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معا

ا

مقدمه
تحوالت تاریخی از عوامل و منابع گوناگونی سرچشمه میگیرند ،که بییتردیید گگیاهی
یکی از مهمترین گنها است .این نقش ،به ویژه در جوامع دینی ،در خصوص گگاهی دینی
برجستهتر میشود .در تاریخ نمونههای بسیاری از تحوالت را میتیوان مایال زد کیه بیر
پایه تحول در فهم و گگاهی دینی رخ داده است .در جوامعی که نهیاد دیین ،دارای نهیاد
گموزشی و پرورشی ویژهای است ،تحول در گگاهی دینی را میتوان و باید در این نهیاد
جست وجو کرد .بر این اساس ،می توان ادعا کرد در جهان تشییع میدارس علیوم دینیی
نقشی مهم در تحوالت اجتماعی و سیاسی داشیتهانید .از جملیه ایین مکیانهیا مدرسیه
«فیضیه» در شهر قم است که تاریخی چند صدسیاهه و مملیو از حیوادث و روییدادهای
تأثیرگذار در تاریخ تشیع و ایران دارد؛ مدرسهای که در مقاطعی بر جهان اسالم ،بهوییژه
مذهب تشیع دوازده امامی ،اثرگذار بوده و موجب تجدید حیات گن شده و در بازنمیایی
نهاد حوزه علمیه شیعه وجهی نمادین یافته است .بررسی تاریخ معاصر ایران ،به عنیوان
مرکز جهان تشیع ،نشاندهنده نقش و تأثیر حوزه علمیه قم با محورییت مدرسیه فیضییه
در تحوالت علمی و سیاسی -اجتمیاعی اسیت .ایین اثرگیذاری در دورههیای تیاریخی
متقابل بوده؛ هم تأثیر داشته ،و هم تأثیر پذیرفتیه اسیت .تأسیی حیوزه علمییه قیم بیا
مرکزیت مدرسیه فیضییه و توجیه و حضیور و فعاهییت بزرگیانی چیون گییتاهلل شییخ
عبداهکریم حائری ،مراجع ثالث (سید محمدتقی خوانساری ،سیید صیدراهدین صیدر و
سید محمد حجت کوهکمرهای) ،گیتاهلل بروجردی ،امام خمینی و دیگیر مراجیع در گن،
که هر یک در سرنوشت و حیات شیعه اثرگذار بیودهانید ،نشیان از نقیش ایین مدرسیه
نسبت به دیگر میدارس علیوم دینیی دارد؛ مکیانی کیه افیزون بیر پیرور بسییاری از
شخصیتهای علمی ،میذهبی ،سیاسیی و انقالبیی کشیور ،زمینیهسیاز و بسیتر رشید و
گستر اندیشههای انقالبی امام خمینی بود.
در گذر تاریخ معاصر ،نام مدرسه فیضیه ،امام خمینیی و انقیالا اسیالمی چنیان بیه
یکدیگر گره خوردهاند ،که نمیتوان برای هر یک تاریخی نوشت و از دیگری یاد نکرد.
دهه  0431شمسی ،گغازی دوباره برای فیضیه بود؛ گغازی که فیضیه را با سیاست پیونید

نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه 33 /

زد و گن را به پایگاه مبارزه علیه نظام سلطنتی تبدیل کرد .به همین دهیل ،نام این مدرسه
در تاریخ تشیع ماندگار شده است .مدرسه فیضیه پ از پییروزی انقیالا اسیالمی نییز
همچنان جایگاه مذهبی و سیاسی خود را حفظ کرده ،بیه گونیهای کیه نیب تحیوالت
علمی و اجتماعی همچنان در این مکان قرار دارد .شناخت چگونگی تحوالت تیاریخی
فیضیه و تبیین عوامل مؤثر در این تحوالت از یک طرف ،و بررسی نقش متقابیل گن در
پیشرفتهای علمی حوزههای علمیه شیعی و تغییر و تحیوالت سیاسیی و اجتمیاعی از
طرف دیگر ،شایسته بررسیهای عمیق و دقیق است که پژوهش مزبور در پیی واکیاوی
گن است.
این پژوهش با رو توصیفی -تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش اسیت کیه:
مدرسه فیضیه چه نقشی در تجدید حیات علمی -سیاسی تیاریخ معاصیر تشییع داشیته
است؟ نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش ،به دنبال تقویت این ادعا است که همگیام
با پیدایش و گستر اسالم سیاسی در ایران جایگاه کیانونی فیضییه در تجدیید حییات
شیعه تقویت شد .بر این اساس ،فیضیه نهتنها به مرکزی برای تربیت روحانیان و طیالا
انقالبی ،بلکه به پایگاهی برای تشکیل جلسات اعتراضی و مبارزه بر ضید ریییم تبیدیل
شد .بررسی این ادعا را با نگاهی به سرگذشت فیضییه از گغیاز مبیارزه تیا پییروزی گن،
میتوان پی گرفت .بدین منظور بررسی تاریخچه ایین نهیاد و شیناخت شخصییتهیای
تأثیرگذار در گن و نظری بر سیر تحوالت گن در گغاز الزم به نظر میرسد.
تطور سياسی  -تاریخی فيضيه در تمدن اسالمی
فیضیه از مدارس دینیی واقیع در شیهر قیم اسیت .بنیای اوهییه ایین مدرسیه بیه دوران
سلجوقیان (قرن پنج و شش ه.ق ).برمیگردد (قزوینی ،بیتا .)063 :این مدرسه در گغاز بیه
این نام شناخته نمیشد و فقط به دهیل همجواری با حرم فاطمه معصومه (س) ،به سِیتیی
فاطمه شهرت داشت (همان .)073 :در عهد صفویان به مدرسه گسیتانه (گنجینیه گثیار:0431 ،
 )671/0معروف شد و از قرن سیزدهم تیاکنون رسیماف فیضییه (همیان؛ شیریر رازی:0431 ،
 )30/0نامیده شده است .مدرسه فیضیه در سال  607ه.ق .با حمله مغوالن به قیم ،هماننید
دیگر گثار این شهر ،ویران شد و اثری از گن بر جای نماند ،اما با روی کار گمدن سلسیله
صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع ،شاهان صفوی به تجدید بنای گن همت گماشیتند.
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به این دهیل ،برخی منابع ،بنای مدرسه فیضیه را متعلق به عهد صیفوی مییداننید (قمیی،

036 :0460؛ شریر رازی.)30/0 :0431 ،
پ از زوال صفویه ،که مدارس علوم دینی نیز از رونق افتاد ،فیضیه نیز مستانا نبود.
در دوره افشار نیز با توجه به سیاستهای دینی حکومت ،توجهی به حوزههای علمی و
مدارس علمیه نمیشد ،اما در زمان کریمخان زند تا حدود زیادی اوضاع تشیع و علمای
شیعه بهبود یافت .در نهایت دوران کوتاه حکومتهیای افشیاریه و زندییه را هیم بایید
دنباهه صفویه شمرد و انتظار فعاهیت و رونق مدارسیی چیون فیضییه را نداشیت (شیمیم،
 .)480 :0471فتحعلیشاه قاجار سه مدرسه باقیمانده از عهد صفوی را تخریب و مدرسیه
فیضیه را تجدید بنا و در کنار گن مدرسیه داراهشیفار را تاسیی کیرد (مدرسیی طباطبیایی،
041/1 :0443؛ قمی .)036 :0460 ،بحران مشروطیت ،بحران فیضیه را هم به دنبال داشت؛ به
گونه ای که این مدرسه خاهی از سیکنه و طیالا شید و دیگیر درس و تیدری در گن
رونقی نداشت (شریر رازی71/0 :0441 ،؛ حسینیان )731 :0484 ،و به تبع گن مدرسه فیضییه
تبدیل به مخروبه ای شد (موحد ابطحی .)411/0 :0463 ،با ورود گیت اهلل حائری یزدی به قم
در سال  0410ه . .و احیای حوزه تعطیلشده و کمرمق قم ،بار دیگیر مدرسیه فیضییه
بازسازی شد و رونق گرفت (همان).
حضور گیتاهلل شیخ عبداهکریم حائری در قم و احییای حیوزه علمییه بیا محورییت
مدرسه فیضیه ،که به همین دهیل او را گیتاهلل مؤس نیز مینامند ،بیه حیدی اهمییت و
بازتاا داشت که احمدشاه ،گخرین شاه قاجار ،نیز به قم عزیمت کرد و این اقدام را بیه
ایشان تبریک گفت (بصیرتمنش .)146 :0476 ،از این زمان به بعید ،حیوزه علمییه قیم بیا
مرکزیت مدرسه فیضیه و به ریاست گیتاهلل حائری فعاهیت خود را شروع کرد (کرباسچی،
 .)11 :0481پ از بازسازی و مرمت مدرسه فیضیه و تأسی حوزه علمیه ،عالقهمندان به
علوم دینی به قم سرازیر شدند و فیضیه به محل اجتماع عاهمان و طاهبان علوم دینی تبدیل
شد (فراتی .)73 :0481 ،در همین دوره ،اداره معارف قم به درخواست حکومت رضاشیاه،
اقدام به جمعگوری گمار و اطالعات مستند از حوزه علمیه ،تعداد مدارس و طالا سراسر
کشور ،بهویژه قم ،کر د .در سندی که از اداره معارف قم در سال  0404ه . .باقی است،
به هفت مدرسه فعال و معروف حوزه علمیه قم اشاره شده که مدرسه فیضیه با بیشترین
طلبه ساکن در صدر فهرست قرار دارد (مرادینیا .)033 :0414 ،هدف حکومت تسیلط بیر
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حوزههای علمیه و روحانیان و مهار و محدودکردن فعاهیتهای گنان بیود .ایین حرکیت
رضاشاه برای روحانیان و حوزه تازهنف قم بدترین ضربه بود (فراتی.)77 :0481 ،
امام خمینی در همین مقطع حدود هفت سیال ( )0416-0411در حجیره شیماره 14
مدرسه فیضیه سکونت داشت (کهننسب .)07 :0476 ،از سال  0403در مدرسه فیضییه ،بیه
مدت هشت سال ،تدری اخالق داشت و در حضور شیاگردانش همیواره بیا کناییه از
عملکرد دوهت رضاشاه انتقاد می کرد (خمینی38 :0473 ،؛ یار و دیار ،بیتا3 :؛ کهننسب:0476 ،
 .)07نمازهای روزانه خود را معموالف با نماز جماعت مدرسه و به امامیت گییتاهلل سیید
محمدتقی خوانساری اقامیه میی کیرد و در نبیود ایشیان امامیت جماعیت را بیر عهیده
می گرفت (ستوده .)31/4 :0481 ،امام خمینی برخی تأهیفات خود را در این مدرسه نگاشیته
است .کتاا معروف کشر االسرار را در فیضیه نوشت (خمینی .)31 :0473 ،درس اخالق
گخر هفته ایشان چنان در طالا اثرگذار بود که باعث تیرس ریییم شیده بیود و همیین
مسئله رییم شاه را وادار به تعطیلی گن کرد (کهننسب .)07 :0476 ،از این هنگیام بیهمیرور
نقش اساسی و تأثیرگذار علمی و تحوالت سیاسی -اجتماعی مدرسه فیضیه گغاز شید و
رابطه حکومت وقت با حوزه علمیه و به تبع گن ،فیضیه و علما تغییر کیرد و بیه نیوعی
موجب برجستگی و شهرت این مکان شد.
دولت مطلقه و رویارویی با نهادهاي مذهبی
در واکاوی روند تحوالت سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی اول ،گرچه نمیتوان بهتنهایی
و مشخصاف برای مدرسه فیضیه نقش محوری یافت ،اما با توجه به جایگاه کیانونی گن در
حوزه علمیه ،میتوان رد پای تحوالت مرتبط با دین و علمیا را در فیضییه جسیتوجیو
کرد .در این زمان ،فیضیه مرکز ثقل تحوالت درونحوزوی واقع شد .در دوره پانزدهساهه
زعامت گیت اهلل حاج شیخ عبداهکریم حائری یزدی ( 0403- 0410ه ). .بر حیوزه علمییه،
حوادثی در کشور رخ داد که برخی از گنها به حوزه علمیه و روحانیان مربیو مییشید.
مال رئی اهوزرایی و مسئله جمهوری رضاخانی که وی میکوشید نظیام سیلطنتی را بیه
جمهوری تبدیل کند ،وهی با مخاهفت عدهای از نخبگان ،همچون گیتاهلل مدرس مواجیه
شد .هذا سران حکومتی بهترین چاره را در این میدیدند که با سفر به قیم و مالقیات بیا
مراجع سه گانه حاضر در قم (گیت اهلل حائری یزدی ،گیتاهلل سید ابواهحسن اصیفهانی ،و
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گیت اهلل میرزا حسین نایینی) و جلب نظر گنان ،در واقع ،هم مشروعیت معنوی و مذهبی
کسب کنند و هم به پشتوانه تأیید گنان ،منویاتشان را عملی کنند (بصیرتمینش148 :0476 ،
و  . )141با توجه به مرکزیت مدرسه فیضیه ،بعضی دیدارها و مشیورتهیا در همیان جیا
انجام میگرفت.
یکی از اقدامات ضدفرهنگی رضاشیاه تخرییب میدارس علمییه و جیایگزینکیردن
مدارس جدید به جای گنها بود .گیت اهلل حائری برای مصونیت حوزه علمیه از تخرییب،
به ویژه مدرسه فیضیه ،سیاست اجتناا از دخاهت در امور سیاسی را پیشه کرد تا دوهیت
کمتر متوجه حوزه و روحانیان شود و در نتیجه به فکر تخریب یا انهیدام حیوزه علمییه
نیفتد .چنین تدبیری کارگر افتاد و رضاشاه هم به دهییل گنکیه گییت اهلل حیائری دخاهیت
روحانیان در امور سیاسی را مجاز نمی دانست و هم به دهییل عالقیه قلبیی بیه شیخ
گیتاهلل حائری ،از تعرض به حوزه علمیه قم خودداری کرد (همان.)131 :
یکی دیگر از اقدامات ضدمذهبی رضاشاه مبارزه بیا هیر نیوع مجلی سیوگواری و
ممانعت از برگزاری گن بود .ممنوعیت عزاداری در قم نیز از سال  0404ه . .گغاز شید
و تا اواسط سال  0411ادامه یافت .این ممنوعیت شامل مدرسه فیضیه میشد .چنیانکیه
در مجل ترحیمی که از طرف حاج شیخ عبداهکریم در فیضیه برپا بود و خیود ایشیان
هم حضور داشت  ،رئی شهربانی قم خطیب جلسه را از منبر پایین کشید و هییچکی
هم جرئت نکرد اعتراض کند و حرفی بزنید (مخلصیی .)67- 13 :0478 ،بیا وجیود چنیین
فضایی و مشی غیرسیاسی گیت اهلل حائری (فراتی )81 :0481 ،نقش سیاسی مدرسه فیضییه
نیز به پایین ترین حد خود رسیده بود .تا اینکه با فیوت گییتاهلل حیائری در سیال 0403
ه . .و تبعید رضاشاه از ایران در شیهریور  ،0411دوران انیزوای سیاسیی روحانییان و
مدرسه فیضیه نیز سپری شد و مسائل و مشکالت حوزههای علمیه تا حدودی فیروکش
کرد و بعد از گن ،فصل جدیدی برای حوزه و روحانیان رقم خورد.
رشد اسال م سياسی در فيضيه :ههلوي دو م
سلطنت محمدرضاشاه تقریباف هم زمان با دوره زعامت گییتاهلل بروجیردی ( 0414ه . .تیا
 0431ه ) .بر حوزههای علمیه است .پ از حضیور ایشیان در قیم و تصیدیی زعامیت
حوزه و مرجعیت جهان تشییع ،یکی از اقدامات اوهیه ایشان توجه بیه مدرسیه فیضییه و
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تکمیل طرح توسعه کتااخانه گن بود که از زمان گیتاهلل حائری ساخت گن گغیاز شیده
بود (قمی .)111 :0460 ،با تکمیل توسعه فیضیه ،گیتاهلل بروجردی خود نیز در این مدرسه
تدری درس اصول را گغاز کرد (منتظری .)008 :0471 ،هذا فیضیه تبدیل به پایگاه علمی و
اجتماعی علما و طالا شد .بیشتر استادان در گنجا مشغول به تدری و تحصیل شیدند.
طالا ،بیشتر اوقات ،به ویژه نزدیک غروا به مدرسیه فیضییه مییگمدنید و انفیرادی و
جمعی به مباحث علمی مشغول میشدند .زعامت گیتاهلل بروجردی حدود هفیده سیال،
یعنی از سال  0414ه . .تا  0431ه ،. .تداوم داشت و در این مدت حیوزه علمییه بیا
مرکزیت مدرسه فیضیه ،مدیریتی درخشان را شاهد بود .در این برهیه زمیانی ،بیا اینکیه
بروجردی از سیاست پرهیز داشت و می کوشید در امیور سیاسیی و حکیومتی دخاهیت
نکند (فراتی ،)004 :0481 ،مسائل و حوادثی در کشور رخ میداد که بیه نیوعی بیا حیوزه،
روحانیان و فیضیه مرتبط بود .یا اینکه افراد و جریانهایی در فضای سیاسی کشور فعال
می شدند که ریشه در حوزه داشتند .هذا واکنش حوزه و در نتیجه نظر و دخاهت گییتاهلل
بروجردی را به دنبال داشت؛ از جمله ،جریان فداییان اسالم ،ملییشیدن صینعت نفیت،
کودتای  18مرداد  0441و سقو مصدق و  ...مسیائلی بیود کیه الجیرم پیای حیوزه و
روحانیان و در رأس گنها گیتاهلل بروجردی را به میان میکشید.
یکی از گروههایی که در حمایت از نهضت ملیشدن نفت بسیار میکوشید و پایگاه
خود را مدرسه فیضیه قرار داده بود ،فداییان اسالم ،به رهبری نواا صفوی ،بود .اعضیا
و طرفداران جمعیت فداییان اسالم فعاهیتها و سخنرانیهای خود را در فیضیه بر روی
تخته سنگی قرار داده بودند که در بین انقالبیان و طالا به سنگ انقالا (حَجَر اهایورة)
معروف شده بود .این سنگ هنوز هم در مدرسیه فیضییه موجیود اسیت و نیام گشینای
انقالبیان گن دوران است .حضور فداییان اسالم در مدرسه فیضیه به اندازهای چشمگیر و
پررنگ بود که انگار بر صحن مدرسه سیطره داشتند (منتظیری .)037- 030 :0471 ،گییتاهلل
بروجردی ،که بنای دخاهت در مسائل سیاسی را نداشیت ،بیا کسیانی کیه میذهب را بیا
سیاست یکی می دانستند و پای روحانیان را به مداخله در امور سیاسی میگشودند ،نییز
میانه خوبی نداشت .از اینرو به فداییان اسالم روی خوشی نشان نمیداد و در نهایت با
گنها به مبارزه برخاست (فراتی ، )004 :0481 ،با وجود این ،نیواا صیفوی عالقیه داشیت
طالا جوان حوزه علمیه را جیذا کنید و مدرسیه فیضییه را مکیانی بیرای مبیارزه بیا
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محمدرضاشاه قرار دهد (همان) .در عمل نیز این اتفیاق افتیاد و فیضییه محیل تجمیع و
تظاهرات فداییان اسالم شد (منتظری 031 :0471 ،و  .)030پ از مخاهفیت علنیی گییتاهلل
بروجردی با فعاهیت ها و اقدامات فداییان اسالم ،بیشتر روحانیان از گنان دوری کردنید و
با حمایت از دیدگاه زعیم حوزه ،عمالف نواا صفوی و همفکرانش را در حیوزه علمییه
قم محدود کردند؛ تا حدی که گنها را با شیدت تمیام از مدرسیه فیضییه بییرون راندنید
(دوانی ،بیتا . )8 :اینکه فداییان اسالم از بین چندین مدرسه علمیه فعال ،فیضییه را پایگیاه
خود قرار داده و فعاهیت خود را در گنجا متمرکز کرده بودند ،نشیان از موقعییت برتیر و
اثرگذاری گن داشت .صدای اعتراضی که از فیضیه بیرون می گمد ،هم در سیاست داخلی
و هم سیاست خارجی کشور ،تأثیرگذار بود .در دهه  ،41کیه بنیا شید حکومیت اییران،
اسرائیل را به رسمیت بشناسد ،این فیضیه بود که محل تجمع اعتراضی مراجع و علما و
طالا شده بود؛ تا گن حد که در صحن مدرسه دفتری برای ثبتنام از طالا داوطلیب
اعزام به فلسطین دایر شد (همان.)037 :
گیت اهلل بروجردی برای حفظ شأن و منزهت روحانیان و جلوگیری از دخاهت دوهیت
در امور حوزههای علمیه ،هیئت حاکمهای مرکب از پنج -شش نفر عاهم معتمد تشیکیل
داده بود ،تا اگر عاهِم یا طلبهای مرتکب تخلفی شید ،بیه دور از دخاهیت دوهیت ،بیه گن
رسیدگی کند .این هیئت در یکی از حجرههای مدرسه فیضیه مستقر بود (همیان .)066 :از
جمله اقدامات این هیئت تصمیم و نظر گنان بر اخراج فداییان اسیالم از مدرسیه فیضییه
بود که در اعتراض به همیین رأی یکیی از روحانییان طرفیدار فیداییان بیر روی سینگ
انقالا صحن مدرسه رفت و با دست به محل استقرار هیئت اشاره کرد و گنان را هیئت
ظلمه خطاا کرد (همان .)067 :در پرتو اقدامات و میدیریت گییتاهلل بروجیردی ،حیوزه
علمیه در اواسط دهه سی با مرکزیت مدرسه فیضیه ،در اوج شکوفایی و رشد علمیی و
فرهنگی قرار گرفت.
آغاز جنبش و قيا م در فيضيه
فیضیه ،که در دوران گیت اهلل بروجردی به عظمت علمی و مرکزیت حوزه علمیه رسیده
بود ،پ از فوت ایشان و در اوایل سالهای دهه چهل فضیای سیاسیی و مبیارزاتی بیه
خود گرفت و عالوه بر مرکزیت علمی ،پایگاه مبارزه علیه نظام سلطنتی شد .چنید روز
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از فوت گیت اهلل بروجردی نگذشته بود ،که خبرنگاران برای گگاهی از وضعیت مرجعیت
به قم گمدند و وارد مدرسه فیضیه شیدند .یکیی از روحانییان ،در مصیاحبه بیا روزنامیه
کیهان ،مرجعیت امام خمینی را مطرح کرد .هذا یکی از نخسیتین مراجیع اعیالمشیده در
روزنامههای گن سالها امام خمینی بود (فراتی.)17/1 :0471 ،
محمدرضا پهلوی ،که به دهیل مخاهفت گیتاهلل بروجردی نتوانسته بود برنامه اصیالحات
فیوت ایشیان (0431/0/01
خود را تحت عنوان «اصالحات ارضی» پیش ببرد ،به محی
ه ). .در صدد اجرای سیاستهای خود برگمد .روحانیان بیه رهبیری امیام خمینیی ،کیه
پرور یافته و تربیت شده حوزه و مدرسه فیضیه بود ،گغازگر نهضتی شدند که پاسخش
را به دنبال پایداری و مداومت و پافشاری بر خواسته خود ،پی از پیانزده سیال در 11
بهمن  0437گرفتند .ایشان با همراهی دیگیر مراجیع و حیوزه علمییه ،بیا تلگیرافهیا،
اعالمیهها و سخنرانیهای افشاگرانه ،دوهت وقت را وادار به پاسخگویی و هغو اقیدامات
کردند (کرباسچی .)001/0 :0470 ،این اوهین مواجهه موفق امام خمینی با حکومیت پهلیوی
بود .پ از این شکست ،شاه با طرحی جدید پییش گمید و در دیمیاه  0430بیا اعیالم
اصول شش گانه تصمیم گرفت طرحی را در قاهب انقالا سفید شاه و ملت در شش بند
به صورت رفراندوم در معرض گرای عمومی قرار دهد .این بار نیز امام خمینیی سیاکت
ننشست .دیگر مراجع و توده روحانیان نیز در این مسئله دخاهت کردند.
نکته درخور توجه در مبارزات امام خمینی این است که به دهیل مرکزییت و محورییت
مدرسه فیضیه در حوزه علمیه ،مقیر و مرکیز فعاهییتهیای ایشیان همیین مدرسیه بیود.
سخنرانیهای تاریخی ایشان در این مدرسه ثبت و ضبط شده است و بیه ایین دهییل در
اسناد ساواک از فیضیه به عنوان محلی برای دفاع از نهضت اسالمی یاد شده اسیت (راز
طوفان .)011 :0476 ،شاه که مخاهفت مجدد روحانیان را برای حکومت خود خطری باهقوه
تلقی می کرد ،از در گشتی برگمد و برای توجیه علما تصمیم گرفت سوم بهمن  0430بیه
قم سفر کند و ضمن مالقات با علما و مراجع ،دیدار مردمی هیم داشیته باشید .میدیران
دوهتی برای استقبال و حضور علمای طراز اول و میردم برنامیهرییزی کردنید ،امیا امیام
خمینی ب ه مخاهفت برخاست و ضمن سخنرانی و صدور پیام ،استقبال را تحیریم کیرد و
از مراجع ،روحانیان و مردم خواست از خانه های خود خیارج نشیوند (موسیوی خمینیی،
 031/0 :0471و  .)034طالا حاضر در مدرسه فیضیه نیز با بسیتن دراهیای مدرسیه بیه
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جمع تحریم کنندگان پیوستند ،در حیاهی کیه محیل سیخنرانی شیاه در مییدان گسیتانه و
روبهروی مدرسه قرار داشت (فراتی.)73/1 :0471 ،
چنان که گفته شد ،با گغاز نهضت امام خمینی از سال  ،0430مدرسه فیضییه بییش از
پیش مرکز فعاهیتها علیه حکومت وقت و در کانون توجه حوزویان ،روحانیان و مراکز
حکومتی و امنیتی واقع شد .ایشان با گغاز مبارزات سیاسیی  -اجتمیاعی علییه حکومیت
پهلوی ،در مناسبتهای مختلر برای اعالم دیدگاهها و نیز انزجار و مخاهفتهای خود،
در این مدرسه سخنرانی می کرد و دست به افشاگری میزد .بهجرئت میتوان گفیت در
هیچ دوره ای مانند دوران سهساهه بین سالهای  0430تا ( 0434گغاز مبارزه روحانیان بیه
رهبری امام خمینی تا تبعید ایشان) مدرسه فیضیه تا بدین حدی تأثیرگذار و سرنوشتساز
نبوده و در کانون توجهات و در مرکزیت مبارزه قرار نداشته است.
در گستانه سال نو  ، 0431امام خمینیی بیرای مخاهفیت بیا تصیویب اصیالحات شیاه
(انقالا سفید) در  6بهمن  ،0430اعالم عزای عمیومی کیرد و در اعالمییهای جیرایم و
اقدامات رییم پهلوی را یادگور شد (موسوی خمینی .)034/0 :0471 ،گیتاهلل گلپایگیانی نییز
به دهیل مصادف شدن  1فروردین  0431با سال روز شهادت امام صادق (ع) ،در عصر گن
روز مراسم عزاداری در مدرسه فیضیه اعالم کرد .حکومت ا ز ایین اقیدامات خشیمگین
شد و نیروهای مخصوصی را ،به فرماندهی سرهنگ موهوی ،نایب رئی ساواک تهیران،
با هباس مبدل به قم گسیل داشت و عصر گن روز در مجلی عیزاداری مدرسیه فیضییه
شرکت کردند و با اشاره سرهنگ موهوی به طیالا و روحانییان و میردم درون مدرسیه
حمله کردند و بسیاری ا ز گنان را یا کشتند ،یا زخمی و بازداشت کردنید و تیا پاسیی از
شب در گنجا ماندند .سپ مدرسه را ترک کردند و فردای گن روز نیز به مدرسه گمدنید
و پ از پاککردن گثار اقدامات خود ،به هر چیز و هر ک که در فیضیه باقی مانده بود
تع رض کردند و از گنجا خارج شدند (روحانی 406- 403/0 :0480 ،و 438- 443؛ میدنی:0478 ،
18- 17/1؛ منصوری.)011- 018 :0476 ،

امام خمینی پ از اطالع از حادثه فیضیه قصد حضور در گنجا را داشت که اطرافیان
و مردم حاضر در منزل با اصرار شدید از رفتن امام به مدرسه فیضیه میانع شیدند ،وهیی
روز بعد از مردم خواست به دیدن فیضیه بروند و جنایتهای ریییم را ببیننید (روحیانی،
 437/0 :0480و  .)463- 461چند روز بعد امیام خمینیی بیه منظیور شکسیتن جیو تیرس و
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ارعاا و نیز مشاهده اعمال نیروهای مهاجم و بزرگ داشت شهدای فیضییه ،بیه مدرسیه
رفت و مجل عزاداری برپا کرد (همان303 :؛ محتشمیپور .)138- 136 :0476 ،سپ اعالمیه
مهمی خطاا به علما و روحانیان صادر کرد که به «شاهدوستی یعنی غارتگری» معروف
شد و در گن تقیه را حرام دانست و اظهار حقایق را واجیب ،و سیکوت در قبیال اعمیال
حکومت شاه را جایز ندانست و گفت من اکنون قلب خود را برای سرنیزههای مأموران
شما حاضر کرده ام ،وهی برای زورگوییهای شما حاضر نخواهم کرد (میدنی44/1 :0478 ،

و 43؛ موسوی خمینی.)077/0 :0471 ،

بازتاا فاجعه حمله به فیضیه ،که زائران در سراسر کشیور مینعک کردنید ،بسییار
گسترده بود و علما در شهرهای مختلر کشور بیانیهها و اعالمییههیای فراوانیی صیادر
کردنید (روحیانی 434/0 :0480 ،و 417- 481؛ مییدنی )40/1 :0478 ،و مجیدداف امییام خمینییی در
مراسم چهلمین روز شهدای فیضیه به این مدرسه گمد و سخنرانی بسیار مهمی کیرد کیه
شاه را مقصر اصلی تهاجم به فیضییه شیمرد (سیتوده60/3 :0481 ،؛ موسیوی
در گن شخ
خمینی .)018/0 :0471 ،وضع به گونه ای شد که حوزه علمیه نجر ،با زعامت گیتاهلل سید
محسن حکیم ،نیز واکنش نشان داد و در تلگرافی به علما و مراجع قم ،از سر دهسیوزی
و اعتراض به رییم ،پیشنهاد داد در اعتراض به این اقیدامات و حرمیتشیکنی مدرسیه
فیضیه ،به نجر مهاجرت کنند .امام خمینی با تیزبینی و در کمال احترام این پیشینهاد را
رد کرد (موسوی خمینی )081/0 :0471 ،و در ادامه نییز سیکوت نکیرد و بیا اعالمییههیا و
سخنرانی به افشاگریها و اعتراضات خود ادامه داد (همان 116 :و  )111تیا اینکیه دوهیت
برای سرپو گذاشتن بر اقدامات و حیوادث فیضییه و دهجیویی از روحانییان و جلیب
اعتماد گنها درصدد بازسازی و تعمیر مدرسه فیضیه برگمد ،اما باز با مخاهفت امام خمینی
مواجه شد (کرباسچی .)037/0 :0470 ،در عوض خود علما و مبارزان ،با بیازکردن حسیاا
بانکی و جمع گوری وجوه اهدایی مردم ،مبادرت به مرمت خرابیها کردند .از این زمیان
به بعد اسم و رسم مدرسه فیضیه از مرزهای کشور گذشت و منطقهای و جهانی شد.
حدود سه ماه پ از حمله به فیضیه ،امام خمینی در عصر عاشورای سال  ،0431در
حضور هزاران نفر از اقشار مختلر مردمِ حاضر در فیضیه ،ضمن سیخنرانی مهمیی بیه
شاه و گمریکا و اسرائیل حمله کرد .این سخنان چنان گتشین و اثرگذار بیود ،کیه شیاه و
دوهت را وادار به واکنش شدید کرد .از اینرو مأموران امنیتی ریییم ،در بامیداد روز 03
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خرداد  0431با یور به منزل امام خمینی او را دستگیر کردند و شبانه به تهران انتقال
دادند و زندانی کردند (موسوی خمینی134/0 :0471 ،؛ منصوری .)064- 031 :0476 ،این اقیدام
موجب واکنش تند توده مردم ایران شید و قییام  03خیرداد  0431را بیه دنبیال داشیت
(کرباسیچی)034- 031/0 :0470 ،؛ قیامی که منشأ و اساس گن از مدرسه فیضیه شروع شد .از
جمله نتایج و پیامدهای قیام  03خرداد ،رشد و بلوغ سیاسی روحانیان و محوریتییافتن
مذهب و رشد تفکر تشکیل حکومت اسالمی و در ادامه حیات سیاسی -اجتماعی تشیع
در جهان کنونی بود ،که همه از بستر و زمین فیضیه منشأ میگرفت.
فيضيه کانون مبارزه عليه رژیم ههلوي ()2431- 2431
زندان و حب رهبر نهضت بیش از  00میاه طیول کشیید و در نهاییت  0434بیه دنبیال
اعتراضات داخلی و بین اهمللی به استمرار حب و حصر ایشان ،دوهت وقت مجبور بیه
گزادی امام خمینی شد (موسوی خمینی .)160/0 :0471 ،به هنگیام بازگشیت ایشیان بیه قیم
استقبال خوبی صورت گرفت .به همین منظور ،مجیاه شیادمانی از  08فیروردین ،بیه
مدت سه روز ،در فیضیه برپا شد و امام خمینی در شب گخر گن مجیاه شیرکت کیرد

(روحانی631/0 :0480 ،؛ حسینیان471- 476 :0481 ،؛ سیر مبارزات امیام خمینیی در گیینیه اسیناد بیه

روایت ساواک .)316- 388/1 :0486 ،زندان و حصر نه فقیط موجیب سیکوت امیام خمینیی
نشد ،بلکه او را برای ادامه مبارزه مصممتر کرد و بارها در سخنرانیها و اعالمییههیا بیه
حوادث فیضیه اشاره می کرد .چنانچه خرداد  0434در پیاسداشیت سیاهگرد حادثیه 03
خرداد  ، 0431به همراه دیگر مراجع ،اعالمیه مشیترکی صیادر ،و اقیدامات حکومیت را
محکوم کرد .در بخشی از اعالمیه گمده است« :واقعه شوم  03خرداد و میدارس علمیی،
فیضیه و غیر گن ،پشت ما و هیر مسلیلم غیرتمنید را مییشیکند» (موسیوی خمینیی:0471 ،

.)447/0

امام خمینی پ از تبعید نیز در مناسبتهای مختلیر از مدرسیه فیضییه و حیوادث
مربو به گن یاد میکرد (همان :در جاهای متعدد) .فیضیه نیز یاد و نام امام خمینی را فرامو
نکرد و طالا انقالبی و ساکن گن به بهانهها و مناسبتهای مختلیر حیوادث و وقیایع
مدرسه و ره بر نهضت را زنده نگه داشتند و این موجب عظمت و نقش روزافزون فیضیه
می شد .از جمله هر ساهه در گستانه ساهگرد قیام خرداد  ،0431به رسم ییادبود از طیرف
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طالا انقالبی و عالقهمندان امام خمینی ،مراسم و گاه تظیاهرات محیدودی در فیضییه
برگزار می شد (شیرخانی  0477ا )067 :و شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی علیه نظیام
پهلوی یاد گن روزها را گرامی میداشتند که با دخاهت نهچندان جدیی مأموران شهربانی و
یاندارمری پایان میپذیرفت (گزار کامل تظاهرات  07- 03خرداد  :33اهر و ا).
بارزترین و شدیدترین اعتراضات مربو به خرداد  0433بود .شب  03خرداد ، 0433
مصادف با شب جمعه ،حرم حضرت معصومه (س) شلوغ بیود .از غیروا همیین روز
جمعی از طالا و مردم نیز در مدرسه فیضیه به یاد کشتگان  03خرداد به سوگ نشسته و
مجل یادبودی گرفته بودند (همان .)0 :مأموران شهربانی و نیروهای اطالعات و امنییت
مال همیشه ،در اطراف حرم و فیضیه ،به صورت گمادهبا حضور داشتند (همان) .قبل از
نماز مغرا و عشا عدهای از طالا قصد داشتند شعارهایی در حمایت از امام خمینی و
حادثه  03خرداد  0431سر دهند و تظاهرات را به بیرون از فیضیه بکشانند ،که با مأموران
مسلح و ماشینهای گاپا مواجه شدند و به داخل فیضیه بازگشتند (همان؛ مدرسه فیضیه
به روایت اسناد ساواک .)181 :0481 ،پ از اقامه نماز مغیرا و عشیا ،بیه امامیت گییتاهلل
محمدعلی اراکی ،عده ای ،که تعداد گنها به چهارصد نفر میرسید ،در مدرسه ماندند .گنها
مصمم به برگزاری مراسم و تظاهرات بودند (گزار کامل تظاهرات  07- 03خرداد  .)0 :33شب
 06خرداد  0433نیز پ از اقامه نماز ،نزدیک به  311تن از طالا در مقابلِ درِ مدرسه
اجتماع کردند و در حضور نیروها و مأموران دوهتی علیه خاندان سلطنت پهلیوی شیعار
دادند (همان 4 :و 3؛ شیرخانی 0477 ،اهر  .)03شب  07خیرداد بیرای سیومین شیب پییاپی
کوشیدند با شعارهای «درود بر خمینی /مرگ بر پهلوی»« ،خمینی خمینی خدا نگهدار تو/
بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو» ،از مدرسه فیضیه خارج شوند؛ نیروهای امنیتی ممانعت
کردند و با طالا انقالبی درگیر شدند که این درگیری تا ساعت  1/41شب ادامه یافت و
در نهایت طالا وادار به عقبنشینی به داخل مدرسه فیضیه شدند (گزار کامل تظاهرات
 07- 03خرداد 4 :33؛ شیرخانی 0477 ،اهر.)03 :

مأموران ظرف سه روز ،با نصب دوربین بر گیل دسیتههیای حیرم و مسیجد اعظیم،
طالا انقالبی را شناسایی کردند (شیرخانی 0477 ،اهیر )14- 11 :و گمیاده عملییات نهیایی
بودند 07 .خرداد  0433کمانیدوها از طرییق مسیافرخانههیای اطیراف حیرم و مدرسیه
داراهشفا ،خود را به پشت بام فیضیه و از گنجا به حیا رساندند و پ از ضرا و جرح
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طالا ،حدود  131نفر از گنان را دستگیر کردند و تحویل نیروهای شهربانی قیم دادنید
(مدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک .)113 :0481 ،در نهایت طالا دستگیرشده حدود 431
نفر شدند که گنها را تا روز  01خرداد در زندانهای قم با فشارهای سنگین نگیه داشیتند
و سپ به تهران روانه کردند (شیرخانی 0477 ،اهر .)067 ،11 ،01 :در این واقعیه گیزار
مستندی از کشته شدن کسی در دست نیست ،اما در خصوص ابعاد گن اختالفنظرهیایی
هست .عده ای گن را از خرداد  0431گستردهتر و شدیدتر و تعداد کشتههای گن را دههیا
تن می دانند (همان )016 :و شدت ضربات و جراحات به گونهای بوده است که برخیی از
بازماندگان گن حادثه هنوز با گثار ضربات گن روز مأنوساند (همیان77 :؛ مدرسیه فیضییه بیه
روایت اسناد ساواک.)418 :0481 ،

نخستین بازتاا این حادثه در رأس حکومت پهلوی بود .شاه از جرییان  07خیرداد
 0433مدرسه فیضیه خیلی مکدر شد و دستور داد عوامل اصلی یا زندانی شوند ،ییا بیه
سربازی فرستاده شوند (شیرخانی 0477 ،اهر .)061 :مراجع تقلید و حوزههیای علمییه نییز
واکنشهای متفاوتی داشتند؛ بعضی از گنها از وضع بهوجودگمده در مدرسه فیضییه ،چیه
از ناحیه طالا و چه مأموران حکومتی ،ناراضی بودنید (مدرسیه فیضییه بیه رواییت اسیناد
ساواک)113 :0481 ،؛ بیوت بعضی از مراجع نیز با این حرکیت طیالا مخیاهر بودنید و
بهانه گنها هم قضیه نصب پرچم قرمز روز  06خرداد  0433در پشیتبیام مدرسیه بیود.
می گفتند این نشانه کمونیستی و مارکسیستی است ،در حاهی که طیالا انقالبیی میدعی
بودند به نشانه پرچم سرخ گنبد امام حسین (ع) گن را بیاالی فیضییه زدهانید (شییرخانی،
0477ا081 :؛ اهر 018 ،017 :و  .)043با این حال روز  06خرداد ،که مدرسیه در محاصیره
بود و امکان دسترسی به بیرون نبود ،از بیت گیت اهلل محمدرضا گلپایگانی برای طلبههیا
غذا فرستادند (شیرخانی 0477 ،اهر )018 :و بعد از حمله به فیضیه و دستگیری طیالا در
شهربانی ،نمایندگان مراجع ،گیت اهلل محمدرضا گلپایگانی و شهاا اهدین مرعشی نجفی،
برای پیگیری به شهربانی گمدند (همان.)033 :
حمله به مدرسه فیضیه در نیمه خرداد  ،0433علیرغم رنجها و گرفتیاریهیایی کیه
بییرای طییالا و روحانیییان حییوزه ایجییاد کییرد ،گثییار و برکییاتی نیییز داشییت؛ چراکییه
دستگیری های گسترده طالا که بیشتر مدارس حوزه علمیه قم را شامل میشد ،موجب
گگاهی سایر طالبی شد که بیاعتنا بودند .از طرفی ،بهمرور ،از کمونیستیبیودن حرکیت
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طالا نیز رفع اتهام شد (همان .)104 :همچنین ،نه فقط فضای بسته حوزههیای علمییه را
تکان داد ،بلکه در دانشگاهها نیز تأثیر گذاشیت و ایین نویید را بیه قشیر دانشیگاهی و
تحصیلکرده داد که میتوان به حوزه و روحانیان امیدوار بود که در مواقع هزوم بخروشد
(موسوی تبریزی .)104 :0483 ،رییم قصد کتمان خبر حادثه حمله به فیضیه در سیال 0433
را داشت ،اما وسعت فاجعه به گونهای بود که خبر به رسانههای خارجی هیم رسیید.
از جمله رادیو بی بی سی اخبار گن را پوشش داد (شیرخانی 0477 ،اهر .)113 :امام خمینیی،
که در حال تبعید در نجر به سر میبرد ،واکنش نشان داد و ضمن توجیهدادن حیوزه و
روحانیان عراق به گن ،در اعالمیه ای ( )0433/3/11ضمن ابراز تأسر ،اقدام حکومت را
با واقعه  03خرداد  0431مقایسه و محکوم کرد (موسوی خمینی .)011/4 :0471 ،حادثیه 07
خرداد  0433و اعتراض طالا انقالبی ،بهانه ای مناسب دست رییم پهلوی داد تا بیرای
گنکه خاطر از بابت مدرسه فیضیه راحت شود ،بهکلی این مدرسه را تعطیل کنید .هیذا
طالا را از این مدرسه اخراج کرد و درهایش را بست و تا پیروزی انقالا اسالمی این
مدرسه تعطیل بود (همراه با امیام در شیهر قیم )11 :0481 ،و علییاهقاعیده نمییتوانسیت در
سالهای  0436و  0437نقشگفرینی داشته باشد.
بستهشدن مدرسه فیضیه با هدف سیطره بر طالا و خنااکردن تحرکیات انقالبییان و
مخاهفتهای حوزه علمیه به حدی برای حکومت پهلوی حیاتی و مهم بود که شاه گفته
بود به هیچ وجه ،حتی به قیمت کشتهشدن عدهای ،نباید بگذارید فیضیه باز شیود .فقیط
در سال  0437در جریان تشییع جنازه گیت اهلل گقای شیخ ابواهفضل زاهدی بود کیه درا
مدرسه را ساعاتی گشودند و دوباره بستند (موسوی تبریزی104 :0483 ،؛ طاهری خیرمگبیادی،
 .)81 :0477اهبته وجود و فعاهیت م جدد مدرسه برای ادامه نهضت و طالا مبارز نییز بیه
حدی تأثیرگذار و راه گشا بود که به هر بهانه و واقعهای پیگییر بازگشیایی گن بودنید .از
جمله در مراسم فوت سید مصطفی خمینی ،فرزند امام خمینی ،بیا صیدور قطیعنامیهای
خواستار بازگشایی و استرداد مدرسه فیضیه به حوزه علمیه شدند (یار و دیار ،بیتیا.)133 :
در تاریخ معاصر ،مدرسه فیضیه عالوه بر وجوه دینیی و تحصییلی ،در وجیه سیاسیی-
اجتماعی نیز در معادالت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وارد شیده و تیأثیرات شیگرف
خود را بر جای گذاشته است .این وجه از نمود مدرسه فیضیه رفتهرفته و هرچه بیشیتر
جلوه گر و پررنگتر شد و این مدرسه تبدیل به پایگاهی شید کیه همیواره نیوک پیکیان
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مبارزه حوزه و حوزویان با دستگاه حکومت تلقی شد و نیام و ییاد فیضییه بیا تشییع و
قیامهای تاریخ شیعه گره خورد.
فيضيه هشتوانه فکري و معنوي انقالب اسالمی
پ از پیروزی انقالا و ورود امام خمینی ،رهبر انقالا ،به اییران ایشیان طبیق اعیالم
قبلی دهم اسفند  0437قصد عزیمت به قم کردند .ستاد مراسم استقبال از امیام خمینیی،
که کار خود را از چند روز قبل شروع کرده بود ،مدرسه فیضیه را محیل مناسیبی بیرای
دیدارهای ایشان دانست (یزدی .)173- 171 :0481 ،همان طور که سرگغاز نهضت از مدرسه
فیضیه بود ،مبدأ و گغاز نظام جمهوری اسالمی نیز از این مدرسه شید .هیذا شیهر قیم و
مدرسه فیضیه در مدت حضور امام خمینیی در صیدر اخبیار و توجهیات جهیانی قیرار
گرفت .برای دیدار عمومی امام خمینی جایگاهی را در مدرسه گماده کردند .بیرای ورود
ایشان به جایگاه نیز از قسمت شماهی مسجد اعظم راهی به کتیااخانیه بیاالی مسیجد
اعظم در نظر گرفته شد تا وقتی وارد مسجد شدند ،تحت حفاظت کامل وارد کتااخانه
فیضیه شوند و در پشت جایگاه سخنرانی قرار بگیرند (همان) .ایشان اوهین دیدار مردمیی
و سخنرانی تاریخی خیود را پی از  03سیال در مدرسیه فیضییه انجیام داد .در میدت
حضورشان در قم 11 ،سخنرانی کوتاه و بلند مهم در مدرسه فیضیه ایراد کردند ،که خط
مشی انقالا و نگاه جهانی و منطقهای گن را ترسیم کرد (همان) .همچنین ،چندین دییدار
خصوصی با علما و مسئوالن سیاسی داخلی و خارجی انجام دادند .در همیین مدرسیه،
روزهای پنج شنبه و جمعه مالقات عمومی داشتند و مردم به دیدار ایشان میگمدند .ایین
روند ادامه داشت تا اینکه در یکی از مالقاتها بر اثر ازدحام جمعیت سه نفیر از میردم
زیر دست و پای سایرین جان باختند .از گن پ مالقاتهیا از فیضییه بیه بییرون منیزل
گیتاهلل یزدی ،که محل سکونت ایشان بود ،انتقال یافت (حاضری.)114 :0478 ،
در دوره جمهوری اسالمی فیضیه عالوه بر حفیظ نقیش سیاسیی خیود در انقیالا،
جایگاه و اعتبار علمی بیشتری پیدا کرد و طالا بسیاری از کشورهای مختلر مسیلمان
برای کسب علم به قم گمدند .توجه ویژه امام خمینی و دیگیر مراجیع بیه ایین مدرسیه
ارز و ا همیت گن را نزد مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و خیارجی دوچنیدان کیرد.
بارها بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی بر این اهمیت و جایگاه تأکید میکرد و میگفت
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دانشگاهها و دانشجویان پیوند خود را با فیضیه محکم کنند و فیضیه نیز پیوستگیا را
با دانشگاه و دیگر مراکز علمی بیشتر و عمیقتر کند (موسوی خمینی )088/03 :0471 ،تا هر
دو در کنار هم حافظان استقالل و منافع نظام و کشور باشیند .دانیشگموختگیان مدرسیه
فیضیه در سالهای نخست پیروزی انقالا و در اوج مناقشیات سیاسیی و رقابیتهیای
احییزاا و گییروههییای مخییاهر انقییالا و نظییام جمهییوری اسییالمی ،در منییاظره بییا
مارکسیست ها ،حیزا تیوده و مجاهیدین خلیق و دیگیر گیروههیا ،در مجیامع علمیی،
دانشگاهی ،صدا و سیما و مطبوعات حضور مییافتند و از گموزههای دینی و ارز های
اسیالمی و بنییانهییای نظیام تییازهتأسیی جمهیوری اسییالمی دفیاع میییکردنید .حتییی
می کوشیدند نشستهای علمی و سیاسیی ،سیخنرانیهیای سیران و رهبیران انقیالا و
مسئوالن نظام را برای اینکه تأثیرگذار و مهم جلوه دهند و دیدگاههایشان مؤثر و فراگییر
شود ،در مدرسه فیضیه برگزار کنند («سخنرانی ربانی املشی در فیضیه ،بییتیا :تمیام صیفحات؛
فلسفی ،بیتا :تمام صفحات؛ طاهقانی ،بیتا :تمام صفحات).

فی ضیه ،همچنان که روحانیان مبارز و طالا انقالبی در دامن خود تربیت کرده بیود،
و برخی از گنان نیز در راه اهداف دیین و میذهب و مبیارزه کشیته شیده بودنید (ربیانی
خلخاهی :0461 ،تمام صفحات) ،با گغاز جنگ هشت ساهه بیین اییران و عیراق نییز یکیی از
مکانهای اصلی حمایت معنوی و اعزام طالا و روحانیان به جبهه شید .بارهیا طیالا
جوان و انقالبی از همین مدرسه عازم دفاع از میهن خود شدند و در این راه به شهادت
رسیدند (شهدای روحانیت در جبهه :0461 ،تمام صفحات) .در کنار این فعاهییتهیا ،بیه دهییل
موقعیت جهانی و منطقه ای فیضیه ،که پ از انقالا حاصیل شیده بیود ،مییکوشییدند
عمالف نیز این بعد جهانی ظهور و بروز پیدا کند .هذا از همان سالهای نخست انقالا در
کنار صندوقهای کمک به جبهههای جنیگ داخلیی ،صیندوقهیای کمیک بیه مبیارزان
فلسطینی نیز وجود داشت .حتی در مواقع خاص ،مال جنگ بوسنی (حمله صراها بیه
مسلمانان بوسنی هرزگوین) صندوقهای کمک در این مدرسه در نظر گرفته شده بود.
پ از پیروزی انقالا اسالمی به دستور امیام خمینیی تعمییر ،مرمییت و نگهیداری
مدرسه فیضیه با محوریت هیئتی از جانب ایشان و گیتاهلل گلپایگانی گغیاز شید (هطفیی،
 )437 :0480و این مدرسه پایگاه بزرگ انقالا اسالمی و مرکز اجتهیاد و فقیه و فقاهیت
گردید .مخارج اداره گن نیز از طرف هر دو پرداخت میشد (همیان) .بیا انتخیاا هیئیت
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مدیره این تشکیالت ،در سال  0460کار بازسازی و مرمیت و تعمیر مدرسه گغاز شد .در
کتیبه ایوان شماهی مدرسه تاریخ بازسازی سیال  0460ثبیت شیده اسیت .از تیازهتیرین
تحوالت ساختمانی مدرسه فیضیه در سیالهیای اخییر نییز مییتیوان بیه احیداث تیاالر
اجتماعات در زیر حیا مدرسه و کتااخانه جدید در ضلع شمال شرقی گن بیه دسیتور
گیتاهلل خامنهای اشاره کرد (همراه با امام در شهر قم.)14 :0481 ،
نتيجه
همانطور که نام مدرسه فیضیه با تاریخ حوزههای علمیه شیعه ،بهویژه حیوزه قیم ،گیره
خورده و مرکز جهان تشیع و پشتیبان علمی و معنوی گن به حسیاا گمیده و در مقیاطع
مختلر تاریخی نقش گفرینی کرده است ،در تاریخ معاصیر اییران نیام گن بیا سیاسیت و
مبارزه و انقالا اسالمی نیز عجین شده و به نوعی نقطه عطر ظهیور و بیروز انقیالا
اسالمی بو ده است .این مدرسه به دهیل موقعیت مکانی و قدمت ،مقام علمی و معنیوی،
توجه مراجع و علما به گن به گونه ای در سرنوشت شیعه و روحانیان شیعه و در پیی گن
سیاست ایران کارساز و تأثیرگذار بوده که مقایسه گن با دیگر مدارس علمیه شیعه ممکن
نیست .مراکز و حوزههای علمیه شیعی ایران ،که در دو سیه سیده گذشیته رو بیه افیول
رفته و خاهی از طاهبان علم شده بود ،دوباره از همین مدرسه فیضیه جان تازهای گرفیت
و رشد و نمو کرد و در چند دهه به درجهای رسید که احیاگر میذهب تشییع شید و بیه
مکانی تبدیل گردید که صاحبان اندیشه و علم به گن روی گوردند .حکومیت اسیالمی و
تشکیل حکومت از همین مدرسه شکل گرفت ،تا اینکه با پییروزی انقیالا اسیالمی و
تشکیل نظام جمهوری اسالمی با محوریت والیت فقیه ،تشیع نیز حیات دوباره یافت.
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