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مقدمه
اوانتاسـیسحـوزهعلمیـهقـمبـاسـختترینشـرایطتاریخسیاسـیایران
همـزادشـدهبـود.ازیـکسـونهضـتمشـروطهدرایـرانبـهنتیجهنرسـید
وروحانیـتازپیامدهـایآندچـارافسـردگیشـدوبـرایمدتهـابـهدرون
خـودفـرورفـت.ازسـویدیگـر،بـابـهقـدرترسـیدنرضاخاندرسـال
1304شروحانیتوارددورهایشـدکهمعمواًلروحانیونازآنبهبدییاد
میکنـد.تالشهـایمتجددانـهدولترضاشـاهونخبگانخاصاودربسـط
اندیشـههایمـدرن،بـررونـدروبهتزایدمحدودسـازیروحانیـتکهازدو
دهـهقبلآغازشـدهبودتأثیربسـیاریگذاشـت.ازنظـررضاخان،روحانیت
مدافـعوحافـظوضعیتـیغیـرمـدرنبودکـهمیبایسـتقلمـروواقتدارش
کوتـاهونفـوذشتقلیلیابد؛اماشـانسحـوزهآنروز،حضورآیتاللهحائری
بـودکـهتوانسـتحـوزهراحفـظونسـلیازمجتهدیـنراتربیتکنـدکهدر

تحـوالتسیاسـیبعـدازاونقشبسـیاریایفـاکردند.

حوزه علمیه قم
در عصر شیخ عبدالکریم حائری 



14
01

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
   

هم 
فد

و ه
هم 

زد
شان

ره 
شما

81
قـم،  قلـب مذهـب تشـیع ایـران اسـت و هر 

آنچـه در ایـن شـهر اتفاق می افتـد اهمیت ملی 

دارد. وجـود حـرم حضرت معصومه و مدارس 

دینـی و حضـور مراجـع دینـی در ایـن شـهر و 

نیـز گسـترش و پراکندگـی مقلدان ایـن مراجع 

در سراسـر ایـران، همـه ایرانیـان را بـا این شـهر 

پیونـد معنـوی داده اسـت. محدثـان،  قـم را از 

ابتدای اسـام همچون پناهگاه و دژ مسـتحکم 

شـیعه توصیـف کرده انـد. در روایتـی آمـده کـه 

پیامبر به هنگام معراج، شـکل شـهر قم را در 

آسـمان چهارم دیده و جبرئیل به او گفته اسـت 

کـه بنـدگان خـدا در آنجـا اجتمـاع می نمایند.1 

شـهری اسـت کـه خداونـد بـه آن لطـف دارد و 

می توانـد ملجـأ و پناهـگاه مؤمنـان بـه هنـگام 

وقـوع رنـج و محنـت باشـد.2 قم 

آشـیانه آل محمد است که اگر 

اهالـی آن نباشـند دیـن خـدا از 

میـان مـی رود3 و باالخـره اینکه 

علم در نجف اشرف ، چون مار به 

زمیـن فـرود می رود و از شـهر قم 

سـر بـر مـی آورد.4 ایـن احادیث ـ 

همـان روایاتـی اسـت که شـیخ 

محمدتقـی بافقـی، در یکـی از 

مجالـس دیـد و بازدید بر آیت اهلل 

شـیخ عبدالکریم حائـری یزدی ـ 

که در سـال 1301 شمسـی جهت 

زیـارت حضـرت معصومـه بـه 

قـم آمـده بـودـ قرائـت کـرد و او را قانـع نمـود 

کـه بـا تأسـیس حـوزه علمیـه ای در ایـن شـهر، 

تحقق بخـش مفـاد ایـن احادیث باشـد.5 با این 

همـه، آنچـه بـر اهمیـت قـم می افزایـد و به آن 

چهـره دیگری می بخشـد تأسـیس حـوزه علمیه 

در ایـن شـهر اسـت؛ امـا ایـن بـار نـه در پنـاه و 

حمایـت حکومـت سـلطنتی، بلکـه در تقابـل با 

آن شـکل گرفـت؛ البتـه تقابلـی کـه در آغـاز، به 

سـتیز با آن نینجامید و به فرورفتگی روحانیت 

و بی عاقلگـی اش بـه جهـان پیرامونـی منجـر 

گردیـد. ایـن فرورفتگـی کـه بـه روحانیت عصر 

حائـری خصلـت گنوسـی Gnostic  می بخشـید و 

آنـان را ناامیدانـه از بیـرون بـه درون متمایـل 

می سـاخت، پیـش از رضاخـان نیـز آغـاز شـده 

بود و او تنها به آن عمق و گسـتردگی بیشـتری 

بخشـید. برآیند شکست مشروطه برای حوزه ای 

که هم اینک در آسـتانه تأسـیس بود گران تمام 

شـد و آن را مجبـور سـاخت تـا با 

شـّر قلمدادکردن جهـان خارج از 

خـود،  تنها به حفظ فضیلت های 

خویش بپـردازد. 

الفـ  مشروطه و  انزوای روحانیت
بـدون تردیـد آنچـه کـه زمینه 

را  فرورفتگـی  چنیـن  بسـتر  و 

مخالفـت  می سـاخت،  فراهـم 

و تکفیرهـای درونـی روحانیـت 

در جریـان مشـروطه و تـاش 

سـکوالر  مشـروطه خواهان 

جهـت حـذف روحانیـت از رونـد 

تحـوالت در تـب و تاب سـال های میانه به پس 

از مشـروطه بـود. علمـا کـه در آغاز،  پرشـورترین 

حامیـان مشـروطه بودنـد و بارهـا بـر وجـوب 

قــم،  قلــب مذهــب تشــیع ایــران 
اســت و هــر آنچــه در ایــن شــهر 
ملــی  اهمیــت  می افتــد  اتفــاق 
حضــرت  حــرم  وجــود  دارد. 
و  دینــی  مــدارس  و   معصومــه
ایــن  در  دینــی  مراجــع  حضــور 
کندگــی  ــز گســترش و پرا شــهر و نی
مقلــدان ایــن مراجــع در سراســر 
ایــران، همــه ایرانیــان را بــا ایــن 
شــهر پیونــد معنــوی داده اســت. 
محدثــان،  قــم را از ابتــدای اســام 
همچــون پناهــگاه و دژ مســتحکم 

کرده انــد. توصیــف  شــیعه 
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آن تأکیـد کـرده و مخالفـت بـا 

 آن را مخالفـت بـا امـام زمـان

بشـمار می آوردنـد، کم کم بر سـر 

مفاهیـم و نحوۀ شـکل گیری آن 

در مقابـل هـم ایسـتادند. شـیخ 

فضـل اهلل نـوری،  اسـتاد شـیخ 

مهم تریـن  حائـری  عبدالکریـم 

و پرنفوذتریـن روحانـی پایتخت 

بود که محکوم به اعدام و سپس 

در ماءعـام بـه دار آویخته شـد. 

ایـن بـرای اولیـن بـار بـود که در 

ایـران یـک مجتهد بزرگ به دلیل 

عمـل کـردن بـه آنچـه وظیفـه 

دینـی خـود تشـخیص داده بـود 

مجـازات می شـد. 

از سـوی دیگـر، آنچـه در فرجـام شکسـت 

بـود  آن  نهضـت مشـروطه، اهمیـت داشـت 

کـه روحانیـت تنهـا گروهـی بـود که بیشـترین 

لطمات را متحمل شـد. هم به هدف از شـرکت 

خود در مشروطه یعنی تقویت جامعه اسامی،  

جلوگیـری از نفـوذ بیگانـگان و رهایـی از ظلم و 

برطرف کردن فقر اقتصادی و سرانجام گسترش 

دینداری، نرسـید و هم با از دسـت دادن منزلت 

اجتماعـی خـود، دوران تحقیرآمیـزی را تجربـه 

کـرد و همچـون حامـان سـنت در قبـال تجـدد 

آمرانـه رضـا شـاه مـورد انتقـادات بسـیاری قرار 

گرفت.

دل  اوضـاع  چنیـن  هـوای  و  حـال  در 

سـردکننده ای بـود کـه هـم کسـانی که بر شـیخ 

عبدالکریـم حائـری اصـرار می کردند با اقامتش 

در قـم،  حـوزه ای بنـا کنـد و هـم 

خود شـیخ که چنین پیشـنهادی 

را پذیرفت از پریشـانی روحانیت 

در سـال های پـس از مشـروطه، 

آنـان  بی پناهـی  از  و  نگـران 

آنکـه  به ویـژه  می هراسـیدند؛ 

حائـری دریافتـه بـود که مداخله 

انگلسـتان در کودتای رضاخانی، 

احتمـااًل روحانیـت را در رونـد 

تحـوالت آینـده از میـان خواهـد 
6 برد.

حائری با آنکه بشـدت نسبت 

بـه انگلیـس بدبیـن بـود؛ امـا 

عاقـه ای به مشـروطه نداشـت. 

نـه در دفـاع از آن سـخن گفـت 

و نـه در مخالفـت بـا آن موضعـی گرفـت و بـه 

حمایـت از اسـاتیدش یعنـی آخونـد خراسـانی 

و شـیخ فضـل اهلل نـوری، هیـچ گاه بـه صحنـه 

نیامـد. بـا وجـود اینکـه او در آسـتانه مشـروطه 

در سـال1318 قمـری بـه دعـوت حـاج محسـن 

عراقـی از عـراق بـه اراک آمـد؛ ولـی بـا آغـاز 

مشـروطه، مجددًا به عراق بازگشـت و در کربای 

معلی سـکنی گزید. دلیل نرفتن او به نجف آن 

بـود کـه در نجـف گفتگوهایی بین آسـید کاظم 

یـزدی و آخونـد خراسـانی در باب مشـروطه بود 

کـه »حائـری می خواسـت نـه در طرفیـت ایـن 

باشـد و نه طرفیت آن، بنابراین، کتابی از سـید 

درس می گفـت و یـک کتـاب از آخونـد. یعنـی 
مـن بی طرفـم«.7

شـاید مشـاهده او از اختافـات بیـن علمای 

ــبت  ــدت نس ــه بش ــا آنک ــری ب حائ
امــا  بــود؛  بدبیــن  انگلیــس  بــه 
عاقــه ای بــه مشــروطه نداشــت. 
نــه در دفــاع از آن ســخن گفــت و 
نــه در مخالفــت بــا آن موضعــی 
گرفــت و بــه حمایــت از اســاتیدش 
یعنــی آخونــد خراســانی و شــیخ 
بــه  هیــچ گاه  نــوری،  فضــل اهلل 
بــا وجــود اینکــه  صحنــه نیامــد. 
در  مشــروطه  آســتانه  در  او 
دعــوت  بــه  قمــری  ســال1318 
حــاج محســن عراقــی از عــراق بــه 
ک آمــد؛ ولــی بــا آغــاز مشــروطه،  ارا
گشــت و در   بــه عــراق باز

ً
مجــددا

گزیــد. کربــای معلــی ســکنی 
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نجف در باب مشـروطه بود که در سـفر دومش 

به اراک در سـال 1332 قمری شـروطی گذاشت 

و صرفـًا بـه ترویـج و بسـط حـوزه علمیـه ایـن 

شـهر پرداخـت و کوشـید یـک پایـگاه اسـتوار 

مذهبـی جهـت مقابله با انحراف 

آمـده  پدیـد  خرابکاری هـای  و 

از مشـروطه بنـا کنـد. مرحـوم 

حائری حتی در پاسـخ به دعوت 

اسـتادش،  محمدتقـی شـیرازی 

معـروف بـه میـرزای دوم، جهت 

بازگشـت بـه عراق، اسـتدالل کرد 

کـه ایـران رو بـه تباهـی و فسـاد 

مـی رود و بایـد بـرای مبـارزه بـا 

فسـاد در ایران حـوزه ای به وجود 

آورد.8 مـراد او از فسـاد، نفـوذ 

انگلیس هـا در فرجـام مشـروطه 

بود که ایران را رو به فساد سوق می داد.9 شبیه 

همیـن اسـتدالل نیـز به هنـگام اقامت ایشـان 

در قـم در خاطـرات صـدر االشـراف آمـده اسـت:

»در مراجعـت از محـات بـه قـم، به دیـدن 

شـیخ عبدالکریـم حائـری رفتـم مـرا در اطـاق 

اندرونـی پذیرفـت و به خاطـر دارم از اوضـاع 

وقـت، بـه طـوری گریه کرد که مثل باران اشـک 

می بارید و می گفت انگلیسـی ها حلقوم اسـام 

و مسـلمین را گرفته انـد و تـا آن را خفـه نکننـد 
دسـت بردار نیسـتند.10

درواقـع همـان انگیـزه ای که حائـری را برای 

بـار دوم بـه اراک کشـانده اسـت، همـان نیـز بـا 

ترکیبی از جنبه های قداست آمیز قم، او را قانع 

کرد به این شهر مهاجرت کند. با استقرار ایشان 

در قـم، دارالشـفاء کـه عوام النـاس به آن حوض 

قهـوه می گفتنـد و روزگاری جهـت سـکونت 

غریبه هـا و مریض هـا از سـوی فتحعلی شـاه 

قاجـار سـاخته شـده بـود   و نیـز مدرسـه فیضیه 

کـه محـل رفـت و آمـد مـردم،  

تجمـع گدایـان و حمـل جنازه به 

حـرم بـود،  سـر و سـامان یافت و 

رسـمًا حـوزه علمیه قـم فعالیت 

خود را شـروع کرد؛11 همچنان که 

آیت اهلل حسـین بدال نقل می کند 

بسـیاری از عاقمنـدان بـه علوم 

دینـی به این شـهر سـرازیر شـده 

و آن را بـه کانـون مذهبـی ایـران 

مبـدل سـاختند؛ ولـی آنچـه در 

ایـن میـان اهمیـت می یافـت 

روحانیونـی  و  افـراد  مهاجـرت 

بـود کـه پـس از اعـدام نـوری و تـرور بهبهانی از 

جریان مشروطه سرکوفته شده و هم اینک جزو 

ارادتمنـدان حائـری شـده بودنـد؛ ازجملـه ایـن 

افـراد می توان به سـهام الدوله )حـاج جعفرقلی 

جلیلوند رضایی(، حاج مهدی مازندرانی، شـیخ 

محمـد سـلطان الواعظیـن و حاج میرزا رشـدیه 

نـام بـرد.12 حضـور ایـن افـراد در قـم به نوعـی 

تقویـت نـگاه منفـی حائـری بـه مشـروطه بود. 

مشــروطه در فضایــی کــه حائــری ســاخته 

بــود تبدیــل بــه شــّری شــده بــود که کســی از آن 

ــاره اش بنــدرت تأمــل  ســخن نمی گفــت و درب

ــه  ــم ب ــه ق ــده آن ب ــتان نیام ــا داس ــد ت می ش

فراموشــی ســپرده شــود. همیــن دلیــل خوبــی 

بــود حــوزه قــم در عصــر پهلــوی شــاهد جریــان 

بــه  نائینــی،  میــرزای  کــه  زمانــی 
همــراه عــده ای از علمــای عــراق 
دولــت  بــا  مخالفــت  دلیــل  بــه 
انگلیــس بــه ایــران تبعیــد و مدتــی 
از  ســخنی  کــرد  اقامــت  قــم  در 
مشــروطه بــه میــان نیــاورد و بــا در 
پیــش گرفتــن سیاســت مماشــات 
غیــر  رونــد  عمــًا  شــاه،  رضــا  بــا 
سیاســی شــدن حــوزه علمیــه قــم 
را تعمیــق بخشــید و بــر پیــروزی 
در  یــزدی  کاظــم  آیــت اهلل  تفکــر 

گذاشــت. ایــن شــهر صحــه 
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حتــی  نباشــد،  مشــروطه خواهی  مدافــع 

زمانــی کــه میــرزای نائینــی، بــه همــراه عــده ای 

از علمــای عــراق بــه دلیــل مخالفــت بــا دولــت 

انگلیــس بــه ایــران تبعیــد و 

مدتــی در قــم اقامــت کــرد 

ــان  ــه می ســخنی از مشــروطه ب

ــن  ــش گرفت ــا در پی ــاورد و ب نی

سیاســت مماشــات بــا رضــا 

شــاه، عمــًا رونــد غیــر سیاســی 

شــدن حــوزه علمیــه قــم را 

تعمیــق بخشــید و بــر پیــروزی 

تفکــر آیــت اهلل کاظــم یــزدی در 

ایــن شــهر صحــه گذاشــت؛ البته 

زمانــی کــه نائینــی در قــم بســر 

می بــرد دیگــر از فعالیت هــای 

مشــروطه خواهی خــود کنــار 

ــام مشــروطه  ــی ن جســته و حت

ــان جــاری نمی ســاخت  ــر زب را ب

و بیشــتر  بــه مســئله اســتعمار حســاس شــده 

ــود. حساســیتی کــه او را در سیاســت عــراق  ب

ــه  ــدی روان ــوان تبعی ــه عن ــپس ب ــر و س درگی

ــود  ــن خ ــه، ای ــن هم ــا ای ــود. ب ــرده ب ــم ک ق

می توانســت حائــری را کــه بشــدت بــه دولــت 

انگلیــس بدبیــن بــود بــا تبعیدشــدگان همــراه 

ســازد؛ ولــی او نــه علیــه دولــت انگلیــس 

موضعــی گرفــت و نــه اجــازه داد، کســی علیــه 

ــا کمــال  ــا ب ــد. او تنه ــت ســخنرانی کن آن دول

متانــت، درس خــود را تعطیــل و نمــازش را 

ــه ســید ابوالحســن اصفهانــی واگــذار نمــود  ب

و شــاگردان خــود را ســفارش بــه رفتــن کاس 

آنهــا کــرد و بیــش از آن اقدامــی بعمــل نیــاورد. 

بـ  رضاخان و گریز روحانیت
بـا بـه قدرت رسـیدن رضاخان 

در سـال 1304 شمسـی، حائـری 

و حـوزه اش وارد دوره ای شـد کـه 

همـواره روحانیـت از آن بـه بدی 

یـاد می کنـد. ایـن دوره شـاید 

تقدیـر آخرالزمانـی روحانیـت به 

حسـاب آیـد، آنـگاه کـه شـریف 

رازی بـه اسـتناد بـه ایـن حدیث 

مـروی از پیامبـر فرمود: »خیرج 

ویـن رجـل امسـه اسـم بـی يسـرع،  بقز
و  املشـرک  طاعتـه  ایل  النـاس 
«. برخـی 

ً
املؤمـن میـل ااجلبـال خوفـا

از روحانیـون بـه قـدرت رسـیدن 

رضاخـان را یکـی از نشـانه های 

آخرالزمان می دانسـتند.13 شـاید 

اگـر رضـا خـان بـه سـلطنت نمی رسـید و تقدیر 

نمی خـورد،  رقـم  چنیـن  روحانیـت  تاریخـی 

کلنجارهـای سـابق روحانیـِت تهـران و نجـف 

اشـرف با مشـروطیت به قم نیز سـرایت می کرد 

و اختافـات آنهـا در بـاب اسـتبداد و اشـتراط و 

سـایر مفاهیـم دربـارۀ آن بـه روحانیـت قم افق 

جدیـدی می بخشـید و گفت وگوهـای ناتمـام 

آنان را به فرجامی می رسـانید؛ ولی ظهور دولت 

کمالیستی رضا خان که کلیت روحانیت را نفی 

می کرد، سـبب شـد تا روحانیت در قبال تجدد و 

مشـروطه ای که بر آن تکیه زده،  موضعی منفی 

بگیـرد و نسـبت بـه آن هـا بدبین شـود. 

رضــا  کمالیســتی  دولــت  ظهــور 
خــان کــه کلیــت روحانیــت را نفــی 
می کــرد، ســبب شــد تــا روحانیــت 
در قبــال تجــدد و مشــروطه ای کــه 
بــر آن تکیــه زده،  موضعــی منفــی 
بگیــرد و نســبت بــه آن هــا بدبیــن 
شــود. گرچــه رضاخــان در اوایــل 
تحکیــم پایه هــای قــدرت خویــش 
بــرای  مناســب  زمینــه  ایجــاد  و 
خلــع احمدشــاه و منزوی کــردن 
و  علمــا  بــا  خــود،   مخالفیــن 
حســنه ای  روابــط  روحانیــت، 
ع را رعایــت  داشــت،  ظواهــر شــر
می کــرد و بــه مقدســات اســامی 
احتــرام می گذاشــت و حتــی ســه 

بــار هــم بــه قــم ســفر کــرد.
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گرچـه رضاخـان در اوایـل تحکیـم پایه هـای 

قـدرت خویـش و ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای 

خلـع احمدشـاه و منزوی کـردن مخالفین خود،  

بـا علمـا و روحانیـت، روابط حسـنه ای داشـت،  

ظواهـر شـرع را رعایـت می کـرد و بـه مقدسـات 

اسـامی احتـرام می گذاشـت و حتـی سـه بـار 

هـم بـه قـم سـفر کرد و ظاهراً  بـه توصیه علمای 

قـم و مراجـع تبعیـدی نجـف اشـرف از فکـر 

جمهوری خواهـی منصرف می شـود؛ ولی عاقه 

و تصمیم او به مدرن سـازی، ضرورتًا او را با دو 

دسـته از مخالفیـن طبیعی؛ یعنـی زمینداران و 

روحانیـت مواجـه کـرد. زمیـن داران؛ ازآن رو که 

رونـد صنعتی شـدن،  موقعیـت آنـان بـر زمین و 

دام را بـه مخاطـره انداخت و روحانیت؛ ازاین رو 

کـه آنهـا حافظـان بـرج و بـاروی جامعه سـنتی 

ایراننـد و از نظـر ایدئولـوژی دولـت رضاخانـی ، 

ریشـه عقب ماندگـی و سـر راه ترقـی به حسـاب 

می آمدنـد.14 بـه همین دلیل متحـدان طبیعی 

او بازاریـان و روشـنفکران بودنـد کـه همـان 

اهـداف رضاخـان را دنبـال می کردنـد. ناگفتـه 

نمانـد کـه ایدئولـوژی دولـت رضاخانـی عـاوه 

بـر اندیشـه ضدمذهبـی،  عناصـر دیگـری نیـز 

مثـل ترویـج ناسیونالیسـم در بر داشـت و برای 

حائری و روحانیت که در پی تأسـیس حوزه ای 

مّلـی بودنـد چندان نامطلوب به نظر نمی رسـید. 

از نظـر رضاخـان روحانیـت مدافـع و حافـظ 

وضعیتـی غیـر مـدرن اسـت، کـه بایـد قلمـرو 

اقتـدارش،  کوتـاه و نفـوذش تقلیـل یابـد؛ بـه 

همیـن دلیـل او عمـًا روحانیـت را از حیطـه 

قضـاوت و دادگسـتری کنـار گذاشـت،  حـوزه 

تعلیـم و آمـوزش را از او سـتاند و بـا تسـلط بـر 

موقوفـات، قـدرت مالـی آن را کاهـش و باالخره 

با قانون لباس متحدالشـکل ـ در سـال 1307 ـ و 

منـع مراسـم مذهبـی، هم از تعدد آنان کاسـت 

و هـم بـر انـزوای تـوأم بـا تـرس آنهـا تعمیـق 

بخشـید. بـه موجـب مـاده دوم ایـن قانـون،  

روحانیـون در صورتی معاف به پوشـیدن لباس 

بودنـد کـه از طـرف دو نفـر از مجتهدیـن مجـاز، 

اجازه روایت داشـته باشـند و یا از عهده امتحان 

فقه و اصول ـ که توسـط وزارت معارف به عمل 

می آمـدـ برآینـد.15 پـس از تصویـب این قانون، 

نیروهای انتظامی در سراسـر کشـور با خشـونت 

و توهیـن بـه روحانیـون در صدد اجرای دسـتور 

برآمدنـد. گروهـی از تـرس توهیـن و آزار،  لباس 

روحانـی را از تـن بیـرون آوردنـد و گروهـی کـه 

تحمـل ایـن وضع را نداشـتند در خانه های خود 

منـزوی و یـا بـه این سـو و آن سـو می گریختند. 

بـه نوشـته وزیر دادگسـتری رضاخـان، مأموران 

حتـی اعتنایـی به گواهینامـه روحانیون نکرده، 

بسـیاری از آنـان را توقیـف و بعضـی را مجبـور 

بـه تراشـیدن ریـش می کردنـد و از اذیـت و آزار 

آنهـا در ماءعـام ابـا نمی کردنـد. خـوش رقصی 

مأمـوران شـهربانی بـه جایی رسـید کـه درواقع 

ایـن طبقـه بـه سـتوه آمـده و بسـیاری از ایـن 

طبقـه جـدا و آخر شـب آن هـم در پس کوچه ها 

کـه پاسـبان نبـود آمـد و رفـت بـه تـرس و لـرز 
می کردنـد و بیشـتر اوقات مقیـم خانه بودند.16

امـا روایـت شـریف رازی کـه خـود آن دوره را 

لمـس کـرده، جالب تر اسـت:

تعقیـب  و  می آوردنـد  فشـار  طـوری  »بـه 
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نمودنـد کـه وصـف نتـوان کـرد. همـه روزه دور 

نمی گذاشـتند  و  گرفتـه  را  فیضیـه  مدرسـه 

یـک نفـر عمامـه بسـر بیـرون آیـد. هـر کـس 

بـود فـورًا بدسـت پلیـس داده جلـب نظمیـه و 

آگاهـی نمـوده یـا زندانـی و یـا لبـاس را گرفتـه 

و عمامـه را ربـوده و عبـا را بـه غنیمـت بـرده 

و التـزام گرفتـه و رهـا می نمودنـد و قناعـت 

بـه ایـن انـدازه هـم نکردنـد قـدم میـان فیضیه 

گذاشـته و از اطاق هـا و حجـرات، طاب را چون 

اسـیران رومـی،  کشان کشـان به شـهربانی برده 

و توهین هـا و تحقیرهـا و جسـارات بی انـدازه 

می نمودنـد... طـاب بـه فرمـان غیبـی علیکـم 

بالفـرار، اول طلـوع فجـر بـا هـزاران تـرس و بیم 

از مدرسـه و شـهر خارج و سـر به بیابان گذارده 

پنـاه بـه مسـجد جمکـران، شـاه ابراهیـم،  کـوه 

خضـر و باغـات اطـراف شـهر می بردند تا پاسـی 

از شـب گذشـته خائفـا بـه مـدارس و حجـرات 

برمی گشـتند و شـب را به صبح رسـانیده و اول 
روز بـاز بـه صحـرا می گریختنـد.17

ایشـان در جـای دیگـر می گویـد: »جماعتـی 

بسـیار از طاب که برای دنیا و اشـتغال مناصب 

جمع شـده بودند از حوزه کنار رفته و خود را در 

عداد و پیروان ظلم و ظالم درآورده و به امتحان 

دادن و تصدیـق گرفتـن پسـت های دولتـی را 

اختیـار و سـنگر دیـن را خالی گذاردند«.18 

امـام خمینـی در تعلیقـه ای کـه در سـال 

1309ش بـر »فوائـد الرضویـه« می نویسـد، نیـز 

می گویـد: 

»نوشـتن این اوراق به پایان می برم که دین 

و اهلـش را تحقیـر می کننـد، بـر اهـل شـریعت 

ظلـم می ورزننـد، حرمـت اسـام و ناموس قرآن 

را علنـًا می درنـد، قوانینـی برخـاف قـرآن وضع 

می کننـد، عرصـه را بـر اهـل علـم تنـگ نمـوده 

و آنـان را مجبـور بـه فـرار می کننـد، لباسشـان، 

لباس شـهرت معرفی شـده و جائی برای ماندن 

ندارنـد، خداونـد شـهر قـم را برایمـان دار امـن 

و سـرور بگردانـد و آن را در دورۀ زعامـت حـاج 

شـیخ عبدالکریـم حائـری از شـرور روزگار حفظ 
نماید«.19

 بـا ایـن همـه حائـری، جسـت و گریخـت و 

اذیـت و آزار طلبه هـا را بـر تـرک طلبگـی ترجیح 

مـی داد و بـر خالـی نکـردن حـوزه تأکیـد20 و بـر 

حفـظ اسـرار روحانیـت اصـرار می ورزیـد21 و 

تـاش می کـرد آمـار طاب را مکتـوم نگه دارد و 

توصیـه می کـرد حتی االمـکان، طلبه هـا خود را 

در معـرض دیـد مأمـوران دولتی قـرار ندهند؛22 

ولـی آنچـه کـه کم کـم اتفـاق افتـاد چیـزی بـر 

خـاف میـل حائری بود. بـه موجب یک آمار در 

سـال 1304 شـمارمدارس دینی ایران 282 باب 

و شـمارطلبه های آن 5984 نفـر بـود. شـانزده 

سـال بعـد یعنـی در سـال 1320 )آخریـن سـال 

سـلطنت  رضاخـان( شـمار مـدارس 206 بـاب 

و شـمار طلبه هـای آن بـه 784 نفـر کاهـش 

یافـت23 و حـوزه علمیـه قـم در غیـاب حائـری 

و در پایـان حکومـت رضاخـان کمتـر از 300 نفر 
طلبه داشـت.24

جـ  حائری؛ حمله و دفاع
بـا شـکل گیری چنیـن فضـا و شـرایطی، 

روحانیـت در وضعیتـی قـرار گرفـت کـه مایکل 
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فیشـر از آن بـه »حملـه و دفـاع« یـاد می کنـد. 

دفـاع از آنچـه بـه آرامـی از دسـت می رفـت و 

حملـه بـه آنچـه که در بیـرون از حوزه رخ می داد 

و بـه شـکل گنوسـی یـا قهـر بـا جهـان خـارج 

تبلـور می یافـت. بـا آنکـه رفـت و آمـد رضاخان 

و احمدشـاه بـه قـم و نیـز مهاجـرت علمـای 

تبعیدی به این شـهر و سـایر اتفاقاتی که در آن 

دوره رخ داد می توانسـت قم را بیش از گذشـته 

بـا مسـایل سیاسـی درگیـر سـازد؛  ولـی وجـود 

حائری مانع از سیاسی شـدن حوزه شـد. مشـی 

حائری در قبال حوادث آن دوره همانند فتاوای 

شـرعی اش بشـدت احتیاط آمیـز بـود و بیش از 

آن کـه بـا قـرآن اسـتخاره کنـد، تأمـل می کـرد، 

بـه قـول شـریف رازی، روشـی برگزیـد »تـا هـم 

شـاکیان اقناع شـوند و هم دولتیان، خوشـحال 

گردنـد«.25 جملـه »حـاج شـیخ عبدالکریم مرد 

خیلـی خوبـی اسـت« کام رضاخـان بـود که بر 

حوزویـان  و  دولتمـردان  زبـان 

جـاری بـود26 حتـی علی اصغـر 

حکمـت از دولتمـردان رضاشـاه، 

وجـود حائـری و امثـال او را از 

بخـت اقبـال رضاشـاه دانسـت 

کـه بـا مایمـت رفتـار می کند و 

همـواره اصحـاب و پیـروان خود 

را بـه صبـر و سـکون و احتـراز 

از هـر گونـه فتنـه و غوغـا حـذر 

امـور عرفـی و  می نمایـد و در 

نمی کنـد.27  مداخلـه  سیاسـی 

ایـن در حالـی بـود کـه طاب آن 

روز نیـز به ایـن نتیجـه رسـیده 

بودنـد که مشـی حائری، تنهـا گزینه برای حفظ 

حوزه و روحانیت اسـت. گفته می شـود آیت اهلل 

سـید محمدرضـا گلپایگانی )متوفـی 1374( از 

شـاگردان حائـری، در عالم رؤیا خدمت حضرت 

حجـت رسـیده و در کلماتـی نورانی دیده بود 

کـه نوشـته شـده، اگـر سـختی ها بـه شـما روی 

آورد: فعلیکـم بشـیخ عبدالکریـم.

نصیحـت  را  طلبه هـا  شـیخ  حـاج  »روزی 

می کرد. آه سـردی از دل برکشـید و گفت: آقایان 

اسـام رفـت مـا بایـد اسـام را حفـظ کنیم. روز 

عاشـورا اصحـاب امـام حسـین× می دانسـتند 

کـه آن حضـرت کشـته خواهـد شـد؛ امـا آنهـا 

می گفتنـد بایـد لشـکر کوفـه را سـرگرم کنیـم 

شـاید امام حسـین× دیرتر کشـته شود و دیرتر 

زمیـن خـدا از حجـت اش خالـی شـود مـا هـم 

چنیـن وظیفـه ای داریـم بایـد درس بخوانیم تا 
اسـام بیشـتر بماند«.28

طـاب  کار  حائـری  گرچـه 

خـود را بـا عمـل صحابـه در کربا 

تشـبیه کـرد؛ ولـی خـود،  چـون 

امـام حسـین بـه رویارویی با 

دولـت نپرداخـت و بـا قاطعیـت 

تـوأم با احتیاط، حوزه علمیه قم 

را نیـز غیـر سیاسـی و بـه شـدت 

سـنتی کـرد. او قصـد داشـت کار 

نیمـه تمـام آیـت اهلل فیـض ـ که 

از عزیمـت  چهـار سـال پیـش 

حائـری بـه قـم )1301( از سـامرا 

به این شـهر آمده و به تعمیرات 

الشـفا  دار  و  فیضیـه  مدرسـه 

را  طلبه هــا  شــیخ  حــاج  روزی 
ســردی  آه  می کــرد.  نصیحــت 
آقایــان  گفــت:  و  برکشــید  دل  از 
را  بایــد اســام  مــا  رفــت  اســام 
حفــظ کنیــم. روز عاشــورا اصحــاب 
امــام حســین× می دانســتند کــه 
ــد؛  ــد ش ــته خواه ــرت کش آن حض
لشــکر  بایــد  می گفتنــد  آنهــا  امــا 
کوفــه را ســرگرم کنیــم شــاید امــام 
ــود و  ــته ش ــر کش ــین× دیرت حس
دیرتــر زمیــن خــدا از حجــت اش 
چنیــن  هــم  مــا  شــود  خالــی 
درس  بایــد  داریــم  وظیفــه ای 
تــا اســام بیشــتر بمانــد. بخوانیــم 
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همـت گماشـته بـودـ را بـه فرجام رسـاند و این 

کار جز در سـایه مشـی غیر سیاسی و محتاطانه 

او میسـر نبود. درواقع او، تحقیرهای روحانیت 

از سـوی دولـت را می دیـد و می شـنید کسـانی 

کـه تـا دیـروز دسـت عالمـان را بوسـه می زدنـد 

دیگـر آن هـا را سـوار بـر ماشـین نمی کننـد و 

حتـی بـه گفتـه رازی »اگر در اتوبوِس 25 نفری، 

24 نفـر آن بهایـی و یهـودی و یـک آخونـدی 

سـوار می شـد و احیانـًا ماشـین در راه تصـادف 

می کـرد یـا پنجـر می شـد همـه می گفتنـد ایـن 

از نحوسـت ایـن آخونـد اسـت«.29 ولـی کاری 

از دسـتش سـاخته نبـود و عقیـده داشـت اگـر 

اقدامـی کنـد باقیمانـده اسـام و روحانیـت از 

دسـت مـی رود. گفتـه می شـود روزی آیـت اهلل 

سـیدمحمدتقی خوانسـاری با گایه به او گفته 

بـود می دانیـد دولت پهلوی می خواهـد ایران را 

نصرانـی کنـد، حائری پاسـخ داده بود: می دانم؛ 

ولـی شـما می خواهیـد کاری کنـم کـه او زودتر 
چنیـن کند.30

بـه همیـن دالیـل بود کـه حائری در مسـئله 

مهاجـرت علمـای اصفهـان بـه قـم در اعتـراض 

بـه نظـام اجبـاری و سـربازگیری )1306( از آنهـا 

حمایـت نکـرد31 و حتـی گفته شـد که به بیرون 

از قـم رفـت32 و حتـی به گفته آیت اهلل اراکی، او 

بـه اسـم این کـه مـن ناخـوش احوالم بـا آقایان 

مسـاعدت نکـرد. چـه بسـا اگـر اقدامـی می کرد 

قـم هـم مثـل مشـهد می شـد، چنان کـه تیمور 

تـاش سـخن از بـه تـوپ بسـتن قـم در جریـان 

ایـن واقعـه کرده بود.33 یک سـال بعد، در نوروز 

1307 در ماجـرای سـفر خانـواده شـاه بـه قـم و 

بلوای ناشـی از اعتراض شـیخ محمدتقی بافقی 

بـه رعایـت نکـردن حجـاب، یکبـار دیگـر درایت 

حائری بهانه را از دسـت رضا شـاه که سراسـیمه 

بـا نیـروی نظامـی به قم یورش بـرده بود گرفت. 

شـاید لگدهای رضاخان بر پیکر فقیهی در حرم 

حضـرت معصومـه÷ تدوام بی مصونیت شـدن 

روحانیـت از ماجـرای اعـدام شـیخ فضـل ا... 

نـوری بـه بعـد بـود کـه از یـک جریـان سـکوالر 

ریشـه می گرفـت و حـذف روحانیـت را نشـانه 

رفتـه بـود. بافقـی شـاگرد آخونـد خراسـانی بود 

کـه بـا هجـرت بـه قـم کوشـید حائـری را در 

تاسـیس حـوزه علمیـه قم یـاری رسـاند. او امر 

بـه معـروف را جـدی می گرفـت و قوال و عمًا به 

آن مبادرت می ورزید و در انجام آن، شـاه و گدا 

نمی شـناخت تـا او در قـم بـود ریـش تراشـیدن 

قدغـن بـود و ریشـی تراشـیده نمی شـد.34 امـا 

حائـری مبتلـی بـه اّهـم و مهـم شـد کـه اگـر از 

بافقـی حمایـت کنـد نـه او آزاد می شـود و نـه 

حـوزه ای می مانـد.35 لـذا به رضاشـاه پیغام داد 

که کار بافقی جنبه شـخصی داشـته و حسـاب 

او را از حـوزه جـدا کـرد و با صدور حکمی شـرعی 

فرمـود: »صحبـت و مذاکـره در اطـراف قضیـه 

اتفاقیـه مربـوط بـه شـیخ محمدتقـی بر خاف 

شـرع انـور و مطلقـًا حرام اسـت«،36 حتی رازی 

نقـل می کنـد کـه حائـری گفتـه بـود اسـم حاج 
شـیخ محمدتقـی را هـم پیش مـن نیاورید.37

بـا اجـرای قانـون لبـاس متحدالشـکل، از 

سـال 1308 بـه بعـد، وزارت معـارف همه سـاله 

از طـاب حوزه هـای علمیـه امتحـان بـه عمـل 

مـی آورد. طابـی که در امتحان قبول می شـدند 
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گاه می بایسـت بـه مـدت چنـد سـال، انتظـار و 

صـدور جـواز لبـاس روحانـی می ماندنـد. هفت 

سـال پـس از تصویـب ایـن قانـون بـه تعبیـر 

آغابـزرگ تهرانی، وقتی غرض ورزی و سـوءنیت 

دولت بر حائری روشـن شـد.38 در سـال 1315 

مکاتباتـی بیـن حائـری و وزیـر 

معـارف رد و بـدل شـد که نتیجه 

آن صرفـًا برگـزاری امتحـان در 

شـهر قـم بود.

بنابرایـن آنچه بـر نگرانی های 

حائـری افـزود و باالخـره او را 

مجبـور کرد در 1314 به رضا شـاه 

مخابـره  اعتراض آمیـزی  نامـۀ 

حجـاب  کشـف  مسـئله  کنـد 

گفتـه  بـه  ولـی  بـود،39  زنـان 

رازی ، دولـت 500 قطعـه از ایـن 

نامـه را جمـع آوری و حاملیـن 
آن را دسـتگیر و تبعیـد کـرد40 

و فروغـی، نخسـت وزیر وقـت، 

بـا پاسـخی منفـی و قاطـع، عمـًا حائـری را بـه 

سـکوت وادار نمـود.

گذشـته از ایـن دو سـه اقدامـی کـه گفتـه 

شـد آیـت اهلل حائـری،  در تمام حوادث سیاسـی 

ایـن دوران، هیـچ اقـدام سیاسـی نکـرد. شـاید 

بـه همیـن دلیـل بود که افشـاگری های مدّرس 

علیـه رضاخـان در طـول شـش سـال، طنینی در 

حـوزه علمیه قم نداشـت، حتی تـرور ناموفق او 

و سـپس دسـتگیری و تبعیـدش بـه خـواف بـا 

اعتـراض علمـای قـم مواجه نشـد.

د. روحانیت و فردی شدن فقه
بـا فرورفتگـی روحانیـت، سیاسـت نه تنهـا 

بـه امـری بیگانـه تبدیـل شـد؛ بلکـه ناآگاهـی 

سیاسـِی روحانیـون، یـک فضیلـت بـه حسـاب 

آمـد،41 ایـن به معنـای توقف تمـام گفتگوهای 

فقهـی در بـاب دولت و سیاسـت 

فقـه  بـه  بازگشـت  به نوعـی  و 

در  بـود.  مشـروطه  از  پیـش 

مشـروطه، فقه، جهـت پرداختن 

بـه امـور نوعیـه، شـارژ شـد و 

فقهـای نامـداری در موافقـت و 

یـا مخالفـت بـا مشـروطیت، بـه 

بررسی و نقد فقهی ابعاد مختلف 

آن پرداختنـد؛ ولـی ناکامی های 

سیاسـی متعـددی کـه پـس از 

آن بـرای روحانیـت پیـش آمـد و 

نیـز تبلیغـات شـدیدی کـه علیه 

مذهـب و روحانیـت رواج یافت، 

آنان را قانع سـاخت که نسـبت و 

رابطـه خـود را با مشـروطه قطـع نمایند و فقه را 

همچـون گذشـته در ابعاد فـردی و حتی احکام 

غیـر مبتلـی به آن محصور کننـد. امام خمینی ـ 

کـه خـود بـه همـراه آیـت اهلل حائـری از اراک به 

قم مهاجرت کرد و در تمام مسایل آن روز حوزه 

مشـارکت می جسـت ـ می گویـد:

»نقشـه دیگـری کـه قبـًا کشـیده بودند و در 

عـرض همیـن ]نابـودی روحانیـت[ هـم بـوده و 

توسـعه اش دادنـد ]این بـود[ که آن قدر راجع به 

این معنی که آخوند را به سیاسـت چه؟ ترویج 

کـرده بـود کـه علمـا همـ  بسـیاری از آنهـاـ  باور 

گــر یــک مایــی دخالــت می کــرد  ا
بــه  مربــوط  کــه  امــری  یــک  بــه 
جامعــه بــود. مربــوط بــه گرفتــاری 
می خواســت  ]مثــًا[  بــود  مــردم 
طــرف  دولتــی...  بــا  وقــت  یــک 
بشــودـ ســایر آقایــان کــه باورشــان 
ــد در سیاســت  ــه نبای ــود ک آمــده ب
عنــوان  بــه  را  او  کــرد  دخالــت 
خودشــان  از  سیاســی  آخونــد 
ــا[  ــده آنه ــه عقی ــتند. ]ب نمی دانس
از  کــه  بــود  ایــن  آخونــد  وظیفــه 
منــزل بیابــد بــه مســجد و مســجد 
گــر مــی رود منبــر، مســئله... و  هــم ا

بگویــد. اخــاق 
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کـرده بودنـد و اگـر یک کلمه ]راجع به سیاسـت[ 

گفتـه می شـد می گفـت: ایـن سیاسـت  بـه مـا 

ربطـی نـدارد. اگـر یک مایـی دخالت می کرد به 

یـک امـری کـه مربـوط بـه جامعـه بـود. مربوط 

بـه گرفتـاری مردم بـود ]مثًا[ می خواسـت یک 

وقـت بـا دولتی... طرف بشـودـ سـایر آقایان که 

باورشـان آمده بود که نباید در سیاسـت دخالت 

کـرد او را بـه عنوان آخوند سیاسـی از خودشـان 

نمی دانسـتند. ]بـه عقیـده آنهـا[ وظیفـه آخونـد 

ایـن بـود کـه از منزل بیابد به مسـجد و مسـجد 

هم اگر می رود منبر، مسـئله... و اخاق بگوید. 

یـک کلمـه راجع به گرفتاری هـای جامعه نباید 

بگویـد؛ یعنـی خودشـان ایـن طور تربیت شـده 

بودنـد و تبلیغـات این طـور در مغزهای آنان اثر 
کـرده بود.42

وقتـی شـعار  دیگـر می افزایـد:  در جایـی 

جدایـی دیـن از سیاسـت جا افتـاد و فقاهت در 

منطـق ناآگاهـان غـرق در احکام فردی و عبادی 

شـد و قهـرًا فقیـه هم مجاز نبـود که از این دایره 

و حصـار بیـرون رود و در سیاسـت و حکومـت 

دخالـت کنـد، حماقـت روحانـی در معاشـرت  

بـا مـردم فضیلـت شـد. بـه زعـم برخـی افـراد، 

روحانیـت زمانـی قابـل احتـرام و تکریم بود که 

حماقـت از سـرپای وجـودش ببـارد وگرنه عالم 

سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر 

نیم کاسـه داشـت و این از مسـایل رایج حوزه ها 

بـود کـه هـر کـس کـج راه می رفـت متدین تـر 

بـود.43 ایـن وضـع به گونـه ای نگران کننـده بود 

کـه همـو می گوید: 

»همـان سـال اول، دومـی کـه آمـدم قـم، در 

قـم وضـع جـوری بـود کـه یکـی از روحانیون... 

آنجـا مـورد طعن مردم بود می گفتند در منزلش 

روزنامـه پیـدا می شـود! روزنامـه پیداشـدن در 

منـزل یـک روحانی را نقص می دانسـتند... و به 
او طعـن می زدنـد«.44

و طبیعـی بـود که روحانیت در چنین اوضاع 

و احوالـی بـه قـول جـال آل احمد، فقه را در بند 

مقدمـات و مقارنـات نماز، یا در بند نجاسـات یا 

مطهرات یا سـرگردان میان شـک دو و سـه«45 

محصور نماید و با فرو رفتن در آداب مسـتحبه 

خـواب و خـوراک و بیت التخلیـه، از معـارف 

الهیـه کـه غایـت آمـال اولیـاء اسـت غفلت کند 

و بـا روی برتافتـن از باطـن و حقیقـت واجبات 
الهـی، تنهـا بـه تجوید کلمات همـت گمارد.46

شـاید نزدیک تریـن پیامد چنین مسـئله ای، 

ظهـور تفکـر تحجرگرایـی، جمـود اندیشـه، عدم 

تحـرک و انفعـال سیاسـی در بین روحانیت بود 

کـه از آن زمـان تـا کنـون در حـوزه علمیـه قـم 

ریشـه دوانیده اسـت. مشخصه اصلی این تفکرـ 

کـه حتـی امـروزه بقایـای آن در حـوزه، افـراد و 

متونـی داردـ بی توجهـی آنـان به دنیای جدید و 

توقف در جهان سـنت اسـت. همچنان که امام 

خمینـی از آن دوره بـه مـا گـزارش می دهـد، از 

نظـر آنهـا یـاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسـفه 

و عرفـان گنـاه و شـرک بـه شـمار می رفـت. در 

مدرسـه فیضیـه فرزنـد خـرد سـالم، مرحـوم 

مصطفـی از کـوزه ای آب نوشـید، کـوزه را آب 

کشـیدند؛ چراکـه مـن فلسـفه می گفتـم.47 

جالـب آن کـه بـه گفتـه آیـت اهلل حسـین بدال:

»در آن سـنوات، رفیقـی داشـتم کـه گاهـی 
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اوقـات بـه مدرسـه دار الشـفا می آمـد بـا آنکـه 

اهـل علـم بـود؛ امـا بـا حضـرت 

امـام به لحـاظ عنایـت ایشـان به 

فلسـفه مخالـف بود، ایـن فرد در 

شـمار کسـانی بـود کـه معـروف 

بـود کـه مثنـوی مولـوی را با انبر 

بلنـد می کنـد تـا آلـوده نشـود. 

هـر بـار وارد مدرسـه دار الشـفا 

می شـد تـا نزدیـک حجـره مـن ـ 

که همجوار َمْدرس درس فلسـفه 

امـام بـود ـ می آمـد ولـی جلوتـر 

نمی رفت و پشـتش را به سـمت 

حجـره امـام خمینـی می کـرد و 

علنـًا حکـم بـه تنجیـس و تکفیر 
امـام می نمـود«.48

امـا مهم تـر از مسـئله انجماد 

فکری و مقدس مآبیـ  که بعدها 

بررسـی  بـه  مطهـری  مرتضـی 

مشـهور  منتقـد  در  آن  دالیـل 

تحجرگرایان ـ مجبور شـد والیت فقیهان بر امور 

سیاسـی را خـارج از حـوزه علمیـه قم و در نجف 

اشـرف تبییـن نمایـد.

بـر نظریـه والیـت  »حائـری در آن روزگار 

انتصابـی فقیهـان در امـور حسـبیه )شـرعیات( 

تأکیـد و عمـًا سـلطنت غیـر فقیهـان در حـوزه 

عرفیـات را بـه رسـمیت شـناخت و تأثیـرات 

زیـادی بـر نگـرش شـاگردان خـود در ایـن دوره ـ 

کـه بعدهـا پاره ای از آنها از فقها و اسـتوانه های 

حوزه علمیه قم به شمار آمدندـ گذاشت. از نظر 

وی، »شـأن فقیه جامع الشـرایط اجـرای حدود، 

افتـا،  قضـاوت و والیـت بـر غائبـان و قاصـران 

اسـت. ایـن کجا و تصـدی حفظ 

تجـاوز  از  مسـلمانان  مرزهـای 

فاسـقان و کافران و اداره معاش 

و حفـظ قلمـرو و رفـع سـلطه 
کافـران از ایشـان کجا بـود؟«.49

بـه نظر ایشـان، حفظ اسـاس 

اسـام و صیانـت از نفـوس و 

اعـراض و امـوال مسـلمانان و 

دفـع مفاسـد از ایشـان واجـب 

اسـت؛ ولـی انجـام ایـن امـور 

مهـم متوقـف بـر وجـود افـراد 

بـدون  و  مبسـوط الید  مقتـدر 

ایشـان نظـام معیشـت انسـانی 

و  هـرج  اسـیر  شـده،  مختـل 

تکلیـف،  ایـن  مـرج می گـردد. 

اختصـاص بـه صنـف خـاص و 

طایفـه مخصوصـی نـدارد. هـر 

کـس که قـدرت انجـام این امور 

را دارد مکلـف محسـوب می شـود.50 ادلـه ایـن 

تکلیـف نیـز مطلـق اسـت و دلیـل معتبـری بـر 

اختصـاص تکلیـف اداره جامعـه در عصر غیبت 

بـه حـکام شـرع و فقهـا کـه منصـوب از جانـب 

امام عصر و نائبان ایشـان می باشـد در دست 

نیسـت. فقیهـان قـدر متقیـن تصـدی این امور 

محسـوب نمی شـوند. اگـر غیر فقیهـان از عهده 

ایـن امـور برآینـد مانعی از تعیـن این تکلیف بر 
ایشـان نیسـت.51

بنابرایـن سـلطان شـیعه ای کـه آماده اسـت 

هـرگاه امـام عصـر ظهـور بفرمایـد قـدرت 

بــر نظریــه  گار  آن روز حائــری در 
در  فقیهــان  انتصابــی  والیــت 
کیــد  امــور حســبیه )شــرعیات( تأ
و عمــًا ســلطنت غیــر فقیهــان 
در حــوزه عرفیــات را بــه رســمیت 
بــر  زیــادی  تأثیــرات  و  شــناخت 
گردان خــود در ایــن  نگــرش شــا
کــه بعدهــا پــاره ای از آنهــا  دوره ـ 
حــوزه  اســتوانه های  و  فقهــا  از 
آمدنــدـ  شــمار  بــه  قــم  علمیــه 
»شــأن  وی،  نظــر  از  گذاشــت. 
اجــرای  جامع الشــرایط  فقیــه 
حــدود، افتــا،  قضــاوت و والیــت 
بــر غائبــان و قاصــران اســت. ایــن 
مرزهــای  حفــظ  تصــدی  و  کجــا 
فاســقان  تجــاوز  از  مســلمانان 
و کافــران و اداره معــاش و حفــظ 
کافــران از  قلمــرو و رفــع ســلطه 

بــود؟ کجــا  ایشــان 
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را بـه ایشـان تسـلیم کنـد و بـه تدبیـر جامعـه 

اسـامی و رتـق و فتـق امـور مسـلمانان و دفـع 

اجانـب از سـر حـدات اسـامی اقـدام نمایـد 

ظالـم محسـوب نمی شـود. بـه نظـر حائـری و 

شـاگردش اراکـی، از ادلـه فقهی نحـوه خاصی از 

حکومت در عصر غیبت بدسـت نمی آید و فقیه 

جامع الشـرایط تنهـا بـر شـرعیات یعنـی افتـا و 

تبلیـغ احـکام شـرعی، مراحـل 

نهایـی امـر بـه معـروف و نهی از 

منکـر، اقامـه جمعـه و جماعت، 

قضـاوت و لـوازم آن، جمع آوری 

اداره  شـرعی،   مالیات هـای 

اوقـاف عـام و سرپرسـتی افـراد 

بی سرپرسـت والیـت مخصـوص 

از  کـه  دیـدگاه  ایـن  دارد.52 

ضروریات فقه شـیعه به حسـاب 

می آید مرحوم آیت اهلل حائری را از مسـیر شـیخ 

فضـل اهلل نـوری به فقهای پیش از مشـروطه 

مثـل میـرزای قمـی در »ارشـادنامه« و عامـه 

مجلسـی )متوفـای 1111ق( متصـل می کـرد و 

تلقـی فقهـای مشـروطه خواه از نحـوه اداره دنیا 

در عصـر غیبـت؛ به ویـژه تأکید آنها بر مسـاوات 

و برابـری، حریـت و آزادی و قانـون بشـری را 

همچـون دوره فتـرت، عارضـی بـر ایـن ضروری 

فقـه شـیعه بـه حسـاب مـی آورد.

از سـوی دیگـر، عاوه بـر تضیقاتی که دولت 

رضاخـان در محـدود سـاختن قلمـرو اختیـار 

فقیهان و سـتاندن برخی از شـرعیات مخصوص 

آنهـا روا داشـت، آیـت اهلل حائـری نیـز نظـرًا از 

بی بسـاطتی دسـت فقیهـان در خـارج از امـور 

حسـبیه حمایت ورزید و گفتگو در باب مسـایل 

سیاسـی اسـام را بـه تأخیـر انداخـت. مطابـق 

برخـی از آمارهـا، در طـول حکومـت رضاشـاه 

به ندرت راجع به مسـایل سیاسـی اسـام کتابی 

نوشـته شـد53 و حتـی به گفتـه امـام خمینـی، 

اگـر کسـی َدم از حکومـت اسـامی بـر می آورد، 

گویی بزرگترین معصیت را مرتکب شـده بود و 

کلمـه آخوند سیاسـی، مـوازن با 
آخونـد بی دین شـده بـود.54

بـا درگذشـت آیـت اهلل حائری 

در نیمـه شـب نهـم بهمن 1315، 

دولتیـان مـرگ او را پایـان دوره 

ولـی  دانسـتند؛55  آخونـدی 

همچنان کـه خـود حائـری گفته 

شـما  و  مـی رود  »ظالـم  بـود: 

می مانیـد«56 روحانیـت، نیمـه 

جان57 ماند و در غیاب حائری دید که »چگونه 

متفقیـن رضاخـان را بـا ذلت و خواری از مسـیر 

قـم بـه اصفهـان می برند«.58 با خـروج رضاخان 

از ایران، روحانیت نفس راحتی کشـید و همراه 

مـردم بـه شـادی و سـرور پرداخـت. 

نتیجه گیری
مـروری بـر آنچـه آمـد نشـان داد کـه حـوزه 

علمیـه قـم در شـرایطی توسـط آیـت اهلل شـیخ 

عبدالکریـم حائـری قـوام گرفـت کـه شـرایط یار 

او نبـود. هـم شکسـت مشـروطه بـر جایـگاه و 

موقعیت روحانیت آن دوره تأثیر منفی گذاشته 

بـود و هـم دولـت تجددگـرای رضاخـان در صدد 

تضعیف بیشـتر آن برآمده بود. شـاید اگر حائری 

تحــوالت  طلیعــه داران  درواقــع 
پــس  ایــران  سیاســی اجتماعــی 
کــه  او بودنــد  گردان  از شــا او،  از 
همچــون  نهضتــی  توانســتند 
را  ایــران  در  اســامی  انقــاب 
رهبــری کننــد و بدیــن گونــه دولتــی 
کننــد.  بنــا  شــیعه  آرمان هــای  بــر 
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در آن مقطـع تاریخـی از اراک بـه قـم مهاجـرت 

نمی کـرد و حـوزه دسـت عالمـان دیگـری بـود، 

امـروزه چیـزی بـه نام حوزه قم ـ کـه رقیب حوزه 

نجف باشـدـ وجود نداشـت، گرچه رویه حائری 

از سـوی برخـی از شـاگردانش مـورد انتقـاد قـرار 

می گرفـت؛ ولـی مـرور زمـان نشـان داد کـه او 

چـاره ای جـز ایـن نداشـت کـه حـوزه را بـه درون 

خـود بـاز گردانـد و بنیان های علمی آن را آنچنان 

قـوی کنـد تـا هم در قبال حوزه نجـف کم نیاورد 

و هـم نسـل های بعـدی را از مجتهدینـی آگاه و 

دانا محروم نسـازد. درواقع طلیعه داران تحوالت 

سیاسـی اجتماعی ایران پس از او، از شـاگردان 

او بودنـد کـه توانسـتند نهضتی همچون انقاب 

اسـامی در ایـران را رهبـری کننـد و بدیـن گونه 

دولتـی بـر آرمان هـای شـیعه بنـا کنند. 
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