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اگرچـهنخسـتینمواجهههـایجدیروحانیتشـیعهبااندیشـههایمدرن،در
عصـرمشـروطهوبهویـژهدرنجـفرخداد،امـاحـوزهقـمدرآنزمـانبهدلیل
فقـداناثرگـذاریجدیاشتازمـانحضورآیتاللهشـیخعبدالکریمحائرییزدی
بـهتعییـنتکلیـفخـوددربرابرمفاهیـمومحصوالتفکریدنیایجدیداحسـاسنیاز

نکرد.
دراینکـهچـرامواجهـهوتعیینتکلیففقهاوروحانیونشـیعهبامفاهیمواندیشـههای
مـدرنبـهاواخردورهقاجارموکولشـدودرعصـرصفویهرخنداد،بحثهایمختلفی
میتـوانمطـرحکـرد،ولـیتحقیـرگسـتردهناشـیازشکسـتدرجنگهـایایرانو
روسـیهوجدایـیمناطـقشـمالیایـرانکهمنجربـهگرایشتدریجیایرانیانبهسـمت
غربشـدونیزتأثیرخاصشـخصیتآخوندخراسـانیمیتوانددراینزمینهبهعنوان

علـلودالیـلاینتأخـرتاریخیمـوردواکاویقرارگیرد.

نسبت تأسیس
حوزه معاصر قم با دنیای مدرن؛
چرایی و چگونگی
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تلخ کامی هـای ناشـی از جدال هـای سـخت 

دوره مشـروطه میان فقهای شـیعه اگرچه منجر 

بـه انزواطلبـی گـروه قابـل توجهی از فقها شـد، 

ولـی امـواج فرهنگی، علمی و صنعتی مدرنیته 

غیـر قابـل چشم پوشـی و انـکار بـود و به تدریـج 

بـه بخـش جدایی ناپذیـر زندگـی مـردم تبدیـل 

می شـد. البتـه روحانیـت شـیعه نیـز بی نصیب 

نبـود و همان گونـه کـه تلگـراف به شـکل گیری 

سـاختار و کارکـرد جدیـد نهـاد مرجعیـت کمک 

کـرد و آن را فراگیـر سـاخت، صنعـت چـاپ و 

سـپس تلفـن نیـز شـبکه سـنتی روحانیـت را 

کـه تنهـا بـر رابطـه اسـتاد و شـاگردانش متکی 

بود، گسـترش بخشـید. در این مقال می کوشـم 

اندکـی دربـاره چرایـی و چگونگـی تأسـیس 

حـوزه معاصـر قـم و نسـبت میان ایـن چرایی و 

چگونگـی بـا دنیـای مدرن بپـردازم.

  چرا؟
حـوزه معاصر قـم در فروردین 

گرفـت.  شـکل  شمسـی   1301

قـم اگرچـه یـک مرکـز مذهبـی 

مهـم شـیعی از قـرون نخسـتین 

اسـامی بوده اسـت، اما مدارس 

و محافـل علـوم دینـی این شـهر 

رونـق گرفتـن حـوزه  در سـایه 

تهـران در عصـر قاجار، رو به رکود 

و مهجوریـت نهـاده بـود. البتـه 

ایـن شـهر هیـچ گاه خالـی از فقیهـان نبـود، اما 

طـاب قمـی ترجیـح می دادنـد بـرای مرحلـه 

عالـی تحصیـات دینـی بـه تهـران یـا حوز های 

علمیـه عـراق برونـد. از همیـن رو فقهـای قمی 

در اواخـر عصـر قاجـار، همگـی دانش آموختـه 

حوزه هـای تهـران، نجـف یا سـامرا بودنـد. میرزا 

محمد ارباب قمی، شـیخ ابوالقاسـم کبیر، شیخ 

مهـدی پایین شـهری )حکمـی( و میـرزا محمـد 

فیـض از همیـن گـروه بودنـد کـه در تشـکیل 

حـوزه معاصـر قـم بـه شـیخ عبدالکریـم حائری 

کمـک شـایانی کردنـد. هرچند روایت هـا درباره 

انگیـزه مرحـوم حائـری یـزدی بـرای اقامـت در 

قم و تشـکیل حوزه علمی در این شـهر مختلف 

اسـت، ولـی رونـق دادن بـه مـدارس متـروک و 

کم رونـق قـم یکـی از انگیزه هـای اصلـی آقـای 

حائـری بـوده اسـت. شـیخ محمد شـریف رازی 

از نزدیکان شـیخ محمدتقی بافقی، گزارشـی از 

قـول بافقـی درباره انگیزه شـیخ عبدالکریم برای 

اقامـت در قـم آورده که مؤید همین مدعاسـت:

»در خاطـر دارم کـه مرحـوم 

و  نگارنـده  ایـن  بـرای  بافقـی 

کـه  می فرمـود  دیگـر  جمعـی 

بـا  حائـری  آیـت اهلل  مرحـوم 

اینکـه در سـفر مشهدشـان وضع 

مـدارس مهجـور و ویـران قـم را 

از فیضیـه و دارالشـفا دیـده کـه 

و  روحانـی  دانشـگاه  چگونـه 

محـل تدریس و افاضات مرحوم 

مامحسـن  بزرگـوار  محـدث 

فیـض و ماعبدالـرزاق فیـاض 

الهیجـی و صدرالمتالهیـن شـیرازی و دیگـران 

بـه مرکـز گدایـان و فقرا و دیوانـه گان و بیماران 

تبدیـل شـده و ابـراز تأسـف نمـوده و می گفتند 

از  ناشــی  تلخ کامی هــای 
دوره  ســخت  جدال هــای 
مشــروطه میــان فقهــای شــیعه 
گرچــه منجــر بــه انزواطلبــی گــروه  ا
قابــل توجهــی از فقهــا شــد، ولــی 
امــواج فرهنگــی، علمــی و صنعتــی 
مدرنیتــه غیــر قابــل چشم پوشــی 
و انــکار بــود و به تدریــج بــه بخــش 
مــردم  زندگــی  جدایی ناپذیــر 

می شــد. تبدیــل 
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کـه چـه می شـد اگـر این مـدارس هـم از غربت 

بیرون می آمد، ولی به نظر مبارک شـان مشـکل 

و گـران می آمـد کـه ممکـن باشـد حـوزه را از 

اراک بـه قـم منتقـل نماینـد. فرمودنـد وقتی به 

ایشـان اصـرار کـردم بـرای توقـف، موانعـی ذکر 

کردنـد، جـواب آنهـا را دادم و آخـر ایشـان را بـه 

ایـن کلمـه قانـع نمـوده و منصـرف از مراجعت 

بـه اراک کـردم. گفتـم شـما ایـن اخبـاری را که 

از حضـرات معصومیـن راجـع 

بـه آخرالزمان کـه قم مرکز علم و 

دانش خواهد شـد )و مهنا تفيض 

العلم ایل سائر البلدان( و اینکه در 
آن زمان علم در نجف چون ماری 

بـه زمیـن فرو رفته و از قم بیرون 

خواهـد آمـد دیده ایـد؟ فرمودند: 

آری. گفتـم: آیـا قبـول دارید و یا 

شـبهه می کنیـد؟ فرمودند: قبول 

دارم. گفتـم: نمی خواهیـد کـه 

تأسـیس ایـن اسـاس بـه دسـت شـما گـردد و 

برای همیشـه این سـکه به نام شـما زده شـود و 

در باقیات الصالحات شـما باشـد؟ فرمودند: چرا. 

گفتـم: تصمیـم بـه توقـف بگذاریـد و بـه اراک 
پیـام دهیـد هرکس مایل باشـد به قـم بیاید«.2

از ایـن گفتگـو پیداسـت کـه مرحـوم حائری 

یـزدی انگیـزه پیشـین بـرای اقامـت در قـم و 

تشـکیل محفـل درسـی در ایـن شـهر نداشـته 

اسـت. امـا روایت نوه دختـری او؛ آیت اهلل دکتر 

مصطفـی محقـق دامـاد نکتـه افزون تـری دارد:

»طبـق یکـی از اسـناد خانـدان مـا نامـه ای از 

طـرف میرزا محمد تقی شـیرازی )میرزای دوم( 

از کربا به ایشـان در اراک فرسـتاده می شـود و 

بـا اشـاره بـه اینکـه پیر شـده و تـوان اداره حوزه 

را ندارنـد، از ایشـان درخواسـت می کننـد کـه به 

کربـا برگردنـد و بـه جـای ایشـان حـوزه کربا را 

اداره کننـد. زمانـی کـه حـاج شـیخ عبدالکریـم 

در کربـا بـود، میـرزای دوم احتیاطـات خـود 

را بـه ایشـان ارجـاع مـی داد. ایـن نامـه را حـاج 

شـیخ به بسـتگان خود در منزل نشـان داده اند. 

اصـل نامه میرزا شـاید در اسـناد 

خانوادگـی مـا باشـد. بعد از چند 

روز از ایشـان می پرسـند کـه چـه 

پاسـخی بـه نامـه میـرزا دادیـد، 

میـرزا  بـه  می گوینـد:  ایشـان 

نوشـتم که من وضع  ایران را در 

تباهـی می بینـم و بـه نظـر مـن 

شـرایط ایـران بـه گونه ای اسـت 

کـه بـه سـمت تباهـی مـی رود و 

مـن پیشـنهاد می کنـم که شـما 

بـه ایـران بیاییـد تـا یـک حـوزه علمیـه بسـیار 

قـوی در ایـران تأسـیس شـود. مرحـوم میـرزا 

محمدتقـی هـم جـواب می دهـد کـه حـاال کـه 

شـما وظیفـه شـرعی خودتـان می دانید پس در 

ایران بمانید«.3 همچنین مرحوم عبدالحسـین 

حائـری؛ دیگـر نـواده دختـری شـیخ نیـز ایـن 

نامه نـگاری را گـزارش کـرده و گفتـه کـه حـاج 

شـیخ نگـران »تباهـی و فسـاد ایـران« بـوده 
است.4

بـا توجـه بـه این سـه گزارش به نظر می رسـد 

مرحـوم حائـری پـس از دعـوت و اصـرار علمای 

قـم بـه این نتیجه رسـیده که حوزه درسـی خود 

کــه مــن وضــع   بــه میــرزا نوشــتم 
و  می بینــم  تباهــی  در  را  ایــران 
بــه  ایــران  شــرایط  مــن  نظــر  بــه 
ســمت  بــه  کــه  اســت  گونــه ای 
تباهــی مــی رود و مــن پیشــنهاد 
می کنــم کــه شــما بــه ایــران بیاییــد 
تــا یــک حــوزه علمیــه بســیار قــوی 

شــود. تأســیس  ایــران  در 
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را از اراک به قم منتقل کرده و از پتانسـیل های 

ویـژه ایـن شـهر همچـون وجـود مرقـد حضرت 

فاطمـه معصومـه و نزدیکـی 

بـه تهـران بهـره ببـرد تـا حـوزه 

ایـران  داخـل  در  قدرتمنـدی 

تشـکیل دهـد. امـا مـراد او از 

»تباهـی« چـه بـوده اسـت؟

اواخر زمسـتان 1300 شمسـی 

کـه مرحـوم حائری یـزدی به قم 

سـفر کـرد، یـک سـال از کودتای 

هنـوز  و  می گذشـت  رضاخـان 

میـان  چالشـی  کوچک تریـن 

نکـرده  بـروز  روحانیـون  و  او 

بـود. حتـی قاجاریـه نیـز خطـر 

رضاخـان را حـس نکـرده بود و در 

سـال 1302 بـود کـه رضاخـان بـا 

طـرح »جمهوری خواهـی« و انقـراض سـلطنت، 

بـه چالـش جـدی بـا اسـاس سـلطنت قاجـار 

برخاسـت. در آن ایـام کـه مرحـوم حائـری از 

سـوی علمای قم دعوت می شـد که در این شـهر 

اقامـت کنـد، رضاخان یک نظامـی محبوب بود 

کـه بـه مقابلـه با هرج و مـرج عمومی و ناتوانی 

حکومـت وقـت برخاسـته بـود و قصـد اصـاح 

امـور را داشـت. حتـی از گزارشـی کـه مرحـوم 

آیـت اهلل مهـدی حائری یزدی از جلسـه رضاخان 

بـا آیـات عظـام حائـری یـزدی، میـرزای نائینی 

و سـید ابوالحسـن اصفهانـی داده کـه فروردین 

1303 در منـزل مرحـوم حائـری در قـم دربـاره 

موضـوع جمهوری خواهـی رضاخـان تشـکیل 

بـود، هیچ گونـه سـوءظن و تیرگـی روابط میان 

رضاخـان و سـه فقیـه بـزرگ شـیعه برداشـت 

نمی شـود.5 در آن جلسـه کـه بسترسـاز تغییـر 

سـلطنت از قاجاریـه بـه پهلـوی 

شـد، تنها نگرانـی علمای حاضر، 

احتمال اسـتبداد و دیکتاتوری و 

تخلف از قانون اساسی مشروطه 

در صـورت تفویـض اختیـارات 

مطلقـه بـه رضاخان بوده اسـت. 

حتـی در گزارشـی کـه از دیـدار 

رضاشـاه بـا مرحـوم حائـری در 

سـال 1307 در قـم وجـود دارد، 

رضاشـاه در توضیحاتـی گفتـه 

کـه قانـون جدیـد لباس به سـود 

»روحانییـن حقیقـی« اسـت و 

حـاج شـیخ نیـز از شـاه تشـکر 

کـرده اسـت و گزارش ایـن دیدار 

موجـب خرسـندی علمـای نجـف هـم شـده 

اسـت.6 همچنین مرحوم عبدالحسـین حائری 

در این بـاره گفتـه اسـت:

»شـنیدم کـه شـماری از طـاب و فضـا 

هیاهوکنـان رفته انـد پیـش حـاج شـیخ که آقا! 

نظمیـه مـا را اذیـت می کنـد. مأمـوران نظمیـه 

عمامه هـای مـا را برمی دارنـد و لباس هـای ما را 

کوتـاه می کننـد و… . حـاج شـیخ در پاسـخ این 

گـروه کـه هیاهـو راه انداختـه بودنـد می گویـد: 

خـب بردارنـد. برداشـتند کـه برداشـتند. عمامه 

مـرا هـم بردارنـد، عمامـه شـما را هـم بردارنـد، 

کجـای دنیا خراب می شـود؟! آیـا درس خواندن 

مـا را خـراب می کنـد؟! مـا داریـم درس مـان را 
می خوانیـم«.7

کــه شــماری از طــاب و  شــنیدم 
فضــا هیاهوکنــان رفته انــد پیــش 
حــاج شــیخ کــه آقــا! نظمیــه مــا را 
اذیــت می کنــد. مأمــوران نظمیــه 
و  برمی دارنــد  را  مــا  عمامه هــای 
کوتــاه می کننــد  لباس هــای مــا را 
ــن  ــخ ای ــیخ در پاس ــاج ش و… . ح
انداختــه  راه  هیاهــو  کــه  گــروه 
بودنــد می گویــد: خــب بردارنــد. 
برداشــتند کــه برداشــتند. عمامــه 
مــرا هــم بردارنــد، عمامــه شــما را 
هــم بردارنــد، کجــای دنیــا خــراب 
خوانــدن  درس  آیــا  می شــود؟! 
مــا را خــراب می کنــد؟! مــا داریــم 

می خوانیــم. را  درس مــان 
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بنابـر ایـن بـه نظـر می رسـد آنچـه کـه حـاج 

شیخ در پاسخ به میرزای شیرازی دوم با عنوان 

»تباهـی و فسـاد ایـران« یـاد کـرده و نسـبت به 

وقـوع آن هشـدار داده، هیـچ ارتباطـی به قدرت 

گرفتن رضاشـاه نداشـته باشـد. همچنین اقدام 

وی بـرای تأسـیس حوزه درسـی 

در قـم نیـز نبایـد ربطی بـه ظهور 

رضاشـاه داشـته باشد.

دکتـر محقـق دامـاد معتقـد 

اسـت کـه اعـدام شـیخ فضل اهلل 

اسـتاد  سـامرا  در  کـه  نـوری 

اسـت  بـوده  عبدالکریـم  شـیخ 

از  ناشـی  تلخکامی هـای  و 

مشـروطه،  دوره  جدال هـای 

موجـب نگرانـی حـاج شـیخ و 

عـزم او بـرای تقویـت روحانیـت 

در ایـران شـده اسـت. از زمـان 

اعـدام شـیخ فضـل اهلل تـا قصـد 

شـیخ عبدالکریـم برای اقامت در 

قم حدود 13 سـال می گذشـت و 

التهابات دوره مشـروطه با وقوع 

جنـگ جهانـی اول کامـا فروکـش کـرده بـود. 

بیـش از سـه سـال پـس از پایـان جنـگ جهانی 

اول بود که مرحوم حائری قصد اقامت در قم و 

تأسـیس حوزه درسـی کرد. ایران در دهه پایانی 

قرن سـیزدهم شمسـی به شـدت متأثر از جنگ 

جهانـی اول و هـرج و مـرج و بی ثباتی ناشـی از 

آن بـود. در جریـان ایـن جنگ که منجر به اتحاد 

موافقان و مخالفان مشروطه در حوزه نجف برای 

مقابلـه بـا حملـه نیروهـای غربی به کشـورهای 

اسـامی شـد، فروپاشـی اقتـدار جهـان اسـام 

مهم تریـن دغدغـه علمای شـیعه و سـنی بود و 

حتی با وجود نارضایتی تاریخی علمای شـیعه 

مقیـم عـراق از رفتارهـای تبعیض آمیز حکومت 

عثمانـی علیـه شـیعیان، همگـی تمام قـد بـه 

دفـاع از عثمانـی در برابـر حملـه 

پایـان  برخاسـتند.  اروپایی هـا 

جنگ جهانی اول نیز با شکسـت 

کامـل مسـلمانان و فروپاشـی 

امپراتـوری عثمانـی و تضعیـف 

کامـل حکومـت قاجـار همـراه 

بـود. بنابراین به نظر می رسـد که 

شـیخ عبدالکریـم نیـز همچـون 

دیگـر عالمان مسـلمان، متأثر از 

ایـن شکسـت سـهمگین و تلـخ 

کـه منجـر بـه تجزیـه سـرزمین 

و توانمنـدی  جهـان اسـام در 

برابـر غـرب شـد، کوشـیده کـه با 

مانـدن در ایـران و تقویـت دین و 

حـوزه، از تبعـات اسام سـتیزانه 

سـیطره غربی هـا بکاهـد؛ به ویژه 

آنکـه مهم تریـن حوزه هـای علمـی شـیعه در 

عراق به واسـطه تشـکیل کشـور جدیـد عراق که 

تحـت سـیطره کامـل انگلیسـی ها قرار داشـت، 

اقتدار عمل خود را کاما از دسـت داده بودند و 

شهرهای عراق نیز در اشغال نیروهای انگلیسی 

قـرار گرفتـه بـود. عمده تـوان روحانیون شـیعه 

مقیـم عـراق نیـز در ایـن چنـد سـال پایانی قرن 

سـیزدهم شمسـی صـرف مقابلـه با اشـغالگری 

انگلیسـی ها شـده بود و سید محمدکاظم یزدی 

شــیعه  روحانیــون  تــوان  عمــده 
چنــد  ایــن  در  نیــز  عــراق  مقیــم 
ســیزدهم  قــرن  پایانــی  ســال 
بــا  مقابلــه  صــرف  شمســی 
شــده  انگلیســی ها  اشــغالگری 
بــود و ســید محمدکاظــم یــزدی 
و میــرزای شــیرازی دوم در صــدر 
جریــان مقاومــت علیــه اشــغال 
قــرار داشــتند. بــه نظــر می رســد 
از  عبدالکریــم  شــیخ  دعــوت 
گشــت بــه  میــرزای دوم بــرای باز
همیــن  بــه  توجــه  بــا  نیــز  ایــران 
ناتوانــی  پیش بینــی  و  وضعیــت 
قــدرت  برابــر  در  روحانیــون 
صــورت  انگلیســی ها  روزافــزون 

باشــد. گرفتــه 
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و میـرزای شـیرازی دوم در صـدر 

جریـان مقاومـت علیـه اشـغال 

قـرار داشـتند. بـه نظـر می رسـد 

از  عبدالکریـم  شـیخ  دعـوت 

میـرزای دوم بـرای بازگشـت بـه 

ایـران نیـز بـا توجـه بـه همیـن 

وضعیـت و پیش بینـی ناتوانـی 

قـدرت  برابـر  در  روحانیـون 

روزافـزون انگلیسـی ها صـورت گرفتـه باشـد.

پـس  دنیـای  در درک  کـه  دیگـری  نکتـه 

ظهـور  دارد،  اهمیـت  اول  جهانـی  جنـگ  از 

Nation-( کشـورهای جدید و مفهوم ملتدولت

State(  اسـت. با فروپاشـی عثمانی، کشـورهای 

جدیـد بـا مرزهـای جدید و دولت های مسـتقل 

و جدیـد شـکل گرفتنـد و هـر »دولـت« دارای 

و  ناسیونالیسـم  شـد.  خـود  خـاص  »ملـت« 

و  مرزهـا  از  حفاظـت  بـرای  نیـز  ملی گرایـی 

دولت هـای جدیـد بـه یـک جنبـش محبـوب و 

مرسـوم منطقه بدل شـد. طبعا در دنیای جدید، 

تـردد از مرزهـا دشـوارتر می شـد و »ملت ایران« 

در برابـر سـایر ملت هـا از جملـه »ملـت عـراق« 

تمایـز می یافـت. چنیـن دنیایـی کـه با سـیطره 

اروپایی هـا  اقتصـادی  و  نظامـی  سیاسـی، 

شـکل گرفتـه بـود، بـرای کسـانی کـه دغدغـه 

سـنت گرایی و دینـداری داشـتند، نامأنـوس و 

نگران کننـده بـود. آنها حتی شـکل ظاهری نظم 

جدیـد جهانـی را نگران کننـده و مفسـده آمیز 

می دانسـتند کـه قصـدی جز تضعیف اسـام و 

تفرقـه میـان مسـلمین نـدارد. تـا پیـش از این، 

دوگانه ایرانیعراقی وجود نداشـت و شـهرهای 

مذهبـی عراق مملو از سـاکنان و 

طـاب ایرانی بـود؛ به گونه ای که 

بـه خاطـر کثـرت طـاب ایرانـی، 

دروس علمـا بـه زبـان فارسـی 

گفته می شـد. شـیعیان عراق نیز 

کـه در ظاهـر، از اتبـاع حکومـت 

عثمانـی بودنـد، امـا دوگانگـی 

خاصـی بـا شـیعیان ایرانی حس 

نمی کردنـد. طـاب و سـایر شـیعیان ایرانـی 

هماننـد خود بومیان عراق در تعیین سرنوشـت 

ماجراهـای  در  و  می کردنـد  مشـارکت  آنـان 

مشـروطه و مقاومـت علیـه اشـغالگری در کنار 

یکدیگر نقش آفرین بودند. اما در کشور جدید و 

تازه تأسیسـی کـه عـراق نام گرفته اسـت، دولت 

نوپـای آن از ایرانی هـا می خواهد که در مسـائل 

داخلـی عـراق دخالـت نکننـد تا از آنجـا به ایران 

اخـراج نشـوند. ایـن تهدید تا جایـی پیش رفت 

کـه کمـی پس از اسـتقرار مرحـوم حائری یزدی 

در قـم، دو فقیـه مهـم ایرانـی نجـف )میـرزای 

نائینی و سـید ابوالحسـن اصفهانی( که پس از 

درگذشـت میرزای شیرازی دوم و شیخ الشریعه 

اصفهانـی در حـال رهبری جریان مقاومت علیه 

اشـغالگری بودنـد، از عـراق اخـراج شـده و چند 

ماه در قم سـکونت یافتند و سـرانجام با تعهدی 

کـه مبنـی بـر عدم دخالت در سیاسـت به دولت 

عـراق دادنـد توانسـتند بـه نجـف بازگردند.

بنابـر ایـن بـه نظـر می رسـد کـه مـراد حـاج 

شـیخ عبدالکریـم از »تباهـی و فسـاد ایـران« 

شـرایط به وجـود آمـده در دنیـای پـس از جنگ 

جهانـی اول اسـت کـه منجـر بـه فروپاشـی 

مــراد حــاج شــیخ عبدالکریــم از 
»تباهــی و فســاد ایــران« شــرایط 
پــس  دنیــای  در  آمــده  به وجــود 
کــه  از جنــگ جهانــی اول اســت 
حکومــت  فروپاشــی  بــه  منجــر 
حکومــت  تضعیــف  و  عثمانــی 

بــود.  ایــران شــده 
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حکومـت عثمانـی و تضعیـف حکومـت ایـران 

شـده بـود. همـان شـرایطی که جامعه را تشـنه 

ظهور شـخصیتی چون رضاخان کرده بود، فقیه 

دغدغه منـدی چـون حائـری یـزدی را نیـز نگران 

تباهـی و فسـاد فرهنگـی و اجتماعـی ناشـی از 

فروپاشـی اقتـدار حکومـت مرکـزی می کـرد.

  چگونه؟
روش شیخ عبدالکریم حائری 

در تقویـت نهـاد دیـن، به معنای 

اصرار بر حفظ هرگونه امر سـنتی 

نبـود. او می کوشـید از هـر آن چه 

کـه به زعـم او جـزو اصـول دیـن 

یـا مذهب اسـت حفاظـت کند و 

اگـر چنیـن نباشـد، بـر حفـظ آن 

پافشـاری نکنـد. بـه چنـد نمونه 

اشـاره می کنـم تـا نـوع مواجهه مرحـوم حائری 

یـزدی بـا چالش هـای ناشـی از ورود مفاهیـم و 

اندیشـه های مـدرن و شـرایط جدیـد جهانـی را 

بهتـر درک کنیم:

یکـی از مهم ترین بحران های دوره مرجعیت 

مرحـوم حائـری، موضـوع حجـاب زنـان بـود. 

وی هیچ گونـه موضع گیـری علنـی علیـه ایـن  

اقـدام حکومـت نکـرد و تنهـا بـه ارسـال نامـه 

محرمانـه اعتراض آمیـز بسـنده کـرد. خانـواده 

وی نیـز گـزارش کرده انـد کـه وی اصـراری بـر 

حجـاب شـدید و غلیـظ و چـادر نداشـت. دکتـر 

محقق داماد در این باره گفته اسـت: »ایشـان به 

حجاب شـرعی قائل بود و بر حجاب های غلیظ 

و شـدیدی که آن زمان رایج بود اصرار نمی کرد. 

دایـی ام حاج آقـا مهـدی حائـری می گفـت کـه 

یـک بـار خانمـی کـه چـادری نبود ولـی حجاب 

کاملـی داشـت و کاهـی بـر سـر گذاشـته بود و 

فقط صورتش دیده می شـد نزد حاج شـیخ آمد 

و گفـت کـه آقـا مـن مقلد شـما هسـتم، ولی به 

دلیـل سرکشـی بـه اماکـم مجبـورم  بـه ادارات 

مراجعـه کنـم ونمـی توانـم از چـادر اسـتفاده 

کنم. آیا حجاب من شـرعی اسـت؟ حاج شـیخ 

هـم گفتـه بـود بله حجاب شـما 

مشـکلی ندارد. حاج میرزا مهدی 

بروجـردی کـه از نزدیـکان حـاج 

شـیخ و مدیردفتـر ایشـان بـوده، 

با شـنیدن این سـخن حاج شیخ 

فریـاد می زنـد کـه االن همـه جـا 

شـایع می شـود کـه حـاج شـیخ 

عبدالکریم با بی حجابی موافقت 

کـرده اسـت. ولـی حاج شـیخ می گویـد که مگر 

مـن می توانـم بر خاف حکم خـدا حرف بزنم؟! 

مـن حکـم خدا را گفتـم«.8 البته این به معنای 

موافقـت وی بـا سیاسـت سـرکوبگرانه حکومت 

علیـه زنـان چـادری نبـود، اما به نظر می رسـد او 

می کوشـیده کـه تـا حـد ممکـن از افزایش نزاع 

بپرهیزد.

یکـی از سیاسـت های مهـم عصـر پهلـوی 

اول کـه در راسـتای عرفی سـازی حکومـت بـود، 

تدویـن قانـون مدنـی و محدودسـازی قـدرت 

عمـل روحانیـون در امـور قضایـی بـود. دکتـر 

محقـق دامـاد در این بـاره گفته اسـت: »ایشـان 

نـه تنهـا علیه قانون مدنی موضـع نگرفته، بلکه 

اطاعاتـی وجـود دارد که ایشـان قانون مدنی را 

مهــم  سیاســت های  از  یکــی 
در  کــه  اول  پهلــوی  عصــر 
حکومــت  عرفی ســازی  راســتای 
و  مدنــی  قانــون  تدویــن  بــود، 
عمــل  قــدرت  محدودســازی 
بــود. قضایــی  امــور  در  روحانیــون 
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تأییـد کـرده اسـت. زمسـتان 1383 مقالـه ای با 

عنـوان تاریخچـه تدوین قانون مدنی در شـماره 

24 یکی از نشـریات دانشـگاه امام صادق به 

 نام فصلنامه پژوهشـی دانشـگاه امام صادق

بـه قلـم دکتـر حمیـد بهرامـی احمـدی منتشـر 

شـد کـه در انتهـای آن مقالـه بـه همین مسـأله 

اشـاره شـده بـود کـه قانـون مدنـی را نـزد حـاج 

شـیخ بردند و ایشـان تأیید کرد. 

همچنیـن مـن از یکی دوسـتانم 

کـه پدرشـان  مرحوم حاج شـیخ 

عبدالکریـم رادرک کـرده انـد واز 

شـاگردان  حـاج میـرزا محمـد 

اربـاب قمـی بـوده، شـنیدم کـه 

پدرشـان  نقـل کـرده کـه وقتـی 

قانـون مدنـی را نـزد حـاج شـیخ 

آوردنـد، ایشـان گفـت: ایـن کـه 

همـان فقـه ماسـت. فقـط شـما 

بـه جـای کلمـه مسـأله از کلمـه مـاّده اسـتفاده 

کرده اید«. این مواجهه گشـوده با تدوین قانون 

مدنـی، راه را بـر ایجـاد تنش هـای بی حاصـل 

میـان مجتهـدان بـا دسـتگاه قضایـی بسـت.

نائینـی  میـرزای  حتـی  کـه  شـرایطی  در 

مشـروطه خواه نیـز بـه مقابلـه با مـدارس جدید 

برخاسـته و نوشـته بـود کـه: »بـردن اطفـال 

بی گنـاه کـه مواهـب و ودایـع الهیه انـد بـه 

چنیـن کارخانه هـای بی دینـی و اعانت و ترویج 

آنهـا بـأّی وجـٍه کان و صـرف یـک درهـم مال بر 

آنهـا از اعظـم کبایـر و محّرمـات و تیشـه زدن به 

ریشـه اسـام است«،9 شـیخ عبدالکریم حائری 

بـه حمایـت آشـکار از میرزا حسـن رشـدیه )پدر 

مـدارس جدیـد ایـران( پرداخـت و در شـرایطی 

که او در شـهرهای دیگر تحت فشـارهای شـدید 

بـود، بـه قـم پناه آورد و مدرسـه ای در این شـهر 

تأسـیس کـرده و در کمـال امنیـت بـه فعالیـت 

پرداخت. فرزند رشـدیه در کتاب »سـوانح عمر« 

گفتـه اسـت: »اوقاتـی که شـادروان حاج شـیخ 

عبدالکریـم حائـری در قـم ریاسـت و مرجعیت 

روحانـی داشـتند رشـدیه رخـت 

بـه قـم کشـید و خانـواده را بـه 

آن جـا بـرد و مرتبـًا بـه مجلـس 

درس شـیخ حاضر می شـد و تنها 

طلبـه کاهـی شـیخ بـود. در قم 

مدرسـه رشـدیه را مجـاور تکیـه 

مامحمـود دائـر کـرد و اطفالـی 

را کـه اکثـرًا فقیـر و بی بضاعـت 

بودنـد دعوت کـرده، مطابق میل 

دبسـتانی به پا داشـته بود. عاوه 

بـر مدیریـت، کاس اول را خـود اداره می کـرد. 

در قـم در همـان مدرسـه کاس مخصوصی هم 

بـرای کـوران گشـود. بـا طـرز خاصـی ایشـان را 

تعلیـم می کـرد کـه نوشـتن را فراگرفتـه بودنـد 

و در حضـور حاکـم و رئیـس فرهنـگ امتحـان 

شـایانی داد«10. مرحـوم حائـری بـرای گروهـی 

از طـاب از جملـه دو پسـرش شـیخ مرتضـی و 

شـیخ مهـدی، معلـم زبان فرانسـوی اسـتخدام 

کـرده بـود.11 ایـن در حالی بود که در همان زمان 

و حتـی سـال ها بعـد در نجـف بـر سـر تدریـس 

زبـان خارجـی بـرای طاب، اختافات شـدیدی 
وجود داشـت.12

در عصـر قاجـار ظهـور آییـن بابـی کـه بعدها 

گروهــی از  مرحــوم حائــری بــرای 
طــاب از جملــه دو پســرش شــیخ 
مرتضــی و شــیخ مهــدی، معلــم 
زبــان فرانســوی اســتخدام کــرده 
بــود.11 ایــن در حالــی بــود کــه در 
همــان زمــان و حتــی ســال ها بعــد 
در نجــف بــر ســر تدریــس زبــان 
خارجــی بــرای طــاب، اختافــات 

شــدیدی وجــود داشــت.
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منجـر بـه شـکل گیری دو جریـان ازلـی و بهائی 

شـد، از نگرانی هـای عمـده روحانیـون شـیعه 

بـود؛ به ویـژه آنکـه بابی هـا از همـان ابتـدا وارد 

فـاز مسـلحانه علیـه حکومـت قاجـار شـدند 

و قاجاریـه نیـز هرگونـه مخالفتـی را بـا انـگ 

بابی گـری خامـوش می کـرد. قـدرت بابی هـای 

ازلی به واسـطه خشـونت بار بودن فعالیت شـان 

و نیـز بـاور میـرزا یحیـی صبـح ازل بـه فعالیـت 

مخفـی، بـه تدریـج کاهـش یافـت و بـا پیروزی 

مشـروطه خواهان، حاکمان جدید که بی نصیب 

از حمایت بابی ها نبودند، دست از برخورد خشن 

با آنان برداشـتند. از سـویی فضا 

بـرای فعالیـت آنـان گشـوده تر 

شـد و از سـوی دیگر، حساسـیت 

مذهبی هـا  و  علمـا  نگرانـی  و 

نسـبت بـه آنـان افزایـش یافت. 

ایـن حـال، چـون فعالیـت  بـا 

علنـی بابی هـای بهائی از اواخـر حکومت قاجار 

افزایـش یافتـه بود، بابی هـای ازلی به تدریج به 

حاشـیه رانده می شـدند. در یکی از استفتاهایی 

که نزد آیت اهلل حائری یزدی مطرح شده، درباره 

معاملـه بـا بهائی هایـی پرسـیده اند کـه از دیـن 

مسـیحیت یا یهود بـه آیین بهائیت گرویده اند. 

وی پاسـخ داده کـه تـا زمانـی کـه کافـر حربـی 

نشـد اند امـوال آنهـا محتـرم اسـت.13 بدیـن 

ترتیـب حکـم بـه هم زیسـتی مسـالمت آمیز بـا 

ایـن دسـته از بهائی هـا داده و فتوایـش تحـت 

تأثیـر جـو سـنگین و ملتهـب ضد بابـی و بهائی 

قـرار نگرفته اسـت؛ خصوصـا اینکه در آن روزگار 

تعـداد زیـادی از بهائیـان اساسـا از پـدر و مـادر 

مسـلمان متولد نمی شـدند و حکم مرتد فطری 

بـر آنـان صـادق نبود و این فتـوا به معنای حفظ 

حقـوق شـهروندی آنـان بود.

یکی دیگر از چالش های مهم مذهبی دوران 

مرحوم حائری، جریان تجدیدنظرطلبان شـیعی 

بـود کـه امـروزه آنان را به عنـوان »قرآن گرا« هم 

می شناسـیم. با وجود آنکه تمایل فراوانی بین 

جامعـه شـیعی وجـود داشـت که آنـان را خارج 

از تشـیع بدانـد، مرحـوم حائـری در پاسـخ بـه 

اسـتفتایی تصریـح می کنـد که منکـران عقیده 

شـیعی »رجعـت« را خـارج از تشـیع نمی دانـد 

و می گویـد: »مـن خـودم معتقد 

بـه رجعـت هسـتم و ادلـه بـر 

صّحتـش قائـم اسـت، و لکـن 

جـزء عقایـدی کـه منکـر آن َعـن 

شـبهٍة خارج از اسـام یا مذهب 

پاسـخ  ایـن  نیسـت«.14  باشـد 

نقـش مهمـی در جلوگیـری از ایجاد تنش میان 

پیروان شـریعت سـنگلجی و مقلدان مرجعیت 

شـیعه داشـت؛ به ویـژه آنکـه از متـن اسـتفتا 

پیداسـت کـه تمایـل بـه تکفیر جریان شـریعت 

سـنگلجی نیـز مـورد انتظـار گروهـی از جامعـه 

مذهبـی آن روزگار بـوده اسـت.

پــس از چنــد دهــه اســتفاده روحانیــون 

ــود و  ــن خ ــام  بی ــال پی ــرای انتق ــراف ب از تلگ

پیروان شــان، رادیــو نیــز در اواخــر حیــات 

مرحــوم حائــری یــزدی بــه محصــوالت مــدرن 

رایــج در ایــران افــزوده شــد. رادیــو بــر خــاف 

تلگــراف چــون حــاوی صــدای موســیقی و 

ــان ایجــاد  ــود، در میــان متدین ــان ب صــدای زن

یکــی دیگــر از چالش هــای مهــم 
مذهبــی دوران مرحــوم حائــری، 
جریــان تجدیدنظرطلبــان شــیعی 
بــود کــه امــروزه آنــان را بــه عنــوان 

»قرآن گــرا« هــم می شناســیم.
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شــبهه کــرد و تمایــل بــه تحریــم کامــل آن بــه 

صــورت جــدی شــکل گرفــت. قانــون اســتفاده 

ــل  ــی دو ســال قب ــو در ســال 1313 یعن از رادی

از درگذشــت مرحــوم حائــری یــزدی تصویــب 

شــد و در ماه هــای پایانــی عمــر ایشــان، 

ــدود و منحصــر  ــیار مح ــو بس ــتفاده از رادی اس

ــران  ــو ته ــود. رادی ــی ب ــه برخــی ادارات دولت ب

نخســتین  عنــوان  بــه  نیــز 

شــبکه رادیویــی کشــور در ســال 

1319 تأســیس شــد کــه بعدهــا 

ــام  ــر ن ــران« تغیی ــو ای ــه »رادی ب

داد و فراگیــر شــد. بنابــر ایــن در 

زمانــی کــه حــاج شــیخ فتــوای 

ــو  جــواز اســتفاده حــال از رادی

را داده بــود،15 ایــن ابــزار مــدرن 

عمومــی  رواج  هیچ گونــه 

ــود. ــه ب نیافت

فهــم و درک مســأله »انتظــار 

ــا  ــبت آن ب ــن« و نس ــر از دی بش

»پیشــرفت علمــی انســان« از 

ــوز  ــه هن ــت ک ــی اس موضوعات

ــز اســت و برخــی  ــا چالش برانگی ــرای م هــم ب

ــه  ــخگوی هم ــن پاس ــه دی ــد ک ــن باورن ــر ای ب

نیازهــای بشــری اســت و عقــل و همــت 

ــی او  ــود زندگ ــن در بهب ــش بنیادی ــان نق انس

نــدارد. ایــن دغدغــه بــرای انســان مــدرن بســیار 

ــراروی  ــی ف ــای مهم ــده و چالش ه ــگ ش پررن

ادیــان در جهــان جدیــد نهــاده اســت. در یکــی 

ــیده  ــری پرس ــوم حائ ــه از مرح ــؤاالتی ک از س

شــده، بــه همیــن موضــوع اشــاره شــده اســت:

ــرآن کــه جامــع تمــام کتاب هــا اســت،  »ق

اروپــا و ســایر بــاد از روی قــرآن صنعــت 

آموختــن، باعــث ترقــی آنهــا شــده. چــرا علمای 

مــا بــرای مــا علــم صنعــت بیــان نفرموده انــد؟ 

ــتیم،  ــان هس ــر و پریش ــران فقی ــردم ای ــا م م

آیــا حــرف آنهــا اصــل دارد یــا علمــا بیــان 

فرموده انــد آنهــا عمــل نکرده انــد یــا خیــر؟«.16 

تصــور پرســش کننده ایــن بــوده 

کــه راز پیشــرفت صنعتــی غرب، 

عمــل بــه دســتورهای خاصــی در 

ــان  ــا از بی ــه علم ــوده ک ــرآن ب ق

ــران  ــردم ای ــه م ــتورات ب آن دس

پاســخ  کرده انــد.  خــودداری 

ــه  ــگاه او ب ــری، ن ــت اهلل حائ آی

ــن را  ــل و دی ــان عق ــبت می نس

نشــان می دهــد:

»قــرآن و اخبــار راجــع بــه 

اجتماعّیــات و کســب و تنظیــم 

امــور معاشــیه، خیلــی تحریــص 

ولــی  نمــوده،  ترغیــب  و 

ــه  خصوصیــات صنایــع راجــع ب

ــب  ــا تعقی ــه خارجی ه ــت ک ــه اس ــم عالی ِهم

نمودنــد و بــه قــوای فکرّیــه، اســتخراج صنایــع 

کــرده و ماهــا بــه واســطه تنبلــی و عــدم شــوق، 

قــوای فکرّیــه خــود را مهمــل گذاشــته و از 

آنهــا عقــب مانــده و ایــن هــم راجــع بــه علمــاء 

نیســت«.

ــه  ــرب ب ــی غ ــگاه وی، پیشــرفت صنعت از ن

فکــر و همــت آنهــا مربــوط بــوده اســت و 

ربطــی بــه دیــن و متــون دینــی نــدارد. اشــاره 

»انتظــار  مســأله  درک  و  فهــم 
بــا  آن  نســبت  و  دیــن«  از  بشــر 
از  انســان«  علمــی  »پیشــرفت 
ــم  ــوز ه ــه هن ــت ک ــی اس موضوعات
بــرای مــا چالش برانگیــز اســت و 
کــه دیــن  برخــی بــر ایــن باورنــد 
پاســخگوی همــه نیازهای بشــری 
انســان  و همــت  و عقــل  اســت 
نقــش بنیادیــن در بهبــود زندگــی 
بــرای  دغدغــه  ایــن  نــدارد.  او 
پررنــگ  بســیار  مــدرن  انســان 
مهمــی  چالش هــای  و  شــده 
ــد  ــان جدی ــان در جه ــراروی ادی ف

اســت. نهــاده 
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وی بــه »تنبلــی و عــدم شــوق ماهــا« نیــز درک 

ــی  ــانه او از عقب ماندگ ــل آسیب شناس و تحلی

مســلمین و ایرانی هــا را نشــان می دهــد.

بــه گفتــه آیــت اهلل  شــبیری زنجانــی، حــاج 

ــی  ــوزش سیاس ــون آم ــود چ ــد ب ــیخ معتق ش

ندیــده اســت، اگــر وارد سیاســت شــود ممکــن 

اســت از وی بــه عنــوان یــک فقیه سوءاســتفاده 

کننــد.17 درک ایــن موضــوع نیــز 

حائــز اهمیــت اســت. اینکــه 

از  کــه  داشــته  آگاهــی  وی 

پیچیدگی هــای  و  اقتضائــات 

سیاســت ورزی مــدرن اطــاع 

هرگونــه  و  نــدارد  چندانــی 

فعالیــت سیاســی اش می توانــد 

ــس  ــذارد. نف ــوس بگ ــر معک اث

ــی  ــات و خودآگاه ــن التف همی

فــرد  خطاهــای  از  می توانــد 

بکاهــد و چه بســا رفتــارش را 

حساب شــده و زیرکانــه نشــان 

میــزان  همــان  بــه  و  دهــد 

ــزوی ســازد.  ــد وی را من می توان

ــم رخ  ــت در مــورد شــیخ عبدالکری هــر دو حال

داد. 

بــا توجــه بــه ایــن نمونه هــا  طبیعــی اســت 

کــه شــیخ عبدالکریــم همزمــان از ســوی دولــت 

و جامعــه تحــت فشــار بــوده باشــد. از جملــه 

می تــوان بــه روایــت میــرزا مهــدی بروجــردی 

اشــاره کــرد کــه پیشــکاراو و مدیــر حــوزه علمیه 

قــم در زمــان مرجعیــت شــیخ بــوده اســت:

»خداونــد را شــاهد و گــواه می گیــرم کــه در 

زمــان حیــات مرحــوم آیــت اهلل حایــری آقــای 

حــاج شــیخ عبدالکریــم قدس ســره در آن زمانی 

کــه مســلمین در کمــال صدمــه و ذلــت بودنــد 

و فشــارهای فوق الطاقــه بــود، راجــع در امــری 

حضورشــان عــرض نمــودم کــه عــدم اقــدام در 

فــان امــر از طــرف حضرت عالــی واهلل موجــب 

فرمــود  انظــار.  در  می شــود  شــما  هتــک 

مهتــوک  کــه  می دانــم  واهلل 

می شــوم، ولــی تکلیفــا بــه غیــر 
ایــن چــاره نــدارم«.18

بروجــردی؛  محمــد  شــیخ 

ــه  ــز گفت ــیخ نی ــاگردان ش از ش

ــن  ــید صدرالدی ــت اهلل  س ــه آی ک

ــیخ،  ــکان ش ــر نزدی صــدر و دیگ

ــروز فشــار  ــرای جلوگیــری از ب ب

ــار  ــی، اخب ــه قلب ــی و حمل عصب

کنترل شــده  صــورت  بــه  را 

و محتاطانــه بــه اطــاع وی 

می رســاندند.19 اگرچــه محســن 

صدراالشــراف؛ از نویســندگان 

قانــون مدنــی کــه در زمــان 

مرجعیــت شــیخ، مدتــی دادســتان کل و 

ــر  ــل عص ــود و در اوای ــه ب ــر عدلی ــپس وزی س

پهلــوی دوم بــه نخســت وزیری رســید، بــه 

واکنــش آیــت اهلل حائــری یــزدی در قبــال 

سیاســت ســرکوب رضاشــاه اشــاره کــرده و 

رفتــار انزواطلبانــه شــیخ را از روی عقانیــت و 

اســت: دانســته  عاقبت اندیشــی 

»رئیــس هیئــت علمیــه قــم مرحــوم شــیخ 

ــش  ــل و مآل اندی ــرد عاق ــزدی م ــم ی عبدالکری

بــه هــر حــال کارنامــه دوران پانزده 
ســاله مرجعیت شــیخ عبدالکریم 
او  کــه  می دهــد  نشــان  حائــری 
کــه بــه جنــگ  ســنت گرایی بــود 
کوشــید  و  برنخاســت  مدرنیتــه 
بــا پذیرفتــن اقتضائــات عقانــی 
بقــای  بــرای  مــدرن،  دنیــای 
بنیان هــای دینــداری در دنیــای 
جدیــد بکوشــد. اقدامــات او در 
دوران تأســیس حــوزه معاصــر قــم 
کاوی  را بایــد از ایــن منظــر نیــز وا
بــا ایــن رویکــرد  کوشــید  کــرد. او 
میانه روانــه میــان دیــن و دنیــای 
جدیــد، مانــع از »تباهــی و فســاد« 

در ایــران شــود.
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بــود. در بــه روی خــود بســت و ســکوت اختیــار 

کــرد و بــه واســطه ســطوت دولــت و نزدیکــی 

ــه زودی خامــوش  ــه تهــران، زمزمه هــا ب قــم ب
گردیــد«.20

ــزده ســاله  ــه هــر حــال کارنامــه دوران پان ب

ــان  ــری نش ــم حائ ــیخ عبدالکری ــت ش مرجعی

می دهــد کــه او ســنت گرایی بــود کــه بــه 

جنــگ مدرنیتــه برنخاســت و کوشــید بــا 

پذیرفتــن اقتضائــات عقانــی دنیــای مــدرن، 

ــای  ــداری در دنی ــای دین ــای بنیان ه ــرای بق ب

جدیــد بکوشــد. اقدامــات او در دوران تأســیس 

ــد از ایــن منظــر نیــز  حــوزه معاصــر قــم را بای

واکاوی کــرد. او کوشــید بــا ایــن رویکــرد 

میانه روانــه میــان دیــن و دنیــای جدیــد، 

ــود. ــران ش ــاد« در ای ــی و فس ــع از »تباه مان
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