
 

 

115 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 

 ي سياسيانديشه
 اهللا بروجردي:آيت

 ورزي ياسياست
 پرهيزيسياست

 )130تا  115(

 اهللا بروجردي:ي سياسي آيتانديشه
 پرهيزيورزي يا سياستسياست

 ∗38Fنيارضا عيسي
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 چكيده

دهي راستاي ترسيم چگونگي حضورِ روحانيت در سامانپژوهش حاضر، در 
ي سياسي دهد كه مباني ديني سيرهزندگي سياسي مردم ايران، به اين پرسش پاسخ مي

ي اين پژوهش، شناخت شان چيست؟ لذا مسألهاهللا بروجردي در دوران زعامتآيت
چه در نحوه ي ورود به سياست و له، چه در نحوهورزي معظمهاي ديني سياستريشه

هاي علميه، مراجع تقليد و دهد كه چگونه حوزهاست و نشان مي پرهيز از سياست
اند. هاي اتخاذشده توسط ايشان بودهاهللا بروجردي، تابع سياستعصر آيتفقهاي هم

 -بنابر مقتضيات زمانه  -كه در دوران زعامت ايشان جادر اين پژوهش، از آن
ور كار بوده است، از روش پديدارشناسانه استفاده در دست ورزيِ تفكيكيسياست

اهللا بروجردي اگرچه در چون آيتورزي، فقهايي همسياست ايم. بنابر اين نوعكرده
كردند، اما نسبت به مسائل ديني حساس بودند و در مواردي نمي امر سلطنت دخالت

هاي له از جريانعدم حمايت معظم دادند؛نيز به كارگزاران نظام سياسي تذكراتي مي
تر روحانيون در مخالفت با نظام سياسيِ فكري حوزوي و فقهايي كه بر حضور بيش

حاكم اصرار داشتند، شاهد بر اين مدعاست. مدعاي اين پژوهش آن است كه 
بر دوريمبتني -اهللا بروجردي در دوران آيت - ي قمي علميهورزي در حوزهسياست

شده است. اين ليل فقدان اقتضائات زمانه تنظيم ميدجستن و پرهيز از سياست به
اهللا كاشاني ي سياسي فدائيان اسالم و آيتله را با انديشهي سياسي معظمروش، انديشه

 كند.متمايز مي
 كليدي: هايواژه

 ورزي،اهللا بروجردي، سياستي علميه قم، آيتي سياسي اسالم، حوزهانديشه
 كاشاني، فدائيان اسالم.اهللا پرهيزي، آيتسياست

                                                      
 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ∗

)r.eisania@isca.ac.ir.( 
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 مقدمه
ها و نهادها غالباً براي تشريح و تبيين موقعيت و جايگاه افراد، جوامع، سازمان

ديگر، عبارتشود؛ بهها توجه ميآن -يعني به گذشته و آينده  -به دو جانب 
رفت اندازه پيشرفت يا پسكه چهها و اينجهت تحليل موقعيت هريك از آن

اند؛ آيا به اهدافي كه در سر داشتند، دست يا در كارشان موفق بودهاند؛ آداشته
ها نظر ي آنيابي به پاسخ، به دو حسِ گذشته و آيندهاند يا نه؟ جهت دستيافته
دهد اين ي ذهني و عيني محقق را شكل ميچه مسألهافكنند. در اين مقاله، آنمي

كه يه و روحانيون، و ايني علماست كه براي تحليلي منطقي از وضعيت حوزه
اند؛ آيا خود اختصاص دادهورزي بهآنان چه درصدي از امتياز را در سطح سياست

 روحانيون امروز، خروج از انديشه، منش و يا رفتارِ پيشينيان خود در ساحت
تاريخ ي علميه يااند يا نه؛ نيازمند اين هستيم كه به تاريخ حوزهسياست داشته

 اهللا بروجردي نظر بياندازيم.آيتچون سازاني هم
كه از بروجرد به اصفهان سفر كرده بود، پس از گذراندن  اهللا بروجرديآيت

فرمان پدر ه.ق به بروجرد بازگشت و به1314چهار سال اقامت تحصيلي، در سال 
ازدواج كرده و دوباره به اصفهان بازگشت. وي در مجموع نُه سال در اصفهان به

سالگي به نجف  27ه.ق در سن 1319مشغول بود؛ نهايتاً در سال  تحصيل و تدريس
سال اقامت  8چون آخوند خراساني بهره برد؛ پس از رفت و از محضر استادي هم

 36خواست پدر مجدداً به بروجرد بازگشت. در اين زمان او مردي در نجف به
، "محقق مدقق"، "عدل و عدل معتمد"، "سيد سند"چون: هايي همساله، با ويژگي

، "االسالمثقه"، "مروج احكام"، "خبير به قواعد احكام"، "عارف به شرايع اسالم"
نور چشمان استاد كه به "و  "الفقهاء و المجتهدينقدوه"، "العالمينعمده العلماء"

است از طرف استادش آخوند خراساني ملقب شد. چند ماه از  "هر نيكويي آراسته
بازگشت ايشان به بروجرد نگذشته بود كه پدرش رحلت كرد و او در بروجرد به 

الوثقي حاشيه زد و فتاواي او در ميان مقلدان سال ماندگار شد و بر عروه 33مدت 
شد خوانده مي "ماماالسالم آقاي آقاحسين احجت"قرار گرفت. البته در اين ايام به 

 .)405: 1379(منظوراالجداد، 
دهي زندگي اهللا بروجردي با اصرار علما به قم دعوت شد تا به سامان آيت

داليلي اين اتفاق دنبال نشد و مردم متدين ايران و جهان تشيع بپردازد؛ ولي به
اهللا وارد گود سياست نگرديد و از حيث انديشگي و رفتاري، مواضعي را  آيت
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بودند خاذ كرد كه در مقابل انديشه و رفتار آناني قرار داشت كه تالش كرده ات
(فرهنگ پرهيز بود وي به قم بيايد و رهبري جامعه را برعهده بگيرد؛ وي سياست

پرهيزي خود را در اهللا بروجردي علل سياست . آيت)338: 2تا، جدواني، بي و 1381انديشه، 
 كرد:دو چيز خالصه مي

(مؤيد ادعاي  "نبودن كارها و حوادث سياسي با شرع و شرعيتمرتبط". 1
ي تحريم رفراندوم انحالل مجلس هفدهم است ما). اين سخن و موضع وي درباره

 گويد:كه مي
چون رفراندوم امري است سياسي، و انحالل مجلس هفدهم ارتباطي «

و  اي بدهمخصوص اعالميهتوانم در اينبا شرع و اصول دين ندارد، نمي
 .)423: 1379(منظوراالجداد، شركت مردم را در امر رفراندوم تحريم كنم 

اشتباهات در مشروطه، «شده . چون گفته"كردن در سياستترس از اشتباه". 2
اهللا نوري شد، تأثير اهللا شيخ فضل چه كه منجر به شهادت آيتخصوص آنبه

. مؤيد اين )28: 1382 (جعفريان،بسياري در عدم دخالت بروجردي در سياست داشت 
گفتند: در جلسات مشورتي مدعا سخنان خود مرحوم بروجردي است كه مي
اهللا اشتباه كرد و ي شيخ فضلمرحوم آخوند خراساني بودم و ديدم كه ايشان درباره

؛ )25: 1366(دواني، ترسم در سياست آن است كه من هم دچار چنان اشتباهاتي شوم 
. به)408: 1380و حسينيان،  111: 1390فر، (هاشميانين ختم گردد زيان مسلماشتباهي كه به

كنم؛ گونه دخالتي نميمن به امور مملكتي هيچ«گفتند: خاطر اين داليل بود كه مي
 .)69: 1378(مركز بررسي اسناد، » نمايممن فقط روي امور شرعي دخالت مي

داليل به -ست طور مستقيم از دخالت در سيااهللا بروجردي اگرچه به آيت
سالي كه در قم بودند،  16پرهيز داشتند، ولي اقدامات ايشان در طول  -گفته پيش

؛ )8و  7: 1382(جعفريان، ي علميه مهيا كرد ورزان حوزهبستري را براي سياست
 )88-82: 1340(دواني، اقداماتي كه از تصحيح، نشر و چاپ كتاب براي طالب گرفته 

چون محمد محققي يان خارج از كشور و اعزام نمايندگاني همتا ايجاد ارتباط با شيع
-65: 1339(مكتب اسالم، و مهدي حائري به برخي از كشورهاي اروپايي و امريكايي 

، تأسيس مجله، ايجاد ارتباط با علماي مصر و شركت در تأسيس دارالتقريب )69
نهايت نيز،  ي ديني و مذهبي روحانيت داشت؛ درشدن انديشهكه نشان از جهاني

لحاظ علمي و هم به -ي بعد شمار زيادي از آنان تربيت نسلي از فضال كه در دوره
 دار شدند. ي علميه عهدهنقش فعالي را در حوزه -هم سياسي 
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اهللا بروجردي در قاب ذهن ما شكل گرفته،  با اين وجود، سيمايي كه از آيت
براي اثبات مدعاي خود و پرهيز بود. نويسنده اين است كه وي مرجعي سياست

 تر، مقاله را با محورهاي زير دنبال خواهد كرد:ي تحليلي شفافبراي ارائه
اهللا بروجردي كه مرتبط با سياست  . شناخت جريانات و حوادث دوران آيت1

كردن صنعت اهللا كاشاني در نهضت ملي بودند؛ مثالً جريان فدائيان اسالم و آيت
 نفت ايران.

اهللا بروجردي  رفي حوادثي كه از جانب رژيم ايجاد شد و آيت. شناخت و مع2
 ها واكنش نشان داد؛ مانند اصالحات ارضي و موارد ديگر.نسبت به آن

 اهللا بروجردي و بيان مواضع آنان. ي آيتدوره. معرفي مراجع و مجتهدين هم3

 اهللا بروجردي جريانات، حوادث سياسي و مواضع آيت
ه، جريانات و حوادثي است كه در دوران مرجعيت موضوع اين بخش از مقال

ي ها، مواضع و تجربهاهللا بروجردي اتفاق افتاد و موجب اين شد تا واكنش آيت
نمايش گذاشته شود. معموالً اهللا در تقابل يا همراهي با آن به ورزي آيتسياست
ن را ميزان مشاركت سياسي ايشاگران نيز براساس اين مواضع و رفتارها، تحليل

اهللا بروجردي فردي  دهند كه آيا آيتها پاسخ ميكنند و به اين پرسشارزيابي مي
انديشيد؟ آيا اقتضائات زمانه، ايشان سياسي بود يا به جدايي بين دين و سياست مي

ها كشاند يا نه؟ ما نيز براي درك بهتر اين مسائل و يافتن العملرا به اين عكس
اي كه نه، بهتر ديديم كه به جريانات و حوادث سياسيزميهاي منطقي در اينپاسخ

 ي ايشان اتفاق افتاده بود، بپردازيم.در دوره

 اهللا بروجردي الف. فدائيان اسالم و آيت
ي ديگري از سال از نهضت مشروطه، روحانيت وارد مرحله 44با گذشت 

توان نميورزي شده است؛ دوراني كه بدون گروه فدائيان اسالم ي سياستتجربه
نظرانِ حوزوي، ي برخي از صاحبگفتهورزي روحانيت پرداخت. بهبه سياست

ي قم با سياست و مباحث سياسي در ي علميهيكي از مجاري درگيرشدن حوزه
شده است  سال از مرجعيت مطلق بروجردي سپريكه تازه پنج - 1329هاي سال

صفوي و شخصيت دوم فدائيان هاي فدائيان اسالم از جمله شهيد نواب سخنراني -
. )164: 1380؛ يزدي، 109-108تا: (هاشمي رفسنجاني، بيباشد مي "عبدالحسين واحدي"اسالم 

اند. از باب تأثير پذيرفته ها از نواب صفوياين دوران، دوراني است كه خيلي
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ي سليمانمدرسه طالب كه از -توان به تأثيرپذيري مقام معظم رهبري مثال، مي
هاي انقالبي را نواب گويند: اولين جرقهاشاره داشت. ايشان مي -مشهد بودند خان 

ي در دهه پذيري از نواب سبب شد كهوجود آورد و حالت رنگصفوي در ما به
(سايت رهبر معظم انقالب: ، اولين حركت مبارزاتي ما (روحانيون) شروع شود 30

http://www.leader.ir(. 
اهللا بروجردي و فدائيان اسالم امري  الف ميان آيتكه اختبا عنايت به اين

كه اين اختالف تا چه حد و به چه دليلي بوده است، مسلم و روشن است، اما اين
اي كه غرضانه است؛ در اين مقاله، فقط تا اندازهوجوي بينيازمند تحقيق و جست

كرده و اهللا بروجردي اشاره داشت، اكتفا  ورزي آيتسياست يبتوان به تجربه
 بحث را در دو سطح (اجمالي و تفصيلي) دنبال خواهيم كرد.

 الف. سطح اجمالي

ي ميزان اختالف بايد گفت كه اين امر از سخنراني عليه هم، تا درباره
خوانيم: رفت. در اسناد تاريخي مي زدن نيز پيشدرگيري فيزيكي و كتك

كرده و در مخالفت، تا اهللا بروجردي را نفي  فدائيان اسالم، مشي سياسي آيت«
 :1379(منظوراالجداد، » ي پخش اعالميه و سخنراني بر ضد وي پيش رفتندمرحله

رسيد كه با جايي و اين مشي ادامه پيدا كرد و به )376-375: 1371؛ دواني، 416-417
به درگيري فيزيكي و زدوخورد عليه هم نيز  1329خرداد  14ي توزيع اعالميه

 .)94-90: 1384(رهنما، رسيد 
پذيرد و را نمي "فدائيان اسالم"اهللا بروجردي نيز مشي مبارزات سياسي  آيت

داند؛ لذا در مقابل آنان واكنش نشان داده و برخي از رفتارهاي آنان را غصبي مي
صورت نيست؛ با آخر دعوت به اسالم و مبارزه براي اسالم كه بدين«گويد: مي

؛ سلطاني 119: 1390فر، (هاشميان» ود مبارزه كردشتهديد و غصب اموال مردم كه نمي

. فدائيان اسالم به اين سخنان واكنش نشان دادند. نواب صفوي )37: 1370طباطبايي، 
كه كارشان غيراسالمي ضمن بيان اين مطلب كه هدف ما مقدس است و براي اين

 گويد:اهللا مي آيتكند و در پاسخ اهللا اشاره ميي رسولجلوه پيدا نكند، به سيره
گيريم، براي تشكيل چه ميگيريم؛ آنمي "قرض"ما به قصد «

هاست. هنگامي حكومت علوي است. هدف ما مقدس و مقدم بر اين
پردازيم. كه حكومت علوي را تشكيل داديم، قرض مردم را مي
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كه كرد؛ چنانپيامبر(ص) هم در هنگامي كه ضعيف بود، چنين مي
» شمردچنين كرد و اين عمل را جايز ميدر جريان ايل قريش 

 .)44-43: 1370؛ سلطاني طباطبايي، 119: 1390فر، (هاشميان

 ب. سطح تفصيلي 

اهللا بروجردي با  در توضيح تفصيلي، جهت تشريح و تبيين مناسبات آيت
توان به موارد زير طور خاص)، ميطور عام) و نواب صفوي (بهفدائيان اسالم (به

 اشاره داشت:

 . اعزام نيرو به فلسطين1

هاي خود را در حمايت از فلسطين از نواب، فعاليت–كه محور كاشانيبا اين
تالش كردند  1327آغاز كرده بودند، كاشاني و نواب در سال  1326ماه اواخر دي

جهت فدائيان اسالم در قم مشغول عمالً نيروهايي به فلسطين اعزام كنند؛ بدين
رو به فلسطين شدند و دفتري را در مدرسه دارالشفا بازكرده تبليغات براي اعزام ني
اهللا خوانساري با صدور  كه آيتآورند. با اينعمل نام بهو از داوطلبان ثبت

اهللا  اي اين اقدام فدائيان اسالم را تأييد و از آن پشتيباني نمودند؛ ولي آيتاعالميه
در مقابل خوانساري قرار گرفته و تنها با اين امر مخالفت كردند، بلكه بروجردي نه

گويد: شخصي مثل ي مشتركي كه باهم داشتند، ضمن انتقاد به وي ميدر جلسه
(دهنوي، اي ندارد، اقدام كند شما نبايد به كاري كه عاقبت آن روشن نيست و ثمره

 ي اعزام نيرو ادامه پيداباره. اين موضع بروجردي در)32: 1384؛ رهنما، 46: 1361
زبان عربي و با امضاي حسين اي به، وي بيانيه1327خرداد  9كه در د، تا اينكنمي

آوري نيرو و اعزام كند كه در آن خبري از جمعالطباطبايي البروجردي صادر مي
 -اي از قرآن شروع شده بود كه با آيه -نيرو به فلسطين نيست؛ بلكه در آن بيانيه 
 و ساير كشورهاي جهان نيز خواسته از خدا طلب ياري و از مسلمانان ايران

شود كه در حق يهود نفرين كنند و در حق برادران مسلمان دعا كنند كه در مي
 .)33: 1384؛ رهنما، 459-456: 1379(منظوراالجداد، اين ميدان جنگ فاتح گردند 

 ي رضاشاه به قم . ورود جنازه2

يد از قاهره توسط ي رضاشاه باشده، جنازهتعيينهاي ازپيشبراساس برنامه
شده  هواپيما به اهواز، سپس با قطار از طريق انديمشك، دورود، اراك به قم حمل
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ارديبهشت به قم  16به تهران برسد؛ البته وقتي در  1329ارديبهشت  17و در 
رسيد، بايد براي اجراي مراسم مذهبي به داخل صحن و حرم مطهر آورده شود. از 

فرستد تا ي مخصوص خود را نزد مراجع مينماينده رو از سويي محمدرضاشاهاين
ي شاه نماز گزارند؛ ولي خوانساري و صدر يكي از آنان را قانع كند كه بر جنازه

 زند و بروجردي نيز اعالمدهند و حجت خود را به ناشنوايي ميجواب رد مي
م دارد كه با جو موجود صالح نيست شركت كنم؛ از سوي ديگر، فدائيان اسالمي

اند كه كسي از روحانيون (اعم از طالب و فضاي قم را طوري آماده كرده
مجتهدين) جرأت حضور در مراسم تشييع رضاشاه را ندارند. نواب صفوي 

سر ديگر حق بهروحانيون را تهديد كرده بود كه در صورت شركت، آن عمامه
كند... ادآوري مينويسد و ياهللا بروجردي مي اي به آيتزندگي ندارد. يا در نامه

اش بر جامعه ترين مساعدتي بنمايد، جنايت و ناپاكيهركسي در اين قضيه كم
 شود؛ سهل است، ايمان او هم مورد بحث قرار گيرد.روشن مي

شود. چنين تهديدي از جانب غالمحسين واحدي به سيدمرتضي برقعي ميهم
 آن افرادي انداختهگر وحشتي است كه فدائيان اسالم در دل اين تهديد حكايت

هاي پهلوي شوند. ماجرا از اين قرار بود كه خواستند مجري سياستبودند كه مي
پاكت  وقتي قرار شد برقعي در مجلس ختم رضاشاه منبر برود، واحدي، پشت

نوشت: اگر در مجلس ختم از  -دست برقعي رساند كه به -مقوايي سيگار هما 
كنيم. نبر رفتي، شكمت را مانند سگ پاره ميم -اين مرد جهنمي  -رضاخان قلدر 

توانستند جدي نگيرند؛ چون از عملكرد فدائيان اين تهديدات را روحانيون نمي
رو نه كسي نماز خواند و نه كسي از روحانيت جرأت اسالم مطلع بودند. از اين

اي از جهت رژيم براي حفظ آبرو، عدهپيدا كرد كه در مراسم شركت كند. بدين
هاي حرم حضرت معصومه را بردند و عمامه سرشان گذاشتند و خواننامهرتزيا

؛ دواني، 87-81: 1384(رهنما، عبا بر دوششان انداختند و در مسير جنازه حركت دادند 

1371 :371(. 
هاي عبدالحسين واحدي، توانسته خصوص با فعاليت اگرچه فدائيان اسالم، به

طالب تبلغ كنند و جايگاهي را براي خودشان بودند اسالم سياسي را در قم ميان 
ي اين پندارها يك ماه بعد از تشييع ي علميه مدعي شوند، ولي همهدر ميان حوزه

اهللا بروجردي در سر  وقتي آيت - 1329خرداد  10يعني در  -ي رضاشاه جنازه
پردازد و طالب را از پرداختن به علومي كه مي شرح وظايف طالبكالس به
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دارد و افرادي را از رديف طالبين علوم ديني علوم روحاني است، باز مي خارج از
كند، فعاليت براي فدائيان بسيار مشكل و خارج و مردود و مطرود اعالم مي

اهللا بروجردي  تر اين است كه نقل شده است آيتشود. از آن سختغيرممكن مي
موقعيت و وضع مرجعيت اند كه اينان (فدائيان اسالم) با اين در اين درس گفته

كنند، انسان در عدالت و اند؛ كساني كه از اين گروه حمايت ميمن مخالف
: 1370؛ عراقي، 228: 1370ي خراساني، زاده؛ واعظ89: 1384(رهنما، كند اسالميت آنان شك مي

اهللا بروجردي و شش روز قبل از بازگشت  . چهار روز بعد از سخنان آيت)48
، اتفاقي كه نبايد بيفتد، افتاد و به1329خرداد  14لبنان، يعني در كاشاني از تبعيد 

ي فعاليت فدائيان اسالم در قم مختومه اعالم شد. چون در خاطر اين اتفاق، پرونده
هاي واحدي و سيدهاشم حسيني، در ناماين روز دو تن از اعضاي فدائيان اسالم، به

اهللا بروجردي! گمان  حضرت آيتاي كه در آن از سويي نوشته بودند: اعالميه
تر باشد؛ و از سوي ديگر، مردم را اهللا قمي كم كنيم غيرت ديني شما از آيتنمي

براي استقبال از كاشاني دعوت كرده بودند و اصرار بر توزيع و پخش آن اعالميه 
كه اهللا بروجردي و پيروانش روشن شود. با اين داشتند تا تكليف آنان با آيت

و تالش كردند تا اين اعالميه توزيع نشود، ولي  )376: 1371(دواني، لفت اي مخاعده
 اهللا خوانساري توزيع پس از نماز مغرب آيت 1329خرداد  14نهايتاً اعالميه در 

گردد. هنوز توزيع اعالميه در ميان صف دوم نمازگزاران به اتمام نرسيده بود مي
ده و با چوب و چماق به جان آوري ششود و اعالميه جمعكه درگيري شروع مي

افتند كه در نهايت فدائيان براي حفظ جان خود به صحن اعضاي فدائيان اسالم مي
برند. بعد از اين حادثه بود كه نواب، شبانه خود را مطهر حضرت معصومه پناه مي

اهللا  كه آيتاهللا بروجردي مالقاتي داشته باشد. با اين رساند تا با آيتبه قم مي
ري و صدر هم واسطه شدند و تالش كردند تا نواب با بروجردي مالقات خوانسا

اهللا بروجردي زيربار نرفت و به جريان  داشته باشد، ولي موفق نشدند و آيت
 .)94-90: 1384(رهنما، فدائيان اسالم در قم خاتمه داده شد 

 اهللا بروجردي با حوادث سياسي دوران پهلوي ي آيتب. مواجهه
نرساندن به دليل زياناهللا بروجردي به كه آيتگفته شد با اينگونه كه همان

در مورد حراست «كرد، ولي تر در وادي امور سياسي حضور پيدا ميمسلمين، كم
آمد، از شان ديني تا آن حد مراقب و مواظب بود كه هرجا فرصتي پيش مي
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و يا براي  داد؛ چه براي شاهكرد و به هركس كه مؤثر بود، پيام مياستفاده مي
. لذا در جريان اصالحات ارضي، اگرچه )185: 1376؛ فلسفي، 25: 1386(سليمي، دولت 

باور بود كه از سوي مرجعيت خطري متوجه دولت نخواهد حكومت پهلوي بر اين
ي آميزي اصالحات مورد نظرش را به اجرا گذاشت؛ در مرحلهطور احتياطشد، به

بخش،  (روحهاي علميه مواجه نگرديد ماي حوزهاولش با اعتراض و مخالفت شديد عل

همراه داشت كه موجب هاي مخالفي را با خود به. ولي بعدها واكنش)27: 1381
 اهللا اين نكته را متذكر رو در پيامي به آيتگردد. از اينتكدر خاطر شاه مي

تسنن گردد كه اين كارها را عبدالناصر در مصر انجام داده، ولي علماي اهلمي
اند؛ ولي در عوض، ما در ايران هنوز كاري انجام اعتراضي نكردند و حرفي نزده

اهللا بروجردي در پاسخ پيغامش، شاه را  اند! آيتايم، آقا مكدر و ناراحت شدهنداده
جا، اول رژيم سلطنتي برچيده شد، سپس به دهد كه در آنبه اين مطلب توجه مي
. وي )198: 1380؛ كرباسچي، 64: 1374؛ باقري، 214 :1380(شيخ فرشي، اين كارها پرداختند 

اهللا بهبهاني،  اي به آيتسرگشادهنامه ي اصالحات ارضي كوتاه نيامد و دردرباره
كه اسالم حامي حق با اعالم اين -كوشد تا هرگونه اصالحات ارضي را مي

تا «رد: دامي و اعالم )422: 1378(آبراهاميان، كند تحريم  -مالكيت خصوصي است 
 .)201: 1380(كرباسچي، » انجام بشود ارضي)(اصالحاتگذارم اين كارها ام، نميزنده

 اهللا بروجردي؛ تقابل يا تعامل؟ ي آيتدورهج. مراجع و مجتهدين هم
شان، مراتبشناخت و معرفي ايده، رفتار و مواضع حوزويان با تمامي سلسله

مجتهدين غيرمرجع و روحانيون مبلغ و يعني از مراجع و مجتهدين واليي گرفته تا 
اند، اهللا بروجردي بوده زمان با آيتكه هم )3: 1391(يعقوبي، اي گران سياسيدعوت

اهللا بروجردي ياري كند تا  ورزي آيتي سياستي تجربهمطالعه تواند ما را درمي
 تر دنبال نماييم.تر و با تيزبيني بيشي سياسي ايشان را دقيقانديشه

 بدون رساله) اهللا كاشاني (مرجع اهللا بروجردي (مرجع صاحب رساله) با آيت اختالفات آيت. 1

ي اصرار علماي قم واسطهاهللا بروجردي به ه.ش سالي است كه آيت 1324سال 
اهللا  گذارد. در اين سال، آيتي مرجعيت مطلق شيعه در قم ميعرصهو تهران، پا به

در  1323خرداد  27برد؛ چون در سر ميهساله است و در زندان ب 64كاشاني 
جرم فعاليت عليه به 1324ي شميران بازداشت شده و تا آخر شهريور درهگالب

هاي ماه حبس در زندان 15گذراندن  از متفقين زنداني بوده است. وي پس
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لوگان ها در رشت، و نهايتاً در زندان پاچهانگليسيها در اراك، سپس زندان روس
 .)34-33: 1379آبادي،  (ركنشود وارد تهران ميكرمانشاه، 

كاشاني، همانند بروجردي، شاگرد آخوند خراساني و مشاور ايشان در جنبش 
كرد. ديگر زاويه پيدا ميي سياست از همدو دربارهمشروطه بود؛ اما ديدگاه آن

ي مبارزات و حيات اجتماعي و ي دين و سياست وارد صحنهكاشاني با مشي رابطه
گذراند. شد؛ ولي بروجردي با پرهيز از دخالت در سياست روزگار ميياسي ميس

ي وقت از خود رسالهي اجتهاد رسيد، هيچدرجهسالگي به 25كه كاشاني در با اين
 گفت:يادگار نگذاشت؛ ولي ادعاي رهبريِ جهان تشيع را داشت و ميعمليه به

ها و رهبري توصيهامروز هيجده ميليون نفر ايراني، راهنمايي و «
اند؛ نه فقط ايران و مسلمانان ساير كشورهاي اسالمي، بلكه مرا پذيرفته

اند كه براي جهاد عمومي مسلمانان روسيه نيز صريحاً اعالم كرده
شناس ايران مرا مورد تكريم و  منتظر دستور من هستند. مردم حق

پيشواي  احترام قرار داده و مطيع نظرات و دستورات من هستند و مرا
 .)20: 1384(رهنما، » شناسندمي روحاني و سياسي خود

ه.ش (سه 1320اش را در ايران عليه استبداد و استعمار، از سال او كه مبارزه
اهللا بروجردي به قم) شروع كرده بود، از حمايت مجتهديني  سال قبل از ورود آيت

 بهاالدين محالتي، اهللا اهللا محمد كلباسي، آيت اهللا خوانساري، آيت چون: آيتهم
اي، اهللا خليل كمره اهللا عباسعلي شاهرودي، آيت اهللا محمود روحاني قمي، آيت آيت
اي؛ و مجتهدين نامدار ديگري چون حسن چهارسوقي، كمرهاهللا محمدباقركوه آيت

كردن مبارزات مرتضي مدرسي، مهدي نجفي، حسين خادمي و ديگران در دنبال
؛ و براي خود جايگاهي )154-153: 1372(بيل، مند بود رهسياسي ضداستعماري خود به

را تعريف نموده بود كه برآن اساس، هم رهبري سياسي و هم رهبري ديني را 
ي اين مملكت هستم؛ من من سرمايه«داشت: كرد. وي اظهار ميبايد دنبال مي

خودشان ي مسلمانان جهان كراراً اعتماد فقط رهبر مسلمين ايران نيستم، بلكه همه
 .)976: 1384(رهنما، » اندرا نسبت به من ابراز داشته

تواند همانند بروجردي در ي علمي و مبارزاتي نميكاشاني با اين شجرنامه
كه كاشاني داليل اختالف خود با جريان نهضت نفت ورود پيدا كند. با اين

 لمصدق را با شعار تكليف ديني و تقدم تكليف ديني بر تكليف وطني دنبا
كرد، ولي آن نفوذ و تأثير خود را نداشت؛ اين فقدان نفوذ و تأثير، موجب مي
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اهللا  دو مرجع شد. اگرچه اختالفات آيتميان اين اختالف، شكاف و احساس فاصله
اهللا كاشاني و بالعكس، به بحران و شكاف عميق و آشكار  بروجردي با آيت
 هاوگوي آنمباحثات و گفتمحتواي خواني متون و تحليلنرسيد، ولي با متن

توان به توان حكايت اختالف عميق فيمابين آن دو را فهميد. براي مثال، ميمي
كاشاني اشاره داشت كه در اين نطق، وي وضع مسلمانان در  1326دي  19نطق 

. )211: 1391؛ فرامرزي، 54: 1384(رهنما، كند زمان يزيد را بهتر از زمان خود معرفي مي
توان به اختالفات و دو نوع ي آن ميواسطهمقاله به مواردي كه به يدر ادامه

 كنيم.ورزي از جانب آن دو پرداخت، اشاره ميي سياستتجربه

 كاشاني و تبعيد سوم

قصد به جان شاه، كاشاني در نوك پيكان اتهام دليل سوءبه 1327بهمن  15در 
االفالك و و به فلكدستگير شده  1327بهمن  17قرار گرفت؛ از اين رو در 

اهللا بروجردي نسبت به اين امر و  سپس به لبنان تبعيد شد. او كه انتظار داشت آيت
كند، اهللا را مشاهده نمي گيري آيتتنها موضعآزادي او اقدامي صورت بدهد، نه

جان شاه، با تلگراف آقاي بروجردي به شاه مواجه قصد به بلكه ده روز بعد از سوء
ي ناگوار اعالم داشته و عافيت و ي تأثر خود را از اين حادثهگردد كه ومي

شود؛ چون در پي جا ختم نميهميناند. البته قضيه بهسالمتي شاه را خواستار شده
نفري را به قم، جهت  70بازداشت كاشاني، نواب صفوي جهت آزادي او هيأت 

شود كه م نيز اين ميي اين اقدافرستد؛ نتيجهاهللا بروجردي مي تظلم به منزل آيت
سوي تهران حركت كنند و پس از ده روز، كه بهاهللا را محاصره مي بيت آيت

شود كه دو شود. پيامد ديگر اين اقدام اين ميآباد دستگير ميكند، در حسنمي
ي فيضيه تجمع كرده و هزار نفر از روحانيون، طالب و اهالي قم در مدرسه

كه  -كه موجب مشاجرات و مداخالت سياسي  شوندخواستار اخراج افرادي مي
شوند و از آنان اظهار مي -اند ل آسايش تحصيالت طالب و روحانيون شدهحم

 .)69-67: 1384(رهنما، كنند تنفر و بيزاري مي
گذراند، وقتي از طرف مرجعيت و كاشاني كه در لبنان دوران تبعيدش را مي

كند، مايت شده باشد را مشاهده نميمردم واكنشي كه به نفع او باشد و از او ح
حمالتش را بعد از شش ماه تبعيد، عليه مرجع و مردم ايران آشكار كرده و اعالم 

 دارد:مي
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ي ها ندارد. طبقهدين هستند؛ كه كاشاني كاري به آنيك طبقه كه بي«
غيرت كه جهت تبعيت از مرجع تقليدش، فهمِ بيديگر، متدين ترسوي بي

كه نمايد. با آنگذارد و كنارگيري ميسمش را سياست ميهر حقيقتي را ا
 كدام آيه يا روايت حرام شده استدخول در سياست معلوم نيست به

 .)73: 1384؛ راهنما، 104: 1363(دهنوي، 
زدن به مرجعيتي نيست كه از اين تنها موردي از مواضع كاشاني در طعنه
كند؛ چون يكي ديگر از يق ميسياست دوري گزيده و ديگران را نيز به آن تشو

اند، نكوهش مواردي كه كاشاني با طعنه از كساني كه از سياست دوري جسته
ماندن علماي قم است. شناختن دولت اسرائيل و ساكترسميتي بهكند، قضيهمي

هاست؛ چون نبايد برادرم حق با آن« نويسد:باره كاشاني به توتونچي ميدر اين
: 1363(دهنوي،  »دهدها نميرا كسي به آن )ع (اال سهم امام داخل سياست بشوند و

 .)74: 1384؛ راهنما، 94

 شدن صنعت نفت و رفراندوم مصدقكاشاني و نهضت ملي

توان براساس آن به اي كه ميسياسي ـ هاي فكرييكي ديگر از جريان
شدن ي ملياهللا بروجردي پرداخت، جريان و حادثه ورزي آيتتشريح سياست

شدن نفت براساس مستندات تاريخي ي ملينفت است. چون واكنش وي درباره
اين است كه وي در اين حادثه، دخالت مستقيم نكرده است. دليل عدم دخالت 

كه اول و فرجامش معلوم نيست، بيان كرده نبودن جريان و اينايشان را شفاف
طر حساسيت كار و خاماند و بهتفاوت نميطور كامل بيوجود بهاست. با اين

كند كه با اهللا بهبهاني توصيه مي بودن نهضت، به روحانيت، از جمله آيتمردمي
 دارد:گونه بيان مياش را نيز ايناين جريان مردمي مخالفت نكنند؛ دليل

 من در قضايايي كه وارد نباشم و آغاز و پايان آن را ندانم و نتوانم«
دانم شدن نفت را نمييه مليشوم. اين قضبيني كنم، وارد نميپيش

كسي خواهد بود؟ البته چيست؛ چه خواهد شد؛ و در آينده در دست چه
وجه نبايد با اين حركت مخالفت كند، كه اگر با اين هيچروحانيت به

حركت مردمي مخالفت كند و اين حركت ناكام بماند، در تاريخ ايران 
: 12، ج1363(دواني، » شود كه روحانيت سبب اين كار شده استضبط مي

 .)423-422: 1379؛ منظوراالجداد، 365
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(در  شدن صنعت نفت كه در ابتدا با همراهي روحانيتجريان نهضت ملي
خصوص بعد از رفراندوم كه ، در طول مسير بهرأس آن كاشاني) همراه بود

كاشاني تالش داشت اثبات كند اين اقدام مصدق خالف دين است، با مشكالتي 
و كاشاني يكي از مخالفين اصلي مصدق و سد راه اقدامات او شناخته  همراه شد

ها، جريانات و نشريات ضد مصدقي همگي چون به شد. البته كاشاني، گروه
ها و اهللا بروجردي اذعان داشتند، جهت تالش كردند در حركت جايگاه آيت

اشند؛ ولي اهللا بروجردي را با خود همراه داشته ب اقدامات خود عليه مصدق، آيت
هاي ضد نمود و خود را وارد درگيريگيري ميبروجردي از امور سياسي كناره

كردن دولت مصدق كه درگيري كاشاني با مصدق متهمكرد. با اينمصدقي نمي
كه مصدق كار مبغوض امام زمان(عج) را انجام به اعمال خالف شرع اسالم و اين

داري از كاشاني صورت ه طرفدهد، بود، ولي بازهم بروجردي واكنشي بمي
كنند از هر راهي، كنند و تالش مينشيني نميدهد و مخالفين مصدق نيز عقبنمي

تر است را پاي مجتهدي كه وزن و منزلت مذهبي او در ميان مردم از همه بيش
 ي سياسي بكشانند.به صحنه

اهللا  يتآوردن آميدانهايي كه براي بهها و راهدر ادامه به برخي از شيوه
 كنيم:بروجردي استفاده كرده، ولي موفق نشدند، اشاره مي

 ي نظامي مخالفين مصدق. تاكتيك شاخه1
كردند كه در آن نوشته شده بود: از پيشواي بزرگ اي آمادهاين گروه اعالميه

خواستار خواهيم  -اهللا بروجردي  حضرت آيت -روحاني و مرجع تقليد ملت ايران 
ي خود عليه مردانهناموس و استقالل مملكت، با قيام جوان شد براي حفظ دين و

دهد، بار ديگر به عالم و عالميان ثابت حكومتي كه مرام كمونيستي را رواج مي
ياري خداوند متعال، ايران توانند بهپرست ميمند و وطنكند كه هنوز مردم شرافت

 .عزيز را نجات داده و از گرداب بدبختي و اسارت نجات دهند
 هاشدن كمونيست. ايجاد وحشت از غالب2

ي مبارزه اهللا بروجردي را به صحنه خواستند آيتهايي كه مييكي ديگر از راه
: 1379(جاللي، آبادي ي شمس قناتعليه مصدق بكشانند، اين مطلب بود كه روزنامه

 كند ودست مصدق را مطرح ميشدن ايران بهوحشت كمونيست )426-478
كند و حزب توده تا چند روز حكومت مصدق فرمان لنين را اجرا مينويسد: مي

 ديگر براي لغو رسميت مذهب جعفري قيام خواهد كرد.
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 مسئوليتي مصدق در برابر احكام اسالمي. بي3
اهللا  نوشت: حضرت آيت 1332مرداد  21آبادي در ي شمس قناتروزنامه

سال تاخير مسكرات را يكبروجردي؛ آيا اطالع داريد مصدق اجراي قانون منع 
آبادي) با استناد به ي قناتچنين ميراشرفي (در همين روزنامهانداخته است؟! هم

نويسد: مصدق براين نظر است كه قرآن كتاب كاملي ي دكتراي مصدق ميرساله
-974: 1384(راهنما،هاي قرآن معني ندارد و حكم قرآن حكم خدا نيست نيست؛ آيه

ي هاي ضدمصدقي براي اين بود كه بروجردي وارد صحنهالشي اين ت. همه)1009
ها، نه رهبران ها و تاكتيكمبارزاتي عليه مصدق شود. با وجود اين همه تالش

ها، نتوانستند هاي حامي آنچون كاشاني و بهبهاني، و نه گروهضدمصدقي هم
 بندند. كاراهللا بروجردي بگيرند تا عليه مصدق و اقدامات او به حكمي از آيت

 گيرينتيجه
كه به او وارد شده   ي سختي خاطر ضربهاز مشروطه، به  پس  شيعه  روحانيت

 انزوا را مبناي روش و بود، در سطح روحانيت واليي و مجتهد اعلم، سياست
داد. شاهد اين مدعاي ما، فضاي فكري و سياسي دوران رضا شاه  مواضع خود قرار

هاي ضدديني و اقدامات عليه روحانيت ستو محمدرضا شاه است كه با سيا
ورزي توأمان با سياست انزوايِ بزرگاني همسياست يشد؛ اما با تجربهپيگيري مي
تر از روحانيت اهللا حائري و بروجردي مواجه بود. در سطحي پايين چون آيت

آقا نوراهللا اصفهاني، شهيد چون حاجورزيِ روحانيوني همواليي، شاهد سياست
ي سياست را خالي اهللا كاشاني و فدائيان اسالم هستيم كه صحنه مدرس، آيت

ورزي همراه ساختند. البته بايد عنايت نگذاشتند و تاريخ روحانيت را با سياست
اي در حفظ اهللا بروجردي، نقش بنيادي چون آيتداشت كه مرجع بزرگي هم

م حوزوي ايفا نمودند؛ اساس روحانيت، دفاع از روحانيت و جان بخشيدن به نظا
 و سياست  ي علميه حوزه  تقويت  در اين دوره روي  مرجعيت  ي اصلي تكيه چون

ي پرهيزي بود. البته اين نكته هم الزم به ذكر است اگرچه در دوران تجربه
اهللا كاشاني  اهللا بروجردي، جرياناتي چون فدائيان اسالم و آيت ورزي آيتسياست

اهللا را با عالمت  ورزي آيترضا شاه را داشتيم كه سياستو حوادث دوران محمد
ورزي ي سياستتجربه  وضعيت  ساخت، ولي در مجموع، بررسيسوال مواجه مي

منجر به پيدايش   بروجردي  اهللا آيت  ي مرجعيت در دوره  ي قم ي علميه حوزه
ديدي پذيري، فصل جگريزي به سياستطالب جديدي شد كه با تغيير از سياست
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 ي قم رقم زد.ي علميهورزي حوزهرا در سياست
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 سايت مقام معظم رهبري: .18
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اهللا سيد محمدباقر سلطاني  ). مصاحبه با آيت1370(سلطاني طباطبايي، سيدمحمدباقر  .19
 .44-43طباطبايي، مجله حوزه، ش

). مبارزات روحانيون و وعاظ مساجد به روايت اسناد. 1386اهللا (سليمي، حشمت .20
 تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.

). تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيدايش انقالب 1380شيخ فرشي، فرهاد ( .21
 مي. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.اسال

گويي مشترك؛ خاطرات محمد عبايي ). بخش دوم خاطره1365عبايي، محمد ( .22
 ، زمستان.5خراساني، مجله ياد، سال دوم، ش

 ها. تهران: رسا.). ناگفته1370عراقي، مهدي ( .23
 ). الگوي زعامت. تهران: انتشارات الهيجي.1379آبادي، محمد (علي .24
 ). دين در ايران عصر پهلوي دوم. تهران: نشر علم.1391فاطمه (فرامرزي،  .25
شماره  ).). گفتگو با دكتر مصطفي محقق داماد (بخش سوم1381فرهنگ انديشه ( .26
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االسالم فلسفي. تهران: مركز ). خاطرات و مبارزات حجت1376فلسفي، محمدتقي ( .27

 اسناد انقالب اسالمي.
). تاريخ شفاهي انقالب اسالمي. تهران: مركز اسناد انقالب 1380غالمرضا (كرباسچي،  .28

 اسالمي.
 .44-43اهللا بروجردي، مجله حوزه، ش  ي آيتنامه). ويژه1370لنكراني، فاضل ( .29
 .4 ش ،2آلستر، س  درياچه  در ساحل  اسالم  خشبجان  ). نسيم1339اسالم (  مكتب  مجله .30
خرداد به روايت اسناد 15). قيام 1368ت اطالعات (مركز بررسي اسناد تاريخي وزار .31

 ). تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.1ساواك (ج
ي اجتماع و سياست. ). مرجعيت در عرصه1379منظوراالجداد، سيد محمدحسين ( .32

 تهران: انتشارات شيرازه.
 شمار.اسناد و گاه تا). دوران مبارزه، خاطرات، تصويرها،هاشمي رفسنجاني، اكبر (بي .33
شناسي رفتار سياسي مراجع تقليد. تهران: دانشگاه ). گونه1390فر، سيدحسن (هاشميان .34

 امام صادق(ع).
االسالم والمسلمين محمد واعظ). مصاحبه با حجت1370زاده خراساني، محمد (واعظ .35

 .44-43زاده خراساني، مجله حوزه، ش 
 مد يزدي. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.اهللا مح ). خاطرات آيت1380يزدي، محمد ( .36
ها در تحوالت سياسي ). مراتب روحانيت و نقش آن1391يعقوبي، عبدالرسول ( .37

اجتماعي ايران معاصر. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم 
 ي دوره دكتري علوم سياسي.سياسي، رساله
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