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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 گرفته از سایت: روزنامه شرق[]بر

 ۲۰۰۶آوریل  ۱۸ -۱۳۸۵فروردین  ۲۹]تاریخ:[ سه شنبه 

 ۷۳۷]شماره:[ 

 

 فقیه ماندگار

 مرجعیت عام و دولت مطلقه

 بروجردى ینمحمدحسیادمان چهل و پنجمین سالگرد درگذشت آیت هللا سید 

 

 ضمیمه رایگان تاریخ و اندیشه

 ۱۳۸۵]تاریخ:[ فروردین 

 ۱۲]شماره:[ 

 ۱۶[ :]صفحه

 ویژه آیت هللا بروجردى

 

 مرجعیت عام و دولت مطلقه

 قوچانىمحمد 

است. بدین معنا كه اگر دانشگاه زادگاه تجدد « سنت»در تاریخ جدید ایران )از قاجاریه تاكنون( نشان « مرجعیت»نام 

و پدر  شودمیو مادر جنبش روشنفكرى و ایدئولوژى روشنگرى، حوزه پاسگاه سنت معرفى  شودمی)غربى( شناخته 

به عنوان اقطاب « مرجعیت و روشنفكرى»یا « حوزه و دانشگاه» بندیرده. گراییسنتنهاد روحانى و ایدئولوژى 

و  داندنمیبازتاب دیدگاهى است كه بر تضاد این دو استوار شده و چون دین را جز سنت « سنت و تجدد»دوگانه 

و تجددخواهى و نوگرایى نهاد  کندمی تأکیدبر تضاد دین و تجدد  شماردنمیكاركرد مرجعیت را جز پاسداشت سنت 

ساده دالنه نهضت روشنفكرى دینى و تالش براى پینه زدن جهان جدید بر پیراهن كهنه  هایتالشجعیت را از جمله مر

و در تحلیل نهایى تجددخواهى مراجع تقلید شیعه )از جمله مشروطه خواهى آخوند خراسانى  کندمیجهان قدیم معرفى 

روحیه نوخواهى و آزادگى شخصى و نه اعتقادى فقیه( یا و عالمه نائینى( را مطالباتى فردى، اخالقى )متناسب با 

 .... دانندمیسیاسى، اجتماعى )متناسب با فشارهاى زمانه و نیازهاى جامعه و در زمره احكام ثانویه( 

ناصرالدین شاه با وجود همه  .... اندرسیدهدر تاریخ معاصر ایران دو فقیه و دو شاه همزمان به قدرت مطلقه 

خود )كه ربطى به سیاست مدرن ندارد( اولین شاه مدرن ایران بود كه حتى پیش از رضاشاه كوشش  هاییگردهرزه

وزیران، نهادهاى آموزشى مدرن  كرد ساختار دولت مدرن را در ایران مستقر سازد. ایجاد مجلس مشورتى، هیات

ناصرى رخ داد. اما « تبداد منوراس»دولتى و در یك كالم بوروكراسى مدرن از جمله اقداماتى بود كه در عصر 

همزمان در حوزه دین تحول مهمى در شرف وقوع بود كه به زودى مناسبات نهاد دین و نهاد دولت را دگرگون 
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كه ناصرالدین شاه را از نماد حكومت به اصل  ایواقعهامیركبیر ) خانتقیساخت. كمى پیش از بركنارى میرزا 

 ..رى به مرجعیت رسید.حاكمیت تبدیل كرد( شیخ مرتضى انصا

سلطنت ناصرالدین شاه قاجار چندان طوالنى شد كه شیخ مرتضى انصارى درگذشت در حالى كه اقتدار خویش را 

براى میرزاى شیرازى به یادگار گذاشت. او نیز مرجعیت عام یافت و قیام تنباكو را علیه شاه قاجار سامان داد. قیام 

تدار در ایران بود كه یكى نهاد دین و دیگرى نهاد دولت را در اختیار داشت و تنباكو عرصه نبرد دو نهاد مركزى اق

چون نهاد دین بر نهاد دولت محیط بود، دامنه اقتدار میرزاى شیرازى تا خانه ناصرالدین شاه قاجار هم رفت و زن شاه 

را حرام ساخته است. در واقع  قلیان را از جلوى شاه كشید و گفت همان كسى كه من را بر شما حالل كرده، این قلیان

حكومت قاجار با پذیرش ساختار دوگانه دین و دولت در ایران و نیز پذیرش استقالل نهاد مرجعیت از نهاد سلطنت، 

استقالل خود را از كف داده بود. شاهان قاجار براى كسب مشروعیت ناگزیر از آن بودند كه خویش را از جانب 

كه فتحعلى شاه قاجار چنین كرده بود و همان گونه كه محمدشاه قاجار با پناه بردن به  فقیهان مأذون بخوانند. همچنان

تصوف چنین امتیازى را از خود سلب كرده بود. در عصر ناصرالدین شاه سلطنت مطلقه و مرجعیت مطلقه همپاى هم 

از تمركز فاصله گرفت. با وجود  نهاد مرجعیت نیز هامدت. اما با مرگ شاه مطلق، تا کردندمیجامعه ایران را اداره 

 مؤسساصفهانى و آیت هللا حائرى یزدى ) سید ابوالحسنظهور علماى بزرگى مانند آخوند خراسانى، عالمه نائینى، 

در یك عصر زیاد شد. در این  عرضهمحوزه علمیه قم( بار دیگر تكثر به جهان تشیع بازگشت و تعداد مراجع تقلید 

بناى دولت مطلقه جدیدى را گذارده بود كه در آن از مرجعیت عامه خبرى نبود.  رضاشاه پهلوى سنگ هاسال

و همزمان با تعطیل مشروطیت، نهاد روحانیت نیز )كه با تمام توان  گذاشتمیمرجعیت شیعه دوره فترت را پشت سر 

 ...شدمیاز مشروطیت دفاع كرده بود( به سرنوشت مشروطیت دچار 

كه در عصر پهلوى اول نهادهاى مدرن )دانشگاه، مدرسه، دادگسترى، ارتش و...( به مدد  بدین ترتیب همان گونه ...

 یهاحوزهحمایت هسته مركزى قدرت در ایران مستقر شدند در عصر آیت هللا بروجردى این سازوكار مدرن قدم به 

ن در برابر مرجعیت عام آن علمیه گذاشت و اقتدار مركزى آیت هللا بروجردى مانع از مقاومت مرتجعان و سنت گرایا

 :مرحوم شد

۱ 

و به شیوه سلف  دانستیمعلمیه  یهاحوزهشأن خود را حفظ ماهیت علمى و آموزشى  ینترمهمآیت هللا بروجردى 

. بسیارى از محققان معاصر )از جمله آیت هللا شدمیصالح خود آیت هللا حائرى مانع از ادغام دو نهاد دین و سیاست 

  ..كه آن مرحوم قائل به تئورى والیت فقیه بود. اندگفتهمنتظرى و دكتر محسن كدیور( 

مخالفت با اصالحات ارضى و تهدید شاه به اینكه در صورت تغییر نظام اقتصادى كشور از فئودالیسم به سوسیالیسم 

اوج  کندمینبال آن بود، نظام سیاسى كشور هم از سلطنت به جمهوریت تغییر كه محمدرضاشاه به د یاشدههدایت 

 .کردمیهوش سیاسى آیت هللا بروجردى بود كه تناسب نظام سیاسى و اقتصادى را به خوبى درك 

همچنین تالش آیت هللا بروجردى براى دور ساختن فرقه بهائیت از حكومت و مبارزه تا سرحد ویرانى مركز بهائیت 
تهران به دست حكومت متضمن نكات عبرت آموزى از سیاست ورزى قانونمند آن مرحوم است. از قول آیت هللا  در

تا  افتادینمبروجردى نقل شده است كه نصایح مكرر او به محمدرضاشاه مبنى بر برخورد با فرقه بهائیت كارگر 
و مقلدان آیت  مؤمنانانفرادى جمعى از  هاینصیحتچاره كار آن است كه به جاى این  گویدیمروزى شاه به آیت هللا 

شاه گفت این كار )مبارزه با بهائیان( از »به شاه بنویسند و از او خواستار برخورد قانونى با بهائیان شوند:  یانامههللا 
كه  من ساخته نیست باید شما كمك كنید. گفتم من چه قدرتى دارم، قدرت در دست شما است گفت مردم را وادارید

ظيرة ح]« حضیره القدس»و سرانجام « شكایت كنند و به من منعكس شود تا من مستندى براى جلوگیرى داشته باشم.

مقلد  هایلیونم)مركز بهائیان در تهران( به وسیله دولت ویران شد. این در حالى است كه آیت هللا بروجردى با  [القدس
 .نین كارى دست زندشخصاً به چ توانستمیو هزاران هوادار خیابانى 

آموزه تجدد سیاسى یعنى  ینترمهمداشته باشد عمالً  تجددخواهانهآیت هللا بروجردى بدون آنكه داعیه اصالح طلبانه یا 

. این کردمیمدنى و اجتماعى را اجرا  نهادهایاستقالل نهاد دین از نهاد دولت و ادامه حیات سیاسى دین به صورت 

 دست نیافته ایاندیشهسال پس از درگذشت آن فقیه اعظم به چنین  ۴۰در حالى است كه روشنفكران دینى دست كم تا 
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بودند. شیوه برخورد آن مرحوم با فدائیان اسالم و اخراج آنان از حوزه علمیه قم در كنار اعتراض به حكومت در 

 .كه پس از آیت هللا بروجردى كمتر تكرار شده است دهدمیانحراف از اندیشه دینى منظومه واحدى را تشكیل 

۲ 

 طلبیاصالحباید  گمانبیآیت هللا بروجردى در حوزه اندیشه دینى نیز افزون بر عمل سیاسى به اقداماتى دست زد كه 

قه سنتى موجود روشنفكرى دینى دانست. تالش فقهى برخاسته از نظام ف هاینحلهو نوگرایى نهفته در آن را فراتر از 

كه برخى  دادمیجعفرى و جواهرى براى تقریب مذاهب اسالمى و نزدیكى اهل سنت و شیعه در شرایطى رخ 

و در مقام شیعیان غالى در  کردندمیروحانیان مسلمان مجالسى در وهن خلفاى راشدین یا نفى اسالم اهل سنت برگزار 

یت هللا بروجردى اولین مرجع تقلید و فقیه عالى شیعى است . آکردندمی انصافیبیتاریخى و مذهبى  هایواقعیتبیان 

كه توانست در پرتو اقتدار مركزى و مرجعیت عام خود با علماى اهل سنت ارتباط برقرار كند و زمینه به رسمیت 

اهل سنت فراهم كند. دست كشیدن از ادعاى بطالن همه مذاهب اقدام  هایدانشکدهشناخته شدن فقه جعفرى را در 

كه خطر تكفیر او وجود ندارد. در همین مكتب بود كه اولین گفت  آیدبرمیگى است كه تنها از مرجعى عام بزر

هللا بروجردى بنیانگذار مسجد هامبورگ شد و از دل آن  وگوهاى میان مذاهب و ادیان شكل گرفت و روح متساهل آیت

خاتمى برون آمدند. آیت هللا بروجردى همچنین در كنار پافشارى بر  محمد یدسعلمایى مانند بهشتى، مجتهد شبسترى و 

به  دادمیبا مذاهب و ادیان پرهیز نداشت و ترجیح  و گودیگر و گفت  هایسرزمیناصول مذهب از نهادسازى در 

ند. مدنى و اجتماعى از تشیع ارائه ك ایچهرهجاى در دست گرفتن حكومت، با ساخت مدرسه و مسجد و بیمارستان 

مسجد بغداد و بیمارستان نجف دو یادگار آن مرحوم است. به جز این اقدامات اصالحى آیت هللا بروجردى از نقد 

سوگوارى را راز اقتدار خویش  یهادسته. در حالى كه فقهاى شیعه کردمیدرونى برخى رفتارهاى مذهبى نیز پرهیز ن

، آیت هللا بروجردى اولین فقیه معاصر بود كه شمارندمیاص و دیندارى عوام را باعث رونق دین پژوهى خو دانندمی

به خود و دیگران را تقبیح كرد. از  مؤمنانع( مبارزه كرد و آسیب رساندن حسین )امام  هاییعزاداربا انحراف در 

ى را رد كرد و گرچه در همان زمان جواب هاخوانییهشباشعار نادرست در مدح و سوگ ائمه انتقاد كرد و برخى 

 .مذهبى را تائید نكرد هاییینآدرشت شنید، اما از استنباط خود دست برنداشت و هرگز خرافه گرایى و تحجر در 

۳ 

فراهم آمده در اثر پیشرفت وسایل ارتباط جمعى غافل  هایینهزمآیت هللا بروجردى در كنار احتیاط مرسوم خویش، از 

مخالفت او با فرقه بهائیت از طریق گفتارهاى حجت االسالم فلسفى در  یهاعرصه ترینیمدنو  ترینیاصلنبود. 

رادیوى دولتى ایران صورت گرفت. در حالى كه برخى نوگرایان دینى رابطه میان فلسفى و رژیم پهلوى را تقبیح 

چگونه از  تدانسیمو پس از انقالب اسالمى با میراث آیت هللا بروجردى جنگیدند، اما بروجردى به خوبى  کردندمی

علمیه در دوره مرجعیت آیت هللا بروجردى منتشر شد و براى  یهاحوزهابزارهاى مدرن استفاده كند. اولین نشریات 

نامیده شدند. آیت هللا بروجردى پس « توضیح المسائل»عملیه به تقلید از آیت هللا بروجردى به نام  یهارسالهاولین بار 

تعلیمات »ارس به واسطه حجت االسالم فلسفى از محمدرضاشاه خواست درس از تنظیم نظام جامع آموزشى در مد

دوره ابتدایى و متوسطه قرار دهد و بدین ترتیب به جاى ستیز با نظام آموزشى  هایآموزشرا نیز در زمره « دینى

ویان در دانشگاه جدید كوشید محتواى آن را به سوى اندیشه دینى تغییر دهد. آیت هللا بروجردى ظاهراً با تحصیل حوز

و نیز با تدریس فلسفه در حوزه براى  دانستمیعلمیه  یهاحوزهمخالف بود چرا كه آن را سبب كاهش تعداد طالب 

، اما براى اولین بار در حوزه علمیه امتحان برقرار كرد، به آموزش زبان انگلیسى در کردمیعامه طالب مخالفت 

 نظم آموزشى جدید در گذارپایهطح تحصیل طالب پرداخت و از این نظر علمیه پرداخت، و به ارزیابى س هایحوزه

سهم  بر اساسعلمیه شد. نظام مالى حوزه نیز در عصر آیت هللا بروجردى متحول شد. این نظام مالى )كه  هایحوزه

محل  و شدمیامام طراحى شده بود( براى اولین بار در عصر مرجعیت آیت هللا بروجردى در دفترى مشخص ثبت 

. عظمت كار مرحوم بروجردى در این نظم آفرینى شدمیسكونت و حدود وكالت فردى كه آن را ارائه كرده بود نوشته 

این بود  ساالرانقافلهشعار »: کندمیاست كه مرحوم مطهرى محیط حوزه را تا آن زمان این گونه توصیف  یاگونهبه
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است و رمز بقاى روحانیت را حساب و كتاب  برنامگییبدر  و برنامه نقشگییبو نقشه در  نظمییبكه نظم در 

 ...«.دانندمینداشتن و برنامه نداشتن 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در  دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته
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