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قانـونمتحدالشـکلنمودنالبسـهاتبـاعایرانیدرداخلهمملکـتدرتاریخ10
دی1307درمجلـسشـورایمّلـیبـهتصویـبرسـید.براسـاسایـنمصوبه
»کلیـهاتبـاعذکـورایـران...درداخلـهمملکـتمتکّلفهسـتندکـهملّبسبه
لباسمتحدالشـکلبشـوند«؛وتنهاهشـتگروهازروحانیون،شـاملمجتهدان
مجـازازسـویمراجـعتقلیـد،مراجـعامـورشـرعیهدهـاتبعـدازبرآمـدناز
عهـدهامتحانـات،مفتیـاناهلسـّنتوجماعـت،پیشنمـازاندارایمحراب،
محدثـانمجـازبـهروایتازسـویدوتـنازمجتهدان،طالبمشـتغلبهفقهو
اصـولپـسازبرآمـدنازعهـدهامتحان،مدرسـانفقهواصـولوحکمتالهی
وباالخرهروحانیانایرانیغیرمسـلمان،مسـتثنیشـدند.سـپسدربارهمراجع
تقلیدتصریحشـدهاسـت:»اشـخاصیکهمرجعیتوقبولعامهآنهاحّیًاومّیتًا
مسـلمباشـدازقبیلمرحومانآیاتاللهشـیرازی،خراسـانی،مازندرانیویزدی
وحضـراتآیاتاللـهنائینـی،اصفهانیوشـیخعبدالکریم«.)جعفریودیگران،

ـ44( 1371،سـندشـماره7،ص47ـ

با آزمون سلطه
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در ابتـدای مذاکـرات مربـوط بـه ایـن قانون، 

دولـت بـرای ایجـاد محدودیـت 

از  گـروه  دو  بـرای  بیشـتر 

مستثناشـده ها یعنـی محدثـان 

مجاز به روایت و طاب مشـتغل 

بـه فقـه و اصول، پیشـنهاد نمود 

این دو ماده به این شـرح تغییر 

بـا دادن  یابـد: »محدثیـن کـه 

امتحـان موفـق بـه اخـذ تصدیق 

از طـرف وزارت معـارف بشـوند 

]و[ طـاب و مشـتغلین به فقه و 

اصـول ]نیز[ پس از دادن امتحان 

و تحصیل تصدیق وزارت معارف 

حـق تقاضـای جـواز لبـاس روحانیـت خواهنـد 

داشـت«.)منظوراالجداد، 1380، سـند شماره 4، 

ــ 8( بدیـن ترتیـب قانـون متحدالشـکل  ص 9ـ 

نمـودن البسـه زمینـه کنترل و محدودسـاختن 

فراهـم  آزمون  گیـری  طریـق  از  را  روحانیـون 

سـاخت. پـس از تصویـب ایـن قانـون بافاصله 

اسـفند 1307  در  امتحـان طـاب  نظامنامـه 

توسـط هیئـت دولـت تصویـب شـد.   

  نظام نامه امتحان طالب
ایـن نظام نامـه اعـام می  دارد که همه سـاله 

در مـاه فروردیـن در تهـران و مراکـز ایـاالت و 

والیـات، مجلـس امتحـان طـاب علـوم فقـه و 

اصول منعقد خواهد شـد؛ سـپس ضمن اشـاره 

بـه هیئـت ممتحنـه و حضور علمـای باد در آن 

و نحـوه اعطـای تصدیـق طلبگـی و تصدیق  نامه 

مدرسـی، اعـام مـی  دارد که طاب باید هرسـال 

در ایـن آزمون  هـا شـرکت جسـته و تصدیق خود 

را تأییـد و تجدیـد کنند.)مرکـز 

تاریخـی وزارت  اسـناد  بررسـی 

اطاعـات، 1378، سـند شـماره، 

سـند پیوسـت، شـماره 26 و 27، 

ــ 616(  ص 618ـ 

ناکامـی کارگـزاران حکومـت 

پهلـوی اول در کنتـرل و تحدیـد 

درصـدد  علمیـه،  حوزه  هـای 

نقـش  بیش ازپیـش  برآمدنـد 

مراجـع و مجتهـدان را از مداخله 

در امـور روحانیـت و از آن جملـه 

صـدور جـواز عمامـه و تصدیـق 

بـا  منظـور  ایـن  بـرای  و  کم رنـگ  محدثـی 

تأسـیس نهادهـای آموزشـی جدیـد بـه موازات 

حـوزه علمیـه، ایـن اختیـارات را بـه دولتمردان 

بسـپارند. یکی از این سـازوکارها طرح تأسـیس 

دانشـکده معقـول و منقـول و مراکـز مشـابه 

بـود کـه بعدهـا توسـط وزارت معارف پیشـنهاد 

شـد. وزارت معـارف، کـه مسـئول امتحانـات 

طـاب بـود، از طریـق مدرسـان ایـن دانشـکده 

و  مـی داد  انجـام  را  الزم  برنامه ریزی هـای 

به تدریـج دانشـکده فـوق بـه مـوازات حوزه های 

علمیـه گسـترش یافـت، به گونه ای که طی یکی 

از تغییـرات انجام شـده در نظام نامـه یادشـده، 

در تاریـخ 15 بهمـن 1315، نظام نامـه جدیدی با 

عنـوان: »نظام نامـه امتحان طاب و تشـخیص 

مدرسـین معقـول و منقـول« تدویـن گردید که 

براساس آن »هیئت وزراء... بر طبق پیشنهاد... 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مسـتظرفه نظر 

حکومــت  کارگــزاران  کامــی  نا
پهلــوی اول در کنتــرل و تحدیــد 
درصــدد  علمیــه،  حوزه  هــای 
نقــش  بیش ازپیــش  برآمدنــد 
مراجــع و مجتهــدان را از مداخلــه 
ــه  ــت و از آن جمل ــور روحانی در ام
صــدور جــواز عمامــه و تصدیــق 
ایــن  بــرای  و  کم رنــگ  محدثــی 
نهادهــای  تأســیس  بــا  منظــور 
آموزشــی جدیــد بــه مــوازات حــوزه 
بــه  را  اختیــارات  ایــن  علمیــه، 

بســپارند. دولتمــردان 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

116
بـه لـزوم رفـع نواقص نظام نامـه امتحان طاب 

و تشـخیص مدرسـین معقول و منقول مصوبه 

15 اسـفند 1307 موارد ذیل را به 

جـای نظام نامـه سـابق تصویـب 

نمودند«. براسـاس این تغییرات 

»موعـد امتحـان از فروردیـن ماه 

هـر سـال بـه خردادمـاه تغییـر 

یافتـه و هم چنیـن مقرر شـد که 

مفـاد امتحـان مطابـق مقررات و 

برنامه قسمت مقدماتی و نهایی 

دانشـکده معقول و منقول انجام 

گیـرد. هیئـت ممتحنیـن نیز به 

اسـتادان  و  مدرسـین  اعضـای 

دانشـکده مذکـور واگـذار گردید. 

در پایـان نیـز تصریـح شـد کـه 

اعطـای  و  مدرسـی  امتحانـات 

درجـه علمـی دانشـگاه فقـط در 

دانشـکده معقـول و منقـول در 

تهـران انجـام شـود.) جعفری و دیگـران، 1371، 

ــ 160( سـند شـماره 65، ص 162ـ 

 تأسیس مؤسسه وعظ و خطابه
مؤسسـه وعـظ و خطابـه کـه وابسـته بـه 

دانشـكده معقـول و منقـول دانشـگاه بـود، كار 

رسـمى خـود را از مهـر 1315 ش. آغـاز كـرد. 

)زهیـری، 1379، ص 51( و در مهـر سـال 1317 

رسـما بـه كار خـود خاتمه داد. اين مؤسسـه كه 

بـراى تربيـت اكابـر بـود، از ميـان وعـاظ و اهـل 

منبر سراسـر كشـور، كسـانى را كه داراى شـرايط 

الزم بودنـد، انتخـاب و بـه اسـتخدام وزارت 

معـارف در آورد.

ايـن مؤسسـه بـا دو هدف اساسـى، تشـكيل 

: شد

1. ايجـاد مركزى بـراى تربيت 

روحانيـون وابسـته بـه دولـت و 

مخالـف:  روحانيـون  تضعيـف 

كـه  رضاخـان  پليسـى  دولـت 

پايـگاه قـوى روحانيـت و نفـوذ 

آنـان در بيـن مـردم و واكنـش 

آنان را نسـبت به مسـئله كشـف 

حجـابـ  على رغم كنترل بسـيار 

شـديدـ  و از همـه مهم تـر واقعه 

مسـجد گوهرشـاد، ديـده بـود و 

بـه قـدرت روحانيـت در ايجـاد 

مـوج مخالفـت برضـد اصاحات 

رضاشـاهى آگاه بـود؛ عـاوه بـر 

كنتـرل و نظـارت آنان، بـه ايجاد 

جديـدى  آموزشـى  نهادهـاى 

پرداخـت كـه از طريـق آن بتواند محتواى فكرى 

روحانيـت را تغييـر دهـد و آنـان را بـه دولـت 

وابسـته كنـد.

طريـق  از  رژيـم  سياسـت هاى  تبليـغ   .2

هدايـت افـكار و آشـنا سـاختن عامه بـه اوضاع 

عصر جديد: براى ايجاد اصاحات و نوسـازى در 

كشـور كـه بـر اسـاس الگوهاى غربـى پايه ريزى 

شـده و در پـى زدودن ارزش هـا و سـنت هاى 

اجتماعى بود، رژيم بر آن شـد تا با تشـكيل اين 

مؤسسـه و تربيـت آخوندهـاى دربارى، آنها را به 

ميـان عامـه مـردم بفرسـتد، تـا خطابه هايى در 

زمينـه مسـائل تاريخـى، ...، اجتماعـى و اصول 

کــه  رضاخــان  پلیســی  دولــت 
نفــوذ  و  روحانیــت  قــوى  پایــگاه 
کنــش  وا و  مــردم  بیــن  در  آنــان 
آنــان را نســبت بــه مســئله کشــف 
ــرل بســیار  حجــابـ  علی رغــم کنت
شــدید ـ و از همــه مهم تــر واقعــه 
گوهرشــاد، دیــده بــود و  مســجد 
ایجــاد  قــدرت روحانیــت در  بــه 
مــوج مخالفــت برضــد اصاحــات 
گاه بــود؛ عــاوه بــر  رضاشــاهی آ
کنتــرل و نظــارت آنــان، بــه ایجــاد 
جدیــدى  آموزشــی  نهادهــاى 
ــد  ــه از طریــق آن بتوان پرداخــت ک
محتــواى فکــرى روحانیــت را تغییــر 
دهــد و آنــان را بــه دولــت وابســته 

کنــد.
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تجددخواهـى و شاه دوسـتى و آشـنا نمـودن 

عمـوم بـه ترقيـات روزافـزون كشـور در عصـر 

جديـد ايـراد كننـد. )همـان، ص 53(

محمدرضـا پهلـوى كـه در آن موقـع وليعهـد 

بـود، طـى ديـدارى از مؤسسـه 

وعـظ و خطابه، به موضوع اصلى 

آنهـا كـه همانـا جنـگ و مبـارزه 

بـر ضـد اوهـام و خرافـات ـ مـراد 

دينـى  سـنت هاى  و  ارزش هـا 

حاكـم بـر جامعـه بـود ـ اسـت 

اشـاره مى كند. )كوهستانى نژاد، 

)1370

مهم تريـن علـت انحـال اين 

مؤسسـه، عدم اسـتقبال وعاظ و 

روحانيـون از ايـن طـرح و عـدم 

شـركت در كاس هـاى آن بـود. هميـن امـر، 

دولـت را مجبور سـاخت تـا از راه تهديد و اخطار 

بـه وعـاظ و اهـل منبـر، آنان را به شـركت در اين 

طـرح وادار سـازد.با ايـن حـال، برنامه ريزان اين 

مؤسسـه و وزارت معـارف در اجبـار روحانيـون 

بـه ايـن امـر، موفقّيتـى حاصـل نكـرده و پس از 

مدتـى ناگزيـر شـدند آن را منحـل كننـد.

گزارش هـای بعدی نشـان می دهد مجموعه 

این تدابیر برای آموزش وعاظ با ناکامی مواجه 

شـد؛ چنان کـه گزارشـی از حکومـت تهـران و 

توابع به تاریخ 30 مهر 1315 از امتناع 31 نفر از 

معّممـان بـرای معرفی در کاس وعظ و خطابه 

حکایـت می کنـد کـه در پـی آن رئیس الـوزرای 

وقـت دسـتور برداشـتن عمامـه ایـن وعـاظ از 

سـوی شـهربانی را صـادر کـرده اسـت. گـزارش 

دیگر به تاریخ 19 بهمن 1315 از دسـتورالعملی 

بـه کانتری هـا حکایـت می کنـد که الزم اسـت 

آنهـا »بـه وعـاظ و اهـل منبـر اخطـار نماینـد در 

صـورت خـودداری از تحصیـل در مؤسسـه وعظ 

لبـاس  پوشـیدن  از  خطابـه  و 

خواهنـد  ممنـوع  روحانیـت 

شـد«. )جعفری و دیگران، 1371، 

اسـناد شـماره 151 و 155، ص 

320 و 326( به هرحال اسـتقبال 

نکـردن روحانیـان از برنامه هـای 

ایـن مؤسسـه، ضربه ای اساسـی 

بـر ماهیت وجـودی آن وارد کرد، 

به گونه ای کـه در فاصلـه ای کمتر 

از دو سال پس از تأسیس آن، در 

مهـر 1317 عمـًا مؤسسـه منحل 

اعـام گردید.

  ناسـازگی حـوزه بـا قانـون متحدالشـکل کـردن 
لباس

بررسـی اسـناد و مـدارک نشـان می دهـد 

قانـون  اجـرای  و  اعـام  بـدو  همـان  از  کـه 

متحدالشـکل کـردن لبـاس، روحانیانـی کـه در 

هشـت گـروه مسـتثنیات قـرار نگرفتـه بودند و 

ناچـار می بایسـت تغییـر لباس می دادنـد، و به 

جـای عبـا و عمامـه، کت و شـلوار و کاه پهلوی 

می پوشـیدند، درصـدد برآمدنـد بـه شـکل های 

مختلـف بـا ایـن قانـون مقابلـه کننـد. واقعیت 

امـر ایـن اسـت کـه طـی سـده های متمـادی، 

علمـا، در جایـگاه یـک طبقـه اجتماعـی متنفذ، 

فـارغ از این گونـه محدودیت هـا، در جامعـه 

بررســی اســناد و مــدارک نشــان 
می دهــد کــه از همــان بــدو اعام و 
اجرای قانون متحدالشکل کردن 
لبــاس، روحانیانــی کــه در هشــت 
نگرفتــه  قــرار  مســتثنیات  گــروه 
بودنــد و ناچــار می بایســت تغییــر 
لبــاس می دادنــد، و بــه جــای عبــا 
کاه  کــت و شــلوار و  و عمامــه، 
پهلــوی می پوشــیدند، درصــدد 
برآمدنــد بــه شــکل های مختلــف 

ــا ایــن قانــون مقابلــه کننــد. ب
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فعالیـت می کردنـد، امـا با تصویـب این قوانین 

و اجـرای آنهـا ممکـن بـود تحـت اراده و سـلطه 

رضاشـاه قرار گیرند؛ ازاین رو عده ای از آنها برای 

بقـا و حفـظ اسـتقال خـود درصـدد برآمدنـد بـا 

ایـن قوانیـن مقابلـه کننـد؛ چنان کـه گزارشـی 

مربـوط بـه حکومـت قم و خلجسـتان بـه تاریخ 

ــ دو مـاه بعـد از ابـاغ مصوبه  7 اسـفند 1307ـ 

ـ حاکی اسـت کـه »مطابق  اتحـاد شـکل لباسـ 

اطاعـات حاصلـه، اشـخاصی کـه به هیچ وجـه 

داخل هشـت طبقه مسـتثنیات ]از اتحاد شـکل 

لبـاس[ نیسـتند، شـروع بـه پـاره ای عملیـات و 

اقدامـات نموده انـد کـه جـزء مشـمولین اتحاد 

لبـاس نشـوند. من جملـه چند نفر که تا به حال 

به هیچ وجـه صاحـب محـراب نبوده و سـابقه به 

ایـن جریـان نداشـته اند، حالیـه بـه دسـایس، 

شـده اند«  نمـاز  مشـغول  و  تهیـه  مسـجدی 

)حکایـت کشـف حجـاب، 1380، ص 118( 

اصفهـان یکـی از شـهرهایی بـود کـه علمای 

آن نامه هـای اعتراض  آمیـز زیادی برای مقامات 

حکومـت ارسـال کردنـد. علمـای ایـن شـهر در 

مـوارد دیگـری ماننـد قیـام آقا نـوراهلل اصفهانی 

و اعتـراض  بـه وضعیـت نامناسـب پوشـش 

ـ پادشـاه افغانسـتان ـ  همراهـان امان اهلل خانـ 

در سـفر بـه ایـران، سـوابقی در اعتـراض علیـه 

حکومت داشـته  اند؛ به همین دلیل سـختگیری 

بیشـتری نسـبت بـه علمای این شـهر بـه انجام 

رسـیده اسـت. در یکـی از گزارش  هـای دولتـی 

آمده اسـت: »مسـئله جواز عمامه در اصفهان... 

طبـق دسـتورات صـادره از مرکـز، تحـت نظـر 

رؤسای ادارات با کمال دقت رسیدگی و خاتمه 

یافته و در تمام شـهر اصفهان، که سـابقًا مملو 

از معمـم بـود، ]در مرحلـه اول[ عده تقلیل یافته 

آنهـا بالـغ بـر هفت صـد نفر می شـد... ]در مرحله 

دوم[ بـه 344 نفـر می رسـد«. در پایـان بار دیگر 

تأکیـد شـده اسـت: »آنچـه کـه منظـور ]هیئـت 

حاکمـه[ بـوده در این قسـمت ]اصفهان[ با دقت 

به عمل آمده است«.)جعفری و دیگران، 1371، 

سـند شـماره 226، ص 466(

اقـدام بـه ارسـال عریضه هـای تظلم خواهی 

نسـبت بـه احقـاق حقـوق خود از سـوی علمای 

ایـن شـهر ادامـه می  یابـد، چنان کـه در یکـی از 

ایـن نامه هـا به نام »هیئت مدرسـین اصفهان« 

و بـه تاریـخ 24 دی 1314 خطـاب بـه حاکـم 

اصفهـان، نسـبت بـه عـدم صـدور جـواز عمامه 

بـا وجـود قبولـی در امتحانـات مربوطـه و اخـذ 

رتبه مدرسی از سوی وزارت معارف، گایه می

کنند: »دعاگویان قریب دو سـال اسـت چندین 

عریضـه ارسـال... و به هیچ گونـه جوابی مفتخر 

نشـده ایم. حـال آنکـه عـرض دعاگویـان مطابق 

قانـون اسـت ... در امتحانـات مربوطـه شـرکت 

و در سـال 1312 بـه رتبـه مدرسـی نائـل شـده و 

وزارت معـارف نیـز تصدیق مدرسـی مـا را صادر 

کـرده« امـا »موافـق نظام نامـه و عمـل سـایر 

شـهرهای ایـران، جـواز ]عمامـه[ دعاگویـان تـا 

حال بایسـتی مرحمت شـده باشـد ]که نشده[... 

تأخیـر آن موجـب حیـرت گردیـده« اسـت. در 

پایـان نیـز تقاضـا نموده انـد: »مسـتدعی آنکـه 

امـر بـه صـدور فرمایند تا آسـوده خاطر مشـغول 

ایـام شـوکت مسـتدام«.  باشـیم.  دعاگویـی 

این گونه به این نامه پاسـخ داده شـد: »چنانچه 



14
01

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
   

هم 
فد

و ه
هم 

زد
شان

ره 
شما

119
]مجوزهـا[ مخالـف بـا نظام نامه هـای جدیـد 

نباشـد البتـه بـه وظیفـه قانونـی عمـل خواهـد 

شـد«.)منظوراالجداد، 1380، اسـناد شـماره 37 

ــ 33( ـــ 36، ص 34ـ 

در نامـه دیگـری از یک روحانی به نام محمد 

ثقة االسـام بـه نمایندگـی از روحانیـون تبریـز 

بـه تاریـخ 15 دی 1315، خطـاب بـه محمود جم 

ـ مراتـب اعتراض علما  ـــ رئیس الـوزرای وقتـ 

و روحانیـون دربـاره سـخت  گیری  ها نسـبت بـه 

لبـاس روحانیـت و تعقیب محاکمـه آنها اعام 

و درخواسـت شـد تـا پـاره ای اصاحـات در ایـن 

بـاره انجـام شـود. بـا توجـه بـه نـگاه بدبینانـه 

حکومـت و قصـد آن برای سـخت  گیری نسـبت 

بـه روحانیـت، محمـود جـم رئیس الـوزرا در 

پاسـخ کوتـاه خـود بـه تاریـخ 1 بهمـن 1315 بـا 

اشـاره بـه این که »تصمیم دولت 

در قانـون اتحـاد شـکل بـه خیـر 

اسـامیت بـود کـه هـر ناکسـی 

خود را بدون استحقاق در مسلک 

روحانیـون کـه مقـام شـامخی 

دارنـد منسـلک نکنـد« یـادآوری 

کـرده اسـت: »مجتهدیـن مجـاز، 

ائمـه جماعـت و محدثیـن بـر 

طبـق شـرایط مقـرره در قانـون 

آزاد و کسـی مزاحم نیسـت«. در 

پایـان نیـز تصریـح کـرده اسـت: 

»اگـر بعضـی اشـخاصی بـدون 

اسـتحقاق از لبـاس روحانیـت 

سوءاسـتفاده می کننـد بایـد جلوگیـری شـود. 

عـدم رضایـت آنهـا را دولـت وقعـی نخواهـد 

ـ 23( گذاشت«)همان، سند شماره 20، ص 25ـ 

مقابـل  در  حائـری  آیت  اللـه  منفـی  مبـارزه   
آزمون گیری

در زمان اجرای طرح متحدالشکل نمودن البسه 

ریاست حوزه علمیه قم بر عهده آیت اهلل حائری 

بـود. وی کـه از سرسـختی رضاشـاه بـا خبر بود 

تدبیـری اندیشـید تا این که نـه تنها موجودیت 

حـوزه را از خطر نابودی توسـط رضاشـاه نجات 

دهـد بلکه فراینـد آزمون  گیـری را طوری پیش 

برد که رژیم رضاخانی را در رسیدن به اهدافش 

نـاکام سـازد. بنابرایـن وی کـه متوجـه مقاصد 

شـاه بـرای نابودی حـوزه بود با زیرکـی به جای 

مخالفـت بـا اصـل آزمون  گیـری تـاش کـرد تا 

در اجـرای آن اختـال ایجاد کنـد. وی با وجود 

وزارت  دخالـت  بـا  مخالفـت 

معـارف رضاشـاه در امـور حـوزه 

علمیـه، اجازه داد تـا اين وزارت 

از طـاب آزمـون بـه عمـل آورد. 

آیـت اهلل العظمـی گلپایگانـی با 

اشـاره به ایـن نکتـه می  فرمايد: 

» در زمـان مرحـوم آقـا شـیخ 

عبدالکریـم ... از طـرف آمـوزش 

و پـروش خواسـتند امتحاناتـی 

از طـاب بـه عمـل آورنـد، آقـا 

شـیخ عبدالکریم نیز قبول کرد«. 

)کریمی، 1378، ص 13(

حائری برای ناكامی دسـتگاه 

رضاشـاهی و كم  اثركـردن پيامدهـای آزمـون

 گیـری از طـاب، اقدامات زیرکانه  ای انجام داد:

ح  طــر اجــرای  زمــان  در 
البســه  نمــودن  متحدالشــکل 
بــر  قــم  علمیــه  حــوزه  ریاســت 
ــود. وی  ــری ب ــت اهلل حائ ــده آی عه
کــه از سرســختی رضاشــاه بــا خبــر 
ــه  ــا این ک ــری اندیشــید ت ــود تدبی ب
از  را  حــوزه  موجودیــت  تنهــا  نــه 
خطــر نابــودی توســط رضاشــاه 
فراینــد  بلکــه  دهــد  نجــات 
آزمون گیــری را طــوری پیــش بــرد 
کــه رژیــم رضاخانــی را در رســیدن 

ســازد. کام  نــا اهدافــش  بــه 
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1 مخالفـت بـا برگزاری آزمون 

در تهـران؛ یکـی از موارد اختاف 

میـان آیـت اهلل حائـری و وزارت 

معـارف برگـزاری آزمون در تهران 

بـود. آیـت اهلل حائری ضمن ابراز 

مخالفـت بـا چنیـن تصمیمی از 

سـوی وزارت معـارف، معتقـد 

بـود: »اعـزام طـاب ... بـه تهران 

خیلـی اشـکال دارد، در صورتـی 

کـه به ممتحنین سـوء ظن دارند 

که ممکن اسـت نسـبت به طلبه 

ارفـاق نماینـد امـر شـود کـه هیئـت ممتحنین 

از تهـران بیاینـد و اعـزام طلبـه مزبـور بـه تهران 

اشـکال دارد و تقاضـا دارنـد که امتحانات طاب 

در قـم بشـود«. )همـان( اصـرار ایشـان بـر ایـن 

خواسـته موجـب تسلیم  شـدن رژیـم گردیـد و 

سـرانجام بـه دسـتور محمـود جم، وزیـر داخله، 

آزمـون طـاب در قـم برگـزار گردید.

2 نظـارت حائـری بـر برنامه  هـای درسـی و 

آزمون  هـا؛ آيت  اهلل حائری همواره اعام می كرد 

كـه »تشـکیل چنین مدرسـه و تهیـه یک چنین 

طـاب علـوم دینیـه البتـه باید تحـت نظر من و 

پروگرامـی کـه مـن می  دهـم اداره شـود. وزارت 

معـارف نبایـد مداخلـه در ایـن قسـمت داشـته 

باشـد. خـودم پروگرام آنهـا را تهیه و ممتحنین 

الزم را انتخـاب خواهـم کـرد. اگـر دولـت قصـد 

دارد کـه یـک چنیـن طابـی تهیـه نمایـد، البته 

بایـد تحـت نظـر مـن باشـد و اگـر نمی  خواهـد 

طـاب علـوم دینیـه داشـته باشـد مـن ابـدًا 

مداخلـه نکـرده و در خانـه خود خواهم نشسـت 

و هـر نـوع معـارف می  خواهـد 

مدرسـه را تنظیـم و پروگرام آنها 

را تهیـه نمایـد« )همـان،ص 12(

بـه  ایشـان  قاطـع  برخـورد 

عقب  نشـینی دولـت از تصمیـم 

شـد  سـبب  و  انجامیـد  خـود 

همچنـان آزمون  هـا بـه صـورت 

پیوسـته و بـا نظـارت حداقـل 

دو نفـر از سـوی وزارت معـارف 

برگـزار شـود اما ناظـر اصلی آیت 

اهلل حائری بود و توسـط ايشـان 

مـورد بازرسـی و بازبینـی قرار می گرفت. در کنار 

آزمون طاب آزمون مدرسـان نیز برگزار می  شـد 

و آنهایـی کـه قبـول می  شـدند مجـوز تدریـس 

آزمون  هـا  ایـن  در  طـاب  می گرفتند. غالبـا 

شـرکت می  کردنـد تـا اواًل، از سـوی رژیـم خلـع 

لبـاس نگردنـد؛ ثانیـًا، از اعـزام بـه خدمت نظام 

رهایـی یابنـد؛ ثالثـًا، امـکان ادامـه تحصیـل در 

حـوزه را بيابنـد. 

بدیـن ترتیـب آیت اهلل حائری با هوشـمندی 

اداره امـور را در اختيـار خـود می  گيـرد تـا جايی 

كـه اعتمـاد رضاشـاه را جلـب می  كنـد و شـاه 

تدریجـًا برخـی اختیارات را بـه او واگذار و حتی 

مدارک صادره از سـوی ایشـان را مورد تایید قرار 

می دهـد. محمـود جـم در جواب نامـه فرماندار 

قم می  نویسـد »در جواب مراسـله شـماره 1103، 

اشـعار مـی  دارد کـه البتـه تصدیقـی کـه جناب 

مسـتطاب حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری بـه 

امضای خودشـان داده باشـند معتبر اسـت...« 

)همـان، 15( بـه هـر تقدیـر آیـت اهلل حائـری 

آزمــون  طــاب  آزمــون  کنــار  در 
و  می  شــد  برگــزار  نیــز  مدرســان 
می  شــدند  قبــول  کــه  آنهایــی 
مجــوز تدریــس می گرفتند. غالبــا 
طــاب در ایــن آزمون  هــا شــرکت 
، از ســوی رژیــم 

ً
می  کردنــد تــا اوال

از   ،
ً
ثانیــا نگردنــد؛  لبــاس  خلــع 

اعــزام بــه خدمــت نظــام رهایــی 
ادامــه  امــکان   ،

ً
ثالثــا یابنــد؛ 

بیابنــد.  را  حــوزه  در  تحصیــل 
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توانست با درایت، از خطرات طوفان سهمگینی 

کـه سیاسـت  های تمرکزگرایانـه رضاشـاه پیش 

روی حوزه قرار داده بود به سـاحل امن برسـاند. 

افزایـش صـدور مجوزهـای اجتهـاد و   3

محدثـی از سـوی مراجـع؛ در چنیـن وضعیتـی 

یکـی از راهکارهایـی کـه مراجـع 

و مجتهدان مشـهور کوشـیدند با 

توسـل بـه آن، از کاهـش شـدید 

جلوگیـری  روحانیـون  تعـداد 

کننـد، صـدور مجوزهـای اجتهاد 

و محدثـی بـرای علمایـی بود که 

شـناخت نسـبی از آنها داشـتند. 

آیـت اهلل حـاج شـیخ  عبدالکریـم 

رئیـس  و  بنیان گـذار  حائـری، 

حـوزه علمیـه قـم، در مقـام یکی 

از مراجـع مسـلم، حـق صـدور اجـازه اجتهـاد 

بـرای مجتهـدان را داشـت. وی از زمـره کسـانی 

بـود کـه در مـوارد مقتضـی به صـدور این مجوز 

اقدام می کرد. براسـاس اسـناد موجود، ایشـان 

بـرای حجت االسـام آقاسـیدعلی نجف آبـادی، 

مقیـم اصفهـان، و آقـای آقامیـرزا صدرالدیـن 

و آقـای آقـا سـیدمحمدباقر قزوینـی در تاریـخ 

11 آذر 1314 اجـازه اجتهـاد صـادر کـرده اسـت.

)منظوراالجـداد، 1380، اسـناد شـماره 7 و 8، 

ــ 13( محمدتقـی فلسـفی واعـظ نیز در  ص 14ـ 

خاطراتـش نقـل کرده کـه جواز محدثی اش را به 

واسـطه سـفارش پـدرش از یـک مجتهـد مقیـم 

تهران به نام آقا شـیخ حسـین یزدی اخذ نموده 

حجت االسـام  مبـارزات  و  اسـت.)خاطرات 

فلسـفی، تهـران: مرکـز اسـناد انقاب اسـامی، 

1376، ص 80(  تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، 

طـی ارسـال نامـه ای خطاب به آیـت اهلل حائری 

در تاریـخ 18 آذر 1308 بـه ایـن اقـدام ایشـان 

اعتراض نموده و خاطرنشـان کرده اسـت: »مقرر 

فرماییـد در صـدور جواز ماحظات دقیقه مرعی 

و بـه شـهادات برخـی از صاحبان 

اغـراض شـخصیه اکتفا نشـود«. 

سـند   ،1379 )منظوراالجـداد، 

ــ 349( شـماره 1، ص 350ـ 

رضاشـاه  علمـا،  و  مراجـع 

نظـام  آن  سیاسـت گذاران  و 

الزم  صاحیـت  صاحـب  را 

عمامـه  مجـوز  صـدور  بـرای 

بـرای  ازایـن رو  نمی دانسـتند؛ 

مقابله با این برنامه، به خود حق 

می دادنـد کـه بـه صدور اجـازه اجتهاد و محدثی 

بـرای افـراد دارای صاحیـت اقدام نمایند. البته 

مـدت کوتاهـی پـس از این اقدامات، سـوءظن 

کارگزاران ادارات مربوطه برانگیخته شـد و آنان 

نیـز بـه بهانه های مختلف چنیـن مجوزهایی را 

باطل اعام  کردند. صدراالشـراف، از دولتمردان 

متنفـذ حکومتـی آن عصـر، کـه میانـه ای نیـز با 

علمـا داشـت، در خاطراتـش نقـل کـرده اسـت: 

»سـیل تصدیـق اجتهـاد و محدثـی از نجـف بـه 

سـوی ایـران جـاری شـد و هر آخونـدی تصدیق 

اجتهاد و یا محدثی در دسـت داشـت«، سـپس 

افـزوده اسـت متقابـًا: »از آن طـرف، شـهربانی 

اعتنایـی بـه ایـن تصدیقات نکرده و بسـیاری را 

توقیف و بعضی ها را به تراشیدن ریش تکلیف 

ــ  و اذیـت می کـرد«؛ )صـدر، 1364، ص 306ـ 

و  رضاشــاه  علمــا،  و  مراجــع 
نظــام  آن  سیاســت گذاران 
الزم  صاحیــت  صاحــب  را 
عمامــه  مجــوز  صــدور  بــرای 
بــرای  ازایــن رو  نمی دانســتند؛ 
مقابلــه بــا ایــن برنامــه، بــه خــود 
صــدور  بــه  کــه  می دادنــد  حــق 
اجــازه اجتهــاد و محدثــی بــرای 
اقــدام  صاحیــت  دارای  افــراد 

. ینــد نما
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305( البته چنین اقداماتی به اقتضای شـرایط 

این گونـه  فرازونشـیب هایی داشـت و بعضـًا 

اعمـال می شـد. سـخت گیری ها 

بـه عنـوان مثـال وقتـی تعـداد محدثیـن 

همدان رو به افزایش گذاشت، سرتیپ درگاهی 

در مکاتبـه بـا وزارت داخلـه، او را از عاقبـت کار 

برحـذر داشـت کـه اگـر ایـن رونـد اجـرا شـود نه 

تنهـا از تعـداد روحانیـون کاسـته نخواهد شـد، 

بلکـه روز بـه روز بـر تعـداد آنهـا هـم افـزوده 

خواهـد شـد. متـن کامـل ایـن مکاتبـه بـه این 

شـرح اسـت: »براثر صدور دو نسخه متحدالمال 

از مرکـز راجـع بـه اجـرای قانـون اتحاد الشـکل 

البسـه از نظمیـه همـدان راپـورت می دهنـد 

کلیـه معممیـن همـدان کـه عـده آنهـا بالـغ بر 

135 نفـر می باشـد، اجـازه اجتهـاد یـا محدثـی 

تحصیـل کـرده و از اداره حکومتـی جـواز ابقـای 

عمامـه خـود را دریافت نموده انـد. عاوه بر این 

کـه از معممیـن کسـر نشـده، ممکـن اسـت بـا 

ایـن ترتیـب بـر عده فعلـی آنها نیز افزوده شـود 

و بـه طـوری کـه معلـوم شـده مجتهدینـی کـه 

تصدیـق محدثـی بـه اشـخاص می دهنـد بدون 

هیـچ ماحظـه و دقـت هر کس بـه آنها مراجعه 

می کننـد تصدیـق می دهنـد و مایلنـد کـه بـر 

عـده معممین افزوده شـود. فعـا به این طریق 

قضیـه در جریـان اسـت و اجـرای حکـم بـا ایـن 

حال صورت خوشـی نداشـته و نتیجه معکوس 

خواهد شـد. )جعفری و دیگران، 1371، ص40(

مصـوب  اولیـه  قانـون  بـه  تبصره  هایـی 

کـه  افـزوده شـد  لبـاس متحد الشـکل  شـده 

محدودیت هـا و فشـارها را افزایـش مـی داد، 

بـه عنـوان مثـال وزارت داخلـه طـی نامـه ای به 

مجلـس شـورای ملی خواسـتار لغو مـاده پنجم 

و ششـم »قانـون متحد الشـکل نمـودن البسـه« 

شـد. طبق ایـن دو ماده محدثین می توانسـتند 

تنهـا بـا گرفتـن اجـازه روایت از دو نفـر مجتهد، 

شـوند.  معـاف  یکسـان  لبـاس  پوشـیدن  از 

طـاب هـم کـه مشـغول تحصیل فقـه و اصول 

بودنـد می توانسـتند بـا اسـتمرار بـه تحصیـل و 

موفقیـت در امتحانـات خـود ملبـس بـه لباس 

روحانیـت گردنـد. امـا طبق مـواد جدیدی که از 

سـوی وزارت داخلـه بـه نظامنامـه اولیـه الحاق 

شـد، محدثیـن هـم باید از طـرف وزارت معارف 

طـاب  و  می کردنـد  دریافـت  تصدیق نامـه 

مشـغول بـه تحصیـل در فقـه و اصـول پـس از 

امتحان و به دسـت آوردن تصدیق نامه از سـوی 

وزارت معارف حق داشـتند تقاضای جواز لباس 

نمایند.)منظوراالجـداد،1380، ص 8 و9( بنابـر 

دسـتورالعملی که از سـوی همایون سیاح)وزیر 

داخله( در سـیزدهم خرداد ماه1315 برای ایالت 

خراسـان ارسـال شـد، ائمه جماعاتـی که دارای 

محراب در یکی از مساجد بوده و همواره به اقامه 

نمازهـای جماعـت می پرداختنـد، بایـد ابتـدا از 

سـوی شـهربانی محل هم تایید می شـدند تا به 

آنها جواز پوشـیدن لباس داده شـود. محدثینی 

هـم کـه از قبـل دارای جـواز لبـاس بودنـد یـا به 

تازگـی اجـازه روایـت بـه دسـت آورده بودند هم 

باید صاحیت شـان از سـوی اداره معارف مورد 

تاییـد قـرار می گرفـت، اما آن دسـته از محدثین 

کـه جـواز آنهـا از سـوی کمیسـیون تجدیـد نظر 

صـادر شـده بـود هم مجددا بایـد جوازهای خود 
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را جهـت تاییـد بـه اداره معارف عـودت دهند تا 

مجـددا مـورد رسـیدگی قرار گیـرد. در پایان این 

بخشـنامه ایـن طـور آمـده بـود کـه؛ در غیـر این 

مـوارد همـه بایـد »به تغییر لباس عودت شـوند 

ایـن اقـدام باید بـه فاصله یک ماه بعد از وصول 

ایـن متحد المـال خاتمـه پیـدا کند.«]آرشـیو 

سـازمان اسـناد ملی، منشـا سند 

290، ش حلقـه 7، ش پرونـده 

]215

بخشـنامه،  ایـن  طبـق 

اشـخاصی کـه قبـًا در امتحـان 

وزارت معـارف بـه آنهـا ارفـاق 

شـده و جـواز گرفتـه بودنـد بایـد 

در اسـرع وقـت جوازهـای خـود 

را تحویـل داده و هـرگاه از عهـده 

و  برمی آمدنـد  مجـدد  امتحـان 

هم چنیـن از لحـاظ اخاقی الیق 

و شایسـته پوشـیدن لباس روحانیت شـناخته 

می شـدند، می توانسـتند مجـددا جـواز عمامـه 

دریافـت کننـد. عـاوه بـر این»جـواز اشـخاصی 

کـه تصدیـق مدرسـی گرفتـه و اشـتغال بـه 

تدریـس ندارنـد یـا جـواز محدثی دارنـد و به کار 

دیگـر مشـغول هسـتند بایـد مسـترد و ملـزم به 

اسـتعمال لبـاس متحدالشـکل شـوند.« 

بـه هـر تقدیـر، افزایـش صـدور مجوزهـای 

اجتهـاد، محدثـی و مدرسـی، بحرانـی را بـرای 

کارگزاران دولت پهلوی به وجود آورد و تا مدت ها 

آنها را درگیر سـاخت. از سـویی بسـیاری از علما 

تحـت فشـار قـرار گرفتنـد تا در اعطـای مجوزها 

تسـامح نکننـد و تعـداد زیـادی از مجوزهـا و 

تصدیق  هـای مدرسـی و اجـازه محدثـی باطل یا 

اعتبار آنها محدود به یک سـال شـد. رسـیدگی 

بـه ایـن امـور نـه تنهـا منابـع انسـانی و وقـت 

زیـادی را بـه خـود اختصـاص داد بلکـه تمرکـز 

سیاسـتگذاران و سیاسـتمداران پهلـوی را در 

سـایر امور مختل سـاخت. سـرانجام این مبارزه 

منفـی، رژیـم را در برنامه  هـای 

حوزه  هـای  کنتـرل  و  سـرکوب 

علمیـه نـاکام سـاخت. 

و  رضاشـاه  برافتـادن  بـا 

بـر  محمدرضاشـاه  قرارگرفتـن 

تخـت سـلطنت، وی کـه قدرت و 

جسـارت پدر را نداشـت و کشـور 

در تـب و تـاب اشـغال توسـط 

متفقیـن بـود، فضـای سیاسـی 

کشـور تلطیـف شـد و بـه طـور 

حیرت  انگیـزی از سـخت  گیری 

هـا علیـه حـوزه و روحانیـت کاسـته شـد.  

اولیـن نامـه آیـت اهلل کاشـانی بـه فروغی در 

17 مهـر 1320، یعنـی یـک مـاه و نیـم بعـد از 

سـقوط رضاشـاه نشـان دهنده دغدغه و اهتمام 

جـدی او در ایـن زمینـه اسـت. وی در ایـن نامه 

مفصـل بـا اعـام این کـه »ایام اسـتبداد و ظلم 

و بیـداد و نقـض قانـون سـپری شـده« یادآوری 

کرده اسـت: »در این چند سـال ]گذشـته[ انواع 

وسـایل و حیـل که بـرای برانداختن تحصیات 

علـوم دینیـه و کنـدن ریشـه روحانیـه اتخـاذ 

شـد... ضربـت آخـر آن بود که مـدارس قدیمه را 

تخلیـه نمـوده و جایـگاه محصلیـن جدیـد قـرار 

داده و کل قلم سـرخ انقراض بر روی این رشـته 

بــا برافتــادن رضاشــاه و قرارگرفتــن 
تخــت  بــر  محمدرضاشــاه 
و  قــدرت  کــه  وی  ســلطنت، 
جســارت پــدر را نداشــت و کشــور 
توســط  اشــغال  تــاب  و  تــب  در 
سیاســی  فضــای  بــود،  متفقیــن 
طــور  بــه  و  شــد  تلطیــف  کشــور 
حیرت  انگیــزی از ســخت  گیری  ها 
علیــه حــوزه و روحانیــت کاســته 

  . شــد
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]روحانیـت  شـیده اند و ظاهـرًا مقصـود آن بـود 

کـه... یـک نفـر عالـم بـه علـوم دینیـه در بیـن 

مردم نباشـد و به کل دین و آیین از بین برود«. 

او در ادامـه، پـس از اشـاره بـه کشـف حجـاب و 

هشـدار بـه این که »چند روز اسـت بـاز متعّرض 

روسـری های زن هـا می شـوند« دربـاره اتحـاد 

شـکل لباس خاطرنشـان سـاخته اسـت: »اصل 

ایـن قانـون ]اتحـاد شـکل لبـاس[ بی موقـع و 

مقصـود از آن خفیـف نمـودن طبقـه روحانیـت 

کـه مانـع چپـاول و غارتگـری و مظالـم دیگـر 

بودنـد، بـوده« و در پایـان از نخسـت وزیر تقاضـا 

نمـوده اسـت دسـتوراتی صـادر نمایـد تـا »از 

ایـن عملیـات ناهنجـار مخالف قانـون و دیانت 

معجـًا جلوگیـری و عمـوم مّلـت را امیـدوار و 

شـاکر فرمایید«.

فروغـی کـه به فراسـت دریافتـه بود اوضاع و 

احوال زمانه عوض شـده و ناچار از دادن پاسـخ 

اسـت در حاشـیه نامـه نوشـت: »جـواب بدهید 

در بـاب رفتـار مأموریـن بـا نسـوان دسـتور داده 

شـده اسـت که متعّرض نباشـند در سایر مسائل 

هـم بـه ترتیب االهم فاالهم اقدام خواهد شـد. 

البتـه جـواب را قـدری با تعارفـات تهیه کنید«. 

پاسـخی به همین مضمون نیز به کاشـانی داده 

ـ 29( شد.)خشـونت و فرهنگ، ص 31ـ 

البتـه ایـن وضعیـت دوام نیافـت و پـس از 

رحلت آیت  اهلل بروجردی و افزایش قدرت شـاه، 

موضـوع آزمون  گیـری از طـاب دوبـاره مطـرح 

شـد و در اوایـل دهـه چهـل آیین  نامـه و برنامـه 

تحصیلـی طـاب از طریـق آمـوزش و پرورش به 

اطـاع علمـای وقـت رسـانده شـد. بـا مخالفت 

علمـا بویـژه آیـت  اهلل گلپایگانـی، دولـت کـه از 

جلـب رضایـت علمـا و مراجـع ناتـوان مانـده و 

پاسـخ مثبتـی دریافـت نمی  کند، تاش می  کند 

رأسـًا اقدام به برگزاری آزمون از طاب نماید. از 

ایـن پـس دور جدیـدی از منازعات میان حوزه و 

روحانیـت بـا دولـت پهلـوی آغاز می  شـود و روز 

بـه روز تنگناهـای تازه ای پیـش روی حوزویان 

قـرار می  گیـرد و ایـن کارزار تـا سـقوط سـلطنت 

پهلـوی ادامـه می  یابد.

پی نوشت :
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

1. علیرضـا زهیـری،  )1379( عصـر پهلـوی بـه روایـت 
اسـناد، قـم، نشـر معـارف.

2. علیرضـا کریمـی،  )1378( رژیـم شـاه و آزمون  گیری 
از طالب، تهران، انتشـارات مرکز اسـناد انقالب اسالمی

خطابـه،  و  وعـظ  مؤسسـه  کوهسـتانی نژاد،  مسـعود   
.1370 بهـار  اول،  دفتـر  اسـناد،  گنجینـه 

پــس از رحلــت آیــت  اهلل بروجــردی 
و افزایــش قــدرت شــاه، موضــوع 
دوبــاره  طــاب  از  آزمون  گیــری 
دهــه  اوایــل  در  و  شــد  ح  مطــر
برنامــه  و  آیین  نامــه  چهــل 
تحصیلــی طــاب از طریق آموزش 
علمــای  اطــاع  بــه  پــرورش  و 
ــت  ــا مخالف ــد. ب ــانده ش ــت رس وق
علمــا بویــژه آیــت  اهلل گلپایگانــی، 
دولــت کــه از جلــب رضایــت علمــا 
و مراجــع ناتــوان مانــده و پاســخ 
مثبتــی دریافــت نمی  کنــد، تــاش 
 اقــدام بــه برگــزاری 

ً
می  کنــد رأســا

آزمــون از طــاب نمایــد.
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3. تغییر لباس و کشـف حجاب به روایت اسـناد، تهران: 
مرکز بررسی اسـناد تاریخی وزارت اطالعات، 1378.

4. مرتضـی جعفـری و دیگـران )1371( واقعـه کشـف 
حجـاب: اسـناد منتشرنشـده از واقعـه کشـف حجـاب 
در عصـر رضاخـان، تهـران: سـازمان مـدارک فرهنگـی 
مطالعـات  و  پژوهـش  موسسـه  و  اسـالمی  انقـالب 

. فرهنگـی
 )1380( منظوراالجـداد،   سیدمحمدحسـین،   .5
سیاسـت و لبـاس: گزیـده اسـناد متحدالشـکل شـدن 
انتشـارات سـازمان  تهـران:  ـــ 1318،  البسـه 1307 
اسـناد ملی ایران. مؤسسـه فرهنگی قدر والیت )1380( 
حکایـت کشـف حجـاب، تهـران: موسسـه فرهنگی قدر 

والیـت.
و  خاطـرات  فلسـفی،  محمدتقـی  حجت االسـالم   .6
مبـارزات )1376( تهران: مرکز اسـناد انقالب اسـالمی.

 )1379( منظوراالجـداد،  سیدمحمدحسـین،   .7
و  اسـناد  اجتمـاع:  و  سیاسـت  عرصـه  در  مرجعیـت 
گزارش هایـی از آیـات عظـام نائینـی، اصفهانـی، قمی، 

شـیرازه. تهـران:  بروجـردی،  و  حایـری 
8. محسـن صـدر، )1364( خاطـرات صدراالشـراف، 

تهـران: وحیـد.


