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ریتفگشار

تاریــخ پهلــوی و خصوصــًا رضــا شــاه پهلــوی، بــه 

ــدان  ــه اســام و تشــیع از ســوی خان ــر ب ــل تظاه دلی

وی از ســویی و مبــارزه و مخالفــت علنــی بــا اصــول 

مذهــب تشــیع ماننــد عــزادار ی و حجــاب و روحانیت 

ــد رقــص و آواز  ــج محرمــات مســّلمی مانن و... وتروی

ــان  ــر، در می ــوی دیگ ــی و... از س ــروبات الکل و مش

ایــران دارای ویژگــی هــای  تاریــخ شاهنشــاهی 

ــد. ــردی می باش ــه ف ــر ب ــاوت ومنحص متف

چراکــه تــا آن زمــان، پادشــاهان غیــر مســلمان بــا 

ــه  ــلمان ب ــاهان مس ــد و پادش ــارزه می کردن ــام مب اس

ــود آن  ــد و از وج ــت می کردن ــام  حمای ــر از اس ظاه

بــه نفــع حکومــت خــود اســتفاده می کردنــد، اّمــا رضــا 

شــاه پهلــوی، بــا وجــود ادعــای مســلمانی، بــا اســام 

و مســّلمات احــکام اســامی بــه مخالفــت برخواســت 

و حکومــت خــود را حکومتــی متمایــز در میــان 

ــرار دارد. ــاهی ق ــای شاهنش حکومت ه

بررســی بخشــی از رفتارهــای رضــا خــان و 

مخالفــت وی بــا برخــی از احــکام اســامی و واکنــش 

علمــاء و مراجــع در آن زمــان می توانــد کمــک 

ــه از  ــن بره ــتر ای ــه بیش ــناخت هرچ ــه ش ــایانی ب ش

ــن  ــه ای ــوص ک ــی الخص ــد، عل ــته باش ــخ داش تاری

ــمند از  ــی ارزش ــیرین وبیانات ــی ش ــا خاطرات ــخ ب تاری



ریتفگشار رضا شاه قلدر  8 9 

ســوی حضــرت آیــت اهلل اســتاد ســید احمــد مــددی 

ــد. ــده باش ــراه ش هم

ناگفتــه نمانــد بــه دلیــل خواندنــی تــر کــردن ایــن 

کتابچــه، تصاویــِر غالبــًا کمیــاِب مرتبــط بــا هــر متــن 

ــن  ــا در ای ــور م ــد منظ ــم، هرچن ــه کرده ای را ضمیم

کتــاب، روایــت تمــام تاریــخ پهلــوی نبــوده ونیســت.

 امید است که این تاش ناچیز، مقبول افتد.

سید محمد علوی

13 رجب 1440 قمری

عکس رضا خان میر پنج قبل از پاد شاهی در دوران 

وزارت جنگ در زمان احمد شاه قاجار 
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مقدمم

ــاه،  ــی ش ــد عل ــس از محم ــددی: )پ ــت اهلل م آی

ــط  ــژه ای توس ــرایط وی ــا ش ــار ب ــاه قاج ــد ش احم

مجلــس عالــی بــه ســلطنت رســید امــا بــه دلیــل کــم 

ــداد  ــام ن ــا کاری انج ــا مدته ــودن، ت ــال ب ــن و س س

زیــرا دوازده ســاله بــود و در واقــع عضــد الملــک - 

اولیــن نایب الســلطنه احمدشــاه و بــزرگ ایــل قاجــار 

ــاه  ــد ش ــت. احم ــت گرف ــه دس ــلطنت را ب ــور س - ام

ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــلیم النفســی ب ــرد س ــًا ف اساس

بعــد از ســفری کــه احمــد شــاه بــه انگلســتان داشــت، 

ــد  ــار کنن ــد وی را برکن ــم گرفتن ــا تصمی ــی ه انگلیس

ــران  ــور ای ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــان را ب ــا خ و رض

روی کار بیاورنــد، لکــن در ایــران بــا طــرح جمهوری 

احمد شاه قاجار در یکی از سفر های خود به اروپا 
احمدشاه در فروردین ۱۳۰۳ رضاخان را از ریاست 

الوزرایی عزل کرد، ولی با حمایت نکردن مجلس و حمایت 
شدید مردم طرفدار او مجبور شد بار دیگر رضاخان را 

نخست وزیر کند.
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موافقــت نشــد، آقــای شــیخ مرتضــی حائــری، فرزنــد 

ــه  ــوزه  علمی ــس ح ــری، مؤس ــم حائ ــد الکری ــیخ عب ش

ــنفکران  ــی روش ــه حت ــد ک ــده می گفتن ــه بن ــم - ب ق

آنزمــان، ماننــد عشــقی و امثــال او، کــه شــعر و ترانــه 

ــد،  ــق نبودن ــا طــرح جمهــوری مواف ــز، ب ــد نی می گفتن

ــا طــرح جمهــوری  پــدر آقــای حائــری هــم موافــق ب

ــد( ــران نبودن در ای

در ســوم اســفند 1۲۹۹ احمدشــاه در برابــر کودتای 

ســیدضیاء و رضاخــان میرپنــج قــرار گرفــت و مجبــور 

ــی انتخــاب  ــه ریاســت الوزرای ــاء را ب ــید ضی ــد س ش

کنــد. احمدشــاه در خــرداد 1300 بــا کمــک رضاخــان 

ــه  ــق ب ــد، موف ــده می ش ــپه نامی ــردار س ــک س ــه این ک

عــزل ســیدضیاء شــد.

احمــد شــاه پــس از بازگشــت از ســفر دومــی که به 

اروپــا داشــت، بــا ســقوط کابینــه مشــیرالدوله در آبــان 

130۲ مجبــور شــد به رغــم میــل قلبــی اش، رضاخــان 

احمد شاه قاجار در کنار رضاخان میر پنج 
)سردار سپه( وزیر جنگ وقت ایران.
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سردارســپه را کــه در همــه ایــن مــدت وزیــر جنــگ 

ــگ  ــد و بی درن ــاب کن ــت وزیری انتخ ــه نخس ــود، ب ب

در همــان آبــان 130۲ ایــران را بــار دیگــر بــه مقصــد 

فرانســه تــرک کــرد. ایــن ســفر در واقــع آغــازی بــر 

تبعیــد احمدشــاه بــود. احمدشــاه در فروردیــن 1303 

ــی  ــرد، ول ــزل ک ــی ع رضاخــان را از ریاســت الوزرای

بــا حمایــت نکــردن مجلــس و حمایــت شــدید مــردم 

طرفــدار رضاخــان، مجبــور شــد بــار دیگــر رضاخــان 

ــد. ــت وزیر کن را نخس

ــس  ــا رأی مجل ــرانجام ب ــان 1304 س ــم آب  در نه

شــورای ملــی، احمدشــاه از پادشــاهی خلــع و سلســله 

قاجاریــه منقــرض اعــام شــد. 

مــاده واحــده خلــع قاجاریــه بــه ایــن شــرح بــود: 

مجلــس شــورای ملــی بــه نــام ســعادت ملــت، انقراض 

ســلطنت قاجاریــه را اعــام نمــوده و حکومــت موقتــی 

را در حــدود قانــون اساســی و قوانیــن موضوعــه 

هفتم مرداد ۱۳۰۳، روز 

ت سردار سپه 
استیضاح دول

س شورای ملی، 
توسط مجل

س شاهد درگیری 
صحن مجل

ش با 
رضاخان و هواداران

ت استیضاح 
س و اقلی

مدر

س، رضاخان 
کننده بود. مدر

ت را در سه مورد به 
و دول

استیضاح کشید.
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مملکتــی بــه شــخص آقــای رضاخــان پهلــوی واگــذار 

ــول  ــت موک ــی حکوم ــف قطع ــن تکلی ــد. تعیی می کن

ــر  ــرای تغیی ــه ب ــس مؤسســان اســت ک ــر مجل ــه نظ ب

مــواد 3۶-3۷-3۸-40 متمــم قانــون اساســی تشــکیل 
ــران، ۲۸۲-۲۸1( ــی ای ــزاب سیاس ــر اح ــخ مختص ــار، تاری ــود. )به می ش

ــت  ــایش یاف ــًا گش ــه متعاقب ــان ک ــس مؤسس مجل

رضاخــان را بــا نــام رضاشــاه پهلــوی پادشــاه ایــران 
ــامی( ــواد شیخ االس ــر محمدج ــار اث ــاه قاج ــیمای احمدش ــرد. )س ــام ک اع

آیــت اهلل مــددی: )باعــث تعجــب اســت کــه 

ــرف  ــروطه از ط ــاه مش ــوان پادش ــه عن ــان ب ــا خ رض

ــه وی  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــاب ش ــا انتخ ــس ه انگلی

یکــی از افــرادی بــوده کــه در زمــان قیــام ســتار خــان 

در تبریــز بــر علیــه محمــد علــی شــاه قاجــار، بــرای 

ــود، در آن زمــان  ــه تبریــز شــده ب ســرکوب وی روان

اســلحه شــصت تیــر بــه تازگــی وارد ایــران شــده بــود 

ــن ســاح  ــش از ای ــان ارت ــط بعضــی از فرمانده و فق

متن نطق افتتاحیه مجلس مؤسسان توسط رضا 

پهلوی، پس از خلع قاجاریه از سلطنت.
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ــان  ــا خ ــا رض ــی از آنه ــه یک ــد ک ــتفاده میکردن اس

میرپنــج بــوده، و جــزو فرماندهــان اصلــی قــزاق بــود، 

ــن پیشــینه  ــا ای ــردی ب ــن ف ــه چنی و تعجــب اســت ک

ــد پادشــاه  ــد ســال بع ــا مشــروطیت، چن ــارزه ب در مب

ــای  ــوز ادع ــز هن ــّره ی او نی ــود و ک ــروطیت میش مش

ــروطیت را دارد.( ــاهی مش پادش

رضا خان میرپنج )پهلوی( روز اول حکومت و تاج 

گذاری در کاخ گلستان بعد ار انقزاض حکومت قاجار 

با حکم مجلس مؤسسان.
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هاش ا ر ب رضا شاه

آیــت اهلل مــددی: ) معــروف بــود و در زمــان 

ــز ایــن مطلــب منتشــر شــده  محمــد رضــا پهلــوی نی

ــالگی در  ــه س ــا س ــان را در دو ی ــا خ ــه رض ــود ک ب

قهوه خانــه ای در بیــن راه شــمال بــه تهــران پیــدا 

ــه ایــن دلیــل کــه وقتــی مــادر رضاخــان  ــد، ب کرده ان

ــن راه در  ــده، در بی ــران می آم ــه ته ــوه ب ــواد ک از س

قهــوه خانــه ای، فکــر کــرده کــه بچــه بــر اثــر ســرما 

ــده  ــیاه ش ــش س ــون بدن ــت، چ ــرده اس ــرض م و م

ــه  ــرده و ب ــا ک ــه ره ــه را در قهوه خان ــذا بچ ــوده، ل ب

تهــران مــی آیــد، بــر حســب اتفــاق ســربازی کــه از 

آن منطقــه عبــور می کــرده، صــدای گریــه ی بچــه را 

می شــنود، بــه همیــن دلیــل بچــه را بــا خــود بــه تهــران 
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ــا  ــوی ه ــود پهل ــی خ ــد، یعن ــزرگ می کن ــرد و ب می ب

ــد  ــان مانن ــه رضا خ ــد ک ــول کرده ان ــااًل قب ــم اجم ه

بچــه ی ســر راهی بــوده، همانطــور کــه در بیــن مــردم 

معــروف بــوده کــه رضــا شــاه بچــه ســر راهی اســت.(

ــود  ــردان خ ــاب م ــوی در کت ــا پهل ــد رض محم

ــد:  ــن می نویس ــود اینچنی ــدر خ ــورد پ ــاخته در م س

)رضــا شــاه چهــل روزه بــود کــه پــدرش را از دســت 

ــران  ــه طه ــی، او را ب ــه زندگ ــرای ادام ــادرش ب داد. م

آورد تــا بــا کمــک خویشــان شــوهرش زندگــی کنــد. 

طفــل شــیرخوار در عــرض راه، کــه هــوا فــوق العــاده 

ســرد بــود، ســرمازده شــد و چیــزی نمانــده بــود که در 

ــود.( ــرده ش ــش پژم ــت غنچــه ی حیات ــان وق هم

آیــت اهلل مــددی: )رضــا خــان جلســه ای تشــکیل 

ــجره نامه ای  ــودش ش ــرای خ ــه ب ــه در آن جلس داد ک

و  ساســانیان  نســل  از  را  خــود  و  کنــد  درســت 

انوشــیروان معرفــی کنــد، کــه در آن جلســه کســی از 

رضاخان پهلوی در 

بامداد روز سوم 

اسفند سال ۱299 

س 
ت پ

چند ساع

از کودتا، در کنار 

اتومبیل مصادره 

ت الدوله 
شده نصر

فیروز.



هاش ا ر ب رضا شاه رضا شاه قلدر  24 25 

ــه:  ــد ک ــعر را می خوان ــت ش ــن بی ــی ای متنب

ــّدی  ــی /  و بج ــرفوا ب ــل ش ــرفت ب ــی ش ال بقوم

ــدودی،  ــرت(  البج ــی فخ ــا: و بنفس ــوت )ی عل

ترجمــه: بســبب خاندانــم گرانمایــه نگشــتم بلکــه 

ــش  ــتند و بکوش ــه گش ــن گرانمای ــبب م ــم بس خاندان

)یــا بکمــک بخــت( خویــش بــزرگ و برتــر شــدم نــه 

بســبب نیاکانــم )دیــوان متنبــی ص ۱9(، و منظــورش 

ایــن بــود کــه ساســانیان بایــد بــه تــو افتخــار کننــد 

ــا  ــه اصــل و نســب آنه ــه انتســاب ب ــازی ب ــو نی و ت

ــداری( ن

ــه  ــب ب ــم( منتس ــر یتی ــام )دخت ــه ن ــی ب در کتاب

ــد  ــاه ق ــده عکــس ســربازی کوت ــرح پهلــوی، نگارن ف

ــی  ــا کرمان ــرزا رض ــار می ــه کن ــره را ک ــیه چه و س

ــه  ــق ب ــه، متعل ــرار گرفت ــاه ق ــن ش ــر الدی ــل ناص قات

ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــدر رضــا شــاه می دان پ

ــو فــردا انتســاب  ــا رادی فــرح پهلــوی در گفتگویــی ب

میرزا رضای کرمانی در بند بعد از به قتل رساندن ناصر الدین 

شاه در پنجاهمین سالگرد حکومتش در حرم حضرت عبد العظیم.



هاش ا ر ب رضا شاه رضا شاه قلدر  26 27 

ــی  ــد و م ــی می دان ــودش را جعل ــه خ ــاب ب ــن کت ای

ــن،  ــم م ــه اس ــادی ب ــای زی ــراً کتاب ه ــد: )ظاه گوی

ــوری  ــاه، در جمه ــرادران ش ــادر و ب ــه م ــادرم، ملک م

ــه همــه ســاختگی اســت.  اســامی چــاپ می شــود ک

ــه فارســی  ــن در خــارج ب ــاب م ــه کت ــن ک ــد از ای بع

چــاپ شــد، در جمهــوری اســامی دو جلــد کتــاب بــه 

نــام »دختــر یتیــم« نوشــته فــرح پهلــوی، چــاپ کردند 

ــرح«  ــرم ف ــاب »دخت ــی کت ــه ســاختگی اســت. حت ک

کــه بــه اســم مــادرم چــاپ شــده نیــز جعلــی اســت و 

مــادرم هرگــز خاطراتــی ننوشــت. تــازه در ایــن کتــاب 

ــی کــه مــادرم  نوشــته اند: )ترجمــه انگلیســی(، در حال

ــرد( ــت نمی ک ــی صحب ــگاه انگلیس هیچ
در تمام دوران خدمت ۱۷ ساله رضا شاه و در طول ۳۷ سال 

سلطنت محمدرضا شاه هیچ تاریخ نگار و نویسنده ای حق نداشت 
به این مطلب اشاره کند و هیچ عکسی از پدر رضا شاه به چاپ 
نرسید و هر وقت این عکس معروف به مناسبت های تاریخی 

در نشریات چاپ می شد، فقط زیر آن می نوشتند: »میرزا رضا 
کرمانی« قاتل ناصرالدین شاه! و اشاره ای به نام امنیه ای که 

زنجیر میرزا رضا را در دست داشت نمی کردند.
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ساش سوه  ا علمی  رضا شاه

ــا  ــول آق ــوردی از ق ــای بجن آیــت اهلل مــددی: )آق

ــان،  ــول پدرش ــراً از ق ــی ظاه ــی آمل ــد تق ــیخ محم ش

بــرای بنــده نقــل فرمودنــد کــه: در مــورد ســندی کــه 

ظاهــراً وقــف نامــه بــود و بــه دلیــل وجــود اختافاتــی 

کار بــه رضــا خــان رســیده بــود، رضــا خــان بــه ســند 

اشــکاالت دقیــق علمــی می گرفــت، امــا بــه نظــر مــن 

- آیــت اهلل مــددی - قــول فصــل در مــورد علمیــت و 

ســواد رضــا خــان، نامــه ای در حــدود ســه یــا چهــار 

ســطری اســت کــه ملــک الشــعرای بهــار در جلــد اول 

ــا  ــد رض ــان محم ــه در زم ــی ک ــبک شناس ــاب س کت

پهلــوی بــه چاپ رســیده، بــه مناســبتی از روی دســت 

خــط رضــا خــان نقــل میکنــد و در حاشــیه ی آن نیــز 

رضاخان میر 

پنج )پهلوی 

( نگهبان 

ت هلند در 
سفار

ایران در کنار 

وزیرمختار 

هلند.
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توضیــح می دهــد کــه وی عینــًا متــن و امــای رضــا 

خــان را، بــدون تصحیــح لغــات، منعکــس کــرده اســت 

ــود، و  ــاه مشــخص بش ــات رضــا ش ــدار معلوم ــا مق ت

ــتباهات  ــه اش ــم ک ــه می بینی ــطر نام ــه س در آن دو س

ــه  ــده ک ــن عقی ــذا ای ــود دارد، ل ــیاری وج ــی بس امای

ــول  ــورد قب ــد م ــرف باش ــواد ص ــی س ــان ب ــا خ رض

نیســت و از طرفــی مطلبــی کــه آقــای بجنــوردی نقــل 

فرمودنــد نیــز بســیار بعیــد اســت(

ملــک الشــعرای بهار،نامــه ای از رضاخــان را 

ــمت  ــود و در س ــرتیپی ب ــه س ــه دارای درج ــی ک زمان

فرماندهــی فــوج همــدان قــرار داشــت، نقــل کــرده کــه 

در آن لغــت قــراق هائــی را » قــزاق هــای «، مامــور را 

»معمــور«، هســتند را »حســتند«، بزنیــد را » بــه زنیــد 

«، صــورت را » ســورت « و بعــد از را »بعــدز« نوشــته 

و نامــه را بــه عنــوان » رضــای ســرتیپ « امضــا کــرده 

اســت.

رضا خان میرپنج 

پ مختلط 
فرمانده تی

همدان در میان افراد 

پ: ۱- مرتضی 
تی

یزدان پناه 2- ایرج 

مطبوعی ۳- رضا 

خان پهلوی )میرپنج(
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ــان ِ  ــا خ ــت از رض ــه ای اس ــرو نام ــر روب تصوی

ســوادکوهی کــه در زمــان ســرتیپی بــه صــادق خــان 

ــرح  ــای خــود را از او مط ــه ه ــته و گای ــب نگاش نای

ــت،  ــده اس ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــت و ب ــاخته اس س

رضــا خــان  در ایــن چنــد خــط، نــوزده فقــره غلــط 

امایــی دارد! از صــدر کام کــه بــا “مغــرب الخاقــان” 

)مقــرب الخاقــان( آغــاز مــی شــود تــا کلماتــی مثــل 

ــت”  ــچ(، “معموری ــچ” )هی ــرف(، “ح ــرف” )ط “ت

ــه(، ”  ــچ وج ــه هی ــح” ) ب ــه حــچ وج )ماموریت(،”ب

کاغــز” ) کاغــذ( والــخ کــه در متــن آن رخ مــی نمایــد.

ــان:  ــا خ ــی رض ــط امای ــر از غل ــه پ ــن نام مت

»مغــرب الخاقــان صــادق خــان نایــب انشــاله احــوال 

ــرف  ــه از ت ــت ک ــی اس ــت مدت ــما خوبس ــامتی ش س

شــما حــچ اطاعــی نــدارم الزم بــود کــه بجهــه شــما 

بــه نویســم و خــودم را یــادآوری میکنــم کــه در وقــت 

ــه شــما کاری  ــن معموریــت مــن ب ــه ای رفتــن شــما ب

دستخط دیده نشده رضا شاه )رضا خان(

 دستخطی منسوب به رضا خان میر پنج ) پهلوی ( در 

هنگام فرماندهی نیروهای قزاق همدان.
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رجــوع کــردم و تاکونــون بــه حــچ وجــح از ترف شــما 

اقدامــی نشــده اســت تعجــب میکنــم از شــخس شــما 

ــد  ــن بکنی ــای م ــاای در کاره ــی اعن ــدر ب ــن ق ــه ای ک

اگــر شــما موفــق نــه شــدید الزم بــود بــه نــوی ســید 

از بــرای مــن کــه مــن نمــی توانــم بــه ایــن کار برســم 

تــا مــن یــک... دیکــر روانــه دارم بــه ایــن کار خاتمــه 

دهــد. البتــه بــه محــض رســیدن کاغــز فــوری جــواب 

بدهیــد و اجــاره نامچــه را هــم بــه توســت همــان کاغز 

ــه  ــر دیگــر روان ــک نف ــا ی ــد ت ــه داری ــا پســت روان ب

کنــم بــه ایــن کار رســیده کــی نمایــد ســرتیپ رضــا(

ــود  ــردان خ ــاب م ــوی در کت ــا پهل ــد رض محم

ــد:  ــن می نویس ــود اینچنی ــدر خ ــورد پ ــاخته، در م س

ــه  ــب را ب ــن مطل ــاه ای ــا ش ــه رض ــد ک ــور ش )چط

ــود،  ــه ب ــود، او کــه مدرســه نرفت ــی درک کــرده ب خوب

درس اقتصــاد هــم کــه نخوانــده بــود، بــه کشــور هــای 

خارجــه هــم کــه مســافرت نکــرده بــود، پــس بــه چــه 

رضا خان سردار سپه در میان 

ت 
عده ای از نظامیان از راس

۱. جان محمد امیرعایی  

2.محمدصادق کوپال ۳. رضا 

ض 
خان سردار سپه 4. علی ریا

5. علی نقدی 6. قاسم خان والی 

۷. عباسقلی جایر 8. جعفرقلی 

بیگلرپور 9. مرتضی یزدان پناه 



ساش سوه  ا علمی  رضا شاه رضا شاه قلدر  36 37 

ــش  ــود، علت ــده ب ــق را فهمی ــب دقی ــن مطل ــت ای عل

ــای  ــافرت ه ــخصی و مس ــات ش ــت، تجربی ــاده اس س

ــا و  ــه در کوهه ــبها ک ــه ش ــا و چ ــه روزه ــی، چ دائم

ــود.( ــرده ب دشــتها بســر ب

آیــت اهلل مــددی: )معــروف اســت کــه رضــا خــان 

ــل  ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــی می ک ــی چاقوکش در جوان

ــه ی  ــز جــای ضرب ــروی ســمت چــپ صــورت او نی اب

ــت،  ــوده اس ــران ب ــای ته ــزو الوات ه ــو دارد و ج چاق

بنــده خــودم دیــدم همســر ســوم رضــا خــان در 

ــال  ــت س ــدود بیس ــران، ح ــون ای ــه ای در تلوزی برنام

ــاز  ــی نم ــط گاه ــان فق ــه: رضــا خ ــت ک ــش، میگف پی

می خوانــد و همیشــه مقیــد بــه نمــاز نبــود، و بــه مــن 

میگفــت کــه: چــرا نمــاز عربــی را می خوانیــم وقتــی 

رضاخان میر پنج معنــای آن را نمی فهمیــم؟(

)پهلوی( هنگام 

ش تیراندازی 
آموز

ت 
با مسلسل شص

تیر به نیروهای 

قزاق.
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 سشم سی م زره قسهه سا

آیــت اهلل مــددی: )رضــا شــاه در اوایل شاهنشــاهی 

ــن  ــود، او اولی ــی ب ــیار مذهب ــراً بس ــل از آن ظاه و قب

ــزاق را او تأســیس  ــی در ارتــش و ق دســته ســینه زن

ــن  ــی در بی ــینه زن ــته س ــل از آن دس ــا قب ــرد و ت ک

ــن  ــه صــورت رســمی وجــود نداشــت، اولی ــش ب ارت

ــه دســتور رضاشــاه  ــا روز عاشــورا ب ــزاق ه دســته ق

در خیابــان هــا بــه صــورت رســمی ســینه زنی و 

عــزاداری کردنــد، و شــعار معروفشــان هــم ایــن بــود 

کــه:

اگر در کربا قزاق بودی 

 حسین بی یاور و تنها نبودی.(

آیــت اهلل بــدال، کــه خــود از نزدیــک ایــن دســته را 

دسته عزاداری 

و زنجیر زنی 

قزاق ها در اوایل 

ت رضا خان 
حکوم

پهلوی و قبل از 

ت کلی  
ممنوعی

عزاداری و روضه 

خوانی.
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ــی  ــد: )...وقت ــه می گوی ــف آن این گون ــده در وص دی

قــرار شــد دســته  قزاق هــا وارد منــزل آقــای بهبهانــی 

ــراد  ــام اف ــش تم ــزل گنجای ــه من ــرای اینک ــود، ب ش

را داشــته باشــد از ورود افــراد پراکنــده و بچه هــا 

ــن اجــازه  ورود داشــتم  ــی م ــد ول ــری می کردن جلوگی

ــازی و  ــغول ب ــتان[ مش ــراه ]دوس ــه هم ــا ب و در آنج

ــم و  ــای نظ ــرای تماش ــی ب ــم. حت ــت وخیز بودی جس

ترتیــب قزاق هــا و انضبــاط شــدیدی کــه میــان آنــان 

حاکــم بــود، جلــوی دســته می دویدیــم. معــروف بــود 

کــه می گفتنــد در ایــن دســته  یــک ســِر ســوزنی ضعف 

و سســتی و بی نظمــی  وجــود نــدارد. خــود رضاخــان 

ــی زد و  ــر م ــتون س ــه جــای س ــه هم ــره ب ــد فرف مانن

ــه  ــام حسین)علیه الســام( گل ب ــزای ام ــه در ع ــی ک در حال

پیشــانی مالیــده بــود، قزاق هــا را مرتــب می کــرد. مــن 

و میــر ســید حســین بهبهانــی از قســمت اندرونــی منزل 

ــن  ــای ســید کمال الدی ــار آق ــی شــدیم و کن وارد بیرون

تصویر نوحه خوانی 

و عزاداری در کاخ 

محمدرضا شاه 

پهلوی سال ۱۳5۰ 

ماه محرم الحرام.
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ــان  ــه افرادش ــا شــمعی ک ــا ب ــته  قزاق ه ایســتادیم. دس

بــه نشــانه عزاداری امــام حســین در شــام غریبــان بــه 

دســت داشــتند، وارد شــدند و دقایقــی بعــد نشســتند. 

رضاخــان مقابــل آقاســیدکمال روی زمیــن نشســت و 

گفــت: »ایــن قزاق هــا همــه،  یــاران شــما و امــام زمــان 

هســتند و آمده انــد تــا ســر بســپارند و از دعــای خیــر 

شــما بهره منــد شــوند. دعــا کنیــد خــدا توفیــق دهــد 

تــا اینهــا بــه اســام و مملکــت خدمــت کننــد. مــا کــه 

وارد بیــت علمــا می شــویم، هدفمــان ایــن اســت کــه 

وابســتگی خودمــان را بــه مــردم و علمــا اثبــات کنیــم( 
ــاب  ــناد انق ــز اس ــران، مرک ــدال،  ته ــین ب ــید حس ــت اهلل س ــره از آی ــال خاط ــاد س )۷- هفت

ــامی، 13۷۸، ص۲4-۲3( اس

می فرماینــد:  بــاره  ایــن  در  خمینــی  امــام 

)]رضاخــان[ ابتــدا شــروع کــرد بــه ریــاکاری و 

ــا  ــه به پ ــان روض ــت خودش ــه می گرف ــس روض مجال

همــه  در  می گفتنــد  کــه  قــراری  از  و  می کردنــد 

رضاخان در 

حاشیه یکی 

از سفرهای 

ش به 
خوی

مشهد و در 

محوطه آستان 

س رضوی 
قد

. )علیه  السام(
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تکیه هــای تهــران هــم آن وقــت می گفتنــد کــه 

ــردم  ــا م ــت و ب ــی رف ــا م ــی رود. همه ج ــه م پابرهن

ــا  ــرد ت ــا را می ک ــن کاره ــرد و ای ــش می ک خــوش وب

آن وقتــی کــه قــدرت در دســتش آمــد و محکــم شــد 
پــاش...( )در جســتجوی راه از کام امــام دفتــر شــانزدهم 1۹3(

ــد: )در  ــاره می نویس ــن ب ــودی در ای ــلیمان بهب س

ــه  ــم ب ــا ه ــرم، نظامی ه ــام مح ــزاداری ایّ ــم ع مراس

ــزاق  ــد. ق ــته راه می انداختن ــر دس ــا یکدیگ ــت ب رقاب

هــا در همــان میــدان مشــق قســمتی کــه انبــار 

ــد  ــن می کردن ــه تزئی ــام تکی ــه ن ــود را، ب ــار ب خوارب

ــته  ــدند... از دس ــوت می ش ــم دع ــال ه ــب رج و اغل

ــع هــم یکــی دســته  هــای مهــم عــزاداری در آن موق

ــود. ــدان ب ــم چال می ــی ه ــه و یک قزاقخان

ــته،  ــران دس ــواًل س ــاد معم ــه راه می افت ــته ک دس

پیــاده در جلــو دســته بطــور جمعــی در حرکــت بودند.

حضــرت اشــرف )رضاخــان( و ســایر درجــه 

تصاویری از 

عزاداری در 

دوران قاجاریه.

تصویر مربوط 

به تعزیه 

ک 
خوانی در ی

تکیه حکومتی 

می باشد.
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داران ارشــد از قبیــل ســرتیپ و میرپنــج جلــو دســته 

ــن خــود  ــه در دام ــی ک ــد و شــخص معین ــزاق بودن ق

ــران کاه  ــر دیگ ــر س ــده ب ــور پراکن ــه ط ــت، ب کاه داش

ــود. ــم ب ــم مترن ــزا ه ــک ع ــید و موزی می پاش

یکــی از روزهــا کــه از ســمت بــازار دســته قــزاق 

خیلــی مفصلــی بــه خیابــان ناصریــه در حرکــت بــود 

و ســینه زن هــای قــزاق نوحه خوانــی می کردنــد و 

ــن  ــد، ای ــه بودن ــد و دم گرفت ــینه می زدن ــًا س مجتمع

نوحــه را می خواندنــد:

اگر در کربا قزاق بودی

حسین بی یاور و تنها نبودی(

نوحــه ای کــه بعــد هــا توســط مخالفیــن رضاشــاه 

بــه ایــن صــورت پاســخ داده شــد:

اگر در کربا قزاق بودی

عبا و کفش، از حسین ربودی

کــه بعدهــا ایــن بیــت در جریــان »کشــف حجاب« 

مراسم 

عزاداری و 

دسته عزاداری 

با حضور 

مامورین 

حکومتی و 

قوای قزاق
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بــه شــکل زیــر هــم خوانــده می شــد:

اگر در کربا قزاق بودی

حجاب را از سر زینب ربودی

ــخ  ــه تاری ــخ ب ــاب پاس ــوی در کت ــا پهل محمدرض

مــی نویســد: )پــدرم اعتقــادات مذهبــی عمیقــی 

ــام  ــا، ام ــام رض ــرت ام ــه حض ــًا ب ــت خصوص داش

هشــتم شــیعیان عاقــه خاصــی داشــتند، بــه گونــه ای 

ــش در آخــر  ــی فرزندان ــرای تمام ــام رضــا را ب ــه ن ک

ــه  ــی ک ــد روزی رضاخــان هنگام اســم انتخــاب کردن

از کنــار امامــزاده هاشــم عبــور می کنــد دســتور 

ــان  ــون ج ــد چ ــر کنن ــزاده را تعمی ــن امام ــد ای می ده

ــزاده نجــات داده اســت( ــن امام ــی همی او را در کودک

ــام  قدســی، از رجــال دوره رضاخــان  حســن  اعظ

ــه  ــه ک ــدان توپخان ــد : )در می ــش می نویس در خاطرات

ــان در  ــود، صاحــب منصب ــرار ب مراســم عــزاداری برق

ــان(  ــا خ ــپه )رض ــردار س ــان س ــوی آن ــو و جل جل

عکس از نامه حاکم اصفهان برای درخواست اجازه 

خشونت و سخت گیری در امر کشف حجاب و منع از 

دسته جات عزاداری به دربار رضا خان.
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ــر  ــان ب ــب آن ــرش کاه و غال ــاز و روی س ــه ب ــا یق ب

سرشــان ِگل زده بودنــد و پــا برهنــه وارد بــازار 

شــدند... بــه همیــن خاطــر مــردم عامــه، رضاخــان را 

ــد. ( ــاب آوردن ــه حس ــی ب ــردی مذهب ف

داوود امینــی نیــز در ایــن بــاره می نویســد : 

ــی، در مراســم عــزاداری  )رضاشــاه در نمایشــی مذهب

ــته های  ــاپیش دس ــرد و پیش ــرکت ک ــرم ش ــاه مح م

ــه  ــش را برهن ــای خوی ــود. پ ــت نم ــینه زنی حرک س

ســاخت و کاه گل بــر ســر ریخــت. و در مراســم شــام 

غریبــاِن دســته قزاق هــا شــرکت و بــا بازوبنــد مشــکی، 

ســری برهنــه و شــمعی در دســت بــه نوحــه ســرایی و 

ــت.( ــوگواری پرداخ س

رضا خان تا پایان حکومت خود از عزاداری ایام محرم 

جلوگیری کرد و قانون منع حجاب و عزاداری را با 

خشونت و سخت گیری اجرا کرد.
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 خدهرسای رضا یا  با اخ  هر راهی ه ا

سید هبوهلح ن هاگهاره

آیــت اهلل مــددی بــه نقــل از شــیخ مرتضــی حائری 

ــری مؤســس  ــم حائ ــد الکری ــد مرحــوم شــیخ عب فرزن

ــید  ــوم س ــه مرح ــفری ک ــد: )در س ــوزه می فرماین ح

ابوالحســن اصفهانــی و مرحــوم نائینــی در ایــران، در 

منــزل شــیخ عبــد الکریــم حائــری بودنــد کــه حــدود 

ــت  ــی داش ــاق بیرون ــن ات ــود و چندی ــر ب ــد مت هفتص

ــم  ــد الکری ــیخ عب ــرای ش ــی ب ــا جاپنگ ــاج رض و ح

ــرده  ــداری ک ــان خری ــاه توم ــزار و پنج ــت ه ــه قیم ب

ــود  ــی کــه داخــل ســاختمان ب ــن بیرون ــود، در آخری ب

ــرار داشــت،  ــم در آن ق ــد الکری ــه شــیخ عب و کتابخان

رضــا خــان قبــل از برکنــاری احمــد شــاه، بــه دیــدن 

آیت اهلل نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی

 آیت اهلل شیخ عبد الکریم حائری
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ــه در آن  ــن آمد،ک ــید ابوالحس ــی و س ــوم نائین مرح

جلســه نائینــی و ســید ابوالحســن اصــرار داشــتند کــه 

مشــروطه باقــی بماننــد و احمــد شــاه فقــط ســلطنت 

ــس  ــم رئی ــان ه ــا خ ــد، رض ــت نکن ــا حکوم ــد، ام کن

ــذا  وزرا باشــد و کارهــای مملکــت را اداره کنــد، و ل

ــا مرحــوم نائینــی و  رضــا خــان آشــنائی مختصــری ب

ســید ابوالحســن داشــت(

ــدود  ــت ح ــس از گذش ــان و پ ــت زم ــا گذش ب

بیست ســال از برقــراری حکومــت مشــروطه در ایــران 

ــپه،  ــا نخســت وزیری رضاخــان سردارس ــان ب و هم زم

حکومــت  تشــکیل  بحــث  مطرح شــدن  شــاهد 

ایــران به صورت جــدی هســتیم. جمهــوری در 

در آنزمــان مجلــس از دو گــروه اکثریــت طرفــدار 

جمهــوری و اقلیــت مخالــف جمهوریــت تشــکیل شــده 

ــی از حــزب  ــس را اعضای ــت مجل ــاح اکثری ــود. جن ب

تجــدد بــا چهــل نماینــده بــه رهبــری ســیدمحمد تدین 

رضا خان سردار سپه بدون جمهوری خواهی نمی توانست 

خود را در سطح رضا شاه باال بکشد و این کار باعث شد تا 

اصل و نسب پایین او نادیده گرفته شود.

برخی چون یحیی دولت آبادی، ملک الشعرای بهار، میرزاده 

عشقی و عبداهلل مستوفی، حرکت او را قابی به شمار 

آورده اند، که بر مبنای طرح قبلی بوده است.
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و حــزب سوسیالیســت بــا پانــزده نماینــده بــه رهبــری 

بدین ترتیــب  می دادنــد.  تشــکیل  ســلیمان میرزا 

ــاد  ــی از هفت ــج کرس ــاه  و پن ــان، پنج جمهوری خواه

ــتند. در  ــار داش ــس را در اختی ــی مجل ــج کرس و پن

ــر  ــه صب ــه کاس ــود ک ــدرس ب ــای م ــه مخالفت ه نتیج

ــی  ــرانجام در یک ــد و س ــز ش ــان لبری جمهوری خواه

ــفند  ــم اس ــت  و هفت ــس در روز بیس ــات مجل از جلس

به نــام  جمهــوری  طرفــدار  نماینــدگان  از  یکــی 

دکتــر احیاءالســلطنه بهرامــی، در یکــی از راهروهــای 

ــن  ــت. ای ــیلی نواخ ــدرس س ــوش م ــه گ ــس، ب مجل

ــان  ــرای جمهوری خواه ــدی ب ــرات بســیار ب ســیلی اث

در ســطح شــهر تهــران داشــت. در مجلــس هــم 

ــان فراکســیون  ــروز انشــقاق در می ــه ب ــن حرکــت ب ای

ــد. ــر ش ــان منج جمهوری خواه

ــای  ــدرس، مخالفته ــیلی خوردن م ــل از س ــا قب ت

علنــی علیــه جمهــوری، چنــدان ابــراز نمی شــد، 

تنها آیت اهلل مدرس بود که می توانست نهضت ضد 

دیکتاتوری را رهبری کند؛ چنان که همه مشروطه طلبان 

و آزادی خواهان مخالف و موافق بر این نکته اتفاق نظر 

داشتند.
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ــا جمهــوری  ــی ب ــل مذهب ــه دالی ــون ب برخــی روحانی

مخالــف بودنــد؛ زیــرا آن هــا جمهــوری را بــا بی دینــی 

برابــر می دانســتند. چنیــن شــبهه ای زمانــی در اندیشــه 

روحانیــون ایجــاد شــد کــه در کشــور همســایه 

ــی  ــای ضددین ــا جلوه ه ــوری ب ــم جمه ــه( رژی )ترکی

مــدرس  ســیلی خوردن  دراین میــان  برقرارگردیــد. 

ــت شــد. ــر عل ــد ب ــز مزی نی

بعدازظهــر روز دوم فروردیــن، زمانی کــه قــرار بــود 

مجلــس تصمیــم نهایــی را دربــاره ی الیحــه جمهــوری 

ــات  ــردم مح ــف از م ــته های مختل ــد، دس ــاذ کن اتخ

ــات  ــه جماع ــون و ائم ــری روحانی ــران تحــت رهب ته

ــا  ــت ب ــور مخالف ــات، به منظ ــای مح ــران و رؤس ته

تصویــب الیحــه بــه ســوی مجلــس رهســپار شــدند. 

ــعارها و موضعگیریهــای مخالفــان نه تنهــا علیــه  ش

ــپه  ــخص سردارس ــه ش ــی علی ــه حت ــوری، بلک جمه

ــال  ــت و احتم ــل ازدحــام جمعی ــار می شــد. به دلی اظه

ت 
شهید آی

اهلل سید حسن 

س در 
مدر

حال خواندن 

عریضه های 

مردم در منزل 

شخصی
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بــروز درگیری هــای بیشــتر، تدیــن بــه وســیله ی تلفــن، 

ــرد. از سردارســپه درخواســت کمــک ک

 سردارســپه بــه همــراه تعــدادی از مأمــوران نظمیــه 

ــتم و  ــتور ضرب وش ــد و دس ــس ش ــن مجل وارد صح

متفرق کــردن مــردم را صــادر نمــود. بــر اثــر درگیــری 

ــردم  ــده ای از م ــردم، ع ــه و م ــای نظمی ــان نیروه می

مضــروب و عــده ای دســتگیر شــدند. سردارســپه پــس 

ــس  ــاختمان مجل ــان، وارد س ــدن معترض از متفرق ش

گردیــد، امــا رئیس مجلــس به شــدت نســبت بــه 

ایــن اقــدام او اعتــراض نمــود و حتــی او را تهدیــد بــه 

اســتیضاح کــرد. صبــح روز ســوم فروردیــن بــا حالتــی 

قهرآمیــز بــه ســعدآباد رفــت و پــس از دو روز توقــف 

ــه  ــود، ب ــت خ ــم موقعی ــور تحکی ــه منظ ــی، ب ناگهان

بهانــه تودیــع بــا علمــای مهاجــر کــه قصــد بازگشــت 

بــه عتبــات را داشــتند، بــه قــم مســافرت نمــود و در 

آنجــا ضمــن ماقــات بــا ســید ابوالحســن اصفهانــی و 
آیت اهلل سید حسن مدرس در بیمارستان و در پی 

ترور نافرجام از سوی عمال رضاخان
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ــت  ــه درخواس ــری، ب ــت اهلل حائ ــی و آی ــت اهلل نائین آی

آنــان مبنــی بــر توقــف جمهوری خواهــی پاســخ 

ــیزدهم  ــپه در روز س ــب آن، سردارس ــت داد. متعاق مثب

ــوزرا  ــا امضــای رئیس ال ــه ای رســمی ب ــن بیانی فروردی

ــی  ــراف از جمهوری خواه ــوا در انص ــده کل ق و فرمان

ــرد؛ ــر ک ــهر منتش ــا و ش در روزنامه ه

 )نظــر بــه ایــن کــه امــر جمهــوری تاکنــون خاتمــه 

ــوده و از طــرف دیگــر  ــکار را متشــتت نم ــه واف نیافت

ــوده و  ــر نب ــن ام ــی بدی ــام راض ــج اس ــا وحج علم

ــان  ــوری را از می ــه جمه ــه غائل ــد ک ــرا امرکرده ان م

ــع  ــود را مطی ــون خ ــم، چ ــت برقرارکن ــته، امنی برداش

ــوری  ــظ جمه ــرار لف ــما را از تک ــم، ش ــر می دان اوام
ــه 5۸1( ــاله ج۲ صفح ــت س ــخ بیس ــم.( )تاری ــی می کن ــًا نه کام

پــس از آن، علمــای مذکــور بیانیــه ای را بــا تأخیر 

ــه پــس از بازگشــت رضاخــان از  و حــدود یــک هفت

ــار  ــه اقش ــاب ب ــه ی وی، خط ــدور اطاعی ــم و ص ق

عکسی 

قدیمی 

از مزار 

شهید 

ت اهلل 
ای

س 
مدر

در 

کاشمر 
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ــد: ــره نمودن مختلــف مــردم، مخاب

ــتطابان  ــان مس ــم. جناب ــن الرحی ــم اهلّل الرحم  »بس

حجــج اســام و طبقــات اعیــان و تجــار و اصنــاف و 

قاطبــه ملــت ایــران دامــت تأییداتهــم. چون درتشــکیل 

جمهوریــت بعضــی اظهاراتــی شــده بــود کــه مرضــی 

ــن مملکــت مناســبت  ــا مقتضیــات ای ــود و ب عمــوم نب

ــرف  ــرت اش ــرف حض ــع تش ــذا در موق ــت، له نداش

آقــای رئیــس الــوزراء دامت شــوکته بــرای موادعــه، به 

داراإلیمــان قــم، نقــض ایــن عنــوان و الغــاء اظهــارات 

ــتاریم  ــاد خواس ــام ب ــه تم ــان آن را ب ــوره و اع مذک

ــدر  ــًا ق ــی عموم ــد. ان شــاء اهلّل تعال ــت فرمودن و اجاب

ایــن نعمــت را بداننــد و از ایــن عنایــت کامــًا تشــکر 

نماینــد. األحقــر ابوالحســن اصفهانــی. االحقــر محمــد 

ــری(  ــم حائ حســن غــروی نائینــی. األحقــر عبدالکری

ــه ۶01(  ــن ج3 صفح ــی م ــرح زندگان )ش

ــی  ــاه، گروه ــی کوت ــا مدت ــه ت ــب گرچ بدین ترتی

عکس های سفر رضا خان به ترکیه ودیدار با اتاترک.

این سفر مقدمه ای برای اقدامات به اصطاح 

تجددطلبانه همچون کشف حجاب و لباس متحد الشکل 

بود. 
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ــد،  ــغ آن می پرداختن ــه تبلی ــت ب ــداران جمهوری از طرف

ــد. ــته ش ــرانجام بس ــی س ــده جمهوری خواه ــا پرون اّم

ــه نقــل از آیــت اهلل بجنــوردی  آیــت اهلل مــددی ب

اوایــل  در  کــه رضــا شــاه  )زمانــی  میفرماینــد: 

شــاهی بــه نجــف آمــد، تــا تزدیــک کفشــداری 

ــوش  ــیگارش را خام ــام س ــه الس ــن علی ــرم امیرالمؤمنی ح

ــه  ــش ب ــرار اطرافیان ــه اص ــداری ب ــرد، و در کفش نک
دلیــل مراعــات حرمــت حــرم حضــرت علــی )علیــه الســام( 

ــد  ــددی تأکی ــای م ــد )آق ــوش می کن ــیگار را خام س

ــوردی  ــای بجن ــیگار را از آق ــتان س ــه داس ــد ک میکنن

نشــنیده ام و لکــن ایــن داســتان در بیــن مــردم مشــهور 

شــده بــود و مــن از دیگــران شــنیدم(، در زمــان ورود 

رضــا شــاه، طــاب و روحانیــون حــوزه نجــف اشــرف 

کــه در حــرم حضــور داشــتند،  بــه ســه دســته تقســیم 

ــات و  ــون مقدم ــاب و روحانی ــته اول ط ــدند، دس ش

رضا خان و مصطفی کمال )اتاترک(ســطوح و شــبیه بــه آنهــا بودنــد کــه در ایــوان حــرم 
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ــوزه  ــاتید ح ــا و اس ــته دوم فض ــد، دس ــتاده بودن ایس
ــه  ــی علی ــرم حضــرت عل ــه در رواق ح ــد ک نجــف بودن

ــوردی(  ــرار داشــتند و مــن هــم )آیــت اهلل بجن الســام ق

ــا داخــل حــرم و نزدیــک  جــزو ایــن دســته بــودم، اّم

ــوم  ــی و مرح ــن اصفهان ــید ابوالحس ــط س ــح، فق ضری

نائینــی حضــور داشــتند، زمانــی کــه رضــا شــاه وارد 

ایــوان شــد بــه طــاب جوانــی کــه در ایــوان بودنــد 

اعتنایــی نکــرد، امــا  بعــد از ورود بــه رواق بــا دیــدن 

ــرد  ــت ک ــه صحب ــروع ب ــوزه ش ــین ح فضــا و مدرس

و بعــد، از مــا جــدا شــد و داخــل حــرم شــد و دیگــر 

ــی  ــید ابوالحســن و نائین ــه آس ــه ب ــه نشــدیم ک متوج

چــه گفــت(

ــفاهی  ــی ش ــی در گفت وگوی ــی قم ــت  اهلل  گرام آی

ــان در  ــه رضاخ ــفری ک ــد: )در س ــن می فرماین اینچنی

ــه ایــران، بــه عــراق  پاســخ بــه ســفر ملــک فیصــل ب

ــن  ــید ابوالحس ــی و س ــان نائین ــا آقای ــود، ب ــه ب رفت

رضا خان در سفر 

به ترکیه در میان 

ورزشکاران و 

ت های ترکیه. 
فوتبالیس

)... زمانی که رضا شاه 

ب 
وارد ایوان شد به طا

جوانی که در ایوان 

بودند اعتنایی نکرد،..(
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دیــدار  الســام(  امیرالمؤمنین)علیــه  حــرم  در  اصفهانــی 

ــت  ــف از وضعی ــای نج ــدار علم ــن دی ــد. در ای می کن

ــی رضاخــان  ــد ول ــی می کنن ــراز نگران ــران اب ــی ای دین

بــه تنــدی پاســخ می دهــد و ایــن مســئله را رد 

می کنــد. آقــا ســید ابوالحســن بــه رضاخــان می گویــد 

ــر تخــت  کــه: انــگار یــادت رفتــه کــه علمــا تــو را ب

ــاندند.( ــت رس ــن موقعی ــه ای ــاندند و ب نش

رضاخان در کنار محمدعلی فروغی دردشتی، که 

بسیاری از تحوالت فرهنگی و سیاسی حکومت او را 

در دوره ای نسبتا طوالنی دیکته می کرد.
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مم وعی  عسه هری هز ازع رضا شاه

 بم اورت مالق  ر تمام هخزه 

ــت:  ــده اس ــاه آم ــا ش ــتورات رض ــن دس در ضم

)البتــه بایســتی روضه خوانــی کننــد و ممانعــت نشــود؛ 

ــد.  ــا باش ــاجد و تکای ــتی در مس ــه بایس ــی روض ول

ــا  ــده و در روی نیمکت ه ــه قاع ــب و ب ــم مرت آن ه

ــینند و آقایــان محدثیــن متخصــص  مســتمعین بنش

خــوب، روضه خوانــی کننــد. ســینه زنــی و ایــن قبیــل 

ــت.( ــوع اس ــی ممن ــه کل ــم ب ــابق ه ــای س کاره

آیــت اهلل مــددی: )رضــا شــاه حــدود دوازده ســال 

بعــد از اولیــن دســته ســینه زنــی قــزاق هــا، در ســال  

ــًا  ــران مطلق ــام ای ــی را در تم ــه خوان ۱۳۱8ش، روض

بــه هــر صورتــی کــه باشــد، ممنــوع کــرد، تــا جایــی 

عکسی از 

کارنوال شادی 

در زمان 

رضاشاه که 

یکی از موارد 

ان در  در ایام 

محرم بود.
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ــا  ــورا نیــز دســتور داد ت ــب عاش کــه در یــک ش

ــه  ــفارت خان ــا، س ــام دنی ــران در تم ــای ای ــفارت ه س

هــای خــود را زینــت ببندنــد، بــه ایــن دلیــل کــه عقــد 

پســرش محمــد رضــا بــا همســر اولــش فوزیــه خواهــر 

ــورا  ــود، روز عاش ــر  ب ــاه مص ــاروق پادش ــک ف مل

ــاب  ــدکاره و بی حج ــای ب ــی داد زنه ــتور م ــز دس نی

ــص در  ــال رق ــد و در ح ــی کنن ــوار کامیون های را س

ــده  ــالهای هج ــد و در س ــران بگردانن ــای ته خیابان ه

و نــوزده و بیســت بــه صــورت مطلــق عــزاداری بــر 

ســید الشــهداء علیه الســام را در شــب و روز عاشــورا، در 

تمــام ایــران ممنــوع کــرد(
مخالفــت بــا مراســم عــزاداری سیدالشــهدا)علیه 

الســام( تــا آنجــا رســید کــه بــه جــای عــزاداری کاروان 

ــه راه انداختنــد  ــام عاشــورا ب ــاوال( در ای شــادی )کارن

ــا  ــن کاروان ه ــی ای ــور  شــدند در برپای ــوف مجب و صن

شــرکت و هــر صنفــی دســته  خــود را شــرکت دهــد. 

عکسی از 

کارنوال 

شادی در 

زمان رضا در 

ایام محرم 
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تــا جایــی کــه در اواخــر حکومــت رضاخــان حرکــت 

کارناوال هــا مصــادف بــود بــا شــب عاشــورا، و 

ــی  ــه پایکوب ــاز و آواز ب ــا س ــا ب ــته های رقاصه ه دس

و رقــص در شــهر بــه گــردش درآمدنــد. در حالــی کــه 

اگــر احیانــًا افــرادی از ذاکریــن بــا عبــا و عمامــه دیده 
ــی،  ــین مک ــت )حس ــرار می گرف ــب ق ــت تعقی ــد تح می ش

ــر، 13۶1، ص1۹( ــران، نشــر ناش ــران، ج 4، ته ــاله  ای ــخ بیســت س تاری

بــزرگ  دختــر  ایران الملــوک  بــه  رضاشــاه 

ــت،  ــر داش ــرش نظ ــا پس ــرای ازدواج ب ــاه ب احمدش

ــه قانــون  ولــی کینــه وی از قاجــار از یکســو و مصوب

اساســی کــه تصریــح کــرده بــود ولیعهــد ایــران 

ــبب  ــد، س ــار باش ــه قاج ــادری از طایف ــد زاده م نبای

ــن حــال  ــا ای ــد احمدشــاه شــد. ب انصــراف او از فرزن

ــواده پادشــاهی  ــا خان ــت ب ــا وصل ــت ب ــس از موافق پ

ــه  ــد ک ــان ش ــه چن ــه فوزی ــاه ب ــه رضاش ــر، عاق مص

ــون  ــات قان ــر یکــی دیگــر از مصوب فوزیه شاهزاده مصر، اولین همسر محمد رضا پهلویوی درصــدد تغیی
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ــادر ولیعهــد  ــده و م ــاره همســر شــاه آین اساســی درب

برآمــد. طبــق مــاده 3۷ قانــون اساســی ایــران، 

ــذا  ــد، ل ــد ایرانی االصــل باش ــا بای ــد حتم ــادر ولیعه م

ــر دادگســتری را  ــری، وزی ــن دفت ــر متی رضاشــاه، دکت

فراخوانــد و چــاره کار را از او خواســت، متیــن دفتــری 

پــس از مشــورت بــا جمعــی از قضــات دیــوان عالــی 

ــا وزیــران، الیحــه ای تهیــه کــرد  کشــور و مشــورت ب

ــری«  ــه مص ــاهزاده فوزی ــه »ش ــه موجــب آن ب ــه ب ک

ــه را  ــن الیح ــد، او ای ــل« داده ش ــت »ایرانی االص صف

در نهــم آبــان 131۷ بــه مجلــس شــورای ملــی داد و 

ــم  ــه چهارده ــو در جلس ــد روز گفت وگ ــس از چن پ
ــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید. )5-  ــان ب آب
خاطــرات ملکــه فوزیــه )در دربــار دو پهلــوی(، ســعید قانعــی، تهــران، مهــر 13۸۶، انتشــارات 

ــیاب( افراس

فوزیه در کنار خواهر و برادرش در لندن )نفر سوم از راست(

مدال یادبود ازدواج شاه و فوزیه - اردیبهشت ۱۳۱8
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داستان ازدواج محمد رضا پهلوی و فوزیه در ماه 

محرم سال ۱۳۱۷ شمسی

ــرای  ــفند 131۷ ب ــوی، روز 5 اس ــا پهل محمدرض

ــره  ــه قصــد قاه ــران را ب ــد ته شــرکت در مراســم عق

ــس  ــس مجل ــفندیاری رئی ــن اس ــرد و حس ــرک ک ت

ــه،  ــور خارج ــر ام ــم وزی ــر اعل ــی، مظف ــورای مل ش

متیــن دفتــری وزیــر دادگســتری، دکتــر مــؤدب 

ــرکل  نفیســی پیشــکار ولیعهــد، محمدعلــی مقــدم مدی

ــده  ــی نماین ــم غن ــر قاس ــه، دکت ــور خارج وزارت ام

ــده  ــعودی نماین ــاس مس ــی، عب ــورای مل ــس ش مجل

ــار  ــزدی از رؤســای درب ــی ی ــه اطاعــات، عل روزنام

و چنــد آجــودان او را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد. 

در آن زمــان خــط هوایــی مســافری در ایــران وجــود 

ــان  ــا و همراه ــل محمدرض ــن دلی ــه همی ــت، ب نداش

ــدان و  ــن، هم ــرج، قزوی ــق ک ــل و از طری ــا اتومبی ب

جشن نامزدی فوزیه و ولیعهد ایران در مصر
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کرمانشــاه وارد عــراق شــدند و از طریــق خــط آهــن 

ــم  ــامگاه هفت ــا ش ــدند. آن ه ــداد ش ــازم بغ ــن ع خانقی

اســفند بــه بغــداد رســیدند و در قصــر الزهــور متعلــق 

بــه ملــک فیصــل پادشــاه عــراق اقامــت کردنــد. روز 

ــدند و روز  ــپار دمشــق ش ــداد رهس ــفند از بغ ــم اس نه

ــا  ــد. ســپس ب ــه راه افتادن ــروت ب ــه ســوی بی ــم ب ده

کشــتی، ســواحل ایــن شــهر را بــه مقصــد مصــر تــرک 

ــکندریه  ــدر اس ــه بن ــفند ب ــتی در 1۲ اس ــد. کش کردن

رســید و محمدرضــا و همراهــان بــا قطــار بــه ســوی 

قاهــره بــه راه افتادنــد. روز ۲4 اســفند، فوزیــه و 

ــن مصــر  محمدرضــا طــی تشــریفاتی در قصــر عابدی

ــد. ــر در آمدن ــد یکدیگ ــه عق ب

ــام  ــرای انج ــد ب ــراه ولیعه ــه هم ــی، ک ــم غن قاس

ــران،  ــه ای ــروس ب ــد و ازدواج و آوردن ع ــم عق مراس

ــن  ــان ای ــش جری ــود در خاطرات ــه ب ــره رفت ــه قاه ب

ــم  ــد: »روز پانزده ــرح می ده ــن ش ــی را چنی عروس

مراسم عروسی فوزیه و 

محمدرضا در کاخ عابدین 

ک فاروق 
پ مل

قاهره. از چ

س، فوزیه، 
برادر عرو

محمدرضا پهلوی، ذوالفقار 

پاشا قاضی دیوان عالی 

مصر، احمد حسنین پاشا و 

ف صبری پاشا دایی
شری
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مــارس 1۹3۹ )مطابــق بــا ۲4 اســفند 131۷ روز تولــد 

ــری( در  ــرم 135۸ قم ــاء ۲3 مح ــاه - األربع رضاش

ــه  ــه ب ــم فوزی قاهــره در قصــر عابدیــن شــاهزاده خان

ــا  ــرت محمدرض ــران واالحض ــد ای ــد ازدواج ولیعه عق

ــن و  ــود. زمی ــح ب ــاعت 11 صب ــد. س ــوی درآم پهل

ــرق در گل  ــره غ ــام قاه ــتند. تم ــن داش ــمان جش آس

بــود. تمــام مملکــت در جشــن شــرکت کــرده بودنــد. 

در آن روز ولیعهــد تلگرافــی رمــزاً بــه تهــران مخابــره 

ــوع ازدواج و  ــن در موض ــه »م ــاد آن اینک ــد. مف کردن

ــال و آرزوی  ــه آم ــت درج ــه   نهای ــر ب ــاب همس انتخ

ــوب  ــال مطل ــی و کم ــوب واقع ــیدم و مطل ــود رس خ

ــه  ــد و ب ــف می کنن ــراف را کش ــون تلگ ــم.« چ را یافت

ــت  ــه در آن وق ــم ک ــای ج ــد، آق ــاه می دهن رضاش

ــل  ــن نق ــرای م ــوده، ب ــود و حاضــر ب ــوزراء ب رئیس ال

ــه گریســتن، یعنــی  کــرد کــه رضاشــاه شــروع کــرد ب

ــوق.« ــه ش گری

جشن ازدواج ولی عهد ایران و فوزیه شاهزاده مصری 

در تهران 
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ــروس و  ــخصات ع ــرح مش ــه ش ــپس ب ــی س غن

ــه و  ــی آن پرداخت ــج سیاس ــی و نتای ــان عروس جری

ــع 1۷  ــود در آن موق ــری ب ــه دخت ــد: )فوزی می نویس

یــا 1۸ ســاله، زیبــا، ثروتمنــد، دختــر مرحــوم ملــک 

ــا  ــورت ب ــته ص ــاروق، فرش ــک ف ــر مل ــواد، خواه  ف

قیافــه معصــوم... دیگــر هــر ســری ســودایی داشــت. 

یکــی ایــن ازدواج را وســیله اتحــاد دو مملکــت مهــم 

ــی  ــمرد، یک ــیعه می ش ــنی و ش ــتی س ــامی و آش اس

ــن  ــت بدی ــت دو مملک ــاج و تخ ــه ت ــود ک ــد ب معتق

وســیله مســتحکم شــد. یکــی خــواب مناســبات علمی 

ــک اســامی را  ــد. یکــی اتحــاد ممال ــوی می دی و معن

صــاف و همــوار فــرض می کــرد. خاصــه ایــن عمــل 

ــمردند.( ــاه می ش ــاهکار رضاش را ش

روزنامــه اطاعــات روز ۲5 اســفند 131۷ در 

گزارشــی از »آئیــن عقــد و کابیــن دو کوکــب فروزنــده 

شــرق« نوشــت: »در ســاعت یــازده )۲4 اســفند( 

مراسم ازدواج محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران و فوزیه 

شاهزاده مصر
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ــتاد  ــطه اس ــه واس ــارک ب ــون و مب ــد میم ــه عق صیغ

االکبــر شــیخ مصطفــی المراغــی، شــیخ مشــایخ ازهــر 

ــف  ــن حنی ــور و آداب دی ــرع ان ــن ش ــق آئی ــر طب ب

ــوپ  ــر ت ــه ۲1 تی ــده و بافاصل ــاری گردی ــام ج اس

ــیار  ــذ بس ــارک روی کاغ ــه مب ــد... عقدنام ــلیک ش ش

ــس  ــا و نفی ــاده زیب ــب فوق الع ــه دارای تذهی ــی ک اعل

ــد.« ــا گردی ــح و امض ــده، موش ــته ش فوزیه، محمد رضا و دخترشان شهنازنوش

فوزیه پس از ازدواج با محمدرضا پهلوی در تهران
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س عروسی ملکه 

مجل

فوزیه و محمدرضا پهلوی 

در کاخ عابدین. عروسی 

دو عضو خانواده سلطنتی 

ایران و مصر، رویداد مهم 

و برجسته ای در تاریخ 

روابط ایران و مصر بود.

ت مصر
ت عروسی محمدرضا پهلوی و فوزیه فؤاد شاه دخ

کار
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عکسی از 

کارنوال شادی 

در زمان رضاشاه 

که یکی از موارد 

آن در  در ایام 

ت.
محرم بوده اس

عکسی از 

کارنوال 

شادی در 

زمان رضاکه 

یکی از 

موارد ان در  

در ایام محرم 

ت. 
بوده اس
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زخز زمی ه شد  عسه هری

  ر رشیجم مم وعی  ا  توسط رضا شاه

ــر  ــال آخ ــزاداری در 5 س ــا ع ــارزه ب ــئله مب مس

پهلــوی اول، بــا جدیــت تمــام دنبــال می شــد و از هــر 

ــتفاده  ــا اس ــری از عزاداری ه ــرای جلوگی ــدی ب ترفن

ــردم  ــه م ــتند ک ــت داش ــن وحش ــی از ای ــد. حت می ش

ــا  ــال ب ــد. ح ــه کنن ــجاده گری ــر س ــاز س ــد از نم بع

ــزاداری  ــی ع ــرای برپای ــان ب ــه رضاخ ــی ک ممنوعیت

به وجــود آورده بــود، مــردم عــزاداری را بــه صــورت 

ــردم از  ــیاری از م ــد و بس ــه می کردن ــی اقام زیرزمین

تــرس اینکــه دســتگیر شــوند، گاهــی از پشــت بام هــا 

ــد. ــر می رفتن ــزل یکدیگ ــه من ب

ــاد  ــی، دام ــای واعظ ــول آق ــاز ق ــت اهلل مددی آی

نمایی 

از دسته 

ت 
جا

عزاداری 

در زمان 

قاجاریه 
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ســید عبــاس مدرســی کــه قائینــی و همشــهری ایشــان 

مــا  در روســتای  )حتــی  می فرماینــد:  می باشــند، 

ــتیم  ــه می خواس ــی ک ــوراء و زمان ــن در روز عاش قائ

روضه خوانــی کنیــم، دو ســاعت بــه اذان صبــح مانــده، 

یــک نفــر بــه صــورت پنهانــی بــه خانــه ای می رفــت 

کــه بنــا بــود در آن روضه خوانــی کننــد، حــدود ربــع 

ــاعت  ــع س ــت، رب ــدی می رف ــر بع ــر نف ــاعت دیگ س

ــک اذان کــه  ــا نزدی ــر بعــدی و همینطــور ت دیگــر نف

هفــت یــا هشــت نفــر جمــع می شــدیم، بعــد از آن بــه 

زیرزمیــن منــزل می رفتیــم و پهلــوی هــم می نشســتیم 

و ســرهای خــود را بــه هــم نزدیــک می کردیــم و بــا 

ــام  ــد از تم ــم، بع ــه می خواندی ــته روض ــدای آهس ص

شــدن روضــه نیــز، یکــی یکــی بــا فاصلــه ی ده دقیقــه 

ــه  ــدیم، ب ــارج می ش ــه خ ــع، از آن خان ــک رب ــا ی ی

ــه  ــه ب ــاب هم ــوع آفت ــک طل ــا نزدی ــه ت ــی ک صورت

ــد.( ــه بودن ــود رفت ــای خ خانه ه

حضور 

بانوان در 

مراسم 

عزاداری در 

زمان قاجار. 
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آیــت اهلل مــددی بــه نقــل از اســتاد خــود آیــت اهلل 

ــد  ــیخ محم ــل از ش ــه نق ــز ب ــان نی ــوردی و ایش بجن

تقــی آملــی، از زندگــی پدرشــان آقــا میــرزا محمــد 

آملــی - کــه در جریــان مشــروطه قــرار بــود بعــد از 

شــیخ فضــل اهلل نــوری در روز چهــارده رجــب اعــدام 

شــود - می فرماینــد: )در روز عاشــوراء در منــزل مــا 

در تهــران ســالها مجلــس روضــه برقــرار بــود، ســالی 

ــه دلیــل آزار  کــه روضــه خوانــی منــع شــد پــدرم ب

ــزل روضــه  ــت ترســید در من ــن دول ــت مأموری و اذی

ــدرم راضــی  ــای پ ــا و مرید ه ــازاری ه ــا ب ــرد، ام بگی

نشــدند و بــرای اینکــه از طرفــی روضــه گرفتــه شــود 

و از طرفــی نیــز مســئولیتی بــر پــدر مــن نباشــد، آن 

اتاقــی کــه هــر ســاله روضــه در آن برقرار می شــد، به 

صــورت محضــری رســمًا بــه یکــی از همــان مریــدان 

اجــاره داده شــد، کــه اگــر مأموریــن امنیتــی متوجــه 

شــدند، نتواننــد متعــرض پــدر مــن شــوند، و از طــرف 

عکسی قدیمی از 

مراسم عزاداری ظهر 

عاشورا در مسجد 

جامع تهران در اواخر 

دوران قاجاریه.
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ــری کــه  ــدازه ی همــان هفــت هشــت نف ــه ان دیگــر، ب

ــار  ــد ت ــع می شــدند، وســائلی مانن ــرای روضــه جم ب

و تنبــور بــه در و دیــوار آویــزان کــرده بودنــد کــه تــا 

پلیــس بیایــد، هــر یــک از افــراد حاضــر یکــی از ایــن 

ــد و خــود را مشــغول نوازندگــی و  وســایل را بردارن

رقاصــی نشــان دهنــد( آقــای بجنــوردی می فرمودنــد: 

ایــن قصــه خیلــی در نجــف تأثیــر گذاشــته بــود.(

ــان  ــز از پدرش ــی نی ــدوی کن ــت اهلل مه ــوم آی مرح

نقــل می کننــد کــه: )پــس از منــع عــزاداری بــه دســتور 

رضاشــاه، »ســحرها بعــد از اذان صبــح، مومنیــن هــر 

محلــه در یکــی از خانه هــا جمــع می شــدند تــا 

ــر  ــد و س ــام دهن ــی انج ــم مذهب ــزاداری و مراس ع

ــروکله  ــادا س ــه مب ــتند ک ــان می گذاش ــا نگهب کوچه ه

ــدا  ــا پی ــا آژان ه ــر آن ه ــه تعبی ــت و ب ــن دول ماموری

شــود و باالخــره در آن زمــان روضــه پنهانــی خوانــده 
ــی، ص41( ــدوی کن ــت اهلل مه ــرات آی ــد.( )خاط می ش

نمایی 

از تعزیه 

خوان ها 

در زمان 

قاجاریه.
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طباطبایــی  محمدمهــدی  ســید  حجت االســام 

ــود  ــی ب ــد: )حمام ــره ای میفرماین ــیرازی در خاط ش

ــن  ــرزا ]در رفســنجان[... در ای ــام حمــام حاج می ــه ن ب

ــراقی و  ــزدی، مرحــوم اش ــی ی ــید یحی ــا س ــام آق حم

ــرد و در  ــوت می ک ــران را دع ــفی و دیگ ــای فلس آق

ــردم در  ــه اســم اینکــه حمــام اســت، م ــاه محــرم ب م

آنجــا جمــع می شــدند و در را می بســتند و در داخــل 

رختکــن حمــام برنامــه روضه خوانــی داشــتند.... 

وقتــی مــا از مشــهد هــم برگشــتیم و آمدیــم قــم همیــن 

ــه  ــام برنام ــه در حم ــم ک ــم دیدی ــم ه ــره را در ق منظ
ــه  ــاب، موسس ــف حج ــت کش ــد.( )حکای ــا می ش ــی برپ روضه خوان

ــت، ج۲، ص ۲4و۲5( ــدر والی ــی ق فرهنگ

ــاره دالوری  ــز درب ــاه آبادی نی ــت اهلل ش ــد آی فرزن

و بی باکــی پــدر فرزانــه اش خاطــره ی جالبــی را 

ــتور داد  ــان دس ــه رضاخ ــی ک ــد: )وقت ــف می کن تعری

منبــر را از مســجد بردارنــد تــا مانــع ســخنرانی ایشــان 

تصویری از یک بازیگر تعزیه در زمان قاجاریه 
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شــود، دســت از ســخنرانی برنداشــتند و به طــور 

ــهربانی  ــن ش ــد. ماموری ــخنرانی می کردن ــتاده س ایس

ــر  ــب مناب ــد و مطال ــجد می آمدن ــه مس ــا ب ــم مرتب ه

ایشــان را می نوشــتند و گــزارش می کردنــد. یــک 

ــود  ــده ب ــجد آم ــه مس ــری ب ــس کانت ــه ریی ــار ک ب

ــود  ــجد ش ــش وارد مس ــا کف ــت ب ــون می خواس چ

ایشــان بــا صــدای بلنــد فرمودنــد: »فاخلــع نعلیــک« 

و آن چنــان بــا ماموریــن پرخــاش نمودنــد کــه آن هــا 

ــت اهلل  ــی آی ــد. وقت ــرون رفتن ترســیدند و از مســجد بی

شــاه آبادی سخنرانی شــان تمــام شــد... ماموریــن هــم 

بــه دنبــال ایشــان رفتنــد و از ایشــان خواســتند تعهــد 

بگیرنــد کــه دیگــر منبــر نــرود، ولــی ایشــان بــا همــان 

لهجــه اصفهانــی خــود بــه ماموریــن فرمودنــد بــرو بــه 
بزرگتــرت بگــو بیایــد.( )عــارف کامــل، معاونــت پژوهشــی بنیــاد فرهنگــی 

شــهید شــاه آبادی، تهــران، 13۸0، ص 110 و 111(

ــزاداری  ــم ع ــزاری مراس ــودن برگ ــوع ب ــا ممن )ام

آیت اهلل  العظمی شیخ محمدعلی شاه آبادی
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ــت  ــه دس ــران ب ــغال ای ــا  اش ــام( ب ــین)علیه الس ــام حس ام

متفقیــن و تبعیــد رضاخــان بــه پایــان رســید. بــا پخش 

ــردم  ــیاری از م ــور، بس ــان از کش ــد رضاخ ــر تبعی خب

به صــورت خودجــوش بــه تکیه هــای عــزاداری و 

ــرم و  ــاه مح ــه م ــا اینک ــد، و ب ــجد ها روی آوردن مس

صفــر نبــود، فریــاد »یــا حســین« ســردادند. این گونــه 

حرکــت مــردم و اظهــار شــادی خــود بــا فریــاد »یــا 

حســین«، در واقــع واکنشــی بــود بــه ســال های 
ممنــوع بــودن عــزاداری امــام حســین)علیه الســام(. )عبدالهــادی 

ــص 34-33( ــن، 13۷۲، ص ــران، معی ــت...، ته ــه گذش ــری، آنچ حائ

ایران توسط ارتش های سه کشور انگلستان، شوروی 

و آمریکا اشغال شد و سلطنت ۱6 ساله رضاخان پایان 

یافت. رضاخان که با کمک های انگلستان توانسته 

بود بر تخت پادشاهی تکیه بزند، با اراده و خواست 

انگلستان استعفا داد و از کشور فرار کرد.
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مم وعی  عمامم بم  سشور رضا یا 

ــه از  ــد عمام ــز مانن ــددی: )حجــاب نی ــت اهلل م آی

ــوع  ــدت ممن ــه ش ــران ب ــی در ای ــال ۱۳۱4 شمس س

ــالها  ــه در آن س ــانی ک ــه کس ــّد ک ــن ح ــا ای ــود، ت ب

بــه حــرم حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )علیــه الســام( 

ــن  ــه ای ــن ک ــا ای ــارت مشــرف می شــدند ب ــرای زی ب

ــه  ــازه نام ــه اج ــتن عمام ــر داش ــه س ــرای ب ــراد ب اف

داشــتند، بایــد عمامــه را بــه همــراه کفش هــا در 

کفشــداری می گذاشــتند و ورود بــه حــرم بــا عمامــه 

ــود.( ــور نب ــم اینط ــرم ق ــود، در ح ــوع ب ممن

میــادی(  در ســال 130۷ خورشــیدی )1۹۲۸ 

بــر اســاس قانونــی جدیــد، کلیــه مــردان اهــل ایــران 

مجبــور شــدند عمامــه و کاه هــای ســنتی خــود را بــا 

ک »ورقه ی 
ی

تصدیق« به تاریخ 1۷ 

دسامبر 1۹۲۹/ ۲۶ آذر 

130۸ صادرشده از 

ک 
نظمیه ی دزفول که به ی

روحانی شیعه ی ایرانی 

ش 
اجازه پوشیدِن پوش

ش را می دهد.
ویژه ا
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ــس از آن،  ــال پ ــد. دو س ــن کنن ــوی جایگزی کاه پهل

ــای  ــتفاده از لباس ه ــیدی اس ــفند 130۸ خورش در اس

عربــی )قبــا، شــال، عبــا، پوســتین، عمامــه و نظیــر آن( 

ــای  ــد و ج ــوع ش ــردان ممن ــران و م ــه پس ــرای کلی ب

ــش  ــت. ش ــوی گرف ــلوار و کاه پهل ــت و ش آن را ک

ــس  ــیدی مجل ــرداد 1314 خورش ــد در خ ــال بع س

قانــون دیگــری را بــه تصویــب رســانید کــه کاه شــاپو 

ــی  ــی اروپای ــش چرم ــوی و کف ــن کاه پهل را جایگزی

ــواع کفش هــای ســنتی موجــود کــرد.  ــن ان را جایگزی

ــتند  ــت داش ــن معافی ــن قوانی ــه از ای ــانی ک ــا کس تنه

ــده  ــی خوان ــا روحان ــد ی ــه آخون ــد ک ــی بودن گروه

می شــدند. روحانیــت شــامل علمــا و مجتهدیــن، 

ــاجد، و  ــازان مس ــه، پیش نم ــای علمی ــاب حوزه ه ط

ــراد  ــن اف ــی ای ــدک گروهــی دیگــر می شــدند. تمام ان

ــاس  ــیدن لب ــرای پوش ــت ب ــوی حکوم ــتی از س بایس

»روحانیــت« مجــوز دریافــت می کردنــد. قوانیــن 

ش 
رضاخان در کنار ولیعهد خوی

در حاشیه بازدید از یکی از 

ت. در دوره 
ت منسوجا

کارخانجا

س، 
پهلوی اول و از راه تغییر لبا

ت خارجی بازاری 
البسه و منسوجا

وسیع یافتند که ضربه ای به 

ت داخلی به شمار می آمد.
تولیدا
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ــاه  ــاری رضــا ش ــا برکن ــاس ب ــردن لب متحدالشــکل ک

در ســال 13۲0 خورشــیدی )1۹41 میادی( و اشــغال 

ــد. ــو گردی ــن لغ ــران توســط متفقی ای

ــن  ــی از محترمی ــد: )بعض ــی می فرمای ــام خمین ام

ــد  ــرم، بردن ــم اســمش را بب ــه نمی خواه ــن را ک معممی

در کانتــری و همــان جــا بــا چاقــو، عبــا و قبایــش را 

بریدنــد، بــه شــکل اینکــه کــت  و شــلوار بایــد باشــد 
و رهایــش کردنــد.( )محمــد هاشــمی و حمیــد بصیرت منــش، تاریــخ معاصــر 

ــی ص 1۲۶( ــام خمین ــدگاه ام از دی

فقــط هشــت گــروه از روحانیــون از قانــون اتحــاد 

شــکل لبــاس اســتثناء شــده بودنــد:

1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید.

۲- مراجــع امــور شــرعیه دهــات بعــد از برآمــدن 

ــات. از عهــده امتحان

3-مفتیان اهل سنت.

4-ائمه جماعت، پیشنمازان دارای محراب.

در سال ۱۳۰6 شمسی 

بنا بر قانونی جدید 

ف 
مردان ایرانی مکل

شدند عمامه و کاه 

های سنتی خود را با 

ض 
کاه پهلوی عو

کنند.
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ــن  ــت از ســوی دو ت ــه روای ــن مجــاز ب 5-محدثی

ــن. از مجتهدی

۶-طــاب مشــتغل بــه فقــه اصــول پــس از 

امتحــان. از عهــده  برآمــدن 

۷-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی.

۸-روحانیون ایرانی غیر مسلمان.

اّمــا در پــی تشــدید قوانیــن لبــاس متحــد الشــکل، 

روحانیــون و علمــای درجــه اول شــهرها، شــروع بــه 

ــت  ــاس روحانی ــرای أخــذ مجــوز لب ــد طــاب ب تأیی

ــی  ــرتیپ درگاه ــه ای، س ــه در نام ــا آنجــا ک ــد ت کردن

ــت  ــان را از عاقب ــه، ایش ــا وزارت داخل ــه ب در مکاتب

ــذر  ــاب برح ــون وط ــه روحانی ــوز ب ــای مج کار اعط

ــا  ــه تنه ــد اجــرا شــود، ن ــن رون ــر ای ــه اگ ــی دارد ک م

از تعــداد روحانیــون کاســته نخواهــد شــد، بلکــه روز 

ــد.  ــد ش ــزوده خواه ــم اف ــا ه ــداد آنه ــر تع ــه روز ب ب

متــن کامــل ایــن مکاتبــه بــه ایــن شــرح اســت: )براثــر 

س های )قبا، 
پوشیدن لبا

شال، عبا، پوستین، 

عمامه و غیره( برای 

تمام افراد مذکر ممنوع 

شد روحانیون نیز 

س 
برای پوشیدن لبا

معمول خودشان باید 

ت 
برگه مجوز دریاف

می کردند.
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ــه  ــز، راجــع ب صــدور دو نســخه متحــد المــال از مرک

اجــرای قانــون اتحاد الشــکل البســه، از نظمیــه همــدان 

ــده  ــه ع ــدان ک ــن هم ــه معممی ــد کلی ــورت می دهن راپ

آنهــا بالــغ بــر 135 نفــر می باشــد، اجــازه اجتهــاد یــا 

ــواز  ــی ج ــرده و از اداره حکومت ــل ک ــی تحصی محدث

ــاوه  ــد. ع ــت نموده ان ــود را دریاف ــه خ ــای عمام ابق

بــر ایــن کــه از معممیــن کســر نشــده، ممکــن اســت بــا 

ایــن ترتیــب بــر عــده فعلــی آنهــا نیــز افــزوده شــود و 

بــه طــوری کــه معلــوم شــده مجتهدینــی کــه تصدیــق 

محدثــی بــه اشــخاص می دهنــد بــدون هیــچ ماحظــه 

و دقــت هــر کــس بــه آنهــا مراجعــه می کنــد تصدیــق 

ــزوده  ــن اف ــده معممی ــر ع ــه ب ــد ک ــد و مایلن می دهن

شــود. فعــا بــه ایــن طریــق قضیــه در جریــان اســت و 

اجــرای حکــم بــا ایــن حــال صــورت خوشــی نداشــته 
ــه کشــف حجــاب؛ اســناد  ــد شــد.( )واقع و نتیجــه معکــوس خواه
منتشــر نشــده از واقعــه کشــف حجــاب در عصــر رضاخــان، بــه کوشــش مرتضــی جعفــری 

اجازه اجتهاد برای آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری از طرف 
کفیل وزارت معارف در تاریخ 24 / 6 / ۱۳۱۷
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برای آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری.
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ص40(

ــه ســوم  ــد از واقع ــن روزهــای بع از همــان آغازی

شــهریور 13۲0 )تصــرف ایــران توســط ارتــش متفقین 

و ســقوط و خــروج رضاشــاه از کشــور( آیــت اهلل 

کاشــانی بــا نــگارش و ارســال نامه هــای پــی در پــی، 

بــه نخســت وزیــر وقــت، محمدعلــی فروغــی، آخریــن 

ــر قوانیــن و مقــررات کشــف حجــاب و  ضربه هــا را ب

اتحــاد شــکل لبــاس وارد ســاخت.

ــر 13۲0  ــی در 1۷ مه ــه فروغ ــه او ب ــن نام اولی

ــاه  ــقوط رضاش ــد از س ــم بع ــاه و نی ــک م ــی ی یعن

ــورد  ــن م نشــان از دغدغــه و اهتمــام جــدی او در ای

ــن  ــام ای ــا اع ــل ب ــه مفص ــن نام ــانی در ای دارد. کاش

ــون  ــص قان ــداد و نق ــم و بی ــتبداد و ظل ــام اس ــه: )ای ک

ســپری شــده( یــادآوری می کنــد: )در ایــن چنــد ســال 

]گذشــته[ انــواع وســایل و حیــل کــه بــرای برانداختــن 

ــه  ــه روحانی ــدن ریش ــه و کن ــوم دینی ــات عل تحصی

محمد علی فروغی از جمله چهره های فراماسونری مرموز در 

تاریخ ایران است. وی که فردی عالم، ادیب و مسلط به چندین 

زبان بود نقش اصلی را در به قدرت رساندن رضاخان به قدرت و 

هم چنین جانشینی محمدرضا پهلوی عهده دار بود. وی سیاست پرداز 

حکومت پهلوی بود و با تأسیس لژ بیداری به گسترش فرهنگ 

فراماسونری و مبارزه با ارزش های اسامی پرداخت. 
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ــدارس  ــه م ــود ک ــر آن ب ــد.....ضربت آخ ــاذ ش اتخ

ــد  ــن جدی ــگاه محصلی ــه نمــود، و جای قدیمــه را تخلی

ــر روی  ــراض ب ــرخ انق ــم س ــه کل قل ــرار داده و ب ق

ــن رشــته ]روحانیــت[ کشــیده اند و ظاهــراً مقصــود  ای

ــه در  ــوم دینی ــه عل ــم ب ــر عال ــک نف ــه.... ی ــود ک آن ب

ــن  ــن از بی ــن و آئی ــه کل دی ــد و ب ــردم نباش ــن م بی

بــرود( او در ادامــه بعــد از اشــاره بــه کشــف حجــاب 

و هشــدار بــه اینکــه: )چنــد روز اســت بــاز معتــرض 

اتحــاد  دربــاره ی  می شــوند(  زنهــا  روســری های 

ــن  ــازد: )اصــل ای ــر نشــان می س ــاس، خاط ــکل لب ش

قانــون ]اتحــاد شــکل لبــاس[  بــی موقــع و مقصــود از 

آن خفیــف نمــودن طبقــه روحانیــت کــه مانــع چپــاول 

ــوده اســت( و  ــد، ب ــم دیگــر بودن و غارتگــری و مظال

ــتوراتی  ــوده، دس ــا نم ــت وزیرتقاض ــان از نخس در پای

صــادر نمایــد تــا: )از ایــن عملیــات ناهنجــار مخالــف 

ــت را  ــوم مل ــری و عم ــداً جلوگی ــت ج ــون و دیان قان

در جنگ جهانی اول موقعی که قوای انگلیس به عراق 

حمله کرد، علمای بزرگ برای دفاع فتوای جهاد دادند، 

نیروهای ملی به رهبری علما و از جمله پدر او و 

خود وی قیام کردند و این جهاد، چهارده ماه به طول 

انجامید.



مم وعی  عمامم بم  سشور رضا یا  رضا شاه قلدر  122 123 

ــد.( ــاکر فرمائی ــدوار و ش امی

فروغــی کــه دریافتــه بــود اوضــاع و احــوال زمانــه 

عــوض شــده و ناچار از دادن پاســخ اســت در حاشــیه 

ــار  ــاب رفت ــد در ب نامــه نوشــته اســت: )جــواب بدهی

ــه  ــت ک ــده اس ــتور داده ش ــوان دس ــا نس ــن ب مأموری

ــب  ــه ترتی ــم ب ــایل ه ــایر مس ــند در س ــرض نباش متع

ــه جــواب را  ــد شــد. البت ــدام خواه ــم اق ــم فاأله األه

قــدری بــا تعارفــات تهیــه کنیــد( و پاســخی بــه همیــن 

مضمــون بــه آیــت اهلل کاشــانی داده شــد.

در هند اجازه اجازه 

ت 
پیاده شدن و اقام

به رضاخان داده 

نشد و گفته شد 

که باید به جزیره 

س یکی از 
موری

ت 
ت مالکی

جزایر تح

انگلستان بروند.
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یتا ججاب هح اری

ــت ســال از ســال 1314 شــهرها و  ــدت هف ــه م ب

ــا  ــا ب ــود ت ــا ب ــگاه آژان ه ــران جوالن ــتاهای ای روس

زور رضاشــاهی ســنت ها، اعتقــادات و داشــته های 

ــا  ــود و ب ــران کشــف ش ــردم ای ــی م فرهنگــی و هویت

ــه و  ــا و دســتار و عمام برداشــتن چــادر از ســر زن ه

شــال از ســر مرد هــا، راه تعالــی فکــری مــردم فراهــم 

شــود.

 ۱۳۱4 ســال  از  )حجــاب  مــددی:  اهلل  آیــت 

ــه ســر  ــود، ب ــوع ب ــه شــدت ممن ــران ب شمســی در ای

کــردن روســری در شــهر ممنــوع نبــود، امــا در حــرم 

امــام رضــا )علیــه الســام( حتــی بــه ســر کــردن روســری 

ــی  ــی بعض ــه گاه ــّد ک ــن ح ــا ای ــود، ت ــوع ب ــم ممن ه

رضاخان در بازدید 

س 
از یکی از مدار

س از 
دخترانه پ

ب. 
ف حجا

کش

اجرای این طرح تا 

ت وی، 
پایان سلطن

ت شدید 
با خشون

ت.
تداوم داش
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ــیدند  ــا می کش ــر زنه ــری را از س ــرم روس ــّدام ح خ

و می گفتنــد: )خانــوم، از حضــرت رضــا خجالــت 

ــوی؟(  ــرم میش ــری وارد ح ــا روس ــی ب نمیکش

در حــرم قــم ایــن شــدت وجــود نداشــت و زیارت 

ــد  ــیخ حام ــا ش ــت، آق ــی نداش ــری ممنوعیت ــا روس ب

ــر  ــاال س ــه: در ب ــد ک ــف می کردن ــده تعری ــرای بن ب

ــودم، زنــی را دیــدم  حــرم حضــرت رضــا )علیــه الســام( ب

کــه بــرای زیــارت آمــده بــود امــا عــاوه بــر ســر و 

صــورت، تــا نیمــی از ســینه اش را هــم نپوشــانده بود، 

بــه همیــن دلیــل خیلــی حالــم بــه هــم خــورد، همانجــا 

ــا  ــه الســام( خطــاب کــردم کــه: ت ــه حضــرت رضــا )علی ب

ایــن حــّد دیگــر قابــل تحّمــل نیســت، و بعــد از مدتــی 

رضــا خــان از ایــران تبعیــد شــد(

عصمــت  الملــوک دولتشــاهی همســر چهــارم رضــا 

ــرف  ــمس و اش ــراه ش ــه هم ــال 130۶ ب ــاه در س ش

راهــی حــرم حضــرت فاطمــه معصومــه علیهــا ســام 
عکس هایی از کشف حجاب زنان در اماکن عمومی و 

اداره جات دولتی در زمان رضا خان.
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ــاالی رواق، چــادر ســیاه  ــای ب شــدند. وی در غرفه ه

و ســفیدش را تعویــض کــرد، امــا در ایــن کار اندکــی 

ــد. در  ــاب مان ــه ای بی حج ــد لحظ ــرد و چن ــل ک تعّل

همیــن زمــان محمدتقــی بافقــی کــه بــر منبــر بــود، بــه 

شــدت بــه ایــن امــر اعتــراض کــرد و نزدیــک بــود که 

در همیــن مــورد، بلوایــی در قــم برپــا شــود. زمانــی که 

خبــر بــه رضاشــاه پهلــوی مخابــره شــد وی بــا عده ای 

از قشــون فــوراً بــه ســمت قــم حرکــت کــرد و شــیخ 

را در حــرم شــخصًا بــا عصــا تنبیــه نمــود.

رضاشــاه، فلســفه کشــف حجــاب را، بــرای محمود 

جــم کــه کشــف حجــاب در کابینــه او انجــام گرفتــه، 

ــا را  ــادر چاقچوره ــن چ ــد: )ای ــریح می کن ــن تش چنی

ــه  ــت ک ــال اس ــرد؟! دو س ــن ب ــود از بی ــور می ش چط

ایــن موضــوع فکــر مــرا بــه خــود مشــغول داشــته. از 

وقتــی کــه بــه ترکیــه رفتــم و زن هــای آن هــا را دیــدم 

کــه پیچــه و حجــاب را دور انداختــه و دوش بــه دوش 

رضاخان در سفر به قم 

ت 
و در حرم مطهر حضر

س(. او در همین 
معصومه)

ت اهلل حاج شیخ 
مکان، آی

محمدتقی بافقی را به دلیل 

ت شکنی 
ض به حرم

اعترا

ب و 
ش مورد ضر

خانواده ا

شتم قرار داد
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ــد، دیگــر از هــر چــه زن چــادری  ــا کار می کنن مرده

بــود بــدم آمــده اســت.(

ــود  ــرار ب ــه ق روز 1۷ دی ســال 1314 شمســی ک

روز جشــن فــارغ التحصیلــی دانش ســرای عالــی 

باشــد، علی اصغــر حکمــت - وزیــر معــارف وقــت - 

بــه رضــا شــاه پیشــنهاد کــرد کــه همــراه بــا اعضــای 

خانــواده ســلطنتی بی حجــاب در ایــن مراســم شــرکت 

ــر  ــی  اصغ ــه عل ــل ب ــه از قب ــاه ک ــا ش ــد. رض جوین

ــلمان  ــان مس ــودن زن ــاب نم ــتور بی حج ــت دس حکم

ــود و در روز  ــول نم ــنهاد را قب ــن پیش ــود، ای را داده ب

ــای  ــا اعض ــم ب ــت معل ــرای تربی ــود در دانشس موع

ــرد. ــرکت ک ــاب ش ــور بی حج ــلطنتی بط ــواده س خان
عکس شمس و اشرف پهلوی به همراه تاج الملوک 

آیرملو در دانشسرای مقدماتی همسر و دختران رضا 

شاه در ۱۷ دی ماه ۱۳۱4 اولین  روز دستور کشف 

حجاب توسط رضا خان پهلوی.
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رضا خان در اولین روز دستور رسمی کشف حجاب 

دانشسرای مقدماتی ارتش 

رژه افسران زن بدون حجاب در ارتش رضا در اولین 

روزهای دستور کشف حجاب. 

عریضه اهالی محله 

شاه آباد به حسن 

س 
س مجل

اسفندیاری رئی

شورای ملی مبنی بر 

ت اعان رسمی 
درخواس

ب، مانند سایر 
آزادی حجا

کشورهای اسامی.
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بزیور  اخ  هر بزاحز ی با رضا شاه

آیــت اهلل مــددی: )مرحــوم آقــای بروجردی)قدس ســره( 

غیــر از خصایــص علمــی، خصوصیــات فــردی خاصــی 

داشــتند. بســیار مــرد بزرگــوار، دقیق النظــر و باهوشــی 

بودنــد، باهــوش را مــن خیلــی کــم بــرای افراد بــه کار 

می بــرم. ایشــان خیلــی تیزهــوش بودنــد. وقتی ایشــان 

ــدر  ــان قل ــد، رضاخ ــده بودن ــران آم ــه ای ــراق ب از ع

ــد در  ــل می کنن ــتد، نق ــدان می فرس ــه زن ــان را ب ایش

ــردی را  ــای بروج ــوم آق ــاه مرح ــه رضــا ش ــی ک جای

ماقــات می کنــد، فکــر می کــرد می توانــد بــرای 

خــودش یــک نقطــه ی مثبتــی بگیــرد. از مرحــوم آقای 

بروجــردی می پرســید: شــما کــه از عــراق وارد ایــران 

شــدید اگــر اشــکالی بــه نظرتــان می رســد، بفرماییــد. 

محمد رضا پهلوی در 

روز ۱۳ آذر ۱۳2۳ 

شمسی،از آیة اهلل 

العظمی بروجردی در 

بیمارستان فیروزآبادی 

ت کرد.
تهران عیاد
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تصــور می کــرد مرحــوم آقــای بروجــردی مثــًا 

ــوده  ــان فرم ــد، ایش ــت کنن ــاب صحب ــه حج ــع ب راج

ــران هســتند  ــرز ای ــظ م ــرزی حاف ــد: ســربازن م بودن

ــربازانی  ــدم، س ــران ش ــرز ای ــی وارد م ــن وقت ــا م ام

ــرای  ــن ب ــود و ای ــاره ب ــه لباس هایشــان پ ــدم ک را دی

ــده  ــان فرمان ــت. رضاخ ــب نیس ــت مناس ــأن مملک ش

ارتــش بــود و انتظــار نداشــت یــک آخونــد در مقابــل 

او از اوضــاع ارتــش انتقــاد کنــد، آن هــم یــک انتقــاد 

ــت.  ــران نیس ــش ای ــاح ارت ــن ص ــه: )ای ــی گرایان مل

زشــت اســت کــه در مــرز، ســربازهایش لبــاس پــاره 

بپوشــند.(

آیــت اهلل بروجــردی در مقاطــع مختلفــی از جملــه 

ــاج گــذاری و در ســال  ــگام ت ــه هن در ســال 1310 ب

ــه مســجد  1314 در زمــان حملــه مامــوران پهلــوی ب

گوهرشــاد ضمــن ایــراد موضــع گیــری هایــی علنــی و 

صریــح، بیانیــه ای نیــز صــادر کردنــد. همیــن اقدامــات 

رضاخان در حال 

سان دیدن از 

دانشکده افسری. 

ش مورد 
ارت

ت او حتی 
مباها

ک روز هم در 
ی

ب 
برابر بیگانگان تا

نیاورد!
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ــت آن  ــوران حکوم ــه مأم ــد ک ــب ش ــع موج و مواض

بزرگــوار را هنگامــی کــه از ســفر عالیــات بــه ایــران 

ــیدن  ــس از رس ــا پ ــد. ام ــتگیر کنن ــتند، دس بازمی گش

خبــر بــه لرســتان و تشــدید اعتراضــات مــردم نســبت 

بــه ایــن دســتگیری، شــاه مجبــور شــد اواًل از طریــق 

ــود را  ــی خ ــب عذرخواه ــاه مرات ــدار کرمانش فرمان

ــه ســرعت آیــت اهلل بروجــردی  ــًا ب اعــام کنــد و ثانی

ــد. را آزاد نمای

ــای بروجــردی  ــت اهلل مــددی: )در زمــان آق آی

اســتاندار فــارس، سرلشــکری بــود کــه خیلــی مــردم 

ــه  ــوزرا ک ــس ال ــه ریی ــی ک ــرد. زمان ــت می ک را اذی

ظاهــراً ســناتور جــم بــوده، خدمــت آقــای بروجــردی 

ــاص  ــت خ ــا هیب ــردی ب ــای بروج ــود، آق ــیده ب رس

ــتان  ــه در اس ــت ک ــن کیس ــد: ای ــان می گوین خودش

فــارس اســت؟ بــا دســت پاچگــی ســؤال کــرده 

بودنــد: سرلشــکر بهــار مســت را مــی فرماییــد 

تصمیم گرفته شد جنازه وی 

مومیایی شود و به جای ایران 

ب 
به مصر انتقال یابد. بدین ترتی

ک مصر به 
جنازه وی مدتی در خا

ت نگهداری شد و در 
ت امان

صور

ت ۱۳29 به تهران انتقال 
اردیبهش

ت و در مقبره ای که در جوار 
یاف

ث 
ت عبدالعظیم شهرری احدا

حضر

گردیده بود، دفن شد.
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حضــرت آیــت اهلل؟ آقــای بروجــردی بــا هیبــت 

خــاص خودشــان می گوینــد: بهارمســت، چهــار فصــل 

مســت! بــا همیــن یــک کلمــه، خبــر داده بودنــد: آقــای 

ــودن ایشــان نیســتند، و او را  ــا ب ــق ب بروجــردی مواف

ــد.( ــزل کردن ع

ــن  ــدی در ضم ــم  اله ــواد عل ــد الج ــت اهلل عب آی

گفتگویــی می فرماینــد: )بــه دنبــال تصمیــم محمدرضــا 

پهلــوی بــرای برگــزاری مراســم تشــییع پیکــر پــدرش 

ــام  ــم مق ــر از طــرف وی - قائ )رضــا خــان(، ســه نف

ــت اهلل  ــزد آی ــم- ن ــت ق ــراف و تولی ــع، صدراالش رفی

بروجــردی آمدنــد تــا رضایــت ایشــان را بــرای اقامــه 

نمــاز بــر پیکــر رضاخــان جلــب کننــد.

شــاهد عینــی ایــن ماقــات، آمیــرزا ابوالحســن کــه 

همــه کاره بیــت آقــای بروجــردی بــود بــرای مــا نقــل 

ــرت  ــی حض ــد اعل ــاه گفتن ــتادگان ش ــه فرس ــرد ک ک

همایونــی ســام رســاندند و گفتنــد کــه فــردا جنــازه 

رضاخان پادشاه معزول، در ژوهانسبورگ آخرین 

ماههای زندگی خود را با اندوه و تلخکامی سپری کرد 

و با بیماری قلبی که عارض او شده بود باالخره در 4 

مرداد ماه ۱۳2۳ درگذشت. 
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ــر او  ــما ب ــد و ش ــس می آی ــره موری ــدرم از جزی پ

نمــاز بخوانیــد! آقــا اول نشــنیدند امــا ایــن 5، ۶ نفــر 

از طــرف شــاه دوبــاره ایــن پیغــام را دادنــد و بلندتــر 

گفتنــد، آقــا فرمودنــد: )تشــریف ببریــد، مــن کارهــای 

او را هیــچ فرامــوش نکــردم؛ می گویــم بلنــد شــوید و 

تشــریف ببریــد(. آنهــا عقــب عقــب رفتنــد و یکــی از 

آنهــا کــه تولیــت آســتان حضــرت معصومــه را داشــت، 

گفــت: حضــرت آیــت اهلل؛ مــا بــه اعلی حضــرت قــول 

ــد:  ــا فرمودن ــد. آق ــاز می خوانی ــما نم ــه ش ــم ک دادی

)مــن بــه شــما گفتــم تشــریف ببریــد، تشــریف ببریــد.( 

ایــن ســه نفــر - قائم مقــام رفیــع، صدراالشــراف و 

تولیــت قــم- خدمــت آیــت اهلل حجت کــوه کمــره ای)ره( 

رفتنــد و درخواســت خــود را مطــرح نمودنــد، ایشــان 

ــز  ــا نی ــد م ــردی بیای ــای بروج ــر آق ــد: اگ فرمودن

ــیدصدرالدین  ــت اهلل س ــزِد آی ــه ن ــن س ــم. ای می آیی

ــا شــاید رضایــت ایشــان را جلــب  ــد ت صــدر)ره( رفتن

آیت اهلل العظمی حاج سید محمد حجت کوه کمری)قده(پس از 
ارتحال موسس حوزه قم مرحوم آیت اهلل العظمی حاج شیخ 

عبدالکریم حائری و دردوران دشوار حاکمیت رضاخان، به اتفاق 
آیات عظام سید محمدتقی خوانساری و سید صدرالدین صدر 

به اداره حوزه علمیه قم پرداختند تااینکه پس از چندی، آیت اهلل 
العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی به قم مهاجرت کردند.
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ــد  ــا لحنــی تن ــد بزرگــوار ب ــا آن مرجــع تقلی ــد ام کنن

ــم. ــوش نکردی ــای او را فرام ــا کاره ــد: م فرمودن

آیــت  اهلل بروجــردی امــر کردنــد روز تشــییع 

ــل اســت،  ــازه ی رضاشــاه، حــوزه و مدرســه تعطی جن

ــچ  ــد: هی ــتند و گفتن ــه را بس ــه فیضی ــای مدرس دره

کــس حــق نــدارد بیــرون بیایــد. مــا جوان هــا رفتیــم 

بــاالی پشــت بــام و دیدیــم کــه چنــد نظامــی و ســرباز 

تابوتــی را بردنــد حــرم و زیارتــی کردنــد، دوبــاره بــاز 

ــد و  ــین کردن ــوار ماش ــازه را س ــا جن ــد و آنج آوردن

ــد.( ــاز نخوان ــم نم ــس ه ــران. هیچ ک ــد ته به باور بسیاری از تاریخ پژوهان، اوج نقش آفرینی بردن

این شخصیت بزرگ را باید در صیانت از حوزه علمیه 

قم پس از رحلت آیت اهلل حائری و با مساعدت آیات 

عظام سید محمد حجت کوه کمری و سید محمدتقی 

خوانساری جست وجو کرد. عاوه بر این او شاگردان 

فراوان و فرزندان ارجمندی چون آیات سید رضا و 

سید موسی صدر را تربیت کرد.
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تصویر ح م ل  ت اب وت  رض اخ ان  از ج ده  ب ه  ای ران . ع ل ی رض ا، 
ع ب دال رض ا، ی زدان پ ن اه  و م ح س ن  ص در در هواپیما دیده 
می شوند. جسد مومیایی رضا شاه پهلوی پس از چند 
سال که در مصر دفن بود طی تشریفات خاصی در در 

اردیبهشت ۱۳29 به شاه عبدالعظیم شهر ری منتقل شد. 

م ح م درض ا پ ه ل وی   در م راس م  ت ش ی ی ع  ج ن ازه  رض اخ ان 
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بزیور  تحقیز امیس رضا شاه با میززه محمد

 اقا زه ه، فززرد  ام مزجوم ایورد یزهساره

ــهد  ــواًل مش ــددی: )اص ــد م ــید احم ــت اهلل س آی

ــان  ــن آن ــب در بی ــروطه طل ــد و مش ــتبدادی بودن اس

ــر  ــد، ب ــتبدادی بودن ــان اس ــت خراس ــود، طبیع ــم ب ک

خــاف آخونــد خراســانی کــه مشــروطه طلــب بــود، 

امــا اغلــب مشــهدی ها مخالــف مشــروطه بودنــد، بــا 

ایــن کــه در جریانــات مشــروطه شــیخ محمــد، پســر 

دوم آخونــد خراســانی کــه مشــهور بــه آقــازاده بــود 

ــد -،  ــیخ محم ــی ش ــهد یعن ــق در مش ــازاده مطل - آق

ــل اهلل  ــیخ فض ــدام ش ــل از اع ــال ۱۳25 ق و قب در س

ــال ۱۳59 ق  ــود، و در س ــده ب ــهد آم ــه مش ــوری ب ن

ــوا  ــول ه ــا آمپ ــان، ب ــا خ ــان رض )۱۳۱6 ش( در زم

آیت اهلل میرزا محمد آقا زاده

 فرزند دوم مرحوم آخوند خراسانی
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ــدی کشــته شــد( ــر احم توســط دکت

  میرزامحمــد بــه درخواســت علمــا و مــردم 

ــا ســفارش پــدرش ســال 13۲5 قمــری  خراســان و ب

بــه مشــهد مقــدس رفــت و ریاســت علمــی و سیاســی 

ــر  ــاوه ب ــت و ع ــده گرف ــه عه ــی را ب ــم نوران آن اقلی

ــه  ــاد ب ــع گوهرش ــجد جام ــت در مس ــت جماع امام

تدریــس علــوم حــوزوی پرداخــت و مدتی سرپرســتی 

ــت.     ــه دســت گرف ــن شــهر را ب ــه ای حــوزه علمی

جایگاه علمی میرزا محمد آقا زاده

ــوردی - اســتاد و  ــددی: )مرحــوم بجن ــت اهلل م آی

شــوهر خالــه آیــت اهلل مــددی( کــه مجموعــًا ۱۳ ســال 

در مشــهد بودنــد،  می فرمودنــد: مــن دو دوره خــارج 

اصــول میــرزا محمــد را بــه صــورت کامــل شــرکت 

ــال  ــار س ــال و دوره دوم چه ــردم، دوره اول دو س ک

طــول کشــید، و از درس ایشــان تعریــف می کردنــد.(

ــه در درس  ــی ک ــزرگ طهران ــیخ آقاب ــه ش عام

احمدی برای هر قتلی انعامی 

ت. اگر مقتول از کله 
می گرف

گنده ها مثل سردار اسعد و 

ش صد تومان 
ش بود، انعام

تیمورتا

و همین حدودها بود. و اگر از 

ف 
ص غیر معرو

خرده پاها و اشخا

در تهران و زندان بود، نفری ده 

ت.
الی پانزده تومان می گرف
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آخونــد هــم درس میــرزا محمــد بــوده، دربــاره اش در 

ــذ  ــاء البشــر مــی نویســد: )کان مــن أفاضــل تامی نقب

والــده العامــة( یعنــی از افاضــل شــاگردان پــدر 

ــرد. ــی ب ــام م ــف وی را ن ــود و دو تالی ــه اش ب عام

تقریــرات فقــه و اصــول )الذریعه ج4 ص3۸5( و شــرح 

و تعلیقــات بــر کفایــه )الذریعــه ج۶ ص1۸۸(، تقریرات 

ــه او شــامل اجــاره و قضــا و شــهادات اســت. فق

ــه  ــفری ک ــان در س ــا خ ــددی: ) رض ــت اهلل م آی

ــازاده  ــا آق ــداری کــه ب ــه مشــهد داشــت بعــد از دی ب

ــور خراســان  ــن ام ــود: م ــه ب ــه ایشــان گفت داشــت، ب

را بــه شــما واگــذار می کنــم و ظاهــراً بســیار او 

ــان  ــه رضــا خ ــی ک ــا زمان ــود، ام ــرده ب ــرام ک را احت

ــه کســانی کــه  ــود، مرحــوم آقــازاده ب خــارج شــده ب

ــد  ــرده بودن ــرام تعجــب ک ــّزت و احت ــه ع ــن هم از ای

فرمــوده بــود: رضــا خــان مــرا احتــرام نکــرده اســت، 

ــه از  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــرا بکش ــد م ــه میخواه بلک

متن استعفا نامه ی رضا خان پهلوی بعد از جلسه ی او 

با فروغی، که تصمیم بر استعفای او و جانشینی محمد 

رضا پهلوی شد، این متن توسط فروغی در صحن 

مجلس قرائت شد.
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فــردا هــر کجــای خراســان، بجنــورد، قوچــان و دیگــر 

منناطــق دزدی بشــود، میگوینــد: تــو کوتاهــی کــردی 

و امــور خراســان در دســت تــو و زیــر نظــر تــو بــوده 

اســت.(

ــازاده را  ــوم آق ــدن مرح ــته ش ــر کش ــی خب وقت

ــد  ــی )از اعاظــم شــاگردان آخون ــا حســین قم ــه آق ب

خراســانی( دادنــد، بــا اظهــار تاســف فــراوان فرمودنــد 

کــه: )تصــور نکنیــد میــرزا محمــد آقــازاده فقــط آقــای 

ــود.( ــران ب ــای کّل ای ــود، او آق ــان ب خراس

قســمتی از اجــازه آخونــد خراســانی بــه پســرش: 

ــن کل  ــداه و م ــی اهلل ف ــد - جعلن ــرزا محم ــدی می )ول

ــة اإلجتهــاد  ــاه - صنــف و اجــاد و بلــغ رتب ســوء وق

فلــه حــق اإلفتــاء و القضــاء و الحکومــة بیــن النــاس(
رضاشاه پهلوی )محســن دریابیگــی، حیــات سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی آخونــد خراســانی، ص5۷(

چند روز 

قبل از استعفا 

ت 
از سلطن

به همراه 

محمدرضا 

پهلوی.
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عل   سشفیزی میززه محمد اقا زه ه

آیــت اهلل مــددی: ) ظاهــراً رضــا خــان و باال دســتی 

هــا هدفشــان ایــن بــود کــه در تهــران، مرکزّیــت ایجاد 

کننــد، بــه همیــن دلیــل در نظــر داشــت تمــام امــرا و 

بــزرگان در مناطــق مختــف ایــران را ســرکوب کنــد، 

ــل و در  ــیخ خزع ــتان ش ــه خوزس ــه در منطق ــن جمل م

ــر  ــک، امی ــم، شــوکت المل ــدر عل ــان پ ــوب خراس جن

ــتان  ــان و کردس ــرای آذربایج ــان و ام ــوب خراس جن

ــز یکــی از  ــا زاده در مشــهد نی ــد آق ــرزا محم و... می

ــه  ــد، و ب ــذف می ش ــد ح ــه بای ــود ک ــی ب چهره های

ــا ایشــان  ــر ب ــت و تحقی ــا اهان ــل بســیار ب ــن دلی همی

برخــورد شــد(

عبدالرضــا  میــرزا  المســلمین  و  حجةاالســام 

شیخ خزعل در هفتاد و پنج سالگی در منزل شخصی 

خود که همان باغ فخرالسلطنه بود به فرمان رضاخانی 

به دست چند تن از مأمورین شهربانی به قتل رسید. 

مرگ او بساط حکومت ملوک الطوایفی را برچید و 

راه برای دیکتاتوری رضاخانی هموار گشت.
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ــد مرحــوم آیــت اهلل میــرزا احمــد کفایــی  کفایــی فرزن

ــد مــا محمــد کاظــم خراســانی  ــوه پســری آخون و ن

می گویــد: )رضــا شــاه یکــی از موانــع بــزرگ اجــرای 

ــود  ــون ب ــود روحانی ــی اش وج ــد مذهب ــای ض نیّت ه

خراســان  روحانــی  شــخصیت  برجســته ترین  و 

ــاه  ــن رو رضــا ش ــود. از همی ــازاده ب ــم مرحــوم آق ه

نماینــده ای خدمــت مرحــوم آقــازاده فرســتاد بــا یــک 

ــی  ــام شــفاهی؛ اســتفتاء کتب ــی و یــک پی اســتفتاء کتب

ایــن بــود کــه آیــا بــه نظــر شــما ســتر وجــه و کّفیــن 

واجــب اســت یــا از حجاب شــرعی مســتثنا اســت؟ )و 

رضــا شــاه ایــن را بــا مکــر و حیلــه ســرآغاز اجــرای 

ــام شــفاهی هــم  ــود( پی ــرار داده ب ــش ق کشــف حجاب

ایــن بــود کــه اگــر حضــرت آیــت اهلل بــه ایــن اســتفتاء 

ــن را  ــه و کّفی ــف وج ــد و کش ــت بدهن ــواب مثب ج

ــات  ــب و مقام ــب و مناص ــام مرات ــد تم ــز بدانن جای

ایشــان کمــاکان محفــوظ خواهــد بــود و بــه امــر شــاه، 

آیت اهلل حاج میرزا احمد کفایی خراسانی
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دولــت همچنــان کــه در گذشــته بــوده، بــاز هــم مطیــع 

اوامــر ایشــان خواهــد بــود. مرحــوم آقــازاده در پاســخ 

فرمــوده بــود: بــه اتفــاق نظــر جمیــع علمــا و فقهــای 

ــدم  ــن مجته ــه م ــای علمی ــه حوزه ه ــود در هم موج

ــدارد. بنابرایــن مــن  و کســی در اجتهــاد مــن شــک ن

ــتم و  ــودم هس ــخیص خ ــع تش ــرع تاب ــکام ش در اح

تشــخیص مــن از ادلــه ایــن اســت کــه وجــه و کفیــن 

از حجــاب شــرعی مســتثنا نیســت و مــن ســترش را 

ــه از  ــی ک ــاب وعده های ــا در ب ــم. و ام ــب می دان واج

ــال های  ــن س ــه م ــد ک ــد، بدانی ــاه می دهی ــب ش جان

طوالنــی بــر اســاس شــخصیت خــودم ریاســت کــردم 

ــود، خــدا  و بیــش از آنکــه در مــن هــوای ریاســت ب

بــه مــن ریاســت داد. ریاســتی کــه عطیــه شــاه باشــد و 

قائــم بــه اراده او، پشــیزی بــرای مــن نمــی ارزد. وقتــی 

ــی  ــت علم ــغول صحب ــواب را داد مش ــن ج ــان ای ایش

ــا اصحــاب و شــاگردان خــودش شــد کــه در آنجــا  ب

رضاخان پهلوی در ژوهانسبورگ بعد از استعفای از 

پادشاهی 
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ــه  ــده ب ــد. هــر چــه شــخص پیغــام آورن حاضــر بودن

ــد اســت؛  ــام تن ــن پی ــا ای ــه آق ایشــان اصــرار کــرد ک

ممکــن اســت تبعــات بــدی بــرای شــما داشــته باشــد 

ــام  ــما تم ــه قیمــت جــان ش ــی ممکــن اســت ب و حت

شــود، تغییــری در پیــام بدهیــد؛ امــا نقــل کردنــد کــه 

ــرف  ــه ط ــش را ب ــد روی ــر نش ــی حاض ــان حت ایش

پیــام آورنــده بکنــد. پیــام آورنــده هــم کــه از توجــه 

ــوس شــده  ــش مأی ــر در رأی ــد نظ ــازاده و از تجدی آق

ــد در  ــد شــب بع ــت. چن ــرد و رف ــود خداحافظــی ک ب

آخــر شــب کــه تنهــا مرحــوم پــدرم در منــزل آقــازاده 

ــن  ــد مأموری ــت بودن ــم مشــغول صحب ــا ه ــد و ب بودن

شــهربانی بــه منــزل ایشــان ریختنــد و ایشــان را 

ــه  ــی ب ــال خداحافظ ــی مج ــد و حت ــت کردن بازداش

ــه  ــی ب ــرای اینکــه در مشــهد بلوای ــد و ب ایشــان ندادن

ــه  ــزد ب ــر ی ــد ایشــان را شــبانه از راه کوی وجــود نیای

طبــس منتقــل کردنــد و منــزل و اوراق و اســناد را هــم 

رضاخان در بازدید 

ت 
از کتیبه های تخ

جمشید شیراز. ترویج 

باستان گرایی افراطی به 

گ دینی 
عنوان بدیِل فرهن

همواره مورد اهتمام وی 

بود.
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ــد( تفتیــش کردن

ــازاده را در  ــت اهلل آق ــه آی ــی)ره( ک ــام خمین     ام

ــوص  ــود، در خص ــده ب ــران دی ــارت در ته دوران اس

ــه  ــان ک ــد: )رضاخ ــی کن ــان م ــان بی ــرایط آن زم ش

آمــد ســر کار، ایــن دو معنــا را مجبــور بــود کــه اجــرا 

ــی خــود  ــی اســام را بشــکند در نظــر حت ــد، یعن بکن

ــروه  ــد... و گ ــرد کن ــم خ ــت را ه ــلمین و روحانی مس

ــًا  ــران و مث ــد ته ــاد آوردن ــا را از ب ــی از علم های

مرحــوم آقــازاده کــه یــک شــخص بســیار نافــذی در 

ــه  ــد ب ــد و آوردن ــود ایشــان را اســیر کردن خراســان ب

تهــران... و مــن خــودم ایشــان را دیــدم کــه در یــک 

ــل  ــن نق ــرای م ــود... و ب ــی، آنجــا تحــت نظــر ب منزل

کرده انــد کــه ایشــان را بــا ســر برهنــه ]بــدون عمامــه[ 

و چنــد تــا ســرباز... می برنــدش عدلیــه آن وقــت کــه 
در آنجــا مثــًا دادســتانی او را اســتنطاق کنــد.( )صحیفــه 

و 411-ج۹ص3۹۹( امــام،ج4،ص4۷-ج۷ص45 

رضاخان در استقبال 

ش محمدرضا 
از فرزند

ت از سفر 
در بازگش

س. 
تحصیلی به سوئی

ت همراهان ولیعهد 
خاطرا

در آن سفر درباره 

کندذهنی و فساد اخاقی 

ت.
وی خواندنی اس
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ــیخ  ــای ش ــوم آق ــول مرح ــددی از ق ــت اهلل م آی

ــرزا  ــی می ــر خانگ ــتان حص ــض، داس ــم فی عبدالرحی

محمــد آقــازاده را اینچنیــن نقــل می فرماینــد: )میــرزا 

ــا قبــا و بــدون  محمــد در تهــران عمامــه نداشــت و ب

عبــا بــا چنــد نفــر دیگــر در حصــر خانگــی بــود، هــر 

روز ظهــر پاســبانی که مســئول غــذا دادن بــه زندانیان 

بــود بــرای دادن تکــه نــان خشــکی بــه جــای غــذا، هر 

ــن  ــی زد، لک ــدا م ــم ص ــه اس ــان را ب ــک از زندانی ی

ــارت )محمــد دزد خراســانی(  ــا عب ــرزا محمــد را ب می

ــام  ــد و اع ــز می ش ــم خی ــازاده نی ــی زد و آق ــدا م ص

حضــور می کــرد و پاســبان بــا منتهــای تحقیــر، یــک 

ــرد( ــرت می ک ــوی او پ ــان جل ــه ن تک

امــام خمینــی)ره(، مبــارزات ایشــان را همپــای 

ــا  ــی و حــاج آق ــور اهلل اصفهان ــا ن ــارزات حــاج آق مب

حســین قمــی، ســتوده اســت و در بخشــی از خاطــرات 

خــود فرمــوده اســت: )یــک نهضــت، نهضــت علمــای 

... من مجتهدم و در اجتهاد من احدی تردید ندارد... فتوای من 

این است که وجه و کفین از حجاب شرعی مستثنی نیست.من 

ستر وجه و کفین را واجب می دانم. اما راجع به وعده هایی 

که از جانب شاه می دهید بدانید من سالیان دراز قائم به شخص 

خودم ریاست کردم و...ریاستی که عطیه شاه باشد و قائم به 

اراده ی او برای من پشیزی نمی ارزد.
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خراســان بــود، مرحــوم آقــازاده و مرحــوم آقــا ســید 

ــد و  ــه را گرفتن ــت، هم ــای وق ــر علم ــس و دیگ یون

ــوم  ــودم مرح ــن خ ــران و م ــس ته ــد در حب آوردن

آمیــرزا محمــد آقــازاده رضــوان اهلل علیــه را دیــدم کــه 

ــه و... تحــت  ــدون عمام ــود، ب ــی نشســته ب ــک جای ی

ــود.( ــت ب مراقب

ــورد  ــازاده در م ــت اهلل آق ــد آی ــی فرزن کاظــم نجف

ماجــرای دســتگیری پــدرش مــی گویــد: )حــدود 14 

ــدرم  ــدم پ ــودم، دی ــزل نشســته ب ــتم، در من ســال داش

حــدود ســاعت ۹ شــب وارد انــدرون شــد، یــک افســر 

ــو، لباســش  ــد ت ــال ایشــان آم ــه دنب ــم ب ــهربانی ه ش

ــا  ــد. م ــان را بردن ــا، ایش ــرد و از همانج ــوض ک را ع

ــه کجــا هســتند و در چــه  ــچ اطاعــی نداشــتیم ک هی

حالــی هســتند، بعــد از چنــد روز، اطــاع پیــدا کردیــم 

ــد. پــس از  ــه یــزد برده ان کــه ایشــان را از راه کویــر ب

پنــج مــاه زندگــی در تبعیــدگاه، ایشــان را برگرداندنــد 

رضاخان در کنار ولیعهد 

و تنی چند از کارگزاران 

ش. بسیاری 
ت خوی

حاکمی

از همراهان وی در آخرین 

سالهای سلطه او مورد 

ب قرار گرفتند و 
غض

به فرجامی تلخ گرفتار 

آمدند.
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بــه مشــهد و شــروع کردنــد بــه پرونــده ســازی علیــه 

ایشــان، در مشــهد نیــز در زنــدان بــود و مــا حــق هیچ 

گونــه ماقاتــی بــا ایشــان نداشــتیم. بعدهــا از ایشــان 

شــنیدیم کــه ایشــان را در زنــدان مشــهد، خیلــی زجــر 

داده بودنــد.( 

ــران  ــه ته ــدان، وی ب ــدن دوران زن ــس از گذران پ

منتقــل شــد و طــی حکمــی او را بــه هفــت مــاه زنــدان 

ــم  ــن حک ــه ای ــدت ب ــان بش ــد. رضاخ ــوم کردن محک

ــه همیــن دلیــل  اعتــراض و تقاضــای اعــدام کــرد و ب

دوبــاره در یــک دادگاه نظامــی وی را بــه اعــدام 

ــد. ــوم کردن محک

ــازاده،  ــوم آق ــدام مرح ــم اع ــار حک ــا انتش     ب

علمــای عتبــات طــی تلگــراف هایــی اعتــراض خــود 

را بــه ایــن حکــم اعــام کردنــد و در نتیجــه فشــارهای 

داخلــی و خارجــی، حکــم اعــدام بــه اقامــت اجبــاری 

در تهــران تخفیــف یافــت.

گفته می شود در مراسم تاج گذاری، رضا خان از آیت 

اهلل آقازاده می خواهد تاج سلطنت را بر سر رضا خان 

بگذارد، و چون ایشان این کار را نمی کند، رضا خان 

خود تاج را بر سر می گذارد.

عملکرد رضا خان پس از به قدرت رسیدن و مخالفت 

صریح با احکام اسامی، باعث رویارویی عالمان 

تیزبین با او گردید. آقازاده نیز از سال ۱۳۱۰ش. به 

بعد، از مخالفان سرسخت رضا خان به شمار می رفت.



عل   سشفیزی میززه محمد اقا زه ه رضا شاه قلدر  172 173 

  حجةاالســام و المســلمین میــرزا عبدالرضــا 

کفایــی می گویــد:  )یکــی از مشــاهیر اعیــان خراســان 

کــه در واقعــه مســجد گوهرشــاد گرفتــار شــده بــود و 

ــه شــرط ایــن دروغ، وعــده آزادی داده شــده  ــه او ب ب

ــوده  ــازاده فرم ــوم آق ــه: )مرح ــهادت داد ک ــود، ش ب

ــدی را  ــاه اس ــر رضاش ــه اگ ــنیده ام ک ــن ش ــت و م اس

تیربــاران نکــرده بــود، اســدی رضاشــاه را از ســلطنت 

ــه  ــه ای علی ــر توطئ ــن را دلیــل ب ســاقط می کــرد( و ای

ــن  ــازاده از ای ــه آق ــد و اینک ــاه گرفتن ــلطنت رضاش س

ــان ســاختگی  ــک جری ــوده اســت. ی ــع ب ــه مّطل توطئ

هــم ســر هــم کردنــد کــه: آقــازاده قصــد داشــته اســت 

بــه وســیله اســدی بلوایــی در خراســان بــه پــا کنــد و 

خراســان را از حکومــت مرکــزی جــدا کنــد و مــدرس 

ــوری  ــد و اعــام جمه ــه مشــهد بیاورن را از کاشــمر ب

کننــد، کــه تمــام اینهــا ســرتاپا دروغ بــود. لــذا آقــازاده 

را محکــوم بــه اعــدام کردنــد. 

حجت االسام و المسلمین میرزا عبدالرضا کفایی
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در اینجــا تلگــراف بســیار محکــم و تنــدی از 

ــاه  ــرای رضاش ــی ب ــن اصفهان ــید ابوالحس ــوم س مرح

ــازی  ــک غ ــرف مل ــم از ط ــراف ه ــک تلگ ــد و ی آم

ــدر فیصــل دوم  پادشــاه عــراق، پســر فیصــل اول و پ

ــه واســطه مرحــوم  ارســال شــد، کــه او هــم ظاهــراً ب

آقــا میــرزا مهــدی کــه در عــراق بودنــد و متنّفــذ بودند، 

ــه  ــن دو تلگــراف ســبب شــد ک ــود. ای ــع شــده ب مطل

رضــا شــاه، حکــم اعــدام را بــه حبــس مادام العمــر در 

منــزل در تهــران تبدیــل کــرد. لــذا ایشــان در خیابــان 

ــه  ــان عین الدول ــه خیاب ــع ب ــه آن موق ــی ک ــران فعل ای

ــده  ــه ش ــان تهی ــه برایش ــی ک ــود، در منزل ــروف ب مع

ــت  ــق رف ــس ح ــد و هیچک ــر بودن ــت نظ ــود، تح ب

وآمــد بــا ایشــان را نداشــت مگــر بســتگان درجــه اول 

ــدان.( ــرادر و فرزن ــی ب یعن

ملک غازی در آوریل ۱9۳9 توسط سرویس اطاعاتی 

انگلیس و توطئه نوری سعید، نخست وزیر وقت، با ضربه ی 

پتک غام سودانی خویش، به قتل رسید، اما با صحنه سازی 

وانمود کردند، بخاطر مست بودن بر اثر برخورد اسرارآمیز 

اتومبیلش با تیر چراغ برق کشته شده  است.
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مزا خا شها ت میززه محمد اقا زه ه

  آیــت اهلل ســید احمــد مــددی: )میــرزا محمــد در 

ــا  ــان رضــا خــان ب ســال ۱۳59 ق )۱۳۱6 ش( در زم

آمپــول هــوا توســط دکتــر احمــدی کشــته شــد(

ــدر خــود  ــرگ مشــکوک پ ــاره م ــد وی درب  فرزن

ــدم  ــه برگشــتم دی ــه ک ــک روز از مدرس ــد: )ی می گوی

ــل  ــت. داخ ــه اس ــو در خان ــروصدا و هیاه ــی س خیل

ــاده. ایشــان  ــا افت ــت اغم ــه حال ــدرم ب ــدم پ شــدم دی

ــچ  ــه هی ــی ک ــد، در صورت ــوت کردن ــب ف ــان ش هم

ــد  ــوم ش ــد معل ــتند. بع ــل نداش ــالتی از قب ــه کس گون

ــد.  ــی می کن ــر احســاس ناراحت ــان بعدازظه ــدرم هم پ

ــه  ــی آورد ک ــری م ــی رود دکت ــوران م ــی از مام یک

ــد  ــدرم می زن ــه پ ــی ب ــر آمپول ــود، دکت ــناس ب ناش

ــا  ــت اغم ــه حال ــول، ب ــد از زدن آمپ ــه بع ــه بافاصل ک

می افتــد و فــوت می کنــد.(

  حجةاالســام و المســلمین میــرزا عبدالرضا کفایی 

می گویــد:  )حصــر خانگــی آقــازاده ادامــه داشــت تــا 

اینکــه در 13 ذی القعــده 131۶هـــ.ش مرحــوم آقــازاده 

احســاس کســالت می کننــد؛ یعنــی زمانــی کــه ایشــان 

۶۲ قمــری و ۶0 ســال شمســی سن شــان بــود. چــون 

رفــت وآمــد بــا ایشــان ممنــوع بــود، ناگزیــر فرزنــدان 

ــد کــه  ــه مأموریــن مراقــب اطــاع داده بودن ایشــان ب

ایشــان کســالت دارنــد. آن زمــان ســرپاس مختــاری، 

ــاس  ــار تم ــا درب ــم ب ــود و او ه ــهربانی ب ــس ش رئی

گرفتــه بــود و آنهــا پزشــک احمــدی، جــاد معــروف 

ــازاده  ــه آق ــور ک ــتادند. آنط ــن ایشــان فرس ــه بالی را ب

ــد، پزشــک احمــدی  ــرای مــن تعریــف کردن ایشــان ب

ایشــان را معاینــه ای کــرد و پــس از آن، از کیــف 

ــرد  ــق ک ــان تزری ــه ایش ــی درآورد ب ــتی اش آمپول دس
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و رفــت؛ دو ســاعت بعــد هــم ایشــان مرحــوم شــد.(

ــان  ــازاده همچن ــد آق ــت اهلل میرزامحم  مرحــوم آی

ــر  ــت نظ ــت، تح ــت وق ــوی حکوم ــران از س در ته

ــای  ــات علم ــا و اعتراض ــود تلگراف ه ــود و باوج ب

ــاه 131۶  ــرانجام در بیســت و ششــم دی م نجــف، س

شمســی مصــادف بــا ســیزدهم ذی القعــده 135۶ 

قمــری بــه دنبــال تزریــق نوعــی آمپــول مشــکوک از 

ســوی پزشــک احمــدی، در شــصت و دو ســالگی بــه 

شــهادت رســید، و در حــرم حضــرت شــاه عبدالعظیــم، 

ــدند. ــن ش ــی دف ــی کن ــرک ماعل ــر متب ــب قب در جن

ــکوک آن  ــرگ مش ــه م ــز ب ــی)ره( نی ــام خمین     ام

روحانــی مبــارز اشــاره کــرده و می گویــد: )...مرحــوم 

آقــازاده بــزرگ، کــه از علمــای درجــه یــک بــود بــا 

پاســبان تــوی خیابــان می بردنــدش محاکمــه، آخــرش 

هــم ]او را[ کشــتند.(
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