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  چکیده 
ماعی ایران بر  هاي مهم اجت به عنوان یکی از نیرو یت  حان نقش آفرینی رو

سب موقعیت سی اجتماعی ح سیا ضاع  هاي گوناگون تاریخی اجتماعی و او
سی استحاکم متفاوت بوده سیا سیاسی اجتماعی تاریخ  . از جمله تحوالت 

ضت مل صر ایران نه شدن نفت میمعا ضر با رهیافت ی  شد. پژوهش حا با
سی نقش آیت اهللا بروجردي نماد مرجعیت  سی به برر سیا سی  شنا جامعه 

ضت و ارزیابی دالیل آن می صلی مقاله آن عامه در این نه ضیه ا پردازد. فر
سی  سیا ضاي  ست که آیت اهللا بروجردي نماد مرجعیت عامه با توجه به ف ا

در جریان ملی شـــدن نفت رویکرد ، شـــروطهاجتماعی حاکم و تجربه تلخ م
دهد به واســطه رویکرد ســیاســت پرهیزي داشــته و نتایج تحقیق نشــان می

خصمانه رضاخان علیه روحانیت و نهادهاي دینی و فضاي حاکم در عصر 
بهائیت و کســروي گري اســت مرجعیت ، پهلوي دوم که رواج مارکســیســم

به ســیاســت و با توجه به  دغدغه حفظ کیان تشــیع را داشــته تا ورودعامه 
در مراحل مختلف نهضـــت ملی موضـــع ســـکوت و ، بدفرجامی مشـــروطه

ـــیفی احتیاط را اتخاذ کرده ـــت. روش تحقیق این مقاله توص تحلیلی و  –اس
 اي خواهد بود.ابزارجمع آوري اطالعات کتابخانه

ید مه :واژهکل عا یت  یت اهللا العظمی بروجردي، مرجع یه، آ ملی ، حوزه علم
  .سیاست، فتشدن ن
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  مقدمه

عصر مبارزه با دین و اسالم ستیزي بود. به عبارتی ، عصر پهلوي بر خالف عصر صفوي و قاجار

ـــدید علیه روحانیت ـــومت ش نهادهاي دینی و تحقیر آن و مبارزه ، دوران پهلوي اول دوره خص

هاي احیاء و اصالح حوزه مسئلهین اندیشه روحانیون ترمهمعلیه مذهب است. با رفتن رضاخان 

ـــخگوي نیازهاي دینی مردم بود تا هاي حفظ و تقویت حوزه، دینی علمیه و تربیت طالب پاس

نفوذ بهائیت و کسروي  ،عصر رشد و غلبه مارکسیسم، امور سیاسی از . طرفی عصر پهلوي دوم

ــلی علماي ي هاچالشگري در ایران و ایجاد  ــت. لذا برنامه اص فکري در برابر دین و مذهب اس

باشــد. تجربه تلخ می فکري موجودي هاچالشبهائیت و پاســخ به ، شــیعه مبارزه با مارکســیســم

رادر مشـــروطیت هم بســـیاري از علما از جمله آیت اهللا بروجردي به عنوان شـــاخص مرجعیت 

ین حرکتهاي بیگانه ســتیز در ترمهممســائل ســیاســی محتاط کرده بود. در همین دوران یکی از 

پیوندد. در جریان ملی شدن می تاریخ سیاسی معاصر ایران یعنی نهضت ملی شدن نفت به وقوع

صوال روحانیت به هاي نفت روحانیت به گروه ضع متفاوتی اتخاذ کردند. ا سیم و موا مختلفی تق

موقعیتهاي مختلف در موضع کنشگري مستقیم در سیاست و نظارت سیاسی در نوسان  تناسب

سیم  سته تق سی روحانیت به دو د سیا ضاي باز  شکل گیري ف ضاخان و  سقوط ر ست. با  بوده ا

شدند. اکثریت حوزه علمیه که رویکرد آنها عدم مداخله در سیاست بود که آیت اهللا بروجردي 

سیاسی که آیت اهللا کاشانی شاخص آن گروه در راس آن بود. و گروه دوم  شارکت  طرفدار م

  شد.می محسوب

در این پژوهش قصد داریم با رهیافت جامعه شناسی سیاسی به بررسی نقش مرجعیت عامه 

در جریان ملی شــدن نفت و تبیین چرائی آن بپردازیم. مفروض اصــلی این مقاله آن اســت که 

اصالح و تقویت ، احیاء مسئلهعیت عامه در این دوران دغدغه اصلی ایت اهللا بروجردي نماد مرج

دینی و قوام و استحکام امور مذهبی بوده تا امور سیاسی. لذا نفیاً و اثباتاً موضع گیري هاي حوزه

  صریحی در جریان ملی شدن نفت از خود نشان نداده است.

  چارچوب نظري

هاي اسی محصول قرائتقبض وبسط دردیدگاه فقهی روحانیت نسبت به سیاست ونظام سی

ــوي فقیهان درخصــوص نظام ســیاســی موردنظرشـــریعت  حداقلی وحداکثري ارائه شــده ازس

دنیوي معرفی اي دینی ودرمقابل سیاست رامقولهاي باشد.درنگاه حداقلی فقه شریعت رامقولهمی

ـــوم برنمی ـــط غیرمعص عه راتوس بدوتصــــدي امورکالن جام لت  و تا خا باد فت  خال ـــمن م ض

پرداختن به امورعبادي وفردي راســرلوحه کارخودقرارمی دهداینان درزمره فقه  درامورســیاســی
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ـــی قرارمی گیرند(فراتی  ـــیاس ـــلبی فقه س )درنگاه حداقلی فقه 56: 1389حداقلی ونه نگرش س

ست وزندگی  سیا ست وتنظیم کننده  سی نی سیا سبات  سبه وپیش بینی منا صددمحا سی در سیا

ـــودکــه نتیجــه آن کــاهش ح ـــی تلقی نمی ش ـــیــاس ـــورموثرمرجعیــت دینی درزنــدگیس  ض

ـــرغیبت 92-95: 1392باشــــد(میراحمدي می ) این نگاه اعتقادي به برقراري حکومت درعص

ستا صاري دراین را ضی ان شیخ مرت میرزاي ، باشـد.ازدیدگاه داودفیرحیمی ندارد.مکتب فقهی 

شت وورود اوبه سی پرهیزدا سیا ست وقدرت  سیا صاري از شیخ ان ستادخود  شیرازي نیزهمانندا

صرفات دولت  شروعیت ت ضرورت فتوي فقیه درباب عدم م جنبش تنباکووفتوي تحریم ازباب 

آخوندخراسانی نیزاساساباشیخ انصاري تفاوتی نداشت.حتی هاي درجان ومال مردم بود.واندیشه

ــیخ انصــاري هاي حضــوررهبران ســرشــناس شــیعه درتحوالت مشــروطه براندیشــه مکتب ش

ـــ ـــتواربودکه هرچندفقیه والیت س ـــی نداردلیکن مرجعیت نقش تعیین کننده درکنترلاس ، یاس

هاي اندیشه، ) برخالف قرائت حداقلی 237-251:پیشین، نظارت وتعدیل سیاست دارد.( فیرحی

معطوف به والیت ســیاســی فقیهان که درآثارمالاحمدنراقی وبویژه شــیخ محمدحســن صــاحب 

ـــیعی از ـــتره وس ـــترش یافت ونظریه والیت عامه فقهان گس اختیارات رابراي فقیه به جواهرگس

رسمیت شناخته وفقیه جامع الشرایط توانایی اداره نظام سیاسی راداردکه نظام سیاسی جمهوري 

ـــالمی ایران قرائتی روزآمد وتعمیم والیت  باشــــدمی ن نحله درآراء امام خمینی (ره)ای از اس

، وفیرحی 69-71، پیشــین، تبلوریافت(فراتییشــان درحوزه ســیاســت بانظریه والیت مطلقه فقیه ا

  )237:پیشین

بروجردي درچهارچوب مکتب فقهی شــیخ انصــاري ونگاه  دراین پژوهش مواضــع آیت ا...

  .گرددمیحداقلی فقه سیاسی تبیین 

 پیشینه پژوهش

نویسندگان زیردرآثارخودبارویکردهاي متفاوت به مشی سیاسی آیت ا...بروجردي پرداخته 

ــی ایران (هاســازمانها و رســول جعفریان درکتاب جریان.اند ) بارویکرد 1392ي مذهبی ســیاس

ـــیاســـت( .فرهنگی–تاریخی  ) باروش تحلیل 1390عبدالوهاب فراتی درکتاب روحانیت و س

ستمی سی اجتماعی ایران (، سی سیا سفه تاریخ 1390نجف لکزایی درکتاب تحوالت  ) ازمنظر فل

سی سیاسی اپوزیسیون در ایران محمدرحیم عیوضی درکتاب جامعه شنا، ايبا رویکرد اندیشهو

روح اهللا حسینیان درکتاب بیست سال تکاپوي اسالم ، ) با رهیافت جامعه شناسی سیاسی1385(

ـــیعی درایران ( اي تحت عنوان آیت اهللا رحیم روح بخش درمقاله، ) با رهیافت تاریخی1384ش

دین و حمیدرضـــا اســـماعیلی درکتاب ، )1392بروجردي و دوران ملی شـــدن نهضـــت نفت (
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صر ( سی معا سیا شه  ست اندی شه ) با1386سیا سی و روش تحلیل رویکرد تاریخ اندی سیا هاي 

مام(ره) درملی و  گذارها حت عنوان چرا آیت اهللا بروجردي و ا ـــی نجفی درگفتگویی ت موس

  .است به این مقوله پرداخته) 1397شدن نفت آیت اهللا کاشانی را همراهی نکردند (

  آن در تاریخ مذهبی ایراننهاد مرجعیت و جایگاه 

در تمام دوره تاریخ مذهبی ایران خصوصاً از عصر صفویه به بعد جامعه مذهبی ایران تابعی 

 در تصــمیم گیریهاي عمومی جامعه غیر از آنچه که به حکومت مربوطو . بوداز مرجعیت دینی 

مرجعیت  پرداخت. در نیمه دوم قاجار دو ســـیســـتممی قدرت مرجعیت به ایفاي نقش، شـــدمی

عمومی و محلی پدید آمد بطوریکه ســامرا و نجف مرکز مرجعیت عمومی بود و در شــهرهاي 

بزرگ ایران و حتی شـــهرهاي کوچک یک یا چند مجتهد تحصـــیل کرده. نجف در ارتباط با 

  )36: 1392، ( جعفریان .پرداختندمی مرجعیت عامه و در قالب مرجعیت محلی به ایفاي نقش

ـــلمانان و محرومان و همراهی و هماهنگی در جایگاه مرجعیت به  عنوان پناهگاهی براي مس

شیع  صحیح در حوادث و حفظ کیان ت ضع گیري  و تربیت زندگی با آنها در کنار هدایت و مو

  .)74-76 :1383، (نوري همدانی شاگردان در خور توجه است

شیعه بو ستگاه مرجعیت  صر ایران تنها در د د که دین به عنوان به عقیده رهدار در تاریخ معا

کرد در حالیکه در ســایر دســتگاهها دال برتر دین نبود. از می محوري ترین عنصــر نقش آفرینی

 دوره صفویه دین و خاصه مذهب شیعه از جایگاه واالئی برخوردار بوده و آنچنان در مردم نفوذ

مهم اجتماعی  یابد که از آن پس به عنوان کلیدي ترین عنصر هویت ایرانی در همه تحوالتمی

ه مهم ترین جریانی که این هویت را نمایندگی میکرد جریان روحانیت شیعو داشته سیاسی نقش

  .)28-29:1390، (رهدار به طالیه داري مرجعیت شیعه بود

سالم  شیع از کیان فرهنگی ا ست مرجعیت دینی در طول تاریخ ت سید احمد خاتمی معتقد ا

پاســداري مرجعیت دینی از عرصــه فرهنگی در  تشــیع و کیان ســیاســی حفاظت کرده اســت و

  .)42:  1389، (میرخلیلیپاسداري از کیان سیاسی بوده است  حقیقت زیربناي

یت مراجع دردوره پهلوي عال ید در می جعفریان درمورد ف یت مراجع تقل عال نویســــد:دایره ف

یران بســیار فراوان دولتی و خارج بودن مرجعیت عامه از اهاي دوره رضــاخان بدلیل محدودیت

ضعیف بود. مرجعیت ایران در این دوره در نجف مستقر بود اما پس از اینکه مرحوم حاج شیخ 

ـــد. این  ـــتقرار یافت زمینه براي ایجاد مرکزیت مرجعیت در ایران فراهم ش عبدالکریم در قم اس

کار انقالب جدیدي را پدید آورد و حوزه قم بعدها اهرم اصــلی رشــد اف، انتقال روحانیت ایران

  .) 39-36: 1392، دینی در ایران شد (جعفریان
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  علمیههاي حوزهوات روحانیت شیعه یتجدیدحآیت اهللا بروجردي و 

که پس از  فت. طالب جوانی  تازه گر یت ا... بروجردي حوزه قم قوامی  یت آ با مرجع

 ويآمدند.می تدریج آموزش دیده و در زمره فضال دره به قم و نجف آمده بودند ب 20شهریور 

با آمدن ایشـــان به قم حوزه علمیه  و داشـــتهنقش مؤثري  وتحول درفقه در حفظ اســـاس حوزه

 لهوجود آیت ا تأثیربصورت بزرگترین حوزه علمیه شیعه درآمد.  نضجی دیگر گرفت بطوریکه

   .)563: 1377علمیه ایران شد (دوانی.هاي بروجردي موجب رونق سایر حوزه

یأس حاکم بر علما و انزواي روحانیت شیعه و بحرانی که در بدنبال بدفرجامی مشروطیت و 

شاه حوزه ضا سازي مدارس و حوزههاي دوران ر شیعه را فرا گرفت نیاز به باز علمیه هاي علمیه 

بروجردي در قم جامه عمل پوشید از این رو نقش وي  لهضروري بود این نقش با حضور آیت ا

ـــیعه و حوزهدر ـــی بنیادین علهاي تجدیدحیات روحانیت ش . در دوره مرجعیت وي بودمیه نقش

ي فکري در مقابل هاچالشیک حرکت علمی و فرهنگی شکل گرفت و در چارچوب پاسخ به 

  .)1 :1341، هاي مفیدي انجام شد (جمعی از دانشمنداندین تالش

بروجردي متوجه بازســـازي حوزه علمیه قم گردید. وي معتقد بود تا  لههمت اصـــلی آیت ا

ـــود امکان هیچ گونه دگرگونی در جامعه وجود ندارد. اجراي  زمانی که حوزه بازســـازي نش

سخت گیري بر حوزه ضاخان و  سالم زدائی ر ست ا علمیه و روحانیت موجب کاهش هاي سیا

ــده بود. با آمدن  ــانطالب حوزه ش ــکوه وحوزه افزایش به قم جمعیت  ایش روحانیت عزت و ش

  .)378 -387 :1384، خاصی پیدا کرد (حسینیان

ستادمطهري از سمه توکل واخالص یاد او ا شان و کندمی به عنوان مج ، اینکه به نقل ازخود

  .)390-1391 :1375، درتمام زندگی تالش ایشان فقط عمل به وظیفه بود (مختاري

  ه سیاستتحلیل چرایی عدم ورودعلماومراجع ب

از  بســـیاريانزواگري در حوزه تفکر روحانیت هاي اندیشـــه به عقیده عیوضـــی با راه یافتن

ــروع ــی را غیر مش ــیاس ــتند این بخش از روحانیون با اینکه می روحانیون دخالت در امور س دانس

دانستند. لیکن به خاطر فقدان می دخالت در سیاست را جزء اسالم دانسته و حکومت را حق فقیه

دانستند و بیشتر به ت گر دخالت در سیاست را موفق نمیتوان تشکیالتی و نبودن نیروهاي هدای

  .)7 :1394، (عیوضی پرداختندمی کادرسازي و تهیه زمینه فرهنگی سیاسی در جامعه

طباطبایی معتقداست در بررسی تطبیقی اندیشه و رفتار عالمان دینی توجه به دو عنصر زمان 

  .)4 -5 :1383، (طباطبائی تاسو مکان ضروري 
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شیدي نیزدراین زمینه شدن به می جم صر زمان و مکان و قائل  سد میان دخالت دادن عنا نوی

ســیاســی در واکنش به مقتضــیات هاي نســبت اخالق ســیاســی تفاوت وجود دارد. اینکه اندیشــه

ضیات می زمانی و مکانی شکل شتق از مقت سی م سیا شه  ست که اندی تاریخی گیرند بدین معنا نی

شه ست که اندی ست بلکه بدین معنا شکلهاي ا سی در واکنش به امور تاریخی  گیرند و می سیا

  )268-269، 1385، (جمشیديو تأثر وجود دارد. تأثیرتاریخی هاي میان آنها و دوران

ي که در هاکندشناخت اندیشه و رفتار شخصیتمی تحلیل رفتارعالمان دینی بیان در رهدار

شه و رفتار شخصیتاي و مالحظهاي تقیه معرض رفتارهاي ی هایهستند متفاوت از شناخت اندی

است که داراي اندیشه و رفتارهاي صریح و آشکار هستند. مخالفان دینی در مقام زعامت اقوام 

شده. ناگزیر از مصلحت می ي بیگانههادولتیا  اعم از رفتارهائی که مربوط به حاکمیت داخلی

شده می در موضعیآنهابودند که احیاناً باعث تغییر رفتار و اندیشه یا باعث سکوت هایی سنجی

  است که اگر مانعی نمی بود در آن مواضع داراي طرح و برنامه بودند. 

عالم سیاسی و مبارز باشند همچنان که همه ، قرار نیست که همه عالمان به یک اندازه شجاع

کنند یا به یک نتایج مشــابه نمی رســند. شــرایط زمانی و  عالمان مبارز به یک شــیوه مبارزه نمی

مکانی شــیخ انصــاري (مرجع تقلید مقیم نجف) با شــرایط زمانی و مکانی مالعلی کنی (مجتهد 

مقیم تهران) متفاوت اســت هر چند هر دو در مبانی و اصــول و در اهداف وغایات یکســان بوده 

شه و عمل نوعی رابطه منطقی برقرار اند. عقالي تاریخ براي تحلیل رفتار افراد میان کنند می اندی

ـــد عمل ـــت که این رابطه هر چند وثیق بوده اما منطقی نمی باش آینه تمام نماي ، اما واقع آن اس

اندیشـه نیسـت. اعتقادات ناظر به شـرایط مطلوب اسـت در حالیکه اعمال ناظر به شـرایط مقدور 

تر از عمل آنها بر رفتارهاي تاریخی آنها به فرا است لذا براي شناخت اندیشه عالمان دینی عالوه

  .)192 -195 :1390، (رهدار نیز باید اندیشید

ــروطه ــی علماپس ازمش ــیاس ــد:نتیجه نهائی انقالب می تاریخ کمبریج درباب فعالیت س نویس

مشــروطه براي علما که قابل توجه ترین تجربه آنها از مداخله در امور ســیاســی تا آنروز بود. بی 

اي دي آنها به مشروطه خواهی و سایر اشکال فعالیت سیاسی وابسته به آن بود هر چند عدهاعتقا

از علماء مســتقل همچون مدرس و کاشــانی به تالشــهاي خود براي اجراي قانون اســاســی ادامه 

ی که از منزلت مرجعیت برخوردار بودند با عزم جزم بی یدادند اما علماء برجسته بخصوص آنها

سی آنها به مدت چندین دهه پراکنده و عکس العملی بود (آوري و  طرف ماندند و سیا فعالیت 

  .)272 :1371، دیگران
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  بروجرديله مشی سیاسی آیت ا

سی آیت ا سیا شی  سی علماوعدم دخالت بروجردي له حامدالگار م سیا رامخالفت بافعالیت 

سی سیا ست ممنوعیتمی درامور ش ست دردرمداخله علما داندکه ن سط وي  1328سال  سیا تو

ستابود صد محدود مخالف  اوالبته دراین را سیدن به مقا شار آرام بر دولت به منظور ر با اعمال ف

بروجردي وعلماي له فراتی علت ســـیاســـت پرهیزي آیت ا. )293 -295 :آوري ودیگراننبود (

ــیاري از می داندوبیانمی این دوره راتجربه تلخ مشــروطه ــروطه بس علماء من کند تجربه تلخ مش

شانجمله  صر غیبت  ای صوالً ع سی محتاط کرده بود. برخی فقها معتقد بودند ا سیا سائل  را در م

زمانه تقیه اســـت لذا الزم اســـت از هر گونه تالش در تأســـیس نظام ســـیاســـی و اجراي احکام 

رمتن قدرتمند بود که داي ایده، اجتماعی اسالم پرهیز و به زندگی تقیه آمیز اکتفا کرد. این ایده

علمیه ریشه دوانده بود روحانیت شیعه در فرجام مشروطیت و بویژه با قدرت رسیدن هاي حوزه

 لهرضاخان به انزوا فرو رفت و سیاستی دیگر براي ایفاي نقش سیاسی خود برگزید مشی آیت ا

ــعی احتیاط آمیز اخذ ــی شــدن حوزه ها بود و در قبال حوادث زمانه موض ــیاس  حائري مانع از س

ــکون و احتراز از هرگونه غوغا و عدم مداخله در  کردمی ــبر و س و همواره پیروان خود را به ص

کرد در این دوره سیاست به امري بیگانه تبدیل شده بود و نوعی می امور عرفی و سیاسی دعوت

شروطه بود که نتیجه ناکامی شت به فقه پیش از م شروطه براي هاي بازگ سی متعدد پس از م سیا

، (فراتی ائري و بروجردي ســیاســت پرهیزي بودلذا تاریخ حوزه علمیه عصــر ح روحانیون بود

1390 :104-101(.   

هاي ســیاســی که روحانیت در آن نقش داشــتند بویژه نهضــت در جریانبروجردي له آیت ا

ـــرکت نکرد. که  ـــروطه و در نتیجه پرهیز از اقدام فوري در وقایع معلول ملی نفت ش تجربه مش

یعنی همان دریافت وي از شــرایط تاریخی ســیاســی و اجتماعی زمان خود که آنرا  بودســیاســی 

   ).292 -293: 1386، دانست (اسماعیلیمی براي رسیدن به اهداف خود نامطلوب

نجف لک زائی در باب عملکرد آیت ا... بروجردي احتیاط و سکوت مطلق ایشان در مقابل 

سته و بیانندادن کارهاي خالف احتیاط ر رژیم و انجام ستی دان دارد با توجه به می ا تحلیل نادر

ضع گیري شخص آیت ا... بروجرديهاي بیانات و مو شان در عین می م توان نتیجه گرفت که ای

کردند ولی به لحاظ ســـیاســـی نیز قوي بودند مثالً خطاب به نماینده می فوق العاده احتیاط اینکه

عت و امور مربوط به آن هستم و اگر دولت در فرماید من عهده دار شریمی ساواك با صراحت

شود یا  سائلی مانند اینکه انتخابات مجلس باطل  ساکت نخواهم ماند اما م شود  این حوزه وارد 

خیر یا دولت به سنتو ملحق گردد یا خیر و غیره از امور سیاسی است و به من ربطی ندارد. تاریخ 
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ي قدرت مانور بسیار وسیعی به ایشان داد به بروجرد لههاي آیت ادهد که موضع گیريمی نشان

ـــود. آیت ا... بروجردي در اي گونه که دولت نمی توانســــت به راحتی در حوزه دین وارد ش

ملی شدن نفت از همین شیوه احتیاط آمیز پیروي کرد. البته ایشان به علما دستور  مسئلهخصوص 

نست که این مرجع بینش و آگاهی دادند که با این حرکت مخالفت کنند. این نکات حاکی از آ

شته و به دلیل برخی مالحظه ها از روحانیون سیعی دا سی و سی می سیا سیا ست که درامور  خوا

گوید: لکن چه باید می دخالت نکنند. وي درباره علت عدم اقدام علیه نظام شاه و سلطنت چنین

دولت تضــعیف  کرد که فشــار اجانب در کار اســت و من بیش از این مصــلحت نمی دانم که

ـــار  ـــاه از خودش اختیاري ندارد او تحت فش ـــتهادولتگردد زیرا ش ، (لک زائی ي بیگانه اس

1390 :159- 157(.  

ست و تحلیل رفتار آیت ا... بروجردي  سی روحانیت در دهه بی سیا شی  ضی در تبیین م عیو

واستند در کند با سقوط رضاخان روحانیت به دو دسته تقسیم شدند. عده زیادي نمی خمی بیان

شکیل دادند و آیت ا... بروجردي می سیاست مداخله کنند که اکثریت آنها حوزه علمیه قم را ت

ها قرار داشــــت. عده ته ترین چهره مذهبی این دوره در رأس آن ـــ دیگر نیز اي به عنوان برجس

کاشانی در راس آنها بود. دخالت نکردن  لهطرفدار فعالیت و مشارکت سیاسی بودند که آیت ا

برخی روحانیون در مســائل ســیاســی تا حدي زیادي ناشــی از شــرایط خاص آن زمان بود زیرا 

روحانیون که رضاشاه بشدت آنها را سرکوب کرده بود نمی خواستند با دخالت در امور سیاسی 

به رژیم بهانه داده و متحمل صدمات شوند. در این مقطع تبلیغ و گسترش احکام اسالمی از نظر 

ـــی روحانیت در طول مراجع تقلید  ـــیاس وقت در اولویت قرار گرفته بود. بطور کلی عملکرد س

یک عملکرد نه چندان قوي و تا حدي منفعل بود. آیت ا... بروجردي  1332تا  1320ي هاســـال

پرداخت. پس از می بیشــتر در پی قوام و اســتحکام بنیادهاي شــیعه بود. و کمتر به امور ســیاســی

هدان بزرگ چون آیت ا... بروجردي حادثه ترور شــــاه عده زیادي فیض و ، روحانی از مجت

در قطعنامه کنگره مزبور روحانیون از عضویت در احزاب سیاسی و اي خوانساري در قم کنگره

ــدند و تخطی از آ ــت منع ش ــیاس ــرکت در س ــوال ش ــتاص  ن مجازات خلع لباس را در پی داش

  .)69-70: 1385، (عیوضی

ست الگار حامد سیا ضمن تایید شان چه قبل از می پرهیزي آیت ا...بروجردي بیان هم  کندای

شکار می و چه بعد از آن گاه گاهی با دربار تماس 32سال  سی آ سیا گرفت تنها موارد فعالیت 

سال  ضی بود که 34او یکی در  به عنوان  در مبارزه با بهائیت و دیگري برنامه تحدید مالکیت ار

 1320 -1332ي هاســالل ســیاســی مهمی که در اقدام خالف شــرع محکوم کرد. وي در مســائ
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راستاي  این مواضع در لذا)295: 1371، اتفاق افتاد سکوت کامل اختیار کرد. (آوري و دیگران

  .است قرائت حداقلی صورت پذیرفته

سی آیت  سیا شی  شیعی درتبیین م سالم  سال تکاپوي ا ست  سینیان در کتاب بی روح ا... ح

یل که آیت امعتقداســــت ا...بروجردي  عه به دل ـــی به عنوان یک فقیه و مرجع ش ... بروجردي 

اسالمی و خصوصاً شیعی نمی توانست از لحاظ مبانی اندیشه فردي غیر سیاسی باشد. هاي آموزه

البته اندیشــه ســیاســی همیشــه منتهی به عمل ســیاســی نمی شــود چه بســا که افرادي داراي مبانی 

مل سیاسی نمی شوند. در سر تا سر زندگی سیاسی خاصی هستند ولی به دالیل مختلف وارد ع

سی مراجع در  سیا صمیم گیري  سه ت شرکت در جل شده.  شاهده  سی م سیا آیت ا... بارها عمل 

ــســان همگی ، 1322نجف حمایت از آیت ا... قمی در ســال  ــع در قبال مجلس موس اعالم موض

سی آیت ا... بر سیا ست.در بعد عمل  سی آیت ا... بروجردي ا سیا وجردي داراي بیانگر ماهیت 

ــبات بود نه غیر معقول. آیت ا... در عمل  ــتند و این احتیاط از روي محاس رفتار احتیاط آمیز هس

ــن بودن پایان کار. وي معتقد بود  ــت یکی در نظر گرفتن واقعیتها دو روش ــی دو مبنا داش ــیاس س

براي بوجود آوردن یک نهضــت کادر رهبري و مدیریت و حمایت مردم الزم اســت. در مورد 

  .)402 -404، 1384، کادر رهبري آیت ا... معتقد بود که حوزه فعلی فاقد آن است (حسینیان

جداد در یت ا...بروجردي منظور اال عدم ورود آ لت  یل ع یت در  تحل تاب مرجع نیز در ک

  دارد: می عرصه اجتماع و سیاست بیان

شخیص ست در حدي که الزم ت سیا صه  کرد و می داد دخالتمی آیت ا... بروجردي در عر

سیاست  محذورات ویژه خویش را داشت و با برخورداري از عمري تجربه و مشاهد در عرصه 

ــید بویژه که می محطاط بود و با منش خردگراي خود پیش از اقدام به عمل به عواقب آن اندیش

سنده نمی کرد. او از تجربه می خانه حکومت پهلوي را از پاي بست ویران صالحات ب دید و به ا

الت روحانیت در جنبش مشـــروطه خواهی و مشـــاهده وضـــعی که براي مرحوم نائینی پیش دخ

ــاهی از گفتگوهاي بعمل آمده در اجتماع  ــاش ــده بود. آگاهی حکومت رض ــرخورده ش آمده س

علماي نجف و دســـتگیري وي بهنگام ورود به ایران او را به این باور رســـانده بود که بین علما 

  دت تحقق نیابد کاري نمی شود کرد. وحدت نظر نیست و تا این وح

ـــان محکم ، به گفته آیت ا... برقعی فقیه ـــان رفته بود که مردم بر عهد و پیمانش در ذهن ایش

سلوك مردم با روحانیت در  شاهدات وي از نحوه  ستند و کاري از پیش نمی رود و احتماالً م نی

ـــاه چنین باوري را به وي القاء کرده بود. آیت ا... ب ـــاش دید که حتی در می روجرديدوره رض

تواند خواســـت بر حق خود را تحقق بخشـــد جایی که پرداخت شـــهریه به طالب حوزه ها نمی



  ...شدن صنعت نفت یمل انیدر جر ياهللا بروجرد تینقش آ یبررس  150

حوزه نجف را همانند حوزه قم مشروط به شرکت آنان در آزمون ساخته بود که به سبب کثرت 

کشور در دهه حجت االسالم فلسفی نیز با بیان اوضاع  منتفی گردید.، ها با نظر آیت ا...مخالفت

بین دو  هاســالها به این نتیجه رســیده که روحانیت در آن اي بیســت تا ســی و ترك تازي توده

بدي مخیر و ناچار بودند لذا به حمایت از قانون اساسی مشروطه که در آن مذهب رسمی شیعه 

سلطنتی اي بوده پرداخته خود را مجبور دید در برابر یورش توده شاه و نظام  حمایت کند. ها از 

در چنین شـــرایطی آیت ا... بروجردي نمی توانســـت با مبارزه جدي و پیگیر با شـــاه نســـبت به 

دانم شعائر می داد کهمی تضعیف هر چه بیشتر نظام حکومتی اقدام کند. وي خود زمانی توضیح

ر لکن چه باید کرد که فشار اجانب در کا، اسالمی از سوي شاه و خانواده اش رعایت نمی شود

است و من بیش از این مصلحت نمی دانم که دولت تضعیف شود زیرا شاه از خودش اختیاري 

شار  ست هادولتندارد وتحت ف س ساس کند که جاي پایش در ایران  ست و اگر اح ي بیگانه ا

شود لذا کوشش ما این است که خیلی احساس ضعف می است براي حفظ خود تسلیم (بیگانه)

 شــود به این جهت اســت. مصــالح مملکت و اســالم را به او تذکریم نکند اگر گاهی مماشــات

  .)416 -420: 1379، دهیم اما جوان است و مغرور(منظوراالجدادمی

به عقیده جعفریان این زمان تکیه اصـــلی مرجعیت روي تقویت حوزه علمیه و جدي گرفتن 

ب شـــدید در در درس و بحث بود. تقویت دین و مذهب در جامعه که پس از یک دوره آســـی

عصــر رضــاخان اکنون ترمیم یافته و مرجعیت موقعیت بهتري بدســت آورده بود در واقع ارتباط 

ــه چهار دهه ــتبداد مردم متدین با مرجعیت که طی س ــده بود براي بار  با حمایت اس ــعیف ش تض

شد. آیت ا... بروجردي به تقویت حوزه ستان ها پرداخت حمایت هاي دیگر تقویت  شهر علمیه 

ع در برابر اتهامات و انحرافات کاري بود که مرجعیت را بیشتر درگیر مسائل جامعه تشیع از تشی

  دارد:می کرد. دوانی در خاطراتش در مجله یاد بیان

ــلفش آیت ا... حائري می ــت پرهیزي محور منش آیت ا... بروجردي و س ــیاس توان گفت س

وجردي خودش گفته بود که من بود. دلیل آنهم شکست روحانیت در مشروطه بود. آیت ا... بر

در جلسات مشورتی آخوند خراسانی بودم و دیدم که ایشان درباره شیخ فضل ا... اشتباه کرد و 

  )270 -279 :1392، ترسم در سیاست آنست که من هم دچار چنان اشتباهی شوم (جعفریان

دند از نویســدآیت ا... بروجردي مطرح کرمی علی دوانی در کتاب نهضــت روحانیون ایران

سیس و تداوم  ستاد آخوند و مرحوم نائینی که آن همه زحمت در تأ آن موقع که دیدم مرحوم ا

سرده  شروطه متحمل شده بودند پس از شهادت شیخ فضل ا... و حوادث دیگر ملول و اف کار م
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آید از اقدام فوري حتی االمکان می شدند حالتی در من پیدا شده که تا یک واقعه سیاسی پیش

 )563، 1377، کنم که مبادا کاري به زیان مسلمین انجام گیرد (دوانیمی پرهیز

ــع آیت ا... بروجردي به عنوان نماد مرجعیت عامه  ــدن  مواض درجریان ملی ش

  نفت و چرایی آن 

صه سیاسی کرد می پرهیز بطور کلی گفتمان مذهبی سنتی در ایران از حضور فعاالنه در عر

سـیاسـی همچون آیت ا... حائري تمایلی به حضـور در سـیاســیت . بروجردي به لحاظ .و آیت ا.

سالم هیچگاه از تایید کامل  شانی و فدائیان ا شده نفت آیت ا... کا شت و لذا در جریان ملی  ندا

در چرایی شرکت نکردن آیت )159 -161 :1386، رهبري حوزه برخوردار نشدند (حسینی زاده

ــت ملی نفت و عدم ــع  ا... بروجردي در نهض ــاخص موض ــدن نفت که ش گیري در برابر ملی ش

شود.آیت ا... سلطانی طباطبایی به بیان می مهمی براي سیاسی بودن روحانیون آن دوره محسوب

شان درباره شاره خود ای صنعت نفت ا شدن  ضایایی که وارد «کند که می ماجراي ملی  من در ق

د نمی شــوم این قضــیه ملی شــدن نباشــم و آغاز و پایان آن را ندانم و نتوانم پیش بینی کنم وار

ـــی خواهد بود. البته  ـــت چه کس ـــد و آینده در دس ـــت و چه خواهد ش نفت را نمی دانم چیس

روحانیت به هیچ وجه نباید با این حرکت مخالفت کند. اگر با این حرکت مردمی مخالفت کند 

ضبط شمی و این حرکت ناکام بماند در تاریخ ایران  سبب این کار  د لذا به شود که روحانیت 

  »قاي بهبهانی و علماي تهران نوشتم که مخالفت نکنند.آ

وي همچنین بر خالف میل درباریان اقدام به تحریم رفراندم انحالل مجلس هفدهم ننمود 

ـــفاهاً پیام داده اند که اگر چه با این جریان  ـــته اندکه آیت ا... بروجردي ش در این مورد نوش

ــی و انحالل مجلس هفدهم ارتباطی با شــرع و موافقت ندارند چون رفراندم امري اســ ت ســیاس

بدهند و شــرکت مردم در رفراندم را اي نمی توانند در این خصــوص اعالمیه، اصــول دین ندارد

عدم موضــعگیري صــریح وي نیزدرچارچوب قرائت حداقلی فقه ســیاســی ومکتب تحریم کنند.

  باشد.می شیخ انصاري

سی آیت ا... سیا ضع  شرایط زمان بود . ولی در  زبده کالم اینکه موا سته از  بروجردي برخوا

دوران زمامت خویش اقتدار حوزه علمیه را که طی دوران سلطنت رضاشاه تضعیف شده بود به 

آن بازگردانده و افزون بر جلوگیري از تعدیات شاه و دولت به کادر سازي پرداخت و با تربیت 

ک مدارس  یاد گرفتن  یت از بن ما ـــور و ح ند ه افزون بر دانششــــاگردانی دانش هاي نوین بتوا

  .)422-424 :1379، (منظور االجداد ربیت کنند به تحقق آن یاري رساندشاگردانی دین باور ت
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سینیان صریح آیت ا... بروجردي در جریان  روح ا...ح ضع گیري  سخ به علت عدم مو در پا

ــت  ــت ملی نفت بیان میکند که آیت ا... بروجردي معتقد بود که یک نهض ــالمی به دو نهض اس

ضر صلی نیاز دارد مردم و کادر رهبري و لذا معتقد بود در حال حا سالمی فاقد  نیروي ا جامعه ا

ــازي حوزه علمیه قم کرد  ــرف بازس ــت به همین دلیل نیز تمام همت خود را ص کادر رهبري اس

ـــروطه و انحراف آن بوده لذا به عقیده  نکته دیگر اینکه آیت ا... بروجردي شـــاهد تجربه مش

ـــت و تا آخر نیز بر همین ناباوري ، مولف ـــدق را باور نداش آیت ا... بروجردي جبهه ملی و مص

  ماند.

از طرفی وي معتقد اســت آیت ا... بروجردي هیچگاه نهضــت ملی شــدن نفت را نفی نکرد 

ـــلطانی ایشـــان فرموده: باید با این حرکت «بلکه به نقل از آیت ا... س روحانیت به هیچ وجه ن

اگر با این حرکت مردمی مخالفت کند و این حرکت ناکام بماند در تاریخ ایران مخالفت کند 

شود که روحانیت سبب این کار شد. لذا به بهبهانی و علماي تهران نوشتم که مخالفت می ضبط

  .)18 :1385(نشست تخصصی روحانیت  »نکنند

ـــدق و مبارزه براي قدرت عدم عالقه آیت ا...  بروجردي به دخالت کاتوزیان در کتاب مص

در ســیاســت را مورد تایید قرارداد و همچون رویه حاج شــیخ عبدالکریم حائري مرجع معروف 

ــمیم اجالس بهمن می تقلید قم ــبی بر عدم دخالت  1327داند به نظر وي تص مجمع علمی قم نس

ــله گرفتن از رویه آیت ا... کاشــانی و اعالم حمایت از ــد فاص  علما در ســیاســت عمدتاً به قص

سلطنت و هیات حاکمه سیاسی بوده عدم حمایت آیت ا... بروجردي از ملی شدن نفت به رغم 

ــت. وي  ــع هیات حاکمه مذهبی محافظه کار بوده اس ــتاي مواض ــالم در راس انتقادات فدائیان اس

دارد آیت ا... بروجردي را قطعاً نمی توان رهبر یا مبارزي ســـیاســـی دانســـت بر خالف می ابراز

انی و در قبال دخالت در سیاست آیت ا... بروجردي و کاشانی دو دیدگاه مختلف آیت ا... کاش

ضع مختلف  شتند نه دومو سایر علماي مذهبی .سیاسی دا آیت ا... بروجردي آیت ا... بهبهانی و 

دیگر از جمله آیت ا... صدر و فیض در مورد نهضت ملی نفت سکوت کردند و تا آخر هم این 

(کاتوزیان  ا ســایر علما قدم به صــحنه گذاشــتندپس از ترور رزم آرســکوت را نشــکســتند البته 

1378  :197(.  

سپس به سکوت آیت ا...بروجردي کاتوزیان  ضع  ضتتدر مراحل مخ مو  پردازدمی لف نه

  :ومی نویسد

ـــمی  31در جریان قیام تیر  ـــت وزیري قوام آیت ا... بروجردي هیچ اظهار نظر و رس و نخس

هایی شروع که بر سر تمدید اختیارات مصدق توسط مجلس بحث 31نکرد و همچنین در دیماه 
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ــت وزیر خاتمه یافت نیز آیت ا... بروجردي و بهبهانی همچنان  ــانی به نخس و با حمله علنی کاش

مهر سکوت بر لب داشتند شاید از این جهت که آنرا اختالفات داخلی در درون صنوف نهضت 

نیز که کاشــانی و  31اســفند  9فر شــاه به خارج در کردند به هنگام اعالم قصــد ســمی ملی تلقی

اي بهبهانی در حمایت وي اعالمیه صـــادرکردند و تظاهرات ضـــد مصـــدق راه افتاد قم اعالمیه

صدق رفراندم انحالل مجلس  32صادر نکرد در تیر و مرداد  را برپا و موجب حمله  17نیز که م

ـــتقی ـــد باز هم قم مس ـــدق ش ـــانی و بهبهانی به دولت مص ماً اظهار نظري نکرد فقط پس از کاش

ــاه بعد از کودتاي  ــت ش رســال تلگرامی به او خیر مقدم مرداد آیت ا... بروجردي با ا 28بازگش

  .)193-194 :1378، کاتوزیان( گفت

خودداري بروجردي در پشــتیبانی  همین نویســنده درکتاب مصــدق ونبردقدرت معتقداســت

اتتهاي فدائیان اسالم در واقع با سیاسیت دستگاه ملی شدن نفت حتی در مواجه با چالش ها و شم

سنتی رهبري مذهبی هماهنگی داشت. در هرحال آیت ا... بروجردي یک رهبر سیاسی و مبارزه 

رایش بروجردي محافظه کاشــانی که رادیکالیســم تلقی شــده گهاي جو نبود و در برابر گرایش

  .)296، 1372، (کاتوزیانکارانه بود

ـــول جع گاه رس ید لهاز د یت ا... بروجردي هنوز در مرح که آ جایی  یان از آن  قرار اي فر

نقش وي به عنوان مرجع در حوادث دوران ، نداشـــت که ســـیاســـت را در متن حوزه وارد کند

که )279، 1392، است. (جعفریاناي حاشیه سیاسی نقش) 40 – 27نهضت ملی و قبل و بعد آن (

  باشدمی سیاستهمان قبض دیدگاه فقهی روحانیت نسبت به 

وي معتقد است در نهضت ملی نفت مراجع محلی درگیر شدند نه مرجعیت مطلقه و عام لذا 

آیت ا... بروجردي وارد این ماجرا نشد و ایشان نهایت چیزي که در پاسخ دکتر مصدق نوشتند 

س موفقیت سلمین بوددولت درتقویت ا صالح امور کار م صی روحانیت الم و ا ص ست تخ ش ، (ن

1385: 28 – 27(.  

هانی را از جملـه  یت ا... بروجردي و بهب تاب ایران بین دو انقالب آ یان مولف ک هام ابرا

 :1383کند (ابراهامیان می روحانیون مهم و در عین حال محافظه کار در نهضـــت ملی معرفی

251(.  

ـــد ـــی وارد نش ـــیاس داند می جان فوران آیت ا... بروجردي را رهبر روحانیت که در امور س

  .)538: 1383، ن(فورا



  ...شدن صنعت نفت یمل انیدر جر ياهللا بروجرد تینقش آ یبررس  154

علی موحدمعتقداسـت آیت ا... بروجردي با روشـن بینی و احتیاط در برابر فشـاري که براي 

شد مقاومت نمود و از آلودگی در می مرجعیت عامه تشیع در مبارزه با دکتر مصدق وارد ورود

  .)25 – 26 :1379 ، نزاعی که میان شاه و مصدق در گرفته بود احتراز ورزید (موحد

خ کمبریج در تحلیل رفتار نیروهاي مذهبی در دوران پهلوي در بیان عدم موضــع گیري تاری

صــریح آیت ا... بروجردي و صــرف نگرانی وي بهنگام شــکل گیري اختالف در جبهه ملی در 

  نویسد.می دوره دوم نخست وزیري مصدق و تغییر رویکرد دولت به سمت جناح چپ

است جبهه ملی و زمانی که در پی یافتن موتلفانی بهنگام احساس بیگانگی مصدق با جناح ر

شد که بگونه در میان ضع باعث  شود اي جناح چپ برآمد این مو شیده  سمت حزب توده ک به 

حزبی که ظاهراً مصدق آزادي فعالیتاي علنی را به آن ارزانی داشته بود . حمایت حزب توده از 

ـــمنانش امکان داد که او را به عنوان آلت  ـــدق به دش ـــت نیروهاي چپ معرفی کنند و مص دس

ـــی از چنین امکانی باشــــد ناراحت بود. حتی آیت ا...  کاشــــانی نیز از بابت اینکه مبادا بخش

 بروجردي که مرجع تقلید شیعیان و مخالف مداخله روحانیت در سیاسیت بود نیز از بابت سمت

  .)95-96 :1371، دیگرانو(آوري  و سوي رویداد ها نگران شده بود

ضع گیري براین باور رهنماعلی  ست که جهت تبیین عملکرد و مو آیت ا... بروجردي هاي ا

سی کرد . گاه  صمیمات متخذه وي را برر ضت ملی نفت باید وقایعی را بازبینی و ت در جریان نه

ــت. گاه تایید یا  ــت ملی اثرمی گذاش ــتقیماً بر جریان نهض ــیحت و تهدید او مس امر و نهی یا نص

شــد که در کناریا مقابل نهضــت می روجردي باعث تقویت نیروهاي ســیاســیتکذیب آیت ا... ب

صدق قرار ستقیم نفوذ خود رمی ملی و م سان غیر م سی اعمال رب اگرفتند و بدین  سیا  جریانات 

سکوتی پر معانی کرده ، کرد در بسیاري مواقع آیت ا... بروجردي در مقابل فشار و جوسازيمی

توان می را ایشانتر بود.موضع گیري و مصاحبه و تهدیدي موثرو خطابه  این سکوت از هر نطق

که به رفتار اخالق و ســلوك روحانیون و هایی در دو بخش کلی تقســیم کرد نخســت رویداد

ــان در میان مومنین مربوط ــی از عملکرد ایش ــور ناش ــمی تص ــد که ش ن مرجعیت روحانیت و أش

اي برخوردار اي ي بروجردي از اهمیت و ویژهحوزه علمیه قم بعنوان نماد دین در میان مردم برا

ـــکوت ـــع گیري یا س ـــامل موض معنی دار وي در رابطه با اموري که به هاي بود . بخش دوم ش

ست شخص دینیهاسیا شور قوانین با تبعات م شور و یا حاکمیت ، ي کالن ک ضی ک تمامیت ار

شانی درمی ملی مربوبوط ستقرار وردم در 1327 – 29ي هاسالشد.دیدگاه اولیه کا  حکومت ا

ـــالم ـــالم انجامید با بینش و روش آیت ا... اس ـــفوي و فدائیان اس ی که به ائتالف او و نواب ص

ــلک ــوص متفاوت بود مس ایت ا... بروجردي که عالی ترین مقام مذهبی  بروجردي در این خص
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ل ســیاســی داشــت که به دنبااي بود از حب و بغض و قدرت ســیاســی اجتماعی مبرابود نه برنامه

ـــیدن به مرجعیت یک قدم  ـــر کالس درس گفته بود من براي رس ـــد و لذا در س اجراي آن باش

برنداشـــتم بجز انجام وظیفه مذهبی که به عهده اوگذاشـــته شـــده یودبه دنبال هدف این جهانی 

شتی دیانت و روحانیت که دچار  ساندن ک ساحل ر سالم به  ضت ملی  سی نه سیا نبود.در طوفان 

ین دغدغه مقام مرجعیت بود که با دور اندیشــی مصــلحت اندیشــی و ترمهمشــورش شــده بود. 

تدبیر ایت ا...بروجردي تشــیع رســمی مرجعیت و حوزه را ســالم از بحران به در برد.در مجموع 

مواضع آیت ا... بروجردي در طول نهضت ملی مستمر و برگرفته از یک اصل خدشه ناپذیر بود 

حفظ کیان تشـــیع و تالش دراعتال و عظمت آن  ويبه عنوان مرجع تقلید شـــیعیان جهان هدف 

ـــانبود  ـــت ایش از هر عملی که ممکن بود باور دینی مردم را  و از تزلزل در ایمان مردم بیم داش

ــه دار کند احتراز ــتی حوزه علمیه قم که می جهت تحقق اهداف دینی خودوکرد می خدش بایس

ــیع بود را از گزند هیاهو ــی ایمن نگه دارد تا مرکز تعلم و تربیت مروجین تش ــیاس ي زودگذر س

 27 :1384، فعل وانفعالت سـیاســی هدف اصـلی و معنوي آنرا مخدوش و منحرف نکند.(رهنما

رفتارشناسی آیت ا...بروجردي دراین بخش نیزمبتنی برنگاه حداقلی فقه سیاسی وبراساس )22 –

  مکتب شیخ انصاري است.

  32مرداد28مواضع آیت ا... بروجردي درجریان کودتاي 

ــول جعفریان  ــیعه در این دوره با رهبري آیت ا... بروجردي دامنه  -به عقیده رس مرجعیت ش

نفوذش را با تکیه بر مفاهیم سیاسی مذهبی شیعه در در جامعه گسترش داد. و در جریان نهضت 

ـــتهاتوده در کودتا بی تفاوت اي ملی ایت ا...بروجردي بدلیل هراس از روي کار آمدن کمونیس

بی دینی کمونیســتها و  اند و حتی در برابر بازگشــت شــاه از قدرت که آنرا مانعی بر ســر راهم

ــت آنان حکومت ــاه در می وحش ــکوت کرد بعد از آن هم تا مدتی روابط مرجعیت با ش دید س

حدتذکرو توصــیه بود . دلخوشــی آیت ا... بروجردي این بود که شــاه ســد مســتحکمی در برابر 

ست و او  ستها ا سم و بی دینیکمونی سائل می را مانع بزرگی براي نفوذ کمونی ست البته در م دان

ـــتور جدي ـــائل بهایی ها در مملکت به حکومت دس  :1392، (جعفریان دادمی مذهبی مثل مس

269(.  

مرداد از سوي عالی ترین  28سکوت سنگین مراجع قم و محکوم نشدن کودتاي ، نجف پور

ستن علماي تراز مرجع تقلید آن روزگار یعنی آیت ا.. ستاي همان دوري ج . بروجردي را در را

ـــت تلقی ـــیاس ـــیعه از س علی دوانی درتبیین تلگرام آیت ا... . )1385، کند(نجف پورمی اول ش

شاه و  سالمت  سرت از خبر  صدق مبنی بر ابراز م سرنگونی م شاه پس از  سخ  بروجردي در پا
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کند که احتمال وقوع می مسلمین بیانامیدواري اصالح مفاسد ماضیه و عظمت اسالم و آسایش 

رفته لذا این تلگرام در پاسخ شاه مطرح شد و می کودتاي کمونیستی و سرکار آمدن کمونیستها

باید داراي دیانت می وجود شاه در جارچوب قانون اساسی که لذا آیت ا... بروجردي با مقایسه

و کنار گذاشـــتن مصـــدق اســـالم و مروج مذهب جعفري باشـــد و روي کار آمدن حزب توده 

جه لذا نتی تاده و  ـــ ــــاه فرس به ش ــــانی چنین نگرانی را  کاش هاي  ــــانگیردمی من جا  ایش هر 

شد و اصوالً از ورود به اوضاع سیاسی می دانست وارد عملمی اقتضامیکردوتکلیف شرعی خود

  . )440 – 442 :1372، جداً پرهیزداشت(دوانی

ـــع گیري آیت ا... بروجردي دونالد ویلبر مولف کتاب عملیات آژاکس در ت بیین عدم موض

سیاست بیان 28 در کودتاي صحنه  شان به  کند. از بررسی معدودي که می مرداد و عدم ورودای

ـــوع وجود دارد چنین بر باره این موض به می در جه  با تو یت ا... العظمی بروجردي  که آ ید  آ

س صحنه  شت به  صد ندا شیعیان ق ست و جناح بندیها موقعیت خطیرش در مقام مرجعت تقلید  یا

آن وارد شود بنابراین نمی توان ایشان را با وجود جایگاه جایگاه مذهبی ویژه اش مانند آیت ا... 

بارها موضــع خود را  32مرداد  28کاشــانی رهبري ســیاســی بشــمار آورد. وي پیش از کودتاي 

به آنها  32فروردین  از بازرگانان بیســت و نهماي اعالم کرده بود از جمله هنگام مالقات با عده

  :گفته بود

با آنها مذاکره  ـــتم و  من یک نفر نماینده از طرف دربار و یک نفر از طرف دولت خواس

کردم دیگر با هیچ کس مالقات نکرده ام و مانند همیشــه به کلی از امور ســیاســی برکنار و دور 

ـــتم در براي مالقات با من آمدند ولی من آنها را نپذیرفتاي بوده ام. حتی عده م زیرا نمی خواس

با  32اموري که مربوط به من نیســت دخالت کرده باشــم.وهنگامی که حســین عال در فروردین 

ست اما او  شده ا ضع او درباره زاهدي  شدن مو شخص  ستار م آیت ا... بروجردي دیدار و خوا

  .بازهم از اعالم موضع خودداري کرده بود

حســـاس درحیات اي روجردي را در برههاین موارد دقت و حســـاســـیت عقالنی آیت ا... ب

ــی ایران نشــان دهد. از طرفی هیچ ســند و مدرکی وجود ندارد که رابطه بین آیت ا... می ســیاس

  .)164 – 166 :1380، (ویلبر روجردي و کودتاگران را اثبات کندب

ـــی آیت ا... بروجردي مطرح ـــیاس ـــپهر ذبیح نیز در ارزیابی کلی خویش پیرامون رویه س  س

ایشــان در دوران مرجعیت تقلید خود هیچگونه فعالیت ســیاســی در پیشــامدهاي دوران کند می

سال  شاه در  سیدن مجدد صدق و به قدرت ر به نقل از کتاب ایران در  [به عمل نیاورده  1953م

  .)167 :1380، ویلبر( ]دوره دکتر مصدق . سپهر ذبیح
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  نتیجه گیري

ـــی اجتماعی ایران  ـــیاس ـــود که یکی از می مالحظهبا مطالعه تاریخ تحوالت س ین ترمهمش

ماعی  یت، گذار در این تحوالتتأثیرنیروهاي اجت  تأثیرباشــــد. تبیین نقش و میزان می روحان

گذاري نیروهاي اجتماعی برفرایندهاي سیاسی از موضوعات مهم جامعه شناسی سیاسی است. 

شته تحریر درآم سی به ر سیا سی  شنا د. از جمله تحوالت که این پژوهش نیز با رهیافت جامعه 

باشــد که مقاله حاضــر به بررســی نقش می تاریخ ســیاســی معاصــر ایران نهضــت ملی شــدن نفت

به دنبال انزواي روحانیت شـــیعه و  مرجعیت عامه در این رویداد تاریخی و چرایی آن پرداخت.

ولیه که پهلوي ااي محدود شدن دایره فعالیت مراجع تقلید در دوره رضاخان و رویکرد خصمانه

ـــت که به دنبال تقویت  ـــیعه را بر آن داش ـــت مرجعیت ش علیه روحانیت و نهادهاي دینی داش

علمیه و تمرکز قدرت روحانیت و کادرســازي و تربیت نیرو و حفظ شــأن مرجعیت هاي حوزه

باشــد که این نقش با حضــور آیت اهللا بروجردي در قم جامه عمل پوشــید و روحانیت شــیعه و 

د حیات یافت. ازطرفی با رواج و غلبه مارکسیسم بهائیت و کسروي گري علمیه تجدیاي حوزه

در عصر پهلوي دوم مرجعیت عامه شیعه که شاخص آن آیت اهللا بروجردي بودرا بر آن داشت 

فکري آن روز ي هاچالشکه در پی قوام و استحکام بنیادهاي شیعه حفظ کیان تشیع و پاسخ به 

سی از سیا صه  شگري در عر شد تا کن شروطه و ناکامی با هاي سوي دیگر به دنبال بدفرجامی م

سیاسی متعدد پس از آن و تجربه تلخ مشروطه براي بسیاري از علما از جمله آیت اهللا بروجردي 

موجب شد مرجعیت عامه در مسائل سیاسی محتاط شده و سکوت اختیار کند و سیاست پرهیز 

ــدن نفت و مراحل مختلف آن  ــود لذا در جریان ملی ش ــدن نفتش ، همچون تکاپو براي ملی ش

رفراندوم انحالل مجلس هفدهم و نهایت کودتاي ، تمدید اختیارات دولت مصــدق، تیر 30قیام 

صریحی نفیاً و اثباتاً از ناحیه آیت اهللا بروجردي نماد مرجعیت عامه ، 32مرداد  28 ضع گیري  مو

ضت ملی نفتصورت نگرفت. شان درتحوالت نه ضع گیري ای سان مو ساختارعمومی  بدین  و

سیاسی  شه ها ونتایج حاصل ازمکتب شیخ انصاري ونگاه حداقلی فقه  نظام سیاسی آنروزبراندی

  .بود
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 رخدادنو

بارزه براي ، )1378(، محمــدعلی، کــاتوزیــان -  ـــدق و م مص

  ترجمه فرزانه طاهري نشر مرکز.، قدرت

صدق و نبرد قدرت، )1372(، محمدعلی، کاتوزیان -  ترجمه ، م

  موسسه رسا.، احمد تدین

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ، )1390(، نجف، لک زائی - 

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.، تهران، معاصر

ــا، مختاري -  دفتر تبلیغات ، قم، ســیماي فرزانگان، )1370(، رض

  اسالمی حوزه علمیه قم.

مرجعیت در عرصه اجتماع ، )1379(، حسین، منظور االجداد - 

  شیرازه.، و سیاست

تحلیلی ، گفته ها و ناگفته ها. ، )1379(، محمدعلی، موحد - 

نهـانی ســـیـا در کودتـاي  پ  28از گزارش عملیـات 

 نشر کارنامه.، 1332مرداد

سالم، )1389(، ســیدجواد، یرخلیلیم -  ، یروحانیت و انقالب ا

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.، قم

، تهران، ي فقه سیاسیهاچالش.، )1392(، منصور، میراحمدي - 

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی.

نگاهی به نقش روحانیت مبارز ، )1385(، مجید، نجف پور - 

    کتابخانه دیجیتالی تبیان.، در تاریخ معاصر ایران

سم علماء بزرگ ، )1383(، حســین، نوري همدانی -  سالم مج ا

  . جلد اول.، انتشارات مهدي موعود، اسالم

ــد نیوتن، ویلبر -  ــال ترجمــه ، عملیـات آژاکس، )1380(، دون

 نشر ابرار معاصر تهران.، ابوالقاسم راه چمنی

  

  

 




