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  چکیده

مذهبی ایران با  ۀهای علمیه و جامع جدی حوزه ۀمواجه وجود، با اهلل بروجردیدر دوران زعامت آیت

. نوگرایان افزایش یافتنیز قم  ۀعلمی ۀحوز در ها و نهادهای نوین غربی، گرایش به نوسازی سیل اندیشه

های  ی حوزه بودند و طرحم تبلیغهای آموزشی و نظا حات در تشکیالت، برنامهاصالتر خواهان بیش

ات حاصالو  عالِمی نوگرا بود ایشان هرچنداهلل بروجردی پیشنهاد کردند. به آیت یحی متعدداصال

نظر کرد. متن  صرف نوگرایان یپیشنهادبرنامه از پذیرش  یلی، به دالعلمیه انجام داد ۀدر حوز ایگسترده

 ۀهایی از بدن و فرایند نوسازی از سوی بخشحاضر به بررسی موانع درونی و بیرونی پذیرش نوگرایی 

قم را نیز در انجام برخی از امور اصالحی، مردد  ۀپردازد؛ موانعی که زعیم نوگرای حوز حوزه علمیه قم می

 به شکست کشانید. شده توسط علمای نوگرای حوزه را موقتاً  و برنامه اصالحی تهیه ساخت
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 مقدمه .1

و به دنبال آن بروز دگرگونی در در دوران معاصر  تحوالت دنیای جدیدوقوع با توجه به 

قم شکل حوزۀ علمیۀ از جمله  ،های علمیه ایران، به تدریج جریانی در حوزه ۀجامع

جویی  ها پی می حوزههای آموزشی و علو برنامهدر ساختار را حات اصال اجرایگرفت که 

ایجاد » ،روزِ حوزه ۀمسئل، بیست ۀهای پایانی ده ای که در سال به گونه ؛کرد می

ریزی آموزشی، دهی تشکیالت و برنامهسامان .(19ص، 13ج  ،)دوانیبود « حاتاصال

تخصصی کردن علوم، توجه به سایر علوم اسالمی عالوه بر فقه و اصول و مراقبت از 

مند  تر به تبلیغ و اجرای نظامتوجه بیش و نیز (145 آبادی، صنجفاج امین ح) ها طلبهاخالق 

 داد. را تشکیل می نوگرایی سنت حوزویترین محورهای  ، مهم(6ص )کاشانی، آن 

 اجرای نوگرایان حوزه قرار داشت و ضمن اقرار به ضرورت رأسدر  نیز بروجردی

، )منتظری دشو، برنامه و تشکیالت نظمدارای قم  ۀعلمی ۀکرد که حوز آرزو می حات،اصال

  .(44؛ سلطانی طباطبایی، ص 85ص 

یت را به عنوان گروه مرجع که روحان نیز اقشار مذهبی جامعه، انعالوه بر حوزوی

ح این نهاد آموزشی و اصالعلمیه مطالباتی داشتند که جز با  ۀدانستند، از حوز خود می

سندگان و خوانندگان نشریات مذهبی ها، برخی نوی در این سال .شد ینمدینی محقق 

، کید بر تحوالت دنیای جدید و هجوم شبهات و مسائل جدید به جامعهأ، ضمن تتهران

 ،زاده)جناب دادند یقرار مح رویکردها و ساختار خود تحت فشار اصال برایروحانیت را 

  .(5-4 صص
ران زعامت ودر د علمیه ۀنوسازی حوز برایفشارهای داخلی و خارجی با توجه به 

های  طرحعلمیه قم  ۀهای مختلف حوز ن نسلامدرس ،(1340-1325) اهلل بروجردیآیت

 با حمایتِها که برخی از این طرح دادندایشان ارائه  بهتهیه و متعدد اصالحی خود را 

عنوان  با، ن عالیِ قماا مدرسر حیاصالنخستین طرح . بود شدهایشان تهیه  شخصِ

موافقت اهلل بروجردی آیتاما  ،تهیه کردند هنگیِ زعیم حوزهبا هما ،«مصلحین هیئت»

 ۀبه بهان را حیاصالهای مختلف  با این طرح پس گرفت و پس از آن نیز طرحرا خود 

برخی از  از دستور کار خارج کرد. ،ها مناسب نیستشرایط برای اجرای آن که اکنوناین

ت و ساختار، تعیین سطوح ح تشکیالاصالشامل  ؛مصلحین هیئتحی اصال ۀبرناممفاد 

تحصیلی، مشخص کردن زمان تحصیل در قالب سه سطح، تعیین دروس اصلی و جنبی 

ح بیت زعیم حوزه و نظارت شورا بر مدیریت و اصال، مربوط های کتابهر سطح و 

  .(47-44 صصسلطانی طباطبایی، )بود  تخصیص وجوهات
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اهلل بروجردی آیت بهی حاصالچند طرح  ،یز فضالی نسل سومیسی شمسی ن ۀده در

و  آنان از مواظبت اخالقیپرونده و سوابق برای طالب،  ۀهیکه شامل ت تقدیم کردند

زعیم  .(242ص  ،12جلد  ،دوانی؛ 34-33 صص، )صالحبود  ایجاد صندوق مشترک بین علما

آذری قمی، ) ها مناسب ندانستزمان را برای اجرای آنها،  یید محتوای طرحأضمن ت حوزه،

برانگیزی همچون اخذ  حات تحسیناصالاهلل بروجردی با وجود موانع متعدد، آیت .(32ص

در حوزه به  های نوین حوزوی و... را از نشریهامتحان از طالب، تقریب مذاهب، حمایت 

 ۀنوگرایان ۀبا توجه به روی شود که پرداخته می مسئلهن مقاله به این در ایاجرا گذاشت. 

چه علمیه،  ۀحوز نوسازیِمات اساسی و عمیق ایشان در جهتِ اهلل بروجردی و اقداآیت

 داشت؟ قراردر راه نوسازی حوزه و سایر نوگرایان حوزوی  ایشانبر سر راه  موانعی

 

 علمیه قم ۀسازی و نوگرایی در حوزموانع نو .2

  مسائل مالی .2-1

یشت ر زمان آقای بروجردی، هنوز سختی معبهبود نسبی اوضاع مالی طالب دبا وجود 

چرا که نیروی ؛ رفت میو مانعی در مسیر نوگرایی به شمار  داد حوزویان را آزار می

کرد و آنان را از تمرکز بر  معیشتی درگیر می ۀا با مسائل سادخواه ر انسانی زبده و تحول

 یه بازمهای عل الت و وضع حوزهح تشکیاصالچگونگی  ۀمسائل علمی و تفکر دربار

)حسینی  گرفتمیقت برخی طالب را حدی بود که نیمی از و این مشکالت بهداشت.  می

بلکه چگونگی  ،در کمبود نقدینگی خالصه کرد صرفاًمسائل مالی را نباید  .(20ص ،شیرازی

ان نوسازی مدارس علمیه را کند ای بود که جریتخصیص منابع مالی موجود نیز به گونه

 ساخت. می

ه علت مشکالت مالی به تهران مهاجرت ب برخالف میل خود، مطهریاهلل مرتضی آیت

خود ناتوان  ۀخان که از پرداخت اجارهعالمه طباطبایی همچنین  .(224ای، ص)خامنه کرد

ج  دوانی، ) رد کردفلسفه  ۀحوزدرسیِ های  کتاب حاصال را برایعلی دوانی ، پیشنهاد بود

را روحانیت اصلی مشکالت نظام  ۀریش، دلیل نبود که شهید مطهری بی .(219ص ، 13

وی خود  .(242ص  ،ده گفتار)مطهری،  پنداشت مین اروحانیمالی و روش معیشت  ساختار

 بازمانده بود. قم ۀتحصیل و تحقیق در حوز ۀاز این موضوع آسیب دیده و از ادام

نت حاکم مالی مبتنی بر سهم امام، بلکه چگونگی استفاده و س تأمین ۀمطهری، نه شیو

و  رسد یکی از مشکالت اصلی می نظر به .)همان(دانست  می بر آن را قابل انتقاد
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مایی بود که عمر به عل کافی نداشتن توجههات، سازوکارهای تخصیص وجویافتۀ  سازمان

همچون تاریخ، کالم، فلسفه، تفسیر و از فقه و اصول  غیر بههایی  خود را در زمینه

  ینبه هم ؛ندکرد میدفاع  میاز اصول عقاید اسالاز این طریق، کردند و  صرف میحدیث 

باطبایی، از برخی طالب نیز دلیل، چه بسا سطح زندگی بزرگانی همچون عالمه ط

 ،نمونه؛ برای (57)حسینی تهرانی، ص  شدنمیمند مالی از آنان  امتر بود و حمایت نظ پایین

 الفتمرسوم برای شهید مطهری مخ ۀای عالوه بر شهری بودجه تأمیناهلل بروجردی با آیت

از امور فرهنگی و دهد که برای حمایت  این موضوع نشان می .(129ص  )عراقچی، بود کرده

کار بود، سازو وابسته هایی که دفاع از تشیع به آن در حوزه ویژهبهطالب مستعد، 

  .متکی بودشخص زعیم  های موردیِ مشخصی وجود نداشت و به حمایت

 
  مخالفِ تغییرنیروهای  .2-2

ازی حوزه در داخل و خارج از اهلل بروجردی، مخالفان نوسعامت آیتدر دوران ز

ند که به برخی از این نیروها در این دهای علمیه از قدرت فراوانی برخوردار بو حوزه

 شود. اره مینوشتار اش

 نجف و مشهد ۀهای علمی حوزههای تجددگریزِ  بخش .2-2-1

پررنگ مقابله با نوگرایی   های گرایش های علمیه، ولو در برخی از ابعاد،برخی از حوزه

، به شدت در برابر 1مشهد به سبب تسلط مکتب تفکیک ۀنمونه، حوز ؛ برایداشتند

مشهد بر ادبیات و فقه و اصول  ۀحوزکرد.  فلسفه و عرفان ایستادگی می ۀتوسعترویج و 

اهلل آیت ۀبه گفت .(24)جعفری، ص تمرکز داشت و حتی تفسیر قرآن نیز در آن رایج نبود 

قرار داشت و او  مکتب تفکیک مؤسسمشهد تحت نفوذ میرزا مهدی اصفهانی،  شیرازی،

 ابوالحسن شیخ اهللآیت استاد با مصاحبه )شیرازی، کرد میکید أنیز بر لزوم نابودی فلسفه ت

که  2بار پای منبر شیخ محمود حلبییکاهلل منتظری، آیت؛ به طوری که (22ص، شیرازی

 نبایداین، با وجود  .(108)منتظری، ص با وی درگیر شد  ،کرد میلهین توهین أبه صدرالمت

در مشهد،  ؛ زیرامشهد بر تصمیمات زعیم جهان تشیع اغراق کرد ۀحوز تأثیر ۀدر زمین

شیرازی، ) درس فلسفه برپا بود ،بدون هیچ تعارضیدر کنار درس میرزا مهدی اصفهانی، 

ای عمر در آخرین روزه او ، حتی(22-21 صص، شیرازی لحسنابوا شیخ اهللآیت استاد با مصاحبه

  3.داشتای  مالقات دوستانهقم  ۀمشهور فلسف تادانبا یکی از اسخود 
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تحصیل سایر علوم اسالمی )به استثنای فقه علمیه نجف نیز جو مناسبی برای  ۀحوز

، بنا به هانیاصف ابوالحسن سیداهلل آیتنداشت، به عنوان مثال،  و اصول( از جمله فلسفه

ایشان اعتقاد  ظاهراً .(123ص  )عراقچی، بود کردهبرخی مصالح، تدریس فلسفه را تحریم 

 هیئت)، جایز نیست کنند میفقه جعفری فعالیت  شهریه برای افرادی که در غیرداشت 

صدرا  ۀهمچنین درس فلسف. (149ص  ،الشموسفرهنگی مطالعاتی شمس ۀمؤسس ۀتحریری

نجف بود، تحت فشار برخی محافل تعطیل شد  ۀورترین درس فلسفای که مشه بادکوبه

توجهی به سایر معارف و کم بر فقه و اصول بسیار زیادتمرکز  .(92، ص فاضل استرآبادی)

 تادانای که حتی برخی اسگونهن برخی محافل علمی نجف رواج داشت؛ بهدر بی اسالمی

در حوزۀ نجف  .(90ص ، همان) انستنددمیغیرمفید را البالغه  های نهج خطبه کردن حفظ

علیه تبلیغ، وعظ و منبر وجود  نامناسبی فضایبر اثر تمرکز بیش از حد بر فقه و اصول، 

 ؛کرد را ترکهای خود  در پایان درستذکرات اخالقی  ۀسنت ارائاهلل حکیم آیتداشت. 

، تذکرات وقت کالس خود کردن پرسوادی و به دلیل کم که ایشان شده بودزیرا شایع 

در نجف  که از آنجا ،خراسانی ۀزاد واعظ ۀبه گفت (16-15 صص )ممجد، دهد خالقی میا

، این حوزهکردگان بسیاری از تحصیل، ندآمد به حساب نمیبا سواد و فقیه  دافرا واعظان

  .(45ص ، انیسارزاده خاالسالم واعظمصاحبه با حجت ،انیسارخ هزاد)واعظسخنرانی بلد نبودند 

ای که به گونه ؛هایی داشت های اعتقادی و فرهنگی نیز در نجف محدودیت لیتفعا

طالبی که در مسائل روز قلم اهلل خویی را از حمایت و تشویق تجددگریزان، آیتفشار 

به اعتقاد  .(57-56 صص یدرضی،س ،)شیرازی زدند، از جمله محمدتقی جعفری بازداشت می

عمر خود در مسیر تفسیر و فلسفه و مسائل ، عالمه طباطبایی به دلیل وقف خویی

پیش از این، فشار محافل تجددگریز  .(57 ، ص)هماناعتقادی، خود را قربانی کرده بود 

مجموعه )مطهری، د. را متوقف کن البیان ۀتفسیر نوآوران کرد اهلل خویی را مجبورنجف، آیت

علوم  ۀاندازی مدرس راهی اهلل حکیم براآیتمخالفانِ تغییر، با ( 241، ص 27جلد ، آثار

در « رسالتنا»هایی با عنوان  نگارش سرمقالهاز اسالمی مخالفت کردند و شهید صدر را 

  .(196 ص)النعمانی، بازداشتند  االضواء ۀمجل

خالف مشهور  هایو نظر واهافت ۀیکی از مشکالت مراجع و علمای نوگرای نجف، ارائ

برای مثال، تجددگریزان برای مخدوش  ؛شد های شدیدی مواجه می بود که با مخالفت

آوری و بین مردم جمع وی راای حاوی فتاوای شاذ  جزوه اهلل حکیم،آیت ۀکردن چهر

 نجف که علمای بزرگز ، ارانیاهلل شیخ هادی تهآیت .(184ص ،)تبراییان کردندمنتشر 



 1394، بهار و تابستان 1،  شمارۀ 7پژوهشهای علوم تاریخی، دورۀ /  46

 

 از سوی برخی محافل،به دلیل فتواهای خالف مشهور  ،درسی پررونقی داشت ۀحوز

  .(61فضل، ص )بنی شدمتهم و منزوی 

اهلل بروجردی با های نجف و مشهد، در عصر زعامت آیت حوزه تجددگریزهای  بخش

بارزترین نمونه را  ؛کردند قم مخالفت میحی ایشان و سایر علمای اصالبرخی اقدامات 

 نجف دانست. قرار بود همانند ۀتحریم امتحانات از سوی برخی مدرسان حوز توان می

اما با مخالفت  ،بر مبنای امتحان شفاهی به طالب نجف شهریه اختصاص یابد ،طالب قم

حداقل از علمای متنفذ نجف، بروجردی این تصمیم را  ،اهلل سید ابراهیم اصطهباناتیآیت

 ۀهمچنین برخی اقدامات نوگرایانه در حوز .(170-169 ص)تبراییان، ص 4در نجف لغو کرد

های  به تعلیقه شدت،نجف به  علمایگرفت.  مییزان نجف قرارتراض تجددگرقم مورد اع

 ۀو توقف این اقدام عالمه را از زعیم حوزبر بحاراالنوار اعتراض انتقادی عالمه طباطبایی 

پس از این تهدید، نگارش تعلیقه از سوی عالمه  .(205ص ، 13ج )دوانی،  قم تقاضا کردند

 .توقف یافتطباطبایی 

 ۀدر زمین ویژهمحدودتر، به مشهد نیز در برخی مواردِ ۀدر حوزپیروان مکتب تفکیک 

جریان در  مؤثرترین ظاهراً. دادنداهلل بروجردی را تحت فشار قرار آموزش فلسفه، آیت

علمیه مشهد و شاگردان میرزا مهدی  ۀعالمه طباطبایی، فشار حوز ۀتعطیلی درس فلسف

ترین عوامل تعطیلی  ا یکی از مهمفشار برخی علمای مشهد ر بروجردی و اصفهانی بود

  .(123 ص عراقچی،؛ 69ص  )منتظری، بود دانستهدرس اسفار 

 
 اهلل بروجردیآیت اطرافیانِبرخی از . 2-2-2

ای  کنندهنقش تعیین گیری مرجعیتسازی و جهتدر تصمیم معموالًمراجع،  اطرافیان

بستگی دارد و مرجع  شخصِ به ها تصمیم ترین مهم در نظام مرجعیت،کنند.  ایفا می

 ۀ، شبکایچنین مجموعهدر . گیر خبری نیست ماز تشکیالت و شوراهای تصمی معموالً

و جای خالی سازوکارها و  دارنداهمیت زیادی  اطرافیانو  روابط اجتماعی و مشاوران

های از محور یکی ایجاد شورا و تشکیالت،ایی که از آنج .کنندپرمی مرجعشوراها را برای 

افراد  ،طبیعی بود که در برخی موارد ،داد میتشکیل را های علمیه  حات حوزهاصالاصلی 

شورا  فع گروه یابه ن مرجع کاهش اختیارات و وظایف شخصِ مراجع با نزدیک به

یکی  یافت. نسبت کاهش می هماننیز به  هاآن و اختیارات چرا که قدرت ؛کنند مخالفت

 هیئت»حی اصالاهلل بروجردی، اجرای طرح های برخی از اعضای بیت آیت از نگرانی

مصلحین را تمسخر و آنان را به  هیئت، اعضای اطرافیانعلمیه بود.  ۀحوز« مصلحین
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 عراقچی، ص؛ 19ص ،13ج  )دوانی، کردند میمتهم اهلل بروجردی علیه مرجعیت آیت توطئه

ز آن بود که ح حوزه، بندهایی ااصالبا طرح  اطرافیانعلت دیگر مخالفت جمعی از  .(108

 .(47)سلطانی طباطبایی، ص پرداخت  می علمیه قم ۀزعیم حوز دهی امور بیتبه سامان

هایی دچار  نظمی برخی اوقات، اوضاع بیت به عنوان دفتر مرجع تقلید، به بی ظاهراً

 ،این وجود با .(46)همان، ص  در پی داشتها معطلی و انتظار مراجعان را  شد و ساعت می

حی حوزه اغراق کرد و نقش اختالف اصالدر تعلیق طرح  اطرافیانقش نباید در ن

 .گرفت نادیدهاهلل بروجردی با نوگرایان را های آیت دیدگاه

هایی برای  نگرانی تواند میاد جدید به مدیر ، نزدیک شدن افرهایی مجموعهدر چنین 

اهلل لما و آیتع برخیهای متقابل  بسیاری از دلخوری ظاهراًایجاد کند.  اطرافیانبرخی 

اهلل بین مالعلی همدانی و آیت ۀرابط اطرافیان. گشت باز می مسئلهاین بروجردی به 

از اقدامات  یاهلل منتظری مواردآیت .(109ص  )عراقچی، زدند هم بررا بروجردی 

 ذکر را اهلل بروجردی، از جمله سعایت از خودش نزد آیتپیرامونیانافکن برخی  اختالف

اقدامات  دادن بسیاری از نوگرایان، از ترس نزدیکان زعیم حوزه، از انجام .(85 )صکند  می

ای خامنه سیدمحمدهنگامی که  کردند. خودداری می آنهاگرایانه و حتی مطرح تحول

اهلل نظر بازرگانان تهرانی، طرح ایجاد تعاونی مسکن طالب را نزد آیت پس از جلب

ایشان با وجود خشنودی از این  ، بروجردی آورداهللحسین قاضی، از نزدیکان آیتسید

اهلل آیت اطرافیان احتماالًنظر کرد؛ چرا که  ز مطرح کردن آن با زعیم حوزه صرفطرح، ا

حوزه را به هم »قصد دارند  که طراحان تعاونی مصرف کردند میبروجردی به ایشان القا 

  .(143ای، ص )خامنه «بریزند

حساسیت بروجردی را ، هایی خاص کلیدواژهاستفاده از  با برخی اطرافیان ،در واقع

آن عده و  حساسیت داشت« ریختن حوزه به هم»به عبارت ایشان  ظاهراًانگیختند.  برمی

، از جمله ناسایرنیز از همین عبارت برای بدبین کردن بروجردی به  پیرامونیان از

 .(30، ص محالتی؛ 150 ص ،همان)کردند  استفاده می نوگرایان

اهلل بروجردی آیت میان پیرامونیانِای نیز در  ن نوسازی حوزه، عدهاوه بر مخالفعال

د و بودنتمایالت نوگرایانه دارای ، ی که داشتندحضور داشتند که عالوه بر درایت بسیار

 (540، ص12ج )دوانی،  .فعالیت کردندات نوین حوزوی مؤسسبعدها در 
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 ، بازرگانان مقدس و سایر اقشار اجتماعی(ناهای اجتماعی )متدین مخالفت .2-2-3

، همواره ابزار بازاریان و بازرگانان( عمدتاً) پرداختند که وجوهات می ینمقدسان و متدینا

قدرتمندی برای بازداشتن مراجع از نوسازی مدارس علمیه در دست داشتند و شعاع 

ها را ناشی از  حوزه« زدگی آفت عوام»مطهری تعبیر د. کردن را محدود میعمل زعما 

این گروه  .(259، ص ده گفتار)داند  می بازاریان و بازرگانان های تجددگریزِ بخشای فشاره

 ۀبه گفتاهلل بروجردی ایفا کردند. حات آیتاصالنقش زیادی در ایجاد مانع بر سر راه 

اهلل با موافقت آیت ،رسید پایان بهشاه انکرم ۀکه تعمیر مدرس  مجتبی عراقی هنگامی

ای درسی برای مدرسه تدوین کردند که  دشتی، برنامهاهلل آیتعراقی، بدال و  و وجردیبر

اهلل بروجردی آیت به فردیاما  ،این برنامه قرار داشت ۀتدریس زبان انگلیسی در زمر

اعتقادشان به ، شود میتدریس  اگر مردم بفهمند با پول آنان زبان خارجی توصیه کرد که

 دستور داد تا این برنامه را متوقف کنند به اجبار عیم حوزهز و شود مرجعیت سست می

اهلل حائری یزدی را از آموزش زبان آیت ،پیش از این بازرگانان مقدس .(167ص  ،)عراقی

  .(263، ص ده گفتار)مطهری،  ندبود کردهگلیسی طالب منع ان

گانان تهرانی بازر ویژهبه ،نااهلل بروجردی نیز همین گروه مقدسزعامت آیت ۀدر دور

حی ایشان و اصالبا اقدامات  ،کردند علمیه ایفا می ۀحوز مالی تأمینکه نقش اصلی را در 

هنگام  مثال برای ؛ها را متوقف کردندهایی داشتند و برخی از آن مخالفتسایر علما 

، روایات فقهی اهل بروجردی قصد داشت ذیل هر باباالحادیث، تدوین کتاب جامع

ن تهران نزد ایشان رفتند و گفتند ااما پس از مدتی برخی مقدس ،کند گردآوریسنت را 

آید و در اثر این  می وجود بهشیعه و اهل سنت اختالط که با این کار بین روایات 

 .(52)موسوی کرمانی، ص اعتراض، بروجردی گردآوری روایات اهل سنت را متوقف کرد 

 ؛فار عالمه طباطبایی نیز دست داشتندبازاریان تهران در ماجرای تعطیلی درس اس ظاهراً

 «لصادققال ا»و  «قال الباقر»به آقای بروجردی گفته بودند که ما وجوهات را برای  آنان

  .(123، ص عراقچی) یونانی ۀنه فلسفدهیم و  به شما می )علیهما السالم(

سازی نو های طرحاز ( ها تهرانی ویژهبه)بازرگانان بازاریان و از بخش دیگری  البته

حی حوزه در زمان اصال های طرح تمامهزینۀ  تقریباً کردند. علمیه حمایت می ۀحوز

میزان  5شد. تأمینبروجردی و پس از ایشان از سوی بازرگانان و تاجران نیکوکار 

را های علمیه مشارکت این گروه بسیار گسترده بود و سهم بزرگی از نوگرایی در حوزه

 .داشتند عهده براینان 
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با نوگرایان و  تجددگریزانیکی دیگر از محورهای اختالفی  ،ت با تقریب مذاهبمخالف

نامیدند و با  می« والیتی»در قم خود را  تجددگریزانای از  دستهاهلل بروجردی بود. آیت

ها در ز آنحتی یکی ا ،کردند تقریب مذاهب مخالفت می ۀدر زمین بروجردی های سیاست

. این افراد حرکات ناسزا گفتبه شیخ شلتوت و االزهر  و کرداز بروجردی انتقاد منبر 

مخالفت دادند که  خود انجام می مراسمت در مساجد و نامناسبی علیه خلفای اهل سن

 .(119، صهمان) انگیخت را برها اهلل بروجردی با آنآیت

اهلل حات عمرانی آیتاصالناظر به  ،ها نیز در سطح محدودتری مخالفت برخی از

 .(109ص  )جوادی آملی،بود  قم سیس مسجد اعظمأت ۀطرح پرهزینویژه به ،بروجردی

جا پیش رفتند که فلسفی، واعظ شهیر در مقابله با تحوالت جدید، تا آنن ابرخی از مقدس

یو نیز و حتی پخش صدای وی از راد دندکررا به سبب استفاده از میکروفون شماتت 

  .(134-132ص )فلسفی، ص داشتهای نامناسبی در بر  بازتاب

 
 علمیه قم ۀکاران حوز محافظه. 2-2-4

ها  حوزهای باور داشتند عده ؛اهلل بروجردی، دو جریان وجود داشتدر دوران زعامت آیت

و تداوم  درس خواندن در فقه و اصول بهخود را  تالشتمام  ،مثل گذشته و طالب باید

 برای روحانیت باید فتندگ گروه دیگر می معطوف کنند و نظام فعلی مرجعیت و فقاهت

چون د. در واقع مسائلی همنشان ده واکنشمسائل نوپدید، پاسداری از اسالم، در برابر 

سیاست و اجتماع،  ۀورود به عرصروز کردن نظام تبلیغ،  دهی و بهتوجه بیشتر به سامان

علوم اعتقادی، توجه به  ۀتوجه به آموزش و توسعتعامل با نهادهای آموزشی جدید، 

مورد توجه نوگرایان تحقیق و تدریس و...  های روشول تشکیالتی حوزه و نوسازی تح

اهلل بروجردی، ر آیتاز طریق فشار ب ،در این دوره کار محافظه و فضالی طالب .قرار داشت

امام خمینی نقل  6علمیه شدند. ۀدر حوزو بنیادین گیری تحوالت سریع  مانع از شکل

پیشنهاد  حجت، خوانساری و صدر، ؛ثبروجردی و آیات ثالاهلل آیت به که روزی کند می

را مشخص نی اباید تکلیف مقدس چیز هرح حوزه و جامعه قبل از اصالکرد که برای 

)والیت فقیه: حکومت اسالمی، ص  گیرند میقم و مشهد ریشه  ،های نجفکه از حوزهکنند 

14). 
 نقلداشت و بنا به  نگرانیکار خود  محافظه اطرافیان از برخی نیزاهلل بروجردی آیت

من در بیان برخی نظرات »اهلل بدال، وی به برخی از اطرافیان خود گفته بود که آیت

 .(104، ص سیدحسین بدال االسالممصاحبه با حجت)« ترسم میخود[ از شماها ]
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مخالف باز شدن باب تعامل و مواجهه با نمایندگان و مظاهر  اصوالً کارانمحافظه

نگلیسی یاد ا خواست میمهدوی کنی، در آن زمان اگر کسی  ۀبه گفتای جدید بودند. دنی

 کردند که قصد دارد زی طلبگی را کنار گذارد و به دانشگاه برود بگیرد، او را متهم می
در ساعات انتهایی شب یا بعد از  بودعلمیه، مجبور  ۀعراقچی به دلیل جو حوز .(83)ص 

د، اوقاتی را به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهد و آمد کم بووظهرها که رفت

 .(122 ، صهمان) کندآموزشی زبان را در میان کتب حوزوی مخفی  های کتاب

خوانی، گوش کردن به مواضع تندی علیه روزنامه ،اهلل بروجردیدر دوران زعامت آیت

آبادی، ص خرم )شاهرخی داشتهای علمیه وجود رادیو و یادگیری زبان انگلیسی در حوزه

نما خوان، انگشتو طالب روزنامه آمد میامر مستهجنی به شمار روزنامه خواندن  .(26

که را  «نبرد ملت» ۀو روزنام« منشور برادری» ۀجا که برخی طالب، نشری؛ تا آنشدند می

ص  )مهدوی کنی، کردند میاز روی ناچار، پنهانی مطالعه  کرد، فداییان اسالم منتشر می

روزنامه در محافل عمومی احتیاط و مالحظه  ۀنیز در مطالع اهلل بروجردیآیتتی ح ،(93

مکتب حتی انتشار مجالت و نشریاتی همچون  تجددگریزان .(138)استادی، ص  7کردمی
 و تافتند برنمیعلمیه قم  ۀدفاع از تشیع و یا معرفی حوز برای را مکتب تشیعو  اسالم

مکتب اسالم موافقت  ۀردی را که عمالً با نشر مجلاهلل بروج نزدیک بود که ذهن آیت

جلوگیری کنند  آنو از انتشار  مشوب سازندعلیه گردانندگان این نشریه کرده بود، 
 شاهی(مجله مکتب اسالم به روایت خسرو )خسروشاهی،

 

 های مخالفان نوگرایی ویژگی .3

به غیر  ،اسالمیتوسعه و رواج علوم  ، مخالفت باتجددگریزانهای یکی دیگر از نشانه

قم مخالفان  ۀفلسفه در حوزدر میان معارف حوزوی، علمیه بود.  ۀدر حوزاز فقه و اصول 

 ،ای دیرینه داشتدعوای مخالفان و موافقان فلسفه در مدارس علمیه سابقهجدی داشت. 

بوی  و های جدید و الحادی، این مناقشه رنگاما در این دوران به سبب رواج فلسفه

 قابله با شبهات نوین اعتقادی، بهم براینوگرایان فلسفه را ابزاری کرده بود.  دیگری پیدا

خاطرات مستند سیدهادی )خسروشاهی،  دانستند میهای الحادی مارکسیسم دیدگاهویژه 

عالمه طباطبایی  های کوشش .(68؛ منتظری، ص 127، ص ای ؛ خامنه32 ص، خسروشاهی و...

لیه مبانی الحادی مارکسیسم، نوگرایان را تشویق کرد تا ع یاسالم ۀفلسف استفاده از برای

جدی با  های مخالفتاین، اسالمی در حوزه اهتمام ورزند. با وجود  ۀبه فراگیری فلسف

بحث عالمه  ۀمخالفت با آموزش فلسفه، از جمله حلق ظاهراًتدریس فلسفه وجود داشت. 
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پیش از رونق  .(88-87 ص، صواهخمعادی) طباطبایی، در میان پیرامونیان نیز وجود داشت

سواد تر بود و کم ضد فلسفه در قم بسیار قوی مواضعی، گرفتن درس عالمه طباطبای

ن فلسفه در امدرس علیهرفتارهایی شبیه تکفیر و تنجیس برخی تجددگریزان خواندن و 

نهضت  .(87 ص آبادی،؛ حاج امین نجف229، ص اهلل بدالهفتاد سال خاطره از آیت)بدال،  ندداشتقم 

های نوین دنیای غرب  نوگرایانه و در تقابل با اندیشه فلسفی عالمه طباطبایی که کامالً

 فراوانی در تلطیف فضای ضد فلسفی حوزه ایفا کرد. تأثیر ،بود

های  فقها را باید یکی دیگر از نشانهبیان مطالب خالف مشهور از سوی مخالفت با 

یل، حتی مراجع بزرگ از بیان فتاوای خالف به همین دل ؛تجددگریزان قلمداد کرد

مطهری به دلیل بیان  واهمه داشتند. و یا حتی بیان مسائل فقهی از این جنس مشهور

ن ابرخی از روحانی شدید ور در کتاب حجاب، مورد اعتراضهفقهی خالف مش ۀمسئلیک 

 .(85، ناطق نوری) تجددگریز قرار گرفت

یان انتشار . در جرکرد میوزه نیز مخالفت ح ساختاری حاصالبا  تجددگریزجریان 

 چه بهاعتراض کردند که شما  دوانیبه  تجددگریزای از طالب  مکتب اسالم، عده ۀمجل

، 12ج )دوانی،  چه ربطی دارد؟به شما و این کارها اصالح کنید حوزه را دارید حقی قصد 

ب آسیب ببینند بار نزدیک بود که دوانی و دوستانش از این طال یک ظاهراً .(242 ص

و  تغییری نکرده حوزه کاز این ای عده، نوگرایانحی اصالپس از شکست طرح  .(جا)همان

)همان، ص خوشحال شدند راضی و طوسی باقی ماند، شیخ  شیخ انصاری و ۀمانند حوز

228). 

 

 و نوگرایان اهلل بروجردیآیت حیاصالاختالف رویکردهای  .4

با سایر نوگرایان حوزوی در  بود،نوگرایی حوزه  رأساهلل بروجردی در آیت آنکهبا وجود 

 گشت میگیری باز  ه به احتیاط زیاد ایشان در تصمیمنظر داشت کبرخی مسائل اختالف

انتظارات زیادی از مرجع تام . تشیع درآمیخته بود ۀو این احتیاط نیز با مرجعیت عام

آمیز ایشان، تیاطقم وجود داشت و به همین دلیل، مشی اح ۀجهان تشیع، در حوز

، کند میگونه که هاشمی رفسنجانی توصیف آن .موجب شددلخوری برخی از نوگرایان را 

 توأماهلل بروجردی در قبال حکومت و وضع حاکم بر حوزه، پرسشی نسبت به سکوت آیت

 هیئتاعضای  .(104ص رفسنجانی،  هاشمی)وجود داشت با نارضایتی در ذهن برخی طالب 

قم بودند نیز پس از ماجرای تعلیق طرح  ین و فضالاه بزرگان مدرسمصلحین حوزه ک
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ح حوزه دلسرد اصالو به به شدت از آقای بروجردی رنجیدند ح تشکیالت حوزه، اصال

 .(22، ص 13ج )دوانی،  شدند

مشی او این بود اهلل بروجردی با حزم و احتیاط فراوان همراه بود. آیت ۀنوگرایان روش

در  8.گرفت نمی، در آن زمینه تصمیم شد نمیبرایش روشن  یموضوعکه تا جوانب 

احتماالت  در نشستی تقی خوانساریسیدمحمداهلل ماجرای اعزام طالب به فلسطین، آیت

 کاری کند توصیه می وی بهو  مردشمیبرو جوانب مختلف این مسئله را برای ایشان 

اهلل آیت بر گفتۀبنا  .(48ص  )سلطانی طباطبایی،که از عواقب آن خبر ندارد  دهدنانجام 

انتشار این  ۀمسئلمکتب اسالم، پیش از طرح  ۀسلطانی طباطبایی، گردانندگان مجل

عمل  برابر دراهلل بروجردی را ای با مطالب عمیق منتشر ساختند تا آیتشمارهپیش مجله

انتشار آمیز ایشان، ممکن بود با  احتیاط به روشدهند؛ چرا که با توجه شده قرار انجام

 .(همان)مجله مخالفت کند 

 ،پذیرش اقتدار مقام مرجعیت از سوی مقلدان، اعتقادی و قلبی بود که جاییاز آن

احتیاط بسیار گیری خود  مراجع برای حفظ جایگاه مرجعیت ناچار بودند تا در تصمیم

به جایگاه  فراتر از شخص مرجع، توانست مین با مرجع تقلید تقابل مقدسا. کنند

مآبان، زعیم حوزه آن چنان از جانب مقدست شیعه آسیب جدی وارد سازد. مرجعی

مجبور است عالوه بر دیگران، از  :گفتبار به اطرافیانش که یک کرد میاحساس نگرانی 

 !(5، ص زاده خراسانیاالسالم واعظمصاحبه با حجتانی، سارزاده خ)واعظنیز تقیه کند  ها خودی

آن  ۀحات در صورتی که ابعاد و تبعات ناخواستاصالر در مسی نهادن گام ،در واقع

و  داشتشماری  خطرات بی ساله هزار، برای یک نهاد آموزشی بودمیقابل ارزیابی ن

ند، با بود به دست آوردهرا  هاها، آن قرن یهای علمیه در ط بسا مزایایی که حوزه چه

را پر  ها آنجای خالی  تتوانس نمی نیز و مزایای جدید رفت میاشتباه از میان  یتصمیم

های علمیه این نگرانی وجود داشت که عمق و دقت علمی از حوزه ،برای مثال ؛کند

معنوی طالب  ۀعمیق استاد و شاگردی آسیب ببیند و زهد و انگیز ۀد و رابطدرخت بربن

احتراز مراجع و بزرگان » رشاد، ۀدهد. به گفتبطلبی گرایی و دنیاجای خود را به مدرک

و تشریفات و ترتیبات زائد همواره سبب رعایت حزم  ها حوزهگسترش تشکیالت اداری از 

ای مراقبت  وجردی نیز در این خصوص، به گونهو بر است شدهها  زمینهو احتیاط در این 

جردی اهلل بروآیت  .(448)ص  «کردند ضی از حوزیان هم از او انتقاد مینمود که گاه بع می

کتاب محمدباقر  ۀپس از مطالع ایشانها نگرانی داشت.  حوزه شدن« شبه دانشگاهی»از 
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اشکال این شخص در این است که » :بود گفتههای علمیه،  ح حوزهاصال ۀبارای در کمره

های حوزه تحت برنامه نیست و حوزه باید مانند مدارس دولتی، امتحان  درس گوید می

حتی نظام برگزاری  ،(219 )عراقچی، ص« .ورودی و خروجی و رد و قبولی داشته باشد

داشت و اهلل بروجردی، با نظام امتحانات دانشگاهی تفاوت ها در زمان آیت امتحانات حوزه

  کرد. ها مطابقت می های علمیه، بیش از دانشگاه با ساختارها و عادات حوزه

دلیل دیگری نیز  ه،گسترش تشکیالت اداری حوزاهلل بروجردی با مخالفت آیت

طبیعی بود که ختیارات مرجعیت، تبعات نامشخصی برای ایشان داشت. کاهش اداشت. 

نامه و...( با ثر خود را به ساختارهایی )از جمله شورا و آیینؤبروجردی قدرت متمرکز و م

 گفتهبروجردی به شیخ مرتضی حائری نقل دوانی،  بر بناتبعات نامشخص تفویض نکند. 

یعنی ما : »بود گفتهو شیخ مرتضی هم « ؟دح کنیاصالخواهید  از کجا بدانم می: »بود

بروجردی در این بیان که جلسه را به  رسد میبه نظر  .(21)دوانی، ص « مفسد هستیم؟

منظور  ،به عبارت دیگر ؛سن فعلی را در نظر داشت و نه حسن فاعلیالتهاب کشید، حُ

شاید  شود و میمنجر ح حوزه اصالاین اقدامات به  نیست ایشان این بود که معلوم

 .بدتر کند نیزوضعیت را 

 ۀکرد که برنام اما احساس می ،وی با اصل تشکیالتی کردن حوزه مخالفتی نداشت

او  ،گیرد و به این ترتیب نیاز مرجع و مدیر را از او میمصلحین، اختیارات مورد  هیئت

به سلطانی  ایشان دهد. ت و تحقق اهداف خود را از دست میابزار الزم برای مدیری

برخی بندهای آن  ۀ، دربارحیاصالگوید که پس از موافقت با طرح  اطبایی میطب

االختیار خواهد کرد که این طرح او را مسلوب است رسیدهو به این نتیجه اندیشیده 

لزوم مشورت » :پرسد می حائری زعیم حوزه از شیخ مرتضی .(45ص )سلطانی طباطبایی، 

لتهب جلسه، و به سبب فضای م «؟یستچ، جهت توزیع وجوهات شرعی هیئتمرجع با 

توانست به  می که اجرای همین بند حالی در ،()همانشنود  کننده نمیپاسخی قانع

 الی وجوهات کمک شایانی کند. دهی توزیع مسامان

به  شد و ها از منظر بسیاری از حوزویان ناموفق ارزیابی می دانشگاه ۀدر واقع، تجرب

حاضر بود خطر از دست دادن اختیارات مدیریتی را  جردیاهلل بروآیتنه  ،همین دلیل

و از  هندبپذیرد و نه طراحان توانستند به خوبی فلسفه و کارکرد طرح خود را توضیح د

جای  حی بهاصالافتاد و طرح ثر ؤو در این میان تحریکات پیرامونی نیز م آن دفاع کنند

ور کامل از دستور کار خارج ، به ططلبگی ۀمباحثزنی و به جلسات چانه شدنکشیده
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 هیئتگوهای سازنده و تعاملی بین وشاید نقش اطرافیان این بود که مانع گفت .شد

 اهلل بروجردی شدند.مصلحین و آیت

 

 نتیجه  .5

در  ایگستردهسابقه و بیاهلل بروجردی هم گرایشات نوگرایانه داشت و هم اقدامات آیت

های  حوزهمصلحان  ترین بزرگاو را یکی از  وانت می ؛ به طوری کهاین زمینه انجام داد

های  اجرای طرح سرعتِاز  برخی موانع، این وجودتاریخ تشیع قلمداد کرد. با  ۀعلمی

نظر های نوگرایان اختالفایشان با برخی از شیوه همچنین .کاستحی اصالتر  گسترده

یری کرد. حات جلوگاصالنیز از سرعت گرفتن  وی ۀداشت و روش مدیریتی محتاطان

عدم تصویر شفاف ، داخل و خارج حوزه( تجددگریزفشارهای پیرامونی )بیت و نیروهای 

نگرانی از تبدیل شدن حوزه به نهادی شبه ، حی حوزهاصالاز تبعات و نتایج طرح 

احتیاط ، انداز روشنتحدید اختیارات مرجعیت بدون وجود چشم مسئله، دانشگاهی

 ازرا زعیم حوزه از جمله عواملی بود که  ،افراطی حاتاصالتاریخی مراجع از ایجاد 

از سوی دیگر، نیروهای  .مردد ساخت ها به سبک دانشگاه تر حات گستردهاصال اجرای

 ویژهبه ،اجتماعی اقشار مذهبیبخشی از ها و   قم و سایر حوزه ۀداخل حوز تجددگریز

ها  مخالفتکردند. این  های ایشان را متوقف نندگان وجوهات، بسیاری از برنامهک پرداخت

ریزی آموزشی )مخالفت مخالفت با برنامه، ح ساختار و تشکیالتاصالمخالفت با شامل 

 ۀتدریس و توسع حمایت نکردن ازعمرانی، حات اصالبرخی مخالفت با ، با امتحانات(

ها و  و مخالفت با طرح( یا مخالفت کلی با تدریس آنها فلسفه ویژهبه) علوم جانبی

بسیاری از  اجرایشیعه را از مصلح مرجع  ها مخالفتاین  هرچند،. ه بودنوگرایان یها ایده

 ی نوگرایانهها رس اعتراضات، بسیاری از ایدهبسا از ت  و چه دکرالی منع حات احتماصال

اهلل بروجردی را زعامت آیت ۀدور ،در مجموع نیافت،مجال طرح شدن هم  اصالً نیز

 جهان تشیع قلمداد کرد. ۀهای علمی حوزه عطفی در نوسازی ۀتوان نقط می

 

 نوشتپی
  مکتب، مکتب تـفکیک» گونه تعریف کرده است: محمدرضا حکیمی مکتب تفکیک را این .1

ها و تأمالت و است در تاریخ شناخت  و سـه مکتب شناختی جداسازی سـه راه و روش معرفت،

، 1371)حکیمی،  « نعرفا  و راه و روش و روش فلسفه  راه تفکرات انسانی، یعنی راه و روش قرآن،

 . (6ص 
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 سس انجمن حجتیهؤ. از شاگردان و معتقدان به مکتب میرزا مهدی اصفهانی و م2

ای از حاج مجتبی تهرانی، امام به ایشان گفته بود که میرزا مهدی پس از انتشار . بر اساس خاطره3

امام تغییر  دربارۀنظرش  االسرارکشفنتشار به وی نظر بدی پیدا کرده بود، اما پس از ا ةاسرارالصلو

ت، مالقا ۀکند که پس از جلسدعوت میمالقات  رایکرد و حتی هنگام بیماری در تهران از امام ب

 .(48کند )روحانی، ص امام از ایشان به نیکی یاد می

در زهد، اعلمیت برایشان وجود داشت و میرزا مهدی اصفهانی  هۀب. سیدابراهیم اصطهباناتی که ش4ُ

علما و طالب بودند و اختالفات ایشان با علمای نوگرا به تفاوت مشی و  ۀمعنویت و دانش، شهر

 گردد.میهای آنان بازدیدگاه

های نوگرایانه حمایت از برخی طرح . به غیر از وجوهات، برخی از بازرگانان و بازاریان، مستقیما5ً

 ن نیکوکار بود.پور یکی از این بانیاکردند که آقای کوشانمی

ها داری از نوگرایان کرد. چه بسا در بسیاری زمینه. البته این عبارات را نباید حمل بر جانب6

ریختن یک نظام طبیعی و تاریخی کارآمد، با روش های افراطی و  هم تجددگریزان حق داشتند و به

 سریع درست نبود.

 ضدارزشی و قبیح و دینی ضد مطالب مه،روزنا تحریم دلیل که کندمی اشاره استادی البته. 7

 ایمبارزه بسا چه بلکه ،کرد تلقی ناپسند را اقدام این تواننمی الزاماً ،دلیل همین به ؛بود هاروزنامه

 .(138)استادی، ص  آمدمی شمار به جامعه متدین اقشار سوی از حکومت ضد بر منفی

 ، ص1امام، جلد  ۀخمینی، صحیفموسوی ) اهلل بروجردی به نامۀ امام خمینی:. نک: پاسخ آیت8

26). 

 

 منابع
االسالم آذری صاحبه با حجت)م علمیه قم به روایت خاطره ۀسیس حوزأت» حمد،ا ،آذری قمی

 .1365، 4 ۀ، شماریاد، «قمی(

 .1387، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، خاطرات حاج شیخ رضا استادیضا، ر ،استادی

، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، اهلل سیدحسین بدالخاطره از آیت سالهفتاد حسین، سید ،بدال

1378. 

-43 ۀ، شمارحوزه، «سلمین، سید حسین بدالحجت االسالم و الم مصاحبه با» سیدحسین، بدال،

44 ،1370. 

 .1386، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، خاطرات شیخ مرتضی بنی فضلمرتضی،  ،فضلبنی

آیین ، «اهلل آقای حاج حسین بروجردیمند به اصالحات اجتماع به حضرت آیتنفر عالقهپیام یک »
 .1326، 156، شمارۀ اسالم

مرکز اسناد  ،اهلل سیدمحسن حکیمآیت ۀنجف: زندگی و زمان ۀاحیاگر حوز الدین،فاءص ،تبراییان

 .1387، تهران، انقالب اسالمی
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، 19 ۀ، شمارحوزه ،«تقی جعفری: قسمت اولهلل محمدامصاحبه با استاد، آیت»محمدتقی،  ،جعفری

1366. 

 .1331، 6 ۀ، شمارتعلیمات اسالمی، «روش تبلیغ» حمد،م ،زادهجناب

 .1383، قم، اسراء، «جوادی آملی علمی و عملی استاد ۀمهر استاد: سیر» عبداهلل، ،جوادی آملی

، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ،یاهلل ابراهیم امینخاطرات آیتبراهیم، ا ،آبادیحاج امین نجف

1392. 

مهر تابان: یادنامه و مصاحبات تلمیذ و عالمه عالم ربانی عالمه  حسین، محمد دیس ،حسینی تهرانی
 .1402، قم، باقرالعلوم ،حسین طباطبایی تبریزیمحمدسید

ز اسناد مرک، اهلل سیدمنیرالدین حسینی شیرازیخاطرات آیتمنیرالدین، سید ،حسینی شیرازی
 .1383، تهران، انقالب اسالمی

 .1371، 95حکیمی، محمدرضا، مکتب تفکیک، کیهان فرهنگی، شماره       

، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ایخامنه محمددیساهلل خاطرات آیت، محمددیس ،ایخامنه

1392. 

ید محمدحسین ۀ عالمه سخاطرات مستند سیدهادی خسروشاهی دربارخسروشاهی، سید هادی، 
 .1391، قم، شروق ۀ، کلبطباطبایی

، 1390 قم، ، خبرگزاری حوزه،مکتب اسالم به روایت خسروشاهی ۀمجل، سیدهادی خسروشاهی،

 موجود در سایت: 
http://hawzahnews.ir/index.aspx?siteid=6&pageid=1808&newsview=82827&pro=nobak 

، تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۀمؤسس ،والیت فقیه: حکومت اسالمی ، سیدهادی خسروشاهی، 

 .1388تهران، 

 .1388و 1379، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، سیزدهدوازده و  ج، مفاخر اسالملی، ع ،دوانی

 .1390، تهران، امیرکبیر ،در انقالب و انقالب در حوزهحوزه اکبر، علی ،رشاد

 ۀ، دورپانزده خرداد، «مکتب امام ۀحاج آقا مجتبی تهرانی شاگرد دلباخت»روحانی، سیدحمید، 

 .1391، 43 ۀسوم، سال دهم، شمار

، حوزه ،«باقر سلطانی طباطباییمحمد دیساهلل مصاحبه با آیت»باقر، محمد دیس ،سلطانی طباطبایی

 .1370، 44-43 ۀرشما

 اسناد مرکز ی،آباد خرم شاهرخی نقیمحمد  دیس اهلل آیت نقی، خاطرات آبادی، محمد شاهرخی خرم

 .1385اسالمی، تهران،  انقالب

 .1366، 19 ۀ، شمارحوزه ،«اهلل شیخ ابوالحسن شیرازیمصاحبه با استاد آیت» ابوالحسن، ،شیرازی

 .1371، 51-50ۀ، شمارحوزه، «یدرضی شیرازیاهلل ستمصاحبه با آی» ،سید رضی ،شیرازی

مرکز اسناد  ،علمیه قم ۀمدرسین حوز ۀهای جامعدرنگی در پیشینه و تالش سید محسن، ،صالح

 .1388، تهران، انقالب اسالمی

عروج )وابسته به ، اهلل حاج شیخ علی عراقچیخاطرات حضرت آیتپرتو آفتاب: لی، ع ،عراقچی

 .1389، تهران، ام خمینی(تنظیم و نشر آثار ام ۀمؤسس

http://hawzahnews.ir/index.aspx?siteid=6&pageid=1808&newsview=82827&pro=nobak
http://hawzahnews.ir/index.aspx?siteid=6&pageid=1808&newsview=82827&pro=nobak
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-43 ۀشمار ،حوزه، «مجتبی عراقی مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین شیخ» مجتبی، ،عراقی

44 ،1370. 

مرکز اسناد  ،خاطرات حجت االسالم و المسلمین محمد فاضل استرآبادیمحمد،  ،فاضل استرآبادی

 .1387، تهران، انقالب اسالمی

مرکز اسناد انقالب  ، تدوین علی دوانی،االسالم فلسفیزات حجتخاطرات و مبار محمدتقی، ،فلسفی

 .1382، تهران، اسالمی

، 143 ۀ، شمارآیین اسالم ،«اهلل کاشانی هنوز در قزوین استآیت» سید ابوالقاسم کاشانی، ،کاشانی

1325. 

 ،محالتی زادهاهلل مهدیشنود با حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ فضلوگفت اهلل،فضل ،محالتی
، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی در خطرات و مبارزات شهید محالتی

1376. 

 .1361، صدرا، تهران، ده گفتار مرتضی، ،مطهری

 .1377، تهران، صدرا، 27جلد مجموعه آثار استاد شهید مطهری،  ،مطهری، مرتضی      

 .1382مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران،  ،هجام شکست بدالمجید،ع ،خواهمعادی

، 87رضا ممجد، جله حوزه، شماره  رضا، مصاحبه با حضرت آیت اهلل حاج علی ممجد لنگرودی، علی

1377. 

اتحاد  ،هااهلل حسین علی منتظری به همراه پیوستمتن کامل خاطرات آیت، حسینعلی، منتظری

 .1379اوران، نشر نیما(، بی جا، شر باران، نشر خناشران ایرانی در اروپا )ن

 1385، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ،اهلل مهدوی کنیخاطرات آیت محمدرضا، ،مهدوی کنی

ۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسس، 1، جلد صحیفۀ اماماهلل ، موسوی خمینی، سیدروح

1378. 

مرکز اسناد انقالب  ،ن موسوی کرمانیسید حسیاهلل آیتخاطرات  سیدحسین، ،موسوی کرمانی

 .1384، تهران، اسالمی

تهران، ، مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات حجت االسالم ناطق نوریر، اکبناطق نوری، علی

1384. 

، معارف انقالب، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: دوران مبارزه اکبر،علی ،هاشمی رفسنجانی

 .1386تهران، 

، مترجم اهلل صدرها از زندگی شهید آیتها و ناگفتههای رنج: خاطرهسال، رضاحمدالنعمانی، م

 .1390، قم، مهرداد آزاد، بوستان کتاب

هایی از سیر توحیدی عطش: ناگفته ،الشموسه فرهنگی مطالعاتی شمسمؤسس ۀتحریری ئتیه
      گی مطالعاتی فرهن ۀمؤسسانتشارات ، اهلل سید علی قاضی طباطباییکامل عظیم حضرت آیت

 .1388الشموس، تهران، شمس
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، حوزه، «انیسارزاده خین واعظمصاحبه با حجت االسالم و المسلم» ، محمد،انیسارزاده خواعظ

 .1369، 41شماره 
، «التقریب بین المذاهب االسالمیهجهانی اهل بیت و مجمع ۀکنگر ۀسرمقال»،                                  

 .ش1369، 27 ۀ، شمارةمشکو

 


