
ی2
حمد

لیم
ه ع

ت الل
حج

ی1 
رهان

ن ب
رجا

مقدمهم
بازتأسـیسحـوزهعلمیـهقمدرآغازقرنچهاردهمتوسـطشـیخ
عبدالکریـمحائـرییـزدیمصـادفبـاهنگامـۀبرآمـدنرژیـم
پهلـویبـراریکۀقدرتایـرانبود.تأملدرویژگیهایشـخصی
وحاکمیتیمؤسـسسلسـلۀجدیددرایران،بهوضوحازشـرایط
دشـوارحاکـمبـرحوزهعلمیهقـمومؤسـسآنحکایتمیکند.
پافشـاریواصـراربیپـردۀشـاهنخسـتپهلـویبـرایحـذف
روحانیتوامورروحانیازصحنۀسیاسـیاجتماعیکشـور،باب
جدیـدیازتعامـلیـاتقابلمیانمدارسومراکزدینیباسیسـتم

حاکمراگشـود.

کنش های سياسی

در دورۀ زعامت بر حوزۀ علمیۀ قم

شیخ مؤسس
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تأسـیس مدرسـۀ دینی در شهر قم از پیشینۀ 

طوالنـی و تاریخـی کهـن برخـوردار و همـواره 

بـا فـراز و فـرود همـراه بـوده اسـت. آغـاز قـرن 

چهاردهـم در ایـران را بایـد نقطۀ عطف تحوالت 

حـوزۀ علمیـه در این شـهر دانسـت. بازتأسـیس 

حوزه  علمیه در شهر قم، باعث تثبیت این شهر 

بـه عنـوان کانـون اصلـی تحصیـل علـوم دینـی 

و موجـب جلـب نظـر عالمـان و فرهیختـگان و 

دانش پژوهـان بـه آن شـد. ایـن اتفـاق مهـم بـا 

عبدالکریـم  العظمـی شـیخ  آیـت اهلل  حضـور 

حائری یزدی معروف به شـیخ مؤسـس صورت 

گرفـت؛ دانشـمند زبـده و معروفی که توانسـت 

بـا روش علمـی و عملکـرد سیاسـی ویـژۀ خود، 

حـوزه  علمیـه  قـم را جانـی دوبـاره بخشـد و در 

حـوادث  از  خسـته  روحانیـت  کـه  زمانـه ای 

مشـروطیت، بیشترین لطمات را 

متحمـل شـده بود نـد، ایـن مرکز 

مهـم دینـی را حفـظ کنـد. حـوزه  

تازه تأسـیس در همان سـال های 

اولیـۀ تأسـیس، متأثـر از رونـد 

تجددگرایـی حکومـت پهلوی در 

ایـران بـه محدودیـت گراییـد و 

دچـار فـراز و فرودهای بسـیاری 

. شد

  1. شناخت نامۀ شیخ مؤسس
یـزدی  حائـری  عبدالکریـم 

سـال   در   محمدجعفـر3  فرزنـد 

1276 قمری در روستای مهرجرد 

میبـد4 از توابـع یزد بـه دنیا آمد. پدرش قصاب، 

کرباس فـروش )گوسـفندفروش( بـود و سـواد 

چندانـی نداشـت؛ ولـی مـرد پاکدل و بـا ایمانی 

بود.5 سیره نویسان سال تولد عبدالکریم را 1276 

قمـری برابـر با 1236 شمسـی ذکـر کرده اند؛ اما 

فرزنـد ایشـان شـیخ مرتضـی حائـری، تولد پدر 

را در سـال 1280 قمـری دانسـته اسـت.6 شـیخ 

عبدالکریم 6 سـاله بود که از داشـتن نعمت پدر 

محروم شـد و تحت سرپرسـتی مادر قرار گرفت. 

پس از ظهور و بروز استعدادهایش، مورد توجه 

شـوهرخاله اش میرابوجعفـر قـرار گرفت و همو 

بود که او را از روسـتای دورافتاده اش به اردکان 

یـزد بـرد و مقدمـات تحصیـات ابتدایـی اش را 

فراهـم کـرد.7 ایشـان دروس مقدماتـی  را در 

اردکان یـزد نـزد مجدالعلمـاء اردکانـی و دیگران 

بـه پایـان رسـاند.8 حضـور مدرسـان برجسـته 

در شـهر یـزد، او را بـه ایـن شـهر 

کشـاند. ایشـان پس از سـکونت 

در »مدرسـه  خـان« بـه فراگیـری 

سطوح نزد حاج میرزا سید حسن  

وامـق  و آقـا سـید یحیـی مجتهد 

یزدی پرداخت.9 ایشـان در سـن 

18 سـالگی بـه عتبات عراق رفت 

بزرگـی  اسـتادان  محضـر  در  و 

چـون آیـات میـرزا محمدحسـن 

شـیرازی، سـیدمحمد فشـارکی، 

و  شـیرازی  محمدتقـی  میـرزا 

فاضـل اردکانـی کسـب فیـض 

کـرد.10 شـیخ مؤسـس بنـا بـه 

درخواسـت میـرزای شـیرازی بـا 

فرزنـد ایشـان در منـزل هـم درس و هم مباحثـه 

علمیــه  حــوزه   بازتأســیس   
تثبیــت  باعــث  قــم،  شــهر  در 
کانــون  عنــوان  بــه  شــهر  ایــن 
و  دینــی  علــوم  تحصیــل  اصلــی 
و  عالمــان  نظــر  جلــب  موجــب 
دانش پژوهــان  و  فرهیختــگان 
بــه آن شــد. ایــن اتفــاق مهــم بــا 
حضــور آیــت اهلل العظمــی شــیخ 
یــزدی  حائــری  عبدالکریــم 
معــروف بــه شــیخ مؤســس صورت 
گرفــت؛ دانشــمند زبــده و معروفــی 
و  بــا روش علمــی  توانســت  کــه 
خــود،  ویــژۀ  سیاســی  عملکــرد 
حــوزه  علمیــه  قــم را جانــی دوبــاره 

. بخشــد
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شـد و در حقیقـت بـه تنها فرزند میـرزا، تدریس 

کـرد.11 او از آقـا میـرزا ابراهیـم محاتی و شـیخ 

فضـل اهلل نـوری نیـز بهره برد.12 چیزی  نگذشـت  

کـه در حـوزه  سـامرا بـه شایسـتگی  بـر کرسـی 

اسـتادی نشسـت و مـورد توجـه اسـتادان خود 

واقـع شـد.13 پـس از رحلـت میـرزای شـیرازی 

و دفـن ایشـان در نجـف، آیـت اهلل فشـارکی از 

مهم تریـن اسـتادان شـیخ عبدالکریـم بـه ایـن 

شـهر مهاجـرت کـرد و همیـن امـر، شـیخ را بـه 

تبعیـت از اسـتادش بـه نجـف کشـاند.14 او در 

ایـن شـهر بـه مـدت یـک سـال از درس   آیت اهلل 

آخونـد   بـه  معـروف  خراسـانی  محمدکاظـم 

بهـره  بـرد و مدتـی نیـز در محضـر آیـت اهلل سـید 

محمدکاظـم  یزدی  به  علم آموزی پرداخت.15 در 

نجـف بـود که با فرزندان حاج آقا محسـن اراکی 

آشـنا گردیـد؛ ایـن آشـنایی بـه رابطـۀ دوسـتی 

تبدیل و منجر به سـفر شـیخ عبدالکریم به مکه 

بـا میزبانـی بـرادران اراکـی شـد و بعدهـا زمینۀ 

مهاجـرت شـیخ را بـه ایـران و شـهر اراک فراهم 

کـرد.16 گفتـه شـده که شـیخ در همین سـال ها 

سـفری بـه ایـران داشـت؛ بدین صـورت کـه در 

سـال 1316 قمـری بـه اراک وارد شـد و تـا سـال 

1324 قمـری در ایـن شـهر بـه تربیت شـاگردان 

اشتغال داشت؛ ولی در این سال به  دلیل اوضاع 

نهضـت  مشـروطیت خواهی  و  ایـران  آشـفته 

ایرانیـان ، زمینـۀ فعالیـت علمـی را بـرای  خـود 

مسـاعد ندیـد و بـه عـراق بازگشـت.17 بـه قـول 

برخـی از صاحب نظـران، جلـد دوم کتاب اصول 

ر االصول در همین سـفر به تحریر  حاج شـیخ، در

درآمـد.18 حـاج شـیخ ایـن بـار بـه کربـا وارد و 

بـه تدریـس در ایـن شـهر مشـغول شـد؛ ولی به 

گفتـۀ برخـی منابـع وی در نجـف بـود کـه مردم 

سـلطان آباد اراک، او را بـه شـهر خویـش دعوت 

کردنـد.19 گویـا حضـور ایشـان در کربـا دوام 

چندانـی نداشـت و مجـددًا بـه نجـف بازگشـته 

بـود؛ ولـی ازآنجاکـه  حـوزه  علمیـه  نجـف نیز  در 

بحـران مشـروطیت بـه سـر می بـرد، در نتیجـه 

حـاج شـیخ در نجـف نیـز مانـدگار نشـد و عـازم 

کربـا می شـود.20 حـاج شـیخ عبدالکریم بیش 

از هفـت سـال در کربـا مقیـم بـود و بـا وجـود 

این که قصد اقامت دائم در این شـهر را داشـت؛ 

ولی به واسـطۀ آشـفته شـدن اوضاع عراق در اثر 

وقـوع جنـگ  جهانـی اول، مانـدن در ایـن شـهر 

را جایـز ندیـد و بـه قصـد زیـارت حضـرت امـام 

رضـا و البتـه در پاسـخ به دعوتـی که از طرف 

مـردم سـلطان آباد و به خصـوص  حـاج  سـید 

اسـماعیل عراقی داشـت، عازم ایران می شـود و 

وارد شـهر اراک )سـلطان آباد( شـد.21 حاج شیخ 

عبدالکریـم پـس از سـال های طوالنـی دوری از 

وطـن، بـرای همیشـه و تـا پایـان عمـر در ایران 

باقی می ماند. طولی نکشـید که شـمار شاگردان 

شـیخ در اراک  به سـیصد نفر بالغ گشـته و این 

شـهر با همۀ سـادگی خود، مرکز علم  و فرهنگ 

شـد. درگذشـت مراجع تقلید بزرگی چون سـید 

محمدکاظـم یـزدی، شـیخ شـریعت اصفهانی و 

میـرزا محمدتقـی شـیرازی روزبـه روز بـر شـمار 

مقلـدان حـاج شـیخ افزوده شـد.22 حضور افراد 

برجسـته ای ماننـد آیـات عظـام حـاج شـیخ 

محمـد سـلطان العلمـاء، آقـا نورالدیـن عراقی، 

حـاج میـرزا محمدعلی خان، حـاج آقا مصطفی 
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فریـد محسـنی، سـید محمدتقـی خوانسـاری، 

احمـد  سـید  گلپایگانـی،  سـیدمحمدرضا 

خوانسـاری، حـاج شـیخ عبدالنبـی اراکی، حاج 

شـیخ محمدعلـی اراکـی و... در حـوزه  علمیـه  

 اراک، رونق آن را بیشتر کرد.23 امام خمینی

کـه تصمیـم داشـت از خمین به 

اصفهـان بـرود و در حـوزه  علمیه  

ایـن شـهر بـه ادامـه ی تحصیـل 

شـنیدن  بـا  بپـردازد،  حـوزوی 

نغمـۀ روحانی حوزه  علمیه  اراک 

در سـال 1339 قمـری جـذب آن 

شـد و از خمین به اراک رفت.24 

حاج شـیخ عبدالکریم پس از 

پنج سـال توقف در اراک در سـال 

1337 قمـری بـه  قصـد زیـارت 

عازم مشـهد مقدس می شـود و در همین سـفر 

بـود کـه چنـد روزی در قـم توقـف کـرده و بـا 

اوضـاع مذهبـی ایـن شـهر از نزدیک  آشـنا  شـد. 

او در این سـفر مشـاهده کرد که مدرسـه  فیضیه 

حجره هایـش خالـی  از همهمـۀ محصلین علوم  

دینـی شـده و بـر قفسـه های کتـاب آن گـرد 

فراموشـی نشسـته اسـت ؛ انگار هیچ گاه زمزمۀ 

دانش  پژوهان  اسـامی  در فضای قم طنین انداز 

نبوده اسـت.25 همین مشـاهدات، محرک حاج 

شیخ برای بازگشت دوباره به قم و احیای حوزه  

علمیه  این شـهر در سـال های پسـین می شـود. 

حضـور شـیخ عبدالکریـم در شـهر قـم به دعوت 

علمـای بـزرگ ایـن شـهر؛ ازجملـه آیـات مهدی 

پایین شـهری، فیـض، شـیخ ابوالقاسـم کبیـر 

قمـی و محمدمهـدی بافقـی صـورت گرفـت.26 

به خصـوص آیت اهلل فیض دغدغۀ بسـیار زیادی 

در ایـن زمینـه داشـت و پیـش از دعـوت حـاج 

شـیخ عبدالکریـم در مـوارد متعـددی از بی زمام 

و علمـدار بـودن حـوزه  علمیـه  قـم سـخن بـه 

میان آورده بود.27 پس از این دعوت، شـیخ به 

همـراه آیـت اهلل سـید محمدتقی 

رجـب   24 روز  در  خوانسـاری 

دوم  بـا  مطابـق  قمـری   1340

فروردین  1301شمسـی، در میان 

اسـتقبال گـرم علما و مـردم قم، 

وارد ایـن شـهر می شـود.28 

در  مؤسـس  شـیخ  انگیـزۀ 

تأسـیس حـوزه بـه عواملـی چند 

لـزوم  الـف(  می شـد:  تقویـت 

احیـای مجـدد مـدارس علمیـه  

شـهر قـم کـه در وضعیـت آشـفته ای بـه سـر 

می بـرد؛ ب( فراهـم شـدن پشـتوانۀ مالـی برای 

تأسـیس حـوزه  قـم توسـط تجـار این شـهر؛ ج( 

تمایل شـدید علمای شـهر قم به حضور فقیهی 

برجسته در این شهر و استقبال و اصرار به حضور 

شـیخ مؤسـس؛ د( تشـویق ها و سـخنرانی های 

خطبـای قـم ازجمله سـلطان الواعظیـن تهرانی 

کـه بـه تحریـک مـردم و درخواسـت عمومـی 

مبنـی بـر حضـور ایشـان بینجامـد؛ هــ( ایجـاد 

تمرکـز در حوزه هـای علمیـه  کشـور که پیامد آن 

قدرت گیـری حـوزه  علمیـه و روحانیـت بـود؛ و( 

در نهایـت شـخصیت برجسـتۀ معنـوی و علمی 

شـیخ مؤسـس کـه حاصـل سـال ها تحصیـل 

و تدریـس در حوزه هـای علمیـه  عـراق بـود. 

تجربـۀ ایشـان در تأسـیس حـوزه  علمیـه  اراک 

و  معنــوی  برجســتۀ  شــخصیت 
علمــی شــیخ مؤســس کــه حاصــل 
در  تدریــس  و  تحصیــل  ســال ها 
بــود.  عــراق  علمیــه   حوزه هــای 
تجربــۀ ایشــان در تأســیس حــوزه  
ک می توانســت الگــوی  علمیــه  ارا
و  تأســیس  جهــت  در  مناســبی 
احیــای حــوزه  علمیــه  قــم باشــد.
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می توانسـت الگوی مناسـبی در جهت تأسـیس 

و احیـای حـوزه  علمیـه  قـم باشـد.

شـیخ مؤسـس در نهم بهمن ماه سـال 1315 

شمسـی در قـم از دنیـا رفـت. پیکـر ایشـان را 

پـس از تشـییع و اقامـۀ نمـاز به 

امامـت آیـت اهلل سـید فخرالدین 

سـیدی قمی در قسـمت باالسـر 

حـرم حضـرت معصومـه کـه 

آن زمـان »قبـه العلمـا « نامیـده  

می شـد بـه خـاک سـپردند.

  2. بازتأسـیس حـوزه علمیـه  قم 
در آستانۀ برآمدن پهلوی

ظهـور  بـا  مؤسـس  شـیخ 

مشـروطیت  انقـاب  طلیعـۀ 

بـرای دور مانـدن از درگیری های 

انقاب در سـال 1324 قمری؛ یعنی همزمان با 

انقاب مشـروطیت از ایران به نجف رفت؛ ولی 

در نجـف نیـز آسـوده خاطر نبـود و از تاطمـات 

نداشـت؛  رهایـی  مشـروطه  دوران  سیاسـی 

چراکـه حـوزه  علمیه  نجف سـخت درگیر انقاب 

مشـروطه بـود. حقیقـت مطلـب ایـن اسـت که 

شـیخ مؤسـس در قضیۀ مشـروطیت، بی طرفی 

کامـل خـود را حفـظ کرد و نه در صف مسـتبدان 

قـرار  در جرگـۀ مشـروطه خواهان  نـه  و  بـود 

گرفـت و بـه شـهادت اکثر منابـع، در این حادثۀ 

تاریخـی بی طرفـی کامـل داشـت. حتـی زمانی 

کـه از نجـف بـه کربـا رفـت، در امـر تدریـس، از 

کتـاب سـید محمدکاظـم یزدی کـه به مخالفت 

با مشـروطه شـهره بود و کتاب آخوند خراسـانی 

از رهبـران مشـروطه، توأمـان اسـتفاده کـرد و با 

ایـن کار عمـًا بی طرفـی خـود را برای همگان به 

اثبـات رسـاند.29 اوضـاع نابسـامان کشـور پس 

از دعـوای مشـروطه خواهان و مشـروعه طلبان 

کـه صـدور حکـم اعـدام شـیخ 

فضـل اهلل نـوری را از طـرف یـک 

روحانـی دیگـر بـه دنبال داشـت 

و قربانی شـدن روحانیـون و تنفر 

عمومـی از آنـان را سـبب شـده 

بـود، شـرایط بـدی را بـرای ایران 

بـه صورت عـام و برای حوزه های 

علمیه و روحانیت به طور خاص 

بـه دنبـال داشـت. ایـن وضعیت 

نامطلـوب، شـیخ مؤسـس را بـه 

تأسـیس حـوزه ای ترغیـب کـرد 

که از فضای سیاسـت زده کشـور 

بـه دور باشـد و بتوانـد بـدون گرفتـار شـدن در 

حاشـیۀ سیاسـت، بـه متـن اصلـی خویـش 

بپردازد و خود را برای مدت ها سـرپا نگهدارد.30 

شـیخ مؤسـس، علت اصلی موفق  نبوده نهضت 

مشـروطه را کمبـود نیـروی کارآمـد و متدیـن 

می دانست و معتقد بود که روحانیت قبل از در 

اختیـار گرفتـن قدرت، بایسـتی به انـدازۀ کافی 

نیروهای کارآمد و شایسـته داشـته باشد وگرنه 

بـا کمبـود نیـروی سـالم و مدیـر الیـق، نیـل به 

اهـداف، دسـت نیافتنی خواهـد بـود. ایشـان بر 

همیـن اسـاس، وظیفۀ خـود را تربیت نیروهای 

قـوی و مدیـر دانسـت و تأسـیس حـوزه را در 

همیـن راسـتا در دسـتور کار خـود قـرار داد.31 

تأسیس و احیا حوزه  علمیه  قم توسط شیخ 

پــس  کشــور  نابســامان  اوضــاع 
و  مشــروطه خواهان  دعــوای  از 
مشــروعه طلبان کــه صــدور حکم 
اعــدام شــیخ فضــل اهلل نــوری را از 
بــه  دیگــر  روحانــی  یــک  طــرف 
قربانی شــدن  و  داشــت  دنبــال 
از  عمومــی  تنفــر  و  روحانیــون 
آنــان را ســبب شــده بــود، شــرایط 
بــدی را بــرای ایــران بــه صــورت 
عــام و بــرای حوزه هــای علمیــه 
و روحانیــت بــه طــور خــاص بــه 

داشــت. دنبــال 
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مؤسـس، مصادف با برآمدن رضاشـاه پهلوی بر 

اریکـۀ قـدرت ایران بـود. پافشـاری و تمهیدات 

شـاه  نخسـت پهلـوی  بـرای حـذف روحانیـت از 

صحنۀ اجتماعی و سیاسی کشور 

نیز، شیخ مؤسس را واداشت که 

از رویارویـی و مقابلـه بـا دولـت 

بپرهیـزد و حفـظ  اسـاس  حـوزه   

علمیـه  قـم را بر پایۀ رعایت اصل 

تقیـه قـرار دهـد. این مسـئله ای 

اسـت کـه تفاسـیر گوناگونـی را 

در تبیین اندیشـۀ شـیخ مؤسس 

بـه دنبـال آورده اسـت؛ چنان کـه 

برخـی  از  نویسـندگان او را فاقـد 

معرفـی   سیاسـی  شـخصیت 

می کننـد: »حائـری روحـا مردی 

غیـر سیاسـی بـه شـمار می رفت 

در   کـه  نمی رسـید  نظـر  بـه  و 

سراسـر  زندگـی اش  هرگـز عاقه مند بـه درگیری 

در سیاسـت بـود. حائـری ماننـد نائینـی، نـزد 

میـرزا حسـن شـیرازی ، سـید  محمـد فشـارکی 

و آخونـد خراسـانی درس خوانـده بـود؛ ولـی بـه 

خـاف نائینـی همواره کوشـش  داشـت  که  گام 

بـه صحنـۀ سیاسـت ننهـد«.32 میان شـاگردان 

او نیـز ایـن تصـور رایج اسـت؛ چنان که آیت اهلل 

العظمـی اراکـی بـر ایـن باور بود که حاج  شـیخ 

مـرد سیاسـی نبـود و میلـی بـه دخالـت در  امور  

سیاسـی  نداشت.33 

بـه بیـان دیگـر ورود حـاج شـیخ بـه عرصـۀ 

سیاسـت بـه صورت مبـارزۀ منفی و برخوردهای 

سـلبی و مخالفـت بـا برخـی امـور بـود کـه حاج 

شـیخ را با توجه به نوپابودن حوزه و مهیانبودن 

شـرایط سـاختاری هم در حوزه و هم در جامعه 

قایـل بـه رودررویـی و مقابلـه علنـی بـا رژیـم 

پهلـوی نگرداند.34 

همین شـیوۀ عملکرد ایشـان 

باعـث شـد که تا زمـان حیاتش، 

در حـوزه علمیـه بـه طـور منظـم 

بـه امـر تدریس بپـردازد و طاب 

زیـادی بـه یادگیری علـوم دینی 

در ایـن مدرسـۀ دینـی مشـغول 

باشـند. ایـن امـر بـا  پرهیز  جدی 

شـیخ مؤسـس از جنجال هـای 

سیاسی و رعایت نهایت احتیاط 

میسر شد و روحانیت شیعه را از 

خطـر اضمحـال رهانید.35 

3. کنش هـای سیاسـی شـیخ    
مؤسس

رویکرد اتخاذ شده از جانب شیخ مؤسس در 

درگیری حداقلی با رژیم و اصل قرار دادن حوزه 

و صیانـت از آن، اصطـکاک میـان رژیـم پهلـوی 

و ایشـان را کاهـش داد؛ ولـی برخـی مواجهـات 

سیاسـی در ایـن میـان صـورت گرفـت؛ یعنـی 

بـا مشـاهده مـواردی از تصمیمـات رضاشـاه در 

جهـت تغییـرات همه جانبـه در ایران، مشـاهده 

شـد کـه شـیخ مؤسـس دیگـر سـکوت را جایـز 

ندانسـت و در مـواردی بـه چالش بـا رژیم اقدام 

 . کرد

1، 3. میزبانی معنادار از علمای تبعیدی
مهاجـرت حـاج شـیخ از اراک بـه قـم مقارن 

جانــب  از  شــده  اتخــاذ  رویکــرد 
درگیــری  در  مؤســس  شــیخ 
قــرار  اصــل  و  رژیــم  بــا  حداقلــی 
آن،  از  صیانــت  و  حــوزه  دادن 
ک میــان رژیــم پهلــوی و  اصطــکا
ایشــان را کاهــش داد؛ ولــی برخــی 
مواجهــات سیاســی در ایــن میــان 
صــورت گرفــت؛ یعنــی بــا مشــاهده 
مــواردی از تصمیمــات رضاشــاه 
در جهــت تغییــرات همه جانبــه 
کــه  شــد  مشــاهده  ایــران،  در 
شــیخ مؤســس دیگــر ســکوت را 
جایــز ندانســت و در مــواردی بــه 

کــرد.  چالــش بــا رژیــم اقــدام 
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بـا اواخـر سـلطنت احمدشـاه قاجـار بـود. هنوز 

چنـدی از تأسـیس حـوزه  علمیـه  قـم به دسـت 

شـیخ عبدالکریـم نگذشـته بود کـه واقعۀ ورود  

علمـا  و مراجـع تقلیـِد تبعیـدی عـراق حـادث 

شـد. اینـان بـه واگـذاری امتیـاز دجلـه و فـرات 

بـه دولـت بریتانیـا اعتـراض کـرده و در کربـا 

تظاهـرات وسـیعی به راه انداختـه بودند. ملک 

فیصـل پادشـاه عـراق، علمـای معتـرض را بـه 

حجـاز و ایـران تبعیـد کـرد؛ آیـات عظـام سـید 

ابوالحسـن اصفهانـی و میـرزا حسـین نائینـی 

همراه با سـایر علما از مرز قصرشـیرین به ایران 

وارد شـدند، بـه سـمت قـم حرکـت کـرده و در 

ورودی این شـهر مورد اسـتقبال شـیخ مؤسـس 

و سـایر علمـا قـرار گرفتنـد؛ در همیـن اثنـا بـود 

کـه احمـد شـاه نیـز بـه قـم آمـده و بـا آقایـان 

ماقـات کـرد و خیرمقدم گفت.36 به دنبال این 

حادثـه بـود کـه او بـه عنـوان زعیـم روحانـی در 

میـان همـگان جایگاه  شایسـتۀ  خـود را باز کرد. 

در طـی هشـت ماهـی کـه علمـای نجـف در قم 

بودنـد احمدشـاه بـرای بـار دوم، پـس از نصـب 

رضاخـان بـه نخسـت وزیری و پیـش از سـفر بـه 

اروپـا بـرای تأییـد خـودش در ربیـع االول سـال 

1342قمـری )1302ش( همـراه بـا رضاخـان به 

قم آمده و با علمای مهاجر و شـیخ مؤسـس در 

دارالحکومـه دیـدار کـرد. گفته شـده کـه در این 

دیدار رضاخان باالسـر احمد شـاه ایسـتاده بود و 

حق جلوس نداشـت. احمد شـاه  و شیخ مؤسس 

نشسـته  بودنـد و بـا هـم گفتگـو می کردنـد.37 

درسـت پـس از همیـن ماقـات بـود کـه شـیخ 

مؤسـس بـه اطرافیـان گفتـه بـود: »خداونـد 

مملکـت را از تعـرض آن قـزاق )رضاخـان( حفظ 

کنـد«.38 بدیهـی اسـت که انتخـاب قم  از طرف 

بـا وجـود  بـرای سـکونت،   علمـای تبعیـدی 

حوزه هـای  علمیـه  نیرومندتری ماننـد اصفهاِن 

آن روز و اسـتقبال  گـرم حـاج شـیخ عبدالکریـم 

و دیگـر چهره هـای حـوزه از آنـان، مؤیـد ایـن 

زعامـت  بـه  قـم  حـوزه   کـه  اسـت   واقعیـت  

شـیخ مؤسـس، کانونـی بـرای ترویـج سیاسـت 

اسـامی و مخالفـت بـا هرگونـه اسـتعمارگری 

خواهـد بـود. ایـن گونـه اسـت مورخانـی کـه از 

داسـتان ورود علمـای تبعیـدی و حضـور آنـان 

در ایران سـخن گفته اند، برخورد شـیخ مؤسـس 

را بـا علمـای میهمـان بسـیار گـرم و صمیمـی 

توصیـف کرده انـد؛ چنان که  عبدالهـادی حائری 

می نویسـد : »نائینی  و دیگر علمای تبعید شـده 

پـس از یـک مسـافرت 45روزه در روز 17 اوت 

سـال 1923/ 4 محرم  1342  وارد  قم شـدند. قم 

کـه در تاریـخ ایـران  از  شـهرهای  مذهبـی  بـوده  

اسـت  در آن روزهـا تحـت رهبـری حـاج شـیخ 

عبدالکریـم حائـری بـه صـورت یـک مرکـز مهم 

روحانـی درمی آمـد. حائـری از علمـا بـه گرمـی 

اسـتقبال کرد و به احترام دوسـتان  و همکاران 

روحانـی خـود شـاگردان خـود را واداشـت تـا در 

درس نائینـی و اصفهانـی حاضـر شـوند؛ ولـی 

این گونـه اسـتقبال بـرای حـل مسـئله ای کـه 

نائینـی و دیگـر علمـای تبعیـدی بـا آن روبـه رو 

بودنـد بسـنده  نبـود    و درنتیجـه حائری رئیس و 

بنیانگـذار حـوزه  علمیـه  قـم با مشـکات بزرگی 

روبـه رو شـد«.39 دربـارۀ اسـتقبال گـرم شـیخ 

مؤسـس از علمای  تبعیدی  عراق  در قم مطالبی 
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کـه بیانگـر همسـویی و همدلی آقـای حائری با 

آنان در مسـائل سیاسـی اسـامی است؛ محمد 

رازی می نویسـد: »در سـنه  1341 ق خبـر تبعیـد 

شـدن حضـرات آیـات مقیـم بـه ایـران  از  طریق 

تلگـراف بـه شـاه ایران اطـاع داده شـده... و در 

]هنـگام[ ورودشـان بـه قـم تمام شـهر تعطیل، 

از آیـت اهلل حائـری و سـایر  علمـا  

و دانشـمندان  و طـاب و تمـام 

طبقـات دیگـر غیـر از آن مردمـی 

کـه از  تهـران آمـده بودنـد، تـا 

چندین فرسـخ اسـتقبال شایانی 

کـرده و بـه شـهر واردشـان کردند 

ماهـی  مـدت هشـت  تـا  و...، 

داشـتند...  توقـف  قـم   در   کـه  

آیـت اهلل حائـری بـرای احتـرام 

میهمان هـای عزیـز، مباحثـه و 

تدریـس  خـود  را تعطیـل و به آنهـا واگذار نموده 

و حضرات بنا بر دیدن و عادت کریمۀ خودشان 

کـه همـواره به تدریس  و مباحثه  می گذرانیدند ، 

همیـن مدت کوتاه هشـت مـاه را هم مباحثه و 

تدریـس شـروع نمـوده و فضا  و دانشـمندان  را  
از فیوضـات علمـی خـود برخـوردار نمودند«.40

سـبک  بـه  جمهوری خواهـی  خنثی سـازی   .3  ،2
رضاخانی

آغـاز  از  پیـش  جمهوری خواهـی  مسـئلۀ 

مسـافرت  بـا  شـد.  واقـع  رضاشـاه  سـلطنت 

احمدشاه، رضاخان فعالیت خود را برای برپایی 

جمهـوری بـه سـبک ترکیـه آغـاز کـرد. او بـرای 

تحقـق اهدافـش همراهـی گروه هـای مختلف؛ 

به ویژه علما را الزم داشـت؛ بنابراین به قم سـفر 

کـرد و طی نشسـتی که بـا علمای مهاجر و حاج 

شـیخ داشـت در وهلـۀ نخسـت بـه ایـن نتیجه 

رسـیدند کـه طبـق قانـون، احمدشـاه قـدرت 

مطلق نداشـته و زیانی نخواهد داشـت؛ سـپس 

در روزی کـه قـرار بـود مسـئلۀ جمهوری گری در 

مجلـس شـورای ملـی بـه گفتگـو گذارده شـود، 

تظاهراتـی بـزرگ و کم نظیـر در 

میـدان  و  تهـران  خیابان هـای 

بهارسـتان جلـو مجلـس بـر ضـد 

جمهوری گـری بـه راه افتـاد. در 

پـی این اتفـاق، رضاخـان دوباره 

بـه سـراغ علمـا رفـت و بـرای 

خداحافظـی بـا علمـای تبعیـد 

شـده از عراق، در 6 فروردین سـال 

1303 بـا آیـات عظـام حائـری، 

نائینـی و اصفهانـی دیـدار و در 

ایـن زمینـه تبـادل افکار کـرد. نتیجـۀ مذاکرات 

او بـا علمـا تلگرافـی بـود کـه بـه امضـای علمـا 

در 12 فروردیـن همـان سـال بـه علمـای تهـران 

الغـای  بـر  تلگـراف  آن  در  و  شـد  فرسـتاده 

جمهوریـت و اعـان آن بـه تمـام شـهرها تأکید 

شـده بـود.41 علـت مخالفـت علمـا این بـود که 

در صـورت برقـراری جمهـوری، قانـون اساسـی 

عهد مشـروطه چه بسـا لغو خواهد شـد و علما 

دیگر نخواهند توانسـت دین و مذهب رسـمی را 

اسـام و شـیعه قلمداد کنند و اصل اول و دوم 

متمم قانون اساسـی را به قوت خود نگه دارند. 

ایشـان احتمـال می دادنـد در ایـران نیـز ماننـد 

ترکیـه پـس از رسـمیت یافتـن جمهـوری، دین 

و مذهـب ملغی شـود.42 رضاخـان هنگامی که 

علــت مخالفــت علمــا ایــن بــود 
کــه در صــورت برقــراری جمهــوری، 
قانــون اساســی عهــد مشــروطه 
چــه بســا لغــو خواهــد شــد و علمــا 
دیگــر نخواهنــد توانســت دیــن و 
مذهــب رســمی را اســام و شــیعه 
قلمــداد کننــد و اصــل اول و دوم 
متمــم قانــون اساســی را بــه قــوت 

ــد.  ــه دارن ــود نگ خ
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مخالفـت علمـا را بـا جمهوری خواهی مشـاهده 

کـرد اعامیـه ای بـر ایـن قـرار صـادر کـرد: »در 

موقعـی کـه بـرای تودیع آقایان حجج اسـام و 

علمـا اعـام بـه حضرت معصومه مشـرف شـده 

بـودم بـا معظم لهـم در بـاب پیش آمـد کنونـی 

تبـادل افـکار نمـوده و باالخـره چنیـن مقتضـی 

دانسـتیم کـه بـه عمـوم نـاس توصیـه نماییـم 

عنـوان جمهـوری موقـوف...«.43 

3، 3. مواجهۀ سلبی با مراسم تاجگذاری
رضاخـان در سـال 1304 شمسـی موفـق شـد 

بـا رأی مجلـس، شـاه قاجـار را از حکومـت خلع 

کنـد و خـود رسـمًا حکومـت ایـران را در دسـت 

گیـرد. علمـای نجـف بـا ارسـال پیامـی مراتـب 

تبریک خود را اعام کردند؛ ولی شـیخ مؤسـس 

بـه شـاه جدیـد تبریـک نگفت و حتـی به دعوت 

رضاشـاه بـرای تاجگـذاری نیـز پاسـخ منفی داد 

و فرمـود کـه »مـن ِبـِه الکفایـه موجـود اسـت 

و وجـود مـن الزم نیسـت«. شـرکت نکردن در 

از  موجـی  می توانسـت  تاجگـذاری  مراسـم 

تقابـل میـان شـاه و روحانیـت را ایجـاد نمایـد؛ 

ولـی ازآنجایی کـه شـاه بـرای تثبیـت پایه هـای 

حکومتـش کماکان به تأییـد روحانیت نیازمند 

بـود، در مقابـل بی اعتنایـی حـاج شـیخ نـه تنها 

واکنشـی نشـان نداد؛ بلکه پس از چندی به قم 

سـفر و در حرم مطهر با ایشـان ماقات کرد.44 

برخورد سـلبی شـیخ مؤسـس با رضاشـاه حاکی 

از نوعـی بـا حکومـت جائرانـۀ شـاه زمانـه بـوده 

ست.   ا

3، 4. همراهـی مدبرانـه بـا نهضـت حـاج آقـا نوراللـه 
اصفهانی

پـس از تصویـب قانـون »نظـام اجبـاری« در 

مجلـس ایـران بـرای نخسـتین بار و ابـاغ آن به 

دولت، مخالفت هایی در سراسـر کشـور با قانون 

مذکـور آغاز شـد. ایـن مخالفت هـا نهضت حاج 

آقـا نـوراهلل را بـه دنبـال داشـت. بـا اعـام قانون 

نظـام اجبـاری، علمـا و مجتهدیـن ایـران و در 

رأس آنـان  علمـای  اصفهـان بـه رهبـری حـاج 

آقـا نـوراهلل و گـروه کثیـری از  مـردم  ایـن شـهر، 

بـه سـوی قم حرکـت کردند تـا در آنجا متحصن 

شـوند و بدین گونـه مخالفـت خـود را بـا نظـام 

اجبـاری اعـام نماینـد.45 دلیـل اعتراض مردم 

دو چیـز بـود: نخسـت، چـون زندگی مـردم از راه 

کشـاورزی و دامداری می گذشـت، جوانان تنها 

تکیـه گاه و نـان آور خانـواده بودنـد و در صـورت 

اعـزام اجبـاری آنهـا نظام اقتصـادی خانواده ها 

متاشـی می شـد. دوم، نیروهـای نظامـی رژیم 

از لحـاظ اخاقـی چنـان بدنـام بودنـد کـه مردم 

از اعزام جوانشـان به سـربازی وحشـت داشتند. 

ایـن دو علـت مـردم را نگـران کـرده بـود و آنـان 

را بـه شـورش کشـاند.46 علمـا خـود را بـه قـم 

قـرار  باشـکوهی  اسـتقبال  مـورد  و  رسـاندند 

گرفتنـد. حاج آقـا نـوراهلل از طریـق پیغام هـای 

خصوصـی و تلگـراف بـه گروهـی  از نماینـدگان 

مجلـس؛ ازجملـه آیـت اهلل سیدحسـن مدرس و 

نیز از همۀ علما و مجتهدین تراز اول شـهرهای 

ایـران و همچنیـن از تجـار و بازرگانـان معتبـر 

شهرسـتان ها دعـوت بـه عمـل آورد تـا  در  قـم 

حضـور بـه هـم رسـانند و تصمیم گیـری کننـد. 

غالـب علمـا و شـخصیت های برجسـته در ایـن 

شـهر حضـور یافتنـد جـز دو  مجتهـد  نامـدار بـه 
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نام هـای آیـت اهلل حاج آقـا حسـین بروجـردی 

و آیـت اهلل حـاج میـرزا صـادق آقـا تبریـزی کـه 

اولـی را در خرم آبـاد دسـتگیر و بـه عـراق روانـه 

کردنـد و از خـروج دومـی از  شـهر  تبریز  ممانعت 

بـه عمـل آوردند.47 از شـیراز سـید عبدالباقی و 

سـید عبداهلل شـیرازی، از همدان شیخ االسـام 

همدانـی، از خراسـان حـاج میـرزا عبـداهلل، از 

کاشـان حاج میرزا شـهاب الدین 

کاشـانی، از خمیـن حـاج میـرزا 

بـه  احمـدی  محمدمهـدی 

مهاجـران پیوسـتند و آقـا نوراهلل 

رهبـر نهضـت، شـورایی از علما را 

بـه نام »هیئت علمیه و روحانیه 

مهاجریـن قم« تشـکیل داد تا به 

رایزنـی و عمل بپردازند.48 دولت 

وقـت را نیـز بـه طـور رسـمی در 

جریـان خواسـته های خـود قـرار 

دادنـد.49 در ایـن میان دولت که 

از اجتمـاع عظیـم علمـا در قم به 

وحشـت افتـاده بود، مجبور شـد بـه تقاضاهای 

مهاجـران تـن دهـد و در تاریـخ 30 آذر 1306 بـه 

ظاهـر بـا خواسـته های آنان پاسـخ مثبـت داد؛ 

ولـی با وجـود این موافقت، علما ترک مهاجرت 

را موکـول بـه صـدور الیحـه از طـرف دولـت و 

تصویـب مجلـس قـرار دادنـد.50 بـرای شـیخ 

مؤسـس کـه بـا تأمـل و از سـر درایت، سیاسـت 

حفـظ حـوزه را برگزیده بـود همراهی تام و تمام 

بـا علمـای مهاجـر و خواسـته های آنـان دشـوار 

بود و بی شـک به کیان حوزه آسـیب می رسـاند؛ 

بنابرایـن کوشـید کـه بـا حفـظ حرمـت و اجرای 

خواسـته های علمـا از سـوی دربـار و دولـت، از 

بحرانـی شـدن رابطه شـاه و علما نیـز جلوگیری 

نمایـد.51 ایشـان بـا انعقاد ایـن نهضت در حوزه 

موافقـت کـرد و بـه یاران خود  دسـتور  اسـتقبال  

از مهاجـران و مسـاعدت بـا آنـان را صـادر کـرد 

و برایشـان در قـم، امکانـات و منـزل مسـکونی 

فراهم  آورد؛ همچنین او به نیابت خود، آیت اهلل 

حـاج میـرزا مهدی پایین شـهری 

را کـه از دوران طلبگـی تـا آن  روز  

یـار وفادارش محسـوب می شـد 

مـردم  احتـرام  مـورد  بسـیار  و 

قـم و علمـا بـود بـه  همـراه  دیگر 

علمـا و طـاب حوزه به اسـتقبال 

رسـمی  حاج آقا نـوراهلل اصفهانی 

و دیگـر مهاجران فرسـتاد،52 نیز 

در راسـتای کمـک بـه نهضـت، 

تهـران  بـه  تلگـراف  چندیـن 

مخابـره کـرد.53 ایـن نهضـت، با 

تفرقـه میـان افراد آن با شکسـت 

مواجـه شـد؛ ولـی احتیـاط سـنجیده و به جـای 

شـیخ مؤسـس در این واقعه، حوزه  علمیه  قم را 

از خطر بزرگی نجات داد؛ زیرا از مخبر السـلطنه، 

رئیس الوزرا وقت نقل شـده اسـت که: »در این 

نهضـت آمـاده بودیـم کـه قم را به تـوپ ببندیم 

کـه موقعیـت حاصل نشـد«.54 

5، 3. مقاومت در برابر اتحاد شکل و کشف حجاب
مسـئلۀ کشـف حجاب و متحدالشـکل کردن 

لبـاس، نقطـۀ اوج تنش میـان حکومت و حوزه  

تحت زعامت شـیخ مؤسـس بود. در این ماجرا 

شـاه بـه طـور علنـی احتـرام حـاج شـیخ را کنار 

ــا تأمــل  بــرای شــیخ مؤســس کــه ب
و از ســر درایــت، سیاســت حفــظ 
همراهــی  بــود  برگزیــده  را  حــوزه 
تــام و تمــام بــا علمــای مهاجــر و 
خواســته های آنــان دشــوار بــود 
و بی شــک بــه کیــان حــوزه آســیب 
کوشــید  بنابرایــن  می رســاند؛ 
اجــرای  و  حرمــت  حفــظ  بــا  کــه 
ســوی  از  علمــا  خواســته های 
دربــار و دولــت، از بحرانــی شــدن 
رابطــه شــاه و علمــا نیــز جلوگیــری 

نمایــد.
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گذاشـت و بـه تنـدی مقابل ایشـان ایسـتاد. در 

مقابـل نیـز شـیخ مؤسـس برخـاف مایمـت 

رفتـار خـود در بقیـۀ مـوارد، اینجـا سـکوت را در 

برابـر سیاسـت های رضاشـاه جایـز ندانسـت و 

اقـدام کرد. 

رضا شاه در ششم دیماه 1307 شمسی قانون 

متحدالشـکل شـدن لباس را از تصویب مجلس 

گذرانـد و در دسـتور کار قـرار داد. ایـن قانـون 

شـامل چهـار مـاده بـود. طبـق 

مـادۀ اول ایـن قانون، کلیۀ اتباع 

مذکـور ایران مکلف به پوشـیدن 

بودنـد.  متحدالشـکل  لبـاس 

مـادۀ دوم قانـون مذکـور دربـارۀ 

استثناشـدگان از این قانون بود: 

1. مراجـع تقلیـد؛ 2. مراجـع امور 

شـرعی دهـات در صـورت موفـق 

شـدن در امتحـان؛ 3. فقهیـان 

اهـل سـنت؛ 4. امامـان جماعت 

دارای محـراب؛ 5. محدثیـن کـه از طـرف دو نفر 

مجتهـد اجـازۀ روایـت داشـته باشـند؛ 6. طاب 

شـاغل بـه تحصیل کـه از عهدۀ امتحـان برآیند؛ 

7. مدرسـین فقـه و اصـول و حکمـت الهـی؛ 8. 

روحانیـون ایرانـی غیرمسـلمان. مـادۀ سـوم به 

مجازات هـای متخلفـان می پرداخـت و مـادۀ 

چهـارم مبنـی بـر اجـرای ایـن قانـون از ابتـدای 

سـال 1308 در شـهرها و حداکثر تا پایان سـال 

در خـارج از شـهرها بـود.55 در پـی ایـن قانـون، 

شـاه بـا همسـر و دختـر خـود بـه مجلسـی وارد 

شـدند  و همانجـا چـادر از سـر خـود برداشـتند و 

بدیـن وسـیله کشـف حجـاب را بـه طور رسـمی 

اعـام کردنـد. خود شـاه نیـز با اسـتفاده از کاه 

شـاپو ایـن تغییـر را آشـکارا برقـرار سـاخت.56 

بـا تصویـب قانـون متحدالشـکل شـدن لبـاس، 

سـلطۀ رضاشـاه بـر نـوع پوشـش روحانیـت نیز 

شـدت گرفـت. ایـن اقـدام در ظاهـر، اقدامـی 

عمومـی بـود؛ ولی در حقیقت اقدامی سیاسـی 

ضـد روحانیـت بـه حسـاب می آمد و بیشـترین 

نـگاه آن بـه ایجـاد تضییقـات بـرای ایـن طبقـه 

بـا  بـود. حکومـت سـعی  کـرد 

صـدور »جـواز  عمامـه « ضمـن 

نظـارت بـر حوزه هـای علمیـه و 

روحانیـت، از شـمار روحانیـون 

بکاهـد. به همین دلیل در قانون 

مصوبه 15 اسـفند 1307 شمسی 

تنهـا روحانیـون و طابـی مجـاز 

بـه  اسـتفاده    از  لبـاس روحانیـت  

وزارت   طـرف   از   کـه  بودنـد 

معـارف و بـر طبـق اساسـنامه 

مخصـوص، در امتحـان  شـرکت کـرده و تصدیق 

طلبگـی دریافـت نماینـد. »مجتهـد مجـاز« هم 

کسـی بـود کـه از یکـی  مراجـع  تقلیـد  تصدیق و 

اجازه نامه اجتهاد در دسـت داشـته باشـد. بدین  

سـان روحانیونـی کـه تصدیق طلبگی نداشـتند 

ناچـار بـه لبـاس  متحدالشـکل در می آمدنـد.57 

بـر اسـاس ایـن قانـون، طـاب نیـز بـرای تغییر 

لبـاس تحت فشـار قرار گرفتند: »ماموران شـاه، 

در  مدرسـۀ  فیضیـه طلبه هـا را اذیـت می کردنـد 

و عمامه از سرشـان برداشـتند، به این بهانه  که  

آنان را متحدالشـکل سـازند. هر روز  صبح ، یکی  

از پاسـبانان بـه مدرسـه می آمـد و طلبه هـا را  به  

هــر روز  صبــح ، یکــی  از پاســبانان 
طلبه هــا  و  می آمــد  مدرســه  بــه 
را  بــه  شــهربانی می بــرد و از آنــان 
التــزام می گرفــت کــه متحدالشــکل 
از  نفــر   دو   یکــی   

ً
طبعــا شــوند. 

آزاد   طلبه هــا التــزام می دادنــد و 
از   فــرار   بــرای   ولــی  می گشــتند ؛ 
بیــرون  قــم  از  مامــوران،  دســت 

فتنــد .  می ر
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شـهربانی می بـرد و از آنـان التـزام می گرفت که 

متحدالشکل شوند. طبعًا یکی دو  نفر  از طلبه ها 

التـزام می دادنـد و آزاد  می گشـتند ؛ ولـی بـرای  

فـرار  از  دسـت مامـوران، از قم بیـرون می رفتند . 

روزهـا  در بیابان هـا و باغ هـای اطـراف شـهر 

زندگـی می کردنـد و شـب هنگام بـه مدرسـه باز 

می گشـتند«.58 به محض علنی شـدن مسـئلۀ 

کشـف حجـاب کـه اینـک دامـان روحانیـت را 

هـم گرفتـه بـود، توجـه به سـمت حـوزه  علمیه  

قـم، عکس العمـل روحانیـت نسـبت بـه ایـن 

قضیـه و در رأس همـه شـیخ مؤسـس افـزون 

شـد. ایشـان تحت الشـعاع حفـظ کیـان حـوزه، 

از واکنـش زودهنـگام پرهیـز می کردنـد. پـس 

از کش وقـوس بسـیار، ایشـان در تلگرافـی بـه 

شـاه، اوضـاع موجـود را بـر خاف قوانین شـرع 

مقـدس اسـام و مذهـب جعفـری دانسـت و از 

رضاشـاه خواسـت که از آن جلوگیری کند. شـاه 

در جـواب ایـن تلگراف، بـه تهدید و تحقیر روی 

آورد و از پذیـرش مسـئولیت کار، شـانه خالـی 

کـرد.59 او پـس از مدتـی کوتـاه بـه قـم آمد و با 

ورود بـه منـزل شـیخ مؤسـس، بـدون سـام و 

جـواب، بـا غضب و عصبانیت گفـت: »رفتارتان 

را عوض کنید وگرنه حوزه  قم را با خاک یکسان 

می کنم. کشـور مجاور ما ترکیه، کشـف حجاب 

کـرده و بـه اروپـا وصـل شـد و مـا بایـد ایـن کار 

را بکنیـم«. او بـدون تأمـل برای شـنیدن جواب 

بـا غضـب بیـرون رفت و دسـتور داد چنـد تن از 

علمـا؛ ازجملـه حـاج علی اصغر سـامت، شـیخ 

مهـدی مازندرانـی و حـاج میـرزا محمدحسـین 

فاضل اصفهانی را دستگیر و تبعید کردند.60 به 

نظـر می رسـد در همیـن ایـام بود که بـه نظمیۀ 

قم دسـتور سـخت گیری بر طاب داده شـد. به 

گفتـه یکـی از روحانیـون در اواخـر، طلبه هـا را 

دسـته جمعی بـه شـهربانی می بردنـد و آنها هم 

مبـارزۀ متقابـل می کردنـد. هرچـه از آنها سـؤال 

می شـد جز سـکوت، پاسـخ دیگری از آنها دیده 

نمی شـد. دسـته جمعی، شـش نفر، شـش نفر با 

یـک کاراگاه و دو پاسـبان آنـان را بـه شـهربانی 

می بردنـد. بـه انـدازه ای از طلبه هـا بردنـد کـه 

سـطح حیـاط شـهربانی کـه بسـیار هـم وسـیع 

بـود، پـر شـد و همان جـا بـه مطالعـه و مباحثه 

می پرداختنـد.61 مقـارن با همین اوضاع بود که 

شـیخ مؤسـس، بیماری قلبی شـدیدی گرفت و 

برای اسـتراحت ایشـان را به باغ سـاالریه بردند. 

سـخت گیری بـر طـاب به حدی رسـیده بود که 

آیت اهلل محمدتقی خوانسـاری در جلسـه ای به 

طـاب گفـت: »همـه متحدالشـکل می شـویم، 

اول خـودم لباس هـا را در مـی آورم، البتـه قبـل 

از ایـن بـا آقـا شـیخ مشـورت می کنیـم، بـرای 

کسـب تکلیف«؛ بنابراین آیت اهلل عبدالحسـین 

غـروی تبریـزی و آیت اهلل سـید محمود طالقانی 

را جهـت کسـب تکلیـف بـه نـزد حـاج شـیخ 

فرسـتاد. شـیخ مؤسـس در پاسـخ بـه سـؤال 

حضرات فرمود: »هرگز سـنگر را رها نکنید، ظلم 

خواهـد رفـت و شـما باقی خواهیـد ماند، امروز 

سرپرسـت مـا امـام زمـان اسـت، رابطه تان را 

بـا او محکـم کنیـد«. آیـت اهلل صـدر نیـز در ایـن 

جلسـه از وضعیـت طـاب و بـردن آنـان بـرای 

تغییـر لبـاس بـه شـهربانی گـزارش داد. شـیخ 

مؤسـس با شـنیدن این خبر حالش خراب شـد 
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و بـه حـال غـش افتاد. او پس از بهبودی نسـبی 

فرمـود: »امـروز تکلیـف را روشـن می کنـم«. در 

زمانـی کـه رئیـس شـهربانی و فرماندار به دیدن 

ایشـان بـه بـاغ سـاالریه رفتند، قضیـۀ برخورد با 

طـاب را مطـرح نمـود. ایشـان در مقابـل انـکار 

آنهـا فرمـود: »نمی خواهـم خونـی ریختـه شـود 

و ااّل بـه شـما می فهمانـدم کـه قـدرت دسـت 

کیسـت؟!«. گویـا پـس از ایـن مکالمـه تعقیب 

دسـته جمعی طـاب متوقـف شـد.62 

6، 3. مخالفت با آزمون گیری حکومتی از طالب
پیش از ورود حاج شیخ به قم و احیای حوزه، 

مسـئلۀ آزمون گیـری از طـاب، قاعـده و ترتیب 

خاصـی نداشـت و تنهـا اگـر کسـی خـود را الیق 

اجتهـاد می دانسـت از اسـتاد تقاضـای ارتقـای 

درجـه می کـرد و اسـتاد نیـز بـه طور شـفاهی یا 

کتبـی او را بـا یکی دو سـؤال مـورد آزمایش قرار 

مـی داد و در صـورت حائـز بـودن لیاقـت، ارتقاء 

او را تصدیـق می کـرد. از سـال 1347 قمـری 

)1307 شمسـی( شـرایط امتحـان طـاب تغییر 

کـرد. ایـن تغییـر مقـارن زعامـت حاج شـیخ بر 

حـوزه  قـم بـود. بـر اسـاس آن هـر سـاله از طرف 

وزارت معـارف جلسـه امتحانـی تشـکیل و بـه 

شـاگردان گواهی نامـه مراتـب تحصیلـی اعطـا 

می شـد. گفتـه شـده کـه دورۀ امتحانات دولتی 

چهـارده سـال بـوده اسـت؛ شـش سـال بـه نـام 

متوسـطه، شـش سـال بـه نـام عالی و دو سـال 

بـه نـام تخصص. مؤلـف آیینۀ دانشـوران که در 

همیـن زمـان در حوزه حضور داشـته، می گوید: 

»امتحانـات تخصصـی تاکنـون در حـوزه  علمیه  

قـم عملـی نشـده و بیشـتر به جـای آن تصدیق 

آیـت اهلل بـه کار مـی رود و ایشـان هم در گواهی 

دادن سـخت محتاط هسـتند و از این راه کمتر 

کسـی موفـق بـه اخـذ تصدیـق تخصـص، بـه 

عبـارت اخـری اجـازه اجتهـاد می شـود«.63 تـا 

پیـش از احیـای حـوزه، اخذ مـدرک تخصص در 

امور حوزوی چندان فایده ای نداشـت و معمواًل 

کسـی نمی توانسـت از طریق آن به اموری چون 

قضاوت و سـایر مراجعات شـرعی بپردازد؛ ولی 

پـس از اصـاح حـوزه توسـط شـیخ مؤسـس، 

کسـب مـدرک حـوزوی، امتیـاز ملبس شـدن به 

پوشـش روحانیـت و معافیـت از خدمـت نظام 

وظیفـه را بـرای محصلین بـه طور موقت و برای 
مدرسـین دائمـی به همراه داشـت.64

تغییـری کـه در خصوص امتحان از طاب به 

عمـل آمـد تحـت تأثیـر سیاسـت های کنترل گر 

شـاه پهلـوی بـه منظـور نفـوذ بیشـتر در حـوزۀ 

علمیـه بود. بر این اسـاس طـرح امتحان وزارت 

معارف اسـامی از طاب، شـعار اصاح حوزه و 

شناسـایی افـراد صالـح از ناصالح قرار گرفت.65 

ایـن امتحـان دو مزیـت بـرای قبول شـدگان در 

پـی داشـت: نخسـت این کـه بـرای آنهـا جـواز 

عمامه صادر می شـد و دیگر معافیت از خدمت 

سـربازی بـود. مـواد امتحـان بـر طبـق آنچـه که 

سـابق بـر ایـن در آزمـون طـاب مرسـوم بـود 

تغییر داده شد و دروسی چون تاریخ، جغرافی، 

ریاضـی  و انگلیسـی  بـر آن اضافـه شـد. ایـن 

مسـئله بـرای طـاب مشـکل بزرگی پدیـد آورد؛ 

زیـرا طلبه هایـی کـه  تا  آن روز، درس صرف، نحو، 

فقـه و اصـول می خواندنـد، حـاال ناچـار بودنـد 

مـوادی را امتحـان دهنـد کـه تسـلط کافـی بـر 
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آن نداشـتند.66 از طرفـی هزینـه تمبر روی برگۀ 

امتحانـی از هـر طلبـه پنـج تومـان مقـرر شـده 

بـود کـه ایـن مقدار، بـرای طابی که ماهی سـه 

تومـان شـهریه دریافـت می کردند مبلـغ زیادی 

بود.67 شـیخ مؤسـس با مشاهدۀ این وضعیت، 

تصمیـم بـه مقاومـت علیـه ایـن اقـدام گرفت. 

هرچنـد روش مقاومتی ایشـان بـه گونه ای بود 

که بنیان و اسـاس حوزه  علمیه به خطر نیفتد؛ 

ازجملـه مخالفت هـای ایشـان در ایـن طـرح بـر 

سـر مـکان برگزاری آزمون بـود؛ درحالی که رژیم 

تـاش داشـت این آزمـون را در تهران برگزار کند 

تـا نفـوذ بیشـتری در آن اعمـال نمایـد ایشـان 

بـا آن مخالفـت کـرده و باالخـره  بعـد از چند روز 

کشـمکش گفـت: »به دسـتگاه بگوئیـد تکلیف 

مـا را معلـوم کنـد. آیـا ایـن مملکـت  روحانـی  

می خواهـد  یـا نه، اگر می خواهد، که برنامه های 

امتحانیـش را مـن بایـد تعییـن  کنـم ، اگـر هم 

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 کنـم .   نه . شـما  

بایـد افسـر و سـرباز و سرلشـکر 

را تعییـن کنیـد، مـن هـم بایـد 

بـه کارهـای روحانیـت و امـور  

درسـی  و امتحانـی  آن رسـیدگی 

کنم«.68 در نسـخۀ منتشـر شـده 

مجلـه  همایـون بـه سـال 1313، 
چندیـن سـند از آرشـیو سـازمان 

اسـناد ملـی ایـران منتشـر شـده 

کـه نشـان دهنده عملکـرد مخالفت آمیـز شـیخ 

در  اسـت.  آزمون گیـری  مسـئلۀ  در  مؤسـس 

بخشـی از گـزارش  فرمانـدار  قم به وزارت داخله، 

در خصوص مخالفت شـیخ مؤسـس با برگزاری  

امتحانات  توسـط  وزارت معارف، از قول ایشـان  

چنیـن آمده اسـت:

»... تشکیل چنین مدرسه و تهیه یک چنین 

طـاب  علـوم  دینیـه؛  البته بایـد تحت نظر من و 

پروگرامـی کـه مـن می دهـم اداره شـود. وزارت 

معـارف  نبایـد  مداخلـه در ایـن قسـمت داشـته 

باشـد. خـودم پروگرام آنهـا را تهیه و ممتحنین  

الزم را انتخاب خواهم  کرد.  اگر دولت قصد دارد 

کـه یـک چنیـن طابـی تهیـه  نماید؛ البتـه باید  

تحت نظـر  مـن باشـد و اگـر نمی خواهـد طـاب 

علوم دینیه   داشـته  باشـد  من ابدًا مداخله نکرده 

و در خانه خود  خواهم  نشست و هر نوع  معارف 

می خواهـد مدرسـه را تنظیـم و پروگـرام آنهـا را 

تهیـه نمایـد«.69 هرچنـد  مخالفـت حـاج شـیخ 

نتوانسـت  اصـل آزمـون را متوقـف سـازد؛ ولـی 

تـاش او بـه دخالت و نظـارت نمایندگان حوزه  

علمیـه در مسـئلۀ آزمون گیـری 

از  همچنیـن  انجامیـد؛70 

سـخت گیری های جدیـد وزارت 

فرهنـگ بـر طـاب ایـن بـود کـه 

هر کسـی نمی توانسـت تدریس 

کنـد. طـاب بـرای تدریـس بـه 

گواهی مدرسـی نیاز داشـتند که 

بایـد هـر سـاله تمدیـد می شـد؛ 

بـا وجـود ایـن، حتـی اگر کسـی 

ایـن گواهـی را داشـت، بـاز هـم 

هرچنــد روش مقاومتــی ایشــان 
و  بنیــان  کــه  بــود  گونــه ای  بــه 
اســاس حــوزه  علمیــه بــه خطــر 
مخالفت هــای  ازجملــه  نیفتــد؛ 
ح بر ســر مکان  ایشــان در ایــن طــر
برگــزاری آزمــون بــود؛ درحالی کــه 
رژیــم تــاش داشــت ایــن آزمــون 
کنــد تــا نفــوذ  را در تهــران برگــزار 
نمایــد  اعمــال  آن  در  بیشــتری 

کــرده. ایشــان بــا آن مخالفــت 
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نمی توانسـت لباس روحانیت بپوشـد. چنان که 

پیـش از سـخت گیری ها و فشـار بـر حـوزه، 

پوشـیدن لبـاس بـا این گواهی مجاز بود. شـیخ 

مؤسـس بـرای مقابلـه با طرح دولت در کاسـتن 

از شـمار روحانیـون بـرای برخـی افـراد، اجـازۀ 

کتبی اجتهاد و رسـیدگی به امور شـرعیه صادر 

کرد و دولت نیز مجبور شـد خواسـت ایشـان را 
در صـدور جـواز بپذیرد.71

طّماعـان  دسـت  کوتاه کـردن   .3  ،7
دولتی از عواید اوقاف

رضاشـاه برای انجام تغییرات 

مـورد نظـر خود در حـوزۀ فرهنگ 

و پشـت سر گذاشـتن حوزه های 

علمیـه و افتتـاح مـدارس جدید 

و تربیـت نوآمـوزگاران، در ایـن 

اندیشـه بـود کـه منابـع مالـی 

سـنتی؛ ازجملـه عایـدات مربوط 

به اوقاف را از آِن خود کند. او بر آن بود با استفاده 

از ایـن منابـع، اهـداف خـود را در زمینه هـای 

آموزشـی و تربیتـی در شـیوه های جدیـد را بـه 

منصـۀ ظهـور برسـاند. رضاشـاه تصمیـم گرفت 

بـا تهیـۀ قانونـی، درآمدهای وقفـی را در اختیار 

بگیـرد و حوزه هـای علمیـه و مراکـز دینـی را از 

آنهـا محـروم نمایـد. بر همین اسـاس ابتدا باید 

روحانیـت را کـه بـه طـور سـنتی بهره بـردار آن 

بـه حسـاب می آمدنـد راضی می کـرد. به همین 

منظـور سـید مهدی خان فرخ معتصم السـلطنه 

را مأمـور کـرد کـه بـه نـزد حـاج شـیخ بـرود و 

موضوع را از لحاظ شـرعی با او در میان بگذارد. 

حـاج شـیخ در مـورد وجـوه مجهـول المصـرف 

موافقـت کـرد؛ ولـی در مورد مصرف و اسـتفاده 

سـایر مـوارد وقـف، آن تصمیـم را خـاف شـرع 

دانسـت و بـرای فـرخ چنیـن اسـتدالل کـرد که: 

»یکـی مـرده اسـت و مقداری هم پول گذاشـته 

اسـت وصیـت کـرده کـه پـس از مرگـش فـان 

قـاری ماهیانـه فـان مبلـغ بگیرد و سـر گورش 

قـرآن بخوانـد؛ چـه طـور می شـود وصیـت او را 

نقـض کـرد؟ پـول مـال او بوده و او می توانسـته 

پـس از مرگـش تکلیـف پـول را 

روشـن کنـد و کـرد. حـاال دلیلـی 

نـدارد مـا از لحاظ شـرع بر خاف 

وصیـت یـک مرده عمـل کنیم«. 

رضاشـاه بـا ایـن جـواب شـیخ 

مؤسـس، از اقـدام خـود بـرای 

در اختیـار گرفتـن عوایـد اوقاف 
صرف نظـر کـرد.72

  نتیجه گیری
مجموعـه رفتـار سیاسـی شـیخ مؤسـس که 

زعیـم حـوزه  علمیـه  قـم بـه شـمار مـی رود، در 

آغـاز قـرن چهاردهـم و مواجهـه با رژیـم پهلوی 

حاکـی از آن بـود کـه ایشـان بـر اسـاس اصـل 

صیانـت از دیـن و امـور دینـی و نیـز حفظ کیان 

حـوزه و روحانیـت، بـه واکنش هـای سیاسـی 

بـر  در هنگامه هـای ضـروری دسـت مـی زد. 

خـاف آنچـه برخـی محققـان از مطالعـۀ رفتـار 

سیاسـی ایشـان اسـتنباط کرده انـد و ایشـان 

را نسـبت بـه مسـایل زمانـه و اتفاقـات روز و 

رویدادهـای حاکمیتـی، بیگانـه و یـا بی تفاوت 

کـه  کـرد  خاطرنشـان  بایـد  کرده انـد؛  تلقـی 

بــا  کــرد  ســعی  مؤســس  شــیخ 
بــه  دوچنــدان  اهمیت بخشــی 
نقــش و جایــگاه حــوزه و حوزویــان 
توســعۀ  و  گردان  شــا تربیــت  و 
آموزش هــای  تقویــت  و  حــوزه 
حــوزوی و تثبیــت پشــتوانه های 
مهــم آن، بــه ایــن اقــدام جامــۀ 

بپوشــاند.  عمــل 
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اقدامـات شـیخ مؤسـس، ضرورتًا با نظرداشـت 

اصـل حفـظ دیـن از انحـراف و خرابـی و مصون 

نگهداشـتن حـوزه از لغزش هـا و بـه حاشـیه 

رفتن هـا قابـل مطالعـه و بررسـی اسـت. او بـر 

آن بـود در فضـای سیاسـت زده و اوضاع خسـته 

از سیاسـت بازی های دوران مشـروطه و پـس 

از آن، کـه در نهایـت بـه زیـان همـۀ دسـته ها و 

گروه هـای داخلـی تمـام شـد و نتایـج آن جـز 

خسـارت ویرانگـر بـرای احـزاب سیاسـی و غیـر 

سیاسـی؛ به ویـژه نفرت عمومـی برای روحانیت 

و حوزه ها به همراه نداشـت، مرکزی را تأسـیس 

کنـد تـا بـه دور از همـۀ آسـیب ها و آفـات، تنها 

کانونـی بـرای تحصیـل دیـن و ترویـج آن بـه 

حسـاب آیـد و اندک انـدک با جوانه زدن و رشـد 

شـاخه های گوناگـون آن در تثبیـت و تعمیـق و 

توسـعه و پایـداری خویـش بکوشـد. 

شـیخ مؤسـس سـعی کرد با اهمیت بخشـی 

دوچنـدان بـه نقـش و جایگاه حـوزه و حوزویان 

و تربیـت شـاگردان و توسـعۀ حـوزه و تقویـت 

آموزش هـای حـوزوی و تثبیـت پشـتوانه های 

مهـم آن، بـه ایـن اقـدام جامـۀ عمـل بپوشـاند. 

ایسـتادگی در برابـر قدرت بامنـازع و خطرناک 

پهلـوی اول و مقاومـت در برابـر تکانه هـای 

ایجـاد  بـدون  رضاشـاه،  پردامنـۀ  و  پرقـدرت 

کمتریـن آسـیب، امر مهمی بـود که تنها درایت 

و تدبیر و مدیریت هوشـمندانۀ شـیخ مؤسـس 

از عهدۀ آن برمی آمد. این زیرکی شـیخ مؤسـس 

باعث می شـد نسـبت به هر رویدادی، واکنشـی 

متناسـب نشـان دهـد و از هـر افـراط و تفریطی 

کـه بـر اهـداف متعالـی او از تأسـیس حـوزه، 

سـایه افَکَنـد، پرهیـز نماید.     
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بـه روایـت  خاطـره ،  . تأسـیس حـوزه  علمیـه  قـم     44

ص27. پیشـین،  اراکـی،  آیت اللـه  بـا  مصاحبـه 
45  . مصلح الدیـن مهـدوی، تاریـخ  علمـی  و اجتماعـی 

اصفهـان در دو قـرن اخیـر، ج2، ص156-145.
ت ـا  ت شـ ی ع   ت اری ـخ  س ی اسـ ی   . روح اللـه حسـینیان،    46
ان ق ـالب   ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   ع ل م ی ـه   ح ـوزه   ت شـ ک یل  

ص382. پیشـین،  ای ـران (،  اسـ الم ی  
47  . مصلح الدین مهدوی، پیشین، ص156-145.

ت ـا  ت شـ ی ع   ت اری ـخ  س ی اسـ ی   . روح اللـه حسـینیان،    48
ان ق ـالب   ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   ع ل م ی ـه  ح ـوزه   ت شـ ک یل  
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ص383. پیشـین،  ای ـران (،  اسـ الم ی  
شـش   در   مهاجریـن   ظاهـری  خواسـته های   .   49
عنـوان خالصـه می شـد: 1. اصـالح یـا تعدیـل قانـون 
بـه  از مجتهدیـن  تـن   پنـج   نظـارت   اجبـاری 2.  نظـام 
مصوبـات مجلـس طبـق اصـل دوم  متمم  قانون اساسـی 
مشـروطه3. جلوگیـری از کلیـه ی امـور خـالف شـرع 4. 
ابقـای محاضـر و محاکـم شـرعی 5. نظـارت کامـل بـر 
مطبوعـات برای جلوگیری  از  نشـر  مطالب خالف اسـالم 
6. تعییـن یک فـرد دارای صالحیت الزم بـرای  نظارت به 

تعلیمـات دینـی و شـرعیات وزارت فرهنـگ.
50  . عمادالدین فیاضی، پیشین، ص88.

51  . محمدحسین منظوراالجداد، پیشین، ص320.
52  . ابوالفضـل شـکوری، مرجـع دوراندیـش و صبـور 
آیت اللـه حائـری مؤسـس حـوزه علمیـه  قـم، پیشـین، 

.120 ص
53  . محمدحسین منظوراالجداد، پیشین، ص321.

54  . همان، صص25 و 46.
55  . علیرضـا پیروزمنـد، تحول حوزه  علمیه و روحانیت، 
س ی اسـ ی   ت اری ـخ   حسـینیان،  روح اللـه  ص 273-272. 
ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   ع ل م ی ـه  ح ـوزه  ت شـ ک یل   ت ـا  ت شـ ی ع  

ان ق ـالب  اسـ الم ی  ای ـران (، پیشـین، ص390.
بـه روایـت  خاطـره ،  . تأسـیس حـوزه  علمیـه قـم     56
تهرانـی،  محمدصـادق  شـیخ  آیت اللـه  بـا  مصاحبـه 

ص47. پیشـین، 
57  . سـازمان اسـناد و کتابخانـه ی ملـی  ایـران ، شـماره  

بازیابـی 291-1424، سـند ش1.
بـه روایـت  خاطـره ،  . تأسـیس حـوزه  علمیـه قـم     58
تهرانـی،  محمدصـادق  شـیخ  آیت اللـه  بـا  مصاحبـه 

ص38. پیشـین، 
ت ـا  ت شـ ی ع   ت اری ـخ  س ی اسـ ی   . روح اللـه حسـینیان،    59
ان ق ـالب   ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   ع ل م ی ـه  ح ـوزه    ت شـ ک یل  

ص453. پیشـین،  ای ـران (،  اسـ الم ی  

60  . مجله یاد، ش4، ص28-27.
61  . محمدحسین منظوراالجداد، پیشین، ص329.

ت ـا  ت شـ ی ع   ت اری ـخ  س ی اسـ ی   . روح اللـه حسـینیان،    62
ان ق ـالب   ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   علمیـه   ح ـوزه  ت شـ ک یل  

ص453. پیشـین،  ای ـران (،  اسـ الم ی  
63  . ریحان الله یزدی، آیینۀ  دانشوران، ص47-46.

64  . همان، ص48.
65  . خاطرات آیت الله محمد یزدی، ص84.

بـه روایـت  خاطـره ،  . تأسـیس حـوزه  علمیـه  قـم     66
تهرانـی،  محمدصـادق  شـیخ  آیت اللـه  بـا  مصاحبـه 

ص46. پیشـین، 
67  . خاطرات آیت الله محمد یزدی، پیشین، ص84.

بـه روایـت  خاطـره ،  . تأسـیس حـوزه  علمیـه  قـم     68
تهرانـی،  محمدصـادق  شـیخ  آیت اللـه  بـا  مصاحبـه 

ص46. پیشـین، 
69  . »روحانیـت در ایـران: تاریـخ زندگانـی حضـرت 
آیت اللـه حائـری، شـماره 2، همایـون، آبـان 1313، ص 

.3
70  . جـواد اکبری مطلـق، »گـذری بـر تاریـخ تشـیع تـا 
خردنامـه  ضمیمـه  قـم«،  علمیـه ی  حـوزه ی  تشـکیل 

بهمـن 1383، ص 9. همشـهری، شـماره 40، 
71  . علی اکبـر زهـره کاشـانی، تاریـخ 1200 سـاله ی 
حـوزه ی علمیه ی قم، قم، پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه، 

1394، ص 114.
72  . عمادالدین فیاضی، پیشین، ص 98.

منابع: 
»آیت اللـه مؤسـس«، مجلـه  حضـور، ش57، تابسـتان 

.1385
»تأسـیس حـوزه  علمیه  قـم  به روایت  خاطـره: مصاحبه با 

آیت اللـه اراکی«، یـاد، ش4،  پاییز 1365.
»تأسـیس حـوزه  علمیه  قـم  به روایت  خاطـره: مصاحبه با 
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آیت اللـه شـیخ محمدصـادق تهرانـی«، یـاد، ش4، پاییز 
.1365

»روحانیـت در ایـران، تاریـخ زندگانـی حضـرت آیت اللـه 
حائـری«، ش2، همایون، آبـان 1313. 

»مصاحبـه بـا حجت االسـالم و المسـلمین دکتـر سـید 
 ،21 دوره  حـوزه،  نشـریه  دامـاد«،  محقـق  مصطفـی 

.1383 دی  و  آذر  ش125، 
»ناگفته هـای تأسـیس حـوزه  علمیـه  قـم در گفتگـو بـا 
آیت اللـه دکتـر سـید مصطفـی محقـق دامـاد؛ آیت اللـه 
العظمـی حائـری یـزدی بـا قانـون مدنـی موافـق بـود«، 

شـهر قانـون، ش9، بهـار 1393.
اعـالم  طبقـات  محمدمحسـن،  طهرانـی،  آقابـزرگ 
مؤسسـه  قـم:  منـزوی،  علی نقـی  تحقیـق  الشـیعه، 

.1350 اسـماعیلیان، 
اکبری مطلـق، جواد، »گذری بر تاریخ تشـیع تا تشـکیل 
حوزه  علمیه  قم«، ضمیمه خردنامه همشـهری، ش40، 

بهمن1383.
امینـی، داود، »مـروری بـر زندگـی آیت اللـه حـاج شـیخ 
عبدالکریـم حائـری یزدی بنیانگـذار حوزه  علمیـه  قم به 
روایـت اسـناد«، گنجینـه اسـناد، ش19 و 20،  پاییـز و 

زمسـتان 1374.
بصیرت منـش، حمیـد، علمـا و رژیـم شـاه، چ2، تهـران: 

عـروج، 1378.
پیروزمنـد، علیرضـا، تحـول حـوزۀ علمیـه و روحانیـت، 

قـم، کتـاب فـردا، 1392.
حائـری، عبدالهـادی، تشـیع و مشـروطیت  در ایـران و 
نقـش ایرانیـان  مقیـم  عـراق، تهـران، امیرکبیـر، 1364.
حسـینیان، روح اللـه، ت اری ـخ  س ی اسـ ی  ت شـ یع  ت ا ت شـ ک یل  
اسـ الم ی   ان ق ـالب   ب ـر  )م ق دم ـه ای   ق ـم   علمیـه    حـوزه  
ای ـران (، ت ه ـران: م رک ـز اسـ ن اد ان ق ـالب  اسـ الم ی، 1380.      

خاطـرات آیت اللـه گرامـی، تدوین محمدرضـا احمدی، 
تهـران: مرکز اسـناد انقالب اسـالمی، 1381.

خاطـرات آیت اللـه محمـد یـزدی، تهـران: مرکـز اسـناد 
انقـالب اسـالمی، 1380.

خاطـرات و مبـارزات حجت االسـالم فلسـفی، تهـران: 
مرکـز اسـناد انقـالب اسـالمی، 1376.

خمینـی )امـام(، سـید روح اللـه، صحیفـه امـام، ج3، 
تهران: مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، 1378.

زنگنـه، پیمـان و سـمیه حمیدی، »بازنمایـی نقش حوزه 
علمیـه شـهر قـم در ظهـور گفتمـان اسـالم سیاسـی در 
دورۀ پهلوی با تأکید بر اندیشـه سیاسـی امام خمینی«، 
همـدان،  ش3،  س6،  اسـالمی،  انقـالب  پژوهشـنامه 

.1395
زهـره کاشـانی، علی اکبـر، تاریـخ 1200 سـالۀ حـوزه  
علمیـه  قـم، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، 1394.
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی  ایـران ، شـماره  بازیابی 

1424-291، سـند شـماره 1.
شـماره  ایـران،  ملـی  کتابخانـه  و  اسـناد  سـازمان 

.3 شـماره  سـند  بازیابـی290-7239، 
سلسـله پهلـوی و نیروهـای مذهبـی بـه روایـت تاریـخ 
کمبریـج، ترجمـۀ عبـاس مخبـر، چ1، تهـران: طـرح نو، 

.1371
و  ت اری ـخ   یـا  الحجـه  آثـار  محمـد،  رازی،  شـریف 
دائ ره ال م ع ـارف  حـوزه  علمیـه  ق ـم ، ج1، قم، بی نـا، بی تا.
ج1،  دانشـمندان ،  گنجینـۀ  محمـد،  رازی ،  شـریف 

.1352 اسـالمیه،  کتابفروشـی  تهـران: 
صبـور  و  دوراندیـش  »مرجـع  ابوالفضـل،  شـکوری، 
آیت اللـه حائری مؤسـس حوزه  علمیه  قـم«، یاد، ش17، 

.1368 زمسـتان 
عبـاس زاده، سـعید ، شـیخ  عبدالکریـم حائـری نگهبـان 
بیـدار، مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان تبلیغـات اسـالمی، 

.1373
عقیقـی بخشایشـی، عبدالرحیـم، یکصـد سـال مبـارزه 
روحانیـت مترقـی، ج3، قـم : دفتـر نشـر نویـد اسـالم ، 
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      .1358
فیاضـی، عمادالدیـن، حـاج شـیخ عبدالکریـم حائری، 

تهـران: مرکز اسـناد انقـالب اسـالمی، 1378.
کریمـی  جهرمـی،  علـی، آیت الله مؤسـس: مرحوم حاج 
شـیخ عبد الکریم حائری، قم: نشـر دارالحکمه، 1372.
کوهسـتانی نژاد، مسـعود، »موسسـه وعـظ و خطابـه«، 

گنجینـه اسـناد، ش281، 1370.
مجله مکتب تشیع، ش6، خرداد 1340.

حوزه هـای  خورشـید  محمـد،  اشـتهاردی،  محمـدی 
عصر)عـج(،  امـام  انتشـاراتی  مؤسسـه  قـم:  علمیـه، 

.1 3 7 9
ایـران،  معاصـر  سیاسـی  تاریـخ  جالل الدیـن،  مدنـی، 
ق ـم ، دف ت ـر  ق ـم : ج ام ع ـه  م درسـ ی ن  ح ـوزه  ع ل م ی ـه    ج1، 

.1361 اسـ الم ی    ،  ان ت شـ ارات  
مکی، حسـین، تاریخ بیست سـاله ی ایران، ج4، تهران: 

نشر ناشر، 1361.
عرصـه  در  مرجعیـت  منظور االجـداد،  محمدحسـین، 
اجتماع و سیاسـت )اسـناد و گزارش هایی از آیات عظام 
نائینـی، اصفهانی، قمی، حائـری و بروجردی، 1292-

1339ش(، تهـران: شـیرازه، 1379.
اجتماعـی  و  علمـی   تاریـخ   مصلح الدیـن،  مهـدوی، 
اصفهـان در دو قـرن اخیـر، ج2، بی جـا: نشـر الهدایـه، 

.1367
یـزدی، ریحان اللـه، آیینـۀ دانشـوران، تهـران: علمـی، 

.1353


