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 از دوره ورود حـاج شـیخ عبدالکریـم حائری یـزدی )1355 ق( بـه قـم سید
فصلـی نویـن درتاریـخ حـوزه علمیه قـم و به تبع آن در دیگـر حوزه ها رقم 
خـورد. شـیخ عبدالکریم از شـاگردان فاضـل اردکانی، میرزای شـیرازی 
بزرگ و سـیدمحمد فشـارکی بود، که پس سـالیانی تعلیم و تربیت طالب 
در سـلطان آباد )اراک(، در سـال 1300ش، بـه دعوت بـزرگان حوزه قم 
درایـن شـهر مذهبـی رحـل اقامت کردند و شـاگردان وی نیـز از اراک به 
قـم آمدنـد و بـر گرمـی حوزه قم افزودنـد. وی که از تعالیم مکتب سـامرا 
و روش تربیتـی و آموزشـی میـرزای بـزرگ بهـره داشـت، تجـارب خود را 

درسـامان دادن حوزه قم بـه کار گرفت.1

 نگاهی به تحوالت
حوزه 

قم و مشهد 
معاصر
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حـاج شـیخ افـکار اصالحـی 

سـودمندی دربـاره حـوزه در سـر 

داشـت. و توانسـت به بخشـی از 

آن جامـه عمـل پوشـاند. نظارت 

بـر ورودی هـای حـوزه؛ امتحـان 

آزمـون  طـالب،  درس هـای  از 

مبلغـان،2 احیـای سـنت اجـازه 

در تبلیـغ3 اعـزام مبلـغ بـه دیگر 

نقـاط4 از آن جملـه بـود. حائری 

حجـره و شـهریه دادن بـه طـالب 

تـازه وارد را منـوط بـه گذشـت 

شـش مـاه از زمـان ورود به حوزه 

و تحقیـق دربـاره آن هـا کـرده بـود.5 وی درحـد 

تـوان بـه اموراقتصـادی حوزه سـامان داد. برای 

طـالب شـهریه برقـرار کـرد. از زمانـی کـه نظـام 

سـربازی بـه وجـود آمد افـرادی درحـوزه علمیه 

برای سـامان دادن به چگونگی خدمت سـربازی 

عبدالحسـین  میـرزا  انتخـاب شـدند.  طـالب 

صاحب الـداری کـه هـم مقسـم شـهریه بـود 

و هـم مدیـر مـدارس فیضیـه و دارالشـفا از 

سـوی آیـت اهلل حائـری مسـئول پی گیـری امور 

مشـموالن شـد.6 در دوره حاج شیخ تنوع درسی 

شـگرفی در قـم رواج داشـت. درس هـای اخالق 

و عرفـان بـا حضـور مربیان مبـرز و اهل عمل در 

حوزه وجود داشـت. افزون بر درس فقه و اصول 

درس هـای تفسـیر، فلسـفه، عرفـان و ریاضیات 

نیـز تدریـس می شـد. از بررسـی اسـتادان امـام 

خمینـی بـه ایـن تنـوع آموزشـی پـی می بریـم.

گفته شـده سـیدروح اهلل هم زمـان بـا فراگیـری 

فقـه و اصـول، ریاضیات، هیئت و فلسـفه را نزد 

سیدابوالحسـن رفیعـی قزوینـی 

خمینـی�  امـام  فراگرفـت.7 

منظومـه سـبزواری و قسـمتی 
از کتاب اسـفار صدرالمتالهین را 

نـزد رفیعی خواند. میرزاعلی اکبر 

امـام  اسـتاد  حکمی یـزدی؛ 

ریاضیـات،  درس  در  خمینـی 
هیئـت و فلسـفه بـوده اسـت.8

ایشان دانش عروض و قوافی 

و بخشی از فلسفه اسالمی و نیز 

فلسـفه غـرب را نـزد محمدرضـا 

کـرد.9  تحصیـل  مسجدشـاهی 

مدتـی بـا شـرکت عـده دیگـر از فضـالی حـوزه، 

کتـاب »نقد فلسـفه دارویـن« تألیف محمدرضا 

مسجدشـاهی را نـزد مؤلـف خواند.10 

امـام خمینـی بخشـی از اخـالق و عرفـان را 

نـزد ملکـی تبریـز فراگرفـت11 ایشـان افزون بـر 

شـاه آبادی،  درس  از  اخـالق  اسـتفاده های 

و  مصباح االنـس  و  فصوص الحکـم  شـرح 
منازل السـائرین12 و بخش هایـی از فتوحـات 
مکیـه13 را نـزد ایشـان به پایان برد. سـنت اجازه 
حدیـث در دوره حـاج شـیخ در حـوزه قـم نیـز 

پررونـق بـوده اسـت.14

در قـم آن روز حضـور طلبـه کاهـل و فـارغ از 

تحصیـل و تبلیـغ و کار تحقیقـی ننـگ شـمرده 

می شـد. حـاج شـیخ طلبه هـا را می آزمود و آنان 

را بـه مناطـق تبلیغـی روانه می کرد. حاج شـیخ 

در نظـر داشـت طـالب بـا زبان هـای زنـده جهان 

آشـنا شـوند.گروهی را پـس از گزینـش از بیـن 

فضـال در نـزد اهـل فـن و خبـره بـه علـم کالم 

حــاج شــیخ طلبه هــا را می آزمــود 
تبلیغــی  مناطــق  بــه  را  آنــان  و 
در  شــیخ  حــاج  می کــرد.  روانــه 
نظــر داشــت طــالب بــا زبان هــای 
زنــده جهــان آشــنا شــوند.گروهی 
را پــس از گزینــش از بیــن فضــال در 
نــزد اهــل فــن و خبــره بــه علــم کالم 
آشــنای  و  نیــاز  مــورد  مســائل  و 
آمــوزش  خارجــی  زبان هــای  بــه 
بدهــد و بــه آنــان راه و رســم ها را 
بیاموزنــد و آن گاه برترین هــا را بــه 
گســیل بــدارد. کشــورهای خــارج 
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و مسـائل مـورد نیـاز و آشـنای بـه زبان هـای 

خارجـی آمـوزش بدهـد و بـه آنـان راه و رسـم ها 

را بیاموزنـد و آن گاه برترین هـا را بـه کشـورهای 

خـارج گسـیل بـدارد. که این طـرح به علت های 

گوناگـون نـاکام ماند و برنامه ای که حاج شـیخ 

در پـی اجـرای آن بـود بـه سـرانجام نرسـید. بـه 

نوشـته علیرضـا ریحـان یزدی:

فرامـوش نمی کنـم کـه در سـال 1314ش 

مهـدی  میـرزا  آقـای  به وسـیله  این جانـب 

بروجـردی دعـوت شـدم تـا بـا فضالیـی کـه بـه 

امـر آیت اهلل حاج شـیخ عبدالکریـم، برای تبلیغ 

در کشـورهای بیگانه آماده می شـدند، همکاری 

کنـم. مـا دوازده نفـر بودیم که با فراگرفتن علوم 

مربوطـه زیـر نظر مدرسـین متخصص برای این 

امـر خطیـر مهیا می شـدیم. ولی متأسـفانه بعد 

از مدت کوتاهی، بر اثر اصرار و تقاضای بیشـتر 

محصلیـن حـوزه علمیـه بـرای شـرکت در ایـن 

مؤسسـه، حـاج شـیخ عبدالکریـم ناچار شـد که 

بـه کلـی موضـوع را متـروک اعـالم کنـد. البتـه 

ممکـن اسـت کـه علـل دیگری هـم در کار بوده 
کـه باریک بینـان بـر آن آگاهنـد.15

پـس از حائـری حوزه قم به وسـیله آیــت اهلل 

سـیدمحمد حجت کوه کمـری، سـیدصدرالدین 

اداره  خوانسـاری  سـیدمحمدتقی  و  صـدر 

می شـد.16 بـه گـزارش آقابـزرگ تهرانـی ایـن 

برنامـه نیـز از تدابیـر حاج شـیخ بود. وی پیرمرد 

بـود و از هدررفتـن زحمـات خـود ترس داشـت. 

سـیدصدرالدین صدر در آن زمان در مشـهد بود. 

حائـری بـه برخـی از تجـار سـفارش کـرد با صدر 

تماس گرفته و وی را تشـویق کنند به قم بیاید 

و آیـت اهلل صـدر بـه قـم آمـد و چشـم حائـری 

روشـن شـد. او و سـیدمحمد حجـت را محـل 

اعتمـاد و مشـاور خـود قـرار داد. پـس از مدتـی 

خوانساری نیز به آن دو پیوست و آن سه ارکان 

حوزه را تشکیل دادند و با اخالص و جان فشانی 

حـوزه را اداره کردنـد هـر یـک گوشـه ای را گرفت 
تـا آن کـه آیـت اهلل بروجـردی بـه قم وارد شـد.17

حـوزه در ایـن دوره بـا مشـکالتی مانند تنوع 

مدیریـت، 18 سـختی معیشـت و نبـود امتحـان 

رسـمی19 روبـه رو بود. وجود افـکار متحجرانه از 

دیگـر مشـکالت راه بود.

 تحوالت حوزه درزمان آیت الله بروجردی
آیت اهلل بروجردی در سال 1323 به درخواست 

علمـا بـه قم آمـد20 وجود ایشـان موجب تمرکز 

مرجعیـت و سـامان گرفتن بهتـر حـوزه شـد و 

حـوزه در عرصـه تعلیـم و تربیـت و کارجمعی و 

ارتباط با جهان اسـالم و توسـعه شعائر اسالمی 

مسـیر باارزشـی را طی کرد.21 امتحانات درسـی 

حـوزه منظـم و شـهریه طـالب براسـاس مرتبـه 

علمـی پرداخـت گردید. ولی حوزه برای رسـیدن 

بـه رسـالت و اهـداف خـود نیاز به اصـالح نظام 

اداری و تشـکیالت کارآمدتـری داشـت.22 و 

ایشـان نیـز بـر اثـر وجـود موانعی نتوانسـت به 

همـه اهـداف اصالحی خود دسـت پیداکند.23 

از کارهـای ایشـان آزمـون و امتحـان درسـی 

طـالب بـود که البته نهادینه نشـد. درمهر 1328 

هيئت هایـی بـرای رسـيدگى بـه امـور طـالب و 

امتحانـات حـوزه علميـه  تشـکیل شـد. آيت اهلل 

بروجـردى بـه حفظ حوزه عالقه زيادى داشـتند. 

مكـرر مى گفتند:
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حوزه قم مثل شـهرى اسـت كه دروازه ندارد. 

حوزه به روى اشـخاص مختلف باز اسـت .افراد 

صالـح و ناصالـح از هـم ممتـاز نمی شـوند. اى 

كاش نظـم و برنامـه اى بـود. ايـن آرزو را در 

جاهاى مختلف ابراز مى داشـتند. به دنبال اين 

موضـوع هيئتـى را مركـب از چنـد نفـر از آقايان 

حوزه در مهر 1328 تشكيل دادند24 كه نظريات 

اصالحـى خـود را براى اداره حوزه 

بعـد از مشـورت بگوينـد. بـه اين 

هيئـت اصطالحـًا هيئت حاكمه 

بروجـردى  آيـت اهلل  مى گفتنـد. 

بـه آنـان اختيـار داده بودنـد كـه 

مصالـح حـوزه را بسـنجند و بـر 

ايـن اسـاس عمل كننـد. اعضای 

ايـن هيئـت تـا آن جـا كـه يـادم 

هسـت عبـارت بودند از:

خمينـى�،  امـام  مرحـوم 

حائـرى،  مرتضـى  شـيخ  حـاج 

حـاج سـيداحمد زنجانـى، حـاج 

سـيدابوطالب مدرسـى، مرحـوم 

سـيدزين العابدين  حـاج  فاضـل،  آيـت اهلل 

كاشـانى، مرحـوم سـيدمحمد يـزدى )محقـق 

دامـاد(، حـاج شـيخ ابوالقاسـم اصفهانـى، حاج 

سـيدمرتضى مبرقعـى، حـاج مصطفى صادقى، 

ميرزامحمـود  حـاج  قاضى تبريـزى،  آقـاى 

روحانـى، حـاج ريحان اهلل گلپايگانى، حاج آقاى 

فقيهى رشـتى، بنـده و ... جلسـات هـر شـب در 

مدرسـه حـاج مالصـادق برگـزار مى شـد. يكى از 

برنامه هايى كه ريخته شد موضوع امتحانات در 

حـوزه بـود: چه درس هايى امتحان گرفته شـود، 

تعييـن رتبـه گـردد و ... از آن هيئـت چندنفرى 

بـراى گرفتـن امتحـان انتخـاب شـدند. اين كار 

زود بـه جريـان افتاد. سـطح ها و مدت تحصيل 

)كه عبارت بود از سـه سـطح( درس هاى اصلى 

و جنبـى هـر سـطح و كتاب هـاى مربـوط به هر 

بخشـى را روشـن كردنـد.

برنامه امتحان هاى حوزه، كيفيت پرداخت 

شهريه ها، اخذ وجوهات، مالقات 

اشخاص با زعيم حوزه علميه و 

... از مواد اين طرح بوده است. 

امضا  جلسه  در  حاضر  آقايان 

كرده بودند و براى تأييد نهايى 

و  حائرى  مرتضی  آقاى  توسط 

فقيهى رشتى  عبدالحسین  حاج 

داده  بروجردى  آيت اهلل  خدمت 

برای  بروجردی  آیت اهلل  بودند. 

من توضیح دادند.

بـراى  سـحر  گذشـته  شـب 

از  شـدم.  بیـدار  وضـو  گرفتـن 

نوشـته ديشـب كـه بعضـى از 

مـواد آن بـه چشـم خـورده بـود یـادم آمـد ولـى 

آن وقـت دقـت نكرده بـودم. نوشـته را دوباره به 

دقـت خوانـدم. تعجـب كردم، زيـرا ديدم در اين 

طـرح تمـام اختيارات از من سـلب شـده اسـت 

صبـح بـه حـاج احمـد گفتـم آقايـان را دعـوت 

كنـد تـا ببينـم مقصودشـان از اين مـواد كه مرا 

به كلى مسـلوب االختيار كرده اسـت چيسـت؟ 

صبـح جمعـه آقايـان در منزل آيت اهلل بروجردى 

اجتمـاع كردنـد. مـن هـم شـركت كـردم. قبـل 

از شـركت مـن مسـائلى پيـش آمـده بـود كـه 

کــه ریختــه  یکــی از برنامه هایــی 
شــد موضــوع امتحانــات در حــوزه 
امتحــان  درس هایــی  چــه  بــود: 
گــردد  گرفتــه شــود، تعییــن رتبــه 
چندنفــرى  هیئــت  آن  از   ... و 
انتخــاب  امتحــان  گرفتــن  بــراى 
کار زود بــه جریــان  شــدند. ایــن 
افتــاد. ســطح ها و مــدت تحصیــل 
)کــه عبــارت بــود از ســه ســطح( 
هــر  جنبــی  و  اصلــی  درس هــاى 
کتاب هــاى مربــوط بــه  ســطح و 

کردنــد. هــر بخشــی را روشــن 
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آيـت اهلل بروجـردى اعتراضـًا جلسـه را ترک و به 

اندرونـى رفتـه بودند. بنده رفتم به اندرونى و به 

ايشـان عـرض كردم گويـا حضرت عالى عصبانى 

شـده ايد؟ گفتنـد: چگونـه عصبانـى نشـوم؟

متأسـفانه زمينـه اى پيـش نيامـد تـا كسـى 

توضيـح بدهـد كـه آقـا مقصـود از ايـن مـاده 

ايـن اسـت كـه بعضـى بـدون اين كـه شـرايط را 

داشـته باشـند نزد حضرت عالى مى آيند و شـما 

را در شـرايط و محذوراتـى قـرار مى دهنـد كـه 

ناگزيـر مى شـويد مبلغـى را بـه آنـان بدهيـد از 

اين رو شناسـايى مسـتحق از غيرمسـتحق الزم 

اسـت. و مـا به عنـوان كمـک بـه شـما بررسـى 

مى نماييـم و كسـانى كـه مسـتحق باشـند بـه 

شـما معرفـى مى كنيـم. آن گاه حضرت عالـى 

اقـدام كنيـد. پرداخـت وجوه را مشـروط به نظر 

هيئـت نماييـد تـا مشـكلى بـراى حضرت عالى 

پيش نياید. غرض سـلب اختيار از شـما نيسـت 

بلكه همكارى با شماسـت. به هرصورت ايشـان 

در جلسـه حضـور يافتنـد. پـس از ايـن جلسـه، 

ارتبـاط بعضـى آقايان )ازجملـه امام خمینی� 

و آقـا مرتضـی حائری( با آيـت اهلل بروجردى كم 
شد.25

بـه گزارشـی، امـام خمینـی به همـراه دو نفر 

از هم فکـران خـود طرحـی برای نظام مندسـازی 

حـوزه بـه آیـت اهلل بروجردی ارائـه کردند. اداره و 

مصـرف موقوفـات کشـور زیـر نظر مرجـع تقلید 

از محورهـای ایـن طـرح بـود.26 ولـی بـه دلیـل 

کارشـکنی برخی از افراد بیت آیت اهلل بروجردی 
بـه مرحله اجـرا راه نیافت.27

در دوره آیت اهلل بروجردی درس های عقالنی 

و حکمـت بـر اثـر فشـار عـده ای از علمـا تعطیل 

شـد. عالمـه طباطبائی در پـی فتنه انگیزی ها و 

چپ روی هـای جعفـر پیشـه وری از تبریـز به قم 

آمـده بـود وبـرای معرفـی عقالنی دین و پاسـخ 

بـه شـبهه های مادی گرایـان و مارکسیسـت ها 

درس فلسـفه و حکمت در قم شـروع کرده بود. 

ولی بر اثر فشـار عده ای نتوانسـت به این درس 

ادامـه دهـد. فضای ضد فلسـفی حوزه قم در آن 

برهـه چنـان بـود که کوزه آبی که سـیدمصطفی 

فرزنـد امـام خمینـی از آن آب خـورده بـود، بـه 

جهت تدریس فلسـفه توسـط امام آب کشـیده 
شد.28

از دیگر اقدامات ناتمام بروجردی آشناکردن 

طـالب بـا زبان هـای خارجـی بـرای تبلیـغ در 

خـارج از کشـور بود به گفتـه آیت اهلل محمدرضا 

مهدوی کنـی )1393ش(:

در همـان دوره ای کـه درس فقـه و اصـول و 

درس خارج می خواندیم به تشویق ایشان برای 

خوانـدن درس هـای جدید بـه تهران آمدیم. من 

و برخی دوسـتان تقریبًا سـه سال تابستان ها در 

تهـران بـه معلومات جدید و زبان خارجی مجهز 

شدیم و این دوره را به دستور ایشان در مدرسه  

علـوی گذارندیـم. آن زمان آیـت اهلل بروجردی با 

مرحـوم عالمـه کرباسـچیان و اشـخاصی کـه در 

مؤسسـه  مدرسـه  علوی بودند ارتباط داشـتند و 

آن هـا را تأییـد می کردند.

یکـی از دالیـل آیـت اهلل بروجـردی مبنـی بـر 

تشـویق مـا بـرای یادگیری فنـون جدید این بود 

که ما باید برای تبلیغ به خارج از کشـور برویم. 

در آن زمـان در قـم وضعیـت به گونـه ای بـود که 
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هـر کـس انگلیسـی می خوانـد و 

در صـدد یـاد گرفتـن ایـن زبـان 

بود، می گفتند این طلبه نیسـت 

و از زّی طلبگـی خـارج شـده و 

می خواهـد دانشـگاهی بشـود. 

اما ایشـان اصرار داشـت طلبه ها 

بـرای تبلیـغ باید به خـارج بروند 

و شـرط الزم ایـن کار یادگیـری 

زبـان خارجـی اسـت کـه ایـن 

نشـانه  روشـن بینی ایشـان نسـبت به گسترش 

اسـالم بـود، کـه اسـالم نبایـد فقـط در قـم و در 

حوزه هـا بمانـد.29 کـه البتـه ایـن برنامـه نیـز 

درحـوزه نهادینه نشـد.

   تقریب مذاهب اسالمی 
ارتبـاط  آیـت اهلل بروجـردی بـا جامعـه  االزهر 

از  اسـالمی  مذاهـب  دارالتقریـب  و  مصـر 

موضوعـات مهـم جهـان اسـالم بـود کـه تداوم 

آن می توانسـت مشـکالت بسـیاری را از سـر 

راه مسـلمانان بـردارد. ایشـان از کارهایـی کـه 

مسـلمانان را از تقریـب و وحـدت بازمی داشـت 

نهـی می کـرد و نسـبت بـه مسـائلی کـه موجب 

برداشـت های غلـط از تشـّیع می شـد برخـورد 

می کردنـد ایشـان از سـاختن مهرهایـی که مهر 

نمـاز رویـش عکـس گنبد و بارگاه یا حتی اسـم 

امـام حسـین بـود و نیـز از بوسـیدن عتبـه 

حضـرت معصومـه نهـی می کـرد. آیـت اهلل 

بروجردی در درس از شـیخ محمد عبده و شـرح 

نهج البالغـه وی یـاد می کـرد.
احیـای برخـی از آثـار مهجـور شـیعه و نیـز 

طـرح تدویـن جامـع احادیـث شـیعه از دیگـر 

کارهـای مانـدگار دوره آیـت اهلل 

بروجـردی بـود کـه خـود فرصت 
اتمـام آن را نیافـت.30

گفته شـده تحجر وکوته فکری 

و تـرس از تحـول از علل مخالفت 

بـا تدریـس فلسـفه و نیـز تحـول 

و دگرگونـی در برنامه هـای حوزه 

بـوده اسـت و نیـز بی توجهـی به 

جهـان اسـالم موجـب شـد کـه 

موضـوع تقریـب پـس از درگذشـت ایشـان بـه 

فراموشـی سـپرده شد.

طرح هـای  انجـام  بـرای  بودجـه  کمبـود 

گفته شـده  بـود.  موانـع  دیگـر  از  اصالحـی 

شـخصیت هایی ماننـد اسـتاد مطهـری به دلیل 

سـختی معیشـت حـوزه را تـرک کـرد. بـه گفتـه 

اسـتاد علـی دوانـی: عالمه کـه از پرداخت اجاره 

منزل خود ناتوان بود پیشـنهاد وی برای تحول 

کتاب هـای درسـی فلسـفی را رد کـرد گرچـه 

ایشـان بعدهـا ایـن کار را جامـه عمل پوشـاند و 

دو کتـاب درسـی بدایة الحکمـه و نهایة الحکمه 

را نوشـت. در مشـهد با فلسفه به شدت مخالفت 

می شـد و نیـز علمـای نجـف بـا نوشـتن تعلیفه 

بـر بحاراالنـوار )و نقـد نظریـات مجلسـی دربـاره 
فلسـفه( ازسـوی ایشـان مخالفـت کردنـد کـه 

ایشـان آن را متوقـف کـرد.31

بروجـردی  آیـت اهلل  اطرافیـان  از  برخـی 

به شـدت بـا اصالحـات مخالفـت و آن را توطئـه 
بـرای کم کـردن اختیـارات ایشـان شـمردند.32

گفته شـده برخـی از بازرگانـان تهدیـد کـرده 

بودنـد درصـورت تدریـس زبان خارجـی به حوزه 

از  تــرس  و  وکوته فکــری  تحجــر 
تحول از علل مخالفت با تدریس 
فلســفه و نیــز تحــول و دگرگونــی در 
برنامه هــای حــوزه بــوده اســت و 
نیــز بی توجهــی بــه جهــان اســالم 
موجــب شــد کــه موضــوع تقریــب 
بــه  ایشــان  درگذشــت  از  پــس 

فراموشــی ســپرده شــد.
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کمـک نخواهنـد کرد و ایشـان آن را هم متوقف 

کرد.33

امـام خمینـی� مقـدس نمایـان را از موانع 

تحـول در ایـن مرحله می شـمرد:

اين گونـه افـكار ابلهانـه كـه در ذهـن بعضى 

دولت هـاى  و  اسـتعمارگران  بـه  دارد  وجـود 

جابـر كمـک مى كنـد كـه وضـع 

بـه  را  اسـالمى  كشـورهاى 

از  همين صـورت نگـه دارنـد و 

جلوگيـرى  نهضـت  اسـالمى 

كننـد. اين هـا افـكار جماعتـى 

اسـت كه به مقدسـين معروفند 

و در حقيقت مقدس نما هسـتند 

نـه مقـدس. بايـد افـكار آن هـا را 

اصـالح كنيـم و تكليـف  خـود را 

بـا آن هـا معلـوم سـازيم. چـون 

اين هـا مانـع اصالحـات و نهضـت مـا هسـتند 

و دسـت مـا را بسـته اند. روزى مرحـوم آقـاى 

بروجـردى، مرحـوم آقـاى حجت، مرحـوم آقاى 

صـدر و مرحـوم آقـاى خوانسـارى  رضوان اللَّـه 

عليهـم بـراى مذاكـره در يـك امـر سياسـى در 

منـزل مـا جمـع شـده بودنـد.34 بـه آنـان عرض 

كـردم، كـه شـما قبـل از هـر كار تكليـف ايـن 

مقدس نماهـا را روشـن كنيـد. بـا وجـود آن هـا 

مثـل ايـن اسـت كـه دشـمن بـه شـما حملـه 

كـرده و يـک نفـر هم محكم دسـت هاى شـما را 

گرفته باشـد. اين هايى كه اسم شـان مقدسـين 

اسـت نـه مقدسـين واقعـى و متوجه مفاسـد و 

مصالـح نيسـتند دسـت هاى شـما را بسـته اند 

و اگـر بخواهيـد كارى انجـام بدهيـد، حكومتى 

را بگيريـد، مجلسـى را قبضـه كنيـد كـه نگذاريد 

اين مفاسـد واقع شـود آن ها شـما را در جامعه 
ضايـع مى كننـد.35

  حرکت های ماندگار
 حوزه علمیه به عنوان نهادی فرهنگی مذهبی 

از دوره آیـت اهلل بروجـردی بـرای ترویـج افـکار 

خود رسـمًا وارد عرصه مطبوعات 

شـد. »نشـریه حکمـت« در سـال 

1331 در قـم منتشـر شـد. نیـز 

»درس هایـی از مکتـب اسـالم« 

بـا  کـه  1337ش،  سـال  در 

مدیریت آیت اهلل مکارم شـیرازی 

و جعفر سبحانی و با نویسندگی 

افـرادی مانند سیدموسـی صدر، 

اسـتاد علـی دوانـی و بـا تأییـد 

آیـت اهلل بروجـردی آغـاز و پـس 

کـرد مجلـه »مکتـب  پیـدا  ادامـه  ایشـان  از 

اسـالم« از معـدود نشـریات حـوزوی بـود کـه 

می کوشـید اندیشـه های نـو مذهبـی را کـه در 

قـم پدیـد می آمـد و البتـه متأثـر از جریان هـای 

نوگـرای اسـالمی در تهـران بـود، بـه مشـتاقان 

عرضـه کنـد.36 پـس از انتشـار مجلـه »مکتـب 

اسـالم«، حـدود سـی نامـۀ اعتراض آمیـز بـرای 

آیـت اهلل بروجـردی ارسـال شـد تـا از انتشـار آن 

جلوگیـری شـود ولـی ایشـان در مقابـل همـۀ 

آنان ایسـتاد و از ادامه انتشـار مجله پشـتیبانی 

کـرد. ایـن نشـریه بـه علت موضع گیـری در برابر 

اوضـاع فرهنگـی جامعه چندبار توقیف شـد که 

بـا حمایـت و سـفارش آیـت اهلل بروجـردی رفـع 
توقیـف گردیـد.37

آیــت اهلل  اطرافیــان  از  برخــی 
بــا  به شــدت  بروجــردی 
را  آن  و  مخالفــت  اصالحــات 
توطئــه بــرای کم کــردن اختیــارات 
گفته شــده  شــمردند.  ایشــان 
تهدیــد  بازرگانــان  از  برخــی 
کــرده بودنــد درصــورت تدریــس 
کمــک  زبــان خارجــی بــه حــوزه 
ــم  ــان آن را ه ــرد و ایش ــد ک نخواهن

کــرد. متوقــف 
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و  آمـوزش  مجلـه،  ویژگـی  مهم تریـن 

اسـالم گرایی  جوانـان  تربیـت  و  روشـن گری 

بـود کـه در رونـد شـکل گیری انقـالب تأثیرگذار 

بودنـد. »مکتب اسـالم« توانسـت بخش زیادی 

از نیازهـای دینـی پیـش از انقـالب را بـرآورده 

کند و مورد اسـتقبال گسـترده مردم قرار گیرد و 

نقـش مؤثـری در تحول حوزه و جامعه اسـالمی 

ایفـا کرد.

نشـریه »مکتـب تشـیع« از نشـریاتی بـود که 

بـا رویکـرد انقالبـی در سـال 1338 به وسـیله 

هاشمی رفسـنجانی و محمدجـواد باهنـر در قـم 

منتشـر گردید. عالمه طباطبایی، اسـتاد مطهری 

و محمدحسـین بهشتی از نویسندگان آن بودند.

مدرسـه منتظریـه، از مـدارس نـوآور حوزوی 

بـود کـه درزمـان حیـات آیـت اهلل بروجـردی 

تأسـیس و پـس از ایشـان تـداوم و گسـترش 

پیـدا کـرد. 

  حرکت اصالحی آیت الله میالنی در مشهد 
ممتـاز  شـاگردان  از  میالنـی  آیـت اهلل 

محمدحسـین اصفهانـی در سـال 1334ش، از 

کربـال بـه مشـهد آمد و حوزه مشـهد کـه در دوره 

رکـود خـود به سـر می بـرد را احیـا کـرد. ایشـان 

افزون بـر کمـک بـه مـدارس نویـن قـم حرکـت 

اصالحـی را درحـوزه اختیـارات خـود در مشـهد 

پـی گرفـت. وی افزون بـر تدریـس درس خـارج 

 سلسـله مدارسـی ازجمله مدرسه امام صادق

را تأسـیس کـرد. در ایـن مـدارس اسـتادان 

گزینش می شـدند درس های اعتقادی و اخالق 

در آن گنجانـده شـده و از طـالب امتحـان گرفته 

می شـد برنامه های درسـی ایشـان که بر حسـب 

اسـتعداد محصلیـن علوم دینـی تنظیم گردیده 

بـود، در پنـج مرحلـه بـه شـرح زیر اجرا می شـد:

اول؛ دوره مقدمات، که شامل ادبیات عربی، 

صـرف و نحـو و تجزیـه و ترکیـب، منطـق، خط، 

امـال و انشـا، ریاضیـات، حفـظ قـرآن، دعاهـای 

وارده و احادیث اخالقی می شـد و به مدت سـه 

سـال طول می کشـید. 

اسـتمرار  سـال  سـه  نیـز  دوره  ایـن  دوم؛ 

می یافـت و شـامل: معانـی، بیـان و بدیـع، 

اصـول، فقـه در حـد معالـم، فقـه در حـد شـرح 

لمعـه، عقایـد در حـد شـرح لمعـه، عقاید در حد 
بـاب حـادی عشـر و تاریـخ می شـد. 

سـوم؛ کـه دوره پنـج سـاله بـود. طـالب در 

ایـن مرحلـه به تعلیم رسـائل، کفایه، مکاسـب، 

شـرح تجریـد در اعتقادات، آشـنایی بـه ادیان و 
مذاهـب و تفسـیر می پرداختنـد.

چهـارم؛ دوره چهـار سـاله تخصصـی فقـه و 

اصـول بـود کـه در مدرسـه امـام صـادق دایر 

می گردیـد.

پنجـم؛ تخصـص در سـایر علوم اسـالمی بود 

کـه طـالب به حسـب ذوق خـود وارد این مرحله 

گردیـده و بـه مطالعه و تحقیـق می پرداختند.

وی طـالب متعهـد را یـاری می نمـود و در 

همه این مراحل، امتحانات ماهانه و سـاالنه و 

ارتقـای رتبـه و حضـور و غیاب و کنترل کیفیت 

دروس نیـز بـا جدیت پی گیری می شـد. آیت اهلل 

میالنـی بـرای خراسـان برنامه هـای تبلیغـی 

منظمـی را سـامان داد.38 اصالحـات آیـت اهلل 

میالنـی اندیشـمندان حـوزوی چون محمدتقی 

از  میالنـی  داد.  پیونـد  وی  بـا  را  شـریعتی 
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مهم تریـن حامیـان کانـون تبلیغی نشـر حقایق 

اسـالمی به بنیان گذاری شـریعتی بود. میالنی 

در نهضـت 15 خـرداد بـا امـام خمینـی همـراه 

بـود، عواملـی موجـب شـد کـه آیـت اهلل میالنی 

نتوانـد بـه آرزوهـای خـود جامعه عمل پوشـاند 

و فعالیت هـای ایشـان از محـدوده مـدارس 

ایشـان فراتـر نرفـت. چـه بسـا بتـوان ناتوانـی 

عوامل بیت ایشـان در تحمل این مسـئولیت و 

نیـز بی توجهـی برخـی از فرزنـدان ایشـان به راه 

امـام خمینـی و همراهـی با مخالفـان معظم له 
را ازعوامـل آن شـمرد.39

   پس از بروجردی
بروجـردی  آیـت اهلل  درگذشـت  از  پـس 

فعالیت هـای ثمربخشـی بـرای تحـول حـوزه 

انجـام شـد. بـا درگذشـت آیت اهلل بروجـردی در 

فروردین 1340ش، حوزه و جامعه تشیع با خأ 

مرجعیت متمرکز روبه رو شـد و شـخصیت های 

موجـود بـه تنهایی نمی توانسـتند جای ایشـان 

را پـر کننـد. بـه گزارشـی، آیـت اهلل سـیدمحمد 

بهبهانـی در روز هفتـم رحلت آیت اهلل بروجردی، 

تمامـی کسـانی کـه در مظـان مرجعیـت بودند 

و جـزو بـزرگان قـم محسـوب می شـدند، نظیـر 

آیـات: سـیدروح اهلل خمینـی، مرتضـی حائری، 

سیدشـهاب الدین  گلپایگانـی،  محمدرضـا 

شـریعتمداری،  سـیدکاظم  نجفی مرعشـی، 

سـیدمحمد محقـق دامـاد، سـیداحمد زنجانی، 

لنگـرودی، روح اهلل کمالونـد از خرم آباد را دعوت 

و بعـد از تشـکیل جلسـه خطـاب بـه حاضـران 

گفت: این حوزه را بعد از آقای بروجردی آقایان 
بایـد اداره کننـد.40

در شهریور 1340، عده ای از متفکران حوزوی 

و دانشگاهیان هم افق با روحانیت به منظور 

به  را  نشستی  مرجعیت  درباره  چاره جویی 

مدیریت انجمن اسالمی دانشجویان در تهران 

برگزار کردند. این مباحث عرصه های جدیدی را 

درخصوص نقش و عمل کرد اجتماعی و سیاسی 

حوزه و نهاد مرجعیت گشود. ماحصل مباحث 

و سخنرانی های این کنگره، در کتابی با عنوان 

»بحثی درباره مرجعیت و روحانیت« منتشر 

شد. به گفته  نویسنده مقدمه  این مجموعه:

 محققـان ایـن مجموعـه ابتـدا در صـدد آن 

بوده انـد کـه »نماینـده ای صالح و دارای شـرایط 

برای مرجعیت را معرفی کنند تا شـیعیان پس 

از رحلـت آیـت اهلل بروجـردی از او تقلیـد کنند«، 

امـا در ضمـن پژوهـش خود متوجه شـده اند که 

تحلیـل و بررسـی مباحـث زیربنایـی مرجعیـت 

ضروری تر اسـت؛ ازاین رو مباحث این مجموعه 

بـه مسـائل کلـی مرتبط بـا مرجعیت اختصاص 

یافته اسـت. عالمـه طباطبایی، مهندس مهدی 

بازرگان، مرتضی مطهری، سـیدمحمد بهشـتی، 

سـیدمحمود طالقانی، سـید مرتضی جزائری از 
نویسـندگان ایـن مجموعه بودند.41

بـا هـدف تحـول در حوزه و رسـیدگی به امور 

اقتصـادی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  آموزشـی، 

طـالب عـده ای فضـالی حـوزه در سـال 1340 

جامعـه مدرسـین را تأسـیس کردنـد.42 امـام 

خمینـی پـس از تبعیـد از ایـران در سـال 1343 

از عرصـه مدیریـت حـوزه قم جـدا افتاد43 و گام 

عمـده ای در جهـت اداره و سـامان دهی حـوزه 

برداشـته نشـد. 
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مدرسه حقانی  از آیت اهلل بروجردی با خالقیت 

بیشـتر بـه کار خـود ادامه داد.44 این مدرسـه را 

حـاج علـی حقانی در سـال 1339ش، تأسـیس 

کـرد. آیـت اهلل بروجردی در زمـان حیات خود، از 

مدرسـه بازدیـد و از آن اقـدام تجلیـل و حمایت 

کـرد.45 و اقدامـات انجام شـده را مـورد تقدیـر 

قـرار داد.46 آیـت اهلل میالنـی هـم بخـش عمده 

مخـارج مدرسـه را می پرداخـت،47 سـیدمحمد 

بهشـتی، حسـین حقانی، علی مشکینی و شیخ 

مهـدی حائری تهرانـی اعضـای هیئـت مدیریـه 

آن بودنـد.48 بـه گزارشـی مصباح یزدی و شـیخ 

احمـد جنتـی نیـز در برنامه هـای مدرسـه کمک 

کردنـد.49 برنامه هـای مدرسـه شـانزده سـاله 

بـود، رفـع نابسـامانی های حـوزه، ایجـاد نظـم 

و تشـکیالت، اصـالح متـون درسـی، نظـارت 

بـر اخـالق و انضبـاط طـالب، تربیـت طـالب 

آشـنا بـه مسـائل روز، تدریـس برخـی از علـوم 

اسـالمی کـه بـه آن هـا توجـه کافـی نمی شـد، 

تربیـت مجتهـدان آشـنا بـه علوم جدیـد به ویژه 

علـوم انسـانی و مباحـث سیاسـی و حقوقـی از 

انگیزه هـای تأسـیس مدرسـه بـود. شـیخ علـی 

قدوسـی مدیریـت مدرسـه را برعهـده داشـت 

وی مدیـری توانـا و باهـوش بـود. بـا مصاحبـه 

افراد را می پذیرفت. قدوسـی، در جذب اسـاتید 

سـخت گیر بـود. اخالق، دانـش و توان تدریس، 

معیـار جـذب اسـاتید بود.50 

درس اخـالق از درس هـای محـوری مدرسـه 

اخـالق  درس  قدوسـی  علـی  اسـتاد  بـود. 

می گفـت51 و رفتـار اسـتادان و مربیان مدرسـه 

در تربیـت طـالب بسـیار مؤثربـود. امتحـان 

ورودی، مصاحبـه، مراقبـت از حضـور بـه موقع 

اسـتاد و طلبـه، برنامـه کالسـی، دفتـر حضـور و 

غیـاب محّصـالن و اسـتادان، اسـتفاده از میز و 

نیمکـت و تخته سـیاه، برنامـه امتحانی، زنگ و 
دفتـر نمـره از برنامه هـای مدرسـه بـود.52

توجـه بـه علومـی ماننـد: تفسـیر، علـم درایه، 

و علـم رجـال، تجدیدنظـر در کتاب هـای درسـی 

و تدریـس علـوم نویـن، ایـن مرکـز آموزشـی 

را از دیگـر مـدارس حـوزه علمیـه قـم متفـاوت 

سـاخت. بـه جـای جامع المقدمـات، کـه دارای 

سـبکی دشـوار و قدیمی بود کتاب صرف سـاده، 

تألیف سـیدمحمدرضا طباطبایی، تدریس شـد و 

مبادی العربیه ِشـرتونی جانشـین شـرح سیوطی 
بـر الفیـه ابن مالک گردید. رسـائل )فرائداالصول( 
و معالم را علی مشکینی برای تدریس در مدرسه 
تلخیص و تحریر کرد. کتاب شرح ُلمعه نیز پس 

از حـذف مباحثـی کـه در زمان حاضر موضوعیت 

نداشـت بـرای تدریـس بازنویسـی شـد و کتـاب 

»التمهیـد فی علوم القرآن« نوشـته محمدهادی 

معرفـت تلخیـص و در ایـن مدرسـه تدریـس 

شـد.53 کتـاب بدایة الحکمـه و نهایة الحکمـه بـا 

قلم سـیدمحمد حسـین طباطبایی برای تدریس 

دوره حکمـت تألیـف شـد و نیـز محمدتقـی 

مصباح یـزدی فلسـفه شـهید صـدر را درس مـی 

داد.54 البتـه ایـن حرکـت بی معارض نبود. برخی 

اسـاتید مدرسـه به این نهضت نوگرانی معترض 

بودنـد55 کـه به تدریـج بـدان رضایـت دادند.

هم زمـان گـروه دیگـری از فضـالی حـوزه 

بـرای ایجـاد تحـول در امـور تبلیغـی دسـت بـه 

کار شـدند رهبـری ایـن گـروه در دسـت شـهید 
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بهشـتی بـود. بـه گفتـه شـیخ مهـدی حائـری:

مـا بـرای این کـه خودمان را جهـت تبلیغات 

دینـی بـرای اشـاعه فرهنـگ بـه خارج از کشـور 

آمـاده کنیـم یـک کالس تشـکیل دادیـم. بنـده 

بـا مرحـوم شـهید بهشـتی صحبـت کـردم و در 

دبیرسـتان دیـن و دانـش قـم حـدود پانـزده ، 

شـانزده نفـر ازجملـه آقـای هاشمی رفسـنجانی 

آقـای مصباح یـزدی، آقای ربانی شـیرازی، آقای 

خسروشـاهی، آقـای ابراهیـم امینـی، آقـای 

شـاه آبادی و بنـده بودیـم ایـن کالس شـروع 

شـد یـک قسـمت بـرای علـوم طبیعی تشـکیل 

دادیـم کـه آقـای اسـتاد رضوانـی می آمدنـد و 

تدریـس می کردنـد و یـک قسـمت هـم بـرای 

تدریس زبان انگلیسـی و یک قسـمت هم برای 

برنامه نویسـندگی تشـکیل می شد. حق الزحمه 

اسـتاد را هم من تأمین و تقبل می کردم و این 

کالس هـا پرباربـود. سرپرسـتی کالس ها با خود 

آقـای دکتـر بهشـتی و رفقـا بـود که در این سـه 
قسـمت کار می کردنـد.56

   مدارس آیت الله گلپایگانی 
بسیاری از پیشکسوتان حوزه، مدرسه علوی 

وابسـته بـه آیـت اهلل گلپایگانی، تأسـیس شـده 

در سـال 1340ش را در شـمار نخسـتین مدارس 

بـا برنامـه یاد کرده اند. این مدرسـه به پیشـنهاد 

و همت شـهید بهشـتی و ربانی شـیرازی برنامه 
خـود را آغاز کرد.57

آیـت اهلل خامنـه ای، نیـز در تقـدم آیـت اهلل 

گلپایگانـی در راه انـدازی مـدارس تحـت برنامه 

گفته انـد:

مـن بارهـا بـه دوسـتان گفتـه ام در شـهر قم 

و حـوزه قـم اولیـن مدرسـه ای کـه به صـورت 

»برنامه ای« درست شد، مدرسه حضرت آیت اهلل 

العظمی گلپایگانی بود، سـی سـال پیش، قبل 

از مدرسـه حقانـی، مدرسـه ایشـان بود. ایشـان 
مرحوم شـهید بهشـتی را برای این کار بردند.58

نیـز حسـن روحانی از محصالن این مدرسـه 

دربـاره آن گفتـه اسـت: در سـال 1340شمسـی، 

در مدرسـه آیـت اهلل گلپایگانـی )علـوی( و بـه 

ابتـکار شـهید بهشـتی، بـرای اولین بـار شـیوه 

جدیـدی اعمـال شـد و مسـئولیت اجـرای ایـن 

برنامـه بـا ایشـان و آقـای ربانی شـیرازی بـود. 

ایـن دو نفـر اولین بـار طـرح خـود را در مدرسـه 

علـوی پیـاده کردنـد کـه بـا هماهنگـی و نظـر 

مسـاعد آیـت اهلل گلپایگانـی بـود.59 بـه گفتـه 

اسـتاد محسـن قرائتـی، آیـت اهلل مشـکینی نیز 

در مدیریـت مدرسـه بـا شـهید بهشـتی و ربانـی 

مشـارکت داشـت.60 درایـن آموزشـگاه افزون بر 

درس هـای رسـمی حـوزه، درس هـای نوینـی 

تدریـس می شـد. ازجملـه: ریاضیـات، ادبیـات 

فارسـی )گلسـتان سـعدی(، خطاطی، استاد آن 

حجت االسـالم صحفـی بود، انشـا و نـگارش که 

در آن حجت االسـالم طالقانـی عالوه بـر آموزش 

قواعـد نگارش، به شـکل کارگاهـی، موضوعاتی 

جهـت نوشـتن مقالـه بـه طـالب ارائـه می کرد، 

حفـظ قـرآن و سـیره پیامبـر بـه مدرسـی 

شـهید بهشـتی، شـهید بهشـتی هـر هفتـه، از 

طـالب امتحـان حفـظ قـرآن می گرفـت فقـه 

)کتـاب عروة الوثقـی( با تدریس حجت االسـالم 

حرم پناهـی، مکالمـه و محاوره عربی به وسـیله 

حجت االسـالم خاقانـی، و درس اخـالق توسـط 
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بـود.61  بسـیار مؤثـر  آیـت اهلل مشـکینی کـه 

هم چنین، شـهید بهشـتی به مسـائل انضباطی 

مدرسـه و رفتار طالب نظارت و مراقبت می کرد 

و نسـبت بـه رفتارهایـی کـه شـاید رنجـش 

نظافـت  یـا  و  برمی انگیخـت  را  همسـایگان 

مدرسـه را برهـم مـی زد؛ تذکـرات 
انضباطـی مـی داد. 62

سـاعات  مدرسـه،  ایـن  در 

تدریـس منظـم برگـزار می شـد. 

حضـور و غیـاب انجـام می گرفت 

و فرصـت تنفـس مشـخصی نیـز 

وجـود داشـت. شـهید بهشـتی، 

بـه سـنت های مثبـت و سـازنده 

حـوزه نیـز نظر داشـت و به همین 

دلیـل مباحثـه بیـن طـالب را تشـویق می کـرد 

امـا ایـن سـنت را نیـز تحـت برنامـه آورده بود و 

برای اولین بار، سـاعات مشـخصی برای مباحثه 

درس ها در نظر گرفته شـد. )همان( البته برخی 

از سنن حوزوی نیز در این برنامه، نادیده گرفته 

شـد که ازجمله آزادی شـاگرد در انتخاب اسـتاد 

و بالعکس بود. اسـاتید مدرسـه براساس برنامه 

از سـوی مدیریـت تعییـن می شـدند و چه بسـا 

طـالب از طـرز بیان یک اسـتاد اظهـار نارضایتی 

می کردنـد.63 

بعـد از پایـان هـر ثلـث، امتحانـات کتبـی و 

شـفاهی انجـام می گرفـت و تجدید یـا مردودی 

در امتحانات و نمره و معدل برای طالب عجیب 

بـود و کامـاًل تازگـی داشـت و برخـی از طلبه هـا 

بـه شـهید بهشـتی ایـراد می گرفتند کـه این کار 

بـا قصـد قربـت منافـات دارد و طـالب برای خدا 

درس می خوانند؛ نه برای نمره. شـهید بهشـتی 

بیـن ایـن دو منافـات نمی دیـد. وی بـر آن بـود 

برنامـه ای جداگانـه را در مدرسـه علـوی بـه اجرا 

درآورد کـه بـه علـت اختـالف بـا بیـت آیـت اهلل 

گلپایگانـی بـر برخی از مواد درسـی ازجمله زبان 

انگلیسـی و نداشـتن اسـتقالل 

برنامه هـای  برنامـه،  در  عمـل 

خـود را بـه جـای دیگـر منتقـل 

ساخت.64 

محمدشـریف  گـزارش  بـه 

رازی، آیـت اهلل گلپایگانـی به جز 

مدرسـه علـوی مـدارس دیگری 

نیـز بـا برنامـه و منظـم در قـم 

اداره می کـرده اسـت.65 ازجمله 

مـدارس بـا برنامه ایشـان مدرسـه المهدی بوده 

اسـت کـه اکنـون نیـز دایـر اسـت.

بلیغ اسالمی    داُرالَتّ
حـوزوی  مؤسسـه ای  اسـالمی  درالتبلیـغ 

درقـم بـود کـه سـیدکاظم شـریعتمداری آن را 

در سـال 1344ش بـا هـدف تربیـت مبلغ دینی 

و مقابلـه بـا تبلیغـات ضددینـی و ضدشـیعی 

انتشـار مجـالت و کتـاب،  تأسـیس کـرد.66 

فراهـم سـاختن امـکان تحصیـل زنـان و طالب 

خارجـی و آشـنایی طـالب بـا دروس جدیـد، از 

فعالیت هـای ایـن مرکـز بـود بیشـتر اسـاتید 

ایـن مرکـز ماننـد ناصـر مکارم شـیرازی، جعفـر 

سـبحانی، سیدموسی شـبیری زنجانی، مرتضی 

عطـاءاهلل  بالغـی،  سـیدصدرالدین  مطهـری، 

عاملـی از قـم و حـوزوی بودنـد، اما برخی هم از 

تهران و از میان دانشـگاهیان دعوت می شـدند. 

شــهید بهشــتی، بــه ســنت های 
مثبــت و ســازنده حــوزه نیــز نظــر 
داشــت و بــه همیــن دلیــل مباحثــه 
می کــرد  تشــویق  را  طــالب  بیــن 
امــا ایــن ســنت را نیــز تحــت برنامــه 
اولین بــار،  بــرای  و  بــود  آورده 
ســاعات مشــخصی بــرای مباحثه 

گرفتــه شــد.  درس هــا در نظــر 
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سـیدمرتضی شبسـتری، سـیدمحمود طالقانی، 

مهـدی بـازرگان، علی اکبـر پـرورش ازجمله این 

سـخنران ها بودنـد.67 اسـتاد مرتضـی مطهـری 

نیـز در دارالتبلیـغ نهج البالغـه درس مـی داد.

دوره آموزشـی اول دارالتبلیـغ بـا 125 نفـر و 

دوره دوم بـا 145 نفـر از طـالب آغاز شـد. برنامه 

درسـی مشـتمل بر اصول عقاید، بررسی مذاهب 

و ادیان دیگر، تفسیر و حفظ قرآن، فقه و اصول 

)در حد کلیات و به طور اسـتداللی(، علم حدیث 

و حفظ متون حدیثی، تاریخ اسـالم، شناسـایی 

کشـورهای اسـالمی، ادبیـات فارسـی و عربـی، 

معلومـات عمومـی، درس اخـالق و فـن خطابه 

به صـورت علمـی و عملـی بـود. دارالتبلیغ برای 

نخسـتین بار مرکـزی بـرای جـذب و تربیـت 

طـالب خارجـی و آمـوزش و سـامان دهی آنـان 

تأسـیس کـرد.68 بـه گفته شـریف رازی تا سـال 

دارالتبلیـغ،  در  1352ش، حـدود صـد طلبـه 

تحصیـل می کردنـد و تا آن سـال صدوپانزده نفر 

نیـز از ایـن مرکـز فارغ التحصیل شـدند.69 

ایجـاد مرکـز آمـوزش بـرای زنـان طلبـه نیـز 

بـرای نخسـتین بار در دارالتبلیـغ صـورت گرفت 

ایـن مرکـز نشـریات پیـام شـادی، نسـل نـو و 

مجلـه عربـی الهـادی را منتشـر می کـرد. چـاپ 

کتـاب از دیگـر فعالیت هـای آن بـود ازجملـه 

مسـئله حجاب، سـیری در نهج البالغه و تعریب 
علـل گرایـش بـه مادی گـری، و کتاب انسـان و 

سرنوشـت از کتاب هـای شـهید مطهـری. 
برخـی  بـا  تـا  می کـرد  تـالش  دارالتبلیـغ 

نهادهـای دینـی جهان اسـالم در تماس باشـد. 

در سـال 1391ق دکتـر فحـام، رئیـس دانشـگاه 

االزهـر بـه قـم آمـد و با آیـت اهلل شـریعتمداری 

دیـدار کـرد. در ایـن مجلـس چندیـن نفـر از آن 

جمله شـیخ محمدجواد مغنیه از فضالی لبنان 
سـخنرانی کردنـد.70

از نظـر انقالبیـون ایجـاد چنیـن مرکـزی بـا 

آن گسـترده و به ویـژه فعالیـت آن در امـور 

بین المللـی، به نوعی موافقت دسـتگاه امنیتی 

رژیم را طلب می کرد. این مسـئله سـبب می شد 

تـا دارالتبلیـغ، رابطـه خـود را بـه شـکل محدود 

بـا رژیـم حفـظ کنـد و توصیه آنـان را در مواردی 

بپذیـرد.71 درشـرایطی کـه در میـان روحانیـان 

قـم، یـک جنبـش انقالبـی جدی بر ضـد پهلوی 

ایجـاد شـده بود، تأسـیس چنیـن مرکزی نوعی 

انقالبـی تلقـی  منحرف کـردن مسـیر حرکـت 
می شـد.72

امـام خمینـی� نیـز نسـبت بـه صالحیـت 

تبلیغـی ایـن مؤسسـه تردیـد داشـته اسـت.73 

و توضیحـات گرداننـدگان دارالتبلیغ نتوانسـت 

ایشـان را قانع کند. سـیدعلی خامنه ای در سـال 

1343 از طـرف آیـت اهلل سیدحسـن قمی به قم 

رفـت تـا از نزدیـک دالیـل طرفین را جویا شـود. 

امـام خمینـی شـش دلیـل در مخالفـت خود با 

دارالتبلیـغ آورد کـه از نظـر آیـت اهلل خامنـه ای 

ایـن دالیـل در آن زمـان منطقـی بوده اسـت. او 

سـپس نزد آیت اهلل شـریعتمداری رفت و دالیل 

امـام خمینـی را بیـان کـرد ولی شـریعتمداری 
آن هـا را نپذیرفت.74

در  نـوژه  آمریکایـی  کودتـای  دنبـال  بـه 

اردی بهشت 1359  75 در سال 1361 سیدحسین 

موسـوی تبریزی دادسـتان وقـت طـی نامـه ای 
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دارالتبلیـغ را بـا تنفیـذ امام خمینـی76 به دفتر 

تبلیغـات اسـالمی واگـذار کـرد.77

   مؤسسه در راه حق
مؤسسـه »در راه حـق« از ادغـام دو مؤسسـه 

خیریـه تعلیماتی ـ تحقیقاتـی دینـی و علمـی 

در سـال های 1343 و 1346 ش. بـه مدیریـت 

ایـن  شـد.78  تأسـیس  خـرازی  سیدمحسـن 

مؤسسـه کـه در آغـاز جـزوه و کتاب هایـی در رد 

مسـیحیت منتشـر می کـرد به تدریـج کار خود را 

در جهـت تبلیـغ در میان نسـل جوان گسـترش 

برمسـائل  مؤسسـه  ایـن  کار  بیشـترین  داد. 

اعتقـادی و پاسـخ بـه شـبهه های جدید متمرکز 

بود. شـهید بهشـتی نیز در تهیه جزوات با آنان 

همـکاری داشـت. اسـتاد مصباح یـزدی از افراد 

مؤثـر در ایـن مجموعـه بـود و تجـارب مدرسـه 
حقانـی بـر توانایـی وی در ایـن مهـم افـزود.79

به توصیه شـهید مطهری، )1358ش( توجه 

و تمرکـز ویـژه ای بـر سـؤاالت تکـراری و مهـم 

بـاز کردنـد و در ایـن زمینـه از آیـت اهلل اسـتاد 

مکارم شـیرازی کمـک گرفتنـد و بـه کمـک او، 

یک دوره بیسـت شـماره ای درباره ازدواج، تعدد 

زوجات، صوفی گری، تناسـخ و... انتشـار یافت. 

دوره هـای آموزشـی بـرای طالب درباره مسـائل 

اعتقـادی و نیز پاسـخ به پرسـش های اعتقادی 

رسـیده از سراسـر جهـان از دیگـر فعالیت هـای 

مؤسسـه بود.80 

در قـم بـه جـز ایـن مـدارس و مؤسسـات 

نویـن دیگـری نیـز در کار آمـوزش و پژوهـش 

و تبلیـغ بوده انـد از جملـه مدرسـه رسـالت،81 

مؤسسـه نهج البالغـه. مکتـب توحیـد بـه هدف 

تحصیـل علـوم دینی بانـوان که پیش از انقالب 

اسـالمی به وسـیله پنـج نفر از بانـوان آبادانی به 

مدیریـت بانـو زهـره صفاتـی و هم کاری شـهید 

بهشـتی و شـهید علـی قدوسـی تأسـیس شـد 

تحولـی نـو در حـوزه قم بود.82 کـه درواقع آن را 

بایـد پیش زمینـه تأسـیس جامعة الزهرا و مرکز 

مدیریـت بانـوان حـوزه علمیـه قـم بـه حسـاب 

آورد.

   مدرسه آیت الله سید موسوی نژاد
ایـن مدرسـه واقـع درکوچـه میرعلمخـان 

مشـهد که نگارنده سـال ها در آن درس خواندم 

به مدیریت سـیدمحمد موسوی نژاد )1375ش( 

از شـاگردان برجسـته آیـت اهلل خویـی از مدارس 

نمونـه و بابرنامـه بـود. اسـتاد بـر ورودی هـای 

مدرسـه نظـارت داشـت و بـا آنـان به طور مفصل 

مصاحبـه می کـرد و پـس از اطمینـان الزم برای 

آماده بـودن شـرایط علمـی و روانـی در فرد برای 

طلبه شـدن آنـان را می پذیرفـت. درس های این 

مدرسـه که پنجاه سـال قدمت دارد و این جانب 

سـال ها در این مدرسـه تحصیل کردم منظم بود 

و اسـتاد در وقـت ورود طـالب از آن ها مصاحبه 

بـه عمـل مـی آورد. عالقه به طلبگی و اسـتعداد 

الزم برای ادامه راه دو شـرط اصلی ایشـان برای 

پذیرش افراد در مدرسـه بود. درس های مدرسـه 

بـه موقـع برگـزار می شـد و تعطیلی کم داشـت. 

مدرسـه  در  تمام وقـت  موسـو ی نژاد  آیـت اهلل 

حضـور داشـت و خـود را وقـف طلبه هـا کـرده 

بـود. ایشـان همیشـه در جمـع شـاگردان و در 

دسـت رس آنـان بـود. هـرگاه سـؤالی بـه لحـاظ 

درسـی یا خانوادگی می داشـتند به آنان پاسـخ 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

56
و مشـاوره می داد. مدرسـه تعطیلی کم داشـت. 

طلبـه غایـب از درس بـدون مراجعـه بـه دفتـر 

مدرسه و پذیرش عذر وی نمی توانست در درس 

شرکت کند. درس اخالق این مدرسه که هرروزه 

سـاعت هفت ونیـم برگزار می شـد جالـب توجه 

بود. نماز جماعت با شـرکت اسـتادان و مدیران 

مدرسـه و طالب در مدرسـه برگزار می شـد میان 

دو نمـاز یکی از شـاگردان مدرسـه قـدری درباره 

موضوعات اعتقادی یا اخالقی سخن می گفت. 

درس هـای احـکام، عقاید و کالم نیز جزو برنامه 

بـود. کتاب هـای ادبـی جدیـد بـه جـای متـون 

ادبی قدیم در برنامه بود. ازجمله به جای شـرح 

الفیه کتاب قواعداالساسـیه نوشـته سـیداحمد 
هاشـمی مصری درس داده می شـد. دردوره ای 

کـه نگارنـده در سـال های پیـش از انقـالب در 

مدرسـه حضـور داشـتم کتـاب »جواهرالبالغه« 

تألیـف احمـد هاشـمی از نویسـندگان االزهـر 

بـه جـای مطـول و مختصـر تفتازانـی تدریـس 

می شـد. که هم آسـان بود و هم دارای تمرین. 

کـه بـه گفتـه دسـت اندرکاران آمـوزش مدرسـه 

بعدهـا مختصـر بـه جـای خـود بازگشـت. در آن 

دوره در مدرسـه از کتاب مغنی اللبیب تنها باب 

رابـع آن تدریـس می شـد و کتاب اصول مظفر و 

منطق مظفر از برنامه های رسـمی مدرسـه بود. 
ایـن کتـاب بعدهـا در حوزه مشـهد رواج گرفت. 

بـه جـای کتـاب معالـم کتـاب اصول اسـتنباط 

نوشـته سـیدعلی  نقی حیدری از علمای نوپرداز 

کاظمیـن از برنامه های درسـی بـود جلد اول آن 

تقریبـًا مباحـث را ماننـد کفایـه جلو برده اسـت 

و جلـد دوم آن، مختصـر و موجز رسـائل اسـت. 

فقـه و اصـول در مقطع سـطح تدریس می شـد. 

مباحثـه از ارکان درسـی مدرسـه بـود و مدیـر 

مدرسـه بر آن نظارت داشـت و افراد هم مباحثه 

را می شناخت و آنان را تشویق می کرد. در پایان 

هر دوره استادان از شاگردان امتحان شفاهی و 

کتبـی می گرفتنـد. تمرین هـای ادبیات به جای 

حفـظ اشـعار عرب جاهلـی آوردن مثال هایی از 

قرآن و سـنت بود. نیز جلسـات شـیوه تبلیغ بر 

تربیت مبلغ از کارهای سـازنده این مدرسـه بود. 

دعـوت از اسـتاد مهمـان نیـز از برنامه هـای این 

نویـن آموزشـی بـود. ازجمله  بایـد از درس های 

اسـتاد حکمت نیا از علمای سـاکن در اسالم آباد 

غـرب )کرمانشـاه( یـاد کـرد کـه به دعـوت حاج 

آقـا موسـوی نژاد مدتـی در مدرسـه برنامـه اجـرا 

کـرد. تأکیـد و توجه به درس موجب می شـد که 

مدیـران مدرسـه طـالب را از مسـائل مرتبـط بـه 

سیاسـت و انقـالب دور نگه دارنـد و بهانـه بـرای 

تعطیل مدرسـه به دسـت سـاواک داده نشـود. 

برنامـه ای کـه با همه تفاوت دیدگاه های فکری 

مقـام معظـم رهبـری بـا آیـت اهلل موسـوی نژاد 

مـورد تأییـد مقـام معظـم رهبـری نیـز بـود و 

طالبـی کـه از مدرسـه موسـوی  نژاد با ایشـان در 
ارتبـاط بودنـد را از تندروی بازمی داشـت.83

مدرسـه  ایـن  شـاگردان  از  بزرگـی  بخـش 

پـس از انقـالب جـذب قـوه قضائیـه مـدرس 

و مبلـغ شـدند. نیـز دسـت پروردگان مدرسـه 

فعالیت هـای مثبتـی در زمـان جنـگ تحمیلـی 

داشـته اند، آیـت اهلل موسـوی نژاد نیـز بـا حضور 

گرم خود در جبهه های دفاع از اسـالم و انقالب 

در کنـار دل گرم کـردن رزمنده هـا راه را بـه سـایر 
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طـالب نشـان می دادنـد. مجلـه در شـماره 146 

خـود مصاحبـه ای بـا رئیـس این مدرسـه تحت 

عنـوان برگ هایـی از یـک تجربـه مدیریتـی در 

گفت وگـو با حجت االسالم والمسـلمین اسـتاد 

حاج سـیدمحمد موسـوی نژاد، انجام و منتشـر 

کـرده اسـت.

   درس های مقام معظم رهبری در حوزه مشهد
مقـام معظـم رهبـری در تحول حوزه مشـهد 

نقش آفریـن بودنـد. ایشـان در عیـن نمایندگی 

امـام خمینـی و رهبـری مبـارزه در خراسـان، 

مـدرس حـوزه بودنـد و درس مکاسـب، کفایـه و 

تفسـیر و کالم تدریـس می کردنـد. درس هـای 

در  توفیـق شـرکت  این جانـب  کـه  معظم لـه 

چنـد درس ازجملـه درس مکاسـب، کالم جدید 

و نهج البالغـه و تمریـن منبـر آن را داشـتم، 
انسان سـاز و طلبه پـرور بـود. در درس هـای خود 

طـالب را بـه رسـالت اصلـی و پیامبرانـه خـود 

متوجـه می سـاختند و به آنان یادآور می شـدند 

بـه اهـداف خـرد و انـدک بسـنده نکـرده و خـود 

را بـرای مرزبانـی از دیـن و پیاده کـردن شـریعت 

در جامعـه آمـاده سـازند. ایشـان افزون بر درس 

فقـه و اصـول در حـوزه مشـهد درس تفسـیر، 

حدیـث، نهج البالغـه، کالم قدیـم و کالم جدیـد 

می گفتنـد. در کالم جدیـد کـه این جانب توفیق 

شـرکت در آن داشـتم جمعـی حـدود بیسـت 

نفـر شـرکت داشـتند. کتـاب اصـول فلسـفه و 

روش رئالیسـم عالمـه طباطبایـی متـن درس 
بـود. دونفـر دونفـر باهـم کار می کردنـد.درس 

نوشـته می شـد و اسـتاد بر مطالب نوشته شـده 

و  می کـرد  مطالعـه  را  آن  و  داشـت  نظـارت 

شـاگردان را راهنمایـی می کـرد. این جانـب بـا 

شـیخ محمدحسـن نجفـی از طـالب عبدل آبـاد 

بـودم.  تحقیـق  و  بحـث  شـریک  محـوالت، 

جلسـات هنرهـای تبلیغی و تمریـن منبر نیز از 

دیگـر برنامه هـای معظم له بود. درس مکاسـب 

ایشـان که در مسـجد رضائیه منظم و پربار بود. 

اسـتاد هـرروز نقطه های مهـم درس قبلی، متن 

و محتـوا را از شـاگردان می پرسـیدند و افـرادی 

کـه خـوب تقریـر می کردنـد مـورد تشـویق قـرار 

می گرفتند. اسـتاد گاه به شـاگردان مسن که در 

آخـر بـه دیوار تکیه می دادند بـه مزاح می گفت: 

اصحـاب الجـدار هـم می تواننـد پاسـخ بگویند.

اسـتاد بـر ادبیـات و درسـت خوانی متـون 

تأکید داشـت و در پاسـخ برخی از انقالبیون که 

درس هـا را جـدی نمی گرفتنـد بـر حدیـت درس 

تأکیـد داشـت و همـواره می فرمـود: بی مایـه 

فطیر اسـت. شـیخ علی اسـماعیلی از طلبه های 

روسـتای کریـز کوهسـرخ کاشـمر کـه درسـال 

1354 روزی در درس معظم لـه حاضـر شـده بود 

در خاطـرات خـود نوشـته اسـت: 

بـه اتفـاق دوسـتم پـای درس حاضـر شـدیم 

اسـتاد )آیـت اهلل خامنـه ای( تشـریف آوردنـد و 

در جایـگاه خـود نشسـتند، بـه یکی از شـاگردان 

فرمودنـد: عبـارت بخوان. وی مقداری از عبارات 

مکاسب را خواند. بعد جمله ای را از جهت ادبی 
و اعـراب اشـتباه خواند. اسـتاد حـرف او را قطع 

کردنـد و توضیحاتـی پیرامـون ادبیـات و تأثیـر 

آن در فهـم عبـارات عربـی دادنـد. گالیـه کردنـد 

و فرمودنـد: شـما یـک طلبـه مکاسـب خوان 

هسـتید و نبایـد عبـارت را غلـط بخوانیـد. فـردا 
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می خواهیـد منبـر برویـد و سـخنرانی کنید، اگر 

به عنوان یک طلبه انقالبی و روشـن فکر مطلب 

درسـتی هـم بگوییـد لکن ابتـدای منبر یا حین 

سـخنرانی آیـه یـا روایتـی را از لحـاظ ادبی غلط 

بخوانیـد صحبـت شـما کم اثـر خواهـد شـد و 

ممکـن اسـت بگوینـد: فالنـی بی سـواد اسـت. 

لـذا یـک طلبـه روشـن فکر باید ادبیـات را خوب 

بخوانـد. بایـد فـن بیـان و سـخن گفتن را بلـد 

باشـد. بایـد نوشـتن و روان نوشـتن بدانـد و در 

ایـن  رابطـه می تـوان از سـخنرانی های جنـاب 

آقـای فلسـفی )واعـظ فلسـفی( اسـتفاده نمود. 

دکتـر  نوشـته های  و  سـخنرانی  از  می تـوان 

شـریعتی اسـتفاده کرد. بعد فرمودند: البته من 

به محتوای آن کارندارم مطالب خوبی هم دارد. 

اشـتباهات فراوانـی هـم ممکـن اسـت داشـته 

باشـد. مقصـودم فقـط از جهـت شـکل سـخن و 

نوشـته های ایشان است. این ها 

را کـه می گویـم نـه این کـه روی 

فقـه و اصـول کار نکنیـم. آن هـا 

اصل اسـت و این ها حاشـیه کار 

کـه الزم هم هسـت. همین اآلن 

کـه من با شـما صحبـت می کنم 

بـه انـدازه وزن هریـک از شـماها 

نوشـته های فقهی و اصولی دارم 

کـه اگـر بـاور نداریـد می توانیـد 

تـو  و  منـزل  بیاوریـد  تشـریف 

گنجـه خانه مـان آن ها را به شـما 
نشـان می دهند و شما ببینید.84

اسـتاد در آسـتانه تعطیـالت 

مناسـبت های  یـا  تابسـتان 

تبلیغـی محـرم و یـا مـاه رمضـان بـرای طـالب 

مفصـل سـخن می گفتنـد و آنـان را راهنمایـی 

می کردنـد. 

استــــاد سیدعبـدالکــــریم هاشـــمی نژاد 

اقتصـــادی  درس  نیـــز   )1360 )شـــهادت 

ــن درس  ــرد. ایـ ــس می کـ ــه ای تدریـ مقایسـ

ـــان  ـــه میرعلمخ ـــک در کوچ ـــجدی کوچ در مس

ـــزار  ـــده ای از طـــالب برگ ـــا حضـــور ع ـــاغ ب چهارب

ــتند.  ــا را می نوشـ ــالب درس هـ ــد و طـ می شـ

ــه در  ــن درس کـ ــن دوره از ایـ ــده در ایـ نگارنـ

ســـال های منتهـــی بـــه انقـــالب برگـــزار 

ــت. ــرکت داشـ ــز شـ ــد نیـ می شـ

  خاستگاه انقالب
انقـالب اسـالمی ایـران، تحولـی بنیادیـن 

در جامعـة معاصـر ایـران و جهـان ایجـاد کـرد و 

نظامی براسـاس اندیشـه اسـالمی و برخاسـته 

از مبانـی نگـرش اجتهـادی بـا 

هدایـت و تدابیـر امـام خمینـی 

تحـول  ایـن  گرفـت.  شـکل 

گسـترده، به اسـتوانه های فکری 

نیازمنـد بـود که افزون بـر مبارزه 

بـا رژیمـی متکـی بـه ابرقـدرت 

و  کنـد  نظام سـازی  جهانـی 

اقتصـادی،  توان مندی هـای 

راه  تـداوم  بـرای  اجتماعـی 

خـود فراهـم سـازد بـدون تردیـد 

روحانیـت و حوزه خاسـتگاه این 

نظـام بود. روش آموزشـی شـیخ 

عبدالکریـم حائـری و پس از وی 

آیـت اهلل بروجـردی بـرای تربیت 

گــر به عنــوان یــک طلبــه انقالبــی  ا
و روشــن فکر مطلــب درســتی هــم 
بگوییــد لکــن ابتــدای منبــر یــا حین 
ســخنرانی آیــه یــا روایتــی را از لحــاظ 
صحبــت  بخوانیــد  غلــط  ادبــی 
شــما کم اثــر خواهــد شــد و ممکــن 
اســت بگوینــد: فالنــی بی ســواد 
اســت. لــذا یــک طلبــه روشــن فکر 
بایــد ادبیــات را خــوب بخوانــد. 
ســخن گفتن  و  بیــان  فــن  بایــد 
و  نوشــتن  بایــد  باشــد.  بلــد  را 
ایــن  در  و  بدانــد  روان نوشــتن 
ــوان از ســخنرانی های   رابطــه می ت
)واعــظ  فلســفی  آقــای  جنــاب 

فلســفی( اســتفاده نمــود.
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نسـلی فقیـه، متفکـر، پارسـا و 

انقالبـی از علمـا کـه افزون بـر 

فهـم فقیهانه دیـن توان مواجهه 

فکـری و اجتماعی با جریان های 

در  باشـند  داشـته  را  معـارض 

آماده کـردن  و  انقـالب  تکویـن 

هسـته های اصلـی آن مؤثـر بود. 

چـه امـام خمینـی دسـت پرورده 

حاج شـیخ بود و مکرر می گفت: 

اگـر وی امـروز زنـده بـود همـان 

کاری کـه مـن کـردم وی نیـز 

انجـام مـی داد.85 یـاران انقالبـی 

و اسـتوار امـام خمینـی ماننـد: 

شـهید بهشـتی، اسـتاد مطهری، 

حسـینعلی  ربانی شـیرازی، 

سیدعبدالحسـین  منتظـری، 

محمـد  شـیخ  دسـتغیب، 

اشـرفی اصفهانی،  و  صدوقـی 

هاشـمی نژاد،  سـیدعبدالکریم 

سـیدعلی خامنـه ای، و هـزاران طلبـه فاضـل 

دسـت پرورده حـوزه درسـی حائـری و بروجردی 

بودنـد و در مکتـب امـام خمینـی بالیدند و این 

تحـول بی بدیـل در تاریـخ حوزه هـا در مقایسـه 

بـا نهضـت مشـروطه و نهضت ملـی نفت که آن 

هـم بـا پایمـردی روحاینـت رقـم خـود بی بدیل 

بـود. فعالیـت حوزه هـا در دهـه بیسـت به ویـژه 

پس از سـقوط رضا شـاه، تأسیس مدارس جدید 

حـوزوی بـا روی کـرد آموزشـی نویـن و نگاهـی 

جهـان شـمول نسـلی انقالبـی و فعـال را در 

حوزه هـای علمیـه به وجـود آورد کـه بـا تکیه بر 

باورها و اعتقادات دینی و توجه 

به نیازهای زمان و نگرش جامع، 

نسـبت  اجتماعـی  و  عقالنـی 

بـه اسـالم در عرصـه مبـارزات 

فرهنگی و سیاسی حاضرشد و با 

اسـتفاده از فضاهـای فرهنگی و 

مطبوعاتـی زمینه هـای فرهنگی 

تحـول انقالبـی را فراهـم آورد.86 

تدویـن کتـاب »والیـت فقیـه یا 

مجموعـه  اسـالمی«  حکومـت 

درس هـای فقـه امـام خمینـی 

از  یکـی  به عنـوان  درنجـف 

قسـمت های مهـم مبانی نظری 

بـه  منتهـی  دهـه  در  انقـالب، 

پیـروزی انقـالب اسـالمی، تأثیر 

عمـده ای در ترسـیم چهارچـوب 

حکومـت جانشـین رژیـم پهلوی 

و برانگیختـن احسـاس وظیفـه 

بـرای حضـور انقالبـی داشـت. 
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آورد. فراهــم  را  انقالبــی 
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