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 چکیده
از  دهده پد  آید،، در کمتدر از سدهشمار میگرایی در عصر حاضر بهترین جنبش اسالمی معاصر و مظهر اسالمانقالب اسالمی ایران، که مهم

تدرین و گررتده اسد ا از مهم تحقید  ردرارگونداگون ارزیدابی شد،ه و موضدو  هدا و اردراد های گوناگون و بده وسدیلج جریانپیروزی، از جنبه
بده شد ن نامحسدو  و  ،های اخیدرویدژه در سدا بدهاس  کده شناسان و نویسن،گان غربی ترین مباحث در این حوزه، تحقیقات شرقگسترده

 جن در زمیندااند،ا ایدن تحقید  درصد،د تبیدین و بررسدی دید،گاه مستشدرردهدی انقدالب پرداختها و روحانید  در شد نظریفی به نقش علم
دد تحلیلدی صدورت گررتده، بدر آن  که به صورت توصدیفیزی انقالب اسالمی اس ا این پژوهش، شناسی روحانی  و نقش آنان در پیروجریان
شناسانه و نگداه سد والر شرق یهاررضشیبر پ یمبتناوالً  ،متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا نامستشرر یهانیعم،ه تحلکه  تا نشان ده، اس 

های علمدا و گیریارد،امات و موضد کده  دهد،مستن،ات تاریخی نشان می ،ثانیاً،اردا ن یسازگار یاسالم یبا مبان یادش،هرو، دی،گاه ا ازاینس ا
 اس امستشرران مراج  در ربا  ح وم  پهلوی، برخالف دی،گاه 

 شناسیان، جریاناانقالب اسالمی، والی  رقیه، روحانی ، مستشرر ها:کلیدواژه
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 مقدمه
تاریخ معاصر مل  ایران شاه، پنج حرک  بارز سیاسی د اجتماعی 

بوده اس : ریام تحریم تنبداکو  نهتد  مشدرو ه  جندبش ملدی 

خرداد، و سرانجام انقدالب اسدالمیا  51کردن صنع  نف   ریام 

و « مردمددی»هددای مدد کور در دو خصددل  مهددم و محددرز  جنبش

هدای ان،ا حتور گستردة مردم بدا انگیههتراک داشتهاش« م هبی»

هدای مد هبی در سو، و حتور مراجد ، علمدا و رهرهدینی از یک

هدای های بدارز جنبشسطوح رهبری از سوی دیگر، از مشخصده

ها و عناصر ها، شخصی م کور اس ا این ه پیشاپیش این حرک 

ان،، شدتهر ران ملی حتور  رعا  و آش اری داغیرروحانی و روشن

ها، بج واسدطج غیررابن ان ار اس   اما حتور مردم در این نهت 

حتور علما، مراج  م هبی و دعدوت آندان از مدردم بدوده اسد ، 

که ب،ون ترغیب رهبران م هبی شرک  مردم و حمای  ایگونهبه

(ا برخدی 8، ص5696ها غیرمم ن بود )عنای ، آنان از آن حرک 

حوزة تاریخ معاصر ایران به مطالعه و  از ان،یشمن،ان غربی، که در

ان، بدا برجسدته نمدودن اختالردات ان،، سعی کردهتحقی  پرداخته

ها پیش ها و ریامجهئی، که بین برخی از علما در حین این نهت 

آم،ه د که عم،تاً نیه ش لی و روشی بوده اس ، نده محتدوایی د 

ی  را در توجه مردم را به این حواشی معطوف کرده و نقش روحان

 رنگ جلوه دهن،اها کماین نهت 

کدده اشدداره بدده ررایندد،  ،«شناسددیجریان»بددا توجدده بدده تعریدد  

گیری یک ان،یشه و تف در، بررسدی مبدانی ر دری اعتقدادی و ش ن

ای از احددهاب و های سیاسددی، ررهنگددی و ارتصددادی، دسددتهدیدد،گاه

 ددار هداها و تبیدین همسدویی در مواضد ، روی ردهدا و گفتمانگروه

تدوان بن،ی کلی، میدر یک تقسیم ،(51، ص5889ساروئی، شعبانی )

شناسددی روحانیدد  در انقددالب جریان جن در زمینددادیدد،گاه مستشددرر

 اسالمی را به دو دسته تقسیم کرد:

ای از گانهبن،ی سدهکده تقسدیم، آبراهامیداننی مانن، امستشررا 5

 ان،اکردهجریانات روحانی  و نقش آنان در انقالب اسالمی ارائه 

ای بن،ی دوگاندهکده تقسدیم معد،  وک،ی نی مانن، امستشررا 1

 ان،اارائه کرده

بده  ،( در لغد orientalism)« استشدراق»که الزم به ذکر اس  

عبدارت  ،و در اصدطالح، معنا شد،ه« خاورشناسی»و « شناسیشرق»

مطالعات غربیان دربارة لغات، آداب، تاریخ، عقای، و ررهندگ »اس  از: 

منظدور از  ،ایدن تحقید ا در (58صتدا، بی)زردهوق،  «اسالمی شرق

کده سدالیان اسد   ان،یشمن،ان غربی و بعتاً ایرانیدانی، «مستشرق»

 انقدالب اسدالمیدربدارة متمادی در غرب زن،گی و تحصین کرده و 

 ان،اپردازی کردهنظریه

با استقرایی که صورت گرر ، مشاه،ه ش، از سوی ان،یشدمن،ان 

هدا بده ایدن اسدالمی در بررسدی و نقد، دید،گاه غربیو نویسن،گان 

موضو ، توجه رن،انی نش،ه اس   زیرا اوالً، بحث تفصدیلی در رالدب 

نامه یا کتاب در این زمینه نگارش نشد،ه اسد ا ثانیداً، آندده در پایان

مقاالت به رشتج تحریر درآم،ه تنها یک مقاله اس  که توسد  آردای 

های غربدی دربدارة ررسدی نوشدتهب»، تحد  عندوان علیرضا جوادزاده

موض  و نقدش حدوزة علمیده ردم در انقدالب اسدالمی بدا ت یده بدر 

( نگارش شد،ه کده آن 192، ص5889)جوادزاده، « معیارهای تاریخی

روی، جنبج نوآوری ایدن هم به صورت اجمالی و گ را بوده اس ا ب،ین

ب های روحانی  در نهت  انقالبن،ی، جریاننوشتار در تبیین و دسته

 اسالمی از دی،گاه مستشرران و نق، و ارزیابی دی،گاه آنان اس ا

 ناپاسخ به این سؤا  اس  که مستشدرر مسئلج اساسی این مقاله

و در مقام  ؟ان،نقش روحانی  را در انقالب اسالمی رگونه تبیین کرده

هدا هدا و تحلینتوان دربدارة ایدن گهارشمیهایی ره ارزیابی ،داوری

کدده گوندده آیددا همان های ررعددی نیدده عبارتندد، از:ا ارائدده کددرد؟ سددؤ

کمدی از روحانید  بده حماید  از  ةکنن،، تنها ع،ن ادعا میامستشرر

یدا خل  کردند،؟ را  عظیمی انقالب نیرن وریام کردن،  امام خمینی

اهلل آید ای دیگر بدوده اسد ؟ نقدش اردرادی مانند، وارعی  به گونه

 گیری انقالب اسالمی ریس ؟در ش ن شریعتم،اری

بنابراین، اهمی  پژوهش حاضر از آن نظدر اسد  کده اوالً، نشدان 

ده، تحقیقات مستشرران رون با مبانی و نگاهی خاص به جهدان و می

های انسان صورت گررته، مطاب  با وار  نبوده اس ا ثانیاً، ردون نوشدته

کردة از اردراد تحصدینهای بخشدی غربی تأثیر ان ارناپ یری در ان،یشه

 ایرانی بر جای گ اشته اس ، نق، وبررسی دی،گاه آنان ضرورت داردا

 

 شناسی روحانیتاز جریانمستشرقان  بندیتقسیم
گیری موضد  جدر زمیندمستشدرران  بن،یدر ذین، ضمن بیان تقسیم

علما در مقابن ح ومد  پهلدوی و نقدش آندان در پیدروزی انقدالب 

 شود:میان نق، و ارزیابی های آناسالمی، دی،گاه
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 کار، رادیکال(گانه )غیرسیاسی، محافظهبندی سه. تقسیم1

بده صدورت  ی که مطالب خدود را در ایدن موضدو مستشررانی ی از 

که انقدالب د  ویاس ا  یروان، آبراهامیانصریح و تفصیلی بیان کرده 

 جرژیدم شداه در زمیند« نداموزون جسیاسد  توسدع»اسالمی را نتیجج 

انقالب ایدران بد،ان : معتق، اس د  کن،ارتصادی و سیاسی ارزیابی می

ارتصادی نوسازی کدرد و د  داد که شاه در سطح اجتماعی سبب روی

   بقج متوس  ج،ی، و  بقج کارگر صنعتی را گسدترش داد ،گونهب،ین

 ایدن نداتوانیبهند، و دس  به نوسازی  ،اما نتوانس  در سطح سیاسی

ای بدین ح ومد  و سداختار اجتمداعی لطمده زد، ناگهیر بده پیوند،ه

و  ،مجاری ارتبا ی بین نظام سیاسی و تودة مردم را مسد،ود سداخ 

تش یالت سیاسدی را  ،هایی را که در گ شتهتر از همه، ان،ک پنمهم

ویژه بازاریان و مقامات مد هبی ارتبدا  ، بهبا نیروهای اجتماعی سنتی

بن،ی بدا دسدتها وی (862، ص5898، آبراهامیدان) داد، ویران کردمی

های پد  از به لحاظ نو  نگرش سیاسدی در سدا  ،علما به سه گروه

 نویس،:، می5841ریام 

گروه سيال، متداخل و در  سه، 6940های پس از قيام در سال

 :مشخص در درون تشکيالت مذهبي به وجود آمد ،عين حال

غيرسياسي  رين گروه، از علمای کامالًتروه اول و شايد بزرگگ

ي ئاهلل العظمـي خـوشد. اين گروه به زعامت آيـتتشکيل مي

اهلل اهلل احمـد خراسـاني ]خوانسـاری[ و آيـتنجف[، آيت ]در

بـود کـه روحانيـت بايـد از کـار پليـد  مرعشي نجفي، بـر آن

سياست اجتناب ورزد و به مسائل معنوی، موعظة کـالم خـدا، 

 آينده بپردازد.های علميه، و تربيت طالب تحصيل در حوزه

. ناميــد «روميانــه مخــالف روحانيــت» تــوانمي را دوم گــروه

 از تـرمهم و مشهد، در محمدرضا اهللآيت گروه اين نمايندگان

 اهللآيـت گلپايگـاني، بودنـدشـريعتمداری  کاظم اهللآيت همه

رو بـود اين گروه همچنين از آن نظر ميانه ...ميالني محمدهادی

بلکه صـرفاً خواسـتار ، کردرا مطالبه نميکه براندازی سلطنت 

 ،وسـيلهو بـدين 60۲۲ــ 60۲4قانون اساسـي اجرای کامل 

 . …سلطنت مشروطة حقيقي بود

ناميـد. ايـن  «مخالفان روحـاني مبـارز»توان گروه سوم را مي

در عراق، در داخل ايـران يـ   اهلل خمينيآيتگروه به زعامت 

ســين]علي[ اهلل حآيــترســمي داشــت. شــبکة مخفــي غير

 مرتضـي اهللآيـت …بهشـتي،  محمـد اهللآيت … منتظری،

ــری، ــنجاني و حجت … مطه ــمي رفس ــر هاش ــالم اکب االس

دهندگان از شـاگردان و سـازمان ایخامنهاالسالم علي حجت

های مهمي در انقالب آينـده ايفـا گروه بودند. همة اينان نقش

 «تنـدرو» دليل چند به توانمي را خميني [اهللآيت] گروه کردند.

 تبعيـد در دوم، گـروه اعضای برخالف خميني[ اهللآيت. ]خواند

 و بودنــد، کــرده خــراب را خـود ســرپشت هــایپل زيسـتند،

 رژيـم بـا را خـويش مخالفـت کـه ديدندنمي دليلي ،اينبنابر

او را  ،سازند. ايشان علناً شاه را محکوم کردند معتدل يا پنهان

با يزيد مقايسه نمودنـد و مسـلمانان را بـه برانـداختن رژيـم 

اهلل[ شــريعتمداری، ة ]آيــتعقيــد برانگيختنــد... بــهپهلــوی 

علما حفظ شريعت و جامعه در برابـر دولـت   ترين وظيفةعالي

اهلل[ خمينـي، واالتـرين وظيفـة ذاتاً مفسد، ولي به اعتقاد ]آيت

استفاده از قدرت سياسي بـرای عمال نظارت بر دولت و علما، ا 

ــه ــاد جامع ــرای شــريعت و ايج ــوداج ــاً اســالمي ب  ای واقع

 (.49۲ـ491ص، 695۲)آبراهاميان، 

وی در تحلیدن انقدالب اسد ا  ناجدان ردورمستشرق معروف دیگر 

ای از عوامدن اید،ئولوژی ی، سیاسدی و آمیدههاسالمی معتقد، اسد : 

 ناردورکه به نظر  مش لیاسالمی ایران اس ا  عل  انقالب ارتصادی

توضدیح رگدونگی »ماند، در این روش تحلین )رن،علتی( بداری مدی

علدن  جمرتب  ش،ن ارتصاد، سیاس  و اید،ئولوژی و یدارتن سررشدم

ا الگدویی حدن کند، جوی رص، دارد این مش ن را با ارائ«ا متع،د اس 

نظام جهانی و ساختار اجتماعی از پیش موجود، موجبدات  به نظر وی،

ای توسدعه رندینا آورد پ،ید، را پهلدوی عصر ایران در تهوابس جتوسع

 نامخالفد گ اشدتن کندار و سدرکوبگر دولد  آمد،ن وجودموجب به 

 از اعدم ن دامخالفد سیاسدی ررهنگ ،خود جنوب به نیه امر اینا گردی،

گشد  کده در کندار بداز موجب  را مارکسیسم د و ناسیونالیسم اسالم،

بده ای و ش،ن نظام جهانی و ار  ارتصاد داخلدی، ائدتالف رن، بقده

، 5882ن، اردددور) وجدددود آورده را بددد 5819انقدددالب  ،دنبدددا  آن

ضمن بررسی تاریخ تحوالت ایدران از صدفویه  رورانا (189د181ص

تا انقالب اسالمی، به نقش و جایگداه روحانید  در ایدن گد ر زمدانی 

بن،ی ، تقسدیمآبراهامیدانهررن، در کدالم وی، مانند،  پرداخته اس ا

الی شدود، امدا در البدهگانه به ش ن مشخص و روشن دی،ه نمیسه

 بن،ی را مشاه،ه کرداتوان این تقسیممی ،کالم او

تقسدیم  «غیرمبدارز»و  «مبدارز»روحانید  را بده  ،در عبارتی وی
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پهلدوی  رژیدمرا مبدارز و مخدال  ن اتنها مع،ودی از روحانیدکرده و 

 نویس،:می، دانسته

تنهـا  اهلل خمينـيآيتبايد به خاطر داشت که اسالم مبارز 

ها هزار روحاني ايران واقـ  شـد و مورد قبول اقليتي از ده

تازه در ميان اين حاميان نيز بـر سـر مسـائل اقتصـادی و 

 هــای متعــدد و شــديدی وجــود داشــتسياســي، اختالف

 .(7۲5، ص69۲2)فوران، 

و  «کارمحارظده»روحانید  را بده دو گدروه ، ر عبارتی دیگدرد روران

 نویس،:در این زمینه می کن،امیتقسیم  «رعا  مبارز»

طـور ه ، بـخمينـي [اهللآيـت] رغم درگيری فعاالنة شاگردانبه

ای از طـور اخـص در انقـالب، عـدهه های جوان بـاعم و طلبه

ش موضـــعي 6975م/635۲روحانيـــان در خـــالل ســـال 

کارانه در پيش گرفتند. در مواض  عقيدتي و نظری نيز محافظه

ناپذير با سـاير مراجـ  روحـاني خميني سازش [اهللآيت]ميان

هايي وجـود داشـت. شـريعتمداری نظير شريعتمداری اختالف

خواهان اجرای قانون اساسي مشروط بود و تنهـا زيـر فشـار 

اط داران آيت اهلل خمينـي خواهـان برچيـده شـدن بسـفطر

 (.71۲همان، ص) سلطنت گرديد

 نویس،:البته در جای دیگر می

هنگامي که پليس به منزل شريعتمداری در قم حمله برد  و 

تر اهلل گلپايگاني، روحاني راديکـالرا با منزل آيت ظاهراً آن

داران اشـتباه گرفتــه بـود، در ايــن حملـه، يکــي از طــرف

شـريعتمداری  شريعتمداری به قتل رسيد... با اين حادثـه،

رو نيز به طور قاطعانه رودرروی رژيـم قـرار محتاط و ميانه

 (.712گرفت )همان، ص

 

 بندی دوگانهتقسیم. 2
نقددش و موضدد  روحانیدد  در  جدر زمیندمستشددرران برخدی دیگددر از 

اند، ای بیان کردهبن،ی دوگانهانقالب اسالمی، با تعابیر مختل  تقسیم

 شود:ها اشاره میبن،یمبه برخی از این تقسی ،که در ذین

از جملده کده ، نی دی کد،ی رو:الف. روحانیت مباارز ا میاناه

اسدالمی برای تبیین انقالب علتی گرانی اس  که رهیارتی رن،تحلین

و  «مبدارز»ضدمن تقسدیم روحانید  بده  ،در پیش گررته اس ایران 

ن بدا عندوا اهلل شدریعتم،اریآید و  از رواب  امام خمینی، «رومیانه»

بدرد کده مواضعشدان غالبداً ندام می «جنگ ر،رت دو رهبر مد هبی»

 نویس،:متفاوت اس ا او می

اهلل خميني حملة مستقيم خود ( آيت6942) 6310در سال 

برده بـه نجـف، به رژيم پهلوی را آغاز کرد. حتي تبعيد نام

که پس از برخوردهای شديد وی با رژيم و سخنراني عليه 

ــم و  ــاه، امپرياليس ــورت گرفــت، از ش ــم ص صهيونيس

های وی بر ضد حکومت کم نکرد... شـريعتمداری، فعاليت

رو و طرفـدار قـانون که قبل و بعد از انقالب فـردی ميانـه

توانستند اساسي بود، به صورت رهبر گروه وسيعي که نمي

اهلل خميني تبعيت کننـد، درآمـد... انقـالب اسـالمي از آيت

ا ظـاهر سـاخت... وی کار شـريعتمداری رچهرة محافظـه

اهلل خمينـي، بـا يـ  حکومـت نشان داد که برخالف آيـت

مشروطة سلطنتي، که در آن مجتهدين نيز در قدرت سهيم 

 (.975ـ971، ص6957باشند، مخالفتي ندارد )کدی، 

 کن،:گونه بیان میاختالف این دو را این، وی در جایی دیگر

ای وصـلهبا شخصيت زيرک و فريبندة خـود و ح شريعتمداری

دهـد، نقطـة که در پاسخ دادن به همة سؤاالت بـه خـرم مي

اهلل خمينـي که واقعاً آيـتدرحالياهلل خميني است... مقابل آيت

فرد مبدعي است و مـذه  را بـه تمـامي در حـول و حـوش 

سازد، شريعتمداری ـ کـه روحـاني بسـيار سياست متجلي مي

 باسوادی اسـت ـ بـر حفـظ مواضـ  سـنتي شـيعه تمرکـز

 افـراد ةکليـ شـريعتمداری اينکه علت است محتمل …کندمي

يي و جـدا مبـين کـرد، جمـ  خود دور را روميانه و کارمحافظه

افتراق بين دو جناح از روحانيت باشد: يکـي روحـانيون طـراز 

اولي که برای آنان، انقالب، اگرچه احترام و قدرت بـه ارماـان 

و ديگری روحانيون  ،تواند ي  تهديد اجتماعي باشدآورده، مي

های مردمي دارنـد و در تمايالت و گرايش تری کهينيسطح پا

 (.973ـ97۲)همان، ص اندخميني جم  شده اهلل[اطراف]آيت

در کتداب  جیمده درروندهو ب. روحانیت بنیادگرا ا غیرسیاسای:

نگدرش علمدا بده  ةدربدار انقالب اسالمي ايران از چشم انداز نظری

منتهدی بده  یدر ربن از روید،ادها پهلویمحم،رضا سیاس  در زمان 

 دارد: عقی،ه 5819انقالب 

 هـایناآرامي از پـيش اکثريت روحانيان )علمـای سـنتي( تـا

 حمايـت آن از يا بودند پذيرفته را سلطنت 6352 دهه انقالبي



  16روزی انقالب اسالمی يت در پيشناسی روحانانيمستشرقان و جر
 

 

 

 اقـدامات کـه مواردی در جز را سياست در دخالت و کردندمي

وانين اسـالم قـ از تخطـي يـا کنـد تهديد را اسالم حکومت،

موضـ  اقليتـي چشـمگير شـامل . کردنـدصورت گيرد، رد مي

ايـن بـود کـه اسـالم و روحانيـان بايـد در  «بنيادگرا»علمای 

 شـاه از گاهگه گروه، اين ،6352 دهة .. تا.شوند واردسياست 

 حمايـت ايـران در کمونيستي جنبش مقابل در سدی عنوان به

 زمـان ايـن در که ،يان، بنيادگرا6356؛ اما پس از سال کردمي

 بـه آشـکارا داشـت، عهـده به را آنان رهبری خميني اهللآيت

 .(70، ص6953)دفرونزو،  کردند حمله پادشاهي حکومت

 ةنمایند،»، ایشدان را اهلل شدریعتم،اریآی ئلج با اشاره به مس دررونهو

 نویس،:دانسته، می« دی،گاه سنتی روحانیان

[ امـام] ديدگاه سنتي روحانيان بود، با ةکه نمايند ،شريعتمداری

 بـه را حکومـت مسـتقيم کنتـرل قرآن که مورد اين در خميني

 اعتقـاد ،عوض در او. نبود موافق است، کرده تفويض روحانيان

 يـا کند تصوي  را اسالم مااير قوانين نبايد حکومت که داشت

 مخـالف  هـایگروه. ورزد مبـادرت اسالم با مااير اقداماتي به

که مـوردنظر ]امـام[  ،المياس جمهوری از ایگونه گيریشکل

اهلل ويژه پس از درگذشت طالقاني ـ بـه آيـتد ـ بهخميني بو

شريعتمداری به عنوان متحـد اصـلي خـود در ميـان رهبـران 

تمداری نقـاط ضـعف زيـادی عنگريستند. اما شـريمذهبي مي

قـومي رسـيد کـه پيـروان او از نظـر به نظـر مي ،اوالً :داشت

زبان. ثانيـاً، ای آذری بود و نه فارسمحدودند؛ زيرا او از خانوده

، او به تـداوم سـلطنت و م635۲در طول ناآرامي انقالبي سال 

امـا ثابـت  .بختيار ابراز تمايل کرده بودبا سازش با شاه و بعد 

کـه نـابودی کامـل  اهلل خميني در اين موردکه تحليل آيت شد

وم اعتراضات و خـودداری از مصـالحه رژيم شاه از طريق تدا

 ترتيـ ، ايـن بـه …اسـت بـوده پذير است، صـحيحامکان

 عتمداری غلبه کـردشري انتقادات بر خميني اهللآيت هایديدگاه

 .(۲7ـ۲4)همان، ص

نیه در بخشی از مطالبش، خواس  سدرنگونی شداه را از  منصور مع، 

 :نویس،می، سوی بخشی از علما دانسته

خواست سرنگوني شاه از سوی بخشي از علمـا، يـ  فراينـد 

، فقط اقليتـي از علمـا تحـت 6352 در اوايل دهةتاريخي بود. 

اهلل خميني برای تأسيس حکومت اسـالمي تحـت زعامت آيت

و بـه نظـر  کردنـدکنترل انحصاری رهبـر مـذهبي مبـارزه مي

نتيجـة ، در بـين علمـاای رسد که رشد چنـين ايـدئولوژیمي

های شصت و هفتـاد هايي بود که طي دههييرات و دگرگونيتا

جانبـه دولـت، طبقـات مختلـف و علمـا ميالدی در روابط سـه

تنهـا بـه طـور قطعـي بـا علمـا صورت گرفته است. دولت نه

درافتاد، بلکه با اعضای طبقات ديگر که دارای روابـط نزديـ  

، در تاريخي با علما بودند، نيز به خصومت برخاسـت. بنـابراين

چنين شرايطي اتحاد علما به ي  امکان عيني تبـديل شـد. در 

همين زمان، موازنة نيروها به نف  علمای تندرو تايير کرد؛ زيـرا 

ای را طراحي کرده و اين دسته از علما برنامة کار سياسي ويژه

 .(615ـ611، ص69۲0)معدل،  توسعه داده بودند

حتی ای،ة سرنگونی دول  شاه و تأسی  ح وم  اسدالمی  مع، 

گوندده سددابقج دانسددته، بددرای آن هی  را ابدد،ا  امددام خمینددی

 ای،ئولوژیک راین نیس ا

ــ  ايدة سرنگوني انقالبي دولت و تأسيس حکومـت اسـالمي

گونـه سـابقة زيـرا هي ؛ بـودابداع امام خميني ـ رفته همروی

مسـتقيم علمـا در جامعـه  ايدئولوژيکي برای توجيه حاکميـت

های بزرگ با نظـرات اهللبسياری از آيت ،درواق  وجود نداشت.

اهلل آيـت به طـور خـاص،سياسي ]امام[ خميني موافق نبودند. 

که دليلي بر حکومت مستقيم  کرداستدالل ميئي ابوالقاسم خو

اولين فعاليت انقالبـي مهـم ]امـام[ علما وجود ندارد. بنابراين، 

متقاعد کـردن پيـروانش در مـورد ضـرورت تأسـيس خميني 

انقالب، اولويـت اول  ةدر مراحل اوليحتي  ..چنين حکومتي بود.

برای ]امام[ خميني و پيروانش، راديکال شدن علما بود؛ با ايـن 

)همـان،  فشار که آنها حضور فعالي در انقـالب داشـته باشـند

 (.653ص

 الیویه روآ فقیه: ج. روحانیت موافق والیت فقیه ا مخالف والیت

 بدا اشداره بده این ده امدام خمیندی اسالم سياسي ةتجربکتاب  در

گرایان و سدددعی در تقویددد  روحانیددد  ن دددرد، بل ددده اسدددالم»

 کن،:گیری می، نتیجه«خود ررار داد جها را پشتواناالسالمحج 

العظمي اهللپس جای تعج  نيست که در حدود ده نفـر آيـت

دند، همه با واليـت فقيـه مخـالف زنده بو م63۲6که در سال 

باشند. مخالفت با واليت فقيه، گاهي علني بوده اسـت؛ ماننـد 

و گـاهي هـم در شـکل امتنـاع از  ،و شريعتمداریئي مورد خو
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های رســمي ظــاهر شــده اســت؛ ماننــد مــورد قبــول پســت

گلپايگاني، قمي، موسوی شيرازی و مرعشي نجفـي. خالصـه 

تنهـا روحـاني . منـزوی شـدندآنکه روحانيون بزرگ از انقالب 

اهلل خميني و موافق واليـت که شاگرد و جانشين آيت ،پايهبلند

از  م63۲3اهلل منتظری است که او هم در سـال فقيه بود، آيت

 هـااهللآيت انقالب ايران انقالب ،اينبنابر …صحنه خارم شد

 در علمـي نظـر از اينان. بود هااالسالمحجت انقالب بلکه، نبود

 از بيشترشـان و ،ترجوان سني نظر از و بودند تریينيپا مرتبة

يعني  م6319های اهلل خميني که در سالردان سابق آيتشاگ

شــاه نــزد وی درس  های اوم مخالفــت بــا محمدرضــاســال

 .(6۲7ـ6۲4، ص695۲)روآ،  خواندندمي

 

 شناسی روحانیتاز جریانمستشرقان  نقد تحلیل
های متعد،دی از بن،یتقسیم سن،گان غربینویگونه که گ ش ، همان

ها مشداه،ه بن،یان،ا اما آنده در تمام ایدن تقسدیمهروحانی  ارائه کرد

و  امدام خمیندیشود ایدن اسد  کده از نظدر ایدن نویسدن،گان، می

تری نسدب  ینیشاگردان او از لحاظ تع،اد و مورعی  علمی در رتبج پدا

یگر، علما و مراجد  سرشدنا  ی دسوو از  ،ان،به بقیه علما ررار گررته

که ریام علیده ح ومد  پهلدوی و تشد ین راحن،  با خ  ر ری امام

ایددن خصددوص  کردندد،ا درح ومدد  اسددالمی بددود، مخالفدد  می

بده اختصدار اس  کده ها و تحلین آنان، ن اتی رابن تأمن بن،یتقسیم

 شود:توضیح داده می

 

 تلقی سکوالریستی از عملکرد روحانیان. 1
که در جوام  غربدی  ،ررض س والریسمبا روی رد و پیش نمستشررا

ان، عمل درد علمدا و مراجد  را های آنان حاکم اس ، خواستهو ان،یشه

که در سیاسد  و مسدائن اجتمداعی دخالد   ،ن مسیحیامانن، روحانی

دانند،، مقایسده کنن، و م،اخله در سیاس  را در شأن روحانی نمینمی

علمای ایدران هدم از وارد بیشتر گونه نشان دهن، که سپ  این، کرده

له توان به مسدئدو منظر میکه از درحالین،، ش،ن در سیاس  بیهار بود

 بد،ین معندا کده برخدی ازنظدری اسد   دی،گاه  منظر او گریس : ن

گونده کده گ شد  د هماندد دررونهو و مع،  ، روآمانن، مستشرران 

تأسی  ح وم  اسالمی و والی  رقیه  اکثری  علما مخال معتق،ن، 

سد  )کده که آثار علمی این بهرگوران مخال  ایدن ادعابودن،، درحالی

از سد ا ررتار و مواضد  سیاسدی علما منظر دوم(ا در ذین خواه، آم،ا

کده ارد،امات و  دهد،این منظدر هدم مسدتن،ات تداریخی نشدان می

هلدوی، های علما و مراج  در ربدا  ارد،امات ح ومد  پگیریموض 

اجتماعی و ررهنگدی کشدور ، بیانگر حساسی  آنان به مسائن سیاسی

تدن از مراجد   و مواض  سیاسی دونظری بوده اس ا در اینجا، دی،گاه 

بده عندوان اس ، برده  زیاد از آنان نام در کتب خودمستشرران  کهرا، 

 کرد:تحلین و بررسی خواهیم ، آنها را نمونه آورده

 واهلل خدوئی آید نظدری ابت،ا دی،گاه  ،جا در این منقد و بررسی: 

 گفتدار شدود تدا مشدخص شدودبررسدی میاهلل مرعشی نجفدی آی 

ایدن مراجد  مخدال  تشد ین ح ومد   که م،عی بودن،مستشرران 

سپ  بده مواضد  و اس ، صحیح اس  یا نه؟ اسالمی و والی  رقیه 

شدود میاشاره  خمینی ررتار سیاسی این دو مرج  در خال  ریام امام

ن بدا رژیدم پهلدوی، ادر بحبوحج ریام و درگیری انقالبی تا معلوم گردد

 گیری و جایگاهی در ریام اسالمی داشتن،ااین مراج  ره موض 

دربدارة  اهلل خدوئیآید دی،گاه  اهلل خوئی:اول. دیدگاه نظری آیت

های رقهی ایشان، به  ور خالصده را با توجه به کتاب «والی  رقیه»

مصـباح الفقاهـه فـي توان بیان کدرد: ایشدان در کتدب میگونه این

کده از ، فقـه الشـيعهو الـوثقي  العروة التنقيح في شرح، المعامالت

 های اولیه ایشان اس ، پ  از اعتراف بده ثبدوت والید  رقیدهکتاب

  داندد،مددوارد را مشدد ن میدیگددر رتددوا دادن و رتدداوت،  جدر زمیندد

در این ه والی  رقیه بندابر »ی،: ررمامی فقه الشيعهکه در کتاب رنان

 ،در بعتی موارد ثاب  اس ، هی  تردید،ی وجدود ند،ارد نصب امام

هم از راه اجما  و هم از راه ندص ثابد  اسد  و رد،ر و این والی ، 

باش،ا اما اثبات والی  بدرای رقیده متیقن آن همان والی  بر رتا می

  هال  وااا خیلی مانن، نار  بودن ح م او در رؤیئله رتا، در غیر مس

  411د456ص، ق5458  همو، 118ق، ص5455)خوئی، « مش ن اس 

 (ا52، ص5، جق5459، همو

منهــام و المنهـام  تکملةة  مبـانيدر دو کتدداب  اهلل خدوئیآید 

اختیارات رقیده را  ةکه اواخر عمر ایشان نگارش ش،ه، دایر، الصالحين

 ،المنهـام تکملة  مبانيدر کتاب اس ا برای مثا ،  تر دانستهگسترده

نویسد،: ، می«ح،ود شرعی برای حاکم اسدالمی ججواز ارام»در بحث 

 ،و از دید،گاه عقدناسد  صریحی از شدار  نرسدی،ه باره بیان در این

،  نگونه امور، آحاد مردم نباشدنمای، که مسئو  اجرای اینضروری می

و روایات  بن غیاثحفصروای   زیرا این خود اختال  نظام اس ا وی
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را در تأیید، ایدن مد،عا « من الیه الح مااا»و « اما الحوادث الوارعهااا»

ق، ج 5411خوئی، ) «اجرای این امور در اختیار رقهاس »آورد که می

 (ا119د114 ، ص5

جهاد ابت،ایی در عصر غیبد  ، منهام الصالحيندر  اهلل خوئیآی 

رهبری و ررمان،هی آن در اختیدار رقیده  :دان، و معتق، اس را جایه می

ازآنجاکه انجام ایدن مهدم و تحقد  خدارجی آن »اس :   ئالشراجام 

نیازمن، رهبر و ررمان،هی اس  که مسلمانان دستورات و اوامر او را بدر 

  ئالشدراای جده تعدین آن در رقیده جدام خود نار  ب،انن،، پ  رداره

هدم از بداب امدور حسدبیه امر منیس   زیرا رقیه متص،ی اجرای این 

 (ا899، ص5جق، 5452)خوئی، « اس ااا

تح   عندوان ، 89ئلج ذین مسهمان کتاب،  89ئلج ایشان در مس

دربدارة ندو  سدوم آن، بده  ،پ  از تقسیم غنایم به سه نو  ،«الغنائم»

ولدی امدر  آری،»نویس،: ، میصریحاً اعتراف نموده والی  مطلقه رقیه

ر اسدا  آندده مصدلح  تشدخیص ح  تصدرف در آن غندایم را بد

دهدد،، دارد  زیددرا ایددن مقتتددای والیدد  مطلقددج او بددر آن امددوا  می

 ا(896)همان، ص «اس ااا

توان رنین نتیجده گررد  کده ندوعی می ،از مطالبی که گ ش 

نسب  بده والید  رقیده پ،ید،  اهلل خوئیآی  تحو  و ت امن در نظر

خدود  جن در کتب اولیایشاد  گونه که بیان ش،هماند آم،ه اس   زیرا 

اختیدارات رقیده را بسدیار محد،ود  ةدایدر ،(مصباح الفقاهـه، التنقيح)

والید  مطلقده صراح  به، منهام الصالحيناما در کتاب دانس ، می

 نموده اس ارقیه را مطرح 

کدامالً »هایی مانند، توصدی اهلل خاوئی: دوم. مواضع عملی آیت

کده  ،«از کار پلی، سیاسد  اعتقاد به اجتناب روحانی »و « غیرسیاسی

اسد ا در معرری گروه او  به کار برده ش،ه، از نظر تاریخی مخ،وش 

های سیاسی و بیانگر رعالی  های متع،دیمثا ، اسناد و گهارشبرای 

 اس  از: از این اسناد عبارتاس ا برخی  اهلل خوئیآی اجتماعی 

 54/5/5841نفر از علمای ایران در تداریخ  14تلگرام ایشان به د 

 جدر پی اهان  رژیم شاه به مق،سات اسالمی و یورش آنان به م،رسد

شاه و دولد  ، از علمای ایران نوشتهتن  14ایشان تلگرامی به   ریتیه

 کنن،:را ته،ی، می

تلگرافاً از شاه خواستيم که از پشتيباني قوانين  ،در اول اين ماه

و عــالم ی او اال علمــا ،شــوم ضــد اســالم خــودداری نمايــد

مسلمانان جهان در دفاع از مقدسات اسالم کوتاهي نخواهنـد 

بر پشـتيباني خـود بـاقي و از اهانـت بـه  ،به قرار معلوم. نمود

قـم  ةخصوصاً حادثـة مؤلمـ ،بردار نيستمقدسات دين دست

دار نمـوده، بـار ديگـر قلوب ما و عمـوم مسـلمين را جريحـه

يـد  قـوانين رفـ چنانچه از ايـن : داريموسيله اعالم ميبدين

نشود آخـرين وظيفـة خـود را انجـام خـواهيم داد و مسـ ول 

)مرکـز اسـناد انقـالب  ت دولت خواهند بودأحوادث شاه و هي

 (.13، ص6، م6913اسالمي، 

دربارة اعمدا   ای از علمادر پاسخ به نامه ع،های هایشان  ی اعالمید 

 نویس،:ض،اسالمی رژیم شاه، می

گونـه جـرايم وجـه اينز ما، ديگـر بـه هي ... حقاً در جهان امرو

زشتي که شاه ايران و دستگاه حاکمة آن برای جنـ  بـا ديـن و 

شـود، قابـل تحمـل رجال ديني و ملت شريف ايران مرتک  مي

گونه گواهي بر خيانت اين گـروه آشـکارتر از طـرد نيست... هي 

آن عده از قوانين مملکتي، که با مصالحشـان سـازگار نيسـت و 

ت نســبت بــه مبــادی ديــن مقــدس اســالم، در دســت خيانــ

باشد... خيلي مضح  و در عين حال، جای تأسف است کـه نمي

اين گروه طاغي به شدت دم از عدالت و اصـالح بزننـد و بـرای 

دين و ميهن اظهار دلسوزی کنند، ولي در همان وقت، زير سـاية 

داری از حکومت سياهشان احدی جرئت اظهار عقيـده و جانـ 

و مصالح عمومي نداشته باشد... مـا ملـت ايـران را، کـه  حقوق

کنيم با دشـمنان ديـن و ايمان به مقدسات خود دارند، دعوت مي

وطن به طرق مقتضي، بدون اخالل و اغتشاش، کـه دشـمنان از 

قدر اسـت کـه آن استفاده کنند، بجنگند، و بر عهده علمای عالي

د، رهبری کننـد... مسلمانان را در وظيفه مقدسي که در پيش دارن

کنم که خون ناچيز خود را به عنوان قربـاني در راه من افتخار مي

کاران تقديم کنم؛ زيـرا زنـدگي حفظ دين و قرآن و نابودی ستم

با فشار ستمگران و دشمنان اسالم برای من چيزی جز مرگ يـا 

 (.۲3ـ۲5بدتر از مرگ نيست )همان، ص

ای در تداریخ ی اعالمیدهایشدان  د ،خدرداد 51در پی ریام خدونین د 

خواه، که از هم داری بدا دولد  خدودداری از مردم می 59/8/5841

 برای درا  از دین و مق،سات ریام کنن،:، کرده

وَ ال تَرْکَنُـوا ِ لَـا اليـذينَ ظَلَمُـوا »قال اهلل سـبحانه و تعـالي: »

کُمُ النيــارُ وَ مــا لَکُــمْ م ــنْ دُون  الليــه  م ــنْ  أَوْل يــا َ ثُــمي ال فَتَمَســي

 (.669: هود«)تُنْصَرُونَ
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 ةکم  و همراهي با ظالمين و سـتمگران در شـريعت مقدسـ

 یاسالميه از اعظم محرمات است و در حرمـت آن بـين علمـا

 اعالم خالفي نيست.

نظر به اينکه دولت فعلي ايران برای پيشـرفت مقاصـد شـوم 

تعـدی و  از هرگونه، که مخالف مقررات دين اسالم است، خود

اعـالم و  یاز زدن و کشتن و زندان بـردن آقايـان علمـا ،ظلم

ر طبقات مؤمنين مضايقه ندارد، بر هـر يطالب علوم دينيه و سا

 ،در هر لباس و هر مقـامي کـه باشـند ،فردی از افراد مسلمان

واج  است که از همکاری بـا ايـن دولـت خـائن خـودداری 

حضـرت  ةتااثتمـام مسـلمانان الزم اسـت اسـ نمايند. و بـر

را در نظـر گرفتـه و از ديـن  بـن علـيسيدالشهدا  حسين

   (.625)همان، ص مقدس اسالم دفاع نمايند

وزیر ور  رژیدم نخس  ،(58/51/5841) حسنعلی منصورتلگرام به  د

 دربارة لغدو ردوانین خدالف اسدالم و درخواسد  آزادی امدام ،پهلوی

  (568)همان، ص و دیگر علما خمینی

وزیدر ورد  (، نخسد 51/55/5848) امیرعبدا  هوید،اتلگرام بده د 

 خمیندی های رژیم شاه و برگردان،ن امدامش نیپهلوی دربارة رانون

 ا(118)همان، ص به و ن

ها و ارد،امات سیاسدی و اجتمداعی هایی از رعالی اینها نمونه

 ایشان اس ا

اهلل مرعشدی آید اهلل مرعشای نفیای: سوم. دیدگاه نظری آیت

ینده و بده صدراح  در ایدن زم نیه به والی  رقیه اعتقاد داش  جفین

و امدام  مربدو  بده رسدو  خد،ا حاکمید  در اسدالم،»ررمای،: می

حاکمید  از آن رقهدا و ، و در زمدان غیبد  امدام ،عصر)عج( اس 

(ا ایشدان 8تدا، ص)مرعشدی نجفدی، بی «مراج  عظدام تقلید، اسد 

ه نگدارش ن درده، امدا در هررن، کتاب مستقلی در باب والید  رقید

اشداره  «والید  رقیده»که وارد ش،ه، به بحث گوناگون رقهی، ابواب 

 ( 149، ص1ق، ج5426)مرعشدی نجفدی،  وصدی ه اس   مانن، کرد

در تمدام ایدن مدوارد، (ا 595)همان، ص ور   (191)همان، ص ارث

 والی  داردا  ئالشرارقیه جام اس  که ن یرا

پیشنهاد اضداره شد،ن اصدلی بده ردانون  اهلل مرعشی نجفیآی 

والیدد  رقیدده »شددود: دهندد، کدده در آن تصددریح اساسددی را می

تدا، )مرعشدی نجفدی، بی «  در هدر عصدر معتبدر اسد ئالشدراجام 

و برخی اصدو  دیگدر دیندی در  «والی  رقیه»(ا ایشان اصن 81ص

شدمارد و اصو  تغییرناپد یر ردانون اساسدی میو رانون اساسی را جه

 منهله محاربه با خ،ا و رسو  خد،اهگونه موارد را بیر در اینحتی تغی

)همدان،  داند،و ندواب حتدرت ولدی عصدر)عج( می ا هدار و ائمه

جمهدور را ایشان در اصالح اصلی کده رئدی  ،(ا  ب  این مبنا82ص

المللدی آورده بدود، باالترین مقام رسمی کشور در امور داخلدی و بدین

 اضداره شدود «نیابد  از حداکم شدر بدا »کن، که جملدج تصریح می

 (ا58)همان، ص

همدندین ایدن اهلل مرعشای نفیای: چهارم. مواضع عملی آیات

د و از ایشدان رجهو گروه او  ررار دا اهلل مرعشی نجفیآی سخن که 

مراجعده بده از به عنوان رردی غیرسیاسی یاد شدود، نادرسد  اسد ا 

ایشددان در  ددو  های سیاسددی گسددتردة هددا و نامددهها، تلگرامبیانیدده

آی، که ایشان نیه مانند، بسدیاری به دس  می 5819د5845های سا 

اسد ا  اجتماعی زیدادی داشدتهد  های سیاسیاز مراج  دیگر، رعالی 

ذین اشاره کرد: ایشان بده ا العیده های به نمونهتوان میبرای مثا ، 

)سداواک(  «سازمان ا العات و امنید  کشدور»ی که به نام یامتابی

 54/1/5841راپ ش،ه بدود، در تداریخ  کيهان واطالعات  جدر روزنام

ده، و در ررازی از این جوابیه، دخال  در سیاس  را پاسخ مفصلی می

بدرای هدر ویژه و بده دنیوی و اخروی برای هدر مسدلمان جیک وظیف

 نویس،:، میعالم دینی دانسته

ن خمينـي و بين مقامات انتظـامي و حضـرات آقايـا»اما جملة 

قمي و محالتي تفاهمي حاصل شد که در امور سياسي مداخلـه 

زيـرا ؛ آور اسـتمطلبي بسيار مضح  و شـرم« نخواهند کرد

های متمدن، بلکه سياهان آدمخوار تنها در جوام  ملتامروز نه

های آفريقا هم ديگر اين نوع تحميالت و قيد و حدود و وحشي

حق »رفت و تا روزی که اصل  را قبول نکرده و زير بار نخواهند

مفهوم عام دارد، هر شخص در هر جـای دنيـا در « ی بشردآزا

راه بهبود وض  کشور خـود طبـق قـوانين مـذهبي و مملکتـي 

کـه  ،خويش، حق دخالـت و حـق فعاليـت در امـور اجتمـاعي

اسـت، دارد و  «نظـارت در امـور سياسـي»مفهومش همـان 

سبت تشـخيص بايستي هر شخص به نسبت قدرت و به نمي

ل يو معرفت و به نسبت قابليت خود، تأثير کامل در بهبود وسـا

 ،بـا رعايـت مـذه  و مـرام خـود ،سعادت اجتمـاع بگـذارد

ملت متمدن و مسلمان ايـران . الخصوص ي  مرج  دينيعلي

علمـای  ةتواند قبول کنـد کـه طبقـات ممتـازوجه نميبه هي 



  18روزی انقالب اسالمی يت در پيشناسی روحانانيمستشرقان و جر
 

 

 

يرت، ديگـر خـود را مقام عالماً و عامداً چراغ هدايت و بصعالي

خاموش گردانند و يا خـود را از « تفاهماً»با قراردادی مضح  

ای که انجام آن مستقيماً به عادت دنيوی و اخـروی حق وظيفه

، ايـن محـال اسـت، محـال مسلمين بستگي دارد ممنوع کنند

کُلّکـم راع و کُلّکـم مسـ ول عـن »زيرا دسـتور ! محالاست، 

و البته ي  روح  ،ان بايد باشدمالک زندگي مردم مسلم« رعيته

شيطاني در اين اطالعيه پا در هوا و سب  خواسـته اسـت کـه 

کار بـه ارزش و زبـون و سـازشعلما را با اين طرز بيـان بـي

 (.640ـ646)همان، ص! حاشا و کال .جامعه معرفي کند

اسد  از:  های ایشدان عبدارتها و رعالی گیریبرخی دیگر از موض 

)همددان،  هددای ایددالتی و والیتددیانجمن جنامدداعتددراض بدده تصددویب

و برگدهاری مراسدم  اعتراض به دستگیری امام خمینی  (85و18ص

اعتددراض بده الیحددج   (521)همدان، ص خددرداد 51یدادبود شده،ای 

  (121)همددان، ص و بازداشدد  جمعددی از علمددا «کاپیتوالسددیون»

 دی و رهلدم شده،ای تبریده56اعالمیه به مناسب  رهلدم شده،ای 

و ارد،امات  شاپور بختیاروزیری   اعتراض به نخس (811ص )همان،

 ا(118)همان، ص غیررانونی او

کدده از شدداگردان و نهدی ددان امددام  ،ن انقالبددیای ددی از روحانیدد

 نویس،:میاس ،  خمینی

اهلل العظمي آقـای مرعشـي نجفـي راج  به بيت رفي  آيت

بايد عرض کنم که آنجا مأمن و پناهگاه و محل اعتصـاب و 

لـه، عليـه دسـتگاه، حصن طالب بود که در حمايت معظمت

له فعاليت وسيعي داشتند... صداقت و صميميت ميان معظم

« چيزی نيسـت کـه قابـل خدشـه باشـد و حضرت امام

 (.646، ص69۲2)خلخالي، 

 

 نمایی از شریعتمداریحمایت و بزرگ. 2
آردای  ان، با ررار دادنهای خود سعی کردهدر نوشتهمستشرران  بیشتر

و بدهر  کدردن وی، از او بده  خمیندی در مقابن امدام شریعتم،اری

مثالً تعابیری که   نام ببرن، عنوان یک مرج  رریب برای حترت امام

نی ی یا در کالم « رم بهر  مرج » تح  عنوان آبراهامیاندر کالم 

آمد،ه « روحانی بسدیار باسدواد»و  «رهبر گروه وسیعی از مردم» ک،ی

به ش،ت به دنبا  رند،رطبی سو، از یک ده، که آناننشان میاس ، 

و حتدرت امدام تتعی  ، و از سوی دیگر، نیاکردن روحانی  و انقالب

کده بدا تأمدن در شخصدی  و اسد   در حدالیاین جایگاه او هستن،ا 

یابیم که ندار  به ن اتی دس  می آرای شریعتم،اریمواض  سیاسی 

 اس امستشرران  ادعای

 ،آردای شدریعتم،اریده، کده اسناد موجود نشان مینقد و بررسی: 

بدا توجده بده آن،  گیری انقالب و ره بع، از وردو ره در زمان ش ن

راحدن  از جایگاهی رریعی نسب  بده امدام، هم اری که با شاه داش 

تعجدب  جع  بینش سیاسی ایشان مایا از سوی دیگر، ضبرخوردار نبود

ایشان کده در کتدب رقهدی ، بودا برای مثا علما در همان زمان ش،ه 

ن بده یدرگونده رااسد ، خود معتق، به والی  رقیه و حاکمی  رقیده 

ایدن دو ؟ در ایدن مجدا ، شدوددهی مردم به ح وم  میمشروعی 

 شود:میبحث و بررسی موضو  

هدا و مها، تلگدرابا وجود بیانیه اول. همکاری شریعتمداری با شاه:

 هایسددا  جدر راصددل ،اریاهلل شددریعتمآیدد های بسددیاری کدده نامدده

)راک: مرکدده اسددناد انقددالب  نوشددته و منتشددر کددرده 5819ددد5845

، ( و شخصی  نسبتاً مبارزی از خود ترسیم کدرده1ج، 5896اسالمی، 

اس  که ایشدان هم داری آن بیانگر  آم،ه از ساواکدس هاما اسناد ب

بد  گدهارش سداواک، س ا برای مثا ،  نهدی ی با رژیم شاه داشته ا

اهلل آیدد خددرداد و کشددتار مددردم،  51روز بعدد، از ریددام خددونین دو 

ن  رر،ار خود در تبریده، آندان ادر تما  تلفنی با روحانی شریعتم،اری

 ده،:به آنها رنین دستور می، را از ادامج اعتراضات علیه شاه بازداشته

مردم را به آرامش دعوت کنيد و از تظـاهرات جـداً خـودداری 

در قـم . ای گرفته نخواهـد شـدنتيجه شود؛ چون از تظاهرات

رو شدند. آخر مردم تظاهرات کردند، ولي با قوای انتظامي روبه

پس بايـد از اجتمـاع و تظـاهرات . گلوله با جان مناسبت ندارد

حضـرت معظـم تـوهين و جلوگيری نماييد. سعي کنيد به اعلي

کنم بـا شاهنشـاه مخالفـت احترامي ننماييد. خواهش مـيبي

باعث ناراحتي او نشويد. من به خميني گفتم که با شـاه نکنيد و 

طور رفتار نکن و برخالف دولت و سياست حرف نـزن، امـا اين

او گوش نداد تا به اين روز افتاد. در ضمن طوماری به نف  مـن 

 (.635، ص69۲۲)حيدری،  ه نماييديته

های متعد،دی به هم اری اهلل شریعتم،اریآی  ،به بع، 5841از سا  

پشدتیبانی سیاسدی و از سوی رژیدم رژیم پهلوی پرداخ  و متقابالً  با

 گوی،:می اهلل محم، علی گرامیآی ش،ا مالی 

اهلل العظمي بروجردی، ايادی شاه بـه قـم از زمان مرحوم آيت
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های خصوصي داشتند تا روحيات آنها را با آقايان مالقات ،آمده

، و از گار باشـندتوانند سـازي  ميکشف کنند و ببينند با کدام

دريافته بودند کـه بـا آقـای شـريعتمداری بهتـر همان زمان، 

 (.967، ص69۲6)گرامي،  توان کنار آمدمي

نیده در  ،خرداد 51وزیر شاه و عامن سرکوب ریام ، نخس اس،اهلل علم

 نویس،:خا رات خود می

، استمزاجي کردم تـا ببيـنم 40پس از سرکوب مالها در سال 

ها حاضر است تا حدودی بـا مـا همکـاری اهللي  از آيتکدام

ــد ــتدر . کن ــخ، آي ــرد پاس ــنهاد ک ــريعتمداری پيش اهلل ش

و در آينـده  ،الحساب معادل هشت هزار دالر بـه او بـدهمعلي

)علـم،  خودش بـا مـن تمـاس خواهـد گرفـت اگر خبری بود

 (.047، ص6، م6956

 شاه در یادداشتی رنین نوشته اس :ة درتر ویژ

که تبريزی است و در قـم اقامـت دارد،  ،شريعتمداریاهلل آيت

توان محرمانه برای مبارزه با او را مي. شخص ناصالحي نيست

]امام[ خميني تقويت کـرد و بايـد آخونـد را بـه جـان آخونـد 

 (.014، ص69۲۲)حيدری،  انداخت

در هم اری با رژیم پهلوی رنان پیش رر  که  اهلل شریعتم،اریآی 

ای در نامده ،رصد، بده شداهارب پخش خبدر سدو متع 5844در سا  

از این ه ص،مه و آرتی به وجدود مبدارک ، محم،رضا پهلویخطاب به 

حترت نرسی،ه، خ،ا را ش ر کرد و از خ،اون، متعا  خواس  کده اعلی

پادشاه اسالم را از جمی  عوارض و گهن،ها در حفد  و حماید  خدود 

 (ا811، ص5888)حی،ری،  داری ررمای،نگه

عالوه بر استقبا  و مالرات بدا شداه در روز  اهلل شریعتم،اریآی 

، 5895)روحدانی،  هنگدام ورود بده تبریده 5819خدرداد  9رهارشنبه 

ارتشدب، های متع،د دیگری نیه با شاه داشدته اسد ا (، مالرات42ص

 نویس،:می رردوس 

شريعتمداری به طـور محرمانـه بـه  45و  47های در سال

ه شد و با محمدرضا ديـدار نمـود. تمـام کاخ سعدآباد آورد

شـد )فردوسـت، دو کـامالً سـرّی تلقـي ميديدارهای آن 

 (.76۲، ص6، م6952

 نویس،:می )همسر شاه( ررح دیبا، مادر رری،ه دیبا

پيـام تبريـ  داده بـود. « رضا جان»شريعتمداری موق  تولد 

بـه جـان  گرفـت وگاهي اوقات هم از قم تمـاس تلفنـي مي

کرد. او به هي  وجه ضـد های عزيزم دعا ميو نوه حضرتاعلي

 ةي  روحـاني متجـدد بـود. او از پوسـت ةسلطنت نبود. او نمون

گرا و متعص  را ابريشم روحانيان سنت ةکه مثل پيل ،ارتجاعي

در برگرفته بود، بيرون آمده و با مظاهر دنيـای متمـدن آشـتي 

شـور کرده بود. فرزنـدانش را بـرای تحصـيل بـه خـارم از ک

ــود و پيشــرفت ــتاده ب ــهای همهفرس کشــور در دوران  ةجانب

اهلل رفـت و آمـدهای آيـت سـتود...سلطنت محمدرضـا را مي

گرفـت، شريعتمداری به کاخ اگرچه در نهايت اختفا صورت مي

له باالخره( از پرده بـرون افتـاد و راديـوی لنـدن  اما )اين مس

ضـا و سـي( اطالعـاتي در مـورد مـذاکرات محمدر )بي. بـي.

 (.956، ص69۲9)ديبا،  شريعتمداری پخش کرد

د  بیدنش سیاسدی دوم. ضعف بینش سیاسای شاریعتمداری:

بیدنش زیرا نیه جای تأمن و بررسی دارد   آرای شریعتم،اریاجتماعی 

و نو  تشخیص ایشان در برخورد با آن مسدائن اسد  کده رگدونگی 

رای کند،ا بدبرخورد با رژیم شاه را بدرای وی ترسدیم و مشدخص می

اهلل آید  گفتند،کده میمستشدرران  برخالف دی،گاه برخدی ازمثا ، 

ایشدان همانند، بسدیاری از اسد ، مخال  والی  رقیده  یرشریعتم،ا

و  رقهدی خدود آوردهگوناگون را در ابواب  «والی  رقیه»رقها،  بحث 

اسد  و بدا  به این بحث پرداختده البي به ش ن مستقن نیه در کتاب 

،  داندرقهدا می، انمُجری روانین الهی را پ  از معصدوم ،صراح 

 گوی،:که میرنان

مجری قوانين الهي، حُکام شرع هستند و اين امر از مسـلّمات 

فقه است. عالوه بر اجماعاتي که ادعا شده و نيز روايـاتي کـه 

ت  اخبار مالحظاتي هسـت، در اين زمينه آمده، هرچند در ت 

داللت دارد که مجری احکام، حاکمـان  اما مجموع اخبار بر اين

فقيـه و ولي ، ائمـهشرعي هستند، حاکمان شرعي پيـامبر

 (.42، ص69۲۲)حقاني زنجاني،  هستند

دهی مردم به ح وم  را هایی از مشروعی توان رگهمیبا وجود این، 

)راک: مرکده اسدناد انقدالب اسدالمی،  در کالم و ررتار ایشان یارد 

ایشددان پدد  از پیددروزی ا (821، ص5889ه،   جددوادزاد1 ، ج5896

صدورت گررد ،  1/51/5819ای کده در تداریخ انقالب، در مصداحبه

 کن،:دربارة ح وم  و جمهوری اسالمی رنین اظهارنظر می

 کار مراج  همان حکومت دموکراسي است... حکومت اسالمي

ارشاد، راهنمايي و مراقبت است و خودشان در دولت شـرکت 
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جايي که الزم است، محفـو  اسـت فقيه هم  کنند. واليتنمي

 (.7، ص6975اسفند  7)روزنامه کيهان، 

در  آردای شدریعتم،اریبا تعجب از مواض   آبادیاهلل  اهری خرمآی 

 گوی،:از پیروزی انقالب اسالمی، میپ   والی  رقیه جزمین

آيد که بحث واليت فقيه آقـای شـريعتمداری در من يادم مي

رسـيد... بعـد از پيـروزی لتبليغ به چاپ مييکي از مجالت دارا

انقالب اسالمي و تدوين قانون اساسي، آقای شريعتمداری به 

قانون اساسي اعتراض کرده بود که ايـن قـانون بـا حاکميـت 

واليت فقيـه و »کوچکي با عنوان  ةت منافات دارد. بنده جزولم

تهيه کردم. در آن جزوه از ايشان نـام نبـردم، « حاکميت ملت

کنيم که خودشـان بحـث اما نوشتم که ما از کساني تعج  مي

انـد، ولـي شـان مطـرح کردهواليت فقيه را در مباحـث فقهي

مـن بـر  ةزنند. اين جزواکنون در اين مقط ، حرف ديگری مي

که از آقای شريعتمداری به دستم رسيده  دای بواساس نوشته

 (.75، ص69۲4آبادی، )طاهری خرم بود

از این زاویه، به وضدوح، تفداوت نگداه و روی درد ایشدان بدا علمدایی 

اهلل آی  59/8/5848آی،ا در تاریخ به دس  می همدون امام خمینی

 کن،:رنین پرخاش می به امام خمینی شریعتم،اری

دهيد؛ م دول اسالمي دست دوستي ميگوييد با تماشما مي

آيا اين مطل  از نظر روحانيت درست است؟ مـا بـا سـاير 

توانـد بـا مسلمين اختالفاتي داريم و جماعـت شـيعه نمي

ساير مسلمانان، که با آنها اخـتالف مـذهبي دارد، دوسـتي 

کند. اين حرف سياسي است... مخالفت با دولت، مخالفـت 

ای کـه شـما بدهيـد، الميـهبا شاه است و اين است هر اع

شود و سب  آن شـما خوريد و دين هم ضعيف ميلطمه مي

 (.013، ص69۲۲)حيدری، « هستيد

رتبدج سداواک، بدا مدأموران عالی 19/51/5848وی در مالرات مورخ 

های ایجادشد،ه میدان روحانید  و رژیدم را متوجده امدام مقصر تنش

 گوی،:، میو هوادارانش دانسته خمینی

نموديم و سـپس شـروع تدا از آقای خميني حمايت ميما در اب

به انتقاد و گوشزدهای الزم به او کرديم، ولـي خمينـي کسـي 

نبود که بـه ايـن گوشـزدها تـوجهي نمايـد؛ اقـدام بـه دادن 

ها نمود و کاری نمود که موقعيت مرج  تقليـد شـيعيان اعالميه

ديـديم، ها را از او جهان را متزلزل کرد. ما چون اين خرابکاری

 ،خودمان را کنار کشيديم. متأسـفانه پـس از جريانـات اخيـر

های مـا رئيس مملکت )شاه( و دولت، ديگر اعتنايي به خواسته

ندارند. مقصر اين اوضـاع خمينـي و هـواداران او هسـتند کـه 

 خواهيم بـهموقعيت روحانيت را به خطر انداختند. ما هرگز نمي

ها ترين سـالحمـدرن که بـهجن  برادران ديني سرباز خود، 

 (.96۲)همان، ص برويم ،مجهز هستند

بدارة سداواک، درج رتبددر مالرات با مأمور عالی 5841ایشان در مرداد 

 گوی،:می امام خمینی

آقای خميني مرتکـ  اشـتباهاتي شـد کـه چنانچـه مـا هـم 

خواستيم طريقي که ايشان پيمودنـد بپيمـاييم، گذشـته از مي

ای شد، نتيجهمية قم از هم پاشيده ميهای علاينکه تمام حوزه

ــه اطــالع طلبــه ،هــم در برنداشــت. مــن در منبــر درس ها ب

داشت و به تمـام  ام که سکوت من حوزة علميه را نگهرسانيده

ام کـه از انتشـار اعالميـه و اخبـار محصلين قم هم تذکر داده

عاری از حقيقت بپرهيزند و حوزة علمية قم را متشنج نسـازند؛ 

اش نشـر احکـام و تـرويج ديـن مبـين اين حوزه وظيفهزيرا 

اسالم اسـت و محصـلين حـوزة علميـة قـم مجـاز نيسـتند 

وجه در امور سياسي دخالت نمايند، بلکه بايد تاب  علمـا هي به

 (.94۲)همان، ص و بزرگان خود باشند

کده  دالب مجداز نیسدتن، باره این در اهلل شریعتم،اریآی ه نظر تالب

در امور سیاسی دخال  نماین،، کامالً در تتداد بدا نظدرات وجه هی به

در در  خدارج  54/9/5848دیگر او ررار داش ا وی در روز دوشدنبه 

 گف :رنین  به  الب دینی ،خود

حکومت حـق  ،دين از سياست جدا نيست و در ممال  اسالمي

پيشوايان دين اسـت، منتهـا روی چـه محـذوری نتوانسـتند 

عمـل بپوشـانند، بحثـي اسـت ة تاکنون به اين موضوع جامـ

 (.  446همان، ص) جداگانه

در ایدن  شدریعتم،اری»نویسد،: منب  ساواک در پایان گهارش خدود می

در بر  بیوگراری، که سداواک در سدا  «ا گفتارش غرضی ن،اشته اس 

تهیدده کددرده، آمدد،ه اسدد :  اهلل شددریعتم،اریآیدد از  5844یددا  5848

داران وی در میان  بقات مختل  بسیار اس ا بیدان مختصدری  رف»

دارد  مرج  تقلی، اس   روحیج معت،لی دارد  وابستگی سیاسی بدا جدایی 

گ ارد و مطی  اس   شدخص عاردن و ن،ارد  نسب  به روانین احترام می

 (ا848)همان، ص« و دورویی اس مسنی اس ، ولی مشهور به نفاق 
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 تضعیف نقش امام خمینی. 3
در تحلیدن خدود از جریاندات حدوزه و مستشدرران  هایی ی از ضع 

کنن، این اس  که سعی می ،گیرن،که از این تحلین خود میای نتیجه

نشان دهن، کده مورعید  علمدی روحانید  مبدارز و جایگداه گونه این

ویژه بدهنسب  به علمای دیگدر،  ینیاجتماعی آنان، از جمله امام خم

ایدن در حدالی اسد  کده تر بوده اسد ا ینیپا شریعتم،ارینسب  به 

های مراجعه به اسناد و خدا رات بهرگدان، ادعاهدا و نادرسدتی نوشدته

 کن،اروشن میرا  غربی

دهن،ة شدأن به برخی از این اسناد که نشدان ،در ذیننقد و بررسی: 

 شود:اس ، اشاره می امام خمینیو مرتبج علمی و اجتماعی 

 اهلل بروجردیمرحوم آی که از نهدی ان  ،اهلل سی،حسین بُ،الآی 

مورعید  علمدی امدام بدارة بدود، در اهلل گلپایگدانیآید و ارادتمن،ان 

 گوی،:می خمینی

حلقة درس امام خميني، اولين و بهترين درسي بـود کـه بعـد از 

شـد. حتـي قم تشکيل ميدرس آقای بروجردی در حوزة علميه 

در اواخر حيات مرحوم آقای بروجردی، درس آن مرحـوم حالـت 

تشريفاتي به خود گرفته بود و لذا، درسي کـه از بُعـد علمـي در 

شـد، درس حضـرت مرتبة بااليي بود و استفادة کاملي از آن مي

کـه نگـارش تقريـرات درس امام بود. در همان ايـام، همچنان

ود، درس آقای خميني را هم شـاگردان آقای بروجردی مرسوم ب

 (.005، ص 695۲ايشان نيز شروع کردند )بدال، 

در مرحلدج  امدام راحتدرت مرجعی  مطرح نش،ن عل   اهلل ب،الآی 

 گوی،:کن، و میمی بیان ایشانگریهی شهرت ،او 

دسـتي نکـرد و پيش« مرجعيت»هرگز برای کس  عنوان امام 

ميدان دور نگـه دارد. ايشـان کرد خود را از اين حتي سعي مي

قصـد  هـا ممکـن اسـت برداشـت کننـد،برخالف آنچه برخي

اعراض از آقای بروجردی را نداشتند و در توجيـه اينکـه چـرا 

منـد بـه کنند، فرمودند: مـن همـواره عالقهخود را عرضه نمي

شـدن ام که خوشبختانه بـا مطرحوحدت قط  مرجعيت بوده

کارهـای  ،رسيدم و در حال حاضر به اين آرزو ،آقای بروجردی

ام، از قبيل درس و بحث، بيش از اين ارزش دارد کـه شخصي

بخواهم در بيروني منزل آقای بروجردی بنشـينم و بـه عنـوان 

های ديگری کـه ضـرورت چنـداني مالزم رکاب ايشان و جنبه

 (.095)همان، ص ا صرف کنمندارد، عمرم ر

 شدریعتم،اری اهللآی  ی با که رواب  نهدی ،آرای مه،ی حائری یهدی

و نسب  به انقالب و نظام جمهوری اسالمی نیه رند،ان نگداه  داش 

آرددای بددا  مقددام علمددی امددام خمینددی جمثبتددی ن،اشدد ، در مقایسدد

 گوی،:می شریعتم،اری

به تبريـز مراجعـت ي، آقای شريعتمداری در همان سنين جوان

ــت رســيد.  ــام مرجعي ــه مق ــي کــه مرحــوم کــرد و ب در حين

ــردم آذربايجــان  ـ در حقيقــت ـ شــريعتمداری بيشــتر م

اش بودند و مقلدش بودند، اما اين دليل اين نيسـت کـه متوجه

آقای شريعتمداری در فقاهت بيشتر از آقای خميني بود. هرگز، 

بلکه شايد معکوس آن درست باشد؛ زيـرا در حـوزه مانـدن و 

تـازی و رای پـيشش  و روز مشاول بودن، فرصت خوبي بـ

از اين فرصت به طور  باشد و آقای خمينيورزيدگي در علم مي

 (.37، ص69۲0)الجوردی،  مضاعفي برخوردار بود

ده، مخالف  هریدک از علمدا بدا رژیدم شداه، اسناد ساواک نشان می

مدردم و  دالب و روحانیدان میدان موجب ارهایش اعتبار و نفوذ او در 

هماهنگی برخی علما بدا رژیدم شداه،  و در مقابن، هم اری و ،ش،می

ا بدرای گردی،رم و میان  الب می ةسبب کم ش،ن نفوذشان در حوز

در گهارشدی بده مقامدات  82/4/5846سداواک ردم در تداریخ نمونه، 

 نویس،:تهران می

 مخـالف جبهـة در اينکـه علـت بـه[ هلل گلپايگـانيا]آيت»

 رویآبـ مـردم نظـر از کـرده، قلمداد را خود دولت دستگاه

 شـريعتمداری اهللآيـت موقعيت …نموده تحصيل بيشتری

 چنـد از زيـرا گرفتـه؛ قـرار سوم مرحلة در حاضر، حال در

 شـد و واقـ  طالب سو ظن مورد شريعتمداری قبل، سال

 توافق عدم …يافت تنزل زيادی حد يتش تاموقع رو،ازاين

 ديگـر، بـا آيـات با شريعتمداری باالخص آيات، تجانس و

بـه  را وضـعي شريعتمداری، بودن دولتي شايعات به توجه

 افـزايش بـه وی، وجهـة کاسـتن بر عالوه که آورده وجود

 شـريعتمداری دسـتگاه بـه نسـبت طـالب بـدبيني حس

 (.624ـ 626، ص6916افزوده... )روحاني، 

ی  و وضدع ةمطالعه درباردر نهای ، بای، به این ن تج مهم اشاره کرد که 

ده، کده می علمیه رم، نشان ةو رتالی حوز انروی رد سیاسی روحانی

 رژیدم بدا مقابله در را خمینین و کسانی که ان،یشه و روش امام امبارز

 علمدی، جنبدج از بودند،ا ثانیداً، زیداد تع،اد لحاظ به اوالً پ یررتن،، پهلوی



  13روزی انقالب اسالمی يت در پيشناسی روحانانيمستشرقان و جر
 

 

 

بتدوان  بودا شدای، توجه رابن و برجسته گروه این علمی سطح و مورعی 

 ججامعد»زند،گی اعتدای  جترین شاه، و دلین این ادعدا را مطالعدروی

ذکر کردا بیشتر اعتای این تشد ن در ربدن « علمیه رم ةم،رسین حوز

 رعالید  غیرمنسجم تش ن رالب در زمان آن در که د از پیروزی انقالب

 ب،ندج وارد ، شد،ه، در شناخته حوزه م،رسان و رتال عنوان به د داشتن،

گیری ا این ارراد از همان ابتد،ای شد ندادن،حوزه را تش ین می علمی

وارد صدحنج مبدارزه و رعالید  سیاسدی شد،ن، و  نهت  امام خمیندی

سان، نیروی عظیمی در تاریخ سیاسی ایران رعا  شد، کده از نظدر ب،ین

هدای مدردم و نقدش آن در پیدروزی گستردگی، کیفی  ارتبا  بدا توده

های دیگدر رابدن ریدا  یک از جریانات و گروهانقالب اسالمی، با هی 

 (ا5888  صالح، 5، ج5881نیس  )راک: جوادزاده، 

 

 گیرینتیفه
ان بده کنن، که بگویند، تعد،اد کمدی از روحانیدتالش میمستشرران 

مسدتقیم بدا شداه پرداختند، و  ةو بده مبدارزن، سیاس  وارد ش،عرصج 

شدی ن،اشدتن،ا گیری انقالب اسالمی نقعلما و  الب در ش ن ةعم،

 گف :بای، در بررسی این دی،گاه 

س والریسددم ان،یشددج رددرض بددا روی ددرد و پیشا مستشددرران 5

کده ب،انن، ن مسیحی اان، عمل رد علما و مراج  را مانن، روحانیخواسته

کنن، و م،اخلده در سیاسد  در سیاس  و مسائن اجتماعی دخال  نمی

بیشدتر ه نشان دهن، کده گوندانن،، و سپ  ایننمیرا در شأن روحانی 

کده درحالیاند،، علمای ایران هم از وارد ش،ن در سیاسد  بیدهار بوده

 ده،امستن،ات تاریخی خالف این مطلب را نشان می

اهلل آید ی مانند، یو مواض  عملی علما و رتالنظری دی،گاه ا 1

دهد، کده بدرخالف نظدر نشدان می اهلل مرعشی نجفدیآی  وخوئی 

 ان،امبارزه با ح وم  پهلوی، نقش داشته ، اینان درمستشرران

از لحداظ  اهلل شدریعتم،اریآید م،عی هستن، که ا مستشرران 8

 سرآم، بدود علمی و نفوذ سیاسی در بین مردم نسب  به امام خمینی

ا این در حالی اس  تعی  کنن،خواهن، در نهای ، امام راحن را تو می

از سداواک و خدا رات آمد،ه دسد بررسی سواب  ایشان، اسناد بهکه 

 ده،اعلما، خالف این مطلب را نشان می

 بعامن .......................................................................................... 
، ترجمج کداظم ریروزمند،، حسدن شدم  ايران بين دو انقالب، 5898آبراهامیان، یروان،، 

 ری، تهران، مرکهامحسن م،یرشانهو  آوری

، تهدران، مرکده اهلل سيدحسـين بـدالهفتاد سال خاطره از آيـت، 5898بُ،ال، سی،حسین، 

 د انقالب اسالمیااسنا

، زیرنظدر سی،محسدن صدالح، جامعه مدرسين حوزة علمية قـم، 5881جوادزاده، علیرضا، 

 تهران، مرکه اسناد انقالب اسالمیا

های غربی دربدارة موضد  و نقدش حدوزة علمیده ردم در بررسی نوشته»، 5889ددددد ، 

 اخمینیآموزشی و پژوهشی امام  ج، کتاب نهم، رم، مؤسسآموزهدر:  ،«انقالب

، تقریدرات تحقيق و تقريرات في ابواب البيـ  و الخيـارات، 5888حقانی زنجانی، حسین، 

 سی،محم،کاظم شریعتم،اری، رم، توال ا اهللدرو  آی 

، تهدران، مرکده اسدناد اهلل شريعتمداری به روايت اسنادآيت، 5888حی،ری، اصغر، 

 انقالب اسالمیا

 ، تهران، سایهااهلل خلخاليآيتخاطرات ، 5882خلخالی، صادق، 

 امدينةالعلمرم،  ،منهام الصالحينق، 5452، خوئی، سی،ابوالقاسم

 محم،مه،ی موسوی خلخالی، رم، نوظهورا ، تقریرفقه الشيعهق، 5455ددددد ، 

 ، رم، م تب نشر المنتخباصراط النجاه في اجوبه االستفتائات، ق5459ددددد ، 

 ناابی ، تقریر: میرزا علی غروی، رماح العروهالتنقيح في شر، ق5458ددددد ، 

 آثار االمام خوئیا ج، رم، مؤسسالمنهام تکمل مباني ق، 5411ددددد ، 

، ترجمدج حمیدرا مشدیرزاده، انقالب اسالمي از چشم انـداز نظـری، 5896دررونهو، جیمه، 

 اتهران، مرکه بازشناسی اسالم و ایران

، ترجمدج الهده رئدی  ریدروز، بانو فريـده ديبـا(دخترم فرح)خاطرات ، 5888دیبا، رری،ه، 

 آرریناتهران، به

ری و حسن مطیعدی محسن م،یرشانه ج، ترجمتجربه اسالم سياسي، 5898روآ، اولیویه، 

 المللی اله،یابینانتشارات امین، تهران، 

 ، رم، درتر انتشارات اسالمیاشريعتمداری در دادگاه تاريخ، 5895روحانی، سی،حمی،، 

، رداهره، االستشراق و الخليفه الفکريـه للصـراع الحضـاریتا، زرهوق، محمودحم،ی، بی

 دارالمعارفا

 اعت،ا ا ، تهران،چگونه تحليل سياسي کنيم؟، 5889شعبانی ساروئی، رمتان، 

هـای جامعـه ياران صـادق آفتـاب)درنگي در پيشـينه و تالش، 5888صالح، سی،محسن، 

 نقالب اسالمی ایرانا، تهران، مرکه اسناد امدرسين (

، تهدران، اهلل طـاهری خـرم آبـادیخاطرات آيـت، 5884آبادی، سی،حسن،  اهری خرم

 مرکه اسناد انقالب اسالمیا

 ، تهران،  رح نواهای محرمانه امير اسداهلل علميادداشت، 5895علم، اس،اهلل، 



62   6931، آذر 042معرفت، سال بيست و ششم، شماره  نهم، پياپي 

 

 

، و توسـعهفرهنـ  مینا منتظر لطد ،  ج، ترجم«انقالب در ایران» ،5696عنای ، حمی،، 

 ا59-9، ص ش

 ، تهران، ا العاتاظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 5892رردوس ، حسین، 

خد،مات  ج، ترجمدج احمد، تد،ین، تهدران، مؤسسدمقاومت شـکننده، 5882 روران، جان،

 ررهنگی رساا

، ترجمج عب،الرحیم گواهی، تهدران، درتدر های انقالب ايرانريشه، 5891ک،ی، نی ی آر، 

 انشر ررهنگ اسالمی

، بده کوشدش محم،رضدا اهلل محمدعلي گرامـيخاطرات آيت، 5885گرامی، محم،علی، 

 احم،ی، تهران، مرکه اسناد انقالب اسالمیا

، تهدران، خاطرات دکتر مهدی حائری يزدی، 5881الجوردی، حبیب )به کوشش(، 

 کتاب نادرا

دربـاره نظرات اصالحي آيت اهلل مرعشـي نجفـي تا، ال،ین، بیمرعشی نجفی، سی،شهاب

 ، رم، رائمانويس قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرانپيش

 اهلل مرعشی نجفیاآی  مكتبة ، رم،منهام المؤمنينق، 5426ددددد ، 

جا، سدازمان ، بیاسناد انقالب اسالمي، 5896مرکه اسناد انقالب اسالمی)تهیه و تنظیم(، 

 تبلیغات اسالمیا

، ترجمدج محمد، سداالر لوژی در انقـالبطبقه، سياسـت و ايـدئو، 5881مع، ، منصور، 

 ناکسرایی، تهران، مرکه باز شناسی اسالم و ایرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


