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 چکیده

 7531 یانقلاب اسللام کیدئولوژیپرداز ا هینظر نیعنوان  مهمتربه یعتیشر یعل یزندگ

خواسل   یمل یچنلان هله خلود و یو یدر خود دارد. زندگ یاریناگفته بس یایهنوز زوا

از دانشلدد   یعتیشلر دواریلداش . گسسل  بعع یریو چشمگ طیبس اریبس یعرصه عموم

پلرد   یارشاد نزد دوستان و دشلمنان و هینیدانشگا  مشهد و مستقر شدن او در حس اتیادب

 یمل «یادیلبن هیلنظر» افل یمطالعه با ابدا بلر ره نیاو. ا یاس  مهم و پرابهام از زندگ یا

و اسناد ساواک بمام واژها  یشفاه یحاصل از مصاحعه ها یهوشد با ابدا عمد  بر داد  ها

 «میمفلاه»نشانه ها بله سلم   از رد،یدر نظر بگ« نشانه/هد»داد  ها را چنان  نیحساس در ا

او را  یاز زنلدگ یدیلمقطل  هل نیدر ا یعتیشر اتیناظر بر ح «هینظر» تایهند و نها م یعز

بقلدم »درک هلرد  «هیلنظر» نیلدر قالب ا دیرا با یعتیشر یمقط  از زندگ نی. ادیمدون نما

مقدمات و  یعنی یعتیشر یبرهه از زندگ نیدر هر چهار مقط  ا نیبنابرا ؛«عونیرسال  بر بر
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بله  یعتیشر یخوردن عل وندیدر دانشدد ، پ یعتیدادن به حضور شر انیپا یادار فاتیبشر

از دانشلدد   یو یبازنشستگ تایارشاد و نها هینیدر حس یعتیشر یارشاد، استقرار عل هینیحس

 اصل را مشاهد  هرد.   نیبوان حدوم  ا یارشاد م هینیحس یلیو بعط

ارشلاد، بهلران، سلاواک،  هینیمشلهد، حسل ات،یدانشدد  ادب ،یعتیشر یعل :هادواژهیکل

 .خیگرو  بار

 مقدمه. 1

 ذهلری درخوراز منظر باریخ شفاهی بلاش جدی  در مطالعه زندگی علی شریعتی باهنون

بله گل ر  بوجلههه این پنجر  بلا حالیرد ؛شناسی مشخص باشدبر روشهه معتنینشد  اس  

مسللمانی در جسلتجوی اثر علی رهنملا بلا عنلوان  شدن اس . سرع  در حال بستهزمان به
شفاهیات موجود  براش بسیار قوی درمورد شریعتی اس  هه بمرهز اصلیبیوگرافی  ناهجاآباد

های لازم را بله دسترسی و می بوان احتمال داد هه نویسند  اساساً   اس شریعتی نعود بار در

نوشلته پلوران شلریع   طرحی از یک زندگیهتاب . اس  اطرافیان شریعتی در ایران نداشته

دلیل همراهی نویسند  با علی شریعتی در طول دوران س  هه بها رضوی اثر منحصر به فردی

و حلواد  شلریعتی زندگی بار  دانشجویی و پس از آن، حاوی ندات و اسناد ارزشمندی در

طلور بوجهی اس  و به درخور اثر نیز شریعتی در دانشگا  مشهدهتاب . اس نشگا  دوران دا

در این اثلر نگاشته شد  اس ، اما اختصاصی درمورد حضور علی شریعتی در دانشگا  مشهد 

ملاحظلات جللال  یانداز اسناد رسمی و  دس  باللابیشتر از چشم ،مقط  مدنظر پژوهش نیز

دیگلر همدلاران شلریعتی و  هایدیدگا و  شد یات، بدوین متینی، ریاس  وق  دانشدد  ادب

 . اس  نداشته وسیعیدانشجویان بازباب 

بله ادی یلنبلا ابدلا بله نظریله بو های باریخ شفاهی برداری از داد با بهر  حاضر پژوهش

برسیم احوالات شریعتی و برآوردهلای او درملورد خلودش در مقطل  زملانی محرومیل  از 

با نشان دهلد  خواهد پرداخ ا بعطیلی حسینیه ارشاد به دس  ساواک بدریس در دانشدد  ب

  .از سر گ ارند« بقدم رسال  بر بریعون»چگونه او این مقط  را با محوری  اصل 
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دانشلگا   طرح باریخ شفاهی» شد  در این نوشتار مستخرج ازهارگرفتههای شفاهی بهداد 

نشلدد  ادبیلات فارسلی و عللوم دا ط بلههه به دلایلی بنها بخش مربواس   «فردوسی مشهد

رضلا آذری خاهسلتر غلامحسلین نلوعی و غلام ،. در این طلرحیل شدبدم وانجام  انسانی آن

هلای بلاریخی سلازی مصلاحعهبه ضعط و پیاد  7511با  7531های طی سال یانمجر عنوانبه

در  ادبیلات بن از هارمنلدان و دانشلجویان فعلال دانشلدد  73بن از اسابید و  51شفاهی با 

بلن از  1هلای شلفاهی ی داد املتن حاضلر محتلو .هردنلد اقلدام 7511بلا  7531های سال

ل ئلهه بعدبر در همان دانشدد  بله مقلام اسلتادی نااس  بن از دانشجویانی  3دانشجویان و 

در دانشلدد ، بلاریخ و بعلداد جلسلات هلا آن، نقش افراد یادشد آمدند. اطلاعات هاملی از 

در بخش هتابنامه این نوشتار  ها،آنها و محل نگهداری فایل مصاحعه یک از آنمصاحعه با هر

 اس . دسترسدر 

متدلی  «نظریله بنیلادی»معدود مفاهیم پیشنهادی در نوشته حاضر بلر  نیزبه لحاظ نظری 

از دیلد  اسل ، بلا نلام آنسللم اسلتراوس و برنلی گلاسلر گلر  خلورد  اس . این نظریه هه

سوابق حضور استرواس در سن  پراگمابیستی دانشلگا  شلیداگو و  نظران برهیعی ازصاحب

؛ 71-73، صلص. 1171، 1برایانل ) دانشگا  هلمعیا اس پیشینه گلاسر در سن  پوزیتویستی 

انگیز  ایلن دو پژوهشلگر فرابلر رفلتن از اصلال  مفروضلات . (1-1، صص. 1111، 2چرمز

هلای بعلد از بود هه در دههماعی شناسی( برای پردازش نظریه اجتشناختی و شناخ )هستی

اصلال  مفروضلات به این دلایلل آمد. به شمار می مسلط یجنگ جهانی دوم در آمریدا اصل

را پوشلش  یاجتملاع اتیلموجود بمام ابعلاد ح یهاهینظر .7 :رف ال میؤنظری باید زیر س

بله هلار  ردیملو ۀمطالع در و ندارند شهیرها موجود در هاوش داد  یهاهی. نظر1 ؛دهندینم

 گلا یجا یشخصل یهلایو نلوآور اتیس  و بجربایو پو ریمتغ اریبس ، ی. واقع5 روند؛نمی

عنوان بله(. 57، ص. 111، بله نقلل از برایانل ، 3)بُرنعلر  و دان آن دارند شیدایدر پ یمهم

                                                            
1. Bryant 

2. Charmaz  

3. Thornberg & Dunne  
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هلا را . گلردآوری داد  و بحلیلل آن7شد هله ای مطرح میجایگزین این وضعی  باید نظریه

ویش حاصل هنلد و نله از های خ. هدها و مقولات خود را از هاوش داد 1پیش برد، مان أبو

. در هر مرحله 5اند، های پژوهشگر استخراج شد فرضملاحظابی هه با قیاس منطقی از پیش

. نظریه گام بله گلام از دل چرخله 3ها را مدنظر داشته باشد و بررسی بطعیقی داد  ،از بحلیل

هلای داد  ،به ایلن بربیلب ،(3، ص. 1111چرمز، ل داد  شدل بگیرد )گردآوری داد  و بحلی

هلا بلرداری هلدها و بررسلی بطعیقلی آندهند، با یادداش هایی می«هد»شد  به ما گردآوری

امدلان اسلتخراج یلک « مقوله ها/مفاهیم»هنند و از مطالعه بطعیقی ظهور می« مقوله/ مفاهیم»

 شلودمدانی خلاص میسلر ملی-زمانی اص در زمینۀیک موضوع اجتماعی خبار  در« نظریه»

نظریله »باید آن را یک  رابرت مربونلاح طاصای هه به؛ العته نظریه(51، ص. 1171)برایان ، 

در حره  از سم  هدها  نه نظریه خرد یا هلان. ،دانس  (31، ص. 1171)برایان ، « بردمیان

گیلری بیش از پیش به سم  نتیجلهبوصیفی  یاز آغازگاه ،نظریه درنهای به سم  مفهوم و 

در  املری هله بقریعلاً ؛(51، ص. 1171)چرمز، به نقلل از برایانل ، هنیم انتزاعی حره  می

هلا هسلتی ها و نظریلهیعنی به لطف مفهوم زنیم؛ی از هستی به آن دس  میئجز شناخ  هر

بلا  دهلیم.ملیدر دسترس شناخ  قرار  و هنیممیبندی بسیار گسترد  خود را متراهم و طعقه

 آوریلمهلا بلا هلم را فلراهم ملیو زمینه مقایسله آن هنیماقدام میها هدگ اری به بقطیر داد 

بلدری  بله« هلدها»از دل « ها/مفاهیممقوله». سپس با به دس  آوردن (5، ص. 1111چرمز، )

هلای ها و هاسلتیبه حفر  ،هندالگوی نظری ما برای آن موضوع خاص قوام بیشتری پیدا می

بله افلراد یلا  دوبلار بلوانیم بلا رجلوع بریم و میها و بحلیل خود نیز پی میموجود در داد 

ها را رف  هنیم ها و هاستیاین حفر  ،اندهای ما بود هه مرج  گردآوری داد  های مدتوبداد 

برای نظریه بنیادی متن مرجعلی وجلود نلدارد هله  ،طور مشخص(. به5، ص. 1111چرمز، )

نظریه بنیلادی اصلول هللی  .شناسی راهنمای همه مخاطعان باشداین روش نامۀننوهمچون قا

حللال هللای جللدی انجللام دهنللد و درعللینبواننللد براسللاس آن پللژوهشدارد هلله افللراد مللی
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با اصول (. 35، ص. 1171، به نقل از برایان ، 1ریچربز)اس   همه-برای-باز ایشناسیروش

را  آناملا  ،واحد به نتای  مختلفی برسند یموضوعبارۀ بوانند درنظریه بنیادی پژوهشگران می

 ،این نظریه اس . نظریله بنیلادی« ویژگی»نوعی بلده به ؛نعاید ضعف برای این نظریه دانس 

)برایانل ، اس  از سوی دیگر « خلاقی »و « هشف»از سویی و « علم»و « بخیل»بوازنی میان 

با همتلرین ای رسیدن به نتایجی نو به نو هایی بریعنی استفاد  از چارچوب ؛(15، ص. 1171

ین ناآگلاهی نلشناسی و همچشناختی و شناخ ها و بوقعات پیشین هستیضفربعهد به پیش

یلا « چلرخش زبلانی» نیلزاز نتیجه احتمالی پژوهش با لحظه رسیدن به آن. در نظریه بنیادی 

از نظریه بنیلادی  های جدیدیهل نمونهدرثیر جدی داشته و أب 7111دهه « چرخش بفسیری»

پوزیتیویستی مدنظر استرواس و گلاسر بفلاوت -های پراگمابیکهه با مدل اس  عرضه شد 

حاضلر بیشلتر بلر هملان نسلل از نظریله  نوشتاراما (، 13، ص. 1171)برایان ، اساسی دارد 

 .اندهرد اس  هه استراوس و گلاسر بدوین متدی بنیادی 

 ت اداریمقدمات و تشریفا ؛پایان دانشکده. 2

 ناپل یرساله بدریس در دانشدد  ادبیلات بله محلوریتی اندارشریعتی در طول دوران پن 

چلون سلاعات  یلئل مسلابلستیز در مقاگریز و نظامدس  یافته بود. داشتن شخصیتی سیستم

ه راهدلار بلرای ئلمهابای او بله موضلوعات روز و اراپرداختن بی ،2هلاس و حضور و غیاب

پاسلخ بلی ،4هلاجوی خلاقی  میلان آنوبوان فدری دانشجویان و جس رصد مداوم  ،3هاآن

 ؛5هلای فدلریو استقعال از چلالش الی از جانب هر جناحی از دانشجویانؤنگ اشتن هیچ س

                                                            
1. Reichertz  

السادات، جلسه دوم؛ مصاحعه با جاویدصعاغیان، جلسه دوم؛ مصلاحعه بلا حسلن محملودی، یسئمصاحعه با سیدحسن ر. 1

 جلسه اول

 مصاحعه با علیرضا ناظری، جلسه اول .5

اللله ا علزتبلالسلادات، جلسله دوم؛ مصلاحعه یسئلعه با سیدحسن رمصاحعه با محمدعلی احمدیان، جلسه دوم؛ مصاح .3

 رادمنش، جلسه دوم؛ مصاحعه با جاویدصعاغیان، جلسه دوم

 مصاحعه با ابراهیم عقدایی، جلسه اول الله رادمنش، جلسه اول؛مصاحعه با عزت؛ مصاحعه با محمدعلی مطمئن .3
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حضلور گسلترد  در  ،1ایجاد پیوند بسیار صمیمی با حد رف  و آمد خانوادگی با دانشجویان

همله  ،«ابوذر»سانی به زلزله گناباد و نمایش امدادر همچون های اجتماعی دانشجویانفعالی 

ای منحصربه فرد بعدیل هرد  بود هله بسلی فرابلر از و همه شریعتی را در یک هلام به پدید 

 استخدام بود.های متعارف برای یک استادیار باز قالب

از طرف طیفی از استادان دانشدد  بصمیم قطعی  7531-7531سال دوم سال بحصیلی نیم

 ،7531بهملن  11گزارش سلاواک بله بلاریخ  براساسشد.  گرفتهنارگ اشتن شریعتی برای ه

 دانس  چگونهبرخوردار بود و می «بریاستدلال قو خاص و... دیافدار و عقا»شریعتی هه از 

سمعل » و از همین رهگ ر به هند «انیرا در لفافه ب یو اجتماع یمطالب انتقاد سیضمن بدر»

و  یمیمخالف  استادان قد» طور هاملاً جدیبه ،بعدیل شد  بود «یجامعه دانشگاه یروشنفدر

یلدی، مفخلم ؤصدر این طیلف از اسلابید، م در 1را علیه خود برانگیخ . «سواد دانشدد یب

های شریعتی درس ،پایان و متینی خواستار خلاص شدن از دس  شریعتی بودند. در گام اول

 ،ولی سپرد  شد. در گام دومه وحدبی و وهابو بقیه دروس او ب هاهش یاف واحد چهار به 

هلا داشل ، از دو جهل  بله شلریعتی بری بلا آنمنفرات اول و سوم هه موضوع ربط مستقی

ملدرک هارشناسلی نداشتن عضو یا رئیس گرو  باریخ، روی بطابق عنوان بهیدی، ؤباختند. م

رساله شلریعتی  ههو همچنین به خاطر آورد دس  گ اش  ادبیات و مدرک دهتری شریعتی 

ایلن در حلالی  ؛انداز  یک رساله دهتری نیس  و و در حد اس ای از یک متن عربی برجمه

هملان ملدارک را بلرای عضلوی  شلریعتی در گلرو  هلافی  7533بود هه خود وی در سال 

عاملل »چهر  مدیریتی خود را حفل  هلرد و چلون شلریعتی را متینی اما  ،بشخیص داد  بود

در  نیلزمتینی  ،حالبااین ؛5در پی هنار گ اشتن او بود ،دانس می «انیجوبشنجات دانش شتریب

                                                            
 . مصاحعه با حسن محمودی، جلسه اول7

ادبیات، چهار پن  بن از استادیاران جوان و هم فدر شریعتی بودند هه یک جناح اقلی  بشدیل داد  بودند در دانشدد  . »1

  (. 117. صجلد دوم، ، 7511یاحقی، )« شدندو از زمر  مخالفان ریاس  و شورای دانشدد  محسوب می

 511-511 ص.ص، اول لدج، 7511می، مرهز اسناد انقلاب اسلا، 11/77/7531باریخ گزارش  ،. موضوع دهتر علی شریعتی5
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یدی قرض گرفل . متینلی ؤهای رقابتی مهای مدیریتی خود چیزهایی از دغدغهمسیر دغدغه

هرد با از خلال مدابعه، رساله شریعتی را از فرانسه فراهم آورد. « پیله»علیان  به غلامرضا ذات

از انجام ایلن  ،«دارند یاپش  پرد  مسئله ]متینی[ شانیا حتماً» ،  بودعلیان چون پی برد ذات

رسلاله  نیلزبه رساله شریعتی دس  پیلدا هلرد و حقیقتلاً  ساًأرمتینی العته  ؛رف هار طفر  می

انجلام  ها قعللاًبای آنچهلبن از شیوخ عرب بود هه  31برجمه سرگ ش   ؛چشمگیری نعود

هیجانلات  .7«هل رساله همین بود»هم شریعتی انجام داد  بود و ها را آن بایچهلشد  بود و 

در دانشدد  با جایی بالا رف  هه استادیاران همفدر با علی شریعتی به سلرهردگی سلیروس 

 ،گفتهدر گزارش پیش ،هردند. با بوجه به این شرایطبهدید ها هلاس ندردن سهامی به برگزار

اما ممدن اسل  در صلورت  ،س ادر سفر ح   فعلاًنظر داد  بود هه شریعتی « شنعه»ساواک 

نوشل  هله « یدشنعه»موافق  وی با اعتصاب، استادان همفدر او بهدید خود را عملی هنند. 

 ؛هسلتند« صلداهلم»دارد و اهثر استادان هم با او « محعوبی  زیادی»شریعتی بین دانشجویان 

درملورد  شد  وهر  فضا بعدیل پس بهتر اس  در مده با او بماس گرفته شود و از خلال م ا

گیری درمورد شریعتی برای ساواک حقیقتاً بله بصمیم 1بدریس او بصمیم حادی گرفته نشود.

ویژ  از به ،از شخصی  شریعتی های متعدد و گهگا  متناقضیبحلیل .ای بعدیل شد  بودمسئله

التهابلات . هملی قعلل از ایلن شلددر آن سازمان دس  بله دسل  می به این سو 7531سال 

های اصللی سلازمان نوشتن بحلیل درمورد شریعتی بله یدلی از دغدغله دانشدد  هم مجدداً

 سل یالیسوس» دانسته شد هله از« یمل ی ...فرد»او  ،هابعدیل شد  بود. در یدی از این بحلیل

را در اباق هلارش در دانشلدد  بله  7531هند. او بیشتر بابستان طرفداری می ،«ی ]ه ا[اسلام

ی گ راند  بلود در ایلن هاشم منتجعدیس ،یاحمدرضا مظفر ،یصغر مصدق رشتگو با اوگف 

ا از هلا آموخل  و ال لمورد هه باید جوانان را به حره  واداش  و مطالب نلو و بلاز  بله آن

 «هنلدیرا بدون ذهلر عللل بلازگو مل  یقرن ششم و هفتم هه وقا خیفلان بار ای یهقیب خیبار»

                                                            
 علیان، جلسه دوم . مصاحعه با غلامرضا ذات7

 511-511صص. ، ، جلد اول7511مرهز اسناد انقلاب اسلامی، ، 11/77/7531باریخ گزارش  ،. موضوع دهتر علی شریعتی1
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بری های قویبحلیل هه معمولاً« شنعه» ،گیرد. در پای این گزارشیچیزی دس  جوانان را نم

و  یاسل  ملل یفلرد نظریه گ اشته بود هه شلریعتی ،داده میئبر شخصی  علی شریعتی ارا

ممدن در دانشدد  بمانلد و بله  قیبه هر طر» . وی بلاش داردموجود لاتیمخالف همه بشد

او  ،. برای دستیابی به این هدف«بسازد یدررا از نظر ف انیروش با حد ممدن دانشجو نیهم

از نظلر  یبلا مشلدل»در دانشدد   مگر ،زند یحرف م با هسینه گیرد و میبماس  یبا هس نه

موجب شد هه پیوند حقوقی شریعتی « ملی»شاید همین هلیدواژ   .7«دیاین شیپ شیساواک برا

طلور هاملل بله در آن بلاریخنیز بله درازا بینجاملد و  7531و دانشدد  ادبیات با اردیعهش  

را « باریخ بملدن»بنها درس  7531-7531سال دوم برای شریعتی در نیم ،بگسلد. به هر روی

شریعتی انتهای مسیر همدلاری خلود بلا دانشلدد   هه  پس طعیعی بود ؛1باقی گ اشته بودند

 جوی مسیری جایگزین باشد.وروشنی در افق مشاهد هند و در جس ادبیات را به

 پیوندیافتن شریعتی ؛سینه ارشادح. 3

، شدبا ممانع  ساواک هه از طریق شهربانی ابلاغ  7531محمدبقی شریعتی در محرم سال 

به حرم رضلوی و سلخنرانی وی در « هانون نشر حقایق اسلامی»حره  دسته عزاداری  برای

شلمار امری هه برای چندین سال سن  هانون در دهه محرم بله  ؛انتهای عزاداری مواجه شد

 دردمحمدبقی شریعتی در میان بعجب همگان هیچ اصراری برای هسب مجوز نالعته  ؛آمدمی

گیری محمدبقی شریعتی چندان به درازا نینجامید اما این گوشه ،5و به فعالی  هانون پایان داد

به بهران عزیم  هرد، ساهن شد و روشنگری م هعی خود را در قالب  7533و او در بابستان 

به مشهد بازگش  و مصمم  دوی مجد 7531حسینیه ارشاد در پیش گرف . بابستان جلسات 

های بعلیغلی خلود در ایلن شلهر و به فعالی  هندبمام هانون را بدمیل بود هه ساختمان نیمه

                                                            
 513-515صص. ، جلد اول ،7511مرهز اسناد انقلاب اسلامی، ، 3/71/7531 باریخ گزارش ،. موضوع دهتر علی شریعتی7

 . مصاحعه با نقی لطفی، جلسه چهارم1
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ها در شلیو  ناشی از بفاوت ادامه دهد. این بازگش  و این بصمیم برای احیای هانون احتمالاً

مدیر  هانون بود. به محض بازگش  شریعتی بله  ئی شریعتی و هیبرویجی محمدبق-بعلیغی

هایی مثلل مشلاعر  مل هعی، بله اجلرای برنامله ،مشهد، ناظرزاد  هرمانی مدیر جدید حسینیه

هلا هله در آن س  زدم هعی دهای نوگرایانه دینی و برگزاری مسابقابی با مضامین سخنرانی

هنند  هه از بملام هشلور های افراد شره هزینهبمام  ،بوجهضمن در نظر گرفتن جوایز قابل

بود   7531شد. در عید مععثی هه باید در آذر سال از طرف حسینیه بقعل می ،شدنددعوت می

جمعلی بله دسته ،طاهر احمدزاد  و رزازاد ینعم  م ی،عتیشر یعل ی،عتیشر یمحمدبق ،باشد

، نفلر سلوم بلرای شلره  در دو نفر نخس  برای سخنرانی :بهران و حسینیه عزیم  هردند

  ئلایلن هی ،بلر گلزارش سلاواک همرا . بنلا عنوانبهظاهراً چهارم و نفر  مشاعر  عید مععث

مشلهد و بملاس بلا  در هلانون هایمین هزینلهأی بنظر بجار بهران براجلبمنظور دراصل به

بلود و  به بهران سفر هلرد  مجوز هانون یبرا هینیحس همانانیم قیمقامات ارشد هشور از طر

اینجا علی شریعتی برای اولین بار با آن گزینه  ،به نظر 7شد.موفق هایی نیز به گردآوری اعانه

گزارشی در ساواک بنظلیم شلد ، 7531اردیعهش   11جایگزین دانشدد  آشنا شد  باشد. در 

های وق  جعهه ملی و بحلیل سلاواک بلر ایلن ی اظهارات سعید سمندری از چهر اهه محتو

س شد  بود هه شریعتی بود. از میان اظهارات سمندری ساواک روی این بخش حسااظهارات 

هنند هه از را  آموزش یم الیخ»اند و نیه ارشاد را به پایگا  خود بعدیل هرد یسپدر و پسر ح

بوانند مردم را به حره  علیه حدوم  و بغییر شرایط وادارنلد. سلاواک می «ینیاصطلاح دبه

در بطابق با دیگر اطلاعات دردسترس خود بسلیار جلدی گرفل . در  عتاًاین اظهارات را طعی

هید هرد هه شریعتی پدر و پسر بلا نهضل  آزادی اربعلاط گسلترد  أساواک ب ،همین گزارش

بنلا بلر  ،«از سلاواک اسلتعلام نشلد  یدرمورد استخدام و»دارند و خود علی شریعتی هم هه 

بنلابراین بله هلار گلرفتن او در  ؛«نمایلدمی بحریدابی»در دانشگا   ،گزارش ساواک خراسان

                                                            
باریخ ، ، گزارش ساواک بح  عنوان اربعاط حسینیه ارشاد بهران با هانون نشر حقایق اسلامی مشهد733. سند شمار  7

  7511 ،منصوری؛ 351-357 ص.، ص1/1/7531
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هلای ایلن دوملین بلاری بلود هله گزارش 7.اس « اصلح»هایی غیر از هادر آموزشی موقعی 

« مللی»هید داشتند و العته شاید همان هلیلدواژ  أهردن شریعتی از دانشدد  بساواک بر خارج

انفصلال هاملل او از نظلام  فعلاً ،های ساواک درمورد وی رای  شد  بودهه در آخرین بحلیل

دیلد. در یدلی از هملین و بغییر موقعیل  هلاری او را هلافی ملی هرداداری را ضروری نمی

شریعتی دانشلجویان را فراخوانلد و از  ،باید در بابستان بود  باشد روزهای بعلیق هه احتمالاً

هله  بلا ایلن موضلوع محلوری ؛ها سخن گفل شب برای آن 71بعد از ظهر با  5، 1ساع  

به مناسلع  فضلایی هله بلر جلسله  «س ؟یدارد چ رانیهه ا یازین نیبریو فور نیبریاصل»

داش . در پایان آن محفل دوستانه بر همه مشخص شد هله  هسی یادداش  برنمی ،حاهم شد

 1«.میدیاو را ند گرید و بود یقصدش خداحافظ»شریعتی 

 حسینیه ارشاد؛ استقرار شریعتی. 4

بر شلدن ها و گسترش اختیارات ساواک بود و با نزدیکیش سرهوبسال افزا 7531سال 

شریعتی از موقعی  حسینیه ارشلاد  5شد.آوربر هم میساله این بنگنا خفقان 1311های جشن

در هللاس  قعللاً ،بلردهه به حسینیه ارشاد می را هاییاغلب بحث 3با بمام وجود خرسند بود.

های درس و بعاملات او با دانشجویان موافق و هلاس ملات او برایأو حاصل ب بود بهیه هرد 

پلیش  3هه ابتدا آن را در هلاس خواند  بلود.« حسین وار  آدم»مثل سخنرانی  ؛مخالفش بود

و  1«ارشلاد شلروع شلد هینیملن شلد  هله حسل بینصل قیلبوف» ،دانشجویانش اذعان داش 

                                                            
 313-313 ص.ص، اول دلج، 7511 ،. مرهز اسناد انقلاب اسلامی7

 . مصاحعه با نقی لطفی، جلسه چهارم1

 مصاحعه با نقی لطفی، جلسه چهارم . 5

ای هه در بهران از این سابقهارشاد را دگرگون هرد. استقعال بی های آبشین شریعتی، سرنوش  حسینه. سخنرانی 3

 هاآن سال، 7511یاحقی، محمدجعفر نگا  هنید به ) ها و ازجمله بوجه ساواک را به آن جلب هرد، همه ذهنشدها سخنرانی

 (117. ص ،بهران، معین جلد دوم، ،(های دانشجویییادهای جوانی و سال :دفتر دوم)

 السادات، جلسه دومیسئ. مصاحعه با سیدحسن ر3
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هیلد أان را بعینند. به قلولی بهرد هه از ایران بروند و جهحال دانشجویان را بشویق میدرعین

بروید و « گرسنگی»شد  با  ؛هرد به غرب بروید و آنجا را بعینید و بجربه هسب هنیدهد میؤم

شما بروید  ؟انداند مگر چه آورد ها هه از فرانسه آمد آن ،هید داش أبه قولی دیگر ب 7نمانید.

با اینده بععید از دانشگا  به بهانه . 1الجزایر، بروید مصر و آنجا دهتری معارف اسلامی بگیرید

و رفتن به حسینیه ارشاد بله لحلاظ جایگلا  اجتملاعی  7531ساله در پاییز  1311های جشن

 بودند، اما دانشجویانی هه وی را در آن مقط  در حسینیه دید  ،آمداربقا و برفی  به شمار نمی

عله جلوانی در اعتلراض بله ازجمله در یدی از ملوارد هله طل شتند؛از رضای  او حدای  دا

مقابل حسینیه جلوی شلریعتی را گرفل  و بهدیلد  ،برگزاری نمایش ابوذر در حسینیه ارشاد

طععی خلاص شریعتی با طنز و شوخ. هرد هه خود را در همان مدان با بنزین آبش خواهد زد

باعلث هلار شلما  نیلو ا میبدن غیبعل میبوانما نمی .فدر بدی هم نیس » خود پاسخ داد  بود:

هلایی او حتلی در اما ساواک شلریعتی را بله شلوخی نگرفتله بلود. هتاب 5«.شودما می غیبعل

های عملومی عامدانله دور از دسلترس نگله داشلته شهرستان مرزی خوی هلم در هتابخانله

هه از طرف دانشدد  ادبیات بهران از شریعتی برای سخنرانی  7531دی ما   75در  3شدند.می

 ،مور به خدم  دانشدد  ادبیات در وزارت علوم بودأوی هنوز نیروی م با اینده شد،دعوت 

ساواک در بماس با هاظمی، معاون آموزشی دانشگا  بهران، اعلام هرد هله وی عضلو جعهله 

مشمول بصفیه از  7531های بابستان ملی اس ، با نهض  آزادی در اربعاط اس  و در بررسی

درنتیجله  ؛دهلددانشلگا  بله بلدریس ادامله ملی اما با وساط  ریاسل ، دانشگا  مشهد شد 

   3صلاح نیس .سخنرانی وی در دانشگا  بهران به

                                                            
 . مصاحعه با حسن محمودی، جلسه اول7

 ه رادمنش، جلسه سومالل. مصاحعه با عزت1
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 فروش، جلسه اول. مصاحعه با رضا عسل3
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فاقلد  7531شلهریور  51در بلاریخ  شلریعتی دقیقلاً .ملاحظه ساواک هامللاً درسل  بلود

با  7531دور  بعلیق از دانشگا  مشهد او از مهر  7بشخیص داد  شد  بود.« صلاحی  بدریس»

سلال و نلیم از دانشلگا  حقلوق انجامیلد. شلریعتی در بملام ایلن یلک به طول 7537اسفند 

یع  بدون مجوز نامه بود؛ اگر استادی بیش از سه روز غآیین با گرف  و این امری مخالفمی

به اعتقاد  1سال و نیم بعلیق.گرف  چه برسد به یکقرار می« مه اداریمحاه»مورد  ،داش می

های ساواک قلرار گرفتله برین نیرنگضربه یدی از هاریوی زیر  ،یدی از طرفداران شریعتی

بود هه همان بخریب شخصی  مخالفین اس . او را به وزارت عللوم منتقلل هلرد  بودنلد و 

شناسی او در دانشدد  ادبیات آنجا دفتر بزرگی در اختیار او قراردادند و حتی از معاحث اسلام

 7537مهلر  71گزارش   5رسید.به چاپ میهایی در روزنامه اطلاعات طور مربب یادداش به

هه از پی یلک سلال حضلور خلود در را ساواک حاهی از آن اس  هه شریعتی مسیر سومی 

 یافراد جعهه مل . او در ملاقات بااس  هرد هاملاً پربار ارزیابی می، حسینیه ارشاد گشود  بود

مثلل و افلرادی  اسل  بلود « و آخوندها نیهانون مربجع» ارشاد قعلاً هینیحس ،ابراز هرد  بود

من شروع به هار هردم و چند هزار  یاز وقت یول» ،به آن رف  و آمد داشتند یفلسف ی وهاسم

در  «.هنلد یاربجلاع  یلفعال نجلایهند در ای  نمئجر یهس گرید ،اندآمد  نجایدانشجو در ا

ممدن اس  بله  شریعتی از برنامه آیند  خودش نیز پرد  برداش  و اعلام هرد ،همین ملاقات

  .3باشد نیدس  مربجعان و خائننعاید « سنگر» نیا و خارج بروم ای دممشهد برگر

 

                                                            
موری  أبرد  بالا جه  منظور: استعلام نظریه دربار  اعزام نام. دربار  دهتر علی شهرت شریعتی مزینانی فرزند محمدبقی، م7

 111-117 ص.جلد دوم، ص، 7511 مرهز اسناد انقلاب اسلامی،، علمی به هشور فرانسه

 علیان، جلسه اول . غلامرضا ذات1

 مصاحعه با ابراهیم عقدایی، جلسه اول.  5

مرهز اسناد انقلاب ، سابق با آقای دهتر علی شریعتی مزینانی. موضوع: ملاقات چند بن از افراد جعهه به اصطلاح ملی 3

 11 .جلد دوم، ص، 7511اسلامی، 
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 شریعتی دادن به پایان تلاش برای بازنشستگی از دانشکده و تعطیلی حسینیه؛. 5

و  داشل شریعتی هنلوز دل درپلی دانشلدد  ، 7537با بعطیلی حسینیه ارشاد در زمستان 

خارج شدن از هشور را هم فرصتی  ،حال چنانده به دانشجویانش هم بوصیه هرد  بوددرعین

بقاضایی خطاب به گرو  باریخ دانشدد  ادبیات دانشلگا   7537دید. او بالاخر  در اسفند می

 دله درمشهد نوش  و خواستار اعطای فرص  مطالعابی یک ساله به مقصد فرانسه شد. چنان

اینجا همه بر سر رفتار بلا شلریعتی دوقطعلی در دانشلدد  شلدل ، 7531-7531سال دوم نیم

مدیریتی حضور مجدد -های اداریاش درمورد شریعتی مصیع گرف . متینی هه بیشتر دغدغه

حلی اس  هله وزیلر به افراد هنجداو اعلام هرد این فرص  مطالعابی را  ،او در دانشدد  بود

بلرادران  ،ییغملای قهیصلدهه مدرسینی چلون درحالی اس ؛ برای مسئله شریعتی بدبیر هرد 

ی مثع  خزائلی و وللی در أدنعال هسب ربه ،فلاح رستگار یتیگ ی وصدر نعو رامپور ،یعیرف

بلا »ساواک بربیعی داد  بلود هله  ،درمقابل. گرو  باریخ برای موافق  با اعزام شریعتی بودند

آن در آن مقط  با مهوش نیدجو  این درخواس  فعلاً در گرو  هه ریاس « اعلام نظر ادار  هل

از سلاواک بلرای موافقل  یلا مخالفل  بلا « نظریله»در پاسخ به اسلتعلام  .7مطرح نشود ،بود

ای نسعتاً مفصل ساواک طی نامه 7531فروردین  71در  ،درخواس  فرص  مطالعابی شریعتی

 از بوصلیفات« مللی»درنهای  ضمن حل ف هلیلدواژ   ،ضمن برشمردن سوابق علی شریعتی

در پوشلش  ،باشلدیافدلار منحلرف مل یهه دارا هیمشارال»: هید هردأخود درمورد شریعتی ب

هنلد می «نیبلق نیبه مستعم یحیصورت بلومقاصد براندازانه خود را به یم هع یهایسخنران

بود هله حقلوق  7531در همین اوایل سال . 1و باید با اعزام او به خارج هشور مخالف  شود

ضلمن  ،رضلویعلیان در بماس با پوران شریع  انشدد  قط  شد و ذاتشریعتی از طریق د

آیلد هلم هاری از دستش برنمی« حدم اداری»اعلام این موضوع از این باب  هه درمورد این 

                                                            
 711-713 ص.ص جلد دوم، ،7511 ،. مرهز اسناد انقلاب اسلامی7

موری  علمی أبرد  بالا جه  م. دربار  دهتر علی شریعتی مزینانی فرزند محمدبقی، منظور: استعلام نظریه دربار  اعزام نام1

 111-117 ص.ص جلد دوم،، 7511مرهز اسناد انقلاب اسلامی، ، ه هشور فرانسهب
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موری از وزارت علوم به محل بازداشل  عللی أنیز م 7531در همان سال  .7سف هردأاظهار ب

بخانه بر اخراج اوس  هه به این بربیب بله زن و قصد وزار هردشریعتی مراجعه هرد و اعلام 

پس بهتر اس  او استعفا دهد یا درخواس  بازنشستگی هند و  ؛گیردبچه او حقوقی بعلق نمی

چون اذعلان داشل   ،هردشریعتی هه بعدها این رویداد را برای یدی از دانشجویانش نقل می

ی بازنشسلتگی خلود را نوشل  و جلا بقاضلاهمان ،هندچنین پیشنهادی می« برادر»بنها یک 

  1مور داد.أبحویل آن م

هلای خلاص هردند. از یلک طلرف هله بلا روشبر میعرصه را هر روز بر شریعتی بنگ

گرف . از سم  دیگر هم طیف مشخصلی از ساواک در مظان خیان  و خودفروشی قرار می

اللله آیل  ،هلا در میلان ایلن طیلفبرین چهر روحانی  دس  به بحریم او زدنلد. برجسلته

های فتوایی در بحریم شریعتی و اندیشه 7535خرداد  71 ی بود هه درلانیم ینیحس یهاددیس

برای شره  در عزای مادر خود به مشلهد آملد   7537او صادر هرد. وقتی شریعتی در سال 

از جلای »هنگام رفتن به ملاقات میلانی، میلانی با شنیدن خعر نزدیک شدن او بله خانله  ،بود

افرادی مثل  ،حالبااین ؛5و در خیابان به استقعال او رف  و او را در آغوش هشید« پرید  خود

اخعلار  ،بودنلد 7531از علراق در سلال شلد  سیدفاضل حسینی میلانی هه از ایرانیان اخلراج

هید أمثال بعنوانبهرساندند و الله میلانی میبه آی  ،طورهه دوس  داشتندحسینیه ارشاد را آن

میلانی  ،درنهای . 3دوشمینگفته « ولی الله اشهد ان علیاً»در اذان حسینیه ارشاد  هه ردندهمی

                                                            
 . مصاحعه با غلامرضا ذات علیان، جلسه دوم7

 الله رادمنش، جلسه سومعزتبا . مصاحعه 1

 .ص، 7515، 7531 –7537. جمعی از نویسندگان، مشهد از مقاوم  با پیروزی بررسی معارزات علما و مردم مشهد از 5

751 

ص. ، 7515، 7531 –7537جمعی از نویسندگان، مشهد از مقاوم  با پیروزی بررسی معارزات علما و مردم مشهد از . 3

751 



 111                                  …اتيادب ةگسست از دانشكد ؛يعتیشر يعل                             شمارة دوم   

 

 ینیابوالحسلن حسلو برخی دیگر از علما ازجمله  7هردرفتن به حسینیه ارشاد را حرام اعلام 

 یغلائ یعلدیس ،یرازیععدالله شدیس ی،نیحسالله ملک یآ ،یهاظم اخوان مرعشدیس ،ینیقزو

ای، حتلی بلا پلس از ملر  نیز طی احدلام جداگانله یشاهرود ینماز یعلخیش ی واصفهان

ای در سلال وقتلی سلیدعلی خامنله ،حالدرعین. 1شریعتی، به بحریم او و آثار او ادامه دادند

                                                            
مرا به  ،حضرت آی  الله: به خدا سوگند هه برس از فتوای سرهار و بیم زیان و خطری هه ممدن اس  متوجه من شود. »7

بینیم شما را چنان زندانی نامه احساس این درد بزر  اس  هه می نوشتن این نامه وا نداشته اس ، هه عل  نوشتن این

بان به عالم خارج، فقط از طریق یدی دو نفری اس  اند هه بنها را  اربعاطاند و در حصاری بنگ گرفتهمناف  خویش هرد 

رای صدور فتوا علیه و خواهند بسازند بگونه بجانسی ندارند و از شما ماشینی میهه جز ابصال سععی، با شخص شما هیچ

را  بهش  و خواهند. برای ما سخ  ناگوار اس  هه مرج  بزر  علمی و دینی ما، امروز، بر هتاب له هر هه و هرچه می
نویسند و خواندنش را بر بغری  می ،«رودپیغمعر فرمود هر هه خربز  بخورد به بهش  می»نویسد: هه می شجر  الانسان

 ؛«هنند!؟شناسی مرا بحریم و بدفیر میو آنگا  بعث  و ایدئولوژی مهندس بازرگان و اسلام فرمایندمسلمین بوصیه می

 771. ، ص7515 ععدالدریمی،

 شناسی علی شریعتیهنند  اسلام. علمای بحریم1

مرهز اسناد  71/5/7535«. اند صحیح اس آنچه آقایان اهل منعر درمورد شخص معهود گفته»هادی حسینی میلانی: سید

 7/753335آستان قدس، 

مرهز اسناد آستان قدس، « باشد.نظر به مطالعه اجمالی هتب م هور مطابق با م هب بشی  نمی»ابوالحسن حسینی قزوینی: 

1/753335 

ها برای افرادی هه اطلاعات نشریات علی شریعتی چون خالی از انحراف نیس  ... مطالعه آن»سیدهاظم اخوان مرعشی: 

 3/753335مرهز اسناد آستان قدس، « نیس . زجای ،هافی ندارند

برین ضربه را هتب علی شریعتی بلاشعهه از هتب ضلال و محرف عقاید حقه شیعه امامیه و خطرناک»الله ملک حسینی: آی 

 1/753335، مرهز اسناد آستان قدس، 7531/ 1/ 3« بر افدار مترقی و نورانی ام  بشی  وارد آورد  اس .

ها باشد ... مطالعه آن هتب برای افرادی هه عقاید دینی آنهتب مشارالیه دارای مطالب منحرف هنند  می»ی:سیدععدالله شیراز

 1/753335مرهز اسناد آستان قدس، « ثاب  و محدم و غیر قابل بزلزل اس  ... مانعی ندارد.

سانی هه قدرت علمی بر بشخیص برد  مشتمل بر اباطیل گوناگون اس  و برای هجات نامنوشته»سیدعلی غانی اصفهانی:

، مرهز اسناد آستان قدس، 7511ذی قعد   13« ها حرام اس .ها ندارند و عالم نیستند، خرید و مطالعه آنغش و ثمین آن

3/753335 

جات مشتمل بر بوهین به مقام مقدس فقها و علمای شیعه مانند شیخ ها و نوشتهاین قعیل هتاب»علی نمازی شاهرودی: شیخ

 1/753335، مرهز اسناد آستان قدس، 7511ذی حجه ... .«  باشدنی و علامه مجلسی میهلی
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فعاللان انقللابی از  ال برخلیؤدر پاسخ بله سل شود،المنعر شد و مقرر بود بععید ممنوع 7533

معنلی بلر  هه از مخاطعان همیشگی منابر او بودنلد، زاد حدیم فر و حسنجمله اهعر صابریاز

اینده در غیع  او به چه هاری مشغول باشند، گف  به مطالعه و در پاسخ به اینده به مطالعله 

شریعتی بنگناهای ایجادشد  از سلوی سلاواک، وضلعی   7«.های دهترهتاب»چه هتعی، گف  

 باب آورد.  7531خرداد  11دیگر یعنی با سال  چهارهای روحانی  را شغلی و برخی طیف

 گیرینتیجه. 6

برین مقاط  زنلدگی فدلری شریعتی پرباربرین و طوفابی، 7531با بهار  7531از بابستان 

 حال همتر از منظر باریخ شفاهی به آن پرداختله شلد  به مقطعی هه با ؛خود را از سرگ راند

تن شلریعتی از دانشلدد  هلیلد زد  شلد. گ اشل . ابتدا مقدمات و بشریفات اداری هنلاراس 

پلس  ؛سواد دانشدد  احسلاس خطلر هننلداستادان قدیمی و بیهه شریعتی موجب شد  بود 

شریعتی  7531آمدهای سال و رف  ها آغاز شد. براشیبرای هنار گ اشتن او فرایندی از بهانه

خواهند در دانشگا  نمی ههبنابراین وقتی بر او مسجل شد  ؛را با حسینیه ارشاد آشنا هرد  بود

نلوعی از شلاگردان فرص  به دس  آوردن بربیونی جدید را غنیم  شمرد و به ،مشهد باشد

، خود طی سخنرانی مفصل در منزل خود خداحافظی هرد. وقتی در حسینیه ارشاد مستقر شد

هلای روحانیل  سلنتی را بله مخالفل  و دانس  متمرهز شلدبر آنچه بدلیف خود می هاملاً

رسال  مقدم بر »دیگر اوج بحقق اصل  ،گ راند. حسینیه ارشادگویی از سر میی و ب لهشوخ

 ،دانسل علیه طیلف مترجل  روحلانیون ملی« سنگری» برای شریعتی بود. او آنجا را« بریعون

دانشلجویان خلود را بشلویق  ،برای خود خوانلد  بلود« بوفیقی»آن موقعی  را  طور علنیبه

رو هلر چله بیشلتر پختله را بعیند، مهاجرت هنند با برای معارز  پیش هرد هه بروند و دنیامی

املا  ،خود نیز مهلاجرت هنلدشریعتی هوشید  ،شوند. وقتی بعطیلی حسینیه ارشاد مسجل شد

این مسیر را بر او بستند و مضاف بر حسینیه ارشاد حدم بازنشستگی او را از دانشگا  مشهد 

                                                            
 فر، جلسه اول. مصاحعه با اهعر صابری7
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شریعتی برای ماندن در  انی بر پدید  شریعتی بگ ارند.هوشیدند پای درعملنیز صادر هردند و 

نهای  وقتلی هلر درو  هرداز فرص  حسینیه ارشاد استقعال  ؛ بلدهدانشدد  ادبیات بقلا ندرد

 منزوی شد و در خود فرو رف . ،دو بریعون دانشدد  و حسینیه را از او گرفتند

 کتابنامه

 .3/753335 شمار  اموال آستان قدس، مرهز اسناد. فتوابا(. ی، س. ک. )بیاخوان مرعش .7

، فعال دانشجویی و استاد فروشبا رضا عسل مصاحعهآذر(.  5، 7511، غ. ر. )خاهستر یآذر .1
( منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبارجلسه اول. -دانشدد  ادبیات

     مشهد. یدانشگا  فردوس انجمن پارسه، ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز)

، فعال دانشجویی و استاد فروشبا رضا عسل مصاحعهآذر(.  3، 7511، غ. ر. )خاهستر یآذر .5
( منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خی. باردومجلسه -دانشدد  ادبیات

    مشهد. یفردوس انجمن پارسه، دانشگا  ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز)

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در انیاحمد یمحمدعل مصاحعه بااسفند(.  11، 7517اسماعیلی، ز. ) .3
 ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر

فعال دانشجویی و استاد دانشدد   پور،مانیا یبا محمدبق مصاحعهآبان(.  77، 7511اعیلی، ز. )اسم .3
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه اول-ادبیات

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در انیصعاغیدجاو با محمدمصاحعه آبان(.  73، 7511. )اسماعیلی، ز .1
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه اول -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

. شاگرد مستقیم علی شریعتی در دانشدد  ناصح، یبا مهد مصاحعهمهر(.  11، 7511اسماعیلی، ز. ) .1

 یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر
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، شاگرد مستقیم علی شریعتی در انیصعاغیدجاو با محمدمصاحعه آبان(.  13، 7511اسماعیلی، ز. ) .3
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیباردوم. جلسه  -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

باریخ شفاهی دانشگا  فردوسی مشهد. ، فعال انقلابی در فریمصاحعه با اهعر صابربا(. نا. )بیبی .1

انجمن  ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوعمشهد )طرح پژوهشی منتشرنشد ( )زیرنظر 

 مشهد. یپارسه، دانشگا  فردوس

مشهد از  خیبار میبقو(. 7511زاد ، ع. ع. )به هوشش(. )جلالی، غ. ر.، طاهری وحدبی، ح.، و قلی .71
 .یلاماس لابقاد اننز اسره: مرانهب. یمشروطه با انقلاب اسلام

معارزات علما و مردم مشهد از  یبررس یروزیمشهد از مقاوم  با پ (.7515ن. )سندگایاز نو یجمع .77
 . بهران: مرهز اسناد انقلاب اسلامی. 753 – 7537

  . 1/753335 شمار  اموال مرهز اسناد آستان قدس،. فتوابا(. ی، ا. )بینیقزو ینیحس .71

 شمار  اموال مرهز اسناد آستان قدس،، 71/5/7535 . باریخفتوا(. 7535ی، س.  . )لانیم ینیحس .75

7/753335. 

مجله دانشدد  ادبیات و علوم انسانی )یادنامه . دیهه در هانون درخش یچراغ(. 7511م. م. ) ،یرهن .73
 .11-3(، 11-11)11، شادروان محمدبقی شریعتی(

شمار  اموال اسناد آستان قدس، مرهز ، 71/3/7531 . باریخ کگزارش ساوا(. 7531سهامی، س. ) .73

1/751151 . 

 .1/753335شمار  اموال مرهز اسناد آستان قدس، . فتوابا(. ی، س. ع. )بیرازیش .71

 . بهران: نقد فرهنگ.های اساسی شریعتینوشته(. 7515ععدالدریمی، ب. ) .71

شمار   ، مرهز اسناد آستان قدس،7511قعد  یذ 13باریخ  فتوا.(. 7511ی، س. ع. )اصفهان یغان .73

 .3/753335 اموال

از دبیرستان العرز با فرهنگستان ادب و هنر  خدم  یهاخاطرات سال (.7513-1171ج. ) ،ینیمت .71
 آنجلس: شره  هتاب.. لسایران

)جلدهای اول و دوم(. بهران:  اسناد ساواک  یبه روا یعتیشر (.7511ی. )مرهز اسناد انقلاب اسلام .11

 سناد انقلاب اسلامی.مرهز ا
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 شمار  اموال ، مرهز اسناد آستان قدس،7531/ 1/ 3. باریخ فتوا(. 7531ی، آ. )نیحسملک .17

1/753335. 

بهران: . اسناد  یبه روا یاسلام قیو هانون نشر حقا یعتیشر یمحمدبق(. 7511پ. ) ،یمنصور .11

 .یمرهز اسناد انقلاب اسلام

 مشهد: انتشارات چهارم.. یادها و باورها(. 7531نجومیان، ح. ) .15

 شمار  اموال ، مرهز اسناد آستان قدس،7511حجه یذ. فتوا(. 7511ی، ش. ع. )شاهرود ینماز .13

1/753335. 

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در الله رادمنشمصاحعه با عزتخرداد(.  77، 7515نوعی، غ. ح. ) .13

( منتشرنشد  یژوهشطرح پ)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خی. بارچهارمجلسه -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز)

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در الله رادمنشمصاحعه با عزتاردیعهش (.  73، 7515نوعی، غ. ح. ) .11
نظر ریز( )شرنشد منت یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خی. باردومجلسه -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

مصاحعه با محمد جاویدصعاغیان، شاگرد مستقیم علی اردیعهش (.  71، 7515نوعی، غ. ح. ) .11
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبارجلسه سوم. -شریعتی در دانشدد 

 یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز) (منتشرنشد 

    مشهد.

شاگرد مستقیم علی  السادات،حسن رئیسدیبا سمصاحعه فروردین(.  11، 7515نوعی، غ. ح. ) .13
 یطرح پژوهش) مشهد یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه اول-شریعتی در دانشدد 

 یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،ظر نوعنریز( )منتشرنشد 

    مشهد.

مصاحعه با محمد جاویدصعاغیان، شاگرد مستقیم علی شریعتی در خرداد(.  17، 7515نوعی، غ. ح. ) .11
( منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه چهارم-دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر غ. ح.، ی،نظر نوعریز)
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، شاگرد مستقیم علی الساداتحسن رئیسدیمصاحعه با سفروردین(.  15، 7515نوعی، غ. ح. ) .51
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیجلسه دوم. بار-شریعتی در دانشدد 

 یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ،ی، غ. ح.نظر نوعریز( )منتشرنشد 

    مشهد.

شاگرد مستقیم علی شریعتی در  ،یناظر رضایبا عل مصاحعهفروردین(.  11، 7515نوعی، غ. ح. ) .57
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبارجلسه اول. -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .، غ. ر.(ترخاهس یو آذر ی، غ. ح.،نوع

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در الله رادمنشمصاحعه با عزتاردیعهش (.  13، 7515نوعی، غ. ح. ) .51
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیوم. بارسجلسه -دانشدد 

    مشهد. یانجمن پارسه، دانشگا  فردوس ویآرش .(، غ. ر.خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

ی، شاگرد مستقیم علی شریعتی در با حسن محمود مصاحعهفروردین(.  57، 7515نوعی، غ. ح. ) .55
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه اول -دانشدد 

    مشهد. یپارسه، دانشگا  فردوس انجمن ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

، شاگرد مستقیم علی شریعتی در الله رادمنشمصاحعه با عزتاردیعهش (.  1، 7515نوعی، غ. ح. ) .53
نظر ریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. جلسه اول-دانشدد 

    مشهد. ینشگا  فردوسانجمن پارسه، دا ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نوع

ی، شاگرد مستقیم علی لطف یمصاحعه با نقآذر(.  73، 7511نوعی، غ. ح.، و آذری خاهستر، غ. ر. ) .53
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار جلسه اول.-شریعتی در دانشدد 

 یانشگا  فردوسانجمن پارسه، د ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد 

     مشهد.

ی، شاگرد مستقیم علی لطف یمصاحعه با نقآذر(.  73، 7511نوعی، غ. ح.، و آذری خاهستر، غ. ر. ) .51
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار .دومجلسه -شریعتی در دانشدد 

 یدانشگا  فردوس انجمن پارسه، ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد 

    مشهد.
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ی، شاگرد مستقیم علی لطف یمصاحعه با نقآذر(.  73، 7511نوعی، غ. ح.، و آذری خاهستر، غ. ر. ) .51
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار سوم.جلسه -شریعتی در دانشدد 

 ی، دانشگا  فردوسانجمن پارسه ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد 

    مشهد.

ی، شاگرد مستقیم علی لطف یمصاحعه با نقآذر(.  71، 7511نوعی، غ. ح.، و آذری خاهستر، غ. ر. ) .53
 یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار .چهارمجلسه -شریعتی در دانشدد 

 یرسه، دانشگا  فردوسانجمن پا ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر ی، غ. ح.،نظر نوعریز( )منتشرنشد 

   مشهد.

، هارمند هتابخانه مطمئن یمحمدعلبا  مصاحعه آبان(. 1، 7511نوعی، غ. ح.، و اسماعیلی، ز. ) .51
ی، نظر نوعریز( )منتشرنشد  یطرح پژوهش)مشهد  یدانشگا  فردوس یشفاه خیبار. دانشدد  ادبیات

    مشهد. یردوسانجمن پارسه، دانشگا  ف ویآرش .، غ. ر.(خاهستر یو آذر غ. ح.،

 . بهران: معین.های دانشجویی()دفتر دوم: یادهای جوانی و سال هاآن سال(. 7511یاحقی، م. ج. ) .31
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