
  

  

  

  

  

  

  

سیاسی و علل بروز و آثار آن در انقالب - جتماعیاهاي  چالش
  مشروطه و انقالب اسالمی 

  حسین میرچراغ خانی/عباسعلی عظیمی شوشتری
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  چکیده
 متعـددهـای  اهداف خود با چالشها در مسیر استمرار، تکامل و اجراسازی  انقالب

 دیگـرهـای  ، در انقـالبرو ازاینو اند  همشابها   بسیاری از این چالش.اند ه بودرو روبه
وجود چنین . دنباشبوده  یکسان  آنها،اگر بسترهای وقوعویژه  اند؛ به ه تکرار شدنیز

آورد تـا از   مـیبعدی فـراهمهای   فرصت مناسبی را برای رهبران انقالب،تشابهاتی
 معاصـر هـای بـزرگ دورۀ ، از انقـالبانقـالب مـشروطه.  استفاده کنندهاتجارب آن

 بـه انحـراف ، آنکـه سـرانجام  شـدرو  روبـههـای زیـادی  بـا چـالشایران است کـه
مـسئلۀ مقالـه، یکسانی بسترهای این رویداد با انقالب اسالمی، به  باتوجه. انجامید
.  سیاسی انقالب مشروطه با انقالب اسالمی اسـت-اجتماعیهای   چالشمقایسۀ

. اسـتشـدنی ر انقـالب اسـالمی نیـز تکرار، د ایـن پـژوهشۀمورد مطالعـًاحتماال 
هـای انقـالب مـشروطه و انقـالب   این است که وجوه تشابه چـالشسؤال، رو ازاین

  ؟ اند کداماسالمی 

                                                       
  .استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق )نویسنده مسئول(- abazimy@gmail.com.  
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. پرسـش اسـتایـن  تاریخی به دنبال پاسخ بـه تحلیلی - این مقاله با روش توصیفی
ن نمایی اختالفات بـین نخبگـا  بزرگ.١:  ازاند عبارتدست آمده  بهین نتایج تر مهم

ــۀسیاســی-اجتمــاعی ــین فاصــله ایجــاد .٢ جامعــه؛  و درگیرکــردن بدن  نخبگــان ب
 پاسخ کاذب به نیازهـای حقیقـی جامعـه و .٣انقالب؛  رهبران و سیاسی-اجتماعی

   .انحراف افکار عمومی
مـشروطه و هـم در دوران انقـالب اسـالمی مـشاهده دوران هم در ، هاین سه شیو

  .شود می

  واژگان کلیدي
  ب، انحراف، مشروطه و اسالمیسیاسی، چالش، انقال اجتماعی،

  مقدمه
،  تـاریخگیـری از اهمیـت بهـره. ین منابع معرفت بشری اسـتتر مهم ازهای تاریخی  تجربه

کیدد که به شو  می مشخصگاه آن  تجربه و پنـد گـرفتن بر) آیات و روایات(ی های دین  آموزهتأ

 بـه داسـتان مکـری قـرآناختصاص بخش قابل توجهی از آیـات . از تاریخ توجه صورت گیرد

 ارجـاع بـه تـاریخ در داسـتان ۀفلـسف. های گذشته، بیانگر اهمیت توجه به تاریخ است امت

،  یوسفخداوند متعال در آیۀ پنجم سورۀ.ت عبرت گرفتن معرفی شده اس،حضرت یوسف

 کنـد و در آیـۀ دوم سـورۀ ذکـر مـیهای گذشته را عبرت گرفتن  هدف از نقل سرگذشت امت

مبنـای ایـن امـر نیـز بـه نـوع . دخوان فرامیت را به اندیشیدن در تاریخ حشر، دارندگان بصیر

داند کـه   میالهیهای   تابع سنت،ناخواه گردد که آن را خواه نگرش اسالم به زندگی بشر برمی

 ، ایـن امـر١. تـصریح شـده اسـت سورۀ فتح به آن٢٣ۀ  که در آیگونه همان تغییرناپذیر است؛

 در عوامـل ،ادیـبا وجود اختالفـات ز ها انسان ی زندگراتییحوادث و تغشود که   میموجب

ین عبـرت از حـوادث گذشـته، تـر مهـم. شـته باشـندشباهت دا باهم ، و تحولریی تغیقیحق

  . از حوادث مشابه استیریشگی و پندهی آیهادیتهدجلوگیری از 
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حـوادث تـاریخ بـه ترین  انگیز ین و عبرتتر مهمها که از   انقالبدرخصوصاین موضوع 

یک فرمول اند،  کوشیدهکه برخی  ای هگون  بهادق است؛ ص، بیش از دیگر حوادثآیند  میشمار

 رخ داده  واحـدِاگر در بستر اجتمـاعیویژه   به١. تدوین کنندهمۀ آنهایکسان و مشخص برای 

 مانند انقالب اسالمی و انقالب مشروطه که هـر دو در فاصـله زمـانی نـسبتا کـم در باشند؛
ً

کـه انقـالب هـایی   این واقعیت موجب شده است که بسیاری از چـالش.اند هافتایران وقوع ی

  . مشروطه با آنها دست به گریبان بود، پیش روی انقالب اسالمی نیز قرار گیرد

  هاي مفهومی  بررسی
و در شده بیان » چالش«و » انقالب« مراد از مفاهیم  کلیدی مقاله یعنی ،اختصار به ،نخست

  .استشده  اصلی مقاله بررسی مسئله ، نظریهارچوبچ با تبیین ،ادامه

 شدن، تغییر، تحول، از حـالی بـه حـالی تبـدیل شـدن، تبـدل،  انقالب به دگرگون-الف

الب تـا قـرن مفهـوم انقـ .)»انقـالب«ذیـل واژۀ : ١٣٤٦دهخـدا،( استحاله و تقلب معنا شده اسـت

 قانونمنـدرانـی، مـنظم و رفت و بـر حرکـت دو کار می  به علم نجومشانزدهم بیشتر در حوزۀ

 شـد و بـه عرصـۀ سیاسـی اما از قرن هفـدهم وارد ؛)٣٦: ١٣٦١آرنت، (کرد   میستارگان داللت

ای  هدیـپداز منظر این مقاله، انقـالب  . بخشی از تحوالت سیاسی و اجتماعی اطالق گردید

  : استریزهای  ویژگیاست که واجد 

  ؛اقتصادی جامعه اجتماعی و حتیاسی، فرهنگی، یجاد تحول اساسی در نظام سیا. ١

 معموال مشخص ن، که زمان آغاز آنیی است طوالنفرایند. ٢
ً

 حرکـت کیـ اما با ؛ستی

  ؛دانجام اسی جامعه میی مردمی همراه است و به تحول نظام سۀجانب همه

  نباشد؛شده  نییتع شیای ازپ بسا برنامه  هرچند روند کلی آن چه؛دار حرکتی است هدف. ٣

 »انقالب مشروطه« تحت عنوان ١٢٨٥سال به در دو مقطع زمانی منتهی ای  هچنین پدید

  . رخ داد»انقالب اسالمی« با عنوان ١٣٥٧و منتهی به  سال 

                                                       
گاهی از این نظریات  . ١   ).١٣٩٢ استانفورد کوهن،( .ک.ربرای آ
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. سیاسـی اسـت- علـوم اجتمـاعیاز پرکـاربردترین مفـاهیم عرصـۀ مفهوم چـالش -ب

و  سیاسـی -هـای اجتمـاعی  بر حالت غیر طبیعی پدیـده،برداشت عمومی از مفهوم چالش

 و جنـگ  به زدوخورد،،در منابع لغوی فارسی. فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب داللت دارد

ذیـل واژۀ : ١٣٤٦دهخـدا، ( معنـا شـده اسـت ورشیـ و  حمله)»چالش« ۀ ذیل واژ،عمید( جدال کردن

 آن ذکر شـده اسـت کـه بـا برداشـت کنـونی از مفهـوم دربارۀ البته معانی دیگری نیز .)چالش

بـرای چـالش اسـتفاده » Challenge  «در زبان انگلیسی از مفهـوم. دارند سازگاری ن،چالش

 یتالشـ ،آن بـا مواجهـه کـه دشـوار و دیـجد یا دهیپد و تیوضع« شده که  عبارت است از

ایـن مقالـه از مفهـوم  آنچـه کـه در .)٣٤: ١٣٨٤ذوعلـم،( »کنـد جابیا را کننده نییتع و سخت

 آنها انقـالب مـشروطه از مـسیر اصـلی خـود بسب به متغیرهایی است که ،چالش اراده شده

تواننـد انقـالب   مـیتوجهی به آنهـا  کنونی و بی، که در صورت تحقق در دورۀمنحرف گردید

   .ندناسالمی را نیز از مسیر حقیقی خود منحرف ک

   نظريچهارچوب
 انقـالب سیاسـی- اجتمـاعی هـای چالش مقایسه و  اصلی مقاله یعنی تطبیقبه مسئلۀ باتوجه

ای، روشی مناسب  اسالمی، روش مقایسه انقالب سیاسی- اجتماعی های چالش با وطهمشر

ای  هدر تعریــف روش مقایــس) ١٩٣٣ متولــد (١ریچــارد رز. اســت ایــن مــسئلهبــرای تبیــین 

و آشـکار منـد  نظـامای  هنوعی مدرک تجربی در تالش برای مقایس «، این روش کهنویسد می

ی مـورد ها ها و تفاوت شباهت ، که در آن)١٣٨٧: ٢٨١کر،مارش و استو(» های سیاسی است پدیده

سیاسی حـداقل دو های   در حوزه نظامبیشتر اگرچهکه ) rose.1991:446 (دنگیر  میمطالعه قرار

ایـن . هـستستفاده در تحلیل حوادث سیاسی نیـز د، قابل انگیر  میکشور مورد استفاده قرار

؛ با انقالب اسالمی استفاده شده اسـتآن های   در تحلیل حوادث مشروطه و شباهت،روش

کند، یکی انقالب  پذیر می مقایسه چند امر ثابت وجود دارد که آنها را ، در این دو انقالبزیرا

                                                       
1. Richard Rose. 
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دوم . اد کردنـدسیاسی ایران ایجـ-بودن هر دو حادثه و تحول اساسی که در اوضاع اجتماعی

 این دو حادثـه در عـین نها؛ اما آ ضد استبدادی بودن؛ و سوم شیعی ایرانوقوع آنها در جامعۀ

ودی متفـاوت تاحـد در دو مقطع زمانی متفاوت و بر دو مبنای فکـری ،ثابت بودن اشتراکات

 .در تحلیل حوادث دو انقـالب مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـتها  که این تفاوت رخ دادند

محـور  دو انقـالب را در ، مـوردیای  قالـب مطالعـه ایـن بررسـی دردرواقـع، ترتیـب این به

د و  وجــوه مــشترک هــر دو انقــالب را هــم در ســنج مــیسیاســی - هــای اجتمــاعی چــالش

سـپس برآینـد و آثـار . دشـمار مـیها بر  چالشهای پیش روی آنها و هم در علل بروز چالش

  بـه تحلیـل گذاشـته،دنگذار  می گذاشته و در هردوی این حوادث تاریخی بر جامشابهی که

  ١.شود می

 صـورت  بهه مرحله برای حوادث بنیادین در دوران انقالب مشروطه س، این تحقیقازنظر 

وادث  مـدل تحلیـل حـ،فراینداین . را در پی داشتی رخ داد و انحراف در این انقالب فرایند

 بـه ایـن ، مـذکورفرایند. دهد  میاین مقاله تشکیل خان را درمشروطه تا روی کار آمدن رضا

 گـردد و بدنـۀ نمایی مـی سیاسی بزرگ- اجتماعیشکل است که ابتدا اختالفات بین نخبگان

 نخبگـان بـین فاصـله جامعـه بـا  ایجـادبندی   قطبسپس. شود  میجامعه درگیر اختالفات

 با پاسخ کـاذب بـه نیازهـای درنهایت،. گیرد  میانقالب در دستور کار قرار رهبری و سیاسی

جامعـه هـای  ارزشر  ملـت و تغییـ، بـه تغییـر ذائقـۀحقیقی جامعه و انحراف افکار عمومی

ای  هسیـروش مقاکیفـی آن  بـا هـای   متغیـردربارۀ آن فرایندهمین مدل تحلیل و  .دانجام می

 و گیـرد مـی نیز در حوادث چهل ساله انقالب اسالمی مورد مطالعه و تطبیق قرار  رزچاردیر

هـای  ویژگـی دلیـل بـه ، سیاسـیدر تحلیـل ایـن حادثـۀ. شـود  مـیآنها روشنهای  مشابهت

هـا را   تفـاوتازجملـه ٢مدل رز در سیاسـت تطبیقـیهای   ما تمام عناصر و مؤلفهان،شخاص

 هدف در اینجا صرفا مطالعهزیرا ایم؛ کار نگرفته به
ً

 درکـی ای تطبیقی نبوده است، بلکـه ارائـۀ 

                                                       
توان روش این مقاله را مشابه روش تدا اسکاچ پل در تحلیل تطبیقی سه انقالب فرانسه، شوروی و چین دانست که   می،درواقع .١

  .های آنها نمود رغم وجود بسترهای متفاوت وقوع آنها سعی در استخراج مشابهت به
٢  . Comparative Politic.  
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 ناچـار بـهاین امـر، . و نتایج آنها در انقالب اسالمی استها  صحیح از احتمال تکرار چالش

  .دهد ها می به تبیین مشابهتمحوریت بحث را 

  

  
  

  

                                                   

  

  

  

  بدنۀ جامعه درگیرکردن و سیاسی-اجتماعی نخبگان بین اختالفاتنمایی  بزرگ

نقـالب  آن است که به هر دلیلی تالش شود اختالفات میان رهبران ا،منظور از این عنوان

، بـیش از آنچـه کـه واقعیـت دارده،  انقالبـات وجـود داشـت در همۀکه امری معمول است و

نمایش داده شود و یک یا چند جریان اصلی، طرف مقابل خود را برای اساس انقالب، خطر 

بدنۀ جامعه را به درگیری کشاند و سـبب  ، حذف آن بر آید و از این طریقدرصددتلقی کند و 

  .کنیم  میمشروطه و انقالب اسالمی بررسیاین موضوع را در هردو انقالب . دبحران شو

   انقالب مشروطه) الف
 و مراجع بزرگی ماننـد مالمحمـدکاظم شد نهضت مشروطه با  محوریت جریان دینی شروع

 ی در اثنـا.ت کردنـدیـجنـبش حمااز ) ١٢٥٥ متولد (یمعروف به آخوند خراسان، خراسانی

 مشروطه و دار طرفش ی گرایکی :شکل گرفت ش متفاوت در جریان مذهبیینهضت، دو گرا

  اختالفات نخبگانایی نم بزرگ

 بین نخبگان ایجاد فاصلھ

انحراف افکار 
 عمومی
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 ی اسـت و رهبـری آخونـد خراسـان،ش اولی گرایندۀنما.  مشروعهدار مشروطۀ ی، طرفگرید

خـوبی از ایـن  بـه ،مخـالفهای  جریان. گرفت برعهده یزدیدمحمدکاظم یان دوم را سیجر

  مدیریت انقالب را از دست جریـان مـذهبینمایی آن  و توانستند با بزرگاختالف بهره بردند

  :اختالف ناشی از چند امر بود. کنندخارج 

ی شکل گرفته یها تی آن زمان، اولویها تیواقعبه  باتوجهدر ذهن نخبگان دو طرف  .١-١

آنها آخونـد  رأس طلبان و در دگاه مشروطهی از د.یی کردن آن بودند به دنبال اجراهریکبود و 

 را در شان مشروطه تمام توانیجر که امعن نیا  به؛ن مشروطه و سلطنت استی، نزاع بیخراسان

در ارزیابی میان استبداد و مـشروطه، آن را رو،   و ازاینبرد ی مکار  بهل استبداد به مشروطهیتبد

مخالفـت بـه  کـه بـا مـشروطه ی، بـا هرکـسدلیـل همـین بـه .کردند  میبهتر از استبداد تلقی

ن مشروطه و مشروعه، یع بطلبان، نزا دگاه مشروعهی اما از د.کردند  می، مخالفتپرداخت یم

 یت سلطنت بر همگان روشـن بـود؛ ماه؛ زیران سلطنت و مشروطه بودیاز نزاع بتر  یضرور

تر  مراتب خطرناک به ،ت کندین فعالیه دی علین بستر،د و در ایایبوجود بای  ه مشروطیاما وقت

وشنفکران  رید حرکت خزنده و التقاطیکوش یالله م فضل خی شرو، نیهماز ١.از سلطنت است

  .  را آشکار کندیر مذهبیان غیو جر

 ازجملـهان مـشروطه دار طرف موجب شده بود تا ،ن تهران و نجفیفاصله مکانی ب. ٢-١

ق اتفاقـات نباشـند و از یـ قـادر بـه رصـد دق، که در عراق سـکونت داشـتندیآخوند خراسان

گاهی کافی  اغلب فرنگخواهان  طیفی از مشروطهینیاقدامات ضد د  نیاورده و دست به رفته آ

گاهاز بهره بردنـد و آمده   از موقعیت پیشآنها نیز. ی چندانی نداشته باشند مبانی فکری آنها آ

عبدالله بهبهـانی و سـیدمحمد به جریان نجف و علمایی مانند سیدضمن نزدیک کردن خود 

بـین نمایی،  گجلوه داده و با بزرایی الله، مبن فضل طبا طبائی، اختالفات آنها را با جریان شیخ

، بیانـات مقـام معظـم رهبـری( رکانه آنها را به چالش بکـشندی زیلیکنند و خ جادیفاصله ا اآنه

؛ ولـی  نبـودی عمیقـالله نوری و علمای نجف اخـتالف فضل اختالف بین شیخ .)٦/١٢/١٣٨٨

                                                       
کامال روشن  داران شیخ الله به مالمحمد آملی از طرف فضل  و استاد شیخة صاحب عرو،این موضوع در پاسخ سیدکاظم یزدی«. ١

ً

 .)٤٢: ١٣٦٢رضوانی،(» و آشکار است
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اللـه  فـضل  کـه شـیخو افکار عمومی به این باور رسـیدشد که جامعه نمایی   بزرگای  گونه به

  .مخالف مشروطه است

 نوری در تصورشان از مفاهیم الله فضل شیخ علل اختالف علمای نجف و از دیگر. ٣-١

 یـک برداشـت از مفـاهیمی ماننـد ، مشرب واحد دینـیدلیل بههردو . و اهداف مشروطه بود

) ١٢٣٩متولـد  (توان تصور کرد که میـرزای نـایینی  نمی هرگز؛ ومساوات و مشروطه داشتند

اسـت و او را ماهیتـا مخـالف  از مـشروطه در ذهـن داشـته الله فضل شیخوم متفاوتی از مفه
ً

الفاظ، جدید است « :کند  می تصریحةتنبیه االموی در کتاب . بدانیم ۀ شیخ  مشروعمشروطۀ

همان چیـزی اسـت کـه در دیـن ...  یعنی معنای مشروطه و مساوات و  ؛و معنا، قدیم است

کامال غیر منطقی اسـت کـه تـصور شـود .)٧٨: ١٣٨٢نایینی، (» وجود دارد
ً

  آخونـد خراسـانی،

گـاهیبـا .  مجلس با شرع مقدس نبـوده اسـتخواهان انطباق مقررات موضوعۀ   از همـین آ

 یعلما  برداشت من از مشروطه با آنچه مد نظر آخوند وگفت  میهمواره  شیخموضوع بود که

  .)٨٧: ١٣٨١نجفی و فقیه حقانی،  (.کند  نمیاست، تفاوتی نجف

بـه ایـن دو مربـوط  اختالف ،)٤٠: ١٣٧٤ان، یآباد( خالف نظر برخی نویسندگان، بربنابراین

به دو باید   می هردو، که اگر چنین بودنبود؛ به مبانی اسالم شان و تفاوت نگرشبینی جهاننوع 

 ای مرحلـه اما در عمل، اخـتالف بـه .که چنین نیست داشتند؛ درحالی میفرقه متفاوت تعلق 

   .)١٨٠: ١٣٨٥خراسانی،(را داد    شیخ حکم تبعید،رسید که آخوند

 دهـد کـه  مـی نـشان، حـوادث و جریانـات آن دورهس ریشه اختالف در کجا بود؟ بررسیپ

فهوم مشروطه و مساوات و مانند آن، کـامال  مها دربارۀ رفته از قرائت روشنفکران و فرنگ شیخ
ً

  : سدینو یزاده م ملک. م پی برده بودمطلع شده و به تفاوت قرائت آنها با اسال

ازحیـث ت برخـوردار بـود و یـن مقـام روحانیتخـت از بـاالتری در پای نـوراللـه فضل شیخ«

 ی هوش و قدرت اسـتداللدلیل به .گران برتر بودی نسبت به دی،نی علوم دمعلومات و تبحر در

  .)١٢٥٧ :٢، ج ١٣٧١زاده،  ملک( »ر بودینظ ی خود بۀان طبقیم در،که داشت

؛ )٢٠٤-١٩٨: ١٣٧٨نجفـی، (   مورد نظـر آنهـا بـه مخالفـت برخاسـترو، شیخ با مشروطۀ ازاین

بـری علمـای نجـف و ارسـال اخبـار  نفوذ عناصر وابسته در مـسیرهای خدلیل به که درحالی
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فـت و آنـان پـس از نگر کل چنین درکی در آنها ش )١١٨: ١٣٨٠ابوالحسنی منذر،(واقعی به آنها غیر

دقیق و نـا شـناخت .)٥١-٤٧: ١٣٩٣حـسینیان،( متوجه این تفاوت در قرائـت شـدند ،  شیخاعدام

 این شد کـه آنهـا منجر به ظاهرالصالحهای  انیجر آخوند و طیفی از علما به  نداشتناعتماد

آنها نیز با زیرکی در آغاز، تفاوت برداشت خود را از آنهـا .  اطالعات علما شونداصلیمرجع 

   :گوید زمینه می دراین حقانی دکتر فقیه. مخفی کردند

... ردیـبگ دسـت در را مـشروطه مهـار ی،رکـیز تیـنها بـا کـه بـود آمـده انیجر نیا
 بـه طـرف، آن و مـوافقم آخونـد ۀمشروط با من: زد  میادیفر رانیا در الله فضل خیش

ایی جـ به را کار هم  بعد!است مخالف مشروطه با   شیخ:گفتند  مییخراسان آخوند
 مـشروطه و مجلـس بـا یکـس اگـر اینکـه بـه پاسـخ در نجـف یعلما که رسانند می

 از را او دیـبا و است مطرود که دهند  مییکل حکم دارد، یحکم چه باشد، مخالف
  )مصاحبه: ١٣٩٥فقیه حقانی، ( .برد نیب

را   پرسند و پاسخ کلـی شـیخ  می با زیرکی سؤالی مبهم و کلی از آخوندترتیب، آنها این به

 .با حکم آخوند اعدام شـد   شیخکنند که ء میدهند و چنین القا  میقرار   شیخم مستند اعدانیز

 در  نتوانـستندایی که در تهران حضور داشتند نیـزحتی علمای بزرگی مانند سیدمحمد طباطب

 »سرکه ریختیم، شراب شد« : ایشان معروف است که گفتجملۀ. آغاز به چنین درکی برسند

 بـه شـناخت ،وانیم نتیجه بگیریم که بخش بزرگـی از اخـتالفت  میپس  .)١٦٧: ١٣٦٤حـائری،(

علمایی مانند آخونـد خراسـانی از جریانـات موجـود در جامعـه و دریافـت اخبـار نداشتن 

 رزاییـم حاج الله تیآ مرحوم نوادۀ ی،انصار یمهد. گردد  برمیاز منابع غیر صالحدار  جهت

  :گوید زمینه می دراین ،ینینائ

 پرسـد  مـیکه زیتبر بزرگان از نامۀ یکی به پاسخ در یمازندران لهعبدال رزایآم مرحوم
 یادیـز یعلمـا و اعـدام اللـه فـضل شـیخ کـه دیرسـ بـدانجا مـشروطه سرانجام چرا

هـا  نامـه و میبـود دور تهـران از مـا دهـد  مـیپاسـخ شـدند، دیشـه و دیتبع ،یزندان
 عناصـر طتوسـایی بهـ و یبـاب ناشـناختۀ عناصـر و شـدند  مـیبـدل و رد سـختی به

 و مـا نیبـ تـدریج بـه کـه رسـاندند مـا بـه را یمطالب و کردند آمد و رفت ما با مجلس



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٩٤

 ،هـدف میشـد متوجـه کـه بـود  شـیخاعـدام از پس. انداخت فاصله الله فضل شیخ
خانی،  عظیمی شوشتری و میرچراغ(. است بوده تهران و نجف یعلما نیب تفرقه جادیا

١٦٠: ١٣٩٥(   

را  یان مـذهبیـت جریـ هرگـز موفق، و اسـتعمار، روشنفکرطلب سلنتان ی سه جر.٤-١

 موافقت و تظاهر بـه مـشروطه، مخـالف رغم بهطلب  ان سلطنتی جریی، ازسو.تافتند برنمی

ن راسـتا یـشـاه در بـه تـوپ بـستن مجلـس را در ا یتوان اقدام محمـدعل یمشروطه بود که م

ان یـ قـدرت گـرفتن جراز )٩١-٨٤: ١٣٩٣ ،یروحـان( یان روشـنفکری جر،گرید ازسوی. دانست

ان یـ جریشـود نگرانـ ی مخبرالسلطنه با شاه مـیوگو گفتکه از   چنان؛ واهمه داشتیمذهب

شـاه هنگـام صـدور دسـتور کـه سد یـنو ی مش مخبرالسلطنه در کتاب.دریافت را یروشنفکر

 ،مشروطه« :به کار بردن لفظ مشروعه و مشروطه با من صحبت کرد و گفتۀ دربار ،مشروطه

، هـدایت(» .دهـد یها مـ ار دست آخوندی اخت، عرض کردم مشروعه؟ مشروعه باشد،مچه لزو

 روس .ان اسـتعمار بـودیـ جرشـدت بخـشید، که به اخـتالف یانین جریسومو ) ١٩٥: ١٣٦٣

بیانـات مقـام ( کردند ی اهداف خود را دنبال میافکن گر با اختالفید ازسویس ی انگلیی، وسواز

  .)٢٠/٨/١٣٨٠، معظم رهبری

  یانقالب اسالم) ب
های بـین  از اختالفتر  بزرگ مراتب به یدر انقالب اسالمی نیز از همان ابتدا اختالف نظرهای

 ی در آغاز، اختالفات حول محورها. آشکار شد١٣٦٣مشروطه از حدود سالجریان مذهبی 

تفـاوت کـم بـه  و کـم )٩٤: ١٣٨١بنی، سلیمی(  شکل گرفتالملل بیناست، و روابط یاقتصاد، س

. ده شـدی کـشیزت نی مشروعیاست و مبانی و سی حکومت اسالمر حوزۀدویژه  ی، بها  شهیدان

از اختالفات درون جامعۀ روحانیـت  ش،مهدوی کنی در کتاب خاطراتالله  آیت ،برای نمونه

 دیشـه بـا یالهـوت یآقـا نظـر اخـتالف از تیـحکا دانـد کـه  میمبارزهرا اختالف در نحوۀ 

 ما هدف و راه چون بود معتقد یمطهر دیشه .دارد ستیکمون با تعامل نوع دربارۀ یمطهر

 یآقـا یول ؛شود مشخصها  یبند صف د از همین ابتدایبا ،است متفاوت شاه با مخالفت در
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فعال که بود معتقد یالهوت
ً

و  مینـدار رخداپرسـتیغ و خداپرست ستیرکمونیغ و ستیکمون 

جامعـۀ  .)٣١٩: ١٣٨٥خواجـه سـروی، ( میکنـ یهمکـار بـاهم شـاه بـردن نیبـ از یبرا دیبا همه

. ون مبارز گردیدیمجمع روحانگیری   انشعاب و شکل بهدرنهایت با موافقت امامنیت روحا

 یت مبارز را راست سنتی روحانپس، جامعۀ ینامبارز، ازون ی چپ روحانیها شیگرابه  باتوجه

بارز و مجمـع روحـانیون اختالفات بین روحانیت م .)٨٥: ١٣٨٦کردی،( دندینام یگرا میا ارزش

 در مبـارز ونیروحان چند مجمع هر؛داشت انقالبی ۀمبارز ظرفیت باالیی برای انشقاق جامع

ۀ در بند هفتم مـاد ،داند ی مخود اصول جز را هیفق تیوال به اعتقاد خود یها انهیب و اساسنامه

 یغـی تبلی مبانتین و تقویه و تبیت فقیه بر اصل والیتک«:  اساسنامۀ این مجمع آمده است٣

 و اسـتقالل و یت اسالم ناب محمدیرمز عزت امت و ضامن حاکمعنوان   به آنیو فرهنگ

 این است که چه عاملی موجب سؤالحال  .)١٠٠: همان( »...ران و جوامع مسلمانانیعظمت ا

هـای   آن نیـز بـروز شـکافۀمیان نیروهای اصلی انقالب گردید که نتیجای  هبروز چنین تفرق

  . تبعدی اس

 نظـر ازدادنـد کـه   مـی کـسانی تـشکیلبیـشترنیت مبارز را جامعۀ روحاطیفی از . ١-٢

عـد غافـل نـشده ُ از ایـن بنیـزحوزوی و سواد فقهی در سطح باالیی بودند و در دوران مبارزه 

 محور بودند و آن را مغایر فقـه اسـالمی  اقتصاد مردمخواهان  اقتصادی،ۀاینان در حوز. بودند

 آنهـا را بـه ،در مقطع انتخابات مجلس سـومدلیل،  همین به .)٦٥: ١٣٧٨مرتجـی، ( .دانستند نمی

رهبـران طیـف چـپ،  بیـشتردر عوض،  .)٦٩: ١٣٨١سلیمی بنـی، ( کردند امریکایی متهم اسالم

های   سبب شده بود تا برداشت، تحصیالت حوزوی شده بودند و این امرکمتر موفق به ادامۀ

ایـن امـر،  )٣١٩-٣١٨: ١٣٨٥سـروی،  خواجـه(باشـد  خـاص های آنهـا  و قرائتقرآنآنها از آیات 

  . ساخت  می مواضع طرف مقابل محدودبراشراف کامل آنها را 

 خواهـان  یکـی:انجامیـدبه بروز دو نوع برداشت از اقتصاد اسـالمی ها   تفاوتاین. ٢-٢

 با عملکـرد ،حیث مردمی شدن اقتصاد و جلوگیری از واگذاری کامل آن به دولت بود و ازاین

. دانست  میساالر  آن را دولت؛ زیرااقتصادی دولت میرحسین موسوی به مخالفت برخاست

ان آن دار طـرف کرد و میتلقی داری  دیگری چنین تفکری را اقتصاد سرمایه )٣٢٢: ١٣٨٥، همان(
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 ی مثل آقایکسان، در مجلس سوم  دلیل همین به. دشمر داری بر می  اقتصاد سرمایهدار طرفرا 

مبـارز  نیتجامعۀ روحای  مرکزی بودند که شورایستی مخالف لها ینی خوئی و موسویکروب

 حذف شده بودنـد و یی دعای مثل آقای افرادستی لنیدر ا؛ زیرا  انتخابات ارائه داده بودیبرا

 هـستند و دارهـا هی سـرمادار طـرفند کـه و حـذف شـستی از لی اصرار داشتند که افرادنهایا

  .)٩: ١٣٨٦کردی،( ن اضافه گردد به آگری دیافراد

 اثرپـذیرینفوذ جریان شبه روشنفکری راست و چپ در مجمع روحانیون مبارز و . ٣-٢

ماننـد هایی  گرایی گروه هم. آنها از این طیف را نیز باید از علل بروز این اختالفات تلقی کرد

 بـه ،جریان چپ سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و محوریت دولـت میرحـسین موسـوی

 و بعدها با تغییـر مواضـع آنهـا و انجامیدایجاد شکاف بیشتر میان این دو طیف از روحانیت 

 ایـن دسـته از روشـنفکران و ورود کـارگزاران سـازندگی، بهنفوذ جریان سروش و حلقه کیان 

عمال مسیر حرک
ً

 مجمع روحانیون مبارز که ای گونه ت مجمع روحانیون مبارز متفاوت شد؛ به

تافـت و  حـسین موسـوی را برنمـیوزیری میر نخست دربارۀ الفت با پیام امامخکه روزی م

  د وخوانـ  مـی را به مولوی و ارشادی تقسیم کرده بودند، ضد والیت اماماوامرکسانی را که 

 برو  .)٢: ١٣٦٨کروبـی، ( دانست  می را مافوق قانونّولی فقیه و خواهان ذوب در والیت فقیه بود

هفـتم قـانون  و   و پیشنهاد افزودن آن را به اصل پنجاهکرد میفقیه تصریح مطلقه بودن والیت 

بـر مقیـد  )١٦٣٦: ٣، ج١٣٨٨مجلـس شـورای اسـالمی، (ساخت اساسی در شورای بازنگری مطرح 

   ١.ّولی فقیه به قانون، تغییر موضع دادبودن 

 بـاقی حزبی و گروهیهای  توانست در حد اختالف نظر  میبا وجودی که این اختالفات

 در تشکیل مجمع مطرح شد، عاملی برای تحرک سیاسی  که در پیام امامگونه همانبماند و 

نیـت مبـارز، بـا جامعـۀ روحاودی تاحـدهم مجمـع روحـانیون مبـارز و هـم شود، جامعه 

 برای انقالب اسالمی تلقی کردنـد و یطرف مقابل خود را خطر، این اختالفاتایی نم بزرگ

 دار طـرفو  امریکـایی اسـالمعنـوان   بـهن خودمجمع با معرفی مخالفا، که بیان کردیم چنان

                                                       
نیـز نگری قانون اساسـی زکه در شورای با ای گونه  به؛ بیشتر آشکار شدالبته این تغییر موضع اعضای مجمع پس رحلت امام«. ١

 .)١٣٣٧: ٣ ، ج١٣٨٨مجلس شورای اسالمی، (» .نوعی مورد اشاره قرار گرفت به
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، بـه بـروز اغتـشاشات در آن زمان و بعدها کشاندن اعتراضات به سطح جامعهداری  سرمایه

کیـد و فرمایشی خواندن انتخابـات دهـم و ١٣٨٨ ۀ فتنگیری   و زمینه را برای شکلشد  بـر تأ

 عمال در جامعه  توانستفراینداین . ابطال آن فراهم آورد
ً

 سرگرمی دلیل به و کندایجاد شکاف 

دسـت   بـهوشـد  امور نیز از دست مجمع روحانیت خارج کم ادارۀ کماین دو جریان به هم، 

که در انقالب ای  هحادث.  مشارکت و کارگزاران سازندگی افتادجریانات دیگری همچون جبهۀ

 هم که انجامید، درحالینحراف مشروطه  نبود رهبری واحد، به ادلیل بهمشروطه نیز رخ داد و 

 همـواره بـروز هـم مقـام معظـم رهبـریو  )٢١:٢٨، ج ١٣٧٩موسوی خمینی، ( حضرت امام

 دانـستند و آن را متـذکر  نمـیچـپ و راسـت را واقعـیهـای  بندی شکاف در جامعه و تقسیم

مردم ایی ند به جدتوا ، می استمرار این روند.)٢٨/١/١٣٧٥، بیانات مقام معظم رهبری( .شدند می

 .کند دوم خود فرایند را وارد مرحلۀ و نخبگان از رهبران اصلی  انقالب بینجامیدو 

  سیاسی و رهبري انقالب-ایجاد فاصله بین نخبگان اجتماعی
بـه  ،اختالفـات بـین رهبـراننمـایی   تشدید و سپس بـزرگ، مدل مورد نظر این مقالهبراساس

 که عمال رهبری فکری جامعه را در اختیار دارنـد،بگان فاصله گرفتن نخدرنتیجهی و ناامید
ً

، 

  :کنیم  میاین موضوع را در هردو انقالب بررسی. دانجامی  میاز رهبران انقالب

   انقالب مشروطه. ١
ی مخـالف ها  گروهتشدید اختالفات میان رهبران اصلی مشروطه، فرصت مناسبی در اختیار

امعـه و رهبـری انقـالب فاصـله ایجـاد کننـد و سیاسـی ج-قرارداد تا بین نخبگان اجتماعی

 و کننـد خـارج عرصـۀ انقـالب رهبـران اصـلی را از بگیرنـد و، قدرت را در اختیار درنهایت

مجددا همان چهره
ً

، هرچنـد میـان دراین. قبل از انقالب، امور سیاسی را به دست گیرندهای  

وابسته به بیگانه های  جریان های و تدلیسها   نوری متوجه دسیسهالله فضل شیخافرادی مانند 

گاه کردن تنهایی  به ،شده بود .  و رهبران ساکن نجف از این موضوع نبـودبدنۀ جامعهقادر به آ
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 عمـال نخبگـان حـوزوی و مـرالله فضل شیخپس از شهادت 
ً

دم از رهبـری مـشروطه فاصـله 

  .گرفتند

ظم یـزدی از عوامل حکومت برای جدا کردن سـیدکابرخی بعد از تالش زیادی که . ١-١

آماج  سید آنها،ناکامی همچنین و )٥٧٣-٥٧٢: ١٣٦٦السلطنه،  احتشام(  گرفتندکار الله به فضل شیخ

: ١٣٨١نجفـی و فقیـه حقـانی،( خـواری عثمـانی  و او را متهم به جیره؛واقع شدها  و دروغها  تهمت

 وی تا آخر بـر رچهاگ )٥١٢: ١، ج ١٣٧١زاده،  ملـک(.  و رشوه گرفتن از محمد علی شاه کردند)٣١١

مخالفت خود پایبند بود، عمال از ورود ب
ً

 این درحالی .ه حوادث سیاسی ایران خودداری کرد

 در لیبـی بـه  فتوای جهاد علیـه انگلـیس در عـراق و علیـه ایتالیـا،در همان زمانوی بود که 

  .مختار را صادر کردحمایت از انقالب عمر

متولد (عبدالله مازندرانی  د خراسانی و شیخخواه نجف ازجمله آخون علمای مشروطه. ٢- ١

دار مـشروطه بودنـد، کـامال سـرخورده و پـشیمان شـدند گانۀ طـرف  که از فقهای سه) ١٢١٤
ً

 .

 ،کعـوض اشـ«: آورد  بعد از فتح تهران نوشت، مییای که مدت در نامهعبدالله مازندرانی  شیخ

 ضـد ۀجـی آخـر کـار بـه چـه نتم وی چـه فـدا کـردی زحمات را براههم نید که ایه کنیخون گر

 آخوند خراسانی که خود حکم جهاد .)٣١٢: ١٣٨١نجفی و فقیه حقانی، (» میگرفتار شد... یمقصود

الله و اهانت بـه اسـالم در  فضل برای حمایت از مشروطه را صادر کرده بود، پس از اعدام شیخ

 کـه یبهبهـانعبدالله  سید از مجتهدان و تروری زنجانی مالقربانعلدیتبع و حبل المتینروزنامۀ 

، در مقابـل )٢٠٥- ٢٠٤: ١٣٨٢ابوالحـسنی منـذر، (صـورت گرفـت زاده  ی به دستور تقـ،شد یگفته م

   .)٢٨١: ١٣٥٩کفایی، (طرز مشکوکی از دنیا رفت  مشروطه موضع گرفت؛ ولی به

 یهـا  نـسخه، گرفـتکنارهخواهی   مشروطهیها تی از فعال اینکهبر عالوه ،میرزای نایینی

 بهدستور انگلیس به  که هموی در مدتی  .)١٦٠: ١٣٦٤حائری،( رد کآوری جمعنیز  را  االمههیتنب

 مماشـات استی و ساوردی نانی از مشروطه به می، سخنداشت در قم اقامت  و شدایران تبعید

، عمـال حـوزترتیـب این به .)٧٦: ١٣٨٩فراتی،(گرفت  شیپدر با رضاشاه را 
ً

 نجـف از حـوادث ۀ

 ،ررنـگ بـودُحوادث ایران که تا آن زمان بسیار پدر فاصله گرفت و نقش خود را سیاسی ایران 

  .از دست داد
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  که بیان شد،گونه همان .خواه داخل نیز بهتر از این نبود سرنوشت علمای مشروطه. ٢-٢

 ،دمکـرات حـزب لیـسکوالر و تنـدرو از قب مخالفت با طیف دلیل بهعبدالله بهبهانی را سید

از زاده  یمـال تقـُ عدست  بهنگذشته بود، الله فضل شیخ شهادت  سال از کیهنوز  که درحالی

 سه کی با شلاش، خانواده دگانیدر برابر د گری دونفر دو ی رجب سراب،ی عمواوغلدری حلیقب

بـه را  نیـز اواخـر عمـرایی محمد طباطبـسید .)١٣١: ١٣٥٥کسروی،( گلوله به شهادت رساندند

  و بـودمتـأثر اری بسیعبدالله بهبهانالله سید آیت از کشته شدن وا. د و انزوا گذرانینینش گوشه

 که در توپ بـستن مجلـس بـه مـن ی صدماتاز« :کرد ی مادی نیاز صدمات وارده بر خود چن

 ی اگر کـس.گذرد ی، به من سخت مرو ازاین دست داده است و الیزدند، حالت وحشت و خ

دسـتم .  من تنها هـستمست؛ی نینک، کسدر و. شود یباشد که مرا مشغول کند، حالم بهتر م

 » نـدارمیدی امی هدمه و ائ جز به خداوند و رسول اکرم،شیها کوتاه و راه دراز پ از چاره

   .)٨٦: ١٣٨٢طباطبائی،(

رهبران اصلی حرکـت مـشروطه را بتـوان در حـضور عنوان   بهشاید آخرین حضور روحانیت

یند برا. نین در غربت به شهادت رسیدو همچس در مجلس شورای ملی خالصه کرد که اّمدر

  .انجامید چند امر بهاین حوادث 

 سیاسی ایـران فاصـله گرفـت و هـیچ عرصۀ رهبریروحانیت از ها   مدت برایاول اینکه

 آنچه توسط مدرس صورت گرفت، در برابر تبدیل مـشروطه بـه مگر توجهی، درخور واکنش

غـاز او را دشـمن  در آاگرچـه ،ای نـایینیکسانی ماننـد میـرز استبداد رضاخانی انجام نداد و

 بعدها در مقابل او مماشات کردنـد و ناچـار بـرای ،)١٩٣: ١٣٦٤حائری، (اسالم خطاب کردند 

حـوزۀ خـود را در ایـران بـه هـای  نـد و تـالشاز سیاست فاصله گرفت علمیههای  حفظ حوزه

 ایــن دوم اینکــه؛ )١٨٤-١٨٣: ١٣٩٥عظیمــی شوشــتری و میرچــراغ خــانی، ( ی خالصــه کردنــدفرهنگــ

اوال:  دیگری هم داشت سوءآثارناکامی، 
ً

 و بهانه ایی دین از سیاست را تقویت کرد تفکر جد،

 تا با استناد به این شکست و نتایج نامطلوب آن، مـدعی دادبه دست سکوالرها و متحجرین 

در بـر نخواهـد داشـت و بـر مـشکالت ای  ه نتیجـ،شوند که مداخله روحانیت در سیاسـت

کـه حتـی دسـت بـه تحریفـات این امر، زمینه را تا آنجا فـراهم کـرد . ین خواهد افزودمسلم
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بزرگ چـون آخونـد خراسـانی و آقـاو مکاتباتی را نیـز بـه بزرگـانی همها   و نامهتاریخی زدند

وضوح جعلی بودن آنها آشکار و روشن   که به)٥٥٣-٥٣٩: ١٣٨٨دریابیگی، (دارند تهرانی  نسبت 

 ثانیا؛است
ً

 روحانی سیاسی و غیرسیاسی تقـسیم کردنـد و حـداقل نیت را به دو دستۀ، روحا

اد ناکامی آخونـد و استن بروجردی هم بهالله  آیت این بود که بعدها بزرگانی همچون ش،تأثیر

 ثالثـا؛)٢٥: ٢، ج ١٣٨٤دوانـی،( احتیاط کنند ورود مستقیم به سیاست دریینی، میرزای نا
ً

  حتـی،

تفکـر گیـری  ی ناشی از این ناکامی بود که زمینه را برای شکلتوان گفت که احساس تلخ می

علمیـه و پیـشرفت هـای   شاگردان میرزای نـایینی و رواج آن در حـوزهازگریزی توسط  فلسفه

  .  بیش از پیش فراهم کرد،و انجمن حجتیه و مانند آنگری افکار اخباری

    انقالب اسالمی-٢
 سیاسی و رهبـری -الف بین نخبگان اجتماعی همچنان تئوری اخت،با وجود تجربه مشروطه

دینـی هـای   با نخبه، گاهاین تقابل. انقالب در دستور کار مخالفان انقالب اسالمی قرار دارد

اجمـال بـه  دو نمونـه از رویـاروی  بـه اینجـا در. اتفاق افتاده است و گاه با نخبگان سیاسـی

  .شود  می اشاره آنهانفاصله بیگیری  نخبگان و رهبری در انقالب اسالمی و شکل

اللـه  آیـت ،پیـروزی انقـالبهـای   شور انقالبی و پیدایی نـشانهی فراگیردر آستانۀ. ١-٢

حـضرت .  در مقابل  رهبر انقالب اسالمی قرار دادندای دینی بود، که نخبهرا مداری  شریعت

 :یـسدنو  مـی، نخبگـان دینـیویـژه  به، آثار اختالف نخبگاندربارۀامام در منشور روحانیت 

 نخـورده دیگر قشر هیچ از است، خورده ضربه نما روحانی مقدسین این از اسالم کهقدر  آن«

 شـرکت  در رغـم بـهدیگری هم بودنـد کـه های  شخصیت .)٤٨: ١٣٩٢موسوی خمینـی، ( »است

له گرفتنـد و تـرجیح دادنـد، در بنا به دالیلی از رهبری انقـالب فاصـ،  انقالب اسالمیفرایند

  .  الت نکنند سیاست دخحوزۀ

 حـسینعلی اللـه ، آیـتکه در مقابل رهبر انقـالب قـرار گرفـتهایی   چهرهاز دیگر. ٢-٢

خـوبی  به ۀ امریکابا وجود اسناد یافت شده در سفارتخان. منتظری و جریان منتسب به او بود

منتظری در مقابل رهبـری انقـالب پـی الله  آیتتوان به تالش سازمان سیا برای قرار دادن  می
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 و کارمند اعزامـی  امریکا کارمند سیاسی سفارت١٣٥٨ آبان ٦ دیدار بارۀ در، برای نمونه.دبر

ه و وسـتان د،منتظـری در پاسـخ« : با آقـای منتظـری آمـده اسـت امریکاوزارت امور خارجه

 »کنـد  را بـسیار تحـسین مـیجمهـور امریکـا رئـیس کـارتر، :او گفت. صمیمی برخورد کرد

 دریافتند ،منتظریالله  آیت بینش سیاسی  امریکایی با مخابرۀناسانکارش .)٢٢٩: ١٣٨٧روحانی،(

اطرافیـان هـای  با نفوذ در حلقـه.  است مناسبی برای رویارویی با حضرت امامۀکه وی مهر

  او را بـه رویـارویی بـا امـام،)همانند آنچه در مشروطه رخ داد (نادرست اخبار ۀوی و ارائ

فراوانی در انقالب اسالمی در سطوح های  تالشامه دارد و  همچنان ادفراینداین . سوق دادند

  :کند  میمتعددی از جانب آن، انقالب اسالمی را تهدیدخطرهای زیر ادامه دارد و 

 و نقـش مـؤثری در نـد بود طیفی از مراجع تقلید را که از شاگرادان حضرت امام-الف

جمعـه، خبرگـان قـانون  و حضور در مناصـبی همچـون امامـت پیروزی و همراهی با امام

 و نـوعی سـازند توجـه داشتند، به سرنوشت انقالب اسالمی کم... اساسی، خبرگان رهبری و

حمایت از رهبری انقالب و حمایـت از نیروهـای های  سنجی برای ورود به عرصه مصلحت

   در توانـد از طریـق نفـوذ در دفـاتر و بیـوت آنهـا مـی نیزاین امر . انقالبی در آنها ایجاد کنند

 خطرنـاک خنثـی صیرت این بزرگان نباشـد، ایـن توطئـۀبینی و ب اگر روشن. دستور کار باشد

  نخواهد شد؛

 فقهی از همان اول بـا ورود بـه سیاسـت موافـق ازنظرطیف دیگری از بزرگان را که  -ب

 اوال ؛کردند  می و بلکه همواره از آن حمایت، ولی با انقالب نیز مخالفت نکردندنبودند
ً

 ادامۀ

ایت باز دارند و با طرح مشکالت و مسائل غیر مهم و تبدل واقعیات برای آنهـا، وادار بـه حم

 ثانیا؛های مخالف نمایند گیری موضع
ً

 آنها را در مقابل نخبگـان حـوزوی انقالبـی برجـسته ،

کنند و جایگاه مراجع و نخبگان حوزوی انقالبی را نزد افکار عمـومی پـایین آورنـد و از ایـن 

  ؛ را بین اقشار متدین جامعه ترویج کننداعتنایی بیطریق، نوعی 

 سـوییو ناکارآمد جلـوه دادن نظـام، ازها  با برجسته کردن مشکالت و اختالف نظر -ج

نخبگـان دانـشگاهی گـسترش دهنـد و ویـژه   بـهفضای ناامیدی را در این دسته از نخبگان و
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و عمـال شـجاعت دفـاع از  نماینـدافکنـی   در درون نخبگان نظام نیز اخـتالفدیگر، ازسوی
ً

  .را از مسیر انقالب جدا سازندها  چهرهترین  رهبری را از آنان سلب کنند و مؤثر

ه بـرای مـشروطه اگر دشمنان موفق به این امر شوند، شاهد همان وضعیتی خواهیم بود ک

د  سیاسی کشور ناکارآمد نشان داده خواهد شن تفاوت که دیگر اسالم برای ادارۀ با ایرخ داد؛

و مطمئنا تا قرن
ً

  .)١٧: ١٨، ج ١٣٧٩موسوی خمینی، ( نخواهد توانست سر برآوردها  

  پاسخ کاذب به نیازهاي حقیقی جامعه و انحراف افکار عمومی
هدایت خواهد شد که شـعارها ای  گونه فرایند به، پدید آمدپس از اینکه بین نخبگان اختالف 

واقعی انقالب بـا های  اصلی و خواستههای  یازو نشوند و اهداف اصلی انقالب را تغییر داده 

ی و کـه اهـداف اصـل ای گونـه به؛ واقعی پاسخ داده شودهای غیر گذاری تصویرسازی و هدف

، جامعه از مسیر اصلی انقالب فاصله خواهد صورت دراین .حقیقی به فراموشی سپرده شوند

  .شود  میسیاین موضوع در هر دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمی برر. گرفت

   انقالب مشروطه) الف
 و اطاعـت از رهبـران ینـی دیـزۀکننده در نهضت مـشروطه، انگ  مردم شرکتیزۀن انگتری مهم

م جدیـد و کـشداری ی انحراف از زمانی شروع شد که مفاه.)٧٣٠: ١٣٥٤کسروی، (  بودیمذهب

خابـات، ت، قـانون، پارلمـان، انتیـرُ، مـساوات، حیرابـری، بمانند مـشروطه، اخـوت، آزاد

هـای  این مفاهیم قابلیت تفسیر و تأویل.  کشور مطرح شدندیاسی سیدر فضا... وگیری  یرأ

 . مفـاهیم متفـاوت بـوداز ایـنسیاسی - فهم نخبگان اجتماعی ازآنجاکه.مختلفی را داشتند

 بـه ی نوع برداشت و معنابخش،درواقع. داد  می مسائل پاسخبه اینفهم خود به  باتوجه هریک

مخالف تبـدیل های   جریانوامل اختالف بین جریان دینی و سوءاستفادۀ عاز به م،یمفاهاین 

مفهـوم اراده کـرده آن  هرآنچه را کـه خـود از ،گردید و آنها با استفاده از مفهومی مانند آزادی

 آزادی، اهـداف خـود را دربـارۀ در جامعه تبلیغ کردند و با پاسخ کاذب به نیاز جامعه ،بودند
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شان را متحجـر و مخـالف آزادی مـردم و جامعـه مورد نظر معنای مخالفانو بردند   میپیش

  . کردندالله فضل شیخ همان کاری که با دادند؛ یعنی میجلوه 

.  اساســی بــین رهبــران روحــانی مــشروطه وجــود نداشــتطــور بــه ،نظــر ایــن اخــتالف

کـه مـد نظـر  یی معنـا، پـی بـردز در زمـان وضـع قـانونی نالله فضل شیخ .)١٠١: ١٣٨٢نایینی،(

 . بـا مـشروطه مخالفـت کـردیر از مفهوم شرعی آن است؛ درنتیجه غدارند، خواهان مشروطه

)٢٠٤-١٩٨:  ١٣٧٨، ینجف(
. 

  

   انقالب اسالمی) ب
مخـالف و رقیـب تفکـر هـای   جریـان،آمده بعد از پیروزی انقـالب اسـالمی با فضای پیش

 بـا رویکردهـای خـود بـه دنبـال اه و سوسیالیستها   لیبرالها،  مانند التقاطیحضرت امام

 ایـن تـالش را در اوایـل . موجود کشور بودنـدموقعیتپاسخ به نیازهای جامعه و بهروری از 

   .کنیم  می سوم و چهارم بررسیۀنقالب و دهپیروزی ا

ف یـ نخـست ط:شـدند  مـیمیها خود به دو دسته تقس برالیل: بابتدای پیروزی انقال. ١-٢

 در یگـاهیجریان لیبرال از همان آغاز، نتوانست جا. ی مل جبهۀیان جر، دومی وآزاد  نهضت

 در دولت ی مقطعطور بهتوانستند یدا کند؛ هرچند  خود پیدهی انقالب برا حد تغییر و جهت

. دا کننـدیـ حـضور پی قـانون اساسـیی نهـاین در مجلـس بررسـیمهندس بازرگان و همچن

 توانـستند یا   و مقدم مراغـهیجیم الهیه، عبدالکری، حسن نزیم سنجابی مانند کریهای چهره

حـضور پررنـگ جریـان لیبـرال در اوایـل انقـالب . ابنـدی کـشور حـضور عرصۀ سیاسیدر 

مفاهیم مـورد نظـر خـود سمت  بهکه طیفی از جامعه را پدید آورد برای آنها ایی اسالمی، فض

ه، یان حسن نزیاس قانون اساسی را به آقینو شی پیۀ ته،اینکه دولت موقتویژه  سوق دهند؛ به

ی ستیـبرالی لیهـا نگـرشبیـشتر  که )١٢٥: ١٣٨٥غریـب، (واگذار کرد ... ی و جیم الهیعبدالکر

شـاگردان مجلس بررسـی نهـایی قـانون اساسـی را ندگان یت نمایکه اکثرازآنجااما  داشتند؛

لیبرالـی از مفـاهیم کـشداری ماننـد آزادی و هـای  ، برداشـتدادنـد مـیل شـده ی تشکامام

بینی اصول   و قانون اساسی با پیشراه یابدل و مانند آن نتوانست در متن قانون اساسی استقال
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عمال راه را برای برداشت. ..، پنجم و دوم، چهارم
ً

ویژه بـرای   آنها به،درنتیجه. آنها بستهای  

 تالش زیادی بـرای انحـالل مجلـس خبرگـان قـانون اساسـی ،مخالفت با اصل والیت فقیه

: ١٠، ج ١٣٧٩موسـوی خمینـی، ( . شـدرو روبـه حضرت امام ی با مخالفت جدصورت دادند، که

 مکررا تلقی خود را از مفاهیمی مانند آزادی تشریح، در همان زمان امام)٣٠٩
ً

کردند تـا   می

 .)٥١٥: ٨، ج همان( استفاده قرار گیرند مبادا مورد سوء

یازهای جامعه نتوانست  انقالب اسالمی سناریوی پاسخ کاذب به ناوایل اگرچه در .٢-٢

 این شیوه به اشـکال مختلـف مـورد ، انقالب را به انحراف بکشاند،همانند انقالب مشروطه

برداری  ها مورد بهره حوزه دیگرزیر بیش از های   در حوزهسوءاستفادهاین . استفاده قرار گرفت

  .قرار گرفت

ۀ و طـرح جامعـ ١٣٧٦محمد خـاتمی در انتخابـات  سید با پیروزی: سیاسی حوزة. الف

اهداف حقیقی انقالب اسالمی، اختالف شدیدی عنوان   به آنهامدنی و توسعۀ سیاسی و ارائۀ

پدیـد آمـد و ) از همان نوعی که در مـشروطه رخ داد(دانشجویان ویژه  ، بهبین اقشار مختلف

 سـعی ،طلب با طرح مفاهیم مورد نظر خود از این اصطالحات مشهور به اصالحهای  طیف

را در هـایی  وب ایـن طیـف، آشـ.)١٠٠-٩٦: ١٣٧٨مرتجـی، ( ف اهداف انقالب داشتنددر تحری

نیز با طرح شعار اعتدال، بعد از آن  . آنها بودازجمله ١٣٧٨جامعه ایجاد کرد که اغتشاشات 

 خـود را مخـالف آزادی، مرتجـع و تنـدرو مخالفـان تعریفی دقیق از این مفاهیم، بدون ارائۀ

وطه، به کنـه ایـن خالف رهبران مشر از همان آغاز برظم رهبریمقام مع. کنند  میمعرفی

بیانـات مقـام معظـم (رو، خود به ارائۀ مفهوم دقیق این مـسائل پرداختنـد  ازاین .شعارها آشنا بود

 مشی را پـی هنوز این خطها   گروهاین .کردند را خنثیها   و اغلب توطئه)٤/١٢/١٣٧٧، رهبری

سیاسی و فرهنگـی کـه های  آنها در شعارهای فرهنگی و آزادیهای   فعالیتگیرند و نتیجۀ می

  .کنند، روشن است  میریاست جمهوری ارائهویژه  ، بهدر انتخابات مختلف

 بالفاصله پس از پایان جنگ، موضوع توسعۀ اقتصادی در دستور کـار :حوزة اقتصادي . ب

اسی بدون ارائۀ تـصویری دولت سازندگی قرار گرفت؛ اما این مفهوم نیز مانند مفهوم توسعۀ سی

ای  هـای توسـعه سازی الگـواجراسمت  وب مبانی انقالب اسالمی از آن، بهچروشن و در چار
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علت اصلی آن نیز نگاه سطحی طیفی از رهبران .  حرکت کرد١برنامه توسعۀ سازمان ملل متحد

 تولیـد انقالب به اصول و اهداف انقالب اسالمی بود که این اهداف را در سازندگی و کسب و

گیـری چنـین نگرشـی،   برآینـد شـکل)١٩٠: ١٣٧٨مرتجـی،(کردنـد  ثروت در جامعه خالصه می

گیری حزب کارگزاران سازندگی،  شکل. طور کامل اجرا نشدند های توسعه بود که هرگزبه برنامه

های متناوب اقتصادی کـشور از اواخـر دولـت هاشـمی نیـز   بحران٢.نتیجۀ چنین نگرشی بود

این فرایند، با نفی عدالت اجتماعی، عمـال عـالوه. ن نظام اقتصادی استحاصل اجرای ای
ً

بـر  

فضای اقتصادی، فضای فرهنگی کشور را نیز دچار تحوالت گسترده کرد و عمال فـن بـر دیـن 
ً

 شـعارهای  این فرایند نزدیک بود که.)٢٩٠: ١٣٩٥عظیمی شوشتری، میرچراغ خـانی، (. ترجیح داده شد

 و ا به محاق بفرستد؛ تا جایی که برخی مدعی شـدند امـام خمینـیراصلی انقالب اسالمی 

 در مقابـل  مقام معظم رهبری.)١٣٧٩:١٤گنجـی، (. وجو کرد ها جست افکار او را باید در موزه

را مطـرح سـاختند و از » ایرانی پیشرفتـ  الگوی اسالمی«توسعۀ مورد نظر این دسته، موضوع 

ا این الگو را براساس مبانی و اصـول انقـالب اسـالمی صاحب نظران و فرهیختگان خواستند ت

 این جریان خطرناک هنوز در کشور )١٤/٣/١٣٩١، بیانات مقام معظم رهبـری(. طراحی و ارائه کنند

بینـی و تفکـر عقالنـی خطـاب  گرایان فاقد واقع در حال فعالیت است و مخالفان خود را آرمان

 پیش روی این فراینـد، یاهرک صحیح از خطر با درهبری معظم انقالب اسالمی. کنند می

  : اند به مبارزۀ آشکار و پنهان با آن پرداخته

 کرد می و روشن ترسقیچنان مستحکم و دق را آنها  چهارچوبامام اصول انقالب و 
ِمسلط عالم نتواننـد اهای  انیتا جر

 در یاسـیالت س تحـوۀیـ انقـالب را مثـل بقنیـّ
 ی بر آن پافـشاردیآنچه ملت ما با.  ببرندنی ب خود هضم کنند و ازی فرهنگۀهاضم

  .)١٤/٣/١٣٨١، بیانات مقام معظم رهبری(  استریرناپذیی اصول تغنیکند، هم
 جلوگیری از آن ، در صورت انحراف افکار عمومیباشد که  می این،آنچه خطرناک است

ن را بـا خـود  نخبگـاراحتـی بهاست که ای  گونه ، بهقدرت افکار عمومی. رهزینه خواهد بودُپ

                                                       
1. UNDP. 

  ).١٣٩٠شمسی، . (ک.ربرای اطالع بیشتر . ٢
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، کننـد  مـیکه حقیقت را متوجه هـستند و مقاومـترا د و آن دسته از نخبگانی ساز  میهمراه

 تـذکر مـسئوالن بـه  مقـام معظـم رهبـری،اسـاس همینبر. کند  میی ناامیدس ودچار یأ

  نبایـد بیگانگـان هـدایت  افکـار عمـومی را ، دوران مـشروطهۀبـا وجـود تجربـاند کـه  هشد

چیز تمام شـده اسـت و  داران احساس کنند همه ن و دیندست بگیرند که متدیناای در  گونه به

انـد  ه تذکر داد دیگری که مقام معظم رهبرینکتۀ. س نامیدی خود را کنار بکشندبا احسا

کـه در زمـان  چنـانهم. ، قدرت تبلیغـات اسـتو نقش زیادی در هدایت افکار عمومی دارد

 ولی توانـستند افکـار عمـومی را جهـت ؛ندک بودندمشروطه مخالفان دین و مذهب بسیار ا

،  بنـابراین، امـروزه بـرخالف عـصر مـشروطه)١١/٥/١٣٨٠، بیانات مقـام معظـم رهبـری( .دهند

گاه و مطلع از برنامهدلیل به ییسواز بـه  دیگـر، باتوجـه ازسـویدشمن، و های   وجود رهبری آ

اسـت و دشـمن پذیر  ذشته امکان هدایت افکار عمومی بیش از گ،ابزارهای تبیلغاتی گسترده

  .برای استفاده از این حربه، کار دشواری در پیش دارد

  گیري نتیجه
 این مقاله فرایندی مورد مطالعۀ مدل براساستوان به سؤال اصلی  ، می آنچه گفته شدبراساس

 سیاسـی کـه هـر دو–اجتمـاعیهـای   وجوه چالشاساس، براین. پاسخ دادای  هو روش مقایس

  : بودند، عبارت ازرو  روبهآنهاانقالب با 

 اینکـه دو جریـان اصـلی در انقـالب رغم بهشد و نمایی  اختالفات میان رهبران بزرگ -١

 بـه اعـدام درنهایـت، کـه پدیـد آمـدمشروطه اختالف چنـدانی نداشـتند، شـکاف عمیقـی 

 نیز تدرنهایشد و نمایی  در انقالب اسالمی نیز این اختالفات بزرگ .انجامید الله فضل شیخ

   ؛هایی انجامید و بحرانها   بروز شکافبه

 بین نخبگان و رهبـری انقـالب در مـشروطیت و ۀ موجب شکاف و فاصل،اختالفات -٢

وسیعی در حال انجام اسـت های  تالشانزوای رهبران اصلی گردید، در انقالب اسالمی نیز 

  ؛کنندنقالب جدا علمی و نخبگان دانشگاهی را از رهبری اهای  تا مراجع تقلید و حوزه



  ١٠٧ ه و انقالب اسالمیسیاسی و علل بروز و آثار آن در انقالب مشروط-اجتماعیهای  چالش

گـاهی  دلیل به ،با طرح مفاهیم مبهم و کشدار در دوران انقالب مشروطه -٣ طیفـی از ناآ

 ئـۀاراهمچنـین رهبران آن، زمینه برای انحراف افکـار عمـومی از اهـداف اصـلی انقـالب و 

 با طرح مفاهیمی نیز در انقالب اسالمی فراینداین . کاذب به نیازها، فراهم کردندهای  پاسخ

شـده گیـری  مـدنی و آزادی و ماننـد آن پیتوسعۀ اقتصادی، جامعـۀی، توسعۀ سیاسهمچون 

گاه در این انقالب؛است حـال،  بـااین . آنهـا شـده اسـتکامیـابی مـانع ، اما وجود رهبری آ

  . کند  می، هنوز انقالب اسالمی را تهدیدحیث ازاین زیادی خطرهای

  پیشنهادها
ابعـاد واقعـی  . ابهام باقی مانده اسـتۀشروطه در پردهنوز ابعاد بسیاری از انقالب م -١

 هنوز نیازمند بررسی الله، فضل شیخفکری آخوند خراسانی و علل اصلی اختالفات ایشان با 

هـایی  درسعنـوان   به بتوان از آن،سیاسیهای  گیری  تا فارغ از موضع؛طرفانه و دقیق است بی

  برداری کرد؛ از تاریخ بهره

 کـه  راانقـالب اسـالمیهای   اصول و مبانی و شاخصنظران، حب که صاالزم است -٢

همچنـین بـرای جلـوگیری از و اسـت  رهبران انقـالب بـوده  و دیگرمورد نظر امام خمینی

، یمختلف سیاسـهای   دقیق در حوزهطور به ،کاذب و غیر واقعیهای   پاسخاختالفات و ارائۀ

  ؛را ارائه دهندتب انقالب اسالمی  و از این طریق مک کننداجتماعی و اقتصادی تبیین

ویژه برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی بـا اسـتفاده  موقع، به رسانی دقیق و به  فرایند اطالع- ٣

 . های جاسوسی شود های سرویس های علمی، طراحی گردد تا مانع تأثیر فعالیت از روش

  کتابنامه
  .کریم قرآن

  .، تهران، نیوطه و مشروعهمبانی نظری حکومت مشر). ١٣٧٤(آبادیان، حسین 
اللـه  فـضل بازکـاوی شخـصیت و عملکـرد شـیخ! آخـرین آواز قـو). ١٣٨٠(ابوالحسنی منذر، علـی 

  .، تهران، عبرتنوری
  .، تهران عترتالله نوری فضل اندیشۀ سبز، زندگی سرخ، زمان و زندگی شیخ). ١٣٨٢(ـــــــــــــــ 
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، تدوین سیدمحمدمهدی موسوی، السلطنه مخاطرات احتشا). ١٣٦٦(السلطنه، محمود  احتشام
  .ّتهران، زوار

  .الله فوالدوند، تهران، خوارزمی  انقالب، ترجمۀ عزت). ١٣٦١(آرنت، هانا 
  .، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران، قومسهای انقالب تئوری). ١٣٩٢(استانفورد کوهن، الوین 

 سـردبیران نـشریات  در جلـسۀ پرسـش و پاسـخ مـدیران مـسئول وبیانات مقام معظـم رهبـری
  .١٣٧٧ اسفند ٤دانشجویی، 

  .١٣٨٨ اسفند ٦ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، بیانات مقام معظم رهبری
 در دیدار جمع کثیری از فرماندهان و کارکنان ارتش با فرمانده کل بیانات مقام معظم رهبری

  .١٣٧٥ فروردین ٢٨قوا، 
  .١٣٨٠ آبان ٢٠م کاشان و آران و بیدگل،  در دیدار مردبیانات مقام معظم رهبری
  .١٣٨٠ مرداد ١١،  جمهوری  در مراسم تنفیذ ریاستبیانات مقام معظم رهبری

، تهـران، تشیع و مشروطیت در ایـران و نقـش ایرانیـان مقـیم عـراق). ١٣٦٤(حائری، عبدالهادی 
  .امیرکبیر

هید و نـسبت او بـا جریانـات شـ شـیخ(زودتر متوجه خطر شد  شیخ «). ١٣٩٣(الله  حسینیان، روح
، )اللـه نـوری فـضل اللـه شـیخ یادمان شـهید آیـت (شاهد یاران، »)فکری دخیل در مشروطیت

  .١٠٣و ١٠١ش
  .، تهران، کویرنامۀ خراسانی سیاست). ١٣٨٥(خراسانی، محمدکاظم 

، تهـران، مرکـز اسـناد انقـالب اللـه مهـدوی کنـی خاطرات آیت). ١٣٨٥(خواجه سروی، غالمرضا 
  .میاسال

، تهــران، حیــات سیاســی، فرهنگــی و اجتمــاعی آخونــد خراســانی). ١٣٨٨(دریــابیگی، محــسن 
  .مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی

  . ، تهران، دانشگاه تهراننامۀ دهخدا لغت). ١٣٤٦(اکبر  دهخدا، علی
  .، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضانهضت روحانیت ایران). ١٣٨٤(دوانی، علی 
، »تأملی در مفهوم چالش واژۀ چالش در ادبیات اجتماعی فرهنگی ایران«). ١٣٨٤ (ذوعلم، علی

  .٣٧-٣٤، ص ٣٦، ش ٤، س ماهنامۀ اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر
  .، تهران، تاریخ ایرانالله نوری فضل لوایح شیخ). ١٣٦٢(رضوانی، هما 

هـای پیـدایش جریـان  انگیـزهتأمالتی نظری و تـاریخی در علـل و «). ١٣٨٧(روحانی، سیدحمید 
  .٢٤٨-٢٠٥، ص ١٥، دوره سوم، ش ٥، س ١٣٨٧، بهار  خرداد١٥فصلنامۀ ، »آقای منتظری

یادمـان  (شـاهد یـاران، »شـهید جستارهایی در ایده و آرمان شیخ«). ١٣٩٣(روحانی، سیدحمید 
  .٩١-٨٤، ص ١٠٣و ١٠١، ش )الله نوری فضل الله شیخ شهید آیت
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  .، قم، تحسینجامعۀ روحانیت مبارز). ١٣٨١(سلیمی بنی، صادق 
  .، قم، زمزم هدایتحزب کارگزاران سازندگی). ١٣٩٠(شمسی، عبدالله 

   مـشروطیت  سـیدمحمد طباطبـایی از انقـالب هـای یادداشـت). ١٣٨٢(، محمدحسن  طباطبایی
  . ، آبی ، تهران ایران

ســی عقالنیــت شنا جریــان). ١٣٩٥( عظیمــی شوشــتری، عباســعلی و  میرچــراغ خانی،حــسین 
  .، قم، زمزم هدایتاسالمی

  .، تهران، سپهرفرهنگ فارسی عمید). ١٣٥٧(عمید، حسن 
  .، تهران، انقالب اسالمیایستاده بر آرمان روایت فروپاشی یک انقالب). ١٣٨٥(غریب، علی 

های فکری سیاسی حوزۀ علمیـۀ  روحانیت و تجدد با تأکید بر جریان). ١٣٨٩(فراتی، عبدالوهاب 
  .، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قمقم

  . ١٥٩-١٥٨مصاحبه، نقل از کتاب عقالنیت اسالمی، ). ١٣٩٥(فقیه حقانی، موسی 
، تهران، مرکز اسـناد گیری تا انشعاب جامعۀ روحانیت مبارز تهران از  شکل). ١٣٨٦(کردی، علی 

  .انقالب اسالمی
  .١٣٦٨ تیر ٢٨، روزنامۀ رسالتکروبی، مهدی، 
  .، تهران، امیرکبیرتاریخ مشروطۀ ایران). ١٣٥٤ (کسروی، احمد

  .نا ، تهران، بیساله آذربایجان تاریخ هجده). ١٣٥٥(ـــــــــــــــ 
  .، تهران، زوارمرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی). ١٣٥٩(کفایی، عبدالحسین 

 ١٢، نکیهــا، »فرســتند طلبــی، خمینــی را بــه مــوزه مــی جریــان اصــالح«). ١٣٧٩(گنجــی، اکبــر 
  .١٣٧٩فروردین 

، ترجمـۀ امیـر محمـد روش و نظریه در علوم سیاسی). ١٣٨٧(مارش دیوید مارش، استوکر جری 
  حاجی 

، تهـران، ادارۀ مشروح مذاکرات شورای بـانگری قـانون اساسـی). ١٣٨٨(مجلس شورای اسالمی 
  .کل قوانین مجلس شورای اسالمی

  .، تهران، نقش و نگاروزهای سیاسی ایران امر جناح). ١٣٧٨(مرتجی، حجت 
ایرانـی  ــ  در دیـدار اعـضای شـورای عـالی مرکـز طراحـی الگـوی اسـالمیمقام معظم رهبـری

  .١٣٩١ اسفند ١٤پیشرفت با رهبر انقالب، 
  .١٣٨١ خرداد ١٤،  در سالگرد رحلت امام خمینیمقام معظم رهبری
  .لمی؛ تهران، عتاریخ انقالب مشروطیت ایران). ١٣٧١(ملک زاده، مهدی 

پیام تاریخی و مهـم امـام بـه طـالب و ؛ منشور روحانیت). ١٣٩٢(الله   سید روحموسوی خمینی
  .پژوهی راهبردی ، تهران، مؤسسۀ حق١٣٦٧  اسفند٣روحانیون سراسر کشور 
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  .، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفۀ امام). ١٣٧٩(ـــــــــــــــ 
  . ، قم، بوستان کتابالمله االمه و تنزیه بیهتن). ١٣٨٢(نایینی، محمدحسن 

، تهـران، )دولت، دین، تجدد(مقدمۀ تحلیلی تارخ تحوالت سیاسی ایران ). ١٣٧٨(نجفی، موسی 
  .منیر

، تهـران، مؤسـسۀ تـاریخ تحـوالت سیاسـی ایـران). ١٣٨١(نجفی، موسی و موسـی فقیـه حقـانی 
  .مطالعات تاریخ معاصر ایران

  .، تهران، جامطلوع مشروطیت). ١٣٦٣(برالسلطنه خان مخ قلی هدایت، مهدی
  .یوسفی، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
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