
 حـوزه: بـه نظـر حضرت عالـی, ایـران در آسـتانه ورود حضـرت آیت اهلل حائری بـه قم، در چه 
وضعـی از نظـر فکـری و سیاسـی بـود و چـه جریان هـا و افـکاری، ایـران و ایرانـی را تحت تأثیر 

خـود قـرار می ـداد و نقـش تأسـیس حـوزه را در جریان های فکری و سیاسـی آن روز ایران چگونه 

ارزیابـی می کنید؟

 اسـتاد: با ارزیابی و شـناخت دقیق جریان های حاکم بر کشـور, در آن زمان, بهتر و روشـن
تـر می توانیـم پدیـده بـزرگ تأسـیس حـوزه علمیـه قـم  را  تفسـیر و تحلیل کنیم. این پرسـش 

وجود دارد که با وجود حوزه نجف, سـامرا, کربا, مشـهد, حوزه علمیه قم,  چه موجبی داشـت 

کـه بنیـان گـذارده شـد.به نظـر مـن, باید برای رسـیدن به پاسـخ این پرسـش, چنـد جریان را به 

گونـه دقیـق بررسـی کنیـم و آنهـا را در کنـار هـم قرار بدهیم, تا به نتیجه برسـیم.

آيت اهلل العظمی حائری
در گفت وگوی صــریح با
استاد فرزانه سيد مصطفی محقق داماد

مصاحبه با
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 جریان چپ
 ایـن جریـان با انقـاب اکتبر 

ایـران  در  1296هــ.ش   ,1917

شـکل گرفـت. یعنـی چهار سـال 

حـوزه  بنیان گـذاری  از  پیـش 

علمیـه قـم. و ایـن خیلـی مهـم 

کمونیسـتی,  انقـاب  اسـت. 

بخـش مهمـی از جهـان را تحـت 

تأثیـر خـود قـرار داد. در تمـام 

کشـورهای اسـامی, بـا آن همه 

سـابقه, جـّو مارکسیسـتی حاکم 

شـد و در پـاره ای از کشـورهای 

اسـامی, حکومـت بـه دسـت چپ گرایـان افتـاد 

و ایدئولـوژی چـپ بـر ارکان حکومت مسـتولی 

گردیـد.

در ایران, تقی ارانی با اثرپذیری از این جریان, 

جریـان چـپ را بنیان می  گذارد. در حقیقت, آغاز 

هجـوم اندیشـه  های او بـه مبانـی و اسـاس و 

بنیـاد دیـن, چهـار سـال پیـش از بنیان گـذاری 

حـوزه علمیـه قـم اسـت.1 آن چـه بعدهـا, یعنی 

در زمـان جوانـی ما و در دوران عامه طباطبایی 

از اندیشـه  های ارانی بازتاب می  یابد, بخشـی از 

آن هجـوم و در اصطـاح پاتک اسـت.

 حوادث پسا مشروطه
جریـان دیگـری که در آن دوره سـخت فضاِی 

فکری و سیاسـی کشـور را تحت تأثیر قرار داده 

بـود, درگیـری شـدید بین مشـروطه و اسـتبداد 

بـود. بـه تاریـخ ایـن رویـداد تاریخـی بنگریـد و 

روی تاریـخ آن دّقـت کنیـد. شـیخ عبدالکریـم, 

سـه سـال پیش از به دار آویخته 

فضـل  اهلل  شـیخ  شـهید  شـدن 

نـوری, از عتبـات به ایران هجرت 

می کنـد و در اراک رحـل اقامـت 

می افکنـد2, پـس از مدتی, دوباره 

برمی گـردد. بـاز پـس از دو سـال, 

یـا دو سـال و نیـم کـه از بـه دار 

آویخته شـدن شـیخ شـهید, می

گـذرد بـه ایـران می  آید.3 ایشـان 

در زمـان شـهادت شـیخ شـهید, 

در کربـا بـوده و پـس از دو سـال 

و نیـم کـه از این واقعـه می گذرد 

بـه ایـران می  آید.

شـدید  درگیـری  یعنـی  بحـران,  ایـن  در 

مشـروطه  خواهان و مشـروعه  خواهان, ایشـان 

تـرک می  گویـد. را  عتبـات 

بـا ایـن حـال, بایـد توجـه داشـت ایـن گونه 

نبـود کـه علمـا, فضـا و طـاب بـه دو دسـته 

تقسـیم شـده باشـند, دسـته ای مشـروطه  خواه 

مخالـف  یـا  و  مشـروعه  خواه  دسـت ه ای  و 

مشـروطه, بلکـه دسـته سـومی هـم بـود کـه نه 

وارد دسـته مشـروطه  خواهان شـد و نـه وارد 

دسـته مشـروعه خواهان. اسـناد نشـان می دهد 

کـه گروهـی از فضـا محیـط عتبـات را تـرک 

گفتنـد, بدیـن خاطـر کـه وارد هیـچ یـک از دو 

جریـان نشـوند.

از بـاب نمونـه, ایـن جانـب بـا یک واسـطه از 

قـول آیت  الّلـه بروجـردی نقـل می  کنـم حضرت 

ایشـان به مناسـبتی گفتـه بود:

در ایــران, تقــی ارانــی بــا اثرپذیــری 
ایــن جریــان, جریــان چــپ را  از 
حقیقــت,  در  می  گــذارد.  بنیــان 
آغــاز هجــوم اندیشــه  های او بــه 
دیــن,  بنیــاد  و  اســاس  و  مبانــی 
چهــار ســال پیــش از بنیان گــذاری 
حــوزه علمیــه قــم اســت.1 آن چــه 
بعدهــا, یعنــی در زمــان جوانــی مــا 
و در دوران عامــه طباطبایــی از 
اندیشــه  های ارانــی بازتــاب مــی-
 یابــد, بخشــی از آن هجــوم و در 

اصطــاح پاتــک اســت.
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»مـن بدیـن خاطـر نجـف را 

تـرک گفتـم و بـه بروجـرد آمـدم 

کـه دو تـن از اسـاتید بـزرگ من, 

یکـی ایـن طـرف بـود و یکـی آن 

طـرف بـود. من که نمی خواسـتم 

و معتقـد نبـودم کـه وارد یکی از 

دو جریـان بشـوم, عتبات را ترک 

کـردم و آمـدم بروجـرد.«

شـیخ  حـاج  دوره,  ایـن  در 

عبدالکریـم هـم, نجف را به قصد 

کربـا ترک می گویـد. می دانید که 

ایشان در ابتداء برای تحصیل به 

کربـا می ـرود و بر فاضل اردکانی, 

که انسـانی واال و آزاده و فقیه عارفی بوده, وارد 

می شـود و از محضـر ایشـان بهـره می بـرد, تـا این 

کـه پـس از مدتـی به سـفارش ایشـان بـه حوزه 

میرزای شـیرازی بزرگ در سـامرا, وارد می  شـود 

و پس از فوت میرزا, به همراه شـاگرد برجسـته 

و نامـور میـرزا, آقاسـیدمحمد فشـارکی, کـه از 

محضـر ایشـان بهـره می بـرده, سـامرا را بـه قصد 

نجـف, تـرک می گوید. پـس از مدتی که در نجف 

می مانـد و بـه کارهای علمی می پـردازد, به خاطر 

بحرانـی کـه در نجف پدید می آید با دودسـتگی ها 

و درگیری هـای راجـع بـه مشـروطه, از نجـف, بـه 

کربـا هجـرت می کنـد و از اصحـاب برجسـته و 

خاص میرزای شـیرازی )میرزای دوم( می شـود. 

در کربا, میرزا محمدتقی شـیرازی احتیاط های 

خـود را بـه ایشـان ارجـاع می  دهد.

و در همین هنگام است که حاج شیخ رساله 

می نویسـد یـا بـر عروة الوثقـی سـیدمحمدکاظم 

یـزدی, حاشـیه می زنـد. تردیـد از 

مـن اسـت. چـون ازآقـای واعظ

زاده خراسـانی شـنیدم که از قول 

پـدرش می گفت:

شـیخ  حـاج  مقلـد  »مـن 

کربـا,  در  و  بـودم  عبدالکریـم 

ایشـان حاشـیه بـر عروه الوثقـی 

نوشـت و در همـان جـا بـه چاپ 

رسـید.«

اگـردر کربـا حاشـیه بـر عروه 

نزده و در آن جا به چاپ نرسـیده 

باشـد4, ولـی گویـا ایـن جـای 

تردیـد نیسـت کـه ایشـان جـزو 

نخسـتین کسـانی اسـت کـه در مباحـث خارج 

فقـه بـه عروة الوثقـی توجـه داشـته و دیـدگاه

هـای خـود را در برابـر دیدگاه های صاحب عروه, 

مطـرح کـرده اسـت. و این در زمان حیات سـید 

بوده اسـت.

آن چه مهم اسـت, حاج شـیخ در کربا مقلد 

داشـته و مـورد توجـه خـاص میـرزا محمدتقـی 

شـیرازی بـوده, تـا آن جا کـه احتیاط های خود را 

بـه ایشـان ارجاع می داده اسـت.

ایشـان پـس از مدتـی کـه در کربـا مـی

مانـد و حـوزه درس تشـکیل می دهـد و فضـا 

از محضـرش بهـره می برنـد )بـرای نمونـه یکـی 

از معاریـف شـاگردان ایشـان در کربـا مرحـوم 

آیـت الّلـه حـاج سـّید صدرالّدین صدر پـدر امام 

موسـی صدر بوده اسـت(, به ایران سـفر می کند 

و در اراک سـاکن می شـود و در ایـن شـهر حـوزه 

تشـکیل می دهـد.در ایـن مـدت گویـا از پاره ای 

بیافزاییــد  شــما  را  ایــن  خــوب، 
سیاســی  جریان هــای  بــه 
جریــان  آن  طــرف  یــک  کــه 
مشروطه خواهی، روشنفکرمآبی 
داشــت.  قــرار  تجددخواهــی  و 
گرداننــدگان اصلــی  کــه  جریانــی 
عقیــده  آیینــی  و  دیــن  بــه  آن،  
ــزدگان و هــواداران  نداشــتند، غرب 
پــر و پــا قــرص دموکراســی غــرب 
می  ورزیدنــد  تــاش  بودنــد، 
دموکراســی غربــی بــی  هیــچ رنــگ 
ایــران  در  مذهــب  از  نشــانی  و 

شــود. پیــاده 



14
01

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
   

هم 
فد

و ه
هم 

زد
شان

ره 
شما

261
رفتارهـا خوشـش نمی آیـد و آن را بـا آزادی خـود 

و اسـتقال حـوزه ناسـازگار می بینـد و اراک را 

بـه قصـد عتبـات تـرک می گویـد. ایـن مطلب از 

پاسـخی کـه بـه آقـای قاضـی اراکـی, پـدر آقای 

حـاج شـیخ محّمدتقـی سـتوده, داده می شـود 

فهمیـد. آقـای قاضـی بـه ایشـان می نویسـد:

»بـه ایـران برگردیـد و حـوزه اراک را سـر و 

دهیـد.«  سـامان 

آقا شیخ عبدالکریم در پاسخ وی می نویسد:

»ثروت منـدان اراک مـی خواسـتند علمـا را 

بگرداننـد, دور و بـر حوزه بودند. من از آن محیط 

خوشـم نیامـد. مـن دوسـت دارم وقتی به اراک 

برگـردم کـه بتوانـم حـوزه مسـتقل تشـکیل 

بدهـم.«

 اختالفـات شـدید میان علمای موافـق و مخالف 
مشروطه

بـه  بیافزاییـد  شـما  را  ایـن  خـوب، 

جریان هـای سیاسـی کـه یـک طـرف آن جریان 

مشروطه خواهی، روشنفکرمآبی 

داشـت.  قـرار  تجددخواهـی  و 

جریانـی کـه گرداننـدگان اصلـی 

آن،  بـه دیـن و آیینـی عقیـده 

نداشـتند، غرب ـزدگان و هواداران 

پـر و پـا قـرص دموکراسـی غرب 

می  ورزیدنـد  تـاش  بودنـد، 

دموکراسـی غربی بـی  هیچ رنگ 

و نشانی از مذهب در ایران پیاده 

شـود؛ و از دیگـر سـوی مخالفـان 

مشـروطه، از آن جـا کـه در برابـر 

روزنامه  هـا، هفته  نامه  هـا و ماه نامه هایـی که در 

فضای مشـروطه و پس از پیروزی مشـروطه، به 

باورهـای دینـی، دیـن و وحی حملـه می کردند، 

موضع گرفته و از دین و سـنت دفاع می  کردند، 

سـنت گرا نـام گرفته بودنـد و ضد تجدد و هرگونه 

مدرنیست معرفی می شدند. در این جبهه، تنها 

ضـد دیـن و مخالـف وحی کوبیده نمی شـد، هر 

گونـه مدرنیسـم و تجددگرایی کوبیده می شـد. 

ایـن، آثـار شـومی داشـت کـه بر اهل نظـر و فکر 

پوشـیده نیسـت.

در هـر دو طـرف ایـن جریـان علمـای بـزرگ 

قـرار داشـتند. هـم در صف طرفداری مشـروطه 

و هـم در صـف مخالـِف بـا مشـروطه.و از همـه 

شگفت  انگیزتر این که متن رأی و کیفرخواست 

به دسـت یک روحانی نوشـته شده بود. نماینده 

دوره اول مجلـس مشـروطه از زنجـان, بـه نـام 

شـیخ ابراهیـم زنجانی. روشـن اسـت که وقتی 

مردم این اختاف و درگیری و بر دارشدن شیخ 

فضل  الّلـه را دیدنـد، قـدر متیقـن از روحانیـت 

بـری شـدند و ایـن زمینـه را برای 

نقشـه  های بعـدی دشـمن علیه 

روحانیـت, بیـش از پیـش آماده 

کـرد. دشـمن از فضـای به وجود 

آمـده, علیـه عالمـان و روحانّیت 

بهـره بـرد, در روزنامه هـا, هفتـه 

نامه  هـا, ماه نامه  هـا و شـب نامه 

هـا علیـه عالمـان دیـن به سـم

پاشـی پرداخـت و ایـن حرکـت 

در زمـان رضاخـان بـه اوج خـود 

رسـید.حال توجـه کنیـد کـه در 

حــاج شــیخ عبدالکریــم، بــا برنامه 
ک، ســپس  پیــش مــی رود. اول ارا
قــم. او بــه ایــران آمــده تــا حــوزه -
ای را بنیــان گــذارد. یعنــی برنامــه 
داشــته و هدف منــد حرکــت کــرده 
کــه پــس از  اســت. چنیــن نبــوده 
مطلــب  ایــن  ایــران,  بــه  آمــدن 
ایــن  باشــد.  آمــده  ذهنــش  بــه 
مطلــب را می  شــود از نامــه  ای کــه 
بــه آقــای قاضــی نوشــته بــه خوبــی 

دریافــت.
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چنیـن دوره ای, حـوزه علمیـه قـم, بنیان گذارده 

می شـود.

ــا برنامــه پیــش  حــاج شــیخ عبدالکریــم، ب

ــران  ــه ای ــم. او ب مــی رود. اول اراک، ســپس ق

آمــده تــا حــوزه  ای را بنیــان گــذارد. یعنــی 

برنامــه داشــته و هدف منــد حرکــت کــرده 

ــه  ــدن ب ــس از آم ــه پ ــوده ک ــن نب اســت. چنی

ایــران, ایــن مطلــب بــه ذهنــش آمــده باشــد. 

ــه  ــه ب ــه  ای ک ــود از نام ــب را می  ش ــن مطل ای

ــت. ــی دریاف ــه خوب ــته ب ــی نوش ــای قاض آق

از ایــن نامــه برمی  آیــد کــه می خواســته 

حــوزه تشــکیل بدهــد. در مرحلــه نخســت کــه 

بــه اراک می آیــد, می بینــد, زمینــه تشــکیل 

چنیــن حوزه ــای وجــود نــدارد. زیــرا گویــا 

خوانیــن و اربابــان می خواســتند حــوزه علمیــه

ــر  ــذارده می  شــود, زی ــان گ ــه در اراک بنی  ای ک

نفــوذ آنــان باشــد و ایــن, چیــزی بــوده کــه آقای 

حــاج شــیخ, ســخت از آن پرهیــز داشــته و آن را 

نمی پســندیده اســت. از ایــن روی اراک را تــرک 

ــای  ــه آق ــخ ب ــد و در پاس می کن

قاضــی کــه آمــدن ایشــان را 

ــد  ــد, می  گوی ــت می کن درخواس

در صورتــی حاضــر بــه بازگشــت 

بــه ایــران اســت کــه بتوانــد 

تشــکیل  را  مســتقلی  حــوزه 

بدهــد, بــدون وابســتگی بــه 

ــی. کس

کــه  ایــن  بــا  حــوزه:   
حضــرت آیــت الّلــه حــاج شــیخ 

جایــگاه  حائــری  عبدالکریــم 

مهمــی در حــوزه کربــا داشــته و میــرزا 

ــده  ــرار می ورزی ــم اص ــیرازی ه ــی ش محمدتق

ــرا ایشــان  ــردد چ ــات برگ ــه عتب ــه ایشــان ب ک

ــرت  ــران هج ــه ای ــه ب ــرد ک ــی گی ــم م تصمی

کنــد؟ 

ــی  ــِت تاریخ ــن حرک ــر م ــه نظ ــتاد: ب  اس
ــران, خــوب  ــه ای ــات ب ایشــان, هجــرت از عتب

ــی  ــت مل ــه هوی ــق از زاوی ــه طــور دقی اســت ب

ــم,  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــود.آقای ح ــی ش بررس

دارای گرایش  هــای حفــظ  اســت,  عالمــی 

هویــِت ملــی, ایــران دوســت و عاقه  منــد 

ــود. او  ــران ب ــران ای ــود. او نگ ــرزمین خ ــه س ب

ــران از نظــر فرهنگــی  ــه ای ــود ک ــن ب نگــران ای

افــول کنــد و تبــاه شــود و هویــت ملــیـ  

اســامی ایــران از بیــن بــرودـ  از ایــن روی در 

ــی شــیرازی,  ــرزا محمدتق ــه می ــه نام پاســخ ب

کــه از ایشــان درخواســت می کنــد بــه عتبــات 

برگــردد, می نویســد: )ایــران را در خطــر تباهــی 

و فســاد می بینــم(؛ یعنــی مــن بایــد در ایــران 

ــردن  ــرف ک ــرای برط ــم و ب بمان

ایــن خطــر, چاره ــای بیندیشــم 

ــا تأســیس  کــه اندیشــید. وی ب

ــران را از  ــم, ای ــه ق ــوزه علمی ح

ــات  ــاد نج ــی و فس ــر تباه خط

داد.

ــی  ــران و خطرهای ــأله ای مس

کــه آن را تهدیــد مــی کــرده 

ــم  ــان مه ــر ایش ــان در نظ آنچن

بــوده, کــه در همیــن نامــه, 

میــرزا  اســتادش  از  حّتــی, 

حرکــِت تاریخــی ایشــان, هجــرت 
از عتبــات بــه ایــران, خــوب اســت 
از زاویــه هویــت  بــه طــور دقیــق 
حــاج  شــود.آقای  بررســی  ملــی 
شــیخ عبدالکریــم, عالمــی اســت, 
دارای گرایش  هــای حفــظ هویــِت 
ملــی, ایــران دوســت و عاقه  منــد 
بــه ســرزمین خــود. او نگــران ایــران 
بــود. او نگــران ایــن بــود کــه ایــران 
از نظــر فرهنگــی افــول کنــد و تبــاه 
اســامی  ـ  ملــی  هویــت  و  شــود 

ایــران از بیــن بــرود.
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محمدتقــی شــیرازی هــم مــی

خواهــد بــه ایــران بیایــد. البتــه, 

در ایــن جــا مناســب اســت بــه 

یــک نکتــه دقیــق و بســیار مهــّم 

ــد  ــم: بع ــاره کن ــز, اش ــر نی دیگ

از واقعــه مشــروطه و بــه دار 

کشیده شــدن حاج شــیخ فضل

الّلــه نــوری, هیــچ مرجــع تقلیــد 

مهّمــی در ایــران آن روز, پیــدا 

نمی کنیــد و مرجعّیــت, بــه طــور 

ــی ــز م ــراق متمرک ــل, در ع کام

ــود.  ش

ایــران کانــون رویدادهــای 

شــگفت شــده و هیــچ مرجعــی 

از نزدیــک و بــا حضــور در عرصــه 

ــی و  ــه دین ــه وظیف ــا ب ــدارد ت ــود ن ــران وج ای

میهنــی خــود, بــا آگاهــی کامــل در برابــر فتنــه

ــوده و  ــن نقیصــه بزرگــی ب ــد, ای هــا عمــل کن

َعَلــم دیــن در ایــران آن روز, پرچمــداری عالــم و 

ُمدّبــر مــی خواســته, تــا از نزدیــک بــه مســائل 

رســیدگی کنــد. و بــه نظــر مــن, ایــن ســّر دعوت 

حــاج شــیخ از اســتادش میــرزای شــیرازی دوم 

اســت کــه بــه ایــران بیایــد و ایشــان بــه عّلــت 

کهولــت ســّن عــذر خواســته و شــخص حــاج 

ــن نقیصــه  ــع ای ــرای رف ــم را ب شــیخ عبدالکری
کافــی دانســته اســت.5

 حــوزه: در روزگاری کــه هجــوم همه ســویه 
بــه دیــن می شــد و عالمــان دیــن از هــر ســوی 

ــد و تــاش گســترده ای انجــام  ــا بودن در تنگن

می گرفــت کــه مــردم بــه دور از دیــن و معنویــت 

ــری از  ــه حائ ــت الّل ــد, آی بمانن

تاســیس حــوزه علمیــه قــم چــه 

انتظــاری داشــت؟

 اســتاد: ایشــان از چگونگــی 
و ویژگیهایــی کــه درمدیریــت 

و اداره حــوزه از خــود نشــان 

مــی دهــد, اســتنباط مــن ایــن 

ــوده:  ــده ب ــن عقی ــر ای ــت, ب اس

کســانی در حــوزه تربیــت شــوند 

کــه در دانش ــهای اســامی و 

فقــه متخصــص, اهــل نظــر و از 

نظــر اخاقــی, آدم هایــی باشــند 

ــی  ــق و دارای نوع ــیار متخل بس

ــه  ــردم ب ــه م ــه, ک ــِق پرجاذب ُخل

ــوند. ــذب ش ــان ج آن

بــه نظــر بنــده ایشــان تــاش می کــرد حــوزه 

را از سیاســت  زدگی و درگیری  هــای سیاســی 

دور کنــد تــا بتوانــد بــه جــای اول خــود 

برگــردد. چــون او جنبه  هــای منفــی هــر دو 

ــان مشــروطه را  گــروه مشــروطه خواه و مخالف

ــود, می  خواســت  از نزدیــک دیــده و دریافتــه ب

حــوزه جنبه  هــای منفــی هیــچ یــک از دو 

ــه نخســتین  ــا جاذب گــروه را نداشــته باشــد، ت

ــد در بحران  هــا  ــه دســت آورد و بتوان خــود را ب

ــپ  ــر چ ــوی خط ــم جل ــد، ه ــن باش نقش  آفری

را بگیــرد و هــم خطرهایــی را کــه بــرای آینــده 

اســام و ایــران، خــود ایشــان پیش  بینــی مــی

ــرد.  ک

 حــوزه: حضــرت آیــت الّلــه حائــری, افــزون 
بــر تأســیس حــوزه و تربیــت طــاب بــه رفــاه 

ایشــان تــاش می کــرد حــوزه را از 
درگیری  هــای  و  سیاســت  زدگی 
کنــد تــا بتوانــد بــه  سیاســی دور 
چــون  برگــردد.  خــود  اول  جــای 
او جنبه  هــای منفــی هــر دو گــروه 
مخالفــان  و  مشــروطه خواه 
و  دیــده  نزدیــک  از  را  مشــروطه 
دریافتــه بــود, می  خواســت حــوزه 
جنبه  هــای منفــی هیــچ یــک از دو 
گــروه را نداشــته باشــد، تــا جاذبــه 
نخســتین خــود را بــه دســت آورد و 
بتوانــد در بحران  هــا نقش  آفریــن 
باشــد، هــم جلــوی خطــر چــپ 
کــه  را بگیــرد و هــم خطرهایــی را 
بــرای آینــده اســام و ایــران، خــود 

می  کــرد. پیش  بینــی  ایشــان 
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مــردم هــم توجــه دارد و با ســاختن بیمارســتان 

ــه  ــدارد و ب ــتا برمی  ــن راس ــی را در ای گاِم بزرگ

درســتی وانمــود می کنــد کــه آســایش و رفــاه 

مــردم و برطرف کــردِن درد و رنــج آنــان نیــز, 

دغدغــه اوســت و ایــن, یعنــی کم کــردن و 

ــا بیــن روحانیــت و مــردم.  برداشــتن فاصله ه

بــه نظــر حضــرت عالــی از ایــن حرکــت ایشــان 

چــه اســتفاده های دیگــری می تــوان کــرد و 

ــری  ــد و چــه اث ــان, چــه نقشــی آفری در آن زم

در مــردم و جامعــه روشــنفکری آن روز گــذارد.

ــم  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت ح ــتاد: حرک  اس
ــرد.  ــوان بررســی ک ــای گوناگــون می ت را از زوای

در دوران مشــروطه و پــس از آن, بــه خاطــر 

ــماری از  ــار ش ــژه رفت ــا, بوی ــای از رفتاره پاره 

ــت  ــه روحانی ــا علی ــروطه, زبان ه ــان مش مخالف

دراز شــد و علمــای دیــن را ضــد مدرنیتــه, 

ــان  ــد و چن ــی کردن ــدن معرف ــرفت و تم پیش

تبلیغــات زیــاد بــود کــه ایــن مطلــب در ذهــن 

ــود. ــاده ب ــردم جاافت ــیاری از م بس

در چنیــن فضایــی, حــاج شــیخ عبدالکریــم, 

دســت بــه اقدامــی بــزرگ می زنــدـ  البتــه 

ــه  ــن فضــا و پاســخ ب ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب ن

مخالفــان, ولــی بــه طــور طبیعــی کار ایشــان, 

پاســخی اســتوار و محکــم علیــه مخالفــان می

شــودـ  و آن ســاخت بیمارســتان و دعــوت 

ــان بیمــاران اســت کــه  ــرای درم از پزشــکان ب

کاری بی نظیــر و بی ماننــد اســت.

ــت,  ــه دس ــم ب ــتان, آن ه ــاختن بیمارس س

همــت و پشــتکار عالــم دینی و مرجــع کل, فضا 

را دگرگــون ســاخت و هرچــه مخالفــان, علیــه 

عالمــان دیــن و روحانیــت بافتنــد, رشــته کرد و 

بــر همــگان, بــر مــردم و اهــل فکــر, روشــن کــرد 

ــا آن چــه  کــه عالمــان دیــن, بــه هیــچ روی, ب

مایــه پیشــرفت و ترقــی کشــور اســت, نــه تنهــا 

مخالــف نیســتند بلکــه در هــر امــری کــه بــه 

پیشــرفت و ترقــی کشــور بینجامــد, پیشــقدم و 

پیشــگام هســتند. ایــن در زمانــی اســت کــه در 

کل ایــران, جــز در تهــران, بیمارســتانی وجــود 

نــدارد. بیمارســتان را هــم خــود ایشــان طراحــی 

می کنــد. بیمارســتان هــم, نقشــه مدرنــی دارد. 

ــر  ــن ام ــه ای ــی را ب ــت, منزل ــان نخس ایش

دکتــر  آقــای  بــه  و  می  دهــد  اختصــاص 

ــتان  ــن بیمارس ــر ای ــه ب ــد ک ــی می گوی مدرس

ــت  ــاران را ویزی ــد و بیم ــته باش ــارت داش نظ

کنــد. بعدهــا ســهام الدوله بــرای وصیــت 

پیــش ایشــان می  آیــد. بنــا دارد بخشــی از 

دارایــی اش زیــر نظــر حــاج شــیخ در امــور 

ــتر  ــه بیش  ــد ک ــه مصــرف بشــود. می دانی خیری

ایــن گونــه دارایی  هــا و پول  هــا در ســاخت 

مســجد و حســینیه مصــرف می شــد, حّتــی 

در زمــان حاضــر. ولــی آقــای حــاج شــیخ, بــه 

ســهام الدولــه پیشــنهاد می کنــد: بــا ایــن پــول, 

بیمارســتان بســاز و او هــم می پذیــرد و بدیــن 

ــی ــاخته م ــهامیه س ــتان س ــیله بیمارس وس

ــد  ــای ســیدمحمد فاطمــی می  آی ــا آق شــود. ی

پیــش ایشــان و می گویــد: »تنهــا پســر مــن از 

دنیــا رفــت و حقــوِق دریافتــی از دادگســتری را 

ــادی  ــرای ش ــه دارم ب ــام, عاق ــرف نکرده  مص

روح پســرم, ایــن مبلــغ را در راه خیــر مصــرف 

ــد:  ــنهاد می کن ــه وی پیش ــیخ ب ــاج ش کنم.«ح
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بیمارســتان بســاز. با تدبیر ایشــان بیمارســتان 

ــود. ــاخته می ش ــم س ــی ق فاطم

ــرت  ــاز حض ــر ب ــر فک ــا بیانگ ــوزه: اینه  ح
ــه  ــای ک ــت و دغدغه  ــری اس ــه حائ ــت الّل آی

و  ســامت  و  مــردم  بــرای 

بهداشــت آنــان داشــته, آن هــم 

در روزگاری کــه کســی بــه ایــن 

اســت.  نمی اندیشــیده  امــور 

حضــرت عالــی اگــر در ایــن بــاب 

ــی  ــا مطلب ــد ی ــای داری خاطره 

کــه حکایــت از روشن اندیشــی و 

ــد. ــان کنی ــری دارد, بی آینده نگ

بــاره  ایــن  در  اســتاد:   
خاطره هــا و شــنیده ها بســیار 

ــک را  ــک ی ــر, ی ــه اگ ــت ک هس

بخواهــم بازگــو کنــم, ســخن بــه 

درازا می کشــد; اّمــا خاطره ــای 

از مرحــوم اســتاد دکتــر محمــد 

قریــب, بنیان گــذار طــب کــودکان, دارم کــه 

بازگــو می کنم.وقتــی وارد مطــب ایشــان شــدم 

و بنــا کــرد بــه معاینــه بیمــار, خــودم را معرفــی 

کــردم. خیلــی خوشــحال شــد, خیلــی احتــرام 

ــه  کــرد و ســپس خاطراتــی نقــل کــرد, از جمل

از جــّد مــا, آقــای شــیخ عبدالکریــم, ســخن بــه 

میــان آورد و خاطره ــای بســیار جالــب کــه در 

ــرد  ــل ک ــود, از ایشــان نق ــا خــودش ب رابطــه ب

کــه بیان گــر آینده  نگــری و روشن  اندیشــی 

شــیخ است.ایشــان گفــت: »مــن بــه جــّد 

شــما, مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکریــم, پــس از 

دیــداری کــه بســیار بــرای مــن سرنوشت ســاز 

بــود, ارادت و عاقــه شــدید پیــدا کــردم. مــن 

ــای  ــه مرحله  ــی, ب پــس از تحصیــات مقدمات

رســیدم کــه می توانســتم رشــته ای را بــرای 

ادامــه تحصیــل برگزینــم. بســیار بســیار عاقــه 

داشــتم طبیــب شــوم و در طــب 

تخصــص پیــدا کنــم. پــدرم 

ــد  ــر, بای ــه خی ــت ک ــرار داش اص

بــروی قــم و وارد حــوزه علمیــه 

بشــوی. خیلــی دوســت داشــت 

ــه بشــوم. مــن طلب

ــی  ــواده مذهب ــا خان چــون م

ــد  ــای بن ــدت پ ــه ش ــم و ب بودی

بــه مســائل دینــی و انجــام 

نمی توانســت  پــدرم  فرائــض, 

ــروم.  ــگ ب ــه فرن ــن ب ــرد م بپذی

مــی گفــت: اگــر بخواهــی طــب 

بخوانــی مــی  روی فرنــگ و کــم

 کــم می  افتــی تــوی کارهــای 

خــاف شــرع و… ایــن بگومگــو, در خانــه و 

خانــواده مــا شــدید شــد. از یــک طــرف اصــرار 

پــدر بــر ایــن کــه بایــد درس طلبگــی بخوانــی 

و از یــک ســوی پافشــاری مــن کــه خیــر, مــن 

ــن  ــت دارم در ای ــه دارم و دوس ــب عاق ــه ط ب

ــم. ــل بده ــه تحصی ــته ادام رش

وقتــی کــه بــه بــن بســت رســیدیم, مــن بــه 

ایشــان پیشــنهاد دادم: آیــا می پذیریــد برویــم 

ــم, هرچــه ایشــان  ــا شــیخ عبدالکری پیــش آق

فرمــود, همــان را انجــام بدهیــم. مــن تســلیم 

نظــر ایشــان می شــوم. اگــر فرمــود: بایــد 

ــرم و  ــن حاض ــی, م ــوزه درس بخوان ــی ح بیای

برخــورد بــاز و جالــب ایشــان بــا 
رشــدیه,  حســن  میــرزا  حاجــی 
در  نــو  فرهنــگ  پیشــقدمان  از 
ایــران, درخــور توجــه و مطالعــه 
گــذاران  اســت. رشــدیه از بنیــان 
بــه  کــودکان,  بــرای  دبســتان 
ســبک جدیــد بــه شــمار مــی رود, 
ــه چنیــن  در تبریــز وقتــی دســت ب
کاری می زنــد, از ســوی شــماری از 
افــراد, تحــت فشــار قــرار می گیــرد 
تــا ایــن  آزار و اذیــت می بینــد,  و 
بــه  شــیخ,  حــاج  دوران  در  کــه 
قــم می آیــد و از حمایــت ایشــان 

می شــود. برخــوردار 
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اگــر فرمــود: درس طــب بخــوان, شــما حاضــر 

بشــوید و اجــازه بدهیــد مــن درس طــب 

ــه  ــن ک ــا ای ــن ب ــت. م ــم. ایشــان پذیرف بخوان

ایــن پیشــنهاد را دادم, ولــی یــک درصــد هــم 

ــا خواســت و آرزوی  ــا ب ــدادم, آق ــال نمی  احتم

مــن, هماهنگــی داشــته باشــد و 

بفرمایــد کــه مــن طــب بخوانــم.

بــا ایــن حــال, مأیوســانه, 

ــم  ــم, رفتی ــم ق ــدرم آمدی ــا پ ب

منــزل آقــا. بــه محــض ایــن کــه 

نشســتیم, پــدرم رو کــرد بــه آقــا 

و گفــت: آقــا! مــن دوســت دارم, 

ــه  ــن بچ ــتم, ای ــد هس عاقه من

ــم خدمــت شــما,  ــد ق ــن بیای م

ــی  ــد; ول ــی بخوان و درس طلبگ

خــودش اصــرار دارد و مایــل 

ــد,  ــه درس طــب بخوان اســت ک

چــون بــه توافــق نرســیدیم, 

ــم  ــه بیایی ــد ک ــم ش ــا خت ــن ج ــه ای ــه ب قضی

ــل  ــد عم ــما بفرمایی ــه ش ــما, هرچ ــر ش محض

ــم. کنی

تــا صحبــت پــدرم تمــام شــد, یــک مرتبــه 

آقــا بلنــد شــد و آمــد مــرا بوســید, رو کــرد بــه 

پــدرم و فرمــود: »نــه تنهــا جایــز, بلکــه واجــب 

ــه  ــدا, ب ــد. خ ــب بخوان ــان ط ــه ایش ــت ک اس

ــک  ــون ی ــانده و اکن ــه رس ــی طلب ــدازه کاف ان

ســری متقاضــی داریــم, جــواب کــرده و 

نپذیرفته  ایــم.«

یــا برخــورد بــاز و جالــب ایشــان بــا حاجــی 

میــرزا حســن رشــدیه, از پیشــقدمان فرهنــگ 

نــو در ایــران, درخــور توجــه و مطالعــه اســت. 

رشــدیه از بنیــان گــذاران دبســتان بــرای 

کــودکان, بــه ســبک جدیــد بــه شــمار مــی رود, 

در تبریــز وقتــی دســت بــه چنیــن کاری 

می زنــد, از ســوی شــماری از افــراد, تحــت فشــار 

قــرار می گیــرد و آزار و اذیــت 

می بینــد, تــا ایــن کــه در دوران 

ــد  ــم می آی ــه ق ــیخ, ب ــاج ش ح

ــوردار  ــان برخ ــت ایش و از حمای

ــم  ــه ای در ق ــود6 و مدرس می ش

تشــکیل می دهــد و شــماری از 

ــش  ــر پوش ــهر را زی ــودکان ش ک

ســبک  بــه  خــود,  آموزشــی 

جدیــد, می گیــرد.

ــون  ــه تاکن ــوزه: از آن چ  ح
یــادآور شــدید و شــاهدها و 

قرینه هــای بســیار بــه دســت 

مــی آیــد, برخــاف آن چــه کــه 

شــهرت یافتــه: آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریم 

از سیاســت دوری می گزیــده و طــاب را از ورود 

ــان  ــته, ایش ــاز می داش ــی ب ــائل سیاس در مس

دارای مشــی سیاســی ویــژه و راهبــردی دقیــق 

ــای  ــدن دیدگاه ه ــاده ش ــرفت و پی ــرای پیش ب

ــن خــود داشــته اســت.  بنیادی

 اســتاد: این کــه ایشــان اصــرار می کــرد 
حــوزه از سیاســت بــه دور باشــد, بــرای ایــن بــود 

ــرد. حــوزه در آن برهــه اگــر  ــا بگی کــه حــوزه پ

رودر رو بــا دســتگاه حاکــم و صاحبــان قــدرت 

قــرار مــی گرفــت, در ابتــدای راه از حرکــت بــاز 

نــگاه داشــته می شــد. از ایــن رو حــاج شــیخ, 

در  عبدالکریــم،  شــیخ  حــاج 
بــه  گــون،  گونا رویدادهــای 
گونــه ای رفتــار کــرد کــه بهانــه را از 
دســت دشــمن گرفــت. رضاخــان 
از  بــود مظاهــر دیــن،  تــاش  در 
از  را  قــم  علمیــه  حــوزه  جملــه 
بیــن ببــرد. تنهــا تدبیــر حــاج شــیخ 
بــود کــه از ایــن رویــداد جلوگیــری 
کــرد. ایشــان در چندیــن حادثــه، 
بــا این کــه بــه گونــه ای نارضایتــی 
کــرد، امــا از رو در  خــود را اعــام 
رو شــدن بــا حکومــت، خــودداری 

ورزیــد.



14
01

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
   

هم 
فد

و ه
هم 

زد
شان

ره 
شما

267
شــرایطی را کــه حکومــت بــرای حــوزه تعییــن 

می کنــد, بــه گونــه ای می پذیــرد. از بــاب 

نمونــه, می پذیــرد کــه طــاب در امتحــان 

ــاب  ــت از ط ــرف حکوم ــد و از ط ــرکت کنن ش

امتحــان بگیرنــد; امــا بــرای حفــظ کیــان حــوزه 

نمی پذیــرد کــه طــاب بــرای امتحــان بــه 

تهــران برونــد. می گویــد ممتحــن از تهــران 

ــا  ــوزه, ب ــل ح ــم, در داخ ــم و در ق ــه ق ــد ب بیای

نظــارت اســاتید, از طــاب امتحــان گرفتــه 

ــود. ش

حــاج شــیخ, ایــن شــرایط را تحمــل می کنــد, 

تــا حــوزه را از کــوران حــوادث بیــرون بکشــد و از 

هــم نگســلد و نابــود نشــود.از ایــن روســت کــه 

از رضاخــان چندیــن بار شــنیده شــده اســت:

»مــن منتظــر بــودم که یــک حرکــت مخالف 

از شــیخ عبدالکریــم ببینــم کــه او را بفرســتم 

ــر  ــن تعبی ــی انداخــت ]ای ــرب ن ــه ع ــی ک جای

ــای  ــن در جریانه ــت[ م ــان اس ــود رضاخ از خ

مختلــف, منتظــر بــودم کــه شــیخ عبدالکریــم, 

کاری انجــام دهــد, ولــی او بــا صبــر و تحمــل, 

ــای درآورد.« ــا را از پ م

بلــه حــاج شــیخ عبدالکریــم، در رویدادهــای 

گوناگــون، بــه گونــه ای رفتــار کــرد کــه بهانــه را 

از دســت دشــمن گرفــت. رضاخــان در تــاش 

بــود مظاهــر دیــن، از جملــه حــوزه علمیــه قــم 

را از بیــن ببــرد. تنهــا تدبیــر حــاج شــیخ بــود 

ــان  ــرد. ایش ــری ک ــداد جلوگی ــن روی ــه از ای ک

ــه ای  ــه گون ــه ب ــا این ک ــه، ب ــن حادث در چندی

ــا از رو در  ــرد، ام ــام ک ــود را اع ــی خ نارضایت

ــد، از  ــودداری ورزی ــت، خ ــا حکوم ــدن ب رو ش

جملــه در جریــان حــاج آقــا نــوراهلل اصفهانــی، 

شــیخ محمدتقــی بافقــی، شــهید ســید حســن 

مــدرس و…

 حــوزه: در دوره ای کــه آیــت اهلل حــاج 
شــیخ عبدالکریــم, حــوزه علمیــه قــم را بنیــان 

گــذارد و زعامــت آن را بــه عهــده گرفــت, بنابــرآن 

چــه کــه مــا در مصاحبــه بــا آقایــان علمــا بــه 

ــر  ــم در فق ــه ق ــوزه علمی ــم, ح ــت آورده ای دس

مالــی شــدیدی بــوده و طــاب, بســیار در تنگنــا 

و تهیدســتی بــه ســر می برده انــد, بــا ایــن 

ــب  ــری و کس ــه فراگی ــق ب ــور و عش ــال, ش ح

ــزرگان نمــود و  ــش و اســتفاده از محضــر ب دان

ــر  ــه نظ ــت. ب ــته اس ــی داش ــیار عال ــوه بس جل

حضــرت عالــی چــه جاذبــه هــا و گیراییهایــی 

در شــخصیت ایشــان بــوده کــه طــاب بــا 

گرفتاری هــا,  و  رنج هــا  ســختی ها,  همــه 

ــان  ــود ایش ــمع وج ــرد ش ــقانه ِگ ــن عاش چنی

مــی گردیــده و در راه کســب دانــش و معرفــت, 

می کرده انــد. تــاش 

 اســتاد: حــوزه تــازه تأســیس قــم, از نظــر 
مالــی در تنگنــای شــدید بــوده, بــا ایــن حــال, 

حــاج شــیخ عبدالکریــم, بــه هیــچ روی حاضــر 

نبــوده از خــان, یــا اربابــی و یــا دولــت کمــک 

بگیــرد. نــه می خواســته حــوزه مدیــون و 

ــه  ــد و ن ــا باش ــا و ارباب ه ــه خان ه ــته ب وابس

ــال  ــار. ح ــت و درب ــه دول ــون و وابســته ب مدی

ــق بررســی کــرد حــاج شــیخ  ــد و دقی ــد دی بای

ــی  ــا دســت خال ــه ب ــه ای داشــت ک چــه جاذب

توانســت حــوزه ای بــه ایــن عظمــت را بنیــان 

ــود  ــیفته خ ــان ش ــاب را آن چن ــذارد و ط بگ



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

268
ــازد. س

ــد  ــم وارد ش ــه ق ــیخ در دوره ای ب ــاج ش ح

کــه عالمــان بزرگــی در قــم بودنــد, ماننــد: 

حــاج شــیخ ابوالقاســم کبیــر قمــی, حــاج 

ــن  ــی پایی ــدی حکم ــیخ مه ش

شــهری, حــاج میــرزا محمــد 

ــد میــرزا محمدتقــی  اربــاب, وال

اشــراقی, خطیــب مشــهور.

ــرزا  ــاب, شــاگرد می ــای ارب آق

ــت.  ــیرازی اس ــن ش محمدحس

حــق ایــن بــود کــه مــردم از 

وی تقلیــد کننــد و بــا وجــود 

ــه ســوی حــاج شــیخ  ایشــان, ب

ــه  ــون ب ــد, چ ــم نیاین عبدالکری

هــر حــال, حــاج شــیخ, بــه 

شــاگردی میــرزا مشــهور نبــوده 

ــر اســتفاده ایشــان از محضــر  ــش ت اســت, بی

ــته  ــاگرد برجس ــد فشارکی)ش ــید محم ــا س آق

ــاب از  ــای ارب ــزرگ( اســت. پــس آق ــرزای ب می

ــه  ــال چ ــوده, ح ــدم ب ــر و اق ــش ت ــان پی ایش

ــی  ــور نم ــاب مح ــد ارب ــرزا محم ــه می شــده ک

شــود و در قــم, بدیــن گونــه کــه شــیخ دســت 

بــه کار شــد, دســت بــه کار نمــی شــود و حــوزه 

ــن  ــرای وی چنی ــا ب ــد و ی ــی کن ــیس نم تأس

ــدان  ــت آن چن ــم نمی آید؟عل ــه ای فراه زمین

بــرای مــن روشــن نیســت. ولــی, بــه هــر حــال, 

مرحــوم اربــاب در قــِم آن روز, عالمــی صاحــب 

ــه ای کــه یکــی از فضــای  ــه گون ــود, ب نفــوذ ب

مــورد وثــوق, از جــّد خــود, کــه از اهالــی اصیــل 

ــت  ــت وق ــرد: »حکوم ــل می ک ــوده, نق ــم ب ق

ــد  ــده بودن ــاب زن ــوم ارب ــه مرح ــی ک ــا زمان ت

بــه خــود اجــازه نمــی دادنــد کــه قیمــت آرد را 

کــه قــوت الیمــوت مــردم بــوده بــاال ببرد.«بــا 

ایــن همــه, ایشــان مرجــع تقلیــد نبــوده اســت.

امــا آقــای حائــری را مــی بینیــم 

ــاب و  ــن ط ــی زود بی ــه خیل ک

علمــا جــا بــاز مــی کنــد. افــزون 

بــر ویژگیهــای بســیاری کــه 

ایشــان داشــته یکــی از مهــم 

ــم  ــن عال ــای ای ــن ویژگی ه تری

ــوزه  ــته ح ــه توانس ــته, ک برجس

فقیــر و طــاب تهیدســت را 

ــدارد, ساده زیســتی  ــا نگه ــر پ س

ــر و  ــوده اســت. مدی خــود وی ب

زعیــم حــوزه وقتــی خــود, در 

حــّد طــاب باشــد از نظــر خــورد 

و خــوراک و پوشــاک, روشــن اســت کــه خیلــی 

ــود. ــد ب ــذار خواه اثرگ

آقــای واعــظ زاده از قــول پــدرش نقــل مــی 

کــرد:

»طــاب قــم, بــا همــه تنگدســتی, در فضــا 

و محیطــی زندگــی مــی کردنــد, کــه بــه آنــان 

ــوزه و  ــم ح ــرا زعی ــت; زی ــی گذش ــخت نم س

ــدان ایشــان هــم, مثــل مــا از راه شــهریه  فرزن

زندگــی مــی کردنــد, ؛ و مــا از ایــن وضــع, 

ــج  ــذت مــی بردیــم و احســاس ســختی و رن ل

نمی کردیــم.«

عامــل دیگــرِ جــذب طــاب بــه شــیخ، 

ــاب  ــا ط ــان ب ــه ایش ــوده ک ــی ب ــس عمیق ُان

داشــته اســت. بــا طــاب رفیــق بــوده، بــا آنــان 

بــه  عامــل دیگــِر جــذب طــاب 
کــه  بــوده  عمیقــی  نــس 

ُ
ا شــیخ، 

ــت.  ــته اس ــاب داش ــا ط ــان ب ایش
آنــان  بــا  بــا طــاب رفیــق بــوده، 
بــه گفت وگــو می نشســته اســت. 
عصرهــا می آمــده مدرســه فیضیــه 
و بــا طــاب می نشســته و در ایــن 
نشســت ها، از هــر دری ســخن بــه 
میــان می آمــده، بویــژه ســخنانی 
کــه بــه حــال طــاب مفیــد بــوده 
آنــان  زندگــی  و  درس  کار  بــه  و 

اســت. می آمــده 
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بــه گفت وگــو می نشســته اســت. عصرهــا 

طــاب  بــا  و  فیضیــه  مدرســه  می آمــده 

می نشســته و در ایــن نشســت ها، از هــر دری 

ــخنانی  ــژه س ــده، بوی ــان می آم ــه می ــخن ب س

ــه کار  ــوده و ب ــد ب ــاب مفی ــال ط ــه ح ــه ب ک

ــاج  ــت. ح ــده اس ــان می آم ــی آن درس و زندگ

ــم  ــاب ه ــی ط ــع زندگ ــی از وض ــیخ، حت ش

جویــا می شــده و می پرســیده اســت.

 حــوزه: در ایشــان, رگــه هــای بســیاری از 
ــا  ــاز, ســراغ داریــم. آی روشن اندیشــی و فکــر ب

ایــن بازاندیشــی در اداره حــوزه, تربیــت طــاب 

ــته اســت.  ــاب داش ــم بازت ــان ه ــوزش آن و آم

ــر را  ــای دیگ ــه درس ه ــر ســخن, زمین ــه دیگ ب

در حــوزه فراهــم می کــرده, ماننــد فلســفه, 

حکمــت و عرفــان, یــا این کــه طــاب را از وارد 

ــه دانش هــا و درس هــای  ــن گون ــه ای شــدن ب

جنبــی بــاز می داشــته و بیــش تــر روی فقــه و 

اصــول تأکیــد داشــته اســت. همــان گونــه کــه 

در ســیره شــماری از علمــای بــزرگ می بینیــم 

ــم روی  ــِت ک ــا دس ــرده ی ــت می ک ــه مخالف ک

ــد. ــان نمی داده ان ــوش نش خ

 اســتاد: بــه نظــر مــی رســد و از شــاهدها و 
قرینه  هــا هــم بــه خوبــی و روشــنی برمی آیــد 

کــه وی, بــه هیــچ روی مخالــِف معقــول نبــوده; 

امــا شــاید بــر ایــن بــاور بــوده کــه رســالت مــا, 

تربیــت فقیهــان اســت. طلبــه وقتــی در فقــه 

قــوی شــود, ورود او در مســائل فلســفی و 

معقــول مشــکلی ایجــاد نمی کند.ایــن کــه 

می گویــم مخالــف نبــوده, چــون فرزنــدان 

ایشــان فلســفه خوانــده و در ایــن فــن, صاحــب 

نظــر بودنــد. بی گمــان اگــر شــیخ مخالــف بــود, 

آنــان هیــچ گاه بــه ســوی فلســفه نمی رفتنــد.

یــا امــام خمینــی, شــاگرد برجســته ایشــان, 

ــاه  ــای ش ــه درس آق ــان ب ــود ایش ــان خ در زم

آبــادی مــی رفتــه و حــاج شــیخ هــم بــه طــور 

قطــع مــی دانســته کــه ایشــان بــه درس آقــای 

ــادی مــی رود. شــاهدهای مهــم تــر و  شــاه آب

روشــن تــر هــم داریــم. ایشــان, بــا توجــه بــه 

ــی  ــژه تق ــران, بوی ــتها در ای ــاش مارکسیس ت

ارانــی, همــان گونــه کــه عــرض کــردم, در 

رواج اندیشــه های مارکسیســتی و الحــادی 

فعــال بــوده, می بینیــم از اســتادان بنــام 

معقــول دعــوت می کــرده کــه بــه قــم بیاینــد 

و بــا طــاب جلســه هایی داشــته باشــند و 

ــرای  ــفار ب ــه و اس ــد: منظوم ــی مانن درس های

ــد و در کل در دوران ایشــان,  ــروع کنن ــان ش آن

علــوم معقــول رواج می یابــد.

میــرزا  آقــای  اســت  برهــه  همیــن  در 

ــد  ــم می آی ــه ق ــی ب ــی قزوین ابوالحســن رفیع

و درس منظومــه و اســفار شــروع می کنــد. 

شــماری از فضــای درس خــارج حــاج شــیخ, 

بــه درس آقــای رفیعــی هــم می رونــد.و در 

همیــن برهــه اســت کــه کــه آقــای شــاه آبادی, 

ــی  ــوزه درس ــد و از ح ــس می کن ــول تدری معق

ــفه و  ــه فلس ــه عرص ــا ب ــام, پ ــوفان بن او فیلس

ــا  ــواد آق ــرزا ج ــا از می ــد. ی ــت می گذارن حکم

ــرای طــاب  ملکــی تبریــزی تقاضــا می کنــد ب

اخــاق بگویــد. و از طــرف دیگــر, در ســر جلســه 

ــد:  ــای درس می گوی ــاب و فض ــه ط ــه, ب فق

میــرزا جــواد آقــا ملکــی, شــخص قابلــی اســت 
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ــد. ــرکت کنی ــان ش ــاق ایش در درس اخ

میــرزا جــواد آقــا ملکــی صاحــب المراقبــات, 

پیــش از آن کــه حــاج شــیخ از وی تقاضــا 

کنــد بــرای طــاب درس اخــاق بگــذارد, بــرای 

بازاریــان و مــردم عــادی بحثهــای اخاقــی 

ــیخ,  ــاج ش ــای ح ــس از تقاض ــا پ ــته; ام داش

ــه,  ــر کتابخان ــه در مــدرس زی ایشــان در فیضی

درس اخــاق خــود را بــرای طــاب هــم شــروع 

می کنــد. 

ــم,  ــوزه ق ــته ح ــی خواس ــیخ, نم ــاج ش ح

ــوده در  ــد ب ــد. عاقه من ــه باش ــی فق ــوزه فن ح

حــوزه قــم, دانشــهای گوناگــون تدریــس بشــود 

و دانــش آموختــگان حــوزه, خشــک بــار نیاینــد 

ــا فقــه ســر و کار نداشــته باشــند. و تنهــا ب

بی گمــان بحث هــای فلســفی, عرفانــی, 

اخاقــی و تربیتــی در کنــار فقــه و اصــول, بــه 

طــاب و فضــا شــادابی خاصــی می بخشــد و 

ــی دارد. ــاز م ــی ب ــان را از خشک اندیش آن

حــاج شــیخ گویــا بــا ســابقه ای کــه از حــوزه 

ــتادان, طــاب و فضــای  نجــف داشــته و اس

آن حــوزه را غــرق در بحثهــای فقهــی و اصولــی 

ــان از  ــودن آن ــدا ب ــرده ج ــاس ک ــده و احس دی

بحثهــای فلســفی, عرفانــی, اخاقــی و تربیتــی, 

زیان هــا و خســارتهایی را ســبب گردیــده, از 

ایــن روی, در حــوزه ای کــه خــود بنیــان گــذارده, 

ــد, ســعی  ــی بیفت ــن اتفاق ــد چنی ــی خواه نم

می کنــد بحث هــای دیگــر هــم, در حــوزه رواج 

بیابــد و حــوزه از یــک نواختــی بــه درآیــد.

 حــوزه: حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ 
ــی,  ــای خارج ــری زبانه ــا یادگی ــم, ب عبدالکری

ماننــد فرانســه کــه در آن زمــان رواج داشــته و 

یــا انگلیســی چــه نظــری داشــته و آیــا اجــازه 

ــن زبان هــا  ــا ای ــه طــاب ب مــی داده اســت ک

ــوند. ــنا ش آش

 اســتاد: همــان گونــه کــه عــرض کــردم و 
نمونــه و شــاهدهایی هــم ارائــه دادم, ایشــان 

فکــر بــازی داشــته و آینــده نگــر بــوده و محــدود 

ــا  ــا ب ــه تنه ــان ن ــی اندیشــیده اســت. ایش نم

یادگیــری زبانهــای دیگــر مخالــف نبــوده, بلکــه 

فرزنــدان ایشــان: حضــرات آیــات: آقــا مرتضــی 

و آقــا مهــدی, در آن زمــان, در نــزد معلــم زبــان 

فرانســه, بــه نــام آقــا ســید یحیــی اســامبول 

ــد. ــان فــرا مــی گرفته ان چــی, زب

ــاب  ــادی, در کت ــت آب ــی دول ــوزه: یحی  ح
خــود, حیــات یحیــی, بــر ایــن پنــدار اســت کــه:

انگلســتان بــه خاطــر مزاحمتهــای فراوانــی 

ــت  ــتهای آن دول ــا سیاس ــف ب ــوزه نج ــه ح ک

ــه تــاش برخاســت. حــوزه نجــف را  داشــت ب

ــن  ــدازد, از ای ــت بین ــا آن از اهمی ــد و ی برچین

ــم,  ــوزه ای در ق ــاد ح ــرای ایج ــه را ب روی زمین

ــه کار  ــه کاری ب ــد, حــوزه ای ک ــاده مــی کن آم

سیاســت نداشــته باشــد و بــا سیاســتهای 

داخلــی و خارجــی کشــور, کــه انگلســتان 

رهبــری آن را بــه عهــده دارد, مخالفتــی نکنــد. 

حضــرت عالــی در برابــر ایــن تحلیــل, چــه 

ــد؟ ــی داری تحلیل

 اســتاد: حــاج شــیخ عبدالکریــم, بــه ایــن 
ــر از  ــتعمار, در فک ــه اس ــوده ک ــیده ب ــاور رس ب

ــت. در  ــیعه اس ــای ش ــگاه ه ــردن پای ــن ب بی

ایــران, شــخصی بــه نــام رضاخــان, ســردار 
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ســپه, را جلــو انداختــه اســت, تــا ایــن نقشــه 

را اجــرا کنــد. ســردار ســپه, در آن دوران, همــه 

کاره بــوده و بــه هــر کاری دســت مــی زده, 

قــدرت زیــادی داشــته اســت و اگــر حــوزه 

ــق و  ــزی دقی ــدون برنامه ری ــر او, ب ــم, در براب ق

ــرار می گرفــت و می خواســت  حســاب شــده ق

بــا تمــام برنامــه او در آغــاز, بــه طــور آشــکارا بــه 

ــت  ــا نمی گرف ــان, پ ــزد, بی گم ــت برخی مخالف

و نمی مانــد. او بایــد کاری می کــرد کــه از 

ــه  ــوزه علمی ــوم او, ح ــه های ش ــررس نقش تی

ــار دارد. ــم را برکن ق

یحیــی دولــت آبــادی, بســیار بــی انصافانــه 

ســخن گفتــه و از جریان هــا بی خبــر بــوده 

اســت. ایــن کــه نوشــته اســت: »رابطــه 

ــن مرکــز  ــان ســردار ســپه و ای مخصوصــی می

روحانــی موجــود اســت«, اواًل بایــد پرســید چــه 

رابطــه ای؟

بایــد رابطــه را معنــی کــرد. رضاخــان در 

دوران ســردار ســپهی, خیلــی خــود را دینــدار و 

 عاقــه منــد بــه اهــل بیــت و امــام حســین

ــی  ــداری م ــه دین ــر ب ــی داد و تظاه ــوه م جل

ــزاق تحــت فرماندهــی خــود,  ــروه ق ــرد. از گ ک

دســته ســینه زنــی وهیأتــی تشــکیل داده بــود 

ــن هیــأت حرکــت مــی  و خــود پیشــاپیش ای

کــرد, بــه پیشــانی اش گل مــی مالیــد و خــود 

را بــه هــر نهــاد دینــی نزدیــک مــی ســاخت, تــا 

بیــن مــردم جــا بــاز کنــد. برابــر همیــن برنامــه, 

ســعی داشــت خــود را بــه حــوزه علمیــه قــم, 

نزدیــک کنــد و بــا حــوزه روابطــی داشــته باشــد. 

آیــا ایــن رابطــه آقــا شــیخ عبدالکریــم بــا ســردار 

ــر منظــور نویســنده از رابطــه  ســپه اســت؟ اگ

ایــن اســت, مــی شــود تــا حــدی پذیرفــت.

ــون  ــه اکن ــن اســت ک ــراد از رابطــه ای ــا م ی

ــپه,  ــردار س ــت های س ــا سیاس ــیخ, ب ــاج ش ح

درگیــر نیســت. درگیــر نبــودن, به معنــای رابطه 

نیســت.در آن برهــه, حــاج شــیخ نمی خواســت 

ــا دارد کارهــای سیاســی  وانمــود شــود کــه بن

انجــام بدهــد و یــا در برابــر حکومــت, دارد بــه 

می خواســت  می پــردازد.  صف آرایــی  یــک 

ــی  ــای سیاس ــه کاره ــه کار ب ــد ک ــود کن وانم

ــام  ــود را انج ــی خ ــد کار اصل ــا بتوان ــدارد, ت ن

ــد. ده

ثانیــًا, بایــد از رابطــه نشــانه هایی هــم وجــود 

داشــته باشــد. کــو نامــه ای کــه ایشــان بــرای 

رضاخــان فرســتاده و وی را مــدح و ثنــا گفتــه؟ 

کــو برنامــه ای کــه ایشــان بــرای خوشــامد 

دســتگاه انجــام داده اســت؟ ایشــان هیــچ 

ــاری  ــان رفت ــه ای را امضــا نکــرده و چن اطاعی

ــوء  ــان س ــد از ایش ــتگاه نمی توان ــه دس دارد ک

ــد. اســتفاده کن

ایــن نویســنده از کجــا درآورده کــه »حــوزه 

قــم, بــه اشــاره و یــا بــا سیاســتهای انگلســتان 

پــا گرفتــه و بنیــان گــذارده شــده اســت؟« ایــن 

کــه انگلســتان بنــا داشــته حــوزه نجــف را 

ضعیــف کنــد و از رونــق بینــدازد, دلیــل نمــی 

ــان  ــری را در بنی ــای حائ ــت آق ــه دس ــود ک ش

گــذاری حــوزه قــم بــاز گذاشــته باشــد. آقــای 

شــیخ عبدالکریــم, بــا تدبیــر و بــه ظاهــر کنــار 

کشــیدن خــود از امــور سیاســی, حــوزه را بنیــان 

گذاشــت.هیچ دلیــل و مــدرک تاریخــی وجــود 
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ــران در  ــادی او در ای ــدارد کــه انگلســتان و ای ن

ایــن حرکــت دســت داشــته باشــند. ایــن کــه 

ــری  ــای حائ ــادی نوشــته: آق ــت آب یحیــی دول

ــن  ــرده, ای ــا علمــای مهاجــر ســرد برخــورد ک ب

هــم درســت نیســت و حاکــی از بــی اطاعــی 

اوســت. آقــای حائــری, آن چــه از دســتش مــی 

آمــده در احتــرام و تجلیــل از دو 

بزرگــوار کوتاهــی نکــرده, کــه در 

خاطــرات بــزرگان آمــده و چــاپ 

ــنده  ــن نویس ــت.از ای ــده اس ش

کســانی  از  و  پرســید  بایــد 

می اندیشــند,  او  مثــل  کــه 

چــرا امضــای آقــای حائــری 

در پــای آن اطاعیــه ای کــه 

و  نائینــی  میــرزای  آقایــان: 

ــی در  ــن اصفهان ــید ابوالحس س

تجلیــل از رضاخــان نوشــته و 

مخالفــان او را مفســد فــی االرض و محــارب بــا 

خــدا, خوانــده انــد, وجــود نــدارد؟ و در قضیــه 

شمشــیر و تمثــال حضــرت علــی هیــچ 

نقشــی نداشــته و بــه طــور کامــل خــود را کنــار 

؟ می کشــد

مخالــف  بزرگــوار,  دو  آن  چطــور  حــال 

سیاســتهای انگلیــس در بیــن النهریــن قلمــداد 

ــق؟ ــری مواف ــای حائ ــوند و آق ــی ش م

اگرچــه دربــاره ایــن نامــه حرفهایــی هســت 

ــد و  ــی کنن ــن آن را رّد م ــل ف ــماری از اه و ش

ــال را کار  ــیر و تمث ــا شمش ــد و ی ــول ندارن قب

خــود دســتگاه مــی داننــد کــه بــا هماهنگــی 

کلیــددار حــرِم حضــرت امیــر انجــام گرفتــه, 

نــه ایــن کــه از ســوی میــرزای نائینــی و ســید 

ابوالحســن اصفهانــی, یــا میــرزای نائینــی 

ــر  ــم اگ ــا مــن مــی گوی ــی باشــد, ام ــه تنهای ب

همچنیــن نامــه ای هــم باشــد و دیگــر قضایــا, 

بــاز هــم خافــی صــورت نگرفتــه اســت.چرا کــه 

در دوران ناامنــی و هــرج و مــرج کشــور, کــه از 

هــر ســویی صدایــی بلنــد اســت 

و گروهــی بــه چپــاول مــردم 

مــی پردازنــد, و کســی کــه دارای 

قــدرت و نفــوذ و همــه کاره 

اســت, تظاهــر بــه مســلمانی 

مــی کنــد, خــود را دینــدار جلــوه 

مــی دهــد و عاقــه منــد بــه 

اهــل بیــت و مــی گویــد کشــور 

را امــن خواهــم کــرد, چنیــن 

و چنــان خواهــم کــرد و بــه 

خواهــم  پایــان  نابســامانیها 

داد و دســِت تجاوزگــران را کوتــاه خواهــم 

ســاخت و… دلیــل نــدارد کــه بــی جهــت بــا او 

مخالفــت شــود. بایــد موضــع گیــری علمــا در 

همــان برهــه خــاص تفســیر شــود. ایــن نامــه 

ــان  ــه رضاخ ــد ب ــت باش ــر درس ــان اگ را آقای

ــپه  ــردار س ــه وی س ــتاده اند ک ــی فرس در زمان

ــور  ــردن کش ــن ک ــاره ام ــی درب ــوده و قولهای ب

داده اســت

و بــا آقایــان علمــا, بــا احتــرام برخــورد 

اســت. می کــرده 

ــیار  ــور, بس ــت کش ــا, امنی ــای م ــرای علم ب

بســیار مهــم بــوده اســت, تــا آن جــا که شــماری 

از آقایــان علمــا, ســردار ســپه را بــرای امنیــت 

از روحیــات ایشــان، اســتنباطی 
در  کــه:  اســت  ایــن  آن  و  دارم 
بســیاری از مســائل و رویدادهــا، 
دینــی  علمــای  دیگــر  ماننــد 
اســت  نمی کــرده  موضع گیــری 
و دوســت نداشــته بــا نــام دیــن 
بــا  و شــریعت، اســام و تشــیع، 
جریان هــا و افــراد، برخــورد کنــد؛ 
بــه ایــن ســبک عاقــه ای نداشــته 

اســت.
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ــد. ــی می کرده ان ــدا تلق ــتاده خ ــور, فرس کش

علمــای مــا در زمــان قاجــار و پیــش از قاجار, 

ــن می کــرده و  ــه دی پادشــاهانی کــه تظاهــر ب

می گفته انــد مــا خدمتگــزار ملــت هســتیم 

ــد  ــد می  کرده  اند.بای ــن, تأیی ــده دی و رواج دهن

ــای  ــه حــاج شــیخ کاره ــی ک روی بســتر زمان

ــت  ــاب را تربی ــی داد, ط ــامان م ــوزه را س ح

می کــرد و بــه درس و بحــث آنــان مــی رســید 

ــاد و رواج  ــان الح ــا جری ــی ب ــرای رویاروی و ب

ــاخت,  ــاده می س ــاب را آم ــی ط ــائل دین مس

دقــت شــود و از آن طــرف روی رفتــار رضاخــان 

هــم, بــه درســتی و بــا دقــت مطالعــه شــود. 

ــی  ــناد, ســعی م ــه گواهــی اس ــان, ب رضاخ

ــه  ــم ب ــد, آن ه ــوب بکش ــه آش ــم را ب ــرده ق ک

نــاِم دیــن. نقــل شــده: یــک وقتــی, کســی بــا 

صــدای بلنــد در بــازار تهــران, بــه انــکار انبیــاء 

ــبب  ــداد س ــن روی ــت و ای ــه اس ــی پرداخت م

شــده مــردم برانگیختــه شــوند و پیــش حــاج 

ــع  ــد موض ــه بای ــد ک ــم بیاین ــیخ عبدالکری ش

گرفــت و…ایشــان کــه گویــا, بــه شــّم سیاســی 

و یــا بــه گونــه ای اطــاع مــی یابــد کــه ایــن 

گونــه کارهــا از ســوی رضاخــان و حکومتگــران 

اســت, بــه ایــن گــروه و مــردم ناراحــت و 

ــوم,  ــا معل ــد: از کج ــده می گوی ــه ش برانگیخت

ایــن حرف هــا درســت باشــد. چطــور ایــن 

حرفهــا ثابــت بشــود. شــما برویــد پــی کارتــان, 

ــد. ــا دروغ باش ــن حرف ه ــاید ای ش

 حــوزه: فضــای ضــد دینــی و ضــد روحانیت 
و علمــا کــه در زمــان مشــروطیت در ایــران 

ــتعمار  ــادی اس ــت ای ــه دس ــد و ب ــد می آی پدی

ــن و  ــکام دی ــود و اح ــر می ش ــر روز پررنگ ت ه

علمــای دیــن در روزنامه هــا, هفته نامه هــا, 

ماهنامه هــا و فکاهی نامه هــا بــه تمســخر 

گرفتــه می شــوند و… در چگونگــی برخوردهــای 

حــاج شــیخ عبدالکریــم, بی تأثیــر نبــوده 

روزگاری,  چنیــن  در  ایشــان  اســت.یعنی 

اطاعیــه, بیانیــه, ســخنرانی و بســیج مــردم را 

ــذار  ــا اثرگ ــی گوی ــای ضــد دین ــه حرکت ه علی

نمی دانــد و یــا احســاس می کنــد از ســوی 

ــود  ــه وج ــط ب ــّو و محی ــر ج ــه خاط ــردم ب م

آمــده, پاســخ داده نشــود و کســی پــا بــه میــدان 

نگــذارد و بــه اســتقبال خطــر بــرود; از ایــن روی 

ــر روی  ــد, بیش ت ــر خــود و حــوزه الزم می دان ب

قــوی ســازی بنیه هــای دینــی مــردم کار شــود, 

ــه مســائل, ریشــه کــن  ــن گون ــا کــم کــم ای ت

ــود. ش

ایشــان،  روحیــات  از  بنــده  اســتاد:   
اســتنباطی دارم و آن ایــن اســت کــه: در 

بســیاری از مســائل و رویدادهــا، ماننــد دیگــر 

علمــای دینــی موضع گیــری نمی کــرده اســت 

ــن و شــریعت،  ــام دی ــا ن و دوســت نداشــته ب

اســام و تشــیع، بــا جریان هــا و افــراد، برخــورد 

کنــد؛ بــه ایــن ســبک عاقــه ای نداشــته اســت.

عــاوه, بایــد آن برهــه زمانــی مطالعــه شــود. 

آن موقعیــت, موقعیــت خاصــی بوده, بســیاری 

از دســتورها و احــکام دینــی بــه ُســخره گرفتــه 

می شــده و علیــه آنهــا طنــز می گفتــه و شــعر 

می ســروده و بــه ســر زبان هــا می انداخته انــد. 

ــن و ســمبل  ــدار دی ــان را دکان ــا و روحانی علم

تهجــر معرفــی می کردنــد و چنــان فضــا را 
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علیــه علمــا و روحانیــت آلــوده بودنــد کــه 

کارهــا بــه آســانی پیــش نمــی رفــت. در چنیــن 

شــرایطی, زیرکــی و هشــیاری و تدبیــر الزم بــود 

ــیخ  ــن روی, ش ــرود, از ای ــش ب ــا پی ــه کاره ک

عبدالکریــم هــم بــه خاطــر عقیــده و دیدگاهــی 

کــه داشــته, چــون بــه والیــت فقیــه, یعنــی بــه 

والیــت گســترده بــرای فقیــه و ایــن کــه بتوانــد 

ــر آن  ــد, )بناب ــت کن ــه در همــه امــور دخال فقی

چــه از تقریــرات ایشــان کــه 

آقــای اراکــی تنظیــم کــرده, 

نداشــته  عقیــده  برمی آیــد( 

و هــم بــه خاطــر شــرایط آن 

روزگار, روش و منــش خاصــی را 

ــا حرکت هــای ضــد  دربرخــورد ب

ــش  ــاروا پی ــای ن ــی و کاره دین

می گرفتــه اســت.

 حــوزه: در چنیــن قضایایــی 
یقیــن الزم اســت و حــاج شــیخ 

ــه  ــا ب ــده گوی ــاد ش ــه ی در قضی

یقیــن نرســیده, نــه ایــن کــه بــرای فقیــه, والیت 

ــه و  ــن قضی ــی از ای ــت. یعن ــوده اس ــل نب قائ

ــیخ,  ــاج ش ــورد ح ــی برخ ــد آن و چگونگ مانن

نمــی تــوان برداشــت کــرد کــه حــاج شــیخ بــه 

والیــت فقیــه قائــل نبــوده اســت. حــاج شــیخ 

ــه  ــی ک ــان محیط ــی و در چن ــان فضای در چن

ــد نداشــته,  ــه هیــچ وجــه بســط ی ــع, ب در واق

نمــی خواســته دخالــت کنــد. و اگــر هــم 

ــت.  ــته اس ــا نمی توانس ــه بس ــته, چ می خواس

کســانی هــم کــه بــه والیــت فقیــه معتقدنــد, 

اعمــال والیــت و اجــرای حــدود را بــرای فقیهــی 

کــه مبســوط الیــد اســت الزم می داننــد. اینــان 

در غیبــت امــام زمــان, در وقتــی اجــرای حــدود 

را بــر فقیــه عــارف بــه احــکام و جامــع الشــرایط 

الزم مــی داننــد کــه از ضــرر رســاندن ســلطان در 

امــان باشــد و مــردم هــم کمــک کننــد.

ــت,  ــان غیب ــدود در زم ــرای ح ــتاد: اج  اس
ــی  ــث عمیق ــه بح ــان, در فق ــت فقیه ــه دس ب

ــأله  ــرایع, در مس ــی در ش ــق حل ــت و محق اس

تردیــد مــی کنــد. باالخــره ایــن 

بحثــی اســت. شــاید حــاج شــیخ 

ــوده  عبدالکریــم, نظــرش ایــن ب

ــون  ــا چ ــه قضای ــن گون ــه ای ک

بــه آســانی ثابــت نمی شــود, 

ــد  ــی داد و نبای ــوان حکم نمی  ت

حکمــی داد. در مجمــوع ســعی 

داشــته در قضایــا دخالــت نکنــد. 

یــا از بــاب ایــن کــه چنیــن 

اختیاراتــی  و  والیت هایــی 

را بــرای فقیــه قائــل نبــوده و 

ــه در  ــاب نمون ــر. از ب ــای دیگ ــه دلیل ه ــا ب ی

ــان  ــای اصفه ــه علم ــه, ک ــام وظیف ــه نظ قضی

ــه  ــی, ب ــوراهلل اصفهان ــا ن ــاج آق ــری ح ــه رهب ب

ــم  ــه ق ــراض و ب ــاری اعت ــه اجب ــام وظیف نظ

ــه  ــن ک ــا ای ــاج شــیخ, ب ــد. ح هجــرت می کنن

ــی  ــتقبال م ــر اس ــای مهاج ــی از علم ــه گرم ب

ــود  ــأن خ ــا در ش ــک از علم ــر ی ــه ه ــد و ب کن

آنــان احتــرام می گــذارد, اّمــا بــا خواســت آنــان 

روی موافقــت نشــان نمی دهــد; زیــرا ایشــان بــر 

ایــن بــاور بــوده کــه کشــور ارتــش می خواهــد و 

بایــد بــرای حفــظ امنیــت و ســرحّدات و مرزهــا, 

کــردن  متحدالشــکل  قضیــه  در 
البســه، بعضــی می خواســتند در 
برخــورد و مبــارزه بــا آن، از دیــن 
مایــه بگذارنــد و بــه قضیــه صبغــه 
دینــی بدهنــد، کــه حــاج شــیخ در 
کــرد:  اعــام  و  ایســتاد  آن  برابــر 
کوتاهــی  نــه بلنــدی لبــاس و نــه 
آن، یــک مســأله دینــی و شــرعی 
آن  روی  بخواهیــم  کــه  نیســت 

کنیــم. پافشــاری 
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ارتــش قــوی داشــته باشــد و بی  گمــان, ارتــش 

داشــتن, بــدون نظــام وظیفــه و ســربازگیری و 

ــه ســربازی ممکــن نیســت.  ــان ب ــزام جوان اع

ــا ایــن حــال, بــه خاطــر احترامــی کــه بــرای  ب

ــن  ــد: م ــان می گوی ــه آن ــت ب ــل اس ــا قائ علم

ــت می رســانم و خــودم  ــه دول ــام شــما را ب پی

چیــزی نمی  گویــم. از ایــن روی می  بینیــم 

نامــه آنــان را امضــا نمی  کنــد. شــهید مــدرس 

ــرده اســت. وی  ــر می  ک ــور فک ــن ج ــم همی ه

بــا رفتــن جوانــان بــه ســربازی و نظــام وظیفــه 

ــاور بــوده  ــر ایــن ب موافقــت داشــته اســت و ب

ــه,  ــت وظیف ــرد مســلمان, خدم ــر ف ــر ه ــه ب ک

بــرای پاســداری از موجودیــت کشــور و مرزهــا 

ــردن  ــکل ک ــه متحدالش ــت.یا در قضی الزم اس

البســه, برخوردهــا و موضــع گیری هــای حــاج 

ــاب  ــق و حس ــی دقی ــم, خیل ــیخ عبدالکری ش

ــده اســت. ش

آقــای اوحــدی, وکیــل دادگســتری, کــه در 

دوران زعامــت آقــای حــاج شــیخ, طلبــه جوانــی 

بــوده و دو ســال پیــش فــوت کــرد, بــرای مــن 

نقــل کــرد: »رئیــس شــهربانی بــرای مــن نقــل 

ــم و  ــوی دســتور گرفت ــرد: مــن از طــرف پهل ک

مأمــور شــدم, بــه هــر نحــو ممکــن, شــهر قــم 

ــم از  ــه را وادار کن ــن وادارم و هم ــه تمکی را ب

فرمــان دولــت در اتحــاد لبــاس پیــروی کننــد.

دســتور اکیــد داده بــود: چــون همــه شــهرهای 

ایــران تمکیــن کرده  انــد, جــز قــم و مــردم 

ــه  ــد و ب ــی کنن ــاع م ــن اجتم ــر روز در صح ه

ــام داری  ــار ت ــو اختی ــد, ت ــرات می  پردازن تظاه

غائلــه را ختــم کنــی, هرچــه آدم کشــته شــد, 

مهــم نیســت. قــم, بایــد تمکیــن کنــد.«

ــم,  ــدم ق ــن آم ــت: م ــهربانی گف ــس ش رئی

چــون می خواســتم خون ریــزی نشــود, یــک 

راســت رفتــم خدمــت حــاج شــیخ عبدالکریــم. 

بــه ایشــان گفتــم مــن یــک چنیــن مأموریتــی 

ــما  ــد. ش ــام داده  ان ــار ت ــن اختی ــه م دارم و ب

ــه ای حــل شــود,  ــه گون کمــک کنیــد قضیــه ب

ــود. ــه نش ــن ریخت ــه زمی ــردم ب ــون م ــا خ ت

ایشــان یــک فکــری کــرد و گفــت: مــن فــردا ان 

ــم. ــک کاری می  کن ــودم ی ــاءاهلل, خ ش

فــردای آن روز, پــس از ایــن کــه درس 

شــان در مســجد باالســر بــه پایــان رســید, 

آمــد داخــل صحــن حــرم حضــرت معصومــه. 

مــردم اجتمــاع کــرده بودنــد. تظاهــرات مــی

کردنــد. بــازار تعطیــل و مغازه  هــا همــه بســته 

ــه  ــن, ب ــل صح ــان در داخ ــود و بازاری ــده ب ش

تظاهرکننــدگان پیوســته بودنــد. ایشــان وقتــی 

ــود,  ــری کــه در آن جــا ب وارد صحــن شــد, منب

ــرای  ــم ب ــردم ه ــت. م ــه اول آن نشس روی پل

ــرد  ــتند. رو ک ــان, نشس ــخنان ایش ــنیدن س ش

بــه مــردم و گفــت: دو چیــز, خیلــی بــرای مــن 

ــم. ــه بگوی ــم چ ــورد تعجــب اســت. نمی دان م

یکــی ایــن کــه: ایــن چــه اصــراری اســت کــه 

حکومــت می کنــد: مــردم بایــد یــک جــور لبــاس 

ــاس  ــت چــه اصــراری دارد لب بپوشــند. حکوم

مــردم را تغییــر بدهــد. ایــن کار بــدی اســت. 

بگذاریــد مــردم هــر لباســی را کــه دوســت دارند 

بپوشــند. دیگــر ایــن کــه: مــن تعجــم از شــما 

ــی ــازی م ــا لجب ــاال دولتی ه ــردم اســت. ح م

 کننــد, شــما چــه اصــراری داریــد. لبــاس بلنــد 
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ــازی  ــان لجب ــد. آن ــی می  کن ــاه, چــه فرق و کوت

ــرا؟ ــما چ ــد, ش می کنن

ایــن ســخنان حــاج شــیخ, گویــا آبــی بــود 

کــه روی آتــش ریختــه شــد. مــردم قانــع شــدند 

و صحــن را تــرک کردنــد و بازاریــان هــم رفتنــد 

مغازه  هــای خــود را بــاز کردنــد. و خونــی هــم 

ریختــه نشــد.

در قضیــه متحدالشــکل کردن 

البســه، بعضــی می خواســتند 

در برخــورد و مبــارزه بــا آن، از 

دیــن مایــه بگذارنــد و بــه قضیــه 

صبغــه دینــی بدهنــد، کــه حــاج 

شــیخ در برابــر آن ایســتاد و 

ــاس  ــدی لب ــه بلن اعــام کــرد: ن

و نــه کوتاهــی آن، یــک مســأله 

دینــی و شــرعی نیســت کــه 

بخواهیــم روی آن پافشــاری 

ــم. کنی

 حــوزه: آن چــه اکنــون الزم اســت و بایســته 
ــای  ــد, نوآوری ه ــاب بدانن ــا و ط ــه حوزه ه ک

فکــری ایشــان اســت و از این کــه طــاب 

ــا زمــان خــود آشــنا باشــند, مکتب هــا,  بایــد ب

اندیشــه ها و نحله هــا را بشناســند و ســر در 

الک خــود فــرو نبرنــد و از دنیــای بیــرون و 

جریان هایــی کــه در خــارج از حــوزه دیــن 

ــی  ــرت عال ــند.اگر حض ــر باش ــذرد, باخب می گ

ــد و  ــان می دانی ــه از ایش ــاره, آن چ ــن ب در ای

شــنیده اید, مطلبــی داریــد بفرماییــد.

 اســتاد: از آن چــه گفتــم, کــم و بیــش, ایــن 
ــن  ــر ای ــان ب ــد. ایش ــت می آی ــه دس ــب ب مطل

بــاور بــوده کــه بایــد تحولــی در درســها و نحــوه 

ــأله  ــان مس ــد. هم ــد بیای ــوزه پدی ــوزش ح آم

ــی  ــه درســتی پ ــر ب ــه, اگ تخصصــی شــدن فق

ــر  ــی بهت ــون وضــع خیل ــری مــی شــد, اکن گی

ــه طــاب  ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای بود.ایشــان ب

ــن  ــات. و ای ــه جه ــند, از هم ــز باش ــد مجه بای

مطلــب خیلــی مهــم اســت کــه 

از ایشــان نقــل شــده و مــن 

ــم: ــل مــی کن مســندًا نق

از  بیایــد,  از دســتم  »اگــر 

یــک عــده افــراد, کــه ضــد دیــن 

ــی  ــوت م ــتند, دع ــد هس و ملح

کنــم, بیاینــد ایــن جــا و هــر چــه 

دارنــد و هــر چــه هســت بگویند. 

چیزهایــی کــه علیــه دیــن دارنــد 

و مــی خواهنــد بگوینــد, بیاینــد 

در حــوزه بگوینــد, تــا طــاب قــم 

بداننــد, بــا چــه مباحثــی رو بــه 

ــد پاســخ  ــی را بای رو هســتند, چــه شــبهه های

ــد.« بگوین

ایــن خیلــی مهــم اســت. ایــن فکــر, تحــول 

ــوده کــه  آفریــن اســت. در ذهــن شــان ایــن ب

حــوزه نبایــد از جریان هــای فکــری دور باشــد. 

ــی  ــه م ــن چ ــان دی ــد مخالف ــد بدان ــوزه بای ح

گوینــد و چــه شــبهه هایی وجــود دارد. طــاب, 

ــه  ــد در فضــای آرام و ب ــن, بای ــا مخالفــان دی ب

ــه  دور از جنجــال, آن هــم در داخــل حــوزه و ب

طــور مســتقیم روبــه رو شــوند و بــه گفت وگــو 

بنشــینند.دقت کنیــد کــه ایــن ســخن, در چــه 

زمانــی گفتــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 

ــِی  ــاب نجف ــروطه، ط ــس از مش پ
و  آمدنــد  ایــران  بــه  بســیاری 
ایــن  و  پذیرفتنــد  دولتــی  شــغل 
شــیخ  حــاج  زمــان  در  حرکــت 
علمــا،  امــا  داشــت؛  ادامــه  نیــز 
قــم،  طــاب  و  اســتادان  فضــا، 
حکومــت ایــران را حکومــت جــور 
نزدیــک  آن  بــه  و  می دانســتند 
مناســبتی  هــر  در  و  نمی شــدند 
کــه پیــش می آمــد، عقیــده خــود را 

می دادنــد. بــروز 
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کــه در همــان زمــان و حتــی اکنــون, شــماری 

ــم  ــده ه ــن عقی ــد و روی ای ــن عقیده ان ــر ای ب

پافشــاری می کننــد کــه طــاب بایســتی از هــر 

فکــر مخالفــی دور باشــند.

از ســوی دیگــر ایشــان بــه گونــه ای مشــی 

کــه  مــی آورد  بــار  را  طلبه هــا  و  می کنــد 

ــه  ــد و ب ــرک گوین ــد حــوزه را ت ــه ای ندارن عاق

ــن  ــد. از ای ــی بپردازن ــای سیاس ادارات و کاره

ــزش را دارد. از  ــن ری ــم تری ــم, ک روی, حــوزه ق

ــای اداری  ــه کاره ــم, ب ــی ک ــم, خیل ــوزه ق ح

و دولتــی روی می آورنــد. از حــوزه نجــف, 

تهــران و دیگــر حوزه هــا, بســیارند کســانی کــه 

بــه کارهــای دولتــی روی آورده و در ســلک 

ــوزه  ــا از ح ــد, ام ــت درآمده ان ــزاران حکوم کارگ

اندک شــمارند. قــم 

طــاب و فضــای قــم, در آن زمــان, حکومت 

را حکومــت جائــر می دانســته; از ایــن روی, از 

ــان  ــد. در زم ــرباز می زده ان ــی س ــر کار دولت ه

ــی  ــکیل م ــم تش ــتری ق ــیخ, دادگس ــاج ش ح

شــود. و بــرای اســتخدام در اداره ثبــت اســناد, 

اعــام مــی شــود کــه: »هرکــس بتوانــد کلیلــه 

و دمنــه را امتحــان بدهــد, مــی توانــد بــه طــور 

رســمی کارمنــد اداره ثبــت اســناد شــود.« 

ــم,  ــناس ق ــاب سرش ــس از ط ــچ ک ــی هی ول

دعــوت دولــت را لبیــک نمی گوینــد و حــوزه را 

ــراد معــدودی مثــل  ــا اف ــد. تنه ــرک نمی کنن ت

شــیخ عبــاس فراهانــی اقــدام بــه چنیــن کاری 

می کننــد. شــیخ عبــاس فراهانــی بــا تخلــص 

ــه  ــوده ک ــل ذوق و ادب ب ــردی اه ــردوس ف ف

ــان  ــده است.ایش ــاپ ش ــوان وی چ ــرا دی اخی

ــراید: ــع می س ــن مطل ــا ای ــده ای ب قصی

بگــو بــه شــیخ کــه اوراق فقــه بــر بــاد 

بخــوان کلیلــه کــه اّیــام ثبــت اســناد  است 

اســت

دادگســتری, اداره ثبــت, اوقــاف, آمــوزش و 

پــرورش و… خیلــی بــه طلبه هــای فاضــل نیــاز 

داشــتند, چــون بیــش تریــن باســوادها و درس 

خوانده هــا, کــه از عهــده ایــن گونــه کارهــا مــی 

توانســتند برآینــد در حوزه هــا, بویــژه حــوزه قــم 

بودنــد, از ایــن جهــت دولتیهــا کــه آشــنایی بــا 

حــوزه قــم و طــاب داشــتند, تــاش می کردنــد 

از فضــا و طــّاب ایــن حــوزه جــذب کارهــای 

دولتــی کننــد, ولــی حــوزه قــم پاســخ نــداد و 

ــای  ــی وارد کاره ــداد کم ــز تع ــم ج ــاب ق ط

دولتــی نشــدند.

ایــن حرکــت و خــودداری از ورود در کارهــای 

ــه  ــاب ادام ــن ط ــم در بی ــا ه ــی, بعده دولت

ــوزه  ــه ح ــرد ک ــر کاری ک ــت ه داشــت. حکوم

قــم, حکومــت را بپذیــرد, نپذیرفــت. چــون بنــا 

ــم  ــی ه ــای حکومت ــرد, وارد کاره ــود بپذی نب

ــه  ــه ب ــی ک ــه طاب ــد, علی ــوم وال ــد. مرح نش

ــد, موضــع مــی گرفــت,  اوقــاف پیوســته بودن

ــه بشــوید.پدرم,  ــوان ظلم ــد اع ــت: نبای می گف

روی همیــن فکــر, بــرای مــن و آقــا ســید علــی 

ــت: ــت. می گف ــنامه نگرف ــا شناس آق

ــر  ــرم, دو خط ــنامه بگی ــما شناس ــرای ش »ب

دارد: یکــی ایــن کــه: شــما را بــه نظــام اجبــاری 

مــی برنــد, در نظــام اجبــاری, خدمــه جــور 

مــی شــوید, در خدمــت حکومــت طاغــوت 

درمی آییــد. دوم ایــن کــه: می رویــد درس 
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ــد  ــه درس جدی ــی ک ــد, وقت ــد می خوانی جدی

ــت درمی آییــد« ــت دول ــه خدم خواندیــد, ب

ایــن فکــر و عقیــده را ایشــان و دیگــر علمــا 

ــی  ــن فضای ــم, چنی داشــتند. فضــای حــوزه ق

بــود. می گفتنــد: فــان کــس رفــت اداری 

شــد; یعنــی خدمــه جــور شــد. هرکــس اداری 

ــود. ــرود ب ــد, مط می ش

پــس از مشــروطه، طــاب نجفــِی بســیاری 

ــد  ــی پذیرفتن ــغل دولت ــد و ش ــران آمدن ــه ای ب

و ایــن حرکــت در زمــان حــاج شــیخ نیــز 

ادامــه داشــت؛ امــا علمــا، فضــا، اســتادان و 

طــاب قــم، حکومــت ایــران را حکومــت جــور 

می دانســتند و بــه آن نزدیــک نمی شــدند و 

در هــر مناســبتی کــه پیــش می آمــد، عقیــده 

خــود را بــروز می دادنــد.

 حــوزه: یکــی از کارهایــی کــه اهــل فکــر و 
ــد و رســالتی اســت  ــد انجــام دهن اندیشــه بای

ــای فتواهــای راه گشــای  ــان, احی ــر دوش آن ب

ــت اهلل  ــان آی ــی گم ــت. ب ــزرگ اس ــان ب فقیه

حــاج شــیخ عبدالکریــم, فتواهــای راه گشــای 

بســیار داشــته کــه اگــر امــروز مطــرح شــوند 

ــای  ــد و از زوای ــان آی ــه می ــا ب و ســخنی از آنه

گوناگــون بــه بوتــه بررســی نهاده شــوند, بســیار 

روشــنگر و راه گشــا خواهنــد بــود. از ایــن روی, 

ــن  ــر در ای ــم اگ ــی خواهی ــی م از حضــرت عال

بــاره مطلبــی داریــد و یــا فتــوای راه گشــایی از 

ایشــان بــه یــاد داریــد, بفرماییــد.

ــر ایــن   اســتاد: حــاج شــیخ عبدالکریــم, ب
نظــر بــوده کــه پــس از فراگیــری مســائل 

کلــی و پیــدا شــدِن ملکــه اجتهــاد, هــر یــک از 

مجتهــدان, بایــد در کتابــی از کتابهــای فقهــی, 

ــه هــای فقهــی, صاحــب  ــه ای از مقول در مقول

نظــر شــوند و تخصــص یابنــد. خود ایشــان , گاه 

افــراد را بــه کســی کــه در مســأله و مقولــه ای 

از مقولــه هــای فقهــی, خــوب کار کــرده بــوده, 

ارجــاع مــی داده اســت.یکی از آثــار خــوب 

ایشــان کــه بــه نظــر بنــده بایــد روی آن دقــت 

ــکاح اســت. ایشــان در کتــاب  ــاب ن شــود, کت

نــکاح, دیــدگاه هــا و فتواهــای راه گشــایی دارد 

ــاز امــروز ماســت. کــه نی

از جملــه مقوله هایــی کــه ایشــان در کتــاب 

ــاره ایــن اصــل  ــکاح بحــث کــرده اســت. درب ن

يٌح  َتْســِر ْو 
َ
أ وٍف  ْعــُر ِبَ ٌک  »َفِإْمَســا قرآنــی  بلنــد 

ِبِإْحَســاٍن« اســت:دیدگاه ایشــان را آقــای ســید 
ــه »نامــه مفیــد« آورده  ــی قزوینــی, در مجل عل

و دربــاره آن بحــث کــرده اســت. ایشــان, راجــع 

ــی حساســیت داشــت,  ــان, خیل ــوق زن ــه حق ب

ــن  ــه روش ــل, نمون ــم در عم ــر و ه ــم در نظ ه

ــت  ــر از رعای ــه باالت ــوق, بلک ــت حق ــن رعای ای

ــود  ــم خ ــا خان ــه ب ــت ک ــاری اس ــوق, رفت حق

ــت.  ــته اس داش

پی نوشت:
1. فرقــه جمهــوری انقالبــی ایــران کــه مبــدا شــکل 
گیــری حــزب تــوده اســت توســط تقــی ارانــی ، مرتضــی 
ــه  ــدود س ــز 1304 و ح ــدی در پایی ــد اس ــوی و احم عل
ســال پــس از تاســیس حــوزه علمیــه قــم توســط حــاج 

ــد. ــدازی ش ــری راه ان ــم حائ ــیخ عبدالکری ش
2. شــیخ فضــل اللــه نــوری در 9 مــرداد 1288 مطابــق 
ــخ ســفر  ــه دار آویختــه شــد و تاری ــا 13 رجــب 1327 ب ب
ــال  ــان در اراک س ــتقرار ایش ــران و اس ــه ای ــیخ ب حــاج ش
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ــاج  ــن ح ــد.بنابر ای ــی باش ــا 1318ه.ق م 1317ه.ق ی
شــیخ نــه یــا ده ســال پیــش از شــهادت شــیخ فضــل اللــه 

بــه ایــران آمــده اســت نــه ســه ســال.فروغی
ــوری 1327ه.ق  ــه ن ــل الل ــیخ فض ــهادت ش ــال ش 3. س
اســت و تاریــخ ســفر دوم حــاج شــیخ بــه اراک 1332ه.ق 
اســت یعنــی 5 ســال پــس از شــهادت شــیخ فضــل اللــه 

ــی نوری.فروغ
4. از حاشــیه چــاپ عــروه در کربــال اطالعاتــی در دســت 
نیســت امــا حاشــیه حــاج شــیخ ضمــن ترجمــه کتــاب 
عــروه الوثقــی بــا نــام غایــه الوثقــی بــه قلــم شــیخ عبــاس 
قمــی در بممئــی چــاپ شــده و در 1346 ق در چاپخانــه 
ــزرگ  ــت.همچنین آقاب ــده اس ــر ش ــز متش ــه تبری علمی
ــر  ــیخ ب ــاج ش ــیه ح ــاپ حاش ــه چ ــه ب ــی در الذریع تهران
ــت. ــرده اس ــاره ک ــران اش ــال 1347ق درای ــروه در س ع
]مجیــد غالمــی جلیســه، صدســالگی حــوزه علمیــه قــم 

ــر دوم ص 93[ دفت
5. شــیخ محمــد رضــا نجفــی اصفهانــی مسجدشــاهی 
دوســت دیریــن حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری کــه در 

ســفر دوم ایشــان بــه ایــران حــاج شــیخ را همراهــی مــی 
کــرده اســت در ســفرنامه خــود دلیــل خــروج از عــراق و 
ــی اول و  ــگ جهان ــای جن ــران را ناآرامی ه ــه ای ــدن ب آم
ســرایت وحشــت و ناامنــی بــه عــراق عنــوان مــی کنــد. 

ــی فروغ
6 . در هیــچ منبــع مکتــوب و شــفاهی بــه حمایــت حــاج 
شــیخ از میــرزا حســن رشــدیه اشــاره نشــده اســت.جز 
این کــه شــمس الدیــن رشــدیه]فرزند میــرزا حســن[ در 
کتــاب ســوانح عمــر می نویســد: »اوقاتــی کــه شــادروان 
حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری در قــم ریاســت و 
مرجعیــت روحانــی داشــتند، رشــدیه رخــت بــه قــم 
ــه مجلــس  ــا ب ــرد و مرتب ــه آن جــا ب ــواده را ب کشــید و خان
درس شــیخ حاضــر می شــد و تنهــا طلبــه کالهــی شــیخ 
بــود. « ســوانح عمــر، شــمس الدیــن رشــدیه، نشــر 
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