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 مقدمه

روحانیت همواره از تأثیرگذارترین اقشـار در تحوالت تاریخ ایران بوده است. این ویژگی تا به  
ــالمی ایران و روحانیت محفوظ مانده امروز و روابط درهم ــت. از تنیده نظام جمهوري اسـ اسـ

همواره  (ع)هاي اصـلی تشیع و مضجع امامان شیعه هاي میانه، عراق به عنوان یکی از کانونسـده 
هاي علمی رو کانونمورد اقبال مردم ایران براي تحصــیل علوم دینی و امور تجاري بوده، از این

ترین مراکز علمی جهان تشیع شـیعه به ویژه در شـهرهاي نجف، کربال، کاظمین و سامرا از مهم  
و پذیراي تعداد زیادي از عالقمندان به تحصـیل علوم دینی از ایران بوده اســت. در طول تاریخ  
معاصر، مرجعیت شیعه در عراق عموماً در اختیار مراجع ایرانی بوده و این وضعیت تا به امروز 

لف بات عالیات به انحاي مختتداوم یافته است. این شرایط باعث شده روحانیون ایرانی مقیم عت
 هاي ایران ونقش پررنگی داشـته باشند. صدور فتواي جهاد در جریان جنگ در تحوالت ایران  

روس، واقعه تحریم اسـتعمال تنباکو، حمایت از انقالب مشـروطه و...، گواهی بر این امر است.   
ــیعیان عراق و مقلدین فر ــان در ایران، امروز نیز با وجود یک مرجع ایرانی در رأس ش اوان ایش

 همچنان اهمیت این مسئله حفظ شده است.  
 اند، مسئله اصلینقشـی که این روحانیون در تحوالت ایران در دوره حکومت رضاشاه ایفا کرده 

هاي نوگرایانه در جامعه ایران، ضمن اینکه مقاله حاضـر اسـت. رضـاشـاه در اجراي سـیاسـت      
کرد، از واکنش مراجع تقلید و روحانیون ا مدیریت میبایست واکنش روحانیون داخل ایران رمی

ایرانی مقیم عراق نیز نگران بود. چگونگی واکنش روحــانیون ایرانی مقیم عراق بــه اقــدامــات 
حکومت رضــاشــاه از موضــوعات مهم تاریخ معاصــر ایران اســت که ادبیات تحقیق آن چندان 

ص وضعیت روحانیت در تاریخ هاي اخیر در خصوگسـترده نیسـت. در تحقیقاتی که طی سال  
معاصـر ایران و به ویژه درباره دوره رضـاشـاه انجام شـده، هرچند اشــارات کلی نسبت به این     
موضــوع صــورت گرفته، اما این تحقیقات عموماً از ســطح توصــیف فراتر نرفته و اینکه منطق  

رفته گصورتهاي گیريحاکم بر رفتار روحانیون ایرانی مقیم عراق چه بوده و چگونگی موضـع 
ــی مختلف موجود بین روحانیون ایرانی مقیم عتبات عالیات اطالعات  و جریـان  ــیاسـ هـاي سـ

 چندانی ارائه نشده است.  



 229  ...عراق میمق یرانیا ونینقش مراجع و روحان

 
در طول حکومت رضـاشـاه، فرازوفرود زیادي را در مواضع روحانیون ایرانی مقیم عراق نسبت   

آنها  نیز مواضع به حکومت وي شاهد هستیم. رفتار حکومت رضاشاه نسبت به این روحانیون و
هاي مختلف متفاوت بوده است؛ ضمن در قبال حکومت رضـاشـاه متأثر از متغیر زمان در دوره  

اینکه نوع مواضــع روحانیون ایرانی مقیم عراق نیز بر اســاس رویکردهاي مختلفی که بین آنها  
ز دو عراق ا میمق یرانیا ونیروحانوجود داشـت، در قبال اقدامات حکومت متفاوت بوده است.  

که  يااز نظر نفوذ گسترده ک،یبرخوردار بودند؛  يادیز تیحکومت رضـاشاه از اهم  يجنبه برا
 يادیمشکالت ز توانستیداشتند و مخالفت آنها با حکومت رضاشاه م رانیتوده مردم ا نیدر ب

ــب حمامکند. دو جادیآن ا يرا برا ــت مخالفت روحانیآنها م تی، کس با  رانیداخل ا ونیتوانس
 .رنگ کندحکومت رضاشاه را کم

ــناد تاریخی و نیز  از مهم ترین دالیل اهمیت مقاله حاضــر، بررســی این موضــوع بر اســاس اس
ــت اول و تحلیـل این اطالعات می    ــتنـدات موجود در منـابع دسـ ــد. ارائه گردآوري مسـ باشـ

اي هجریان بندي درباره روحانیون ایرانی مقیم عتبات عالیات و مواضعی که هر یک ازصـورت 
اند و مقایسه آن با مواضع و روحانیون داخل ایران موجود نسـبت به اقدامات رضاشاه نشان داده 

گویی به این پرســش اســت که  مقاله به دنبال پاســخاز دیگر وجوه اهمیت این مقاله اســت. 
حکومت رضــاشاه  رویکردي در مقابل اقدامات ضــدمذهبیسـاکن عراق  چه   یرانیا ونیروحان
ــش باید گفت ؟کردنـد  اتخـاذ  ــخ به این پرسـ عراق، با توجه به  میمق یرانیا ونیروحان در پاسـ
ــو ییهاتیمحدود ــتند و  يکه از س ــطح منطقه  ییهاچالش در پیحکومت عراق داش که در س

ــت ــع رانیچالش با حکومت ااي که بـه گونـه   وجود داشـ ــالح  فیو تضـ آن را چندان به صـ
ته تأثیرگذاري داشواکنش  اشاهحکومت رض یمات ضـدمذهب نتوانسـتند در برابر اقدا  دند،یدینم

 باشند.
منابع  ،یخیاست. اسناد تار یخیتار فیو توص لیبر روش تحل یمبتن مقاله نیدر ا قیتحق روش

ــت ــندگانینو یقیمنابع تحق ،یخیاول تار دس ل و او يمربوط به دوره پهلو یو خارج یداخل س
 اند. مورد استفاده قرار گرفته مقاله نیهستند که در ا یاز منابع دیجرا
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 پهلوي اولعراق با حکومت  میمق یرانیا يعلما عوامل مؤثر بر روابطالف) 

 رانای معاصر خیتار دهیچیاز مباحث پ یکیدر دوره حکومت رضـاشاه   تیروحان گاهینقش و جا
را  يورزاستیبرخوردار نبود و رمز و راز سـ  یرضـاشـاه از سـواد چندان    نکهیا وجود اسـت. با 

له ساکه در طول دوره شــانزده یمذهب اسـت یو سـ  تیدر قبال روحان يبود اما رفتار و اموختهین
جامعه  در تیروحان گاهینســبت به جا یقیگرفت، نشــان داد که شــناخت دق شیســلطنتش در پ

و نقاط قوت و  تیقدرت روحان يهامردم و مؤلفـه  نینفوذ آنهـا در ب  زانیو م تیـ محبوب ران،یا
در هر  دیفهم یو دولتمردانش به درست نیمشاور ریداشـته اسـت. رضاشاه تحت تأث  ضـعف آنها  

از  یرضاشاه برآورد درست گر،ید انیب داشـته باشد. به  تیرا در قبال روحان يبرهه چه نوع رفتار
ــت و رفتار تیقدرت خودش و قدرت و نفوذ روحان زانیم ــلطنتش  يداش که در هر برهه از س

اه رضــاشــ ســو کیشــناخت بوده اســت. از  نیمنبعث از ا ،گرفت شیقشــر در پ نینسـبت به ا 
 جیدارد و از قدرت بس یرانیدر بطن جامعه ا ياحضور و نفوذ گسترده ت،یکه روحان دانستیم

 ،که در ذهن داشت یمدرن رانیساختن ا يرضـاشاه برا  گر،ید يبرخوردار اسـت. از سـو   ییباال
ــازو محدود ونیاز مقابله با نفوذ و قدرت روحان رینـاگز   ونیآنها بود؛ لذا در مقابل روحان يسـ

. در شدیبرخورد را شامل م تامماشـات   ،یگرفت که از همراه شیرا در پ ياراهبرد چندمرحله
ــت، او از نفوذ روحان ــت.  يهاهیپا تیتثب يبرا تیمرحله نخسـ حکومت و قدرتش بهره جسـ

 رشتیب تیرضـاشاه فاصله خود را با روحان  د،ینام توانیم» مماشـات «مرحله دوم که آن را دوره 
ــد؛ در ا تیکرد امـا هنوز وارد فـاز برخورد بـا روحـان      تیکرد با تقویدوره او تالش م نینشـ

 داخل ونیروحان يهامخالفت یعراق، برخ میمق یرانیا ونیو روحان دیـ روابطش بـا مراجع  تقل 
 ،است تیدوره برخورد با روحانرنگ سـازد. دوره سـوم که   را کم انهینوگرا اصـالحات با  رانیا

ت یسکوالر و اعمال محدود ياجامعه جادیرا که ا اشیمذهب استیسـ  یواقع تیرضـاشـاه ماه  
 .آشکار کرد انیبود را به ع تیروحان هیعل

که در تالش بود قاجارها را از  يارضاخان و در دوره يریگدر آغاز قدرت تینهاد روحان اقتدار
وردار برخ ینزول يمتأثر از عوامل مختلف، از روند رد،یبگ اریسلطنت خلع و حکومت را در اخت

انقالب در نظر  نیا يکه برا یپس از انقالب مشــروطه و عدم تحقق اهداف متعال یبود. آنارشــ
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 ونیبا هر دو جناح روحان که ییبرخوردها زیشده و نفیشـده بود، انحراف از اهداف تعر  تهگرف

ــورت گرفت    ــروطـه صـ ــد روحان ،مخـالف و طرفـدار مشـ و مراجع، از هرگونه  ونیباعث شـ
رحی، (فید زنیبپره یاسیاز مداخله در امور س جیتدرشوند و به یدچار سرخوردگ يورزاستیس

1390 :401.( 
از  ینجف در قبال رضــاخان و بعداً رضــاشــاه، تابع میمق یرانیا ونیو روحان دیمراجع تقل رفتار

 یروند ثابت توانینم رو،نیبود؛ ازا رانیتحوالت داخل ا زیمنطقه و ن يعراق، کشورها تیوضـع 
از یک عراق در قبال رضـاشاه در نظر گرفت.   میمق یرانیا يعلما يهايریگنوع موضـع  يرا برا
در  عهیمذهب ش یرا به چشـم تنها حکومت حام  رانیعراق، حکومت ا میمق یرانیا مراجعسـو،  
ــتند یینقدها رغمد و بهگرفتنـ ینظر م  يابق يآن را برا تیاز آن و تقو تیحما ،که به آن داشـ

 هیو مبارزه عل یاســیحوادث ســ انیعتبات در جر ي. علمادانســتندیم يضــرور عهیمذهب شــ
ــتان، حما ــمردندیم متیقيرا ذ رانیت دولت ایانگلس د. بو رانیا ،تنها پناهگاه آنانو درواقع  ش

ــر  ــتار ثبات هرچه س ــلطان مقتدر  جادیو ا رانیا ترعیآنان خواس یک حکومت متمرکز و یک س
س از پ يهادر سال رانیا یو آنارش یکند. آشفتگ تیبودند تا در مواقع لزوم از آنان حما یعیش

ــروطـه، علمـا   ــروط   میمق يانقالب مشـ تا زمان به  تیعتبـات را نگران کرده بود. از زمـان مشـ
 کار يرو که ییهابرخوردار نبود و عمده دولت یاسیس از ثبات رانیرضـاخان، ا  دنیرسـ قدرت

بر  یکاف لی، دل1299تا  1285 يهاسال نیب نهیکـاب 51را نداشتند. وجـود  الزم يآمدند، کارامد
 یاسیس یثباتی). ب140- 131: 1375 ،یجامعه است (رجائ یاسیاحوال س و اوضـاع  یثباتیب نیا

 يهاشها و شورجنبش یدخـــالت بـــیگانگان و وقوع برخ ،یسالخشک رینظ يگریو مسائل د
ــعیتی در ایران انجامید که از آن مینهایتاً به حاکم یمحل ــدن وضـ بحران «توان تحت عنوان شـ

 زیو ن یاحمدشاه و دستگاه سلطنت ،یتیوضـع  نیچن ر). د18: 1396کرد (یحیوي،  ادی» حکمرانی
به اوضاع بودند.  دنیبخشـ سـامان  يبرا يفاقد کارامد ،مدندآ کار يکه رو ییهامجلس و دولت

اوضاع و ختم  رییبه تغ لیما ،یاسیاز نـــخبگان س  یامر بـــاعث شـــده بود که بخش مهم  نیا
 باشند ـکتاتورید یو حـت قتدرحکومت م کیچهره قدرتمند و  کیمدن آکار يومرج و روهرج

 .بـدهد یکشور را حـفظ و بـه اوضـاع آن سـروسامان یتا وحدت مل
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 یرانیا يو علما رانیداخل ا ونیاتفاق افتاد که علما و روحان یطیرضـاخان در شرا  يریگقدرت

ــروطه، با علما و روحانکه پس ییعتبـات، متـأثر از برخوردها   میمق  افق ومو ونیاز انقالب مشـ
و  کردندیم يخوددار یاسیسـ  ائلمخالف مشـروطه صـورت گرفت، عموماً از دخالت در مسـ   

رابر عراق در ب میو مراجع مق ونیروحان ت،یوضع نیکرده بودند. در ا اریاخت يریگگوشه ینوعبه
آن را  ینوعشان بهدر قبال آن با سکوت يریگو عدم موضع یطرفیرضـاخان با حفظ ب  يکودتا

 میمق یرانیا ونیروحان گر،ید عبارت ). به169-167: 1377 ان،ی(آبراهام قراردادند دییمورد تـأ 
 نی. اکردندیقلمداد م عهیاقتدار ســلطان شــ يبخش رضــاخان را در راســتااقدامات ثبات راقع

ــان داد. جواب رانیاز عراق به ا یرانیا يعلما دیتبع انیدر جر کردیرو  هللاتیآ هیعمالً خود را نش
تدارك  استقبال از آنان يبرا يکه و یداتیو تمه رضاخانبه تلگراف  ینینائ اهللاتیو آ یاصـفهان 

 آمده بود:  هیجواب نیمسئله است. در ا نیا انگریبود، ب دهید
رب لشکر غ ریام تیبه کرمانشاه و ضمناً هم مأمور ورود کیمحترم که متضـمن تبر  تلگراف«

 ان تشکر و موجب مسرتیآالئه شاجلتهیالهمهیعظ موهبت نیا بود، بـر امـتنان افزود. چقدر
ــرف  نیکه تأم هیمنصور اسالم عساکر ،دهییتأ و حسن یتعالاسـت که بحمداهللا  ــالد و تــ  هیبــ

آن وجود اشرف در کمال انتظام و در هر  تیموقع حسن اســـت بـــه انیبه وجود آقا هیعموم
 )1: 1302سرطان  20-1406شماره  ران،ی(روزنامه ا» .اندقدر حاجت حاضر فرمودهنقطه به

 يکه از ســـو یاز اقدامات یعیامر اســـت که علما و مراجع شـــ نیا انگریدرواقع متن تلگراف ب 
ــاخان برا ــع قوا يرض ــ  یرانیا ینظام يبهبود وض ــده، راض ــتند و از آن حما یانجام ش  تیهس

از زمان آغو هم رانیبه ا عهیشــ يعلما دی. با مســافرت احمدشــاه به اروپا در آســتانه تبعکنندیم
 رفع مشکالت با دولت يعلما برا نیکه ا یطیرضاخان سردارسپه، در شرا ییالوزرااستیر هدور

 نیه چنک افتندیدر یبه خوب ،بودند رانیحکومت ا تیحما ازمندیعراق و بازگشت به آن کشور ن
ــپه امکان   قیتنها از طر یتیحما ــردارس ــخص س ــت (مک ریپذش ). ابراز 427، 2: ج1362 ،یاس

و دولت عراق با  یسیانگل گراناسـت یسـ  يکه از سـو  يدیتبع ونیوحانرضـاخان با ر  يهمدرد
ــده بودند، برا یحرمتیب  یانریمراجع ا تیبزرگ بود. جلب اعتماد و حما یاو موهبت يمواجه ش

 رینظ رانیداخل ا ونیروحان يهاتا در برابر مخالفت دادیامکان را به رضاخان م نیعراق، ا میمق
ــاخــان بــا هم  تیــتقو تشیمــدرس، موقع اهللاتیــآ ــود. رضـ ــت بحران  نیشـ ترفنــد، توانسـ
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با  ،تمام شود ییالوزرااسـت یاز سـمت ر  يو يبرکنار متیبه ق رفتیرا که م یخواهيجمهور

شده توسط ). اقدامات انجام209: 1376 منش،رتیمهاجر کنترل کند (بص ياستفاده از نفوذ علما
ــپه برا دولت  ــردارس ــا يس ــتحکومت عراق جهت بازگ تیجلب رض ــ يعلما ش  زیو ن عهیش

 يه براک یداتیتدارکات و تمه نیو استقرار آنها و همچن ییرایپذ يشـده برا دهیشـ یاند داتیتمه
 دیســ اهللاتیآ عهینظرات دو مرجع بزرگ شــ يادیتوانســت تا حد ز ،شــد دهیشــیبدرقه آنان اند

 کی ینیائن اهللاآیتکند؛ لذا در بازگشت به عراق  نیرا تأم ینینائ اهللاتیو آ یابوالحسـن اصـفهان  
امه نرضـاخان فرستاد (هفته  يبرا (ع)یبه همراه یک قطعه تمثال حضـرت عل  ينامه سـپاسـگزار  

ــوزا 21، 13ملت، شـماره   یجارچ  يگام مؤثر ه،یهد نیتلگراف و ا نی). ارسال ا1: 1303 جــ
جود و ابود. ب نیاز د تیرضاخان به مذهب و حما يبندیباوراندن توده مردم نسـبت به پا  يبرا

 ياقدام علما نیاز ا يصـبا، اشعار انتقاد  میروزنامه نسـ  ریمخالف نظ يهاروزنامه یدر برخ ن،یا
در منابع  نکهی). ضمن ا1303جوزا  23، 11صـبا، شـماره   می(روزنامه نسـ  دینجف به چاپ رسـ 

 اقدام وجود دارد.  نیبودن ایدائر بر ساختگ يگریت دمختلف مستندا
ــت، آیت  کی ــال پس از بازگش ــفهان اهللاتیو آ ینیاهللا نائس ــترك ک هیانیب کیدر  یاص ه در مش

). 193: 1364 ،يسپه را دشمن اسالم خواندند (حائررمخالفان دولت سردا ،مطبوعات منتشر شد
 هیانیب نیاز ا یحداقل بخش ایآورده که احتماالً تمام  هیانیب نیا حاتیدر توضـ  يحائر يعبدالهاد

 ،دو مرجع باشد نیا يکه دائر بر رد آن از سو ياهیو رد هیبیتکذ چیاسـت اما در ضمن ه  یجعل
  ت.سیدر دست ن

ــت تیحما ــاخان نه يعلما یبانیو پش ــتحکام موقععتبات از رض ه در او افزود، بلک تیتنها به اس
ــتانه تغ زین رانیداخل ا ونیاز روحـان  ینگرش برخ ــلطنت، روحان رییمؤثر بود. در آسـ و  نویسـ

که در مواجهه با مخالفان از دوران  زیبا رضاخان ننمودند؛ رضاخان ن یعراق مخالفت میمراجع مق
ــرما يبر رو یخواهيجمهور اتمبارز را همچنان ادامه داد.  هیرو نیکرده بود، ا يگذارهیآنها س

چند از  یو تن ینیاهللا نائآیت دنیضـاخان با سفر به نجف، به د خزعل، ر خیپس از سـرکوب شـ  
 از علما، با او در گرید يبه همراه تعداد یاصـــفهان اهللاتیو آ ینینائ اهللاتیمراجع نجف رفت. آ

دارد.  تیحکا دارید نیبودن امانهیکردند. اســناد و اخبار موجود از صــم دارید (ع)یعل امامحرم 
در مورد احتمال بازگشـت احمدشاه گفتگو شده   دارهاید نیدر ا ن،یالمتبنا بر خبر روزنامه حبل
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سردارسپه و علما آن  يشـده موضوع گفتگو نقل ینیالرجال از قول یک شـاهد ع بود. در معارف

ــاخان به کهبود  ــاه ا يزودرض ــد (حرزالد رانیپادش  دارهاید نی). در ا49: 1964 ن،یخواهد ش
 يبر نظارت پنج تن از علما یمبن یضـاخان به علما قول داد که اصـل دوم متمم قانون اسـاس   ر

ــوبات مجلس را اجرا کند (حائر  ن،یالمتبه نقل از روزنامه حبل 191: 1364 ،يطراز اول بر مص
 .)1344/ رجب 1932 هیژانو19
ا حکومت نجف ب میمق یرانیا ونیدر روابط روحان رگذاریتأث يرهایکه داده شد متغ یحاتیتوض با

 :کرد يبنددسته توانیم لیرضاشاه را در قالب موضوعات ذ
ــاس نمتقابل:  ازیاحســاس ن .1  میمق یرانیا ونیدر روابط مراجع و روحان یمهم ریمتغ از،یاحس

 ياق براعر میمق یرانیا دیداشتند. مراجع تقل گریکدی تیبه حما ازیعراق و رضاشاه بود و آنها ن
 رگید ياز سو د.بودن رانیحکومت ا تیحما ازمندین ،که در عراق داشـتند  یمواجهه با مشـکالت 

عراق بود. شدت و ضعف  میمراجع مق تیحما ازمندین رانیا ونیکنترل روحان يبرا زین اهرضاش
به  یابیاز دســت شی. رضــاشــاه پدادیقرار م ریرابطه را تحت تأث نیتوازن ا ،ازیاحســاس ن نیا

احساس  ،بود افتهین میاقتدارش تحک يهاهیسلطنت که هنوز پا ییابتدا يهاسـلطنت و در سـال  
دار ســازد انجام روابط را خدشــه نیکه ا یاقدام چیعتبات داشــت و لذا ه يعلمابه  يادیز ازین

لذا  .کم شد جیبه تدر ازیاحسـاس ن  نیا ،حکومتش مسـتحکم شـد   يهاهیبه مرور که پا .دادینم
ــتانه، به تدر ــرد جیآن روابط دوس  ونیرفت. از جانب روحان یرگیرو به ت تاًیروابط و نها يبه س

ــد که آن حما قتیحق نیا جیبـه تدر  یوقت زیعراق ن میمق یرانیا ــکار شـ ار که آنها انتظ یتیآشـ
ــتند حکومت ا ــاه رانیداش ــ یبه عنوان پادش  دههویب يانتظار بیاورد،عمل ه از آنها ب مذهبعهیش

 .نظر کردند دینسبت به حکومت رضاشاه تجد کردشانیدر رو جیاست به تدر
ــار بودند نیعراق از چند میمق یرانیا ونیروحان :یفقدان اقتدار کاف .2 الً با او .جهت تحت فش

از  شیکه آنها تا پ یعمل نسب يکشـور، آزاد  نیمتمرکز در عراق و اسـتقالل ا  یحکومت لیتشـک 
 ریتامه نظ تیمرجع يریگشکل يالزم برا يهانهیزم اًیثان .محدود شـد  يادیداشـتند تا حد ز  نیا
 شیبا گرا انهیگراینبود. رشــد احســاســات مل ایمه گرید ،یآخوند خراســان ای يرازیشــ يرزایم

راق به در ع یرانیا عهیمراجع ش يریگکه نسـبت به قدرت  یتیدر عراق و حسـاسـ   یسـت یعربپان
د وجو ،که از اقتدار الزم برخوردار باشــد يقدرتمند دیتقل باعث شــد تا مرجع ،وجود آمده بود
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ــد. م  ــته باش ــ یو قدرت مال نابعنداش ــ یجنگ جهان يامدهایمتأثر از پ عهیمراجع ش  یو فروپاش

 طالب يهانهیهز نیتأم يآنها برا رونیاز ا .داشت یمحسـوس  اریکاهش بسـ  یعثمان يامپراتور
 ینیدوره شاهد کاهش قابل توجه تعداد طالب علوم د نیدر ا لذا ،بودند قهیدر مضـ  ینیعلوم د

  ).19: 1383نژاد، یم (کوهستانیهست اتیدر عتبات عال
ــقوط امپراتور : يامنطقه ری. متغ3 ــه منطقه، تهد رییو تغ یعثمان يبـا سـ  هیعل ینینو داتینقشـ
ــ يهانیابن ــبات علما و مراجع شــ  داتیتهد نیبه وجود آمد که ا عهیمذهب ش  عهیبر نوع مناس
 هیدر ترک يحکومت جمهور يریگدر عراق با حکومت رضـاشـاه اثر گذاشت. اوالً شکل   یرانیا

اق را در عر عهیش يکشور زعما نیدر ا کیالئ یو حکومت اسـت یاز سـ  نید ییابر تز جد یمبتن
با  يحکومت ســعود يریگشــکل اًیثان .و عراق نگران کرد رانیتحول بر ا نیا رینســبت به تأث

به  .ودب عهیش يهاکانون يبرا يجد يدیتهد ،بود عهیکه به شدت ضدش یوهاب یسلف يکردیرو
 ینیمنطقه باعث شــد که مراجع د يدر کشــورها ســمیمونگســترش ک یجیتدر شیافزا ن،یجز ا

 کار باشند.نجف در رفتارشان در قبال حکومت رضاشاه محتاط و محافظه میمق
 

 

 عراق در دوره رضاشاه میمق یرانیا ونیروحان یشناسب) جریان
که شـامل چهار شهر نجف، کربال،   اتیعراق عموماً در عتبات عال میمق یرانیا ونیو روحان علما
ف شهر نج ،ینیعلوم د تینظر مرکز شهرها، از نیا نیبودند. در ب میمق ،شدیو سامرا م نیکاظم

نجف و سامرا را  هیعلم حوزه). 25، 1: ج1362 ،يآبادبرخوردار بود (دولت يشـتر یب تیاز اهم
ــ یدو مکتب فقه دارراثیعنوان مبـه  توانیم  يهادو، حوزه نیدر نظر گرفت. در کنار ا عیتشـ

 يادیتا حد ز یکربال از لحاظ مکتب فقه هیفعـال بودند. حوزه علم  زین نیکربال و کـاظم  یعلم
ــت و حوزه کاظم ــامرا تأث نیدر ادامه مکتب نجف قرار داشـ  ریهم از هر دو مکتب نجف و سـ

حوزه ســامرا به دســت  ،يرازیحســن شــ رزایبعد از فوت م. )Litvak, 1998: 180(د بو رفتهیپذ
 دیس مثل شانیو بعد از او به دست شاگردان ا دیرس يرازیش یمحمدتق رزایم یعنیدوم؛  يرزایم

 ة)؛ درواقع، حوز56: تابیتهرانی، صــادقی ( دیرســ يحائر میعبدالکر خیو شــ یمحمد فشــارک
 .شودیسامرا محسوب م یتداوم مکتب فقه ینوعبه مق یۀعلم
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هاي الزم را براي ظهور و شـرایط سـیاسی، اجتماعی و اقتصادي قرن نوزدهم، زمینه   یطورکلبه 

ــیعه فراهم نمود. برعکس کربال، نجف از غارت عنوان مهمتبدیل نجف به ترین مرکز علمی شـ
ــدمات کمتري از ناحیه عثمانی     ها وهـابیون نجـات یـافـت. همچنین نجف برخالف کربال، صـ

ــد (نجف ــخص با مرجعنجف به یمکتب فقه ).156: 1379 ،یمتحمل شـ  اهللاتیآ تیطور مشـ
ه حوز یاســیســ تیموفق نیاز انقالب مشــروطه بارزتر تیشــکل گرفت. حما یآخوند خراسـان 

در عرصــه دخالت در مســائل  عهیشــ تیحرکت مرجع نیترتنباکو را مهم مینجف بود. اگر تحر
 نیانقالب مشروطه، نخست فت،مکتب سـامرا صـورت گر   يکه از سـو  میریدر نظر بگ یاسـ یسـ 

ــه ســ  ــتیمداخله مکتب نجف در عرص  ياثرگذار و جد تی). فعال98: 1383 ،یرحیبود (ف اس
و  رانیاز مشروطه ا تیماو با ح ستمینخست قرن ب مهیاز آغاز ن است،یسـ  نهیحوزه نجف درزم

ــال یعثمان ــد و با ناکاميالدیم 1909و  1908 يها(س  1920به انقالب یدرپیپ يهای) آغاز ش
ده و سو شکم ستم،یقرن ب ستیشد و از آغاز دهه ب دهیکشـ  رانینجف به ا يعلما دیعراق و تبع

سال نخست قرن  25 دیبا ب،یترتنیمراجع منجر شد. بد یو انزواطلب يزیگراستیسرانجام به س
. حوزه دانســت نیا خیعلما و طالب نجف در تار یاســیســ تیفعال ییرا تنها دوره طال ســتمیب

 بینص یبزرگ يهایکامشد و در هر سه اتفاق، تلخ يجنگ سپر کیکه با دو انقالب و  يادوره
 .)68: 1391 ،ینجف گشت (فتح یاسیفعاالن س

 یاسینظام سـ  ياز انقالب مشـروطه و برقرار  تیدر حما یآخوند خراسـان  اهللاتیآ کردیرو نوع
توســط  زیبعد ن يهاعنوان ســنت حاکم بر حوزه نجف در ســالبه ران،یدر ا یمشــروطه ســلطنت

گرفته شد. انقالب مشروطه، اگرچه مجتهدین شیعه را به  یپ ینینائ اهللاتیآ رینظ شانیشاگردان ا
هاي جدید فراهم عرصه سیاست نمود و شرایط را براي طرح و بحث اندیشه واردشـکل جدي  

ــیب جدي  ــئله آسـ وابط طالب با مجتهدین وارد نمود. اختالف بین اي بر رکرد امـا همین مسـ
هواداران و مخالفان انقالب، عمالً باعث ایجاد شکاف و انشقاق در حوزه علمیه نجف گردید و 

بندي مجتهدین و طرفداران آنان شد صفمشروطه منجر به کلوجدل در باب اصـول و ش بحث
 ).  70: 1383 ،یرحی(ف
رفت و  انیخواه و مستبد از ممشروطه انیاز شـکاف م  صـحبت  گریاول، د یآغاز جنگ جهان با

کاظم دیس اهللاتیاز فوت آ پس). 191: 1385 ،ي(الجبور خواسـتند یرا از مردم م نیهم زیعلما ن
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واگذار شد و  يرازیش یمحمدتق رزایم اهللاتیبه آ تیه.ش، مرجع1298ه.ق/1338در سال  يزدی

انقالب با درگذشـــت  نیدر بحبوحه ا. کرد يرهبر هایســـیانگل هیعراق را عل 1920او انقالب 
شد، اما  داررا عهده امیق نیا ي) رهبرعهیالشر خی(شیاصفهان عتیاهللا شـر فتح خیشـ  اهللاتیآ ،يو

سته خواه و شاگرد برجمشروطه هیبه دو فق تیکوتاه بود و با درگذشت او، مرجع زین شانیدوره ا
 دیرس ینینائ نیمحمدحس اهللاتیو آ یوالحسن اصفهاناب دیسـ  اهللاتیآ ؛یآخوند خراسـان  اهللاتیآ

 د.مقارن بو رانیدر ا نرضــاخا يریگآنها، با دوره قدرت تی). دوره مرجع202: 1364 ،ي(حائر

برسد،  رانیا یتوانسـت به مقام پادشاه  يکه و يادر دوره زیرضـاخان و ن  يریگدر دوره قدرت
 در قالب توانیم رانیعراق را نســبت به حکومت ا میمق یرانیا ونیمراجع و روحان کردینوع رو

کرد که در ادامه  يبندموافق حکومت دسته انیجر و مخالف حکومت انیجر ،یسنت انیسـه جر 
 .میپردازیبه آن م

 

 زیگراستیو س سنتی کردی. رو1
نکه از آرضــاخان و پس يریگمقارن با دوره قدرت ات،یعتبات عال ینیغالب در مراکز د گفتمان

ا از تقابل ب يو خوددار یاسیو عدم دخالت در مسائل س يزیگراستیشـاه شـد، گفتمان س   يو
به  که يبه عراق، بر اســاس تعهد يدیاز بازگشــت مراجع تبع پسبود.  یاســیســ يهاتیحاکم

ار و کمحافظه شیازپشیب ،دادند یاسیاز دخالت در مسـائل س  يبر خوددار یحکومت عراق مبن
ــ ــدند. زیگراســتیس  نیعراق در چارچوب ا میمق یرانیو مراجع ا ونیاز روحان یمهم بخش ش

 لیکه در نجف حضور داشتند ادامه تحص یو طالب ونیگفتمان قرار داشـتند. هدف عمده روحان 
ان خودش اریبازگشت به شهر و د تیو در نها تیروحان يبه مدارج باال دنیو رس ینیدر علوم د
 . )84: 1386 ان،یبود (جعفر

ــاخص ا ونیروحـان از علمـا و   گفتمان بودند و با دوره  نیا رویعراق که پ میمق یرانیشـ
بوالحسن ا اهللاتیآ ،ینینائ نیمحمدحس اهللاتیبه آ میتوانیم ،حکومت رضاشاه مقارن بودند

اگرچه  زین يحائر میعبدالکر اهللاتیم. البته آیاشاره کن يزدیکاظم دیس اهللاتیو آ یاصفهان
ــت و از مراجع داخل ا اریقم را در اخت هیحوزه علم اســتیدر دوره موردنظر ر  رانیداش
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 نیدر قالب هم ،عتبات بود یمکتب فقه افتهیتینظر که ترب نیاما از ا شــد،یشــمرده م

ــ اهللاتیو آ يحائر اهللاتیآ ،ینینائ اهللاتیآ تی. دوره مرجعردیگیگفتمان قرار م  یفهاناص
ــا  ییهـا یژگیو ــات، دوره آنان را  دیدارد کـه شـ ــر «بتوان به اعتبار همان مختصـ عصـ

که مواضع تمام  سـت ی). از آنجاکه مجال آن ن399: 1390 ،یرحی(ف دینام» پسـامشـروطه  
به  نجایدر ا م؛یکن یتعلق داشتند را بررس کردیرو نیعراق که به ا میمق یرانیا ونیروحان
 یصلبه عنوان دو مجتهد ا ؛ینیئنا اهللاتیو آ یابوالحسن اصفهاندیس اهللاتینقش آ یبررس

  یم.پردازیمقارن با دوره رضاشاه م

 
 
 

 ینینائ يغرو نیمحمدحس رزایم اهللاتیآ )1-1
ــتریعراق بوده که ب میمق یرانیازجمله مراجع ا ینینائ اهللاتیآ ــع نیشـ  در قبالرا  هايریگموضـ

حله به سه مر توانیرا م ینینائ اهللاتیآ یاسـ یسـ  یزندگداشـته اسـت.    رانیا یاسـ یتحوالت سـ 
اهان خوکرد: نخسـت او با قلم و قدم بر ضـد استبداد برخاست و با مشروطه   میمشـخص تقسـ  

ــد يهاتیاز فعال یمدت يپس از انقالب، برا يدادهایکرد امـا بر اثر رو  يهمکـار  یرانیا  دیشـ
ت شاگردان متمرکز شد. در مرحله دوم، یو ترب یکناره جست و عمدتاً به امور آموزش یاسـ یسـ 

ــد ق یاز رهبران مل یکیعنوان بـه  ینینـائ  اهللاتیـ آ ــور سیانگل تیمومیعراق بر ضـ  بر آن کشـ
آوردن استقالل عراق و سـران قبایل در راه به دسـت   عهیشـ  ونیروحان گریبپاخاسـت و همراه د 

). به 156: 1364 ،ي(حائر منجر شد رانیبه ا شانیا دیبه تبع یحرکت انقالب نی. شکست ادیکوش
به  يو يعراق برا استیاو در سـ  يریکه درگ يبد جینتا ژهیوبه دادها،یرو نیکه ا رسـد ینظر م

 يهاتیلفعا ریو س وهیگرفت ش میقرار داد که تصـم  ریتحت تأث يااندازه بار آورده بود، او را به
ــدانگلجهینتیدهـد. ب  رییرا تغ شیخو ــیماندن مبارزات ضـ  زیآمنیاو در عراق و رفتار توه یسـ
 صاحبان قدرت برندارد. درعلیه  یگام گریبا او سـبب شد که د  صـل یو حکومت ف هایسـ یانگل

و  رانیحکومت ا ژهیوو به یاسیس يهاتیمثبت به نفع حاکم یطرفیب ینوعبه يمرحله سـوم و 
ــع  شیعراق پ ها دچار حکومت نیاتخاذ نکند که روابطش را با ا یگرفـت و تالش کرد مواضـ

 ).224: 1364 ،ي(حائر تنش کند



 239  ...عراق میمق یرانیا ونینقش مراجع و روحان

 
نائینى در دوران سـلطنت رضاخان سپرى شد. بخشى از آن در   اهللاتیاز یک دهه از عمر آ بیش

رضاشاه بوده  یدر دوره پادشـاه  1315] و باقى تا سـال  1305تا  1302وزیرى [دوران نخسـت 
در قالب دو دوره مشــخص در نظر  میتوانیبه رضــاشــاه را م ینینائ اهللاتیآ کردیاســت. نوع رو

 دیسردارسپه است که مقارن با تبع يریوزکه دوره آغاز نخسـت  1302ه نخسـت از  . دورمیریبگ
ــادف بـا غائله جمهور  رانیعراق بـه ا  میمق یرانیمراجع ا ــت. ا یخواهيو مصـ دوره تا  نیاسـ

ا سال ت يبه خاندان پهلو هیسلطنت از قاجار رییتغ تینها به عراق و در ي ایرانیبازگشـت علما 
 کردیدوره رو نیادامه دارد. در ا ینیدر حوزه مسائل د ژهیواشاه بهو آغاز اصـالحات رض  1306

حاکم بر  یمتأثر از آنوم ینینائ اهللاتیاســت. آ یتیحما کردیرضــاشــاه رو در قبال ینینائ اهللاتیآ
ــا    رانیا ــاع در س ــدن اوض ــروطه و بدترش اول، ظهور  یوقوع جنگ جهان هیپس از انقالب مش

 ياهکنترل آشــوب يبرا رانیمقتدر در ا تیحاکم کی يریگشــکل يبرا یرضــاخان را فرصــت
ــن  اهللاتیبه همراه آ ،یخواهيجمهور يپس از ختم ماجرا رو،نی. ازادیـ دیموجود م ابوالحسـ

 تیحما يخاندان پهلو ینیگزیعزل قاجارها از سلطنت و جا يرضاخان برا میاز تصم یاصفهان
گانه همچنان بر که مراجع دو دهدینشـــان م تیحما نیا. )100: 1379االجداد، کردند (منظور

 نیتکر اکه مب ینینائ اهللاتی. آدندیشیاندیدر برابر رضاشاه م يعدم تقابل و حفظ موضـع ارشـاد  
، 1307به رضاشاه در سال  يابا رضاشاه بود، در نامه تیو عدم فاصـله روحان  يموضـع ارشـاد  

راض انق خیسلطنت رضاشاه، تار خیتار نکهیا بهگذاشـت و نسـبت    انیخود را در م يهاینگران
 )63-61: 1379 االجداد،منظورباشد، هشدار داد ( رانیدر ا انتید

ر است که متأث يادوره د،یبه طول انجام ینینائ اهللاتیتا زمان درگذشت آ 1307دوم، که از  دوره
 رانیکه در داخل ا ییهامخالفت زیو ن تینفوذ روحان براي محدودکردنشده از اصالحات انجام

ــورت م پنــدوانــذار  کردیوجود نــدارد و رو یتیحمــا کردیآن رو گرید رد،یگیو در عراق صـ
 ودشیم شـتر یموجود ب يهاتنش ،میرویم شیدوره پ نیا انیهرچه به پا .شـود یآن م نیگزیجا
ــنـاد گزارش  یکـه در برخ  ياگونـه بـه   مخالف انیو جر ینینائ اهللاتیآ نیاز ارتباط ب ییهـا اسـ

اقتدار  يهاهیپا تیبه تثب سوکیاز  توانیرا م تیوضع نیا لیحکومت رضاشاه وجود دارد. تحل
 تیبه برمالشدن شخص گرید يو از سو ضدمذهبیاصالحات  يد روند اجرایرضـاشـاه و تشد  

 .تدانس ست،ین يو یذات تیماه رییبه تغ يدیام نکهیعراق و ا میرضـاشاه نزد مراجع مق  یواقع
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ــت؛یدوره، روابط دو طرف مانند دوره اول ن نیدر ا اگرچه ــدمذهب اما با س  یوجود اقدامات ض

ــاه، روابط ب  ــاش از  ییافتو چیگذر نکرد و ه ياو حکومت به حالت مقابله ینینائ اهللاتیآ نیرض
م در مقابل رضاشاه، مخالف اقدا ینینائ اهللاتیرضـاشـاه صادر نشد. آ   هیعل ینینائ اهللاتیآ يسـو 
تا  میاز رضــاخان اســتمالت کرده و با نرمش رفتار کن دیاو بوده و معتقد بود که ما با هیعل يجد

 .)225: 1376 منش،رتی(بص ستین یراه نیا رازیغ رایو صولتش کاسته شود، ز ياز تند

 
 
 

 یابوالحسن اصفهاندیس اهللاتیآ) 1-2
آمد. خاندان  ایاز دهات لنجان اصفهان به دن سهیه.ق در مد 1284به سال  ،یابوالحسن اصفهاندیسـ 

، 1: ج 1384 ،یلیمهاجرت کردند (الخل ســهیســاکن بهبهان بودند که به مد ياو از ســادات موســو
 رزایابوالحسـن از اصفهان عازم نجف شد و در درس فقه م  دیه.ق سـ  1308). در سـال  108-109

ــت اهللابیـ حب ــور  یرشـ ــت يرزایو پس از مرگ م افتیحضـ ه.ق) در درس آخوند  1312( یرشـ
به تلمذ  يه.ق) نزد و 1329آخوند ( اهللاتیحاضر شد و تا هنگام مرگ آ یمالمحمدکاظم خراسـان 

ــ تی). مرجع98-97: 1379پرداخت (منظورالجداد،  ــان«بعد از  عه،یعامه جهان ش  ،»یآخوند خراس
 دیســ« اهللاتیبه آ زین يدوم) و تا حد يرزای(م »يرازیشــ یمحمدتق رزایم« اهللاتیطور خاص به آبه

ــد. بعد از فوت م 1337 ی(متوف »يزدیمحمدکاظم  ــ يرزایق) منتقل شـ اهللا آیت(دوم)،  يرازیشـ
 از »یاصفهان« اهللاتیآ نیشـهرت و مقلد  البته .دندیرسـ  تیبه مرجع »ینینائ يرزایم«و  »یاصـفهان «

 تیقم، مرجع در يحائر اهللاتیدر نجف و آ ینینائ اهللاتیبود. بعد از فوت آ شــتریب »ینینائ« اهللاآیت
 یعنی ،یابوالحسـن اصفهان  دیسـ  اهللاتیتا زمان فوت آ عیدر بخش عمده جهان تشـ  ان،یعیشـ  دیتقل

ــد (الخل  دهحدود  ــال، در او منحصــر ش مکتب  افتهیپرورش يو .)112-110، 1: ج 1384 ،یلیس
ــال  آخوند ــو 1328بود و در س ــان اهللاتیآ يه.ق از س  يبرا ،یمازندران اهللاتیو آ یآخوند خراس

مجلس انتخاب و به  يو از ســو یمعرف یمل يعنوان مجتهد طراز اول، به مجلس شــوراانتخاب به
 ماعال انصــراف خود را به مجلس یو در تلگراف افتیدر تهران حضــور ن کنیتهران دعوت شــد، ل

 .)40: 1374 ،ي(حائر کرد
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ــترك و تیـ مرجع دوره  اهللاتیپس از فوت آ يمطلق و تیمرجع زیو ن ینینائ اهللاتیبا آ يمشـ

اشاه رض در قبال يو کردیرضاشاه مصادف بود. رو یو سپس شاه يریوزبا دوره نخست ینینائ
فتار تفاوت داشت. نوع ر ینینائ اهللاتیبا آ يتا حد دادیکه در طول سلطنتش انجام م یو اقدامات

 حاکم بر روابط نهاد یســنت کردیدر چارچوب رو دینســبت به رضــاشــاه را با یاصــفهان اهللاتیآ
بت به نســ یاصــفهان اهللاتیآ کردیکرد. اگر رو لیتحل رانینســبت به حکومت ا عهیشــ تیمرجع

از  تیســر آن روابط دوســتانه و حما کی میریاز رفتارها در نظر بگ یفیعنوان طبه ارضــاشــاه ر
 انذار و تینها حفظ فاصله با حکومت و در ،ياعتمادیآن ب گریرضـاشـاه و سـر د    يریگقدرت

ن در رضاخا ستهیشا یزبانیرضـاشـاه اسـت. در پرتو م    نیاز مخالف یضـمن  تیتا حما حتینصـ 
ه ب يبندیدر پا يکه و يااکارانهیرفتـار ر  زیو ن رانیعراق بـه ا  زعلمـا و مراجع ا  دیـ تبع انیـ جر

نظرات  رشیو پذ یخواهيجمهور هیدر قض يو ینینشو عقب دادینشـان م  یمذهب يهاارزش
کند و  تیحما يبه پهلو هیسلطنت از قاجار رییاز تغ یاصفهان اهللاتیگانه، باعث شد آمراجع سه

به رضـاشاه ارسال شد. متن تلگراف به شرح   شـان یا يمناسـبت از سـو   نیبه ا یکیتلگراف تبر
 :بود لیذ
 ] وزارت امور خارجه،1304 يد9[30/12/1925 خی، تار1239نمره  طهران،«

 نصره داهللایا ،يپناه پهلوپادشاه اسالم مبارك حضور

ــوکت را برا يدولت قو نیا دوام ــ يش ــط   دییتش ــتقالل مملکت و بس ملت و حفظ اس
. میدتق تیمأنوس را تهن منتیمسئلت و جلوس م تیمعدلت و موجبات ترفیه حال رع

 .)100: 1379(منظورالجداد، » األحقر ابوالحسن الموسوي
 يهابه ارزش يبندیرضـاشاه در پا  يرفتارها نیدروغ تیشـدن ماه باگذشـت زمان و مشـخص  

حکومت رضـاشاه   در قبال یاصـفهان  اهللاتیآ يهايریگدر نوع موضـع  یراتیی، شـاهد تغ یمذهب
ــت ــ يهایندگیکه نما ییها. گزارشمیهس ــیس ــع رانیا یاس  اهللاتیآ يهايریگدر عراق از موض

 دیمؤ ،اندو عراق داشته رانیمخالف حکومت در داخل ا ونیبا روحان شـان یو ارتباط ا یاصـفهان 
اتحاد  ،ياجبار فهیوظ چون نظام یدر موضوعات دهدیموجود نشان م اتامر اسـت. مسـتند   نیا

مخالف حکومت  اناتیبا جر يادیتا حد ز یاصفهان اهللاتیمواضـع آ  ،لباس، کشـف حجاب و... 
ه ک ییصــدور فتوا ایاقدامات رضــاشــاه  با یبه مقابله علن ییهمســو نیهمســو بوده اســت اما ا
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، اول توانیامر را م نیسؤال ببرد منجر نشده است. علت ا ریحکومت رضاشاه را ز تیمشـروع 

ــفهان اهللاتیـ در نوع نگـاه آ  ــ تیبه لزوم حما یاصـ ر اقتدا تیدوم، تثب ران،یا عهیاز حکومت شـ
ــاه و کنترل کانال ــاشـ عراق  میکه به مراجع مق یو اخبار و اطالعات یارتباط يهاحکومت رضـ

 طرفدار حکومت بر آرا و ونیروحان زیو ن عراق میمق یرانیا يهاپلماتید ریو سوم تأث دیرسـ یم
ــم ــفهان اهللاتیآ ماتیتص ــناد متعدد  نیکرد. در ا لیتحل یاص ــوص اس  يدرباره اثرگذار يخص

ــان يمهد رزایم اهللاتیآ ــر آ یخراس ــان اهللاتی(پس ــعیآخوند خراس  اهللاتیآ يریگ) بر نوع موض
 یبه شکل مستند موردبررس یدر مقابل حکومت رضاشاه وجود دارد که در مباحث آت یاصفهان

 یفهاناصــ اهللاتیمخالف حکومت را بر مواضــع آ اناتیجر ریتأث د،یقرار خواهد گرفت. البته نبا
ـ نـاد  زین ــفهان اهللاتیگرفت. آ دهی ــ دهدر حدود  ینینائ اهللاتیپس از فوت آ ژهیوبه یاصـ ال سـ

ات بودند به اعتراض ریاگزن شانیا گاه،یجا نیحفظ ا يبرا .دار بودرا عهده انیعیعامه ش تیمرجع
ــو يمتعدد يو انتقـادهـا   و چه در عراق  رانیهاي مخالف حکومت چه در اجریان يکه از سـ

پررنگ بود و  اریحکومت رضاشاه در نجف بس هیها علتوجه کنند. حجم مخالفت ،وجود داشت
 نیلفارودررونشـدن با مخ  يبرا یاصـفهان  اهللاتیبود که آ دیشـد  يقدراعتراضـات به  نیبعضـاً ا 

 يکه از سو یندگانیها و نمانامه گرید يروز از منزل خارج نشود. از سو نیچند شـد یم ریناگز
ندتر ت رانیرفتارشـان نسبت به حکومت ا  شـد یباعث م ،دیرسـ یم شـان یحکومت به ا نیمخالف
 .)3081 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیناد رمرکز اس وی(آرش شود
ه شده بود. رضاشاه کامالً بدر نوع خود کامالً حساب زین یاصفهان اهللاتیحکومت رضـاشـاه با آ   رفتار

 اهللاتیعمده راهبرد حکومت رضـاشاه در خصوص آ  رو نیا از ،واقف بود یاصـفهان  اهللاتیآ گاهیجا
مخالف حکومت بود. در  يو ممانعت از الحاق او به جبهه علما يو تیریمد يتالش برا ،یاصــفهان

هره ب یاصفهان اهللاتیاقدامات آ تیریمد يبرا قیو تشو دیخصوص، حکومت از هر دو اهرم تهد نیا
 میمق ونیاز روحان یو برخ یاصـفهان  اهللاتیبه آ هیهد يدر خصـوص اعطا  ي. اسـناد متعدد گرفتیم

 یندگانیبا اعزام نما زین یدر مواقع نیآنان وجود دارد، همچن يعراق و مسـاعدت نسـبت به تقاضــاها  
ــل م دیفرخ، به تهد يچون مهد ــدندیو انذار متوس ــاه از چند  257-256: 1347(فرخ،  ش ــاش ). رض
طور ا بهکه آنه یمردم گاهیپا لیبه دل یکینجف نبود.  يخود با علما وندیبه گســـســـتن پ لیجهت ما

 نیران. ایداخل ا ياز آن برخوردارند و دوم در مقابله با علما پنداشـــتیم میرژ ایداشـــتند  یقیحق
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ر عهده وزرا را ب استیسلطنت رضاشاه، پست ر مهیمخبرالسـلطنه که تا ن  ياز سـو  ژهیوبه اسـت یسـ 

را نسبت  شاه ستیبایکه م باور بود نیبر ادر آن زمان  زین یاصـفهان  اهللاتی. آشـد یم بیتعق ،داشـت 
 ).  230: 1376منش،  رتی(بص آگاه کرد ت،یبا روحان یبه منافع همراه

 
 
 

 مخالف حکومت کردی. رو2
ــترده و نزد گرفت؛یمخالف حکومت را در برم يعلما فیکه ط دوم انیجر ا ب یکیارتباط گسـ
ــل رانیمخالف حکومت داخل ا یمذهب انیجر انعکاس  ان،یجر نیکارکرد ا نیتریداشـــت. اصـ

ــترده اخبار اقدامات ــددینی گس ــاه به مراجع و علما  ض ــاش عراق و جلب  میمق يحکومت رض
 .حکومت بود هیعل رانیداخل ا یاعتراض يهاآنها از حرکت تیحما

 
 زادهیمحمد خالصدیو س یخالص يمحمدمهد اهللاتیآ )2-1
عراق  میمق یرانیا ياز علما زادهیمحمد خالصــدیو پســرش ســ یخالصــ يمحمدمهد اهللاتیآ 

خالصی و  اهللاتیه.ق آ1341بودند که با تحوالت دوره حکومت رضاشاه معاصر بودند. در سال 
ــادر کردند که در اثر آن و ییفتوا عه،یمراجع شـــ یبرخ به  يمبنی بر تحریم انتخابات عراق صـ

). 22: تایب ،یتهران یشد (صادق دیهمراه تنی چند از فرزندان و یارانش دسـتگیر و به حجاز تبع 
 موافقت کرد رانیحجاز به ا از يو دیمحل تبع رییدولـت عراق بـا تغ   ران،یبـا اعتراض دولـت ا  

 ). 54: 1383 نژاد،ی(کوهستان
را با  یمدت، او مذاکرات مهم نیاقامت داشت. در ا قم ماه در ـــکیبه مـــدت  یخالص اهللاتیآ

ــتا گفته م نی. در همانجام داد یمقامات دولت نیو همچن ونیروحان ــودیراسـ پس از ورود « شـ
 و گفت کرده نکوهش را بـازگشت عـلما به عراق شده بـابتانجام يهاتالش او به قم یخالص

ــراق و انگل میتسل دینبا ــکومت عــ  کشور و نیماند و نخست ا رانیدر ا دیبا رایز د؛ش سیحــ
ــان» را اصالح کرد یاسالم يکشورها گریسپس عراق و د ). 1: 1302 (روزنامه شفق سرخ، آبــ

 :کندینقل م زادهیمحمد خالص خیش نه،یزم نیدر ا
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ن اند که باز قصد برگشتدچار شده یو ضعف یعلما به چه سست دیپدرم وارد قم شد و د یوقت« 

 ما. شستین نیو امر خدا چن یشـرع  فیمالمتشـان کرد و گفت که تکل  تبه عراق دارند، سـخ 
 ریبه اصــالح عراق و سا رانیا نیسـپس از هم  دیبکوشـ  رانیاصـالح ا  يو برا دیبمان نجایا دیبا

و  ییایجغراف تیدرســت شـــود به ســـبب موقع  رانیاگر ا رایز دیبپرداز یاســـالم يکشــورها 
.» شــودیم لیتبد یاســالم يتمام کشــورها یحاصــال يهاجنبش يبرا یگاهیاســتقاللش، به پا

 ) 240-239: 1397 زاده،ی(خالص
 یکه در تهران در مسجد سلطان یاعتراضات انیدر جر زادهیمحمد خالص خیش يپسر و زمان،هم

 یخواهيجمهور هیعل زیعلما از عراق و ن دینســبت به تبع رانیبا موضــوع لزوم واکنش دولت ا
االمنبر شــد اقدامات، ممنوع نیا هیدر ســا تینها داشــت و در یفعال ارینقش بســ ،بود انیدر جر

گران آمد و  یخالصــ اهللاتیآ يالعاده براالمنبرشــدن او فوق). ممنوع41: 1383نژاد، ی(کوهســتان
وزارت امور خارجه، پرونـــده شـــماره  یخیتار شود (مرکز اسناد میگرفت در مشهد مق میتصم
20-27-1302(. 

 خیرش شو پس یخالص اهللاتیآ ياستثنابه يدیتبع يعراق با بازگشـت علما  حکومتدر نهایت، 
موافقت کرد، بازگشـت علما به عراق و متعاقب آن ارسال تلگراف تشکر و   زادهیمحمد خالصـ 

جد در مس یاو در نطق .رو شدروبه زادهیبه سـردار سپه با انتقاد خالص  (ع)یتمثال عکس امام عل
 اعالم کرد:  یسلطان

ــت« ــار از ا ياجبار ینینائ يخط آقادس ــانیبوده و با فش ــت ش  تمثال نیخط گرفتند و ادس
ــر ــت را از فیشـ ــنب دسـ  14، 12ملت، ش  ینامه جارچ(هفته» .و فرستاده است هیته یاجـ
 )1: 1302جوزا 

قلبی درگذشت، البته  ۀدر اثر سکت 1304 نیفرورد 17خالصی، سرانجام در شامگاه روز  اهللاتیآ
توسط عوامل حکومت مسموم شده  يمعتقد اسـت که و  زادهاهللاتیمحمد آ خیشـ  شـان یپسـر ا 

 .)291: 1397 زاده،یاست (خالص
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 طالب و وعاظ مخالف حکومت رضاشاه) 2-2

ــل  طالب ــر در عتبات، اصـ ــک انیجر يروین نیتریو وعـاظ حاضـ  لیمخالف حکومت را تشـ
ــی. تجربه مبارزات پدادندیم و  يزیردر برنامه یدر عراق نقش مهم سیبا انگل ونیروحان نیشـ

عموماً در شــهر نجف متمرکز بود. در  انیجر نیعمده ا تیها داشــت. مرکزاعتراض نیا ياجرا
 یرضاشاه، در شهر نجف تشکل یضدمذهب يهااستیسـ  هیعل اتاعتراضـ  يریگبحبوحه شـکل 

ــکل گرفت. از ا میمق يمند از طالب و علمانظـام  ــکل تحت عناو نینجف شـ  یمختلف نیتشـ
دفاع  دیحزب جد«، »مجلس علما«، »اهل اعلم ئتیه« ،»هیعلم ئـت یاجتمـاع طالب ه «همچون 

ــت.    »یروحان ــده اس ــناد نام برده ش ــدینظر م بهدر متن اس ــک یمجلس نوع نیا رس  التیتش
بر عهده داشتند و  یاسـ یآن را چند تن از فعاالن سـ  تیریبود، مد یخودجوش و فاقد نظم حزب

تشکل بر اساس اسناد موجود تا  نی. اکردندیتشکل هماهنگ م نیرا در ا شانیعملکرد اعتراض
، 1307بهمن در هفدهم نجف  کنســولسی. بر اســاس گزارش وافتیادامه  1307اواخر ســال 

از  یکیطور مرتب هرروز در منزل مجدد آن همت گماشته و به يایبه اح یمحمد خلخال دیسـ 
وزارت دربار،  گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسـناد ر  ویداد (آرشـ  لیرا تشـک  ئتیعلما جلسـه ه 

وتاب اعتراض به نظام تشــکل در فاصــله اتمام تب  نیا يهاتی). فعال10695 یابیشــماره باز
ــده بود؛ اما با اجرا باستا آغاز قانون اتحاد ل ياجبار ــکل ن نیقانون مزبور ا يمتوقف شـ  زیتشـ

ن تشکل که بتوا نیدرباره ا يعات مستندگونه که اشـاره شـد اطال  کرد. همان تیشـروع به فعال 
و منابع مکتوب وجود ندارد و از  يآن را مشــخص کرد در منابع اســناد يســاختار و کارکردها

که افراد مؤثر  آنجا . ازشودیاسـتخراج نم  یو مطمئن نداده متق زیها نخالل خاطرات و نقل قول
ــکـل عموماً از طلبه  نیدر ا اطالعات کتب رجال و  رو،نیازا ،بودند يها، علما و وعاظ عادتشـ

 يبرا یدر آن دوره که عموماً درباره رجال مشهور است، کمک چندان شدهنیتدو يهاحالشرح
 .کندیمسئله نم نیشدن اروشن

و پسرش  یمحمد خلخالدیس تشکل نیا یاز مؤسـسان و فعاالن اصل  ،موجوداسـاس اسـناد    بر
 دیحمدیس ،يریابوالقاسـم مال دیسـ  ،ینصـراهللا همدان دیسـ  ،یمازندران اهللابیحبدیسـ  رزا،یمدیسـ 

 حمدشاهمدیس ،یکرمانشاه يدیعالمه وح یمحمدعل خیش ،يرازیشـ  نیالدحسـام دیسـ  ،ییماکو
بعدها  ریاخ تینام برد. دو شخص توانیرا م یواعظ خراسان یعباسعل خیش ،یخوان بهبهانروضه
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 گاهیاپ ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویداده و از مخالفت دسـت برداشـتند (آرشـ    شیگرا رییتغ

 نفر اعالمپانزده در اسـناد،   نی). عده مجتمع12564و  10694 یابیباز هايوزارت دربار، شـماره 
است که  نیتوجه اتعداد باشد. نکته قابل نیاز ا شتریب اریبسـ  یسـت یبا رسـد یشـده که به نظر م 

 ینیو نائ یابوالحســـن اصـــفهان اتیاز اجتماعات خود را در منزل آ یتشـــکل برخ نیهرچند ا
ــک ــتگان آنها به دادندیم لیتشـ ــکل ذکر نیا عاالنعنوان فاما از فرزندان و وابسـ   انیبه م يتشـ

 .است امدهین
 دیتمد هیدر قضــ ژهیومعترض، به انیرانیبر ا يکنســولگرسیو فشــار و هاتیمحدود شیافزا با

 1307تشکل از اواخر  نیا ياجتماعات، اعضـا  يفعاالن هسـته مرکز  ییجواز اقامت و شـناسـا  
 اهگیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش دادندیم لیطور محرمانه تشـک جلسـات خود را به 

 ). 10698 یابیوزارت دربار، شماره باز

 
 

 طرفدار حکومت انی. جر3
ا ب یکیعراق داشـــت از ارتباط نزد میمق یرانیمراجع ا يهايریگدر موضـــع يادیکه نقش ز انیجر نیا

ــان زادهاهللاتیآ يمهد اهللاتیآ ان،یجر نیبرخوردار بود. در رأس ا رانیحکومت ا ــر آ یخراس  اهللاتی(پس
از مرگ  پس). 118: 1379(منظوراالجداد،  محمود قرار داشـــتند رزای) و پســـرش میآخوند خراســـان

 يرزامهدی. مشدیوفصل ماز امور مربوط به حوزه با حضـور او حل  ياریبسـ  ،یآخوند خراسـان  اهللاتیآ
نزد  تیداشت و به سبب نفوذ کلمه نزد علما و محبوب یو عراق، حضور فعال رانیا اسـت یدر صـحنه سـ  

 .)209: 1364 ،يدو کشور محترم بود (حائر نیمردم، در نزد سالط
 ینینائ هللاتیو آ یابوالحســن اصــفهان اهللاتیبا آ یکینزد اریارتباط بســ زاده،اهللاتیآ يمهد رزایم

مشورت  را در ماتیاز تصم ياریبس یاصفهان اهللاتیبود. آ یاصفهان اهللاتیداشت و مورد وثوق آ
 یآخوند خراسـان  اهللاتیبا خانواده آ کیرابطه نزد نی). هم399: 1390 ،یرحی(ف گرفتیم يبا و

 اقدامات رضاشاه اتخاذ هیعل یاصفهان اهللاتیآ ياز سو يبود که باعث شـد مواضـع تند   یاز علل
 شانیا ،تهرفصورت گ رانیبا دولتمردان ا يمهد رزایم اهللاتیآ نیکه ب ینشود. در اسناد و مکاتبات

اند. در ردهک نییتب ،اندنجف داشــته میمق ونیروحان ماتیتصــم رییرا که در تغ ینقشــ یروشــنبه
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از  ینیائن اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتیاحتمال را مدنظر قرار داد که آ نیا توانیروابط م نیا لیتحل

ــامطلع بوده رانیآخوند با حکومت ا اهللاتیارتبـاط خـانواده آ    یعنوان کانالآن به زا دیاند و شـ
 .گرفتندیرفتار حکومت رضاشاه بهره م رییتغ يبرا یارتباط

 
 

ــ میمق یرانیا ونیواکنش روحانج)  ــیعراق به اقدامات س  یو مذهب یاس

 حکومت رضاشاه
ــالحات میو مراجع مق ونیواکنش روحان نیترعمـده  قانون  يچون اجرا یعراق در رابطه با اصـ

مخالف حکومت  ونیروحان هیشده علانجام يقانون اتحاد لباس، برخوردها ،ياجبار فهیوظ نظام
ــع و واکنش رو تیدفاع از منافع روحان زیو ن عراق را  میمق ونیحانمتمرکز بود. در ادامه، مواضـ

 .میدهیقرار م یحکومت مورد بررس انهینوگرا يهااستیسدر قبال 
 

 حکومت رضاشاه یمذهبضدبه اقدامات  شیعه مراجعواکنش   .1
ــد آ ترپیشکه همچنان ــ اهللاتیگفته ش ــفهان دیس ــن اص ــ اهللاتیو آ یابوالحس ی، نینائ نیمحمدحس

به  ینینائ اهللاتیو آ یابوالحسن اصفهاندیس اهللاتیواکنش آ در نمایندگان اصـلی این رویکرد بودند. 
 اسناد و مکتوبات .ثر بودندؤم یمختلف يهالفهؤحکومت رضـاشاه عوامل و م  انهیاصـالحات نوگرا 

 اهللاتیمســائل مطرح در روابط آ نیتریآن اســت که اصــل يایاول، گو يمانده از دوره پهلويجابه
ــاه، نظارت  ینینائ اهللاتیو آ یاصــفهان مصــوب در مجلس  حیبر لواروحانیون با حکومت رضــاش

مسئله اقدام  ،یاصـالحات در نظام آموزش  ران،یدر ا ونینوع رفتار حکومت با روحان ،یمل يشـورا 
ــتان بق )ع(قبور ائمه بیدر تخر هایوهاب ــال تیمســئله کشــف حجاب، محدو ع،یدر قبرس  در ارس

ــرعوجوه ــفر زوار ا تیمحدود زیو ن رانیاز ا یات ش ــت که  اتیبه عتبات عال یرانیدر س بوده اس
 .رندیگیقرار م یمورد بررس الًیذ
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 ياجبار فهیواکنش به قانون نظام وظ )1-1

 يجبارا فهیوظ مقانون نظا يبه اجرا  ینوراهللا اصفهان اهللاتیآ ياصفهان به رهبر ياعتراض علما
ــت تیو در نهـا  ــن آنها در قم، نخسـ و  رانیا ونیروحان نیب يبرخورد جد نیمهاجرت و تحصـ

ــاه بود. روحان  ــاش ــترده  ونیحکومت رض ــن در قم، تالش گس  تیجلب حما يرا برا يامتحص
نجام دادند. ا ینینائ اهللاتیو آ یابوالحسـن اصفهان  دیسـ  اهللاتیآ ژهیعراق، به و میمق دیمراجع تقل

 يوجود دارد. از جمله، علما نهیزم نیدر ا يشــده، اســناد متعدد یدر مجموعه اســناد بررســ 
اده فرســت یمل يشــورابه مجلس  فهیلغو قانون نظام وظ يرا که برا يامتحصــن در قم متن نامه

 ندگانیمشابه آن را به مجلس بفرستند تا نما یمتن زیکه آنها ن فرسـتند یبه مراجع نجف م ،بودند
ــار مراجع تقل ــناچ دیمجلس تحت فش ــوند قانون مزبور را باطل کنند (آرش ــناد ویار ش  مرکز اس

برهه روابط حکومت  نی). در ا1125 یابیوزارت دربار، شــماره باز  گاهیپا ،يجمهور اســتیر
 نیقرار داشت و آنها هنوز بر ا یدر سطح مطلوب ینینائاهللا آیتو  یاصـفهان  اهللاآیترضـاشـاه و   

کومت را ح يکژکارکرد یبرخ توانندیباور بودند با حفظ روابط با رضاشاه و اصالح رفتار او م
 ینینائ اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتیاصفهان با مخالفت آ يدرخواسـت علما  نیلذا ا ند،یبرطرف نما

به  یهانفنوراهللا اص اهللاتیبه آ یابوالحسـن اصفهان دیسـ  اهللاتینکته از نامه آ نیا. شـود یمواجه م
 .شودیمستفاد م یخوب
انتقال نظرات مراجع  يبرا ياندهیصــراحتاً به موضــوع اعزام نما یاصــفهان اهللاتینامه، آ نیا در
 اهللاتیآ اگرچه با حرکت ینینائ اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتی. آکندینجف به رضاشاه اشاره م دیتقل

 یرانیاظ اوعو  ونیفشار طالب و روحان رینداشتند اما تحت تأث یموافقت چندان ینوراهللا اصفهان
ــتند و ن  مخالف حکومت ایران ــور داش ــتادگان و زوار زیکه در عراق حض به  رانیکه از ا يفرس

متحصن  ونیبا روحان عهیش دیمراجع تقل یو همگام یو درخواست همراه شـدند ینجف وارد م
زارت و گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویآرشمنفعل عمل کنند ( توانسـتند ینم ،را داشـتند 

حکومت  هیاصـــالح رو يآنها برا يکه از ســـو یقدامات)، لذا از ا1125 یابیدربار، شـــماره باز
 اآنهمالقات و مذاکره با رضـاشاه و رساندن نامه   يمعتمد برا یندگانیاعزام نما ،صـورت گرفت 

 ياحمد شاهرود اهللاتیو آ يبروجرد نیمحمدحسـ  اهللاتیآ فه،یوظ نیانجام ا يبود. برا شـاه به 
 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویدر نظر گرفته شـدند (آرشـ  
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ــم1472  يهایندگینما زیطرفدار حکومت و ن انیجر ندگان،ینما نیبـه اعزام ا  می). پس از تصـ

انجام  میتصم نینشدن اییاجرا ایلغو  يرا برا ياتالش گسترده اتیدر عتبات عال رانیا یاسیسـ 
ه ممکن بود ک یبه واسطه تبعات ینینائ اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتیشد که آ يبه نحو طیدادند. شرا

 مرکز ویشدند (آرش دیاقدام دچار ترد نیدر انجام ا ،به همراه داشـته باشـد   ندگانینما نیاعزام ا
 شیمقرر شد پ تی). در نها2128 یابیماره بازوزارت دربار، ش گاهیپا ،يجمهور اسـت یاسـناد ر 

را به دربار ارســال  یاســاس، تلگراف نیبر ا که شــوند ایاز اعزام آنها، نظر خود رضــاشــاه را جو
 .)595 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویکردند (آرش

ــفهانی و آیتآیت دیاز ترد جـدا  ــده،نییتع ندگانیدر اعزام نما اهللا نائینیاهللا اصـ  نیخود ا شـ
 کردند، اما در ياز انجام آن خوددار تیمأمور نیاز مخاطرات ا یپس از آگـاه  زین نـدگـان  ینمـا 
ا به قم داشته باشند و ب يابتدا مقرر بود آنها سـفر  .اعزام شـوند  ندگانینما نیمقرر شـد ا  تینها

 ماًیمستق دیمقرر گرد تیکنند، اما در نها متیکرده و سـپس به تهران عز  داریمتحصـن د  يعلما
 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور اسـت یمرکز اسـناد ر  ویعازم تهران شـوند (آرشـ  

ــتنــد  نــدگــانینمــا نیکــه دربــاره مکتوبــات همراه ا ییهــای). در اثر نگران3231 وجود داشـ
 اهللاتیعبور آ ضه محدرخواســت کرد ب یمرزبان يدر نجف از واحدها رانیا يکنســولگرسیو

آنها بالفاصــله بازداشــت شــوند و مکتوبات همراه آنها  ،از مرز يشــاهرود اهللاتیو آ يبروجرد
 .)3244ی ابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش ضبط گردند

دو نفر  نیا ن،یریبه مرز قصرش يشاهرود اهللاتیو آ يبروجرد اهللاتیآ دنیپس از رس بالفاصـله 
ه مدت . آنها بدیضبط گرد یافتیمطابق با دستور در زیبازداشـت شـدند و مکتوبات همراهشان ن  

به بروجرد 1307 نیفرود مهیکه رضاشاه در ن يدر سفر نکهیبودند تا ا یچند ماه در تهران زندان
ه از ک ،ییداشت با وساطت خاندان طباطبا یلشـکر طهماسـب   ریشـرکت در مراسـم ختم ام   يابر

ــتور داد آ يادیـ نفوذ ز ــتان برخوردار بودند، دسـ را آزاد کنند (منظور  يبروجرد اهللاتیدر لرسـ
ــت که ا يبروجرد اهللاتیمنابع به نقل از خود آ ی). در برخ408: 1379االجداد،  ــانیآمده اس  ش

هنگام ورود  شانیاند، اما موضـوع بازداشت ا کرده يخوددار تیمأمور نیا رشیخودشـان از پذ 
که نامه  ستین يا. در اسـناد موجود اشـاره  سـت یدر آن ن يدیاسـت که ترد  یموضـوع  رانیبه ا
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خانواده  ينامه بعدها از سو نیباشد، اما اصل ا دهیرس درباربه  اهللا نائینیاهللا اصفهانی و ایتآیت

 به موزه آستان قدس اهدا شد.  یاصفهان اهللاتیآ

 اهللا نائینیاهللا سـیدابوالحسن اصفهانی و آیت آیتاز جانب  يزتیتندونامه که حامل انتقادات  نیا
 :شدذیل را شامل میبه رضاشاه است، موارد 

 یینشــدن مقدمات اجراو فراهم یماندن اصــل دوم متمم قانون اســاســانتقاد از معطل •
جلسه استقبال رضاخان از علما که در آنجا  يادآوریو  نیقوان بینظارت فقها بر تصو

 . را داده بود یشدن متمم قانون اساسییقول اجرا
  نیمبلغ ینید غاتیتبل ي ازریانتقاد از جلوگ  •
 .انتیو انتشار مطالب ضدد ینیشبهات د يمطبوعات در القا يانتقاد به آزاد  •
 1.تیو ترب میدر تعل ونیو حذف نقش روحان ینیمدارس د یلیاز تعط دیانتقاد شد •

اشاه به که رض ییهااز وعده ینینائ اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتیکه آ داستیمتن نامه فوق پ از
نامه اقدامات و  نیناراحت بودند. در واقع، در ا کردیآنان داده و سپس خالف آن را اجرا م

مطرح شده و جالب است که  تشده بود به صراح مراجع شـیعه  یکه باعث نگران یمسـائل 
نامه مطرح شده است. با  نینکته در ا نیاصفهان در قم به عنوان آخر يمسئله تحصن علما

اصفهان در قم و  ونیتحصن روحان انیتا پا ،مرجعیت شیعه ينامه از سو نیوجود صدور ا
ــت آ تیدر نها ــفهان اهللاتیدرگذش ــو يثرؤاقدام م ،ینوراهللا اص  زا تیآنها در حما ياز س

 میمق یرانیو طالب ا ونیگفت اوالً روحان توانیامر م نیا لیانجام نشــد. از دال نیمتحصــن
 رانیکه در داخل ا یتیبودند، لذا آن حساس فهیشـمول قانون نظام وظ  رهیعراق خارج از دا

عراق نســبت به آن  میمق یرانیا ونیروحان نیدر ب ،قانون وجود داشــت نیا ياجرا در قبال
 تیدر تقو توانستیآن م يکه اجرا یو نقش فهیقانون نظام وظ تیماه اًیثان ت،وجود نداش

 نیعراق با ا عهیمخالفت مراجع شــ يبرا یچندان نهیزم ،داشــته باشــد یعیحکومت شــ کی

 اهللاتیآ اما متن آن در خاندان د،ینامه به دربار نرس نیا ران،یدر بدو ورود به ا يبروجرد اهللاتیآ يریبا توجه به دستگ. 1
س اهدا آن را به کتابخانه آستان قد یاصفهان مدیدعبدالحیس شانیماند که بعدها، نوه ا یباق یابوالحسن اصفهان دیس
 شده است. يبرداریقدس کپ اننسخه آست ينامه از رو نی. متن اکندیم
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ا رضاشاه ب اهللا اصـفهانی اهللا نائینی و آیتآیتثالثاً در آن مقطع روابط  کرد،ینم جادیقانون ا
. رضاشاه که از گسترش دامنه نداشـتند آن  بیبه تخر يادو طرف عالقه کهبود  ايبه گونه

ــات روحان ــن در قم نگران بود و ب ونیاعتراض ــت مجتهد میمتحص ــ نیداش نجف به  عهیش
طرفدار  ونینفوذ روحان ،ياتحاد نیچن جادیاز ا يریجلوگ يبرا ،زندیاز آنها برخ تیـ حمـا 

ــانزاده خاهللاتیآ يمهد اهللاتیحکومت از جمله آ ــانیا .کار گرفتهرا ب یراس با توجه به  ش
 يا حدداشت توانست ت ینینائ اهللاتیو آ یابوالحسن اصفهان دیس اهللاتیکه نزد آ یگاهیجا

در عراق  رانیا یاسیس ندگانیمتحصن باز دارد. همزمان نما ونیبا روحان یآنها را از همراه
ــترده نهیزم نیدر ا ــ  یکیرا انجام دادند. در  ياتحرکات گس ــناد بررس ــده،یاز اس  سیو ش

قانون  يایکه مزا خواهدیم یزاده خراســاناهللاتیآ يمهد اهللاتیدر نجف از آ رانیا لکنســو
 گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویکند (آرش حینجف تشر مراجع يرا برا فهینظام وظ

فرخ (معتصم السلطنه) را  ي). همزمان، رضـاشـاه مهد  2758 یابیوزارت دربار، شـماره باز 
: 1347خ، به نجف فرستاد (فر ینینائ اهللاتیو آ یابوالحسن اصفهان دیس اهللاتیآ هیتوج يبرا

223-224(. 

 
 
 

 الشکلواکنش به قانون لباس متحد) 1-2
ــکل برا ياجرا ــو يقانون لباس متحدالش ــاه با واکنش تند   يمردان از س ــاش حکومت رض

از  يمتعدد يهاشده، گزارشیمواجه شد. در اسناد بررس ینینائ اهللاتیو آ یاصفهان اهللاتیآ
داشته، آنها  مراجع نجفکه با  ییهادر نجف وجود دارد که در مالقات رانیا کنسـول سیو

ــکل ژهیو بهقـانون   نیا يبـه اجرا  معترض بودند. هرچند  ونیکردن لباس روحانمتحدالشـ
را  ونیکه لباس روحان تیراد فاقد صالحقانون اف نیا يبود که با اجرا نیحکومت ا هیتوج

ــنـد یم ــده تیو بـاعـث وهن لبـاس روحان    پوشـ  تیموقع نیاز ا توانندینم گرید ،اندشـ
 اهللاتیعمامه به ســر بودند. آ فرادنجف نگران کاهش ا دیســوءاســتفاده کنند، اما مراجع تقل

وع موضــ نیدر مقاطع مختلف اعتراض خودشــان را نســبت به ا ینینائ اهللاتیو آ یاصــفهان
ــگردها نیمخالفت با ا ياعالم کردند. آنها برا راز گرفتند. اب شیرا در پ یمختلف يقانون، ش
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 انریا یاسیندگان سیکه با مقامات و نما ییدارهایقانون در د نیا ياجرا در مقابلمخالفت 

 ،يمهورج استیمرکز اسناد ر ویقانون بود (آرش نیجنبه از مخالفت نسبت به ا کی ،داشتند
که به  ییهایقانون، در سخنران نی). مخالفت با ا11858 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا

در  رانیحکومت ا يکه از ســو ییهايریگمختلف داشــتند و انتقاد از ســخت يهامناســبت
نش آنها بود. مکاتبه با رضاشاه از واک گرید ياجنبه ،قانون اتحاد لباس وجود داشت ياجرا

ز اسناد مرک ویبود که آنها داشتند (آرش يگریکردن قانون اتحاد لباس، واکنش دمتوقف يبرا
 .)595 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیر
به قانون اتحاد لباس   اهللا نائینیاهللا سیدابوالحسن اصفهانی و آیتآیتجنبه مهم از واکنش  کی 

هت ج ایشان يبود که حکومت رضـاشـاه برا   يازیاسـتفاده از امت  فه،یقانون نظام وظ نیو همچن
 نیو مجتهد ونیروحان يبرا -که اصطالحاً به جواز عمامه مشهور شده بود -نامه صـدور اجازه 

در  یهانابوالحسن اصفدیسـ  اهللاتیقائل شـده بود. آ  تیلباس روحان دنیپوشـ  تجه صـالح يذ
و تالش داشــت تا هر اندازه که مقدور  کردیاعمال نم یچندان يریها ســختگنامهصــدور اجازه

 گاهیاپ ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویرا حفظ کند (آرشـ  تیباشـد افراد ملبس به لباس روحان 
 يکنسولگرسیشده، به نقل از ویبررس داز اسنا یکی). در 11858 یابیوزارت دربار، شـماره باز 

 اصفهان صادر کرده ونیروحان يشصت جواز برا یاصـفهان  اهللاتیفقره آ کیدر نجف، در  رانیا
). در 11395 یابیوزارت دربار، شــماره باز گاهیپا ،يجمهور اســتیمرکز اســناد ر ویبود (آرشــ

اطر به خ شانیاز ا ،انجام شده بود یاصفهان اهللاتیکه از تهران با آ يامراسـله  یط گر،ید يسـند 
 ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویشده بود (آرش ریدر صدور جواز عمائم تقد يریگسـخت  عدم
ــماره باز گـاه یپـا  ــدور ب11764 یابیوزارت دربار، شـ جواز عمائم،  هیروی). در واکنش به صـ

جواز را مجبور  يو افراد دارا دادیاثر نم بیــجوازهــا ترت نیبــه ا يادیــحکومــت در موارد ز
سسه وعظ و خطابه برگزار ؤم ای عقولدانشـکده منقول و م  يکه از سـو  ییهادر آزمون ،کردیم
 ایکردندیها شرکت نمدر آن آزمون ایجواز  يافراد دارا نیاز ا ياریو بس ندیشرکت نما ،شدیم

 اســتیمرکز اســناد ر وی(آرشــ کردندیدر صــورت شــرکت در آزمون، نمره الزم را کســب نم
 ).  12114 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور
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 ونیبا روحان رانیبه برخورد حکومت ا اعتراض  )1-3
ــخت ژهیبه و ونیبا روحان رانینجف به رفتار حکومت ا دیتقل مراجع ون قان يدر اجرا يریگسـ

ــد  فهینظام وظ ــکل معترض بودند و به طرق مختلف به تش  هیرو نیا دیو قانون لباس متحدالش
ز کسب کنند. ا رانیاز تحوالت داخل ا یقیاوالً تالش داشتند اطالعات دق . آنهااعتراض داشـتند 

ر سانسو .از جمله خطوط تلگراف بود یلوازم ارتباط دیاقدامات حکومت رضـاشـاه، کنترل شد  
ــال يهاتلگراف ــدیعمالً باعث م یارسـ عراق اطالعات به  میمق یرانیا ونیمراجع و روحان شـ

ــ  رانیا اخلاز تحوالت د يروز ــند (آرش ــته باش ــناد ر وینداش  گاهیپا ،يجمهور اســتیمرکز اس
 اتیکه به عتبات عال یرانیاطالعات آنها عموماً از زوار ا .)11533 یابیوزارت دربار، شــماره باز

ــفر م ــب م ،رفتندیبه عراق م رانیکه از ا یونیطالب و روحان ای کردندیس ــدیکس ــاً ش . بعض
نزد  رازیش ایکرمانشاه  ز،یچون تبر ییااز شهره ایمتحصن در قم  ونیطرف روحان از یندگانینما

را منتقل  نرایا ونیو اخبار رفتار حکومت با روحان رفتندیم ینینائ اهللاتیو آ یاصـــفهان اهللاتیآ
را به مراجع  رانیرا که اخبار ا يدر عراق به شدت افراد رانیا یاسیسـ  يهایندگی. نماکردندیم

. در کردندیارســال م ينظر داشــتند و گزارش آنها را به حکومت مرکز ریز ،رســاندندیعراق م
ا ر رانیرا که اخبار ا يافراد یدر نجف اسام رانیا يکنسولگرسیمجموعه، و نیاز اسـناد ا  یکی

 اهگیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویبه مرکز اعالم کرده اسـت (آرش  کنندیدر نجف پخش م
به  مراجع شــیعه عراق وجود دارد که  يداســنا نی). همچن1030یابیوزارت دربار، شــماره باز

مرکز  ویاند (آرشآنها، اعتراض کرده دیتبع و رازیو ش زیتبر ونیبا روحان رانیحکومت ا يبدرفتار
 يگریدر سند د نی). همچن10863 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیاسـناد ر 

ــولسیو ــ رانیا کنس ــفهان اهللاتی(داماد آ ریمدیدر نجف به س پخش اخبار دروغ  لی) به دلیاص
ــ دهدیتذکر م رانیا عیدرباره وقا ــناد ر وی(آرش ــتیمرکز اس وزارت دربار،  گاهیپا ،يجمهور اس
 .)11382 یابیشماره باز
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 ونیوهاب ياز سو عیقبور ائمه اطهار در قبرستان بق بیواکنش به تخر) 1-4
ــاه تا حد میمق یرانیا دیـ کـه مراجع تقل  یلیدال از ــاشـ  يعراق در مقابل اقدامات حکومت رضـ

 نهات – اسماً هرچند – رانیبود که حکومت ا نیا کردندیبه عصا رفتار م کارانه و دسـت محافظه
 یسن يامرا تیکشورها تحت حاکم گریکه حکومت د یطیدر شـرا  .در جهان بود یعشـی  دولت

ـ    ــ دیبود که مراجع تقل یگاهیتنها پا رانیحکومـت ا  د،مـذهـب بودن  یکه مبان یدر مواقع عهیشـ
 تیاز آن داشــته باشــند. حما ياریانتظار  توانســتندیم ،شــدیواقع م دیمورد تهد عهیمذهب شــ
ــ دیاز مراجع تقل رانیحکومت ا عه واکنش به واق زیو ن رانیآنها از عراق به ا دیدر زمان تبع عهیش

دعا هستند. م نیبر ا یگواه ونیوهاب ياز سو عیدر قبرستان بق عهیائمه و بزرگان ش رقبو بیتخر
ــال  ــتان بقها وهابیش، 1304ق/ 1344در س کردند؛ از جمله  بیآن را تخر يهاو بقعه عیقبرس

واقعه باعث شد تا روند  نیامام صادق(ع). ا و بارگاه امام حسن(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)
 ریبه تأخ 1308تا سال  رانیدولت ا ياز سو يناختن استقالل کشور عربستان سعودشتیرسمبه
ــنبه  ،ياهیانیبا صــدور ب رانیش، دولت ا1304. در ســال فتدیب ــانزدهم ش  14ق (1344صــفر ش

ــهر  يمردم در تهران بـه برگزار  ب،یـ ترت نیاعالم کرد و بــد یعموم يش) را عزا1304 وریشـ
ــوگوار  ــم س ر یازدهم د گر،ید یدر اقدام رانی) دولت ا332: 1382، انیپرداختند (جعفر يمراس

حجاج، ســفر به حجاز را ممنوع اعالم کرد. پس از  تیاز امن یش، با اتکا به نگران1304اســفند 
و از جمله  یاسالم يبه کشورها ياش با ارسال نامه1307در سال  يآنکه دولت عربستان سعود

حج پس از  یرســـم تیممنوع ،ا به عهده گرفتحجاج ر تیامن نیتأم تیمســـئول ران،یدولت ا
 یپادشاه رانیش دولت ا1308م/1928). در سـال  17: 1379سـال برداشـته شـد (محقق،    چهار 

ا ه.ش برابر ب1308 وریشـــناخت و عهدنامه مودت در دوم شـــهر تینجد و حجاز را به رســـم
ــال  االولعیربهجدهم  ــور ا نیه.ق ب1348س ــاه رانیدو کش در پنج ماده  حجاز و نجد یو پادش

 .)18(همان:  دیمنعقد گرد
درخواســت  يدر نجف داشــته از و رانیا کنســولسیبا و یاصــفهان اهللاتیکه آ یدر مالقات 
  :کندیم

 حضــرت همایون شــاهنشــاهی ارواحنااز قول من به مقامات عالی عرض نمایید که اعلی«... 
اند و ] را در زمان ســـلطنت خود انجام و موفق گردیدهيفـداه کارهاي عمده و برجســـته[ا 
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ــت که در معاهده، حکومت ابن مهم ــئله اس ــعود را ملتزم نمایند به تر از همه آنها دو مس الس

ها اهللا علیهم در بقیع اسـت دویمی، آزادي شیعه اجراي آن، یکی تعمیر قبور ائمه اطهار سـالم 
ها ها و سنیهالل اختالف مابین شیعه در موسـم حج خصـوصاً  در وقوف هرگاه در رؤیت  

ها به اعتبار هالل خود اجراي حج نمایند که انجام و موفقیت در این دو واقع گردد شـــیعـه 
حضـــرت شـــاهنشـــاهی ارواحنا فداه در نامی اعلی امفقره موجب خواهد بود که ابدالدهر ن

بقات اگویی قاطبه طتواریخ و الســنه باقی و بهترین یادگار و افتخار خواهد بود و ســبب دع  
وزارت دربار، شماره  گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسـناد ر  وی(آرشـ » شـیعیان خواهد گردید. 

 )16180 یابیباز

 
 
 

 به عراق یرانیو سفر زوار ا یواکنش به محدودشدن انتقال وجوهات شرع )1-5
 یرانیا دیحکومت و مراجع تقل نیدر ارتباط ب ،حکومت رضاشاه یانیکه در مقطع پا یمسـائل  از
 و یبه عراق در قالب وجوهات شـــرع رانیدر انتقال پول از ا تیمحدود ،عراق اتفاق افتاد میمق

ــفر زوار ا اق اتف یعاقدامات در مقط نیبود. ا اتیبه عتبات عال یرانیدر کنار آن محدودکردن سـ
ــفهان اهللاتیافتاد که روابط حکومت با آ ــرد ینینائ اهللاتیو آ یاص . رفتیم یگریو ت يرو به س
ــاه با اعمال محدود  ــاش ــاد ییهاتیرض  انیبا عتبات، جر یو مذهب یاجتماع ،يدر روابط اقتص

حواله پول به عراق ماهانه حداکثر  تیرا متوقف کرد. محدود اتیعتبات عال يوجوهات به سو
 دایپ یتوجهبه عراق کاهش قابل رانیاز ا یارســال یتومان باعث شــد تا وجوهات شــرع 300تا 

خود در  انیمســئله باعث شــد تا مراجع و مجتهدین ســاکن در عراق، نســبت به همتا  نیکند. ا
ــاد افتیرا در يوجوهات کمتر رانیا ــوند  ينموده و از نظر اقتص ــکل ش  ,Amanat). دچار مش

 یابوالحسن اصفهاندیس اهللاتیاز طرف آ یافتیوجوهات در زانیم شـده هرچند گفته  (1988:136
حال،  نی، اما با ا(Akhavi, 1980:164) بود یعراق ناریهزار د 600تا  550حدود در  یمبلغ انهیسال

ز به عراق ا ینیوجوهات د ریارسـال خمس و سا  تیکه با ممنوع کنندیم قیتصـد  یعیمنابع شـ 
قبل و بعد از جنگ  ران،یاز ا یعراق از کمبود وجوه ارســال در ینید تیرضـاشـاه، مرجع   يسـو 

ــولگر34، 2: ج 1994(التمیمی،  بردیرنج م ،یدوم جهــان در نجف بــه  رانیا ي). گزارش کنسـ
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 گزارش نی. در ادهدیمسـئله نشان م  نیا در قبالمراجع سـاکن در عتبات را   یتینارضـا  یخوب

ضمن  ینینائ نیمحمدحســ رزایاهللا م تیو آ یفهانابوالحسـن اصـ   دیاهللا سـ  تیکه آ دهیگرد انیب
 یدگیدر ارسال وجوهات، خواهان رس تیمحدود جادیبر ا یاز اقدام دولت مبن یتیاظهار نارضا

 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویمسـئله شـدند (آرش   نیبه ا
17990(. 

چون قم و مشــهد در  رانیموجود در ا ینیمراکز د تیرشــد و تقو اســت،یســ نیا جیاز نتا یکی
 با طالب حاضر در عتبات سهیتعداد طالب سـاکن در قم در مقا  شیو افزا اتیمقابل عتبات عال

 تیاز اهداف حکومت رضاشاه از اعمال محدود یکی). اگرچه 158: 1373بود (جویس،  اتیعال
عراق بود،  میمق یرانیا دیبه عراق، تحت فشار قراردادن مراجع تقل یشـرع در ارسـال وجوهات  

نظام  يکشــور نبود. عدم برخوردار یپول تین وضــعنابســاما تیبا وضــع ارتباطیاقدام ب نیاما ا
ش کشور و متعاقب آن کاه یپول هیکشور از پشتوانه الزم و کاهش ارزش نقره به عنوان پا یپول

. دیبه وجود آ 1308پس از سال  رانیدر اقتصاد ا يادیز یباعث شد که آشفتگ رانیارزش پول ا
 يریجلوگ يبرا کندیم شنهادیدر نجف پ رانیدر مالقات با کنسول ا ینینائ اهللاتیراستا، آ نیدر ا

 رییال تغاز نقره به ط ترعیکشور را هرچه سر یپول هیپا رانیدولت ا دم،تجار و مر شتریب بیاز آس
 ).  17548 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویدهد (آرش

اه به رضاش يبود که از سو ییهااستیاز سـ  گرید یکی اتیعالسـفر زوار به عتبات   تیمحدود
ــد. در جر ــته ش ــفر زوار ا رانیاز عراق، دولت ا یرانیمراجع ا دیتبع انیاجرا گذاش را به  یرانیس

ــاد تیممنوع نیعراق ممنوع کرد. ا ــهرها  يادیز یمنف يامدهایپ ياز نظر اقتص ــاد ش  يبر اقتص
از  یکی، 1304که در سـفر رضاشاه به عراق در سال   يات به همراه داشـت، به نحو یعتبات عال
ــته ــفر زوار ا تیلغو ممنوع ،مراجع نجف يهاخواس ــو یرانیس بود که با  رانیحکومت ا ياز س

 يهابرداشته شد اما دستورالعمل تیممنوع نیلغو شد. هر چند، ا تیممنوع نیدسـتور رضاشاه ا 
ها، مسافرت زائران دستورالعمل نی. ادیبه عراق وضع گرد یرانیدر مورد سـفر زائران ا  يدیجد

قبل شد  يهاسال وهیقانونمند نمود و مانع از حضـور گسترده آنان در عراق، به ش  يرا تا حدود
 شیونقل و افزاحمل ستمیگسـترش و توسـعه س   نکه،یا ضـمن  .)173: 1384نژاد،  ی(کوهسـتان 

ــا ــافرت و طول اقامت زوار را در عراق ت د،ینقلیه جد طیوسـ  راتییتغ نیداد. ا رییغروش مسـ
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 ســابق، محروم شــوند ياز درآمدها و ســودها یحداقل از بخشــ ات،یباعث شــد تا عتبات عال

)Nakash, 2002: 177( را به دنبال داشت.  اتیساکنان عتبات عال یتیمسئله نارضا نیا 

 
 

 کشف حجاب استیواکنش به س  )1-6
ود حکومت رضاشاه ب انهیاصالحات نوگرا نیترهیاز پرحاش یکیکشف حجاب زنان،  استیس

ــاد  رانیداخل ا ونیروحان ییارویرو نیتريکه به جد و حکومت در حادثه مســـجد گوهرشـ
حرکت  نیخشن ا اریدر ســرکوب بس کومتمنجر شـد. حادثه مسـجد گوهرشـاد و رفتار ح   

رد ب نیحکومت از ب هیداخل کشور عل ونیروحان يرا از سو یهرگونه واکنش يفضا ،یاعتراض
ــال ــاه د  انیواقعـه تـا پا   نیپس از ا يهـا و در سـ ــاشـ ــاهد اعتراض  گریحکومت رضـ شـ

 ردکیرو. میستیحکومت ن يهااستیس هیعل رانیداخل ا ونیروحان ياز سو ياشدهیدهسازمان
 کهیال. در حکندیرا اثبات م قتیحق نیا یدوره، به روشن نیسندپژوهانه نسبت به تحوالت ا

در خصوص  یدولتریو غ یشـاهد کثرت اسناد و مکاتبات دولت  1312تا  1304 يهاسـال  نیب
ــائل مربوط به روحان ــت میمق یرانیا ونیو روحان رانیا تیمسـ اما پس از آن تا  م،یعراق هسـ

 .شودیکاسته م بارهکیبه  ونیروحان موجود درباره نقش يهااسناد و گزارش 1320 وریشـهر 
در  ژهیدر عراق و به و رانیا يهايکنسولگر يهارا در اسـناد مربوط به گزارش  يروند نیچن

لباس  اســـتیکه درباره ســـ یدر حال میمشـــاهده کن میتوانیم زین اتیعتبات عال يشـــهرها
ی اهللا اصفهانآیت ياز سو يادیز يهاشاهد واکنش ياجبار فهیقانون نظام وظ ایالشـکل  متحد

ــف حجاب زنان، مکتوب   میحکومت بود در قبال اهللا نائینیو آیت ــوص کشـ  ایاما درخصـ
 کشف استیس ي. در مقطع اجرامیسـت ینجف شـاهد ن  یتینآ يرا از سـو  یاعتراض مشـخصـ  

 یدر برخ یروابط قرار داشــت. حت یرگیحجاب، روابط مراجع نجف با حکومت در مرحله ت
 مراجعخان در افغانستان، اهللاشـده، اعالم شده که متأثر از سقوط حکومت امان یبررسـ  سـناد ا

مخالف حکومت را  انیجر يعمالً رهبر ياریو بخت ییقشقا التیا انیاز طغ تیبا حما نجف
ــ يرهبر ــناد ر ویکنند (آرش ــتیمرکز اس ــماره باز گاهیپا ،يجمهور اس  یابیوزارت دربار، ش

 استیس يبه اجرا نیتیآ ياز سو یصـ العه، واکنش مشـخ ). هرچند در اسـناد موردمط 11894
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 خیش يکه از ســو یواقعه مسـجد گوهرشـاد گزارش نشـده، اما با خاطرات    ایکشـف حجاب  

در  يرثؤنقش م یابوالحســن اصــفهاندیســ اهللاتیگفت آ توانیم ،بهلول نقل شــده یمحمدتق
 زشده اموضوع به جز نقل قول ارائه نیداشـته است، هرچند ا  گوهرشـاد  مسـجد  امیق انیجر

 یها و اســناد آن دوره انعکاســدر روزنامه ایبهلول در منابع معاصــر  یمحمدتق خیشــ يســو
 اهللاتیآ روابط یرگیاما با توجه به ت ســت،یبرخوردار ن یکاف تیاز ســند ینداشــته و به عبارت

محتمل باشد. پس از  تواندیاشاره شد م ترشیکه پ یو حکومت رضـاشـاه و قرائن   یاصـفهان 
 یمدتقمح خیقرار گرفت، بدون گذرنامه عازم کربال شد. ش بیمورد تعق رانیبهلول در ا نکهیا

بدون داشتن گذرنامه به کربال و سپس نجف رفتم : «سدینویم بارهنیبهلول در خاطراتش در ا
ــتیو در آنجا با آ ــفهان دیاهللا س ــن اص ــفهانتیآ». نمودم دارید یابوالحس  انیدر جر یاهللا اص

ــبزوار قرار گرفته، از و قممبارزات بهلول در  ــ يو سـ  ای يادرس آمده يبرا«بود:  دهیپرسـ
رس د يبرا گردمیام او را به سبزوار ببرم، برممادرم را آورده«بهلول پاسخ داده بود:  »ارت؟یز

و » اشم« :دهدیبهلول جواب م »؟یهست یتو مقلد چه کس«گفته بود:  شـان یا »نجایخارج به ا
من، درس خارج خواندن بر تو حرام قطعی است و بر تو واجب  ايبه فتو«گفته بود:  شـان یا

و کند، سخنرانی کنی... ابتدا بر تعینی است که علیه پهلوي و قوانین خالف قرآنی که اجرا می
الزم نیست که جنگ کنی؛ منبر برو و حکم خدا را بگو. اگر جلوگیري کردند و به شما حمله 

و مسـئول نیستی و هر کس در راه خدا کشته   داري، مدافعه کن. در این صـورت حق  کردند
 .)39-38: 1369 ،یمی(مق» شود، شهید است

اعتراض به اقدامات  لیاهللا ســـیدحســـین قمی که به دلمســـجد گوهرشـــاد آیت از حادثه پس
ش سید اصفهانی، داماد اهللاتیوارد کربال شد، آ شانیوقتی ا ،بود هحکومت، به عتبات تبعید شـد 

ــد (انجمن اي را با نامهمیر بادکوبه ــتاد تا از اقدامات او حمایت کرده باش اي به خدمت وي فرس
 .)105: 1388فرهنگی اصفهان،  فاخرآثار و م
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اقدامات مخالف رضــاشــاه در عراق به   یرانیا ونیواکنش روحـان   .2

 حکومت مذهبیضد
 .میزاپردیکرد که در ادامه به آنها م دایپ ددر قالب چند حرکت نمو ونیدسته از روحان نیرفتار ا

 
 

 حکومت رضاشاه هیعل شدهیمبارزه سازمانده )2-1
 ایعراق، با ســازمان  میمق ونیدســته از روحان نیمســتندات موجود درباره تحرکات ا در

 نیکه مرتبط با ا ياسناد یدر تمام .میشویمواجه م» علما ئتیمجلس ه«به نام  یتشـکل 
نقش  يو رسدیو به نظر م شودیمدام تکرار م یمحمد خلخالدیاسـم س  ،تشـکل اسـت  

 رجال يهامتأسفانه در منابع و کتاب .تشـکل برعهده داشته است  نیدر اداره ا را یاصـل 
 یعاطال ،نبوده نیمجتهد ایمطرح  ونیجزو روحان يو نکهیمربوط به آن دوره با توجه به ا

ــخص وجود نـدارد؛ تنهـا در    نیدربـاره ا  ــ  یکیشـ ــناد موجود، در گزارشـ که  یاز اسـ
ابوالحسن دیس اهللاتیآ يشده که از سو اعالم ،در نجف ارسـال کرده  رانیا کنسـول سیو

ــفهان ــورا يانتخاب علما يبرا ،ینینائ اهللاتیو آ یاص  اهللاتیآ یمل يطراز اول مجلس ش
ه اند کشده یمعرف یمحمد خلخالدیو س یاصفهان نیمحمد حس خیشـ  اهللاتیآ ،يبروجرد

 ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویاند (آرشانصراف داده فهیوظ نیا رفتنیدو نفر اول از پذ
ذکر شده که طالب در منزل  يگری). در سند د5096 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا

علما تداوم  ئتیمجلس ه تیاند فعالجمع شـده و از او تقاضا کرده  یخلخال دمحمدیسـ 
 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش داشـته باشـد  

، ثبت شده شدهیعلما که در اسناد بررس ئتیمربوط به مجلس ه یاسام گری). از د3231
 یعل رزایاالسالم محجت ،يریابوالقاسـم مال  دیسـ  ،یاصـفهان  دنصـراهللا یچون سـ  يافراد

در اسناد تحت عنوان  زیافراد ن نیالدین شیرازي  هستند که از امو سـید حسـا   يرازیشـ 
 اهگیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وینام برده شده است (آرش مجلس نیا گزارانانیبن

 .)10673 یابیوزارت دربار، شماره باز
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 يندبنظام رتبه زیعلما و ن ئتیمجلس ه يهاتیشـــده و در نظرگرفتن فعالانجام يهایبررســـ با

ــ ونیروحان الف مخ انیجر نکهیفرض را در نظر گرفت که با توجه به ا نیا توانیدر عراق م عهیش
ا آنها لذ ،طالب و وعاظ بودند ن،یرتبه پائ ونیعموماً از روحان ات،یحکومت رضاشاه در عتبات عال

ــک و  یهاناصــف اهللاتیچون آ يدیمراجع تقل گاهیبا جا اسیمجلس تالش کردند در ق نیا لیبا تش
  .دباشن رگذاریتأث شتریرا باال ببرند تا بتوانند ب شانگاهیوزن و جا ،ینینائ اهللاتیآ
 

 

 یرانیا دیکردن مراجع تقلهمراه يتالش برا) 2-2
ــمخالف، جلب ونیاهداف روحان نیتراز مهم یکی مقابله با  يدر عراق برا عهینظر مراجع عام ش

اندن کشکه بدون به صحنه دانستندیم یحکومت رضـاشـاه بود. آنها به خوب   ینیاقدامات ضـدد 
 یفاقدامات مختل رونیاز ا .مقابله با حکومت رضاشاه ندارند يبرا یشـانس  ،عهیشـ  دیمراجع تقل

و رفتار نامناسب حکومت  رانیراستا صورت گرفت. پخش اخبار تحوالت ا نیآنها در ا ياز سو
ــن روزانه در ب ران،یداخـل ا  ونیبـا روحـان   درس  يهاکالس یلیتعط د،یمراجع تقل وتیتحصـ

درباره ارتباط مراجع با حکومت، انتشــار تحوالت کشــور افغانســتان و  عاتیمراجع، پخش شــا
ــقوط حکومـت امان   با حکومت یبه مقابله عمل دیمراجع تقل کیتحر يخان و تالش برااهللاسـ

 هعیش دیمراجع تقل نمودنهمراه يحکومت برامخالف  انیجر يبود که از سـو  یاز اقدامات رانیا
چند روز است آقاي سیدمحمد خلخالی با «آمده است:  یاز اسناد موردبررس یکیانجام شد. در 

اند در طهران از طرف نمایند اجتماعات نمایند و شــهرت دادهبعضــی علما، بازاریان را وادار می
ها با مردها بخواهند حجاب بروند و زنبیروند باید که به مدرسه می ییدولت امر شده دخترها

دولت اعتنا  ،توانند به حمام نمره بروند و از اهل علم که مجتهد یا محصــل حقیقی هســتند می
 تواننداغلب اهل علم در والیات از ترس نمی .دهندو کاله می اسنکرده آنهـا را جبراً تبدیل لب 

بار، وزارت در گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش .»اندنشـین شـده  بیرون بیایند و خانه
 يراعلما ب ئتیاز تالش طالب وابســـته به مجلس ه گر،ی) در ســـند د10694 یابیشـــماره باز
فته به شــاه ســخن ر یبه ارســال تلگراف اعتراضــ ینینائ اهللاتیو آ یاصــفهان اهللاتیوادارکردن آ

 است:  
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ــته ح به«...  ــه داش ــه قبل عرض ــمیم فرموده بودند  طوري که در معروض ــرتین حجتین تص ض

ــت  تلگرافی به اعلی ــاهی ارواحنا فداه که عبارت از چهار ماده اس ــاهنش ــرت همایون ش حض
ــورت تلگراف را آقایان اهل علم و کارکنان جمعیت،  .مخابره نمایند روز هفتم ماه جاري، ص

ودند، ه باالسالم آقاي سیدابوالحسن اصفهانی بردشـرحی مفصل را نوشته نزد حضرت حجت 
 یکلها را بهامضـا فرمایند. بعد از مطالعه قلم برداشـته بعضـی اصـالحات را فرموده و بعضی    

عرض کرده بودند که  ،سه نفر از اهل علم که حامل تلگراف مذکور بودند .خط کشیده بودند
ــالح و کم  ــورت تلگراف را بدون اص ــرت آ باید عین ص ــا فرمایید و حض  اهللاتینمودن امض

اید، امضا هر مزخرفی را که شـما نوشته  سـتم یاوقاتش تلخ شـده جواب داده که من مجبور ن 
نزد  اند. بعد آنهاتشریف برده اندرونکنم، بلند شده به نمایم. فرموده من اسـاساً تلگراف نمی 

ــرت آ ــا نکند من هم  آقاي نائینی برده اهللاتیحض ــید امض ــان هم جواب داده: اگر س اند. ایش
مخابره تلگراف را موقوف  یکلکه به رودیاند و لذا احتمال ممود. آقایان بیرون آمدهنخواهم ن

ــرت آ   ـ بـدارنـد و حضـ و اهل مجلس فرموده خواهش  مآقاي نائینی به آقایان اهل عل اهللاتی
گوشـم سنگین است، اسباب   ماًیکنم به منزل من با جماعت نیایید. اوالً من حال ندارم دومی

 ».. خوب اسـت اگر الزم شد یک نفر از آقایان بیاید کافی است شـود یم زحمت آقایان و من
 ) 6556 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش

خالف م انیجر ياگرچه در برابر فشــارها ینینائ اهللاتیو آ یابوالحســن اصــفهاندیســ اهللاتیآ
ط شدن روابرهیکه باعث ت یلیاز دال یکیاما در واقع  کردندیمقاومت م يادیحکومت تا حد ز

علما بر آنها وارد  ئتیمجلس ه ياعضــا هیبود که از ناح يشــد، فشــار رانیبا حکومت ا آنها
 .)11354 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش شدیم

 
   

 حکومت ضددینیبا اصالحات  یعمل مقابله )2-3
 حکومت يهااستیبا س یمخالف حکومت، مقابله عمل ونیاز ابعاد مهم واکنش روحان یکی

که ملبس به لباس  يو طالب مخالف حکومت با زوار ونیراستا روحان نیدر ا .رضاشاه بود
کنســول  ،اســت 1307که مربوط به آذرماه  ي. در ســندکردندیمتحدالشـکل بودند مقابله م 
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 یخاتون توتونچ يبه پسر هاد ،یمحمد خلخالدیپسر س«...  در نجف گزارش کرده که رانیا

کرده  تیشکا رانیا يبه کنسولگر زیتعرض کرده و نامبرده ن ،به سـر داشته  يکه کاله پهلو
 يســو زعمدتاً ا نهیزم نیشــده در اانجام کاتیســند کنســول اعالم کرده تحر نیبود. در ا

 گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرشـ » صـورت گرفته اسـت.   یمحمد خلخالدیسـ 
و طالب مخالف عموماً زوار سرشناس و  ونی) روحان10659 یابیوزارت دربار، شماره باز

و  کردندیمتحدالشکل انتخاب م سلبا رییجلب نظرشان جهت تغ يبرارا شده تجار شناخته
ــبت به تر رانیافراد پس از خروج از ا نیکـه ا  دادنـد یبـازتـاب م   گونـه نیا ك لباس نسـ

 ). 477-476بخش چهار:  مهی، اسناد ضم64(سند شماره  کنندیمتحدالشکل اقدام م

 
 
 

 رانیدر داخل ا یضدحکومت يهاحرکت جادیا يبرا يسازنهیزم) 2-4
دادن به اعتراضات ، شـکل در عراق مخالف حکومت رضـاشـاه   یرانیا ونیاز اهداف روحان یکی

جود منظور و نیا يکه برا یتیراستا آنها از تمام ظرف نیبود؛ در ا رانیگسـترده ضدحکومت در ا 
ر د ونیکه روحان یگاهیو جا رانیپرتعداد در ا ریو عشا التی. وجود اکردندیاستفاده م ،داشـت 

مخالف حکومت رضاشاه در نظر داشتند  ونیمورد توجه آنها بود. روحان اریبس ،آنها داشـتند  نیب
 يرویبتوانند از ن ،کشـور و حکومت وجود داشت  ریشـا و ع التیا نیکه ب یباتوجه به اختالفات

ا آنها ب ن،یب نیحکومت اســتفاده کنند. در ا هیگســترده عل يهادادن به شــورشســامان يآنها برا
ــا التیا يهايروزیو پ هايریانتقـال اخبار درگ  ــمن  ،یدولت يروهایدر جنگ با ن ریو عشـ ضـ

را  زین گرید ریعراق، در تالش بودند که عشـــا میمق یرانیا ونیمبارزه نزد روحان هیباالبردن روح
منطقه خوزســتان با توجه به  ریراســتا، عشــا نیکنند. در ا بیحکومت ترغ هیبه شــورش عل زین

 ،شدهیاز اسناد بررس یکی. در بودندمدنظر  شتریب دیدند،رضاشاه  یکه از لشکرکش ییهابیآسـ 
ــول ا ــد حکومت در عراق  يازهیهو يهااز طلبه يتعداد کندیدر نجف گزارش م رانیکنس ض

 کنند و کیحکومت تحر هیشــورش عل يبرارا عرب  ریســفر کنند و عشــا رانیقصــد دارند به ا
مرکز  وی(آرشــ رندیتحت مراقبت قرار بگ رانیافراد پس از ورود به ا نیا کندیکنســول تقاضــا م

 ).  11381 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیاسناد ر
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ــاا جـدا  که مقابل  یونیتا با روحان زیادي کردندمخـالف حکومـت تالش    روحـانیون  ر،یز عشـ

خودشان را  يهاآنها برنامه قیارتباط برقرار کنند و از طر کردندیحکومت رضـاشـاه مقاومت م  
ــتا، ارتباط نیبـه اجرا بگذارند. در ا   یانریا ونیمخالف حکومت با روحان ونیگرفتن روحانراسـ

 نیبر ا یگواه تواندیم اتیزاده، امام جمعه تهران در سفر به عتبات عالمحمد امام دیچون سمه
ــد. آ ــتیمدعا باش ــ لیزاده، امام جمعه تهران که به دلمحمد امامدیاللّه س ــتیاعتراض به س  اس
ــاه برا  ــاش ــف حجاب زنان، از طرف حکومت اجباراً به عراق عز يرض ــر متیکش  فیکرد (ش

ــه85: تای، بيراز انجام داد  يادیمخالف حکومت، تالش ز يبا علما ر نجف در ارتباط)، در ش
اه جلب رضـاشــ  انهیمقابله با اصــالحات نوگرا يرا برا ینینائاهللا آیتو  یاصـفهان  اهللاآیتتا نظر 

 :دهدیدر نجف گزارش م رانیرابطه کنسول ا نی. در ادینما
داشته، تمام مالقات و مذاکرات  عرضـه قبل  يهادر راپورت يقنسـولگر  سیکه و يطوربه«...  

رف به نجف اش شانیکه ا یو دولت بوده است و از وقت رانیراجع به ا نیبا حجت هیاليمعز يآقا
هستند اغلب  یطلب و هوچانقالب شهیو امثال آن که هم یمحمد خلخالدیاند آقا سـ وارد شـده 
 یاظهار خوشوقت تیطالب نها انیآقا راز،یو از خبر اغتشـاش شـ   ندینمایتردد م شـان یبه منزل ا

 )11533 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر وی(آرش.» ندینمایم
 

ضدمذهبی طرفدار حکومت به اقدامات  یرانیا ونیواکنش روحان  .3

 حکومت رضاشاه
ــ تیحکومت را حما یحام یرانیا ونیوحانر يکارکردها نیترممه ــتیاز سـ حکومت  يهااسـ

از  تیحما يبرا عهیش دیدر عراق، جلب نظر مراجع تقل یرانیا ونیرضـاشاه، انتقال اخبار روحان 
ــ ــتیـ سـ حکومت، اخالل در هرگونه حرکت  نیبا مخالف یعدم همراه ایـ حکومـت   يهـا اسـ

آن  یاسیس ندگانیبه حکومت و نما دادنمخالف و در ضـمن مشورت  ونیروحان یضـدحکومت 
 دانست.  توانیم آن کشورثر در روابط با حکومت ؤدر عراق در موضوعات م

ــاناهللاتیآ يمهد رزایم اهللاتیـ آ به  تایکه در عتبات عال ییباال گاهیبا توجه به جا یزاده خراسـ
و  یابوالحسن اصفهاندیسـ  اهللاتیکه با آ ياژهیو روابط و یآخوند خراسـان  اهللاتیعنوان فرزند آ
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 تکومبا ح این دو مرجعشدن روابط یاز بحران یداشت، توانست در موارد مقتض ینینائ اهللاتیآ

مت حکو یرا حام یزاده خراساناهللاتیچون آ يفرد نکهیاست ا حیکند. الزم به توضـ  يریجلوگ
کرده باشد و  دییهمه اقدامات حکومت رضـاشاه را تأ  يکه و سـت ین گونهنیا ،میرضـاشـاه بدان  

 اهاستیس نیکه ا یدر مواقع دهدینشان م يو يهايریگموضع یبرخاوامر دربار باشد؛  يمجر
ن را آ تواندینم زین یزاده خراساناهللاتیچون آ یشـخصـ   یحت ،بود انتیو د تیمبر ضـد اسـال  

نحو  بهحکومت رضاشاه را  ضد مذهبیبه اصالحات  ونیدسـته از روحان  نیکند. واکنش ا دییتأ
 توان بیان کرد:ذیل می

 
 

 در عراق رانیمرتبط با حکومت ا يانتقال اخبار رخدادها )3-1
در طول حکومت رضاشاه  یزاده خراسـان اهللاتیآ يمهد رزایم اهللاتیکه آ ییهانقش نیترمهم از
 يبود. در ماجرا رانیعراق به حکومت ا میمق یرانیا  ونیانتقال اخبار مراجع و روحان ،کرد فـا یا

 اهللاتیآ نیبار ا نینخست يبرا ،ياجبار فهیاصفهان در اعتراض به قانون نظام وظ يتحصـن علما 
به  ندهیاعزام نما يبرا ینینائ اهللاآیت و یاصــفهان اهللاآیتبود که از قصــد  یخراســان يمهد رزایم
 در یزاده خراسان اهللاتیخط از آدسـت  نیچند نهیزم نیمذاکره با شـاه خبر داد. در ا  يبرا رانیا

 ).594یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویدست است (آرش

 
 

 در نجف عهیمراجع عام ش ماتیبر آرا و تصم يرگذاریتأث) 3-2
 یانابوالحسن اصفهدیس اهللاتینزد آ ياژهیو گاهیاز جا یزاده خراسـان اهللاتیآ يمهد رزایم اهللاتیآ

ــ نیا .برخوردار بود ینینائ اهللاتیو آ آخوند  اهللاتیکه به آ یبا توجه به احترام عهیمراجع  عام ش
داشتند.  تیمیصم زین يمهد رزایبودند با پسرش م يو یقائل بودند و از شاگردان اصل یخراسان

با حکومت  یتقابل اســتیاز اتخاذ ســ این دو مرجعباعث شــد  يادیدر موارد ز تیمیصــم نیا
 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویرشکنند (آ زیرضـاشـاه پره  

با  ینینائ اهللاتیشده درباره مالقات آیاز مجموعه اسناد بررس گرید يدر سند نی).  همچن3081
والحسن ابدیس اهللاتیساختن آنصرفدر م شانیدرباره اقدام ا یزاده خراساناهللاتیآ يمهد اهللاتیآ
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مرکز اســناد  وی(آرشــ آمده اســتســخن به میان  رانیاز ارســال تلگراف به حکومت ا یاصــفهان

 .)10672 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیر

 
 

 اتیحکومت در عتبات عال یاسیس ندگانیبه نما یدهو مشورت يهمکار) 3-3
وجود  رانیبا حکومت ا یزاده خراساناهللاتیآ يمهد رزایم اهللاتیآ نیکه ب یکیتوجه به رابطه نزد با

 رانیا یاســیســ ندگانینما ياریمنافع حکومت به  نیدر تأم شــانیا یدر مواقع مقتضــ ،داشــت
زاده  اهللاتینقش آ نیا يمتعدد يسندها شـده، یخصـوص در اسـناد بررسـ    نی. در اخاسـت یبرم

ر د رانیا یاسیس يهایندگینما یرسم يهای. شـرکت در مراسم و مهمان کندیم دییرا تأ یخراسـان 
انتقاد از عملکرد  ای فیو  تعر رانیا یاســـیســـ يهایندگینما يهااســـتیبا ســـ یعراق، همراه

 وی(آرش رانیافراد نزد دربار ا یشـفاعت برخ  ران،ینزد مقامات حکومت ا رانیا یاسـ یسـ  ندگانینما
 يهاهیتوص یبرخ زی) و ن3721 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسـناد ر 

زاده اهللاتیاسـت که در خصوص آ  یچون کشـف حجاب زنان از موضـوعات   یمهم در موضـوعات 
 .در نظر گرفت توانیم یخراسان

عراق، درخصــوص  میمق یرانیا ونیجدا از مســائل مربوط به روحان یزاده خراســاناهللاتیآ نظر
مورد توجه قرار  رانیحکومت ا ياز سو زیو عراق ن رانیا یاسیموضـوعات مربوط به روابط سـ  

 ).4814 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور اسـت یمرکز اسـناد ر  وی(آرشـ  گرفتیم
 ،ودعراق ب میمق یرانیدر عراق که کامالً به ضرر اتباع ا تیقانون جنس يدرخصوص اجرا شانیا

ــوندیمتذکر م رانیبه دولت ا ــتریب تیحما رانیکه حکومت ا شـ در  یرانیاز حقوق اتباع ا يشـ
 .اوردیعمل به عراق ب

کشف حجاب در نوع خود  استیسـ  مورد دربار در ریبه وز یخراسـان  يمهد رزامی هللاتیآ نامه
جامعه  ینید یمبان هیحکومت عل يهااستیکه س يدر موارد دهدیمهم اسـت و نشان م  اریبسـ 
ــانیا ،بود ــت تیاهم شیحفظ رابطه با حکومت برا نکهیبا وجود ا زین ش ت اما با آن مخالف ،داش

 نیکه پس از ا دوارمیام... : «ســدینویم رانیبه وزارت دربار ا يادر نامه يو باره نی. در اکندیم
ــه اعل  ــافرت به دربار دول معظمه عالم در تحت ظل توجهات خاص ــرتیمس قدرقدرت  حض
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موجبات سعادت و  شیاز پ شیحضـرت اشرف  ب  یخواهخلداهللا ملکه، مراتب وطن ياریشـهر 

ــه را از هر جهت فر  و  یخواهمحض دولت نکیخواهند آورد. ا اهمعظمـت مملکت محروسـ
و  نیاز مغرض یاسـت بعض  يچند دیخاطر مبارك را مسـتحضـر نما   دهیاخالص خالص الزم د

 ند،ینمایخصــوص درج ارجافات م نینموده درا زیوامســئله کشــف حجاب را دســت نیمفســد
خلداهللا ملکه که  ونصره  داهللایپناه اشاهنشاه اسالم حضرتیاعل جوانبالیچنانچه از جانب سـن 

ر منع ب متحدالمآل دائر یدستخط باشند،یم داالنامیس عتیپادشاه اسالم و حافظ شر گانهیامروز 
ــادر گردد ــف حجاب ص ــ ،از کش ــهیقطع دس بدخواهان و موجب  جلب قلوب افراد ملت و  س

 اســتیمرکز اســناد ر وی(آرشــ» عموم خواهد بود. ییو امتنان و دعاگو یعظمت مملکت اســالم
 )6221 یابیوزارت دربار، شماره باز گاهیپا ،يجمهور

توجه است، حکومت  انیشا زیو عراق ن رانیا نیب یدر روابط رسم یزاده خراسـان اهللاتیآ نقش
 خواســتیکه م یدر مواقع ران،یبا دربار ا یزاده خراســاناهللاتیآ کیعراق با اطالع از روابط نزد

 ه،شدیس. در اسناد بررشدیمتوسل م يمنتقل کند به و رانیبه دربار ا یغامیپ یرسمریبه شکل غ
زاده اهللاتیاز اسناد، مالقات آ یکیاست. در  یزاده خراساناهللاتینقش آ نیا يایاسـناد گو  یبرخ

ــان ــلیبـا ملـک ف   یخراسـ ــاه عراق از دولت ا هیـ و گال صـ با  يعدم همدرد لیبه دل رانیپادشـ
 گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسـناد ر  ویفرات گزارش شـده اسـت (آرشـ    لیسـ  دگانیدبیآسـ 

که به  يادر نامه یزاده خراســاناهللاتیآ يگری). در ســند د15708 یابیوزارت دربار، شــماره باز
ــته از گال  ــلیملک ف هیدربـار نوشـ عراق و  ندگانیبا نما رانیاز برخورد متفاوت حکومت ا صـ

وزارت دربار،  گاهیپا ،يجمهور استیمرکز اسناد ر ویخبر داده اسـت (آرشـ   يعربسـتان سـعود  
 ).  16191 یابیشماره باز

 
 

 

 گیرينتیجه
ها و تداوم روند تري را براي جبران آســیبتوان تدابیر اثربخشبا تأمل در تحوالت گذشــته می

ها اندیشــید. بخش از مســائلی که امروز ما در عراق در ارتباط با مراجع  شــیعی روبرو موفقیت
هســتیم، با مســائلی که در طول دوره حکومت پهلوي در این خصــوص وجود داشــت، وجوه  
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ساز کشور تواند ساختارهاي تصمیملذا اطالع از تاریخ تحوالت آن دوره می ؛تشـابه زیادي دارد 

درست یاري کند. بر این اساس در مقاله حاضر، نوع تعامل حکومت  را براي اتخاذ تصـمیمات 
 رضاشاه با مراجع شیعه و روحانیون ایرانی مقیم عراق مورد بررسی قرار گرفت.

اي را در قبال روحانیون ایرانی مقیم عراق در شدهحکومت رضـاشـاه سیاست متمرکز و حساب  
ربار و شــخص تیمورتاش بود. وي با گزاري عموماً وزارت دپیش گرفت. کانون این ســیاســت

اي هدایت گونهها و عملکرد نمایندگان سیاسی ایران در عراق عمالً آنها را بهنظارت بر گزارش
روحانیون و مراجع ایرانی مقیم عراق را در قبال حکومت  کرد کـه بتواننـد رفتـار و واکنش   می

اهمیت فراوانی براي رضــاشــاه   ایران کنترل کنند. حفظ روابط با مراجع شــیعی مقیم نجف از
اي در جامعه شدهاي دور، داراي نفوذ نهادینهبرخوردار بود. مراجع شـیعه مقیم نجف از گذشـته  

ــیاري از مردم ایران مقلد مراجع ایرانی مقیم عراق بودند. براي کنترل اعتراض  ایران بودند و بس
رت داشت رضاشاه حمایت مراجع روحانیون داخل ایران و نیز تأمین منافع ایران در عراق ضرو

شیعی مقیم نجف را داشته باشد. در جبهه مقابل، دوربودن از تحوالت ایران، اطالعات ناکافی و 
هایی که براي انتقال اخبار ایران از ســـوي حکومت ناقص از اوضـــاع ایران، درکنار محدودیت

داشتند، باعث شد در شـد و نیز مشـکالتی که آنها در عراق  و با حکومت آن کشـور    اعمال می
طول دوره حکومت رضـاشـاه، حرکت تأثیرگذاري از سـوي مراجع شیعی نجف علیه حکومت    

 ایران بروز پیدا نکند. 
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