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 معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی

 محسن کدیور

 

 

 

در زمان  ۱۳۴۰آغاز کرده بود، در سال  ۱۳۳۰و خارج فقه را از سال  ۱۳۲۳آقای خمینی که تدریس خارج اصول را از سال 

وفات آقای بروجردی مقلدی نداشت و مرجع تقلید نبود. بعد از یک ربع قرن تدریس خارج فقه و اصول و تألیف و انتشار ده جلد 

، برای نخستین بار گروهی از فضالی ۱۳۴۹کتاب در اصول و فقه استداللی، در زمان وفات آقای حکیم مرجع اعالی شیعه در خرداد 

یا جایزالتقلید اعالم کردند. نقش آقای منتظری در « واجد صالحیت مرجعیت»شاگردان ایشان کتبا وی را  ی قم ازی علمیهحوزه

 التقلید یا اعلمعنوان مرجع متعینی مراحل محوری بوده است. موج دوم معرفی آقای خمینی بهتثبیت مرجعیت استادش در کلیه

ایران یکی از پنچ مرجع اول جهان خمینی در زمان بازگشت پیروزمندانه به به بعد( است. آقای ۱۳۶۱متعلق به بعد از انقالب )از 

های کتبی مرجعیت آقای خمینی از آغاز تا نامهتشیع و در زمان وفات یکی از سه مرجع اول شیعه بوده است. در این مجال معرفی

 یرد.  گزمان وفات در مقایسه با دیگر مراجع مطرح تقلید مورد تحلیل انتقادی قرار می

(« ۱۳۶۲-۷۰استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسالمی )»این نوشتار قسمتی از کتاب در دست انتشار نویسنده است: 

گذار جمهوری اسالمی، و دو سال نخست زمامداری ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیانتحلیل انتقادی اولین دوره

ی مجلس خبرگان رهبری است. این بخش شامل ن کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دورهجانشین وی است. موضوع بخش اول ای
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به آشنائی مقدماتی با این مجلس عالی اختصاص « القوانینی روحخانهنورافشانی بر تاریک»چند فصل است. فصل نخست با عنوان 

صد و یازده قانون اساسی دار بحث اجرای اصل یکعهده« ی خبرگان بر رهبرینظارت در نطفه خفه شده»داشت. فصل دوم با عنوان 

 ۱۰۷مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصول « ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوعاعالم خطر رخنه»بود. در فصل سوم با عنوان 

همین نام مورد بحث ویژه شرط مرجعیت رهبری از طریق کمیسیونی بهبه -که از سنخ وضع مقررات بوده  -قانون اساسی  ۱۰۹و 

 تفصیلی قرار گرفت. 

گفته خارج از کمیسیون پیش ۱۰۹و  ۱۰۷موضوع فصل چهارم بحث و بررسی مصوبات مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اصل 

ی نظام جمهوری اسالمی توسط مجلس خبرگان. این فصل باشد، یعنی تعیین رهبر آیندهاست می که از سنخ تعیین مصداق بوده

است.* این باب چهار مبحث داشت: مبحث اول با عنوان « شخصیت دوم نهضت )از آغاز تا پیروزی(»چهار باب دارد. عنوان باب اول 

هجرت »در نوشتاری با عنوان « ی مرجعیتیاسی و زمزمهمجاهدتهای س»، مبحث دوم با عنوان «تأسیس درس خارج آقای خمینی»

گذشت**. در این مجال دو مطلب نخست از « مبارز اول داخل کشور»و مبحث سوم با عنوان « از عرفان و حکمت به فقه و اصول

 کند. شود.*** نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال میمیمبحث چهارم ارائه

 

 مبحث چهارم

 

وفات آقای حکیم مرجع اعالی ) ۱۳۴۹خرداد  ۱۲در این مبحث رئوس فعالیتهای علمی و مبارزاتی آقایان خمینی و منتظری از 

 شود: شرح زیر بررسی و تحلیل میپیروزی انقالب در ایران( طی شش مطلب به) ۱۳۵۷بهمن  ۲۲شیعه( تا 

 نهضت ضداستبدادی در یک نگاه -

 کیممرجعیت شیعه پس از آقای ح -

 ی شهید جاویدقضیه -

 تبعید و زندان -

 های علمیفعالیت -

 از آزادی از زندان تا پیروزی نهضت -
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 مطلب اول. نهضت ضداستبدادی در یک نگاه 

 

، از ۵۶تا اواخر خرداد  ۱۳۴۹توان به سه مرحله تقسیم کرد: از خرداد نهضت ضداستبدادی مردم ایران را در این دوران را می

ی خود ضروری مروری بر اهم وقایع این دوران برای درک صحیح مطالب بعدی در زمینه. ۱۳۵۷، و از مهر تا بهمن ۵۷تا مهر  ۵۶تیر 

 است.  

 

 اوج سرکوب مبحث اول:

ی دوران سرکوب قبلی است. خفقان و فشار در ایران شدیدتر از گذشته ادامه این مرحله ادامه. ۱۳۵۶تا خرداد  ۱۳۴۹از خرداد 

جای پرداختن به زیرساخت کشاورزی و صنعتی کاری بهمدرنیسم  وابسته با ندانمی بهای نفت شبهسابقهدلیل افزایش بیدارد. به

اقات سیاسی اقتصادی اجتماعی این دوران موارد زیر به ترتیب تاریخ ی واردات روی آورد. از جمله اهم اتفرویهمصرف بیکشور به

 یادکردنی است: 

، شهادت سیدمحمدرضا سعیدی در زندان در ۱۳۴۹گذاری از بهار گذاران بزرگ آمریکائی به ایران برای سرمایهورود سرمایه

، جداشدن بحرین از خاک ۱۳۴۹لق از زمستان سازمانهای مبارز مسلح چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خ ، فعالیت۱۳۴۹خرداد 

ایران و انعقاد ، سفر نیکسون رئیس جمهور آمریکا به۱۳۵۰های دوهزار و پانصدساله در مهر ، برگزاری جشن۱۳۵۰ایران در فروردین 

ی حسینیه: ۱۳۵۱شدن سه مرکز بزرگ دینی در تهران در آبان ، بسته۱۳۵۱ی جدید نظامی و خرید سالح در خرداد نامهموافقت

ی نفت رژیم نامشروع کنندهچنان بزرگترین تامینایران هم: ۱۳۵۲ارشاد، مسجدالجواد و مسجد هدایت، جنگ اعراب و اسرائیل در مهر 

، ۱۳۵۲بخش منطقه در پائیز صهیونیستی است، شاه ژاندارم منطقه: اعزام نیروی نظامی به ظفار در یمن برای سرکوب جنبش آزادی
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بین ایران و  نامه، امضای موافقت۱۳۵۲، شهادت حسین غفاری در زندان در دی ۱۳۵۳ن درآمدهای نفتی کشور از سال سه برابر شد

ی فیضیه به ، سرکوب تظاهرات طالب در مدرسه۱۳۵۳، تأسیس حزب فراگیر رستاخیز در اسفند ۱۳۵۳عراق در الجزایر در اسفند 

،  آغاز ۱۳۵۴ییر مبدء تاریخ ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی در سال ، تغ۱۳۵۴خرداد در سال  ۱۵مناسبت سالگرد قیام 

، اعالم فضای باز سیاسی ۵۶تا  ۵۳، سه برابر شدن واردات کشور طی سالهای ۱۳۵۵جشنهای پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی 

کاخ سفید، محکومیت رژیم شاه از سوی یک هفته بعد از ورود جیمی کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا به ۱۳۵۵از سوی شاه در آبان 

 به دلیل اعمال فشار و اختناق و بیش از چهار هزار زندانی سیاسی.۱۳۵۵المللی عفو الهه در اسفند سازمان بین

اخبار واصله از ایران، دنبال شکست مفتضحانۀ »شود: های آقای خمینی در این مقطع اشاره مییکی از بیانیهعنوان نمونه بهبه

که موجب کمال تأسف و تأثر است مایۀ امید و طلیعۀ درخشان آزادی است. تأسف از آنکه جدید ]رستاخیز[ ، با آن بازیدر حزبشاه 

آورند، ملت بزرگ شوند و استقالل و آزادی خود را به دست میدر عصری که ملتها یکی پس از دیگری از زیر یوغ استعمار خارج می

ن استبداد تریچون و چرای استعمار و سایه افکندن وحشتناکترین افراد و یکی از عمال بیتجعمُسْلِم ایران با گماشته شدن یکی از مر

وحشیانه بر سرتاسر کشور، از تمام شئون آزادی محروم و با جمیع مظاهر استبداد و ارتجاع دست به گریبان هستند. سازمان امنیت 

طایی درآمده و با مخالفان حزب تحمیلی شاه، که اکثریت قاطع ملت ایران به دستور شاه به صورت ادارۀ تفتیش عقاید قرون وس

کنند. ملت ایران، از علمای دین تا دانشگاهی و از های وحشیانه رفتار میها و شکنجهها و ضربمتدین است، با انواع تهدیدها و اهانت

اه باشند؛ گر چه برخالف اسالم و مصالح مسلمین و ملت بازاری تا زارع و از کارگر تا اداری و کارمند جزء، باید معتقد به عقیدۀ ش

ها ها و محرومیتها و شکنجهها و حبسباشد، گر چه استقالل ملت و آزادی همه را برباد دهد! و در صورت تخلف، سرنوشت آنها ضرب

سرکوب کردن ملت مظلوم، و  اند و باید سرکوب شوند. تأسف از«وطن سرخبی»و « مرتجع سیاه»از حقوق انسانی است و متخلفین 

 (۱) «…مدرسۀ فیضیه و دارالشفاء [ ۱۳۵۴هجوم به دانشگاههای سراسر کشور. تأسف از واقعۀ جانسوز هفده خرداد ]
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 مبحث دوم: نهضت اهلل اکبر 

درگذشت  این مرحله دوران روشن شدن آتش زیر خاکستر است. دو اتفاق ابتدایی. ۱۳۵۷تا اواسط مهر  ۱۳۵۶از اواخر خرداد 

اند به برگزاری ها توسط رژیم به شهادت رسیدهکه از دید انقالبی ۱۳۵۶آبان  ۱خرداد و سیدمصطفی خمینی در  ۲۹علی شریعتی در 

تا سقوط نظام شاهنشاهی  ۱۳۵۶ی امیرعباس هویدا از شهریور ساله ۱۳پس از صدارت ( ۲مراسم ترحیم اعتراضی در ایران انجامید. )

در پی سفر شاه به آمریکا بزرگترین تظاهرات دانشجویان ایرانی علیه وی ( ۳شوند. )ماه چهار نفر نخست وزیر میطی کمتر از هفده 

 برگزار شد.    ۱۳۵۶در برابر کاخ سفید در آبان 

ایران »آمیز ی توهینانتشار مقاله(  ۴یک هفته بعد از سفر کارتر رئیس جمهور امریکا به تهران و حمایت تمام قد وی از شاه )

ی نهضت شد. اعتراض طالب و مردم قم در ی شروع دوبارهجرقه( ۵)۱۳۵۶دی  ۱۷ی اطالعات در روزنامه« و استعمار سرخ و سیاه

در  ی مراسم چهلمشود. زنجیرهای توسط مأموران رژیم سرکوب میشکل وحشیانهدر حمایت از آقای خمینی به ۱۳۵۶دی  ۱۹

( ۶پیوندد. )وقوع میی سینما رکس آبادان بهفاجعه ۱۳۵۷مرداد  ۲۸آورد. شهرهای مختلف زمام امور را از دست رژیم شاه در می

گردد. با استقرار حکومت نظامی در تهران و دوازده شهر دیگر، ه هجری شمسی باز میبار دیگر ب ۱۳۵۷مبدء تاریخ کشور  در شهریور 

 پیوندد.وقوع میبزرگترین کشتار مردم بیگناه توسط رژیم شاه به ۱۳۵۷شهریور  ۱۷جمعه سیاه تهران در 

تصویب شورای انقالب  ی نجف بهزمان حکم اخراج آقای خمینی از عراق به دلیل نگرانی حزب بعث از سیاسی شدن حوزههم

مهر عراق را به  ۱۲شود. وی محاصره می ۱۳۵۷منزل آقای خمینی از اول مهر ( ۷رسد. )عراق که صدام حسین در رأس آن است می

 ۱۳۵۷مهر  ۱۴دهد. آقای خمینی و همراهان ی ورود نمیوی اجازهپیمان دولت ایران بهکند. دولت کویت همقصد کویت ترک می
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 شوند.یوارد پاریس م

های اسالمی دانشجویان کنم. بخشی از پاسخ وی به اتحادیۀ انجمنهای آقای خمینی در این مقطع اشاره میبه یکی از بیانیه

 در اروپا:  

پرور آن باشد؛ و ـ سرلوحۀ هدفتان اسالم و احکام عدالت ۱اکنون بر شما جوانان روشنفکر و بر تمام طبقات ملت است که: »

خواه، رسیدن به این هدف محال است. توالّ و تبرّا دو اصل اساسی اسالم است: باید با حکومت ومت اسالمی عدالتناچار بدون حک

عدلْ موافق و به حاکم عادل دل ببندید؛ و از رژیم غیراسالم و غیر اسالمی که در رأس آن رژیم منحط پهلوی است تبرّا کنید؛ و با 

 بینید.سرنگون کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روی استقالل و آزادی را نمی کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در

های دیگرند، هر نوع از آن مکتبـ باید قشرهای غیراسالمی را که عقیده و عملشان برخالف اسالم است و دارای گرایش به ۲

، از آنها هر نوع که باشد و هر شخصیت که هست تبرّا یا پرور اسالم دعوت کنید و در صورت نپذیرفتنباشد، به مکتب مترقی عدالت

الاقل احتراز کنید. و باید جوانان ما بدانند تا معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر 

غفال ر سر و صدای امپریالیسم جهانی جز برای االمللی همانند تبلیغات پدار کمونیسم بینامت باشد. و باید بدانند که تبلیغات دامنه

 .…های استثماری شکسته شودهای مستضعف نیست. باید این بوقو استثمار توده

ـ باید شما دانشجویان دانشگاهها و سایر طبقات روحانی و غیره از دخالت دادن سلیقه و آرای شخصی خود در تفسیر آیات  ۴

اسالم و مدارک آن جداً خودداری کنید، و ملتزم به احکام اسالم به همۀ ابعادش باشید. و مطمئن  کریمۀ قرآن مجید و در تأویل احکام

باشید آنچه صالح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تأمین استقالل و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به 

باشد و محتاج به تأویالت خارج از منطق نیست. و الزم است مراقب ل میطور عاقالنه و قابل عمل و عینیت، در اسالم به طور کام

باشید با کمال دقت و هوشمندی که کسانی که التزام به اسالم ندارند به جمیع ابعادش ولو در اصلی از اصول با شما موافق نیستند، 

های اسالمی احتراز کنید. و گمان نکنید ت و انجمنآنها را دعوت به التزام کنید؛ و اگر مؤثر نشد از شرکت دادن آنها در اجتماعا

ید که دانها قابل تصفیه هستند. باید بدانید و میکند و پس از وصول به هدف، آنزیادی افراد هر چه باشد شما را به هدف نزدیک می

اندازند یا نابود به هدف از کار می زنند و شما را قبل از وصولقشرهای غیرمسْلم یا غیرملتزم به اسالم، از پشت به شما خنجر می

 های سابق عبرت بگیرید.کنند. از تجربهمی

ـ باید برنامه و نشریات همۀ جناحها بدون ابهام متکی به اسالم و حکومت اسالمی باشد و در مقدمه، سرنگون کردن طاغوت  ۵

اش تأیید رژیم طاغوتی پهلوی و جداً از خواستهایی که الزمهنشاندۀ پهلوی است، های آن، که در کشور ما رژیم دستها و شاخهو شاخ

شود که هدفْ چهارچوب قانون اساسی است و های بعضی دیده میهای بعضی احزاب و گفتهاست اجتناب کنید؛ مثل آنچه در نوشته
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ها را که شخص شاه لم و جنایات و خیانتها هر جا ممکن است با صراحت ـ و االّ با کنایه ـ نقطۀ اصلی مظاباید در نشریات و خطابه

داشتن مجرم اصلی است جداً اش دور نگهها را به مأمورین یا هیأت حاکمه و دولت که الزمهاست معرفی کنید؛ و از توجه دادن آن

 (۸« )احتراز کنید؛ و نویسندگان و گویندگان را از این امر آگاه کنید.

 

 

 

 پاریس یمبحث سوم: صدای انقالب از حومه

آقای خمینی که در این زمان رهبر بالمنازع نهضت ضداستبدادی ملت ایران است، با سفر به فرانسه به . ۱۳۵۷مهر تا بهمن 

ی پاریس فرصتی استثنائی برای رسانیدن صدای اعتراض ملت در نوفل لوشاتو در حومه۱۳۵۷بهمن  ۱۲مهر تا  ۱۶مدت چهار ماه از 

( ۹ی امام )های وی در دو جلد صحیفهالمللی، سخنرانی ها و پیامهای بینی مصاحبهکند. مجموعهیگوش جهانیان پیدا مایران به

اعالم « جمهوری اسالمی»با فیگارو نظام مورد نظرش را  ۱۳۵۷مهر  ۲۲مورخ  دستاورد این دوران است. آقای خمینی در مصاحبه

آبان تظاهرات دانشجویان  ۱۳دست به اعتصاب زدند.  ۵۷آبان  ۹ت نفت از اقشار مختلف، کارگران صنع ی اعتصابدر ادامه( ۱۰کرد. )

 شوند. تدریج آزاد میآموزان در دانشگاه تهران به خون کشیده شد. زندانیان سیاسی در این سال بهو دانش

مصادف با عید  ۱۳۵۷آبان  ۲۸کند که صدای انقالب ملت را شنیده است! شاه اعالم می ۵۷آبان  ۱۵ی تلویزیونی در مصاحبه

ند. کرود. آقای خویی در این دیدار کوتاه از سیاست سرکوب شاه انتقاد میغدیر خم فرح پهلوی به عیادت آقای خویی در کوفه می

ن نگارادی شاپور بختیار مامور تشکیل دولت شد. روزنامه ۸نمائی مردم بود. قدرت ۱۳۵۷پیمائی عظیم تاسوعا و عاشورا در آذر راه( ۱۱)

دی شورای انقالب تشکیل داد. محمدرضا پهلوی بعد  ۲۲ی خود پایان دادند. آقای خمینی در روزه ۶۲به اعتصاب  ۱۳۵۷دی  ۱۶در 

از ایران به قصد مصر خارج شد. نظر مراجع تقلید مقیم ایران  ۱۳۵۷دی  ۲۶، در تاریخ ۱۳۵۷دی  ۲۳از تشکیل شورای سلطنت در 
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اما آقای خمینی به چیزی کمتر از انحالل نظام شاهنشاهی، تغییر ( ۱۲صالح تدریجی آن بود. )حفظ نظام مشروطه منهای شاه و ا

به ایران  ۱۳۵۷بهمن  ۱۲انقالبی و تاسیس جمهوری اسالمی راضی نبود. آقای خمینی بعد از چهارده سال تبعید، پیروزمندانه در 

مامور تشکیل دولت موقت جمهوری  ۱۳۵۷بهمن  ۱۵ان را در بازگشت و مورد استقبال تاریخی مردم قرار گرفت. وی مهدی بازرگ

 رژیم پهلوی سقوط کرد.  ۱۳۵۷بهمن  ۲۲( ۱۳اسالمی کرد. )

به سه نمونه از پیامهای آقای خمینی در این مقطع شامل یک مصاحبه و سخنرانی در پاریس و نخستین سخنرانی در تهران 

 کنم:اشاره می

ها رابطۀ این جنبش با احزاب و گروههای مخالف چگونه است؟[ همۀ گروه]»: ۱۳۵۷آبان  ۴مصاحبه با خبرگزاری رویترز،  ــ

 دهیم.در بیان عقاید خود آزادند، ولکن خیانت را اجازه نمی

استعفا بدهد، رژیم جدید چگونه خواهد بود، آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟[ علما خود حکومت که شاه ]درصورتی ــ

باشند. این حکومت در همۀ مراتب خود، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی آنان ناظر و هادی مجریان امور مینخواهند کرد، 

 و انتقاد عمومی خواهد بود.

کند؟[ قشون ایران زیر سلطۀ امریکاست. ما این قشون را نفی ]تحلیل شما در قشون ایران چیست؟ چه نقشی را بازی می ــ

 اش را که دفاع از کشور است باز خواهیم داد.به او نقش و وظیفۀ واقعیخواهیم کرد و 

]چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم بشود؟ ضد غرب هستید؟[ خیر. ضد غرب نیستیم. ما خواهان استقالل هستیم  ــ

زده نباشد و بر پایه های ملی و مذهبی ان غربخواهیم ملت ایرنماییم. ما میریزی میو روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی

 خویش به سوی ترقی و تمدن گام بردارد.

در سازمان ملل از شاه دفاع  نمایندگانشکند.حتی می حمایت شاهاز رژیم  کنید؟[ شوروی]دربارۀ شوروی چه فکر می ــ

 زند.و میزده  ران دست به هرجنایتیهای ایاند. شوروی چون امریکا و انگلیس برای بلعیدن سرمایهکرده

خواهانه و انقالبی دارد، از سنت اعتراض شیعه صحبت بفرمایید.[ شیعه از ابتدا برای تحقق حکومت ]شیعه یک سنت آزادی ــ

 (۱۴« )حق مبارزه کرده است.

ۀ منحوس پهلوی؛ اصل دوم. ی خود را اعالم کرد: اصل اول. برچیده شدن سلسلگانهاصول سه ۱۳۵۷آقای خمینی در آبان  

 ( ۱۵برچیده شدن رژیم غلط سلطنت برای همیشه؛ اصل سوم. فراهم کردن مقدمات حکومت جمهوری اسالمی. )

گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این ملت ما چه می»تهران: نخستین سخنرانی وی در بازگشت به

ه مجلس اند کدانند و دیدهگذاری شد برخالف قوانین بود. آنهایی که در سن من هستند مییهبود که این سلطنت پهلوی از اول که پا
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مؤسسان که تأسیس شد، با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه 

شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی که به رضا تأسیس کردند، و با زورْ وکالی آن را وادار کردند به این

نیم کبود؛ بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خالف قانون و خالف قواعد عقلی است و خالف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می

د ط بر سرنوشت خودشان هستنکه مسلها از باب اینشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینکه یک ملتی تمام

 شان ـ به اینکهها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند ـ ولو تمامها برای آنو مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آن

کند؟ اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی است؟ ملِت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملِت بعد را معین می

 وشتیسرن یک بوده، ملتی این از پیش سال پنجاه و صد این، از پیش سال صد در ملت. …نوشت هر ملتی به دست خودش است. سر

ه . بنابراین سلطنت محمدرضا اوالً ک…کند مسلط ما بر را سلطانی که است نداشته را ما اختیار او ولی داشته اختیاری و است داشته

و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود، مجلس غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم چون سلطنت پدرش خالف قانون بود 

غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی 

ه در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولّی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی ک

کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میبودند، می

ولت پشتیبانی این ملت دکنم! من به زنم! من دولت تعیین میکنم! من تو دهن این دولت میمی تعیین دولت من. …قانونی نیست

 (۱۶. )کنم![]دولت تعیین می کنم! من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول داردتعیین می

 

 

 

 مطلب دوم. مرجعیت شیعه پس از آقای حکیم
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در نجف دار فانی را وداع گفت. مراجع  ۱۳۴۹خرداد  ۱۲سالگی در تاریخ  ۸۱آقای سیدمحسن حکیم مرجع اعالی شیعه در سن 

-۶۳، سیداحمد خوانساری )(۱۲۶۲-۱۳۵۳تقلید مطرح در آن زمان به ترتیب سن عبارت بودند از سیدمحمود حسینی شاهرودی )

، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۲۷۶-۱۳۶۹الدین مرعشی نجفی )، سیدشهاب(۱۲۷۳-۱۳۵۴، سیدمحمدهادی میالنی )(۱۲۷۰

، سیدکاظم شریعتمداری (۱۲۸۱-۱۳۶۸، سیدروح اهلل موسوی خمینی )(۱۲۷۸-۱۳۷۱، سیدابوالقاسم موسوی خوئی )(۱۳۷۲-۱۲۷۸)

هرحال بعد مقلدان آقای حکیم اکثرا از آقایان خویی تقلید کردند. به(. ۱۲۹۰-۱۳۸۶، و سیدحسن طباطبائی قمی )(۱۳۶۵-۱۲۸۴)

جع اول نجف بلکه تشیع بود. در قم کماکان به ترتیب آقایان شریعتمداری ، آقای خویی مر۱۳۵۳از درگذشت آقای شاهرودی در سال 

و گلپایگانی مراجع اول و دوم قم بودند. آقایان خوانساری و میالنی هم در تهران و خراسان متنفذ بودند. مرجعیت آقای خمینی در 

ردان آقایان خویی و خمینی، سه بحث به شرح زیر های علمی و شاگای بود؟ در این مطلب با تمرکز بر فعالیتآن دوران در چه رده

 ارائه شده است:

 مرجع تقلید سنتی -

 مرجع تقلید انقالبی -

 مرجعیت پس از انقالب -

       

 

 

 بحث اول. مرجع تقلید سنتی

اختصار به ( ۱۲۷۸-۱۳۷۱در این بحث طی سه قسمت به شرح زیر ابعاد مختلف مرجعیت آقای سیدابوالقاسم موسوی خویی )
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 های سیاسی، و شاگردان و مروجان.های علمی، فعالیتشود: فعالیتبررسی می

وی ( ۱۷ی اخیر شیعه است. )آقای خویی یکی از بزرگترین فقها، اصولیون، رجالیون و مراجع سدههای علمی: الف. فعالیت

شاگرد شاخص میرزامحمدحسین نائینی و شیخ محمدحسین اصفهانی )کمپانی( بوده است. تدریس خارج فقه و اصول را از حوالی 

ی هفتم در بحث ضد متوقف شد. در خارج فقه بعد از دو ی کامل اصول فقه تدریس کرد و در دورهآغاز کرد. شش دوره ۱۳۱۱سال 

را تا خارج عروۀ را آغاز نمود و آن ۱۳۳۶وۀ تدریس کرد. پس از بیست و پنج سال، از مهر دوره تدریس مکاسب، دو دوره خارج صل

اجود ( »۱۹است. ) ۱۳۰۳نخستین اثر قلمی ایشان متعلق به سال ( ۱۸انتها )کتاب اجاره( طی بیست و سه سال به پایان برد. )

منتشر شد. نخستین  ۱۳۱۴و  ۱۳۰۸اد در دو جلد در سالهای تقریر دروس اصول میرزای نائینی به قلم وی با تفریظ است« التقریرات

 ۱۳۳۴را در سال « البیان فی علم التفسیر»است. کتاب ارزشمند  ۱۳۲۱اثر فقهی ایشان رسالۀ فی اللباس المشکوک منتشره در سال 

 عبارتند از: ۱۳۴۹تا  ۱۳۲۶ی دروس اصول وی از منتشر ساخت. نخستین تقریرات منتشر شده

 لغوالی فی فروع العلم االجمالی، تقریر شیخ رضا لطفی.الدرر ا -

 جلد.۲مصباح األصول، تقریر شهید سیدمحمد سرور واعظ بهسودی، قسم حجج و أصول عملیۀ،  -

 جلد.  ۴محاضرات فی أصول الفقه، تقریر شیخ محمداسحاق فیاض، مباحث األلفاظ،  -

 جلد. ۵دراسات فی علم االصول، و دراسات فی األصول العملیۀ، تقریر سیدعلی حسینی شاهرودی،  -

 منتشر شده بود عبارتند از:  ۱۳۴۹تا  ۱۳۳۳تقریرات خارج فقه ایشان که ازسال  

 جلد.  ۵مصباح الفقاهۀ، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، مکاسب محرمۀ، بیع و خیارات،  -

 فی اإلجتهاد والتقلید، تقریر غالم رضا عرفانیان.الرأی السدید  -

 جلد.  ۴محاضرات فی الفقه الجعفری، تقریر سید علی حسینی شاهرودی،  -

آقای خوئی با شصت سال ( ۲۰التنقیح فی شرح العروۀ الوثقى، تقریر میرزا علی غروی، إجتهاد و تقلید، و کتاب طهارت. ) -

قرن اخیر است. دروس این سه رشته در تشریح یا نقد، آکنده از آراء وی است. و رجالی نیمتدریس مستمر متنفذترین فقیه، اصولی 

 توفیق تدوین تقریبا یک دوره فقه استداللی در قرون اخیر کمتر نصیب فقیهی شده است.  

 در امور ایران آقای خویی در امور مهم سیاسی ساکت نبوده است، در میان مراجع نجف بیش از بقیه های سیاسی:ب. فعالیت

 هایی درباره انجمنهایگیری است، از جمله: بیانیههایی در دفاع از مردم ایران قابل پیموضع گرفته است. مواضع او در ضمن بیانیه

ان خرداد، نامه به شاه برای آزادی آقای ۱۵ایالتی والیتی، رفراندم شاهانه، حمله به مدرسه فیضیه، اهانت رژیم شاه به مقدسات، قیام 

مجلس شورای ملی، اعتراض به تبعید آقای خمینی، اعتراض به نخست وزیر  ۲۱خمینی و محالتی و قمی، تحریم انتخابات دوره 
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شدّت و حدّت به ۱۳۴۹البته مواضع سیاسی ایشان خصوصا بعد از ( ۲۱ی علما.)شکنی های رژیم شاه، اعتراض به محاکمهدرباره قانون

 ( ۲۲ده است. )مواضع سیاسی آقای خمینی نبو

اند به ترتیب حروف الفبا: آقایان شیخ محمدتقی برخی مراجع تقلید که شاگرد آقای خویی بوده ج. شاگردان و مروجان:

بهجت فومنی، میرزا جواد تبریزی، شیخ حسین وحید خراسانی، سیدمحمد روحانی، سیدموسی شبیری زنجانی، سیدعلی سیستانی، 

 ( ۲۳اهلل. )سیدمحمدباقر صدر، شیخ محمداسحاق فیاض، و سیدمحمدحسین فضل

کنند. به چند مورد آن ذیال اشاره ایشان را در نجف اعالم می« اعلمیت»شکل فردی یا جمعی برخی شاگردان آقای خویی به

 شود: می

اى، سیدمحمد روحانی، سید اقدام حدود چهارده نفر از مجتهدین و مدرسین صاحب نام نجف از قبیل آقایان شیخ صدرا بادکوبه

؛ (۲۴بى لنکرانى، شیخ موسی زنجانی، شیخ یوسف کربالئی، سید یوسف حکیم، و سیدجعفر مرعشی )محمدباقر صدر، شیخ مجت

در بیروت در ( ۲۶ی جمعی(. )؛ سیدمحمدباقر صدر )منفردا عالوه بر نامه(۲۵ای با امضای هفت هشت نفر از علما و مجتهدین )نامه

از ( ۲۷عنوان مرجع اعلم معرفی کرد. )لبنان آقای خویی را بهسیدموسی صدر در مقر مجلس اعالی شیعیان  ۱۳۴۹تیر  ۲۷تاریخ 

 (      ۲۸عنوان اعلم معرفی کردند. )آقای خویی تسلیت گفتند، یا علنا ایشان را بهایران هم برخی علما درگذشت آقای حکیم را به

  

 

 بحث دوم. مرجع تقلید انقالبی

ی شود، سپس موضع شاگردان ایشان دربارهمرور می ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۹های علمی آقای خمینی از در این بحث ابتدا فعالیت

رجع ی دوازده امضائی، می دو نفره، بیانیهبیانیه گیرد:مرجعیت بعد از آقای حکیم در پنج قسمت به شرح زیر  مورد بررسی قرار می

 ی مرجعیت. جایزالتقلید، مرجعیت دینی و مصلحت سیاسی، و رجال ساکت در قضیه
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 های علمی آقای خمینیعالیتالف. ف

شود سه موضوع را تدریس کرده است: بیع، ی تدریس در زندگی ایشان محسوب میآقای خمینی در این دوره که آخرین دوره

ادامه داد. بحث خیارات  ۱۳۵۱در نجف آغاز کرده بود تا اوایل تابستان  ۱۳۴۴خیارات و خلل صلوۀ. ایشان کتاب بیع را که از آبان 

پایان رسید. بحث الخلل فی به ۱۳۵۵طول انجامید و در بهار آغاز کرد. این بحث چهار سال به ۱۳۵۱ر فسخ بیع( را نیز از پائیز )اختیا

به دلیل فشار دولت عراق  ۱۳۵۶-۵۷آغاز شده، هرچند در آخر سال تحصیلی  ۱۳۵۵الصلوۀ که آخرین تدریس ایشان است از پائیز 

 این آخرین تدریس آقای خمینی است. ( ۲۹شود. )ی تدریس نمیایشان موفق به ادامه ۱۳۵۷در مهر 

آورده است. تاریخ اتمام نگارش کتاب ی تحریر درمیزمان با تدریس شخصا به رشتههای خود را همایشان مطابق عادت بحث

است. این پنج جلد با عنوان کتاب  ۱۳۵۵بهشت ، و جلد دوم آن اردی۱۳۵۳، جلد اول خیارات خرداد ۱۳۵۱البیع در سه جلد، تیر 

در نجف است.  ۱۳۵۷البیع ظاهرا قبل از خروج ایشان از نجف منتشر شده است. تاریخ اتمام نگارش کتاب الخلل فی الصلوۀ تابستان 

 ( ۳۰شود. )در قم منتشر می ۱۳۵۹این کتاب که آخرین تالیف ایشان در فقه استداللی است در سال 

 

  

 

 ی دو نفرهبیانیهب. 

ساعتی بعد از درگذشت آقای حکیم تلگرافهای تسلیتی از شاه ایران خطاب به آقایان خوانساری در تهران و شریعتمداری در قم 

شود، که معنای آن تمایل رژیم ایران به این دو مرجع است. یک روز بعد تلگراف تشکر دو مرجع از شاه ارسال و از رادیو پخش می

هایی به دو نفر از علمای بالد متعین بودن مرجعیت آقای خمینی در همان روز آقای منتظری در نامه( ۳۱شود. )و پخش مینیز از رادی
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درگذشت  ۱۳۴۹خرداد  ۱۴چهل و هفت نفر از شاگردان آقای خمینی در قم در تاریخ ( ۳۲انجامد. )اجابت نمیدهد، که بهرا تذکر می

فته و در تسلیت گ« اهلل المسلمین بطول بقائهاهلل العظمى مرجع بزرگ شیعه آقاى خمینى متعتمحضر مبارک آی»آقای حکیم را به 

هاى علمیه را در ظل توجهات امام زمان و ی روحانیت و حوزهعظمت اسالم و مسلمین و ترقى روز افزون جامعه»نویسند: انتها می

این تلگراف توسط آقایان منتظری و ربانی شیرازی ( ۳۳« )خواستار است.رهبرى ارزنده حضرت مستطاب عالى از پیشگاه خداوند قادر 

 (۳۴شود. )شود، هرچند ساواک از ارسال آن جلوگیری کرده، دستی توزیع میتهیه، پیگیری و ارسال می

 آقایان منتظریی مرجعیت آقای خمینی صادر نشده است. سه روز بعد از وفات آقای حکیم، ای از قم دربارهاما هنوز هیچ بیانیه

 «ترین فرد برای تصدی مرجعیت تقلید و زعامت مسلمانانترین و صالحالیق»ی مشترکی آقای خمینی را و ربانی شیرازی در اعالمیه

تر و امروز وضع جامعه بسى حساس»نویسند: ی مرجعیت در زمان میرزای شیرازی میکنند. آنها بعد از اشاره به سابقهمعرفی می

تر بین و واقف به مصالح اسالم و مسلمین شدیدتر و محسوستر است و لزوم انتخاب فردى مدبر، روشناسالمى آشفته اوضاع عالم

اى واقع شده که درست بر سر دو راهى عزت و ذلت، رشد و انحطاط و باالخره بقاء و زوال است و ی ما در مرحلهاست. امروز جامعه

 تفاوت بنشینیم تا دیگرانهاى رهبرى است که انتخاب گردد. امروز ما نباید خاموش و بیسرنوشت امت اسالم مرهون صفات و خصلت

 بینى اسالمىبه ما راه نشان دهند، ما نباید منتظر بمانیم تا دیگران فرد یا افرادى را که از رشد اجتماعی، شهامت، شجاعت، و جهان

الم و تر و اصلح به حال اسسرنوشت خود را تعیین نماییم و فردى را که الیق اند، بر ما تحمیل کنند. خود ما بایدبهره یا کم بهرهبی

مسلمین باشد، فردى که به اوضاع جهان و حوادث واقعه آشنایى کامل داشته باشد، فردى که بتواند اسالم واقعى را به مردم معرفى 

 نظر باشد، انتخاب نماییم.ی شئون اسالمى صاحبکند، فردى که در همه

ی افراد داشته، با رعایت کامل مقررات هاى علمیه و روحیهی علمیۀ قم با شناسایى کامل و بصیرت کافى که به وضع حوزهحوزه

ع عالم نظیر، مرجدینى و دقت شدید در تشخیص صفات الزمه براى زعیم اسالمی، به کرّات نظریه خود را پیرامون شخصیت بارز و بی

آقاى خمینى متع اهلل المسلمین بطول بقائه، بیان نموده و مراتب اتکاء و اعتماد خود را نسبت به ایشان اهلل العظمى اسالم، حضرت آیت

دارد: با توجه به وضع روز و موقعیت خطیر مسلمانان، ابراز داشته است. اینک مجدداً بالصراحه وظیفه عموم را روشن نموده، ابالغ می

ی عموم است، و مصداق اجالی حدیث مروی ی تقلید و مراجعهی و زعامت و شایستهترین شخصیت برای رهبرحضرت معظم له الیق

زم ایشان هستند. از این رو ال "اما من کان من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا المر مواله، فللعوام ان یقلدوه "

به اکثریت مردم ایران بپیوندند و از ایشان بدون هیچ گونه تردید تقلید  است آن عده از مردمی که تا به حال از ایشان تقلید ننموده

 (  ۳۵« )پارچگی و وحدت کلمه در تعظیم اسالم و اعتالی مسلمین و دفع مفاسد بکوشند.شاء اهلل با ایجاد یکنمایند، تا ان

در  ۱۳۴۹خرداد  ۱۸بود، در تاریخ ی وعاظ تهران برگزار شده این اطالعیه در مجلس هفتم مرجع فقید که از طرف جامعه
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 ( ۳۶شود. )مسجد جامع بازار تهران توسط علی اصغر مروارید قرائت می

 

 

 

 ی دوازده امضائیپ. بیانیه

ی قم مرجعیت آقای خمینی را تأیید نمایند. ی علمیهکوشند تا تعداد بیشتری از مدرسین حوزهآقایان منتظری و ربانی می

مستدعی است »پاسخ دهند: « ی قمی علمیهای از فضال و محصلین حوزهپرسش عده»شوند به حاضر می تنها ده نفر دیگر( ۳۷)

و  طورمشخصاهلل العظمی حکیم[ الزم است به وی مراجعه نمایند بهی خود را درباره مرجع تقلیدی که مقلدین معظم له ]آیتنظریه

اهلل علی منتظری، عبدالرحیم ربانی شیرازی، علی مشکینی، نعمتاز: حسیندهندگان عبارت بودند پاسخ« با قاطعیت بیان فرمائید.

آبادی، محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی، ابراهیم امینی، یحیی انصاری شیرازی، ابوالقاسم خزعلی، احمد صالحی نجف

 (  ۳۸آبادی و غالمرضا صلواتی. )جنتی، محمد شاه

با توجه به مراتب »آقای منتظری:  ۱۳۴۹خرداد  ۱۷متن پاسخ مورخ ( ۳۹هم نزدیک است. )هلحاظ فقهی بسیار بها بهمتن پاسخ

اهلل العظمی آقای خمینی مدظله العالی و روشن بینی و مجاهدات معظم له، صالحیت ایشان برای مرجعیت علمی و عملی حضرت آیت

خرداد  ۱۸متن پاسخ مورخ ( ۴۰« )باشد.اسالم و مسلمین می و زعامت شیعه به نظر اینجانب محرز، و ترویج و تعیین ایشان به صالح

شود، الزم است مسلمانان به شخصى مراجعه بینى میبا توجه به مخاطراتى که براى اسالم عزیز پیش» :آقای ربانى شیرازى ۱۳۴۹

تر از حریم مقدس قرآن هرچه تمامکنند که عالوه بر تفوق علمى و عملی، به اوضاع جهان واقف و در قبال حوادث صابر و با شهامت 

العظمى آقاى  اهللدفاع نماید و مصداق کامل: اما من کان من الفقهاء... و اما الحوادث الواقعه... باشد و فعاًل به نظر حقیر حضرت آیت

والی بیستم خرداد ی دوازده امضائی حاین بیانیه( ۴۱« )ظله واجد چنین صفاتى هستند.اهللخمینى بزرگ مرجع تقلید شیعه ادام

 ( ۴۲منتشر شده و در برخی مجالس بزرگداشت مرجع فقید قرائت شده است. )

ی علمای شیراز از آن میان یادکردنی است، که یکی از های کم و بیش مشابهی منتشر کردند. بیانیهعلمای شهرستانها نیز نامه

الدین محالتی ایام جمعی دیگر از علمای فارس آقای شیخ بهاء در همین( ۴۳کنندگان آن آقای سیدعبدالحسین دستغیب است. )امضا
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ی آقای سیدحسن طباطبائی قمی دیگر چهره(  ۴۴کنند. )خرداد را به عنوان مرجع تقلید معرفی می ۱۵رزم آقای خمینی در هم

د. ایشان از مراجع مردم کردر کرج مجازات غیرقانونی حصر در تبعید را تجربه می ۱۳۴۷، از سال ۱۳۴۲خرداد  ۱۵شاخص قیام 

 (  ۴۶در دیگر کشورهای همسایه هم گروهی از شیعیان از آقای خمینی تقلید کردند. )( ۴۵ی سی بوده است. )خراسان از اواخر دهه

اگرچه ( ۴۷گفتنی است که مراسم ترحیم مرجع فقید از سوی آقای خمینی در نجف بعد از مراسم دیگر آقایان برگزار شد. )

ی علمایی اواک برای حذف نام آقای خمینی از اذهان و عدم مرجعیت ایشان غیرقابل انکار است، اما واضح است که همههای ستالش

آقای خمینی در ( ۴۸حساب آورد. )تقوی یا وابسته به ساواک و دربار بهتوان بیکه مراجعی غیر از آقای خمینی را معرفی کردند نمی

شد. اما بسیاری از شیعیان از آقایان خوئی، شاهرودی، شریعتمداری، اول شیعیان محسوب می آن زمان احتماال یکی از هفت مرجع

کردند، و فضل حوزوی هیچیک از آنها هم کمتر از آقای خمینی نبود. آنچه آقای خمینی را گلپایگانی، میالنی، و خوانساری تقلید می

 اسی ایشان بود نه برتری علمی. ی سیکرد مبارزات شجاعانهاز مراجع تقلید دیگر متمایز می

 

 

 

 ت. مرجع جایزالتقلید 

رسد. تردیدی می ۱۳۴۹ی قم در سال ی علمیههای آقای منتظری و دیگر فضالی حوزهاکنون نوبت به تحلیل محتوای بیانیه

ین ترثانیا وی شاخصنیست که در این دوران اوال آقای منتظری نخستین فقیهی است که مرجعیت آقای خمینی را مطرح کرده، 

ی قم )یعنی تلگراف ی علمیههای اصلی صادره از حوزهی بیانیهثالثا کلیه( ۴۹لحاظ فضل حوزوی بوده است. )حامی آقای خمینی به

روایت آقای منتظری: گیری وی و مرحوم ربانی شیرازی صورت گرفته است. بهریزی و پیامضائی( با برنامه ۱۲ی امضائی و بیانیه ۴۷

کرد که به طرف من هم اصرار میکرد و بهاهلل گلپایگانی بود و از ایشان ترویج میآقای ربانی شیرازی با اینکه قبال از طرفداران آیت»

خیلی  اهلل خمینی، وطرف آیتاهلل خمینی را دید، آمد بههای آیتگیریاهلل گلپایگانی بروم ولی چون انقالبی بود وقتی موضعآیت

 (    ۵۰« )افتاد.مسائل راه می محکم دنبال
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اهلل بروجردی نظرمان البته من و شهید مطهری از همان ابتدای فوت آیت»چنین بوده است:  ۱۳۴۰نظر آقای منتظری از سال 

معنای اعلمیت به« تر از نظر علمیقوی»اگرچه ( ۵۱« )دانستیم.تر میاهلل خمینی بود و ایشان را از نظر علمی از دیگران قویبه آیت

 نظر ایشان چهل سال بعد است. حال این اشاره بههررا بکار نبرده است. به« اعلمیت»ی فنی است، اما ایشان آگاهانه واژه

برای » ی خصوصی به آقایان خادمی در اصفهان و اشرفی اصفهانی در کرمانشاه، آقای خمینی را آقای منتظری در دو نامه

سنگ با محرز بودن این عبارت هم( ۵۲دانسته است  )« صالح اسالم و مسلمینمرجعیت شیعه متعین و تعیین و ترویج ایشان را به

 صالحیت مرجعیت آقای خمینی و لزوم ترویج ایشان است. 

« همرجع بزرگ شیع»ی اژهی قم به آقای خمینی است وی علمیهامضائی که نخستین تمایل کتبی فضالی حوزه ۴۷در تلگراف  

در متن تلگراف نیز مصلحت زعامت ایشان را منظور داشته « رهبرى ارزنده»دارد، عبارت وضوح ابراز میجایزالتقلید بودن ایشان را به

 است.    

 بود: یکیی آقایان منتظری و ربانی نفرهی دوی مرجعیت آقای خمینی از چند جهت بیانیهی صادره دربارهترین بیانیهمهم

ی آن. در این بیانیه کنندهشکنی دو امضا، دوم مشروح و استداللی بودن متن، و سوم شجاعت خط(۵۳وجاهت علمی آقای منتظری )

آقایان شریعتمداری و خوانساری و پاسخ آنان است،  سو به تحمیل مرجع خارج از حوزه که تعریض آشکار به تلگرافهای شاه بهاز یک

ای بیش از صالحیت مرجعیت آقای خمینی یا جایزالتقلید بودن و لحاظ علمی و مالکهای حوزوی کلمهوی دیگر بهاشاره شده، از س

 نوشته نشده است. « ی عمومشایستگی ایشان برای تقلید و مراجعه»

ست ا« مسلمین اصلح به حال اسالم و»و « ترین شخصیت برای رهبری و زعامتالیق»که ایشان اما از جانب سوم مفصال در این

یا لزوم برخورداری « بین و واقف به مصالح اسالم و مسلمینلزوم انتخاب فردى مدبر، روشن» داد سخن داده شده است، از جمله

فردى که به اوضاع جهان و حوادث واقعه آشنایى کامل »و نیز « بینى اسالمىرشد اجتماعی، شهامت، شجاعت، و جهان»مرجع از 

عبارت دیگر بیانیه در تطبیق مالکهای رایج فقهی در به«. تشخیص صفات الزمه براى زعیم اسالمی»ک کالم و در ی« داشته باشد

ضرورت سیاسی و مصلحت اسالم و مسلمین داده تعیین مرجع تقلید به حداقل الزم )جایزالتقلید بودن( اکتفا کرده، اما بار اصلی به

کنندگان واضح است که این آرزوی امضا( ۵۴اند. )مقلد آقای خمینی معرفی شده« ناکثریت مردم ایرا»شده است. در انتهای بیانیه 

ی سیاسی بسیار قوی و جسورانه در ی آقایان منتظری و ربانی بیانیهحال بیانیههراما مطابقت با واقع نداشته است. به( ۵۵بوده، )

 حمایت از مرجعیت آقای خمینی در فضای سنگین خفقان است. 

های فقهی در صالحیت آقای خمینی دوازده نفره سبک و سیاق حوزوی بیشتری دارد، مختصر و موجز به تطبیق مالک یبیانیه

بینی و روشن»و « با توجه به مراتب علمی و عملی»ی آقای منتظری نامهبرای مرجعیت تقلید پرداخته شده است. اما در شهادت
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ترویج و تعیین ایشان به صالح اسالم و مسلمین »و « یت و زعامت شیعه محرزصالحیت ایشان برای مرجع»آقای خمینی « مجاهدات

 اهلل از کتاب و سنت، به بیان کلی مراتب علمی ویعنی با ظرافت به جای پرداختن به اعلم و اتقی یا اقوی در استنباط حکم« باشد.می

بینی و مجاهدت استفاده ای نامأنوس فقهی همانند روشنهعملی که عبارتٌ اخرای فقاهت و عدالت است اکتفا شده، در عوض از واژه

نظر آقای منتظری در آن زمان، شده، و در نهایت این تعیین و ترویج، صالح و مصلحت اسالم و مسلمین معرفی شده است. یعنی به

 حت وظیفه بوده است. آقای خمینی اوال واجد صالحیت مرجعیت یا جایزالتقلید بوده، ثانیا تعیین و ترویج ایشان از باب مصل

 ها بعد از مشورت بااین نکات با عبارات متفاوت اما مضمون واحد در پاسخ دیگر امضاکنندگان تکرار شده است، گویی پاسخ

ط تر یازده نفر بالصراحۀ آقای خمینی را واجد شرائشکل دقیقی دو نفره تأسی شده است. بهدیگر نوشته شده یا حداقل به بیانیهیک

حتی  اکتفا کرده و« اتباع از آراء و فتاواى آقاى خمینى موجب فالح و رستگارى است»بیان کلی اند، یکی هم بهعامه دانسته مرجعیت

ی خود نامهدر شهادت« صالح اسالم و مصالح مسلمین»های هفت نفر صریحا از واژه( ۵۶از شهادت صریح هم طفره رفته است! )

، «ی حقاعالى کلمه»، «اعزاز و تقویت مسلمین»فر دیگر هم عبارات قریب به صالح مسلمین از قبیل چهار ن( ۵۷اند. )استفاده کرده

حفاظت از حوزه اسالم و حمایت مسلمین »، «در این زمان که اسالم عزیز از همه ادوار بیشتر به رهبر واجد شرایطى محتاج است»

 (۵۸اند. )به کاربرده« است

برای آقای خمینی که شرط الزم مرجعیت « أعلم»های مکتوب خود از عبارت فنی نامهمعرفییک از علمای قم در متن هیچ 

یک از شاگردان و مروجان آقای خمینی در آن زمان ایشان را عبارت دیگر هیچبه( ۵۹اند. )تقلید در این مدرسه بوده استفاده نکرده

ا به مردم معرفی کنند، اما ترویج مرجعیت ایشان را صالح و مصلحت تا بر طبق موازین فقهی ایشان را شرع( ۶۰دانستند )اعلم نمی

 مردم بودند که البته واجد شرائط عمومی تقلید هم بوده باشد. دنبال معرفی رهبر و زعیم دینی بهدانستند. آنها بهمی
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 ث. مرجعیت دینی و مصلحت سیاسی

تقلید از مجتهد اعلم واجب است، عالوه بر  -صورت امکان بنابراحتیاط در  -به فتوای اکثر فقهای معاصر از جمله آقای خمینی 

یعنی مطابق فتوای ایشان اگر شناخت اعلم و تقلید از وی ممکن باشد ( ۶۱باشد. )آن فحص برای یافتن مجتهد اعلم نیز واجب می

 اهلل از کتاب و سنت مجتهدیشرعی و حکمتنها راه مشروع ترویج و تقلید اوست. اگر مجتهدی اعلم نباشد، یعنی در استنباط حجت 

فتوای فقهای یادشده او یقینا واجب التقلید نیست، اگر بتوان گفت که جایزالتقلید هست! در معیارهای رایج فقهی از مافوق او باشد به

اسالم  زبان دیگر مصلحت جمله در تحریرالوسیلۀ آقای خمینی مالکی غیر از اعلمیت فقهی و ورع برای جواز تقلید ذکر نشده است. به

( ۶۲ی موازین فقهی مرجعیت تقلید نبوده است، هرچند در تفکر متأخر آقای خمینی )و مسلمین و حساسیت شرائط زمان در زمره

 چنین امری قابل فهم است. 

ر در زمان صدو ی قمی علمیهآیا در تفکر متقدم ایشان چنین امری توجیه فقهی دارد؟ آیا آقای منتظری و دیگر فضالی حوزه

صلی ی ای سیاسی و مصلحت مسلمین ایران دغدغهرسد ضرورت مبارزهنظر میاند؟ بهها به نکات فوق التفات داشتهنامهاین معرفی

ی در ی سیاسی حتاند. اولویت مبارزهفضالی قم بوده باشد و التفاتی به لوازم فقهی و شرعی تصمیم سترگ سیاسی خود نداشته

ناآگاهانه  محورتقلید در میان پیروان آقای خمینی در دوران نهضت امری غیرقابل انکار است. به کارگیری فقه مصلحتمعرفی مرجعیت 

کرد و زمان درازی برای آشکارشدن لوازم نظری و اش را طی میاز همین زمان آغاز شده است. البته در آن زمان دوران جنینی

 اش الزم بود.  عملی

آمده  ۱۳۴۹ه قبل از وفات آقای منتظری ظاهرا در دفتر ایشان تدوین و منتشر شده، در مورد اسناد خرداد در کتابی که چند ما

شد که آیا بزرگانى چون با توجه به این متن و متنى که خواهد آمد هم براى نگارنده و هم برخى دیگر این شبهه مطرح می»است: 

توا بودند و فتاوا و مبانى علمى بزرگان قم و نجف را دیده بودند، آیا اعالم آقاى منتظرى و مرحوم ربانى شیرازى که خود صاحب ف

یاسى برد مقاصد ساهلل خمینى آن هم در آن کوران مبارزه رنگ و بوى سیاسى نداشت؟ به عبارت دیگر آیا آنان براى پیشاعلمیت آیت

اهلل منتظرى روزى در برابر این پرسش با قاطعیت یتکرد تا این که آدست به این حرکت نزدند؟ این پرسش در ذهن من خلجان می

رار ی اغراض سیاسى قتوان آنرا بازیچهمن حاضر نیستم دینم را به دنیاى دیگران بفروشم، مرجعیت شأن واالیى دارد و نمی"فرمود: 

 ( ۶۳« )”.کردمر آن پافشارى میاهلل خمینى اعلم است و اگر مبارزات سیاسى هم در کار نبود بداد. من واقعًا یقین داشتم که آیت

 در این زمینه نکاتی یادکردنی است: 

صرفا شهادت بر صالحیت مرجعیت و  ۱۳۴۹های آقای منتظری و دیگر فضالی قم در سال که گذشت بیانیهچناناوال آن
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ن زمان شان در آار نظر مکتوبجایزالتقلید بودن ایشان است و تصریحی به اعلمیت ندارد، وبا توجه به تصریح ایشان در هر پنج اظه

نظر یادشده مبتنی بر مصلحت اسالم و مسلمین اتخاذ شده است، و با ورود عنصر مصلحت زمان و مکان داللتی بر اعلمیت ( ۶۴)

 فقهی آقای خمینی ندارد. 

امال ی است، که حق کبازی اغراض سیاسی کردن یا سیاستچهاند دین را بازیثانیا آنچه ایشان سی و هشت سال بعد نفی کرده

نفره از  ۱۲ی کنندگان بیانیهچه قابل انکار نیست دخالت بینش و مبارزات سیاسی در فهم ایشان و دیگر امضابا ایشان است. اما آن

شرائط مرجعیت در آن زمان است، یعنی اعلمیت مورد نظر ایشان اعم از اعلمیت در تشخیص احکام کلی فقهی و اعلم در شناخت 

شد، ی اسالمی بوده است. تردیدی نیست که اگر اعلم شامل شناخت موضوعات سیاسی میی جامعهجزئی باالخص در اداره موضوعات

به این معنی اعلم از دیگران بوده است. اما نه آقای منتظری، نه استادش آقای خمینی در مکتوبات  ۱۳۴۹آقای خمینی یقینا در سال 

اند. در فتوای آقای منتظری در اجتهاد و بعد، از شرائط متعارف سنتی مرجع تقلید عدول نکرده فقهی خود در آن زمان بلکه تا سالها

با مبانی مکتوب آقایان خمینی و منتظری در آن دوران چنین نتیجه ای ( ۶۵تقلید تا کنون موضوع شناسی سیاسی نیامده است. )

 آید.   بدست نمی

اند، اما اینکه اگر قائل به اقوائیت علمی آقای خمینی بوده ۱۳۴۰مطهری از سال  ثالثا در این تردیدی نیست که ایشان و آقای

حساس ا« اعلم»ی منجر به تبعید آقای خمینی نبود، آیا آقای منتظری برای معرفی آقای خمینی به عنوان مبارزات سیاسی جسورانه

ست، واال بحث در صحت و امکان عملی سنجش داند. واضح است که بحث در چارجوب متعارف فقهی اکرد؟ خدا میتکلیف می

 (  ۶۶طلبد. )اعلمیت مجال و مقالی دیگر می

 

 ی مرجعیتج. رجال ساکت در قضیه

ی قم چهل و هفت نفر به ی علمیهدر حوزه ۱۳۴۹ی اعالم مرجعیت آقای خمینی پس از وفات آقای حکیم در خرداد در قضیه

قلید عنوان مرجع جایزالتنفر از فضال صریحا ایشان را به شکنی کردند، و مجموعا دوازدهآقای خمینی پیام تسلیت دادند، دو فاضل خط

ها از جمله شیراز نیز مردم را به سمت آقای خمینی ارجاع دادند. برخی ی شهرستانبه مردم معرفی کردند. برخی فضالی حوزه

یون منفرد در هند و پاکستان نیز آقای خمینی را اعلم معرفی روحانیون تهران نیز پیام تسلیت برای ایشان فرستادند. بعضی روحان

ی مهم صدائی در این زمینه برنخاست. موضوع اما از چند حوزه( ۶۷کردند. به تمام این موارد در قسمتهای قبل مستندا اشاره شد. )

 است. ۱۳۴۹ی مرجعیت در سال بحث این قسمت تحلیل موضع رجال ساکت قضیه

رفت فضالی درس ایشان تدریس اشتغال داشت. انتظار آن میی نجف بهبارز تبعیدی در آن زمان در حوزهآقای خمینی فقیه م
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ع ی سنتی نجف به نفع مرجای بر جایزالتقلید بودن ایشان منتشر کنند، که چنین نشد. جو حوزههمانند فضالی قم حداقل کلمه

و شاهرودی جمع بودند و شرکت در درس آقای خمینی در آن زمان ترتیب در اطراف آقایان خوئی مبارز نبود. فضالی نجف به

 (۶۸شد. سقف مجاهدت معدودی از فضال شرکت در درس ایشان بود. )ضدارزش محسوب می

ی خراسان بود که در بقیه ی مشهد بود. آقای میالنی مرجع اول ناحیهی علمیهی بزرگ ایران پس از قم حوزهدومین حوزه

ای نسبتا موجه داشت. لحاظ مبارزه نیز کارنامهتر از مراجع نجف و قم نبود و بهداشت. وی در فضل حوزوی کم نقاط کشور هم مقلد

گذارنید. با وجود ی خراسان آقای قمی بود که در آن زمان سومین سال حصر در تبعید را پس از خاش در کرج میدیگر مرجع ناحیه

 ( ۶۹عنوان مرجع ولو جایزالتقلید برنداشتند. )ر مشهد قدمی در معرفی ایشان بهاین دو مرجع پیروان کم تعداد آقای خمینی د

آباد مرجعیت آقای خمینی تعین پیدا که در نجفی بزرگ اصفهان و تبریز هم در این زمینه قدمی برنداشتند. با ایندو حوزه

هر اقدام شخصی برای آقای خادمی فقیه اول اصفهان  کرده بود، اما در شهر و استان اصفهان وضع متفاوت بود. آقای منتظری قبل از

ی اصفهان به آقای اما از استان زادگاهش ندایی به نفع آقای خمینی برنخاست. حوزه( ۷۰در لزوم ترویج آقای خمینی نامه نوشت، )

خوئی هم آذربایجانی بود. ی تبریز از سه دهه قبل به آقای شریعتمداری تبریزی متمایل بود. آقای حوزه( ۷۱خوئی متمایل بود. )

هر حال آقایان سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی ها در آن زمان پایگاهی ندارد. بهزبانها و ترکواضح بود که آقای خمینی در میان آذری

 و سیداسداهلل مدنی فضالی مبارز آذربایجان در این زمان در مورد مرجعیت آقای خمینی موضعی نگرفتند.  

دار است. برخی شاگردان آقای معنی ۱۳۴۹ی اعالم رسمی مرجعیت آقای خمینی در سال ر قضیهسکوت برخی فضال د

شان آقایان ترینشود. شاخصی شاگردان سابق آقای خمینی هم بودند نامشان مطلقا دیده نمیسیدمحمد محقق داماد که در زمره

( ۷۲ی بهشتی، و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی است. )عبداهلل جوادی آملی، سیدجالل الدین طاهری اصفهانی، سیدمحمد حسین

از علمای بالد از قبیل ( ۷۳برخی دیگر از شاگردان مشترک آقایان داماد و خمینی در تلگراف چهل و هفت امضائی مشارکت کردند. )

اضل اخیر نامه هم نوشته بود، که آقای منتظری برای فاهلل اشرفی اصفهانی در کرمانشاه با اینآقایان محمد صدوقی در یزد، و عطاء

 چیزی درباره مرجعیت آقای خمینی در این زمان منتشر نشد.  

دانستند، در این می« اقوی در علم»آقای خمینی را  ۱۳۴۰بحثش آقای منتظری از سال آقای مرتضی مطهری که همانند هم

ی جعفر سبحانی مقرر درس اصول آقای خمینی ی مرجعیت آقای خمینی  وارد نشده است. آقازمان ساکت است و حتی در قضیه

ای ای دراین زمینه ننوشت. اکبر هاشمی رفسنجانی در این زمان تلگراف روحانیون را امضا نکرده است. نام سیدعلی خامنهنیز کلمه

رای تعیین مرجع ی فضال بشده و در ردهشود . وی در آن زمان از خطبای مبارز مقلد آقای خمینی محسوب مینیز جائی دیده نمی

 (             ۷۴آمده است. )حساب نمیتقلید به
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 بحث سوم. مرجعیت پس از انقالب

شد. در آبان زمان وفات آقای بروجردی مقلدی نداشت و یقینا مرجع تقلید محسوب نمی ۱۳۴۰آقای خمینی در فروردین 

پس از ترویج  ۱۳۴۹شد. بعد از خرداد د شیعه محسوب میدشواری در ردیف یکی از ده مرجع تقلیزمان تبعید از ایران به ۱۳۴۳

گانه یعنی آقای سیدمحمود آمد. دو تن از مراجع هفتحساب میتوسط شاگردانش در قم ایشان در عداد یکی از هفت مرجع تقلید به

داع گفتند. آقای در مشهد دارفانی را و ۱۳۵۴در نجف و آقای سیدمحمدهادی میالنی در سال  ۱۳۵۳حسینی شاهرودی در سال 

دیگر مراجع مطرح آن زمان عبارت ( ۷۵یکی از پنج مرجع تقلید اول شیعه بود. ) ۱۳۵۷خمینی در زمان ورود به پاریس در مهر 

رسد در آن زمان تعداد مقلدان آقای خمینی با تعداد مقلدان نظر میبودند از آقایان خوئی، شریعتمداری، گلپایگانی، و خوانساری. به

گلپایگانی قابل مقایسه بود. هرچند مرجع اعالی شیعه در آن دوران آقای خوئی بود، و در ایران آقایان خوئی و شریعتمداری آقایان 

 (   ۷۶مقلدان بیشتری داشتند. )

ی آقای خمینی به ایران( تا بازگشت پیروزمندانه) ۱۳۵۷در این بحث ضمن دو قسمت به شرح زیر مرجعیت شیعه از بهمن 

شود. در قسمت نخست شش بیانیه در شهادت به تعین تقلید یا اعلمیت آقای درگذشت ایشان( به اختصار بررسی می) ۱۳۶۸خرداد 

 شود. در قسمت دوم به تحلیل وضعیت دوازده مرجع تقلید در آن زمان اختصاص دارد. خمینی مرور می

 

 

 

  الف. موج دوم تقویت مرجعیت مقام رهبری 

این قسمت به ( ۷۷ی صادر شده پس از انقالب درج شده است. )نامهنهضت امام خمینی شش معرفیهای اخیر کتاب در چاپ
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به ترتیب صدور از آقایان منتظری، مشکینی، جوادی آملی، فاضل  نامهنامه ها اختصاص دارد. شش معرفیبررسی و تحلیل این معرفی

 ی آقایان منتظری، مشکینی و مهدوینامهرازی فاقد تاریخ است. معرفیی آقای ابوالحسن شینامهلنکرانی و مهدوی کنی است و معرفی

عنوان اعلم و اعدل معرفی کنی مضمون مشابهی دارند و آن متعین بودن مرجعیت آقای خمینی است. سه نفر دیگر ایشان را به

 اند.     کرده

المتعین للمرجعیۀ »زمینه چنین نوشته است: ایجاز نظر فقهی خود را در این به ۱۳۶۱خرداد  ۱۴آقای منتظری در تاریخ 

 ( ۷۸« )اهلل العظمی الخمینی مدّ ظلّه العالی.والتقلید عندی هو سماحۀ آیت

با توجه به تحقیقات و مطالعات زیادی که در رابطه با این موضوع »آقای محمد فاضل لنکرانی در آخر خرداد همان سال نوشت: 

له با بزرگان دیگر، اعلمیت و اعدلیت ایشان یعنی حضرت مستطاب سه آراء و نظرات، استدالالت معظمام ، و با توجه به مقایانجام داده

ید و گونه تردمحرز و جای هیچ -ادام اهلل ظله الوارف علی رئوس المسلمین والمستضعفین جمیعا -اهلل العظمی االمام الخمینی آیت

 ( ۷۹« )ابهام نیست.

 شاره است: در این زمینه نکات ذیل قابل ا

تاریخ )ظاهرا و یکی هم بی ۱۳۶۳صادر شده، پنجمی آذر  ۱۳۶۱خرداد  ۳۱تا  ۱۴نامه، چهار مورد آن از اول. از این شش معرفی

زمان با چهار مورد نخست( است. آیا در زمان صدور جایی منتشر شده است؟ در حد اطالع راقم این سطور پاسخ منفی است و هم

 ها بعد این آراء را برای نخستین بار برای درج در تاریخ منتشر ساخته است.     کتاب یادشده آن هم سال

هایی وفات مرجع تقلید عالی است. اما در نامهی رایج در صدور چنین معرفیها چیست؟ رویهنامهدوم. وجه صدور این معرفی

داری که آن حوالی رخ داده خلع  آقای اتفاق معنی کس! تنهاکدام مرجع تقلید بزرگ دار فانی را وداع گفته است؟ هیچ ۱۳۶۱سال 

ی روحانیت مبارز ی قم و جامعهی علمیهی مدرسین حوزهتوسط جامعه ۱۳۶۱اردیبهشت  ۱سیدکاظم شریعتمداری از مرجعیت در 

رسد بحران ر مینظاحتمال دیگری که در پاسخ به پرسش وجه صدور به( ۸۰آقای خمینی( است. )تهران )دو تشکل روحانی نزدیک به

آقای خمینی )یا های نخست استقرار نظام جمهوری اسالمی بحث شرعی رجوع از مراجع مبغوض حکومت بهرجوع است. در سال

شدت مطرح بود. در زمان استخدام یا گزینش )در حداقل به مراجع بهداشتی از نظر حکومت( در محافل مذهبی و بین متدینین به

 در و سؤال متقاضی تقلید مرجع از صریحا( …ها، مدارس غیرانتفاعی، نیروهای نظامی و انتظامی و انشگاهی قضائیه، دادارات، قوه

کامال منفی و باعث رد صالحیت و مردود شدن در گزینش و  ینقطه شریعتمداری و خوئی آقایان از تقلید. شدمی درج اشپرونده

ها معرفی و پاسخ( ۸۱ها پاسخ به پرسش از تکلیف مکلفین مراجع تقلید مبغوض است )نامهشد. ظاهرا معرفیناکامی در استخدام می

 آقای خمینی به عنوان مرجع تقلید متعین یا اعلم برای رجوع. 
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هستند، آقایان منتظری، مشکینی و فاضل  ۱۳۴۹نفره در سال  ۱۲ی کنندگان بیانیهامضاسوم. از این شش نفر سه نفر جزء 

از دو نفر دیگر ( ۸۲آمده است. ) ۴۹لنکرانی. نام آقای مهدوی کنی در تلگراف تسلیت روحانیون تهران به آقای خمینی در سال 

ذکور ی منامهزمینه منتشر نشده است. در زمان صدور معرفی)آقایان جوادی آملی و ابوالحسن شیرازی( قبال اظهار نظر کتبی در این 

ی قم، امام اند: امام جمعهآقایان مشکینی، ابوالحسن شیرازی، جوادی آملی، و مهدوی کنی به ترتیب در سمتهای ذیل شاغل بوده

آقای خمینی را  ۱۳۴۹ل ی مشهد، عضو شورای عالی قضائی و رئیس دانشگاه امام صادق )ع(. آقای فاضل لنکرانی در ساجمعه

 شود معرفی کرده است. التقلید محسوب میایشان را صریحا اعلم و اعدل که واجب ۱۳۶۱جایزالتقلید اعالم کرده بود، هرچند در سال 

و  ۱۳های خصوصی چه بود؟ ایشان از همین واژه در نامه« متعین بودن مرجعیت آقای خمینی»چهارم. مراد آقای منتظری از 

استفاده کرده بود. متعین معنایی نزدیک به محرز، متشخص، یا الزم دارد. تعین مرجعیت در کسی إشعار به ۱۳۴۹ خرداد ۱۴

التقلید بودن دارد، اما با اعلمیت تالزم بیّن ندارد. ایشان هرگز در اظهار نظرهای فنی مکتوب برای آقای خمینی از اصطالح واجب

چرا که تعین آقای خمینی برای ایشان از مجموع علم، عدالت، مبارزه و مصلحت اسالم و ی اعلم استفاده نکرده است. شدهشناخته

 ۲ی عمومی )بوده است. البته در دو بیانیه ۱۳۴۹مسلمین حاصل شده است. بر اساس این مدارک مکتوب این نظر ایشان از سال 

تعین استاد خود  ۱۳۶۱ایزالتقلید اعالم کرده، در خرداد آقای منتظری ایشان با رعایت احتیاط تمام ج ۱۳۴۹نفره( خرداد  ۱۴نفره و 

التقید و اصلحیت دارد اما در هیچ مدرک کتبی ایشان را برای مرجعیت و تقلید اعالم داشته، که با تحلیل فوق اگرچه إشعار به واجب

 رساند.      میاز اصطالح اعلم در معرفی آقای خمینی استفاده نکرده است. این دقت و تقوای علمی ایشان را 

 

 ی جمهوری اسالمیب. دوازده مرجع تقلید در نخستین دهه

با پیروزی انقالب و استقرار جمهوری اسالمی مقلدان آقای خمینی با سرعت بیشتری در ایران و خارج از ایران افزایش یافت. 

شد. در مرجع تقلید اول شیعه محسوب میی شصت، آقای خمینی در کنار آقای خوئی یکی از دو ی دوم دههنحوی که در نیمهبه

 تواند در بحث دخیل باشد: وفات، حصر و محدودیت.این ده سال اموری اتفاق افتاد که می

در سن چهل و شش سالگی ( ۱۳۱۳-۱۳۵۹یکی از نوابغ معاصر تفکر اسالمی آقای سیدمحمدباقر صدر ) ۱۳۵۹فروردین  ۱۹در 

توانست منشأ و حیاتش می( ۸۳د. صدر در این اواخر به آقای خمینی نزدیک شده بود )توسط صدام حسین در بغداد به شهادت رسی

 (۸۴برکات علمی و عملی فراوانی در نجف بلکه در جهان اسالم باشد. )

دارفانی را وداع  ۱۳۶۰مرداد  ۲۷ضمیر اهالی فارس در مرجع روشن( ۱۲۷۵-۱۳۶۰الفقهاء آقای شیخ بهاءالدین محالتی )شیخ

باعث شد ( ۸۵اش )شدت آزرده بود و انتقادات کتبیهای پس از انقالب بهبود از تندروی ۱۳۴۲خرداد  ۱۵که از سران قیام گفت. او 
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 (  ۸۶رزم قدیمش مجلس ختمی نگیرد! و به پیام تسلیت اکتفا کند. )که آقای خمینی برای هم

از دنیا رفت. او در  ۱۳۶۳دی  ۳۰دارک در تاریخ المفقیه بزرگ تهران و صاحب جامع( ۱۲۷۰-۶۳آقای سیداحمد خوانساری )

 بازار تهران مقلدان متنفذی داشت. 

ترین رقیب بود. وی شاخص( ۱۲۸۴-۱۳۶۵ترین مرجع داخل کشور بعد از مرحوم بروجردی، آقای سیدکاظم شریعتمداری )مهم

رژیم سابق داشت. پس از صدور بیانیۀ انتقادی ای با آقای خمینی طی حدود چهار دهه بود، که همانند آقای خوانساری روابط حسنه

از فضای عمومی کشور حذف، و به  ۱۳۵۸علیه اختیارات والیت فقیه در آستانۀ همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی در آذر 

وحانی از تا آخر عمر در خانۀ خود محصور شد. دو تشکل ر ۱۳۶۱فروردین  ۲۷زاده از دنبال اتهام اطالع از کودتای صادق قطب

اردیبهشت  ۱شاگردان آقای خمینی )جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران( همراه با ائمۀ منصوب جمعه در 

ها قرار گرفت، به ترین اتهامات و توهینرقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. آقای شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگین ۱۳۶۱

ر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان )به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز( و نیز در زمان کفن و دفن و ایشان در زمان حص

 ( ۸۷از دنیا رفت. ) ۱۳۶۵فروردین  ۱۴ترحیم ظلم کردند. وی در تاریخ 

بود که مرجع گروهی از ( ۱۲۹۰-۱۳۸۶آقای سیدحسن طباطبائی قمی ) ۱۳۴۲خرداد  ۱۵رزم آقای خمینی در قیام دیگر هم

در خاش  ۱۳۴۶شد. آقای قمی دوازده سال قبل از انقالب را در تبعید و حصر گذراند، چهارده ماه از سال اهالی خراسان محسوب می

ها و در کرج. آقای قمی از منتقدان سنتی جمهوری اسالمی بود، بعد از انتقاد شدید از محاکمه ۱۳۵۷و یازده سال تا شهریور 

ی مسکونی در مشهد محصور شد. این حصر در خانه ۱۳۶۰های اوایل انقالب و به خصوص از وضعیت جنگ با عراق از حوالی مصادره

دلیل کبر سن و بیماری دیگر یارای تکلم نداشت و ویلچرنشین شده بود یعنی از با درگذشت آقای خمینی پایان نیافت. زمانی که به

رت امام رضا و برگزاری مراسم مذهبی در خانه داده شد. بنابراین آقای قمی حداقل پانزده سال وی اجازه زیای هفتاد بهاواسط دهه

 ۱۳۸۶خرداد  ۲۶در جمهوری اسالمی محصور بوده است. رهبر فعلی جمهوری اسالمی یکی از شاگردان وی است. آقای قمی در 

 ( ۸۸درگذشت. )

الصادق )ع( از مراجع مبارز پس از وفات آقای بروجردی بوده ی فقهصاحب مجموعه( ۱۳۰۵آقای سیدصادق روحانی )متولد 

ی خود در قم محصور در خانه ۱۳۶۴ی آقای منتظری از آذر ی رهبری آیندهی مجلس خبرگان دربارهاست. بعد از انتقاد از مصوبه

و وفات آقای خمینی هم تغییری در مقامی رهبری طول انجامید و عزل آقای منتظری از قائمشد. این حصر غیرقانونی سیزده سال به

 (۸۹آن نداد!  ودر اوایل دومین سال حصر غیرقانونی آقای منتظری از آقای روحانی رفع حصر شد. )

ی الفقه در زمان تبعید آقای خمینی به نجف از ایشان در کربال صاحب مجموعه( ۱۳۰۷-۱۳۸۰آقای سیدمحمد شیرازی )
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عیت او بعد از وفات آقای حکیم در نجف با اعتراض آقایان شاهرودی و خویی مواجه شد. روابط گرمی استقبال کرده بود. اعالم مرجبه

بیوت آقایان خمینی و شیرازی بعد از آن حسنه نبود. پس از هشت سال اقامت در کویت با پیروزی انقالب به ایران آمد. از اوایل 

 ۱۳۶۵العابدین در قم به منزل خود منتقل و از سال از مسجد زین درسش را ۱۳۶۱ارتباطش با آقای خمینی قطع شد. از اوایل  ۱۳۶۰

 ۱۳۷۴ادامه داشت. بسیاری از شاگردان و مرتبطین ایشان در سال  ۱۳۷۳نماز جماعتش را تعطیل کرد. اما درس عمومیش تا سال 

آذر  ۲۷ود. باالخره وی در ی روحانیت دچار تضییقات شدند، هرچند خود وی محصور نشد، هرچند محدود باز سوی دادگاه ویژه

 ( ۹۰در قم درگذشت. آقای شیرازی در زمان حیات، مرجع گروهی از اهالی کربال و کویت بود. ) ۱۳۸۰

ری علی منتظتنها کسی که در زمان حیات آقای خمینی اجازه یافت مرجعیتش را اعالم کند شاگرد طراز اول ایشان آقای حسین

از سوی  ۱۳۶۴منتشر شد. ایشان در سال  ۱۳۶۲ی توضیح المسائل آقای منتظری در سال بود. رساله( ۱۳۰۱-۱۳۸۸آبادی )نجف

ی جمهوری اسالمی به مردم معرفی شد. صد و هفت قانون اساسی برای رهبری آیندهمجلس خبرگان به عنوان مصداق صدر اصل یک

جمهوری اسالمی وی طی حکم حکومتی شدیداللحن  یسالهکرد دهی عملبعد از اختالف نظر آقای خمینی با ایشان خصوصا درباره

دنبال انتقاد آقای منتظری از ابتذال مرجعیت شیعه توسط آقای آقای خمینی برخالف قانون عزل شد. به ۱۳۶۸فروردین  ۶مورخ 

بعد از اعالم  ۱۳۸۱ی خود در قم محصور شد، در اواخر سال وی بر خالف قانون بیش از پنج سال در خانه ۱۳۷۶ای در آبان خامنه

ی حصر از وی رفع حصر شد. آقای منتظری که جمهوری اسالمی را نه جمهوری و نه اسالمی خطر پزشکان درباره خطر جانی ادامه

دار فانی را وداع کرد. مراسم ترحیم او در اوج جنبش سبز تبدیل به یکی بزرگترین تظاهرات مردمی بر  ۱۳۸۸آذر  ۲۹دانست در می

 (   ۹۱ی تبدیل شد. )علیه استبداد دین

ی کماکان در دهه( ۱۲۷۶-۱۳۶۹الدین مرعشی نجفی )و سیدشهاب( ۱۲۷۸-۱۳۷۲آقایان سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی )

اول جمهوری اسالمی از مراجع قابل احترام قم بودند. آقای گلپایگانی در سه ناحیه در جمهوری اسالمی به مشارکت گرفته شد: اول، 

 اهلل صافیی قم. قرار شد هیچ تصمیمی در حوزه با مخالفت ایشان عملی نشود. دوم، داماد ایشان آقای لطفیهی علممدیریت حوزه

به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. ایشان از جانب اعضای شورای نگهبان  -که اکنون از مراجع تقلید هستند  -گلپایگانی 

است. حضور وی در شورای نگهبان نوعی اطمینان خاطر به آقای گلپایگانی بود که  دبیر شورای نگهبان بوده ۱۳۶۷از آغاز تا تیر 

انی گرفت. آقای گلپایگی گلپایگان که با معرفی ایشان صورت میشود. سوم امام جمعهخالف شرعی در جمهوری اسالمی تصویب نمی

انتقادات خود را غیرعلنی کتبا با آقای خمینی درمیان  االمکانی قضائیه ناراضی بود اما حتیاز بسیاری مصوبات مجلس و احکام قوه

ی اول جمهوری اسالمی ی مراودات آقایان خمینی و گلپایگانی در صورت انتشار پرده از بسیاری ابهامات دههگذشت. مجموعهمی

اهل انتقاد علنی نبود و ی اول جمهوری اسالمی نداشت اما های دههدارد. آقای مرعشی نجفی هم اگرچه دل خوشی از تندرویبرمی
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 ی وی بود. بزرگترین دغدغه  ی عمومیگسترش کتابخانه

به تریب عبارت بودند از آقایان خوئی، خمینی  ۱۳۶۸به هر حال بعد از حذف آقای شریعتمداری سه مرجع اصلی تشیع تا خرداد 

ی شانهبهی زیاد و در داخل ایران شانهایران با فاصله شد، خارج ازو گلپایگانی. آقای خوئی تا زمان وفات، مرجع اول تشیع محسوب می

 دادند. ی دیگری واقعیت را نمایش میگونهها و مجامع حکومتی ایران بهآقای خمینی.  هرچند در رسانه

 

 )از مبحث چهارم، باب اول، فصل چهارم( پایان مطلب دوم

 ۱۳۹۴دی  ۲۲

 

 

 ها:یادداشت

مقام ، و قائم(۱۳۶۴آبان  -)تیر  ، مصوبات مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده(۶۴تا تیر  ۵۷عناوین سه باب دیگر عبارتند از: شخصیت دوم نظام )از بهمن  *

 (.۶۸تا فروردین  ۶۴رهبری )از آبان 

های اول و دوم باب نخست از فصل تاریخ انتشار مبحث. ۱۳۹۴آذر  ۱۰آبان  و  ۱شهریور،  ۳های زیر منتشر شده است: ترتیب در تاریخ** سه فصل نخست به

 بوده است. ۱۳۹۴دی  ۶و مبحث سوم  ۱۳۹۴دی  ۱چهارم 

 گزارم. اند. از تذکرات سودمند ایشان سپاس*** حسن فرشتیان و حسن یوسفی اشکوری این نوشتار را قبل از انتشار خوانده

 ، جلد سوم.ی امام، صحیفه۱۳۵۴تیر  ۲۰پیام مورخ ( ۱)

 ی قلبی از دنیا رفتند.هر دو نفر به دلیل سکته( ۲)

 جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی، غالمرضا ازهاری و شاپور بختیار.( ۳)

 « جزیره ثبات»ایران تحت رهبری شاه را   ۱۳۵۶دی  ۱۰اش به تهران در ساعته ۱۷جیمی کارتر در سفر ( ۴)

Island of Stability  خواند!  « محبوب ملت ایران»و محمدرضا پهلوی را 

تهیه شد؟  چگونه« ایران و استعمار سرخ و سیاه»ی ی این مقاله بنگرید به مظفر شاهدی، مقالهبا نام مستعار احمد رشیدی مطلق. برای آشنائی با نویسنده( ۵)

 .۱۰، ص۱۳۹۲دی  ۳۲ی ایران، احمد رشیدی مطلق کیست؟ روزنامه

وسته وقوع پیکه این فاجعه واقعا توسط چه جریانی بهدادند که برای بدنام کردن نهضت صورت گرفته است. اینیون آن را به رژیم شاه نسبت میانقالب( ۶)

 نیازمند تحقیق است.

طی ۱۳۵۸تیر  ۲۵در آن زمان احمد حسن البکر )دائی صدام حسین( رئیس جمهور عراق است، هرچند قدرت واقعی در دست صدام حسین است که از ( ۷)

 شود. ریزی رسما رئیس جمهوری عراق مییک کودتای بدون خون

ل از پیروزی انقالب صادر شده ابعاد مختلف تفکر آقای خمینی را ی امام، جلد سوم. این پیام که در نجف یک سال قب، صحیفه۱۳۵۶بهمن  ۲۴پیام مورخ ( ۸)

 دهد.نشان می

 ی امام. اواخر جلد سوم تا اوایل جلد ششم صحیفه( ۹)

ونی، . سرنگایمبدون چون و چرا حفظ رژیم شاه غیرقابل قبول است. ما پیوسته با آن مخالف بوده»ی ایران: ی امام، جلدچهارم: تشریح اوضاع آیندهصحیفه( ۱۰)

هوری توان یک جمآن هدف غیرقابل تغییر مبارزۀ ماست. به عالوه این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتاً می

 « اسالمی را در نظر گرفت.

مرحوم خویی در آن زمان »گوید: تاد و فرح پهلوی میها بعد در پاسخ به پرسشی از دیدار اسآقای سید صادق روحانی از شاگردان آقای خویی، سال( ۱۱)

عنوان اعتراض با او مطرح کردم و او هم با ناراحتی ی شاه را بهجا آمد و من رفتار ظالمانهای برای من نوشته و مرقوم فرموده بودند که فرح ایننامه

سیدحسین نصر نیز در این مالقات حضور داشته است. بنگرید به حکمت  (.۱۳۹۰فروردین  ۲۰)پایگاه خبر شیعه آنالین، « خیلی زود از منزل خارج شد

به بعد(. برای آشنائی با دیگر روایات این دیدار بنگرید به سیدهادی  ۳۲۶وگو با سید حسین نصر )مجموعه تاریخ شفاهی ایران، صو سیاست، گفت
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 . ۱۳۹۴تیر  ۱۳ روحانیت، و حوزه تحلیلی فکری یمجله: مباحثات پهلوی، فرح با خویی اهللآیت دیدار: متفاوت هایطباطبائی، دیدار پرماجرا و روایت

الدین الدین مرعشی نجفی، سیداحمد خوانساری، سید محمد هادی میالنی، شیخ بهاءآقایان سیدکاظم شریعتمداری، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب( ۱۲)

ی مهم را در جلد انش و بسیاری از مبارزین دیگر هم همین بود. مدارک و مستندات این مسئلهمحالتی، و میرزا هاشم آملی. نظر مهدی بازرگان و یار

 زودی توفیق انتشارش را پیدا کنم. ام، امیدوارم بهآورده« ی جمهوری اسالمی با علمای منتقدی مواجههمجموعه»چهارم 

ب، بر حََسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقال( »۱۳)

 انایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایم

عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی ر مبارزات اسالمی و ملی دارم، جنابراسخ شما به مکتب مقدس اسالم و اطالعی که از سوابقتان د

نمایم تا ترتیب ادارۀ امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می

س مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نظام سیاسی کشور به جمهوری اسالمی و تشکیل مجل

ام نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده

دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس  تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با

« نمایم.انقالب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت می

 )صحیفه امام، جلد ششم( 

 حتوای سیاسی و اجتماعی رژیم اسالمی. صحیفه امام، جلد چهارم، م( ۱۴)

  .۱۳۵۷آبان  ۲۲پیشین، سخنرانی برای دانشجویان، مورخ ( ۱۵)

 .۱۳۵۷بهمن  ۱۲پیشین، جلد ششم، سخنرانی در بهشت زهرا، ( ۱۶)

های که بعدا در کتاب دغدغه« اهلل خوئیسیری در خدمات علمی آیت»ای منتشر کردم: مقاله ۱۳۷۱به مناسبت درگذشت مرحوم آقای خوئی در سال ( ۱۷)

 منتشر شد.  ۹۲-۱۰۰ص ( ۱۳۷۹حکومت دینی )

 .  ۱۸-۱۹ص  ۲۲ اکبر، جی ابوالقاسم بن علی، ذیل ماده۱۴۶۹۷ شماره الحدیث، رجال خوئی، معجم( ۱۸)

 (ظافر نصیرالدین «االعجاز ابطال  فی االیجاز حسن» کتاب  )نقد و پاسخی به ق۱۳۴۳نفحات اإلعجاز، فی علوم القرآن. طبع ( ۱۹)

ی تقریرات فقه و اصول منتشره از سوی شاگردان آقای جلد است. دوره ۹ق( آغاز شده است. کتاب طهارت آن ۱۳۷۸)  ۱۳۳۷انتشار التنقیح از سال ( ۲۰)

 رسد. بنگرید به المکتبۀ االلکترونیۀ مؤسسۀ الخویی االسالمیۀ. دیگر آثار ایشان: ها جلد میخویی به بیش از ده

 الف. تالیفات:

 جلد.  ۲۴معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواۀ، فی علم الرجال،  -

 جلد.  ۲منهاج الصالحین،  -

 .المنهاج تکملۀ مبانی و الصالحین منهاج تکملۀ  -

 تعلیقۀ العروۀ الوثقى. -

 ب. تقریرات اصول:

 جلد. ۴مبانی اإلستنباط، تقریر سید ابوالقاسم کوکبی،  -

 الدین بحرالعلوم، مباحث ألفاظ. مصابیح األصول، تقریر شهید سید عالء -

 فخرالدین زنجانی. جواهر األصول، تقریر -

 رسالۀ فی األمر بین األمرین، تقریر محمدتقی جعفری. -

 ج. تقریرات فقه

 تحریر العروۀ الوثقى، تقریر قربانعلی کابلی. -

 جلد. ۴دروس فی فقه الشیعۀ، تقریر سید محمدمهدی خلخالی،  -

 جلد، الخمس، اإلجارۀ. ۲جلد، الزکاۀ :  ۲جلد، الصوم:  ۱۰المستند فی شرح العروۀ الوثقى، تقریر شهید مرتضى بروجردی، الصالۀ:  -

 جلد. ۴المعتمد فی شرح العروۀ الوثقى وفی شرح المناسک، شهید سیدمحمدرضا موسوی خلخالی،  الحج:  -

 جلد، المضاربۀ والمساقاۀ. ۲المبانی فی شرح العروۀ الوثقى : تقریر شهید سید محمدتقی خوئی، النکاح:  -

 زکاۀ الفطرۀ، تقریر شهیدسید محمدتقی جاللی. فقه العترۀ فی -

 رسالۀ فی الرضاع، تقریر شیخ محمدتقی إیروانی و سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی. -

ای از جانب ایشان صادر شده است. هم بیانیه ۱۳۵۲در مورد جنگ اعراب و اسرائیل در سال . ۱۳۷۴بنگرید به اسناد انقالب اسالمی، جلد اول، تهران، ( ۲۱)

گام بود، و حتی در خصوص بعضی در میان مراجع نجف مرحوم آقای خوئی پیش»روایت سیدعباس خاتم یزدی عضو دفتر استفتای آقای خمینی: به

امری مثل حرمت کار در شد، بهدش تحریر میقلم خوهایی که بهگیری می نمود. ایشان در اعالمیهتر از حضرت امام موضعمسائل داخلی ایران داغ
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جهت وظیفه و رسالتی که بر دوش خود احساس می کرد در ابتدا کرد. ایشان بهمی ها در کشور اشارهادارات برای نظام طاغوت و نفود صهیونیست

 خوئی آقای سوی از ویژه به هایینامه و گرفت تصور نیز المللیبین سطح در اقداماتی ترکیه به امام تبعید درخصوص.. …خیلی خوب وارد میدان شد

 ( ۷۵و ۷۳یزدی، خاطرات، ص خاتم) « «.شد فرستاده اسالمی کشورهای از بعضی سران و بشر حقوق سازمان و ملل سازمان برای

کام و علیرغم فشار فراوان صدام حسین ایشان هرگز از رژیم ظالم عراق در زمان جنگ با ایران حمایت نکرد. پس از حمله عراق به کویت، و صدور اح( ۲۲)

ش . بخکوفه تبعید شدی آقای خویی، ایشان از سوی رژیم بعث عراق مورد حصر و تضییقات مضاعف قرار گرفت و تا آخر عمر بهخواهانهفتاوای آزادی

اسی دوران ی سیی استداللی نوشته شده است بهترین شاهد اندیشهشیوهجهاد منهاج الصالحین که برخالف دیگر بخشهای این کتاب فقه فتوایی، به

 انتهایی زندگانی ایشان است. 

واال اگر قرار باشد مراجعی که در بخشی از در این فهرست تنها مراجعی منظور شد که عمده تحصیل فقهی اصولیشان نزد ایشان صورت گرفته است. ( ۲۳)

شود و آقایان دیگر از جمله ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی را نیز در بر تر میاند این فهرست طویلتحصیلشان از تدرس ایشان استفاده کرده

 گیرد.می

ل سیدمحمدباقر صدر، مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی، مرحوم شیخ اقدام حدود چهارده نفر از مجتهدین و مدرسین و روحانیون صاحب نام نجف مث(  »۲۴)

ای در اعلم معرفی کردن مرحوم آقای خوئی نقش مؤثری در گرایش مردم عراق و نواحی دیگر به تقلید از موسی زنجانی، و مرحوم شیخ صدرا بادکوبه

رجعیت داشتند از ادعای مرجعیت گذشتند. یکی از این افراد مرحوم سیدیوسف کربالیی بود که م یداعیه خود که افرادی از بعش .....ایشان داشت

ای از فرزندان و سایر وابستگان مرحوم آقای حکیم نیز به تبعیت داد. عدهآقای خوئی ارجاع میوجوهات مقلدین مرحوم آقای حکیم و سایر مراجع را به

رجعیت مرحوم آقای خوئی پرداختند. مرحوم شهید سیدمحمدباقر صدر نیز که خود از شاگردان مرحوم خویی از سیدیوسف کربالئی به ترویج و تبلیغ م

ی مرجعیت داشت، پذیرفت که مردم نواحی بصره و جنوب عراق را به آقای خویی ارجاع دهد. مرحوم سیدجعفر مرعشی که مدتها در بود و داعیه

یعه پرداخته بود و ضمنا به موقعیت و جایگاه مناسبی در آن کشورها دست پیدا کرده بود بعد از رحلت کشورهای افریقایی به تبلیغ و ترویج مذهب ش

 (  ۹۸-۱۰۰ص خاطرات، یزدی، خاتم) «…اقای حکیم پذیرفت که مرجعیت آقای خوئی را تبلیغ کند، 

اى، سیدمحمد روحانی، سید محمدباقر صدر، شیخ صدرا بادکوبه ای با امضای هفت هشت نفر از علما و مجتهدین از جمله آقایاندر نجف اشرف نامه( »۲۵)

جوان،  یی اندیشهپور، خاطرات سیاسی، جلد دوم، خانه)علی اکبر محتشمی «.گردید منتشر خوئی آقای مرجعیتبه راجع …شیخ مجتبى لنکرانى، و 

 ( ۸۱-۸۲، ص۱۳۷۸تهران، 

. ۳۵۹-۳۶۲، ص۲م، ج۲۰۰۶محمد عبداهلل ابوزید العاملی، السیدمحمدباقر الصدر، السیرۀ والمسیرۀ فی حقایق ووثائق، مؤسسۀ العارف للمطبوعات، بیروت، ( ۲۶)

همراه هیشان بتوانست فوائد زیادی برای جهان اسالم درپی داشته باشد، اعنوان مرجع تقلید میخاتم یزدی: در زمانی که تقویت حضرت امام خمینی به

ی نجف، مرحوم آقای خویی را به عنوان اعلم معرفی نمودند. منتهی یک سال از این قضیه نگذشته بود که اور و سرشناس حوزهجمعی از اساتید نام

 (  ۱۸۷صاش ادعای اعلمیت کرد و شاگردانش به معرفی وی به عنوان اعلم پرداختند. )خاتم یزدی، خاطرات، شهید صدر با انتشار رساله

 . ۲۹۳-۲۹۴، ص۲م، ج۲۰۰۰یعقوب ضاهر، مسیرۀ االمام السید موسی الصدر، داربالل، بیروت، ( ۲۷)

ی شهری، سنجهاسناد ساواک، به نقل محمد محمدی ری) ۱۳۴۹خرداد  ۱۷آبادی به آقای خوئی مورخ تلگراف تسلیت سیدابوالحسن موسوی شمس( ۲۸)

 (۲۹۷انصاف، ص

 درس متوقف شده است. اطالعات تدریس ایشان از تاریخ نگارش کتب خود وی استخراج شده است. « الصلوۀیعتبر فی ماالشک فی»در بحث ( ۲۹)

، و الخلل فی الصلوۀ، ۱۳۷۹ی تنظیم و نشر اثار امام خمینی با تصحیح و تحقیق  بازانتشار یافته است: کتاب البیع، این شش چلد کتاب توسط مؤسسه( ۳۰)

ی تحریر درآورده است. این تقریرات به رشته« حکم من باع شیئا ثم ملک»ی ن قدیری تقریرات بیع )دروس نجف( را تا مسئلهضمنا محمدحس. ۱۳۷۸

 . ۱۳۷۶منتشر شد، چاپ جدید ۱۳۶۶در سال 

 . ۷۹۵-۷۹۶، ص۲متن تلگرافهای رد و بدل شده: روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج( ۳۱)

اهلل العظمی آقای خمینی مدظله العالی برای مرجعیت شیعه به عقیده اینجانب حضرت آیت» اشرفی اصفهانی و سیدحسین خادمی: اهللنامه به آقایان عطاء( ۳۲)

عالی بدون تزلزل و با کمال باشد، بجاست حضرتباشند و در شرایط فعلی تعیین ایشان و ترویج از ایشان به صالح اسالم و مسلمین میمتعین می

 (۱۳۴۹خرداد  ۱۴و ۱۳های مورخ نامه۱۴و  ۱۳پیوست  ۸۱۳-۸۱۶)منتظری، خاطرات، ص « این وظیفه اسالمی اقدام فرمایید.شهامت نسبت به 

على منتظرى ـ صادق خلخالى ـ امضا کنندگان: محمد حسین مسجد جامعى ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ حسین. ۲۲۲ص ۳اسناد انقالب اسالمی، ج( ۳۳)

لى ععبدالعظیم محصلى ـ محسن حرم پناهى ـ حسین نورى ـ على مشکینى اردبیلى ـ ابوالفضل نجفى خوانسارى ـ ناصر مکارم شیرازى ـ ابوالقاسم خز

على حیدرى ـ مرتضى بنى فضل ـ احمد دانش ـ محمد مومن ـ محمد مهدى ربانى ـ محمدعلى گرامى ـ مرتضى  ـ احمد جنتى ـ سید عباس ابوترابى ـ

هاشم تقدیرى ـ محمد ابطحى ـ محمد موحدى ـ حسن طاهرى ـ محمد محمدى ـ محمد على احمدى ـ یعقوب موسوى  مقتدایى ـ حسین مظاهرى ـ

آبادى ـ ابراهیم امینى ـ رضا توسلى ـ یوسف صانعى ـ یحیى انصارى ـ شیخ محمد واصف ـ حسین اهلل صالحى نجفزنجانى ـ عباس محفوظى ـ نعمت

دار ـ حسین تربیت ـ اسماعیل عابدى ـ حسین سدادى ـ مهدى شاه آبادى ـ محمدعلى فیض ـ على قدوسى ـ جالل گلپایگانى ـ على اکبر شب زنده

 الدین فاضل. محی مسعودى ـ محمد تقى مصباح یزدى ـ سید مهدى شریفى ـ
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 (۵۱۶-۵۱۸لطفی، ستیز با ستم ص. )۳۷۴-۳۷۶، ص۱۱سیر مبارزات امام خمینى در آئینۀ اسناد، ج (  ۳۴)

مردم »صدر این بیانیه به شرح زیر است: . ۱۳۴۹، مورخ خرداد ۱۷۸-۱۷۹ص ۲، اسناد انقالب اسالمی، ج۱۱پیوست ۸۱۱-۸۱۲منتظری، خاطرات، ص( ۳۵)

داریم: در این لحظات حساس اهلل العظمی آقای حکیم قدس سره اعالم میتسلیت نسبت به در گذشت حضرت مستطاب آیتمسلمان ایران! ما ضمن 

دانیم بر حسب وظیفه دینی و تکلیف خطیری که به عهده داریم وظیفه که جامعه ما بر سر دو راهی انتخاب و تثبیت وضع آینده قرار گرفته، الزم می

روشن تعیین و ابالغ نماییم. موقعی که بزرگ مرجع تقلید شیعه مرحوم شیخ مرتضی انصاری به جوار قدس الهی رحلت کردند، مردم را به طور قاطع و 

 تیاج بهمرحوم حجه االسالم میرزای شیرازی بزرگان تالمذه شیخ را در مجلسی دعوت نموده و تذکر دادند که شیخ ما از جهان رفته و عالم اسالمی اح

ر ده جزء یک جزء علم و نه جزء عقل و درایت دارا باشد تا بتواند احتیاجات جامعه را تشخیص دهد و با درایت کامل قیام به امر امت فردی دارد که د

خص ش نماید. شاگردان شیخ که از علمای طراز اول و واجد صالحیت مرجعیت بودند باالتفاق ابراز داشتند که چنین شخصیتی با این اوصاف منحصر به

و دیگری را چنین صالحیتی نیست و با اتفاق کلمه مرحوم میرزای شیرازی را به زعامت مسلمین انتخاب نمودند و خدمات ارزنده آن مرحوم  شماست

 مرهون چنین فداکاری بود. 

ب زیر آمده: روحانی زیارتی، گزارش ساواک از این جلسه در کتا( ۵۲۳لطفی، ستیز با ستم ص. )۲۰۱، ص۱۶یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب ( ۳۶)

 امضائی نیز قرائت شده است.    ۴۷در این جلسه تلگراف . ۸۱۵-۸۱۶، ص۱نهضت امام خمینی، ج

نوشتند آن کس که پایه گذار این برنامه بود من و آقای ربانی شیرازی بودیم البته در این امضاها بعضی محکم و قاطع می: »۲۶۲منتظری، خاطرات، ص( ۳۷)

 یشکل به محمد مرحوم داشتند، نقش هاگرفتن امضا در خیلی بودند قم در که علیاری غروی آقای و ما محمد مرحوم .....حتیاط و ترس و لرزبعضی با ا

 «کردند امضا نکنند.کرد که بسا آنها جرات نمیمی برخورد

 . ۸۰-۸۳، ص۱امام خمینی، ج؛ و روحانی زیارتی، نهضت ۳۸۰، ص۱۱سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج ( ۳۸)

رساند؛ رحلت حضرت برکاتهم، محترماً به عرض محضر می مقام و فضالى حوزه علمیه قم، دامتتعالی، محضر مقدس اساتید بزرگ و مدرسین عالیبسمه( ۳۹)

ت به له الزم استقلیدى که مقلدین معظّمشود نظریه خود را درباره مرجع سره موجب تأسف عمیق گردید. استدعا میالعظمى آقاى حکیم قدساهللآیت

 اى از فضال و محصلین حوزه علمیه قمطور مشخص و با قاطعیت بیان فرمایید. عدهوى مراجعه نمایند به

العالى از قضایایى است که قیاساتها معها و العظمى آقاى خمینى مدظلهاهللی حضرت آیتصالحیت مرجعیت عامه :آبادیصالحى نجف اهللنعمت[ ۱]

ن مند به اسالم و مصالح مسلمیله وظیفه شرعى هر فرد مسلمان عالقهکالنار على المنار والشمس فى رابعۀ النهار. تأیید و ترویج و تقویت معظم

 ( ۱۳۴۹/۳/۱۶است. )

ی اسالم و صدور دین و اعزاز و تقویت مسلمین از بدیهیات تردیدناپذیر است با مرجعیت عامه حضرت وجوب حفظ حوزه :بوالقاسم خزعلىا[ ۲]

 ( ۱۳۴۹/۳/۱۶باشد. )پذیر میالخمینى امر مذکور امکانالعظمیاهللآیت

معنوى ملت اسالم سروکار دارد. کیان اسالم و کلیه حیثیات ملل  موضوع مرجعیت عامه مطلبى است که با تمام شؤون مادى و :احمد جنتى[ ۳]

بینى و قاطعیت و علم و تقواى مراجع تقلید بوده و در این زمان که اسالم عزیز از همه ادوار بیشتر به رهبر واجد اسالمى همیشه وابسته به روشن

 ( ۱۳۴۹/۳/۱۶اى نیست. )گونه تردید و مناقشهالعالى قابل هیچلهالخمینى مدظالعظمى اهلل شرایطى محتاج است، مرجعیت عامه حضرت آیت

العالى براى مقام شامخ مرجعیت تقلید و العظمى آقاى خمینى مدظلهاهللصالحیت علمى و تقوایى حضرت مستطاب آیت :محمد موحدى فاضل[ ۴]

 [ ۱۳۴۹/۳/۱۹( ]۱۳۹۰ثانىالربیع ۴حفاظت از حوزه اسالم و حمایت مسلمین محرز و بدون تردید است. )

العالى از لحاظ جامعیت شرائط مرجعیت عامه و تامه تردیدى نیست و ترویج العظمى آقاى خمینى مدظله اهللدر مورد حضرت آیت :حسین نوری[ ۵]

 باشد.از ایشان به صالح اسالم و مسلمین می

باشد. اشکال است و به صالح اسالم و مسلمین میالعالى جایز و بیظلهخمینى دام العظمىاهللتقلید کردن از حضرت مستطاب آیت :على مشکینی[ ۶]

 

له به صالح اسالم و العالى واجد جمیع شرائط مرجعیت است و تقلید کردن از معظمٌظلهالعظمى آقاى خمینى داماهللحضرت آیت :ابراهیم امینی[ ۷]

 باشد. مسلمین می

گونه تردید نیست. این فقیه عالیقدر العظمى آقاى خمینى مدظله براى مرجعیت عامه قابل هیچاهللصالحیت حضرت آیت :یحیى انصارى شیرازی [ ۸]

 له موجب اعالى کلمه حق و اعزاز مسلمین است. جامع حد اعالى شرایط مرجعیت تامه و عامه و تقلید و ترویج از معظم

 العالی، موجب فالح و رستگارى است.  ظله العظمى آقاى خمینى داماهللاتباع از آراء و فتاواى آیت :آبادىمحمد شاه[ ۹]

له به صالح اسالم است. العالى واجد شرایط مرجعیت عامه هستند و تقلید از معظمالعظمى آقاى خمینى مدظلهاهلل حضرت آیت :غالمرضا صلواتی[ ۱۰]

 
؛ و روحانی زیارتی، نهضت امام ۳۸۰، ص۱۱؛ سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج ۱۳۹۰الثانی ربیع ۲، مورخ ۲۶۳، ص۱منتظری، خاطرات، ج( ۴۰)

 .۸۰، ص۱خمینی، ج

 .۸۱، ص۱؛ و روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج۳۸۰، ص۱۱سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج ( ۴۱)
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ی جامعه. )۲۰۶سیدعزالدین موسوی در مسجد سید زنجان، یاران امام به روایت اسناد ساواک، روایت پایداری، ص ۱۳۴۹خرداد  ۲۲سخنرانی مورخ ( ۴۲)

 ( ۲۶۳-۲۶۴، ص۱ی قم از آغاز تا امروز، جی علمیهمدرسین حوزه

 اهلل العظمیروحانیت اعالم می دارد که به حضرت آیتی اند، جامعهی روحانیت رجوع کرده در امر تقلید کسب تکلیف نمودهی زیادی به جامعهچون عده( ۴۳)

اللهی، محمدجعفر طاهری، عبدالحسین دستغیب، ی روحانیت: حسین حسینی، محمود علوی، سیدمحمدکاظم آیتخمینی رجوع کنید. شیراز، جامعه

، ۱خوانا. )روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، جاهلل رعناحسینی، سیداحمد پیشوائی و دو امضای ناسیدمحمد امامی، صدرالدین طاهری، سیدکرامت

اصغر مروارید، ]جعفر[ اکبر[ ناطق نوری، علینفر از روحانیون تهران از قبیل سیدرضا صدر، مهدی کروبی، ]علی ۶۴تلگراف تسلیتی نیز از سوی ( ۸۴ص

فی، و مهدی امام جمارانی آن را امضا کرده اند. )روحانی اهلل محالتی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد امامی، احمد کاشجونی، ]سیدعلی[ غیوری، فضل

 (۸۱۷-۸۱۸، ص۲زیارتی، پیشین، ج

ی جمهوری اسالمی با علمای منتقد خواهد ی مواجههالدین محالتی همراه با مستندات آن در دفتر چهارم مجموعهی مرحوم شیخ بهاءمشروح بحث درباره( ۴۴)

 اهلل.شاءآمد، ان

ی جمهوری اسالمی با علمای ی مواجههام، که امید آن دارم در ضمن مجموعهی مرحوم سیدحسن طباطبائی قمی فراهم کردهفراوانی درباههای یادداشت( ۴۵)

 اهلل.شاءمنتقد منتشر شود، ان

که از ( ۱۲۸۳-۱۳۵۷عنوان مرجع معرفی کردند: شیخ محمد شریعت اصفهانی )سه نفر از علمای محلی آقای خمینی را به ۱۳۴۹در پاکستان در مرداد (  ۴۶)

ی کراچی و شیخ مصطفی جوهر ی امیهی آقای بروجردی در کراچی پاکستان بود، شیخ طالب طاهری جوهری عمید جامعهنماینده ۱۳۳۱سال 

در هند یکی از علمای ( ۹۳-۹۴، ص۲پور، خاطرات سیاسی، ج؛ محتشمی۸۱۹-۸۲۰ص ۲و ج ۸۲و  ۸۰، ص۱)روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج

هایی در این زمینه قابل نام گوهر و در کویت سیدعباس مهری مردم را به سمت تقلید از امام سوق دادند. در بحرین و افغانستان نیز نشانهمحلی به

خاتم یزدی: مرجعیت حضرت امام در عراق و کشورهای ( ۸۲۰-۸۲۲ص ۲، روحانی زیارتی، پیشین، ج۹۴-۹۵پور، پیشین صمشاهده است. )محتشمی

 هندوستان و پاکستان در و گردید مراجع سایر از بیشتر افغانستان در ایشان مقلدین تعداد ....عربی منطقه که تحت نفوذ آمریکا بودند، خیلی کم بود

 (۱۰۲ص خاطرات،)  «.شد خوئی آقای مرحوم مقلدین سطحهم الاقل یا و بیشتر نیز

کردم و اینکه چه منتظری: ]شب اول وفات آقای بروجردی[ من راجع به مرجعیت با ایشان ]آقای خمینی[ صحبت می. ۸۳-۸۴پور، پیشین صمحتشمی( ۴۷)

اهلل آیت ام، ولی اگراهلل حکیم را ندیدهمن آیتاهلل حکیم پرسیدم ایشان گفتند کسی برای این موضوع مناسب است؛ مثال نظر ایشان را راجع به آیت

یک هفته ( ۱۸۸، ص۱حکیم فقط همین مستمسک )العروۀ الوثقی( باشد چیز مهمی نیست، به نظر ایشان مستمسک خیلی مهم نمی آمد. )خاطرات، ج

و دیگر جوانان را از دخالت و کشمکش در امر  به پسرش احمد در قم، او ۱۳۴۹خرداد  ۱۹ی مورخ پس از درگذشت آقای حکیم، آقای خمینی در نامه

ی مشابهی در نجف نیز کرده است. در این نامه متذکر شده که توصیه( ۹۵ص ۲۲ی نور، جی امام، جلد دوم؛ صحیفهدارد. )صحیفهمرجعیت برحذر می

 های اصلی در قم است. تاریخ نگارش این نامه چند روز بعد از صدور بیانیه

عنوان فصلی از کتاب نهضت امام خمینی به قلم سیدحمید روحانی زیارتی است، « منظور جلوگیری از مرجعیت جهانی امام ]خمینی[جهانی بهی توطئه( »۴۸)

در این کتاب با نگاهی کامال سیاسی و سطحی ترویج مرجعیت غیرآقای خمینی کال مردود و توطئه شمرده شده است. برخی . ۸۷۹-۸۳۱ص ۲ج

ی مجلس اعالی شیعیان لبنان از آقایان شریعتمداری، سیدمحمدباقر که سیدموسی صدر در جلسهاب نیز فاقد سند است، مثال اینانتسابهای این کت

ای از وی ثبت نشده است: یعقوب در اسناد سیدموسی صدر چنین گفته( ۸۱۰ص ۲عنوان مراجع طراز دوم نام برده است. )پیشین، جصدر و خمینی به

 . ۲۹۳-۲۹۴، ص۲م، ج۲۰۰۰ام السید موسی الصدر، داربالل، بیروت، ضاهر، مسیرۀ االم

ی کتاب نهضت امام خمینی آقایان سیدمحمدباقر و سیدموسی صدر را بعد از دفاع آنها از برخی اطرافیان آقای خمینی از جمله نویسنده

ی ع آقای خمینی از فعل ضداخالقی برخی پیروانش آنها را موعظهاند که به دنبال دیدار صادق طباطبائی از نجف و اطالاعلمیت آقای خویی تخریب کرده

ی نقد اخالقی: آیت اهلل سیدمحمد روحانی، مباهته و مرجعیت، کند که از این امور مبتذل دست بردارند. بنگرید به انقالب و نظام در بوتهاخالقی می

 . ۱۱۵-۱۱۹بت به بداخالقی یارانش، صاهلل خمینی نسالعمل آیت، فصل یازدهم: عکس۱۳۹۴همین قلم، آذر به

لحاظ فضل حوزوی آقایان محمد موحدی فاضل لنکرانی، علی ی دوازده نفره نفرات بعد از آقای منتظری بهنامهی معرفیدر میان فضالی امضا کننده( ۴۹)

 مشکینی و حسین نوری هستند.  

 . ۲۶۳اهلل منتظری، صخاطرات آیت( ۵۰)

 پیشین.( ۵۱)

 .۸۱۳-۸۱۶، ص پیشین( ۵۲)

دلیل ای نبود، نه در بیت آقای گلپایگانی نه در حوزه. معروفیت ایشان بهشدهمرحوم ربانی شیرازی علیرغم فضل نسبی در آن زمان فرد چندان شناخته( ۵۳)

 هاست.  های متعدد و امثال این بیانیهشجاعت و حبس

ازایشان تقلید ننموده به اکثریت مردم ایران بپیوندند و از ایشان بدون هیچ گونه تردید تقلید نمایند، از این رو الزم است آن عده از مردمی که تا به حال ( »۵۴)

؛ ۱۱پیوست ۸۱۱-۸۱۲)منتظری، پیشین، ص« پارچگی و وحدت کلمه در تعظیم اسالم و اعتالی مسلمین و دفع مفاسد بکوشند.شاء اهلل با ایجاد یکتا ان



32 | معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی -محسن کدیور    

 

 (۸۴-۸۵ص۱؛ نهضت امام خمینی، ج۱۷۸-۱۷۹ص ۲اسناد انقالب اسالمی، ج

به تیمسار مقدم رئیس ساواک گفت:  ۱۳۴۷آذر  ۱۲به عنوان نمونه در اسناد ساواک آمده است: عبدالرحیم ربانی شیرازی در زمان آزادی از زندان در ( ۵۵)

است، تیمسار ]مقدم[ گفت: باشد! اگر خمینى مرجع خواستید، باالخره آقاى خمینى مرجع شد، و فعالً در نجف مشغول خواستید یا نمیشما ]چه[ می»

، به ۱۶۸، ص۱۶)یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب « شد، باز هم افتخار ما است، زیرا او ایرانى است، و باز هم یک ایرانى مرجع تقلید شده است.

 (۴۵۳نقل لطفی، ستیز با ستم، ص

 آبادى.آقای محمد شاه( ۵۶)

 آبادی، نوری، مشکینی، امینی و صلواتی. آقایان منتظری، ربانی شیرازی، صالحی نجف( ۵۷)

 به ترتیب آقایان خزعلی، انصاری شیرازی، جنتی و موحدی فاضل. ( ۵۸)

ز حریم قرآن دانسته، وقوف به اوضاع جهان و شهامت دفاع ا« عالوه بر تفوق علمى و عملی»عبارت مرحوم ربانی شیرازی شرط مرجعیت را در آن زمان ( ۵۹)

معرفی کرده است. عبارت وی اگرچه إشعار بیشتری دارد، اما باز داللت بر اعلمیت ندارد. مرحوم یحیی « واجد چنین صفاتی»وی آقای خمینی را 

استفاده کرده که باز « هجامع حد اعالى شرایط مرجعیت تامه و عام»جانب( از عبارت ی حکمت اینانصاری شیرازی استاد علوم معقول )استاد منظومه

 داللتی بر اعلمیت ندارد. 

ی قم با چهارده نفر از مجتهدین و ی علمیهی دوازده نفر از فضالی حوزهعباس خاتم یزدی عضو دفتر استفتای آقای خمینی در نجف مقایسه

گفتنی است که چنین اقدامی بعد از رحلت مرحوم »ی نجف که آقای خوئی را صریحا به عنوان اعلم معرفی کردند گفته است: ی علمیهمدرسین حوزه

ی قم صورت گرفت، منتهی با این قوت و قدرت نبود، چون در ی علمیهامام از سوی دوازده تن از مجتهدان و مدرسان حوزه آقای بروجردی درباره

عنوان جایزالتقلید معرفی کرده بودند، که باعث ایشان را بهمیان آن دوازده تن فقط مرحوم ربانی شیرازی اعلمیت حضرت امام را تأیید کرده بود و بقیه 

 ( ۹۹)خاتم یزدی، خاطرات، ص« عصبانیت و اعتراض حاج آقا مصطفی خمینی گردیده بود.

است! ناشر کتاب [ ۱۳۴۹بعد از رحلت مرحوم آقای حکیم ][« ۱۳۴۰بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی ]»اوال مراد مرحوم خاتم یزدی از 

اسناد انقالب اسالمی( که بر آن مقدمه هم نوشته و این مطلب را نیز به کتاب نهضت امام خمینی روحانی زیارتی ارجاع داده متوجه خطای  )مرکز

-۱۹۹برد. عین همین خطا را علی احمدی میانجی )خاطرات،صفاحش رخ داده نشده است! دیگر کتابهای این ناشر نیز از این ضعف مفرط علمی رنج می

 آقای بروجردی شده آقای حکیم! و ویراستار کتاب متوجه اشتباه گوینده نشده است. ( ۲۰۰هم مرتکب شده است، منتهی چند صفحه بعد )ص (۱۹۸

که انجامد. عالوه براینتفوق علمی نمیرسد. تفوق در مجموع علم و عمل لزوما بهحد داللت نمیثانیا إشعار عبارت مرحوم ربانی شیرازی یقینا به

 ی وی بیش از همه مبتنی بر مصلحت سیاسی در مرجعیت آقای خمینی است. شاگرد آقای خمینی نبوده، و بیانیه وی

 ی قابل توجهی است. ی دوازده امضایی نکتهضعف بیانیهثالثا عصبانیت و اعتراض سیدمصطفی خمینی به

نظر آن دوازده »گونه نقل کرده است: نبوده مسموعات خود را اینی شاگردان آقای خمینی احمدی میانجی که اگرچه در قم بوده اما در زمره

، خاطرات، )علی احمد میانجی« گفتند ایشان از مراجع و جایزالتقلید است.نفر یکسان نبود. نظر اکثر آنها این بود که امام اعلم است ولی بعضی دیگر می

 است.  ها را شخصا ندیده و نقلش فاقد دقتظاهرا وی نیز بیانیه( ۲۰۰ص

ی وی ی اعلمیت برای آقای خمینی استفاده کرده است. اعالمیههرحال در آن دوران تنها محمد شریعت اصفهانی در کراچی پاکستان از واژهبه

 درج شده است.  ۸۳۰ص ۲و ج ۸۰ص ۱در نهضت امام خمینی، ج

در هیچیک از پاسخها به »ی قم منتشر شده است: ی علمیهسین حوزهی مدراین هم اظهار نظر رسمی کتابی که تحت اشراف محمد یزدی دبیر جامعه( ۶۰)

باشد، و از برخی پاسخها ی آنها به نوعی این مطلب طرح شده که تقلید از امام به صالح اسالم و مسلمین میاعلمیت امام پرداخته نشده، اما در همه

)جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، زیر نظر « دست آورد.صر مرجعیت در امام را بهکه به مجموع شرائط الزم یک مرجع اشاره و تاکید شده شاید بتوان ح

 ی اخیر هم داللتی بر اعلمیت ندارد، اصلحیت غیر از اعلمیت است.  جمله( ۲۶۲سیدمحسن صالح، تحقیق علیرضا جوادزاده، جلد اول، ص

اهلل حکیم در ی اول: پس از درگذشت آیتخاطره»طلب است: قم مؤید م ۱۳۴۹در این زمینه خاطرات حسن یوسفی اشکوری از فضای سال 

اهلل خمینی برگردانم. از آنجا که دوستم آدم محتاطی بود و با استداللهای تالش داشتم یکی از دوستان طلبه که مقلد ایشان بود را به آیت ۱۳۴۹سال 

ی ایشان را قانع کنم. با همین نیت رفتیم نزد مرحوم آقای علی مشکینی. من قاطع نمی شد، کوشیدم از طریق ارجاع به عالمان معتبر مروج آقای خمین

کرد. بین دو نماز من و دوستم رفتیم ایشان در آن زمان نمازمغرب و عشا را در یکی از شبستانهای مسجد امام قم )مسجد امام حسن عسکری( اقامه می

ای خمینی را پیشنهاد خواهد کرد، با شوق فراوان نظر ایشان را در باب مرجعیت خدمت ایشان. از آنجا که مطمئن بودم آقای مشکینی به صراحت آق

عالی را می خواستیم. او پس از لحظه و اعلمیت پرسیدم. آقای مشکینی گفت: تمام مراجع خوب و جایزالتقلیداند! گفتم: این درست، اما نظر حضرت

اهلل خمینی، که محبوب و مطلوب من بود خوشحال شدم، گفتم: حاج ا شنیدن نام آیتای تأمل گفت: آقایان خویی، خوانساری و خمینی. من هرچند ب

تکرار  ی قبلی رادانید. بار دیگر همان گفتهخواهد از سه نفر تقلید کند، شما کدام را اعلم میآقا ایشان )با اشاره به دوستم که کنار من بود( که نمی

« بله»ی ای بکند. اما ایشان با کلمهامتیاز سیاسی و زعامت سیاسی آقای خمینی اشارهتم حداقل بهاند؟ دوست داشکرد. گفتم: این سه نفر مساوی

اهلل خمینی را اعلم و حداقل اصلح و ارجح می تساوی را تأیید کرد. قابل ذکر این که در آن زمان با توجه به این که یقین داشتم آقای مشکینی آیت
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 ده است؛ چرا که ما را نمی شناخت. هرچند امروز در این مورد تردید دارم. داند، احتمال دادم که او تقیه کر

 خاطره دوم: در ادامه همان تالش روزی من و دوستم در زیر گذر خان قم تصادفا دیدیم که آقای منتظری با شتاب در حال عبور است. ما هم با

هد، من گفتم حاج آقا! سئوالی داشتیم. ایستاد. همان پرسش در باب مرجعیت شتاب به طرف ایشان رفتیم. سالم کردیم. او خواست به راهش ادامه د

 اهللبالاشکال آیت»را تکرار کردم. آقای منتظری وقتی مضمون سئوال را دانست، پیش از آن که جمالت من تمام شود، با قاطعیت و صراحت گفت: 

 «.            خمینی

ی قم با آقایان مکارم شیرازی و جعفر سبحانی برخورد کردیم. دوستم تصادفا در سه راه صفائیهخاطره سوم: در ادامه همان تالش، روزی باز 

تم اند و جواب نخواهند داد. دوسمشتاقانه گفت بهتر است از این آقایان هم بپرسیم. من مخالفت کرده و گفتم این آقایان وابسته به آقای شریعتمداری

او رفت به طرف آقایان. گفت سئوالی دارم. هر دو ایستادند. وقتی روشن شد که موضوع سئوال چیست، آقای اصرار کرد. گفتم پس خودت سئوال کن. 

توان از هریک از آنها تقلید کرد. سئوال کننده تالش اند و میتر ایستاد. اما مکارم گفت مراجع همه خوبسبحانی جدا شد و رفت چند قدم آن طرف

 از کسی ببرد ولی او همان جمله را تکرار کرد و بعد هم به راه خود ادامه داد. کرد که باالخره آقای مکارم نامی

در منزل آقای محمد یزدی بودیم. یکی از همان دوستان آقای سیدرضا تقوی دامغانی بود. بحث مرجعیت ( ۵۶و یا ) ۵۵خاطره چهارم: در سال 

ن برای او اعملیت شد. آقای یزدی گفت هرچند آقای خویی بی تردید اعلم است ولی ما باید از آقای خمینی ترویج کنیم چرا که ایشان از خویی و دیگر

)حسن یوسفی اشکوری، خاطرات ارسالی « است. بعد فصلی در باب درک سیاسی و شجاعت خمینی صحبت کرد.تر زعامت و رهبری جهان اسالم صالح

 (   ۱۳۹۴برای نگارنده، دی 

 الیجب أن یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادال ورعا فی دین اهلل، بل غیر مکب على الدنیا، وال حریصا علیها وعلى تحصیلها جاها وما - ۳مسألۀ (  »۶۱)

یجب تقلید األعلم  - ۵على األحوط، وفی الحدیث من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا ألمر مواله فللعوام أن یقلدوه. مسألۀ 

ن أحدهما المعین أورع أو مع االمکان على األحوط، ویجب الفحص عنه، وإذا تساوى المجتهدان فی العلم أو لم یعلم األعلم منها تخیر بینهما، وإذا کا

ۀ )خمینی، تحریرالوسیل« أعدل فاألولى األحوط اختیاره، وإذا تردد بین شخصین یحتمل أعلمیۀ أحدهما المعین دون اآلخر تعین تقلیده على األحوط.

)العروۀ « األحوط. ویجب الفحص عنه. یجب تقلید األعلم مع اإلمکان على: ۱۲مسألۀ »نظر ایشان در حاشیه بر عروۀ نیز با ماتن یکی است: (  ۵-۶ص ۱ج

ی عروۀ: ی آقای منتظری برهمین مسئلهی قم( حاشیهعلمیه ی مدرسین حوزهق، طبع جامعه۱۴۱۷مع تعلیقات عدۀ من الفقهاء، ۱۹ص ۱الوثقی، ج

 غیراالعلم مطابقا لالحتیاط.. )منتظری، التعلیقۀ علیبل األقوی فیما اذا علم باختالفهما تفصیال او اجماال فی المسائل المبتلی بها، اال اذا کان فتوی 

 (  ۱۷ص ۱العروۀ الوثقی، ج

مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید »نوزده سال بعد: ( ۶۲)

ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطالع ی به روش برخورد با حیلهکنم. آشنایمن در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی

ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست

های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید کنند، از ویژگییقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میداری و کمونیزم که در حققطب سرمایه

د زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسالمی و حتی غیراسالمی را داشته باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجته

نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ  است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در

 «است.عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور 

و اوایل  ۱۳۶۷ی نظر آقای خمینی درباره اجتهاد و رهبری در اواخر در فصول بعدی درباره( ۱۳۶۷اسفند  ۳انیت، منشور روح، ۲۱ی امام، جلد )صحیفه

 باشد. ی مجتهد است که اخص مطلق از مرجع تقلید میبه تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. عبارت منقول درباره ۱۳۶۸

-۴۷۰، ص۱۳۸۷تهران،  ،خردآوا، ، تدوین و روایت مجتبی لطفی۱۳۳۰ - ۱۳۵۷العظمی منتظری اهللستیز با ستم: بخشی از اسناد مبارزات حضرت آیت( ۶۳)

۴۶۹. 

ی دو نفره به اتفاق آقای ربانی شیرازی، و بیانیه ی تسلیت به آقای خمینی، بیانیهنفره ۴۷ی خصوصی به اقایان خادمی و اشرفی اصفهانی، تلگراف دو نامه( ۶۴)

 نفره.  ۱۲ی 

کسى است که توان علمى او به حدى است که مىتواند با کوشش خود،  "مجتهد  "مسائل تقلید: تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. ( »۶۵)

کرد، چنان که توان از وى پیروى احکام دین را از منابع آن به دست آورد، و به لحاظ آگاهى و تخصص ویژه اش براى فرا گیرى دستورهاى دین مى

شود مجتهدى که از او تقلید مى: ۶کنند. مسأله مردم در زمینه هاى گوناگون به متخصصین و سر رشته داران هر دانشى در قلمرو ویژه آنان رجوع مى

یا نباشد. و اگر انسان علم به اختالف ی دنطلب و فریفتهزاده، زنده و عادل باشد و بنابر احتیاط واجب جاهباید مرد، عاقل، بالغ، شیعه دوازده امامى، حالل

یاط احتمجتهدین در بعضى از مسائل مورد نیاز داشت، باید از مجتهدى که اعلم از دیگران است تقلید نماید، مگر آن که فتواى غیر اعلم مطابق با 

 (  ۱۹ی توضیح المسائل، ص)منتظری، رساله« باشد.

ی با صاحب عروۀ اند. آقای منتظری در این مسئلهاست. بعد ازآن نیز ایشان فتوایی خالف این صادر نکرده ۱۳۶۲این فتوای نهایی  ایشان از سال 

المراد من األعلم من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألۀ،وأکثر اطالعا لنظائرها ولألخبار، وأجود فهما : ۱۷مسألۀ »نظر بوده است: کامال هم



34 | معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی -محسن کدیور    

 

 (۱۸ص ۱)منتظری، التعلیقۀ علی العروۀ الوثقی، ج« ود استنباطا، والمرجع فی تعیینه أهل الخبرۀ واإلستنباط.لألخبار،والحاصل أن یکون أج

 و تابک فهم در اعلم  عدم لزوم تقلید از اعلم: نظر مشهور این است که مکلفان باید از مجتهد اعلم تقلید کنند، مراد از»ی این سطور: این هم نظر نگارنده( ۶۶)

یا خودت باید اعلم شناس باشی، یا به شهادت دو نفر اعلم شناس مراجعه می کنی البته به شرطی  شود می گفته هم شناسی اعلم یدرباره. است سنت

 که دو نفر اعلم شناس دیگر نظر خالف ندهند، یا اعلمیت مجتهدی شایع و مشهور باشد. اغلب مجتهدان اعلمیت را شرط صحت تقلید می دانند، و

ود را نیز اعلم می دانند! از طرق شناخت اعلم، طریق نخست متعلق به مجتهدان است و درباره مقلدان کاربردی ندارد. طریق سوم هم غالبا البته خ

 ی اعلمیت مجتهدی مانند مرحوم آیت اهلل بروجردی نادرالوقوع است. باقی می ماند طریق دوم یعنی پرسشاتفاق نمی افتد. شیوع و اتفاق نظر درباره

هم  هاز اعلم شناسان که آنها هم کسانی جز فضالی قریب االجتهاد یا طالب فاضل مراجع نیستند و به کسی جز استاد خود هدایت نمی کنند و هموار

تگی دارد سمبتال به معارض دو نفر از شاگردان دیگر مراجع است! نتیجه عملی اینکه شناخت اعلم در اغلب قریب به اتفاق موارد میسر نیست و به این ب

 تکه شما به چه کسی مراجعه کنید و از چه کسی نپرسید! اصوال عالمان به جای اعلم متن واقع را تشکیل می دهد. دستگاه اعلم سنجی هم در دس

لم جراحان و نیست! در هیچ رشته ای هم قرار نیست شما به اعلم مراجعه کنید. آیا الزم است در هر جراحی و مراجعه به پزشک و مهندسی شما به اع

ی عقالیی که دلیل اصلی مسئله است چیزی بیش از جواز مراجعه به هر مجتهد جامع الشرائطی بیشتر پزشکان و مهندسان مراجعه کنید!؟ سیره

قلید ی به تی تعبدی به یک مجتهد لزومی کافی مجتهد است. اصوال وقتی مدار به اطمینان در فتوا است نه مراجعهنیست، مهم علم و تقوی و تجربه

 (۱۳۹۲آبان  ۲ تقلید، و اجتهاد بحث فقهی، آراء ستون کدیور، محسن سایتوب) «.نیست هم –باشد  نمی میسر شناختش که –اعلم 

 در همین بحث، قسمت های ب، پ، ت و ث.( ۶۷)

رفتند بنگرید از جمله به خاطرات محمدحسن اختری در کتاب خاطرات برای درک فشار وارد بر فضالی آن روز نجف که به درس آقای خمینی می( ۶۸)

ی درس حسین راستی کاشانی بوده و فشار وی در آن زمان طلبه. ۴۸-۴۹، ص۱۳۸۹های نجف، جلد اول، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال

استادش را تشریح کرده است. برخی فضالی درس آقای خمینی در نجف: سیدمصطفی خمینی، حسن صافی اصفهانی، محمدحسن قائینی،  وارد بر

حسین راستی کاشانی، سیدعباس خاتم یزدی، سیدجعفر کریمی، محمدحسن قدیری، ابراهیم جناتی، مصطفی شاهرودی، مرتضی شاهرودی، محمد 

 (۹۱-۹۳)بنگرید به عباس خاتم یزدی، خاطرات، ص مظفری قزوینی و اخوان مرعشی.

ای و محمدرضا نژاد، سیدعلی خامنهترین روحانیون مبارز خراسان قبل از انقالب عبارت بودند از :عباس واعظ طبسی، سیدعبدالکریم هاشمیشاخص( ۶۹)

 محامی. 

 .۱۳۴۹خرداد  ۱۴ی مورخ نامه۱۴پیوست  ۸۱۳-۸۱۶منتظری، خاطرات، ص ( ۷۰)

آبادی هم در جریان وفات آقای حکیم به آقای خوئی الدین فقیه ایمانی داماد آقای خوئی و وکیل ایشان در اصفهان بود. سیدابوالحسن شمسسیدجالل (۷۱)

 تلگراف تسلیت فرستاد.

های مورد عنایت فضالی قم بوده است. آقای داماد مجتهد جامع الشرائطی بود که ادعای مرجعیت نکرد. پس از تبعید آقای خمینی درس او یکی از درس( ۷۲)

ی قم در آن زمان کامال محسوس بود. آقایان طاهری اصفهانی و غیبت برخی فضالی شاگرد وی در معرفی مرجعیت آقای خمینی در فضای علمی حوزه

بود. آقای بهشتی هم چند روز قبل از درگذشت مندان آقای خمینی ترتیب از مقررین دروس اصول و فقه آقای داماد و از شاگردان و عالقهجوادی آملی به

وی، بنیاد نشر و اندیشه های شهید  ۱۳۴۹خرداد  ۱۴ی هامبورگ به تهران بازگشته است. )بنگرید به سخنرانی مورخ سالهآقای حکیم از مأموریت پنج

 ( ۱۳۹۴دی  ۱۶اهلل دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، تاریخ مراجعه آیت

 آبادی، و عباس محفوظى.، محمد مؤمن قمی، سیدحسن طاهرى خرماز جمله على قدوسى( ۷۳)

ی پنجاه در موقعیتی نبود که محل رجوع مردم برای تعیین مرجع تقلید بوده باشد، وی خطیبی مبارز بود و جلسات پررونق ای در دههآقای خامنه( »۷۴)

ی شد. لذا یقینا در ردهز معدود روحانیون همدل با علی شریعتی محسوب میالبالغه برای دانشجویان و جوانان داشت و اانقالبی تفسیر قرآن و نهج

 ی مشهد در آن ایام برای نگارنده( ی علمیهنقل یکی از اهل علم خراسانی حاضر در حوزه)به« ی مرجع تقلید نبود.کنندهفضالی معرفی

اهلل سیدعلی نامۀ آیتشرح اسم: زندگی»در بازجویی کتبی به تقلید از آقای خمینی اقرار کرده است: کتاب  ۱۳۴۹وی سه بار در مهر و دی 

 های سیاسی،اهلل بهبودی ]رئیس دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزۀ هنری[، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشنوشتۀ هدایت(« ۱۳۱۸ -۱۳۵۷ای )حسینی خامنه

ی سوابق علمی وی بنگرید به محسن کدیور، کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: برای اطالعات بیشتر درباره. ۴۱۴و  ۳۸۷، ۳۶۶، چاپ ششم، ص۱۳۹۱تهران،

ی ، مجموعه۱۳۹۴، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۲ای؛ اردیبهشت والمسلمین سیدعلی خامنه االسالماستیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت

 . ۲۸-۴۵الجهاد: دفتر دوم، ص افضل

م الدین محالتی، میرزا هاشالدین مرعشی نجفی، سید حسن طباطبائی قمی، شیخ بهاءدیگر مراجع تقلید در آن زمان عبارت بودند از: آقایان سیدشهاب (۷۵)

 آملی، سید صادق روحانی، سیدمحمد روحانی و سیدمحمدباقر صدر.

ی ملی(، طالب ها )از قبیل نهضت آزادی و جبههها، ملیزبانکها و تربود. آذری مقلدان آقای شریعتمداری بیش از مقلدان آقای خمینی ۱۳۵۷در سال ( »۷۶)

رژیم شاه مقلد ایشان بودند. مقلدان آقای خمینی محدود به مبارزین بود و های متمایل بهشان، و بسیاری مذهبیخارجی دارالتبلیغ و پیروان محلی

خراسانی برای نگارنده( حتی در بسیار مردم بین مبارزه و تقلید هماهنگی نبود، در سیاست پیرو آقای  نقل یکی از اهل علم)به« ای نشده بود.هنوز توده
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 ی شخصی نگارنده( کردند. )مشاهدهخمینی بودند و در امور شرعی از مراجع دیگر تقلید می

، چاپ عروج وابسته به دفتر تنظیم و نشر ۱۳۸۱چاپ پانزدهم، ) ۱۲۳۹-۱۲۴۴و  ۸۵-۸۷سیدحمید روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص( ۷۷)

 آثار امام خمینی(

 این هم نظر دو نفر دیگر: ( ۱۲۴۱و  ۸۶پیشین، ص ) ۱۴۰۲شعبان المعظم  ۱۱مورخ ( ۷۸)

نابه الرجوع الیه مضافا الی ما لجفان  -دام ظله العالی -اهلل العظمی الخمینی الشبهۀ فی ان المتعین للمرجعیۀ والفتوی الیوم هواالمام االکبر آیت»

نموا وجوده غتمن المقام الشامخ فی المرجعیۀ سبب لنجاۀ االمۀ االسالمیۀ وتحریر رقابهم من اسارۀ الکفر وطواغیت الزمان فلیرحم المسلمون انفسهم ولی

خرداد  ۱۸] ۱۴۰۲شعبان المعظم سنۀ  ۱۵« اهلل.شاءالشریف ولیبلوا زعامته الدینیۀ والسیاسیۀ حتی یضع عنهم إصرهم واألغالل النی کانت علیهم ان

 األقل علی المشکینی.[ ۱۳۶۱

اهلل ویجب علی المسلمین تقلیده و قبول زعامته اهلل العظمی االمام الخمینی حفظهالمتعین فی التقلید والمرجعیۀ فی هذا الیوم هو سماحۀ آیت» 

رنا اهلل به من االعتصام بحبل اهلل جمیعا، وفقنا اهلل وجمیع المومنین لما یحب ویرضی وجعلنا من الدینیۀ والسیاسیۀ حفظا لکیان االسالم و اخذا بما ام

 دو سال و نیم بعد از دو نفر نخست( . )۱۳۶۳آذر  ۱۹محمدرضا کنی « انصار االمام الحجۀ المهدی عجل اهلل له الفرج

 دو نظر دیگر: [. ۱۳۶۱خرداد  ۳۱] ۱۴۰۲شعبان  ۲۸مورخ  ( ۷۹)

ه ظلهو الشاهد. اعلم الناس من جمع علم سائر الناس الی علمه، و اعدل الناس من اعتدلت قواه العلمیۀ والعملیۀ. جامعیت حضرت امام خمینی مد»

ود. ب ددر علوم عقلی و نقلی و عدالت معظم له در فقه اکبر و فقه اصغر موجب اعلم و اعدل بودن آن مرجع جهان تشیع و تعین تقلید از حضرتش خواه

 . ۱۳۶۱خرداد  ۳۰جوادی آملی « والسالم علی من اتبع الهدی

م و افقه. ال اشکال فی جواز الرجوع ألن االمام الخمینی مّد ظلّه العالی اعلم و ابصر و اعدل و افقه بل الیبعد لزوم الرجوع بعد کون االمام اعل»

 ابوالحسن الشیرازی. « والسالم علی من اتبع الهدی

 .  ۳۵۱-۳۵۶شدن ناموس انقالب: نگاهی به سالهای پایانی زندگانی آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری، به همین قلم، صه کتاب اسنادی از شکستهبنگرید ب( ۸۰)

الحیت ی آقای شیرازی اظهر در این امر است: جواز یا لزوم رجوع به آقای خمینی. رجوع از چه؟ تقلید از مرجعی که فاقد صنامهصدر و ذیل معرفی( ۸۱)

 مرجعیت شناخته شده یا مرجعی که تقلید از او به مصلحت نظام جمهوری اسالمی نیست؟ واهلل عالم. 

 .۸۱۷-۸۱۸، ص۲روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج( ۸۲)

 ق(. ۱۳۹۹ی االسالم یقود الحیاۀ سید محمد باقر صدر )بیروت، عنوان نمونه بنگرید به مجموعهبه( ۸۳)

 ق، دارالتعارف(. ۱۴۱۰جلد: المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السیدمحمدباقر الصدر )بیروت،  ۱۵آثار وی در  کاملمجموعه( ۸۴)

ی ی مواجههایشان. تفصیل مواضع ایشان در دفتر چهارم مجموعه ۱۳۵۹بهمن  ۲۰ی مورخ ویژه بیانیهوی به آقای خمینی به ۱۳۵۹تیر  ۲۵ی مورخ نامه( ۸۵)

 آن را امیدوارم. الوقوعام. انتشار قریبجمهوری اسالمی با علمای منتقد آورده

قم مجلس ترحیم از  ی امام جلد پانردهم( اما نه در تهران نه در، صحیفه۱۳۶۰مرداد  ۲۷یک پیام تسلیت برای آقای محالتی اکتفا کرد )آقای خمینی به( ۸۶)

لس جسوی رهبر انقالب برای وی برگزار نشد! آقای سید احمد خوانساری مجلس ترحیم باشکوهی در مسجد سیدعزیزاهلل بازار تهران منعقد کرد. از م

مسجد ارک برگزار  در ۱۳۶۰شهریور  ۲ترحیمی که آقایان سیدابوالفضل موسوی زنجانی، سیدرضا موسوی زنجانی و مهدی حائری یزدی قرار بود در 

 گفته خواهد آمد. عمل آمد! تفصیل بحث همراه مستندات آن در کتاب پیشکنند ممانعت به

 مسیدکاظ اهلل آیت زندگی پایانی سالهای به نگاهی: انقالب ناموس شدن شکسته از اسنادی  ام:تک این جزئیات را در کتاب زیر آوردهمستند تک( ۸۷)

ی جمهوری اسالمی با علمای ی مواجههصفحه؛ مجموعه ۴۴۷، ۱۳۹۴؛ ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۲، همراه با نقدها: دی ۱۳۹۱ پائیز شریعتمداری،

 منتقد، دفتر اول.     

 ی جمهوری اسالمی با علمای منتقد به آقای سیدحسن طباطبائی قمی اختصاص خواهد داشت. ی مواجههامید خدا جلد پنجم مجموعهبه( ۸۸)

و انتقاد  ۴۸۱ام. در مورد مخالفت آقای منتظری با حصر ایشان بنگرید به منتظری، خاطرات، صهایی گردآوردهمورد مواضع ایشان اسناد و یادداشتدر ( ۸۹)

 .۵۶-۵۷از خود ص

 توثیقیۀ لسیرۀ المرجع األعلی طرفانه در مورد وی ضروری است. این کتاب از سوی طرفداران ایشان منتشر شده است: وریث االنبیاء: قراءۀتحقیقی بی( ۹۰)

 م.۲۰۰۹االمام السند محمدبن المهدی الحسینی الشیرازی، إعداد لجنۀ احیاء الذکری السنویۀ للفقیه المجدد، بیروت، 

فعال  ۱۳۷۶تفصیل این جزئیات همراه با مستندات آن در زمان حیات آقای خمینی در همین کتاب ضمن فصول بعدی خواهد آمد. درباره وقایع سال ( ۹۱)

از کتاب دیگر همین قلم: فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت ( ۱۶۱-۲۵۴قم )ص ۱۳۷۶آبان  ۲۸بنگرید به فصل ششم: سرکوب 

  ی جمهوری اسالمی با علمای منتقد، دفتر دوم.ی مواجههصفحه، مجموعه ۴۸۶، ۱۳۹۲، ویرایش دوم بهمن ۱۳۹۲اهلل احمد آذری قمی، بهار 

 

   


