحوت البته این ادعا با واقعیت
 کوه «وکراتدمو» ؛ فراکسویونسودینویمواست. احمد احرار بوده متکی به بیگانه  ننییآ

 روس و انگلویس ضد بر آلمان دیپلماسی نفع به دادیم تشکیل را مجلس نیرومند اقلیت
، گراین به آلموان را راه رهوایی ایوران ها. دموکرات(210/ 1: 1352 احرار،) کردیم اقدام
 ؛ و(209/ 1: 1352 احرار،)داشتند اعضای سفارت آلمان تماس مداوم  و با کردندیمتبلیغ 
باطن جامعه دور ساخت و از انداخت  تیاز محبوب جیتدربهرا  هاآنکرد حزب، این عمل

ی وارد میدان ژاندارمری اداره قمر 1334یی که در سال آنجاتا  قراردادو مورد تنفر مردم 
رکون زاده ) دیوگردعمومی خواستار عدم تعرض مردم به اعضوای آن  هیاعالم و طبقشد 

یی، بین از آنکه در بدنه و درون جامعوه گراباستاندیشه بنابراین، ان؛ (484: 1370آدمیت، 
ی بوه عملکورد و متکوی فعال سیاسی وابسته هاحرکتی درصحنهقیام دیده شود، بیشتر 

 اند.تیرؤقابلبیگانه 
 مسجد نهاد بر کارکرد ديتأکنگرش دوم هویت محور به قيام: اسالميت قيام با  -3-2-2

شرح دومین نگرش هویت مدارانه به قیوام جنووب،  در وهای تحقیق در ادامه بیان یافته
ی قیوام ریگشوکلنهواد مسوجد در  آفرینوینقناسالمیت نهضت و یا نظریه »نظریه 

 بوااین است کوه قیوام  «اسالمیت قیام»قرار دارد. منظور از  ،«مرزنشینان جنوب ایران
ا هودف بو -نهواد مسوجد -آن نیآفرنقنی دینی و با رهبریِ مجتهدین و رکن فرهنگ

محمودتقی ) ی و استقالل مرزهای جامعه اسالمی انجام گرفتنیشعور دحفظ شعائر و 
 مقابول تفسویرهای انگلیسوی، . در اینجا قیام به ایون معنوا در(48 و 40: 1367، مدرسی
 قرار دارد.گراها باستان آلمانی و
 گواهیپا و نیمقودس خودا در زمو یخانوه اصوطالح ایون مقالوه، درمسجد  نیهمچن
 از حقووق دفواع در یرونویو ب یدرونو جهاد و مبارزه با باطلِ برای او یو بندگ تیدعبو

پرهیزکواران  تیوفعال  یوتعر نیوا طبق است. نیمسلم مرزهای واسالم  فردی اجتماعی
بخون از  در هور نیمسولم مرزهایاسالم و  اجتماعی فردی و مجاهد در دفاع از حقوق

 .شوودمینهاد مسوجد شوناخته  یاجتماع یاسیاز کارکرد س ی، تابعایران نیسرزم خاک و
 نهواد اجتماعی سیاسی کارکرد نهچگو ی مختل ،هاختهیانگو  هازهیانگبا نظر به همه  امّا

ی قیوام مرزنشوینان ریگشوکلمسجد، پایگاه احکام فقهی اسوالم و مجتهودین مبوارز بور 
 علیه اشاالگران، تلثیر داشته است  فارسجیخل

 و بندگی خدا و اطاعت از رهبران مقاومت ذکرپایگاه  مسجد -3-2-2-1
 بوه رسویدن راه و دانسوته او معنوى تکامل و رشد را انسان خلقت از هدف کریم، قرآن
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لِیَعْبُودُون  إِلَّوا وَالْوِِنْسَ الْجِونَّ خَلَقْوتُ بوا عبوارت؛َ مَوا خداوند «بندگى» در را تکامل این
 خوود ریوکث کور  گاهیو پاون عبودیت را کان ؛ و مسجدمی کند ( معرفى56 آیه  اریات،)

 (.40)حج/ «کَثِیررا اللَّهِ اسْمُ فِیهَا یُذْکَرُو مساجد » دهدیمقرار 
 1431: الهنودی المتقی)است خداوند  نزد هامکان بهترین و به این دلیل که مسجد

 ستارگان و پیامبران خانه .(482 /3 :ق 1414 )مجلسی، زمین در خدا. خانه (7/648ق: 
: الهنودی المتقوی) است موحدان زیارتگاه و (359 و 313/ 3 :ق 1408 نوری،) زمین
 .(7/648ق:  1431

عصوری در  در هورعلمای اسوالم و رهبوران جهواد  دهدیمفلسفه، تاریخ نشان  نیبر هم
مسولمانان و احیوا و گسوترش مسواجد تکیوه  بور توجوهجامعه و مبارزه با طاغوتیان  اصالح
 و مسوجد آیودمی سبزوار مازندران به اهالی از خلیفه سربداران شیخ امقی . دراندداشتهفراوان 
 بووا برپووایی نموواز جماعووتو دهوود می قوورار خوووین روشوونگرانه حرکووت پایگوواه جووامع را
نموود خووین  مجذوب را مردم تدریجبه مقدس مکان این از اوخواهانه عدالت رهنمودهای

مرقود  قرآن، و دین شیرازی پایگاه مجتهد حسن تنباکو میرزا . در جنبن(87 ص :1363 آژند،)
در قیووام  .(223 ص :1389 حقووانی، نجفووی،)نمووود  را انتخوواب سووامرا در معصوووم عسووکرین

 دارگریوبی هاموعظوهمساجد و برگزاری نماز جماعوت و  حضور درمشروطه، مردم پس از 
 کشوور سراسور مسواجد» :سودینویم انیمیابراه. زنندیماست که به اعتراض دست  ازآنپس
( ع) حسوین اموام عوزاداری مجوالس و روحوانیون سخنرانی و وعظ مجالس برگزاری مهیای
 هایروشونگری و اعتراض با مشروطیت نهضت اولیه هایزمزمه شرایطی چنین در. گرددمی

همچنوین برگوزاری  .(104 :1397 آبراهامیوان،) «سوازدمی آکنده را مسجد فضای اسالم علمای
و سوالمتی  هاجبهوهدعوا بورای رزمنودگان  و  کورارت عاشوورا مجالس قرآن، خوانودن زیو
ی یومیه در مسواجد و هاو جماعتی، نمازهای جمعه خوانروضهفرماندهان به دنبال مجالس 

 حقبوهوجه دیگری از توسل و توکول  امیدر قی نبرد و پیروزی در هنگامه ژهیوو بهحسینیه 
دیووان  علمای شیراز که به حمایت از ناصور ینامهتعالی در این مراکز مردمی بوده و هست. 

اند نمونه سند این ادعوا مرقوم داشته 1336 پنجم ماه رمضان سال یکی از فرماندهان جهاد در
اموروز کوه یووم  ...اقدامات اسالم پرستانه جنابعالی، چشم صواحب اسوالم روشون از»است: 

با یوک دنیوا حورارت ادن در  بازارها نموده و پنجم است، عموم مسلمانان تعطیلی دکاکین و
گونوه هیچ اخوراج قشوون کفور از مسجد نو حاضر و بورای همراهوی جنابعوالی انشواء اهلل و

وفوق مورام شوود.  حضرت حجّت )عج(، کارها بر امیدواریم به مدد..فداکاری مضایقه ندارند.
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 اتحقرمحموودعلی شوویخ جعفوور، اتحقوور، ابوالمعووالی الموسوووی، اتحقرمحسوون محالتووی،
اتحقرالروی هاشوم الطباطبوایی، اتحقور  اتحقرابوالفضل شری ، قرمحمدطاهرموسوی،اتح

 «العبدالوداعی، یحیوی شویرازی رئویس العلمواء. اتحقرابوطالوب حسوینی، مرتضی محالتوی،
 .(152ص  :1383زاده،  )مطهری

 ميعادگاه اتحاد و ائتالف سرداران و سربازان قيام -3-2-2-2
مقودس  و صوحنبا اسوتفاده از پایگواه دیون  ، علمای جهادی قیامریگشکلدر گام دوم 

در  و وافر قرار دادنود تیرا موردعنامجاهد  لیقبا و اقوام وندیپمسجد، رفع اختالفات و 
 (60-65: 1373 ،بوالدی)مختل  طوای   مبارز باپی نشست و مکاتبات فراوان مجتهدین 

الدوله، فرمانده و بوزرگ  صولت با عبدالحسین تری به مکاتبه اهللتیآبودند؛ در تر نیز 
و  150: 1383مطهوری زاده، )پوردازد یمایل قشقایی و ناصر دیوان، بزرگ کالنتر کازرون 

محالتی که با اخوتالف بوین  اهللتیآسوی دیگر در شیراز علما و رهبرانی چون  از (151
تالف احوزاب را بوه وحودت و ائو کوشندیماحزاب دموکرات و اعتدالیون مواجه است، 

بکشانند. در اینجا نیز از قداست جایگاه مسجد بهره جسته و مسجد نوو شویراز، پایگواه 
 ردیگیممنازعات و ائتالف بین احزاب قرار  وفصلحلی مجاهد و محل نشست هاگروه
در حوالی اسوت کوه بوا هجووم متجواوزان انگلیسوی،  نیا (156: 1370رکن زاده آدمیت، )

یی با علما بووده و جوچارهمردم نگران به دنبال رایزنی و  و استقالل ایران به خطر افتاده
 .کنندینممساجد را ترک 

 ی رهبران نهضت با مردمقرارگاه مذاکره و مشاوره -3-2-2-3
نشینی مردم در مسواجد و موذاکرات در گامی فراتر و در شور حفظ استقالل میهن، بسط

در برازجان  .گرددیمتل  آغاز تحمیلی در شهرهای مخ از تجاوزبر چگونگی پیشگیری 
امروز کسبه و اهالی برازجان دکاکین را بسته، در مسوجد راجوع بوه وقوایع بوشوهر »نیز 

در شیراز مردم از » .(3ص  ،1333 شوال 17 ،2، س 88 ش رعد، روزنامه) «ندینمایممذاکره 
 ، مقصوودنودینمایموی آقایان نطوق ایوراد و بعض هر حزب در مسجد وکیل تجمع کرده
. علموا (2 ص 1333 القعده ی 20 ،7 ش رعد، روزنامه) «همگی تخلیه رسمی بوشهر است

 اتسوالمحجت »...رسوانند یم، درخواست مردم به گوش منصوبین دولت حجتاتمامبا 
تلکید خواهوان  و با سدینویمی نامه گیب ایدرآقا شیخ جعفر به نمایندگی از مجاهدین به 

عقیده عموم مجاهدین بر این است کوه  داردیمبه او اعالم و  شودیم هایسیانگلخروج 
: 1373)بیات، « بین از این نباید تلمل کرد و خیال دارند اقدامات خصمانه شروع نمایند

 بواریتقر ،سودینویم(. ژاندارمری فارس نیز، این وضعیت را به مافوق گزارش داده و 229
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 نودینماطایوان  هوایسویانگلبر ضد  ندهخوایماهالی در مساجد اجتماع کرده،  روزههمه
 تجواوزات و بوشهر از واصله اطالعات به . در سندی دیگر آمده: نظر(187: 1373بیات، )

( شوال) 23 شنبه صبح از عمومار گلپایگان اهالی حدود، آن در جنوبی یهاهیهمسا قشون
 واسالم ل حججدستورالعم منتظر اهالی... نموده،  اجتماع... حجةاتسالم مرحوم مسجد در

 .(3ص  ،1333 القعدهی  5 ،9س  ،108،ش رعد، روزنامه) هستند دولت اقدامات
 و بوشوهر در انگلیس قشون یشکنانه حق اقدامات مناسبت به»همچنین در اصفهان 

 جمعیوت هیجوان... بوه اسوت روز چنود هم اصفهان اهالی )آن( فارس اهالی احساسات
 طورف . ازشوودیمو مفصلها نطق بعضی و ندینمایم اجتماع مساجد در اهالی از زیادی
 جوواب منتظراند؛ و نموده تکلی  کسب شده مخابرهتهران  به چند تلگرافی علما آقایان

 .(4ص  ،1333شوال  ،24 ،6س  ،171،ش رعد، )روزنامه «...هستند تلگرافات
 و داده تشوکیل را انجمنوی بوردی مسوجد نزدیکوی دراسالم حجج آقایان-شیراز در
 قریوب اکنوون، خبر، یک قرار ازاند. نموده مدافعه و مجاهدت ونظام به دعوت را اشخاص
 میشونویمو کوه قوراری ازاند؛ و رفته سالح تحت اطراف و شیراز اهالی از نفر هزار هشت
 ارشواد، روزناموه) رفوت خواهنود هایتنگستان کمک به وشده خارج شهر از یاعدّه امروز
 .(3ص  ،1333شوال  13 ،9س  ،101،ش

، در هواآن. داردیوامواین اعتراضات شدید مردمی، دولتیان را بوه هوراس و نگرانوی 
: 1373بیوات، )دهنود یمجواب مکاتبه مجتهدان، قول خروج قشون انگلیس از بوشهر را 

مهم مجاهدان، قیوام را وارد  خواستهها به ی آنتوجهیبهمین . شودینمعملی  ؛ که(210
در مسواجد بوه  عمودتاراست کوه  ییهاو فرمان فتاواو آن صدور  دینمایمی تازه امرحله
 .دینمایم امانیبو مردم را مهیا به نبردی  رسدیم نمازگزاراناطالع 

 جهاد و فتاوای هافرمانستاد فرماندهیِ  -3-2-2-4
 بر پایمالی حقوق مردم اصورار ترگستاخانه هایسیانگلماندن مذاکرات تخلیه،  جهینتیببا 
دینی خوود خواسوتار رخصوت  و رهبران. سرداران جهاد از پیشوایان و مراجع ورزندیم

: دهودیموفتووا  سید کاظم طباطبایی یوزدی اهللتیآی دین و ازجمله علما .شوندیمقیام 
 هموه بور ...هسوتند سورگرم اسوالمی کشوورهای بوه نظوامی حمله به هاییاروپا امروز،»

 اسوالمی یهانیسورزم از دفواع آمواده که است بواج عجم، چه و عرب چه مسلمانان،
فودا  را خوود دارایوی و جان ایران، ...از سربازان راندن بیروندرراه  باید باشند مسلمانان

علموای  .(1/209 :1394ی،ودوانو 1330 محرم 2616 شماره 19 سال کلکته، نیالمت)حبل «کنند
تری، سوید مرتضوی  نیحسوعبدالبالدی، سید  عبداهلل دیسجنوب همچون  و آگاهبیدار 
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برازجانی، شیخ جعفر محالتی، با صدور فتووای  نیمحمدحساهرمی )علم الهدی(، شیخ 
جهاد و اعالم بسیج عمومی علیه اشاالگران، رزمندگان و مردم را به مبوارزه و مقاوموت 

ی، اطبقوهاسوت کوه موردم از هور قشور و  ازآنپوس. (80: 1368رجبوی، )کنند یمدعوت 
به مساجد روی  ؛ دسته، دستهگردندیمن صدر اسالم، سراپا آماده حماسه همچون سپاهیا

؛ موا گفتندیمی نان و خرما ص  زده پشتکولهپابرهنگان دشتی و دشتستان با ». آورندیم
، ملیوسوانه بوا چشومانی آوردنودینموآماده جهادیم ولی اسلحه نداریم و چون به دست 

غیورت و عوزت خوواهی کوه در  ،گونهنیهم (255: 1373)نبوی،  «...گشتندیبرم پراشک
ها را وادار نمود تا خود را به بوشوهر ، دیلم و ... وجود داشت. آنگیبندر رمردم مناطق 
فارس نیز به دنبال انتشار خبر اشاال بوشوهر،  در .(191: 1370رکن زاده آدمیت، )برسانند 

از شوونیدن  و پووسمووردم بووه مسووجد نووو، پایگوواه همیشووگی حضورشووان، روی آوردنوود 
 و 114: 1370رکون زاده آدمیوت، )گردند یمی رهبران، آماده حرکت به برازجان رهنمودها

ی اسوت کوه از هموین مسوجد، علموا در کنوار سوایر و آمادگو پس از اعالم فتوا  (115
آقوا شویخ جعفور مجتهود : »رنودیگیموی اعزامی را بر عهده هاکاروانفرماندهان، پیشوایی 

ی شیراز سمت ریاست و پیشوایی قشون را به عهوده داشوت. شویخ یکی از علما« محالتی
 فشورد،مجید را بر سینه موی اهللکالمشمشیری حمایل کرده بود و  کهیدرحالبا محاسن سپید 

دیگر، امر تدبیر ی از سو. (334/ 1: 1352 احرار،) ...راندپیشاپین قشون داوطلب اسب می
 نیودر ا. گرفوتیموصوورت  سرعتبهبایستی ی ایثارگر، روهاین آموزش و ساماندهی این

راستا انتخاب قرارگاهی مردمی که امکان عملی سازی این کار را فراهم کنود ضوروری بوه 
 .شودیمپایگاه تعلیمات  نیترمهممسجد یکی از  و لذا دیرسیمنظر 

 ی سپاه جهاددهو سازمانی رزم واردوگاه آموزش تعليمات دینی  -3-2-2-5
های اندیشه، اعتقاد و فعل مجاهدین جنوب بوده و این اردوگواه د جلوههای جهااردوگاه

ای در کننودهنقون تعیین ،شوهر و چوه بیورون از شوهر در هوای مکوانی،باوجود تفاوت
 تعلیمات آموزشی و نظامی مجاهدان اسالم داشتند.

شود. های نزدیک شهری، غالبار در مساجدی با وسعت و امکانات خوب برپا میاردوگاه
های عبادی نظوامی فرماندهان با مشورت علما و رهبران جهاد، مساجد بزرگ را به اردوگاه

ساختند؛ مساجدی چون مسوجد وکیول، مسوجد نوو در شویراز و مسوجد نوو در مبدل می
در ایون شومار قورار  کازرون و بوشهر و مسجد امام حسین و کورده در جهورم و تر و ...

ای، ضمن انجام اعمال عبادی سیاسوی خوود، قوم و قبیلهدر آنجا مجاهدین از هر  گیرندمی
پرداختند و از آخرین راهبردهوای شورعی مقاوموت توسوط علموایی به آموزش نظامی می
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نمود، سرا پواگوش رفت و ایراد نطق میچون حاج میرزا محمدباقر دستایب که بر منبر می
شویراز، »روزه بود. مستمر و همه ای؛ این برنامه(155: 1370رکن زاده آدمیت، )بردند بهره می

روزه در مسجد نو و مسجد وکیل، با حضور علموا و مجاهدین مشاول مشق هستند و همه
یا این گوزارش  ؛ و(237: 1373 )بیات، «خوانندسایر طبقات اجتماع نموده و نطق خطابه می

کننود در مسوجد نوو نصویرالملک پوس از مشوق، داوطلبوانی کوه مشوق می»گویود: که می
 .(2، ص 1333، شوال 11، 6، س 181روزنامه رعد، ش،) «کننددیدوبازدید می
بوود.  هاآناطراف یکی از  هایو کوه (4)«گرگور»های صحرایی ازجمله، قریه اردوگاه

دهی نیروهوای مجاهود بوه ها محل سوازماناین اردوگاه در روزهای اول تجاوز انگلیسی
بوین « کوالت بووچیر»بود و یا اردوگواه رهبری زائرخضرخان شیخ حسین چاه کوتاهی 

علوی متمرکوز ها در سه کیلومتری شهر دلوار، تحوت سرپرسوتی زائور محمود رئیسکوه
 .(31 :1362)فراشبندی شود؛ از همین قبیل است می

جعلوت لوی اترض »فرمووده پیوامبر اسوالم:  نکته مهم این است که علما که بر اصل
کننوده بورای مون مقررشوده اسوت گاه و پاکروی زموین سوجده یعنی« مسجدا طهورا...
صحرایی که از چوب و برگ درخوت مسجدهای ؛ (147 :77و ج  313 :16)بحاراتنوار، ج 
از سووی  .(1378 )مورادی، شناختندهای مبارزه میدوگاه؛ جز لوازمات ارشدیمنخل برپا 

ی وحیوهیافتند تا موجوب تقویوت ردیگر، روحانیون و مجتهدین در اردوگاه حضور می
اهلل سوید علینقوی حسوینی، آیت .(67: 1373)بالدی، شجاعت و فداکاری سربازان گردند 

اهلل جعفر محالتی ازجمله این مجتهودین بودنود کوه پیونودی اهلل علم الهدی و آیتآیت
 های شهری و صحرایی داشتند.مستمر با اردوگاه
عبداهلل ) (68،69،72: 1373)بالدی، « 71، 36، 35، 34، 32، 11، 78، 77»همچنین مواد 

اهلل سوید عبوداهلل کوه آیوت «نظامناموه حورب»( در 68،69،72بالدی، لوایح و سوانح، ص 
با همفکری سایر علما برای انتظام بخشی مقاومت مرزنشینان تدوین نمووده بور  بهبهانی

عنوان های جهاد تصوریح و تلکیود دارد کوه بوهوجوب رعایت قوانین شرعی در اردوگاه
موابین خودشوان باید روحانیون به ریاست یک نفور کوه فی»ه ماده اول چنین است: نمون

انتخاب خواهد شد و... ناظر بر فرمانفرمای کل باشند که اجرایی برخالف قووانین شورع 
 .(67: 1373 )بالدی، «اسالمی به عمل نیاید
یی ایوون اسووت کووه آن گراباسووتانی اروپووایی و هاهیوونظری ابیووو ارزحاصوول تحلیوول 

اما در خواستگاه فکوری و فرهنگوی کوه  هممواضع متفاوت نسبت به  باوجودها دیدگاه
و پوس از انقوالب صونعتی دارد، مسوتقیم  هوایغربودر فرهنگ و ایودئولوژی ریشه 
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بوه لحواظ  هواآنگفوت کوه  توانیم گریدعبارتو بهمشترک دارند ، وجهی میرمستقیغ
. این تعلوق و وابسوتگی قرار دارندی ی فرهنگی واحدی فکری دریک جبههو مباناصول 

هوای الهوی دیون و ناکارآمودی آن به فرهنوگ غورب صونعتی کوه بور پایوه نفوی ارزش
ی فرهنوگ ایوران اسوالمی؛ سواله 1400نادیده انگاری کارکرد گرفته، موجب شکل

تبیوین نادرسوت کوارکرد مسوجد و تحریو  هویوت قیوام و  ،ضدیت بوا اسوالم
آفرینوی اسالمیت قیام یا نظریه نقننظریه  اما در ؛غیرمستقل خواندن آن شده است

ی بور فرهنوگ اسوالمی و روشونبهی مشوترک موذکور، هادگاهید، برخالف نهاد مسجد
 بوا هودایت علموا و فقهوای جانبههمهکه به شکلی مسجد نهاد  کارکرد سیاسی اجتماعی
. دیونمایمویجواد جامعه و بوین موردم ا در داریپاپیوندی ناگسسته و  مبارز تلکید دارد و

عنوان پایگواه گیری قیام جنوب از ابتدا تا انتهوا مسوجد بوهی که در فرآیند شکلاگونهبه
توحید و بندگی، میعادگاه اتحاد و ائتالف، قرارگاه مذاکره و مشاوره، سوتاد فرمانودهی و 

فرهنگ پایداری  ونشرل  درصحنهسازی اردوگاه آموزش رزم و جهاد، نقشی سرنوشت
 .درکیماز مرزها در برابر متجاوزان ایفا  و دفاع

 
 کوه« غیور هوویتی اروپاییوان» اتینظرمضامین را در قالب دو گروه  دودستهشبکه  نیا

 .دهودیمو، نشان «گروه نظریات هویت محور»قائل به حرکت مستقل و مردمی قیام نبودند و 



 1402، 1ی ، شماراگرارموسا  بیج 

 102 

ویت اسوالمی قیوام ی هریگشکلی گانهپنجو فرآیند نهاد مسجد کارکرد  هینظرهمچنین 
 .گرددیم، تبیین شد، مالحظه هاافتهبه شرحی که در بخن ی

 
 یريگجهينت

جنوب را مطالعه کرده و در این  نانینشساحل جنبن پژوهن، با نگاهی هویت شناسانه؛
ی قیام در قالوب ریگشکل در عواملی مختل  اروپاییان را هانگرشو  راستا ابتدا مواضع

 در عودم ودارد بیوان موی ،«هواآلمانتحریوک  ؛طلبوبگران فرصتآش»: دگاهیدبیان دو 
جدید کوه بور هویوت  یهاستیونالیناسنگرش  نیو همچن شناسایی حقیقت مستقل قیام

نهواد  بر نقونبا تلکید  سپسیی قیام تلکید داشتند نقد و ارزیابی به عمل آمد؛ گراباستان
احکوام فوردی و  ونشور ل و محول و مجاهودانمسجد که تجلی حضور رهبران جهاد 

اجتماعی حقوق اسالم است، منطبق بر اسناد، معناداری و جوهریت اسالمی در تحوتت 
، فوارسجیخلسواحل در آشکار گردید که حقیقت مقاومت مردم  ؛ وقیام، بررسی گردید

 و فرهنگ متمدن اسالمی آن بوده است. اسالم
نفوی سوبیل  قاعودهی چوون دبر قواعجنوب که  امیدر قاین حقیقت احیاگر اسالمی 

یِ راهوهوا را آنو استوار است خشم ضد استعماری و ضد استبدادی مردم را برانگیخت 
یی هوانگرش یبود که اسوتعمار را وادار سواخت بوا طورح گسوترده نی؛ و امرزها نمود
ی قیوام جنووب را ریگشکلی خصمانه، واقعیت فرآیند طوربهوقایع   یو تحرجاعالنه 
دورنگوه دارد و حوواد  را در راسوتای اهوداف اسوتثماری خوود  نانیبقتیحق از چشم
و ضود اسوتعمار موردم ایوران،  طلباستقاللکند؛ تا ضمن تحقیر روح  و مصادرهتفسیر 
 القوا در دفاع از حقووق خووین هاملترا نتیجه ناتوانی  هاقدرت یاشاالگرانهاقدامات 
ام مرزنشوینان جنووب، نمواد مقاوموت قیواست که در تحقیق روشن ساخته  هاافتهی کند.

در جریان الگوی تعالی اسالمی در استمرار حرکوت تواریخی علموای مبوارز اسوالم کوه 
 و تمودنفرهنوگ  مراکز ی،ابیتیهواست. در این  گرفتهشکلی معاصر هدوری هاجنبن

ی مراحول ریگشکلعامل انتقال فرهنگ مقاومت و  نیترمهماسالم یعنی مساجد، بستر و 
 تادر برابور تجواوزیی غیورت ملوی و شکوفانهضت در طریق حفظ استقالل ایران  این

 دول استعمارگر بوده است.
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 هایادداشت
 (.51 :اتیوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِِْنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ) ار -1
 (.257 :ورِ )بقرهاللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّ -2
شهرستان شهر  نیاست. مرکز ا رانیاستان بوشهر ا یهااز شهرستان یکیشهرستان تنگستان،  -3

 اَهرَم است.
 یدر منطقوه اشواال هواسیشهر دلوار توا محول اسوتقرار انگل یساحل یاز روستاها هیقر نیا -4

 .مسافت فاصله بود لومتریک 25شهر بوشهر،  هیتنگک حاش یروستا
 
 
 ابعمن
 قرآن کریم. 
 ( ؛ 1352احرار، احمد)تهران: نوین.1ج  توفان در ایران ، 
 نشر سلسله: تهران ،اریصالح  نیغالمحس مترجم: ران،یدر ا يجنگ جهان(؛ 1363)کالرمونت  ن،یاسکر. 
 ،دارالحکمه.: تهران ،4 ج مکاسب، ؛(ق 1415) مرتضی انصاری 
 ،گستره: تهران ،سربداران شیعي قیام ؛(1363) یعقوب آژند. 
 ،نی نشر: تهران فتاحی، محمدابراهیم و محمدی گل احمد ترجمه: ،انقالب دو بین ایران ؛(1397) برواند، آبراهامیان. 
 تهران: قومس. ،آنمسائل  و فارسجیخل(؛ 1396) الهی، همایون 
 تهران: امیرکبیر. ، زیربنای مشروطه و مشروعه،هیفقتیوال(؛ 1363) یمحمدتقاللهی، آیت 
 ه.شیراز: تهران، حسن زنگنهمترجم:  ،از مشروطه تا جنگ جهاني اول (؛1376) کینر، فردراوکا 
 ،الهادی نشر: تهران ،1 ج الفقهیه، القواعد ؛(ق 1419) حسن بجنوردی. 
 دلوار. یعلسیرئ سالگرد هشتادمینکنگره  بوشهر: سوانح، و لوایح (؛1373) دعبدالهیس بوشهری، بالدی 
 ،دلواری. یعلسیرئ سالگرد هشتادمینکنگره  :بوشهر ،ایران جنوب در اول جهاني جنگ سنادا (؛1373کاوه ) بیات 
 ،سوالگرد  هشوتادمین کنگوره بوشوهر: ،ایگران جنگوب در اول جهگانيدر جنگگ  رانیا (؛1373) کاوه، بیات

 دلواری. یعلسیرئ
  ،تشارات امیرکبیران :تهران تاریخ مختصر احزاب سیاسي؛ انقراض قاجاریه،(؛ 1363ی )محمدتقبهار. 
  ،مترجم: احمد پژوه، تهران: معرفت. انقالب ایران،(؛ 1338ادوارد )براون 
 و مطالعوات ، قوم: دفتورمقاالت فگرو  مسگاجد مجموعه ،«مسجد نماد تمدن»(؛ 1393محمود ) حسین زاده 

 (48-68صفحه . )امورمساجد به رسیدگی مرکز هایپژوهن
  اقبال. انتشارات ، تهران:یران تنگستاندل (؛1370) نیمحمدحس، تیآدمرکن زاده 
 ---------- (1370 ؛) تهران: انتشارات اقبال.ي اولالمللنیبفارس در جنگ ، 
 تهران: وزارت ارشاد اسالمی. رسایل و فتاوای جهادی،(؛ 1368محمدحسن )ی، دوان رجبی 
 ،(سمت) هادانشگاه انسانی ومعل کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران ،۳ ج فقه، قواعد ؛(1392) عمید زنجانی. 
 ،انقالب. اسناد مرکز تهران: 1ج  روحانیون، نهضت ؛(1394) یعل دوانی 
 ( ؛1362سپهر، مور  الدوله) بینشر اد :، تهران1914-1918بزرگ  يدر جنگ جهان رانیا. 
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 ی، تهران: نگاه.النیگ یفخرداع یمحمدتق :مترجم، تاریخ ایران (؛1391) یسرپرس ،کسیسا 
 ترجمه: حسن زنگنه، تهوران: ، های ساالنه سرکنسول انگلیس در بوشهرگزارش (؛1377) یسرپرس ،کسیسا

 انتشارات پروین.
 تابسوتان ،تگاریخي مطالعگات، «جنووب پلویس علیوه آباده جنگ یجبهه» ؛(1391) جمشید کین، صداقت - 

 .(47 - 10 از - صفحه) 37 شماره
 ،امیرکبیر انتشارات: تهران ،عمید فارسي فرهنگ ؛(1389) حسن عمید. 
 السالم.علیهم األطهار األئمة فقه مرکز: قم ،الفقهیه القواعد ؛(1383) محمدجواد لنکرانی، فاضل 
 و دشتسوتان، دشوتی مبارز تنگسگتانمردم  انقالب مسلحانه خیاز تار یاگوشه ؛(1362) فراشبندی، علیموراد 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.علیه استعمار
  ،اسالمی انتشارات ، تهران:تاریخچه حزب دموکرات فارس (؛1359) مرادیعلفراشبند. 
 متورجم، فرامورز نجود مساجد اولیه ایران از آغگاز تگا دورح حکومگت سگلجوقیان(؛ 1392) فینستر، باربار ،

 سمیعی، تهران: انتشاراتی پازینه.
 ب ثاقبشها :تهران ی،جهاندار کاووسیکمترجم: ، واسموس (؛1383) داگوبرت کوش،یفن م. 
 وزارت فرهنگ و ارشاد :تهران ران،یدر ا اول، ياسناد جنگ جهان (؛1370) بهروز ،یقطب. 
 آقا، بوشهر رزایم دیحم و یفاطمه ترکمان دهنو، نی، مترجمواسموس لهلمیو (؛1394) کیگرووتروپ، هندر :

 .شعبه بوشهر یشناسرانیا ادیبن
 -تهوران ات،یوکواوه ب متورجم: ،1914-1919اول  ينجنگ جهگا ،رانیدر ا اتیعمل(؛ 1369) مزیج ،یمابرل :

 .رسا یمؤسسه خدمات فرهنگ
 بیروت: دارالفکر. ،5ج  ،القاموس جواهر من العروس تاج؛ م( 1414) زبیدی مرتضى 
 خمینی. امام آثار تنظیم مؤسسه :تهران 10ج  ،امام صحیفه (؛1368) اهللروح خمینی، موسوی 
  ،تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ایران.18 و 7ج  ،فه نورصحی (؛1370اهلل )روحموسوی خمینی ، 
  ،ترجمه: حمیدرضا آژیر، مشهد، آستان قدس رضوی. ی مکتبي،هاجنبشامامت شیعه و (؛ 1393) یمحمدتقمدرسی 
 4 ج واالفعگال، االقگوال سگنن في العمال کنز ؛(ق ه 1431) الدینحسام بن علی عالءالدین الهندی، المتقی، 

 .العربی الترا  احیاء دار: بیروت
 ،الترا  تحیاء البیت آل مؤسسه: بیروت ،10 ج الوسایل مستدرک ؛(ق 1408) حسین میرزا نوری. 
 دفتر انتشارات اسالمی :، قمخدمات متقابل اسالم و ایران (؛1362) یمرتضی مطهر. 
 بوشهر. یشناسرانیا مرکزبوشهر:  ایران، مشروطیت انقالب در بوشهر (؛1381) مشایخی، عبدالکریم 
 هیّنشرکازرون :، تهراناسناد تیبه روا يکازرون وانیناصر د (؛1383) یزاده، موس یمطهر. 
 چاپخانه نوررازیش ،بهیّشجرح ط ؛(1370عبدالحمید ) ،یمهاجر :. 
 امیو، مجموعوه مقواتت ق«مردم جنووب یضد استعمار امیدر ق ونیجنبن روحان»(؛ 1373محمدحسن ) ،ینبو 

 (.203-259)صفحه  ،یاول، بوشهر: کنگره دلوار یدر جنگ جهانجنوب 
 ،انسانی. علوم پژوهشگاه: تهران ،5 ج ،اسالمي تفکر تاریخ در سیاسي تأمالت (؛1377) موسی نجفی 
 آن در  ریو تولث رانیا یاسیفکر س خیدر تار میتحر یشناس انیجر»(؛ 1391محمد سجاد ) ،ینجف ؛یموس ،ینجف

 (.218- 179، )صفحه 18, شماره 8دانشگاه آزاد کرج، دوره  یاسیعلوم س هینشر ،«یاسالم یدارینهضت ب
 ،ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران: نشر تاریخ. زیر آفتاب سوزان ایرانّ،(؛ 1363) نیدر مایر، اسکارفن 
 ( ؛ 1364وادات. ر)سحاب. جوادی، تهران: موسسه شفیع: ، مترجماستعمار عصر در فارسجیخل 
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 عالی. آموزش و فرهنگ وزارت: سعیدی، تهران ، مترجم: محمدفارسجیخل(؛ م 1928) رنولدویلسون، آ 
 ،سمت انتشارات تهران، ،کیفي پژوهش در علمي راهنمای ؛(1381) علی حیدر هومن. 
 1333 القعدهی  20تهران: مورخه  7ش ، 6سال  رعد روزنامه. 
  9/1330 محرم ،26 16 شماره 19 سال کلکته، نیالمتحبلروزنامه. 
 پ 1333، قعدهی  10 ،2ص  ،92ش  ،شورا روزنامه. 
 3ص  ،1333 القعدهی  5 ،9س  ،108،ش ،رعد روزنامه. 
 4ص  ،1333شوال  ،24 ،6س  ،171،ش ،رعد روزنامه. 
 3ص  ،1333شوال  13 ،9س  ،101،ش ،ارشاد روزنامه. 
 2ص  ،1333شوال  ،11 ،6س  ،181،ش ،رعد روزنامه. 
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