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  تاريخ صد ساله روحانیت

  

  دكتر محمدعلي آذرشب

  رضا بسطامي: ترجمه

  ٢۵ هرامش ، هنامز هلجم
...................................................  

ھاي علمیة شیعه در طول تاريخ پربار خويش جايگاه علمي و عملي رفیعي كسب نموده و در  حوزه

جاي عرصة تاريخ نقش حیاتي خود را نشان داده است؛ اما وقوع انقالب اسالمي در ايران كه به  جاي

شناسي و سیاست را به شناخت اين نھاد  پیروزي رسید توجه علماي تاريخ و جامعهرھبري روحانیون به 

ھاي  بنابراين بررسي و شناخت حوزه. ويژه تحوالت يكصدسالة اخیر آن معطوف داشته است ديني و به

 ويژه در تحلیل علمیه در ايران معاصر كلید فھم بسیاري از وقايع و رويدادھاي تاريخي قرن اخیر است و به

  .باشد تئوريھاي انقالب اسالمي ضروري مي

حوزه علمیه ايران مركز اصلي رويارويي و مقابله با شبیخون فرھنگي، اقتصادي، سیاسي و نظامي غرب 

حوزه با ياري علماي ھمراه و ھمگام با مردم، مبارزات مردمي را در مقابل نفوذ سیاسي . علیه ايران است

مواضع ضداستعماري حوزه نه فقط در چارچوب . مريكا رھبري كردكشورھايي چون انگلستان، روسیه و ا

تئوري، بلكه با عمل نیز ھمراه گرديد كه منجر به سرنگوني نظام شاھنشاھي و تشكیل حكومت 

  . اسالمي شد

ھاي علمیة ايران يكي تاسیس حوزه علمیة قم توسط مرحوم  دو نقطة عطف مھم در تاريخ حوزه

العظمي سید محمدحسین  اهللا و ديگري ورود مرحوم آيت) ره(كريم حائريالعظمي شیخ عبدال اهللا آيت

دھندة شرايط براي  اين دو نقطة عطف، پرورش. باشد به قم و مرجعیت عامه ايشان مي) ره(بروجردي

بود كه ھمانا بازگرداندن روح سیاست به ) ره(تحول اساسي در حوزة علمیه توسط حضرت امام خمیني

  .بودكالبد روحانیت شیعه 

ھرچند در يك قرن گذشته روحانیون ايران به دفعات در صحنة سیاسي حضور داشتند و عالوه بر 

، )الشريف اهللا مقامه اعلي(دادن استعمار و استبداد در نھضت تنباكو به رھبري میرزاي شیرازي شكست

كومت شورائي را در بزرگترين تحول سیاسي تاريخ ايران يعني انقالب استبداد به مشروطه را رقم زدند و ح

ايران برپا داشتند؛ اما در ساير موارد اكثر فعالیتھاي سیاسي و اجتماعي حوزه معطوف به شخص بود و 

اهللا كاشاني در مقابل استبداد و استعمار قدعلم  اشخاصي چون مرحوم شھید مدّرس و مرحوم آيت

  .گشت كردند كه اكثرًا نیز به تبعید و يا شھادت آنھا منجر مي مي

اي بود كه تمامي سطوح روحانیت را از مرجعیت  گونه به) ره(ھاي علمیه در عصر امام خمیني تحول حوزه

صورت يك سازمان  گرفت و نھاد روحانیت را به گرفته تا مجتھدين و علما و فضال و طالب جوان دربرمي

ه پیروزي رسید و حكومت اين تحول با موفقیت كامل ب. داد يكپارچه در مقابل استعمار و استبداد قرار مي

فقھا و قوانین فقھي را بر ايران حكمفرما نمود و بساط حكومت غیرمشروع پادشاھي را براي ھمیشه از 

  .ايران برچید
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  مقدمه

حوزه در اصطالح شیعه به معني مركز علوم ديني يا به عبارت ديگر مركز بررسي و پژوھش در فقه، اصول، حديث و 

ھاي علمیه ايران در قم و پس  مھمترين حوزه. باشد ھد و مبّلغ در زمینة شريعت اسالم ميامور مربوط به تربیت مجت

ھاي علمیه ايران در طول تاريخ  شايان ذكر است كه حوزه. قرار دارد. . . از آن در شھرھاي مشھد، تھران، اصفھان و

  .اند بوده ھاي نجف، كربال و سامراء در عراق از رابطة بسیار نزديكي برخوردار با حوزه

بر ھر مسلماني واجب است كه در امور ديني خويش از : ـ تقلید١: ھاي علمیه در ارتباطند شیعیان از سه طريق با حوزه

اي از احكام  ھا كه مجموعه مردم از طريق رساله. يك مجتھد تقلید كند تا اعمال او منطبق با شريعت اسالم باشد

كساني كه مردم آنھا را : نمازان مساجد ـ پیش٢كنند؛  ید خود ارتباط برقرار ميفقھي مورد نیاز مقّلد است با مراجع تقل

عنوان امام جماعت و براي تعلیم اصول دين و حل و فصل مشكالت و مسائل خود انتخاب كرده و ھزينه و مخارج آنھا  به

ست كه در ماھھاي رمضان، برگزاري مجالس ديني در ايران يك سنت رايج ا: ـ خطباي منبري٣كنند  را نیز تأمین مي

ـ كتابھا و مجالتي كه توسط حوزه ۴ھا معموًال روحانیون و طالب علوم ديني ھستند  منبري. يابد محرم و صفر، شدت مي

  .شد علمیه منتشر مي

از زمان ھجوم اروپايیان به كشورھاي اسالمي، حوزھاي علمیه با موضعگیريھاي خود، در حفظ و صیانت كشور از نفوذ 

از مھمترين اين . اند اند، و باعث حفظ ھويت و عّزت مّلي شده گان و سیطرة آنان بر كشور نقش مھمي داشتهبیگان

اين ماجرا مانع از آن شد كه شركتھاي اجنبي با سرنوشت كشور  i.گیريھا در پايان قرن نوزدھم جنبش تنباكو بود موضع

  .ا اينكه با تحول اسالمي بزرگي در ايران ھمراه شدگیريھا در قرن بیستم ادامه يافت، ت اين موضع. بازي كنند

  ايران در اوائل قرن بیستم

ھاي سیاسي، اقتصادي و فرھنگي،  انحطاط در تمامي زمینه: توان چنین خالصه كرد اوضاع ايران در آغاز اين قرن را مي

دھي به  ر، از جمله جھتگیري يك نھضت، نفوذ كشورھاي غربي در تمام امور كشو نبود يك برنامه صحیح براي شكل

  .طلب ھمسو با مصالح غرب و يا در صورت سركشي اين حركتھا، برخورد با آنھا حركتھاي اصالح

اي، اوضاع ايران قبل از اين قرن را با اسلوبي داستاني به  العابدين مراغه نوشته زين iiكتاب سیاحتنامه ابراھیم بیگ،

كند كه با مسافرت به مصر مدت پنج سال در كمال اخالص در  يت مياو داستان مردي ايراني را حكا. كشد تصوير مي

اين مرد صاحب . در اين مدت ھمواره عشق به وطن ـ يعني ايران ـ با او ھمراه است. شود آنجا به تجارت مشغول مي

، به پسر پدر به ھنگام مرگ. پروراند پرست و عاشق وطن مي وي فرزندش را يك میھن. شود به نام ابراھیم فرزندي مي

شود دوري كند،  كند كه عشق خود به ايران را عمق بخشد و از ھر آنچه كه باعث پريشاني اوضاع آن مي وصیت مي

كند و از خرابي كشور در مناطق  اي براي زيارت مشھد مقدس به ايران سفر مي پسر پس از مرگ پدر، با چنین روحیه

  .كند با اسلوبي جذاب و تاثیرگذار توصیف مي بیند و آنچه را كه ديده، مختلف چیزھاي بسیاري مي

تاثیر اين كتاب در . انتشار اين كتاب در میان مردم باعث شد كه آنان ھمگي به سوي حركت مشروطه سوق داده شوند

حركت مشروطه به قدري بود كه آن را با كتاب قراردادھاي اجتماعي روسو، و تاثیر آن در انقالب فرانسه مشابه 

انقالب فرانسه حركتي كامل و بنیادين و . حال آنكه بین حركت مشروطه و انقالب فرانسه فرق بسیار استاند؛  دانسته

اما حركت مشروطه برگرفته از شیوه سیاسي . مبتني بر اصالت فرھنگي اروپا و به دور از تاثیرپذيري از بیگانگان بود
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ي براي نھضت خود نداشت و به شدت تحت تاثیر اين حركت بر اصالت خاصي مبتني نبود و ھیچ طرح كامل. غرب بود

  .يافت نفوذ روسیه و انگلیس بود و رخدادھا و حوادث آن متناسب با منافع اين دو قدرت بزرگ جريان مي

ھا قرار  ھدف انگلیس از پشتیباني حركت مشروطه تضعیف حكومت مركزي بود؛ زيرا حكومت مركزي تحت سیطرة روس

تمام امور كشور ايران در . به خاطر نفوذ در دربار شاه با حركت مشروطه مخالف بودنداز طرف ديگر، روسھا . داشت

انقالب مشروطه تنھا زماني توانست به ھدف خود در تصويب قانون دست يابد كه روسھا در . چنگال اين دو قدرت بود

نستند براي حمايت نظامي م شكست خوردند و به امور داخلي خود مشغول شدند و نتوا. ١٩٠۵جنگ با ژاپن در سال 

  .از شاه در ايران دخالت كنند

  توانست به مدد وجود عناصر پويايي كه از توان ايجاد حركت در شالودة فكري، عقیدتي و تاريخي ضعف جھان اسالم مي

از دنیاي  جامعه برخوردار بودند، به قوت تبديل شود، اما درگیريھاي داخلي گسترده فرصت، پويايي و قدرت تجديد نیرو را

اسالمي گرفت و اين چنین بود كه عرصه براي نیروھاي طماع بیگانه باز شد و آنان نیز از اين شرايط براي سیطره بر 

  .امور به نفع خود استفاده كردند

كه  كرد در آن ھنگام منافع اروپايیان ايجاب مي iii.ھا بود ھا و عثماني ساز نفوذ بیگانگان، درگیري صفوي اولین واقعه زمینه

  .اين دو كشور از ھم جدا و با ھم درگیر باشند

تالشھا براي تضعیف و تجزية ايران در عھد قاجار نیز ادامه پیدا كرد و ايران به دو منطقة نفوذ روسیه در شمال و انگلیس 

یس اگر بخواھم به شمال ايران سفر كنم سفیر انگل«: در جنوب، تقسیم شد به طوري كه ناصرالدين شاه قاجار گفت

نفرين بر كشوري كه شاه آن . شود شود اگر بخواھم به جنوب كشور سفر كنم سفیر روسیه متعرض مي متعرض مي

  iv».تواند به جنوب يا شمال آن برود نمي

حركت مشروطه در زمینه تصويب قانون اساسي و برپايي مجلس شوراي ملي موفق شد اما نتوانست كشور را از 

  .الوده سیاسي و اقتصادي نجات دھدفاجعه پريشانیھاي پیاپي در ش

م، مصادف با بازگشايي اولین دورة مجلس شوراي ملي، روسیه و انگلیس قراردادي امضا كردند كه . ١٩٠٧در آگوست 

طرف  به موجب آن ايران به سه منطقه شمالي تحت نفوذ روسھا، جنوبي تحت نفوذ انگلیس و منطقه مركزي بي

  .تقسیم شد

  در برابر تجاوزات ھاي علمیه موضع حوزه

ھا در جھت تجزيه جھان اسالم و چیرگي بر سرنوشت كشورھاي اسالمي،  ھاي اروپايي در تمام اين دوره رويكرد نقشه

تنھا گروھي كه اين خطر را احساس كرد و نسبت به آن ھشدار داد و مردم را به مقابله با آن . معطوف شده بود

سند بسیار مھمي در دست است كه سالھا پیش از جنگ . متدين ـ بودند فراخواند، علماي دين ـ با پشتیباني ملت

اين سند از ديدارھايي . دنبال آن نقشه تجزيه كشورھاي اسالمي مطرح شد ـ منتشر شده است جھاني اول ـ كه به

به اين دھد كه به دنبال اين ديدارھا علماي شیعه حكمي را  بین علماي شیعة ايران و اھل سنت در بغداد، خبر مي

اهللا  و السالم علي محمد صلي ةرّب العالمین و الصال بعد الحمدهللا .  اهللا الرحمن الرحیم  بسم«: مضمون صادر كردند

ھاي پنجگانة اسالمیه در غیرآنچه تعلق به اصول ديانت دارد و  پس از آنكه مشاھده نموديم اختالفات فرقه. علیه و آله

شدن اجانب بر ممالك بزرگ آنھا  بب تنزل و ضعف دول اسالمیه و مسلطشقاق در مابین طبقات مسلمین عمده س

نمودن از شريعت شريفة محمديه، آراء مجتھدين عظام شیعة  گرديد و به جھت محافظت بر كلمة جامعة دينیه و مدافعه

متعال در  گونه كه خداوند زدن به رشتة اسالم ھمان جعفريه و علماي كرام اھل سنت مقیم در بغداد بر وجوب چنگ
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و وجوب اتحاد كافة مسلمین در حفظ بیضة اسالم و نگھداشتن . اهللا و ال تفرقوا واعتصموا بحبل : فرمايد كتابش مي

رأي تمامي ما . ھاي خارجه، متحد گرديد آوردن سلطنت ممالك اسالمیه عثماني و ايران از تشبثات دول اجنبیه و ھجوم

ا و نفوذ خود را در آن بنمائیم و مضايقه نكنیم از ھر اقدامي كه مقتضاي مقام بر محافظت حوزة اسالمیه كه بذل تمام قو

تمام امیدواري ما به كمال اتحاد بین دولتین اسالمیتین و رعايت ھركدام از حفظ استقالل دولت علیه خود و . باشد

ند آنچه را خداوند متعال در ھاي مملكت خود و محافظت بر ثغور آن از مداخالت اجانب و اينكه پیروي كن كننده حمايت

نمايیم عامه مسلمین را از عقد  يادآوري مي. باشد أشداء علي الكفار رحماء بینھم مي: كتاب عزيز خود فرموده است

نمايیم آنھا را به وجوب دوري و اجتناب از  اعالم مي. برادري و اخوتي كه خداوند متعال بین مومنین بسته است

شود و اينكه بذل جھد در حفظ نوامیس امت و معاونت و ھمدستي بواسطه  فاق ميچیزھايي كه باعث شقاق و ن

حسن مواظبت بر اتفاق كلمه بنمايند تا آنكه بیرق شريفه محمديه محفوظ مانده و مقامات دولتین علیتین عثمانیه و 

لدين اصفھاني، آقاي حاج ق از كربالي معلي، آقاي صدر، آقاي حاج نورا. ١٣٢٨الحجه سنه  ذي. (ايرانیه محفوظ بماند

العراقین؛ از نجف اشرف خراساني، مازندراني و شريعت اصفھاني؛ از سامراء، میرزا  شیخ حسین، آقاي شیخ

  v»).محمدتقي شیرازي

ھاي  مسلمانان بايد متحد شوند و از چارچوب: طور خالصه چنین است ھا نماد آن بودند، به منطق جريان ديني كه حوزه

منطق تنھا راه عالج ملت . اي عبور كنند و به تعالیم دين مبین ملزم بوده، از ھرگونه عامل تفرقه دوري نمايند تنگ فرقه

تقد است ھر رويكرد اصالحي كه پايبند به اين اصل باشد، اصیل و داند و مع را در حفظ ھويت و كرامت مردم مي

ھاي فرھنگي و تمدني و در تعامل با اعتقادات و عواطف مردم خواھد بود وگرنه نخواھد توانست  برخاسته از ريشه

  .وضعیت مردم را اصالح كند

اسلوب سیاسي غرب، كنارگذاشتن دين از  تقلید از: آنكه منطق اصالحگرايان غربزدة ايراني بر اصول زير مبتني بود حال

زندگي اجتماعي، تغییر حروف عربي به حروف التین و پااليش زبان فارسي از كلمات عربي، مخالفت با عمامه و تبديل 

تمامي اين امور كه . . .  . و مبارزه با حجاب و )  ع(آن به كاله، مخالفت با برگزاري مجالس سوگواري امام حسین 

ھاي فرھنگي است، بر ضعف پیكرة اجتماعي ايران افزود تا نیروھاي  ردگي داخلي و جدايي از ريشهنشانگر سرخو

   vi.بیگانه به راحتي بتوانند بر آن چیره شوند

  گیري حوزه علمیه در مقابل حركت مشروطه موضع

خواستار قانون و مجلس  كردن حكومت استوار بود؛ از اين رو، حركت مشروطه بر پاية مبارزه با استبداد شاه و شورايي

را به عنوان يك اصل به ) مشورت(از آنجا كه در مخالفت با حكومت استبدادي، شريعت اسالم، شورا . شورا شد

مجتھد عالیقدر محمدحسین نائیني در . كند، علماي حوزه نیز به تايید حركت مشروطه برخاستند مسلمانان توصیه مي

دارد كه در آن موضع دين را نسبت به مشروطه بیان كرده، نتیجه  ية الملةو تنزمة اال  تنبیهباره كتابي تحت عنوان  اين 

نیز بايد مجلسي . كند حاكم، اگر معصوم نباشد، بايد به قانوني تن دھد كه حقوق و وظايف دولت را معین مي: گیرد مي

بته به اين شرط كه قوانین با متشكل از علما و مخلصین ملت وجود داشته باشد تا بر اجراي قانون نظارت كند؛ ال

  .شريعت اسالم تعارضي نداشته باشد

گیري حوزه در ابتدا با حركت مشروطه ھمسو بود اما به تدريج برخي از علما از موضع  شود كه موضع از اينجا روشن مي

اي كه  ند كه ايادي بیگانهگیري در تايید استبداد شاھنشاھي نبود بلكه آنان دريافت البته اين كناره. گیري كردند خود كناره

تدريج دريافتند كه  ھمچنین آنان به vii.در بدنة حركت وجود دارد، در تالشند تا دين را از حیات اجتماعي مردم كنار بزنند

ـ سفارت انگلیس در تھران پناھگاه ٢. كند ـ جريانھاي میسیونري، با تمام نیرو، حركت مشروطه را تقويت مي١
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ـ سردار اسعد بختیاري، ٣. برند به طوري كه آنان به ھنگام وخامت اوضاع به آنجا پناه مي خواھان شده است، مشروطه

و رئیس قبیلة بختیاري، پس از باالگرفتن حركت مشروطه از اروپا برگشته و به ھمراه ) ھا خان(يكي از بزرگترين فئودالھا 

ر حالي كه شعار مشروطه بر ضد نظام خواھان به تھران ھجوم آورده است؛ د قبیلة خود جھت دفاع از مشروطه

اين امور، در كنار نفوذ عناصر مشكوك در حركت مشروطه، باعث شد تا حوزويان و  viii!منشي بود زمینداري و خان

خواه زنگ خطر را دربارة  اين امر باعث شد تا يكي از علماي مشروطه. روحانیون در تايید اين حركت دچار ترديد شوند

اهللا نوري بود كه شعار مشروطة مشروعه را به جاي  فضل اين عالم، شیخ. ه صدا درآوردنتايج حركت مشروطه ب

مشروطه سر داد و تاكید كرد كه شريعت اسالم به تنھايي قادر است اصول شورا را تثبیت و از استبداد جلوگیري كند؛ 

  ix.باشد، نیست از اين رو ھیچ نیازي به طرح مشروطه كه دربردارندة فساد ظاھري مي

باوران گمان كردند كه زمینه  خوش. اهللا نوري نیز به دار آويخته شد فضل سرانجام حركت مشروطه پیروز شد و شیخ

سه دوره اول . پیشرفت و شكوفايي براي ايران فراھم شده است، اما اين امید آنان به سرعت به ناامیدي مبدل شد

بستن مجلس و اعالم انحالل آن و لغو  توپ دورة اول با به. رفتمجلس با شديدترين بحرانھا مصادف بود كه كشور را دربرگ

پس از آن، انقالب مشروطه دوباره شدت گرفت و شاه قاجار مجبور شد بار ديگر به نظام . قانون اساسي به پايان رسید

دور . گرديد اين دوره نیز بر اثر فشارھاي بیگانه منحل. م آغاز شد. ١٩١٠دور دوم مجلس در نوامبر. مشروطه تن دھد

پس . يافتن اين دوره، به مدت دو سال متوقف شد سوم با جنگ جھاني اول ھمزمان بود و فعالیت مجلس تا قبل از پايان

كالم ايران را با تمامي امكاناتش در  اين قرارداد كه میان ايران و انگلیس امضا شد، در يك. منعقد شد ١٩١٩از آن، قرارداد 

  x.ددا اختیار انگلیس قرار مي

  ١٩١٩گیري حوزه در برابر قرارداد  موضع

گیري از نفوذشان در مجلس، ھر طور شده  خواستند با اعمال فشار نظامي بر گروھھاي مخالف و با بھره انگلیسیھا مي

ھاي علمیه جھت مخالفت با عقد اين قرارداد، از طريق قیامھاي مسلحانه و  از اين رو، حوزه. را منعقد كنند ١٩١٩قرارداد 

ھاي مسلحانة مرتبط با حوزه  يكي از نھضت. كانديدكردن روحانیون در انتخابات مجلس شورا، به مقابله با آن برخاستند

كه عالوه بر آن   شروع شد،» خان میرزاكوچك«اين نھضت توسط يكي از روحانیون به نام . علمیه، نھضت جنگل بود

در جنگلھاي شمال ايران ـ در  ١٩١٩ي اين نھضت، بعد از قرارداد تحريكات نظام xi.انجمن اتحاد اسالم را نیز تاسیس كرد

  .استان گیالن ـ باال گرفت و پس از مدتھا جنگ و گريز، با تشديد فشارھا و محاصره سرانجام شكست خورد

م آن را در تبريز . ١٩٣٠محمد خیاباني در سال  نھضت خیاباني بود كه شیخ از ديگر قیامھاي مسلحانة روحانیون، 

 ١٩١٩خواھاني بود كه پس از قرارداد  وي از مشروطه. خیاباني، تاجري بود كه به حوزه ملحق شده بود. ريزي كرد ايهپ

اي  وي با ھجوم نظامي وحشیانه. وي بر تبريز چیره شد و در آنجا انجمني ملي به رھبري خود بنیان نھاد. قیام كرد

  .ھضت او منجرگرديدروبرو شد كه به پراكندگي نیروھا و سرانجام شكست ن

از جمله . توان نقش حوزه را در آن احساس كرد وبیش مي حركتھاي مسلحانة ديگري نیز در اين دوره شكل گرفت كه كم

حسین  خان پسیان در خراسان، قیام مردم بوشھر بر ضد انگلیسیھا كه رھبري آن بر عھدة شیخ قیام محمدتقي

م . ١٩١۴دست انگلیسیھا در   حركت كه بر ضد اشغال بندر بوشھر به اين. بود) معروف به ساالر اسالم(چاكوتاھي 

  xii.م ادامه داشت. ١٩٣٣شروع شده بود، تا 

كردند تا از اين رھگذر بتوانند از  از سوي ديگر، علماي بزرگ دين، روحانیون را براي واردشدن به مجلس تشويق مي

بنا به امر حجج اسالم در عتبات «مدرس بود كه به قول خود اهللا  از جمله اين افراد آيت. انحراف مجلس جلوگیري كنند

نمايندگي مدرس در دوره دوم مجلس بیشتر با اين ھدف بود كه يكي از علماي طراز اول در . وارد مجلس شد» عالیات



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

با اين مرد، در مبارزه . مجلس حضور يابد تا بر صحت قوانین و عدم مغايرت آن با شريعت اسالم نظارت داشته باشد

گیريھاي قاطع خود در  ھاي بعد نیز به مجلس راه يافت و ھمچنان به موضع نظیر بود كه در دوره اي بي انحرافات، اسطوره

  xiii.مقابله با تجاوز به منافع ملت و نفوذ بیگانگان ادامه داد

  نقشه جديد انگلیسیھا

. شد به پشتوانه علماي حوزه انجام مي ھاي ديني و با مخالفتھاي شديدي مواجه گرديد كه با انگیزه ١٩١٩قرارداد 

اهللا مدرس در مجلس شوراي ملي، به نھضتي  چیزي نمانده بود كه شورشھاي داخلي و حضور افرادي چون آيت

ـ ١: از اينجا بود كه نقشه استعماري انگلیس دو رويكرد به خود گرفت. عمومي بر ضد نفوذ بیگانگان تبديل شود

انگلیس براي اين منظور، زمینة . كردن حوزه علمیه از صحنه اجتماع ـ خارج٢به بازيچه اثركردن مجلس و تبديل آن  بي

اي  گونه گونه كه رضاخان را به فرماندھي ارتش منصوب نمود و اوضاع را به م را آماده كرد؛ بدين. ١٩٢٠تحوالت نظامي

  .وزير ايران شود م نخست. ١٩٢٣وسو داد تا رضاخان در  سمت

خواست امنیت را  پرستي كه مي میھن. پرست ظاھر شد م، رضاخان در لباس يك میھن. ١٩٢٣تا  ١٩٢٠در بین سالھاي 

وي در سال . ومرج موجود پايان دھد و از تجزيه ايران جلوگیري كند در كشور برقرار كند، راھزنان را از میان ببرد، به ھرج

م توانست حكم . ١٩٣۵در . پادشاھي در كشور شديافتن حكومت  م  با سردادن شعار جمھوريت، خواستار پايان. ١٩٣۴

كه رضاخان به قدرت  ھنگامي xiv.خلع احمدشاه از سلطنت را از مجلس بگیرد و قدرت را به خاندان پھلوي انتقال دھد

او ولیعھد . خواھد اسالم را اعتال بخشد و فروش شراب را ممنوع كرده، نرخ نان را كاھش دھد رسید، اعالم كرد كه مي

گذاري خود وي بود كه طي آن، سلطنت از خاندان  را تبعید و مكرر جشنھايي برگزار كرد كه آخرين آنھا، جشن تاجقاجار 

م ادامه پیدا كرد و او در اين مدت بدترين نوع . ١٩۴١سلطنت رضا پھلوي تا . قاجار به خاندان پھلوي انتقال يافت

ھا حبس شد و ھركس كوچكترين  ھا در سینه ، نفسساله در اين مدت شانزده. ديكتاتوري را به نمايش گذاشت

را  ١٩٣٣آوري، انگلیسیھا قرارداد  در چنین فضاي اختناق. داد كرد، جانش را از دست مي سوءظني به حكومت پیدا مي

سرنوشت اين ثروت عظیم . م نفت ايران را چپاول كند.١٩٩٣توانست تا سال  منعقد كردند كه به موجب آن انگلیس مي

اين در حالي بود كه مجلس . گرفت انگلیس افتاد و سھم بسیار اندكي از عايدات نفت به خود ايران تعلق ميدست  به

  .كرد و ھیچ كس جرات مخالفت با آن را نداشت شوراي ملي ھم به ناچار بايد اين قرارداد را تصويب مي

تنھا يك مانع ديگر بر سر راه . قق يافتشكل يكي از مھمترين اھداف انگلیس در ايران، يعني سیطره بر نفت، تح بدين

توانست افكار عمومي را علیه انگلیس  وجود داشت و آن، حوزه علمیه بود كه ھمچون يك بمب ساعتي ھر لحظه مي

م  عراق اين كار را كرده . ١٩٢٠و انقالب  ١٩١٩طور كه در قضیه تحريم تنباكو، انقالب مشروطه، قرارداد  بشوراند؛ ھمان

  .بود

  و حوزه علمیه رضاخان

طرح دولت انگلستان كه رضاخان ضامن اجراي آن شد، شبیه طرح آتاتورك در تركیه بود كه در جدايي دين از سیاست و 

درنگ  كرد اما پس از تاجگذاري، بي رضاخان، در ابتداي سلطنت، به دينداري تظاھر مي. شد پیروي از غرب خالصه مي

تبديل حروف عربي به : توان چنین نام برد مله اقدامات او در اين زمینه مياز ج. با مظاھر ديني به مقابله برخاست

ھاي  كردن خدمت سربازي براي طالب حوزه، مصادرة اموال وقفي كه در خدمت حوزه التین، برداشتن عمامه و الزامي

كرد به  تالش ميوسیله رضاخان  كردن مجالس سوگواري و دھھا اقدام ديگر كه بدين ممنوع  علمیه بود، كشف حجاب،

او حتي كار را به جايي رساند كه قرآن را بر پشت شتري گذاشت و از دروازة . حضور دين در صحنه اجتماع پايان دھد

اثرشدن مجلس شوراي ملي و حذف علماي  در پي بي» .اي برو به ھمان جايي كه آمده«: شیراز بیرون راند و گفت
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رضاخان با تمام وقاحت در انتخابات مجلس . ه مجلس را از دست دادندھاي علمیه امید خود ب ناظر از مجلس، حوزه

ايشان به . اهللا مدّرس ـ كه معموًال از نظر تعداد آرا نفر اول بود ـ حتي يك راي ھم نیاورد اي كه آيت گونه دست برد؛ به

  »من خودم ـ الاقل ـ به خودم راي دادم، راي من چه شد؟«: دنبال اين مساله گفت

ـ ٢ـ فشارھاي مردمي از طريق برانگیختن احساسات آنان ١: یه در مواجھه با رضاخان بر سه محور تكیه كردحوزه علم

ـ تاكید بر مظلومیت علماي دين در برابر زورگويیھاي دستگاه حاكم ٣گیري  برخورد مستقیم از طريق صدور بیانیه و موضع

تشیع سالح كارآمدي در برخورد با دشمنان بوده است؛ زيرا تمام مظلومیت در طول تاريخ . و پايداري در برابر اين اقدامات

كند و سیاست زورگويانة دستگاه حاكم نیز بر تحكیم اين محور و  مظلومان و ستمديدگان را در يك محور جمع مي

بالفعل اي كه در ھر فرصت مقتضي، اين قدرت، علیه حكومت ظالم  گونه افزايد؛ به افزايش قدرت بالقوه انفجاري آن مي

  .شود مي

وزيري، روح ديكتاتورمنش او ھرگز در برابر  گرفتن پست نخست دست از ھمان ابتداي دستیابي رضاخان به قدرت و به

ھاي او ايستادگي كرد و با آنكه  اهللا مدرس شجاعانه در مقابل خودسري از اين رو، آيت. جريان ديني تسامح نداشت

اهللا مدرس، به عنوان نماينده حوزه علمیه،  نخواري و سركوبگري شھره بود، آيتاي ارتش به خو رضاخان از زمان فرمانده

ـ سیاستھاي غلط داخلي و ١: با كمال شجاعت وي را به مجلس كشاند و از او خواست كه به اتھامات زير پاسخ دھد

عدم تحويل آن به  ـ مصادره اموال مجرمان و٣ـ نقض قانون و احكام قانوني و توھین به مجلس شوراي ملي ٢خارجي 

توانست راي عدم اعتماد به رضاخان را محقق  اش در مجلس، نمي پر واضح بود كه مدرس و مجموعه. خزانة دولت

گیري حساس را  زدة حاكم بر مجلس را بشكنند و يك موضع خواستند جو وحشت بلكه آنان با اين اقدام خود، مي. سازد

  xv.در تاريخ به ثبت برسانند

ھا شكل  رسیدن رضاخان و آشكارشدن مواضع او در قبال حوزه و مظاھر ديني، دو نوع رويكرد در حوزه قدرت پس از به

اهللا عبدالكريم حائري بود، ھمت خويش را به حفظ حوزه  رويكرد اول كه تبلور آن در حوزه علمیه قم به رھبري آيت: گرفت

معنا كه براي تحقق اين امر، حوزه علمیه قم  عطوف كرد؛ بديناز فروپاشي و چنددستگي در مقابل فشارھاي شاه م

رويكرد دوم كه در حوزه مشھد . ديد رابطة اندكي نیز با حكومت داشت؛ زيرا اين ارتباط را براي حفظ حوزه ضروري مي

تن ھاي ضد حكومتي و برانگیخ وسويي انقالبي داشت و تالش كرد تا از طريق صدور بیانیه تجسم پیدا كرد، سمت

خاطر مبارزه علیه رضاخان با زندان، تبعید و اھانت روبرو  از علمايي كه به . مردم، آنان را در مقابل حكومت بسیج كند

اشاره . . . آبادي و  اهللا سید يونس اردبیلي، سید ھاشم نجف اهللا سید عبداهللا شیرازي، آيت توان به آيت شدند، مي

توان به بھلول، شیخ واعظ، شیخ  مھا در مشھد شھرت داشتند نیز مياز وعاظي كه در برافروختن آتش قیا. كرد

  xvi.اكبر مدقق و شیخ محمد قوچاني اشاره كرد علي محقق، شیخ علي عباس

و علماي بانفوذ، زيارتگاه ھمة ايرانیان بوده و داراي موقعیتي استراتژيك ) ع(خاطر وجود مرقد امام رضا شھر مشھد به

حوزه مشھد تخت رضاخان را به لرزه درآورد و او را مجبور كرد تا ھیاتي درباري را نزد شیخ  گیري از اين رو، موضع. است

شود ممانعت كند  ھا كه متوجه علماي دين مي رضاخان متعھد شد كه از بسیاري آزار و اذيت. عبدالكريم حائري بفرستد

وكت اسالم و رعايت منزلت و احترام به گاه ھدفي جز عظمت و ش ما ھیچ«: اهللا حائري نوشت و در نامة خود به آيت

  .كرد با ھمة اين امور، رضاخان ھمچنان طرح جدايي ايران از دايرة تمدن اسالمي را دنبال مي» .ايم علماي دين نداشته

ھايي كه از عصر صفوي و دوره فراماسونري در صحنه پیدا شده بودند، به ياري رضاشاه  الزم به ذكر است كه غربزده

كه جنگ  اما پس از آن. فضاي مطلوبي را در مجلس ملي و محافل ادبي و تبلیغاتي براي او ايجاد كردند شتافتند و

ھاي واھي وارد ايران شدند و  طرفي خود را در جنگ اعالم كرد، متفقین به بھانه جھاني دوم درگرفت، با آنكه ايران بي
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م ھر دو لشكر به سمت تھران رھسپار . ١٩۴١و در ارتش روسیه شمال و ارتش انگلیس جنوب كشور را اشغال كردند 

در ھمان روز، رضاخان استعفا داد و سلطنت را به پسرش محمدرضا سپرده، خود نیز توسط متفقین به جزيرة . شدند

  .موريس تبعید شد

  محمدرضا پھلوي و حوزه علمیه

یه و انگلیس كشور را اشغال كرده قشون روس. اي اسفبار از تاريخ ايران بر تخت نشست محمدرضا پھلوي، در دوره

ممنوعیت : ومرج در ھمه جا گسترش يافته بود و شاه پسر كوشید تا خرابیھاي پدر را اصالح كند بودند، گرسنگي و ھرج

رفتة مردم و خزانة دولت را برگرداند و  بودن مجالس سوگواري را لغو كرد، تالش كرد تا اموال به غارت حجاب و قدغن

ھا و انگلیسیھا بود و آنھا بر طبق  اما ھنوز امور كشور در دست روس. ضاخان را نیز به دادگاھھا كشاندمجرمان دوران ر

كردند اما باز به تفاھم  اين دو قدرت، گاه بر سر موضوعي با يكديگر اختالف پیدا مي. بردند مصالح خود اوضاع را پیش مي

  . رسیدند مي

كردند تفكر جدايي دين از سیاست را ترويج داده و جنگ رواني  ن تالش ميدر اين دور نیز عناصر سرسپردة غرب ھمچنا

ھا عناصري مرتجع ھستند و صالحیت  علیه حوزه علمیه را گسترش دھند تا علماي حوزه را متقاعد كنند كه حوزوي

  .اظھارنظر درباره سیاست و اجتماع را ندارند

شده به حوزه را پاره  اشاني به پاخاست تا قیدوبندھاي بستهاهللا ك در چنین جو مشحون از نگاه منفي به حوزه، آيت

كاشاني، فردي بود كه از نیروي محرك . پايداري در برابر سرخوردگیھاي رواني يكي از اھداف نھضت كاشاني بود. كند

م . ١٩٢٠ وي عالوه بر ويژگیھاي شخصي، از دوران جواني با شركت در انقالب. كافي براي ايجاد يك نھضت برخوردار بود

اهللا  مردم عراق بر ضد انگلیس، وجھة انقالبي باشكوھي از خود به نمايش گذاشته بود پیروزي انقالب عراق به آيت

  .اي مضاعف بخشیده بود كه آثار آن از زمان ورود او به ايران كامًال مشھود بود كاشاني روحیه

در سال . امر، ارتش انگلیس را به شدت برانگیخت كرد كه اين كاشاني مردم را علیه اشغالگران انگلیسي تحريك مي

. اي از افسران انگلیسي به خانه ايشان ريختند اما او را نیافتند اما پس از مدتي، كاشاني دستگیر شد م عده. ١٩٣۴

در زندان چنان پايداري از خود نشان داد كه شھرة خاص و عام شد و احساسات و عواطف مردم را دور يك محور بسیج 

  .شدن صنعت نفت انجامید از اينجا بود كه حركت ملي جديدي در ايران شروع شد كه به ملي. كرد

اين امر با استخدام مستشاران . م امريكا به دنبال جاي پايي در ايران بود. ١٩۴٣به دنبال تحوالت جھاني از سال 

ز سوي ديگر  در آذربايجان و كردستان ا. اقتصادي براي نجات اقتصاد ايران و جذب مستشاران نظامي بیشتر نمايان شد

حزب توده نیز در جھت دفاع از منافع . طلب نیرومندي ظھور كرد كه با شوروي در ارتباط بودند حركتھاي چپگرا و جدايي

بخشیدن به مطامع شوروي شدت  شوروي فعال شد و از اينجا بود كه در افكار حاكمان ايران تكیه به امريكا براي پايان

رت انگلیس و امريكا در ايران باعث شد تا سیاست شوروي در تسلط بر منابع نفتي شمال با شكست مواجه قد. يافت

  .نفت ايران در دست انگلیس باقي ماند و امريكا بر سر منابع نفتي با انگلیس به رقابت پرداخت. شود

  اهللا كاشاني براي مقابله با انگلیس و امريكا طرح آيت

ايشان اين شعار را با عقیدة مسلمانان مبني بر مقابله با . اخراج انگلیسیھا از ايران بود اهللا كاشاني، شعار آيت

اين شعار وي از عمق وجدان ديني و ملي ايشان . كرد نزديك مي) قاعدة نفي سبیل(طمعكاران به كشورھاي اسالمي 

رد و مظلومیت، ھمان چیزي بود كه ب اين، شعار انسان مظلومي بود كه در زندانھا و تبعید به سر مي. شد صادر مي

اهللا كاشاني، چون  از اين رو بود كه شعار آيت. انداخت مي) ع(شدة مظلومان اھل بیت  تشیع را به ياد خونھاي ريخته

  .آتشي بود كه در خرمن افتاد
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ماه دوام آورد و از زمان روي كارآمدن محمدرضا پھلوي، چند كابینه تشكیل شد كه ھیچ يك از آنھا نتوانست بیش از چند 

ظاھر  طرح كاشاني به. شد، سقوط كردند وسیلة كاشاني سازماندھي مي ھمة آنھا در مقابل فشارھاي مردمي كه به

خواست ايادي بیگانگان را از كشور كوتاه كرده، ايران را به دامان جھان  كردن صنعت نفت بود، اما درحقیقت مي ملي

ه وي بر ضرورت رھايي از انحطاط رواني، سیاسي، اقتصادي و فرھنگي ايران تاكید بینیم ك از اين رو مي. اسالم برگرداند

وي به طور كّلي مشكل مردم . دانست، مگر با برگشت به اصالت و ھويت ديني ايشان اين امر را ممكن نمي. كند مي

انست؛ از اين رو تالش كرد تا د ھا و فرھنگیان جامعه مي ويژه در ازخودباختگي تحصیلكرده ايران را در شكست رواني و به

نفس و ايمان به قدرت خويش را به مردم بازگرداند تا ملت زمام امور خويش را به دست گیرد و خود را از  اعتمادبه

  .سیطرة بیگانگان برھاند

از قدرت و تواند با استفاده  كرد كه مي او گمان مي. وزيري رسید پس از سقوط چند كابینه، عبدالحسین ھژير به نخست

شاه به او گفت كه . تجربه و زيركي خود، ديكتاتوري رضاخاني را به كشور بازگردانده، اعتراض مخالفان را فرونشاند

او درصدد مالقاتي با كاشاني برآمد كه اين امر میسر . اهللا كاشاني را راضي نمايد تواند حكومت كند مگر اينكه آيت نمي

او مطمئنًا از . شد گرفتن حكومت مطمئن بود؛ زيرا از جانب انگلیس حمايت مي دست ھژير از قدرت خود در به. نشد

گرفت؛ چون اكثريت نمايندگان آن، به جز اقلیتي كه مصدق نیز جزو آنان بود، تحت نفوذ انگلیس  مجلس راي اعتماد مي

وقتي . اهللا كاشاني بود انة آيتنقطة اجتماع مخالفان در خ. ھژير خود را براي سركوب ھرگونه مخالفتي آماده كرد. بودند

. مجلس براي دادن راي اعتماد به ھژير آماده شد، تظاھرات باشكوھي از خانة كاشاني تا مجلس به راه افتاد

انا فتحنا «و » اهللا و فتح قريب  نصرمن«تظاھركنندگان يك قرآن بزرگ و پرچم سبز را در جلوي خود گرفته بودند و شعار 

اي كشته و زخمي  اين تظاھرات با تیراندازي نیروھاي نظامي روبرو شد كه در اثر آن عده. دادند ميسر » لك فتحًا مبینًا

در ھمین ايام بود كه حركت فدائیان اسالم به رھبري نواب . سرانجام ھژير توانست از مجلس راي اعتماد بگیرد. شدند

كرد؛ با اين تفاوت كه در عرصة عمل به  ال مينواب يك روحاني بود كه ھمان اھداف كاشاني را دنب. صفوي شكل گرفت

  . اقدام كرد» سرسپرده«ھاي  سخنراني اكتفا نكرد بلكه به حذف فیزيكي برخي از مھره

اي ديگر در فلسطین آفريد؛ دولت اسرائیل براساس اعالمیه بالفور در  در اين برھه از زمان، سیاست انگلیس فاجعه

ان آماده بود تا اين كشور مسلمان، اولین واكنش ملي را در جھان اسالم در تمام شرايط در اير. فلسطین تشكیل شد

كاشاني در جھت نیل به ھدف خود، يعني وحدت جھان اسالم، سعي كرد در . برابر اشغال فلسطین از خود نشان دھد

كاشاني در . ردسخنرانیھاي خود، مسائل ايران را به قضاياي جھان اسالم ربط دھد و از اين قضیه به خوبي بھره ب

راستاي تبیین ابعاد جنايتھاي صھیونیستھا، اجتماعي تشكیل داد و ھزاران نفر داوطلبانه براي جھاد فلسطین اعالم 

ھمدردي با قضیة فلسطین تا زمان تبعید كاشاني . وزير وقت، ھژير، با اين امر مخالفت كرد اما نخست. آمادگي كردند

و نواب صفوي در اين مدت تالش كردند تا میان حركتھاي ملي ياريگر فلسطین با اهللا كاشاني  ادامه پیدا كرد و آيت

در . نتیجه گذاشت كشورھاي عربي و اسالمي ارتباط برقرار كنند كه شرايط سخت اين دوره تمامي اين تالشھا را بي

به . العاده اعالم كنند وقاي بود تا انگلیسیھا در ايران حالت ف م شاه مورد سوءقصد واقع شد و اين بھانه. ١٩۴٩سال 

  .دنبال اين ماجرا، كاشاني به لبنان تبعید شد

در اين حین، . ھا با مردم در ارتباط بود با اين حال مقاومت مردمي در ايران فروكش نكرد و كاشاني از طريق صدور بیانیه

االگرفتن فشارھاي مردمي، با ب. دولت ھژير سقوط كرد و جاي خود را به ساعد داد كه حكومت او نیز ديري نپايید

با . م، پس از يك سال و نیم، به تھران بازگشت و مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت. ١٩۵٠كاشاني در سال 

انگلیسیھا براي فرونشاندن اعتراضات مردمي، يك . شدن صنعت نفت باال گرفت بازگشت وي، مطالبة مردم براي ملي
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اهللا كاشاني با او به مخالفت برخاسته، او را مزدور  آيت. آرا بود ين فرد ارتشبد رزما. وزيري رساندند نظامي را به نخست

يك سال قبل از بازگشت كاشاني از تبعید، جبھة ملي متشّكل از نمايندگان اقلیت مخالف در مجلس . بیگانگان خواند

  .شوراي ملي تشكیل شده بود كه مصدق يكي از اعضاي آن بود

. ھا با واكنش شديد نظامي مواجه شد وزيري مخالفت كرد اما تمام مخالفت آرا به نخست زمجبھة ملي با انتخاب ر

ھا حبس شود كه يكي از اعضاي نیروھاي فدائیان اسالم، به نام خلیل طھماسبي، با  ھا در سینه نزديك بود نفس

شاني در واكنش به اين دستگیري اعالم اهللا كا آيت. آرا دستگیر شد قاتل رزم. آرا را از پاي درآورد شلیك چند گلوله رزم

اين رويداد نقطة عطفي در تاريخ . آرا وظیفة خود را در قبال وطن و ملت خود انجام داده و بايد آزاد شود كرد كه قاتل رزم

معاصر ايران بود؛ چراكه پس از اين حادثه ھیچ يك از سرسپردگان دولت انگلیس، ديگر جرات نكردند خود را براي 

  .يري كانديد كنند و نمايندگان مجلس نیز ديگر جرات نكردند به ايادي بیگانه راي اعتماد بدھندوز نخست

وي از . برد در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه به ھنگام تشكیل جبھة ملي، كاشاني در لبنان و در تبعید به سر مي

م كاشاني به ضرورت مّتحدكردن تمام نیروھاي مّلي و اين امر، میزان اھتما. آنجا تلگراف تايیدي براي اين جبھه فرستاد

كاشاني از تمامي شرايط براي تشديد فشارھا بھره . دھد ديني براي نجات كشور از دست غارتگران را نشان مي

  .شدن صنعت نفت را تصويب كنند جست؛ تااينكه اين فشارھا باعث شد مجلس شورا و مجلس دربار، قانون ملي

گیري ايران در قبال قانون  راستاي طرح انگلیس مبني بر ھمكاري با امريكا جھت مقابله با موضع از دھة پنجاه و در

. ھا ھیاتي را براي اتخاذ سیاستي مشترك در برابر ايران به واشنگتن فرستادند شدن صنعت نفت، انگلیسي ملي

در ھمین . كه به دنبال استفاده از زور استھمچنین بريتانیا با فرستادن ناوگان دريايي خود به آبھاي منطقه، نشان داد 

مصدق تا قبل از آن رئیس كمیسیون نفت در مجلس و رھبر جبھة . وزيري مطرح شد حین، نام دكتر مصدق براي نخست

وي از مجلس راي اعتماد گرفت و دولتي تشكیل داد كه وظیفة . وي به داشتن ارتباط با كاشاني معروف بود. ملي بود

  .شدن صنعت نفت را بر عھده داشت ياجراي قانون مل

شدن صنعت نفت ـ عالوه بر تھديدات  قانون ملي. كاشاني با تمام قوا از دولت حمايت كرد تا اھداف دولت محقق شود

اين در حالي بود كه تجربة . كارگران خارجي میدانھاي نفتي را ترك كردند. نظامي ـ با تحريم اقتصادي مواجه شد

. از سوي ديگر، ھیچ كشوري حاضر نشد كه از ايران نفت خريداري كند. ن زمینه بسیار كم بودنیروھاي داخلي در اي

اهللا كاشاني با ھمة توان  در چنین شرايطي، آيت. تمام اين امور باعث شد كه در ايران بحران شديد اقتصادي ايجاد شود

  .ودمردم را مّتحد كرد و آنان را به صبر و پايداري و ادامة راه توصیه نم

ويژه  ايشان تمام امت اسالمي و به. در گامي ديگر، كاشاني تالش كرد مساله ايران را به مساله جھان اسالم بدل كند

ھاي مدّون عربي به وحدت و دوري از اختالفھا و حركت به سوي وحدت سیاسي و اقتصادي  عربي را، از طريق بیانیه

  xvii.ماري انگلستان فراخواندويژه دولت استع جھت مقابله با استعمارگران و به

اين امر بدون شك . وزيري انتخاب شد م، دكتر مصدق به نخست. ١٩۵٣پس از انتخابات دوره ھفدھم مجلس در سال 

اما مصدق، سپس استعفا داد و احمد قوام السلطنه . اهللا كاشاني آن را آماده كرده بود به واسطة فضايي بود كه آيت

احمد قوام فردي متكي به شاه، وابسته به جريان ماسوني و از يك خانوادة . د كردوزيري كاندي خود را براي نخست

اما كاشاني اعالم كرد كه حیات سیاسي قوام، مملو از . قوام تالش كرد تا رضايت كاشاني را جلب كند. اشرافي بود

يافتن حیات  بر پايان خیانت و ظلم و ستم است و خیانت او بارھا ثابت شده است و دادگاه نیز حكم نھايي مبني

تیر مردم را  ٣٠ھنگامي كه قوام در تالش بود تا به مخالفتھا پايان بخشد، كاشاني در . سیاسي وي را صادر كرده است

اهللا كاشاني خود كفن  اين خبر پخش شد كه آيت. تانكھا براي مقابله با مردم وارد خیابانھا شدند. به خیابانھا كشاند
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وزيري را بار ديگر  درگیريھا ادامه پیدا كرد تا اينكه شاه مجبور شد قوام را عزل و نخست. ده استپوشیده و به خیابان آم

  .به مصدق برگرداند

شود و اين قدرت دين است كه روح صبر و  يافت كه برگشت او به قدرت به روح ديني مردم مربوط مي مصدق بايد درمي

اي رفتار كرد كه گويي  گونه تیر به ٣٠ه ھمراه جبھة ملي، پس از وي ب. كند پشتكار و مقاومت را در مردم تقويت مي

گرايش به جدايي دين از سیاست و تساھل و تسامح با امريكا و . خواھد از نفوذ كاشاني در جامعه كاسته شود مي

مصدق،  كاشاني تالش كرد تا با رويكردي نو به جبھة ملي و xviii.انگلیس در قضیة نفت، از ديگر مشكالت اين جبھه بود

خواھد علیه دولت وقت  كاشاني احساس كرد كه امريكا مي. تدريج بروز كرد اختالفات را ناديده بگیرد اما اين اختالفات به

كودتا كند؛ لذا فعالیتھاي خود را بر محور بسیج مردمي و ارتباط با شخصیتھاي مھم جھان اسالم متمركز كرد تا از اين 

به دنبال محدودكردن . كردن نفت وجھة اسالمي و جھاني دھد د و به نھضت مليرھگذر دولت مصدق را پشتیباني كن

اي تاريخي به دكتر مصدق نوشت و در آن از تالشھاي خود براي  اهللا كاشاني توسط جبھة ملي، وي نامه فعالیتھاي آيت

سپس مصدق را از توطئة  و. . . حفظ روحیه مردم و از برخوردھايي كه باعث دورشدن دولت از مردم شده بود ياد كرد 

  .امريكا به رھبري سرلشكر زاھدي بر حذر داشت

  كودتا چگونه رخ داد

جمھور اسبق امريكا تئودور روزولت ـ و عضو سازمان اطالعات امريكا،  ـ برادرزاده رئیس) كیم(كرومیت روزولت، معروف به 

س در ايران، كودتا را در ايران به انجام نشاندگان انگلی موظف شد تا با ھمكاري مستشاران نظامي امريكا و دست

اي از مردم  از اين رو، عده. نقشة كودتا به اين صورت بود كه از وضعیت نابسامان اقتصادي مردم استفاده شود. برساند

به دنبال آن، . را براي ريختن به خیابانھا و حمله به اماكن عمومي و سردادن شعارھايي در تايید شاه اجیر كردند

در ظھر روز . دست گرفت  ايي از نیروھاي نظامي با ھدف مھار اوضاع به حركت درآمد و در اولین اقدام، راديو را بهيگانھ

ھمچنین . وزير كشور خواند ش سرلشكر زاھدي سقوط دولت مصدق را اعالم كرد و خود را نخست. ١٣٣٢مرداد  ٢٨

شاه، ابتدا به بغداد رفت اما چون سفیر ايران در بغداد از . شد طبق نقشة كودتا، شاه بايد قبل از كودتا از ايران خارج مي

پس از . دست زاھدي سامان يافت مدتي در آنجا ماند تا اوضاع داخلي به . ياران مصدق بود مجبور شد به يونان برود

  .شروع شد يافتن اوضاع، شاه به ايران برگشت و با بازگشت او، مرحلة جديدي از سیطرة امريكا بر ايران سروسامان

  موضع حوزه علمیه در دوره سیطره امريكائیھا

ملت ايران، به خاطر جدايي . كردن نفت، نوعي روحیة سرخوردگي بر مردم حاكم شد پس از بروز اختالف در نھضت ملي

ش كرد اهللا كاشاني تال با اين ھمه، آيت. تیر وارد عرصه نشد ٣٠مرداد، ديگر مانند  ٢٨دولت از روح ديني مردم، در روز 

جمعیت فدائیان اسالم . سالگي به زندان افتاد ٨٠مواضع قبلي خود را ادامه دھد و حتي در اين راه، ايشان در سن 

  .ھم، پس از اعدام نواب و يارانش تقريبا به پايان رسید

ه ساواك پس از پیروزي كودتا سیل مستشاران امريكائي به ايران سرازير شد تا بر ارتش و دستگاه امنیتي موسوم ب

امريكا . روابط ايران با اسرائیل قوام بیشتري يافت و يھوديان در لباس اتباع بھائیت در ايران فعال شدند. سیطره يابد

در . دست شاه افتاد و مجلس و دولت نقش چنداني در ادارة مملكت نداشتند زمینه را طوري چید كه تمامي قوا به

زدن به  گراھا و چپگراھا، براي ضربه قبلي، با ھمكاري حكومت شاه، ملي حالیكه ھجوم تبلیغاتي وسیعي، بدون توافق

اهللا سید حسین بروجردي  اعتبار حوزه و جدايي آن از مردم آغاز شده بود، زمام حوزه به دست بزرگمردي به نام آيت

اهللا بروجردي در  تآي. وي راه و روش شیخ عبدالكريم حائري را ـ كه قبًال به آن اشاره شد ـ در پیش گرفت. افتاد

ھماھنگي با رخدادھاي عرصة داخلي، تحقیقات را در زمینة فقه، اصول و حديث نشاط بخشید و مكتب جديدي را در 
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وي . ريزي كرد كه بر ايجاد فضاي باز براي مذاھب اسالمي و بررسي احاديث آنھا مبتني بود حركت اجتھادي حوزه پايه

زام روحانیان به سراسر كشور وارد عمل شد و از مسجد، منبر و امر تقلید و ھمچنین در عرصة تبلیغات، از طريق اع

ھمچنین با بدعت و تحجر فكري به مقابله . مناسبتھاي ديني در جھت تقويت پیوند مردم با دين و روحانیت بھره جست

ويژه شیعه و  مي، بهبرخاست و توانست از طريق ايجاد ارتباط با علماي االزھر، نقش مھمي را در تقريب مذاھب اسال

، يعني تا سال وفاتش حفظ ١٩۶١اهللا بروجردي جايگاه علمي، تبلیغي و رھبري خود را تا سال  آيت xix.سني، ايفا كند

عظمت و شكوه مراسم تشییع جنازة . اهللا كاشاني نیز دار فاني را وداع گفت سال پس از رحلت ايشان، آيت يك. كرد

ختمي كه در داخل و خارج كشور براي او برگزار شد، نشانگر میزان نفوذ وي در  اهللا بروجردي و ھمچنین مجالس آيت

  .قلبھاي میلیونھا ايراني و غیرايراني بود

  گیري حوزه در برابر آن دگرگوني در سیاست ايران، موضع

اين كار  م بر اوضاع داخلي مسلط شود، اما در. ١٩۵٣گرچه شاه تالش فراواني كرد تا پس از سقوط حكومت مصدق در 

مّلت ايران در طول سالھاي قبل داراي تجارب مبارزاتي فراواني شده بود كه اولین آن، . به توفیق چنداني دست نیافت

گرايي  از سوي ديگر، احزاب ملي، چپگرا و اسالم. شدن صنعت نفت به اوج خود رسید حركت مشروطه بود كه با ملي

عالوه بر آن، حوزه علمیه ھم به . كردند ي را در آگاھي مردم ايفا ميكه در ابتداي قرن تشكیل شده بودند، نقش مھم

ادامه روند موجود، با مصالح امريكا . تفاوت باشد توانست در مقابل ھجوم امريكا و اسرائیل در ايران بي حكم شرع نمي

از ابتداي دھة . یردكرد تا اقداماتي در جھت تضمین منافع اين كشور صورت گ سازگار نبود و منافع امريكا حكم مي

جمھوري كندي سیاست امريكا به سمت اجراي رفراندوم در كشورھاي تحت نفوذ  شصت میالدي و در دوران رياست

بردن موانع  سازي روابط با امريكا و ازبین دادن مردم اين كشورھا به سوي عادي ھدف از اين اقدام، سوق. معطوف شد

ناچار بايد با  اجراي اين سیاست، به xx.ت ملي و ديني مردم اين كشورھا بودترين اين موانع، ھوي از مھم. موجود بود

گرا  اين آزادي نسبي باعث شد تا احزاب ديني و ملي. شد آزادي نسبي كه جامعة آن روز ايران شاھد آن بود ھمراه مي

از شرايط جديد بھره ) ره(یني امام خم. خواھانه، شاه طرح رفراندوم را اعالم نمايد اندكي حیات يابند و در فضايي ترقي

  .جست و نھضت خود را كه به پیروزي انقالب اسالمي منجر شد اعالم كرد

  امام خمیني و حوزه علمیه

تالش و كوشش وافر در طلب علم، يكي از . ھاي خمین، اصفھان، اراك و قم تحصیل كرد در حوزه) ره(امام خمیني

اي از ويژگیھايي  پاره. بزرگترين مجتھدان و استادان حوزه علمیه تبديل شدتدريج به يكي از  وي به. ويژگیھاي ايشان بود

اي كه حلقات  ـ تالش و جديت در بحث و تدريس به گونه١«: ساخت عبارت بودند از كه وي را از ديگر علما متمايز مي

ايشان قسمتي . ذيب و تربیتورزيدن به تزكیه، تھ ـ اھتمام٢ھا در حوزة علمیه قم بود  ترين حلقه درس ايشان از پرنشاط

ـ اھتمام به عرفان و فلسفه در ٣داد  ھا بر تقوا و زھد و امور مھم ديگر اختصاص مي از وقت خود را براي تربیت طلبه

ھاي صوفیانه  ايشان ھمچنین معتقد بودند كه عرفان نبايد با برخي آموزه. فضايي كه فلسفه مخالفان فراوان داشت

االسرار  ھاي استعمارگران، امري كه باعث شد وي كتاب كشف ھا و نقشه تودة مردم از توطئه كردن ـ آگاه۴مختلط شود 

تالیف اين كتاب، به اين معنا نبود كه ايشان  xxi».را در جھت برمالكردن توطئه بیگانگان، در ھمان سنین جواني بنويسد

 بروجردي بیشتر به فعالیتھاي علمي و تربیتي اهللا صرفًا به فعالیتھاي سیاسي توجه دارد، بلكه ايشان تا زمان وفات آيت

با طرح جديد رفراندوم شاه مخالفت كرد و مراجع قم و در راس آنھا، ) ره(اهللا بروجردي، امام پس از فوت آيت. مشغول بود

  .نجفي براي مقابله با اين طرح در قم گرد آمدند آيات عظام گلپايگاني و مرعشي

  ن زمانويژگیھاي سخنرانیھاي امام در آ
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ـ مبارزه قطعي با كلیات طرح رفراندوم؛ به اعتبار اينكه رفراندوم، يك طرح امريكائي بوده و ھدف آن ادامة سیطرة امريكا ١

ـ افشاي سیاست ننگین امريكا در ايران و درخواست خروج مستشاران ٢باشد  و سلب عزت و كرامت ايرانیان مي

ـ پند و اندرز به شاه كه به جاي تكیه به امريكا ٣ن مجري طرحھاي امريكا امريكائي از كشور و حمله به حكومت به عنوا

كردن ھرگونه رابطه با اسرائیل و درخواست پاكسازي دستگاھھاي دولتي از صھیونیستھا و  ـ محكوم۴به ملت تكیه كند 

اي دين در رھاكردن ـ تاكید بر نقش دين و علم۶ـ بسیج مردمي از طريق برانگیختن احساس مظلومیت ۵مزدوران آنھا 

حتي ايشان . ـ تكیه بر ملت جھت فشارآوردن به شاه٧كشور از نفوذ اجانب و اصرار بر اصل جدانبودن دين از سیاست 

  xxii».گويم تو را از مملكت بیرون كنند اگر بخواھي به كارھايت ادامه بدھي، به مردم مي«: بار به شاه گفته بود يك

، در مخالفت با نفوذ امريكا در ايران، گوي سبقت را از احزاب چپگرا بربايد و با قدرت گیريھا باعث شد تا حوزه اين موضع

گیريھا تمام تالشھايي را كه سعي داشت تفكر جدايي دين از  ديگر آنكه، اين موضع. ھا شود پرچمدار اين مخالفت

ويژه پس از  با نھضت خود و به) ره( امام خمیني. بودن علماي ديني را ترويج كند، ناكام گذاشت سیاست، و نیز مرتجع

شدن ھزاران نفر در تھران و قم، حوزة علمیه را به مركز  شدن اوضاع و حمله به مدرسة فیضیة قم و كشته دگرگون

م دستگیر و به تركیه و از . ١٩۶٣اي جز زورگويي نداشت، امام را در سال  رژيم شاه كه چاره. رھبري ملت تبديل كرد

  .سان، مرحله جديدي از نھضت شروع شد عید كرد و بدينآنجا نیز به نجف تب

  م. ١٩۶٣حوزه علمیه پس از سال 

سیاست حرامزاده «: در بازداشت بود، رئیس سازمان ساواك با او ديدار كرد و به او گفت) ره( ھنگامي كه امام

» . . .  .ید مال خودتان زن سیاستي كه شما از آن حرف مي«: امام جواب داد» .خواھد و مناسب علماي دين نیست مي

امام با اين رويكرد، مفھومي جديد از سیاست ارائه داد كه يا معناي رايج آن در مفھوم فريب و ماكیاولیسم تفاوت 

تمام ياران تو بعد از رويارويي با زور و «: را براي تبعید دستگیركرده بود، به ايشان گفت) ره(افسري كه امام. داشت

با اين سخن، امام امید خود را به جواناني » .ھا ھستند ياران من در گھواره«: م پاسخ داداما» .قدرت ساكت شدند

نگرش جديد به سیاست و امید و ايمان به آينده، دو  xxiii.سال در صحنه ظھور كردند اعالم كرد كه پس از گذشت پانزده

در چارچوب حوزه و از رھگذر ) ره(امام در شھر نجف،. سال تبعید بر آن تاكید داشت اصلي بود كه امام در طول پانزده

از اين رو، بر يك مبناي فقھي، . تعلیم درسھايي در زمینة حكومت اسالمي و واليت فقیه، نھضت خود را دنبال كرد

نظرية واليت فقیه را مطرح كرد و با استناد به اين نظريه، براندازي نظام شاھنشاھي موجود در ايران را يك ضرورت 

امام . شده بر روي نوارھاي كاست، با ايران در ارتباط بود ھاي مكتوب يا ضبط يشان از طريق بیانیها. شرعي خواند

ايشان از ايام حج براي پخش . كرد ھا نظر خود را دربارة حوادث جاري در ايران اعالم مي خمیني از طريق اين بیانیه

ر مساله فلسطین و نفوذ صھیونیسم در ايران تاكید ھا، ب جست و در اين بیانیه ھاي مربوط به ايران بھره مي بیانیه

  .كرد مي

در شھر قم اين نھضت . در داخل ايران نیز حركت حوزه، به شكلي خاص، در شھرھاي قم، تھران و مشھد ادامه داشت

. كردند مي را در تمام ايران پخش) ره(ھاي امام آنان بیانیه. شد ويژه جوانان دنبال مي از طريق شاگردان امام خمیني و به

در تداوم حركت فلسفي و عرفاني كه امام خمیني آن را آغاز كرده بود، عالمه طباطبايي توانست نقش مھمي را در 

عالمه مرتضي مطھري كه از جمله شاگردان امام خمیني و عالمه . ھاي فلسفي در حوزه ايفا كند تحكیم پاية بحث

ياران . سفي و عرفاني در قم و بعد از آن در پايتخت داشتھاي فل طباطبايي بود، سھمي فراوان در گسترش بحث

ھا، سخت فعال شدند؛ در عرصة  در ايران براي گسترش فكر اصیل اسالمي در میان جوانان در تمامي عرصه) ره(امام
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وتربیت، محمدعلي رجايي، و در عرصة تدوين كتابھاي درسي، محمدرضا  دانشگاه مرتضي مطھري، در عرصة تعلیم

  .پا به میدان نھادندباھنر 

ھا، اعم از تالیف،  ايشان در تمامي زمینه. اي بود مرتضي مطھري در تھران به لحاظ اھتمام در كار و فعالیت، اسطوره

وي در تمامي موضوعاتي كه جامعه آن . گیري در برابر مسائل، فعال بود سخنراني، تدريس، سازماندھي نیرو و موضع

ترين  گرفته تا عمیق) داستان پیامبران براي كودكان و نوجوانان(از داستان راستان : كرد، كتاب نوشت روز اقتضا مي

وي در حسینیه ارشاد، خطیبي درجه يك بود كه سخنرانیھايش راھگشاي مسائل . ھاي فلسفي براي اھل فن بحث

ن دانشگاھي در ارتباط كرد تا از جھت فكري با جوانا وي در دانشگاه نیز تدريس مي. عقیدتي و اجتماعي بود  فكري،

بخشیدن به  در بخش سازماندھي نیروھا، وي جمعیت مؤتلفه اسالمي را پس از تبعید امام و با ھدف تعمیق xxiv.باشد

توان آقاي بھشتي، باھنر و ھاشمي رفسنجاني و ديگر  از اعضاي اين جمعیت مي. محتواي ايدئولوژيك نھضت بنیان نھاد

گیريھاي شھید مطھري تاثیر زيادي بر  موضع.  مطھري نمايندة امام در اين جمعیت بوداهللا آيت. را نام برد. . . علما و 

وگوھاي خود، با موج چپگراي ماتريالیسم  ايشان با بحث و بررسیھا و گفت. مقابله با انحرافات فكري جامعه داشت

برابر تفكر لیبرالیسم و  خورده در وي ھمچنین با تشريح اعترافات تفكر اسالمي التقاطي و شكست. مقابله كرد

گرا كه بر ايران ماقبل اسالم تاكید داشت، به مخالفت  وي با جريان ملي. ماركسیسم، به مقابله با آن برخاست

وي در اين كتاب سعي كرد حقیقت فتوحات . را نوشت xxvبرخاست و در اين زمینه كتاب خدمات متقابل ايران و اسالم

ھا جدا كند و با داليل و استنادات، ادعاي ورود اسالم به ايران به زور شمشیر را مردود اسالمي در ايران را از دروغپردازي

گرايي و تقلیدھاي غلطي كه لباس دين به تن كرده بود نیز مبارزه  مطھري ھمچنین با بدعتھا، خرافات، تحجر. اعالم كند

  .كرد مي

فرھنگي، علمي، سیاسي و مبارزاتي بود و  اي بارز در عرصة اي، چھره در حوزه علمیه مشھد، سید علي خامنه

وي از ابتداي نھضت امام خمیني، حلقة واصل میان علماي قم و . اي از طالب جوان گرد ايشان جمع شده بودند عده

م، يا بر منبر، يا در كرسي درس و تدريس، و يا در زندان و تبعید به سر . ١٩٧٨ايشان از آن زمان تا . مشھد بود

ـ ١: كردند دادند، حول دو محور كار مي ھا ادامه مي قع كساني كه نھضت امام خمیني را در حوزهدروا. بردند مي

ھاي آن مطھري، بھشتي و باھنر  دور از رويارويي با حكومت و زندان و تبعید؛ كه نماينده فعالیتھاي فكري و علمي به

ومت؛ كه نمايندگان اين دسته ـ شخصیتھايي ـ فعالیتھاي فكري و علمي در كنار كارھاي سیاسي مخالف با حك٢بودند 

گرفتند اما نقطة اتكاي  اي و ھاشمي رفسنجاني ـ ھمیشه در معرض زندان و تبعید قرار مي ھمچون سیدعلي خامنه

  .ھر دو جريان، بر سخنرانیھا و منابر استوار بود

استفاده از زور، گسترش فساد : جملهكرد؛ از  در مقابل، حكومت شاه براي ادامه بقاي خود از چند وسیله استفاده مي

  .كرد اخالقي، خريد و فروش محرمات و نیروي ساواك كه با سازمان اطالعات امريكا، انگلیس و اسرائیل ھمكاري مي

ابزار گروه نخست، يا ھمان سخنرانیھا، امري ثابت در نھاد انسان است كه ثمرة ھمیشگي خود را در سیر زندگي  

باالخره زمان آن شد تا اين سخنرانیھا ثمرة خود را . بزار شاه، ھیچ پايه، ريشه و ثباتي نداشتاما ا. دھد انسانھا مي

توان اين پیوند  اي با ھم پیوند خوردند كه مي گونه در اين زمان حوزة علمیه و امام به. م بود. ١٩٧٧اين زمان، سال . بدھد

  .را مرحلة نويني از نھضت امام خمیني نامید

. م به انفجار بدل شد كه به مرگ مشكوك سید مصطفي خمیني، فرزند امام، مربوط بود. ١٩٧٧در سال  ھا اولین جرقه

ھمین امر باعث شد تا يكي از . بدين مناسبت مجالس ختمي در داخل برگزار شد كه موجب تحريك رژيم شاه شد

به دنبال اين امر . ھا چاپ كند از روزنامهآمیز در مورد امام خمیني، در يكي  اي توھین نويسندگان وابسته به رژيم مقاله
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احتماًال رژيم، ديگر، خطر حاصله از پانزده سال فعالیت امام و يارانش . تظاھراتي در قم به سوي خانة مراجع به راه افتاد

اي به  از اين رو، به دستور حكومت به روي تظاھركنندگان آتش گشوده شد كه در نتیجة آن عده. را احساس كرده بود

شدگان اين حادثه مجلس ختمي در تبريز برگزار شد كه مزدوران رژيم به آنجا نیز حمله  براي كشته. شھادت رسیدند

ساز بروز  برگزاري اين مراسمھا و كشتار مردم ادامه پیدا كرد و ھمچنان زمینه. كردند و مراسم را به خاك و خون كشیدند

. داد تدريج مقبولیت خود را از دست مي رژيم پھلوي به. ع داخلي شدگر تنشھاي وسی تر و آغاز تظاھرات مردمي گسترده

داد و  مرتب پیام مي) ره(امام خمیني. وزير را عزل كرد و سپس به تلويزيون آمد و از مردم عذرخواھي نمود شاه نخست

فشار وارد كرد تا رژيم شاه بر حكومت عراق . رسیدن نھضت، اين حركت را ادامه دھند خواست تا به نتیجه از مردم مي

اما دولت كويت مرزھاي خود را به روي . از اين رو، امام خمیني به كويت انتقال داده شد. را از آنجا اخراج كند) ره(امام

شاه نیز از كشور خارج شد و قدرت را به . بست و امام خمیني به نجف و از آنجا به پاريس انتقال يافت) ره( امام

بختیار تالش كرد تا با تكیه بر جبھة ملي اوضاع را سروسامان بخشد . اھپور بختیار، سپردوزير وقت، يعني به ش نخست

اما سرازيرشدن موج مردم به خیابانھا و درخواست بازگشت امام و ايجاد حكومت اسالمي در سراسر كشور افزايش 

  .يافت

م تالش خود را به كار گرفتند تا با تشكیل ھا خود را در جايگاه رھبري مردم ديدند؛ از اين رو، تما در اين حین، حوزه

دھي به حركتھاي  جا پخش شدند تا با جھت روحانیان در ھمه. ھايي براي ادارة امور مردم و انقالب اقدام كنند كمیته

واقعیت، آن است كه تسلط بر میلیونھا انسان خشمگین كه مدام در معرض . شوند  مردمي، مانع از افراط و تفريط

آنكه بايد به حضور عناصر مخالفي اشاره كرد كه  ويژه گرفتند كار آساني نبود؛ به ن نظامیان رژيم پھلوي قرار ميبارا گلوله

به ھر . ومرج به اھداف خاص خود برسند زدن به خشونت و ھرج در تالش بودند با ارائة چھرة زشت از انقالب و دامن

منطقه و قدرت تاثیرشان بر مردم، حركت اسالمي را كه ماھھا بودن روحانیت و آشنايي آنان با مردم ھر  حال، مردمي

  .بود ادامه داشت، ھماھنگي و انسجام بخشید

امام خمیني پیام دادند تا روز بعد نیز تظاھرات . يكي از تظاھراتھا در تھران توسط ارتش به خاك و خون كشیده شد

انجام اين عمل تاثیر بسزايي در . ح را گلباران كنندھمچنان ادامه پیدا كند و تظاھركنندگان ماشینھاي نیروھاي مسل

  .نزديكي بین مردم و ارتش داشت كه در نھايت ارتش نیز به انقالب پیوست

مراسم استقبال . حوزة علمیه ھمچنین در سازماندھي مراسم بازگشت امام خمیني از پاريس نقش مھمي ايفا كرد

گرفت  زيرا اين امر زماني صورت مي. ر بود، خطرات زيادي نیز داشتدر عین حال كه از عظمت و شكوه فراواني برخوردا

شرايط نیز از تحرك . وزير وقت، ھنوز بر مسند قدرت بود و ھنوز نیروھاي مسلح تحت فرمان او بودند كه بختیار، نخست

تة استقبال و اعضاي اما مراسم استقبال با تالشھايي كه كمی. داد كردن انقالب و رھبران خبر مي كن امريكا براي ريشه

، تا اعالم پیروزي ١٣۵٧بھمن  ١٢از زمان بازگشت امام از پاريس، يعني . آن انجام دادند، به بھترين شكل برگزار شد

اين ده روز . انگیزي ھمراه بود بھمن، ده روز سپري شد كه ھر ساعت آن با حوادث بزرگ و رعب ٢٢انقالب اسالمي در 

  .خوبي پايان يافت نیت بهبه بركت ھمبستگي مردم و روحا

  حوزه علمیه و نظام جديد

شد كه جھاد اصغر به پايان رسیده و جھاد  پس از پیروزي انقالب اسالمي، امام خمیني در پیام خود به حوزويان متذكر 

به  امور جزئي شما را مشغول نكند و فكر چیدن ثمرات ماّدي انقالب. مبادا قدرت شما را بفريبد. اكبر فرارسیده است

ايشان ھمچنین روحانیان را به . امام خود، بزرگترين الگوي زھد و قناعت و دوري از مظاھر دنیوي بود. فكرتان خطور نكند
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آمده نیز  دست شدن در ذات حق، و ايمان به اين كه كلید ھمه چیز در دست خداست و پیروزي به ضرورت فداكاري و ذوب

  .يدندگرد فضل و بخشش الھي بوده است يادآور مي

ايشان . اهللا محمدباقر صدر، يكي از مراجع نجف، نیز اشاره شود گیري متفكر عالیقدر آيت جا الزم است به موضع در اين

صراحت گفت كه  طي مكاتباتشان به امام خمیني اعالم داشت كه مجذوب شخصیت امام خمیني شده است و به

ھاي فقھي و علمي وي،  ھا و بررسي ايشان در كنار انديشه گیري اين موضع. خواھد يكي از سربازان امام باشد مي

  .تاثیر زيادي در پیشتیباني انقالب اسالمي داشت

ھا بر توجه به دو عنصر زمان و مكان در استنباط فقھي تاكید داشت؛ يعني حكم  پیام فقھي امام خمیني براي حوزه

  .ت روز نیز ھمگام و ھماھنگ باشدشرعي مستند به قرآن و سنت، بايد در كنار حفظ اصول، با تحوّال

المللي نقش مھمي  ھا از سوي ديگر در تثبیت نظام نوپاي جمھوري اسالمي در میان موج جريانھاي مخالف بین حوزه

پس از آن، . اين نھاد پس از پیروزي انقالب، در اجراي طرح نظرسنجي جھت تعیین نوع نظام، مشاركت كرد. داشتند

ھاي زندگي مبتني بر قانون و شورا در كشور نقش  شد كه برگزاري اين انتخابات در تحكیم پايه انتخابات ديگري برگزار

داشت، مانند انتخابات شوراي قانونگذاري كه اكثريت آن از علماي حوزه بودند و به دنبال تالش اين گروه، قانون 

جمھور  صدر به عنوان اولین رئیس بنيپس از آن، انتخابات رياست جمھوري برگزار شد كه طي آن . اساسي تدوين شد

اما بعدھا مسائلي . انقالب انتخاب شد و مردم به خاطر نزديكِي ـ به ظاھر ـ فكري و عملي او به امام به وي راي دادند

  .صدر را از اين مقام عزل كرد پیش آمد كه مجلس شوراي اسالمي بني

بخشیدن به روحیة رزمندگان و تقديم ھزاران شھید به  ھا ھمچنین در جنگ تحمیلي، با بسیج مردمي و ارتقاء حوزه

پس از رحلت امام، . ھا بزرگترين نقش را، پس از رحلت امام، ايفا كردند حوزه. انقالب، نقش مھمي را ايفا كردند

دشمنان امید داشتند كه با درگذشت بنیانگذار انقالب، عمر انقالب نیز به پايان برسد اما مجلس خبرگان بالفاصله 

امروز نیز رھبر معظم انقالب را در  مجلس خبرگان تابه. اي را انتخاب و از ايشان حمايت كرد اهللا سید علي خامنه آيت

انجام اين امر خطیر و حفظ راه امام در مقابله با ھجوم فرھنگي، سیاسي، اقتصادي و تبلیغاتي آشكار و پنھان دشمنان 

  .كند انقالب، ياري مي

  آيندة حوزه

ورزان  ھاـ در مبارزه با ظلم و استبداد و مقابله با طمع رغم برخي ناكامي ھاي علمیه ـ علي قرن گذشته حوزه در طول يك

اند اصالت ملي و ديني مردم را حفظ، و از نفوذ صھیونیسم در كشور  به ثروتھاي ملي كشور پیروز بوده و توانسته

ران از جھان عرب و اسالم دارند، تغییر نظام پادشاھي و مقابله با جريانھايي كه سھمي در جدايي اي. جلوگیري كنند

ساز اسالم و احیاي طرح اسالم براي زندگي بشر، از ديگر  رويكرد جديد ايران به سوي بازآفريني نقش تمدن

ـ روابط فكري، عاطفي و ديني ١: ھا بايد اكنون پس از اين تغییر و تحوالت، حوزه. رود دستاوردھاي حوزه به شمار مي

ـ در عرصة ٢گیري حوزه، نبايد بین روحانیت و مردم جدايي اندازند  د را با مردم حفظ كنند و مراكز قدرت و تصمیمخو

ھا بايد از  ـ حوزه٣ويژه در عصر انفجار اطالعات، پاسخگوي نیازھاي عصر ما باشد  فرھنگي بايد پیام فرھنگي حوزه، به

آيد و   حوزه بايد در برابر اموالي كه به عنوان خمس و زكات از خارج ميويژه آنكه سیستم  اختالف و تفرقه بپرھیزند؛ به

ـ بايد روحیة تقوي، زھد و پرھیز ۴ھاي ايراني و غیرايراني با ديدگاھي باز و يكسان عمل كند ھمچنین در برخورد با طلبه

ھا  ـ پیام حوزه۵ا به خود جلب كنند از ماديات دنیوي را تقويت كنند تا بتواند در قلب مردم جا پیدا كرده، اعتماد مردم ر

نظري و به صورت جھاني و اسالمي باشد تا بتوانند با جھان خارج روابط دوسويه داشته  گرايي و تنگ دور از قوم بايد به
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ھا بايد با پرھیز از اختالفات داخلي، وحدت میان مردم را حفظ كنند و در رويارويي با جريانات  ـ ھمچنین حوزه۶باشند 

  .ي، روحیة بردبارانه از خود نشان دھندداخل

رسد آينده حوزه در  اند اما به نظر مي ھاي يادشده پیروزيھا و ناكامیھايي داشته ھا، پس از پیروزي انقالب، در زمینه حوزه

  .طور مستمر ادامه دھد گرو آن است كه خود، نقاط ضعف و قوتش را بشناسد تا بتواند حركت خود را به

  

  ھا نوشت پي

  

                                                
 استاد دانشگاه تھران  

i خ حسن نوشتة شی» تاريخ دخانیات«ـ يكي از بھترين كتابھايي كه دربارة جنبش تنباكو نوشته شده، كتابي است تحت عنوان
م به رھبري . ١٨٨٨اين كتاب شرح مفصلي است بر حوادثي كه از . ھـ در شھر اراك به چاپ رسیده است ١٣٣٣كربالئي كه در

فريدون آدمیت نیز كتابي با عنوان شورش بر امتیازنامه . حسین شیرازي شروع و با لغو قرارداد تنباكو به پايان رسید اهللا محمد آيت
  .رژي نوشته است

ii عالوى و تحت عنوان سیاحتنامه ابراھیم بیگ به عربي ترجمه شده است ط المجلس  مةكتاب در دو جلد توسط محمود سالـ اين
  م. ٢٠٠٠ ة، القاھر فةاالعلي الثقا

iii اكبر واليتي، مقدمه فكري بر   ، علي»موضوع نفوذ بیگانگان در برانگیختن اختالفات بین دولت صفوي و عثماني«ـ نگاه كنید به
  م ٢٠٠١، دمشق ٩/  فةالثقا محمدعلي آذرشب، كتاب: مشروطه، ترجمه حركت

ivش . ١٣۶۵زاده، روس و انگلیس در ايران، تھران، انتشارات علمي،  ـ نگاه كنید به فیروز كاظم  

v  ،ش . ١٣٧٧ـ نگاه كنید به علي دواني، نھضت روحانیون ايران، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي  

vi ش. ١٣۶٧گران ايراني با دو روية بورژوازي غرب، تھران، انتشارات امیركبیر، ھاي انديشه ري، نخستین روياروييـ عبدالھادي حائ  

vii  ،ش. ١٣۴۵ـ نگاه كنید به اسماعیل راستین، انجمنھاي سري در انقالب مشروطیت ايران، تھران، چاپخانه تھران مصور  

viii اكبر واليتي، ھمان ـ علي.  

ix  كسروي، تاريخ مشروطه ايران، تھران، امیركبیرـ نگاه كنید به احمد.  

x  ،ش. ١٣۶١ـ حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، تھران، نشر ناشر  

xi  ،ش. ١٣۴٨ـ نگاه كنید به ابراھیم فخرايي، سردار جنگل، تھران، انتشارات جاويد  

xii ش. ١٣۵٧ات آگاه، االسالم كرماني، تاريخ بیداري ايرانیان، تھران، انتشار ـ نگاه كنید به ناظم  

xiii  ،ش. ١٣۵٨ـ نگاه كنید به مدرس شھید نابغه ملي ايران، اصفھان، بنیاد فرھنگ بدر  

xiv حسن كاشاد، : ـ سیروس غني، برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار، نقش انگلیسیھا در ظھور رضاخان و سقوط قاجار، ترجمه
  ش. ١٣٧٧تھران، نیلوفر، 

xv ـ مدرس شھید نابغة ايران، ھمان.  

xvi ـ علي دواني، ھمان.  
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xvii  ،ش. ١٣٧۵ـ عبدالرفیع حقیقت، تاريخ جنبشھاي مذھبي در ايران، تھران، انتشارات كوشش 

xviii  مجموعه مقاالت، موسسه پژوھش و مطالعات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي(ـ تاريخ معاصر ايران .( 

xix  مجله رسالت »يةمصر نیةايرا كةاالمام البروجردي و االمام شلتوت بمشاروقائع الملتقي الدولي لتكريم «ـ نگاه كنید به ،
 .٣٠التقريب، شماره 

xx ١٣٧۵الدين مدني، تاريخ معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات حوزة علمیة قم،  ـ نگاه كنید به جالل. 

xxi ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینيالمللي امام خمیني و احیاي تفكر ديني،  ـ نگاه كنید به مجموعة مقاالت كنگرة بین( 

xxii  ،١٣۶١ـ نگاه كنید به امام خمیني، صحیفة نور، تھران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي. 

xxiii ـ نگاه كنید به سید حمید روحاني، بررسي و تحلیل نھضت امام خمیني، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به حوزه علمیه قم. 

xxiv ش. ١٣٧٢سه اطالعات، ـ مجموعه آثار مطھري، مؤس 

xxv ـ اين كتاب تحت عنوان االسالم و ايران ترجمه شده كه الزم است مجددا ترجمه شود.  

  

 


