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چکیده

تنازع جدّی علما بر سرِ مشروطه و مشروعه ،قربانیشدد ربردر برجةد

دینی نظیر شیخ فضل هلل نوری و سید عرد هلل بهرهانی ،سرخوردگی علمدا و
قد ماتی نظیر جمعآوری رساله بای مهد سیاسدی ده برخدی علمدا دو

میددرز ی نددا ینی در تمایددت ز مشددروطه نداش د ه بودنددد و جر یددینشددد

خو س هبای مذبری -سیاسدی روتدانیو ز جملده دل دوم مد مّ قدانو

ساسی مشروطه ،باعث تةلط تکنو ر تبای سدکورر بدر ر دا قددرت

برآمده ز مشروطه شد .در ین شر یط روتانیت در موضعی نفعدالی قدر ر

گرف ند .آیت هلل بروجردی مدت وتابی پس ز آیت هلل تا ری ،بهعنو
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یکی ز روتانیو برجة ه مورد توجه شیعیا قر ر گرفت .ندابی به تیات

سیاسی آیت هلل بروجردی طینشد ِ رونددی ثابدت ،مشدص

و مددوّ در

ندیشهی سیاسی یشا ر نشا مدیدبدد .وی در آغداز ز لددوی ر یجدی

پیروی می رد ه برخی علمای دورهی فویه و قاجار مدّ نظر د ش ند لذ

در مور عرفی و تیط سلطنت دخالت م ری می رد و بیش ر در مةدا لی
ه در توزهی شرع قر ر میگرفت ،مد خله نمود؛ ما بعد ز رویکردبدای

غربگر یان رژی پهلوی و خالیشد سلطنت ز ارویژهبدایی ده نظدام

فکریِ روتانیو شیعه ز شاه سالم پناه ن ظار د ش ند ،وریت عام فقهدا ر

مطرح رد .لر ه ندیشه سیاسی بروجردی ،برخالف آنچده مشدهور سدت،

جد ی ز قدد مات عملدی و و دن بدای وی نةدرت بده مةدا ل مص لد

سیاسی نردود و بارقده بدایی ز یدن مدر ر در رتردا بدا تیدات عملدی وی

میتو رزیابی نمود .ین مقاله بر آ ست تا با روش تو یفی-تحلیلی و
برپایهی منابع مک وب و مصاتره ،ر بطهی دین و دولت در عصر غیردت ر
ز منظر ندیش سیاسی آیت هلل بروجردی بررسی و تحلیل نماید.

واژگان کلیدی :آیت هلل بروجردی ،شاه ،سدلطنت ،روتانیدت ،ندیشده
سیاسی.

مقدمه

تکاپوبای سیاسدی در یدر پدس ز سدقو پهلدوی ول ر مدیتدو در سده نحلده مدذبری،
مونیة و ناسیونالیة مورد بررسی قر ر د د :در بررسی عملکرد جریا مذبری ،سده خدط
مشی فکری فد یا سالم به ربرری نوّ ب فوی ،جناح سیاسی به ربرری آیت هلل اشدانی

و جناح سنّ ی به مرجعیّت توزه علمیه ق به زعامت آیت هلل بروجردی بود ه بعدد ز ید
دبه ف رت ،توزه علمی قد ر ز سدال 1364ق (1323ش) بده مددت پدان ده سدال بده عهدده
گرفت .بدینترتیب ی

دورة نةر اً طورنی و قابل توجه تاریخ یر مقدار دور زعامدت

یشا بود ،دوره ی ه ز نظدر گف مدا سیاسدی یکدی ز نقدا مهد تداریخ تشد ّیع محةدوب
میشود و پژوب

در ین تیطه مه و ضروری مینماید.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 137 /

تألیفاتی ر ه در خصوص آیت هلل بروجردی ورت گرف ه ست میتو به سده دسد ه

تقةی

رد .در ب د خاطر ت شاگرد آیت هلل بروجردی قر ر د رد ده سد و فقدر ت بدر

تحقیقی درباره یشا محةوب میگردد .با ین بمه به دریل گونداگو ز جملده فر موشدی

روید دبا ،برخی تدس و گما بای

ی

تکومت ید ولوژی

دقت و نی شر یط سیاسدی بعدد ز نقدالب و یجداد

شیعه ( ه لر ه دیدگاهبای آیت هلل بروجردی میتو نةت مقدوّم

آ باشد) ین دس ه ز منابعِ پژوب بای تاریصی ر باید بدا ت یدا مدورد بررسدی قدر ر د د.

دس دوم ب و مقارتی ست ه نه به تفکّر ت سیاسی ،بلکه به بررسی جهدتگیدریبدای

آیت هلل بروجردی در منازعات سیاسی وقت پرد خ ه و تقریراً ثر تحقیقداتی ده یدن دورة

تاریصی ر بررسی رده ز جهتگیریبای سیاسی آیت هلل بروجدردی غافدل نماندده سدت.

آثاری و « :نهضت روتانیو یر » ثدر علدی دو ندی (« ،)1358جریدا بدا و جندر بدای

مذبری -سیاسدی یدر سدالبدای  )1381( »1320-1357نوشد رسدول جعفریدا  « ،دال

فربندی -سیاسی رژید پهلدوی و روتانیّدت تشدیع پدس ز ودتدای  28مدرد د بدا تکیده بدر

تالشبای آیت هلل بروجردی» مقاله ی ز مهدی مهرعلید ده (« ،)1384نیروبدای مدذبری بدر
بة ر تر ت نهضت ملّی»( )1384ثر علی ربنما و نی

اب «مرجعیّت در عر ه ج مداع و

سیاست» ( )1379ثر تةین منظور رجد د نمونه ی ز ین آثار مدیباشدد .تدازهتدرین تحقید
ه میتو آ ر در ین دس ه گنجاند ثر مال رضوی تحت عنو «برب ن

مرجعیّدت،

تکومت و جامعه در دور مرجعیت آیدت هلل بروجدردی» ( )1393سدت ده سدعی درده

رو بط مرجعیّت ،دولت و جامعه ر در عصر آیت هلل بروجردی مورد بررسی قر ر دبدد .وی

بر ند در پاره ی مو رد با مرجع قر ر د د خاطر ت شداگرد آیدت هلل بروجدردی ،ده در

تیط دین و دولت سصن ر نده ند ،مرتکب ش راه شده لیکن یدن تحقید طالعدات مناسدری

در باب ر بط مرجعیت و سلطنت در ین دوره بهدست میدبد .با یدن بمده رسدالت تحقید

رضوی با مقاله تاضر در و اوی سیر ندیشه سیاسی آیت هلل بروجردی م فداوت مدیباشدد.

در مجموع تحقیقاتی ز ین دست با پژوب

تاضر تفاوت مابوی د رندد و غالرداً بدهو سدطه

پذیرش بی و و ر ی منابع دس ه ول به د وریبای نابجا دست زده ند ،با ینتال ز آنجا
ه در برخی مو رد میتو

ز فعل سیاسی س نرا بایی در خصوص ندیشد سیاسدی نجدام

د د ،میتو ند مورد توجه محقّ قر ر گیرد .در دس ه سوم تحقیقاتی ست ه نویةدنده قصدد
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توضیح ندیش سیاسی شیعه و تحقی در فقده سیاسدی ر د شد ه و در یدن ضدمن بده آیدت هلل

بروجردی نی ندابی د ش ه ست .ز ین جمله میتو به آثاری و «نظریهبدای دولدت در

فقه شیعه» ( )1378محةن دیور بمچنین «تکومت وریی» ( )1377ز بمین نویةنده و نید

«تحوّل گف ما سیاسی شیعه در یر » ( )1379ثر جمیله دیور شداره درد .زآنجا ده در
ین آثار ،نویةندگا بهدلیدل مابیدت تحقید  ،قصدد نددارش مرةدو

ندیشدهبدای آیدت هلل

بروجردی ر ند ش ند ،لدذ بدا مرجدع قدر ر د د تقریدر ت آیدت هلل من ظدری ز جلةد درس

آیت هلل بروجردی به ورت گذر یشا ر ز قا ال به وریت عامه فقها د نة ه و ز غدور و

تحقی ِ دقی درباره تکومت مشروع در عصر غیرت و جایداه دین و دولت در طدول تیدات

سیاسی یشا بازمانده ند .عالمیا در ثر خود تحت عنو «ر یت دین» ( )1390نی تحقیقدی

در باب آیت هلل بروجردی نجام د ده ه بصشی ز آ به فقه سیاسی مربو میشود .در یدن
ثر نی نویةنده با آورد خاطر ت شاگرد آیت هلل بروجردی ،یشدا ر ز قدا ال وریدت

عامه فقیه د نة ه ه ین مر مشار ت سیاسی فقها ر یجاب می ند؛ یعنی مری ه آیدت هلل
بروجردی د ماً توزه ر ز آ محفوظ مید شت .ین مر به قول ربنما تعارضدی در فعدل و

ندیش سیاسی میباشد .برخی محققا آیدت هلل بروجدردی ر در گدروه قدا ال بده «وریدت

ن صابی عامه فقیها » قر ر د ده ند ( دیور )96: 1378 ،ه ین نق

سیاسی فقهدا ر یجداب

می ند و منافی تصوّری ست ه مورّخا ز شصصیت سیاستگری یشا ترسی

رده ندد.

بر بمین مرنا برخی دیدر ز محققا به ین ن یجه رسیده ندد ده موضدوع « ع قداد تئورید

بروجردی به نق

سیاسی فقها و «پایرندی عملی و قاطع و به عدم دخالت فقها و روتدانیو

»

در مور جاری سیاسی ...نشاندر تناقضی عیا میا پندد ر و درد ر» وی بدهتةداب مدیآیدد

(ربنم دا .)24 :1384 ،سددئو ل ددلی پددژوب

تاضددر یددن سددت دده سددیر ندیشدده سیاسددی

بروجردی با توجه به دو مولّفه دین و سیاست در تیات وی دونه بوده ست؟

ین تحقی با ر مد رک و شو بد رزم با توجه به عامل زما  ،قصد ثرات یدن فرضدیه
ر د رد ه برخالف نظر ت ر یج ،بیچ تناقضی بین فعل و ندیش سیاسی آیت هلل بروجدردی
وجود ند ش ه بلکه یشا در و یل تیاتشا  ،به دریلی ه در د مه خو بد آمد ،بیشد ر مانندد
علمای عهد فوی و قاجار به دوگاندی دین و دولت نظر د ش ند ه خود لدویی در نظدام
فکری تشیّع ست .با ین تال آیدت هلل بروجدردی در د مده بده دلیدل تهدیشدد سدلطنت ز
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ار ردبایی ه ی

روتانی شیعه در نظام فکری خود ز آ ن ظار د شدت ،بدهتددریج بده

تیای ندیش وریت عام فقها بمّت گماشت.
 .1نگاهی به زندگی و حیات علمی آیتاهلل بروجردی

آیت هلل سیدتةدین علدوی طراطردایی بروجدردی در مداه دفر سدال  1292بجدری در شدهر
بروجرد به دنیا آمد .وی ز ساد ت «طراطرایی»بروجرد بود و نةر
مامتةن مج ری (ع) میرسد (دو نی .)34 :1340 ،ب د

با سی و سطه به تضرت

ب م د ول روز ر عالوه بر قدرآ

مجید ،جامع لمقدمات ،سیوطی ،منط و گلة ا سعدی در مک دب فر گرفدت و سد س و رد
مدرسه علمیّه شد .در سدن بیجدده سدالدی در سدال  1310ق .عدازم تدوزه علمیده دفها
گردید و به مدّت نه سال در «مدرسه در» به تحصیل مرادرت ورزید (دو ندی-52 :1340 ،
 .)51در ین مدت ز محضر ساتید نامد ری و سید محمدباقر در ده ی ،سدید محمددتقی
مدرّس ،میرز بو لمعالی لراسی ،آخوندد ملّامحمدد اشدی و میدرز جهاندیرخدا در علدوم
فقه،

ول ،منط  ،فلةفه و تکمت ةب فیض نمود (علدوی طراطردایی )26-23 :1341 ،و

در طول تحصیل ،یکی ز ساتید نامد ر دوره سدطح گردیدد .در سدال  1319ق .بده بروجدرد
بازگش ه و ز آنجا عازم توزه علمیه نج

شرف گردید و در ز وی علمای عصدر بمچدو

آخوندخر سانی ،سید اظ ی دی ز نوی تلمّذ زد (علیآبادی .)25 :1378 ،پدس ز ده سدال
قامت در نج

با سفارشبای مؤ ّد پدرش به بروجرد بازگشت و پس ز سی سدال قامدت

در یددن شددهر در سددال  1364بجددری1323/ش ،در ثددر تددالشبددای علمددایی ددو آیددت هلل
خمینی ،سید محمدتقی خو نةاری ،به توزة علمیه قد رفدت و د رة یدن تدوزه ر برعهدده
گرفت .در مدت د ره توزه توسط آیت هلل بروجردی ،تفظ آر مد

یدن نهداد مدذبری در

ولویت بود و بمین دوری ز تالط بای ناشی ز سدقو رضاشداه ،درگیدریبدای ت بدی و
شغال نظامی ،ر ه تربیت شاگرد بةیاری ر بمو ر رد.

1

 .1ین دّعا وق ی تأیید میشود ده سدامی شداگرد آیدت هلل بروجدردی نظیدر آیدات عظدام خمیندی ،من ظدری ،دافی
گل ایدانی ،سرحانی ،شریری زنجانی ،مکارم شیر زی ،نوری بمد نی ،یوس
قر ر د ده و نق

انعی و بةدیاری دیددر ر فدر روی شد

آنا در تحوّرت سیاسی و فکری بعد ز نقالب در نظر گرف ه شود.
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 .2دین و دولت از دیدگاه آیتاهلل بروجردی
نظرگاه آیدت هلل بروجدردی دربداره مشدروعیت تکومدت در عصدر غیردت یکدی ز مراتدث
غامض و دشو ر ندیشهبای یشا ست .بر ند برخی با مرجع قر ر د د تقریر ت آیدت هلل

من ظری ز جلةات درس یشا در خصوص مر قضا و نماز جمعده 1،وی ر جد قدا لین بده
وریت عامه فقیها مید نند ( دیور )96: 1378 ،لیکن تعمی ین مر بده ندیشد سیاسدی در

تمام سالبای زندگی یشا خرطی ب رگ ست .بهنظر میرسد ندیشهی آیت هلل بروجردی
در مورد تکومت مشروع در عصر غیرت سیر یکةانی ر طی نمی ند و در ب دد ی زعامدت
یشا با دورة پایانی زعام

تفاوتی آشکار د رد .بدینترتیب ندیشهبای سیاسی یشدا در

باب تکومت در عصر غیرت ر میتو در دو دوره بررسی نمود ه میتدو سدال تقریردی

ورود به دورة دوم ر 1337ش د نةت .دوره وّل ،ز ب د ی زعامت یشا تدا سدال 1337ش
به عنو مرجع تقلید بود .در ین دوره دربارة سلطنت و ز جمله محمدرضا شداه خدوشبدین

بود ،نا ه در مدورد شداه ظهدار مدینمدود« :درآ موقدع و ر آدم باعاطفده ی دیددم ده
میخو بد ار نجام دبد» (دو نی .)409 :1372 ،ندیشه ین دورة وی ر میتو بدا ندیشده

برخی علمای عهد فوی و برخی علمای عهدد قاجدار مقایةده درد .در دورة دوم (-1340

1337ش) 2ز شاه عمالی سر زد ده بروجدردی یدن عمدال ر شایةد ه «پادشداه سدالمپنداه»
نمید نةت .در ین دوره ست ه وی نظریه وریت عامه فقهدا ر تیدا مدی ندد .آغداز یدن

دوره به تقریب زمانی ست ه وی به س اند ر ق

ر ت اً گفت« :من دیددر بدا علیحضدرت

اری ند رم شصا ی دور یشا بة ند ه نمیگذ رند اری بدر ی مدردم بشدود» (دو ندی،

 .)409 :1372نو به تشریح ین دو دورة فکری میپرد زی :

 .3دورهی اول
در ین دوره دیدگاه علما پس ز مشدروطه عمومداً بده سدمت گف مدا سیاسدی علمدای عهدد
فویه و قاجار بازگشت .نظر ت آیت هلل بروجردی نی در ین خصدوص بده علمدایی دو

 .1بدر ل بر فی الة جمعه و لمةافر ز تقریر ت آیت هلل من ظری در محضر آیت هلل بروجردی میباشد.

 .2به دلیل عدم توجه منابع به ین دگردیةی فکری ،نمیتو زما پای گذ ش ن یشا بده دورهی دوم تیدات فکدری ر

بهطور دقی روشن رد .با ین تال ،میتو گفت یشا تدود ً در سال 1337ش ،به دورهی دوم تیدات فکدری خدود
و رد شده بود .ین نک ه ز برخورد وی با شهرد ر ق و نی تدریس قضا و نماز جمعه بر ی فقها س نرا میگردد.
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علّامدده مجلةددی ،شددفی ،میددرز ی قمددی و فضددل هلل نددوری ن دی د

مددیباشددد .قدددر مطل د

ویژگیبای ندیش ین علما بده شدرح زیدر مدیباشدد :سدلطا بایدد مةدلما و شدیعه باشدد،

ذیشو ت و تافظ منافع مةلمین در بر بر جانب باشدد و ظدابر شدریعت ر ندداه د رد و در
آخر مذبب تقّه ر ترویج ند .در ین نظریه ،شرعیات ز عرفیات جد سدت و فقهدا عمدالً

شو ت سلطا ر در خدمت مدذبب درآورده و سدالطین بدا بده رسدمیت شدناخ ن فقهدا در
شرعیات ز تمایت آنها بهره میبردند ( دیور .)59-60 :1378 ،تال به بررسی مولّفدهبدای
ین لدوی فکری و مقایة آ با ندیشهبای آیت هلل بروجردی پرد خ ه میشود.

1ـ .3مردم (عوام ،توده ،رعیت)

قرل ز توضیحِ ر بط دین و دولت ز دیدگاه بروجردی ،رجدرم مدیبایةدت ر بطد دو ضدلع
دین و دولت با ضلع سوم یعنی توده مدردم ر بررسدی درد ،در ده در دورة مدورد بحدث
جنددر بددای سوسیالیة د ی و لیرر لیة د ی یددن گددروه ر در تصددرف در مددور عامدده ذیت د
مید نة ند و ین مر با لدوبای سن ی در یر مغایر بود .بر ند جنر بای پ ز سدویی
و فکار فردگر یانه ز سوی دیدر ( ه بر دو به نق
توسعه یاف ه و طرق م وسط شهری نی نق

سیاسی توده مع درف بودندد) در یدر

مهمدی در جامعده پیدد درده بدود ،مدا آیدت هلل

بروجردی در تدوزة سیاسدی بدر ی عامده مدردم نقد
ع قاد ت علمای سل

بدارزی م صدوّر نردود و یدن مقولده ز

مایه میگرفت .ظلدوم و جهدولبدود نةدا در ندیشدهبدای شدیعی،

نةا ر بر ی نجات و رس داری مح اج معصوم می ند (عنایت )56 :1380،لذ یشا سده
می در د رة مور بر ی مردم تصوّر میگردید.
ز ب ددد ی ظهددور مشددروطه نیدد علمددا بددا تندداقض مهمددی دسددت بدده گریرددا بودنددد؛
مشروعهخو با علناً سد رد

دار سیاسدت بده «بقدال و بد ز» ر محکدوم ردندد (تر مدا ،

 )104 /362:1،1و مشروطهخو با بر ند آ ر توجیه شرعی می ردندد ولدی در آخدر بدا
قد مات خود نظیر تمایت ز ل دوم م مّ قانو ساسی و محدود نمود ن صاب ننده و
ن صابشونده ،نق

سیاسی عامه ر مرند

 .)42تجرب مشروطه نشا د ده بود ه با س رد

ردندد (شدیرمحمدی و دیددر -48 :1391،
ار به دست عو م ممکن ست مور جامعد
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مةلمین به دست فر د بی ع قاد و ت ی مصال

مذبب بیف دد و یدن نک ده ی بدود ده مدورد

توجه آیت هلل بروجردی قر ر د شت .بده بمدین دلیدل ندوة یشدا بدهدرسد ی مع قدد بدود ده
آیت هلل بروجردی با جمهوری مصالفدت مدی درد (شدهروند ،ش  42ص  .)55یدن نک ده بدا
دیدر آر فقهی وی بمصو نی د رد ،وی در مقدم وّل خود در ثردات وریدت فقیده ،مدور
عامه (سیاست ز مور عامه محةوب میگردد) ر خارج ز دخدل و تصدرّف عدو م مدید ندد
(من ظری )57 :1375 ،به خصوص ه به نظر وی ت مال فریبخورد توده در مور سیاسدی
زیاد بدود (خ علدی )59-60 :1382 ،و یدن خدود مندافی نقد

سیاسدی مدردم در نظدامبدای

جمهوری میباشد .لر ه رو ی ی در دست ست ه آیت هلل بروجردی تقددّم جمهدوریشدد
ر بر

التات رضی به شاه م ذ ر میگردد (بدر ،توزه )102 :42-43،ه ین مدر بیشد ر

بر تأ ید بروجردی بر لغو التات رضی درلت می ند تا ع قداد آیدت هلل بروجدردی بده
نظددام جمهددوری؛ ددر دده وی بددا ظهددار یددن جملدده عمدالً ددالتات رضددی ر بدده بعددد ز
جمهوریت مو ول می رد و ین س درلی بود ه شداه ر بدر ی جدر ی دالتات رضدی
زیر فشار قر ر مید د .آیت هلل بروجردی مع قدد بده نظدام سیاسدی ی بدود ده در آ علمدا و
سلطنت بدو مطلعشد مردم ،به رت و ف

مور روتانی و سلطانی ب رد زندد« .گر مدی» در

خاطر ت خود میآورد « :طالعاتی ز اربای زیر پرده آقای بروجدردی نردود دو آقدای
بروجردی مع قد بود ه مردم ر نراید فور ً در جریا بدذ رند تا شلوغ شود [ یشا ] ...سدعی
می رد  ...مةا ل ر با پیام بدو علنی رد در سطح جامعه  ...تدل ندد» (گر مدی:1381 ،
.)129-130
2ـ .3سلطنت (نهاد شاهی)

سلطنت یکی ز ر دا مهد و غیر ن صدابی بدود ده علمدا ر ضدی بده تضدعی

آ در بر بدر

نهادبای ن صابی نرودند ر ه ین نهاد ملجأ و مدأو ی یشدا در مقابدل بدددینا د خلدی و
مهاجما خارجی بود و وظیف تفظ سالم ز تعدّی ین دو ر به عهده د شت .بهطدوری ده
یکی ز علمای عهد مشدروطه مدینویةدد"« :شدو ت سدلطنت"بایدد بده گونده ی باشدد ده

"گرگبای د خله و خارجه" ر ز تعدّی به "گوسفند بیدست و پا" و پامالشد یشدا
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بدداز د رد» (زرگددرینددژ د .)128:1377 ،وضدداع فکددری و سیاسددی یددر در عهددد آیددت هلل
بروجردی به گونه ی بود ه یشا نیاز مررمی بر ی بمکاری با سلطنت جهت نیل به بدر دو
مقصود ر د شت .بعد ز بجوم م فقین به یر و رف ن رضا شاه ،گروهبای سیاسدی ز دنج
ع لت بیرو آمدده بودندد و بدهخصدوص تد ب تدوده بده دبیر لدی سدلیما سدکندری ،ز
دمو ر تبای هنه ار در مشروطه ،در سال 1320ش .تأسیس شد و برنامهبدای ساسدی
یشا در سال 1323ش .در رگا ت ب ،یعنی روزنامه ربردر ،بده داب رسدید .آبر بامیدا
شددرح مرةددوطی ز موفقیددتبددای یددن ت د ب در رسددو بدده ثددر طرقددات ج مدداعی یددر
بدهخصددوص نةددل جددو و د نشددجویا ر دده ددرده سددت (آبر بامیددا ؛ )198-210 :1392
بهگونه ی ه میتو
یقیناً نفوذ ی

ین دوره ر دورة تةلّط مار ةیة بر گف ما سیاسی یر د نةدت و

نحل ماتریالیة ی در جامع شدیعی تهدیدد جددی بدر ی روتانیدا بدهتةداب

میآمد .در نار مار ةیةتبا ،لیرر لبا و شوینیةتبا و فاشیةتبدا (نظیدر تد ب ملیّدو )
قر ر د ش ند ه با دلّه و روشبای به ظدابر علمدی ،جو ندا ر بده سدوی خدود مدی شدیدند
(بما  .)212-213 :ین وضعیت ،روتانیو ر به و ن

و د شت .در ضمن بعد ز س عفای

رضاشاه بهنفع پةرش ،شوروی بر شمال و ندلة ا در جنوب یدر مةد قرّ شددند .بر ندد
آنها قول ت ر م به تمامیّت رضی یدر د ده بودندد ولدی شدوروی جد بدا تهدیدد آمریکدا،
آذربایجا ر ترک نکرد و دو س ا مه یر (آذربایجا و ردس ا ) در تال تج یه بود.
بدینترتیب گر قول شاگرد آیت هلل بروجردی ر ب دذیری

ده ولویدت یشدا تفدظ

«شو ت سلطنت» در بر بر دول بیدانه و جلوگیری ز نفوذ مونیةدتبدا بدود ،پدا در بیر بده
ننهاده ی (توزه ،42 .43 ،ص )52و (گر می )129 :1381 ،و (و عدظز ده خر سدانی:1385 ،
.)51
دو موردی ه در بار به آ شاره شد ،ز ارویژهبای سدلطنت در یدن لددوی فکدری
علمای شیعه بودند .در زمین مةا ل خارجی ،بروجدردی سدعی مدی درد بدا تمایدت شداه ز
ندر نیبای د خلی و بکابد تا وی ب و ند قدرت خدود ر در بر بدر جاندب تقویدت ندد .در
زمین د خلی ز شاه تمایت می رد تا ز رشد باتیگری بدهدسدت شداه جلدوگیری نمایدد.
رون فکار پ و ت ب توده بهگونه ی بود ه آنها در ق ب پایداه پید رده و ت دی در
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برخی روتانیو

و برقعی نةرت به عقاید پ عالیقی پید شد .ین روند روبهرشد ،شداه

و بروجردی ر به یکدیدر ن دی

شداه

رد و آیت هلل بروجردی ر و د شت تدا بده مد

بش ابد (گر می .)129 :1381 ،آیت هلل بروجردی شاه ر «مانع ب رگی بر ی نفوذ مونیةد و
بیدینی» مید نةت (جعفریا  )225: 1383 ،ز سوی دیدر شاه ب بر ی ن رل مونیة بده
رشد توزه م

شایانی رد (و عظز ده .)51 :1385 ،در و قدع « مونیةد » شداه ،بداز ر و

روتانیت ر م ّحد رد .ندر نی نهاد سلطنت و روتانیت ز ی

نقالب پگر یانده باعدث

شده بود ه شاه قرل ز تر ت ز یر  ،آیت هلل بروجردی ر در جریدا بر نداری مصددق
قدر ر دبدد(منظور رجددد د )483 :1379 ،و وق دی شدایعه ت مددال ودتدای مونیةد ی علیدده
مصدق مطرح شد ،ز ودتای  28مرد د  1332توسط شاه تمایت رده و «بهعنو پیشو ی
شیعیا و ربرر دینی یر تلدر م خوشآمد بر ی شاه رسال رد» (تةدینی )150 :1379 ،و
ورود وی به شور ر ترری

گفت (دو نی)440–441 :1372 ،و (مکی.)263 :1378 ،

1

نداه بروجردی نةرت به عقاید لیرر لیة ی و فرق ضالّه نی بمینگونه بود .وی مع قد بدود
سلطنت باید جلو رشد نحلهبای باتی ر بدیدرد .ریشد پداره ی ز خد الفنظربدای وی بدا
مصدّق ر باید در بمین مر جة جو رد .تفکّر ت لیرر لیة ی و غربگر یانهی مصددّق ،ده
منجر به آز دی مطروعات و آز دی برخدی تد ب نظیدر تد ب تدوده شدد (فلةدفی:1376 ،
 ،)136بیتفاوتی آیت هلل بروجردی به ودتدا (جعفریدا  )15 :1381 ،و ت دی عددم عطدای
جو ز به توزویا بر ی ورود به ین مر (موتد )720 /2 ،1378 ،ر باعث شد .بددینترتیدب
ز دیدگاه آیت هلل بروجردی ،سلطا و قوة قابره بیچگاه نراید با ةدانی ده آشدکار علیده
دین ترلیغ می نند مماشات ندد .وی نمدیتو نةدت ب دذیرد شدص
خو ب

ول دولدت در جدو ب

مرجع ب رگ روتانی در جهت جلوگیری ز فعالیتبای بها یبدا بدویدد « :ز نظدر

من مةلما و بها ی فرقی ند رد؛ بمه ز ی

ملت و یر نی بة ند» (فلةفی.)133 :1376 ،

 .1تضور مرارک علیحضرت بمایو خلد هلل تعالی ملکه د تهر

تلدر ف مرارک ه ز رم مصابره فرموده بودید و مرشر سالمت علیحضرت بمایونی بود موجب مةرّت گردید .نظر بده
آنکه تصمی مر جعت (شاه ز رم به یر ) فوری بود ،جو ب تأخیر شد .مید ست ورود مةدعود علیحضدرت بده یدر
مرارک و موجب الح مقا د دینیه و عظمت سالم و آسای

مةلمین باشد.

تةین طراطرایی لرروجردی (منظور رجد د)482 :1379 ،
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4ـ .3احترام نهاد شاهی به روحانیت

رعایت ت ر م روتانیو ز جانب شاه یکی ز مولّفهیبدایی بدود ده روتدانیو ز دسد داه

سلطانی ن ظار د ش ند .بهخاطر بمین مر بود ه در دوره ی یکی ز محققا ز آ بدا عندو

«گذرگاه خشونت» یاد می ند( 1آجود نی .)21 :1384 ،بةیاری ز روتانیو شیعه به خداطر
زدستد د «عرضه و آبرو» ( فشار )10-11 :1378 ،به نهاد شابی ل جا میبردند .آیدت هلل
بروجردی ب بر ین وظیفد سدلطنت تةداس بدود و بدی ت ر مدی سدلطنت بده نهداد دیدن ر
برنمیتابید ،بهگونه ی ه ز طری قطع ر بطه با شاه دلصوری خود ر به وی میفهماند و شاه
اره ی ج رف ن به ق و دلجویی ز وی ر ند شدت (سرشدار .)64 :1381 ،ولدین ددورت

میا شاه و آیت هلل بروجردی به بمین علت بروز رد .بدینترتیب ه آیت هلل بروجردی به
مناسرت فوت علیرضا پهلوی (1333ش) به شاه نامه نوشت ،نامه ی ه پاره ی ز مطالدب آ
بر ی شاه گر آمد .شاه نی پاسخ سص ی به آیدت هلل مدیدبدد و در آخدر بدا غدرور ز خدد
میخو بد تا خد «ما ر [محمدرضا پهلوی] بر ی پیشرفت سدالم ندداه د رد» (دو ندی:1372،
 .)410بدینترتیب در سال 1333ش ،یعندی ید

سدال بعدد ز ودتدای 28مدرد د 1332ش،

یکی ز مولّفهبای مشروعیت شاه خوب ،یعنی رعایت ت ر م روتانیو  ،در محمدرضا شداه
تضعی

شد.

5ـ .3حفظ ظواهر شریعت

تفدظ ظدابر شدریعت ز دیدددر نکداتی بدود ده روتددانیو شدیعه ز سدلطا ن ظدار د شد ند،
بهگونه ی ه سالف آیت هلل بروجردی و شیخ فضل هلل نوری «بذل جهدد در ب مدام بده
قو عددد دیددن» ر ز مولّفددهبددای «ذ ت قدددس بمددایو  ...شابنشدداه دیددنپندداه» آورده سددت
( رمانی .)41 :1362،ین نک ه بر ی آیت هلل بروجردی بهعنو ی
به گف یکی ز شاگرد ن

مولّف مه مطدرح بدود.

تا زمانی ه محمدرضا شاه ظو بر ر نداه مید شت بر و سصت

نمیگرفت (فلةفی .)114-115 :1376 ،آیت هلل انعی نی بر یدن نک ده تأ یدد د شدت ده
یشا «تا جایی ه مة ل م خالف شرع بیّن نجام نشود» با شاه مماشات میفرمدود ( دانعی،
 .1آجود نی شروع به ار مجلس ول تا به توپ بة ن مجلس توسط لیاخوف ر به علت فضای مةدموم سیاسدی شدور
بهخصوص ب ا ی به شاه «گذرگاه خشونت» مید ند.
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 .)1389به بمین دلیل یکی ز ن ظار ت بروجدردی ز شداه رعایدت ضدروریات مدذبب بدود
(تدوزه )100 :42.43 ،و (و عدظز ده .)57 :1385 ،محمدرضددا شداه در ب ددد خدود ر فددردی
مذبری معرفی نموده و در بر بر آیت هلل بروجدردی خدود ر شصصدی مدذبری نشدا مدید د.
دو نی نقل می ند ه و یل ملّیشد

نعت نفت (یعنی زمانی ه شداه ز مصددق تةداس

خطر می ند) شاه در دید ر خود با آیت هلل بروجدردی بده روزهد ری خدود شداره مدی ندد
(دو نی .)409 :1372 ،بدیهی ست آیت هلل بروجردی در ین بربه ز تاریخ ،محمّدرضا شداه
ر فردی «باعاطفه ی» میدید .عمال خالف مذبب محمدرضا شاه بیش ر در دوره ی بود ه
شاه عالوه بر رت  ،بر پش یرانی برو ر سی و دربار نی طمینا تا ل رده بدود و «نصدوت

قدرت» و «تماقت» بر وی مة ولی گش ه بود 1.بدینترتیدب وی نیدازی بدر ی رعایدت تدال
مذبریو تةاس نمی رد و ساساً تغییر ندیش آیت هلل بروجردی ز سیة دوقطری دیدن و
دولت به وریت عام فقها ز نادیدهگرف ن ضروریات مذبب ز سوی محمدرضا شداه ناشدی
میشد .مةا لی و ن شار عکس شاه و ثریدا ( )1336-1329در تدال شدنا رد بدا زندا و
مرد

روپایی ،ه ی

روتانی آ ر در شأ

ةی ه لقب شداه سدالمپنداه ر بده یددک

می شد نمیدید ،باعث شد بروجردی تاضر به دیدد ر بدا وی نشدود (دو ندی-411 :1372 ،
 )410و نی قد م دولت بر ی رژة دخ ر در دولت مندو هر قردال (1336-1339ش) مدورد

خش وی قر ر گرفت (بما  .)407 :التات رضی (1338ش) 2بد رگتدرین نموند یدن

بیتوجهی بود و محمدرضاشاه در اب خود به ین موضوع شاره می ند (پهلدوی:1346 ،
 .)19آیت هلل بروجردی طی نامه ی به مجلس مصالفت خود ر با ر ر و پدافشداری شداه بدر
التات رضی ،عالم رد و بدینترتیب ریحه مةکوت ماند (لنکر ندی ،تدوزه:42-43 ،
 .)154دلیل مصالفت آیت هلل بروجردی با

التات رضی ،تعارض التات پگر یانه

با ول شرع ( ل مالکیت) بود ،ر ه سالم مالکیت خصو ی و شصصی ر بدا ندد ی
محدودیت مح رم میشمارد (نر قدی .)27 :1385 ،نامد مدوثر آیدت هلل بروجدردی بده ر دیس
مجلس و پافشاری بر ت مالکیت مالکا بر زمینبایشا باعث لغو برنام
 .1تعابیر ز یرو ند آبر بامیا میباشد.

 .2ین بدینمعناست ه شاه در ین سال ( )1338تا ه می

التات رضدی

ز لدوی «شاه سالمپناه» فا له گرف ه ست.
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شد (گر می .)135 :1381 ،مةلماً ینگونه قد مات به بمر ه عمالی و مر سد
سوری ،خو س داری شاه ز ی

هارشدنره

ز مةیحی ،ریح تغییر خط (تهوری ،بیتدا )124-114 :و

نی قد ماتی ه تکومت در خصدوص آز دی زندا نجدام د د و آیدت هلل بروجدردی آ ر
مصددال

« تکددام ضددروریه سددالم» مددید نةددت -یعنددی مددوری دده «در شددور سددالمی...

ممکن رجر نیةت» -زمینه ر بر ی رشد ندیش تةرّی وریت فقها در مدور عامده و جدر ی
بیو سط ضروریات دین بمو ر رد.
6ـ .3ترویج مذهب حقه

یکی ز مولّفهبای سلطنت ه بمو ره مورد توجه روتانیو شیعه قر ر د شت ،وشد

شداه

بددر ی تددرویج دیددن درسددت بددود (ف حددی )424-425 :1352 ،و بروجددردی یددن مددر ر ز
ار ردبددای مهد نهدداد سددلطنت مددید نةددت .یددن نک دده ز نامددهنددداریبددای وی بددا شدداه و
درخو ستبای مذبری وی پید ست .آیت هلل بروجردی در ثر نامهبای

ز شداه بدا عندو

«پادشاه سالمپناه» نام میبرد (دو ندی )440-441 :1372 ،و بمدا طدور ده شداره رفدت در
مرارزة با مونیةتبا با شاه م ف شده بود .وی ز شاه ن ظار د شدت تدا ز نفدوذ خدود بدر ی
سانةور «نشریات مةموم» س فاده رده و ز روزنامهبدا بدر ی تدرویج شدریعت بهدره جویدد
(علوی طراطرایی ،)57 :1341 ،تعلمیات دینی ر در مدد رس جرداری ندد (فلةدفی:1376 ،
 )181-182و زنا ر در خ یار رد تجاب آز د بددذ رد (1326ش) .یکدی ز مهد تدرین
وجوه زندگی آیت هلل بروجردی مرارزة بی ما یشا بدا بها یدت بدود ده نامدهندداریبدای
مکرّری میا آیت هلل بروجردی با شاه در ین خصوص نجدام گرفدت (رجردی-69 :1388 ،
 )59و مویّد ن ظار بروجردی ز سلطنت در عمال مشروع قدرت در له مدذبب تقده و دفدع
بَددینا د خلی میباشد.
7ـ .3استقالل شریعت از دولت (عدم دخالت و تعدّی دولت در نهادهای مذهبی)

یکی ز ن ظار ت سنّ ی روتانیو شیعه ز دولت آ بود ه در مدور روتدانی مدورد تعددّی

دولت قر ر ندیرند .بدینترتیب « س قالل مذبب جعفری» بهعنو ی

مطالره در رسالهبدای
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سیاسی در مشروطه خودنمایی می رد (شیرمحمدی .)30 :1392 ،در عدوض یشدا تد
خود ر بر ی تصرّف در مور عامه به سلطا تفدویض درده و در مدور سدلطانی مد خلده ی
نمی ردند .ین مولّفه نی مورد تأ ید آیت هلل بروجدردی بدود و یکدی ز خصو دیات بدارز
شصصیت سیاسی وی محةوب میشود 1.آیت هلل بروجردی ورود در جریا بدای سیاسدی ر

«تکلی
وظای

شرعی» خود نمید نةت (سلطانی طراطرایی ،توزه ،)36 :42-43 ،بدر ی روتدانیو
رشادی و معنوی تعری

رده بود و ز آلودهشد روتانیت به غدر ض سیاسدی و

ق صادی ندر نیبایی د شت (مهرعلید ده .)828 :1384 ،وی بمدو ره مر قدب بدود تدا مرداد
«مقددام شددامخ روتانیددت و مرجعیّددت ...دسدد صوش بددو و بددوس سیاسدد مد ر گددردد»
(منظور رجد د 468 -469 :1379 ،سند  )45و وش

د شت روتانیّدت ر ز جنجدالبدای

سیاسی دور نداه د رد ( سناد ساو ک .)22 :1380 ،نمونهبای زیادی مویّد ین فرضدیه سدت
دده وی فقددط در آ دسد ه ز مةددا لی دخالددت مددی ددرد دده ب ده ددل دیددن مربددو باشددد
(منظور رجد د )482 ،459 ،458 ،446 ،444 ،443 :1379 ،و (توزه  )100–102 :42. 43،و
(بما  )109 :و (بما  .)54:ین دخالتنکرد در مور عرفی بر ی س قالل مذبب ز دولت
و عدم تعدّی آ بود ه لدوی ر یج ندیشده ند د علمدای عهدد دفویه و قاجدار محةدوب
میشد .ت ی تاج شیخ عرد لکری تا ری ز تقابل با دولت رضاشاه بر ی تفاظت ز تدوزه
پربی مینمود (تةام .)103 :1382،در تقیقت بروجردی بیچوقت در مور سیاسی بدهطدور
م عارف دخالت نمی رد ،به عرارت دیدر یشا به ین ن یجه رسدیده بودندد ده سدال تدرین
خط مشی بر ی روتانیّت یدن سدت ده ز سیاسدت عملدی بر ندار باشدند (عنایدت:1373 ،
 .)284ت ی در مورد رفر ندوم مصدق و درخو ستبایی ه ز و بر ی تحری ین ن صابات
بر ز شده بود ،گفت :گر ه با ین جریا مو فق ی ند رد ولی رفر ندوم مری سیاسی ست و
نحالل مجلس ربطی «به شرع» و « ول دیدن» ندد رد (منظور رجدد د .)423 :1379 ،مدو رد
دیدری نی مویّد یدن مدعاسدت (رک :منظور رجدد د )493-495 :1379 ،و (بمدا -463 :
 )462و (عر قی )132 :1370،و ( سناد ساو ک )115 :1380،و (علوی طراطرایی.)79 :1341،
 .1ین مورد در دوره تیات آیت هلل بروجردی تةاستر نی شده بود ،ر ه در عهدد رضداخا دولدت بدر خ یدار ت
سن ی روتانیو دست نهاده و نهاد قضا ،آموزش دینی و وقاف ر در خ یار خود قر ر د ده بود.
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یکی ز دریل آیت هلل بروجردی بر ی مصالفت بدا فدد یا سدالم بمدین مدورد بدود .در
یکی ز جلةدات درس خدود در خصدوص فدد یا سدالم ،ده گروبدی مع قدد بده تشدکیل
تکومت علوی بودند ،گفت :برخی طالب ترفبایی مدیزنندد و اربدایی مدی نندد ده
«خارج ز وظیفه طالب علوم روتانی» میباشد .س س می ف ید ین فر د ر نمیتو «جد و
طلّاب علوم دینیه د نةت و باید آنا ر ز ردی
و طالب تقیقی باید به وظای

طالرین علوم روتانی مردود و مطرود نمود

روتانی خود آشدنا و عمدل نمایدد» (منظور رجدد د:1379 ،

 462-463سند  .)40وی ت ی آنها ر تکفیر رد (عر قی .)48 :1370،ز نداه یشدا در یدن
دوره دو نهاد دین و دولت باید به ورت مة قل به فعالیت پرد خ ه و وظای

خود ر نجام

دبند.
روشنشد جایداه مرجعیّت در نداه آیت هلل بروجردی نی مویّد ین فرضیه میباشد .تدا
و سط قر نوزدب مرجعیت هره و ضحی ز تیث سیاسی ند شت و بعد ز شدیخ مرتضدی
نصاری (م وفی1281ق) بود ه ندیش تقلید بم شدیعیا ز «مج هدد عل » مقرولیّدت یافدت
(عنایت .)279 :1380،ز ویژگیبای ین مرجعیّت قرال عمومی و دوری ز نهاد دولدت بدود
ه آیت هلل بروجردی نی بر ین مدر تأ یدد بةدیار د شدت .یکدی ز مشدکالت و بدا فدد یا
سالم ،مشص

نرود جایداه مرجعیت در تئوری فد یا بدود .آیدت هلل بروجدردی تةداس

می رد تکوم ی ه فد یا ز آ دم میزنند یعنی «درج بمه ی در آ [تکومدت] ت دی
مرجعیت»(تدوزه .)288 :43.42 ،ز سدصن فدوق یدن نک ده مةد فاد مدیگدردد ده آیدت هلل
بروجردی بض مرجعیت در تکومت ،ت ی تکومت سالمی ه فد یا بد مع قد بودند
ر نمیپةندید و مرجعیّدت ر جدد ی ز بدر ندوع تکومدت ت دی تکومدت سدالمی لحداظ
می رد و ین ی ی نرود ج تفظ س قالل نهاد دین ز دولت.
 .4دورهی دوم

آیت هلل بروجردی در نامه ی به یکدی ز شداگرد ن

نریدا و مده ر د ر ی وریدت تکدوینی

(تصرف در عال ) و تشریعی (« د رة مور جامعه») مید ند (مقیمی ،بیتا )143 ،و ین وریت
منشأ و سر شم وریت فقیه محةوب میشود .با ینتال خ یدار ت فقیده در ندیشده و بایدد
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مورد توجه بیش ری قر ر گیرد تا مشص

گردد فقیه تا ه می

میتو ند بده نیابدت مدام در

مور دخل و تصرف نماید؟ در مک ب سیاسدی شدیعه بدا سده دطالح مطلقده ،عامده و مدور
تةریه مو جه بة ی

ه برید

نمایداندر خ یدار ت داتب وریدت مدیباشدد .ةدی ده

وریت مطلقه ر د ر ست ،ز خود مردم بر مورشا ولیتر ست و و مرش ع ز شدرعی و
عرفی و جب رتراع و در مور ج یه لیه و عمومیّه تو تصرّف ر د رد .ةی ه وریدت
عامه د رد میتو ند در توزة عمومی و مور لیّه در هار وب تکام شرع تصرف ندد و
در آخر وریت در مور تةریه ،ه تعریر بده شدرعیات مدیشدود یعندی مدوری ده «در بدیچ
شر یطی نراید ترک شدود و تدرک آ بده معندی معصدیت بمددانی سدت» ( ددیور:1385 ،
بفده -بجده) و شامل ترلیغ تکام شرعی ،مر بده معدروف و نهدی ز منکدر ،قامده جمعده و
جماعت ،قضاوت و جر ی تدود ،جمعآوری مالیدات شدرعی و د ره وقداف و سرپرسد ی
فر د بیسرپرست میشود ( دیور .)58 :1378 ،بدینترتیدب مدیبیندی

ده «محددوده مدور

تةریه محدودتر ز سیاست ست» ( دیور.)39 :1378 ،
شکی نیةت ه آیت هلل بروجردی در تین تدریس قضا ،بحدث وریدت فقیده ر مطدرح
رده ست (من ظری )57-52 :1375 ،و (گر می )115 :1381 ،و (شهروند مروز )55 :42 ،و
لر ه ین مر ر بر ساس دلّه عقلی ثرات می رد ،ر ه بروجردی دلّه نقلی ر بر ی ثردات
وریت فقیه افی نمید نةت (باشمینیا )33-34 :1384 ،و ( دیور.)379 :1377 ،
تال باید دید بر ساس مفابی سه گانه فوق آیت هلل بروجردی ده خ یدار تی بدر ی فقیده
قایل بوده ست؟ آیت هلل لنکر نی وریت مطلقه فقیه ر مد نظر آیت هلل بروجردی مید نةت
(لنکر نی ،توزه )156: 42 .43 ،ولی در حت ین سصن باید با دیدة تردید ندریةت .در
ه سیرة عملی آیت هلل بروجردی ین دعا ر باطل می ند .بما طور ه شاره شدد ،ةدی
ه وریت مطلقه ر د ر ست ،ز خود مدردم بدر مورشدا ولدیتدر سدت و و مدرش عد ز
شددرعی و عرفددی و جددب رتردداع و در مددور ج یدده لیدده و عمومیّدده تددو تص درّف ر د رد.
بدینترتیب ولی مطل فقیه ،تو نایی دخل و تصرّف در مو ل و د ر یی فدر د جامعده ر د رد
و بر بمین مرنا بود ه فد یا سالم ز مردم با عنو تشکیل تکومت سالمی پول دریافدت
می ردند .آیت هلل بروجردی با گرف ن پول ز مدردم بده زور ،توسدط فدد یا بدر ی تشدکیل
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تکومت علوی مصال

بود و ین مدورد ر ر ه و رسد شداع دیدن نمدید نةدت (سدلطانی،

توزه .)37 :43.42 ،بدینترتیب آیت هلل بروجردی تصرّف فقها در مور ج یه ر ( ه توزة
خصو ی فر د نظیر مو ل و د ر یی ر شامل میشود) ت ی بدر ی تشدکیل تکومدت علدوی
جای نمید نةت ه خود دلیلی بر ی ردّ دعای آیت هلل لنکر نی در خصوص بداورِ آیدت هلل
بروجردی به وریت مطلق فقیه میباشد.
ثر فقهدای شدیعه بدر ی خدود در مدور تةدریه وریدت قا دل بودندد .در د مده ،بررسدی
عملکرد و نظر آیت هلل بروجردی در مدو ردی نظیدر موقوفدات ،تصددی مدو ل بدی داتب،
مالیاتبای شرعی ،نماز جماعت و قضا ه ب ّ مور تةریه بة ند ضروری بهنظر مدیرسدد.
بندامی ه یشا در بروجرد بودند (1325ش) بر ی بازگرد ند زمینی ه د ره وقداف بدر
آ ندشت نهاده بود نامهندداری درده و در بداب موقوفدات بده دولدت تدذ ر تی مدیدبدد
(منظور رجد د .)437 :1379 ،در 1330ش .شایعه شد ةی ز جانب یشا مةدئول وقداف
ی د شده (بما  .)468 :آیت هلل بروجردی بمچنین رسدماً مةدجد رگ تهدر ر ده پیشد ر
ج موقوفات محةوب میشد بازس اند (دو ندی )242 :1372 ،و ز تصریدب آ جلدوگیری
رد(منظور رجددد د .)419 :1379 ،بدده گف دده آیددت هلل ددانعی « :یشددا د رهی وقفیددات ر
بهدست فقیه جامعه لشر یط مید نةت» ( انعی .)1389 ،ین بمه بدینمعناست ده آیدت هلل
بروجردی دخل و تصرّف در موقوفات ر تد خدود (فقیده) فدرض مدینمدود .بددینترتیدب
بما طور ه شاره گردید ،ولین سند در ین خصوص مربو به سال 1325ش میباشد ه
قرلتر ز دعای یشا در باب وریت فقیه در مور عامه ست و نشا میدبدد یشدا در بدر
دو دورة تیات فکری خود ین توزه ر در تیط وریت فقیه مید نةت.
ز دیدگاه بروجردی فقیه در تصدی مو ل بی اتب ز جانب مام تو دخل و تصرف
د رد ،مج هد میتو ند «مال می ی ه و رث

معلوم نیةت به فقر دبد» و « اتب و قعی یدن

مال یا مام علیه لةالم ست یا و رث مجهول میت» ( ابچی1368 ،ق.)6 :
جماعددت ز دیدددر مددور تةددیره سددت .وی جماعددت در نمازبددای یومیدده ر مة د حب
مید نةت و می ف ید« :و جب نیةت بیچ نمازی ر بهجماعت رد مدر نماز جمعه و عید
رمضا و قربا » ( ابچی1368 ،ق .)123 :بر ند وی تنها عدادلبدود ر شدر

مدام ذ در
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می ند ولی زآنجا ه مج هدین به طور سن ی مدأمور یدن فریضده بودندد و نید نصدب مد
وریات و ت ی م جماعت در آلما و یارت م حده ر مدیتدو
وظای

ز دیددگاه یشدا جد و

فقیه قلمد د رد.

علی دو نی دربارة دیدگاه آیت هلل بروجردی در خصوص وجوبات شدرعی مدیگویدد:
یشا در وجوبات تملد

و تصدرف نمدی ردندد و تصدرفات ر بدهعندو «نیابدت عامده و

و الت ز ناتی مقدس تضرت ولیعصر عجل هلل فرجه» نجام مید د و شاره می درد :بدر
ةی در وجوبات به من بدبکار ست به مدام زمدا بددبکار سدت (دو ندی-177 :1372 ،
 .)176دعای دو نی با ف اوی آیت هلل بروجردی در رسال عملی یشا تأیید میگردد به نظدر
بروجردی مام یا مج هدد مدیتو نندد ةدانی ر بدر ی گدرف ن ز دات ز مدردم قدر ر دبدد و
می ف ید «سنت ست برد [ز ات] در ن د مام ،نانچه سدنت سدت بدرد در ند د مج هدد
عادل در عصر غیرت» ( ابچی1368 ،ق .)169 :در خمس نی سه سه ز ش

سده  ،سده

مام ست ه « خ یار آ با مج هد عادل سدت» ( دابچی1368 ،ق .)177 :ز آنجدا ده یدن
رساله پی

ز گردش فکری یشا تألی

شده مؤید وریت فقیه در مدور تةدریه در بدر دو

دورة فکری میباشد.
آیت هلل بروجردی به تدریس قضا نی بمت گماشد ه بدود و ضدرورت پدرد خ ن بده یدن
بحث ر ین مید نةت ه «بعید نیةت علما ...بر مةدند قضدا بنشدینند» (ید دی.)136 :1380،
آیت هلل من ظری ز قول آیت هلل بروجردی برخی مور ر دور ز خ یار ت مدردم مدید نةد ه
ه قضا یکی ز ین مور ست .وی ت ی ت طالق ز در غیاب شوبر ر در توزه وریدت
فقها مید نةت (من ظدری .)57 :1375 ،بددینترتیدب وی بدر ی فقیده ،قضداوت ،تصدرف در
وجوبات شرعی به و الت مام ،تصدرّف در موقوفدات و در دل ،تصدرف در مدور تةدریه
وریت قا ل بوده ست .بما گونه ه ز تاریخ وقایعی ده در بدار آمدد مةد فاد مدیگدردد،
یشا ز ب د و در بم عمر ،مانند علمای سل

بر ی فقیه در ین مور ( مور تةریه) وریت

قایل بوده ست.
آنچه جالب توجه ست جو ز ورود فقیه به مدور عامده و تةدرّی وریدت فقیده در تدوزة
عمومی ز نظرگاه آیت هلل بروجردی ست .بما گونه ه شداره رفدت ،محمدرضدا شداه بده
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مرور زما مولّفهبای «شاه سالمپناه» ر ز دست د د .ین نقیص تکومت پهلدوی دوم و نید
بهو سطه زدیاد قدرت روتانیو و م مر

شد روتانیت در توزة علمی ق  ،باعدث تغییدر

ندرش سیاسی آیت هلل بروجردی و دخل و تصرّف بیو سط فقها در توزة عمومی گردید.
گر سصنِ بدر ر مورد توجه قر ر دبی  ،آیدت هلل بروجدردی تدا پدی

ز یدن وریدت ر بده

ورت «تنفیذ» به شاه و گذ ر رده بود (بدر )151 :1378 ،و عالمیا با آورد ین رو یدت
ین لمه ر بما وری ی مید ند ه خد برعهدة فقها گذ ش ه سدت (عالمیدا .)83 :1390،
ین بد معناست ه آیت هلل بروجدردی ،تصدرّف در تدوزة عمدومی ر بده شداه «تفدویض»
رده بود و ب ّ خود ر بیش ر به مور شرعی مصروف د ش ه بود .نهاد سلطنت در ین ندیشده
شاخصهبایی د شت ه محمدرضا شاه گر ه در ب د ین شاخصهبا ر د ر بود ،بعددبدا بده
مرور ین ویژگی ر ز دست د د .آیت هلل بروجردی با مشابده ین مر ،سدلطنت بدیو سدط
علما بر ی جاری رد تکام ر مطرح رد .پس شدفتآور نیةدت ده آیدت هلل من ظدری
وریت عامه فقها ر مدّ نظر آیت هلل بروجردی بد ند .و در ین خصوص مینویةدد :وریدت
در توزهی مور عمومی مصالح ج ماعی مةلمانا و مةا ل تکوم ی و سلطن ی عدام سدت
و در ین توزه بدیچ مدری ز تیطد وریدت فقیهدا خدارج نیةدت (من ظدری.)57 :1375 ،
بدینترتیب آیت هلل بروجردی با قطع مید ز شاه ،توزة وریت فقیه ر گة رش د ده و مور
عامّه ر در توزة خ یار ت فقیه قر ر د د .در ن یجه وی بعدد ز ملّدا تمدد نر قدی ،ده و ضدع
وریت عامه فقها در عصر ف حعلی شاه بود ،یدن نظریده ر مجددد ً تیدا درد .بعدد ز تمدد
نر قی ،ةانی و مرتضی نصاری ،آخوند خر سانی و آیت هلل تا ری ،توجده خا دی بده
مر وریت فقیه نکردند و نا ینی با وجدود خ صداصد د دو فصدل ز تنریده رمده بده ثردات
وریت فقیه ،آ دو بص

ر بنا به ع قاد شصصی و آنچه دس ور مام زما گف ه بود ،تدذف

رد (آجود نی .)461 :1384،بمیّت جایدداه آیدت هلل بروجدردی در تدوزة تداریخ ندیشد
شیعه و تعامل دین و دولت ،در ین نک ه ست ده وی ر مدیتدو تلقد و سدط م داخرینی
و تمد نر قی و م قدمینی و آیت هلل خمینی و آیت هلل من ظری د نةت.
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نتیجه
نا ه مالتظه شد ،ندرش سیاسی آیت هلل بروجردی (به ترع شدر یط سیاسدی روز و تغییدر

رف اربای «شاه سالمپناه») در طول زندگی یشدا رونددی ثابدت ر دنردال نکدرده سدت؛ در
دورة ول ه ز ب د ی زعامت یشا تا سه سال پی

ز مرگ یشا م دد د د رد ،یشدا بده

شیوة برخی علمای دورة فویه و قاجاری تکومدت و مدور عرفدی ر بده سدلطنت و گدذ ر
رده بود و در مر سیاسی دخال ی نمی رد .وی ز سلطا ن ظار د شدت خدالف شدرع بدیّن،

نجام ند ده و ز شدریعت در مقابدل فّدار خدارجی و بداتیمدذبرا ِ د خلدی دفداع ندد .در

عوض بر ی فقیه در مور تةریّه وریت قا ل بود و سعی می رد سلطا ر در بر بدر دشدمنا

خارجی و د خلی تمایت ند .بدا رشدد روز فد و قددرت شداه بعدد ز ودتدای 28مدرد د
1332ش و تةاس بینیازی وی ز تمایت روتانیّدت ،نهداد سدلطنت دارویژهبدای سدنّ ی

خود ر ه علما ز آ ن ظار د ش ند ،ز دست د د .بددینترتیدب مجدال تدازه ی بدر ی طدرح
یکی ز نظریهبای مه شیعه یعنی وریت فقهدا مطدرح شدد .بر ندد آیدت هلل بروجدردی در

خصوص وریت مطلق فقیه مطلری بیا نکرده سدت ولدی شدیوه مو جهد یشدا بدا فدد یا
سالم ،ه بر ی تشکیل تکومت علوی گاه ز شیوهبای نام عارف س فاده می ردند ،نشدا

ز عدم قرول ین نظریه مدیباشدد .در و قدع یکدی ز وجدوه غدامض و مدره ندیشد سیاسدی

آیت هلل بروجردی نظرگاه یشا در خصوص جایداه دین و دولت در عصر غیرت میباشدد،
ه بعضی محققا ر در قضاوت نةرت به یشا د ار ش راه رده سدت .بده نظدر مدیرسدد

بیچ ی

ز پژوبشدر عامل زما ر در تحلیل و بررسدی یدن مةدئله دخیدل نکدرده ندد و

بمدی نکاتی ر ه در جلةات درسی یشا تحت عنو «بدر ل بر» من شر شد ،مرجع ین
قضاوت قر ر میدبند .با وجود ین تفکّدر (وریدت عامد فقهدا) ده سیاسدتورزی علمدا ر

یجاب می ند ،فا ل معناد ر بروجردی ز سیاست ر باید بر ساس ندیشده و تفکّدر سیاسدی

وی و نوع نداه وی بده فعالیدت بدای سیاسدی در دار وب دیانت ز تدوزه علمیده و نهداد

روتانیت رزیابی نمود .ز ین رو ندیش آیت هلل بروجردی در ب د و ن های زعامت یشدا

خط سیر ثاب ی ر طی نکرده و ین مقوله در طول زمانه و فعالیدتبدای سیاسدی یشدا م غیّدر
بود .با ین بمه ،وی خ یار ت فقها ر به تدوزة عامده تةدرّی د د و یدن نک ده زمینده ر بدر ی

طرح جدّی نظری وریت فقیه توسط شاگرد

یشا بهوجود آورد.
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پس از کودتای  28مرداد با تکیه بر تالشهای آیتاهلل بروجرردی» ،ساقو (مجموعاه
مقاالت نخارین هماي

و پژوهشهای سیاسي.

ر سي علل فروپاشي سلطنت پهلو ) .تهران :مؤسسه مطالعات

پایاننامه
 شیرمحمدی باباشیخعلي ،حسین ( .)1392ر سي و نقد انديشه سیاساي پانج وحااني
برري

 .اصفهان :دانشگاه اصفهان.

مصاحبه
 صانعي ،یوسف (تابستان  .)1389دفتر آیتاهلل صانعي .قم.
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