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 تعامل نهاد دین و دولت در عصر پهلوی

 1محمدکاظم شفایی هریسی

 2عاطفه فتاحی ماوردیانی

 چکیده

موضوع پژوهش حاضر تعامل نهاد دین و نهاد دولت از ابتدای قرن حاضر تا پیروزی انقالب 

های  های حکومت پهلوی در قبال نهاد دین و حوزه است که در آن به بررسی سیاستاسالمی 

ها و نگاه و برخوردشان در  چنین برخوردهای متقابل حوزویان  در برابر این سیاست علمیه و هم

هایی که گاه بنابر  سیاست. است اش پرداخته شده های دینی مقابل حکومت پهلوی و سیاست

های مذهبیون بود و گاه چنان ضدمذهب بود که تمامی مراجع را به  مصالح در جهت خواسته

ها  تحلیلی و گردآوری داده-روش تحقیق در این پژوهش توصیفی. کشاند مقابله با حکومت می

دهد که حکومت پهلوی  ی به دست آمده نشان می نتیجه.ای است مبتنی بر منابع کتابخانه

های مذهبیون و موافق با تمایالت نهاد دین بود  تههایش مطابق خواس اگرچه در مقاطعی سیاست

و به منظور تحکیم   سنجی های دینی که براساس مصلحت اما این نزدیکی نه از روی دغدغه

 .های قدرت خویش بود پایه

 ی علمیه، حکومت پهلوی، سیاست دینی، مراجع تقلید حوزه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

های پس از مشروطه آن چه در کشور مشهود و ملموس بود، وجود هرج و مرج  در سال

های  وقوع جنگ جهانی اول و تسخیر بخش. ونابسامانی گسترده در سراسر کشور بود

طرفی ایران و پس از آن نیز  بیهای درگیر و نقض  ای از کشور توسط طرف عمده

کشور را به سوی  2های مستعجل و دولت 1های متعدد در نقاط مختلف کشور شورش

 . داد فروپاشی سوق می

خواه بر سر آن جان  ها، مفهوم مشروطه که زمانی مجاهدان مشروطه در این سال

یف هرج رد بود که مشروطه هم باختند، ارزش و معنای خود را چنان از دست داده می

عالمان دینی، چون ( 91-9۳؛ 9۳ 1کاتوزیان، . )رفت ومرج و قتل و غارت به کار می

های مشروطه بودند و بارها بر وجوب آن تاکید  نائینی، که زمانی پرشورترین پشتیبان

باره از  آوردند، به یک به شمار می( عج)کرده و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان

یدند و رغبتی حتی به شنیدن نام مشروطه از خود نشان صحنه سیاست کنار کش

خواهی در  البته در این فروکش کردن شور مشروطه( 1۳9؛ 99 1حایری، . )دادند نمی

میان علما عالوه بر وضع بحرانی کشور، منحصرشدن مرجعیت در وجود سید محمدکاظم 

ی سرسخت از مراجع مخالف مشروطه، پس از مرگ آخوند خراسانی که حام  یزدی،

 . تاثیر نبود مشروطه بود، بی
نظریه مشروطه را عالمان دینی بسط داده و با کمک عامه به پیش بردند ولی در این 

فکران جوان سرخورده از مشروطه، سردمداری تفکر  مقطع با کنار رفتن آنان، روشن

                                                             
آقا سمیتقودرجنوب آذربایجان، شیخ خزعل در خوزستان، نائب  گری اسماعیل در این برهه شورش و یاغی- 1

خان پسیان در خراسان و قیام شیخ محمد  حسین کاشی در کاشان، نهضت جنگل در گیالن، کلنل محمدتقی

ت مرکزی، کشور را در وضعی بحرانی خیابانی و سرهنگ الهوتی نیز در آذربایجان در کنار ضعف و پریشانی دول

 ( 4 1-14۳؛ 99 1آبراهامیان، . )قرار داده بود
دهد و شهید سیدحسن  کابینه در ده سال پس از مشروطه خبر می 9 کار آمدن و سقوط  زاده از روی تقی- 2

های خودشان  نامهکنند، برای اجرای بر چهار ماه سقوط می های مستعجل که در سه مدرس نیز از عدم توانایی کابینه

 (1 1؛ 91 1توانی،  مالیی. )کند شکوه می

چون آخوند خراسانی برخوردار بود اما برخالف وی  از مراجع بزرگ تقلید در عصر مشروطه که از جایگاهی هم-  
 . باشد الوثقی نیز می وی صاحب کتاب معروف عروه. نه تنها از مشروطه حمایت نکرد بلکه با آن مخالف نیز بود
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مداران سکوالر سابقاً  فکران و سیاست  تر روشن بیش. سیاسی را برعهده گرفتند

اکبر داور، سید محمد  زاده ایرانشهر، علی زاده، کاظم خواهی چون سیدحسن تقی مشروطه

در نشریات ( 112؛ 99 1آبراهامیان، )تدین، عبدالحسین تیمورتاش، محمدعلی فروغی 

به جای (  11؛ 99 1آبراهامیان، )خود همانند کاوه، ایرانشهر، آینده و فرنگستان 

شده و به دنبال دیکتاتوری مصلح و « استبداد منور»دی بار منا دموکراسی و آزادی، این

برخالف عصر . ی تمدن نزدیک کند گشتند تا ایران را حتی با زور به قافله انقالبی می

ها و مذهب ایرانی با نظام سیاسی غرب بود،  مشروطه که موافقانش در پی تلفیق سنت

ی ایران تاکید  ن جامعهشد ی تمدن سکوالر غربی و فرنگی پارچه اینان بر پذیرش یک

؛ 99 1زاده،  حسینی. )کردند داشته و هرگونه دخالت عالمان دینی در سیاست را نفی می

ها و  طبیعی بود که در این شرایط نابسامان فکر تغییر اوج گیرد و نظریه( 111و 114

قراری پیدا شود و رضاخان، افسری  هایی جدید برای رهایی از آشفتگی و بی اسطوره

شخصیت ( 149؛ 99 1آبراهامیان، )دو ساله و فرمانده بریگاد قزاق در قزوین،  چهل و

توانست با  شان نماد دیکتاتوری مصلح بود که می آرمانی مدنظر اینان بود که به گمان

 . ی ایران شود کمک این گروه معمار توسعه

  عصر رضاشاه

گیر مردمی  انی چشمی قدرت رضاخان اساساً ارتش بود اما بدون پشتیب گرچه سرچشمه

اش که نشستن بر تخت سلطنت  آمیز و قانونی به هدف غایی توانست به صورت صلح نمی

به سلطنت رسیدن رضاخان صرفاً از طریق خشونت، نیروی نظامی، ترور و . بود، برسد

ای و سیاستمداران صورت نگرفت چه در این  های منطقه کردن تمامی قدرت منکوب

های  نمایش. آورد  توانست بدست ی آن بود را نمی که الزمهصورت پشتیبانی مردمی 

 .های مذهبی بسیار موثر بود مذهبی رضاخان در جلب توجه روحانیون و توده

کرد و بنا به سنت  ها شرکت می وی همراه یارانش، در مراسم مذهبی به ویژه عزاداری

نشان . زد روسینه میها به س مالید و در پیشاپیش قزاق عزاداری ایرانی، گل به سر می

ها، تشویق قشون به  عسکر در پادگان تعیین قاضی. افتخار ارتش ایران را ذوالفقار نامید

های قدر در نظمیه و ادارات  داری در ماه رمضان و برگزاری مراسم احیای شب روزه
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چنین اعتراض به  قشون، دستور تعیین ناظر شرعیات برای نظارت بر نشریات و هم

. به دست وهابیون از اقدامات رضاخان در این دوره بود( ع)ی بقیع ائمه تخریب مقابر

 (114-119؛ 99 1منش،  بصیرت)

ی عراق، از جمله  ی او با عالمان نیز صمیمانه بود در جریان تبعید مراجع شیعه رابطه

ش، رضاخان به استقبال 11 1میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی به ایران در سال 

جویی نمود و در بازگشت نیز سرداررفعت را با ایشان همراه  فت و از ایشان دلآنان ر

پاسخ نماند و عالوه بر تلگراف تشکر،  این احترام البته بی( 192؛ 99 1حایری، . )نمود

. برای سردار سپه هدیه فرستاد( ع)اهلل نائینی تصویری منصوب به حضرت علی آیت

پیروزی بر شیخ خزعل، در دیدار با علمای نجف، رضاخان نیز در سفر به عتبات پس از 

. بدیشان قول اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی در صورت رسیدن به سلطنت را داد

پس از آن بود که تلگرافی از سوی دو مرجع حاضر در نجف آیات (  19؛ 99 1حایری، )

. بود اندهنائینی و اصفهانی منتشر شد که مخالفان سردارسپه را مخالفان اسالم خو

 (  19؛ 99 1حایری، )

اسفند، در شهری دیگر در نزدیکی تهران پایتخت   اما در کمتر از ماهی پس از کودتای 

. جریان دیگری به وقوع پیوست که منشا آثار فراوان و مهمی در تاریخ معاصر ایران شد

مای به دعوت جمعی از عل 1اهلل حائری یزدی ش آیت1299چند روز پیش از پایان سال 

                                                             
ق در روستای مهرجرد اردکان یزد به دنیا آمده تحصیالتش 129۳اهلل شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال آیت- 1

ق برای ادامه تحصیل به عراق و شهر سامرا  1 1در سال . را در اردکان نزد مجدالعلما آغاز و بعداً در یزد ادامه داد
نوری به ... ا شیرازی، میرزا ابراهیم محالتی و شیخ فضلکریم  بن در این شهر سطوح را نزد میرزا مهدی. هجرت کرد

پایان رسانده و دروس خارج فقه و اصول را نزد آیات میرزا محمد حسن شیرازی، سید محمد فشارکی اصفهانی و 

پس از فوت میرزای شیرازی همراه استاد خود، فشارکی، به نجف مهاجرت کرد و . میرزا محمدتقی شیرازی گذرانید

نمود و پس از آن در درس آیات خراسانی و طباطبائی یزدی حاضر  فوتش همواره از محضرش استفاده میتا زمان 
به ایران آمده و در پی دعوت اهالی اراک در آن شهر اقامت ( ع)ق جهت زیارت امام رضا2  1وی در سال . شد می

و اهالی شهر قم به این شهر هجرت  ق با اصرار علما41 1در سال. نمود و به انجام وظایف دینی و تدریس پرداخت

. المنفعه دیگری، منشا خدمات فراوانی در این شهر شد ی این شهر و اقدامات عام ی علمیه کرده وبا تاسیس حوزه

توان به آیات اراکی،  ق که درگذشت به تربیت شاگردان فراوانی همت گمارد که از آن میان می11 1وی تا سال 
 (  24-211: 1؛ ج92 1جواهرکالم، . )د، شریعتمداری و خمینی اشاره کردخوانساری، گلپایگانی، داما
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تا با حضورش (  ؛  1 1، «روحانیت در ایران»)قم از اراک به این شهر مهاجرت نمود 

زمانی با توجه به خاستگاه  هر چند این هم 1.ی این شهر شود ی علمیه رونق بخش حوزه

طلبان  فکران و اصالح متفاوت متولیان هر یک، کامال تصادفی بود اما برخی از روشن

رورت تاسیس حوزه در این شهر و انتقال مرکزیت دینی از ها پیش بر ض دینی از سال

 2(9 -41؛  ۳ 1ممقانی، . )بودند جا تاکید کرده نجف اشرف بدان

ها حضور داشت به  اهلل حائری که در دورانی پرآشوب همواره در محل آن جنجال آیت

ه در گونه که با وجودی ک آن. های مربوط به آن پرهیز داشت کلی از امور سیاسی و بحث

ی این شهر را بنیان نهاده بود اما با شروع التهابات  ق به اراک آمده و حوزه19 1 سال

عصر مشروطه که در این شهر هم قابل مشاهده بود، برای دوری از درگیری در انقالب، 

زمان با اعالم مشروطیت به نجف بازگشت اما این هجرت نیز  ق یعنی هم24 1در سال

پس . نرهانید که نجف خود در این زمان مرکز هدایت انقالب بودوی را از غوغای انقالب 

وی حتی در مهاجرت . جا بود وی نجف را نیز ترک و به کربال رفت و چند سالی در آن

ضد خارجی علمای نجف و کربال به کاظمین نیز، نامش در میان مهاجرین دیده 

ق به اراک 2  1سالاهلل حائری در  به هر روی آیت( 199؛ 99 1حایری، . )شود نمی

: 2؛ ج92 1جواهرکالم، . )ق اندکی پیش از نوروز راهی قم شد41 1بازگشت و در سال 

گریزی را  این سیاست. ی سابق خویش را دنبال کرد در این شهر نیز رویه( 299و 29۳

توان در هنگام تبعید مراجع مقیم عراق، آیات نائینی و اصفهانی، به قم مشاهده کرد  می

ی اولیه، در ادامه چندان خود را درگیر مشکالت آنان  د پذیرش گرم و صمیمانهکه با وجو

شاید ( 191؛ 99 1حایری، . )داد ی سیاسی ایشان نشان نمی دلی با رویه کرد و هم نمی

                                                             
ی  شود ولی در این مطلب نشریه ی قم یاد می ی علمیه اهلل حائری به عنوان مؤسس حوزه با وجودی که از آیت - 1

محمد فیض اهلل میرزا  ق این حوزه به همت آیت۳  1مذکور اشاره شده که چهار سال پیش از این تاریخ و در سال

 . اهلل حائری به قم، تکمیل شده است ق از سامراء به قم آمده بود تاسیس شده و بعد با آمدن آیت   1که در سال 
ق در ۳  1ی پیشین با عنوان دین و شئون در سال  ی دیگری که چند سال بعد از رساله وی در رساله - 2

توجه : شمارد اقدامی، فواید زیر را بر این عمل برمیاستانبول نگاشته است با تاکید مجدد بر ضرورت چنین 

ها ثروت ایران که از  شود، میلیون شود، از نفوذ اجانب در حوزه جلوگیری می جا معطوف می مسلمین جهان به آن

ماند، به علت نوپا بودن این حوزه، هرگونه اصالحات در  شود، در ایران می می بابت وجوه شرعیه به خارج فرستاده
 (۳9ش؛  1  1اسداهلل ممقانی، . )پذیر است ی علمیه امکان حوزه
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تفاوت و سرد تلگراف این سه مرجع به علمای تهران در جریان جمهوری  لحن نسبتاً بی

اش نشان  که سیر بعدی زندگانی  حائری بود چناناهلل ی حضور آیت رضاخانی، در نتیجه

خواست که متنی در هواداری یا مخالفت با قدرت سیاسی حاکم را امضا کند  داد، نمی

هایی در تشکر از سردار سپه نگاشتند  که آن دوتن در بازگشتشان به عراق، نامه چه آن

اهلل حتی در جریان  تی آیتتفاو این بی( 191؛ 99 1حایری، . )آمیزتر بود که بسیار احترام

نهضت آقانوراهلل اصفهانی و مهاجرت علمای اصفهان و دیگر شهرها به قم که در اعتراض 

 . مشاهده است ی اجباری صورت گرفته بود نیز قابل به قانون نظام وظیفه

آوردن آداب روحانیت و استقبال  جای  اهلل حائری در هردو مهاجرت در به هرچند که آیت

گونه ابراز احترامی مضایقه نکرده و حتی شاگردان خویش را به  مهاجر از هیچ از علمای

اما (  24؛ 99 1منش،  بصیرت)کرد  شرکت در درس این آیات ترغیب و تشویق می

اندیشیدند دیگر  های سیاسی خویش می گیری خواسته جا که این مهاجرین به پی آن

گیری در  این کناره( 4۳؛ 2  1رازی،  شریف. )دیدند اهلل موسس را درکنارشان نمی آیت

چنان بود که حتی از حضور در شهر قم نیز اجتناب داشت و در  جریان مهاجرت دوم آن

و  291-291: 2؛ ج92 1جواهرکالم، . )مدت مهاجرت به خارج از شهر سفرکرد

 ( 24؛ 99 1منش،  بصیرت

حجاب از سوی رعایت  ی شیخ محمدتقی بافقی که در اعتراض به عدم حتی در قضیه

تنها خود  بود نیز نه ی رضاشاه از سوی او مورد حمله قرارگرفته و بازداشت شده خانواده

صحبت و مذاکره »: اقدامی نکرد که دیگران را نیز از تعقیب آن جریان برحذر داشت

برخالف شرع انور و مطلقا حرام ( بافقی)محمدتقی  ی اتفاقیه مربوط به شیخ اطراف قضیه

 (244؛ 99 1منش،  رتبصی)« .است

ی خویش را با  اهلل مبارزه باوجود این دوری از دخالت مستقیم در مسایل سیاسی اما آیت

ی  کرد و آن تقویت حوزه های ضددینی رضاشاه به طریق دیگری دنبال می سیاست

های حکومت  گیری تاسیسش بود با مماشات در قبال برخی اقدامات و سخت ی تازه علمیه

ی  بیت طالب و فضالیی که هریک بعدها مننشا خدمات فراوانی به جامعهو درکنارش تر
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ها  ها با فرستادن برخی از شاگردان خویش به شهرستان عالوه بر این 1.اسالمی بودند

ها و شاگردان  هایی که از این حوزه هایی در آن مناطق و با حمایت برای تشکیل حوزه

ترین  هبی سعی نمود که این خود مهممذ-ی نهاد آموزشی نمود، در توسعه خویش می

ی رضاشاه بود و همین اقدامات بود که موجب  ستیزانه های اسالم واکنش درقبال سیاست

صورت دژ محکمی از تعالیم اسالمی و بعدها چون پایگاهی برای  شد تا قم بالقوه به

 (9  ؛ 99 1الگار، . )مبارزات اسالمی درآید

ات رضاشاه از قبیل اصالحات قضایی و آموزشی، اتحاد ی اقدامات و اصالح در مورد بقیه

تنها . اهلل حائری موضعی اتخاذ نکرد ی اجباری نیز آیت لباس و قانون نظام وظیفه

های پهلوی اول به جریان  اهلل حائری در مقابل سیاست گیری قابل ذکر آیت موضع

فرستادن تلگرافی  اهلل حائری به اصرار اطرافیان، با شود که آیت حجاب مربوط می کشف

برای شاه، محترمانه از او خواست که از این کار جلوگیری کند که با تهدید وی توسط 

رفت،  رضاشاه و تبعید چند تن از نزدیکانش که ظن همکاریشان در نوشتن تلگراف می

 (219-219؛ 99 1منش،  بصیرت. )با شدت با آن برخورد شد

اهلل حائری بر اساس دوراندیشی و آگاهی از  هرچند که برخی را عقیده این است که آیت

ی نوپایش از فروپاشی، از دخالت در  تمایالت سخت ضدمذهبی شاه، در پی حفظ حوزه

ی  دهنده اما سیره ایشان هم نشان( 4۳؛ 2  1رازی،  شریف)امور سیاسی گریزان بود 

و در  چه پیش از تاسیس این حوزه جدید. اش از این امور است گیری همیشگی کناره

زمانی که در عراق حضور داشت نیز شاهد گریز دائمی وی از درگیرشدن در این 

هایی هستیم که فقها به سیاست ورزی  گیری از تمامی عرصه ها با هجرت یا کناره چالش

وی در مورد   شک برگرفته از اندیشه و دیدگاه اهلل حائری بی عملی آیت این بی. مشغولند

توان گفت که نظام دو قطبی حکومت مشروعه را نظام  حکومت بود که به نوعی می

 (99-99؛ 99 1کدیور، . )دانست مطلوب خویش می

                                                             
رازی،  شریف: اند نک اهلل حائری بهره برده ی درس آیت برای اطالع از اسامی روحانیون و فضالیی که از حوزه- 1

 2  1پیشین، 
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به نظر ایشان حفظ اساس اسالم و صیانت از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان و دفع 

  اما انجام این امور مهم متوقف بر وجود افراد مقتدر مبسوط. مفاسد از ایشان واجب است

از دید وی . شود هر کس که قدرت انجام این امور را دارد، مکلف محسوب میالید است، 

ی جامعه در زمان غیبت به حکام شرع و فقها به  دلیل معتبری بر اختصاص تکلیف اداره

شأن فقیه »: و نائبان ایشان در دست نیست( عج)عنوان منصوب از جانب امام عصر

این کجا و . الیت بر غائبان و قاصران استالشرایط اجرای حدود، افتاء، قضاوت و و جامع

ی امور معاش و حفظ  تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره

بنابراین سلطان ( 99-99؛ 99 1کدیور، )« ی کافران از ایشان کجا؟ قلمرو و رفع سلطه

ایشان تسلیم  ظهور بفرماید، قدرت را به( عج)ای که آماده است هرگاه امام عصر شیعه

یاسالمی و رتق و فتق امور مسلمین و دفع اجانب از سر حدات  کند و به تدبیر جامعه

ی خاصی  ی فقهی نحوه به نظر ایشان از ادله. شود اسالمی اقدام کند، ظالم محسوب نمی

 (99؛ 99 1کدیور، . )آید از حکومت برای زمان غیبت به دست نمی

اهلل  ی وی آیت ی شاگرد برجسته توان در سیره ا میاعتنایی به مسایل سیاسی ر این بی

ورزی فقها و مراجع در  محمدعلی اراکی نیز مشاهده کرد که در زمانی که شور سیاست

تر آن  بود و مراجع سنتی ش حتی از ایران به نجف نیز کشیده شده42 1و 41 1سال 

اهلل  لگرام از آیتکردند، تنها یک ت حوزه هم در باب مسایل سیاسی ایران اظهارنظر می

. شود های ایالتی و والیتی مشاهده می ی انجمن اراکی به شاه در اعتراضش به مفاد الیحه

  1(49: 1؛ ج94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، )

این دوری از سیاست خواه ناخواه برای دولت سودمند بود زیرا دولت را از بسیاری از 

رضاخان که در ابتدا و در ( 191؛ 99 1 حایری،. )ساخت مشکالت و دردسرها رها می

ی خلع قاجار از سلطنت، فروش مشروبات الکلی را ممنوع و  واحده روز تصویب ماده

بازی را غیرقانونی کرده، قیمت نان را پایین آورده و با توصیه به زنان برای حفظ  قمار

                                                             
مطلب  ی اخیر مشتمل بر سه نامه حضرت همایونی؛ پس از اهدای سالم راجع به تصویب حضور مبارک اعلی»- 1

رضایت و نگرانی عموم مسلمین جهان را به خاطر شریف  موافقت آن را با موازین شرع انور و عدم معهود، عدم

دارد از توجهات ملوکانه به ترویج دین مبین، الغای صریح آن را در اسرع اوقات انتظار  معروض و اعالم می
 (49: 1؛ جلد94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، )«.دارد
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بود که دو  چنین ادعا کرده عفت عمومی، اجرای اصول اخالقی را وعده داده بود و هم

یابی به صلح و امنیت برای مردم و اجرای شرع مقدس  آرزوی بزرگش در زندگی دست

اش،  پس از تثبیت حاکمیت استبدادی( 1۳9؛ 99 11آبراهامیان، )اسالم بوده است، 

 . چنان با شدت در مسیری خالف آن حرکت کرد که کسی را یارای مقابله با وی نبود آن

زنی و زنجیرزنی،  م عزاداری محرم و ممنوع کردن قمهوی که با محدود کردن مراس

نشینی و تحصن در اماکن مقدس، جلوگیری از صدور روادید  برانداختن رسم دیرین بست

تر از همه کشف حجاب و ایجاد مزاحمت  زیارت عتبات عالیات و مکه و مدینه و مهم

ا نمادها و شعائر ضدیت خود را ب( 199و 191؛ 99 1آبراهامیان، )برای بانوان محجبه 

ای همه جانبه را نیز با مبلغان و مفسران رسمی این دین  مذهبی نشان داده بود، مبارزه

وی . تری بر آنان اعمال کرد با قانون اتحاد لباس محدودیت بسیار بیش. آغاز کرده بود

ی سنگینی بر  های وقفی ضربه حتی بدین نیز بسنده نکرد و با تصرف امالک و زمین

؛ 99 1زاده،  و حسینی 194؛ 99 1آبراهامیان، . )تصادی این نهاد وارد کردقدرت اق

121) 

ها برای منادیان سنتی دین، تحت سیاست مبارزه با خرافات که از  در کنار این محدودیت

شد، شاهد به میدان آمدن مبلغان مورد تایید حکومت چون  جانب حکومت تبلیغ می

شریعت )های دولتی به وعظ و خطابه پرداخته  لیغالتب سنگلجی هستیم که در دار شریعت

ی معقول و  و در کنارش نیز حکومت پهلوی با تاسیس دانشکده( ۳؛  2 1سنگلجی، 

ی وعظ و خطابه سعی در تربیت واعظان و مبلغانی متناسب با  منقول و موسسه

ها  والبته باید به تمام این( 99-99؛ 99 1منش،  بصیرت. )های خویش داشت سیاست

های مختلف نسبت به روحانیت  اضافه کرد حمالت مطبوعاتی که در این دوره به روش

ها با ایجاد سازمان پرورش افکار  در کنار این( 191-191؛ 91 1کاتم، . )گرفت صورت می

تالشی گسترده داشت   1های مشابه حزب نازی آلمان بود، که شاید برگرفته از سازمان

                                                             
؛ 99 1آبراهامیان، )ی سیاسی متمایل به آلمان دفتری چهره نهاد تشکیل آن را نیز متین توجه به آن که پیشبا  - 1

تر  دوستی و مبارزه با خرافات و عقاید سخیف، بیش های آن که در کنار شاه چنین برنامه ارائه داده است و هم( 299
منش،  بصیرت)های اخیر کشور تاکید داشت رفت پیش بر ناسیونالیسم و برتری ایرانیان در طول تاریخ و برجستگی
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. های خویش ی ملت ایران در جهت سیاست واندیشه برای تربیت و پرورش فکر و ذهن

ی این اعمال  رسد که پهلوی اول با مجموعه چنین به نظر می( 99؛ 99 1منش،  بصیرت)

نهادی نه مانند سابق . قصد داشت تا با تربیت گروهی، نهاد روحانیتی دولتی تشکیل دهد

تر از آن بلکه سنگ آن و یا گاهی حتی با وزنی باال موازی با نهاد دولت و هم

گر  ها و در مواقع ضرور توجیه بخشی و تقویت پایه ی دولت و برای مشروعیت زیرمجموعه

 . کرد آن ها و عمل سیاست

ی حوزه را بر عهده گرفتند، از  اداره 1اهلل حائری هم که مراجع ثالث بعد از درگذشت آیت

. داد خود ادامه می در این زمان حوزه به سختی به حیات. شدت این فشارها کاسته نشد

رازی،  شریف)بود  ی طالب آن شده امیدی و دلهره ی قم باعث نا نگرانی از تعطیلی حوزه

مصاحبه با . )شد که حتی مجالس دعایی برای حفظ حوزه برگزار می تا جایی( 49؛ 2  1

جا بود که در  تاثیر این رفتار حکومت تا بدان( 92؛ 92 1اهلل سید اسماعیل هاشمی،  آیت

مصاحبه )نفر کاهش یافت 11 ی قم به حدود  ی رضاشاه مجموع طالب حوزه واخر دورها

ها  تر مدارس شهرستان و بیش( 49؛ 91 1اهلل سید محمدباقر سلطانی طباطبایی،  با آیت

 (121؛ 99 1زاده،  حسینی. )تعطیل شده یا تغییر کاربری داده بودند

تن وجود داشت اما با حضور  این سه در این زمان با وجود تفاوتی که در نگاه سیاسی

گونه  رضاشاهی که در اوج قدرت خویش قرار داشت و حتی پیش از این نیز هیچ

یک را یارای مداخله در امور سیاسی و مخالفت با  کرد، هیچ مخالفتی را تحمل نمی

نه آیات صدر و حجت که موسس حوزه وصی خویش قرارشان . تصمیمات شاه نبود

اهلل محمدتقی  تری چون آیت و نه مرجع سیاسی( 2۳9؛ 99 1منش،  بصیرت)بود  داده

اهلل حائری،  با توجه به وصی قراردادن آیت. خوانساری را چنین پشتوانه و جسارتی بود

آیات حجت و صدر را برای پس از خود، اینان مقام و موقعیت باالتری یافتند و در میان 

ی  ی یافت چرا که عالوه بر برتری وجههاهلل حجت بود که چنین مقام این دو نیز آیت

اهلل حائری نیز  رسد که آیت نظر می به( 2۳9؛ 99 1منش، بصیرت)اش نزد طالب  علمی
                                                                                                                                               

هم احتماال تربیت نیروهایی است برای   رسد و هدف از آن این فرض بسیار محتمل به نظر می( 111-111؛ 9۳ 1

 .های قدرت شاه و استبداد منورش چون حزب نازی آلمان، برای تحکیم پایه بردار هم تشکیل حزبی نیرومند و فرمان
 .اهلل سید محمدتقی خوانساری کمری و آیت کوه اهلل سید محمد حجت سید صدرالدین صدر، آیتاهلل  آیت- 1
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که حتی مجلس درس و بحث ومحل نماز  ی حوزه توسط وی نبود چه آن میل به اداره بی

ق تواف( 99؛ 2  1رازی،  شریف. )ی طالب را به وی واگذارکرد خویش و دفتر شهریه

اهلل حجت نیز گریزان  چرا که آیت. تاثیر نبود دو نیز در این نزدیکی بی مشی سیاسی این

مداران و  شدن با سیاست از تماس و نزدیک»جا که  نمود تا بدان ی سیاست می از عرصه

او ( 112؛ 2  1رازی،  شریف. )گشت می« وزرا و امرا و سفرا و وکال متوحش و پریشان

محمدتقی بافقی که وی را به مبارزه و قیام  عتراض شیخبار در پاسخ ا حتی یک

نیستید؟ با تبسم ( ع)بود شما مگر فرزند امام حسین خواند و خطاب به وی گفته فرامی

( 112؛ 2  1رازی،  شریف)« .هستم( ع)خیر، من فرزند امام حسن مجتبی»: بودند گفته

ی اصلی  ی که مشخصها سیره. گر مشی سیاسی اوست این جریان خود به خوبی نمایان

جا که در بحث صلوه، از ورود به  مداخله در سیاست است تا بدان گیری و عدم آن کناره

. نمود مبحث نماز جمعه که از امور حکومتی است و از وظایف نواب عامه، خودداری می

 ( 292؛ 99 1منش،  بصیرت)

به کشف   نظر در اعتراض هرچند که در تلگرافی که تاریخ آن مشخص نیست و به

اهلل بهبهانی در تهران از ایشان خواست که به اولیای امور تذکر  حجاب، خطاب به آیت

در بالد اسالمی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است »: دهد

و ( 199: 2؛ ج92 1جواهرکالم، )« اجرای آن غیرممکن است و تولید مفاسد خواهدنمود

مسلمین از ایشان در مورد اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی یا در پاسخ پرسش اتحاد 

مندان به  البته اصل قضیه جای تردید نیست و عموم متدینین و عالقه»: چنین گفت

برکاتهم اقدامی  دانند و شخص حقیر هم اگر حضرات مراجع دامت دین لزوم آن را می

( 1؛ 2۳ 1/ /9م، جمعه ی آیین اسال نشریه)« فرمایند عملی شود، تبعیت خواهد نمود

 . اش را از امور سیاسی و حکومتی نادیده گرفت گزینی توان دوری اما باوجود این نمی

اهلل خوانساری نیز حضور دارد که نگاهی  اهلل حجت اما در همین زمان آیت درکنار آیت

ق در جریان جنگ اول جهانی در میدان رزم    1او در سال . متفاوت به سیاست دارد

وی پس از . بود ها حاضربود و به اسارت درآمده و طعم تبعید را نیز چشیده گلیسیبا ان

ق آزادشده و پس از 9  1قاره در سال  چهارسال تبعید در مستعمرات انگلیس در شبه

اهلل حائری او نیز به قم مهاجرت  اقامت کوتاهی در خوانسار به اراک رفته و با هجرت آیت
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اهلل  هرچند که دیگر در زمان حیات آیت( 1 1-  1  : ؛ ج92 1جواهرکالم، . )کرد

اش مشاهده  های پیشین ورزی ای از سیاست حائری و حتی پس از آن نیز چندان جلوه

: نویسد ی مسلمین چنین می ی اتحادیه گفته گونه که در پاسخ پرسش پیش آن. شود نمی

از مندرجاتش عالی واصل و  ی مسلمین به امضای جناب عنوان اتحادیه مکتوبی به»

امید است از جانب ... باشد مستحضر شدم و بسیار تقدیس و بسی مورد تمجید می

ها و  ی مسلمین فراهم آید و از جمیع مذیق خداوند تعالی فرجی عاجل برای عموم جامعه

؛ 2۳ 1/ /9ی آیین اسالم،  نشریه)« فشارهای دینی و دنیوی استخالص حاصل گردد

ای بر تایید مضمون سوال  ین تقدیس و تمجید را نشانههرچند که شاید بتوان ا( 1۳

اهلل از پاسخ صریح  ها و فشارهای دینی و دنیوی، آیت محسوب کرد که با توجه به مذیق

ترین مراجع بود و از  اما بعدها در جریان نهضت ملی از فعال. است بدان پرهیز داشته

رهنما، . )فدائیان اسالماهلل کاشانی و  سنگر سابقش آیت معدود حامیان حوزوی هم

 (99-92و 91و 19؛ 94 1

با ( ش21 1در حدود سال )ق ۳1 1در تایید سیاسی بودن وی همین بس که از سال 

ی فیضیه پرداخت  ی نماز جمعه در مدرسه احیای سنت متروک در میان شیعیان به اقامه

 برپایش( ع)علت کثرت مامومین در مسجد امام حسن عسکری که پس از مدتی به

اهلل  نظر کردن آیت این اقدام وی در کنار صرف(   1:  ؛ ج92 1جواهرکالم، . )نمود می

دو  ی این حجت از پرداختن به بحث نماز جمعه در درس خویش به خوبی تفاوت اندیشه

ی همراهی  شاید همین افکار و اعمال بود که با وجود سابقه. دهد می مرجع را نشان

ها نیز  اما این تحرکات و تفاوت. اهلل حائری محروم کرد ترش وی را از وصایت آیت بیش

تن با هر گرایش سیاسی که داشتند با پرهیز از  یک مانع از آن نبود که این سه هیچ

ی رضاشاه  ی علمیه را در آن شرایط بحرانی و حاد اواخر دوره های سیاسی، حوزه دخالت

 . دار شوند را عهدهاز خطر نابودی حفظ کرده و تدریس و تامین مخارج طالب 

ی قم مقهور  ی علمیه اهلل حائری و حتی پس از او نیز حوزه هر چند در این زمان آیت

کشند اما کمتر از نیم قرن بعد، این  قدرت شاه مستبد شده و به سختی نفس می

گیرند که طومار  اهلل حائری هستند که رهبری قیامی را برعهده می شاگردان حوزوی آیت

. رسانند را پیچیده و انقالبی اسالمی را به پیروزی می« رضاشاه کبیر»حکومت فرزند 
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ش با نهاد 41 1ش تا سال21 1فرزندی که هر چند پس از روی کار آمدن در سال

اهلل بروجردی در سال  کرد اما پس از رحلت آیت مذهب با مالیمت و مماشات برخورد می

 . ای مذهبی پدر داشته ش، با قدرت سعی در اجرایی کردن همان سیاست41 1

 عصر محمدرضا شاه 

محمدرضای جوان در  (:کاری سرد هم)اهلل بروجردی  زمان حیات آیت( الف

هایش بسیار لرزان و  حکومتی که پایه. به جای پدر به سلطنت رسید 21 1شهریور

اش آگاه بود کوشید تا با  شاه جوان که خود از این موقعیت سست. نمود متزلزل می

های خیریه، محبوبیتی  آوردن به فعالیت داری و روی خواهی و دین شروطهتظاهر به م

ها  با هدف همین جلب قلوب مذهبی( ۳9-۳9؛ 92 1عظیمی، . )برای خود بدست آورد

که در زمان پدرش و پس از اعتراض به کشف حجاب به  1اهلل قمی های آیت بود که تقاضا

برای زیارت به کشور بازگشته و با  عراق تبعید شده و اکنون پس از برکناری رضاشاه

بود، مبنی بر لغو ممنوعیت حجاب و واگذاری مدیریت اوقاف  استقبال مردم مواجه شده

( 111؛ 92 1عظیمی، . )شد به روحانیون و گنجاندن دروس مذهبی در مدارس پذیرفته

د ی یکی از اعضای فدائیان اسالم که قاتل سیداحم در همین راستا بود که از محاکمه

چنین کوشید تا روابط خود را با علمای بزرگ  شاه هم. پوشی شد کسروی بود، چشم

های وی  رفت و توصیه بدین منظور به دیدارش می. اهلل بروجردی، بهبود بخشد چون آیت

 (129؛ 99 1زاده،  حسینی. )شمرد را محترم می

راغب به این رابطه  شد بلکه روحانیون هم این نزدیکی البته تنها از جانب شاه دنبال نمی

های مارکسیستی به عنوان دشمنی مشترک،  حضور قدرتمند حزب توده و اندیشه. بودند

زاده،  حسینی. )کرد ای ترغیب می ی صمیمانه هر دو طرف را به داشتن چنین رابطه

، علما با لحنی بسیار 29 1گونه که پس از ترور شاه در بهمن آن( 129-129؛ 99 1

ترس از همین دشمن مشترک ( 111؛ ۳9 1اخوی، . )تبریک گفتندصمیمانه نجاتش را 

                                                             
از مراجع تقلید و ساکن مشهد بود که پس از اعتراض به کشف حجاب به کشور عراق  اهلل سید حسین قمی آیت- 1

اهلل  ماه پس از وفات آیت و ی به همراه سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت شیعیلت را برعهده داشت و سه. تبعید شد
 . سید ابوالحسن اصفهانی دارفانی را وداع گفت
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های طیف نسبتاً گسترده و  بود که در جریان نهضت ملی به کمک شاه آمد تا با حمایت

. ی ملی غلبه کند تاثیرگذاری از روحانیون بر رقیبی قدرتمند چون مصدق و جبهه

 (1۳1و 1 1؛ 99 1زاده،  حسینی)

اهلل نبود به طوری که وی در  تایید کامل شاه از سوی آیت ی ها هیچ یک نشانه اما این

ی حوزه هم چون آیات گلپایگانی، داماد،  ی تعدادی از فضالی برجسته پاسخ نامه

کمالوند، حائری یزدی و خمینی که نظر ایشان را در مورد مجلس موسسان تشکیل شده 

چگونه »: بیان فرمودندپرسیده بودند، هرگونه موافقت با آن را تکذیب و 29 1در بهار

که نتایج آن بر من روشن  ممکن است در چنین امر مهمی اظهار نظر نمایم و حال آن

هرچند که با کنار رفتن رضاشاه  1 (2۳: 1، ج(ی دیجیتال نسخه)ی امام صحیفه)« .نیست

گاه برخی دگراندیشان چون  و بازشدن فضای سیاسی کشور و درکنارش حمالت گاه و بی

زاده به نهاد دین و اساس مذهب، حوزویان را ترغیب به حضور بسیار  میکسروی و حک

که فدائیان اسالم و طالب جوان هوادار  چنان کرد، آن ی سیاست می تری در عرصه فعال

کردند، اما در راس حوزه و در میان مراجع این ایده  آن بدان مایل بودند و عمل می

اهلل بروجردی اشاره کرد که با وجود بر  تبه خصوص باید به آی. چندان طرفداری نداشت

داد و  ای به سیاست بروز نمی عهده داشتن زعامت حوزه و مرجعیت عامه، هیچ عالقه

کرد تا جایی که با تشکیل مجمعی از طالب و فضالی  حتی دیگران را نیز از آن منع می

ائیان و یا فد( 111؛ ۳9 1اخوی، )حوزه بر عدم شرکت طالب در سیاست تاکید کرد 

کردند، از قم و حوزه  اسالم را که با سیاسی کردن فضای حوزه در نظم آن اخالل می

 . اشان را قطع کرد و شهریه( 211؛ 99 1جعفریان، )اخراج کرد 

ی واکنش  تر ناشی از نگاه وی به سیاست است که با مشاهده اهلل بیش این برخورد آیت

توان کامال بر غیرسیاسی و  ایشان در جریان اصالحات ارضی و مبارزه با بهائیان، نمی

                                                             
سسان بین حضرت وچون منتشر است که راجع به تشکیل مجلس م»: باشد متن پرسش به این صورت می -1 

اید، نظربه  عالى و بعض اولیاى امور مذاکراتى شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده مستطاب

عالوه  کشور و مصالح دینى و ملى و اجتماعى است، به ی ثر در مقدرات آیندهوسسان موکه تشکیل مجلس م این

باشد معلوم نیست، مستدعى است حقیقت  حدود اختیارات نمایندگان و نتایجى که ممکن است این اقدام داشته
 (2۳: 1، جلد (ی دیجیتال نسخه)امی ام صحیفه)«.این انتشار را براى روشن شدن تکلیف شرعى اعالم فرمایید
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ی مسلمین و  اهلل نیز در پاسخ اتحادیه طرف بودن ایشان تکیه کرد هرچند که آیت بی

: گذرد وم متمم قانون اساسی با کنایه از کنار آن میپرسشی در مورد اجرای اصل د

گونه مسایل نباشم  بودید، چنین نیست حقیر متذکر این راجع به موضوعی که تذکر داده»

نهایت این امور را کامال باید در اطراف آن دقت و تدبر نمود که در بدو و ختم آن به 

که در  چنان( 4؛ 2۳ 1/ /9 ی آیین اسالم، نشریه)« .موانع و محذوری تصادف ننماید

اهلل  گفته که بر منع طالب از شرکت در سیاست تاکید شد نیز آیت ی پیش جریان کنگره

در ( 111؛ 99 1اترگله،  عظیمی)با تایید نظام مشروطه از شاه و سلطنت حمایت کرد 

اجتماعی  -های سیاسی فکران حوزوی دیگرش با تایید سلطنت و ارزش واقع ایشان و هم

ی آن، مشروط به محترم داشتن معیارها و قوانین اسالمی در روابط  کارانه ظهمحاف

کاری که کامال  این محافظه( 149؛ ۳9 1اخوی، . )اجتماعی، به حمایت از آن برخاستند

چنین برخی از  و هم« مسلمین  اتحادیه»های  اهلل به پرسش از دو پاسخ پیشین آیت

روحانیون »ی از محققین ایشان را در گروه فضالی حوزه هویداست موجبی است تا بعض

شمار آورند که در حیطه عمل، موضع حاشیه نشینی در عرصه  به« کار ساکت محافظه

ها نسبت به سلطنت پهلوی، کامال ایجابی و  سیاست را اتخاذ کرده و مواضع سیاسی آن

د بسنده در موارد تخلف آن از قوانین شرعی، به تذکر، نصیحت و گاهی اوقات به انتقا

 (91؛ 99 1اترگله،  عظیمی. )گردید می

اگر چه همین محققین معتقدند که اینان نسبت به نهضت ملی نفت جایگاه سکوت و 

اما شاید آزادی ( 11۳؛ 99 1اترگله،  عظیمی)را برگزیدند ( با تایید ضمنی)خاموشی 

یجاد شده های مختلف از جمله حزب توده ا ی دولت مصدق برای گروه عملی که در دوره

آبراهامیان، )، 2 مرداد 29تا  21ی بین های این گروه در فاصله بود و به خصوص تندروی

مرداد 29گونه نگران کرده بود که پس از کودتای  اهلل بروجردی را آن آیت( 44 ؛ 99 1

اصالح مفاسد ماضیه و »بخش  را امید« حضرت ورود مسعود اعلی»در پاسخ تلگراف شاه، 

 (191؛ ۳9 1اخوی، . )داند می« سایش مسلمینعظمت اسالم و آ

رسد که شاه هنوز فرصت را برای اصالحات اجتماعی و مذهبی  پس از کودتا به نظر می

اهلل برجردی به عنوان مرجع منحصر و زعیم قدرتمند حوزه،  دید چه آیت آماده نمی

به تثبیت قدرت شاه که این مطلب را دریافته بود . مانعی جدی در برابر این اقدامات بود
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ی نفت را به سرعت حل کرده و تولید و  های دیگر پرداخت مسئله خویش در حوزه

های آمریکایی، انگلیسی و اروپایی  فروش نفت را در اختیار کنسرسیومی از شرکت

ش ایران با پیوستن به پیمان بغداد به 4  1در سال ( 11۳؛ 99 1آبراهامیان، . )قرارداد

ی  نامه کشورهای بلوک غرب شد و چندی بعد با امضای موافقت ی طور رسمی وارد جرگه

 (9 1؛ 99 1زاده،  حسینی. )دفاعی با آمریکا به هم پیمان رسمی این کشور تبدیل شد

اهلل علم  به رهبری منوچهر اقبال و اسد« مردم»و « ملیون»اما در داخل نیز دو حزب 

ی دموکراتیک به نظام پادشاهی تاسیس شد تا با بازی کردن نقش افلیت واکثریت، ظاهر

نامیده « چشم قربان»و « بله قربان»ها را احزاب  احزابی که مردم به طعنه آن. دهند

نفر به بیش از 121111وی در کنار افزایش تدریجی نیروهای مسلح از . بودند

 ،FBIهای فنی سازمان اطالعاتی اسرائیل و آمریکا و  نفر، با استفاده از همکاری211111

س مخفی مخوفی با عنوان ساواک، برای کشف و سرکوب سازمان نیروهای مخالف پلی

 (111-11۳؛ 99 1آبراهامیان، . )تشکیل داد

  در مورد شکست نهضت ملی و عضویت ایران در پیمان 1 ی های نخست دهه قم در سال

های نفتی در کشور سکوت کرد و در عوض دربار نیز با  بغداد و تداوم حضور شرکت

ها، احترام به مجتهدان و جلوگیری از فعالیت بهائیان و گاه حتی تظاهر  ای توده سرکوب

های تبلیغی و  ها بخشی از فعالیت در این سال. داری به این سکوت علما پاسخ داد به دین

ی  بود و دو کتاب اصول فلسفه، نوشته علمی حوزه به نفی مارکسیسم اختصاص یافته

شیرازی، به عنوان کتاب سال  ی آقای مکارم ها، نوشتهنما عالمه طباطبایی و فیلسوف

های  ی سیاست دغدغه شاه برای اجرای بی( 292؛ 99 1جعفریان، . )انتخاب شدند

های قدرتش، به مدارا با نیروهای مذهبی پرداخته و تمایلی  خویش در جهت تحکیم پایه

یاط شاه در قبال ای جدید در برابر خویش نداشت و مسلما در این احت به ایجاد جبهه

ی  اهلل بروجردی به عنوان سدی در برابر اقدامات متزلزل کننده مذهبیون، اقتدار آیت

 .جایگاه دین و روحانیت در اجتماع بسیار تاثیرگزارتر بود تا تمایالت قلبی خود شاه

شد و عبور از این خطوط قرمز عواقب  هایی را شامل می راهی هم محدودیت اما این هم

چنان که چنین فرجامی برای  آن. راه داشت ی آن به هم برای زیرپا گذارنده وخیمی را

شود که پس از ترور حسین عال در سال  نواب صفوی و یاران فدائیش مشاهده می
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که در همان  در حالی( 219؛ 99 1جعفریان، . )ش دستگیر و بالفاصله اعدام شدند4  1

رسی آسانی به دربار داشتند و شاه نیز  اهلل بروجردی و نمایندگانش دست ها آیت زمان

ها داشت آن چنان که در مبارزه با بهائیان و مرکز  معموالً گوش شنوایی برای این توصیه

البته شاه پس از ( 199-199؛ 99 1جعفریان، )ها در تهران در همان سال نشان داد  آن

بهائیان به . گرفت کم از علما فاصله گرایان کم ها و ملی ای تثبیت قدرت و سرکوب توده

دادند و  خود ادامه می  چنان به فعالیت بود، هم اهلل داده هایی که شاه به آیت رغم وعده

یافت و دولت هم در  اعتنایی به شعائر اسالمی بیش از پیش گسترش می حجابی و بی بی

که در  چنان. اهلل بروجردی را نیز به دنبال داشت زد که واکنش آیت عمل بدان دامن می

اهلل بود که رژیم از اجرای آن موقتا  ی اصالحات ارضی با مخالفت شدید آیت مسئله

ی این دوره  راهی شاه و روحانیت که در ابتدا هم( 241؛ 99 1جعفریان، . )منصرف شد

« کاری سرد هم»رفته رو به سردی نهاد و شاید  نمود، رفته بسیار گرم وصمیمی می

اگر چه در این دوره بزرگان  .ی زمانی وزه در این برههی دربار و ح توصیفی باشد از رابطه

اهلل بروجردی در حوزه حضور داشتند که شاید  دیگری نیز با تفکراتی متفاوت از آیت

اهلل، خود  که پس از رحلت آیت پسندیدند چنان تری را در امور سیاسی می دخالت بیش

کارانه  جردی این سکوت محافظهاهلل برو چنین کردند اما با توجه به زعامت و اقتدار آیت

 (91؛ 99 1اترگله،  عظیمی. )بر حوزه حاکم بود

 اهلل بروجردی تا پیروزی انقالب اسالمی از رحلت آیت

دور جدیدی از تعامل حکومت پهلوی با  41 1اهلل بروجردی در فروردین با رحلت آیت

تمایل دولت ش به دلیل مشکالت اقتصادی و 9  1شاه در سال. جریان مذهبی آغاز شد

مداری لیبرال و وفادار به مشروطه را که به دلیل  مردان آمریکایی، علی امینی، سیاست

به ( 119؛ 99 1آبراهامیان، )کاری سابقش با قوام ومصدق به شدت مورد تنفرش بود  هم

گیری  وزیری گمارد و فضای نسبتا بازی را در اختیار مخالفان قرار داد که شکل نخست

امینی که با هدف انجام اصالحات بنیادین در . دوم از نتایج آن بودملی  ی  جبهه

ی ملی از وی  که نه شاه و نه جبهه بود در حالی  چارچوب قانون اساسی روی کار آمده

 ( 121؛ 99 1آبراهامیان، . )کردند، موفقیتی بدست نیاورد و استعفا داد حمایت نمی
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وی که دیگر مانعی . خود بر عهده گرفتبا استعفای امینی، شاه انجام اصالحات را 

دید، فضا را برای تحکیم  اهلل بروجردی را نیز در برابر خود نمی قدرتمند چون آیت

اما محاسبات شاه خالی از اشکال نبود و از . دید های قدرت استبدادش فراهم می پایه

زه مشاهده که حوزه و علمای مطرح آن مشی متفاوتی با آن چه پیش از این از حو جا  آن

ی  شاید بتوان با توجه به تعامل حوزه با دولت فاصله. شده بود، در پیش گرفتند

ی متفاوت در نظر  اهلل بروجردی تا پیروزی انقالب اسالمی را طی سه دوره درگذشت آیت

هرچند که در همین فاصله نیز هریک از مراجع و بزرگان حوزه نیز با توجه به  گرفت

گزید که گاه متفاوت از  اراتش روشی را برای مقابله با نظام برمیی خویش و انتظ اندیشه

بندی    توان خارج از این تقسیم دیگر مراجع بود اما با وجود آن کلیت حوزه را نمی

 1.دانست

در این مرحله : (ی سخت مبارزه) 1434تا آبان1431فروردین11ی اول؛  مرحله( ب

گیری در برابر  نیروهای مذهبی به رهبری مراجع و در مقابل، حکومت با جبهه

های  ی انجمن این جنگ ابتدا با تصویب الیحه. را آغاز نمودند« جنگی سخت»دیگر یک

نگاری و تلگرافات مراجع و علمای  ایالتی و والیتی توسط هیئت دولت آغاز شد که نامه

دالیل مخالفت هم . خست وزیر را برای لغو آن به دنبال داشتبالد به شاه و سپس ن

داد و عالوه  برخی مواد این الیحه بود که به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می

بر حذف اسالم از شرایط منتخبین، سوگند به کتاب آسمانی را به جای سوگند به قرآن 

را با موفقیت پشت سر « ماهه2نهضت»در این جبهه پیروزی با علما بود که . گنجانده بود

اما پس از آن شاه خود وارد میدان شد و اصول ( 294؛ 99 1جعفریان، . )گذاردند

                                                             
ی متفاوت از رفتار سیاسی  گونه ، شش42های آغاز نهضت ملی تا ی سال شناسی عالمان در فاصله نویسنده سنخ -1 

ای بود که شاهدیم  گونه به 42و 41های  را در بین روحانیون شناسایی و معرفی کرده است اما اقدامات رژیم در سال
راه شده و به انتقاد از  اهلل بهبهانی نیز با دیگر مراجع در بیان اعتراضشان هم ی چون آیتدربار حتی روحانی حامی

کند و  تطبیق می 41 1تا  29 1های  ی زمانی سال تر بر دوره شناسی بیش رسد آن گونه نظر می به. پردازد رژیم می

نماید  شده مطابقت می ر آن رساله مطرحچه که د هرچند که بعضی از مراجع نیز رفتارشان کامال بر آن. نه پس از آن

یروزی انقالب اسالمی های پس از آن تا پ ی مراجع در این برهه و سال طور کامل بر رفتار همه توان آن را به اما نمی
 .تطبیق داد
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اصالحات »ی انقالب سفید را به رفراندوم گذاشت که تنها یکی از اصول آن  گانه شش

ولی علما باز در مقابل این اصالحات قرار (  9 1؛  99 1زاده،  حسینی. )بود« ارضی

اما شاه در (  2 و 1 : 1و ج 19-۳2: 1؛ ج94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، . )رفتندگ

کند که بقای سلطنتش به اجرای این اصول بستگی  تاکید می 1ی علما دیدار با نماینده

 ( 2۳؛ 99 1رجبی، . )دارد

انگیزد و  اعتنایی مراجع و روحانیون در سفر شاه به قم، عصبانیت شدید وی را برمی بی

گونه صلح و آشتی بین دو طرف را  در پی آن سخنرانی تند شاه علیه روحانیت، راه هر

رفراندوم برگزارشده و طبق اعالم دولت بیش ( 141-141؛ 99 1زاده،  حسینی. )بندد می

در مقابل برخی از ( 214: 1؛ ج9۳ 1نجاتی، . )درصد مردم بدان رای مثبت دادند99از 

: 1؛ ج94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، . )الم عزا کردندرا اع 42مراجع عید نوروز سال

که ( ع)در پاسخ عوامل و نیروهای رژیم به مراسم عزاداری امام صادق( ۳ -9 : 1و ج 92

روحانی، . )بود، حمله کردند اهلل گلپایگانی برگزار شده ی فیضیه از جانب آیت در مدرسه

اهلل حکیم از مراجع  نده بود که آیتکن چنان ناراحت این واقعه آن( 2۳9- 29: 1، ج9 1

: 1، ج94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، . )قم درخواست کند تا به نجف مهاجرت کنند

؛ 94 1مرکز اسناد انقالب اسالمی، . )اما مراجع قم بر بقایشان در قم تاکید داشتند(  94

 (9 -41: 1و ج 99-91: 1ج

ی  نی بود، امام خمینی در مدرسهخرداد آن سال که مصادف با عاشورای حسی  1در 

فیضیه سخنرانی کرده و این بار مستقیماً خود شاه را هدف حمالت خود قرار داد 

که این حمله نیز در روز بعد و در (  24-249: 1، ج(ی دیجیتال نسخه)ی امام صحیفه)

این اقدام رژیم به قیام خودجوش . شد خرداد با دستگیری امام پاسخ داده11سحرگاه 

خرداد منجر شد که با سرکوب شدید توسط نیروهای نظامی رژیم 11م در همان مرد

برد اوضاع را کنترل و  دولت که گمان می( ۳ 2: 1، ج9۳ 1نجاتی، . )مواجه شد

دوانی، )ی صحرایی خاطیان را داشت  در کرده، قصد محاکمه مخالفین را از میدان به

م و مشهد و علمای بزرگ باره با مهاجرت مراجع ق که یک( 1 1ص:4تا، ج بی

                                                             
 .بود  اهلل کمالوند به نمایندگی از روحانیون به مالقات شاه رفته اهلل روح آیت- 1
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های آن  شده رو شد که خواستار آزادی امام و باقی بازداشت ها به تهران روبه شهرستان

در مقابل این ( 299؛ 99 1و جعفریان،  1 1-4 1: 4تا، ج دوانی، بی. )چند روز بودند

د نشینی کرد و به تدریج علمای بازداشتی و از جمله امام را آزا اقدام علما، دولت عقب

 . کرد

ای چند ماهه، این مبارزه بر سر قانون کاپیتوالسیون از سر  پس از آزادی امام با وقفه

. انجامید  4 1آبان  1شد که این بار به بازداشت و تبعید فوری ایشان در  گرفته

با دستگیری و تبعید امام که بدون بروز واکنش جدی یا (  299؛  99 1جعفریان، )

گیری برخی دیگر از  مذهبی روی داد و در کنار آن کناره جنبشی در میان نیروهای

ای در آن سطح پیشین، دیگر رویارویی و برخوردی چون گذشته میان  مراجع از مبارزه

تقریبا تمامی مراجع چه آنان  42در این مرحله تا سال  .شود دولت و حوزه مشاهده نمی

کردند،  رانه سکوت اختیار میکا شوند و چه آنان که محافظه که حامی دربار شناخته می

چه مراجع سنتی و چه مراجع سیاسی همه در کنار هم به مقابله با رژیم پرداختند 

ترین آن بر سر اصالحات ارضی بود که  کرد که مهم هرچند که گاه اختالفاتی نیز بروز می

 کردند گروهی اصالحات ارضی را اساسا مخالف شرع و اسالم دانسته و با آن مخالفت می

برخی از مراجع خود را کنار  42اندیشیدند اما از سال  ای دیگر می و گروهی نیز به گونه

راهی در اعتراضات علنی و بعضا تند نسبت به حکومت  کشیده و دیگر حاضر به هم

پسندیدند اما با تبعید امام دیگر  گیری مطالبات خویش را در سکوت می نبودند و پی

تر از  تر از امام و مالیم نیز که هر چند در سطحی پایینرو  معدود مراجع سیاسی میانه

کردند نیز با توجه به عدم اتحاد سابق روشی دگر برای بیان  ایشان، انتقاداتی مطرح می

 .اعتراضشان برگزیدند

شدن فضای  با بسته(: ی نرم مبارزه) 15ماه تا دی 34ی دوم؛ از آبان  مرحله( ج

گونه که مهندس بازرگان در دادگاه نظامی  نی، آنی قانو سیاسی و عدم امکان مبارزه

هایی چه مذهبی و چه غیرمذهبی، به سمت اقدامات  بود، گروه بینی کرده خویش پیش

های مؤتلفه  رادیکال کشیده شدند، که ترور حسنعلی منصور توسط جوانان مذهبی هیات

چپ نیکخواه  و یا سوقصد به شاه توسط یکی از اعضای گروه  ( 212؛ 9۳ 1براهویی، )
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ها تشکیل گروه حزب ملل اسالمی با  و عالوه بر آن( 11 : 1؛ ج9۳ 1نجاتی، )بهرامی 

؛ 9۳ 1نجاتی، . )مشی مسلحانه از عالئم این رادیکالیزه شدن فضای مبارزات سیاسی بود

حتی سنگ بنای سازمان مجاهدین خلق هم توسط سه تن از شاگردان جوان ( 12 : 1ج

ها همه  این(  22؛ 9۳ 1زاده،  حسن. )ین ایام گذاشته شدمهندس بازرگان در هم

برکناری سرلشکر پاکروان رئیس معتدل ساواک و روی کارآمدن نصیری را در پی داشت 

جانبه و البته با خشونتی  که با حمایت شاه به تقویت ساواک پرداخت و جنگی همه

ها و  شکنجهساواک با به کارگیری . سابقه علیه مخالفان به راه انداخت بی

های اطالعاتی جهان تبدیل شده  ترین سازمان سابقه به یکی از مخوف های بی گری وحشی

بشر  های حقوق ها بدان حد بود که سازمان این خشونت( 144؛ 99 1زاده،  حسینی. )بود

بشر در جهان  کنندگان حقوق ترین نقض ایران را یکی از بزرگ 11ی در اوایل دهه

 (۳11؛ 99 1ن، آبراهامیا. )نامیدند
ها و  تر سازمان ی نیروهای مذهبی و بیش خرداد دیگر پشتیبانی همه11شاه پس از 

های مستقل سیاسی را از دست داد و به ناچار به اجبار، زور و حمایت خارجی تکیه  حزب

 و مذهبی متوسط ی طبقه و مذهبی، بازار عظیم های علما، توده دیگر زمان این در. کرد

 تشکیل را حکومت مطرود مدرن، نیروهای متوسط ی طبقه و فکران روشن از هایی بخش

وی نیز چون پدرش پیشرفت و توسعه را در  ( 14-144؛ 99 1زاده،  حسینی. )دادند می

دید و با همین اندیشه سعی بر تحمیل الگوهای غربی توسعه بر  سان شدن با غرب می هم

ی  گرایی در عرصه ای عینی این غربه از جلوه. ی کامالً متفاوت ایران داشت جامعه

سیاست، گرایش به آمریکا بود که در این مسیر تا مرز وابستگی پیش رفت و از نخستین 

اش در  وی در کنار سعی. ی کاپیتوالسیون بود عالیم این وابستگی نیز تصویب الیحه

ود را ی شمالی و بلوک شرق، با دول غربی نیز مراودات خ ایجاد روابط حسنه با همسایه

های مختلف را با اسرائیل توسعه  ی خود در زمینه  های گسترده کاری گسترش داده وهم

ها، به  ترین تکنولوژی چنین وسواس عجیبی در خرید و استفاده از مدرن او هم. داد می

ی  های پیشرفته اش داشت و با افزایش قیمت نفت، انبارها را از سالح ویژه از نوع نظامی

چنان بود که وی نقش  گرایی با غرب آن این هم( 1 1؛ 99 1آبراهامیان، . )غربی انباشت
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جا که در سرکوب شورشیان ظفار، نیروهای  بود تا بدان ژاندارم منطقه را بر عهده گرفته

 (2۳۳: 1؛ ج9۳ 1نجاتی، . )خویش را به عمان اعزام داشت

در داخل نیز بخشی که در خارج برای خویش متصور بود،  وی عالوه بر شخصیت نجات

مدعی بود که رسالتی الهی برای نجات کشور بر دوش دارد، مورد عنایت الهی است و 

ی اوریانا فاالچی با شاه ایران،  مصاحبه. )است نیز دیدار کرده(عج)حتی با امام زمان

افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد نفتی سرشار به کشور در القای ( 9-11؛ 19 1

ی باور  این درآمد کالن که به رشد اقتصادی باال و درآمد سرانه. ثیر نبودتا این تصورات بی

آن چنان شاه را مجذوب و ( 19 -19 ؛ 99 1کاتوزیان، )نکردنی منجر شده بود، 

های پهلویسم، این مکتب را از  بود که با تبلیغات گسترده در مورد آرمان افسون کرده

انگاشت  ی و لیبرالیسم برتر میتمامی مکاتب جهان چون سوسیالیسم، دموکراس

و به اروپاییان آیین کشورداری ( 1۳-21؛ 19 1ی اوریانا فاالچی با شاه ایران،  مصاحبه)

کرد آخرین  وی درحالی که سعی می( 141؛ 99 1زاده،  حسینی. )آموخت می

ای را در اختیار بگیرد، دموکراسی و آزادی غربی را به  های نظامی و هسته تکنولوژی

 (142؛ 99 1آبراهامیان، . )گرفت می تمسخر

های اصلی  گرایی به عنوان یکی از نشانه در این دوره دگربار ناسیونالیسم و باستان

بزرگ »، «حضرت همایونی  اعلی»در کنار القابی چون . حکومت پهلوی بازسازی شد

« هرآریام»هایی بر بزرگی و قدرت وی، لقب  به عنوان نشانه« شاهنشاه»و « ارتشتاران 

گر آن که میراثی  ی باشکوه این سلطنت و نشان نیز قرار گرفت که تاکیدی بود بر گذشته

گرایی را بتوان در  ی این باستان ترین جلوه شاید مهم. است از دوران پرشکوه باستان

ی پادشاهی مشاهده کرد و آخرین بروز رسمی این  ساله2111ی های پرهزینه جشن

ش سال 11 1از هجری شمسی به شاهنشاهی بود که سال اندیشه، تغییر تقویم ایران 

و ایران یک ( 14۳-149؛ 99 1زاده،  حسینی)شاهنشاهی اعالم شد 1 21

 (14۳؛ 99 1آبراهامیان، . )سال به جلو رفت1211شبه

از آن رو که این تقویم جدید جایگزین تقویم هجری . اما این تنها بعد آن تغییر نبود

ضدیت با اسالم و فرهنگ اسالمی در بر نداشت که در کنار  بود، رواجش معنایی جز شده

؛ 99 1زاده،  حسینی. )کرد های مذهبی را نگران می تصمیمات دیگر رژیم، علما و توده
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ی  گیری از طالب توسط اداره تصمیماتی چون تاسیس سینما در قم، امتحان( 149

قوانینی چون قانون های فرهنگ و هنر شیراز، تصویب  آموزش و پرورش، برگزاری جشن

ها و چاپ  های سازمان اوقاف در امور حوزه ها دخالت حمایت از خانواده و عالوه براین

ایجاد حزب رستاخیز که . آزرد برخی کتب ضداسالمی هم خاطر مراجع را بسیار می

مرکز اسناد انقالب :.نک)اش نیز خود با واکنش تند بعضی از علما مواجه شد، تشکیل

کردی که خاطرات  و عمل (91:  ی امام، ج  و صحیفه 1۳1: 1ج ؛94 1اسالمی، 

حکومت با . افزود ی این تقابل می کرد، بر دایره های رضاشاهی را زنده می سیاست

فرستادن بازرسان ویژه برای بررسی موقوفات مذهبی و منحصر کردن مجوز انتشار کتب 

پرداخت تا با  ای الهیات میه ی اوقاف و در کنارش به تشویق دانشکده مذهبی به اداره

بود، به دهقانان « سپاه دانش»که تقلیدی از « سپاه دین»گسترش نهاد تازه تاسیس 

این رفتار در کنار فکر تاسیس دانشگاه اسالمی و یا ایجاد . را بیاموزد« اسالم راستین»

. دارالترویج یادآور تالش رضاشاه برای تربیت روحانیت جدیدی در خدمت حاکمیت بود

و  11نیز سن ازدواج دختران و پسران را هم از « مجلس رستاخیزی»حال  در همین

وزارت دادگستری نیز قضات را در اجرای قانون . سال افزایش داد21و  19سال به 19

؛ 99 1آبراهامیان، )داد  ش تحت فشار قرارمی4۳ 1ی مصوب سال  حمایت از خانواده

ی رژیم با نیروهای مذهبی  ابل گستردهقانونی که تصویبش خود موجب تق( 149و 14۳

 . بود گشته

در همین فضای  (:ی سخت مبارزه) 11تا بهمن 15ماه  ی سوم؛ دی مرحله( د

ی اطالعات به رهبر دینی در تبعید، حوزویان را به جوش  پرتنش بود که توهین روزنامه

ی  سالهی این چند  و خروش آورد و مانند آتشی بود بر انبار باروت خشم فروخورده

این بار هم جنگی آغازید که فرجامش پایانی بود بر رژیم پهلوی . نیروهای مذهبی جامعه

روحانیتی . دوباره جنگی سخت آغاز شد. و شروعی بر نظامی جدید به رهبری حوزویان

بودند و  اشان به میدان اعتراض آمده که با توهین به مرجع و رهبر دینی تبعید شده

ماه عقب ننشستند و  دی19گرم بودند، با سرکوب در  مراجع قم دلبار به پشتیبانی  این

ی  که مراجع نیز نه تنها با ریخته شدن خون کنار نکشیدند که حتی با حمله تر آن مهم
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ی  به بیت دو تن از این مراجع، در این مبارزه 19بهشت  ماموران و عوامل رژیم در اردی

ای شهدا و نابخردی رژیم در سرکوب برگزاری مراسم چهلم بر. تر شدند خویش راسخ

که با فراگیر شدن امواج انقالب، عمر  داشت تا آن ور نگه می ها، آتش مبارزه را شعله آن

در این برهه . رژیم پهلوی به سر آمده و با سرنگونی آن انقالب اسالمی به پیروزی رسید

های مبارزات و نقش آید حضور مراجع تقلید از ابتدا تا انت از مبارزه آن چه به چشم می

 . های مختلف مردم بود غیرقابل انکارشان در بسیج توده

 :گیری نتیجه

هایی  های مذهبی این رژیم گاهی نزدیکی هرچند در رفتار حکومت پهلوی و در سیاست

ها را  با نهاد دین و نیروهای مذهبی جامعه قابل مشاهده است اما این رفتار و این سیاست

ی پهلوی دانست و هر دو پادشاه  ی حکومت پادشاهان سلسله شخصهتوان به عنوان م نمی

این حکومت یعنی رضاشاه و هم محمدرضاشاه اگرچه در ابتدا و آغاز حکومت خویش 

سو با نیروهای مذهبی جامعه و مراجع تقلید اتخاذ کرده و در محترم  مواضعی هم

های دینی  ز روی دغدغههمه نه ا کردند اما این شمردن دین و علمای دینی مذایقه نمی

های حکومت  فریبی ایشان بود تا پایه اینان که براساس مصالحی خاص و براساس عوام

که پس از به قدرت رسیدن هر  چنان. نوپا و در ابتدا متزلزل خویش را استحکام بخشند

دو شاه از ایجاد محدودیت برای نهاد دین و متولیان رسمی آن یعنی روحانیون دریغ 

با تاسیس موسساتی خاص سعی در تربیت روحانیونی در  خدمت حکومت و نکرده و 

 . های آن داشتند مبلغ سیاست

در مقابل مراجع تقلید نیز به عنوان راهبران نهاد دین هرچند در مقاطعی برای مقابله با 

های  شد اما در مقابل سیاست دشمنی مشترک از در دوستی با حکومت وارد می

هایی نیز  اگرچه در زمان. آن توافقی نداشت  گاه با حکومت هیچغیرمذهبی و ضدمذهبی 

ی  منظور جلوگیری از اتالف نفوس از مبارزه براثر فشار و سرکوب حکومت و یا شاید به

ی خویش را در  کشیدند اما در همان زمان نیز با تربیت شاگردانی مبارزه علنی دست می

بودند که در کنار دیگر مراجع با و همین شاگردان . کردند مسیر دیگری دنبال می
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گری و هدایت مردم پیروزی انقالبی اسالمی را با رهبری حضرت امام خمینی  روشن

 .موجب گشتند

 : منابع

 یمو محمدابراه یمحمد احمد گل: دو انقالب، ترجمه ینب یرانا یرواند، یان،آبراهام

 .99 1یزدهم، تهران، چاپ س ی،نشرن ی،فتاح

شناسی مواضع روحانیون در مواجهه با سیاست و حکومت  سنخ» عظیمی،اترگله، فاطمه 

ی مقطع  نامه ، سیدهاشم آقاجری، پایان«خرداد11محمدرضا شاه از نهضت ملی تا 

 .99 1کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، تهران، 

نفت، مصدق، : در ،«یرانا یاسیس ی در صحنه یتنقش روحان» ،شاهرخی، اخو

ترجمه؛عبدالرضا هوشنگ  یس،راجرلو یلیامو و یمزبیلج: گردآورنده یرانی،ا یونالیسمناس

 .۳9 1تهران، نشر نو، چاپ دوم،  یات،و کاوه ب یمهدو

مرکز اسناد انقالب  ی،اباذر یمعبدالرح: ینتدوخاطرات شیخ رضا استادی،  ی، رضا،استاد

 .99 1چاپ اول، تابستان  ران،ته ی،اسالم

-19 1تحوالت سیاسی اجتماعی ایران : ، در«احزاب مذهبی»ی، نرجس خاتون، براهوی

  .9۳ 1تهران، نشر روزنه، چاپ دوم،  ی،مقصود یمجتب: به اهتمام، 21 1

 .99 1رضاشاه، تهران، نشر عروج، چاپ سوم،  یمعلما و رژ ید،حممنش، یرتبص

تهران،  ،21 1-19 1 یران؛ا یمذهب یاسیس یها و سازمان ها یانجر ،رسول یان،جعفر

 .99 1خانه کتاب، چاپ نهم، 

قم، قم،  یندر سرزم ینحال مدفون تربت پاکان قم؛ شرح ین،جواهر کالم، عبدالحس

 .92 1 اول چاپ یان،انتشارات انصار

 .91 1 یرکبیر،تهران، ام یران،در ا یتو مشروط یعتش ی،عبدالهادیری، حا

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران : ، در«نمشی چریکی چپ در ایرا»زاده، اسماعیل،  حسن

  .9۳ 1تهران، نشر روزنه، چاپ دوم،  ی،مقصود یمجتب: به اهتمام، 21 19-1 1

 چاپ ید،قم، انتشارات دانشگاه مف یران،در ا یاسیاسالم س یدمحمدعلی،س زاده، ینیحس

  .99 1ییز دوم، پا
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 .ش41 1حکمت،   قم، نهضت دو ماهه، چاپ ی،علی، دوان

، جلد 19 1، ( ع)امام رضا یفرهنگ یادتهران، بن یران،ا یوننهضت روحان ی،عل ،-------

 .چهارم

رجبی، محمدحسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

1 99. 

نو، چاپ اول  رهنما، علی، نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، تهران، گام

1 94. 

 .91 1امام خمینی، تهران، نشر عروج، چاپ پانزدهم، بهار  نهضت ،روحانی، سید حمید

 . 2 1بهشت  ی تابان، اردی خانه شریعت سنگلجی، محو الموهوم، تهران، چاپ

 .2  1دارالکتاب، قم، چاپ سوم،  یمطبوعات ی آثارالحجه، موسسه ،محمد ی،راز یفشر

 ی،صادق یمصطف دیس: ینتدو اهلل صابری همدانی، ی، احمد، خاطرات آیتهمدان یصابر

 .94 1تهران، چاپ اول، بهار  ی،مرکز اسناد انقالب اسالم

 .یجیتالد ی چاپ و نشر عروج، نسخه ی امام، تهران، موسسه ی یفهصح

و  یعبدالرضا هوشنگ مهدو :ترجمه یران،در ا یبحران دموکراس ین،فخرالد یمی،عظ

 .92 1تهران، نشر البرز، چاپ اول،  ی،نوذر یژنب

اهلل العظمی سیدمحمدرضا  ی زندگی آیت رئیس حوزه؛ تاریخچه»مدرسی، فرید 

 99 1۳/4/1،  1ی  سال سوم، شماره ی شهروند امروز، نامه ، هفته«گلپایگانی موسوی

چاپ چهارم،  یر،تهران، نشر کو ین،احمد تد: ترجمه یران،در ا یونالیسمناس یچارد،کاتم، ر

1 91. 

 .91 1فقه شیعه، تهران، نشرنی، چاپ پنجم، های دولت در  کدیور، محسن، نظریه

نیروهای مذهبی در ایران قرن بیستم برگرفته از تاریخ ایران کمبریج،  ،حامد ،الگار

 .99 1تیمور قادری، تهران، نشر مهتاب، : ترجمه

 ی،محمدرضا احمد: به کوششاهلل محمدعلی گرامی،  محمدعلی، خاطرات آیت ی،گرام

 91 1تهران، زمستان  ،یمرکز اسناد انقالب اسالم

، اپ دوماول، چ لدتهران، ج ی،اسناد انقالب اسالم ی،مرکز اسناد انقالب اسالم

  94 1ییزپا
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اهلل گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، تهران، چاپ اول،  مرکز بررسی اسناد تاریخی ، آیت

1 91. 

مرکز  ،یجواد امام: ینتدواالسالم مسعودی خمینی،  خطرات حجه ینی،خم یمسعود

 .91 1 ییزتهران، چاپ اول، پا ی،اسناد انقالب اسالم

 92 1، مهر و آبان 19ی حوزه، ش اهلل سید اسماعیل هاشمی، مجله مصاحبه با آیت

،  4-44ی حوزه، ش اهلل سید محمدباقر سلطانی طباطبایی، مجله مصاحبه با آیت

 91 1بهشت  فروردین و اردی

 .19 1جا، نشر آواز،  ایران، بیی اوریانا فاالچی با شاه  مصاحبه

خاطرات مرکز اسناد انقالب  یخواه،معاد یدجام شکسته؛ عبدالمج ید،عبدالمج یخواه،معاد

 .94 1تهران، چاپ اول، بهار ی،اسالم

 .91 1تهران، نشر گستره،  ی،مشروطه و جمهور یرضا،عل ی،توان ییمال

تهران،  ی،صادق سجاد: وششسالمه االسالم، به ک یمسلک االمام ف ،اسداهلل ی،ممقان

 . ۳ 1چاپ اول، یران،ا یخنشر تار

ی مجلس  خانه ، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه، تهران، چاپ--------

 .ش1  1شورای ملی، چاپ دوم، 

چاپ و نشر عروج، تهران،  اهلل موسوی تبریزی، یزی، سیدحسین، خاطرات آیتبرت یموسو

 .94 1چاپ اول 

از کودتا تا انقالب، ، تهران، موسسه  یران،ا ی ساله 21 یاسیس یختار ،غالمرضا ی،نجات

 .9۳ 1رسا، چاپ هشتم،  یخدمات فرهنگ

 2۳ 1نشریه آیین اسالم، 

 . 1 1نشریه همایون، سال اول، شماره دوم، 

ی، اقتصاد سیاسی ایران، تهران، نشر مرکز، چاپ چهاردهم، محمد عل یان،کاتوز یونهما

1 99. 

 .9۳ 1تهران، نشرمرکز، ج چهارم،  یران،دولت و جامعه در ا، ----------
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