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  مقدمه

   ها و مكاتب و  شناخت و درك صحيح از روشعه در گروفهم انديشه سياسي شي
مشكل اساسي اغلب آثار موجود در اين زمينه، فقدان . هاي مختلف در اين حوزه استگرايش

رو، برخورداري از از اين. هاي آنهاستروش مناسب و در نتيجه فقدان انسجام كافي در يافته
  .ردرگمي نجات مي دهدرويكرد مشخص در ارائه مطالب ، مخاطب را از س

به نظر مي رسد علت بسياري از آشفتگي هاي موجود در حوزه انديشه سياسي شيعه، اين 
داند كه دانش سياسي شيعه چه تحوالتي را پشت سر گذاشته و است كه نسل امروز دقيقاً نمي

 بوده يا هاي مختلف يكنواختآيا انديشه سياسي شيعه در دوره. اي قرار دارداكنون در چه نقطه
ها و رويكردهاي متفاوتي در آن وجود دارد؟ در هر صورت علل و عوامل مؤثر در آن روش

  تواند باشد ؟ چه مي
: در يك نگاه كلي در زمينه ماهيت انديشه سياسي اسالمي، سه ديدگاه عمده وجود دارد

روم در حقوق  شناسانه بر تداوم انديشه سياسي ايرانشهري، فلسفه يوناني وقديدگاه شر
ديدگاه سنتي با اعتقاد به . ها، فلسفه سياسي و فقه سياسي مسلمانان تأكيد داردنامهسياست

  . نمايدبرتري متقدمان، بر تداوم سنت در حوزه تمدن اسالم تأكيد مي
روش تحليل گفتمان، تداوم انديشه را نفي كرده، به اثبات اصالت انديشه سياسي مسلمانان 

اين الگو، رشد و گسترش شاخه هاي دانش در انديشه و . مي پردازدهاي مختلف در دوران
داند و معتقد است، دانش سياسي جامعه اسالمي را از مسئله اعمال قدرت تفكيك پذير نمي

  .مسلمانان همراه استقرار سازوكارهاي قدرت تكوين يافته است
گفتمان . شان دهدكه تحول گفتمان سياسي شيعه را در قرن بيستم ن آن است هدف مقاله،
رغم اينكه در ، به)ص(عنوان تفسيري از نصوص ديني و سنت پيامبر اعظم ه سياسي شيعه ب

با محوريت امامت از يكنواختي و وحدت گفتمان برخوردار بود، ) ع(دوره حضور امام معصوم 
للي هاي مختلف بنا به عبدين معنا كه در دوره. اما در دوره غيبت داراي تنوع گفتماني است

  .گفتمان هاي سياسي گوناگوني شكل گرفته است
كه آيا گفتمان سياسي شيعه در قرن بيستم در مقايسه با  آن است سئوال اساسي پژوهش

دوره هاي قبل از تحول برخوردار بوده يا از ثبات و يكنواختي؟ در صورت متحول بودن ، علل 
تمان سياسي شيعه در دوره مورد و عوامل آن چه بوده است؟ فرض نگارنده بر اين است كه گف

مطالعه از تحول برخوردار بوده و منحني اين تحول، گسست از گفتمان سياست گريزي و 
  .ل سياسي با هدف تشكيل حكومت اسالمي است ئگرايش به گفتمان ضرورت دخالت در مسا
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گوي در اين نوشتار، براي وصول به هدف مطرح و پاسخ به سئوال پژوهش، با استفاده از ال
را مورد  تحليل گفتمان تحول گفتمان سياسي شيعه در قرن بيستم و علل و عوامل دخيل در آن

  .دهيممطالعه قرار مي
بازشناسي نقش دين و كار ويژه هاي آن در جامعه و انتظارات جديد از آن، به ويژه پس از                   

 جامعه ايـران در    گسترش گفتمان انديشه و تمدن غربي و به تبع آن دين زدايي در پهنه تاريخي              
   .هاي مدرنيزه كردن، در ادبيات ديني معاصر از اهميـت خـاص برخـوردار اسـت               قالب سياست 

س حاكم بر علما و انزواي روحانيت شـيعه و بحرانـي            أدنبال بدفرجامي مشروطيت ايران و ي     به
 كه در دوره حكومت رضا شاه حوزه هاي علميه شيعه را فرا گرفت، نياز به بازسـازي مـدارس                  

اين نقش با حضور آيت اهللا بروجردي در قم جامه عمل          .  ضروري بود  وحوزه هاي علميه كامالً   
پوشيد؛ از اين رو نقش وي در تجديد حيات روحانيت شيعه و حوزه هاي علميه نقش بنيـادين     

  .و اساسي قلمداد مي گردد
م محـروم   فات آيت اهللا بروجردي از يكسو جامعه شيعه ايران را از داشتن يك مرجـع عـا                و

كرد و از طرف ديگر رهبري و مرجعيت شيعه پس از آن به نحو پر اهميتي مطرح گرديـد و از                     
طرف سوم اين احساس در ميان متفكران و علماي حوزه به وجود آمد كه روند سنتي انتخـاب                  

      نامناسب است و اين روند بـا عنايـت بـه مقتـضيات و انتظـاراتي كـه از آن                    مرجعيت ناكافي و  
شرايط جديـد ايجـاب مـي نمـود كـه مرجعيـت شـيعه نقـش ويـژه و                    . ود همگون نيست  رمي

تري در امور اجتماعي و سياسي ايفا كند و قالب هاي پيشين براي پاسـخ بـه نيازهـاي                  مشخص
 تـا   طهبا توجه به بحراني كه حوزه علميه از شكست انقالب مـشرو           . جديد كافي قلمداد نگردد   

 نسبت به مسائل سياسي دچار شده بود، از اينرو جانـشين            هاي خود گيري در موضع  1340دهه  
  .دادنداهللا بروجردي بايد به نحوي درخواست هاي جديد را مورد نظر قرار مييا جانشينان آيت

هاي پيـشين در ايـن      نسل جديد و برجسته حوزه علميه به اين نتيجه رسيدند كه چارچوب           
ي شايسته شيعه و نيز حل مـسائل ايـن عـصر را             باره ديگر توانايي الزم و مناسب را براي رهبر        

ندارد، اين نگرش به خودي خود، نه تنها يك تحول بنيادين در نگرش هاي درون حوزوي بـه                  
شمار مي آيد، بلكه بايد آن را گفتمان نوين براي توانمنـد كـردن انديـشه شـيعي در پاسـخ بـه                       

عيـت و وظـايف آن و       درنتيجه مباحث جديـدي در خـصوص مرج       . نيازهاي جديد تفسير كرد   
هاي متفاوت از آن و نقش روحانيت در دنيا و شرايط جديد مطـرح شـد كـه در كتـابي                 تعريف

ايـن  .  منتـشر گرديـد    )1341جمعي از دانـشمندان،     (تحت عنوان بحث درباره مرجعيت و روحانيت        
عيـت  بحث ها كه طي مقاالتي ارائه گرديد، نشان مي دهد كه در اين دوران مقوله اجتهاد و مرج       

آقايـان مهنـدس بازرگـان،    . در كانون و مركزيت بحث هاي انديشمندان  شيعه قرار داشته است     
عالمه طباطبايي، سيد ابوالفضل موسوي زنجـاني، مرتـضي مطهـري، بهـشتي، طالقـاني و سـيد                  
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هر چند اين كتاب در بادي نظر، بررسي مـستقلي          . مرتضي جزايري از نويسندگان اين كتاب اند      
 مقوالت اجتهاد و مرجعيت در شيعه به شمار مي آيد، ولي بدون ترديد يكـي از              اًدر مورد عمدت  

هـاي مهـم و قابـل تـوجهي         آثار سياسي و به ياد ماندني دهه چهل مي باشد كه متضمن انديشه            
رسـد  به ويژه در نگرش هاي انتقادي آن، نكات ارزشمندي مطرح شده كـه بـه نظـر مـي      . است

هدف اين نويسندگان، آن بود كه درك حوزه هاي علميه و           . ستهنوز هم گريبانگير روحانيت ا    
روحانيت و نيز مردم شيعه را از مقوله اجتهاد و مرجعيت، به عنوان يكي از اصول اساسي تشيع                  
و نيز سازوكاري براي رهبري جامعه، بازسازي و مدرنيزه كرده ونقش كاربردي تري را براي آن   

ه مرجع و به تبع آن نقش دين در جامعه از فوري تـرين              بازنگري در نقش و وظيف    . ترسيم كنند 
آنها در عين حالي كه متوجـه معـضالت         . نيازهايي بود كه مورد توجه متفكران مذهبي واقع شد        

  ) 297، 1380درخشه،  (درون اين سازوكار بودند، تالش كردند تبيين جديدي را از آن را ارائه كنند

گاه روحانيت، مهم ترين ديدگاهي كه مي توان بـه          در اين مجموعه مقاالت، پس از نقد دست       
آن اشاره كرد، ايجاد شكاف و ترديد در يكي از پديده هاي موجود در مرجعيت شيعه بـود كـه                    

ترين نتيجه عملي عـدم   فوري. پس از حدود يك قرن در مورد اعلم بودن مرجع ايجاد مي نمود            
توانـستند مـسائل نـو پيـدا و         كـه مـي   لزوم اعلم بودن مرجع تقليد، ظهور مجتهدان متعدد بـود           

 تـالش داشـتند     نويسندگان اين مقاالت عموماً   . نيازهاي جديد را بهتر از مجتهدان سنتي دريابند       
اي در ميان حوزه و علماي شيعه بيرون بكشند و بـا            خود را به نوعي از درون اين نگرش خيمه        

متحـول تـري بـراي      طرح يك سند فقهي كه شرط اعلم بودن قابـل نقـد علمـي اسـت، نقـش                   
هـاي آيـت اهللا طالقـاني، مرتـضي مطهـري و نيـز            بدون ترديد نگرش  . مرجعيت پيش بيني كنند   

رو، به دنبال يك دوره طوالني از اين .مهدي بازرگان را بايد در اين خصوص مثال زدني دانست  
از سكوت و آرامش و سياست گريزي حاكم بر شريعتمداران، بـا رحلـت آيـت اهللا بروجـردي                   

ويـژه امـام    ه  وجود آمد، ب  ه  م با تحول در نگرش و عمل در ميان شريعتمداران ب          أل نويني تو  فص
    و بعـد تـز واليـت فقيـه بـه نحـوي آشـتي ناپـذير در برابـر                     1342 خـرداد    15خميني با قيـام     

هاي رژيم محمدرضا شاه ايستاد و گـسترش شـكاف ميـان ديـن و دولـت زمينـه سـاز         سياست
همانطوري كه اشاره شد، طالقاني، مطهـري، شـريعتي و          .  گرديد 1357 انقالب اسالمي ايران در   

ثري بودند كه هر يك از نگاه خاص خـود در گيـر             ؤبازرگان و افرادي ديگر از نوگرايان ديني م       
سياست شدند و خواهان نوعي تعامل سازنده بين دين و سياست در چارچوبي ملي، عقالني و                

  . مدرن بودند
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   گرايي سياسي شيعه در قرن بيستمثر در فعالؤعوامل م
 به بعد، به دنبال يك دوره از سكوت و سياسـت گريـزي و يـأس حـاكم بـر                     1340از دهه   

 بـا تحـول در رويكـرد دينـداران          مأتـو بروجردي فصل نويني     اهللا   علماي شيعه، با رحلت آيت    
عـه و   هـاي ديـن در جام     ويـژه  باز شناسي نقش و كار    . نسبت به سياست و دولت به وجود آمد       

ويژه پس از بسط و گسترش گفتمان تمـدن غربـي و بـه              ه  انتظارات جامعه از دين و دينداران ب      
بـا  . هاي مـدرنيزه كـردن بـيش از پـيش ضـرورت يافـت      دنبال آن دين زدايي در قالب سياست      

 با بـاز انديـشي نـسبت بـه مرجعيـت و             مأتوگسترش شكاف ميان دين و دولت، نگرش نويني         
است پديدار گشت و گفتمان جديدي در ميـان شـريعتداران در قالـب              دخالت آن در عرصه سي    

پس در دوران جديد، راهكار اصلي علما       .  شكل گرفت    "مبارزه براي تحقق حكومت اسالمي    "
و شريعتمداران دخالت و فعاليت در امور سياسي است و هدفشان تالش براي عملـي سـاختن                 

  . حكومت اسالمي است 
اهللا هـاي علمـا و شـريعتمداران پـس از فـوت آيـت        نگـرش يكي از تحـوالت بنيـادين در     

 است، كه با مطرح شدن آيت اهللا خميني بـه عنـوان مرجـع               "تعدد مرجعيت "له  ئبروجردي مس 
ترين مشخـصه ايـن دوران در        مهم. وجود آمد ه  تقليد تحركي جديد در گفتمان سياسي شيعه ب       

بل و ناگزيري علماي ايـن دوره       مقايسه با گذشته ، گسست از گفتمان سياست گريزي دوران ق          
از جملـه اقـداماتي كـه منجـر بـه           . گيري و ورود به عرصه سياست و مسائل روز بود         به موضع 

توان بـه انتخابـات   سياسي تر شدن هر چه بيشتر روحانيون و شريعت مداران اين دوره شد، مي            
ـ           انجمن ان بـه عرصـه   هاي ايالتي و واليتي و حذف شدن شرط سوگند به قرآن و طرح ورود زن

، طرح مباحث مربـوط بـه   )چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب كننده   (انتخابات  
مريكا و اسرائيل، حملـه كمانـدوهاي       آتر و آشكار شدن پيوندهاي شاه با        انقالب سفيد، گسترده  

 قبل  ، تصويب كاپيتوالسيون ، احياي ناسيوناليسم و سنت هاي        1342شاه به فيضيه در فروردين      
 سالة شاهنشاهي و تغيير تاريخ اشاره 2500از اسالم با اقداماتي همچون بزرگداشت جشن هاي 

   ) .362، 1379جميله كديور،  (كرد 
  

  هاي رژيم پهلوي  سياست-الف
 و شكست نهضت ملي و سقوط دولت ملي مـصدق           1332 مرداد سال    28دنبال كودتاي   ه  ب
هـا و   طلقه در ايران آغاز شد و با تكميل شدن پايه         گيري دولت م  ي جديدي در روند شكل    دوره

هاي نگهدارنده رژيم يعني، ارتش، دربار، ديوانساالري دولتي، ساواك و حزب رسـتاخيز،             ستون
شاه با تكيه بر ساواك، ارتش، درآمد نفـت و در پـيش گـرفتن    . دولت مطلقه به اوج خود رسيد  

ا پذيرش اين فرض كـه انقـالب زمـاني در           ب. سياست سركوب، استبداد رضا شاه را احياء كرد         
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شود كه بين حكومت و نيروهاي اجتماعي به صورت محسوس تقابل آشتي            جامعه اي واقع مي   
ناپذير به وجود آيد، بايد پذيرفت كه سرشت و اقدامات و سياست هـاي رژيـم پهلـوي، مـؤثر                    

تبدادي حكومـت،   ماهيت اس . ترين عامل بروز دوگانگي بين حكومت و نيروهاي اجتماعي بود           
سياست مدرنيزه كردن ايران ، سياست دين زدايـي و وابـستگي رژيـم بـه بيگانگـان موجبـات                    

    از جملـه از اقـدامات و سياسـت هـاي رژيـم در ايـن دوره                 . نارضايتي عمومي را فـراهم آورد     
توان به تالش رژيم براي محدود ساختن ديـن و شـريعتمداران بـه امـور شـرعي، تـصويب              مي

اي ايالتي و واليتي، انقالب سفيد و فاجعه خونين مدرسه فيضيه قم اشاره كـرد كـه در                  هانجمن
  . پردازيم ادامه به آثار و پيامدهاي آنها مي

  

 تالش رژيم براي محدود ساختن دين و شريعت مداران به امور شرعي -1

رضـا شـاه  بـا       . تالش رژيم در اين خصوص ريشه در سياست اسالم زدايي رضا شاه دارد            
 بـه عنـوان منبـع       " ناسيوناليـسم    "لگو گرفتن از اقدامات آتاتورك در تركيه و با بهره گيري از             ا

زدايـي از   مشروعيت بخش رژيم خود، و با ائتالف با سكوالرهاي روشـنفكر در راسـتاي ديـن               
صورت مستقيم يا ه محمدرضا شاه نيز با پيروي از سياست فوق تبليغات وسيعي ب. جامعه برآمد

 براي غيرسياسي دانستن اسالم و محدود كردن حوزه فعاليت علما و شريعت مداران            غيرمستقيم
 در سخنراني خود پيرامـون همـين        1341وي در سال    . به امور و مسائل شرعي به راه انداخت         

 : گويد مسئله مي
سياست سخن روز است و مذهب، سخن ازلـي و          . مذهب امري است جدا از سياست       ... "
گويد و فردا چيز ديگر ، مذهب فردا و امـروز و ديـروز يـك                وز يك چيز مي   سياست امر . ابدي

ولي مـĤثر و    . سياست مĤثر و مظاهري دارد كه با تغيير زمان تغيير مي كند           . چيزمي گويد و الغير   
براي اينكه مذهب محيط است بر زمان و سياست محاط اسـت در             . مظاهر مذهب اليتغير است   

   ) .137-136 ، 1374 ، 1مي ، جاسناد انقالب اسال( . "زمان 

زدايي مي تواند او را از چنگال دشمن اصلي تداوم رژيم       شاه با اين تصور كه سياست اسالم      
سلطنتي نجات بخشد و مشكل سياست خارجي و داخلي او را برطرف سازد، با كتمـان انگيـزه    

ون ملـت   بـه اسـالم زدايـي روي آورد و چـ          .  ش 1340اصلي و با پوشش اصالحات ، از سال         
بند به اسالم و وابسته به روحانيت حامي اسالم بود، در همـان گـام اول بـا                  يايران، مسلمان و پا   

روحانيـت و در    . ايستادگي روحانيت به عنوان زبان اسالم و مدافع ملت مسلمان روبه رو شـد               
. تندمسئوليت رهبري مبارزه عليه سياست اسالم زدايي رژيم را پذيرف         ) ره(رأس آن امام خميني     

وقتي رهبر انقالب از ايـن      . ي نخست، آن بود كه شاه از اين سياست خطرناك باز گردد             مرحله
نتيجه نااميد شد، براي جلوگيري از موفقيت رژيم در بـه كـار بـردن سياسـت اسـالم زدايـي ،                      
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  ي دوم مبارزه را آغاز كرد كه شامل مبارزه منفـي ، تـضعيف رژيـم ، بـسيج مـردم از راه                       مرحله
       كـه رژيـم بـه مـرز        هنگـامي . سازي در طول چند سـال همـراه بـا جنـگ و گريزهـا بـود                هآگا

ي سوم انقالب كه انهدام رژيم و سقوط شاه بود، تحقق يافت و نظام              پذيري رسيد مرحله  آسيب
سياسي جديدي از درون انقالب اسالمي، جوشيد كه تناسب با آرمـان هـا و اهـداف مـشخص                  

   ) 208-207 ، 1381عميد زنجاني،  ( .بودشده در انقالب اسالمي 

در انعكاس به سياست هاي رژيم و اظهارات شاه مبني بر غيرسياسي دانستن اسـالم، مـوج                 
اي از نـوع    عظيمي از اعتراض از جانب علما و شريعتمداران برخاست، كـه اعتراضـات نمونـه              

د سياسـت بـه معنـاي       بـا ر  ) ره  ( امام خمينـي    . گيري آنها نسبت به مسائل سياسي است      موضع
خدعه و فريب و نيرنگ، اسالم را دين سياسي معرفي مي كند و در پاسـخ بـه تبليغـات رژيـم                      

  : گويدمبني بر اين كه ايشان عدم دخالت در امور سياسي را پذيرفته اند، چنين مي
 كه مرا از زندان قيطريه آوردند، نوشتند كه مفهـومش ايـن             12/5/1342 در روزنامة مورخ     "
كه روحانيت در سياست مداخله نخواهد كرد ، من اآلن حقيقت موضوع را براي شما بيـان                 بود  
آقا سياست عبارت است : گفتآمد يك نفر از اشخاصي كه ميل ندارم اسمش را بياورم       . كنممي

خالصـه پـدر سـوختگي اسـت و آن را شـما بـراي مـا                 . از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ     
گفتم ما از اول وارد ايـن سياسـت         .  نبود نخواستم با او بحثي بكنم      چون موقع مقتضي  . بگذاريد

واهللا . گـويم اسـالم ايـن نيـست       امروز چون موقع مقتضي است، مي     . ايميد نبوده يگوكه شما مي  
. گيـرد سياست از اسالم سرچشمه مي    . انداسالم تمامش سياست است، اسالم را بد معرفي كرده        

من پـاپ نيـستم كـه فقـط         . ينجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم     من از آن آخوندها نيستم كه در ا       
روزهاي يكشنبه مراسمي انجام دهم و بقيه اوقات براي خودم سلطاني باشم و به امور ديگـران                 

هـا  پايگاه استقالل اسالمي اين جاست بايد اين مملكت را از اين گرفتاري           . كاري نداشته باشم    
    ) .657 و 1360نيز روحاني،   و98-101 ، 1صحيفه نور ، ج  ( ".نجات داد 

گلپايگاني نيز با رد عدم دخالت روحانيت در امر سياست در نامـه اي خطـاب بـه                   اهللا   آيت
به آنها كه مـي گوينـد روحانيـت نبايـد در            ... ":  مي نويسند  21/3/1342يكي ديگر از علما در      

 سياست اسالمي اسـت     سياست دخالت كند ، اعالم مي كنم كه دين ما دين اسالم و سياست ما              
تواند بركنار بماند تـا چـه رسـد بـه     و مسلمان از سياست و نظارت در امور كشور اسالمي نمي        

 ،  2اسناد انقالب اسالمي، ج     (. "فقها و مجتهدين كه داراي مقام زعامت شرعيه و نيابت عامه هستند           

656(   

مداخلـة علمـا در امـور        با شرم آور خواندن عدم       14/5/1342 مرعشي نيز در تاريخ      هللاآيت
هر شخصي در هر جاي دنيا راه بهبود وضع كشور خـود طبـق قـوانين                ... ": نويسندسياسي مي 
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مذهبي و مملكتي خويش حق دخالت و حق نظارت و حـق  فعاليـت در امـور اجتمـاعي كـه                      
  . )168 ، 1اسناد انقالب اسالمي ، ج( "...مفهومش همان نظارت در امور سياسي است دارد 

 مراجع تقليد شرعاً و قانوناً حـق دارنـد هـر گونـه              "شريعتمداري نيز با بيان اينكه      اهللا   آيت
، 5اسناد انقالب اسـالمي، ج      (. "قانون و مقرراتي را برخالف اسالم تشخيص داده اند ، ملغي سازند           

  .  به روشني موضع خويش را در قبال دخالت علما در سياست بيان مي كنند )56
طرف نوع نگرش علما و مراجع را در اين دوران نسبت به سياست نشان        رد فوق از يك   امو

مي دهد و از طرف ديگر مفيد اين معني است كه علي رغم سياست ها و اقدامات رژيم پهلوي                   
براي محدود كردن دين به حوزه شرعي و به حاشيه راندن علما و شريعتمداران ، اينان در ايـن                   

عي و انكار ناپذير خود تلقي كرده و در هـر مقطعـي كـه               دوره دخالت سياست را از حقوق طبي      
گيـري  عبارت ديگر در موضع   ه  ب. كنددانستند به طرق مختلف مواضع خود را اعالم مي        الزم مي 

ـ                    ه علما و مراجع اين دوره نسبت به سياست و مسائل سياسي در مقايسه بـا گذشـته گسـستي ب
ز موجبات دخالت علمـا در سياسـت،   وجود آمده است كه يكي از عوامل اين گسست و يكي ا       

  . سياست اسالم زدايي رژيم و محدود ساختن دين و شريعتمداران به حوزه شرعي بود
  

  هاي ايالتي و واليتي انجمن -2
  ، تــشكيل 92 و 91بـه لحــاظ تــاريخي، در مـتمم قــانون اساســي مـشروطيت و در اصــول    

آيين نامـة اجرايـي آن نيـز در         . بود  بيني شده   هاي ايالتي و واليتي با شرايط خاصي پيش       انجمن
براسـاس  . به تصويب رسيد، اما به داليلي هنوز اجرا نشده بود         ) شوراي ملي اول  (همان مجلس   

آيين نامة اجرايي مصوب مجلس در زمان مشروطيت، انتخـاب شـوندگان و انتخـاب كننـدگان                 
   ) 357 ، 1361 ، 1مدني ، ج ( : بايد داراي سه شرط زير باشند

  . دين به دين حنيف اسالم باشند و فساد عقيده نداشته باشند بايد مت -1
 . هنگام سوگند بايد به قرآن مجيد سوگند ياد كنند  -2
 . طايفه زنان از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند  -3

هـاي  آمريكايي ها رژيم )  م 1961ژانويه  (ش  .  هـ   1339با روي كار آمدن كندي در دي ماه         
يران ، برزيل و آرژانتين را براي انجام پاره اي اصالحات و تغييرات تحت  وابسته به خود مانند ا    

وزيـر شـد و     مريكا مشهور بـود نخـست     آدر ايران علي اميني كه به هواداري از         . فشار گذاردند 
شاه كه از افزايش قدرت اميني بـه ويـژه بـه دليـل اعتمـاد             . براي اجراي رفرم ها به تكاپو افتاد        

مريكا به دولت مردان آن كشور قول داد كه حاضـر           آگران بود، در سفري به      مريكا به او ن   آكامل  
اسـتعفا  . ش .  هـ 1341 تيرماه 27بدين ترتيب اميني در   . است خودش اصالحات را انجام دهد     

 1341 مهـر  16علم كه مأمور اجراي رفرم ها شده بـود در    .  علم به جايش نشست    داد و اسداهللا  
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به موجـب ايـن اليحـه ، واژه         . لتي و واليتي را به تصويب رساند      ش اليحه انجمن هاي ايا    . هـ  
انتخاب شوندگان نيز بـه     . اسالم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود          

» كتاب آسـماني «جاي اين كه مراسم تحليف را با قرآن به جاي آورند، از اين پس اين كار را با         
  . ر مصوبه به زنان نيز حق رأي داده شده بود افزون بر اين د. انجام مي دادند 

 "قـرآن "حذف قيد اسالم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و تبديل سـوگند               
هاي ايالتي و واليتي به منزلة مخالفت صريح     از سوي رژيم در اليحه انجمن      "كتاب آسماني "به  

مراجع تقليد كه حافظ و مروج اسالم       رژيم شاه با قرآن و اسالم و توهين آشكار به روحانيت و             
درنگ پس از انتشار خبر شـروع بـه         بي) ره  ( به همين دليل امام خميني      . و قرآن هستند، بودند   

حامد الگار بـا اشـاره بـه      ) 148 ،   1361 ،   1روحاني، ج    (.مخالفت كرده و خواهان لغو فوري آن شد       
  .) 305 ، 1375جمعي از نويسندگان ،  (:اين مطلب مي نويسد

 علت مخالفت آيت اهللا خميني با اين قوانين آن بود كه شرط سـوگند خـوردن بـه قـرآن                     "
براي اعضاي انجمن ها حذف شده بود و اين نگراني وجود داشت كه اقدام فوق ، راه را بـراي                    

   . "مشاركت بهاييان در حيات سياسي كشور هموار سازد 
 فقط به عهدة مجلس مؤسـسان گذاشـته         با توجه به اينكه تغيير در قانون اساسي مشروطيت        

) ره(شده بود، دولت حق تغيير و تفسير اصول و قانون اساسي را نداشت و از طرف ديگر امام                   
 غير قانوني دانسته و آن را تجاوز به اسـاس مـشروطه             "علم"تعطيلي مجلس را از سوي دولت       

ويبنامه هيأت وزيران   مي دانست و از اين جهت نيز به دولت اعتراض داشت و خواهان لغو تص              
مريكـا از   آ رژيم شاه قصد داشت با آزادي رأي زنان به دستور             )149 ،   1361 ،   1روحاني ، ج    ( . بود

يكسو حكومت خود را دموكراتيك مردمي جلوه دهد از سوي ديگر، با مخالفت روحانيـت بـا                 
  هـاي  رژيـم  ) ره( امـا امـام خمينـي       . آزادي رأي زنان آنها را مخالف حقوق زنان معرفـي كنـد           

ترين و ويژه دودمان ننگين پهلوي را علت محروم بودن زنان ايران از ضروريه نشانده و بدست
    )144همان ، ( . ترين حقوق خود دانستابتدايي

از اينرو، پس از جلسة مـشورتي كـه بـا حـضور آيـات عظـام امـام خمينـي، گلپايگـاني و                       
هـايي بـراي شـاه و علـم فرسـتاده،           ر شد، تلگراف  حائري برگزا  اهللا   شريعتمداري در منزل آيت   

 به تعطيلـي غيرقـانوني      "اسداهللا علم "امام در تلگراف خود به      . نامه شدند خواستار لغو تصويب  
مجلس و سوءاستفاده از تعطيلي طوالني آن و هشدار به دولت كه تخلف و سرپيچي از احكـام                  

د ، اشاره كردند و بـا تهديـد خواسـتار           رو خواهد ش  هاسالم و قانون اساسي با واكنش مردم روب       
    )154-150 همان،(  .لغو آن شدند

نشيني كنند پس از اينكه شاه و علم نتوانستند با تهديد و حيله مردم و علما را وادار به عقب              
شود و امـام    و بعد از اينكه فهميدند قيام مردم روز به روز اوج مي گيرد و مبارزه پيچيده تر مي                 
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 و پـس از     1341نشيني زدند و در تـاريخ هفـتم آذر          ن قرار دارد، دست به عقب     در رأس آ  ) ره(
 لغو اليحه را به تصويب هيأت دولت رسانده و از طريـق تلگـراف بـه اطـالع        " علم   " ماه   5/1

لغـو  ) ره  (  امـا امـام خمينـي         )443 ،   1367عميد زنجاني،   ( .  رساند – به استثناي امام     –مراجع قم   
      را كـافي ندانـسته و هرگونـه اظهـار نظـر را موكـول بـه اعـالم لغـو آن از                       تلگرافي تصويبنامه 

  . هاي گروهي كرد رسانه
 روزنامه هاي عصر تهران با تيتر درشت لغو و غيرقابل اجرا 1341سرانجام، در دهم دي ماه 

لما له، در نشستي با عئرهبر قيام به جاي اعالم ختم مس     . بودن آن را از سوي دولت اعالم كردند       
به خـاطر اهانـت بـه مقدسـات اسـالم،           » علم  « و مراجع قم از آنها خواست كه براي بركناري          

اين پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و بـه همـين جهـت امـام تنهـايي       . دست به اقدام بزنند     
مسئوليت ادامة مبارزه را برعهده گرفت و طي اعالميه كوتاهي از مردم قدرداني و تـشكر كـرد،                  

به هر ترتيـب بـا       ) 444همان ،    ( . آنان خواست با بيداري و هشياري مراقب اوضاع باشند         ولي از 
 بـه  1341هاي پيگير امام و مراجع قم و پشتيباني مردم، اليحه اي كـه در مهـر مـاه سـال                     تالش

تصويب دولت رسيده بود در آذر ماه همان سال لغو شد، و اين به عنوان نخستين پيروزي براي                  
  . خميني در تاريخ ايران ثبت شدقيام امام 

  :به هر ترتيب آنچه كه موجب مطرح شدن اليحه فوق از جانـب رژيـم گرديـد عبارتنـد از                   
اهللا بروجردي، كه رژيـم شـاه قـصد داشـت پـس از فـوت آيـت اهللا بروجـردي                     فوت آيت -1 

له ئاين مـس  مرجعيت را به خارج از ايران يعني به حوزه علميه نجف منتقل كند، تا با استفاده از                  
يا عدم تمركز مرجعيت  در حوزة علميه قم، مقاصد شوم خود را دنبال كنـد و در ايـن راسـتا،                      

    )441همان ،  ( .درنگ پس از فوت ايشان اليحة انجمن هاي ايالتي و واليتي را تصويب كندبي
  كاشاني، مرگ اين روحـاني مبـارز كـه سياسـت را جـدا از ديانـت                  اهللا    درگذشت آيت  -2
   ) 364، 1361، 1مدني، ج  ( .نامه بوددانست، زمينة ديگري براي مطرح شدن تصويبنمي

آمريكا .  عامل ديگري كه باعث شد اليحه در اين زمان مطرح شود ، فشار از خارج بود                  -3
 نفوذ زيادي در ايـران پيـدا كـرده بـود، بـا روي كـار آمـدن                   1332 مرداد   28كه بعد از كودتاي     

ـ         از حزب دمكر  » كندي« ويـژه ايـران،   ه ات، قصد داشت كه در كـشورهاي تحـت نفـوذ خـود ب
هاي ايالتي و واليتي را بـه       در همين راستا، شاه انجمن    . تحوالتي هر چند ظاهري به وجود آورد      

. هاي اسـالمي آن بـه تـصويب رسـاند         منظور دموكراتيك جلوه دادن حكومت و با حذف نشانه        
   ) 349 -348 ، 1367نجاني ، عميد ز(
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   انقالب سفيد شاه و رفراندوم آن -3
از حزب دمـوكرات بـه رياسـت جمهـوري آمريكـا            » كندي  « كه  . ش  .  هـ   1340در سال   

مريكا كه در آنها ديكتاتوري حاكم بـود،        آانتخاب شده بود ، قصد داشت در كشورهاي دوست          
ريكا بـه دسـتور   مآ سفير سابق ايران در "علي اميني"اصالحاتي را انجام دهد و به همين منظور        

مريكا را  آ به جاي شريف امامي به نخست وزيري منصوب شد تا اصالحات مورد نظر     "كندي"
 اليحه اصالحات ارضي كه از زمان دولت اقبال مطـرح           1340وي در بيستم دي ماه      . انجام دهد 

پس از تصويب ايـن طـرح،   . شده بود، در زمان تعطيلي مجلس به تصويب هيأت دولت رساند  
اميني خود را   .  غربي به تجليل فراوان از آن ياد كردند وآن را اصالحات انقالبي ناميدند             مفسران

داد پس از يكسال و چند ماه از نخست وزيـري       خدمتگزار مردم و همگام با روحانيت نشان مي       
كـدي،  (. استعفا داد و اصالحات ارضي او كه به دستور آمريكا تصويب شـده بـود ، اجـرا نـشد                   

ديد، شاه كه افزايش قدرت و نفوذ اميني و حمايت آمريكا از او را به ضرر خود مي                  )238،  1369
مريكا را انجام   آتصميم گرفت خود نقش اميني را براي آمريكا بازي كرده، اصالحات مورد نظر              

مريكا، نظـر آنهـا را بـه سـوي خـود            آ طي مسافرتي به     1341به همين دليل در فروردين      . دهد  
مريكـا را انجـام دهـد و طـرح          آمود كه آماده است اصالحات مـورد نظـر          جلب كرد و اعالم ن    

   ) 352 ، 1361 ، 11مدني، ج  (.انقالب سفيد معروف در همين مسافرت ريخته شد
   سرانجام شاه با اضـافه كـردن مـوارد ديگـري بـه طـرح اصـالحات ارضـي امينـي، چهـرة                       

انقالب شـاه و    " را كه بعدها به      "انقالب سفيد "طلبانه به خود گرفته و طرح به اصطالح         اصالح
مفاد اين طرح شامل الغاي رژيـم       .  اعالم داشت    1341 مشهور شد در روز نوزده دي ماه         "ملت

ها، فروش سهام كارخانجات دولتي، سـهيم كـردن كـارگران در         ارباب رعيتي، ملي كردن جنگل    
     )218 ، 1361 ، 1روحاني ، ج ( . اصالح قانون انتخابات و ايجاد سپاه دانش بودسود كارخانه ها ، 

شاه اعالم كرده بود كه اصول ششگانة انقالب سفيد خود را در تاريخ شـشم بهمـن همـان                   
طور مستقيم رأي ملت ايران جهـت اجـراي         ه  مي گذارد تا ب   ) رفراندوم  ( سال به آراي عمومي     

اي نـزد   لة انقالب سفيد، نماينـده    ئوحانيون جهت روشن شدن مس    علما و ر  . آن مشخص گردد    
شاه فرستادند و مخالفت خود را با لوايح ششگانه و رفراندوم آن به اطالع شاه رساندند، اما شاه     

دانست، توجهي به مخالفت علما و روحـانيون  كه بقاي سلطنت خود را وابسته به اجراي آن مي         
 شاه براي اينكه پيش از رفراندوم، مراجع و علماي قم را متقاعـد   )12 ، 1361، 2مـدني ، ج    (. نكرد

به دنبال آن مراجع قم به دستور امام، حاضـر بـه ديـدار و               . كند با اطالع پيشين به قم سفر كرد         
ايـن  . هاي جداگانه، رفراندوم را باطل دانـستند      گفتگوي با شاه در قم نشدند و با صدور اعالميه         

تا پيش از آن مخاطب علما، رئيس دولـت و شـاه            . در برابر شاه قرار داد      اقدام، آشكارا علما را     
بـه دنبـال آن رژيـم       . كوشيد تا خود را از كشمكش ميان علمـا و دولـت بـه دور نگـاه دارد                 مي
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ماه پس از آن     درصدد دستگيري و بازداشت جمعي از علما در تهران و تبريز برآمد، كمتر از دو              
 را  1342اي عيد نوروز سال     جار نسبت به اقدامات رژيم، در اعالميه      امام به نشانه مخالفت و انز     

اي  امام خميني بـا صـدور اطالعيـه    )336 ، 1صحيفه نـور ، ج  ( . تحريم و عزاي عمومي اعالم كرد   
  : خطاب به علماي كشور اظهار داشتند

سـالم  خواهد به تمام تالش به هدم احكام ضـرورية ا     چنانچه اطالع داريد دستگاه حاكم مي     
اندازد، لذا اينجانـب عيـد نـوروز را بـه     قيام و به دنبال آن مطالبي است كه اسالم را به خطر مي      

عنوان عزا و تسليت به امام عصر عجل اهللا تعالي فرجه جلوس مي كنم و به مردم اعـالم خطـر                     
     مقتـضي اسـت حـضرات آقايـان همـين رويـه اتخـاذ فرماينـد تـا ملـت مـسلمان از                       . نمايممي
  . ) 207 ، بي تا ، 2دواني ، ج (ن اطالع حاصل نمايند يهاي وارده بر اسالم و مسلميبتمص

  . علماي ديگر نيز با امام همراهي كرده و مشابه اعالميه فوق را صادر كردند 
  

   فاجعه خونين فيضيه -4
) ع  (  شوال ، سالروز شهادت امـام جعفـر صـادق            25 مصادف با    1342دوم فروردين سال    

انبـوه مـردم قـم و       . به همين مناسبت در مدرسه فيضيه مراسم سوگواري بر پا شده بـود              بود و   
در آن شركت كرده بودند و مأموران امنيتي و شاه دوستان نيز از             ) ع  ( زائران حضرت معصومه    

ناگهـان در وسـط سـخنراني،       . قبل وارد قم شده و در اطراف و داخل جمعيت پراكنـده بودنـد             
اه دوستان باعث قطع سخنراني شده ، درگيري آغاز شد و مأموران امنيتي هاي نابجاي شصلوات

   هـاي  كه در خارج مدرسه بودند ، وارد ميدان شدند و با سالح گـرم و سـرد بـه مـردم و طلبـه                  
ها و وسايل شخصي آنهـا را بـه آتـش    دفاع حمله كردند و عدة زيادي از آنها را كشته، كتاب    بي

ي از شب ادامه داشت تا سرانجام مأموران دولتـي بـا خوشـحالي از               اين صحنه تا پاس   . كشيدند  
    )21-20 ، 1361 ، 2مدني ، ج ( . جنايتي كه انجام داده بودند ، آنجا را ترك كردند

، در تلگرافي خطاب به آيات عظام تهران پيرامون اين واقعـه بـا بيانـاتي                )ره  ( امام خميني   
  : صريح نوشتند

شاه دوستي يعني غـارتگري،     . كنندتي به مقدسات مذهبي اهانت مي     اينان با شعار شاه دوس    «
هتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين، تجاوز به مراكز علم و دانش، شاه دوستي يعنـي ضـربه                  

شاه دوسـتي يعنـي     . هاي اسالم، محو آثار اسالميت      زدن به پيكر قرآن و اسالم، سوزاندن نشانه       
شـاه دوسـتي يعنـي كوبيـدن روحانيـت و      . م قـرآن كـريم   تجاوز به احكام اسالم و تبديل احكا      

قرآن و  . حضرات آقايان توجه دارند اصول اسالم در معرض خطر است         . اضمحالل آثار رسالت  
ولـو بلـغ    (با اين احتمال تقيه حـرام اسـت و اظهـار حقـايق واجـب                . مذهب در مخاطره است   

     )299-298 ، بي تا ، 3دواني ، ج (  »).مابلغ
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 توطئه سكوت در مقابل     "تقيه"پس از فاجعة مدرسه فيضية با حرام كردن         ) ره(امام خميني   
اعمال رژيم شاه را از دست آنها گرفت و مبارزه را وارد مرحله جديد كرد و اظهـار حقـايق را                     

فتواي امام دستور جديدي بود كه مـردم        . هر چند با زندان و شهادت همراه باشد ، واجب كرد            
    )26 ، 1361 ، 2مدني، ج ( .  به جنبش بي سابقه اي وادار كردخصوص روحانيت راه و ب

مرعشي نيز در اطالعيه اي به مناسبت چهلم مدرسة فيضية خطـاب بـه دولتمـردان        اهللا   آيت
  : اعالن كردند 

مصادر امور نبايد هر روز با يك پيماني با اجانب و كفار ، بـا ديـن و آيـين و موجوديـت                   "
بس است ملت را اين همه در فشار روحي و جسمي قـرار             . مايند  ملت مسلمان و غيور بازي ن     

بياييـد  . بازار ايران و اقتصاد مملكت كمتر چنين وضع نامطلوبي را به خود ديـده اسـت               . ندهيد
ام  ذيقعده تـذكر داده 25قدري هم به فكر راحتي افراد مملكت خود باشيد و چنانكه در اعالمية      

تمه دهيد و از اقدام آنچه بر خالف شرع مطهر اسـالم اسـت             هر چه زودتر به اين نوع افكار خا       
  )  337 ، بي تا ، 3دواني، ج (  ".دار ننماييدهحخودداري كرده، پيش از اين قلوب مردم متدين را جري

در ) ره ( امـام خمينـي   . فرا رسيدن ماه محرم وضعيت را به يك رويارويي گسترده كشانيد  
هاد كرد در روز عاشـورا هـر يـك از آن هـا بـراي مـردم و                   نشستي با مراجع و علماي قم پيشن      

  امـام خـود نيـز      . عزارداران حسيني سخنراني كرده و از مظالم و جنايات رژيـم پـرده بردارنـد                
 خرداد آن سـال     13 كه مصادف با     42 بعد از ظهر عاشوراي      4رغم تهديد، رژيم در ساعت      علي

ايشان پس از بيان فجايع دلخراش      . هسپار شد بود براي ايراد سخنراني به طرف مدرسه فيضيه ر        
كربال ، حمله دژخيمان شاه به فيضيه را به واقعه كربال تشبيه نمـود  آن فاجعـه را بـه تحريـك                       

  : اسرائيل دانست و رژيم شاه را دست نشانده اسرائيل خواند
 خواهـد در ايـن    خواهد در اين مملكت علماي اسالم باشـند، اسـرائيل نمـي            اسرائيل نمي  "

اسرائيل به دست عمال شاه خود مدرسه فيضيه را كوبيـد ، مـا را               ... مملكت احكام اسالم باشد     
براي اين كه اسرائيل به منـافع خـود برسـد دولـت ايـران بـه       ... كوبد كوبد، شما ملت را مي    مي

  ) 94-91 ، 1صحيفه نور، ج  (  ."كندتبعيت از اغراض و نقشه هاي اسرائيل به ما اهانت كرده و مي

 امام به دستور شاه در منزل 1342دو روز پس از سخنراني، در سحرگاه روز پانزدهم خرداد 
ها نفر از مراجـع و      مسكوني خود در قم دستگير مي شود و چند روز پس از دستگيري امام، ده              

علماي ايران، به عنوان اعتراض به دستگيري امام و اعالم پشتيباني از وي، به تهـران مهـاجرت                  
براثر اعتراض علما و فشار افكار عمومي ، سرانجام امـام پـس از دو مـاه بازداشـت در                    . كردند

  . پادگان نظامي به منزلي در شمال شهر تهران منتقل شد و تحت نظر قرار گرفت 
    نخـست، رهبـري   : دطور كلي قيام پانزده خـرداد آثـار عمـده اي از خـود بـر جـاي نهـا       ه  ب

. ها را بـه حاشـيه رانـد       ها منتقل كرد و ملي گران و چپي       هبيهاي مخالف رژيم را به مذ     حركت
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ورانه شاه را كه تا آن زمان تقصيرها را به گردن           ددوم اين كه كشتار مردم در قيام فوق، چهره مز         
طلبانه پشت كرده، هاي اصالح انداخت افشا نمود و انقالبيان پس از آن به راه         نخست وزيران مي  

ها بيگانـه از    سوم اين كه از آن پس طرد همة قدرت        . استار شدند سرنگوني نظام سلطنتي را خو    
ايران مورد توجه قرار گرفت و سرانجام، قيام پانزده خـرداد نقطـه آغـاز نهـضت بازگـشت بـه                    

هاي اسالمي در نقـاط مختلـف پديـد آمدنـد و جـو               از آن پس انجمن    .خويشتن در كشور شد   
    ) 183 ، 1374ملكوتيان ، ( . مي شكسته شدها و ديگر مجامع به آراغيراسالمي در دانشگاه

  

  ) ره ( كاپيتوالسيون و تبعيد امام خميني  -5

 و در زمان    1342هاي آنها، ابتدا در سال      مريكا و خانواده  آاليحة مصونيت مستشاران نظامي     
وزيـري   و در زمان نخست    1343 علم به تصويب رسيده بود و در سال          هللا نخست وزيري اسد  

به موجب اين اليحـه،     . ور دوباره در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رسيد          حسنعلي منص 
هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمة آنها اعم از نظـامي و             مستشاران نظامي آمريكا و تكنسين    

ها و اعضاي سياسي شخصي از شمول قوانين قضايي ايران معاف شده و با آنها همانند ديپلمات        
تصويب اين اليحه در مجالس ايران كه به معناي قانوني          . رفتار مي شد    هاي خارجي   سفارتخانه

شدن سند اسارت و بندگي ملت و دولت ايران به دست آمريكا بود، مورد اعتراض شديد امـام                  
    )446، 1367عميد زنجاني ، ( . قرار گرفت

يون در   به محض اطالع از تصويب اليحه كاپيتوالسـ        1343در چهارم آبان    ) ره(امام خميني   
اي را ايراد كرد و رسوايي جديد رژيم شـاه را بـراي مـردم ايـران                 مجالس ايران، سخنان كوبنده   

تشريح كرد و معظم له طي سخنان شديد اللحن خود نفوذ گستردة آمريكا در ايران را بـه همـه                    
   ).467همان، ( .هاي ما از آمريكا و اسرائيل استاعالم خطر كرده و گفت كه امروز تمام گرفتاري

اي هيجان انگيـز    هاي زيادي از مردم قم و اطالعيه      سخنان شديد و تند امام در حضور گروه       
هاي درنگ در سراسر ايران پخش شد ، بار ديگر موجي از اعتراضايشان كه با تيراژ وسيع و بي

ر انگيز سخنان امام د   شاه كه از نفوذ شگفت     .شديد امت مسلمان ايران عليه رژيم شاه برانگيخت       
توده هاي مختلف مردم به وحشت افتاده و وجود مبارك رهبر نهـضت اسـالمي ايـران را سـد                    

دانست، بار ديگر بـه فكـر بازداشـت و تبعيـد امـام      بزرگي بر سر راه مقاصد ضد ديني خود مي  
 به منزل معظم له يورش      1343به همين منظور، نيروهاي امنيتي شاه در شب سيزدهم آبان           . افتاد

چـون بازداشـت امـام در داخـل         .  دستگيري شبانه ايشان را به تهران منتقل كردنـد         برده، پس از  
دوانـي ، ج    (. موجب اعتراض شديد قرار مي گرفت، ايشان را در همان روز به تركيه تبعيد كردند              

   )25-24 ، بي تا ، 5
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  نگراني علماي شيعه از وابستگي كشور به بيگانگان :  ب 
 كـه   "ناسيوناليسم مثبت "سياست موازنه مثبت تحت عنوان       1332 مرداد   28پس از كودتاي    

داراي سابقه ديرينه در روابط خارجي كشور بود ، بر سياست خـارجي ايـران حـاكم گرديـد و                    
اصل اساسي در سياست ناسيوناليسم مثبت متحد شـدن بـا           . جايگزين سياست موزانه منفي شد    

ادن امتيازات اقتصادي و مشاركت و هم       غرب و در رأس آنها با اياالت متحد آمريكا از طريق د           
  . پيماني نظامي و شركت ندادن اتحاد جماهير شوروي در اين همكاري است 

. عنوان كشوري دست نشانده در حوزه نفوذ غرب مطرح است         ه  در اين دوره ايران عمدتاً ب     
 سياست  حاكم بر "نگاه نو " مرداد، استراتژي انتقام گسترده يا       28در هشت سال پس از كودتاي       

اين استراتژي با روي كار آمدن ژنرال آيزنهاور مطرح و پيگيـري شـد، در               . خارجي آمريكاست 
 تـرومن بـود و بـه نوشـته          "سـد نفـوذ   "واقع ادامه جدي تر و آشتي ناپـذيرتري از اسـتراتژي            

 .مترين زمينه ايجاد رابطه دست نشاندگي بين ايران و آمريكا بود           كه مه  "نگاه نو "گازيوروسكي  
    ) 268 ، 1376زغندي ، ا( 

مريكـا را بايـد در      آدر حقيقت اولين نشانه جديد همبستگي نظامي بين دو دولـت ايـران و               
الحاق ايران به اين پيمان  به اين معناست كه ايـران آشـكارا سياسـت سـنتي                  . پيمان بغداد ديد    

هـد مـصدق   خود را كه تعقيب استراتژي قدرت سوم بود، رها كرد و از اعمال سياست عـدم تع            
   ) 270همان ،  ( .خودداري ورزيد و در عوض هم پيماني با غرب را انتخاب كرد

 مرداد ، عقد قرار داد كنسرسيوم و عضويت ايران در پيمان بغداد ، هـر سـه بـه                    28كودتاي  
از اوايـل دهـه     . ترتيب نمودار گستردگي روابط سياسي ، نفتي و نظامي ايـران بـا آمريكاسـت                

 مطرح شـد و تـا پايـان سـلطنت           "سياست مستقل ملي  " ايران با عنوان      سياست خارجي  1340
محمدرضا شاه ادامه يافت و جهت گيري سياست مستقل ملي نيز در درجه اول معلول هژموني                

بـه نوشـته   . و منافع نظام بين المللي و در درجه دوم ناشي از مسائل و امور داخلـي ايـران بـود      
مت ايران به دنبال اختناق داخلي عمدتاًٌ در پي سـركوب            به بعد حكو   1960فردهاليدي، از دهه    

مريكـا و ديگـر     آهاي ايران، دولت    و اختناق خارجي نيز بود و اين سياست بود كه منافع دولت           
     )284همان ، ( . اش را تأمين مي كردداريمتحدان سرمايه

ويـت شـد و     مريكـا، روابـط ايـران و اسـرائيل نيـز تق           آدر راستاي گسترش روابط ايـران و        
وابستگي نظـام سياسـي     . اسرائيل را شتاب بخشيد    المللي هم روند نزديكي ايران و     تحوالت بين 

ايران به بلوك غرب و بسط و گسترش روابـط ايـران و اسـرائيل موجبـات نارضـايتي علمـا و                      
ويژه آمريكـا  هشريعت مداران را بيش از پيش تشديد كرد و اينان در اعتراض به نفوذ بيگانگان ب      

اي اعالم  امام خميني به مناسبت آغاز محرم طي اطالعيه       . و اسرائيل، نگراني خود را ابراز كردند      
دستگاه جبار بـا    .  آقايان بدانند كه خطر امروز بر اسالم كمتر از خطر بني اميه نيست               ": كردند  
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ات را بـه  دسـتگاه تبليغـ  . كنـد همراهي مي) فرقه ضاله و مضله(تمام قوا با اسرائيل و عمال آنها  
هـا  در ارتش و فرهنـگ و سـاير وزارتخانـه         . دست آنها سپرده و در دربار دست آنها باز است           

خطر اسـرائيل و عمـال آنهـا را بـه        . هاي حساس به آنها داده اند     براي آنها جا باز نموده و شغل      
ديانت در نوحه هاي سينه زني از مصيبت هاي وارده بر اسالم در مراكز فقه و    . مردم تذكر دهيد  

    )430-429 ، 1360روحاني ، (  "...و انصار شريعت يادآور شويد
ها مبني بر اينكـه عليـه شـخص اول          در مقابل درخواست رژيم از منبري     ) ره  ( امام خميني   

مملكت سخن نگويند و عليه اسرائيل نيز سخن به ميان نياورند و مرتب به گوش مردم نخوانند                 
 تمـام   ":  اعـالن كردنـد     ) 432همـان ،    (  ،ه بگوينـد آزادنـد    كه اسالم در خطر است ديگر هر چـ        

اگر از ايـن سـه موضـوع بگـذريم          . ها و اختالفات ما بر همين سه موضوع نهفته است         گرفتاري
بايد ديد اگر ما نگوييم اسالم در معرض خطـر اسـت ، آيـا در معـرض                . ديگر اختالفي نداريم    

ان است ، آيا آن طور نيست ؟ اگـر مـا نگـوييم              اگر ما نگوييم شاه چنين و چن      ... خطر نيست ؟    
اسرائيل براي اسالم و مسلمين خطرناك است ، آيـا خطرنـاك نيـست ؟ اصـوالً چـه ارتبـاط و                      
تناسبي بين شاه و اسرائيل است كه سازمان امنيت مي گويد از شاه صحبت نكنيـد، از اسـرائيل                   

   ) 459همان ، (. نيز صحبت نكنيد
رژيـم ايـران اسـتقالل كـشور را       ":  قانون كاپيتوالسيون فرمودنـد    امام خميني در اعتراض به    

مريكا اعالم داشت ، چنين روزي عـزاي ملـت          آفروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به          
 روحـاني،  (. "ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزنـد                 

اي تصويب اليحه   طي اطالعيه ) ره  ( سخنراني امام خميني    دنبال اين   ه   ب  )726-720 ،   1360 ،   1ج  
 اقرار رژيم به مـستعمره بـودن        " و   " سند بردگي ملت ايران      "را   كاپيتوالسيون را محكوم و آن    

 ناميد و نـسبت بـه   "حيثيت يهاي بايران و ننگين ترين و موهن ترين تصويب نامه غلط دولت     
     )153-150 ، 1صحيفه نور ، ج ( .سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار داد

    مـن  ": مرعشي در اعتراض به تـصويب اليحـه كاپيتوالسـيون ابـراز نگرانـي كـرد                اهللا   آيت
دانم به كدام يك از مصيبت ها گريه كنم؟ به مخالفت با صريح احكام اسالم و قرآن گريـه                   نمي

آزادي مجالس تبليغـاتي    كنم؟ يا به نشر كتب ضاله و مطبوعات ضد اسالمي گريه كنم؟ به عدم               
مذهبي گريه كنم ؟ يا به محدوديت گويندگان ديني گريه كنم؟ به وضع ملـت سـتمديده گريـه                   

    )332 ، بي تا ، 4دواني ، ج (كنم ؟ 
 شريعتمداري نيز با اعالن مباينت تـصويب اليحـه كاپيتوالسـيون بـا ديـن و قـانون                   اهللاآيت

    خاطره آميـز و بـراي ملـت ذلـت آميـز دانـسته و               را براي امنيت و استقالل كشور م       اساسي، آن 
اين قانون برخالف موازين قوانين اسالمي اسـت و بـه حيثيـت و آبـرو و اسـتقالل                ": گويندمي

     )326همان ، (  "سازدمسلمان لطمة بزرگي وارد مي
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  گفتمان هاي سياسي مجاور و غرب : ج 
گسترده و همه جانبه اسـتعمار      انحطاط و عقب ماندگي داخلي كشورهاي اسالمي و هجوم          

هاي مسلمانان در دو قـرن      واكنش. ي را در ميان كشورهاي اسالمي برانگيخت      يهاغرب، واكنش 
نخست جريان پيروي از تمدن  . اخير نسبت به دو موضوع مذكور به دو صورت كلي بوده است           

 احيـاء و    زدگي را در بر مي گيرد و دومي جريـان         گرايي تا غرب  غرب كه طيف وسيعي ازغرب    
اصـالح طلبـي   (بازسازي تفكر ديني است كه طيف وسيعي از بنيادگرايي تا راديكاليسم اسالمي    

         :طلبـي دينـي عبارتنـد از      هـاي مهـم جريـان اصـالح       اصـول و ويژگـي    . شودرا شامل مي  ) ديني
  ، ها و بازگشت به اسالم اصـلي و اصـول اوليـه            پيراستن عقيده مسلمانان از خرافات، بدعت      -1
 هماهنـگ   -3 وحدت و همبستگي مسلمانان در برابر خطر سلطه فرهنگي و سياسي غرب،              -2

  . كردن تعاليم و رهنمودهاي ديني با عقل و مقتضيات زمان 
كند، را از بنيادگرايان و علماي سنتي متمايز مي       ) راديكاليسم اسالمي (آنچه كه اسالم گرايان     

. له اجتهـاد اسـت    ئله زن و مس   ئله تجدد، مس  ئي، مس اختالف نظر آنها در خصوص انقالب اسالم      
هـاي بنيـادگراي    از رژيم ) ره(گرايان راديكال چون امام خميني      اين چهار نكته جدا كننده اسالم     

ـ      . محافظه كار چون عربستان سعودي، پاكستان است       عنـوان يكـي از     ه  انقالب اسـالمي ايـران ب
له ئگرايـي در كـشورهاي اسـالمي مـس        مظاهر جريان اسالم گرايي اسـت و در پيـدايش اسـالم           

 بنابراين از يك طرف بسط و گسترش گفتمـان غـرب و از              .فلسطين بسيار تأثيرگذار بوده است    
له فلـسطين   ئهاي مجاور به ويژه مـس     طرف ديگر عوامل داخلي و باالخره از طرف سوم گفتمان         

ـ            در شكل  ي بـر دخالـت در      گيري گفتمان سياسي جديد در ميان علما و شريعتمداران ايـران مبن
  .اندثر بودهؤهاي سياسي، بسيار مسياست و حضور در صحنه

   

 انتقال رهبري حركت هاي مخالف رژيم پهلوي بـه نيـروي مـذهبي و قـرار                 -د  

  گرفتن مرجعي سياسي در رأس جريان هاي ديني  

براساس نوع عكس العمل جامعه ايراني در قبال موج جديـد تمـدن غربـي، چهـار جريـان                   
اند كه اين چهار جريان      قابل تشخيص  1332 مرداد،   28ري از جنبش تنباكو تا كودتاي       عمده فك 

         گرايــي  ناسيوناليــسم و ملــي-2طلــب روشــنفكران ســكوالر،  جريــان اصــالح-1: عبارتنــد از
كارهاي خـاص خـود   هر كدام از اين چهار جريان راه .  جريان فكري اسالمي   -4 ماركسيسم   -3

  . قب ماندگي ايران و عوامل توسعه ايران را داشتند را در خصوص علل ع
هـاي  هـا و آمـوزه    در اين دوران، هر سه جريان اول، جريان مـسلط بودنـد كـه ايـدئولوژي               

وارداتي و از تبعات تجدد بودند، بر همين اساس همه آنها دچار نوعي التقاط و تعارض دروني                 
يـران تجـانس الزم و كـافي را نداشـتند و            منطقي بودند و با مباني فرهنگي، تاريخي و مذهبي ا         
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كدام از جريان هـاي فـوق اسـاس         عالوه بر اين هيچ   . جريان اسالمي نيز در حالت انفعالي بود        
طور كامل نفي نكردند و مبارزات غالباً در چارچوب قانون اساسي و اصـول              هنظام سلطنتي را ب   

خص جايگزين براي نظام سـطنتي      مشروطه بود ، لذا اين جريان هاي چهارگانه فاقد الگوي مش          
: ي فكري ايندوره قابل تشخيص اسـت      جريان ها عبارت ديگر، دو ويژگي اساسي در       ه  ب. بودند

دوره ، عقب ماندگي ايران و چگونگي مـدرنيزه كـردن ايـران               اساس مباحثه سياسي در اين     -1
ي قرار داشـتند     در طول اين دوره سه جريان اول، مسلط بودند و در مركز سياست ايران              -2. بود

 28امـا از كودتـاي      . در حاليكه نيروي مذهبي در حاشيه بود و از موضع انفعالي برخوردار بـود             
آرايي نيروهاي اجتماعي ايران متمايز از گذشته شد، بدين معنا كه            به بعد نوع صف    1332مرداد  

وجـود  هاي مخـالف وضـع م     نشين نيست بلكه در مركزيت جريان     نيروي مذهبي نه تنها حاشيه    
. هاي مخالف رژيم پهلوي را نيز به عهـده دارد          و حركت  جريان ها قرار گرفته است و رهبريت      

گيـرد،   جريان فكري فقاهتي و واليتي به رهبري امام شكل مـي           1342با قيام پانزده خرداد سال      
، الگـوي   عالوه بر نفي وضع موجـود و مخالفـت بـا اسـاس نظـام سـلطنتي                ) ره  ( امام خميني   

بنابراين انتقال رهبريت مبـارزه بـه   .  مطرح ساختند"الگوي واليت فقيه"ي نيز در قالب     جايگزين
از عوامـل   ) ره  (گيري جريان فقاهتي و واليتي به رهبـري امـام خمينـي             نيروي مذهبي و شكل   

  .  دوره مبني بر ضرورت دخالت در مسائل سياسي است گيري گفتمان اينثيرگذار در شكلأت
  

  نتيجه گيري 
  تر و  دقيقراهاي سياسي فهم آنهابندي انديشه معيار مشخص و شفاف در طبقهوجود

مشكل اساسي اغلب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي شيعه به رشته تحرير . كندتر ميآسان
مندي آنها از روش و رويكرد مناسب است كه در نتيجه موجب آشفتگي و اند عدم بهرهدرآمده

ها است كه نسل امروز دليل همين آشفتگيه ب. بيل از آثار گشته استعدم انسجام كافي اين ق
عبارت ه ب. آگاهي كافي از تحوالت گذشته انديشه سياسي شيعه و جايگاه كنوني آن ندارد

در تبيين ماهيت انديشه سياسي شيعه سه . ديگر، ماهيت انديشه سياسي، كامالً شفاف نيست
  : زديدگاه عمده وجود دارند كه عبارتند ا

شهري، فلسفه يوناني شناسانه كه بر تداوم انديشه سياسي ايرانديدگاه شرق -1
 .ها، فلسفه سياسي و فقه سياسي مسلمانان تأكيد داردنامهو حقوق رم در سياست

ديدگاه سنتي كه بر تداوم در حوزه تمدن اسالمي با اعتقاد به برتري و  -2
 .نمايد مرجعيت متقدمان تأكيد مي

گفتمان، كه تداوم انديشه را نفي كرده و به اثبات اصالت ديدگاه تحليل  -3
 .پردازد ن در دوره هاي مختلف ميناانديشه سياسي مسلما
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در اين مقاله با بهره گيري از رويكرد سوم تحول گفتمان سياسي شيعه در قرن بيستم مورد 
در دوره كه گفتمان سياسي شيعه  آن است يافته هاي پژوهش حاكي از. تحليل قرار گرفت 

هاي مختلف وحدت گفتمان ندارد، بلكه در دوره) ع(غيبت برخالف دوره حضور امام معصوم 
در يك نگاه كلي، گفتمان سياسي . هاي سياسي متعددي شكل گرفته استبنا به عللي گفتمان

  :توان به شش دوره تقسيم كردشيعه را به لحاظ تاريخي مي
  گفتمان امامت  -1

 )   ق 905 -329( گفتمان سلطان عادل  -2
  ) 1324 – 905(گفتمان مشروعيت دادن به سلطان عادل  -3
 گفتمان دو بعدي سلطنت مشروطه و مشروطه مشروعه  -4

  .1340گفتمان سياست گريزي، پس از شكست انقالب مشروطه تا دهه  -5
ل سياسي با هدف تشكيل حكومت ئگفمان ضرورت دخالت در مسا -6

 .اسالمي يا گفتمان واليت فقيه 

گريزي و ، سياست1340و، گفتمان غالب شيعه پس از شكست انقالب مشروطه تا دهه از اينر
  : گيري علماي شيعه بسيار مؤثر بودعدم دخالت در سياست بود كه دو عامل اساسي در اين موضع

  بدفرجامي و شكست انقالب مشروطه   -1
  عدم رضايت علماي شيعه از سياست هاي حاكم -2

ساير مراجع بعد از مشروطيت بنا به علل فوق از حضور اهللا بروجردي نيز همانند آيت
اهللا بروجردي فصل نويني اما با رحلت آيت. سياسي فعال در مسائل اجتماعي خودداري كردند

 15با قيام ) ره(ويژه امام خميني ه ب. وجود آمده توأم با تحول در نگرش و عمل علماي شيعه ب
افراد ديگري از نوگرايان . ل سياسي شدئ در مسا و بعد با تز واليت فقيه درگير1342خرداد 

اهللا طالقاني، استاد مطهري، شريعتي و بازرگان هر يك از نگاه خاص خود ديني از قبيل آيت
بدين ترتيب در اين دوره شيعه شاهد تحول گفتمان است كه منحني اين . درگير سياست شدند

گرايي سياسي هاي فعالو زمينهعلل . گرايي سياسي استتحول از سياست گريزي به فعال
  :شيعه در اين دوره عبارتند از

  :ترين آنها عبارتند از سياست هاي رژيم پهلوي كه مهم-الف
 تالش رژيم براي محدود ساختن علمي شيعه به امور شرعي  -1

 مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي  -2

 انقالب سفيد شاه و پيامدهاي آن  -3

 ي خونين فيضيه قم فاجعه -4
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 )ره ( خميني متوالسيون و تبعيد اماكاپي -5

   علماي شيعه از وابستگي كشور به بيگانگان نگراني -ب
  . گفتمان هاي سياسي مجاور و غرب -ج

هاي علماي شيعه بنا به علل سياسي و گيريگفتمان شيعه، توأم با نوع موضع بدين ترتيب،
يعي پس از انقالب مشروطه، دنبال انشقاق و انزواي عالمان شه  ب.اجتماعي متحول بوده است

ل سياسي با هدف ئگفتمان ضرورت دخالت در مسا) ره( با رهبري امام خميني 1340در دهه 
تشكيل حكومت اسالمي شكل گرفته و با پيروزي انقالب اسالمي، روحانيت شيعه در مسند 

  .كردحاكميت قرار گرفت و گفتمان واليت فقيه با ورود به قانون اساسي جنبه حقوقي پيدا 

  

   و مĤخذمنابع
 . ، تهران ، نشر قومس 1320 -57) دولت دست نشانده  (روابط خارجي ايران) 1376(ازغندي ، عليرضا ،  -1

 . ، تهران ، شركت سهامي انتشار ي مرجعيت و روحانيتبحثي درباره) 1341(جمعي از دانشمندان ، -2

 . ، ويراست اول ، قم  ، معارفاد آندي رخي و چگونگي انقالب اسالمي، چرا)1377(جمعي از نويسندگان -3

، 16 ، ش 4 ، سال  مجله علوم سياسي»بحثي درباره ي مرجعيت و روحانيت « ) 1380(درخشه ، جالل ،-4
 .زمستان 

 . ، بي جا ، بنباد فرهنگي امام رضا 2؛ ج نهضت روحانيت ايران، )بي تا (دواني، علي -5

 . ، بي جا ، بنباد فرهنگي امام رضا3؛ ج ايراننهضت روحانيت ، )بي تا (دواني، علي --6

 . ، بي جا ، بنباد فرهنگي امام رضا4؛ ج نهضت روحانيت ايران، )بي تا (دواني، علي -7

 . ، بي جا ، بنباد فرهنگي امام رضا5؛ ج  نهضت روحانيت ايران،)بي تا (دواني، علي -8

 . ، بي جا خميني در ايرانبررسي تحليلي از نهضت امام ) 1360( روحاني، سيدحميد،-9

 . تهران، انتشارات راه امام بررسي تحليلي از نهضت امام خميني در ايران) 1361( سيدحميد، روحاني،-10
  1 ف ج ،صحيفه نور-11 

 .، تهران ، نشر كتاب سياسي انقالب اسالمي و ريشه هاي آن ) 1367( عميد زنجاني، عباسعلي،-12

 . ، ترجمه عبدالرحيم گواهي ، تهران ، قلم اي انقالب ايران ريشه ه)1369(كدي ، نيكي -13

  .، چاپ دوم، تهران ، طرح نو حول گفتمان سياسي شيعه ت) 1379(كديور، جميله، -14
  .1، اسناد انقالب اسالمي، ج ) 1374(مركز اسناد انقالب اسالمي -15
 .2، اسناد انقالب اسالمي، ج) 1374(مركز اسناد انقالب اسالمي -16
-18-16ايران، تهران، دانشگاه تربيت  .5، اسناد انقالب اسالمي، ج) 1374(مركز اسناد انقالب اسالمي -17

 ، تهران ، دفتر انتشارات 2 و 1تاريخ سياسي معاصر ايران، ج ) 1361(مدني، سيد جالل الدين . مدرس
 .اسالمي 

قوع انقالب هاي فرانسه روسيه و اي چرايي و چگونگي وبررسي مقايسه) 1374(ملكوتيان ، مصطفي -19

 .دانشگاه تربيت مدرس  تهران،،ايران
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