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چکیده
ش��یعه از زمان پیدایش تاکنون ،تاریخ پر فراز و نشیبی داشته و نقاط عطف زیادی به
خود دیده و در برخی بزنگاههای تاریخی ،با فرصت پیش آمده به قدرت رسیده و اقدام
به تش��کیل حکومت کرده است .در این راس��تا ،عوامل و پدیدههای مختلف و فراوانی
نقش داشتهاند .شیعه در تاریخ معاصر نیز با قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی ،و
پس از تشکیل نظام جمهوری اسالمی فرصت تجدید حیات دوباره پیدا کرد .بیتردید،
در این نوزایی ،بیش��ترین نقش را روحانیت شیعه ایفا کرده است .از جمله کانونهایی
که در بالندگی روحانیت و تحوالت معاصر ش��یعه بسیار اثرگذار بوده ،مدرسة فیضیه
در قم اس��ت .بررس��ی چگونگی تحوالت تاریخی این حوزه و شناخت عوامل مؤثر در
این تحوالت و چگونگی اثرگذاری آن در حیات دوبارة تشیع مسئلهای است قابل تأمل
و مداق��ه که پژوهش حاضر قصد وص��ف و تبیین آن را دارد .فیضیه ،در تاریخ معاصر،
ضمن اینک��ه مرکز تعلیم و تعلم علوم و معارف دینی بوده ،پناهگاه انقالبیون و پایگاه
توأمان دیانت
فعاالن سیاسی حوزوی و غیرحوزوی نیز بوده است .همین ظهور و بروز
ِ
و سیاست اسالمی بود که در نهایت مرحلة جدیدی از حیات شیعه را رقم زد.
کلیدواژهه�ا :مدرس��ۀ فیضیه ،تجدید حیات ش��یعه ،روحانیت ،انقالب اسالمی ،امام
خمینی
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مقدمه
در بخش��ی از تفسیر آیة  12سورة «طه» آمده است تقديس و احترام وادى طوی بهخاطر اين
ب��وده كه جای قرب به خدا و محل حضور و مناجات به درگاه اوس��ت(طباطبایی 14 :1417و
 .)187با همين مالك ،میتوان نش��ان داد که چگونه در بین مسلمانان مكان و زمان مقدسى
مانند مسجدالحرام و ساير مساجد و مشاهد متبرکه ارزش و تقدس یافتهاند .از این قبیل است
اماکنی که نقشی مهم و تأثیرگذار در تحوالت و رویدادهای تاریخی ،علمی ،فرهنگی ،و سیاسی
داشتهاند .یکی دیگر از امکانی که ارزش یافته و مورد احترام و عزت قرارگرفته ،مدرسة «فیضیه»
در شهر قم است که تاریخی چند صد ساله و پر از حوادث و رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ تشیع
و ایران دارد؛ مدرسهای که در دل آن ،وقایع و حوادث مهمی رخ داده یا کسانی تربیت و پرورش
یافتهاند که در دورههایی موجب تجدید حیات شیعه شدهاند .امام خمینی یکی از تربیتشدگان
همین مدرسه است که با قیام و پیروزی ،به تشکیل حکومت اسالمی اقدام کرد.
بررس��ی تاریخ معاصر ایران ،بهعنوان مرکز جهان تش��یع ،نش��انگر نقش محوری مدرس��ة
فیضی��ه در تح��والت علمی و سیاس��ی و تأثیر و تأث��ر آن در دورههای مختل��ف تاریخی بوده
خ عبدالکریمحائری ،مراجع ثالث(حضرات آیات
اس��ت .همچنین ،بزرگانی چون آیتاهلل ش��ی 
سیدمحمدتقیخوانس��اری ،س��یدصدرالدین صدر ،و س��یدمحمدحجت كوهكمری) ،آیتاهلل
بروجردی ،امام خمینی ،و دیگر مراجع طی حضور خود فضای آن را تحت تأثیر قرار دادهاند و
تأثیر خود را در تشیع گذاشتهاند؛ مکانی که بسیاری از شخصیتهای علمی مذهبی ،سیاسی
و انقالبی کش��ور در آن پرورش یافتند و جایی که زمینهس��از و بستر رشد و بسط اندیشههای
انقالبی امام خمینی شد.
در گذر تاریخ ،نامهای فیضیه ،امام خمینی ،و انقالب اسالمی چنان به یکدیگر گره خوردهاند
که نمیتوان برای هریک تاریخی نوشت و از دیگری یاد نکرد .دهة  1340شمسی ،آغاز یا شاید
تولدی دوباره برای فیضیه بود؛ تولدی که فیضیه را با سیاست پیوند زد و آن را به پایگاه مبارزه
علیه نظام پنجاه سالة سلطنتی تبدیل کرد .بههمین دلیل ،نام این مدرسه در تاریخ جهان ،تاریخ
اسالم ،و تاریخ تشیع ماندگار شده است.
مدرس��ة فیضیه ،پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز همچنان جایگاه مذهبی و سیاسی خود
را حفظ کرده ،بهگونهای که نمیتوان از آن به آسانی چشم پوشید .شناخت چگونگی تحوالت

ش��هر قم چنین گفته است« :قم شهری است نیکو ،شیعیان آنجا کثرتی دارند .هوایی درست
دارد .هیکل ش��هر بزرگ است .در حب علی و خاندانش غل ّو کنند .اگر دیگر اصحاب پیغمبر را
شَ تم نکردندی ،پسندیده بودی»(طوسی.)259 :1345 ،

بعضی منابع تاریخی ،مردم قم را در دورههای تاریخی قرن سوم و چهارم مردمانی متعصب در
شیعیگری دانسته(جیهانی ،بیتا )143 :و آوردهاند که  444امامزاده و اماکن متبرک از سادات
در آن مدفوناند(رازی ،بیتا  .)293 /1 :در قرون بعدی نیز همین جایگاه مذهبی را حفظ کرده
و یکی از کانونهای تعصب مذهبی تشیع به حساب میآيد(واسیلی )234 :1308 ،و به لحاظ
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تاریخی فیضیه و تبیین عوامل مؤثر در این تحوالت از یک طرف و بررسی نقش متقابل آن در
پیشرفتهای علمی حوزههای علمیه شیعی و تغییر و تحوالت سیاسی و اجتماعی از طرف دیگر،
مسئلهای شایستة بررس��یهای عمیق و دقیق است که پژوهش مزبور در پی واکاوی آن است.
ازهمینرو ،تالش برای شناختن و شناساندن هرچه بیشتر این مرکز فرهنگی ،علمی ،و سیاسی
به طالبان و تشنگان معرفت ،گامی است رو به جلو و خدمتی است شايسته به علم و دیانت.
این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که مدرسة فیضیه چه نقشی در تجدید
حیات علمیـ سیاسی تاریخ معاصر تشیع داشته است؟ برای رسیدن به پاسخ ،روشن ساختن
پیشینة مدرسة فیضیه و شناخت اجمالی کارگزاران تأثیرگذار در این نهاد علمی و معرفی سیر
تحوالت مدرسه در دورههای تاریخی ایران الزم است.
فیضیه در گذر زمان
فیضیه ،از مدارس واقع در ش��هر قم اس��ت .قم ،خود در پهنة تاریخ قدمتی بیش از پنج هزار
س��ال دارد .این شهر در  ۲۳قمري به دست اعراب مسلمان با فرماندهی ابوموسی اشعری فتح
شد(فتوحالبلدان439 :1337 ،؛ قمی  .)25 :1361ورود اشعریها به قم ،باعث آبادانی و گسترش
شهر گردید(قمی .)35-28 :1361 ،ازآنجاکه آنان به اهل بیت گرايش داشتند ،شهر قم از همان
ابتدای تأسیس با تفکر شیعی آمیخته شد .مهاجرت حضرت معصومه(س) و دفن ايشان در قم و
پیرو آن ،مهاجرت دیگر امامزادگان و سادات ،این شهر را به پایگاه تشیع تبدیل کرد(اصطخری،
 .)166 :1347تأس��یس حوزة علمیه در این شهر بر شهرت ش��یعی آن افزود .امروزه ،میتوان
این شهر را بزرگترین پایگاه تشیع نامید که معارف شیعی از آن ،در نقاط مختلف جهان نشر
میشود .محمدبنمحمودبناحمدطوسی(قرن چهارم) در کتاب عجایبالمخلوقات در توصیف
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اهمیت مذهبی دومین شهر زیارتی ایران است.
این شرایط مذهبی و بافت فرهنگی و اجتماعی این شهر اقتضا داشت که مکانی با مرکزیتی
شناخته شده داشته و برای تربیت عالمان دینی و مذهبی بدان اتکا شود .این مرکز جایی جز
مدرسة فیضیه نبود که ویژگیهایی ممتاز داشت ،نظیر همجواری با حرم فاطمه معصومه(س)،
اهتمام سالطین صفوی و قاجار به آن ،وسعتش -با توجه به محدودیت جمعیت در آن زمان -و
معماری منحصر به فرد این بنا که به آن قداس��ت بخش��یده است .در حال حاضر نیز با قدمت
چند صد ساله و تغییر و تحوالت دورههای مختلف ،هنوز همان حال و هوای معنوی و روحانگیز
و دلنواز خود را حفظ کرده و به لحاظ علمی و سیاسی مرکز حوزههای علمیه شیعه سرفراز و
استوار ایستاده است.
این مدرسه ،که از مدارس علمی قدیمی مربوط به دوران سلجوقیان است ،از آثار باستانی و
میراث فرهنگی کش��ور محسوب میشود .از بدو تأسیس تاکنون ،تغییرات شکلی و ساختاری
متعددی بهخود دیده است و در تاریخ نهادهای مذهبی ایران ،سیری از تحوالت و وقایع متعدد
را پشت سر نهاده و طی نیم قرن اخیر نقطة عطفی برای تاریخ سیاسی ایران و تشیع و حتی
جهان اسالم بوده است.
متأسفانه از پیش از قرن ششم منبعی در مقولة فیضیه با هر عنوان و نامی بهدست نیامده
اس��ت .در پژوهشهای پیش��ین نیز بهصورت اجمالی اشاره شده است که بنای مدرسة فیضیه
مربوط به قرن پنجم است(مدرسی .)1019 :1351 ،نخستین منبعی که میتوان به آن اعتماد
کرد(قزوینی ،بی تا )164 :بنای مدرس��ة فیضیه را مربوط به قرن ششم ،یعنی عهد سلجوقیان
میداند(429ـ 700ق).
فیضیه ،از زمان س��اخت ،محلی برای تعلیم و تربیت طالب علوم دینی بوده اس��ت .در ابتدا
مکان کوچکی بوده ،دارای ُح ُجراتی محدود و در یک طبقه ،اما به مرور و طی قرن اخیر طبقة
فوقانی بر آن افزوده ش��ده اس��ت .تا قبل از تأسیس مدرسة حجتیة قم ،بزرگترین مدرسة قم
محس��وب میش��د (گنجینهآثار .)677/1 :1349 ،در بادی امر نام مشخصی نداشت و به دلیل
همجواری با حرم فاطمه معصومه(س) به سِ �� ّتی فاطمه(قزوینی ،بی تا )174 :اش��تهار داشته
است .در عهد صفویان ،به مدرسة آستانه(گنجینه آثار )670/1 :1349 ،معروف گشته و از قرن
سیزدهم تاکنون رسماً فیضیه(گنجینهآثار670/1 :1349 ،؛ شریف رازی )41/1 :1352 ،نامیده

156؛ شریف رازی.)41/1:1352 ،
نقش مدرسة فیضیه در دوران صفویه(1148 -907ق)
مدرسة فیضیه که در دورة سلجوقیان(قرن پنجم) بنا شده بود ،در  617قمري با حملة مغوالن
به قم ،همانند دیگر آثار این ش��هر ،ویران ش��د و اثری از آن بر جای نماند ،اما به مرور بازسازی
شد ،تا اینکه با تأسیس سلسلة صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع ،شاهان صفوی در عمل
نیز اهتمام خود را در توجه و عنایت به آثار و ارکان تش��یع نش��ان دادند که مدرسة فیضیه نیز
از این قاعده جدا نبود .به این دلیل ،برخی منابع بنای مدرسة فیضیه را متعلق به عهد صفوی
میدانند(قمی156 :1361 ،؛ شریف رازی.)41/1 :1352 ،

بر اساس تاریخی که بر سرد ِر مدرسه آمده است( 934ق) معلوم میشود تجدید بنای مدرسه در
همان اوایل روی کار آمدن سلسلة صفویه( 907ق) و تنها چهار سال پس از آغاز سلطنت دومین
پادشاه صفوی ،شاه طهماسب بوده است(قمی155 :1361 ،؛ راهنمای قم.)82-81 :1317،
در این دورة مهم و سرنوشتساز برای تشیع ،نقش مدرسة فیضیه نیز مهم و تأثیرگذار است.
گروهی از عالمان و دانش��مندان بزرگ و مؤثر در سیاس��ت و حکومت مدتی در این مدرس��ه
تدریس میکردند .از جمله شیخبهاءالدینعاملی(شیخ بهائی) ،سلطانالعلماء ،قاضیسعیدقمی،
مالعبدالر ّزاقالهیجی ،و مالمحسنفیضکاشانی(مدرسی128 :1350،؛ شاردن)77/3 :1378 ،
که از این عده قاضیسعیدقمی و مالعبدالرزاقالهیجی در قم مدفون هستند .تأثیرگذاری و نقش
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شده است .در وجه تسمیة این مدرسه به «فیضیه» دو نقل وجود دارد :نخست ،به دلیل آنکه
مالمحسن فیض کاشانی ،عالم عهد صفوی ،پیگیر ساخت و تعمیر و گسترش آن بوده ،به اعتبار
نام و نیز س��کونت ایش��ان در این مدرسه ،به فیضیه تغییر نام دادند؛ دوم به دلیل همجواری با
مشهد فیضآثار فاطمه معصومه(س) ،به این نام موسوم گشته است(قمی156 :1361 ،؛ شریف
رازی.)41/1:1352 ،
چنانکه از منابع موجود برمیآید ،این مدرس��ه دو بار دچار تخریب کامل ش��ده اس��ت :یک
ب��ار در حملة مغ��والن( 617ق) و بار دیگر در جریان س��یل و تغییر مس��یر رودخانه در عهد
صفویان(1045ق) .به همین ،دلیل در سیرتاریخی فیضیه شاهد تجدید بنای اساسی چندبارة
این مدرسه هستیم و همین ،برخی مورخان را به اشتباه انداخته و پنداشتهاند مدرسۀ فیضیه ،نه
متعلق به قرن پنجم یا ششم قمری که مربوط به قرن دهم و عهد صفویان است(قمی:1361 ،
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این عالمان در تحوالت علمی و سیاسیـ اجتماعی دورة صفویه بر همه آشکار است.
در بعضی منابع آمده است که در زمان صفویه محل فعلی حوض وسط مدرسه ،منتهيالیه
الشمس��ین
مدرس��ه بوده و بهج��ای حوض کنونی باالخانة دلنش��ینی بوده که آن را مشرق
َ
مینامیدهان��د .وجه تس��میة آن به مشرقالشمس��ین اين بوده اس��ت که در ه��ر بامدادی که
خورشید از مشرق باالخانه طلوع میکرده ،گنبد مطهر هم در جنوب باالخانه مانند خورشیدی
مشرق دو خورشید بوده اس��ت(بنایی )438 :1390،و این باالخانه محل
میدرخش��یده و آنجا
ِ
ریاضت مرتاضان بزرگ و جایگاهی بس شریف بوده است .از جمله میرداماد را در آنجا مکاشفاتی
دست داده؛ شیخبهایی در آنجا به ریاضت اشتغال داشته؛ میرفندرسکی در همانجا به تحصیل
و ریاضت میپرداخته؛ صدرالمتألهین ،مالصدرای شیرازی ،در همان نقطه به تألیف و تدریس
کتاب اسفار اربعه بر دو شاگرد خود مالمحسنفیضکاشانی و مالعبدالرزاقالهیجی مشغول بوده
و این دو حکیم هم روزگاری در آن مدرسه ُم َد ِّرس بودهاند .خالصه ،این باالخانة مدرسه همواره
مرکز اوتاد و جایگاه صلحا و ابرار بوده است .بدین لحاظ موقعی که به ساختمان مدرسة کنونی
موسعی بنا مینهند تا راهرو نشود
برای تعمیر دست میزنند ،در جایگاه مشرقالشمسین حوض َّ
(بنایی.)439 :1390 ،
در زمان صفویه ،که مذهب تشیع رسمیت پیدا کرد و زمینة حضور فقها و عالمان شیعی در
ایران گس��ترش یافت ،مدارس علمیة زیادی چون فیضیه در سراسر ایران ساخته و تجدید بنا
شد و علمای شیعه از جایگاه بسیار مؤثر و نفوذ سیاسی اجتماعی برخوردار شدند .پس از زوال
صفویه ،جایگاه تشیع و علمای شیعه بسیار تضعیف شد و مدارس علوم دینی نیز از رونق افتاد.
در دورة افش��اریان نیز با توجه به سیاستهای دینی و فرهنگی و سیاسی حکومت ،توجهی به
حوزههای علمی و مدارس علمیه نشد ،اما در زمان کریم خان زند تا حدود زیادی اوضاع تشیع
و علمای شیعه بهبود یافت .درواقع ،تشیع در دوران پس از صفویه تا قاجار دچار فراز و نشیب
ش��دیدی ش��د .چگونگی برخورد حکومتها در این فاصلة زمانی با شیعیان و علمای شیعه و
وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی تشیع در این دوران خود نیازمند پژوهشي مستقل است.
در نهایت ،میتوان گفت دوران كوتاه حكومتهاى افشاري ه و زنديه ،كه آن را مىتوان برزخى
بين دولتهاى طوالنى صفويه و قاجاريه دانست ،بيشتر به كشمكش و زدوخورد و جنگهاى
داخلى و خارجى گذشت و از نظر علوم و ادبيات اين دوره را هم بايد دنبالة صفويه شمرد و انتظار

فیضیه در تاریخ معاصر
جایگاه فیضیه در دوران قاجاریه(1344 -1209ق)
تاریخ معاصر را اگر  150تا  200سال اخیر به حساب بیاوریم ،دورة قاجار را نیز شامل میشود.
دورهای که به لحاظ مذهبی و نوع ارتباط و تعامالت بین دین ،دولت ،فقها ،و حوزههای علمیۀ
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فعالیت و رونق مدارسی چون فیضیه را نداشت(شميم.)381 :1374 ،
تولیت و منابع مالی مدرسۀ فیضیه
ازآنجاکه تا پیش از صفویان و چه بسا تا دورة قاجاریه ،حریم حرم فاطمه معصومه(س) شامل
مدارس همجوار نیز میشده که یکی از آنها مدرسة آستانه(فیضیة کنونی) بوده است ،این مدرسه
مستقل نبوده و بهنوعی از توابع و جوانب حرم مطهر محسوب میشد و مکانی جهت استراحت
زائران ،مسافران ،رهگذران و اتراق موقت اهل علم بوده ،تا اینکه بعدها بهواسطة اجتماع طالب
تبدیل به مدرسة علمیه جهت تربیت طالب شده است(گنجینه آثار قم .)675/1 :1349 ،مدرسه
فیضیه ،نخس��ت ،همچون دیگر اماکن اطراف بهوجود حرم فاطمه معصومه(س) وابسته بوده و
تولیتی واحد داشتهاند .بنابراین ،منابع مالی و تأمین هزینههای آن با موقوفات حرم بوده است.
بهویژه در دورة صفویه که رو به آبادانی رفت و تجدید و تعمیر یافت.
آنچه از بررس��ی تاریخچة مدرس��ة فیضیه تا پیش از دورة معاصر بهدست میآید هیچ نشان
و رنگ و بویی از حیات سیاسی و اجتماعی ندارد و مانند سایر مدارسی بوده که طالب در آن
س��اکن و مشغول تحصیل و تدریس بودهاند .شاید علت این امر در برهههای مختلف ،متفاوت
باشد .برای مثال ،در عهد سلجوقیان که گفته شد ساخت این مدرسه مربوط به آن دوران است
میتواند به دلیل حاکمیت اهل س��نت و سختگیریها و نیز گرایش حکومتها و حتی خود
حوزههای علمیة شیعه به غیرسیاسی بودن عالمان و طالب و مدارس باشد .در عهد صفویان ،که
مذهب رسمی جامعة ایرانی پس از قرنها تشیع گردید ،بهدلیل فرصتی که صفویان در اختیار
عالمان نهاده بودند تا مذهب تش��یع را به سهولت ترویج کنند و همین امر موجب شده بود تا
عالمان نیز سالطین صفوی را مورد تأیید و تنفیذ قرار دهند ،دیگر دلیلی نداشت که حوزهها و
مدارس علمی نیز خود را درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کنند ،لذا با چنین رویکرد و برداشتی
از دین و سیاس��ت ،طبیعی بود که مدارس علمی و حوزههای ما در مقولة مس��ائل سیاس��ی و
اجتماعی ورود نکنند.
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شیعه با حکومت ،امتداد دورة صفویه است .جایگاه و نقش مدرسة فیضیه را هم در همین بستر
میتوان بررسی کرد.
تجدید بنای چندبارة مدرسه در دورة قاجار به زمان فتحعلیشاه برمیگردد .وی ،در 1213ق.
سه مدرسة باقیمانده از عهد صفوی را تخریب و مدارس فیضیه و دارالشفا را بنا نمود(مدرسی،
132 :1335؛ قم��ی )156 :1361 ،ب��ا این تفاوت که هم بنا را و هم ارتفاع بنا را توس��عه داد و
مرتفعتر کرد(گنجینه آثار قم .)675 /1:1349 ،در باالی د ِر ورودی مدرسه از سردر شمالی که
در سمت مدرسة دارالشفاء قرار دارد ،سنگ نوشتهای مرمرین وجود دارد که به خط نستعلیق
تاریخ بنای مجدد مدرسه را در عهد فتحعلیشاه قاجار در دو بیت به نظم کشیده است:
بنهاد بنا مدرسة دلکش و دلخواه
در روض��ة معصومه شهنش��اه ملک گاه
بنوشت صبا مدرسهی فتحعلی شاه
تاریخ بنایش چو ز ارباب سخن خواست
(بنایی)439 /1 :1390،
ق ناطقاصفهانی ،که در فن مادة تاریخ س��رايی س��رآمده بوده اس��ت،
همچنین ،میرزا صاد 
طی قصیدهای در  19بیت ،س��ال تکمیل و اتمام س��اختمان مدرس��ه را  1217قمری دانسته
است(گنجینه آثار قم683/1:1349 ،؛ مدرسی .)133/2 :1335 ،معماری این مدرسه نیز دارای
جرزهای میانة ایوانها از آجرتراش و پوشش ایوانها بهطور ک ّلی ُم َقرن َس گچی و لچکیهای آنها
مزین به کاشیهای خشتی من ّقش هفت رنگ و در هر ضلعی ایوان بزرگی است .ایوان جنوبی
از آثار تاجالش��رف موس��وی از دورة صفوی و سه ایوان دیگر در شمال و شرق و غرب مدرسه از
آثار فتحعلیشاه قاجار است که هریک به دهانة  9و عرض  6و ارتفاع  12/50متر است که جدار
آنها کاشیکاری و دارای کتیبهای کمربندی از کاشی خشتی زمینۀ الجوردی به خط نستعلیق
الک ّتاب و پوششی است ساده که قب ً
س��فید با خطاطی میرزا مهدی ملک ُ
ال مقرن َس گچی بوده،
مقرنس ایوان جنوبی پس از چهار
اما متأسفانه امروزه اثری از آنها نیست .این در حالی است که َ
و نیم قرن هنوز سالم و پا برجاست(گنجینه آثار قم678/1:1349 ،؛ مدرسی-132/2 :1335 ،
.)133
فیضی��ه ،ی��ک بار نی��ز در عهد محمدش��اه قاج��ار(1255ق) م��ورد تعمی��ر و مر ّمت واقع
شد(مدرسی )37-36 :1350،و این نشان از جایگاه تأثیرگذار آن دارد .تا اینکه در دورة بحران
مش��روطیت و پس از آن تبدیل به مخروبه ش��ده(موحد ابطح��ی )329/1 :1365 ،و خالی از
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س��کنه و طلبه گردید و دیگر درس و تدریس در این مدرس��ه رونقی نداش��ته و محل سکونت
دراویش و گدایان قم بود(ش��ریف رازی72/1 :1332 ،؛ حس��ینیان ،)742 :1383 ،اما آیتاهلل
میرزامحمدفی��ض در 1285شمس��ي فیضیه را از وجود آنان پاک و تخلی��ه و آنجا را دوباره در
هلل حائرییزدی به قم ،در  1301شمسي
اختیار گرفت(حسینیان ،)742 :1383 ،با ورود آیتا 
و احیاء مجدد حوزة تعطیل ش��ده و کم رمق قم ،بار دیگر مدرسة فیضیه بازسازی شد و رونق
گرفت(حسینیان.)742 :1383 ،
دورة جدی��د فیضی��ه از زم��ان احی��اء مج��دد ح��وزة علمیه قم ب��ه همت آی��تاهلل حاج
شیخعبدالکریمحائری یزدی آغاز و تاکنون استمرار داشته است .این دوره ،بهدلیل ویژگیهایی
که دارد و بهدلیل نقش و تأثیری که در تحوالت سیاسی و اجتماعی داشته است ،بسیار پررنگتر
و بهدلیل معاصر بودن مسائل و تحوالت ،از نظر منابع بسیار غنیتر و جامعتر است.
فیضیه در دوران پهلوی اول
اهمیت حضور آیتاهلل شیخ عبدالکریمحائری در قم و احیای حوزة علمیة قم با محوریت مدرسة
فیضیه ،که بههمین خاطر او را آیتاهلل مؤسس نیز مینامند ،تا حدی بود که حتی احمدشاه،
آخرین ش��اه قاجار نیز به قم عزیمت کرده و بنیانگذاری حوزة علمیة قم را به ایش��ان تبریک
گفت(بصیرتمنش .)236 :1376 ،از اقدامات اولیة آیتاهللحائری اهتمام ایش��ان به پاکسازی
مدرس��ه و نوسازی آن بود(بصیرتمنش .)255 :1376 ،ایش��ان دستور داد بر روی طبقة اول،
حجرههایی احداث و افزوده شود(قمی )160 :1361،و کتابخانهای در قسمت غربی طبقة دوم
احداث گردد(شریف رازی.)74 :1332 ،
پس از بازس��ازی و مرمت مدرسه توس��ط آیتاهللحائری ،این مکان به محلی جهت اجتماع
عالمان و طالب و مؤمنان تبدیل ش��د .خود ایش��ان نیز بعدازظهرها دو س��اعت به غروب در
ایوان یکی از حجرههای مدرس��ه مینشست و با طالب و افراد مختلف مالقات آزاد و گفتوگو
میکرد(حری��م امام .)6 :1392 ،در همین دوره اس��ت که ادارة معارف قم در راس��تای اهداف
حکومت رضاش��اه اقدام به جمعآوری آمار و اطالعات مس��تند و دقیق از حوزة علمیه ،تعداد
مدارس ،و طالب سراسر کشور ،بهویژه قم میکند .در سندی که از ادارة معارف قم در 1313ش.
باقی اس��ت ،به هفت مدرس��ة فعال و معروف حوزة علمیة قم اشاره شده که مدرسة فیضیه با
بیشترین طلبة ساکن در صدر فهرست قرار دارد(مرادینیا.)154 :1393 ،
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امام خمینی نیز که بعدها همین مدرسه را نقطة آغاز قیام خود قرار داد ،در همین مقطع حدود
هفت س��ال( 1300تا  )1306در حجرة ش��مارة  23مدرسة فیضیه سکونت داشت(کهن نسب،
 )17 :1376و سالها در آن به تربیت نفس و تدریس پرداخت و سالهای بعد روزهای پنجشنبه
و جمع��ه در فیضیه درس اخالق میگفت(حاضری .)221 :1378 ،این درس اخالق آنچنان در
روح و جان طالب اثر میگذاش��ت که تأثیرش تا اواس��ط هفتة بعد کماکان باقی بود(حاضری،
 )221 :1378همین امر ،رژیم شاه را وادار به تعطیلی آن کرد(کهن نسب.)17 :1376 ،
از این زمان اس��ت که به مرور نقش اساس��ی و تأثیرگذار علمی و تحوالت سیاسی اجتماعی
مدرسة فیضیه آغاز شده و رابطة حکومت وقت با حوزة علمیه و بهتبع آن ،فیضیه و علما تغییر
کرده و بهنوعی موجب برجستگی این مکان در امور مربوط به تشیع میشود.
در تاریخ معاصر ،نام مدرسة فیضیه با حوزة علمیة قم و نام حوزة علمیة قم با فیضیه عجین
است .از آنجا که فیضیه نقطة مرکزی و کانونی حوزة علمیه تلقی میشد ،هر اقدامی که به نام
حوزة علمیة قم و برای حوزة علمیة قم انجام شده است با مرکزیت فیضیه بوده و بدون آن قابل
تصور نیس��ت .ش��اید بتوان گفت حوزة علمیة قم ،بهویژه در زمان حاج شیخعبدالکری م حائری
یزدی چیزی جز مدرسة فیضیه نبوده است.
در واکاوی روند تحوالت سیاسی و اجتماعی دورة پهلوی اول شاید نتوان موردی را یافت که
مدرس��ة فیضیه در آن جنبة محوریت داشته باشد؛ اما چنانکه گفته شد ،با توجه به محوریت
مدرسة فیضیه در حوزة علمیه و توجه کانونی بدان ،در این مدت ،هر تحولی در حوزة علمیه و علما
رخ داده است ،بهنوعی با فیضیه نیز مرتبط است .زیرا حوزة علمیه با توجه به متروک بودن اغلب
مدارس و بهطورکلی حوزة علمیه ،با فیضیه شناخته میشد و پس از آنکه با ورود حائری به قم به
این حوزه و بهتبع آن به این مرکز علمی(فیضیه) جان تازهای دمیده شد ،باز فیضیه بود که مرکز
ثقل تحوالت درون حوزوی واقع شد .در دورة  15سالة زعامت آیتاهلل حاجشیخعبدالکریمحائری
یزدی(1315-1301ش) بر حوزة علمیة قم ،که با سلطنت رضاشاه پهلوی(پهلوی اول) مصادف
بود ،حوادثی در کشور رخداد که بعضی از آنها به حوزة علمیه و علما و مدرسة فیضیه مربوط
ب��ود .مثل رئیسالوزرائی و مس��ئلة جمهوری رضاخانی ،که رضاخان ب��ه صرافت افتاد تا نظام
سلطنتی را به جمهوری تبدیل نماید ،ولی با مخالفت عدهای از نخبگان ،همچون آیتاهلل مدرس
بهترین چاره را در این دید که با سفر به قم(1303/1/6ش) و مالقات با مراجع ثالثه -آیتاهلل

داد(شریف رازی )46 /1:1332 ،که با توجه به مرکزیت فیضیه ،در این مدرسه مشغولشدند.

جلوگیری از انهدام حوزه
یکی از اقدامات ضدفرهنگی رضاش��اه ،تخریب مدارس علمیه و جایگزین کردن مدارس جدید
بهجای آنها بود .آیتاهلل حائری برای مصونیت حوزة علمیه از تخریب ،بهویژه مدرس��ة فیضیه،
سیاست اجتناب از دخالت در امور سیاسی را پیشه کرد تا دولت کمتر متوجه حوزه و روحانیت
شود و درنتیجه به فکر تخریب یا انهدام حوزة علمیه نیفتد .از قضا ،چنین تدبیری کارگر افتاد
و رضاشاه هم بهدلیل عدم اجازة دخالت روحانیان در امور سیاسی توسط آیتاهلل حائری و هم
بهدلیل عالقة قلبی که به شخص آیتاهلل حائری داشت ،از تعرض به حوزة علمیه قم خودداری
نمود(بصیرت منش.)249 :1376 ،
پاسداری از شعائر مذهبی
یک��ی دیگر از اقدامات ضدمذهبی رضاش��اه ،مبارزه با هر نوع مجلس س��وگواری و ممانعت از
برگزاری آن بود .ممنوعیت عزاداری در قم نیز از س��ال  1313شمس��ي آغاز ش��د و تا اواسط

 1320ادامه یافت .این ممنوعیت ش��امل مدرس��ة فیضیه و خود آیتاهلل حائری هم میش��د.
چنانکه در مدرسة فیضیه مجلس ترحیمی از طرف حاج شیخعبدالکریم برپا بود که خود ایشان
هم حضور داش��ت .میرزا حبیباصفهانی ،از وعاظ تهران ،روی منبر در حال سخنرانی بود که
رئیس شهربانی قم ،حسینخانتفرشی آمد و جلوی حاج شیخ ،وقیحانه و با صدای بلند فریاد
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حائرییزدی ،آیتاهلل سیدابوالحس��ناصفهانی ،و آیتاهلل میرزاحسین  نائینی(این دو مرجع در
این زمان بهخاطر وقایع نجف در قم حضور داش��تند) -و جلب نظر آنها هم مشروعیت معنوی
و مذهبی کسب کند و هم به پشتوانه تأیید آنها ،اقداماتش را عملی کند(بصیرتمنش:1376 ،
 .)239-238البته ،نظر آیتاهلل حائرییزدی پرهیز از مناقشات سیاسی و اولویت ایشان حفظ
کیان حوزة علمیه قم بود و در همین طریق هیچگاه از تقیه دست برنمیداشت(بصیرتمنش،
 ،)243-240 :1376ب��ا ای��ن اوصاف در قبال برخی ح��وادث و تحوالت مواضعی درخور توجه
داشتند که به برخی از آنها اشاره میشود.
قیام آقا نوراهلل اصفهانی
در جریان نهضت حاجآقا نوراهللاصفهانی ،که منجر به مهاجرت علمای اصفهان و برخی شهرها به
قم شد ،شیخ عبدالکریمحائری از آنها استقبال کرد و به برخی کرسی تدریس داد و آنها را اسکان
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زد :میرزا حبیب! بیا پایین .او هم فورا ً آمد پایین .هیچکس جرئت نکرد اعتراض بکند و حرفی
بزند(مخلصی.)67-25 :1378 ،
دوران آیتاهلل حائری یزدی و زعامت ایشان بر حوزة علمیه و مدرسة فیضیه ،با ارتحال ایشان
در  1315شمسي و نیز بعد فرار رضاشاه از ایران بهدنبال اشغال ایران توسط روس و انگلیس در
بحبوحة جنگ جهانی دوم در شهریور 1320سپری شد و تنها خاطرات آن است که در فضای
این مدرسة باشکوه و باعظمت با قدمت هزار سالة خود باقی مانده است.
فیضیه در دورة پهلوی دوم
سلطنت محمدرضا شاه تقریباً همزمان است با دورة زعامت آیتاهللالعظمیبروجردی .پس از
حضور ایش��ان در قم و تصدی امر زعامت حوزه و مرجعیت علیاالطالق جهان تش��یع ،یکی از
اقدامات اولیة ایشان توجه به مدرسة فیضیه و تکمیل طرح توسعة کتابخانة آن بود که در زمان
آیتاهللحائری س��اخت آن آغاز شده بود(قمی .)299 :1361 ،در اهمیت و جایگاه این مدرسه
همین بس که آیتاهلل بروجردی خود در این مدرسه تدریس میکرد(قمی160 :1361 ،پاورقی)
و در دوران زعامت ایش��ان فیضیه پایگاه عمومی علما و طلبهها ش��د .بیش��تر استادان در آنجا
مشغول به تدریس و تحصیل شدند .بیشتر طالب نزدیک غروب به مدرسة فیضیه میآمدند و
چون آنهایی که شهرستانی بودند ،منزل شخصی نداشته و مستأجر بودند ،آدرس پستی خود
را این مدرس��ه قرار داده بودند ،لذا در مدرسة فیضیه مینشستند و در همان زمان مباحثه نیز
میکردند.
زعامت آیتاهلل بروجردی از 1323تا  ،1340حدود هفده س��ال تداوم داش��ت و حوزة علمیه
در این مدت مدیریتی درخشان را با محوریت مدرسه فیضیه شاهد بود .در این برهة زمانی دو
حادثة مهم سیاس��ی در کش��ور رخ داد که بهنوعی با حوزه و روحانیت و فیضیه در ارتباط بود:
نخس��ت ملی شدن صنعت نفت در ایران در  1329؛ و دوم کودتای  28مرداد  1332و سقوط
دکتر مصدق.
فیضیه و ملی شدن صنعت نفت
جنب��ش ملی ش��دن صنعت نفت مهمترین حرکت ضداس��تعماری در پایان ده��ة  1320در
خاورمیانه محسوب میشود .اما روحانیت آن زمان ،در مواجهه با این امر دیدگاههای مختلفی
داش��ت .آیتاهلل بروجردی ،زعیم حوزة علمیه ،طبق اصول سیاس��ی خود ،ورود به آن نکرد و
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حمایت جدی به عمل نیاورد .البته ،هرگز با نهضت مخالفت نیز نکرد و از روحانیت نیز خواستند
که به هیچ وجه نباید با این حرکت مخالفت کنند(حسینیان.)497 :1381 ،
یکی از گروههایی که در حمایت از نهضت ملی شدن نفت بسیار تالش میکرد و پایگاه خود را
در قم ،مدرسة فیضیه قرار داده بود ،فدايیان اسالم به رهبری سیدمجتبی میرلوحی(نوابصفوی)
بود که بهدلیل تفاوت مبنایی بین این دو دسته و دو رویکرد(آیتاهلل بروجردی و نوابصفوی)
بههیچ عنوان همدیگر را برنمیتافتند.
در مس��ئلة انتقال جسد رضاش��اه به ایران(1329ش) اینگونه برنامهریزی شده بود که ابتدا
جس��د وی را به قم انتقال دهند و پس از طواف و نماز میت توس��ط یکی از مراجع در صحن
فاطمه معصومه(س) طی تشریفاتی به تهران منتقل شود و در تهران دفن شود .نواب صفوی،
ب��ه مجرد اطالع از این برنامه به قم آمده و پس از درس آیتاهلل بروجردی در مدرس��ة فیضیه
ضمن س��خنرانی با این کار مخالفت کرد(محتشمی .)41 :1376 ،تأثیر این مخالفت بهگونهای
ن بروجردی ،آیتاهلل سید محمدتقیخوانساری ،آیتاهلل
بود که مراجع عظام آیتاهلل سیدحسی 
ن صدر ،و آیتاهلل سیدمحمدحجت کوهکمرهای از نماز بر پیکر رضاشاه استنکاف
سیدصدرالدی 
ورزیده و بهنوعی طفره رفتند(محتشمی.)149 :1376 ،
به موازات اقدامات انقالبی و سخنرانیها و اعالمیههای اعضا و طرفداران فدايیان اسالم ،بدنة
اصلی حوزة علمیه با زعامت آیتاهلل بروجردی سیاست دیگری در پیش گرفته و از ورود مستقیم
به امور سیاسی و اجتماعی خودداری میکردند(عراقی48 :1370 ،؛ محالتی.)32 - 30 :1376 ،
در خاطرات دستنویس حجتاالسالم سیدمحمدآلطه(آرشیو مؤسسه) آمده است که اعضا
و طرفداران جمعیت فدايیان اسالم فعالیتها و سخنرانیهای خود را در فیضیه بر روی تخته
انقالب(ح َجرالثوره) معروف شده
سنگی قرار داده بودند که در بین انقالبیون و طالب به سنگ
َ
بود .این سنگ هنوز هم در مدرسة فیضیه موجود است و نام آشنای انقالبیون با سابقه و پیران
استخوان خرد کردة آن دوران است.
چنانکه مالحظه میشود از این مرحله مدرسة فیضیه رفتهرفته به کانون تحوالت سیاسی و
اجتماعی در حوزه تبدیل شده و هرچه جلوتر میآییم این کانون تحوالت و توجهات پررنگتر
و در ایفای نقش فعالتر میشود .به هر تقدیر ،مدرسة فیضیه ،از این زمان ،یعنی از دهة ،1320
کانون توجهات فعاالن سیاسی شده و گروههای سیاسی این مکان را مناسبترین محیط برای
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ابراز عقاید خود و تأثیرگذاری بر مخاطبان حوزوی خود دیده و قرار داده بودند.
فیضیه در دوران قیام و انقالب اسالمی
فیضیه از دهة چهل(رحلت آیتاهلل بروجردی) به بعد پایگاه مبارزه علیه نظام پهلوی شد و به
لحاظ نقش و اهمیت این حکومت پهلوی در منطقه و جهان ،این مدرسه بهعنوان پایگاه مخالفت
و معارضه با حکومت شهره گشت.
محمدرضا پهلوی ،که بهدلیل مخالفت آیتاهلل بروجردی نتوانسته بود برنامة اصالحات خود
را باعنوان اصالحات ارضی پیش ببرد ،به محض ارتحال ایش��ان در  ،1340/1/10در نخستین
هلل َعلَم در  16مهر
گام درصدد عملیاتی کردن منویات خود برآمد .به همین جهت ،دولت اسدا 
 ،1341الیحهای را باعنوان انجمنهای ایالتی و والیتی به مجلس ارائه کرد که طی آن زنان نیز
حق رأی(انتخاب کردن و انتخاب ش��دن) داشتند ،و سوگند به قرآن(کتاب مقدس مسلمانان)
حذف و بهجای آن سوگند به کتاب آسمانی جایگزین میشد .با توجه به شرایط و بافت مذهبی
و سنتی جامعة ایرانی در آن روزگار(دهة چهل) باور و هضم چنین تصمیمی و اقدامی چه برای
علما و علمداران و متولیان دین و چه برای عوام و مردم متدین بسیار سخت بود .روحانیت ،به
رهبری امام خمینی ،که پرورش یافته و تربیت شدة حوزه و همین مدرسة فیضیه بود ،آغازگر
نهضتی شد که پاسخش را بهدنبال پایمردی و مداومت و پافشاری خود ،پس از پانزده سال در
 22بهمن  1357گرفت.
امام خمینی به همراهی دیگر مراجع و حوزة علمیه ،با تلگرافها و اعالمیهها و سخنرانیهای
افش��اگرانه و کوبندة خود در جری��ان اصالحات ارضی ،هم دولت وقت را وادار به پاس��خگویی
کردند و هم مجبور به کوتاه آمدن از مصوب کردن این الیحه در ملجس شورای ملی و لغو آن
بهطور رسمی در1341/9/10شدند(کرباسچی .)112/1 :1371 ،این نخستین مواجهة موفق امام
خمین��ی در آغاز نهضت پربار و پربرکت خود بود که همراهی مراجع و مردم را بهدنبال خود و
با خود داشت.
پس از آن شکس��ت ،ش��اه با طرحی جدید در تاریخ  1341/10/19با اعالم اصول ششگانه
تصمیم گرفت تا طرحی را در قالب «انقالب سفید شاه و ملت» در شش بند در قالب رفراندوم
در معرض آرای عمومی قرار دهد تا ملت خود در مورد اجرایی شدن اصول اصالحات مورد نظر
شاه رأی بدهند .امام خمینی به مجرد شنیدن تصمیم شاه بر انجام رفراندوم ،اعتراضات خود را
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آغاز کرد .با اینکه روحانیت طراز اول به دالیلی همانند اقدام قبلی ،نه ورود کردند و نه همراهی
و پشتیبانی داشتند.
نکتة درخور توجه در مبارزات امام خمینی این است که بهدلیل مرکزیت و محوریت مدرسة
فیضیه در حوزة علمیه ،مقر و مرکز فعالیتهای ایشان همین مدرسه بود .سخنرانیهای تاریخی
و آتش��ین امام خمینی در این مدرس��ه ،در سینة تاریخ معاصر ایران ثبت و ضبط شده است و
هنوز هم هیجان و انقالب از البهالی این فرمایشات موج میزند .از همین رو ،در اسناد ساواک،
از فیضیه بهعنوان محلی برای دفاع از نهضت اسالمی یاد شده است(رازطوفان.)190 :1376 ،
فیضیه کانون فعالیتهای سیاسی
چنانکه گفته شد با آغاز نهضت امام خمینی از سال  ،1341مدرسة فیضیه بیشاز پیش مرکز
فعالیتها علیه حکومت وقت و کانون توجه حوزویان ،روحانیت ،و مراکز حکومتی و امنیتی واقع
شد .امام خمینی ،با آغاز مبارزات سیاسی – اجتماعی علیه رژیم منفور پهلوی در مناسبتهای
مختلف برای اعالم نظرات و نیز انزجار و مخالفت خود نسبت به رژیم پهلوی و تصمیمات اتخاذ
ِ
دولت منصوبِ وی ،در این مدرس��ه به ایراد سخنرانی پرداخته و دست به
ش��ده توسط شاه و
افشاگری زدهاند.
به جرئت میتوان گفت هیچ دورهای مانند دوران سه ساله بین سالهای  1341تا (1343آغاز
مبارزة روحانیت به رهبری امام خمینی تا تبعید ایشان) مدرسة فیضیه تا بدین حد تأثیرگذار و
سرنوشتساز نبوده و در کانون توجهات و در مرکزیت مبارزه قرار نداشته است .در این دوران،
فیضیه ،مانند قلب تپندهای مرکز حوادث و پمپاژکنندة خبرها و وقایع بود و نیز مانند مرکز و
ستاد فرماندهی ،امور را ساماندهی و سازماندهی میکرد.
از جمله حوادث این س��الها ،حادثة حمله به مدرس��ة فیضیه در دوم فروردین  ،1342روز
ش��هادت امام جعفر صادق(ع) بود .امام خمینی مراسمی را در صبح آن روز در بیت خود گرفته
بودند و عصر همان روز در مدرسة فیضیه مراسمی از طرف آیتاهلل گلپایگانی منعقد شده بود.
از همان ابتدای س��خنرانی ،تحرکات مشکوک و صلواتهای بیمورد آغاز شد تا اینکه در پایان
سخنرانی دوم و با فرمان رسمی رئیس ساواک تهران ،سرهنگ مولوی ،حمله به طالب توسط
گروهی که خود را به ش��کل کشاورزان و دهقانان درآورده بودند ،آغاز شد .ناظران حادثة عصر
روز دوم فروردین  1342میگویند عوامل ساواک زدند و شکستند و آتش زدند و رفتند و عصر
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فردای آن روز نیز دوباره حمله کرده و هر آنچه را که باقیمانده بود و هر آن کس را که در فیضیه
مانده بود ،مورد تعدی قرار دادند(مدنی27/2 :1378 ،ـ38؛ دوانی234 / 3 :1377 ،ـ .)250چند
روز بعد از این جریان( )1342/1/13بود که امام خمینی طی تلگرافی(معروف به  600کلمهای)
تقیه را حرام و اظهار حقایق را واجب و سکوت در قبال اعمال رژیم را جایز ندانستند و در همین
اعالمیه فرمودند« :من اکنون قلب خود را برای س��رنیزههای مأمورین ش��ما حاضر کردم ،ولی
برای زورگوييها و خضوع در مقابل جباريهاي شما حاضر نخواهم کرد»(صحیفه امام:1379 ،
.)179/1
وضع به گونهای ش��د که حوزة علمیة نجف با زعامت آیتاهلل سیدمحسنحکیم نیز واکنش
نش��ان داده و طی تلگرافی به علما و مراجع قم ،از س��ر دلس��وزی و اعتراض به رژیم ،پیشنهاد
دادند تا در اعتراض به اقدامات رژیم در مدرسة فیضیه به نجف مهاجرت کنند ،که امام خمینی
ب��ا تیزبینی و ضمن کمال احترام این پیش��نهاد را رد کردند(امام خمینی  .)182 /1:1379در
ی به افشاگریها و اعتراضات خود
ادامه نیز امام خمینی سکوت نکرده و با اعالمیهها و سخنران 
ادامه دادند تا اینکه رژیم شاه جهت سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود و دلجویی و خرید اعتماد
روحانیت در تاریخ  1342/3/9قصد بازسازی و تعمیر مدرسة فیضیه را داشت که با مخالفت امام
خمینی مواجه شد(کرباسچی .)147 /1 :1371 ،البته ،خود علما و مبارزان ،با باز کردن حساب
در بان��ک و جمعآوری وجوه اهدايی مردم ،مبادرت ب��ه مرمت خرابیها کردند .از این زمان به
بعد ،اسم و رسم مدرسة فیضیه از مرزهای کشور گذشته و منطقهای و جهانی میشود و کمکم
زمینهساز حیات دوبارة تشیع میگردد.
امام خمینی ،حدود سه ماه پس از حملة عمال شاه به فیضیه ،در عصر عاشورا()1342/3/13
در مدرسة فیضیه سخنرانی تاریخی و ماندگار خود علیه رژیم پهلوی و شخص محمدرضا پهلوی
را ای��راد کرده و با ش��اه و حکومت وقت اتمام حجت کردن��د و بدون در نظر گرفتن مالحظات
حکومتی و سیاسی به شاه و امریکا و اسرائیل تاختند( امام خمینی.)243/1 :1379 ،
ش��وک حاصل از این س��خنرانی و اعالم مواضع صریح امام و بیانات شفاف و بیمجاملة امام
خمینی چندان باال بود که رژیم سفاک پهلوی را وادار به واکنش شدید نسبت به امام خمینی
کرد و در بامداد روز  15خرداد  1342با یورش به منزل امام او را دس��تگیر و ش��بانه به تهران
انتق��ال داده و زندانی کردند(امام خمینی )489 /1 :1379 ،که این امر موجب قیام  15خرداد
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س��ال  42شد(کرباسچی150/1 :1371،ـ  )153قیامی که منشأ و اساس آن از مدرسة فیضیه
شروع شد .از جمله نتایج و پیامدهای قیام  15خرداد ،رشد و بلوغ سیاسی روحانیت و محوریت
یافتن مذهب و رشد تفکر تشکیل حکومت اسالمی و در ادامه حیات سیاسی اجتماعی تشیع
در جهان کنونی بود(قیام  15خرداد.)109 -105 :1385 ،
زندان و حبس رهبر نهضت بیش از  11ماه طول کش��ید و در نهایت  ،1343/1/18بهدنبال
اعتراضات داخلی و بینالمللی نسبت به استمرار حبس و حصر امام خمینی ،دولت وقت مجبور
به آزادی ایش��ان ش��د(امام خمینی .)261/1 :1379 ،بازگشت امام به قم با استقبال باشکوهی
انجام گرفت .در  1343/1/20مراس��م جش��نی در مدرس��ة فیضیه تدارک دیده شده بود(سیر
مبارزات به روایت ساواک.)496-488/2 :1386 ،
از بدو انعقاد نطفة قیام  15خرداد  1342در مدرسة فیضیه ،هیچگاه شعلة این قیام خاموش
نگش��ته و هرس��ال در گوش��های آتش این قیام شعلهور ش��ده و برای رژیم پهلوی و حکومت
شاهنشاهی دردسرساز شده است .شاید خونینترین پاسداشت سالگرد واقعة  15خرداد ،1342
به س��ال  1354برگردد .در این سال ،طبق سنوات گذشته ،در سالگرد قیام  15خرداد ،حدود
 400طلبه در  17خرداد  1354طی تظاهراتی در مدرس��ة فیضیه به نش��انة اعتراض درهای
مدرسه را بستند و در آنجا بست نشسته و تحصن کردند .عوامل مزدور رژیم با حملة وحشیانه
مجدد به فیضیه و دستگیری عدهای از طالب ،جنایات فاجعة فروردین  1342را تکرار و تداعی
ی نیز واکنش نشان داده و ضمن توجه
نمودند(شیرخانی ،1377 ،بیشتر صفحات) .امام خمین 
دادن حوزه و روحانیت عراق به آن ،طی اعالمیهای( )1354/4/20ابراز تأسف کرده و این اقدام
رژیم شاه را با واقعة  15خرداد  1342مقایسه کردند(امام خمینی.)100/3 :1379 ،
پس از حادثة  17خرداد  1354و اعتراض طالب انقالبی ،بهانهای مناسب دست رژیم پهلوی
افتاد تا برای آنکه خاطرش از بابت مدرس��ة فیضیه راحت ش��ود ،به کلی این مدرسه را تعطیل
کند و طالب را از این مدرس��ه اخراج و درهایش را بس��تند و تا پیروزی انقالب اس�لامی این
مدرسه تعطیل بود و علیالقاعده نمیتوانست طی سالهای  1356و  1357نقشآفرینی داشته
باش��د(همراه با امام .)22 :1382 ،البته ،آن حوادث و روح و معنویت مدرس��ه در قلب طالب و
روحانیت انقالبی باقی بود و موجب عدم خاموشی و رونق شعلههای نهضت میشد .این حادثه
موجب ش��د تا روح ناآرام طالب و انقالبیونی که به نوعی این فرصت را از دس��ت داده بودند،
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بهدنبال جبران مافات باش��ند .میتوان گفت این حرکت نمادین و خودجوش موجب ش��د تا
انقالب اس�لامی چند س��ال زودتر به ثمر برس��د .ضمن اینکه رژیم نیز انتظار چنین حرکتی
را نداش��ت و در واقع شوکه شده بود(ش��یرخانی .)168 -162 :1377 ،همچنین ،این حرکت
حماسی طالب بازتاب خوبی در دانشگاهها داشت و این نوید را به قشر دانشگاهی و تحصیلکرده
بغرد و بخروشد(موسوی
میداد که میتوان به حوزه و روحانیت امیدوار بود که در مواقع لزوم ّ
تبریزی.)213 :1384 ،
بس��ته شدن مدرسة فیضیه ،جهت کنترل و خنثی کردن تحرکات انقالبیون و مخالفتهای
ح��وزة علمیه به حدی برای حکومت پهلوی حیاتی و مهم بود که ش��اه گفته بود :بههیچوجه
حتی به قیمت کشته شدن یک عده نباید بگذارید فیضیه باز شود .تنها در  ،1357در جریان
تشییع جنازة آیتاهلل آقای شیخابوالفضلزاهدی بود که در مدرسه ساعاتی باز و مجددا ً بسته
شد(موس��وی تبریزی213 :1384 ،؛ طاهری خرمآب��ادی .)82 :1377 ،البته ،وجود و فعالیت
مجدد مدرسه برای ادامة نهضت و طالب مبارز نیز به حدی تأثیرگذار و راهگشا بود که به هر
بهانه و واقعهای پیگیر بازگش��ایی آن بودند .در مراس��م شهادت آیتاهلل سیدمصطفیخمینی،
فرزند امام خمینی ،طی قطعنامهای خواستار بازگشایی و استرداد مدرسه فیضیه به حوزة علمیه
شدند(یار و دیار ،بیتا.)245 :
پس میبینیم که در تاریخ معاصر مدرس��ة فیضیه عالوه بر وجوه دینی و تحصیلی خود ،در
وجه سیاس��ی اجتماعی نیز در معادالت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وارد گشته و تأثیرات
شگرف خود را برجای گذاشته است .این وجه از نمود مدرسة فیضیه رفتهرفته و هرچه بیشتر
جلوهگر و پررنگتر ش��د و این مدرس��ه به پایگاهی تبدیل شد که همواره بهعنوان نوک پیکان
مبارزة حوزه و حوزویان و روحانیت با دس��تگاه حکومت تلقی ش��ده است .همچنین ،نام و یاد
فیضیه با تشیع و قیامهای تاریخ شیعه گره خورده است.
فیضیه در دوران جمهوری اسالمی
پ��س از پی��روزی انقالب و حضور رهبر انقالب ،امام خمینی در قم ،نخس��تین دیدار مردمی و
سخنرانی تاریخی خود را پس از  15سال در مدرسه فیضیه انجام دادند(همراه با امام:1382 ،
 .)30مدتی بعد به دستور ایشان تعمیر و مرمت خرابیهای مدرسه فیضیه با محوریت هیئتی

نتیجهگیری
مدرسة فیضیه که مربوط به دوره سلجوقیان است تا پیش از بازسازی آن در زمان فتحعلی شاه
قاجار ،حداقل دو بار دچار تخریب شده است .یکبار در حملة مغوالن در قرن هفتم و یکبار نیز در
حادثة سیل شهر قم ویران شده است .پس از سیل و انتقال رودخانه ،فیضیه نیز از نظر موقعیت
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از جانب ایش��ان و آیتاهلل گلپایگانی آغاز شد(لطفی )347 :1381 ،و این مدرسه پایگاه بزرگ
انقالب اسالمی و مرکز اجتهاد و فقه و فقاهت گردید.
ستاد مراسم استقبال از امامخمینی ،که کار خود را از چند روز قبل از ورود ایشان به قم شروع
کرده بود ،مدرس��ة فیضیه را محل مناسبی برای دیدارهای امام در نظر گرفته بود(رجائینژاد،
 .)76-74 :1392لذا ش��هر قم و مدرس��ة فیضیه در مدت حضور امام خمینی در صدر اخبار و
توجهات جهانی بود .تش��یع و نقش روحانیت شیعه نیز کانون توجهات تمام مردم ایران و نیز
فع��االن عرصة جهانی قرار گرفت .در این مدت امام خمینی  22س��خنرانی کوتاه و بلند مهم
در مدرس��ة فیضیه داش��ت که خطمش��ی انقالب و نگاه جهانی و منطقهای آن را ترسیم کرد
(رجائینژاد .)108 :1392 ،همچنین ،چندین دیدار خصوصی با علما و مسئوالن سیاسی داخلی
و خارجی انجام دادند .روزهای پنجش��نبه و جمعه مالقات عمومی داش��تند و مردم به دیدار
ایش��ان میآمدند .این روند ادامه داش��ت تا اینکه در یکی از مالقاتهای مدرسة فیضیه بر اثر
ازدحام جمعیت سه نفر از مردم زیر دست و پای سایرین جان باختند .از آن پس ،امام خمینی
ق��رار مالقاتهای خود را به بیرون منزل آیتاهلل یزدی که محل س��کونت ایش��ان بود ،انتقال
دادند(حاضری.)223 :1378 ،
در عهد جمهوری اسالمی ،فیضیه همچون نگینی بر تارک تشیع میدرخشد و نقش تأثیرگذار
علمی آن دو چندان شده و آن نقش سیاسی و اجتماعی خود را نیز حفظ کرده و محلی است
برای تجمعات مهم سیاس��ی و اجتماعی روحانیت و طالب و همچنین یادگار و س��ند انقالب
اسالمی.
از تازهترین تحوالت ساختمانی مدرسة فیضیه در سالهای اخیر نیز میتوان به احداث تاالر
اجتماعات در زیر حیاط مدرسه و کتابخانة جدید در ضلع شمال شرقی آن به دستور مقام معظم
رهبری اشاره کرد(همراه با امام.)23 :1382 ،
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جغرافیایی دستخوش جابهجایی شد و به شکل فعلی درآمد .این مدرسه همواره در حال ساخت
و تعمیر و تخریب و آسیب بوده است؛ از زمان صفویان و قاجاریه و پهلوی تا به امروز .کما اینکه
هنوز آثار معماری دورة صفوی و قاجار در مدرسة فیضیه باقی است.
این مدرسه ،در ابتدا ،محلی جهت استراحت زوار حضرت معصومه(س) و در واقع کاروانسرا بوده
و مرور زمان تبدیل به مدرسة علمیه و محل تجمع و استراحت و سکونت طالب گردیده است.
فیضیه در بُعد سیاسی و اجتماعی تا پیش از اواخر دهة  1320شمسی درگیر مسائل سیاسی
نبوده است و ُم َم َّحض در علوم و معارف دینی بوده است .اما از آن زمان مرکز و کانون تحوالت
سیاس��ی و اجتماعی گشته و تا امروز مبدأ حرکتها و منشأ حوادثی بوده است که میتوان به
فعالیت فزایندة فدايیان اسالم در سالهای  1329به بعد در قضیة ملی شدن صنعت نفت ،انتقال
جنازة رضاشاه ،اشغال فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل اشاره کرد و نیز اقدام رژیم پهلوی در
حمله به فیضیه در  1342/1/2و  1354/3/17که در تاریخ انقالب به ثبت رسیده است؛ و نیز
س��خنرانیهای انقالبیون بهویژه امام خمینی در عصر عاشورای 1383قمری ( )1342/3/13و
نیز پس از پیروزی انقالب در بدو ورود به قم و به مناسبت شهادت شهید مطهری و همچنین
ارتحال آیتاهلل طالقانی که نقش��ی مؤثر در انگیزش مردم در ایجاد و تداوم و استحکام نهضت
داشت.
همانطور که اسم و رسم مدرسة فیضیه با تاریخ حوزههای علمیة شیعه ،بهویژه حوزة قم گره
خورده و در مقاطع مختلف تاریخی نقشآفرینی کرده ،در تاریخ معاصر نیز نام فیضیه با انقالب
اسالمی عجین شده و در ظهور و بروز آن نقش اساسی داشته و کانون انقالب محسوب میشود.
بهگونهای که میتوان گفت اندیشه حکومت اسالمی و تشکیل حکومت از همین مدرسه شکل
گرفت .با پیروزی انقالب اس�لامی و تش��کیل نظام جمهوری اسالمی با محوریت والیت فقیه،
تشیع نیز حیات مجدد یافت و بعد از  1400سال از حکومت امام علی(ع) ،حکومتی شیعی به
تمام معنی شکل گرفت.
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عراقی ،مهدی ( .)1370ناگفتهها :خاطرات ش�هید حاج مهدی عراقی ،محمود مقدسی و . ...تهران:
مؤسسه فرهنگی رسا.
فاضل اصفهانی ،محمدحسین ( 1368بهار)« .مصاحبه فاضل اصفهانی» .مجله یاد.14،
فردوسی ،ابوالقاسم (بیتا) .شاهنامه(چ ،)4ژول مول(افست از چاپ پاریس) .بی جا :بی نا.
فقیهی ،علی اصغر ( .)1390دیروز و امروز قم (چ .)1قم :نور مطاف.
قزوینی رازی ،عبدالجلیل (بی تا) .النقض .تهران :مهر آئین نشر.
قمی ،حسن بن محمدبن حسن (1361ش) .تاريخ قم نوشته به سال  378ق (.حسن بن على بن حسن
عبد الملك قمى(در  805ق)،مترجم)( .سيد جالل الدين تهرانى ،محقق) .تهران :توس.
قیام  15خرداد  1342در دیدگاه امام خمینی (. )1385تهران :س��تاد بزرگداشت امام خمینی ،کمیته
فرهنگی.
کرباس��چی ،غالمرضا ( . )1371هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی (چ .)1تهران :بنیاد تاریخ
انقالب اسالمی.
کهن نسب ،علی (خرداد « . )1376آنجا که بوی یار می دهد» .مجلة حضور(آن موج آرام).
گنجینه آثار قم( .)1349قم و روضه فاطمیه(ج(.)1چ .)1قم :مهر استوار.
لطفی ،مهدی ( . )1381نوری از ملکوت .قم :کنگره بزرگداشت علمای گلپایگان.
محتشمی ،علی اکبر ( . )1376خاطرات علی اکبر محتشمی .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
محالتی ،فضل اهلل ( . )1376خاطرات و مبارزات شهید محالتی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

مخلصی ،عباس(1378پاییز)« .امام ،حوزه و نیازهای نظام» .مجله حوزه .قم :دفتر تبلیغات اسالمی .شماره .62
مدرسی طباطبايی،حسین ( 1350اسفند) « .مدارس قدیم قم» .مجله وحید.99 ،
 . )1335( --------------------تربت پاکان(ج .)2قم :مهر.1351( --------------------فروردین)« .مدارس قدیم قم» .مجله وحید.100 ،مدنی ،سید جاللدین ( .)1378تاریخ سیاسی معاصر ایران(.ج(.)2ج .)2قم :انتشارات جامعه مدرسین.
مرادی نیا ،محمدجواد ( .)1393خاندان امام خمینی به روایت اسناد .تهران :سازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی.
• موح��د ابطحی ،حجت ( .)1365آش�نایی با حوزههای علمیه در ط�ول تاریخ ،اصفهان .حوزه علمیه
اصفهان.

• موسوی تبریزی ،حسین ( . )1384خاطرات سید حسین موسوی تبریزی .تهران :عروج  ،واحد خاطرات
مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• همراه با امام در شهر قم ( .)1382قم :مؤسسة تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
• یار و دیار(بی تا) .مروری بر اماکن مربوط به امام خمینی .قم :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم.
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