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چکیده
هاي عضوگیري نهضـت  سؤال اصلی این تحقیق چگونگی و شیوه

ــاریخی اســت   ــژوهش ت ــن پ ــواع آزادي اســت. روش ای ــه از ان ک
، مــورد اســتفادهیابــزار اصــلاســت ویفــیکقیــهــاي تحقروش
عنوان مکمـل  است. همچنین بهقیهاي عماز مصاحبهيریگبهره

از روش تحلیل اسنادي نیز استفاده شده است. براي این تحقیـق  
اي درنظر گرفته نشد و تالش شد که ابتدا براسـاس  از قبل نظریه

 شاهدعضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه(abbaskeshavarz1@yahoo.com)
شناسی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري جامعه

4/2/92تاریخ تصویب: 10/9/91تاریخ دریافت: 
133-160، صص 1392سال هشتم، شماره سوم، تابستان پژوهشنامه علوم سیاسی، 

هـاي  در این مقاله بـه بررسـی شـیوه   
عضــوگیري نهضــت آزادي پرداختــه 
شــــده و در آن از روش پــــژوهش 

هاي تحقیق روشتاریخی که از انواع 
کیفی است استفاده شده است. ابـزار  
ــژوهش،   ــورد اســتفاده در پ اصــلی م

هــاي عمیــق گیــري از مصــاحبهبهــره
ــهاســت ــل از روش و ب ــوان مکم عن

تحلیل اسنادي نیز استفاده شده است.
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هاي انقالبی، مدلی تهیـه شـود و   ها و سازمانمطالعه اسناد گروه
هـاي  آمـده از مصـاحبه  دسـت هاي تجربی بهسپس براساس یافته

هاي پژوهش ی، مدل اولیه براساس استقراء، کامل شود. یافتهعمل
سران این گـروه، از طبقـه متوسـط جدیـد     که حاکی از آن است 

ها از دانشجویانِ طبقات شدند، لکن غالب عضوگیريمحسوب می
متوسـط و متوســط بــه پـایین بــوده و در ســطح غیردانشــجویی   

ب کـارگران،  توانستند بازاریانِ روشنفکر را جـذب کننـد. در جـذ   
ناموفق بودند و توفیق چندانی در عضوگیري از زنان نداشتند. در 

ها، تأثیر باالي کاریزمايِ رهبران و منتسبان به گـروه،  عضوگیري
هاي هاي عمده عضوگیري، انجمنشود. بستروضوح مشاهده میبه

.اسالمی و مسجد هدایت بود
کاریزما، مسـجد،  نهضت آزادي، مدل عضوگیري، :کلیديگانواژ

اسالمیحزب، انجمن
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مقدمه
برخـوردار اسـت و محققـان انقـالب     در انقالب اسالمی از اهمیت بسـیاري  آنچه

هـاي جـذب   شیوهوچگونگی ، اندندرت بدان پرداختههبداخلی و خارجی اسالمی 
ـ  احزاب و گـروه هاي انقالبی است. و عضوگیري گروه بـر  يگـذار تأثیریهـا در پ

نیازمنـد داشـتن ارتبـاط بـا دیگـران      دلیـل ن یخود هستند و به همـ ط اطرافیمح
گیـرد مـی اعضـا و هـوادارن صـورت   هاي این امر از طریق گسترش حلقه. هستند
شـود کـه   مـی ق عوامـل متعـددي تعیـین   یـ قدرت یک گروه از طر.)1990، (بالندل

یـت  الی، کیفیـت رهبـري، ظرف  منـابع مـ  ، میزان عضـویت :ترین آنها عبارتند ازمهم
پیوستگی وضعیت گروه و تناسـب ایـدئولوژیکی گـروه (یـا حـزب) بـا       سازمانی، 

گابریـل  در طـرح مفهـومی   ).52: ص 1371، (پـالمر و دیگـران  ایدئولوژي جامعـه 
همـه  هـاي  تـرین نقـش  عضـوگیري یکـی از مهـم   ) 1960، (آلمونـد و کلمـن  آلموند
، کنـد مـی اشـاره سـلیگمن لسـتر  طور کـه  عالوه همانبه. سیاسی استهاي سیستم

خـاص و گـاهی  عنوان یک نقـش هاي سیاسی بهگروه«عضوگیري نقشی است که 
فرایند عضوگیري طیـف  سیاسی درهاي نقش گروه». کنندمیمنحصر به فرد بازي
و متغییرهــا هــا ) و نقــش...مقامــات رســمی، فعــاالن، (اعضــاوســیعی از کارکنــان

.)315: 1967، لیگمن(سشودمیو شخصی) را شامل ، سازمانی، (محیطی
بررســی شــده اســت. ایــن آزادي نهضــت نحــوه عضــوگیري مقالــهدر ایــن 

حال به آن پرداخته نشده و به لحـاظ نظـري حـائز اهمیـت     موضوعی است که تابه
است. براي انجام این موضوع ابتدا مدلی نظـري طراحـی و براسـاس آن سـؤاالتی     

ش شد تا شیوه عضـوگیري  طرح شد. سپس با استفاده از روش مصاحبه عمیق تال
این گروه سیاسی مشخص شود.
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شـوند  میدر جامعه ساختهها واقعیت«درواقع در روش کیفی باور بر آن است که 
کـه  درحـالی ؛ بپـردازد ها و محقق باید با نگاهی نزدیک و فرایندي به مطالعه پدیده

موجـود ازپـیش هـاي  رسالت خود را کشف واقعیت، بسیاري از پژوهشگران کمی
ــده ــین پدی ــیب ــا م ــده ــا ســیري در روش).1388:13، (اووه»دانن ــاي ب ــیه ، کیف

روش پـژوهش تـاریخی تشـخیص داده    ، ترین روش براي موضوع حاضـر مناسب
ر اصـلی  ابـزا . عنوان مکمل از روش تحلیل اسنادي نیز استفاده شده استشد که به

البتـه  . ی اسـت هـاي کیفـ  مصاحبه عمیق است که ازجمله ابزار روشمورداستفاده، 
کـه بـه افـراد مـوردنظر دسترسـی      یا درصورتیها غنا بخشیدن به مصاحبهمنظوربه

.و غیره نیز استفاده شدها از روش تحلیل اسنادي مثل خاطرات و کتابنداشتیم، 

نظريچارچوب. 1
باشـد و  هاي کمی مـی متفاوت از روش،هاي کیفی، هدف تحقیقبا توجه به اینکه در روش
باشد:تر شدن و سرعت تغییرات اجتماعی میواسطه پیچیدهاین تفاوت در هدف، به

بـه شـکل   هـا  جهـان تغییرات سریع اجتماعی و درنتیجـه آن تنـوع زیسـت   «
جدیـدي  هـاي  اجتمـاعی و دیـدگاه  هاي روزافزونی محققان اجتماعی را با زمینه

اي وادار به استفاده از و، تحقیق اجتماعی به شکل فزایندهرازاین... کنندمیمواجه
.)13:.1388(اووه، » استاستقرایی شده هاي استراتژي

اي درنظر گرفته نشـد و تـالش شـد کـه     بنابراین براي این تحقیق از قبل نظریه
مدلی تهیـه شـود و سـپس    ، انقالبیهاي و سازمانها ابتدا براساس مطالعه اسناد گروه

مـدل اولیـه براسـاس    ، عملـی هاي از مصاحبهآمدهدستبهتجربی هاي س یافتهبراسا
کـه بـا   ن تالشی است (الزم بـه ذکـر اسـت   چنینتیجۀمدل زیر . کامل شود،استقراء

اي نظریـه ، انقالبـی هـاي  و گروهها مطالعه پیشینه تحقیق و مباحث مربوط به سازمان
تنها مدل نزدیک بـه بحـث   . ت نیامددسانقالبی بههاي درباره شیوه عضوگیري گروه

چگـونگی  ، بـه  در مبحـث سـازمان  اسـت کـه وي   چارلز تیلی، مدل بسیج این مقاله
.عضوگیري نپرداخته است)
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مدل عوامل دخیل در عضو گیري گروه.1شمارهنمودار

تعریف مفاهیم مدل. 2
وجهـه  ی، گروهـ باشد: خدمات درونمیلیشامل موارد ذ، در مدل فوق گروه: گروه

ياعضـا ياقتصـاد ی ـ طبقـه اجتمـاع  ، اجتماعی افراد فعال گروه و کاریزماي رهبران
عبارتند از:گروههاي ویژگی.گروهیت اجتماعیوضع، و فعال گروه

یگر خدمات رفـاه یو ديمادهاي کمکالت و یمنظور تسه:گروهیخدمات درون
است.گروهق فرد براي عضو شدن در یتشومنظوربهگروه به افراد 

و یمنظور وجاهت و شـهرت اجتمـاع  : وجهه افراد فعال گروه و کاریزماي رهبران
کـه اسـت افراد فعال گروه و کاریزماي رهبران منسوب به گـروه در جامعـه  یاسیس

.تواند بر عضوگیري گروه مؤثر باشدمی
ی ـ ن طبقـه اجتمـاع  یـی تع،منظـور : طبقه اجتماعی ـ اقتصادي اعضاي فعال گـروه  

و تأثیر آن بـر نـوع عضـوگیري    یلکطورفعال گروه و رهبران آن بهياعضايصاداقت
است.گروه

رد مـردم بـه گـروه (ارزیـابی     یکـ نوع مواجهه و رو،منظور: وضعیت اجتماعی گروه
... است.بودن و نبودن گروه ویجامعه از گروه) مثل: مذهبیمثبت و منف

، نگرش به جـذب ، مخاطب جذب، جذبيبرنامه جذب شامل محتوا:برنامه جذب
.باشدمیو مراحل جذبها قالب

عنوان عامل جـذب  بهدر ابتداگروه که يمبانی فکري و اعتقاد:محتواي عضوگیري
ات یـ ات و روای(مثل استفاده از آی لکصورت جذب بهيمحتوایستیشد؛ چمیارائه
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جذب و يارائه محتوایچگونگ، )...ویتیسسکمارهاي يا تئوریو یم اسالمیو مفاه
.ا نه)یبود یمراحل مختلفيه محتواي جذب داراکنی(ااهداف گروه

و » هاي مناسـبِ عضـوگیري در فـرد از نظـر گـروه     مؤلفه«منظور، : مخاطب عضوگیري
است.» قشر هدف گروه«

يگریانقالبی، عاطفی، احساسهاي زان تفوق جنبهیم،مقصود: نگرش به عضوگیري
در رویکـرد  یبخشـ یو آگـاه یعقالنهاي در مقابل جنبهییملگراع،المکیکو در 

.باشد و همچنین رویکردي انسانی و یا ابزاري به افرادمیعضوگیري گروه
زان و نوع ارتبـاط وي بـا   یم، نه فردیشیت و پیوضع، منظور از فرد، در مدل فوق: فرد

است.زان شناخت وي از گروه قبل از عضویت در گروهیگروه و م
وضعیت اقتصادي و اجتماعی فـرد و همچنـین عـدم    ،منظور: وضعیت و پیشینه فرد

باشدمیپیشینه فرد موردنظر براي عضوگیريسوء.
هـاي قبلـی سیاسـی ـ     در اینجا منظور، فعالیت: هاي مشترك قبلی براي عضوگیريزمینه

؛ مثـل  اي بـراي عضـویت فـرد در گـروه فـراهم آورده اسـت      اجتماعی فرد است، کـه زمینـه  
حضور در یک انجمن که بستري براي شناسـایی افـراد مناسـب و اسـتفاده از ایـن زمینـه در       

شده است.راستاي عضوگیري آنها در گروه 
میزان شناخت فرد از گروه و اهداف آن قبـل و  ،منظور: میزان شناخت فرد از گروه

است.ند عضوگیريیدر حین فرا
هـاي  وهیساختار و شبه تشریح ، به آنحال با عنایت به چارت و مفاهیم مربوط

.پردازیممینهضت آزادييریعضوگ

نهضت آزاديهاي ویژگی: گروه. 3
نداشـته  ی گروهـ خدمات دروننهضت آزادي : گروهی نهضت آزاديخدمات درون

کردنـد. (احمـدي،   آن مـی هـایی نیـز بـه    ه تناسب، کمکافراد ببرعکس، بلکه ، است
ـ تا حـدود ز ينهضت آزاد) ازآنجاکه295: 1380 ـ  يادی لـذا  ، داشـت یسـاختار حزب

ه از اعضـاء حـق   کـ بل،پرداختنـد نمـی به اعضـاء يمادهاي کمکالت و یتنها تسهنه
هـاي مختلفـی   ها و گـروه سرعت، هستههاي نهضت، بهبچه«گرفتند:میت همیعضو

ن، شد، به فراخور حال، مـاهی دو تـا پـنج تومـا    تشکیل دادند و هرکس که عضو می
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(میثمـی،  »دادمتومـان مـی  پرداخت. من که دانشجو بودم، ماهی سه حق عضویت می
1386 :94(.

بـه حـق پرداخـت    ، اساسـنامه نهضـت  يح بنـدها ینیز در توضتوسلیمهندس 
نامـه، التـزام بـه اساسـنامه و     اعتقـاد بـه مـرام   «کنـد: میعضویت توسط اعضاء اشاره

به پرداخـت حـق عضـویت، شـرکت     عهدمصوبات نهضت، رعایت انضباط حزبی، ت
(توسـلی، مصـاحبه   » محولـه حـزب  ها و انجـام وظـایف   منظم در جلسات و فعالیت

).12/12/1388نگارنده، 
رهبران منتسـب بـه گـروه در    يزمایو کارنهضت آزاديتأثیر وجهه افراد فعال 

بـراي  . هضت بـود نکاریزماي سران نهضت از علل عمده جذب افراد به :عضوگیري
تأسـیس  برايبازرگاندر سفر مهندس محمدمهدي جعفريدر خاطرات دکتر نمونه 

) 61-62: 1389است (یاحسـینی،  این رویکرد فعاالن سیاسی مشهود ، نهضت آزادي
بـه محـض   ... راز بـودم یدانشـگاه شـ  يدانشجو1340من در سال «:گویدمیوي

درصـد اعضـاء   90د حدود ید شایراز رسینامه و اساسنامه نهضت به شنیه آئکنیا
ن یـ خـاطر ا شـتر بـه  یبیعن. یه عضو شدندکرهبران بود يزمایارکن یخاطر همبه

جعفـري، مصـاحبه   »(مـؤثر بـود  ار یکاریزماي رهبران بسـ ي، ریلذا در عضوگ... بود
).8/4/1389نگارنده، 

گویـد: مـی تأثیرگذاري مهندس بازرگان بر نسل جـوان رهدربا، یکی از محققان
ـ ار بـر د یو بسـ یرغم انتقادات اساسیه علکده گرفت ید نادیالبته نبا« هـاي  هدگای

ـ فعالایدئولوژیک بازرگـان...   ش جوانـان و  یدر گـرا يثرؤعامـل مـ  يويهـا تی
امالً کـ را یـ زهـاي پـیش از انقـالب بـود...     می در سالشه اسالیان به اندیدانشجو

م یتقمسیغات ضداسالمیتبلخفقان وو جویکه در آن دوران تارکاست یمنطق
ـ از دياه رگـه کـ یین صدایترکوچ، کمیرمستقیو غ افـت ین و مـذهب در آن  ی
ـ یاقشار مذهبیبانیشتیت و پیشد مورد حمامی ون قـرار  یخصـوص روحـان  هو ب

).81: 1367سلطانی، » » ( بگیرد
کنـد: مـی بادامچیان در مورد جایگاه سـران نهضـت در جامعـه اذعـان    همچنین 

ـ در آن زمان هـم آ . میآور دارنانیچهره اطماز بهینی، طبعاً در جذب حزب« ... ت ای
عـه بودنـد....   مورد توجه جام، هر سهی، تر سحابکو مهندس بازرگان و دیطالقان
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»داشـتند اعتمـاد  یبه مهندس بازرگان و مهنـدس سـحاب  ها یمذهب، در آن روزها
.)23/4/1389(بادامچیان، مصاحبه نگارنده: 

نـوعی گویـاي نـوع نگـرش     بـه ، ان نهضـت از سـر علی دانش منفردتوصیفات 
ـ بـه نـام آ  يمجتهدیروحان، در رأس نهضت«مبارزین به سران نهضت است: ت ی

نـام  و اسـتاد دانشـگاه بـه   یار اسالمکاروپا با افةردکلیمهندس تحصی، طالقان... ا
هـاي  یژگـ یبـا و یتـر سـحاب  کرده چون دکلیتحصیتیمهندس بازرگان و شخص

).  29و 27: 1384(بسطامی، »» داشتجذاب خودش قرار 
عزت ا... سحابی معتقد است که شـاکله نهضـت بـیش از آنکـه حزبـی باشـد،       

هـا بـه سـران آن بـود.     و عالقـه نهضـتی  یک و عشـق  ژیک تفـاهم ایـدئولو  براساس
، ) وي همچنین بر آن است که گروه عامدانه از کاریزماي افراد286: 1380(احمدي، 

البتـه مـا ابـداً در جهـت اسـتفاده از      «کـرده اسـت:  مـی نجهت عضوگیري استفاده
در یمخصوصـاً بازرگـان و طالقـان   ... میردکـ نمیگروه اقداميآنها برايزمایارک

و یملـ يدر فضـا یلـ یخ، ل شـد کیتشـ يه نهضـت آزاد ک40تا 32دوره سال 
شـتر  یزما وجود داشـت و عالقـه ب  یارکن یا، ن بلهیبنابرا. ده بودندیدرخشیمذهب

و بازرگـان بـود   یطالقانيبه همان آقایمصدقـیشتر ملیو بینسبتاً مذهبمردم 
بی، مصـاحبه  (سـحا » آوردنـد مـی هجـوم ينها به نهضت آزادیا، نیخاطر همو به

.)18/12/1388نگارنده، 
اگرچه او هم معتقد اسـت کـه   ، گویدمیحکیمی هم از کاریزماي رهبران گروه

اینکه چی شـد کـه در   «کرده است:نمیاستفادهعضوگیريبرايگروه از این کاریزما 
عرض یک هفته هزار نفر براي عضویت آمدنـد اسـم نوشـتند، خـب همـین جاذبـه       
مرحوم مهندس بازرگـان و سـحابی و آیـت ا... طـالقالنی بـود... قطعـاً افـرادي کـه         

ها برایشان یک عـاملی بـوده   شدند، وجود این شخصیتآمدند و عضو نهضت میمی
).20/2/1389(حکیمی، مصاحبه نگارنده، » است

طالقـانی  ... حتی اگر بپذیریم که نهضت از کاریزماي مهندس بازرگـان و آیـت ا  
طـور  رسـد از کاریزمـاي مصـدق بـه    مینظرکرده، لکن بهنمیعضوگیري استفاده در

اي شـد. جـزوه  جلسـه، خودمـانی تلقـی مـی    «کـرده اسـت:  مـی گیـري مستقیم بهره
حاضران توزیع کردند که روي آن، عکـس دکتـر مصـدق بـود و     اي بینچهارصفحه
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انـد و  تقدیم به آنهایی که در سیاست یکدنـده «زیر عکس، به خط او نوشته شده بود: 
کردنـد و بـه او   ها، بیشتر از سایر نیروها از مصدق یاد مینهضتی» اهل سازش نیستند

).75: 1386(میثمی، » جستندتأسی می
ه یـ ه داعکـ د یـ حزب جدیکو مهندس بازرگان در قالب یانطالق... اتیورود آ

ن یـ رد و اکـ جـاد  یایمـذهب یاسیفعاالن سيد برایاز امیموج، مذهب را هم داشت
ـ ، ن دویـ واسطه اهب، ل نهضتکیه با تشکباعث شد  ـ آویـژه هب اقبـال  ی، طالقـان ... اتی

ـ از اه گـروه  کرسد مینظرالبته به. جاد شودینسبت به نهضت اياگسترده ن وجهـه  ی
در استفاده از نـام  ياما ظاهراً تعمد. رده استکنمیاستفادهيریعضوگيمستقیماً برا

کمـا آنکـه در جلسـه    ،تعصب داشتنديویمبارزاتيمصدق داشتند و بر الگوترکد
بـر  عـالوه ي، مهندس بازرگان هنگام برشمردن اصـول نهضـت آزاد  ، ه نهضتیافتتاح

اذعـان ، ضمن نـام بـردن و تجلیـل از وي   ، بودنیاساسو تابع قانون یو اسالمیمل
)161: 1386مصدقی هستیم. (جمعی از پژوهشگران، کند که ما می
از پـرداختن بـه   پـیش : نهضت آزادياقتصادي اعضاي فعال در ـه اجتماعیقطب

اقتصـادي سـران گـروه   ـبه بررسـی طبقـه اجتمـاعی     ، طبقه اجتماعی اعضاي گروه
بـودن  یمذهبی ـ اسیسيرکروشنف، رانیايغالب نهضت آزادوجه «پـردازیم: می

%) 80(ید دانشـگاه یـ الت جدیتحصـ يآن دارایاصـل يثـر اعضـا  کآن بوده و ا
ه خاسـتگاه عمـده   کن است یرد اکتوان یمگیري که از این تحقیق... نتیجهبودند

ثـر رهبـران درجـه اول    کرا ایز، بوده است» بازار«يرهبران نهضت آزادیاجتماع
طبقه متوسط ،پس از آن. نسبتاً ثروتمند برخاسته بودنديبازاريهان از خانوادهآ

،ه گفتـه شـد  کـ طـور  در مجمـوع همـان  ...د خاستگاه عمده آن بوده اسـت یجد
ـ تـوان از طبقـه متوسـط جد   یرا مـ ينهضـت آزاد يت رهبران و اعضـا یثرکا د ی

).172-174: 1380(احمدي، »دانست
تر دانشگاهیان را بیش از آنکه تعمدي از سـوي  پررنگبرخی از اعضاي نهضت حضور 

داننـد کـه دانشـجویان بیشـتر در معـرض نهضـت       سران نهضت قلمداد کنند، به این دلیل می
هـا،  شـده بنـدي جـذب  ا... سحابی، نسبت به طیـف رسد که عزتنظر میآزادي بودند؛ لکن به

شـتر  یالبتـه ب «دانـد: رد خود نهضت میتري داشته باشد، و آن را ناشی از رویکبینانهنگاه واقع
ه کـ ییهـا از انجمـن یکـی مـثالً  ده و روشنفکران بـود...  رکلیطبقه تحصيتوجه رو
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مـا تـا سـطح    . جزء آن بـود یید رجایه مرحوم شهکن بود یانجمن معلم، ل شدکیتش
.مینداشـت يچ نفـوذ یا مثالً در بازار هیم یدر ادارات نفوذ نداشتیم ولیرفتمینیمعلم

(سـحابی،  » کـردیم نمـی ي ریت و عضـوگ یـ فعالیم ولیمند داشتالبته طرفدار و عالقه
).18/12/1388مصاحبه نگارنده، 

دانشـجویان را  یعنی، قاعدتاً بدنۀ همان قشر، البته دانشگاهی بودن سران نهضت
، ا ناآگاهانهیآگاهانه ، طبقه اجتماعی و اقتصادي سران نهضت«کشید:میدنبال خودبه

نـده  ینمايزکـ مريه در همان شوراکچنان؛در عضوگیري نداشتيریثأچ تیهاصالً
ه همه اقشار حضور داشته باشـند و  کعالقه داشتند ، بودند... ان ویارگران و دانشجوک

»بودنـد یغالباً دانشگاه، ه سرانکچرا؛شتر جذب شده بودندیان بید دانشجویحاال شا
).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، 

خـاطر  شـان، بـه  رغـم خاسـتگاه اولیـه   طبق شواهد متنوع، سران نهضت آزادي علی
تحصیالت عالی، و عالیق و تألیفات مذهبی در زمره طبقه متوسط جدیـد و روشـنفکران   

گیري بـا تـوده   گرفتند. مشکل همیشگی جریان روشنفکري در ایران، ارتباطدینی قرار می
بینیم کـه  شان در دانشگاه بود. لذا میاه اصلیمردم بوده است. خود سران نهضت هم پایگ

هاي کارمندي و کارگري و... باز هم نهضت در جذب اقشـار بـازاري   رغم تمهید شاخهبه
و کارگري و کارمندي و... چندان موفق نبوده و سیطره نفوذش غالباً از دامنه دانشـگاهیان  

ز همـان دانشـگاهیان هـم،    ها فراتر نرفت؛ سواي آنکه برخی او روشنفکران و تکنوکرات
واسطه شناخت آیت ا... طالقانی جذب نهضت شدند، غالب بازاریـانی کـه بـا نهضـت     به

هـا، غالبـاً   کردند، از شیفتگان آیت ا... طالقانی بودند؛ لکن حتی همان بـازاري همراهی می
، در بازار بودنـد يگاه نهضت آزادیپایکواقعاً «گرایشات روشنفکرانه داشتند تا سنتی:

(سـحابی، مصـاحبه نگارنـده،    »دادنـد ک مـی مـ که کـ بودند يرکروشنفيهايبازار
18/12/1388.(

بـود و بـا   یاسالمهاي از انجمن، نهضتيریه غالب عضوگکطورکلی ازآنجابه
ه اعضـاي  کتوان گفت ، میهاعنایت به پایگاه طبقاتی دانشجویان فعال در این انجمن

.اندن بودهییط و متوسط به پاان طبقات متوسیشتر دانشجوینهضت ب
،آنچـه در اوایـل  ، اعضاي اصلی نهضتاذعانبه : نهضت آزاديوضعیت اجتماعی 

خیلی بیشتر از واقعیت ، زدمیساواك در مورد کمیت و گستره نهضت آزادي حدس
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هـزار نفـر عضـو نهضـت آزادي     35ه حـدود  کـ گفته بـود  كه ساواکم یدیشن«بود:
یشـهرت خاصـ  ، هـم نهضـت  یه از نظر اجتمـاع کبلك، ساواتنها از نظرنههستند... 

عالقه بـه مسـائل   یلیه مردم خکس شد یتأسينهضت آزادیطیچون در شرا.اشتد
ـ مثالً آ؛ داشتندیمذهب ـ یم... اتی و ؛ ننـد کمـی دییـ را تأآن، سیبـه محـض تأسـ   یالن
ه کـ س شـده بـه اروپـا    یه نهضـت تأسـ  کخبردار شد یوقتی... عتیتر شرکن دیهمچن

البته منظـورم  ... ندکمیسیدر فرانسه را تأسيشعبه نهضت آزاد، در فرانسه، برگشت
عامـه  . ردنـد کنمـی دخالـت یاسیار سکعامه مردم در . فعاالن سیاسی است، از مردم

»بودنـد شـان  یرد همـه دنبـال ا  کام یقینیامام خمیوقت، داشتندیه عرق مذهبکمردم 
.)8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، 
هایش بـا  مشیهایی بود که نهضت در برخی خطتفاوتیک علت این استقبال، 

کـرد. بـا   ئـق مـردم را نمـی   وجه جلب عالچیهبهیرفتار جبهه مل«جبهه ملّی داشت:
ن کـ ل، بودنـد یقـانون يو نهضـت آزاد یجبهه مل. آن اعالم شده بودیمشاینکه خط

رد کـ مـی فیتعري برخوردار بود... یکی... شترینوع صراحت بیکاز ينهضت آزاد
رده کـ ه کیینگران است و با برآوردهاها يو دولت نسبت به نهضت آزادكه ساواک

350ه مـا واقعـاً در آن زمـان    کیداند درحالمیهزار نفر35را ها يآزادنهضت، است
يعضـا ه اکـ داد مـی ه بروزکبود یگاه اجتماعیشتر پاین بیم و اینفر عضو هم نداشت

يبرا، ه بودکشتر از آنیدر آن زمان بيه نهضت آزادکنست یمنظورم ا. ادندینهضت ز
).18/12/1388(سحابی، مصاحبه نگارنده، »» شدمیوانمودكخطرناكم و ساوایرژ

تـوان از  نمـی معتقـد اسـت وجهـه گـروه را    ، با اتخاذ رویکرد مشـابهی تبریزي
وجهـه  یـک نهـا  یو ایطالقـان يبازرگان و آقـا يآقا«گروه جدا کرد:هاي شخصیت

ه از زمـان  کعالم و مبارز بود یکیطالقانيمثل آقایسکحاال . داشتندیموجه مذهب
یـک عنـوان  بازرگان هـم بـه  يداشت و آقایگاه خاصیرد و جاکمیرضاخان مبارزه

افتخـار یمذهبلذا افراد . ن بودیه در دانشگاه مدافع دکبود يادهیردة اروپادکلیتحص
ـ را دارند و ایتر سحابکا دیه مهندس بازرگان کردند کمی ن واقعـاً جـزء افتخـارات    ی

بـاً گـروه   یاما در مورد وجهه اجتماعی خـود گـروه بایـد گفـت کـه تقر     .... افراد بود
ــتش را از ایمشــروع ــده، (تبریــزي، » »گرفــتهــا مــیتین شخصــی مصــاحبه نگارن

11/12/1388.(
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ه چون عمده اقبال به کن است یمورد نهضت درنظر گرفت اد در یه باکياتهکن
د یـ نجا حساب گروه را نبایلذا در ا، سران گروه بوده استيزمایارکخاطر به، نهضت

ر وجهه یثأت«ه در مورد کيايریگجهیرد؛ لذا همان نتکآن سوا یاز حساب سران اصل
ـ ب» يریر عضـوگ و کاریزماي رهبران منتسب به گـروه د يافراد فعال نهضت آزاد ان ی

عامـه مـردم   ، ضمن اینکه منظور از وجهه اجتماعی. ز صادق استینجا نیدر ا، میردک
فـدایی خلـق   هـاي  نه چریـک ، چراکه نه نهضت و نه سازمان مجاهدین خلق، نیست

تـوان  میدر آن برهه زمانی. ندشدمبدل ن، کدام به یک جنبش فراگیر مردمیهیچ...، و
.اي اشاره کرد که تبدیل به یک جنبش مردمی شدعنوان نمونهخرداد به15به قیام 

نهضت آزادييریبرنامه عضوگ. 4
عنـوان عـاملی بـراي    تـوان بـه  ظاهر آنچـه مـی  به: جذب نهضت آزاديمحتوا و مبانی 

هـاي خاصـی نبـود، بلکـه     آورد، نتیجـۀ آمـوزش  حسـاب  جذب و گرایش به نهضت بـه 
سوي نهضت بود، و بعد از آن یـک سـري   افراد بهکاریزماي رهبران نهضت، عامل کشش 

آثـار مهنـدس بازرگـان مثـل راه     يمقـدار یـک «هاي تشکیالتی وجود داشت:آموزش
آن زمان منتشر ، ت در اسالمکیمثل مالیطالقان... اتیآثار آ... ویمسئله وح، شدهیط

نها بعـد از  یاه کم ید بگوین را بایباز هم ایول. ردکمیرا جذبها یلیه خکشده بود 
رد عمـل و شـهرت و   کـ مـی ت آنچـه افـراد را جـذب   یت بود و قبل از عضویعضو

ن یـ ت ایو بعـد از عضـو  . ردکـ مـی ه جـذب کـ بود يرهبران نهضت آزاديزمایارک
).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، ...» کردیممیمطرحها را در حوزهها تابک

، مهمـی از کاریزمـاي ایـن افـراد    نیست که بخش موضوع این مطلب منافی این 
هـاي  و سـخنرانی ها حاصل کتاب، و سابقه مبارزاتی رهبران گروهها بر عملکردعالوه

واسـطه  ایشان و در یک کالم افکار و عقاید این افراد بوده است؛ منطقاً اگر فردي بـه 
مسـتلزم ایـن بـوده کـه تـا      ، آمـده میبه عضویت نهضت در، کاریزماي سران نهضت

کشـیِ  تـوان خـط  نمـی رهبران گروه بوده باشد و لذاهاي ر معرض اندیشهحدودي د
امـا  . دقیقی بین کاریزماي رهبران گروه و آگاهی یافتن از افکار و عقایدشان قائل شد

هـاي  شده از سوي گروه در معرض افکـار و اندیشـه  صورت سازماندهیاینکه فرد به
بحـث دیگـري اسـت! ازآنجاکـه     ، گرفتـه و یـا از سـر اتفـاق    میرهبران نهضت قرار
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، شـده اسـت  مـی تـأمین یاسـالم هاي از کانال انجمن، ورودي اصلی اعضاي نهضت
تا ببینیم چـه مطـالبی   ، بپردازیمیاسالمهاي انجمنيمحتوایبنابراین ابتدائاً به بررس

هاي اسالمی مـا در تهـران   در همان سال چهل در انجمن«شده است:میدر آن ارائه
درس در سـطح بسـیار عـالی داشـتیم کـه متفکـرین و نویسـندگان        چندین کـالس  

کردند... بزرگانی مثل شهید مرتضی مطهري، عالمـه  ها را اداره میآن کالس،برجسته
دادنـد،  محمدتقی جعفري تبریزي، دکتر گلزاده غفوري و... اقتصاد اسالمی درس می

بیشتر 42تا 40از سال کردند. ایشان البته گاهی هم مسائل ساده فلسفی را مطرح می
هـا  دیدند جواندادند... شهید مطهري... چون میمسائل اقتصادي را برایمان درس می

هایی داشته باشند و یا احیاناً برخی مسائل اخالقـی و عملـی را   ممکن است تندروي
).82-83: 1389حسینی، (یا»دادندمیرعایت نکنند... اخالق درس 
شـد اشـاره  مـی اسالمی ارائههاي که براي انجمناهاییمیثمی به برخی از محتو

شود به مطالبی کـه آقـاي طالقـانی در مسـجد هـدایت      در کنار این حرکات می«کند:می
گفت و براي ما مبدل به نقطه عطفی شد، مکتب توحید که به همـت آقـاي مطهـري،    می

انـش کـه انجمـن    چی، دکتر پیمان و... تأسـیس شـده بـود، [نشـریه] دیـن و د     آقاي شانه
انــدرکار آن بودنــد، و مجمــوع اســالمی پزشــکان دســتاســالمی مهندســین و انجمــن 

هاي مهندس بازرگان مثل خودجوشی و مرز میان دین و سیاست و مـذهب در  سخنرانی
: جلسه هشتم).1387میثمی، »(اشاره کرداروپا، ـ محورهایی که موجب تحول شد ـ 

در ، طالقـانی ... م آیـت ا واز طرفـی مرحـ  «:گویدمیوي در کتاب خاطراتش نیز
هـاي  گفتند و بچـه میجمعه تفسیر قرآنهاي شب، خیابان استانبول» هدایت«مسجد 

کردنـد و بـا هـم آشـنا    میتدریج به آنجا راه پیدابه، مختلفهاي مذهبی از دانشکده
رفتـه نسـل جدیـدي در بـین     رفتـه . کردنـد مـی شـدند و فرهنـگ جدیـدي پیـدا    می

شـده  سازماندهیها این جلسه... آمدمیوجودیان و اعضاي انجمن اسالمی بهدانشجو
، این اولین باري بود که روحانیون. کردمیموضوع خاصی را دنبال، بود و هر کالس

-31: 1386میثمی، (»خورندمیشده در محافل دانشجویان پیوندشکل سازماندهیبه
)40-41و 30

دهد که قبل از تشکیل نهضـت و پیوسـتن بخـش زیـادي از     آنچه گذشت نشان می
هـاي سـران   هاي اسالمی به آن، تا حد زیادي و نه همیشه، افکار و اندیشهاعضاي انجمن
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شده است. لذا حتی اگر قائل به این باشیم که کاریزمـاي  نهضت، در بین آنها، منعکس می
ضـت شـده، بخـش مهمـی از ایـن کاریزمـا، در       رهبران گروه، موجب جذب افراد بـه نه 

هـاي خـارج از   شـده شده است و آبشـخور فکـري جـذب   هاي اسالمی فراهم میانجمن
بر سابقه مبارزاتی سران، جلسات سخنرانی عمومی سـرانِ نهضـت بـود:   ها، عالوهانجمن

بود براي جذب بسیاري از فعاالن سیاسی مسـلمان  یعیبستر طبیکدرواقع نهضت «
فعـاالن مسـلمان   یعـ یطور طبدرواقع به، کارکنان دولت و اصناف... در بازارازجمله

داد و مـی بـه آنهـا  یاسـ یسیالتکیحضور تشـ یکه کشدند چون میجذب نهضت
ه افـراد مسـلمان   کـ نیايبود برايرد بسترکمیه برگزارکیو مذهبیجلسات عموم

»» شه آشنا و جذب شـوند یدن انیشوند و با ایـ اجتماعیاسیت سیمند به فعالعالقه
).40-41و 30-1386:31میثمی، (

جـذب  يرا اعـم از محتـوا  یآموزشـ هاي السکحال اگر دوره بعد از ورود به 
میثمـی در  . جـذب خـود نهضـت بپـردازیم    يبه محتـوا یمتوان، میمیاوریحساب ببه

 بست رسیدنشـان (میثمـی،   ایدئولوژیکی نهضت و به بنخاطراتش تصویري از خالء
دهد.) ارائه می158-159و 100-94: 1386

محتـواي  ، عنوان یکی از مسـئوالن اصـلی آموزشـی نهضـت    سحابی به... اعزت
، یکـی شـد میغیشتر تبلیش بیه روکيرکفیمبان«کند:میتر تشریحجذب را واضح

. یکـی مرداد اجرا شد28ه بعد از کییهااستیبود با سیمصدقيهااستیسه سیمقا
الگوي یکن یه اکم یگفتمیه ماکتوسعه زمان شاه بود يالگو، مانیهاگر از بحثید

در جامعه یمبلّغ مذهبي، نهضت آزاد... وابسته استيالگویکهست اما ياتوسعه
»حضـور داشـتند  یبودنـد و در همـه مراسـم مـذهب    یسـرانش اوالً مـذهب  ینبود ول

).18/12/1388ابی، مصاحبه نگارنده، (سح
شـده  مـی بخشی از محتواي جذب هم از مساجدي چون مسجد هدایت تـأمین 

مسجد هدایت پاتوق اصـلی نهضـت آزادي بـوده    ، دهدمیاست؛ نقل قول زیر نشان
ه عمـدتاً  کـ ت یتلفه در جلسات مسجد هـدا ؤمياز اعضايه تعدادکهمچنان«است:
حاضـر  ی، طالقـان ... اتیـ آیبه سـخنران ، ت داشتندکدر آن شرينهضت آزادياعضا

).123-125: 1387قنبر، (پور»شدندمی
در تربیت ایـن  يثرؤت نقش میمسجد هدا«افزاید:میهمچنین مهندس توسلی
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و یقرآن مرحوم طالقانيهاالسکخودمان را در ياعتقادیما مبان. افراد داشته است
).12/12/1388(توسلی، مصاحبه نگارنده، » گرفتیم.مهندس بازرگان هاي سخنرانی

بـرد: مـی شـدند را نـام  مـی از آن تغذیـه محتـوایی  هـا  میثمی منابعی که نهضتی
مسـجد هـدایت   . 1شدند:میاز چندجا تغذیه، از نظر ایدئولوژیک، نهضتهاي بچه«

هـا  عیدها و عـزاداري هایی که به مناسبتسخنرانی. 2؛طالقانی... او تفسیر قرآن آیت
ایـدئولوژیک جامعـه ماننـد    هاي اي که شخصیتماهانههاي جلسه. 3شد...؛ انجام می

، ايحاج میرزا خلیـل کمـره  ... اآیت، بهشتی...اآیت، مطهري... اآیت، طالقانی... اآیت
االسالم شبستري و سید موسـی  حجت، االسالم غفوريحجت، سید مرتضی جزایري

انجمن اسـالمی و نهضـت آزادي موظـف    هاي بچه. کردندمینرانیصدر در آن سخ
).100-1386:101میثمی، (»شرکت کنندها بودند که در این جلسه

شـد، بیشـتر   هاي آموزشی نهضـت مطـرح مـی   دهد که آنچه در کالسشواهد نشان می
ک حوش تحلیل مسائل سیاسی روز بوده است؛ که همین امـر ـ عـدم نگـاه ایـدئولوژی     وحول

هـاي اسـالمی و   شود. اگرچه افراد مختلفی مدعو انجمـن نهضت ـ موجب اعتراض برخی می 
ه کـ ن معنـا  یاما به ا«کردند:نهضت بودند؛ لکن افراد مدعو لزوماً نظرات نهضت را بیان نمی

و يمطهـر يمثالً آقا. گونه نبودنیا، حرف نهضت بود، شدمیهرچه در انجمن گفته
زدنـد  نمـی نهضـت را يهـا زدند و حرفمیحرف خودشان رانها یو ایلیاردبيآقا
(تبریـزي، مصـاحبه   »بودنـد ياز مخاطبانشان از نهضت آزادیتوجهبخش قابلیول

).11/12/1388نگارنده، 
ن گروه به لحـاظ  یحال سران انیباا«د:یگوین رابطه میان هم در ایرسول جعفر

خـود را نـه از   ینیشه دیاند، با آنت و ارتباطیاز روحانيریرپذین تأثیدر عی، مذهب
ـ آنـان د . گرفتنـد مـی خـود بر ینیه از دانش دکبل،تیمرجع ت را یـ روحانیشناسـ نی

(جعفریـان،  » ندیمراجعه نماینیه خود به منابع اجتهاد دکن بود یرفته و نظرشان اینپذ
1386 :398(

نهضت آزاديهاي عضوگیري مؤلفه. 5
نقل شده است (یاحسینی، ج مطالبی ها در نهضت آزادي حضور زنرهدربا: جنسیت

د کـم آنـان اشـاره شـده     رغم حضور زنان در نهضت، به تعـدا ). علی93: 1389دوم، 
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يادیـ ت زیـ ه جمعکـ ان بودنـد یته بانوان از آغاز بودند و غالبـاً دانشـجو  یمک«است:
ته بـانوان یمکهم عضو ان ویته دانشجویمکدانشجو را هم عضو يهاما خانم. نبودند

ه کـ ده بـودم  یالبتـه شـن  . ردندکمیتیشان در هر دو جا فعالیهایه بعضکم یدانستمی
).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، »میردانشجو داشتیهم غیبانوان

کلیات بود و حساسیت نهضت نسبت به اعتقادات مذهبی در حد: اعتقادات مذهبی
مختلـف منجـر  هـاي  وه نسـبت بـه طیـف   به تساهل و تسامح گر، لذا همین رویکرد

اینکه طرف واقعاً به مبانی اسالم اعتقـاد داشـته باشـد، یعنـی ضـددین را اجـازه       «:شدمی
کـردیم، ولـی   دادیم که بیاید. البته ما دستوري براي عمل دینی براي کسی صادر نمـی نمی

اش و مبـانی داشت مثالً از لحاظ اخالقـی منـزه باشـد، اعتقـادات    حتماً باید اصولی را می
دیـدیم کـه   خوانی یا نه؟ وقتـی مـی  کردیم که آقا تو نماز میروشن باشد ولی تفتیش نمی

).20/2/1389حکیمی، مصاحبه نگارنده، (»طرف نمازخوان هست براي ما کافی بود
ت حساسـی ، از نظـر اعتقـادات مـذهبی   ویـژه ، بـه مختلف افرادهاي وجود طیف

از مهنـدس  نقـل قـولی  ).28-29: 1384بود (بسـطامی،  اعضاي مذهبی را برانگیخته 
چنـدان  ، دهـد کـه اعتقـادات مـذهبی    مـی نشـان ) 73-74: 1389بازرگان(یاحسینی، 

، نهضـت هـاي  وهواي سیاسـی آن برهـه و رویکـرد   حالاولویت نهضت نبوده است. 
هـاي  تهیمکن وجود یدر ع«تر کرده بود:سیاسی ورود به نهضت را پررنگهاي انگیزه

ندارنـد و  یزه مـذهب یچ انگیه هکم یرا شناختيته افرادیمکبعدها در همان ... لفمخت
مهنـدس  يه آقـا کدر سطح باالتر یم حتیدیا شنیآمدند و یاسیزه سیانگيشتر رویب

رد: کـ از ما گله يمهندس بازرگان روزيم و آقایگفت ما عضو نهضت نبودیسحاب
سـتند عضـو  ینیمـذهب یلـ یه خکـ يعده افراد، یکدید عضو بشوییآنمیشمایوقت
(جعفري، مصـاحبه نگارنـده،   » شدندیمذهب، ت اعضاءیثرکم و ایلذا ما رفت. شوندمی
8/4/1389.(

نهضـت  «دهـد: میشدگان به نهضت را تا حدودي نشانطیف جذبمیثمی هم
ضدسـلطنت و  ، رادیکـال هاي اکثر بچه... فعالیت و عضوگیري کردشروع به، آزادي

اگرچـه شـمار   ).94: 1386(میثمـی،  » عضو نهضـت آزادي شـدند  ، صیل جبهه ملیا
در بحث جهـات مثبـت   الدین فارسیجاللکه طوريبه؛دشرفته غالب رفتهها مذهبی
). 65-1373:66(فارسـی،  کنـد مـی گونه بیان هاي نهضت را اینکیفیت نیرو، نهضت
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نمایندة قرائت خاصـی  ، طورکلیبهلکن باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که نهضت
ن یهمـ .... ردندکمیگر را تحملیالبته همد. بودن بودیاصل بر مذهب«از مذهب بود:

مـدنظر  یش نوي مـذهب یمقدار گرایکالبته ... بودیافکبود یفردي مذهب،ه طرفک
ارکـ ه با نهضت کهایی بودند یمذهبیبعضی... و علمیاسیسهاي یمذهبیعن. یبود
تواننـد بـا   نمـی هکردند کمیاحساسها یه نهضتکاز افراد بودند یردند و بعضکنمی
).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده، » نندکار کآنها 

هـاي امنیتـی دیگـر    محـدودیت ، علنـی بـودن  دلیـل بـه ، طبعاً نهضـت : مسائل امنیتی
ل امنیتـی را در  مسـائ ، مکـان اإلولـی حتـی  ، هاي مبارز را در عضوگیري نداشتگروه

الت کیمسئول تشـ «تا حاشیه کمتري داشته باشند:، کرده استمیلحاظها عضوگیري
يانتظـار يآقـا ... بودنـد ين انتظـار یالـد حساميه آقاکينهضت آزاديریو عضوگ

).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، »کردمیي ریگسختیلیخ
عضوگیري نهضت هاي از فاکتوریکی دیگر، سالمت اخالقی افراد: سالمت اخالقی
هـاي  شهرت از فاکتورو نداشتن سوءیو اجتماعیت اخالقیصالح«نقل شده است:
ن یايریط عضوگیشرا«.)12/12/1388(توسلی، مصاحبه نگارنده، ...» عمده ما بودند

یـ مـذهب 1داشت: یژگیچند و، ل شدکیتشيه نهضت آزادک1340ه در سال کبود 
ـ ی،مبارز باشـد یعنی،ـ ضد فساد بودن3بودن یمصدقـ2ش بودن ینواند ن یچنـ یعن

(سـحابی، مصـاحبه   »...ات نهضت بودینها خصوصیا... ندکبيه خودش دزدکنباشد 
).18/12/1388نگارنده، 

غالباً دو نفـر بایـد فـرد    ، نهضتهاي در مورد عضوگیري: تأییدیه از اعضاي رسمی
يت از طـرف دو نفـر از اعضـا   ید صـالح ییتأو یمعرف«کردند:میموردنظر را تأیید

مثالً به «).12/12/1388(توسلی، مصاحبه نگارنده، » الزم بوده است... نهضتیرسم
امـا  ، د عضو شدیاست و بایسازمان خوب و مذهبیکه کدادند مینانیدوستان اطم

ـ نـان با یشد بـاز هـم دو نفـر مـورد اطم    میشنهادیپیسکق ین طریاگر به ا دأییـ د تی
).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، » کردندتحقیق میا یردند و کمی

بـه دالیلـی کـه در قسـمت تـأثیر طبقـه اجتمـاعی و        : وضعیت تحصیلی و شـغلی 
نهضـت آزادي در میـان قشـر    ، آوردیـم هـا  اقتصادي سـران نهضـت در عضـوگیري   

وضـعیت تحصـیلی  «کرده بیشتر از قشرهاي دیگر موفق به عضـوگیري شـد:  لتحصی
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اسـتاد دانشـگاه و   ، عمومـاً مهنـدس  بود چون اینها بازاري هـم داشـتند....   اد مهم نیز
آن زمـان  ن جـو ... چـو آمدنـد مـی نهـا بـه نهضـت   یه اکـ بود يجذب طور.... معلم
شتر راغب بـه آمـدن   یف بین طیها بوده عمدتاً ان حرفیو ایرده و استداللکلیتحص
).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده،» نهضت بودنددر 

البته این طبیعی بود؛ چراکـه گرایشـات نـوین مـذهبی کـه در قسـمت فاکتورهـاي        
شـود: ها یافت میها برشمردیم، طبیعتاً بیشتر در میان تحصیلکردهعضوگیري براي نهضتی

کـه نهضـت آزادي تشـکیل شـد، چنـد      1340شرایط عضوگیري این بود کـه در سـال   «
).18/12/1388(سحابی، مصاحبه نگارنده، » بودن...ـ مذهبی نواندیش 1ویژگی داشت: 

هـاي  جداي از این خاسـتگاه «باشد:میمؤید همین مطلب، آمدهدستهبهاي آمار
گذاران، وجه غالب نهضـت آزادي ایـران، روشـنفکري سیاسـی ـ مـذهبی       اجتماعی بنیان

رصـد)  د80بودن آن بوده و اکثر اعضاي اصلی آن داراي تحصیالت جدیـد دانشـگاهی (  
توان آن را یک حزب سیاسـی نماینـده مطالبـات طبقـه متوسـط      بودند. بر این اساس می

).173: 1380(احمدي، »ایران دانستجدید در
هاي عضوگیري نهضت، پاك بـودن بـه لحـاظ    ترین مؤلفهمخلص کالم آنکه از مهم

ده لکـن  امنیتی و سالمت اخالقی فرد بوده است. اعتقادات دینی فرد هم مورد توجـه بـو  
کردند؛ کما اینکه افراد غیرمذهبی یا افرادي کـه تقیـد   گیري نمیدر این مورد خیلی سخت

انـد، و ایـن موجـب اعتـراض طیـف مـذهبی       شدهآنچنانی نداشتند هم عضو نهضت می
نهضت شده بود. البته نوع مذهبی که مـدنظر نهضـت بـود، از نـوع سـنتی نبـود و داراي       

هاي سنتی زیـاد سـروکار نداشـتند.    یانه بود، لذا با مذهبیگرایشات تجددخواهانه و نوگرا
خـاطر  در نهضت، وضعیت تحصیلی و شغلی فرد اهمیت چندانی نداشته است، اگرچه به

شان، غالباً مخاطب آنان دانشجویان و مهندسین و معلمین و... بودنـد.  رویکرد روشنفکرانه
گرفته است؛ اگرچه تعـداد آنهـا   ویژه در شاخه دانشجویی عضو مینهضت از زنان هم، به

ها، غالـب نبـود و معمـوالً    زیاد نبوده است. استفاده از روابط خویشاوندي در عضوگیري
شدند.بایست از سوي دو نفر تأیید میافراد پیشنهادشده براي جذب، می

نهضـت کـه از   يزکـ مريعضو فعلی شـورا : نهضت آزاديقشر هدف عضوگیري 
سازد:میخاطرنشان، ته در مورد قشرِ هدف عضوگیريهمان ابتدا در آن حضور داش

حضـور  یـک ه کـ شـدند  مـی فعاالن مسلمان جـذب نهضـت  یعیطور طبدرواقع به«
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رد کـ مـی ه برگـزار کـ یو مـذهب یداد و جلسات عمـوم میبه آنهایاسیسیالتکیتش
شوند و یـ اجتماعیاسیت سیمند به فعالعالقه، ه افراد مسلمانکنیايبود برايبستر

بود براي جـذب  یعیبستر طبیکدرواقع نهضت . شه آشنا و جذب شوندین اندیبا ا
»...کارکنـان دولـت و اصـناف   ، بسیاري از فعاالن سیاسی مسلمان ازجملـه در بـازار  

).12/12/1388(توسلی، مصاحبه نگارنده، 
بیشترین توفیق نهضـت در میـان دانشـگاهیان    ، مختلفهاي رغم تمهید کمیتهبه

از گرایی و ماننـد خیلـی  ). نهضت آزادي به تبع جریان ملی29: 1384بود (بسطامی، 
لکن در رسیدن به این هـدف  ، سوداي جنبشی فراگیر را در سر داشت، احزاب دیگر

، توان براي نهضت برشـمرد میاولی که). دو پایگاه16: 1384ماند (بادامچیان، ناکام 
احمـدي،  (از دانشگاه بودند تا بازارها مده نیروکه ع، یکی دانشگاه بوده و یکی بازار

و قشـر  هـا  ردهکلیجوانان و تحصـ «).62: 1386جمعی از پژوهشگران، ؛173: 1380
(تبریـزي،  » دانشگاهیهم بودند اما اغلب همان مهندس و يبازار... بودندیدانشگاه

).11/12/1388مصاحبه نگارنده، 
گـاه  یپا«گرفـت: مـی را دربـر همـان قشـر متوسـط جدیـد    ، لذا نهضت عمـدتاً 

ردگـان  کلیان و تحصید شامل دانشجویان طبقه متوسط جدیشتر در میشان بیاجتماع
ـ بـوده و بـه م  دیـ علوم جد ـ ان بازاریـ متـر در م کزان ی ز اعضـا و  یـ ان نیـ ان و روحانی

).15: 1380(احمدي، » اندطرفدارانی داشته
مارکسیسـتی در دهـه پنجـاه بـا گرایشـات      هـاي  تزاحم اسالم رادیکالی و چپ

اسالمی ـ غربگرایانه نهضت، در گرایش جوانان بـه ایـن گـروه تـأثیر گذاشـته بـود        
عضـوگیري  1355-1356هاي سال). همین موضوع، در294-295: 1380(احمدي، 

به من گفـت  یمکیمهندس حيآقا55در سال «نهضت را تحت تأثیر قرار داده بود:
داشت يرینهضت عضوگ، ن مدتیدر ا... میم دوباره جمع شویاهخومیه دوستانک

شـتر  یبهـا  مسـلمان ، هـا ه در دانشـگاه کداشتند؛ چون يریمتر از دانشگاه عضوگکاما 
لـذا  . شـدند ها میستیسکهم جذب مارها رمسلمانیت شده بودند و غیجذب روحان

هاي پیهم از تیمکتعداد یکشدند و میفعال، در نهضت افراد سابق خود نهضت
(جعفـري، مصـاحبه   » ون بـود یشدند؛ و فضا بـه سـمت روحـان   میردانشجو عضویغ

).8/4/1389نگارنده، 
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کنـد: مـی بنـدي مهندس سحابی نوع افرادي که به نهضت جذب شدند را دسته
ـ پا. یـک ه داشتیه سه پاکبود یسازمانیکلش کیدر آغاز تشينهضت آزاد« ه آن ی

1332ه از سـال  کـ بود ینهضت مقاومت مل، گریه دیپایکهاي اسالمی بود. انجمن
ییهـا یاصـطالح مصـدق  عده از عالقمندان و بهیکز یه سوم نیل شده بود و پاکیتش

ـ ، ینداشـتند یآهن جنبه اسالمدر راه... آهن بودندشتر در راهیه بکبودند یمـذهب یعن
دانشـجویان  ی، اسـالم شـتر افـراد انجمـن   یمثالً ب... نبودیتشان مذهبیفعالیبودند ول

(سـحابی،  » مذهبی بودند... امـا در جهـت اسـالمی بودنشـان، خیلـی سـنتی نبودنـد       
).18/12/1388مصاحبه نگارنده، 

هاي کارگري و دانشـجویی و بـانوان و   طور که قبالً اشاره کردیم، تمهید شاخههمان
حزبـی فراگیـر   منزله آن بوده که نهضت سوداي آن را درسر داشت که بازار در نهضت، به

التحصــیالن عضــو شــود، امــا نهایتــاً بدنــه اصــلی نهضــت آزادي را دانشــجویان و فــارغ
دادنـد و در میـان   هاي اسالمی مهندسین، پزشکان، معلمـان و بـانوان تشـکیل مـی    انجمن

منـد  بخشی از طبقه متوسط جدید، شامل بخشی از دانشجویان، روشنفکران سیاسی عالقه
کارمندان، آن هـم در تهـران و شـهرهاي بزرگـی چـون تبریـز،       ها، به مذهب، تکنوکرات

زنجان، قزوین، اصفهان و مشهد پایگاه داشته است و لـذا توفیـق عضـوگیري فراگیـر در     
تـرین  بین بازاریان و کارگران و بانوان و در یک کالم عامه مـردم را نداشـت. شـاید مهـم    

از بازاریـان بـا نهضـت    علتش ماهیت روشنفکري نهضت آزادي بوده است. البته برخـی 
کردند.ارتباط داشتند و کمک مالی هم به نهضت می

هاي مارکسیستی در دهه پنجاه با گرایشات اسـالمی ـ   تزاحم اسالم رادیکالی و چپ
طور که آمد، در سـال  غربگرایی نهضت، در گرایش جوانان به این گروه مؤثر بود و همان

بود، عضوگیري کمتري از دانشگاه داشـت؛  تر شده که نهضت فعال1357و بیشتر 1356
هـا هـم   ها بیشتر جذب روحانیت شده بودند و غیرمسـلمان ها، مسلمانچراکه در دانشگاه
شـدند و تعـداد   شدند. لذا در نهضت، اعضاي سابق آن فعال مـی ها میجذب مارکسیست

هاي غیردانشجو به نهضت تمایل داشتند.کمی هم از تیپ
طالقـانی گـرایش   ... اجز طیفی که بـه آیـت  به: ضوگیريبه عنهضت آزادينگرش 

معتقد به مبـارزه  1357مهندس بازرگان حتی تا سال ویژهبهنهضت آزادي و ، داشت
مؤثر بود:، این رویکرد در نوع نگرش و انتظاري که از اعضاء داشتند. پارلمانی بودند
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ـ کـ مهم بـود و قـرار نبـود    ياشهیدادن و عمق دادن اندیجنبه آگاه« یار انقالب
»...ما مشخص بـود يهاتیاز همان ابتدا فعال. میبدهیم شعار انقالبیه بخواهکم ینکب

).  20/2/1389(حکیمی، مصاحبه نگارنده، 
طالقانی به مبـارزه متفـاوت بـود:   ... اطورکلی رویکرد مهندس بازرگان و آیتبه

آل ِآقـاي بازرگـان   گرایـی بـود. چـون ایـده    انونها عقالنـی و در چهـارچوب قـ   اساساً بحث«
ترسیمی از تجربیات اروپا بود، منهاي مفاسدي که در اروپا وجود داشت و بـه همـین جهـت    

گونـه بودنـد ولـی    هم آقاي بازرگان ایـن 56و 55هاي تکیه او بر علوم تجربی بود... در سال
یک حکومت دینی بـود.... مـثالً بـراي    آقاي طالقانی نه. ایشان (آقاي طالقانی) از ابتدا خواهان

هـاي ضداسـتکباري   آقاي بازرگان انقالب الجزایري و انقالب مصر هـم مهـم نبـود. نهضـت    
اندونزي مطرح نبود ولی براي آقاي طالقانی مطرح بود. مـثالً بـراي آقـاي بازرگـان مبـارزات      

پسـندد.  گاندي را میگاندي مهم بود. اگر شما کتاب آزادي هند او را نگاه کنید، عمدتاً روش
پسـندد. کـه مـا او را عامـل اسـتعمار      و در حرکت مذهبی هم، سید احمدخان هنـدي را مـی  

).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده، » » دانیممی
ویژههب، و سران آنينهضت آزادیرد قانونیککه روهستندشواهد حاکی از آن

گردان یروی، ال و تند و انقالبیکرادهاي ه از فضاکن بود یمستلزم ا، مهندس بازرگان
ه را داشـت و اذعـان  یـ ن روحیهمـ ، ه بعد از انقالب هم ويکم ینیبی میباشند و حت

د سـلطنت  یم شاه بایگفتمیم ویردن نبودکر انقالب که ما از همان ابتدا به فکرد کمی
الـب  است و چه در قیچه در قالب سدتاً یک چنین رویکردي، قاع. ومتکنه ح، ندک

خـود بگیـرد.   بهیال و انقالبیکتوانست صورت رادی، نمیو اجتماعیت مذهبیفعال
ـ نیـز،  57شـهریور  17استثناي طیف مذهبی جوانش، حتی تا لذا در نهضت به ن یچن

ف جـوان  یـ طهمـان  رد مهندس بازرگان مورد انتقـاد  یکن رویو اتفاقاً ا؛ ی نبودیفضا
ـ فعالی، بود و هم در داخل و هم در خارج گـاه ينهضت آزادمذهبی  ت اعضـاء از  ی

ه کـ نیايشـد بـرا  ینهـا مقـدمات  یبه هـر صـورت ا  «رفت:میچارچوب نهضت فراتر
ـ انشـعاب و  یـک دنبـال  بـه يتر جعفـر کو دیمثل مهندس سحابيافراد ح یا تصـح ی

عمـوم  ه در سـطوح  یانیه آن بکنوشتند ياصفحه72باً یه تقریانیب... یکنهضت باشند
ساله نهضت آزادي و نگرش آقـاي بازرگـان را   17ـ16شد که در آن، حرکت پخش 

).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده، » نفی کردند
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نهضت آزادينظر از يریعضوگيفرد مورد نظر براهاي یژگیو. 6
پیشـینه افـراد   رهدربـا هـا  در عضـوگیري ، نهضـت آزادي : وضعیت و پیشـینه فـرد  

نهضت مشخص بود و لـذا هـر قشـر و    هاي معیار. چندانی نداشته استگیري سخت
در دو جریان اولیه نهضـت، اصـل بـر مـذهبی     «رفت:نمیگروه و فردي هم سراغ آنها

اش هم خوب بود، مثالً مهندس و دکتـر  بودن طرف بود؛ و اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی
ت. وضـعیت اقتصـادي را   شـد بـراي تشـکیال   و این چیزها بود، یک مزیت محسوب می

دادند... یک مقـدار گـرایش نومـذهبی مـدنظر بـود... همچنـین بـه تعبیـر         اصل قرار نمی
(تبریـزي، مصـاحبه   » بایست خوشنام باشد یـا حـداقل بـدنام نباشـد    ها طرف میامروزي

).11/12/1388نگارنده، 
افـراد چنـدان در   ياقتصـاد ی ـ پیشینه اجتمـاع ، مهندس حکیمی هم قائل است

يفـرد را بـرا  ياقتصـاد ی ـ نه اجتمـاع یشـ یپ«گرفـت: نمیمدنظر قرارها وگیريعض
).20/2/1389(حکیمی، مصاحبه نگارنده، » میدرنظر نداشتيریعضوگ

میثمی، (گرفته است مدنظر قرار نمیمسائل مذهبی هم چندان ، حتی در مواردي
افـراد  يو اقتصـاد یو فرهنگـ اگرچه نهضت در مورد پیشـینه اجتمـاعی  )94: 1386
ی خود عـامل خودبه، دینی آنهايرکرد روشنفیکلکن رو، اي نداشته استگیريسخت

نتوانند ارتباط برقرار ... سوادیسواد و بمکا افراد ییسنتهاي یه مثالً با مذهبکشد می
تـر و مهنـدس و معلـم و    کد، شـده ه غالب افراد جذبکل است ین دلیو به هم؛ نندک

فرد و تا حـدودي مسـائل   ینه فرد همان سالمت اخالقیشیاز پ. بودند...تکنوکرات و
ذکـر  » عضوگیريهاي مؤلفه«البته در بحث . مهم بوده است، مذهبی در مراتب بعدي

.گرفتندمیمسائل امنیتی را هم درنظر، وبیشکردیم که کم
هـاي  با عنایت بـه اینکـه غیـر از انجمـن    : هاي مشترك قبلی براي عضوگیريزمینه

قبلی مشترك (کانالی) براي جذب افراد به نهضت وجـود نداشـته   هاي زمینه، اسالمی
بـه دو نحـو   ، آمدنـد هـا مـی  لذا اطمینان از افرادي که از کانالی غیر از انجمـن ، است

شد؛ یا از طریق افراد مورد وثوق و یـا از طریـق شـناختی کـه از فـرد در      میحاصل
در یمدتطرف معموالً،در قبل از جذب«وردند:آمیدستبهها جلسات و سخنرانی

و . ردکمیتکطور فعال شرمختلف بههاي و مناسبتها یو سخنرانیجلسات عموم
افـراد مـورد وثـوق را جـذب    . شدندی میمعرفیسکق ید از طریافراد ناشناس هم با
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)20/2/1389(حکیمی، مصاحبه نگارنده، »میردکمی
شتر در انجمـن  یب«گوید:میکردهمیعضوگیريجعفري که در میان دانشجویان

از طرز صـحبت و  . هستنديه افرادکم یدیدمیتیان و مسجد هدایدانشجویاسالم
م و اگر آنها را یردکمیم؛ بعد با آنها صحبتیدادمیصیتشخ... شان وعالقه و سابقه

ـ بق،میدیـ دمـی مندعالقه ه، (جعفـري، مصـاحبه نگارنـد   »شـد مـی ه مسـائل اعمـال  ی
8/4/1389.(

که همگی کانال ورودي نهضت بودنـد: ، سه انجمن اسالمی در آن برهه داشتیم
الت کیتشـ 3، ه بعـداً عضـو نهضـت شـدند    کيافرادیبرخ، ل نهضتکیقبل از تش«

ــ انجمـن   3ان کپزشـ یـ انجمن اسـالم 2معلمان یـ انجمن اسالم1، داشتندیمذهب
).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده،» مهندسانیاسالم

کنـد: مـی اقبال انجمن اسالمی به نهضت اذعانبههمچنان که مهندس حکیمی 
. بودنـد یجزء انجمن اسـالم ... ویان و توسلیو صباغيو مولویتر سامکمرحوم د«

م یل شده بهتر است که همه بـرو کیه نهضت تشکه حاال کدر انجمن بحث شده بود 
).20/2/1389، (حکیمی، مصاحبه نگارنده» عضو شویمو 

اسالمی بـوده  هاي ساز اصلی انجمنکه زمینه» متاع«نهاد رهمهندس توسلی دربا
کرد، چنـد  فاده میاستيریعضوگيه نهضت براکیمنابع«سازد:میخاطرنشان، است

خـود بـا نهضـت آشـنا    ه خودبـه کـ ان یمثل انجمن اسالمی دانشجومنبع اصلی بود... 
بـه  يه افـراد کم یداشتیما جلسات عموم. دادندمیتیشدند و درخواست عضومی

شـدند و  میردند و با نهضت آشناکمیتکن جلسات شریمختلف در اهاي مناسبت
ن و معلمـان و  یمهندسـ یبـر انجمـن اسـالم   عـالوه ... دادنـد میتیدرخواست عضو

اسالمی هاي انجمن... ل شدکیتش36بانوان هم بعد از سال یانجمن اسالم، انکپزش
ــرايبســتر ــود رشــد و يب ــی ب ــار جمع ــت ک ــده،  » تربی ــلی، مصــاحبه نگارن توس)

12/12/1388.(
تصریح شده است که:ـ اجتماعی ـ عملی) ی(مکتب تربیت» متاع«نقش مورددر 

ادامـه  1358روع شـد و تـا سـال    شـ 1335ه از سـال  کبود ياجلسهیکمتاع فقط «
گـر مـا   ید، ل شدکیتشينهضت آزادیوقت... میه هماهنگ شدکهمانجا بود داشت... 

ا از نهضـت  یآمدند میا از درون انجمنین افراد یا. مینداشتیت خاصیط عضویشرا
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).18/12/1388(سحابی، مصاحبه نگارنده، » آهنمقاومت و یا از کمیته راه
» مسـجد «، شدمیمهمی که کانالی براي ورود افراد به نهضتهاي زمینهراز دیگ

ا... آیـت : جلسه هشتم). توسلی در مورد جلسات مسجد هـدایت 1387بود (میثمی، 
از ، بـود یگـاه مرحـوم طالقـان   یه پاکـ ت یهـدا ر از مسـجد یغ«کند:طالقانی اشاره می

ابـان  یازجملـه از مسـجدي واقـع در خ   . شـد مـی مساجد معدود دیگري نیز اسـتفاده 
(توسـلی،  » اسـت در تربیـت ایـن افـراد داشـته     يثرؤت نقش میمسجد هدا... حافظ

).12/12/1388مصاحبه نگارنده، 
و مسـجد  یلـ یمقـدار مسـجد جل  یـک «تأثیر نبودنـد: البته مساجد دیگر هم بی

).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده، » بودهم تأثیرگذار کنارم
یاد شده است (احمدي، ابع جغرافیایی نهضت عنوان منبه» مسجد و دانشگاه«از 

هـاي  مناسبت«توان به ، میی اعضاهاي مشترك قبلیگر زمینه) اما از د295: ص 1380
آزادي در عضـویتش را در نهضـت   فـراهم شـدن زمینـه    میثمی . اشاره نمود» مذهبی

اسـالمی  هاي انجمـن : جلسه چهارم). برنامه1387داند (میثمی، ها میهمین مناسبت
یاسـالم انجمـن  ... «خـود بسـتري بـراي جـذب افـراد بـوده اسـت:       ، هادر مناسبت

د فطـر همـواره   یـ در عداشـت مـثالً  یاز سال جلسات عمومیان در مقاطعیدانشجو
ين بسـتر یو ا؛ برنامه و جشن داشتند و مهندس بازرگان سخنران آن جلسات بودند

ارتباطيبرايدهه محرم هم بسترهاي برنامه... حزبيریجذب و عضوگيبود برا
(توسـلی، مصـاحبه نگارنـده،    » آزادي بـود نهضتهاي شهیار و اندکبا افو آشنایی... 

12/12/1388.(
خـود  خوديموردبررسی قبلی بههاي موضوع: نهضت آزاديمیزان شناخت فرد از 
بـود و لـذا از تکـرار    » نهضـت آزادي زان شـناخت فـرد از   یم«تا حدود زیادي مبین 

افـراد  منطقـاً  ، زده و مشـوش آن دوره در فضاي سیاست. نماییممیمکررات اجتناب
از طرفـی نهضـت هـم    . رفتنـد نمیبدون شناخت سراغ هیچ گروهی، عضویتبراي

بلکه داعیه حزبی هـم داشـت:  ، تنها یک گروه مخفی نبودنه، هاي چریکیمانند گروه
(حکیمی، مصاحبه نگارنـده،  » آمدند سراغ مامیهکداشتند یش شناختیبومکقاعدتاً «

و بعـد بـه سـراغ مـا     از گـروه داشـت   یشناختخود فرد هم معموالً «).20/2/1389
).8/4/1389(جعفري، مصاحبه نگارنده، » آمدمی
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هـاي  متفاوتی مانند شرکت در مراسم و مناسـبت هاي البته این شناخت از کانال
آمد که در قسمت قبلی به آنها اشاره میدستهب... انجمن اسالمی و، مختلف مذهبی

شـد: مـی دوسـتی حاصـل  هـاي  طریـق رابطـه  کردیم؛ یک راه دیگر این شـناخت از 
مـثالً شـما   . بـود ياهیو توصيارابطهيمعنانبود و بهیالتکیتشيمعنابهها شناخت«

نهضـت  د بـه  یـ گفتمـی د خوب است و به اویدانستمید ویشناختمیراییرجايآقا
واسـطه  بـه ، ل نهضـت کیبعد از تش).11/12/1388(تبریزي، مصاحبه نگارنده، » بیاید

بـیش آن را وکـم ، ه با مسائل سیاسی آشنایی داشتندکییآنها، رهبرانيزمایارکهمان 
یاسـالم هـاي  در انجمـن یاز طرف. بودیامالً علنکنهضت ویژه اینکهبهشناختند؛ می

به یهرچند نسبین افراد با شناختیبنابرا. دادندمیسمت نهضت سوقهم افراد را به
.آمدندمیسراغ نهضت

گیرينتیجه
هاي عضوگیري جریـان فکـري نهضـت آزادي طـی     در این مقاله سعی شد شیوه

هاي وقوع انقالب اسالمی واکاوي شود. این جریان در اوایل انقـالب زمـام   سال
دست گرفت و به ایـن علـت نـوع و شـیوه عضـوگیري ایـن       دولت انقالبی را به

ست که این شود. نکته جالب این اجریان از نظر تاریخی حائز اهمیت شمرده می
گروه هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب در زمان تصدي قـدرت، بـه علـت    

کارانه خود موفق به حفظ اعتبار و جایگاهش نشد و زمام امور را ماهیت محافظه
معطــوف بــه رویکردهــايهــاي گــرایشاز کــف داد. در دوره قبــل از انقــالب، 

و طبعـاً تـأثیر آن بـر    زبی) کاري در قالب یک رفتار حنهضت (محافظهغربگراي
، هــاي انقالبــی آن دورهدر قیــاس بــا گــروهشاهنشــاهینــوع تعامــل بــا رژیــم

مدعی متمایز ساخت که منجـر  مبارز ي هااز دیگر گروهآنجاآن را تا هاي فعالیت
. در پایـان دشـ هـاي رادیکـال   به اعتراض برخی از اعضاء و گرایش آنها به گروه

نماییم.میارائهذیل صورت جدولرا بهآمدهدستمجموع نتایج به
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هاي عضوگیري نهضت آزاديشیوه گروه
شاخصه

هاي مادي به افراد، جهت جذبعدم ارائه تسهیالت و کمک گروهیخدمات درون

گروه

ا... طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی. همچنین تأثیر بسیار وجهه آیت
مصدقگیري ویژه از وجهه دکتر بهره

تأثیر وجهه افراد فعال 
و کاریزماي رهبران

ها از شدند، لکن غالب عضوگیريسران نهضت، طبقه متوسط جدید محسوب می
دانشجویانِ طبقات متوسط و متوسط به پایین بود. در سطح غیردانشجویی توانستند 

بازاریانِ روشنفکر را جذب کنند. در جذب کارگران ناموفق بودند.

اجتماعی ـ طبقه 
اقتصادي اعضاي 

فعال
دلیل کاریزماي رهبران گروه، در میان دانشجویان و فعاالن وضعیت اجتماعی گروه به

سیاسی ـ مذهبی خوب بوده و در جذب گروه بسیار مؤثر بوده و گروه هم از این 
برده است.وضعیت خوب براي عضوگیري بهره می

وضعیت اجتماعی 
گروه

و اجتماعی و البته تا حدودي مسائل مذهبی بوده است. (ضعف بیشتر مسائل سیاسی
ها).عمده گروه در نگاه ایدئولوژیک به مسائل سیاسی و آموزش محتواي جذب

محتواي 
جذب

طورکلّی، اعتقادات دینی با پاك بودن به لحاظ امنیتی، سالمت اخالقی فرد به
گیري تدین خیلی سختگرایشات تجددخواهانه و نوگرایانه دینی ـ که در مؤلفه

ها اهمیت داشته است.نداشتند ـ و عضوگیري از زن
هاي عضوگیريمؤلفه

مند به بخشی از طبقه متوسط جدید شامل بخشی از روشنفکران سیاسی عالقه
ها و کارمندان و تعدادي از بازاریان روشنفکر. تعدادي از زنان را مذهب و تکنوکرات

ناموفق بودند. بخش عمده اعضاء دانشجویان بودند.جذب کردند. در جذب کارگران 
قشر هدف عضوگیري

سال متوسط بازه سنی اعضاي نهضت بوده است. در نهضت هم برخی 35تا 20
مبارزان سیاسی جبهه ملی و نهضت مقاوت ملی آمده بودند و هم از دانشجویان و 

منتهی به هايهاي اسالمی که جوان بودند عضوگیري کردند. در سالانجمن
ها گراها و غالباً به سمت اسالمانقالب، دانشجویان و دیگر مبارزان، به سمت چپ

رفتند تا نهضت آزادي.

متوسط بازه سنی

ویژه مهندس برخالف جوانان نهضت، رویکرد قانونی نهضت آزادي و سران آن به
رویگردان باشند. هاي رادیکال و تند و انقالبی، بازرگان، مستلزم این بود که از فضا

ادامه داشت.57شهریور 17رغم اختالفات درونی تا این فضا علی
نگرش به عضوگیري

از پیشینه فرد، سالمت اخالقی فرد مهم بوده است. رویکرد روشنفکري گروه باعث 
شده، دکتر و مهندس و معلم و تکنوکرات و... باشند.شد که غالب افراد جذبمی وضعیت و پیشینه فرد

کرد.اي که نهضت برگزار میهاي اسالمی، مسجد هدایت و مراسم مذهبیانجمنفرد هاي مشترك زمینه
قبلی براي عضوگیري

شده بود ها، براي افراد شناختهواسطه کاریزماي رهبران و علنی بودن فعالیتگروه به
شده است.هاي اسالمی هم براي نهضت تبلیغ میو در انجمن

فرد از میزان شناخت 
گروه
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