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حمـالتفکـریوفرهنگـیدورهرضاخـانبهآدابورسـومدینیموجب
کنـارگذاشـتندیـنوروحانیتازمتنتحوالتسیاسـیواجتماعیشـد.
بازگشـتدیـنبـهحوزهکـههمزمانبـاکنارهگیریازامورسیاسـیبود،
باعثشـدتابرخیعلمایصاحبنام؛ازجملهآیتاللهشـیخعبدالکریم
حائـریبـهفکـررفـعکمبودهاونواقـصنهـادروحانیتبهویـژهازلحاظ
فکـری،آموزشـیوتربیتـیبیافتنـد؛بهویژهآنکهمخالفاندینباسـیطره
بـراجتمـاعومحدودیتهـایفـراوانبـرایروحانیـتدرامـورحقوقیو
قضایـی،صـدورمجـوزاندکبـرایمبلغانمذهبـی،گرفتـنموقوفاتاز
روحانیت،ممنوعیتمراسـممذهبیوتبلیغناسیونالیسـم،درصددحذف
ومحوکاملفرهنگاسـالمیدرجامعهبرآمدهبودند.دربرابراینهجوم
همهجانبـه،راهـیجـزتقویـتبنیانهـایفرهنگـیوفکریباقـینمانده
بـود.آیتاللـهشـیخعبدالکریـمحائـریبادرکشـرایطزمـانوپذیرش

تكامل حوزه 
در تعامل با سياست
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کنارهگیریعلماازامورسیاسـیواجتماعیدرسـال
1340هــ.ق،حـوزهعلمیـهقمرابـرایتبدیلکردن

آنبـهیـکپایـگاهفکـریقدرتمند
ایجـادکـردتـادرکنـارحوزههـای
علمیـهعـراق،شـرایطالزمرابـرای
اسـتقرارمرجعیـتدرایـرانفراهـم
کندوبهنوسـازیوتوسـعهنهادهای
دینـیدرایـرانوبـهتبـعآنحفـظ

موجودیـتروحانیـتبپردازد.
ایـران،  بـه  مرجـع  انتقـال 

برجسـته  علمـای  از  دعـوت 

بـرای مهاجـرت بـه قـم و ایجـاد 

اقدامـی  علمـی،  حلقه هـای 

اساسـی بـرای نهـاد روحانیـت 

بود، که بعد از ایشـان توسـط آیت اهلل بروجردی 

ادامـه یافـت و طـی چنـد دهـه، مرکـزی فعـال 

بـرای روحانیـت ایجـاد شـد.

آیـت اهلل شـیخ عبدالکریـم حائری با مسـائل 

سیاسی ناآشنا نبود، بلکه روش پرهیز از دخالت 

در امور را آگاهانه و بنا به دالیلی خاص انتخاب 

نمـود؛ ازایـن رو، حتـی در برخـی امور مذهبی که 

امـکان رویارویـی با حکام را داشـت، خوددداری 

می ورزیـد؛ ولـی در جهت حل مشـکات مذهبی 

و رفع گرفتاری های مردم بسـیار تاش می کرد. 

ایـن روش کلـی برخورد ایشـان پس از سـلطنت 

رضاشاه نیز تغییر نکرد و همانند گذشته احتیاط 

سیاسـی را پیشـه خود قرار داد. به طورکلی، روش 

سیاسـی وی بـا رعایـت اصل تقیه بـود؛ اما آنچه 

در مفهـوم سـاده از تقیـه بـه عنـوان، »سـکوت 

محض« تلقی می شـود، در مورد ایشـان مصداق 

نداشـت. تعامـل زیرکانـه ایشـان بـا سیاسـت و 

حکومـت، فرصت هـای زیـادی فراهم سـاخت تا 

وی بتوانـد اهـداف و آرمان هـای 

خـود را در تکویـن و تکمیل حوزه 

علمیه قم سـامان دهد و از هدم 

و تخریـب آن جلوگیـری نماید.

رابطـه میـان او و رضاشـاه در 

ظاهـر بـر اسـاس احتـرام متقابل 

بود؛بـرای مثـال گفتـه شـده کـه: 

»در اوایـل سـلطنت، رضاشـاه بـه 

قم آمد و در ماقات با ایشـان در 

حـرم حضرت معصومـه گفت: 

»من مقلد شـما هسـتم و شـما را 

دوسـت دارم. ایشـان هـم گفـت: 
مـن هـم شـما را دوسـت دارم«.1

چنیـن احتـرام متقابلـی این امـکان را به وی 

می داد که چهرۀ تهاجمی رضاشاه علیه روحانیون 

را تـا حـدی بـه کنتـرل درآورد و در دورانـی که هر 

کسـی بـه جرمـی گرچه کوچک تحـت تعقیب و 

مجازات قرار می گرفت، حس اعتماد رضاشـاه را 

جلـب نمایـد و بدیـن ترتیب خـود و حوزه علمیه 

قـم را از انهـدام بایـی کـه بـر سـر سـایر مدارس 

علمـی آمـد برهاند، تـا این که بتواند از طریق این 

رابطـه، بـه تعدیـل ظلـم و تعریـض برخـی افـراد 

فاسـد حکومـت اسـتفاده نمایـد2 و باالتر این که 

به نصیحت رضاشـاه بپردازد؛ البته مسـلم اسـت 

که این رویه از سـوی رژیم نیز اسـتقبال می شـد؛ 

ازایـن رو، در برخـی یادداشـت های دولت مـردان 

رژیـم رضاشـاه از روش ایشـان تعریـف و تمجید 
بـه عمل آمده اسـت.3

آیــت اهلل شــیخ عبدالکریم حائری 
بــا مســائل سیاســی ناآشــنا نبــود، 
بلکــه روش پرهیــز از دخالــت در 
گاهانــه و بنــا بــه دالیلــی  امــور را آ
خــاص انتخــاب نمــود؛ ازایــن رو، 
مذهبــی  امــور  برخــی  در  حتــی 
ــکام را  ــا ح ــی ب ــکان رویاروی ــه ام ک
داشــت، خــوددداری می ورزیــد؛ 
ولــی در جهــت حــل مشــکات 
گرفتاری هــای  رفــع  و  مذهبــی 

مــردم بســیار تــاش می کــرد.
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در رویارویـی بـا سیاسـت های فرهنگی رژیم 

رضاشاه، وی تسلیم محض نبود و با حفظ اصل 

تقیـه، بـه گونـه ای بسـیار محرمانـه و زیرکانـه، 

مقاومت هایـی را برخـاف سـیر کلـی جریـان 

تهاجـم بـه ارزش های اسـامی دنبـال می نمود.

و  قدیمـی  حوزه هـای  انهـدام  و  تخریـب 

جایگزیـن کـردن مـدارس جدیـد بـه جـای آنهـا، 

یکـی از سیاسـت های فرهنگـی 

رژیـم رضاشـاه بـود، در رویارویـی 

کـه  بـود  سیاسـتی  چنیـن  بـا 

ایشـان بـا دور نگاه داشـتن حوزه 

از دخالـت در امـور سیاسـی، آن 

را از خطـر انهـدام مصـون نـگاه 

و  ایشـان  شـاگردان  داشـت. 

شـاهدان آن روزگار، همگـی بـر 

ایـن عقیـده متفق  القولند؛4 برای 

مثـال آیت اهلل اراکـی در خاطرات 

خویـش از توطئـۀ شـخصی به نام ناظـم تهرانی 

کـه از سـوی رژیـم مأموریـت داشـت، سـخن بـه 

میـان آورده کـه بـا سیاسـت مدبرانـه آیـت اهلل 

شـیخ عبدالکریـم حائـری خنثـی شـد؛ از سـوی 

دیگر،ایشـان بـا برگـزاری امتحـان بـرای طـاب 

بـه جـذب افراد مسـتعد بـرای تحصیـل در حوزه 

پرداخـت و در گواهـی دادن و اجـازه اجتهـاد بـه 

شـدت احتیـاط می کـرد5 و از این طریق از انتقاد 

رژیـم در ایـن زمینـه جلوگیـری به عمـل آورد.

بـا  تقابـل آیت اللـه شـیخ عبدالکریـم حائـری    
سیاست های کنترل و تحدید حوزه

سیاسـت تحدیـد روحانیـون از سـال 1308 با 

اجـرای قانـون متحدالشـکل کردن البسـۀ مردم 

ایـران آغـاز شـد. مأمـوران رضاخـان در مدرسـه 

فیضیـه طلبه هـا را اذیـت می کردنـد و عمامه ها 

را از سرشـان بـر می داشـتند، بـه ایـن بهانـه کـه 

آنـان را متحدالشـکل سـازند. هـر روز صبح یکی 

از پاسـبان ها بـه مدرسـه می آمـد و طلبه هـا را 

بـه شـهربانی می بـرد و از آنـان التـزام می گرفت 

کـه متحدالشـکل شـوند. به طور 

طبیعـی یکـی دو نفـر از طلبه هـا 

التزام می دادند و آزاد می شـدند؛ 

امـا بـرای فـرار از دسـت مأموران 

از قـم بیـرون می رفتند. روزها در 

بیابان هـا و باغ های اطراف شـهر 

زندگـی می کردنـد و شـب هنگام 

بـه مدرسـه بـاز می گشـتند؛ از 

جملـه مـواردی کـه گفتـه شـده 

آیت اهلل شـیخ عبدالکریم حائری 

سـکوت کرد، در مورد متحدالشـکل شـدن لباس 

بود. موضوع تأیید اتحاد شـکل البسـه از سـوی 

ایشـان چنان کـه صحـت داشـته باشـد، عمـًا 

رعایـت نشـد؛ به عـاوه ایشـان بـه مقابلـه بـا 

طـرح دولـت برخاسـت. بـر اسـاس مادۀ ششـم 

قانـون متحدالشـکل، طـاب مشـتغل بـه فقـه 

و اصـول بایـد از عهـده امتحاناتـی کـه از آنـان 

صـورت می گرفـت برآینـد. جالـب آن کـه مـواد 

امتحانـی شـامل تاریـخ و جغرافـی و ریاضـی و 

زبـان خارجی می شـد؛ بدیهی اسـت ایـن قانون 

بهانـه ای بـرای تحدیـد روحانیـون بـود و حتـی 

اگـر روحانیـون در امتحانـات قبـول می شـدند، 

حکومـت بـه بهانه هـای واهـی از صـدور جـواز 

سیاســت های  بــا  رویارویــی  در 
رضاشــاه،  رژیــم  فرهنگــی 
بــا  و  نبــود  محــض  تســلیم  وی 
گونــه ای  بــه  تقیــه،  اصــل  حفــظ 
زیرکانــه،  و  محرمانــه  بســیار 
برخــاف  را  مقاومت هایــی 
بــه  تهاجــم  جریــان  کلــی  ســیر 
دنبــال  اســامی  ارزش هــای 

. د می نمــو
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خـودداری می کـرد. بـر طبـق اسـناد موجـود، 

آیت اهلل شـیخ عبدالکریم حائری مکرر به حاکم 

قـم در مـورد صـدور جـواز طـاب و روحانیـون 

سـفارش می کردنـد.6 وی شـخصًا بـه تعـدادی 

از افـراد اجـازۀ کتبـی و اجتهـاد و رسـیدگی بـه 

امور شـرعیه می داد و جوازهای ایشـان هرچند 

بـا اکـراه مـورد تأییـد حکومـت 

قـرار می گرفـت؛7 ولـی دخالـت 

بـه  مربـوط  امـور  در  حکومـت 

حـوزه موجـب واکنـش شـدید 

و غیرمنتظـره وی شـد. ایشـان 

ضمـن اعتـراض بـه مطالبـۀ پول 

تمبـر جهـت اوراق امتحانـی از 

طـاب، بـه مسـئوالن حکومتـی 

گفتـه بود:

به دسـتگاه بگویید تکلیف ما 

را معلـوم کنـد، آیـا ایـن مملکت 

روحانـی می خواهـد یـا نـه؟ اگـر 

برنامه هـای  کـه  می خواهـد، 

امتحـان اش را مـن بایـد تعییـن کنـم، اگرهـم 

نمی خواهـد کـه مـا تکلیف خودمـان را بدانیم. 

این کـه شـما بـرای مـا مـواد امتحانـی تعییـن 

کرده ایـد، ماننـد آن اسـت که مـن بخواهم برای 

سـربازخانه های شـما، افسـر و فرمانـده تعییـن 
8 کنم.

حیـات  سـال  آخریـن  در  هرچندایشـان 

خـود از برگـزاری امتحانـات جلوگیـری کـرد 

معـارف  وزارت  نکـردن  دخالـت  خواسـتار  و 

در امـور حـوزه علمیـه قـم شـد؛ امـا بـه دنبـال 

مذاکـرات نماینـدگان وزارت معـارف با ایشـان، 

وی بـا برگـزاری امتحانـات موافقت کـرد؛9 ولی 

ایسـتادگی و مقاومـت او مانـع از آن شـد کـه 

وزارت معـارف بتوانـد زمـام امـور حـوزه علمیه 

قـم را بـه دسـت بگیـرد.

آیـت اهلل شـیخ عبدالکریم حائـری در هنگام 

امتحـان از طـاب، بـرای آن کـه جلـو دخالـت 

عمـال دولـت را بگیـرد و نگـذارد 

طـاب خلـع لبـاس شـوند، بـه 

فضـای حـوزه مأموریـت می داد 

تا امتحانات را تحت نظارت خود 

درآورنـد؛ ازایـن رو، کسـانی چون 

آقایان حجت، صدر، خوانسـاری، 

حاج آقـا  قزوینـی،  محمدباقـر 

روح اهلل خمینی، مرعشـی نجفی 

و تعدادی دیگر به اشـارۀ ایشـان 

در امتحانـات حضـور می یافتنـد 

و بـه طـاب کمـک می کردنـد.10 

شـاید بـه همیـن لحـاظ بـود که 

رژیـم تصمیـم گرفـت امتحانات 

طـاب را در تهـران برگـزار کند؛ ولـی با مخالفت 

ایشـان از ایـن کار صـرف نظـر شـد. درواقـع در 

شـکل عملـی بـه مدافعـه در برابـر تهاجمـات 

رضاشـاه علیـه روحانیـت پرداخـت و ایـن کار را 

نیـز در نهایـت حـزم و احتیـاط انجـام مـی داد.

تعـداد  محدودکـردن  در  دولـت  فشـار 

روحانیـون بـه انـدازه ای شـدید بـود که دسـتور 

داده شـد در شـهر قـم بیـش از هفـت نفر معمم 

نبایسـتی باشـد. هنگامی که برخی از روحانیون 

از آیـت اهلل شـیخ عبدالکریـم حائـری خواسـتند 

کـه اجـازه دهـد تـا به بیرون شـهر قـم بروند و یا 

محدودکــردن  در  دولــت  فشــار 
انــدازه ای  بــه  روحانیــون  تعــداد 
داده  دســتور  کــه  بــود  شــدید 
شــد در شــهر قــم بیــش از هفــت 
باشــد.  نبایســتی  معمــم  نفــر 
هنگامــی کــه برخــی از روحانیــون 
عبدالکریــم  شــیخ  آیــت اهلل  از 
حائــری خواســتند کــه اجــازه دهــد 
تــا بــه بیــرون شــهر قــم برونــد و یــا 
بــه دهــات خودشــان مراجعــت 
کننــد، ایشــان ایــن پیشــنهاد را 
نکــردن  خالــی  بــر  و  نپذیرفتنــد 

نمودنــد. کیــد  تأ ســنگر 
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به دهات خودشـان مراجعت کنند، ایشـان این 

پیشـنهاد را نپذیرفتنـد و بـر خالی نکردن سـنگر 

تأکیـد نمودنـد؛11 البته ایشـان با 

توجه به حساسـیت رژیم معتقد 

بـه حفـظ اسـرار روحانیـت بود و 

تـاش می کـرد آمـار طـاب را 

مکتـوم نـگاه دارد و همـواره بـه 

طـاب توصیـه می کـرد:

حتی االمـکان  کنیـد  سـعی 

خودتـان را در معـرض دیـد قـرار 

ندهیـد و به شـکل چنـد نفری در 

تشـییع جنازه هـا حاضـر نشـوید 

تـا بـه نظـر دسـتگاه زیـاد نیاییـد 

و جلـوه ای نداشـته باشـید کـه 

باعـث  همیـن  اسـت  ممکـن 
توطئـه و تحریـک آنـان گـردد.12

غنـا  بـرای  وی  همچنیـن 

بخشـیدن بـه وضـع علمـی حـوزه، طرح هـای 

اصاحـی نیـز داشـت. امتحان گرفتـن از طاب، 

بـه جـز امتحـان دولـت، در جهت همیـن منظور 

بـود؛ ولـی ایـن طرح ها با مخالفـت برخی از افراد 

درون حـوزه و حامیـان اقتصادی بیرونی رو به رو 

شـد؛ از جملـه توانسـتند یـک عـده از طـاب را 

بـه زبـان خارجـی و بعضـی علـوم مقدماتـی 

مجهـز کننـد تـا بتواننـد اسـام را در محیط های 

تحصیلی جدید، بلکه در کشورهای خارج تبلیغ 

کننـد، کـه بـا مخالفـت عده ای عوام و شـبه عوام 

روبه رو شـد؛ درنتیجه با تهدید شـدن، ایشان هم 

بـرای جلوگیـری از انحال حـوزه، از اهداف عالی 
خـود صـرف نظـر کردند.13

  دستاوردهای آیت الله شیخ عبدالکریم حائری
بــا وجــود دوران وحشــت 

در  ایشــان  کــه  اضطرابــی  و 

آن بــه ســر می بــرد و انــواع 

ترفندهایــی کــه بــه منظــور هدم 

ــت و  ــی و روحانی ــعائر مذهب ش

حوزه هــای علمــی اجــرا گردیــد؛ 

مهارکــردن  بــا  توانســت  وی 

ــا  ــم، ب ــتاخانۀ رژی ــات گس حم

تحملــی زایدالوصــف و خــون 

دل خوردن هــای بســیار، اســاس 

ــداری  ــم را پاس ــه ق ــوزه علمی ح

کنــد و بــا تربیــت طــاب و 

روحانیونــی اندیشــمند، میــراث 

گران بهایــی را بــه یــادگار گــذارد 

و آینــده فکــری و مذهبی تشــیع 

را در ایــران تضمیــن نمایــد. بــه عقیــده برخــی از 

محققــان خارجــی، درواقــع مهم تریــن واکنــش 

اسام ســتیزانۀ  سیاســت های  مقابــل  در 

رضاشــاه، توســعه نهــاد آموزشــی مذهبــی حــوزه 

ــتاوردهای آن  ــه دس ــود،14 ک ــم ب ــه در ق علمی

ــد. ــکار ش ــا آش بعده

سـنت و سـیره آیـت اهلل شـیخ عبدالکریـم 

حائـری در برخـورد بـا رژیـم رضاشـاه از چنـان 

ظرافتـی برخـوردار بود که توانسـت حربه انحال 

حـوزه را از آنـان سـلب کنـد؛ امـا پـس از ایشـان، 

شـرایط سـخت تر و نگران کننده تر بـود. هنگامی 

کـه رژیـم از برگـزاری مجالـس ترحیـم ایشـان 

جلوگیـری کـرد، نگرانـی از سرنوشـت حوزه همه 

و  وحشــت  دوران  وجــود  بــا 
کــه ایشــان در آن بــه  اضطرابــی 
ســر می بــرد و انــواع ترفندهایــی 
شــعائر  هــدم  منظــور  بــه  کــه 
مذهبــی و روحانیــت و حوزه هــای 
علمــی اجــرا گردیــد؛ وی توانســت 
بــا مهارکــردن حمات گســتاخانۀ 
رژیــم، بــا تحملــی زایدالوصــف و 
خــون دل خوردن هــای بســیار، 
را  قــم  علمیــه  حــوزه  اســاس 
پاســداری کنــد و بــا تربیــت طــاب 
و روحانیونــی اندیشــمند، میــراث 
گران بهایــی را بــه یــادگار گــذارد و 
آینــده فکــری و مذهبــی تشــیع را 

در ایــران تضمیــن نمایــد. 
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علما و طاب را به وحشـت انداخت، به گونه ای 

کـه امیـدی وجود نداشـت و انتظـار می رفت که 

همـه را تبعیـد کننـد؛ ازایـن رو پـس از رحلـت 

آیـت اهلل شـیخ عبدالکریم حائـری، دروس حوزه 

تعطیـل شـد. یـک روز آیـت اهلل حجـت گفتنـد: 

فرض می کنیم مرحوم حاج شـیخ کسـالت دارند 

و بـه مـا دسـتور داده انـد کـه درس هـا را شـروع 

کنیـم؛ بنابرایـن ما درس را شـروع می کنیم. این 

حرکـت ایشـان به این دلیل بـود که حوزه علمیه 
قـم را از بیـن نبرنـد و تعطیـل نکننـد.15

بـر اسـاس خاطـرات بـه جـا مانـده، پایـداری 

آیـات ثـاث )حجت، صدر و خوانسـاری( مانع از 

انهـدام و پاشـیده شـدن حوزه علمیـه قم گردید؛ 

هرچنـد کـه در ایـن ایـام، فضا و طاب در بیم و 

امید به سـر می بردند و کاری به جز دعا و توسـل 

از دستشـان بـر نمی آمـد؛ امـا فشـار بـر طـاب 

آنچنـان شـدید بود که بعضـی مواقع بدون هیچ 

دلیلـی آنهـا را دسـتگیر می کردنـد و به شـهربانی 
می بردند.16

از میـان آیـات ثاث، آیـت اهلل حجت از مقام 

و موقعیـت باالتـری برخـوردار بـود؛ ازایـن رو، 

آیـت اهلل شـیخ عبدالکریـم حائـری، آیـت اهلل 

حجـت را بـرای اداره امـور پـس از خـود نصـب 

کـرد و در ایـن زمینـه حتـی مجلـس درس و 

بحـث و محـل نمـاز خـود و دفتـر شـهریۀ طاب 

را بـه ایشـان واگـذار کـرد و نیـز گفتـه شـده کـه 

احتیاجـات فقهـی خـود را بـه وی و آیـت اهلل 
بروجـردی ارجـاع مـی داده اسـت.17

بــه آیــت اهلل حجــت انتقــادی شــدید در مورد 

عــدم دخالــت وی در امور سیاســی شــده اســت؛ 

بــه گونــه ای کــه آیــت اهلل بافقــی یــک بــار بــه 

ایشــان اعتــراض کــرد و گفت: چرا شــما ســاکت 

و صابــر نشســته و قیــام و نهضــت نمی کنــی و 

ــر  ــی؟ مگ ــارزه نمی نمای ــان مب ــن بی دین ــا ای ب

شــما فرزنــد امــام حســین نیســتید؟ در 

ــت اهلل حجــت  ــی، آی ــراض بافق ــه اعت پاســخ ب

ــد  ــن فرزن ــر، م ــد: خی ــه بودن ــم گفت ــا تبس ب

امــام حســن مجتبــی هســتم18 و بــه ایــن 

ترتیــب القــای روش از ســوی آیــت اهلل بافقــی 

را نپذیرفتنــد. بــه نظــر شــیخ محمــد رازی 

بقــای حــوزه علمیــه قــم، مرهــون خدمــات و 

ــت  ــای حج ــای آق ــا و متانت ه ــات قدم ه ثب

ــدر و  ــای ص ــه آق ــه ک ــت؛ همان گون ــوده اس ب
خوانســاری هــم دخیــل بودنــد.19

آیـت اهلل حجـت گرچـه در ظاهـر گریـزان از 

سیاسـت بـود؛ بـه گونـه ای کـه در بحث صات، 

وارد بحـث نمـاز جمعـه کـه از امـور حکومتی و 

از وظایـف نـواب عامـه اسـت، نمی شـد؛ ولی به 

همـراه آیـت اهلل سـید محمدتقـی خوانسـاری و 

آیـت اهلل صـدر بـا توجه به شـرایط و مقتضیات، 

سـنت آیـت اهلل حائـری را ادامـه دادنـد. هرچند 

آیـت اهلل خوانسـاری و صـدر معتقـد بـه دخالت 

در سیاسـت بودنـد؛ امـا در هـر صـورت این سـه 

نفـر بـا هر گرایش سیاسـی توانسـتند حوزه را از 

خطـر نابـودی برهاننـد و تـا حـد امـکان در برابر 

اقدامـات رژیـم ایسـتادگی کنند.

  اقدامات در حفظ فرهنگ بنیادی
با وجود شـرایط اختناق، علمای تراز اول اعم 

از فقها، حکما و عرفا توانستند از اصول بنیادی، 
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اعتقـادی و عملـی شـیعه بـه طـور جـدی دفـاع 

کنند و نگذارند این میراث گران بها به فراموشـی 

سـپرده شـود. در ایـن میـان فقهـا بـه پشـتوانه 

مـردم بیـش از همـه موفـق بودنـد؛ بـه گونـه ای 

کـه عـاوه بـر حفـظ حـوزه علمیـه و جلوگیـری 

از انتقـال آن بـه نجـف و تحکیـم تدریجـی آن 

در قـم، کرسـی های درس زنـده 

و پویایـی را ترتیـب دادنـد؛ امـا 

شـرایط  در  حکمـا  و  فاسـفه 

دشـوارتری بـه سـر می بردنـد؛ بـه 

گونـه ای کـه بخـش عمـده ای از 

آنهـا مجبور شـدند در خارج حوزه 

و  معقـول  دانشـگاه های  در  و 

منقـول، بـه ایفای نقـش بپردازند 

و از آخریـن امکانـات برای انتقال 

سـنت فلسـفی اسـامی اسـتفاده نمایند. آن چه 

زمینـه عرض انـدام ایـن بـزرگان را به طور نسـبی 

در دانشـگاه ها فراهـم مـی آورد، این بود که نظام 

دانشـگاهی شـکل گرفته بود؛ اما اسـتادان قادر 

و شایسـته در اختیار نداشـت. آشـنایی با فلسفه 

غـرب نیـز حاصـل نشـده بـود؛ بـه گونـه ای کـه 

کتـاب سـیر حکمـت در اروپا تألیـف محمدعلی 

فروغـی، در حـد یـک تاریخ مختصر بـرای اولین 

بـار در سـال 1320 بـه فرهنگ مکتوب جامعه ما 

وارد شـد و تـا بیـش از چهـار دهـه در حد اولین و 

آخریـن کتـاب فلسـفی باقـی مانـد؛20 به همین 

دلیـل اسـتادان توانمنـد ایـن بخـش، برخـی از 

بازمانده هـای نهاد علمی پیشـین جامعه بودند، 

کـه در متـن تعالیم فلسـفی و کامـی و عرفانی 

حوزه هـای علمـی آمـوزش دیده انـد؛ اسـتادان 

توانمنـد و نامـداری کـه در تنگنـای ایـن شـبکۀ 

مسـموم، زوال و مـرگ تدریجـی سـنت فلسـفی 

سـلف صالـح خـود را نظـاره می کردنـد. افـرادی 

کـه هـر یـک از آنها در شـرایط مسـاعد فرهنگی، 

حـوزه ای عظیـم را تأمیـن می کردند و شـاگردان 

متعـددی را پـرورش می دادنـد، کسـانی چـون 

حضـرات فاضـل تونـی، عصـار، 

شـعرانی و الهـی قمشـه ای.

نظـام آمـوزش دانشـگاه بـه 

گونـه ای نبـود که به قصد حفظ و 

نگهـداری سـنت فلسـفی جامعه 

دینـی  مرزهـای  از  حراسـت  و 

علـم عمـل کنـد. دانشـگاه اگـر با 

ایـن قصـد سـازمان می یافـت، 

می توانسـت بـا اسـتفاده از ایـن 

اسـتادان که میراث دار فرهنگ عقلی و فلسـفی 

تشیع در اسام بودند و با جذب استادان معدود 

دیگـری کـه بـا بدگمانـی و تردیدی شایسـته، از 

بدنامـی حضـور در محیـط دانشـگاهی پرهیـز 

کردنـد، ماننـد حضـرات آیـات رفیعـی قزوینـی، 

آملـی، شـاه آبادی، میـرزا مهـدی  محمدتقـی 

و میـرزا احمـد آشـتیانی، در نخسـتین گام بـه 

پرورش نسـلی آشـنا با مفاهیم فرهنگی جامعه 

خـود بپـردازد تـا بدین وسـیله زمینه ورود سـالم 

و گفت وگـوی مفیـد بـا مبانـی فلسـفی غـرب را 

پدیـد آورد؛21 اما سیاسـت رضاخانی بر اسـتفاده 

از ایـن اعاظـم و نشـر حکمـت اسـامی نبـود و 

ایـن  گونـه افراد و افکار محجـور ماندند؛ با وجود 

ایـن، حضـور ناقـص این گونه علما تـا این اندازه 

تأثیرگذار بود که نگذاشـت علوم انسـانی و علوم 

و  علمــا  از  برخــی  تــاش 
جامعه ســازی  بــرای  روحانیــون 
مجلــس  در  قانون گــذاری  راه  از 
بــرای  و نهادهــای قانون گــذاری 
و  اســامی  قوانیــن  تصویــب 
تأثیرگــذاری در امــور سیاســی برای 
دفــاع از اســام، نکتــه ای در خــور 

اســت.  توجــه 
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عقلـی غـرب بـه سـرعت در نظـام دانشـگاهی 

جای گیر شـود و پشـتوانه فلسـفی سـایر علوم را 
نیـز آن گونـه کـه خـود می طلبد، فراهـم آورد.22

از سوی دیگر، تاش برخی از علما و روحانیون 

برای جامعه سازی از راه قانون گذاری در مجلس 

و نهادهـای قانون گـذاری بـرای تصویب قوانین 

اسـامی و تأثیرگـذاری در امـور سیاسـی بـرای 

دفـاع از اسـام، نکتـه ای در خـور توجه اسـت. از 

چهره هـای مهـم روحانیـت که در مجلس حضور 

داشـتند می توان از: شـهید مدرس، میرزا هاشـم 

آشـتیانی، آیت اهلل سـید رضا فیروزآبادی و سـید 

احمـد بهبهانـی و... نام برد.

مجموعـۀ اقدامـات روحانیـت و حوزه هـای 

علمیـه در مقابلـه با ترویج فرهنگ غرب و دفاع 

از آیین هـا و مناسـک مذهبـی و نیـز دفـاع از 

حریـم حوزه هـای علمیه در زمانۀ اختناق سـیاه 

رضاخانی، که به گوشـه ای از آن در این نوشـتار 

اشـاره شـد، اهمیت و ارزش کار پاسـداران دین 

و حامـان شـریعت را بازنمایـی می کند.
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