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آیـت اهلل حائری با مشـی سیاسـی ویـژه، کار 

فرهنگی و علمی را که شـالوده هر کار اساسـی 

سیاسـی و اجتماعـی اسـت، بر هـر کاری مقدم 

داشـت. گویـا بـدون کار علمـی و فرهنگـی و 

تربیـت نیروهـای شایسـته، هـر کار و حرکـت 

بـدون  و  انگاشـت  ابتـر می کنـد  را  سیاسـی 

سـرانجام؛ از ایـن روی، حـوزه علمیـه را بنیـان 

می گـذارد و تمـام تـاش خـود را در نگهداری از 

ایـن بنـای مقدس به کار می بنـدد. بدین ترتیب 

رفتـار حائـری بـا سیاسـیون و کارکـرد او در 

عرصه هـای سیاسـی؛ بایـد بـا توجـه بـه این دو 

بنیان گـذاری  راهبـردی:  اصـل 

حـوزه و نگهـداری آن، بـه بوتـه 

بررسـی نهـاده شـود.

ایشان که نیاز جامعه ایران را 

به نیروی کارآمد و تربیت شـده و 

مکتب دیـده می دیـد، نیروهایی 

کـه بتواننـد در جاهـای گوناگون 

و در برهه هـای مختلـف نقـش 

بیافریننـد؛ تـاش کرد تا از طریق 

تأسـیس حوزه علمیـه به تربیت 

طابـی بپـردازد تـا نیـاز جامعـه 

امـروز را پاسـخ دهنـد؛ امـری که 

نیاز به زمان طوالنی و کار بسـیار 

توان فرسـا دارد.

طرح هـای حائـری بـرای رشـد و شـکوفایی 

طـاب و تعالـی حـوزه، بسـیار بود که پـاره ای از 

آنهـا بـه سـرانجام رسـید و در حیـات خـود او به 

اجـرا درآمـد و نتیجـه داد و حـوزه بر آنها اسـتوار 

گردیـد و پـاره ای هـم، زمینـه اش بـه وجود آمد؛ 

ولـی در زمـان حیـات خـود ایشـان، جامه عمل 

. نپوشید

از جملـه طرح هـای او تخصصی شـدن فقـه 

بـود.1 برابـر ایـن طـرح، طلبـه پـس از فراگیـری 

کلیات و رسـیدن به مرحله اجتهاد، برای هرچه 

کاربردی شـدن فقـه و پاسـخگویی بـه نیازهـای 

روز، با برنامه ریزی باب خاصی از فقه را که مورد 

نیاز جامعه است و او نیز توان فهم و درک آن را 

دارد و می تواند در آن عرصه به شکوفایی برسد، 

برگزینـد و تمـام تـوان خود را در آن بخش و باب 

بـه کار بنـدد. طـرح دیگـر او، وادارکـردِن طـاِب 

بـا اسـتعداد و باهـوش بـود بـه 

فراگیـری یـک زبان خارجی مورد 

نیـاز2 برای رسـاندِن پیام دین به 

آن سـوی مرزهـا و  انسـان های 

تشـنه معارف الهی و آشـناکردن 

مردمـان سـرزمین های اسـامی 

و دیگـر سـرزمین ها بـا اسـام و 

آموزه هـای نـاب آن.

ایـن طرح هـا گرچـه مجـال 

اجرا نیافتند و طاب نتوانسـتند 

ولـی  شـوند؛  بهره منـد  آنهـا  از 

زمینـه را بـرای دوره هـای بعـد 

فراهـم کرده انـد و بدیـن وسـیله 

و بـا طـرح ایـن گونـه مقوله هـا کم کـم زمـام از 

دسـِت بسـته ذهنان، در حـوزه گرفتـه شـد.

 زمانه حائری
اندیشـه بنیان گـذاری حـوزه و پدیـدآوردِن 

از  برخاسـته  ایـران،  در  علمـی  مرکزیتـی 

آیــت اهلل حائــری با مشــی سیاســی 
ویــژه، کار فرهنگــی و علمــی را کــه 
شــالوده هــر کار اساســی سیاســی 
و اجتماعــی اســت، بــر هــر کاری 
کار  بــدون  گویــا  داشــت.  مقــدم 
تربیــت  و  فرهنگــی  و  علمــی 
و  کار  هــر  شایســته،  نیروهــای 
ابتــر می کنــد  را  حرکــت سیاســی 
از  ســرانجام؛  بــدون  و  انگاشــت 
ایــن روی، حــوزه علمیــه را بنیــان 
می گــذارد و تمــام تــاش خــود را 
در نگهــداری از ایــن بنــای مقــدس 

می بنــدد. کار  بــه 
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رویدادهایی بود که حائری در عصر خود شـاهد 

و ناظـر آنهـا بود، چه آن رویدادهایی که جهان را 

دسـتخوش دگرگونی قرار داده بود و چه آنهایی 

کـه در داخـل کشـور در جریـان بود و در فرهنگ، 

اجتمـاع، سیاسـت و اقتصـاد اثـر می گذاشـت.

وقـوع رویدادهـای بزرگـی همچـون نهضـت 

تنباکـو و نهضـت مشـروطه بـا 

حضـور و نقش آفرینـی مرجعیت 

شـیعه در ایـران و عـراق و مبارزه 

علیه اسـتبداد قاجار و اسـتعمار 

آشـنایی  زمینه هـای  بریتانیـا 

حائـری با شـرایط متحـول زمانه 

سـاخت.  فراهـم  را  خـودش 

حائـری در سـامرا در کنار رهبری 

نهضـت تنباکـو قـرار داشـت و از 

نزدیـک می دیـد چگونـه میـرزا 

از توانایی هـای خـود و حـوزه سـامرا و تهـران 

بـرای درهـم کوبیـدن اسـتبداد و اسـتعمار بهره 
می بـرد.3

ایـن رویدادهـا او را وامی دارد دوباره به ایران 

باز گردد تا شـاید بتواند برای ایران کاری انجام 

دهـد و بـرای همیشـه به دوربـودن علما از مرکز 

رویدادهـای مهـم پایان دهد و با ایجاد مرکزیت 

بزرگ شیعی در ایران، علما را به متن رویدادها 

وارد کنـد تـا از هـرج و مـرج و بی برنامگـی و 

سـرگردانی مـردم جلوگیـری شـود. روی همین 

مبناسـت که حاج شـیخ در پاسـخ به استاد خود 

میـرزا محمدتقـی شـیرازی که او را به بازگشـت 

بـه عتبـات فرامی خواند، می نویسـد: »خیر، من 

بازنمی گـردم؛ زیـرا: )ایـران رو به تباهی و فسـاد 

مـی رود و بایـد در ایـران بـرای مبـارزه بـا فسـاد، 
حـوزه ای به وجـود بیاید«.4

در گیـرودار جنـگ جهانـی، درازدسـتی های 

روس و انگلیس از یک سو و دخالت های دولت 

عثمانـی از دیگـر سـو، ایـران را بـه باتـاق هـرج 

و مـرج و فسـاد کشـانده بـود. در ایـن هنگامـه 

و برهـه دردآلـود، گروه هایـی از 

مـردم بـه رهبـری روحانیـان و 

علمـا و مـردان پارسـا و خداجـو 

بـرای  کشـور  نقـاط  اقصـی  در 

دفاع از اسـتقال کشـور و راندن 

نیروهـای اجنبی به عرصه کارزار 

وارد شـدند و حماسه ها آفریدند. 

لغو معاهـده ننگین 1919 نتیجه 

همیـن کارزارهـا بود.

ایـن همـان چیـزی بـود کـه 

حائـری بـه آن رسـیده بـود کـه اگـر مرکزیتی در 

ایـران می بـود و مرجـع بـزرگ و صاحـب نفوذی 

در ایـران وجـود می داشـت، بهنـگام و با آگاهی 

از ریـز جریـان موضـع می گرفـت، مردم را و همه 

خردمنـدان و عاقبت اندیشـان و سیاسـتمداران 

دلسـوز و وطن دوسـت را علیـه قـرارداد بسـیج 

می کـرد، بی گمان دسـتاورد بزرگـی بهره ایران و 

ملـت ایران می شـد.

 اوضاع جهان و کشورهای اسالمی
ورود حائـری بـه اراک، همزمـان بـا جنـگ 

جهانـی اول بـود و بنیان گـذاری حـوزه علمیـه 

قـم، در آغـاز سـال 1340هــ.ق. اندکـی پـس از 

کودتـای رضاخان در سـوم اسـفند 1299هـ.ش. 

بزرگــی  رویدادهــای  وقــوع 
و  کــو  تنبا نهضــت  همچــون 
بــا حضــور و  نهضــت مشــروطه 
شــیعه  مرجعیــت  نقش آفرینــی 
در ایــران و عــراق و مبــارزه علیــه 
اســتعمار  و  قاجــار  اســتبداد 
آشــنایی  زمینه هــای  بریتانیــا 
ــا شــرایط متحــول زمانــه  حائــری ب

ســاخت.  فراهــم  را  خــودش 
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در ایـن جنـگ، دولـت عثمانی از هم گسـیخته 

شـد و انگلسـتان چتـر سـیاه و 

شـوم سـیطره خـود را بـر تمامی 

سـرزمین های اسامی گستراند.

دیرپـای  مرکـز  عـراق،  در 

تشـّیع، دگرگونی هایـی رخ داد. 

بـا ورود دولـت عثمانی به جنگ، 

بنـدر بصـره در محـرم 1333، بـه 

دسـت انگلیسـی ها افتاد. در این 

هنـگام بـا فتـوای علمـای بزرگ 

شـیعه، انقاب 1920 عراق شروع 
5 شد.

پـس از درگیری هـای فراوان، 

عـراق و مراکـز حوزه های تشـیع: 

نجف، کربا، سـامرا و… به اشـغال انگلیسـی ها 

درآمـد. شـماری از علمـای بـزرگ دسـتگیر و 

تبعیـد شـدند؛ از جملـه محمدتقی خوانسـاری 
کـه دسـتگیر و بـه هند تبعید شـد.6

در ایـن برهـه، کـه حوزه هـای بـزرگ نجـف، 

کربا، سـامرا از هم فرو پاشـید و به حالت نیمه 

تعطیـل درآمـد، زمینـه برای تشـکیل حوزه های 

دینـی در ایـران فراهـم آمـد، کـه برخاسـته از 

یـک نیـاز جـّدی شـیعه بـود. ایـن نیاز از سـوی 

عاقبت اندیشـان و اهـل فکـر و آگاهـان بـه امور 

امـت اسـامی و سیاسـت، به شـدت احسـاس 

می شـد.

در آن زمـان کشـورهای جهـان اسـام و از 

انگلیسـی ها  سـیطره  گرفتـار  ایـران،  جملـه 

بوده انـد کـه از اهـداف شـوم ایـن اسـتعمارگر 

فرتـوت، هـدم مراکز دینی و نابودی نفوذ عمیق 

و گسـترده مرجعیـت دینـی بـوده اسـت. حـال 

چـه شـد کـه در ایـران بـر خـاف 

سـایر کشورها که شهرهای دینی 

و حوزه هـای علمیـه بـه تعطیلی 

کشـیده شـدند، حـوزه علمیه قم 

بـا تمـام دسائسـی کـه بـرای او 

چیدنـد سـرپا ماند؟ این جاسـت 

که به عظمت کار بزرگ مؤسـس 

حـوزه می تـوان پـی بـرد.

در عـراق، پـس از پایان گرفتن 

جنـگ جهانـی، بنابـر تصمیـم 

بـه  عـراق  اداره  ملـل،  جامعـه 

افتـاد.  انگلیسـی ها  دسـت 

آنهـا در گاِه ورود بـه عـراق، بـا 

مخالفـت شـدید علمـای شـیعه روبه رو شـدند. 

مبـارزه علمـای شـیعه علیـه انگلیسـی ها، بـه 

سـال 1918م/1336هــ. آغـاز شـد و بـه سـال 

عشـرین  انقـاب  بـه  کـه  1920م/1338هــ. 

شـهرت یافـت، بـه اوج خـود رسـید. رهبـری 

ایـن مبـارزه بـزرگ را میرزا محمدتقی شـیرازی، 

اسـتاد بنیان گـذار حـوزه علمیه قم، حاج شـیخ 

عبدالکریـم حائـری، بـه عهـده داشـت.

 ،1920 مـه   4 شـعبان 1338/   15 در  وی 

علیـه انگلیسـی ها، حکـم جهـاد داد.17 علمای 

بسـیاری در جهاد شـرکت کردند. پسـر آقا سـید 

محمدکاظـم یـزدی، صاحـب عروةالوثقـی، در 

نبرِد با قوای انگلیس به شـهادت رسـید؛7 و آقا 

محمدتقی خوانسـاری در صحنه نبرد اسـیر و به 

همـراه شـماری از مبـارزان بـه هند تبعید شـده 

بـود و پـس از چهـار سـال اسـارت، آزاد شـد و به 

از  و  اســام  جهــان  کشــورهای 
ســیطره  گرفتــار  ایــران،  جملــه 
از  کــه  بوده انــد  انگلیســی ها 
اســتعمارگر  ایــن  شــوم  اهــداف 
و  دینــی  کــز  مرا هــدم  فرتــوت، 
نابــودی نفــوذ عمیــق و گســترده 
مرجعیــت دینــی بوده اســت. حال 
چــه شــد کــه در ایــران بــر خــاف 
شــهرهای  کــه  کشــورها  ســایر 
بــه  علمیــه  حوزه هــای  و  دینــی 
تعطیلــی کشــیده شــدند، حــوزه 
علمیــه قــم بــا تمــام دسائســی کــه 

او چیدنــد ســرپا مانــد؟ بــرای 
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ایران آمد و وارد حوزه علمیه اراک شده است.8

مخالـف  علمـای  از  شـماری  نیـز  بعدهـا 

انگلیـس تبعیـد شـدند؛ از جمله آقـای خالصی 

کـه بـه حجـاز تبعیـد شـد و سـپس بـه ایـران 

آمـد.9 حـدود چهـل تـن از علمـای نجـف بـه 

ایـران تبعید شـدند کـه نامورترین آنـان، آقایان 

سـید ابوالحسـن اصفهانی، میرزا محمدحسین 

نائینی، هبةالدین شهرسـتانی و 

خالصی زاده بودنـد.10 این آقایان 

بـه قـم آمدنـد. آمـدِن آنـان بـه 

قـم، بـه گونـه ای رسـمیت دادن 

بـه ایـن پایـگاه عظیـم تازه بنیاد 

بـود و احتـرام بـه بنیان گـذار آن 

و اهمیـت بـه مقـام و جایـگاه 

ایشـان. حائـری نیـز با اسـتقبال 

از آنان و احترام به جایگاه واالی 

واگـذاردن  مرجعیـت شـیعه و 

جـای درس و نمـاز خـود به آنان، 

کمـال احتـرام را گذارد و اهمیت 

حرکـت ایـن بـزرگان را در بیـن 

شـیعیان و ایرانیـان نشـان داد.

ایـن رویـداد، دو سـال پس از 

بنیان گـذاری حـوزه، بـه سـال 1342هــ.ق. بـه 

وقـوع پیوسـت.

از سـوی دیگـر، روی کار آمـدن وهابیـان، 

بـا تعصـب شـدید علیـه شـیعه و اجراکننـده 

طرح های شـوم انگلسـتان در بین مسـلمانان، 

از گرفتاری هـای بـزرگ و فاجعه آمیـزی بـود که 

جهـان اسـام؛ به ویـژه شـیعیان، بـا آن دسـت 

بـه گریبـان بودنـد. وهابیـان پس از رسـیدن به 

قـدرت، بـه نابودی شـیعیان در سـرزمین حجاز 

کمـر بسـتند و بـه قتـل و غارت آنان دسـت زدند 

و در کنـار ایـن نسل کشـی، بـه ویران کـردن مزار 

ائمه بقیع در هشـتم شوال 1304/1344ش. 

پرداختنـد.

سیدابوالحسـن  آقایـان  برهـه،  ایـن  در 

اصفهانـی و میـرزای نائینـی در تلگرافی به امام 

جمعـه خوئـی، نماینـده تهـران، 

ضـرورت اقـدام دولـت ایـران را 

بـرای جلوگیـری از ایـن حرکـت 

شـوم وهابیـان یـادآور شـدند.

کمیسـیونی در مجلـس برای 

تشـکیل  قضیـه  دنبال کـردن 

می شـود. آنهـا بـا آقـای حائـری 

در قـم دیـدار و پیشـنهاد یـک 

را  طـاب  و  علمـا  گردهمایـی 

می دهند. حاج شیخ عبدالکریم، 

موضوع را دنبال می کند. نامه ای 

بـرای محمدرضـا مسجدشـاهی، 

از علمـای بـزرگ و صاحـب نفـوذ 

اصفهـان می فرسـتد و ایشـان را 

در جریـان می گـذارد. نیـز از او 

می خواهـد کـه از حاج آقـا نورالّلـه، عموی خود، 

بپرسـد که اگر چنین جلسـه ای تشـکیل شـود، 

آیـا شـرکت خواهـد کـرد.

گرچـه پاسـخ حاج آقـا نوراهلل روشـن نیسـت 

و یـا دسـت کم، مـا از آن اطاعـی نداریم؛ ولی از 

مطالعـه رویدادهـای آن دوران چنین برداشـت 

می شـود کـه حـاج شـیخ عبدالکریـم بـا توجـه 

بـرای  رضاخـان،  دولـت  همراهی نکـردن  بـه 

روی کار آمدن وهابیان، با تعصب 
کننــده  شــدید علیــه شــیعه و اجرا
در  انگلســتان  شــوم  ح هــای  طر
بیــن مســلمانان، از گرفتاری هــای 
کــه  بــود  فاجعه آمیــزی  و  بــزرگ 
جهــان اســام؛ به ویــژه شــیعیان، 
بــا آن دســت بــه گریبــان بودنــد. 
بــه  رســیدن  از  پــس  وهابیــان 
قــدرت، بــه نابــودی شــیعیان در 
ســرزمین حجــاز کمــر بســتند و بــه 
قتــل و غــارت آنــان دســت زدنــد 
بــه  نسل کشــی،  ایــن  کنــار  در  و 
 ویران کــردن مــزار ائمــه بقیــع
در هشتم شوال 1304/1344ش. 

پرداختنــد.
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فراهم کـردن زمینه هـای چنیـن گردهمایـی، به 

تـاش برنمی خیـزد و قضیـه را 

دنبـال نمی کنـد.

یکـی از موضوعـات دیگـری 

کـه اسـباب نگرانـی علمـا را در 

پـی داشـت مهاجـرت یهودیـان 

از سرتاسـر جهـان بـه سـرزمین 

اعامیـه  از  پـس  فلسـطین 

بالفـور بـود؛ از جملـه کسـانی که 

سـخت نگـران بـود و بـه دنبـال 

راه حّلـی می گشـت، حـاج شـیخ 

عبدالکریـم حائـری بود. ایشـان 

در نامـه ای بـه تاریـخ 7 دی مـاه 

سـال 1312 به دربار، نگرانی خود 

را اعـام کرد و از دولت خواسـت 

بـه فریـاد فلسـطینیان برسـد و بـه آنـان در برابر 

ایـن هجـوم یهـود بـه سرزمین شـان کمک کند 

و یـاری برسـاند و دسـتور چـاپ ایـن تلگـراف را 

هـم در مطبوعـات بدهـد، تا مردم در جریان قرار 

بگیرنـد کـه رضاخان اجازه انتشـار ایـن تلگراف 
را در مطبوعـات نـداد.11

3. اوضاع داخلی ایران
انگلسـتان و روی کار آوردن رضاخـان بـا 

کودتـا، همـان هدف هایـی را دنبـال می کرد که 

در قـرارداد 1919، بنـا بـود بـه آنهـا دسـت یابـد.

در کتـاب سلسـله پهلـوی بـه روایت کمبریج 

آمده اسـت:

»وقتـی بـه گذشـته نـگاه می کنیـم، آشـکارا 

می بینیـم کـه هـدف کودتا، رسـیدن بـه راه حّل 

بدیلـی بـرای تحقق روح قرارداد 1919 بود؛ یعنی 

اسـتقرار نوعی ثبات سیاسـی در 

ایـران کـه منافـع عمـده محلی و 

منطقـه ای امپراتـوری بریتانیا را 

به مخاطـره نیندازد«.12 مقاومت 

سرسـختانه روحانیـت به رهبری 

ماعلـی کنـی مهم تریـن مانـع 

بـود؛  قـرارداد  ایـن  اجـرای 

بنابرایـن بـا وجـود روی کارآمدن 

دولـت وابسـته بـه انگلسـتان؛ 

بایـد تکلیـف مخالفـان سـلطه 

و  علمـا  جملـه  از  اسـتعمار، 

روحانیـت نیـز روشـن می شـد.

ابتـدا  همـان  از  رضاشـاه 

رفتـاری دوگانـه با علما داشـت. 

تا زمانی که قدرت را در کف نداشت و پایه های 

حکومـت اش لـرزان بـود، تـاش می کـرد، بـه 

علمـا نزدیـک شـود و چنیـن وانمـود کنـد کـه 

دیدگاه هـا و اندرزهـای آنـان را بـا جـان و دل 

می پذیـرد و بـه کار می بنـدد یـا به شـعائر دینی 

سـخت پایبنـدی نشـان مـی داد و چنین وانمود 

می کـرد کـه فـردی معتقـد و پایبنـد بـه اصـول 

و فـروع دیـن اسـت؛ ولـی همیـن که بـه گمان 

خـود، پایه هـای حکومـت و قـدرت خویـش را 

اسـتوار سـاخت، هدف هـای اصلـی را کـه بـرای 

پیاده کـردن آنهـا از سـوی انگلیسـی ها به قدرت 

رسـیده بـود، رو کـرد.

در آغـاز اجـرای برنامـه، بخشـی از هدف های 

خـود را بـه گونـه ای در جرایـد مطـرح کـرد. این 

برنامه ها از سـوی روشـنفکران وابسـته واگویه 

در آغــاز اجــرای برنامــه، بخشــی از 
هدف هــای خــود را بــه گونــه ای در 
ح کــرد. ایــن برنامه هــا  جرایــد مطــر
وابســته  روشــنفکران  ســوی  از 
گویــه شــد تــا افکارســنجی شــود  وا
کنش هــا،  وا و  حساســیت ها  و 
بدیــن  تــا  دهــد،  بــروز  را  خــود 
وســیله وزن آنهــا بــه دســت آیــد. 
ــن  ــی دی ــاب و جدای ــئله حج مس
از سیاســت از آن جملــه بــود. در 
جرایــد نوشــته شــد: از برنامه هــای 
آینــده دولــت رضاخــان برداشــتن 
ــردن  ــدا ک ــوان، ج ــر بان ــادر از س چ

دیــن از سیاســت و… اســت
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شـد تـا افکارسـنجی شـود و حساسـیت ها و 

واکنش هـا، خـود را بـروز دهـد، تا بدین وسـیله 

وزن آنها به دسـت آید. مسـئله حجاب و جدایی 

دیـن از سیاسـت از آن جملـه بـود. در جرایـد 

نوشـته شـد: از برنامه های آینده دولت رضاخان 

برداشـتن چادر از سـر بانوان، جدا کردن دین از 

سیاسـت و… اسـت؛ ولـی زمانی کـه واکنش ها 

و حساسیت های گسترده اجتماعی را مشاهده 

می کنـد از آنچـه در جرایـد آمـده اسـت برائـت 

می جویـد، حتـی وقتـی کـه اسـداهلل خرقانـی، 

روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاخان، که 

در آغـاز حکومـت رضاخـان، بـا او در ارتباط بوده 

و گویـا از جمهـوری رضاخانـی دفـاع می کـرده 

اسـت، وقتـی ایـن مطالـب را در جراید می بیند، 

پیـش رضاخـان مـی رود و می پرسـد قضیـه 

؟ چیست

رضاخـان در پاسـخ می گویـد: مـن متدین به 

دیـن اسـامم، هیچ وقـت راضی به این مطالب 
نمی شوم.13

از  پـس  رضاخـان  دیگـری،  مسـئله  در 

تشـکیل کابینـه، بـه فکـر جمهـوری افتـاد و 

شـعار جمهوریـت سـر داد و نماینـدگان مجلس 

پنجـم، بـه گونـه ای برگزیـده شـدند کـه به خلع 

قاجـار و ایجـاد جمهـوری رأی بدهنـد. ایـن 

طـرح، بـا مخالفـت نماینـدگان دور پنجـم، بـه 

رهبـری مـدرس روبـه رو شـد. شـهید مـدرس با 

ایـن طـرح شـوم، بـا تمـام تـوان درافتـاد و بـه 

اعتبارنامه هـای نماینـدگان برگزیـده دسـتگاه 

حکومتـی، اعتراض کـرد. با این که گروه مدرس 

در اقلیت بود؛ ولی مخالفت خیلی شـدید و نیز 

مـردم هـم در بیـرون بـا ایـن گـروه هماهنگ و 

همـاوا بودنـد، کار بـه خوبی پیـش رفت و طرح 

جمهوریـت رضاخـان، بـه شکسـت انجامید و او 

که خود را رسـوا و شکسـت خورده و سـخره عام 

و خـاص می دیـد، بـه فکـر چـاره ای افتـاد کـه از 

ایـن بن بسـت، آبرومندانـه بـه درآیـد.

در این هنگام که آیات عظام؛ سیدابوالحسن 

اصفهانـی و میـرزای نائینـی در قـم بـه سـر 

می بردنـد، موقعیـت مناسـبی بـود کـه پـس 

از دیـدار بـا آقایـان و حـاج شـیخ عبدالکریـم 

طـی بیانیـه ای در فروردیـن 1303 ضمـن ابـراز 

عاقـه بـه ترقـی و تعالی اسـام و احتـرام مقام 

روحانیـت، بـه این ماجرا پایان دهد. از نشـانه و 

زمینه هـا و نامـه ای که آقایان؛ سـید ابوالحسـن 

اصفهانـی و میـرزای نائینـی بـه سـال 1306 بـه 

رضاخـان می نویسـند، برمی آیـد کـه در نشسـت 

قـم، غیـر از موضـوع جمهوریت، ایشـان متعهد 

به اجرای اصل دوم متمم قانون اساسـی مبنی 

بـر انتخـاب پنـج نفـر از مجتهدیـن عظـام برای 

عضویت مجلس شـده اسـت. افزون بر این، در 

جلسـه 3 خـرداد 1303 نامـه آقایان؛ اصفهانی و 

نائینـی کـه بـه تاریـخ شـعبان 1342/ فروردین 

1303، بـه رئیـس مجلـس نوشـته و در آن 20 

تـن از مجتهـدان را معرفـی کـرده بودنـد و آقای 

حائـری هـم جداگانـه آن اسـامی را تأییـد کرده 

بـود، خوانـده می شـود و در جلسـه های پـس 

از آن هـم در ایـن بـاب، نماینـدگان بـه گفتگـو 

می پردازنـد، بـا ایـن حـال، هیـچ کاری انجـام 
نمی پذیـرد.14

بنابراین بنیادی را که حاج شـیخ عبدالکریم 
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پـی می ریخـت، تمـام نقشـه ها و بافته هـای او 

را از هـم فـرو می پاشـاند و پنبـه می کنـد. حـاج 

شـیخ عبدالکریـم، تـاش می کـرد ایـن فضـا را 

همچنـان نگهـدارد و آخریـن تیـر ترکـش را رهـا 

. نکند

 حائری در دوران قدرت رضاخان
بـه   1304 آبـان  نهـم  در  پنجـم،  مجلـِس 

برافتـادن و پایـان قاجاریـه رأی داد. مـدرس آن 

جلسـه را تـرک کـرد.15 مجلس مؤسسـان در 15 

آذر 1304 تشـکیل16 و در 22 آذر سـردار سـپه، 

شـاه ایران شـد.17 در 4 اردیبهشت 1305 مراسم 
تاجگـذاری برگـزار شـد.18

بـرای شـرکت در ایـن مراسـم، از علمـای قم؛ 

به ویژه حاج شـیخ عبدالکریم، علمای اصفهان، 

مشـهد و… دعوت شـد.

و  نکـرد  شـرکت  عبدالکریـم،  حـاج شـیخ 

هیـچ نماینـده ای هـم نفرسـتاد، 

حتـی تلگـراف تبریک هـم برای 

رضاخـان نفرسـتاد.

شـیب  کم کـم  رضاخـان 

سیاسـت ها و برنامه هـای خـود 

را علیـه اسـام تندتـر کـرد. در 

شهریور 1306 به گونه ای رسمی، 

افـراد را از امـر بـه معـروف و نهی 
از منکـر بـاز داشـت.19

پـس از ایـن برهـه کـه رفتـار 

سیاسـی حاج شـیخ عبدالکریم، 

می گیـرد.  قـرار  نقـد  بوتـه  در 

شـماری منتقدان ایشـان را انزواطلب، شـماری 

پشـتیبان سـلطنت رضاخـان و شـماری نیـز او 

را دارای برنامـه و راهبـردی ویـژه می دانسـتند. 

در ایـن زمان، شـش سـال از بنیان گـذاری حوزه 

سـپری شـده و زیرساخت های آن کامل گردیده، 

علمـای بسـیاری از دور و نزدیـک بـه حـوزه قـم 

پیوسـته اند، درس هـا در اوج رونـق خود و حوزه 

در حـال رشـد، بالندگـی و شـکوفایی اسـت.

بررسـی حرکـت حائـری و مشـی سیاسـی 

ایشـان، بـدون شـناخت موقعیـت رضاخـان 

و آگاهـی دقیـق از سیاسـت انگلیـس در کل 

منطقـه؛ به ویـژه در برخـورد بـا اسـام و مـوج 

جدیـدی کـه علیـه اسـام و تشـیع راه انداختـه 

بـود و کشـورهای بسـیاری کـه بـه زیـر نگیـن 

قـدرت خـود و در چنـگ خـود اسـیر کـرده بـود، 

ممکـن نیسـت و چـه بسـا بـه نتیجـه نخواهـد 

رسـید.

بـه  و  می تاخـت  قدرتمندانـه  انگلسـتان، 

گمـان خـود بزرگ تریـن سـّد و 

بازدارنـده کـه همانـا قدرت بزرگ 

اسـام در منطقه و جهان بود، با 

سیاست ها و ترفندهای گوناگون 

از سـر راه برمی داشـت، ترکیـه را 

در باتـاق سـکوالریزم فـرو بـرده 

بـود، عـراق را بـه زور سـر نیزه و با 

حکومت دست نشـانده و وابسته 

بـه خود، با فروپاشـاندن قدرت و 

اقتدار شـیعه و حوزه های علمی 

تشـیع، در چنـگ داشـت و در 

حجـاز، بـا قدرتی کـه وّهابیان در 

سـایه وابسـتگی به انگلسـتان پیدا کرده بودند، 

بررســی حرکــت حائــری و مشــی 
سیاســی ایشــان، بدون شــناخت 
گاهــی  آ و  رضاخــان  موقعیــت 
در  انگلیــس  سیاســت  از  دقیــق 
کل منطقــه؛ به ویــژه در برخــورد بــا 
اســام و مــوج جدیــدی کــه علیــه 
اســام و تشــیع راه انداختــه بــود 
و کشــورهای بســیاری کــه بــه زیــر 
نگیــن قــدرت خــود و در چنــگ 
ممکــن  بــود،  کــرده  اســیر  خــود 
نتیجــه  بــه  بســا  چــه  و  نیســت 

رســید. نخواهــد 
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نـوک حرکـت جهـان اسـام را کـه همانا تشـیع 

باشـد و پیـروان ناب اندیـش آن؛ یعنـی تنهـا 

گـروه قدرتمنـد علیـه انگلیس و سیاسـت های 

تیرهـای  هـدف  آن،  اهریمنـی 

زهرآگیـن خـود قـرار داده بودند.

در ایران نیز، با سـر کار آوردن 

مـردی خشـن، بی فرهنـگ و بـه 

دور از آداب و اخـاق و ناآشـنا 

سـنت  و  آییـن  بـا  بیگانـه  و 

وابسـته،  صددرصـد  اسـامی، 

چتـر اقتـدار خـود را گسـتراند و 

تمـام روزنه هـای تنفس آزاد را به 

روی اهـل فکر و اندیشـه بسـت.

حائـری  شـرایط،  ایـن  در 

رسـالت خود می دید که در میان 

آتـش و دود، بنـای چشـم نواز 

بنیـان نهـد و بـه گونه اساسـی و 

بنیادیـن، ریشـه های دشـمن را در منطقـه و در 

سـرزمین های اسـامی و ایران بخشکاند و برای 

رسـیدن بـه ایـن هـدف مقـدس، راه هایـی را در 

پیـش گرفـت کـه بـه چنـد مـورد از آنهـا اشـاره 

می کنیـم:

1. بـاال بـردن پایه هـای علمـی طاب و فضا. 

حائـری بـا نظـارت و دقـت روی درس و اخـاق 

طاب، سـعی می ورزید در آن گیرودار و سـخن 

از دانش هـای جدیـد، رشـد علمـی و… حـوزه از 

قافله دانش عقب نماند، هم در ُبعد فقهی رشد 

کنـد و هـم در ُبعـد اصولـی، فلسـفی و کامـی. 

رشـد کیفـی حوزه و رشـد کمـی آن، در آن برهه، 

کـه بسـیار رژیـم بـر طـاب سـخت می گرفـت، 

حتـی در دوره ای ورود بـه قـم، نیـاز بـه مجـوز 

داشـت! مرهـون تدبیرهـا و تاش هـای حـاج 

شـیخ عبدالکریم اسـت.

2. پرهیـز دادن از واردشـدن 

در اختاف هـای فکـری کم اثـر 

تـاش  حکومـت  بی فایـده.  و 

بـر  علـم  اهـل  بیـن  می کـرد، 

سـر مسـائل اسـامی و پـاره ای 

در  خـود  کـه  دیدگاه هـا،  از 

شـایع کردن آنهـا نقـش داشـت، 

اختـاف برانگیزد. حائری، علما، 

فضـا و طـاب را از واردشـدن در 

ایـن گونـه قضایـا پرهیـز می داد 

و بگومگـو سـر مسـائل جزئـی را 

نادرسـت می دانسـت و درگیـری 

بـا اهـل اندیشـه و آرای شـاذ، یـا 

تأکیـد روی مقوله هایـی کـه نـه 

اصـول دیـن و مذهب و نه از مسـائل عملیه اند، 

حرکـت در جهـت حفـظ دیـن نمی شـمرد.

در َمَثـل، شـریعت سـنگلجی دیدگاه هـای 

ویژه ای داشـت و شـماری را هم دور خود جمع 

کـرده بـود و حکومـت هـم بـرای هدف هایـی 

کـه در سـر داشـت، دیدگاه هـای ایشـان را بـرای 

اختاف افکنـی، سـوژه های کارامـدی دانسـت؛ 

از جملـه بـه دیـدگاه شـریعت سـنگلجی دربـاره 

رجعـت، بسـیار دامـن زد و کار را بـه جاهـای 

باریـک کشـاند و گروهـی از علمـا را درگیـر کرد. 

در برابـر ایـن رویداد، حائـری زیباترین موضع را 
گرفـت کـه آتـش فتنـه را خاموش کـرد.20

3. پرهیز از رویارویی، درگیری و کشـمکش 

حائــری بــا نظــارت و دقــت روی 
ســعی  طــاب،  اخــاق  و  درس 
می ورزیــد در آن گیــرودار و ســخن 
رشــد  جدیــد،  دانش هــای  از 
علمــی و… حــوزه از قافلــه دانش 
عقــب نمانــد، هــم در ُبعــد فقهــی 
رشــد کنــد و هــم در ُبعــد اصولــی، 
کیفــی  رشــد  کامــی.  و  فلســفی 
حوزه و رشد کمی آن، در آن برهه، 
کــه بســیار رژیــم بــر طــاب ســخت 
می گرفــت، حتــی در دوره ای ورود 
بــه قــم، نیــاز بــه مجــوز داشــت! 
تاش هــای  و  تدبیرهــا  مرهــون 
حــاج شــیخ عبدالکریــم اســت.
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بـا حکومـت وقـت. او نـه بـه حکومـت نزدیـک 

شـد و به شـعارهای رضاخان دل بسـت و نه به 

رویارویـی برخاسـت. دسـتگاه رضاخـان وقتـی 

همـه تـاش خـود را بـرای نزدیک کـردن حائری 

بـه رژیـم انجـام داد و تمـام راه هـا را رفـت تـا 

ابـراز خرسـندی او را از وضـع موجـود بـه دسـت 

بیـاورد و بـه نتیجـه نرسـید، بـه تکاپـو افتـاد تا 

او را بـه رویارویـی بکشـاند و کاری کنـد کـه 

حائـری ناگزیـر به میـدان بیاید؛ 

ولی حائری هوشـیارانه با هر دو 

ترفنـد روبـه رو شـد، چـه آنهـا که 

رژیـم نرمـی نشـان داد و چه آنجا 

کـه خشـم گرفـت، چـه آن زمـان 

کـه رضاخـان در ضعـف بـود و در 

تـاش بـرای بـه قـدرت رسـیدن 

و نیازمندانـه روی بـه حائـری 

می آورد و چه آن زمان که به اوج 

قـدرت رسـیده بـود و بـا تهدید و 

ارعاب می خواسـت قضایا را حل 

و فصـل کنـد، حائـری راه میانـه 

را رهـا نکـرد، نـه بـه آتـش چنان 

نزدیـک می شـد کـه بسـوزد و نـه چنـان دور کـه 

نتوانـد بهنـگام بـرای مردم و برای دین و مذهب 

کاری انجـام بدهـد.

شـرکت  رضاخـان  تاجگـذاری  مراسـم  در 

نمی کنـد، نماینـده نمی فرسـتد و پیـام تبریـک 

هـم نمی دهـد. بـر این باور اسـت؛ بایـد اصول را 

حفـظ کـرد و پا از چهارچوب اصول بیرون ننهاد. 

شـرکت در مراسـم تاجگـذاری، افـزون بـر خارج 

شـدن از دایـره اصـول و بـه رسمیت شـناختن و 

مشروعیت دادِن به حکومت تحمیلی و وابسته 

رضاخـان، هیـچ ثمـره ای برای ملـت ندارد.

ایـن چنیـن کسـی کـه سـخت پرهیـز دارد 

بـه حکومـت نزدیـک شـود؛ ولـی خافـی را کـه 

می بیند یا می شنود، خیلی زود پیام می فرستد 

و تـاش مـی ورزد، تـا جایـی کـه امـکان دارد 

نگـذارد بـه وقـوع بپیوندد یـا در رویدادهایی که 

دولـت بایـد بـه یـاری مسـلمانان برخیـزد و بـه 

سـود مسـلمانان موضـع بگیـرد، 

و  اقـدام  می خواهـد  دولـت  از 

تـاش بایسـته را انجـام دهـد، 

بـرای نمونـه:

الـف( در تدویـن قانون مدنی، 
سـن دختـر و پسـر هیجده سـال 

تعییـن شـده بود. ایشـان وقتی 

از ایـن مسـئله آگاه می شـود، 

و  تقـوی  نصـراهلل  سـید  حـاج 

در  کـه  را  فاطمـی  سـیدمحمد 

وزارت عدلیـه محتـرم بودنـد، به 

حضـور می طلبـد و به وسـیله آن 

دو بـه رضاخـان پیـام می دهـد: 

»ازدواج، پیش از هیجده سـال، با تصدیق رشـد 
صحیـح اسـت«.21

ایـن پیـام، سـبب می شـود کـه ایـن مـاده از 

قانـون اصـاح شـود و ایـن قیـد در ایـن مـاده 

قانـون بیایـد.

بـه  در گاه هجـوم گسـترده یهودیـان  ب( 
مسـلمانان مظلوم فلسـطین، در نامه ای به رضا 

پهلوی، درد و رنج مردم آن سامان را می نمایاند 

و یـادآور می شـود، چشـم ها بـه سـوی دولـت 

در مراســم تاجگــذاری رضاخــان 
نماینــده  نمی کنــد،  شــرکت 
نمی فرســتد و پیــام تبریــک هــم 
بــاور اســت؛  بــر ایــن  نمی دهــد. 
کــرد و پــا از  بایــد اصــول را حفــظ 
چهارچــوب اصــول بیــرون ننهــاد. 
تاجگــذاری،  مراســم  در  شــرکت 
افــزون بــر خــارج شــدن از دایــره 
اصــول و بــه رسمیت شــناختن و 
حکومــت  بــه  مشــروعیت دادِن 
رضاخــان،  وابســته  و  تحمیلــی 
هیــچ ثمــره ای بــرای ملــت نــدارد.
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ایـران اسـت کـه در این باره گامی بـردارد، کاری 

انجام دهد و به یاری ستمدیدگان و مسلمانان 
بی پنـاه فلسـطین برخیزد.22

ج( رضاخـان بـرای سـاخت مـدارس جدید و 
تربیت معلم و پیاده کردن برنامه های آموزشـی 

خـود، دسـت روی موقوفـات گذاشـت. منبـع 

بسـیار عظیمـی کـه در اختیـار علمـا و متدینان 

مـورد اعتمـاد، همچـون متولی بود و از آن در راه 

نشـر دین، کمک به بینوایان، یتیمان، سـاخت 

مدارس دینی، مسـاجد و… اسـتفاده می کردند 

و بـدون نیـاز بـه دولت هـا بـه تعلیـم و تربیـت 

جوانان و زدودن غباِر فقر از چهره جامعه همت 

می گماردنـد و نیـز جامعـه دینی را بر پایه اصول 

شناخته شـده استوار می سـاختند. رضاخان هم 

برای خشـکاندن سرچشـمه های جوشـان مالی 

علمـا، اهـل خیـر، دینـداران و متدینـان و هـم 

بـرای بـرآوردن نیازهای حکومـت خود به تاش 

گسـترده ای دسـت زد تـا موقوفـات را از چنـگ 

اهل دین و علما به در آورد؛ ولی با مانع شـرعی 

برخورد و به آسانی نمی توانست آنها را فراچنگ 

آورد. مـردم هـم بـه آسـانی زیر بـار نمی رفتند و 

نمی توانسـتند بپذیرنـد کـه موقوفـات در غیـر 

مـورد نظـر واقـف، به مصرف برسـد و بدون اذن 

حاکـم شـرع در آنها تصـرف کرد.

بنابرایـن رضاخـان تصمیـم گرفت که از حاج 

شـیخ عبدالکریم کمک بگیرد. برای این منظور 

در نـوروز 1310، مهـدی فرخ و معتصم السـلطنه 

را بـه بهانـه تبریـک عیـد روانـه قـم سـاخت. 

مهـدی فـرخ بـه قـم رفـت. خدمـت حاج شـیخ 

عبدالکریم رسـید و مسـئله را مطرح و از ایشـان 

یاری خواسـت.

وجـوه  صـرف  مـورد  در  حائـری  آقـای 

مجهول المصـرف موافقـت کـرد؛ ولـی اسـتفاده 
از سـایر موارد وقف را خاف شـرع دانسـت.23

4. موضع گیـری مسـتقل: حائـری بـدون 

آنکـه از افـراد، جریان هـا و گروه هـا تأثیر پذیرد، 

تـاش می کـرد تـا در مسـیری راه بپیمایـد کـه 

خود به آن رسـیده و با تحلیل و بررسـی، زوایای 

آن را بـه درسـتی دریافتـه اسـت. ایـن مشـی و 

موضع گیـری، بـدون اثرپذیـری از فضاهـای به 

وجـود آمـده را می تـوان یکـی از اسـرار موفقیت 

او و مانـدگاری و شـکوفایی حـوزه قم دانسـت، 

از بـرای نمونـه بـه چنـد مـورد اشـاره می کنیم:

الـف( در برخـورد بـا نهضـت علمـای اصفهان 
بسـیار هوشـیارانه رفتـار کـرد. بـا بسـیج حـوزه 

علمیه، اسـتادان، طاب و فضا برای اسـتقبال 

از مهاجـران و احتـرام بـه آنـان؛ به ویـژه علمـا و 

رهبر نهضت گام بلند در تأیید حرکت برداشت و 

از دیگر سـو، به گونه ای رفتار نکرد که پنداشـته 

شـود در رهبری این جریان نقشـی دارد، یا به آن 

دامـن می زنـد و یـا رویارویـی بـا دولـت را به هر 

قیمـت قبـول دارد؛ بلکـه چنان با حزم و احتیاط 

رفتـار کـرد، با دو طرف جریان به مذاکره و تبادل 

نظـر پرداخـت و در تکاپـو بـود کـه قضیـه بدون 

برخوردهای تند و ناسـنجیده به سرانجام خوبی 

برسـد و علمـا هـم به خواسـته های خود دسـت 

یابنـد؛ بنابرایـن درباریـان بـرای حـّل قضیـه و 

پایان گرفتـن ماجـرا به ایشـان رجـوع می کردند 

و ایشـان هـم روی برآورده شـدن خواسـته های 

علمـا تأکیـد می ورزید.
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همچنیـن حائـری بـه خاطـر جایگاهـی کـه 

داشـت و رسـالتی کـه بـر عهـده گرفتـه بـود، 

احساسـی وارد قضیـه نشـد و بـا موضع گیـری 

و  سـنجیده  نقـش  توانسـت  مسـتقل، 

خردمندانـه ای از خـود بـروز دهـد. حائـری برای 

این کـه حرکـت بـه ثمـر بنشـیند و سـخن علمـا 

بـه زمیـن نمانـد بـه تاش برخاسـت و از فضای 

بـه وجـود آمـده، به گونه ای بهره بـرداری کند که 

پیـروز میـدان علمـا باشـند. 

از سـوی دیگـر، رضاخـان هـم بسـیار نگـران 

بـود و از سـرانجام ایـن حرکـت در واهمه به سـر 

می بـرد. بـا همه تاشـی که کرده بود نتوانسـته 

بـود علمـای نجـف را از تأییـد نهضـت علمـای 

اصفهـان بـازدارد24 و بـه ناچـار بـه پیشـنهاد 

حـاج شـیخ عبدالکریـم تـن در داد. تیمورتـاش 

را  نخسـت وزیر  مخبرالسـلطنه  و  دربـار  وزیـر 

بـه قـم فرسـتاد و در 21 آذر 1306 وزارت دربـار 

در تعهدنامـه ای کـه بـه امضـای تیمورتـاش و 

مخبرالسـلطنه رسید، خواسـِت علمای مهاجر را 

پذیرفـت؛25 اگرچـه با مرگ حاج آقا نوراهلل رهبر 

نهضـت اول رجـب 1347، رضاخان به هیچ یک 

از بندهـای تعهدنامـه عمل نکـرد و بر روحانیت 

سـخت تر گرفـت و عرصـه را بر آنـان تنگ تر کرد.

ب( جریـان دسـتگیری محمدتقی بافقی: در 
پایان سـال 1306 مصادف با 27 رمضان 1346، 

در آسـتانه آغاز سـال 1307، همسـر رضاشـاه و 

دختـران او وارد حـرم مطهر حضرت معصومه÷ 

می شـوند و بـه یکـی از رواق هـای ایـوان آینـه 

می رونـد و بی حجـاب در انظـار ظاهر می شـوند. 

ایـن رویـداد مـردم را برمی انگیزانـد. فـردی بـه 

نـام ناظـم بـه سـخنرانی می پـردازد و علیـه این 

خانم هـا و رفتـار آنـان صحبـت می کنـد. در 

ایـن هنـگام محمدتقـی بافقـی از علمای بزرگ 

حـوزه علمیـه قـم و از یـاران نزدیـک حاج شـیخ 

عبدالکریـم بـه حـرم وارد می شـود و مـردم یـا 

سـید ناظم قضیه را به ایشـان می گویند. ایشان 

می گویـد: »برویـد به خانم هـا بگویید حجاب را 

رعایـت کننـد و سرهاشـان را بپوشـانند«.

ایـن جریـان کـه گویـا از پیـش برنامه ریـزی 

شـده بود، در اینجا و با سـخن ایشـان به پایان 

نمی رسـد و بـه هیاهـو می انجامـد و یکباره سـر 

و صـدا می شـود. خانم هـای وابسـته بـه دربـار 

هراسـناک حـرم را تـرک و بـه منـزل تولیـت 

می رونـد. مسـئوالن دولتـی، قضیـه را خیلـی با 

آب و تـاب بـرای رضاخـان گـزارش می دهنـد و 

آقـای محمدتقـی بافقی، بـه عنوان عامل قضیه 

و جریـان معرفـی می شـود. کسـی کـه نقشـی 

در جریـان نداشـته، نـه سـخنرانی کـرده و نـه به 

گونـه ای سـخن گفته که بـه طور معمول به این 

هیاهو بینجامد. چون هدف دسـتگاه رضاخانی 

حـاج شـیخ عبدالکریم بوده و کشـاندن ایشـان 

بـه میـدان کشـمکش و درگیری هـای سیاسـی 

و سـرانجام ضربـه کاری بـه او زدن؛ وقتـی ایـن 

قضیـه در حـرم رخ می دهـد و بـه طـور اتفاقـی 

آقای بافقی وارد حرم می شـود، یا طبق معمول 

همـه روزه در حـرم بـوده، بهتریـن دسـتاویز 

می شـود برای کارگزاران که پاسـخ او را دستاویز 

قـرار دهنـد و او را عامـل این جریان جلوه دهند؛ 

درنتیجـه رضاخـان فرصت را غنیمت می شـمرد 

تـا کار را بـا حائـری یکسـره کنـد؛ بـرای این کـه 
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رضاخـان بـر ایـن پنـدار اسـت کـه وقتـی بـا 

محمدتقـی بافقـی برخـورد کنـد، حاج شـیخ به 

میـدان می آیـد.

بنابرایـن رضاخان این جریان بسـیار کوچک 

را بـزرگ کـرد و با قشـونی از نیـروی نظامی وارد 

قم شـد. دسـتور داد بافقی را به نزدش بیاورند؛ 

وقتـی بافقـی حاضـر می شـود، 

بـا  بی ادبانـه  بسـیار  رضاخـان 

ایشـان برخورد می کند. در داخل 

 معصومـه حضـرت  صحـن 

جلوی چشم مردم و افراد قشون 

بسـیار بی شـرمانه آن مـرد خدا را 

کتـک می زنـد و سـپس دسـتور 

می دهـد کـه او را بـه تهـران برده 

و زندانـی کننـد؛26 چنان کـه قـم 

از حالـت عادی خارج می شـود و 

هر آن احتمال درگیری گسـترده 

می رود.

حـاج شـیخ عبدالکریـم که با 

شـّم قوی سیاسـی خود جریان را 

درمی یابـد و می دانـد کـه قضیـه 

سـاختگی اسـت و هدف رضاخان، خود اوسـت 

و ضربـه زدن بـه حـوزه، موضع مسـتقل می گیرد 

و در برابر موجی که ایجاد می شـود، ایسـتادگی 

می کنـد و خردمندانـه برخـورد می کنـد، یعنـی 

هوشـیارانه در معرکـه ای کـه دربـار بـه احتمـال 

بسـیار، سـاخته و پرداختـه وارد نمی شـود و 

طاب و فضا را هم از واردشـدن به این جریان 

بازمی دارد. عده ای بر این نظرند که آقای حائری 

در ایـن بـاره حکـم صادر کرده اسـت: »صحبت و 

مذاکـره در اطـراف قضیه اتفاقیه مربوط به حاج 

شـیخ محمدتقـی؛ بـر خاف شـرع انـور، مطلقًا 

حـرام اسـت«.27 و آقـای طبسـی از شـاگردان 

ایشـان، در مصاحبـه بـا مجله حـوزه، در این باره 

می گویـد: »آیـت اهلل حائری، به عنـوان اعتراض 

از شـهر خـارج می شـود و بـه زنبیل آبـاد مـی رود 

و می گویـد: هرکـس از طلبه های 

مـن اسـت؛ نبایـد هیـچ دخالتی 
در ایـن جریـان بکند«.28

همـه  بـا  و  به هرحـال 

احتمال هایـی کـه داده شـد و 

در ایـن بخـش یـادآور شـدیم، 

بـه نظـر می رسـد دخالت نکـردن 

حاج شـیخ در جریان محمدتقی 

بافقـی، بـا این کـه بـه روایـت 

نزدیـکان و یـاران دلش خون بود 

از برخـورد بی ادبانه و گسـتاخانه 

رضاخـان بـا آن مرد بـا فضیلت و 

انسـان واال و شخصیت برجسته، 

بـه چنـد علـت برمی گـردد کـه 

مختصـر به آنها اشـاره می کنیم:

1. رضاخـان در سـال پیـش از ایـن رویداد، در 

شـهریور 1306 در اعامیه ای، مردم را از هرگونه 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـاز داشـته 

بـود و بـرای نقض کننـدگان ایـن بخشـنامه، 

مجازات هایـی را قـرار داده بـود. روشـن اسـت 

کـه او بـر خـاف شـرع، امـر بـه معـروف و نهی 

از منکـر را ممنـوع و اعـام کـرد: هیـچ کس حق 

نـدارد ایـن فریضـه را به پا دارد، به هیچ روی امر 

بـه معروف نسـبت به همسـر و فرزنـدان خود را 

کــه  عبدالکریــم  شــیخ  حــاج 
خــود  سیاســی  قــوی  شــّم  بــا 
را درمی یابــد و می دانــد  جریــان 
و  اســت  ســاختگی  قضیــه  کــه 
اوســت  خــود  رضاخــان،  هــدف 
موضــع  حــوزه،  بــه  ضربــه زدن  و 
مســتقل می گیــرد و در برابــر موجی 
ایســتادگی  می شــود،  ایجــاد  کــه 
برخــورد  خردمندانــه  و  می کنــد 
در  هوشــیارانه  یعنــی  می کنــد، 
کــه دربــار بــه احتمــال  معرکــه ای 
بســیار، ســاخته و پرداختــه وارد 
را  فضــا  و  طــاب  و  نمی شــود 
هــم از واردشــدن بــه ایــن جریــان 

بازمــی دارد.
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برنمی تابـد و بـا آن برخـورد شـدید می کنـد.

2. از آنجـا کـه ایـن رویـداد، دو مـاه پـس از 

نهضـت علمـای اصفهـان بـه وقـوع پیوسـت، 

رضاخـان گویـا احسـاس کـرد کـه ایـن جریـان، 

ادامـه حرکـت علمـای اصفهانی اسـت؛ بنابراین 

بـا نگرانـی شـدید، خـودش وارد ماجـرا شـد و به 

سـرکوبی آن پرداخـت، تـا پـا نگیـرد و بـه یـک 

جریـان بـزرگ بـدل نشـود.

3. رضاخـان مجـری سیاسـت های انگلیس 

بـود. او بایـد بـا خشـونت تمـام برنامه هـا را بـه 

پیـش می بـرد و ایـران را از نظـر فرهنگـی و 

سیاسـی بـا غـرب هماهنـگ می کـرد؛ ازایـن رو 

آقای حائری در پاسـخ به سـید صدرالدین صدر 

کـه می پرسـد در برابـر دسـتگیری بافقـی، چـه 

می کنیـد، می گویـد:

»آقـای صـدر بسـیار متأسـفم که دربـار ایران 

در دسـت انگلیس اسـت و انگلیسـی ها در دربار 

ایـران نفـوذ تمـام دارنـد وگرنـه پهلـوی جـرأت 

نمی کـرد ایـن رفتار را بکند و من 
هـم تکلیف دیگری داشـتم«.29

4. قم پس از تأسـیس حوزه، 

کـرده  پیـدا  ویـژه ای  جایـگاه 

بـود. حـوزه قـم در نـزد علمـای 

نجـف و علمـای دیگـر شـهرها 

شیعه نشـین،  سـرزمین های  و 

داشـت  واالیـی  اعتبـار  بسـیار 

و بنیان گـذار آن سـخت مـورد 

احتـرام بـود و همـگان بـا دیـد 

احترام به ایشـان می نگریسـتند. همین جایگاه 

واالی قـم، حـوزه علمیـه و بنیان گـذار آن در نزد 

شـیعیان بـود کـه علمای نجف وقتـی به حالت 

اعتـراض بـه سیاسـت های انگلیـس در عـراق، 

نجـف را تـرک می کننـد، بـه قـم می آینـد و بـر 

حاج شـیخ عبدالکریم وارد می شـوند؛ همچنین 

علمای اصفهان وقتی به سـربازگیری اجباری و 

دیگـر رفتارهـای خـاف قانون و شـرع رضاخان 

اعتـراض می کننـد بـه قـم مهاجـرت می کنند و 

در قـم گردهمایـی بزرگـی تشـکیل می دهنـد و 

از ایـن پایـگاه سـخن خـود را بـه مـردم و دولت 

می رسـانند.

از سـوی دیگر پایگاه شـدن قم، آن هم با آن 

جایـگاه واال، از نظـر علمـی، معنـوی، عقیدتی و 

سیاسـی بـرای انگلیـس نگران کننده بـود و باید 

رضاخـان را طـوری رویـاروی آن قـرار مـی داد و 

برمی انگیخـت، تـا علیـه آن دسـت به کار شـود. 

چه بسـا جاسوسـان انگلیـس حادثـه حـرم را 

آفریدنـد، رضاخـان را برانگیزاندند، تا خود همراه 

نفربـر بـه قـم بیاید و آن کار زشـت را انجام دهد.

و  قرینه هـا  کار،  آن  بـرای 

شـاهدهایی می تـوان ارائـه داد:

بنـا  قضیـه  آن کـه:  نخسـت 

بـه گفتـۀ عصمـت دولتشـاهی 

همسـر شـاه، همـان کـه در حرم 

بـوده و بی حجابـی او سـبب این 

مهـم  چنـدان  گردیـده  فاجعـه 

نبـود کـه رضاشـاه به قـم بیاید و 

آن کار را انجـام دهـد.

دوم آن کـه: سـید ناظم که آن 

سـخنرانی را در اعتـراض بـه بی حجابـی همسـر 

و دختـران شـاه می کنـد، ناپدیـد می شـود و 

شــدن  پایــگاه  دیگــر  ســوی  از 
قــم، آن هــم بــا آن جایــگاه واال، از 
عقیدتــی  معنــوی،  علمــی،  نظــر 
انگلیــس  بــرای  سیاســی  و 
نگران کننــده بــود و بایــد رضاخــان 
را طــوری رویــاروی آن قــرار مــی داد 
آن  علیــه  تــا  برمی انگیخــت،  و 

شــود.  کار  بــه  دســت 
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هیـچ گاه دسـتگیر نمی شـود؛ ازایـن رو صمصام 

قمـی، مسـئول شـهربانی قـم به اتهـام کوتاهی 

در دسـتگیری ایشـان، دو ماه زندانی و سـپس 

از پسـت نظامی گـری کناره گیـری می کنـد و یـا 
کنار گذاشـته می شـود.30

علیـه  رضاخـان  برنامه هـای  برابـر  در  ج( 
روحانیت: رژیم پهلوی، برای خشـکاندن ریشـه 

ارزش هـای دینـی، برنامه ریـزی کـرده بـود. در 

گام نخسـت، دفاع کننـدگان از ایـن ارزش هـا 

بـه  را  قـرار داد. طرح هایـی  را مـورد هجـوم 

تصویـب رسـاند کـه تـوان و نفـوذ علمـای دیـن 

را کاهـش دهـد. برنامه ریـزی بـه گونـه ای بـود 

که حساسـیت مردم برانگیخته نشـود. بسیاری 

از ایـن طرح هـا، برخاسـته از اندیشـه های ضـد 

دینی و سـکوالری روشـنفکران وابسـته به غرب 

و پشـتیبان رضاخـان بـود. او بـر ایـن پنـدار بود 

پایه هـای قـدرت  راه استوارسـازی  تنهـا  کـه 

سیاسـت های  بـا  همسـویی  حکومتـش،  و 

انگلیـس و دیدگاه هـای کسـانی اسـت کـه از 

انگلیـس پیـروی می کننـد.

در تاریخ کمبریج آمده است:

»رضاشـاه درک کـرده بود کـه فقط در صورتی 

می توانـد قـدرت خـود را حفظ کند کـه خود را با 

آمـال روشـنفکران، مبنـی بـر غربی کردن کشـور 

سـازگار نماید. در نتیجه رضاشـاه، گرچه درواقع 

نوعـی دیکتاتـوری برپـا کـرده بـود؛ امـا تعمـدًا 

اشـکال ظاهـری حکومـت مشـروطه را حفـظ 

کـرد و بـه اجـرای طرح هایی بـرای غربی کردن و 
متجـدد سـاختن کشـور پرداخت«.31

او و پیرامونیان او، تنها بازدارنده غربی شـدن 

کشـور را علمـای دیـن می دانسـتند؛ ازایـن رو 

طرح هـای بسـیاری بـرای از میـان برداشـتن 

روحانیـت ریختنـد و بـه اجـرا درآوردنـد.

لبـاس  طـرح   1307 دیمـاه  ششـم   .1

بـه  مجلـس  در  ایـران،  اتبـاع  متحدالشـکل 

تصویـب رسـید.32 در پانـزده اسـفند 1307 نیـز 

تصویـب شـد تنهـا روحانیـان و طابـی کـه در 

امتحـان وزارت معـارف شـرکت کننـد، پـس از 

قبولـی و گرفتـن جـواز طلبگـی، اجـازه دارنـد 
بپوشـند.33 را  روحانیـت  لبـاس 

افزون بر این گروه، کسـانی که اجازه اجتهاد 

و یـا محدثـی داشـتند نیـز می توانسـتند از این 
لباس اسـتفاده کنند.34

بر اسـاس این مصوبه، بسـیاری از روحانیان 

را بـه شـهربانی بردنـد و لباس هـای آنـان را 

کوتـاه کردنـد و عمامـه را از سرشـان برداشـتند. 

بـا تبلیغـات بسـیار، هـدف رژیـم از ایـن کار، 

بازشناسـی روحانیـان واقعـی از غیـر واقعـی را 

تظاهـر می کردنـد. آقـای حائـری، از آنجـا کـه 

می دانسـت طاب قم به خوبی از عهده امتحان 

برمی آینـد، پذیرفـت کـه طـاب در امتحانی که 

زیـر نظـر دولـت برگـذار می شـود، شـرکت کنند. 

هماهنگی هـای الزم انجـام گرفـت و از طـاب 

پذیرفته شـدگان  بـه  و  شـد  گرفتـه  امتحـان 

اجـازه طلبگـی و اسـتفاده از لبـاس داده شـد. 

تیمورتـاش وقتـی موفقیـت روزافـزون طـاب 

قـم را دیـد، در نامـه ای بـه تاریـخ هجدهـم آذر 

1308، بـه جـوازدادن آقـای حائـری بـه طـاب 

اعتـراض کـرد.

آقـای حائـری در پاسـخ وی نوشـت، هـر آن 
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کس که زیر نظر من اجازه دریافت کرده، نظارت 

کامـل بوده اسـت.35 رژیـم وقتی در این مرحله 

شکسـت خـورد و دیـد نمی تواند 

بـا حـوزه علمیـه قم از ایـن راه به 

رویارویـی برخیـزد، طرحـی دیگر 

طـاب  این کـه،  آن  و  ریخـت 

موفـق در امتحـان و دارای جـواز 

طلبگـی را کـه بـه طـور معمـول 

طـاب برجسـته و بـا اسـتعداد 

بودنـد جـذب دسـتگاه قضایـی، 

معـارف و… می کـرد، کـه به طور 

طبیعـی کسـانی جـذب کارهای 

دولتـی می شـدند، برای رسـیدن 

لبـاس  باالتـر،  پسـت های  بـه 

روحانیت از تن بیرون می آوردند 

و همیـن آقـای حائری را بسـیار 

نگـران کـرده بود. آقای حائـری از امتحان نگران 

نبود، نگرانی او از جذب طاِب خوش اسـتعداد 

بـه کارهـای دولتـی بود.

میـرزا مهـدی بروجـردی که از نزدیک شـاهد 

ایـن ماجـرا بوده، می نویسـد:

»در زمـان حیـات مرحـوم آیـت اهلل حائـری، 

اشـخاصی از طـاب بودنـد و خوب هم تحصیل 

می نمودنـد؛ ولـی همـان کـه امتحـان نهائـی را 

دادنـد، رفتنـد از لبـاس روحانیـت خارج شـدند 

و شـغل دیگـر گرفتـه و خیلـی موجـب نگرانـی 

و افسـردگی آن مـرد بـزرگ بـود…«؛ البتـه ایـن 

رویکـرد بـه کارهـای دولتـی با همه کششـی که 

بـرای شـماری از طـاب داشـت، فراگیـر نشـد و 

طـاب بـا همه سـختی سـاختند و بـه فراگیری 

دانـش و کسـب معنویـت و اخـاق پرداختنـد.

نیز ایشان می نویسد:

»ولـی بـاز بحمدالّلـه تعالـی، 

همـان اشـخاص کـه پافشـاری 

نمودنـد و بـا کمـال ذلـت، بـه 

همـان وجـه کـِم طلبگـی گذران 

کردنـد و بـه مقامـات عالیه نائل 

سرپرسـت  هرکـدام  و  ]آمدنـد[ 

و رئیـس روحانـی در نـوع بـاد 
ایـران شـدند«.36

2. حکومـت کـه از راه امتحان 

َطرفـی نبسـت و بهـره ای نبرد، بر 

سـخت گیری ها افـزود و چنـان 

عرصـه بـر طلبه هـا تنـگ شـد که 

بـه ناچـار، روزهـا بـه باغ هـای 

اطـراف قـم می رفتنـد و شـب ها 

بـه حجره هاشـان برمی گشـتند.37 بـه دسـتور 

آقـای حائری، طاب می بایـد پراکنده می بودند 

و از جمع شـدن در یـک جـا پرهیـز می کردنـد، تا 

رژیم حسـاس نشـود.

3. رژیم رضاخان به تاش برخاسـت تا حوزه 

و طـاب را در تنگنـا قـرار بدهـد، با این پندار که 

جمـع آنـان را از هـم بپراکنـد؛ بنابرایـن دولت با 

تصویـب رسـاندن قانـون اوقـاف در مجلس، به 

تاریـخ سـوم دیماه 1313، تمـام موقوفه ها را در 

اختیار گرفت38 و بسـیاری از مدارس علمیه را 

کـه از راه وقف هـای ویـژه اداره می شـدند از این 

بودجـه محـروم سـاخت و طلبه ها و مدرسـان را 

در تنگنای شـدید مالی و معیشـتی قرار داد.

در کنـار برانـدازی حوزه هـا و تنگ گرفتـن 

طــاب موفــق در امتحــان و دارای 
طــور  بــه  کــه  را  طلبگــی  جــواز 
بــا  و  برجســته  طــاب  معمــول 
اســتعداد بودنــد جــذب دســتگاه 
می کــرد،  و…  معــارف  قضایــی، 
کــه بــه طــور طبیعــی کســانی جذب 
ــرای  کارهــای دولتــی می شــدند، ب
تــر،  باال پســت های  بــه  رســیدن 
بیــرون  تــن  از  روحانیــت  لبــاس 
می آوردنــد و همیــن آقــای حائــری 
ــای  ــود. آق ــرده ب ــران ک ــیار نگ را بس
حائــری از امتحــان نگــران نبــود، 
نگرانــی او از جــذب طــاِب خــوش 
اســتعداد بــه کارهــای دولتــی بــود.
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عرصـه بـر طاب قم، دانشـکده معقول و منقول 

راه   ،1313/3/37 تاریـخ  در  را 

انداخـت،39 و طـاب بـه تنـگ 

از  رهاشـده  و  زندگـی  از  آمـده 

حـوزه را جـذب کـرد، تـا روحانی 

ایـن  کنـد.  تربیـت  حکومتـی 

طـرح را بـا ایجـاد مؤسسـه وعظ 

و خطابـه، در تاریـخ 1315/3/19 

ایـن  براسـاس  کـرد.40  کامـل 

بایـد  روحانیـان؛  همـه  طـرح، 

از ایـن مؤسسـه جـواز وعـظ و 

می گرفتنـد. خطابـه 

برابـر کشـف حجـاب  در  د( 
در  تـوان  تمـام  بـا  رضاخـان: 

اجـرای برنامـه کشـف حجـاب، 

کوشـید کـه در جـای خـود بـه 

شـرح ایـن رویـداد گزارش شـده 

و ریـز خاف کاری هـای رضاخان 

بانـوان  و  مـردم  ایسـتادگی  و 

قهرمـان، بازتـاب یافتـه اسـت.

بنابرایـن آن چـه در اینجـا الزم اسـت از آن 

سـخن بـه میـان آیـد، چگونگـی برخـورد حـاج 

شـیخ عبدالکریم با این رویداد اسـت. از مطالعه 

آن چه در آن تاریخ روی داده و موضعی که حاج 

شـیخ گرفتـه، بـه دسـت می آیـد کـه ایشـان تـا 

آنجایـی کـه امـکان داشـته و در دسـت او بـوده 

سـعی کرده مسـتقل حرکت کند و در شـرایط و 

فضایـی قـرار نگیرد که ناخواسـته و با اثرپذیری 

از جـوِّ بـه وجـود آمده، دسـت بـه کارهایی بزند.

رضاخـان پـس از بازگشـت از ترکیـه، بـه این 

پندار رسـید که برداشـتن حجاب بانوان، گامی 

بلنـد به سـوی تمدن اسـت!

از آنجـا کـه در ایـران، اجـرای 

ایـن طرح بسـیار دشـوار بـه نظر 

می رسـد، رضاخـان بـه کارگزاران 

خود دسـتور داد کارها با احتیاط 

بـه پیـش برود.

بـه  شـروع  رژیـم  آغـاز،  در 

روزنامه هـا،  کـرد.  زمینه سـازی 

واداشـت  را  و…  هفته نامه هـا 

کـه در ایـن مـورد، مطالبـی را 

نشـر دهنـد. تا این کـه در ذیحجه 

در  فروردیـن 1314،   14 /1351

مدرسـه شـاهپور مجلس جشنی 

برپـا گردیـد. در این جشـن، وزیر 

اصغـر حکمـت،  علـی  معـارف 

بیـن  ایـن  در  شـرکت جسـت. 

بناگاه در گرماگرم جشـن، حدود 

سـی ـ چهـل تـن از دختـران و 

بانـوان مجلـس، چادرهـای خـود را بـه کنـاری 
افکندند و به رقص و ورزش مشـغول شـدند.41

مـردم مؤمن شـیراز دسـت به اعتـراض زدند. 

آقای سـید حسـام الدین شـیرازی در نهم محرم، 

در مسـجد وکیـل شـیراز منبـر رفـت و تنـد و 

بی پـرده بـه ایـن کار خاف شـرع اعتـراض کرد. 

پـس از سـخنرانی دسـتگیر شـد؛ پـس از ایـن، 

آیت اهلل سـید عبداهلل شـیرازی، شـیراز را به قصد 

مشـهد تـرک کـرد. در بیـن راه، در قـم با آیت اهلل 

حائری ماقات کرده و آن چه در شـیراز گذشـته 
بـود، خدمت ایشـان بـاز گفت.42

از مطالعــه آن چــه در آن تاریــخ 
حــاج  کــه  موضعــی  و  داده  روی 
گرفتــه، بــه دســت می آیــد  شــیخ 
کــه ایشــان تــا آنجایــی کــه امــکان 
داشــته و در دســت او بــوده ســعی 
کنــد و در  کــرده مســتقل حرکــت 
شــرایط و فضایــی قــرار نگیــرد کــه 
ناخواســته و بــا اثرپذیــری از جــّوِ به 
وجــود آمــده، دســت بــه کارهایــی 
گشــت  بزنــد. رضاخــان پــس از باز
از ترکیــه، بــه ایــن پنــدار رســید کــه 
ــی  ــوان، گام ــاب بان ــتن حج برداش

بلنــد بــه ســوی تمــدن اســت!
از آنجــا کــه در ایــران، اجــرای ایــن 
نظــر  بــه  دشــوار  بســیار  ح  طــر
ــزاران  ــه کارگ می رســد، رضاخــان ب
خــود دســتور داد کارهــا بــا احتیاط 

بــه پیــش بــرود.
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آیـت اهلل شـیرازی پـس از محـرم وارد مشـهد 

شـد. می گویـد در خدمـت آقـا حسـین قمـی 

بـود کـه روزنامـه ای برای ایشـان آوردنـد. در آن 

گـزارش شـده بود:

»در میـدان جالیـه تهران، دختران مدارس را 

بـدون چـادر آورده و در آنجا حکمت، حاضر بود. 

حکمـت در سـخنرانی خـود می گویـد: عـده ای 

تصـور کرده انـد کـه اعلیحضـرت، بـا ایـن کار 

مخالـف اسـت؛ ولـی رأی همایونـی ایـن اسـت 

کـه ایـن کار انجـام بگیرد«.

آقا حسین قمی در جلسه ای با حضور علمای 

مشـهد، تصمیـم می گیـرد بـرای جلوگیـری از 

کشـف حجـاب، بـه تهـران بـرود و بـه رضاخـان 

بگویـد دسـت از ایـن کار بـردارد.43 در 29 ربیـع 

االول 1354، مشـهد را بـه مقصـد تهـران تـرک 

می کند. در شـهر ری، در باغ سـراج الملک، رحل 

اقامـت می افکنـد.44 به رضاخـان پیام می دهد 

کـه گفتگویـی انجـام بگیـرد. رضاخـان از دیـدار 

سـر بـاز می زنـد و حاضر به گفت وگو نمی شـود. 

مدت هـا او را سـرگردان در شـهر نگـه مـی دارد و 

نـه تنهـا حاضر نمی شـود با او گفتگـو کند؛ بلکه 

محل اقامت او به دسـتور رضاخان، به محاصره 

نیروهـای نظامـی درمی آید.

خبر محاصره آقای قمی به مشـهد می رسـد. 

مـردم در 20 تیـر 1314، در اعتـراض بـه رفتـار 

ناشایسـت رژیم رضاخان، در مسـجد گوهرشـاد 

اجتمـاع می کنند. ایـن اعتراض ها و اجتماع ها 

ادامـه می یابـد و هـر روز بـر دامنـه آن افـزوده 

می شـود. در ایـن هنـگام از آیـت اهلل حائـری 

خواسـته می شـود کـه در اعتـراض بـه رفتـار 

رضاخـان و کوشـش او بـرای کشـف حجـاب 

اعامیـه ای صـادر کنـد، تلگرافـی بـه رضاخـان 

بزنـد و او را از ایـن کار بـاز دارد. آیـت اهلل حائـری 

در پاسـخ کسـانی کـه اصـرار دارنـد او اطاعیـه 

بدهـد، می گویـد: »ایـن اعتـراض هیـچ تأثیری 

نخواهـد داشـت«. نیـز وقتی اصرار و پافشـاری 

علمـا و فضـا زیاد می شـود، می گوید: »حربه ما 

مـردم هسـتند. مـردم آمـاده مبارزه بـا رضاخان 
45 نیستند«.

آیـت اهلل حائـری، 11 تیر 1304، 9 روز پیش از 

کشـتار مسـجد گوهرشـاد تلگرافی بـه رضاخان 

می زنـد و در آن تلگـراف می نویسـد:

»… احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علیه 

را منظـور داشـته و اهـم مقاصـد می دانسـته. 

فعـًا هـم بـه همین نظر عرضه مـی دارد: اوضاع 

حاضـره، کـه بـر خـاف قوانیـن شـرع مقدس و 

مذهـب جعفـری علیـه السـام اسـت، موجـب 

نگرانـی داعـی و عمـوم مسـلمین اسـت؛ البتـه 

بـر ذات ملوکانـه کـه امـروزه حامـی و عهـده دار 

نوامیـس اسـامیه هسـتند، حتـم و الزم اسـت 

کـه جلوگیـری فرماییـد. عمـوم اهالـی ایـران؛ 

بلکـه مسـلمین دنیـا را قریـن تشـکر فرمـوده، 

امیـد اسـت رفـع اضطراب ایـن ضعیف و عموم 
ملت شـیعه بشـود«.46

این تلگراف، بیانگر باور و عقیده حاج شـیخ 

عبدالکریـم اسـت و بـه روشـنی نشـان می دهد 

کـه از وضـع پیـش آمـده، سـخت نگـران بوده و 

آن را خاف شـرع و مذهب جعفری می دانسـته 

است.

در حقیقت، حائری با این تلگراف نامشـروع 
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بـودن رژیـم پهلـوی را اعـام کـرد، همان چیزی 

کـه رضاخـان را بـه خشـم آورد و سـبب شـده، 

پاسـخی نامناسـب و غیـر معمـول و بـه دور از 

ادب، آن هـم نـه بـه امضـای خود، یـا وزیر دربار 

و یـا نخسـت وزیر کـه معلـوم نیسـت از سـوی 

چـه کسـی نوشـته شـده اسـت؛ ولـی آن چـه که 

معلـوم اسـت، روی کاغـذی نوشـته شـده کـه 

مـارک ریاسـت وزرا را دارد؛ یعنـی بـه احتمـال 

زیـاد، فروغـی نخسـت وزیر، آن را نوشـته و برای 

آقـای حائری فرسـتاده اسـت.

متـن تلگـراف نخسـت وزیری بـه این شـرح 

ست: ا

»تلگـراف حضـرت مسـتطاب عالی به حضور 

شاهنشـاهی  همایـون  اعلیحضـرت  مقـدس 

)ارواحنـا فـداه( مشـعر بر این کـه اوضاع حاضره 

خـاِف قوانیـن شـرع مطهـر و مذهـب جعفری 

اسـت، بـا وجـود سـوابق معلومـه، فوق العـاده 

باعـث تعجـب و تغییر خاطـر مهر مظاهر گردید 

و کسـانی کـه ایـن قسـم افتراهـا می زننـد، امـر 

صـادر فرمودنـد قانونـًا تعقیـب درآورید.

اگر نظر حضرت مسـتطاب عالی، به اراجیف 

و اکاذیب شـایعه اسـت، عجب اسـت که بدون 

تحقیـق، ترتیـب اثـر داده، عنواناتـی که به هیچ 

وجـه، شایسـته مقـام مقدس ملوکانه نیسـت، 

فرموده ایـد و اگـر راجـع بـه لباس و کاه اسـت، 

بـاز از آراء صائبـه کـه در وجـود محتـرم سـراغ 

داشـتند، مایـه تعجب اسـت که ایـن قبیل امور 

موافقـت و مخالفـت بـه احکام شـرع مقدس را 

عنـوان می فرمایید.

بنده در عالم ارادت کیش خالصانه، معتقدم 

کـه شـیوه مرضیـه را کـه موجـب حسـن عقیده 

بنـدگان اعلیحضـرت همایونی نسـبت به وجود 

محتـرم بـوده از دسـت نـداده، در مطالبـی کـه 

عـوام و مردمـان بی اطـاع، یـا مغـرض به عرض 

عالی می رسـانند، تحقیق و تأمل کرده، قسـمی 

نفرماییـد کـه سـاعی جمیله که ذات خسـروانه 

بـرای ترقـی و تعالـی دولـت و ملـت، کـه یگانـه 

وسـیله اعـای کلمـه حقـه اسـت و ]؟[ جلـوه 

نمـوده، سـبب آزردگـی و تغییـر خاطـر مقـدس 

شـاهانه گردد.

در خاتمـه، بـاز خاطـر محتـرم را مسـتحضر 

می سـازد بـه ایـن نکتـه کـه کسـانی که ایـن 

عنوانات را تعقیب و اذهان عامه را به مفتریات 

و جعلیات مشـوب داشـته و مشـتبه می سازند، 
دچـار عقوبـت خواهند شـد«.47

از  پسـین؛  حادثه هـای  و  تلگـراف  ایـن 

جملـه رویـداد بسـیار غـم انگیـز گوهرشـاد کـه 

9 روز پـس از تلگـراف حـاج شـیخ بـه رضاخان، 

حـاج  موضـع  درسـتی  می پیونـدد،  بوقـوع 

شـیخ عبدالکریـم را نشـان می دهـد و حکایـت 

از شـناختی کـه ایشـان از آن برهـه داشـت، 

بی پروایـی رضاخـان و نیروهـای تحـت فرمـان 

او از کشـتار مـردم و انجـام هـر عمـل نکبت آلود 

و پراکندگـی مـردم و آماده نبـودن آنـان بـرای 

حرکـت و قیـام همه جانبـه کـه هنـوز گمـان و 

اندیشـه مـردم، بـا زالل معارف شـاداب نگردیده 

بـود و بـه آن رشـد و کمـال نرسـیده بـود که ثمر 

دهـد و راه روشـن را بهنـگام، از چـاه بازشناسـد.
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