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  چكيده

مراكزِ علوم ديني شيعي و اهل سنت همواره در طول تاريخ، مبدأ تحوالت بنيادين در 
حوزه علميه قم و االزهر، دو نهاد علمي معتبر شيعه و اهل سنت . اند د بودهجوامع اطراف خو

روند كه در دوره معاصر، بيشترين تأثيرات و ايفاي نقش را در مسائل سياسي  به شمار مي
هدف اين . اند اجتماعيِ دو كشورِ ايران و مصر و حتي مناطقِ شيعي و اهل سنت داشته

اي اصالحاتي است كه در حوزه علميه قم و االزهر اعمال ه نوشتار، بررسي تطبيقي پروژه
ها در دو كشورِ يادشده  آمدهايِ سياسي اجتماعي آن شد و همچنين واكاوي آثار و پي

بر . گيري خواهد شد توصيفي بهره - در اين نوشته، از منابعِ اسنادي با روشِ تحليلي. است
لميه قم انجام گرفت، در مقايسه با اساسِ نتايجِ به دست آمده، اصالحاتي كه در حوزه ع

اصالحات اعمال شده در االزهر، در تحول سياسي اجتماعي جامعه هدف خود، نقش و 
  .كارآمدي بيشتري داشته است

  
   :كليدي هايواژه
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  مقدمه
هر، بيشترين نقش را در تحوالت سياسي اجتماعي بر از آنجا كه حوزه علميه قم و االز

ها و تحوالت، معطوف به اين دو نهاد  ها و اميدها، همچنين طرح رو بيم اند، از اين عهده داشته
در شيعه اگرچه حوزه علميه نجف در مقايسه با حوزه علميه قم از قدمت . علمي بوده است

مانه خود از جمله مشروطه داشته است؛ بيشتري برخوردار و تأثيرات زيادي در تحوالت ز
هاي علميه شيعه به قم در  اما به دليل تحديد قلمرو تحقيق و انتقال يافتن مركزيت حوزه

گران به اين حوزه؛ واكاوي اين موضوع به االزهر و  دوره معاصر و در نتيجه، اهتمام اصالح
ظ سابقه تاريخي، اين دو حوزه علمي اگر چه به لحا. حوزه علميه قم اختصاص يافت

تطورات، نظام آموزشي و مالي با يكديگر تفاوت بسيار دارند، اما از جهت برنامه اصالحي 
تنها حدود نيم سده از حوزه علميه . رو گرفتند، وجوه تشابهي دارند كه در دوره معاصر پيش

هه رود و برنامه اصالحي آن در اواخر د گذرد و كامالً جوان و نوپا به شمار مي قم مي
در حالي كه . اي از مدرسين و فضالي جوان حوزه وقت مطرح شد ش توسط عده1320

گردد و در طول تاريخ خود، تطوراتي را پشت  پيشينه االزهر به دوره فاطميان مصر باز مي
اصالحات اوليه آن در دوره معاصر از . سر گذاشته و اصالحات زيادي را به خود ديده است

  .واخر سده نوزدهم ميالدي آغاز شدزمان محمدعلي پاشا در ا
برنامه اصالحي اين دو مركز كه عمدتاً در واكنش به فضاي سياسي ـ اجتماعي در 

دستاوردهاي برنامه اصالحي اين . برابر گفتمان غرب ايجاد شد، قابل بررسي و تطبيق است
رفت از اين  ها براي برون دو مركز علمي نيز در برابر نظام استبدادي و سلطه و رهيافت آن

اين نوشتار به . وضعيت و نيز ميزان تأثيرگذاري آن دو در جهان اسالم كامالً متفاوت بود
دنبال بررسي اين سؤال است كه ماهيت اصالح در حوزه علميه قم و االزهر چه بوده است؟ 
پيشگامان اصالح در اين دو مركز علمي چه كساني بودند؟ دستاوردهاي برنامه اصالحي 

اند؟ در پاسخ به اين سؤال، ابتدا  ركز علمي چه بوده و چه تفاوتي با يكديگر داشتهاين دو م
به تاريخچه اجمالي اين دو مركز اشاره و برنامه اصالحي هر يك واكاوي و در پايان، نتايج 
و ميزان تأثيرات هر يك، در تحوالت دو كشور ايران و مصر با يكديگر مقايسه و ارزيابي 

  .خواهد شد
دهد حوزه علميه قم در تحول سياسي اجتماعي جامعه هدف  تايج تحقيق نشان ميگرچه ن

خود، در مقايسه با االزهر توفيق بيشتري داشته است، اما بايد توجه داشت كه اين امر بدين 
معنا نيست كه به دليل موفقيت مزبور، ديگر نيازي به طرح تحول در حوزه نيست، بلكه 

ميه قم داراي ظرفيت و پتانسيل الزم جهت تغيير و عل  گر آن است كه حوزه نشان
: 1388  سبحاني،(بر اساس فرمايش بزرگان حوزه . باشد دگرگوني بر اساس نيازهاي مقتضي مي
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هاي علميه شيعه براي  اي، حوزه به ويژه رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهللا خامنه )72ش
شريت باشد، الزم است در گوي نيازهاي روز جهان اسالم، بلكه جهان ب آنكه پاسخ

  )3ش: 1389رضوي، (. متحول شود... هاي مختلف؛ اعم از علمي، روشي و بخش

  تاريخچه اصالح حوزه علميه قم. 1
با مهاجرت آيت اهللا حائري يزدي از اراك به قم تأسيس  1301يه قم در سال محوزه عل

ترين  مهم )48ش: 1391ي، آقائ(. رود هاي علميه شيعه به شمار مي شد كه نقطه عطفي در حوزه
دغدغه اين مرجع بزرگ از همان ابتدا مربوط به چگونگي اداره اين مركز بود كه طي آن، 

به همين دليل، . آميز آن زمان تقويت و صيانت شد اين نهال نوپا در فضاي سياسي خفقان
 اهللا حائري در پس از رحلت آيت. ايشان به مسائل سياسي ـ اجتماعي كمتر توجه داشت

اهللا سيد محمد حسين بروجردي توسط  و زعامت مراجع ثالث، مرجعيت آيت 1315سال 
راهبرد ايشان نيز در اداره حوزه در آغاز،  )1()98- 99: 1359روحاني، (. اي از فضال مطرح شد عده

داران عدم دخالت در امور  بنابراين، ايشان از طرف. حوزه علميه قم بود» تثبيت و توسعه«
كرد، بلكه گاهي نسبت به عملكرد آنان  نه تنها مبارزان سياسي را حمايت نميسياسي بود و 

در قم برگزار كرد و مداخله علما در  1328به طور مثال نشستي در سال . اعتراض نيز داشت
به اعتقاد برخي، ايشان درباره مسائل مهمي كه در فاصله . امور سياسي را ممنوع اعالم نمود

در اثر اين  )295: 1371كمبريج، (. داد، سكوت كامل اختيار كردرخ  1332- 1320هاي  سال
هاي علميه قم رشد فزاينده داشت و اهتمام طالب به تحصيل به  سياست، استقبال از حوزه

ها در اين دوره بيشتر شد و شاگرداني تربيت شدند كه  اي از مشكالت آن سبب حل پاره
اسي حاكم بر ايران در دوره زعامت مرحوم فضاي سي. بعدها مبدأ تحوالت بنيادين گرديدند

با اشغال  1320دهه . حائري و مراجع ثالث با دوره مرحوم بروجردي كامالً متفاوت بود
هاي مهم اين  از ويژگي. ايران و رفتن شاه، فضاي سياسي ايران تا حد زيادي متحول شده بود

بروز چنين فضاي . سي بودو نيز آزادي سيا... دوره، پراكندگي قدرت ميان دربار، مجلس و
مناسبي از يك سو و از طرف ديگر، افزايش استقبال ورود به حوزه، به ويژه دانشگاهيان و 

هايي در متون درسي، نبود نظم الزم، مشكالت معيشتي و  همچنين وجود نواقص و كاستي
اي از  هاي الحادي در ايران، سبب شد تا عده نيز گسترش تفكرات كمونيستي و نگرش

. ش، طرح اصالحي حوزه را مطرح و بررسي نمايند1328رسين و فضالي حوزه در سال مد
دهي حوزه  طرح مزبور داراي مواد و فصولي بود كه عمدتاً مربوط به ايجاد نظم و سازمان

  .شد مي
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در معرفي افرادي كه در تدوين طرح اصالحي حضور داشتند، اطالعِ دقيق و جامعي 
دست نيست؛ زيرا عمدتاً منابع شفاهي بوده و راويان به  زمينه، يك ارائه نشده و منابع در اين

اي براي ثبت اسامي همه افراد  كثرت افراد حاضر در اين جلسات، احياناً يا انگيزه  دليل
حال، برخي منابع به طور پراكنده  با اين. اند وجود نداشته و يا قادر به انجام چنين كاري نبوده

نفر از فضالي حوزه  200به هر حال، اين نامه به امضاي . اند كردهبه برخي از اعضا اشاره 
 )38: 1385مصباح يزدي، نقل از جوادزاده، (. آن زمان، كه برخي از اساتيد معتبر بودند، رسيده بود

آنچه مسلّم است، افراد شاخص و فعال در اين طرح، عالماني چون امام خميني و شيخ 
در مجموع، افرادي كه در  )44- 46، 43- 44ش: 1370طباطبائي،  سلطاني(. اند مرتضي حائري بوده

اي از فضال و مدرسين جوان حوزه بودند  ريزي طرح اصالحي حوزه نقش داشتند، عده برنامه
گيري و ادامه امر اصالحات حوزه،  اهللا بروجردي جهت پي كه بعدها پس از فوت آيت

يري نهضت امام خميني و گ را تأسيس كردند كه در شكل» جامعه مدرسين«تشكّل 
  .پيروزي انقالب اسالمي نقش زيادي ايفا كرد

از نظر . هاي موجود در حوزه بودند گرايان در تعقيب اهدافي از جمله رفع نارسايي اصالح
عدم وجود امتحان در : فضال و مدرسين جوان آن دوره، حوزه داراي مشكالتي از قبيل

فاده از لباس روحانيت، عدم انجام اصالحات در برنامه حوزه، نبود شرايط مشخص براي است
شناسي،  رنگ بودن علومي؛ همچون عقايد، تفسير قرآن و حديث هاي درسي و كم كتاب

كمبود مبلغين ورزيده و آگاه و مسلّط به زبان خارجي براي تبليغ در داخل و خارج كشور، 
قدسي، (. علمي بود هاي وجود مشكالت مادي، به ويژه مسكن براي طالب كه مانع فعاليت

درباره مفاد توافقي طرح اصالحي مزبور اتفاق نظر وجود ندارد و هر يك از  )138- 139: 1380
به طور مثال، آقاي مكارم مفاد . اند اعضا با اندكي تفاوت از مفاد طرح اصالحي گزارش داده

ي، اين طرح را سه مسئله از جمله تشكيل پرونده براي طالب، طرح مباحث اخالقي قو
برخي ديگر به مواردي  )139: قدسي، همان(. اند تأسيس كميته تهذيب و تزكيه معرفي كرده

شناسايي و كنترل . اشاره دارند كه يا جنبه تكميلي داشته و يا صرفاً اختالف در تعابير است
طالب به منظور جلوگيري از عوامل نفوذي در حوزه، مبارزه با طاغوت، اصالح و 

از جمله مواردي است كه در گزارش آقاي آذري قمي انعكاس يافته ريزي درسي  برنامه
آقاي احمدي ميانجي مواردي چون تحقيقات ) 208- 209: 1380قمي، مندرج در كرباسچي،  آذري(. است

محلي، برگزاري امتحان، داشتن پرونده طالب، بررسي عدم سوء سابقه را در مفاد اين طرح 
آقاي مصباح يزدي در بياني كامالً متفاوت، محور  )228- 229: اناحمدي ميانجي، هم(. اند بيان كرده

. ها دانسته است هاي حوزه و تالش براي رفع آن مذاكرات فضالي جوان را بررسي نارسايي
اند كه به طور كلي، سه مشكل اساسي در حوزه، توسط مدرسين احصاء  ايشان اظهار كرده
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ط به مسائل اخالقي و تربيتي بود، يكي يكي نظام آموزشي حوزه بود، يكي هم مربو«شد؛ 
گرايان به دنبال  در مجموع، اصالح )38مصباح يزدي، نقل از جوادزاده، همان، (. »هم مربوط به تبليغ

چند هدف عمده در اين طرح بودند كه در چند محور اساسي همچون اصالح ساختار حوزه، 
مسائل اجتماعي توضيح داده  اصالح نظام و محتواي آموزشي، و نيز اصالح نگرش حوزه در

  .خواهد شد

  هاي اصالحي حوزه علميه قم پروژه. 2
هاي ذيل را در  كردند، موفق شدند سرانجام برنامه گران طي اهدافي كه دنبال مي اصالح

حوزه علميه قم به اجرا در آوردند كه در نهايت، دستاورد بسيار خوبي در حوزه سياسي 
  .ها اشاره خواهد شد ينجا به اهم اين برنامهاجتماعي به همراه داشت كه در ا

 اصالح ساختار حوزه. 1-2
تغيير . هاي عمده جامعه مدرسين، اصالح ساختار حوزه بوده است همواره يكي از دغدغه

علميه قم نسبت   شرايط سياسي ـ اجتماعي، فضاي باز سياسي، استقبال بسيار خوب از حوزه
گيري احزاب سياسي  مراكز علمي جديد، شكل ها و هاي قبل، تأسيس دانشگاه به دهه

هاي  ستيزي در دهه هاي دين الئيك، توهين به اسالم، پيشوايان و بزرگان دين، سياست
افزايش چشمگير پذيرش . گيري اين دغدغه مهم دخيل بودند گذشته، همگي در شكل

طالب راغب به تحصيل بدون رشد امكانات موجود؛ موجب بروز مشكالتي شد كه 
در آن زمان، هنوز حوزه . ها بودند سين جوان در اواخر دهه بيست، خواهان اصالح آنمدر

عمدتاً مرجعيت، . دهي خاص نبود شد و داراي تشكيالت و سازمان به شكل سنتي اداره مي
زعامت حوزه را بر عهده داشت و اطرافيان بدون ضوابط خاص به رتق و فتق امور 

رسين جوان حوزه علميه در پايان دهه سي، خواهان در چنين شرايطي، مد. پرداختند مي
هاي  تجديد نظر در مسائلي چون شيوه گزينش طالب، اصالح نظام مالي، تأسيس ساختمان
ترين  جديد، برنامه حضور و غياب به منظور كنترل طالب، برقراري نظم و انضباط از مهم

نواقص  )81: 1379خسروشاهي، (. گشت، شدند محورهايي بود كه عمدتاً به ساختار حوزه باز مي
گشت؛ نه  دهي شده، باز مي هاي حوزه عمدتاً به فقدان ساختار و تشكيالت سازمان و كاستي

اي با تأمل  فرمايد برخالف زعم عده باره مي شهيد مطهري در اين. به فرد و يا افراد خاص
ه بيش از توان دريافت كه سهم تشكيالت و ساختار در صالح و فساد يك جامع دقيق مي

چگونگي توزيع و تأمين  )285- 286، 24ج: افزارمطهري، نرم(. سهم افراد صالح و رهبري آن است
. منابع مالي حوزه از جمله مواردي بود كه مورد تأكيد برنامه اصالحي مدرسين بود

اي  گران حوزه در ابتدا خواهان توزيع شهريه زير نظر مرجع و با مشورت كميته اصالح
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د تا افراد مستحق از افراد غير مستحق شناسايي و همچنين از محذورات مشترك بودن
اگرچه در ابتدا طرح  )205- 206: 1380محسني ماليري، مندرج در كرباسچي، (. ديگري خودداري شود

اصالحي مدرسين، محدود به ساز و كار پرداخت شهريه طالب بود، اما در دهه چهل، برخي 
زه را نيز داراي نقاط قوت و ضعف دانسته، خواهان بهسازي گران، منابع مالي حو از اصالح
  .آن شدند

شهيد مطهري ضمن برشمردن نكات مثبت و قوت نظام مالي حوزه، نقاط ضعف آن را 
ايشان نظام مالي فعلي حوزه را در عين داشتن محاسن زياد، داراي معايبي . نيز برشمرده است

. زدگي روحانيت و حتي مرجعيت شده است وامافزايند روند فعلي موجب ع اند و مي دانسته
سپس . مرجعيت به سبب تأمين شهريه و معيشت طالب مجبورند تابع افكار عوام باشند

ايشان به نقل از برنامه اصالحي آموزشي مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي اشاره 
ارتباط و تبليغ  كنند كه قصد داشتند علوم جديد و نيز زبان انگليسي را به طالب جهت مي

اي از مردم مواجه  در مجامع دانشگاهي و خارج از كشور آموزش دهند كه با اعتراض عده
شدند و گفتند كه ما راضي به هزينه كردن سهم امام در آموزش اين علوم نيستيم و مرحوم 

ايشان اين وضعيت را موجب منحصر شدن تعريف . حائري مجبور به تعطيلي اين علوم شدند
شهيد مطهري، بسياري از مشكالتي كه گريبان حوزه را . حوزوي به فقه دانسته استعلوم 

گرفته، ناشي از نظام مالي حوزه دانسته و آن را عامل همه مشكالت معرفي كرده و متقابالً 
دهي روحانيت معرفي كرده  تنها راه رفع نابساماني حوزه را در اصالح نظام مالي و سازمان

ه اعتقاد ايشان تا زماني كه نظام مالي حوزه مرتفع نشود، اين مشكل ب )501: همان(. است
كند كه براي داشتن فكر  گران حوزه توصيه مي به همين دليل به اصالح. الينحل خواهد ماند

 )507: همان(. مستقل بايد قبل از مرتفع شدن اين نقيصه به فكر معيشت شخصي و آزاد باشند
توان اميد به برنامه  صورت اصالح نظام مالي حوزه ميشهيد مطهري معتقد است تنها در 

 .فايد خواهد بود ها نيز بي صورت ساير برنامه  اصالحي آن داشت؛ در غير اين

 اصالح نظام آموزشي. 2-2
ريزي آموزشي بود و به  دهي، انسجام و برنامه نظام آموزشي حوزه در ابتدا فاقد سازمان

خاصي براي آموزش، ارتقا و ادامه تحصيل طالب  نظام آموزشي. شد شكل سنتي اداره مي
در آن مقطع حتي امتحان جهت سنجش توان . پس از ورود به حوزه علميه وجود نداشت

دروس منحصر در فقه و اصول بود و به . شد بندي طالب برگزار نمي علمي، ارتقا و سطح
البته ايشان . بوددر آمده » دانشكده فقه«هاي علميه به صورت  تعبير شهيد مطهري، حوزه

رو، يكي از  از اين )501: همان(. دانستند ريشه اساسي اين امر را در سبك نظام مالي حوزه مي
آنان معتقد بودند سبك و متون . دهي اين بخش بود هاي اصالحي مدرسين سامان مفاد برنامه
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از هاي برخي  در گزارش. گوي شبهات و نيازهاي جديد نيست آموزشي فعلي حوزه، پاسخ
هاي اساسي مدرسين  يكي از دغدغه. اعضاي هيأت مصلحين به اين نكته اشاره شده است

بنابراين، يكي از  .گوي مسائل و نيازهاي جديد نبود درباره نظام آموزشي حوزه بود كه پاسخ
آذري قمي، (. بوده است» هاي درسي حوزه اصالح برنامه«مفاد طرح اصالحي جامعه مدرسين 

در اين برنامه مقرر شد كه طالب، اهتمام  )38: 1385دي ميانجي؛ به نقل از جوادزاده، مصباح يزدي، احم
بيشتري به تحصيل بدهند و تدريس علوم منحصر به فقه و اصول و نحو نباشد، بلكه علومي 

اهللا  با فوت آيت )209: پناهي، همانحرم(. ها اضافه شود تفسير و سيره پيامبران نيز به آن: چون
 1340در سال . گيري و اجرا شد اين برنامه به لحاظ اهميت توسط مدرسين پي بروجردي،

اهللا گلپايگاني در مدرسه علوي و سپس در سال  اين برنامه به طور محدود با كمك آيت
اين . اهللا ميالني اجرا شد با حمايت مالي آيت) حقاني(در مدرسه تازه تأسيس منتظريه  1342

 )35: 1378صالح، (. هاي انقالبي و مبارزه با رژيم پهلوي شد نمدرسه به تدريج يكي از كانو
شود با ارائه برنامه آموزشي جديد تحولي در مدارسي كه اين  ترتيب، مالحظه مي  بدين
شود و زمينه را براي حضور طالب و  هاي آموزشي به اجرا در آمده بود، ايجاد مي برنامه

  .نمايد اسي اجتماعي را فراهم ميهاي سي روحانيون براي حضور در عرصه فعاليت
 اصالح و بازسازي برخي از مفاهيم اسالمي. 3-2

در  1320به دليل تغيير شرايط سياسي ـ اجتماعي كه پس از جنگ جهاني اول در دهه 
جوامع اسالمي به ويژه خاورميانه به وجود آمد و همچنين بسط و گسترش تفكر مبارزاتي 

سين جوان حوزه دريافتند كه بايد رويكردي جديد ها، برخي از فضال و مدر كمونيست
هاي شيعي شكل گيرد تا تحولي بنيادين در نگرش روحانيت و جامعه  درباره برخي از آموزه

هاي ديني جز خمود و ايستايي  آنان دريافتند كه تلقي حاضر از آموزه. صورت پذيرد
و جامعه نسبت به برخي  بنابراين به فكر تغيير در نگرش خود. چيزي در بر نخواهد داشت

در . افتادند... هاي سياسي ـ اجتماعي و ديني همچون رابطه دين و سياست، تقيه و از آموزه
هايي كه توسط مدرسين و فضالي جوان در اين دوره مورد  ترين آموزه اين بخش، مهم

  .گردد بازشناسي قرار گرفت، تبيين مي
  رابطه دين و سياست. 2- 3- 1

دين و سياست از ديرباز مورد توجه جدي متفكران مكاتب مختلف بحث درباره رابطه 
در دو سده . هاي متمادي در محافل آكادميك غرب مطرح بود اين انديشه، سده. بوده است

اخير پس از رويارويي اسالم و غرب و آشنايي مسلمانان با غرب، اين مبحث يعني جدايي 
چنان در ميان مسلمانان عمق يافت كه  دين از سياست به محافل جهان اسالم كشانده شد و
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خصوصاً در دوران اخير شئون مختلف حيات اجتماعي، سياسي و ديني آنان را تحت تأثير 
از ديدگاه حضرت امام، تفكر سكوالريستي اگر  )1 - 35، 11ش: 1375زند، شجاعي(. خود قرار داد

حساب شده، چه به دست رضاخان آغاز و اجرا شد، اما در پس پرده اين ماجراي 
آنان در اين  )209] : تا بي[خميني، (. ها حضور داشتند استعمارگران و بيگانگان به ويژه انگليسي

 )332: خميني، همان(. باره چنان تبليغ كردند كه طيف وسيعي از علما آن را باور كرده بودند
رت اين ديدگاه به قدري در جامعه ترويج شد و مقبول عام و خاص مردم افتاد كه حض

دارند  ، چند دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي از اين وضعيت رنج برده، و بيان مي)ره(امام
وجود اين انديشه در ميان روحانيت، مشكالتي در آغاز مبارزات به وجود آورد و آن را با 

از اين رو، علماي فعال  )278- 279، 21ج: 1378خميني، صحيفه، (. هاي فراواني مواجه ساخت دشواري
هاي بيست در درجه اول در صدد تبيين صحيح اين موضوع، يعني آميختگي  سياسي در دهه

به طور مثال، آيت اهللا طالقاني با مقدمه و حاشيه بر كتاب . دين و سياست در اسالم برآمدند
المله مرحوم ناييني و با نوشتن مقاالتي كه بعدها در كتابي تحت عنوان  االمه و تنزيه تنبيه

منتشر شد، سعي در اثبات، تبيين و ترويج وجود رابطه ميان دين و » اسالم حكومت در«
  .سياست داشت

 1320بود كه از اوايل دهه ) ره(ها در اين زمينه مربوط به امام خميني ترين تالش مهم
هاي خود مربوط به حكومت اسالمي را در  ايشان ديدگاه. آغاز شد و بعدها نيز ادامه يافت

ها،  و نيز سخنراني سرار، واليت فقيه، كتاب البيع، تحريرالوسيلههاي كشف اال كتاب
، قلمرو دين را حداكثري و گسترده )ره(امام. كرد هاي خود اعالم مي ها و بيانيه مصاحبه

گر رابطه انسان با خود،  دانست كه شامل احكام و مسائل فردي و اجتماعي بود و بيان مي
استعمارگران به دنبال وارونه و ناقص جلوه دادن اسالم به اعتقاد ايشان . شد خدا و مردم مي

امام با نگرش عميق؛ دين اسالم را دين جامع معرفي كرده، معتقدند  )10: 1385خميني، (. بودند
شود، مربوط به مسائل سياسي و  اغلب منابع و متون اسالمي كه شامل آيات و روايات مي

در حالي كه اين نسبت . شود و عبادي مي اجتماعي و درصد كمتري به حوزه مسائل اخالقي
در متون فقهي ما بالعكس است و فقها درصد ناچيزي را به حوزه مسائل سياسي و اجتماعي 

بدين ترتيب،  )11: 1385خميني، (. اند و اين بخش، مورد تغافل قرار گرفته است اختصاص داده
گري افكار  در روشن ها امام خميني گردد كه جامعه مدرسين و در رأس آن مالحظه مي

  .هاي علميه، نقش مهمي را ايفا كردند عمومي و حوزه
  تقيه. 2- 3- 2

فهمي از  هاي شيعه مورد تأكيد قرار گرفته، اما كج يكي ديگر از مفاهيمي كه در آموزه
هاي علميه و به تبع آن در جامعه وجود داشت و مدرسين جوان سعي در  آن در حوزه
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تقيه به معناي مخفي نگاه داشتن اعتقاد و ديدگاه خود از . يه بوداصالح آن داشتند، مفهوم تق
ريشه تقيه را بايد در آيات الهي و روايات . است... مخالفان با هدف حفظ جان و مال و

، 2ج: 1365كليني، (پيشوايان شيعه، تقيه را به مثابه سپر و حصار مؤمن معرفي . جستجو كرد
متأسفانه  )210، 16ج: 1409حر عاملي، (. اند دانسته) ع(ئمهو آن را روش مشترك تمامي ا )2()221

 به مبارزه ضد مفهوم و گشته تهى كلىه ب خود اصلى مفهوم ازبه تدريج  كلمه اين هامروز
اين انحراف و سوء برداشت از مفهوم تقيه،  )578، 1ج: افزارمطهري، نرم(. است گرفته خود

  .لوي نيز وجود داشتمتأسفانه در ميان گروهي از علماي دوره په
به خوبي به اين انحراف پي برد و تالش كرد تا اين سد مستحكم ) ره(امام خميني

ايشان در دهه چهل، تقيه را در برابر . گزين آن سازد انحرافي را بشكند و مبارزه را جاي
 قرآن .است خطر معرض در اسالم اصول«: شاهي حرام اعالم كردند و فرمودند دستگاه ستم

َو لو بَلََغ [ واجب حقايق، اظهار و است؛ حرام تقيه احتمال، اين با. است مخاطره در هبمذ و

اين فتواي حضرت امام، منشأ تحول در نگرش مردم و  )178، 1ج: 1378خميني، (. »]َما بَلَغَ 
  .روحانيون و سبب مبارزه پيگير عليه حاكم جائر وقت گرديد

: گويد هاي علميه كرده و مي فقها و حوزه، انتقاد اصلي را متوجه )ره(امام خميني
فقهاي اسالم بايد در موردي كه ... تكاليفي كه براي فقهاي اسالم است، بر ديگران نيست«

به اين ترتيب، حضرت امام، حدود  )147: 1385خميني، (. »...براي ديگران تقيه است، تقيه نكنند
كه تقيه در اصول اسالم جايز و ثغور تقيه را مشخص ساختند و ضمن آنكه معتقد بودند 

نيست، آن را منحصر در فروع دين دانستند، ايشان تقيه در شرايط موجود در عصر پهلوي 
را جايز ندانستند و بدين ترتيب، سرفصل جديدي را در مبارزات مردم مسلمان ايران به 

  .وجود آوردند
  اجتهاد. 2- 3- 3

توانايي است و به فتح جيم به معناي  اجتهاد در لغت به معناي جهد به ضم جيم به معناي
طريحي، (. و به معناي مبالغه در جهد نيز آمده است )135، 3ج: 1409حرعاملي، (مشقت و رنج است 

بردن منتهاي كوشش در استنباط حكم شرعي از   در اصطالح به معناي به كار )32: ق1416
  )137، 3ج: 1383خميني، (. روي ادله معتبره شرعي است

صل اجتهاد در مكتب شيعه و اهل سنت وجود دارد، اما اختالف آراي ميان هر چند ا
اجتهاد در نظر . فقهاي دو مكتب درباره نوع اجتهاد مقبول و مردود را نبايد ناديده گرفت

اجتهادي كه از نظر شيعه ممنوع است، به معناي . مشروع و ممنوع: شيعه بر دو دسته است
مجتهد، حكمي را كه از كتاب و سنت نيست، با فكر و تقنين و تحريم قانون است، يعني 

اين نوع اجتهاد از نظر . شود گفته مي» اجتهاد رأي«رأي خودش وضع كند كه در اصطالح 
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گرچه عنصر  )164، 20ج: افزارمطهري، نرم(. شيعه ممنوع است، اما از نظر اهل سنت جايز است
، اجتهاد مصطلح و رايج در شيعه دچار اجتهاد مورد قبول فقهاي شيعه هست، اما با اين حال

استاد مطهري به منظور بهتر شدن اجتهاد شيعه، . شد هايي بود كه بايد اصالح مي آفت
كند كه بهترين آن را از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي  پيشنهاداتي را مطرح مي

ير علوم تخصصي كند و آن اينكه، فقه نيز بايد همانند سا مؤسس حوزه علميه قم نقل مي
 )182، 20ج: افزارمطهري، نرم(. شود و مقلدين در هر بخش از متخصصين مربوطه تقليد نمايند

هاي  ايشان به نوعي به تقسيم كار در فقه معتقد بود تا سبب رشد و تكامل فقه در عرصه
  .مختلف شود

آن كنند و  شهيد مطهري، پيشنهاد ديگري در زمينه پيشرفت و ترقي فقه مطرح مي
طراز اول هر رشته پيرامون مسائل و موضوعات مطرح در آن  فكري بين دانشمندان هم

ها به دست آمده و نتايج خوبي  رشته تخصصي است كه در اين صورت صحت و سقم آن
حضرت امام نيز زمان و مكان را به عنوان دو عنصر  )185: همان(. به همراه خواهد داشت

ايشان بر اين باور بودند كه بايد  )289، : 1378خميني، (. ياء كردندكننده در اجتهاد پويا اح تعيين
مجتهد واقعي از نظر . مديريت فردي و اجتماعي افراد و جامعه در دست مجتهد واقعي باشد

به ... هايي چون تقوي، دانش و ايشان كسي بود كه عالوه بر داشتن صفات و ويژگي
ي حاكم بر اين جهان دو قطبي به خوبي آگاهي ها ها و استراتژي استكبار و سياست برنامه

به هر ترتيب، وجود اين نوع نگرش به اجتهاد و فقه در  )289، 21ج :1378خميني، (. داشته باشد
هاي بيست تا پنجاه توانست فقه را كه تا آن زمان در حوزه مسائل فردي محصور بود،  دهه

وارد نموده، مديريت جامعه را به خارج نمايد و آن را به ساحت مسائل سياسي ـ اجتماعي 
 .دست آن بسپارد

  دستاورد. 4-2
اين طرح موجب تحول . طرح اصالحاتي حوزه، دستاوردهاي خوبي به همراه داشت

علميه قم و ساير مراكز علوم ديني شد؛ به طوري كه تمامي سطوح روحانيت از   حوزه
نهاد روحانيت را در مقابل مرجعيت تا طالب جوان را به رهبري امام خميني فرا گرفت و 

هاي بزرگ  انقالب. استعمار و استبداد قرار داد تا اينكه انقالب اسالمي ايران رقم خورد
اين . هاي عظيم جامعه دارند جهان همواره ريشه در رخدادها و تحوالت و دگرگوني

ب اما تحوالتي كه منجر به انقال. باشد... تحوالت ممكن است اقتصادي، سياسي، نظامي و
شد، عمدتاً فرهنگي بود كه ريشه در اصالحات و طرح تحول  1357اسالمي سال 

. شد قرار داشت، خالصه مي) ره(گران جوان آن دوره كه در رأس آن حضرت امام اصالح
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اين تحول با موفقيت به پيروزي رسيد و حكومت فقها و قوانين فقهي الهي را بر ايران 
  .حاكم نمود

  هرتاريخچه اصالح االز .3
هاي جهان اسالم است كه  ترين دانشگاه ترين و قديمي دانشگاه االزهر، يكي از مهم

اين دانشگاه در . تاكنون عالمان ديني زيادي را از اين سامان در خود پرورش داده است
توسط يكي از سرداران فاطمي به عنوان مسجد جامع سلسله فاطميان كه ) م970(ق 359سال 

هاي فرقه اسماعيليه به  دانستند و يكي از شاخه مي) س( فاطمهخود را منسوب به حضرت 
در دوره فاطميان، اين مركز محلي براي اقامه مناسك مذهبي و . رفتند، بنا گرديد شمار مي

محل مناسبي براي مناصب ديني دولت فاطمي از جمله حسبه، قضاوت و امر به معروف و 
هاي مذهبي رسمي همچون مراسمات تولد  همچنين برنامه. آمد نهي از منكر به شمار مي

، شب اول و نيمه رجب، اول و نيمه شعبان و نيز مراسمات عاشورا در اين مكان )ص(پيامبر
  )142، 44العدد : م1986سويدان، (. شد برگزار مي
شد، فقه شيعه بود و تا  ترين موضوعاتي كه در دوره فاطميان در االزهر تدريس مي مهم

اما با  )135- 136: 1367داج، (. وريت داشت، دانشگاه، بانشاط و انقالبي بودزماني كه اين فقه مح
الدين ايوبي، اوضاع عوض شد و فاطميان و شيعيان، قتل عام  اشغال مصر توسط سلطان صالح

هاي خود قرار  سلطان ايوبي تغيير برنامه آموزشي االزهر را در صدر برنامه. و از بين رفتند
اشعري مسلك و شافعي مذهب بود، تالش كرد با دعوت از فقهاي داد و از آنجا كه خود 

همچنين  )73- 84: ش1382ورداني، (. شافعي مذهب بصره، االزهر را كامالً شافعي نمايد
هاي شام، حجاز، يمن و مغرب را وادار به پذيرش  الدين، عموم مردم مصر و سرزمين صالح

 )166، 4ج: ق1418، المقريزي و العبيدي الحسيني(. شدند عقيده اشعري كرد و مخالفان گردن زده مي
فقه شافعي و مسلك اشعري روز به روز در اغلب مناطق اسالمي روندي رو به رشد و 

  .گسترش داشت
سال طول كشيد، سبب افت  80تالش ايوبيان در جهت تضعيف االزهر كه نزديك به 

زيادي در االزهر  اما بالعكس در عصر مملوكيان تحوالت. شديد علمي االزهر گرديد
برپايي مجدد نماز جمعه، ترميم و . صورت گرفت كه باعث باال رفتن منزلت دوباره آن شد

اي از علما براي تدريس فقه شافعي و سپس فقه ديگر مذاهب از  گسترش آن، تعيين عده
اي  در اين دوره، مملوكيان نقش واسطه. هاي االزهر در دوره مماليك است جمله فعاليت

درخشش االزهر در دوران مماليك پس . لماي االزهر ميان خود و مردم قائل بودندبراي ع
در اين دوره عالوه بر آنكه االزهر . از سقوط بغداد و انتقال خالفت و فرهنگ به مصر بود
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علماي  )122، ص1373كديور، : نقل از 67، 1ج: موسوعه المورد(، نگهبان زبان عربي و علوم از زوال بود
گيري در  ش زيادي در مسائل جاري مصر از جمله تنوير افكار عمومي و موضعآن نيز نق

از زمان انقالب بر ضد تهاجم » شوراي شريعت«. ها داشتند برابر اشغال مصر توسط فرانسوي
. هاي واليان عثماني، رهبري و هدايت ملت را بر عهده داشتند فرانسه و حتي انقالب بر ستم

ها بودند، به همين دليل  دار مبارزه با فرانسوي و استادان االزهر، پرچممشايخ  )59: 1391عماره، (
 )113- 114: 1367داج، (. ها قرار گرفت االزهر بارها مورد تجاوز، غارت و بمباران فرانسوي

ناپلئون هم از جايگاه و موقعيت االزهر در جامعه مصر با خبر بود، بنابراين، در آغاز در 
. وان حلقه واسطه براي جلب افكار عمومي مردم مصر استفاده نمايدها به عن صدد بود از آن

]: تا بي[ ،الفقي(. و فصل قضايا نيز تشكيل داد در اين راستا ديواني از علماي االزهر جهت حل
رسد ناپلئون در رسيدن به اهداف خود توفيق نيافت و مبارزات االزهر بر  اما به نظر مي )44

اين، شايد بتوان اين دوره را عصر اوج اقتدار سياسي االزهر به هر چيزي غلبه يافت؛ بنابر
  .شمار آورد

در حركتي مزورانه، با دادن وعده و وعيدهاي دروغين به  1805محمدعلي پاشا در سال 
. مردم توانست توجه علما و مردم را به خود جلب نمايد و به عنوان حاكم مصر انتخاب شود

نشانده ناپلئون به قدرت و نفوذ سياسي  كه محمدعلي، دست در اين دوره )7: 1366نجاتي، (
ـ اجتماعي اين كشور   ها از صحنه سياسي علماي االزهر پي برده بود، درصدد حذف آن

. هاي اصالحي، االزهر را وارد مرحله جديد ساخت برآمد؛ بنابراين با تالش فراوان و برنامه
و وابستگي شديد مالي آن به دولت، براي  در اين دوره، محمدعلي با اصالح ساختار االزهر

  .از بين بردن استقالل علما تالش كرد
پس از اين دوره كه االزهر گرفتار علوم نقلي محض كه منحصر به فقه شافعي و كالم  

اعتنا و دم  شد و علماي آن به داليلي نسبت به مسائل سياسي اجتماعي مصر بي اشعري مي
. مصر شد و تالش كرد االزهر را اصالح محتوايي كندفروبسته بودند، سيدجمال وارد 

انديشه اصالحي . بنابراين، در گام نخست كوشش نمود علوم عقلي را وارد االزهر نمايد
ها گرچه در ابتدا  متأسفانه اين كوشش. سيدجمال با تالش عبده و شاگردان وي ادامه يافت
. م جديد جمال عبدالناصر نافرجام ماندتا حد زيادي تأثير داشت، اما به داليلي از جمله اقدا

وي با تصويب اين قانون كه شيخ االزهر بايد از سوي رئيس جمهور انتخاب شود، استقالل 
االزهر را براي هميشه از بين برد و اين مركز علمي وابستگي كامل به نظام سياسي پيدا 

و هواداران وي هاي دولت شد و تالش سيدجمال  گر سياست كرد و عمالً تابع و توجيه
  .ناكام ماند
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سنت همراه با تصوف و الهيات اشعري به اين دانشگاه،  باالخره ورود فقه اهل
آموختگان آن را به تدريج دچار ركود، ظاهرگرايي، جمود و تحجر كرد؛ به طوري  دانش

. گذاري الزم در مسائل سياسي اجتماعي را نداشت كه پس از آن، االزهر پويايي و تأثير
ها نيز  سازي ها منحصر به اراده حاكم سياسي بود و االزهر حتي در تصميم گيري تصميم
به دليل وضعيت ايجاد شده، علماي االزهر . ترين نقشي نداشت و به انزوا كشيده شد كوچك

ها در  ترين دخالتي در مسائل اجتماعي نداشتند و كاركرد احتمالي آن تمايل به كوچك
به طوري كه بنا به نظر برخي از . مات حكومتي بودسايه و حاشيه تحركات و تصمي

نويسندگان در نيمه دوم سده نوزدهم و اوايل قرن بيستم، فضاي فرهنگي معنوي در االزهر 
در اين دوره علما و مشايخ االزهر عمدتاً  )61ش: 1384الرحمن،  فضل( .كار بود شديداً محافظه

. اطالع بودند  تفاوت و بي د اسالمي بينسبت به حوادث و رخدادهاي جاري مصر و ساير بال
اين در حالي بود كه از . كردند در مسائل و مشكالت جاري مصر كمترين دخالتي نمي

ها قبل پس از روي كار آمدن محمدعلي پاشا به پيشنهاد و كمك علماي االزهر،  مدت
برنامه به منظور روشن شدن . تغييرات ساختاري در االزهر توسط محمدعلي آغاز شده بود

اصالحي محمدعلي پاشا در االزهر كه پيامدهاي زيادي بر جاي گذاشت، مناسب است ابتدا 
  .ماهيت برنامه اصالحي وي مورد بررسي قرار گيرد

  هاي اصالحي االزهر پروژه. 4
 اصالح ساختاري و مالي. 1-4

انده نش محمدعلي پاشا دست پس از حمله ناپلئون به مصر در اوايل سده نوزدهم ميالدي،
ها با ترفندهاي مزورانه؛ از جمله معرفي خود به عنوان مدافع حقوق مردم، و وعده  فرانسوي

ها و  بردن نظام كهنه اداري مملوك  لغو ماليات، ضبط اراضي مالكان بزرگ، از بين
ها را از ميان بردارد و خود با حمايت علما و  دهي زندگي كشاورزان توانست مملوك سامان

- 1220( 1814- 1809هاي  وي پس از كسب قدرت در خالل سال. كار آيدمردم بر سر 
» وقف«از جمله اين اقدامات، واگذاري امور . اقدام به يك سلسله اصالحات كرد )ق 1264

. به دولت بود كه از اين پس حكومت، متولي مساجد و مؤسسات موقوفه اعالم گرديد
ون را به همراه داشت، اما محمدعلي، همه اي از شيوخ و روحاني گرچه اين امر نارضايتي عده

پس از محمدعلي پاشا، وابستگي  )7- 9: 1366نجاتي، (. ها را وحشيانه سركوب كرد اين مخالفت
شديد مالي االزهر به نظام سياسي به قدري بود كه هر كس درباره اصالح سخني داشت، 

: م1928المراغي، (. ارائه نمايد توانست آن را بدون برنامه مالي و اعتبار پولي از سوي حاكم نمي
امنيت مالي و آزادي  واستقالل ديرين خود را از دست داد  ،االزهراز اين پس  )61، 13العدد
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علما، تحت الشعاع مسائل مالي قرار گرفت و به عنوان بازوي مذهبي دولت عمل فكري 
بدين ترتيب، االزهر  .اعتنا بود كرد و نسبت به اظهار نظر درباره مسائل سياسي غالباً بي مي

. هاي فرهنگي جديد دور شد حدود نيم قرن در حالت انزوا و ركود قرار گرفت و از جريان
اعتنايي علماي االزهر نسبت به مسائل جاري  اطالعي و بي بي )141، 44العدد : م1986سويدان، (

خي از بر 1920جهان اسالم به حدي رسيد كه موجب شد تا ماهنامه الفتح در اواخر دهه 
: ق1347و 1345مجله الفتح، (. هاي آموزشي االزهر اختصاص دهد مقاالت خود را به اصالح برنامه

همچنين برخي از علماي االزهر همانند مراغي و محمد احمد  )109، 108، 35، 28، 22، 19هاي  شماره
در اين  زدگي االزهر سياست )م2009محمد الجوادي، (. الظواهري خواستار اصالح االزهر شوند

حل اصالح االزهر را عالوه بر  دوران به حدي رسيده بود كه برخي از مجالت آن زمان، راه
، مجله ]بي نا([. كردند برنامه آموزشي در خروج االزهر از مسائل صرف سياسي جستجو مي

گرچه پس از محمدعلي پاشا سيدجمال و شاگردش عبده،  .)88- 89، 13العدد: 1928العصور، 
روشنگري در مصر و االزهر به راه انداختند و علوم جديد را وارد آن كردند و  هاي فعاليت

گري  اين تغييرات سبب شد تا االزهر پس از جنگ جهاني اول تا حدي مواضع ضد اشغال
اما از آنجا كه مباني فقهي االزهر مبتني بر اطاعت از حاكمان . عليه بريتانيا اتخاذ نمايد

علي تا حد زيادي تأثيرات خاص خود را گذاشته بود، از اين سياسي بود و اقدامات محمد
هاي اصالحي سيدجمال و عبده چندان به بار ننشست و انزواي كامل سياسي  رو، فعاليت

در اين دوره علماي االزهر، . به غايت رسيد 50و اوايل دهه  40هاي دهه  االزهر در سال
ها محدود به حوزه  طالبات آننقش سياسي چنداني در امور سياسي مصر نداشتند و م

التحصيالن االزهر و  اقتصادي مثل حقوق كاركنان و اساتيد، برقراري مساوات ميان فارغ
بدين ترتيب، در اين دوره االزهر به يك نهاد صرفاً مذهبي تبديل . ساير مراكز علمي بود

سي وقت شد كه نقش سياسي آن حداكثر منحصر به بسيج مردم در راستاي منافع نظام سيا
  .شد مي
  اصالح محتوايي. 2-4

هاي مهم جهان اسالم، سيد جمال و  پروژه اصالح محتوايي توسط دو تن از شخصيت
اي از اقدامات اين دو مصلح بزرگ در  عبده در االزهر تحقق يافت كه در اينجا به گوشه

  .گردد مي االزهر اشاره
 سيد جمال. 4- 2- 1

حمدعلي پاشا، افرادي هچون اسماعيل، پس از اصالحات ساختاري االزهر توسط م
اصالحات مترقي را در االزهر آغاز كردند، اما آنچه بيش از اقدامات رسمي سبب رستاخيز 
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هاي  هاي شخصي سيدجمال بود كه در سال االزهر در سده نوزدهم ميالدي شد، تالش
ايخ گر او مش گرچه روحيه پرخاش. در قاهره اقامت داشت) م1879- 1871(ق 1297- 1288
هاي بسياري نيز براي شنيدن  كرد، ولي طلبه كار را بيمناك مي هاي محافظه و طلبه
هايي كه بر اثر  طلبه. شتافتند اش مي ها و پرسش از او دسته دسته به خانه سخنراني
هاي اسماعيل، با تفكر اروپايي رو به رو و دچار ترديد شده بودند، چون سخن و  نوگرايي

ها را  الدين، طلبه جمال. شدند ر اساس عقل و وحي بود، مجذوب او ميالدين ب استدالل جمال
كرد به جاي پيروي و تقليد كوركورانه از پيشينيان، به فكر و عقل خود متكي  تشويق مي

الدين، روح  جمال .اي به دين و مفهوم نويني به زندگي ببخشند باشند و حيات و تحرك تازه
. هاي ايشان به گردش در آورد اي در رگ يد، و خون تازهاي در كالبد علماي االزهر دم تازه

ازهريان، اين رستاخيز ديني را مشتاقانه پذيرفتند و هنوز هم رهنمودهاي آن را به كار 
  )122- 124: 1367داج، (. كنند بندند و در پي اين نور هدايت، طي طريق مي مي

از نظام آموزشي جديد كشيد و  سيد جمال، نظام آموزشي قديم را همواره به چالش مي
كرد علماي سنتي كه از نظام  بخش باشد، دفاع و اظهار مي كه در عرصه اجتماع انتفاع

كردند،  آوردند و راه را بر آموزش علوم جديد سد مي آموزشي قديم دفاع به عمل مي
وي ضمن رد تقسيم علوم به اسالمي و . زدند كساني بودند كه در واقع به دين ضربه مي

كنند، به زعم خود، صيانت ديانت  ها كه منع از علوم و معارف مي آن«: عتقد بودغربي م
ها به علوم و  ترين دين الواقع دشمن اسالميه هستند، نزديك ها في نمايند، آن اسالميه را مي

هاي ديانت  معارف ديانت اسالميه است و هيچ منافاتي در ميانه علوم و معارف و اساس
بنابراين، سيدجمال از نقش علماي االزهر در دفاع از  )95ش : 1312بادي، اسدآ( ».اسالميه نيست

هاي خود را به طالب و اساتيد  ها و فعاليت رو، بيشترين تدريس اسالم غافل نبود؛ از اين 
هاي علمي و تدريس او براي  زماني كه سيد وارد مصر شد، فعاليت. االزهر اختصاص داد

ا علماي االزهر نظير عبده، شيخ عبدالكريم سلمان، شيخ طالب االزهر و جلسات علمي او ب
سعد زغلول، شيخ ابراهيم هلباوي و ديگران در حوزه آثار فلسفي، منطق و تصوف و هيئت 

  )49: 1376امين، (. بود
كرد و  هاي ديني مصر انتقاد مي سيدجمال از متون درسي و شيوه تدريس در حوزه

بايد تحصيل اين علوم با «: وي اعتقاد داشت. بود هاي آموزشي االزهر خواهان اصالح روش
؛ بنابراين اعتقاد داشت بايد علومي كه بدون غرض و فايده »توجه به فايده و هدف باشد

به . است، از نظام آموزشي االزهر حذف گردد و متون مفيد و جديد جايگزين آن گردد
فقه را از جمله حكمت طور مثال وي همچون ديگر فالسفه اسالمي از جمله فارابي علم 

دانست كه بايد در جامعه، قابليت كاربردي داشته باشد و دارنده آن مثمر ثمر براي  عملي مي
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علم فقه مسلمانان حاوي است مر جميع حقوق «وي بر اين باور بود كه . جامعه قرار گيرد
شود، بايد شخصي كه متوغل در علم فقه  منزليه و حقوق بلديه و حقوق دوليه را، پس مي

الئق آن باشد كه صدر اعظم ملكي شود يا سفير كبير دولتي گردد و حال آنكه فقهاي خود 
از اين  )94ش : 1312اسدآبادي، (» .خانه خود عاجز هستند بينيم بعد از تعليم اين علم از اداره  را مي

آيد كه وي فلسفه علوم اسالمي و به ويژه االزهر را منحصر به  جمال بر مي سخن سيد
داند، بلكه معتقد است بايد االزهر بتواند در عمل نيز مسائل و  پردازي صرف نمي ئوريت

به عبارت ديگر، فقه را فلسفه عملي حكومت . هاي فقهي را در خارج تحقق بخشد نظريه
توانند فقه را در عرصه  انتقاد سيد جمال از االزهر اين بود كه چرا فقها نمي. دانست مي

بنابراين، سيدجمال به . كار بندند و كاربرد صحيحي از آن داشته باشندسياسي و اجتماعي به 
دنبال نظام آموزشي بود كه بتواند تحول سياسي اجتماعي به همراه داشته باشد و منجر به 

وي به فلسفه نيز اهتمام خاص داشت و آن را . پايان اشغال و نظام استبدادي و سلطنتي گردد
دانست و غايت آن را كمال انساني در عقل،  دسه عقليه ميوسيله تحول انسان به حيات مق

  )135ش : 1312اسدآبادي، (. كرد نفس و معيشت معرفي مي
گرچه سيدجمال موفق به اقدام عملي و مشخص در راستاي اصالح برنامه آموزشي 
االزهر نشد، اما وي توانست ضمن مطرح كردن تفكر فلسفي و عقلي و فقه پويا در اين 

ها دست كم در  ربيت انديشمندان بزرگي چون عبده، اين انديشه را از طريق آنمركز و ت
هاي بعد پس از جنگ  بايد گفت آرزوي سيدجمال در دهه. هاي ديگر عملي سازد تشكل

المسلمين و نه  جهاني اول با تالش پيگير عبده توسط حسن البناء با تأسيس جمعيت اخوان
  .در االزهر تحقق يافت

  عبده. 2-4- 2
در  وي مدتي. عبده شاگرد سيدجمال، پيشگام اصالحات در برنامه آموزشي االزهر بود

به عنوان شخصيت تراز اول و بارز  اي دورهو  »االزهر«  استادي و رياست دانشگاه كسوت
اين نهاد ، »االزهر« هاي سنتي برنامه  علمي سياسي و مصلح نامدار جامعه مصري توانست

 )3(.گراي مصر را با علوم و فنون جديد پيوند دهد واپس آموزش عالي و در عين حال
به چاپ رسيد، شيوخ ) م1874( ق1291كه در سال » رساله الواردين«نخستين مقاله او به نام 

هاي نظام سنتي االزهر را به باد  االزهر را سخت برآشفت؛ زيرا وي در آن مقاله، بعضي جنبه
موجب تيرگي روابط او با استادانش شد؛ به طوري  رويدادهاي ديگري نيز. انتقاد گرفته بود

ها وي را در امتحان قبول كردند و با اينكه  كه تنها بر اثر وساطت رئيس دانشگاه، آن
طلبي سيدجمال و عبده در  برنامه اصالح. شايسته رتبه اول بود، او را با رتبه دوم پذيرفتند

نقالبي داشت و عبده بيشتر روش روش اصالحي سيدجمال بيشتر صبغه ا. روش متفاوت بود
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شايد دليل آن اين باشد كه برنامه . داد آميز را در پيشبرد اهداف خود ترجيح مي مسالمت
اصالحي سيدجمال در آغاز نه خوشايند شيوخ االزهر بود و نه مورد تأييد نظام سلطنتي و 

را بيشتر از  كرد تا اصالحات خود رو محمد عبده كوشش مي گران انگليسي؛ از اين اشغال
ها  آميز پيش ببرد تا انقالبي، اما با اين همه چون مصر به اشغال انگليسي هاي مسالمت راه

  )134- 135: 1367داج، (. درآمده بود، وي را از كشورش تبعيد كردند
عبده پس از مبارزات سياسي و جدايي از سيد جمال در دوره تبعيد در بيروت، تمامي 

تا اين كه رياض پاشا . رياتش درباره اصالح فكر ديني كردوقت خود را صرف تبليغ نظ
وزير شد و گروهي از دوستان عبده نزد خديو براي گرفتن اجازه بازگشت او  دوباره نخست
چون لرد كرومر فرماندار انگليسي، به او نظري مساعد داشت، خديو . شفاعت كردند

دارالعلوم را داشت، اما به دليل  اگرچه وي تمايل به تدريس در. اي جز موافقت نداشت چاره
بدبيني خديو، اجازه تدريس به او نداد و وي را به عنوان قاضي دادگاه و سپس به مستشار 

هاي اصالحي خود را به  عبده تالش كرد برنامه )124: 1385عنايت، (. دادگاه استيناف گمارد
ها بود،  عماري در آنگرايانه و ضد اشغال و است هاي ملي هايي كه اندكي رگه كمك خديو

بنابراين، عبده پس از روي كار آمدن خديو جديد كه روش بهتري در . سازي كند پياده
هاي  ها داشت، فرصت را مغتم شمرده و خود را به وي نزديك كرد تا برنامه برابر انگليسي

كه نوشت  » التوحيد لةرسا«عبده، كتابي با عنوان . طلبانه خود را بهتر تحقق بخشد اصالح
. رفت مشهورترين كتاب درباره مفهوم تجديد اسالمي در سده چهاردهم هجري به شمار مي

خواند و مخالفت  هاي درس خود در االزهر براي مخاطبين مي عبده، اين كتاب را در كالس
وي اصالح سه  )16: 246، العدد 1982الشميس، الجديد، ابريل (. مشايخ و علماي االزهر را برانگيخت

دانست و تالش كرد  هاي شرعي را ضروري مي نشگاه االزهر، اوقاف و دادگاهمركز دا
از نظر عبده، اصالح االزهر، كه پرنفوذترين . خديو را در اين مسئله با خود هم رأي نمايد

رفت، از اهميت بيشتري برخوردار  هاي فكري مصر و جهان سني به شمار مي مركز فعاليت
اي از علما به منظور اصالح  م با تالش عبده، كميته1896ل در سا )124: 1385عنايت، ( .بود

اين كميته، مواد درسي جديد همچون اخالق، حساب، جبر، هندسه، . االزهر تشكيل شد
 )591: م1936مراغي، (. به دروس قديم ضميمه كرد... تاريخ اسالمي، انشاء، عروض و قافيه و

اد كه شامل تنظيم برنامه درسي ثابت، هايي را براي توسعه االزهر پيشنهاد د عبده، طرح
هاي درسي ساالنه، جايگزيني منابع اصلي به جاي منابع درجه دوم،  برگزاري آزمون

سازي برنامه درسي و اضافه كردن مباحث جديد و باالخره تأسيس كتابخانه جديد  غني
مشهود بود  نفوذ و تأثير افكار جسورانه وي در بين مسلمانان از مراكش تا اندونزي. شد مي

و به سبب رهبري متهورانه او بود كه االزهر از خواب گران بيدار و آماده رويارويي با 
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اي كه در اينجا داراي اهميت  نكته )135- 136: 1367داج، (. مسائل زندگاني عصر جديد شد
باشد، آن است كه عبده به تنهايي و يا به حمايت علماي االزهر، برنامه اصالحي خود را  مي
گر آن است  اين امر، نشان. ه پيش نبرد، بلكه اين امر به كمك خديو مصر صورت گرفتب

  .كه علماي االزهر با اصالحات، ارتباط خوبي نداشتند
هايي  به هر تقدير، برنامه اصالحاتي عبده گرچه با فراز و فرودها و نواقص و كاستي

رانگيخت و علما به آساني هايي را در داخل و خارج مصر ب همراه بود و همچنين مخالفت
. هاي بعد مورد قبول برخي علماي االزهر قرار گرفت تسليم آن نشدند، اما اين برنامه در دهه

اما در عين حال، موفقيت اين برنامه در االزهر جاي تأمل و بررسي بيشتري دارد كه داليل 
به عنوان يك قبل از بررسي داليل ناكارآمدي االزهر . آن مورد تعمق واقع خواهد شد
هاي سياسي اجتماعي و عدم توفيق آن در بسيج  گيري سازمان و نهاد مستقل در تصميم

اجتماعي توده مردم مصر در برابر نظام استبداد و استعمار، الزم است عملكرد سياسي آن 
مركز آموزشي بزرگ و نقش آن در تحوالت سياسي اجتماعي مصر پس از پروژه 

  .گيرد اصالحات مورد بررسي قرار
  دستاورد. 3-4

اصالحاتي كه از دوره ايوبيان در االزهر ايجاد شد، به لحاظ سياسي اجتماعي، االزهر را 
اعتنا در برابر حوادث و رخدادهاي سياسي ـ اجتماعي كرد، اما با اين حال،  خنثي و بي

پس از دوره . داد همچنان دست كم در برابر مسائل خارجي واكنش و حساسيت نشان مي
مدعلي و اصالحات انجام شده توسط وي، االزهر در برابر مسائل و رخدادهاي خارجي مح

نمود  هاي نظام سياسي اظهار نظر مي كرد و تنها در حاشيه سياست نيز احساس مسئوليت نمي
اين وضعيت به . شد گر اقدامات سياسي نظام استبدادي حاكم محسوب مي و به عبارتي توجيه

ه نيروهاي محمدعلي پاشا به سودان حمله كردند و آن منطقه را جايي رسيد كه هنگامي ك
التحصيل االزهر،  هاي مصري، علماي فارغ به اشغال خود در آوردند، به دنبال حاكميت ترك

به عنوان كارمندان دولت و تحت حمايت حكام مصري، دين رسمي و اسالم كالسيك 
هنگي اشغال اين كشور شدند كه ساز فر كردند و بدين ترتيب، زمينه سني را ترويج مي
  )262و  247: 1386موثقي، (. ياد كرده است» علماي سوء«ها با تعبير  مهدي سوداني از آن

هاي حاكم  هاي متعارض رژيم گر سياست پس از محمدعلي پاشا، االزهر حامي و توجيه 
هاي مختلف و متضاد اعم از سلطنتي ملك فاروق،  ها و نگرش سياسي مصر با گرايش

داد  ها را مورد تأييد قرار مي گراي انور سادات، همه آن گرا و ليبراليسم غرب ناصريسم شرق
: ك به .ر(ها همكاري الزم را داشت، اما بالعكس با اخوان سر ناسازگاري داشته است؛  و با آن
امري كه مطلوب محمدعلي بود و سيدجمال، همواره از آن اعالم برائت و تنفر  )1393:ميرعلي
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به طور مثال، موضع االزهر در برابر اسرائيل ثابت نبوده، بلكه تابع سياست . كرد مي
در دوره  1979- 1948هاي  االزهر در سال. هاي مختلف حاكم بر مصر بوده است دولت

گر  دانست و به جهاد عليه نيروهاي اشغال جمال عبدالناصر، صلح با اسرائيل را حرام مي
هيأت بزرگان علماي االزهر در اين . ني اعتقاد داشتهاي فلسطي اسرائيلي از سرزمين

» .هر حاكمي كه با اسرائيل، قرارداد صلح امضا كند، كافر است«: خصوص چنين فتوا داد
هاي وي در  اما پس از روي كار آمدن انور سادات و چرخش در سياست )164: 1373توكلي، (

الزهر نيز كامالً متفاوت شد و بر نامه كمپ ديويد، موضع ا صلح با اسرائيل و امضاي توافق
شيخ جاد الحق علي جاد الحق به عنوان مفتي مصر در . انگيز صحه گذاشت آن اقدام حيرت

شيخ . اي صادر كرد و صلح كمپ ديويد را بنا به داليلي مشروعيت داد م بيانيه1979سال 
از سوي  )51: مانه(. عبدالرحمن بيصار نيز آن را با صلح حديبيه مقايسه و تشبيه كرده است

عبدالسالم فرج به » الفريضه الغائبه«اي بر كتاب  ديگر، جاد الحق به درخواست دادگاه، رديه
روح و خمود و منفعل به نمايش گذاشت و  نگارش در آورد و در آن، تصويري از اسالم بي

زهر از به هر حال، مواضع حمايتي اال )162- 163: همان(. افكار آن را متأثر از خوارج دانست
اين امر، زمينه . هاي مذهبي لرزان االزهر شد نظام سياسي جائر موجب تحكيم و تقويت پايه

هاي مردم از االزهر را فراهم كرد؛ بنابراين، گروهي از  نااميدي جوانان پرشور انقالبي و توده
جوانان انقالبي تصميم به تأليف كتبي درباره مبارزه با حاكم جائر گرفتند كه تخصص 

نتيجه اهمال و «: نويسد شيخ كوشك در اين باره مي. في در اين زمينه نداشتندكا
اي از متفكران تازه به دوران رسيده با خواندن  انگاري علماي االزهر اين بود كه عده سهل

مواضع  )56: همان(» .تيميه به اجتهاد و استنباط بپردازند هاي ابن چند صفحه از كتاب
همچنين در تحوالت چند سال . بال دولت مبارك نيز ادامه پيدا كردگرانه االزهر در ق توجيه

اخير، نه تنها االزهر، رهبري جنبش مردمي عليه ديكتاتوري مبارك را بر عهده نداشت، 
تنها در روزهاي آخر مبارزه كه عالئم و . بلكه حمايت و پشتيباني از آن به عمل نياورد

ون ظاهر شد، برخي علماي االزهر به طور انفرادي، هاي زيادي مبني بر پيروزي انقالبي نشانه
پس از كودتاي نظاميان عليه . حمايت خود را از اين جنبش انقالبي مردمي اعالم داشتند

گرايان از كودتاچيان حمايت كرد و بيانيه ارتش و  مرسي، االزهر به جاي پشتيباني از اسالم
به هر حال االزهر پس از دوره ) ايت شفقناالسيوفي، س. (نقشه راه آن را مورد تأييد قرار داد

اصالحات، استقالل چنداني در مواضع سياسي اجتماعي خود نداشت و به عنوان تابعي وابسته 
البته با اين وجود، هنوز در االزهر، علمايي . كرد هاي دولت حاكم عمل مي نسبت به سياست

ت ندهند و تابع تصميمات كردند استقالل رأي خود را از دس شدند كه تالش مي پيدا مي
  .دولتي نشوند، اما اين ويژگي بدنه اصلي االزهر نبود
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 چرايي ناكارآمدي پروژه اصالحات االزهر. 4-4
دهد اصالحات ساختاري محمدعلي پاشا در مقايسه با اصالحات  شواهد نشان مي

ين امر را البته ريشه ا. جمال و عبده در عمل از موفقيت بيشتري برخوردار شد محتوايي سيد
نبايد تنها در قدرت اقتصادي يا نظامي و يا حتي برتري برنامه اصالحي محمدعلي پاشا 

اي  رسد دسته جستجو كرد، گرچه تأثير اين امور نيز واقعيتي انكارناپذير است؛ اما به نظر مي
ها اشاره  ترين آن كنند كه به مهم از عوامل ديگر نقش مؤثرتري در اين مهم ايفا مي

  .ددگر مي
  وجوب اطاعت از حاكم جائر. 4- 4- 1

سيدجمال آرزو داشت تا فقهاي االزهر، رهبري سياسي اجتماعي جامعه مصر را به 
دست گيرند و جامعه را در مسير هدايت به پيش ببرند، اما متأسفانه اين آرزوي سيدجمال 

عدم توفيق  ترين عامل رسد مهم گونه كه اشاره شد به نظر مي همان . در االزهر محقق نشد
برنامه اصالحي سيدجمال و عبده در االزهر را بايد در مباني فقهي علماي االزهر درباره 
چگونگي تعامل با حاكم جائر بررسي كرد؛ نه در ماهيت برنامه پيشنهادي اصالحي كه از 

نظريه غالب در فقهاي اهل سنت همانا اطاعت . سنگ ارائه شد سوي اين دو شخصيت گران
آنان عزل حاكم جائر و مخالفت با او، حتي در قالب تظاهرات . ائر استاز حاكم ج

هاي نظام  از اين رو االزهر در خدمت سياست )1391ميرعلي، (. دانند آميز را حرام مي مسالمت
هاي متضاد و متناقض آن به صرف استناد به اين نظريه حمايت  سياسي برآمد و از سياست

هاي ديكتاتوري جمال  رفتار االزهر در دوره حكومتتوان در  اين مهم را مي. نمود
عبدالناصر، انور سادات، مبارك و دهه اخير در مواضع اين نهاد علمي در برابر مرسي و 

 .دولت نظامي مشاهده نمود

 انسداد باب اجتهاد. 4- 4- 2

سيدجمال، . در اين دوره، باب اجتهاد مسدود و از علوم عقلي همچون فلسفه خبري نبود
. دانست سنت مي خبري علماي االزهر را، همين انسداد باب اجتهاد در اهل ز عوامل بييكي ا

وي از تقليد بيزار بود و انديشه انسداد باب اجتهاد كه در ميان علماي اهل سنت شهرت دارد 
وي معتقد بود  )113: م1965امين، (. خواند دانست؛ از اين رو علما را به اجتهاد فرا مي را باطل مي

ن فرآوري و تبيين مسائل و حوادث جديد در چارچوب ضوابط و قواعد ديني، امكان بدو
همگي ناشي از انسداد باب اجتهاد ... سكوت، انزوا و انفعال سياسي و . پيشرفت وجود ندارد

گو و  است؛ زيرا حوادث و رويدادهاي جديد جهاني فقط در سايه فقه پويا، نيرومند و پاسخ
جمال  بنابراين، سيد )115- 116: 1375جمعي از نويسندگان، (. قابل استفاده استفقيهان آشنا به زمان 



 

  

115 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  دهمشماره  
  94 پاييز 

  برنامه اصالحي
  حوزه علميه قم و
  االزهر و كارآمدي

  ها در تحوالتآن
  سياسي ايران و مصر

  )120تا  95(

گفت، اغلب  وقتي در كشورهاي سني مذهب، به ويژه زماني كه عليه حكام جائر سخن مي
كرد  داد، نه علما و نخبگان آن كشور را، و سعي مي هاي مردم را خطاب قرار مي توده

او اغلب با استفاده از پيشينه تاريخي و . ايداحساسات و عواطف مردم را تحريك نم
كرد آنان را از خواب غفلت بيدار نمايد و به مبارزه با استبداد  ها سعي مي هاي آن اسطوره

به . باره غني نيست ها در اين دانست كه منابع ديني و متون فقهي آن تهييج نمايد؛ زيرا مي
ها را به  را مورد خطاب قرار داد و آن اي، مردم مصر در خطابه 1878طور مثال وي در سال 
ها خواست تا از  تحركي در برابر ظلم استبداد مذمت كرد و از آن دليل خمودگي و بي

 )15: 1350حلبي، (. خواب غفلت بيدار شوند و شعله انقالب برافروزند

 گريدستگاه كالمي اشعري. 4- 4- 3

هاي  دجمال و عبده، تالشدر االزهر عمدتاً رويكرد كالمي اشعري حاكم بود و سي
الهيات اشعري پس از رويكرد معتزلي مأمون در . زيادي در جهت تغيير آن انجام دادند

شد و به داليلي به  دوره عباسي در سراسر مدارس تحت امر خلفاي عباسي تدريس مي
الدين ايوبي  يكي از معتقدان به مسلك اشعري، صالح. داران زيادي پيدا كرد تدريج طرف

به همين دليل، مروجِ كالم اشعري در دانشگاه االزهر شد كه اين بار تحت اشراف وي  بود،
در همان حال كه الهيات . بود و باالخره الهيات اشعري جزء مواد درسي االزهر قرار گرفت

اين طريقت ابتدا به . در رديف علوم االزهر در آمد، تصوف نيز رفته رفته اهميت پيدا كرد
اهللا و اتصال عرفاني  و زهدپيشگي تجلي كرد و سپس به عرفان، فناي فيصورت ترك دنيا 

در طوس متولد شد و ) م1058(ق 450ابوحامد غزالي در سال . با ذات خداوند منتهي گرديد
اي كه خلفاي عباسي از سويي زير نفوذ و قدرت سالجقه  زمان بود با دوره زندگي وي هم

غزالي چنان . گرفتند بيون مورد تهديد قرار ميترك بودند و از طرف ديگر از جانب صلي
سنت كسب كرد، كه مذهب صوفيه  اعتبار و حرمتي براي عرفان و تصوف نزد الهيون اهل

وي ضمناً با معرفي . نيز در برنامه درسي االزهر و ديگر مراكز آموزشي مشابه گنجانيده شد
روح سده پنجم  البد تفكر بياي در ك نمونه عالي رفتار معنوي و اخالقي توانست جان تازه

غزالي با دانشي جامع و با زندگاني به شيوه اولياي جامع و با . بدمد) يازده ميالدي(هجري 
گرچه مكاتب جديد ديگر توسط . قدرت روحي عارفانه، علم كالم را به اوج كمال رسانيد

دروس علما تأسيس شد و كتب درسي بسياري توسط نويسندگان ديگر تاليف گرديد، ولي 
داج، (. علم كالم به ويژه از اصولي كه اشعري و غزالي مدون كرده بودند، اقتباس شده است

از مشخصات كالم اشعري؛ جبرگرايي، تقديرگرايي، خمود، ظاهرگرايي، تكيه بر  )49: 1367
نقل تنها به جاي عقل، و صبر در برابر آنچه بر سر جامعه انساني توسط مستبكران و 

جمال و عبده در پروژه اصالحاتي  گونه كه اشاره شد سيد گرچه همان. آيد يمستبدان زمان م
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ها در  هاي زيادي در جهت تغيير اين رويكرد غالب انجام دادند، اما تالش آن خود، تالش
آنان  )125: 1385عنايت، (. هاي درماندگي فكري را درمان كند سطح باقي ماند و نتوانست ريشه

لي و فلسفي را تا حدي وارد االزهر نمايند، اما در برچيدن بساط تنها موفق شدند جريان عق
الدين  اشاعره ناكام ماندند و كالم اشعري به همراه فقه شافعي كه از ديرباز توسط صالح

  .ايوبي وارد االزهر شده بود؛ همچنان پابرجا ماند
ماي به دليل انسداد باب اجتهاد و فقدان رويكرد عقلي و پذيرش كالم اشعري، عل

. انديش االزهر به هيچ وجه توان درك و پذيرش افكار جديد و مترقي را نداشتند كهنه
گري و فقه شافعي كه از قبل وارد االزهر شده بود، زمينه الزم براي اصالحات  تفكر اشعري

اطاعت از حاكم جائر و اهميت علوم . ساخت رفت از وضعيت فعلي را فراهم نمي و برون
توانست عرصه  علوم عقلي كه در تفكر اشعري منزلت وااليي داشت، نمي نقلي در مقايسه با

در مجموع، بايد اذعان . را براي تفكر انقالبي و اصالحي و در نتيجه، علوم جديد فراهم سازد
كرد كه در عمل، اصالحات مورد نظر سيدجمال، نه تنها لباس تحقق نپوشيد، بلكه االزهر 

البته در اين ميان نبايد نقش سياست . تر گرديد مصممگري و فقهي خود  در تفكر اشعري
سازي االزهر به دولت و همچنين نقش جمال عبدالناصر در انتخاب   محمدعلي پاشا در وابسته

  .رئيس االزهر توسط دولت را در اضمحالل استقالل االزهر ناديده گرفت

  گيري نتيجه
سنت در جهان اسالم  شيعي و اهل حوزه علميه قم و دانشگاه االزهر، دو نهاد علمي معتبر

ها اصالحاتي صورت  گرانِ اين دو مركز داشتنند، در آن هستند كه بنا به اهدافي كه اصالح
رفت تغييرات بنيادين دست كم در محيط  پس از اجراي پروژه اصالحات انتظار مي. گرفت

باشد، اما در مصر  ها؛ يعني دو كشور ايران و مصر از جمله آثار و پيامدهاي آن پيراموني آن
هاي دولت شد و از آن  نه تنها اين انتظار تحقق نيافت، بلكه بالعكس االزهر تابع سياست
دليلِ اين امر را . گذار نبود زمان به عنوان متغير مستقل در تحوالت سياسي اجتماعي مصر اثر

اهل  بايد در ماهيت و اهداف متفاوت پروژه اصالحات و نيز ذات انديشه و تفكر فقهي
  :آن اشاره خواهد شد  ترين محورهاي سنت جستجو كرد كه به مهم

خارج تحصيل كرده در انديشه اصالح در االزهر، ابتدا از سوي كساني مطرح شد كه . 1
ابتدا محمدعلي پاشا برنامه اصالحي را اعمال و سپس سيدجمال، اولين كسي بود كه . بودند

از خارجِ االزهر وارد شده بود؛ گرچه اين برنامه برنامه اصالحي االزهر را ارائه كرد كه 
در حالي كه انديشه . توسط عبده ادامه يافت، اما فراگير نشد و مقبوليت همگاني پيدا نكرد

 .اصالحي در حوزه علميه قم توسط مدرسين آن مركز و در درون آن سرچشمه گرفت
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را از دست داد و وابستگي به لحاظ مالي، االزهر از زمان محمدعلي پاشا استقالل خود . 2
در زمان جمال عبدالناصر، اين وابستگي يك گام به جلوتر . شديد مالي به دولت پيدا كرد

شد، از اين پس توسط رژيم  رفت و رؤساي آن نيز كه تا آن زمان، توسط علما تعيين مي
فراهم  گرديد كه اين امر، موجبات وابستگي همه جانبه االزهر به نظام سياسي را منصوب مي

 .هاي علمي شيعي، استقالل مالي خود را از دولت حفظ نمود اما حوزه. نمود
مشهور فقهاي اهل سنت، اطاعت از حاكم جائر و همكاري با وي را به استثناي . 3

بالعكس در فقه سياسي شيعه، حرمت چنين عملي . اند برخي موارد خاص واجب دانسته
دستگاه كالمي اشعري كه . رود شيعه به شمار مي محرز بوده و اين مسئله از مشهورات فقه

بديهي است اين دو امر، نقش . بر االزهر حاكم بود، نقش مهمي در ايستايي االزهر داشت
  .مؤثري در وابستگي نهاد علمي االزهر به دولت ايفا كرد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

ش پس از وفات مرحوم حاج شيخ 1323بود كه در سال ي از جمله علماي )ره(امام خميني  .1
ايشان به اين دليل . مرحوم بروجردي را به اقامت در شهر قم تشويق كرد ،عبدالكريم حائري يزدي

از بروجردي حمايت به عمل آورد كه مرحوم بروجردي داراي سابقه مبارزاتي عليه رضاخان بوده 
 .است

ُس الُْمْؤِمِن وَ «  .2
ْ
ِقيةُ تُر ُز الُْمْؤِمنِ  الت

ْ
ِقيةُ ِحر  .»الت

االزهر ] آموزشي[در آن زمان تالش كردم شيخ االزهر محمد انبائي را به اصالح : گويد عبده مي  .3
خلدون دادم و از فوايد آن  به وي پيشنهاد تدريس مقدمه ابن مثالً. ولي وي سر برتافت ،اقناع كنم

 )61ش: 1384فضل الرحمن، (. نيست گفتم، اما پاسخ منفي داد و گفت چنين چيزي رسم
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