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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره» برگزاری بهانه به - یکم یادداشت

 درس:  پذیرد می صورت هدف یا انگیزه دو با غالباً یا عموماً «سیاسی تاریخ» خصوص به «تاریخ» جدی مطالعه 

 . گیری عبرت و آموزی

 حاصل گذشته در سیاسی کنشگران عملکرد و مواضع و آراء ، ها اندیشه تبیین و تحلیل با عمدتاً نخست هدف

 شخصیتی ابعاد نیز و انگیزشی خاستگاه و نیّات شناخت و کشف اساس بر معموال ، تاریخ از عبرت و شودمی

 رویکرد دو درباره که ای نکته.  گردد می پذیر امکان آنها درباره ارزشداوری و سیاست عرصه ورزان سیاست

 همه در و لزوماً ، سیاسی کنشگر یک درباره نهایی داوری در که است این گیرد قرار توجه مورد باید شده یاد

 داشتن علیرغم سیاست میدان در بازیگری بسا ای و ، نیست یکسان «ها انگیخته» با «ها انگیزه» حکم موارد

 داشته خود سیاسی کارنامه در نادرست و نامطلوب نظریاتی و افکار حتی و مواضع و عملکرد ، مثبتی  انگیزه

 ! برعکس یا و باشد

 ، سیاسی – تاریخی های تحلیل و ها نوشته از بسیاری در که است این تاریخی هایبررسی در دیگر نکته

 کندمی سعی ، اشعالقه مورد ورزان سیاست و ها شخصیت درباره گیری نتیجه در ، تحلیلگر و نویسنده

 های شخصیت مورد در مقابل در و نماید انکار حتی یا و توجیه یا پنهان را او - ی عمده گاه - هایضعف

 هوشیار کامالً جهت این از ، تاریخ گر مطالعه ، است الزم لذا.  بردمی کار به متضاد کامالً ای شیوه ، مخالف

 . پرداخت خواهیم باره این در سومی نکته به بعد یادداشت در.  باشد
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 «نایینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوم یادداشت

 از برخی ، بسیاری موارد در که شود می مالحظه که است این ، تاریخی مطالعات در دیگر تامّلِ شایسته نکته

 اهداف و ها انگیزه و نیّات درباره خود های ارزشداوری در مذهبی یا و سیاسی ، اجتماعی هایگروه یا افراد

 نفس سالمت و انگیزه پاکی و نیت خلوص به حکم حالی در ، تاریخ در سیاسی کنشگر یا شخصیت دو واقعی

 متضاد و مخالف موضع دو در ، خود سیاسی حیات عملی و نظری عرصه در آنها که دهند می شخصیت دو هر

 داوری چنین توجیه در عموماً اینکه جالب و!  اند داشته قرار یکدیگر با دشمنی و خصومت حد در حتی ،

 در که صورتی در.  شودمی استناد شیاطین انگیزی فتنه یا و «نظر اختالف» یا و «اجتهاد» اصل  به ، آمیز تناقض

 که گفت توان می آوری اطمینان حد در ، تاریخی مسلم شواهد و مدارک و اسناد اساس بر و موارد از بسیاری

 مواضع انگیزشیِ خاستگاه و نیّات لحاظ به توانندنمی ، تقابل و تضاد همه آن وجود با هاشخصیت این دوی هر

 این فاقد آنها از یکی یا  دو هر یقیناً و شوند متّصف نفس سالمت و نیت پاکی و  خلوص به ، خود عملکرد و

 به نسبت داوری در مسامحه چنین که است گفتنی.  آنهاست از برخوردار دیگری فقط و بوده مثبت اوصاف

 صحیح داوری مبنای نداشتن( الف:  جمله از است گوناگونی عوامل و علل از ناشی ، تاریخ در سیاسی بازیگران

 .نظر مورد افراد شخصیتی زوایای و ابعاد از ناآگاهی( ب ، آن به پایبندی عدم یا و

 برای حقیقت کردن پنهان قصد» به شود می انتخاب آگاهانه و عامدانه رویکردی چنین ، بسیاری موارد در اما 

 شیوه این به... !   و صنفی ، سیاسی ، فکری های وابستگی و ها دلبستگی از برآمده مصلحتی! «مصلحت تامین

 علمای داوری در را آنها از نمونه یک و!  نهاد نام «مالیماست» شیوه میتوان - عامیانه زبان به - ها داوری از

 جنگ حتی و مقابله به سیاسی ی صحنه در که صحابه بزرگان از برخی و( ع) علی مورد در سنت اهل

 نیت پاکی و اخالص و عدالت به را طرف دو هر که آنجا ، کرد مالحظه توانمی (زبیر و طلحه) مانند برخاستند

 جالب نکته.  دهندمی ارجاع «تفقّه در اجتهاد» و «نظر اختالف» به را یکدیگر با جنگ حتی و اختالف و توصیف

 در که دارند طوالیی ید نیز شیعه عالمان از برخی ، ارزشداوری و شیوه این بست کار در که است این تر

 ضد مواضعی فکری و سیاسی عرصه در که مشهور فقیه دو خصوص در آنها از اینمونه به آینده های یادداشت

 ، است نموده متهم نیت و عمل و نظر در «فساد» به را دیگری ، دو آن از یکی خصوص به و داشته همدیگر

 . پرداخت خواهیم

 



4 
 

 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - سوم یادداشت

 ها یادداشت این در ما تاریخی های بررسی و ها تحلیل سطح که سازد می نشان خاطر ، بحث به ورود از قبل] 

 نیست این در تردیدی[  طلبدمی را خود مناسب مجال ترکامل تحقیق و تفصیل و است یادآوری و اشاره حَدّ در

 در ، ایران در «علمیه های حوزه مدیریت» جمله از اخیر قرن یک در ما دینی عالمان اکثریت داوری و دیدگاه که

 و آگاهی نتیجه در او که است این - اجماالً - ،« نوری اهلل فضل شهید شیخ» خصوص در ،( حاضر حال)

 نهضت میدانی رهبران و روشنفکران های انگیزه البته و هااندیشه و افکار خصوص در که هوشیاری و تیزبینی

 به «دموکراسی - لیبرال» گفتمان یعنی «مشروطه» نظری مبانی از که نسبی دانایی با همچنین و داشت مشروطیت

 سازگار دینی مبانی با ، روشنفکران اصطالح به نظرِ مورد و واقعی ی مشروطه که دریافت ، بود آورده دست

 قصد نهضت اصلی رهبران ، ایران مردم ی خواهانه آزادی مبارزات جریان در که برد پی ضمن اینکه ، می باشدن

 و دادن بازی ، نهضت جریان در دینی عالمان از برخی دادن دخالت از آنان هدف و دارند را مردم و علما فریب

 فلذا.  است خودشان - دینیِ ضد بسا ای و - دینی غیر اهداف تحقق برای آنها از ابزاری ی استفاده واقع در

 به دینی مسئولیت احساس و واال ایمان و نیت خلوص داشتن همچنین و هاآگاهی این به توجه با اهلل فضل شیخ

 مدعیان بدست و نهاد خود آرمان سر بر جان ایثارگرانه نیز نهایت در و ایستاد آنها مقابل در و پرداخت افشاگری

. )  رسید شهادت به بودند انگلیس/  بیگانه به وابسته سیاسی و فکری لحاظ به  عمدتا که بیان و اندیشه آزادی

 ( نیست دیدگاه این درباره داوری مقام در فعالً نویسنده

 شهرت از و ، بوده دینی مرجعیت و فقاهت منصب در هاسال که دیگری معروف و مشهور عالم ، دیگر سوی از

 به او مقبولیت.  است «نائینی محمدحسین میرزا» است برخوردار شیعی علمیه های حوزه در بسیاری مقبولیت و

 یکصدمین» مناسبت به!!  المللی بین ای کنگره ، کشور علمیه های حوزه مدیریت مرکز ، امروزه که است حدی

 ! کند می برگزار قم به نجف از او «مهاجرت سال

 مشروطه با مقابله به اهللفضل شیخ که مشروطیت نهضت دوران در که است این تامل شایسته بسیار نکته اما 

 شیخ سرسخت دشمن بلکه و مخالف نیز و «مشروطیت» قاطع و پرشور مدافعان از یکی ، بود برخواسته طلبان

 به شیخ اعدام حتی کرد خواهیم ارائه که دالیلی و مستندات بر بنا که  است بوده نائینی میرزای همین اهلل فضل

 های دیدگاه لحاظ به البته که) نجف ثالث مراجع غیرمستقیم یا مستقیم حکم به ، مشروطیت با ضدّیت جرم

 هایحوزه چگونه که است این سوال حال.  است گردیده صادر( بودند نائینی فکری سلطه و تاثیر تحت سیاسی
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 تقوا اوج و ایمان استحکام و ، انگیزه پاکی ، نیت خلوص به -!  تواماً - را هاشخصیت این دوی هر ما دینی

 و کرده داوری چنیناین زبیر و طلحه و( ع) علی مورد در که را کسانی چگونه آنگاه و ؟ کنند می متصّف

 ؟نمایند می محکوم و  تخطئه ،  دانند می اجتهاد در نظر اختالف معلول را آنها اختالف

 ، آن از پس و مشروطه نهضت در نائینی سیاسی و فکری مواضع از برخی به نگاه با آینده یادداشت در 

 .  داد خواهیم نشان را در مطالعه ی تاریخ «مالی ماست» شیوه بست کار چگونگی
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 « نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهارم یادداشت

 است بوده بریتانیا دولت حمایت مورد موثری طور به ایران در خواهی مشروطه نهضت که این در ظاهراً، 

 در سعی آن، از پس و نهضت دوران در بریتانیا رسمی نمایندگان که حقیقت این همچنین و. نیست تردیدی

 آشکار عواملِ و وابستگان طریق از خود متبوع دولت منافع جهت در عمومی های خواست راهبری و مدیریت

 .باشد نمی انکار قابل نیز، داشتند، خود پنهان و

 /ایران انقالب های ریشه - ۳۸۰ ص /۱ج /آدمیت فریدون /مشروطیت نهضت ایدئولوژی: ک ر باره این در) 

 ۱۱۶ص /کدی. آر.  نیکی

 /۳ج/ مکی حسین/ایران ساله بیست تاریخ -۱۱ص/  آبادیان حسین دکتر... /  تا مشروطه سقوط از ایران-

 ۵۱ص

 ابراهیم/ قاجاریه دوران سیاسی اسناد و(  ۲۱۰ص /۲ج/رائیل اسماعیل /ایران در فراماسونری و خانه فراموش - 

 ( ۳۳۲و ۳۵۸ ص/صفایی

 که دانندمی همه ملت، با هم را انگلستان دولت همراهی»:  است جالب باره این در بهبهانی عبداهلل سید سخنان 

! ) «داریم انگلیس دولت همراهی و مساعدت از را محترم مجلس این ما حقیقت در کرد، همراهی اندازه چه تا

 در دیگر تاریخی مسلم حقیقت و ( ۱۵۱ص/انصاری مهدی/  مشروطیت و نوری اهلل فضل شیخ: از نقل به

 ، مشروطه رهبران و سران از برخی سرسپردگی حتی و وابستگی همکاری، همدلی،  مشروطیت، نهضت جریان

 می دیده هم روحانی های چهره از برخی آنها میان در که باشد می انگلستان هایسیاست و منافع به نسبت

 .شوند

 با مبارزه ادعای با انگلستان یعنی روزگار استعمارگر دولت بزرگترین از دینی عالم یک استمداد حتی و ارتباط

 از جمله از. است آور شگفت واقعا دینداری و دین موضع از همآن مملکت و مردم نجات نیز و استبداد

 نائینی میرزای پیموده، خود سیاسی حیات در را مسیری چنین تردید بدون که مشروطه رهبران و روحانیون

 دقیقا اش سیاسی زندگی مختلف های دوران در او سیاسی مواضع تمام که گفت توان می جرأت به!  است

 با او مالقات خصوص در مهم سند یک به نگاهی ابتدا. باشد می کبیر بریتانیای دولت منافع و مصالح بر منطبق

 !وی سیاسی مواضعسایر  بر کنیم می مروری سپس و داشت خواهیم انگلستان دولت نمایندگی
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 از راهنمایی تقاضای و بغداد در بریتانیا سرکنسول با بهبهانی داماد و خراسانی آقازاده با همراه نائینی مالقات 

 پسر آقا، مهدی میرزا» : [ صغیر استبداد زمانی مقطع در] ۱۹۰۹ ژوئیه ۱۳ تاریخ در سرکنسول یادداشت: وی

 محرر[ نائینی حسین] محمد میرزا و بهبهانی عبداهلل سید داماد محسن میرزا و خراسانی کاظم محمد مال آخوند

 دوستانه و خصوصی صورت به تا اند آمده من نزد آنان گرچه...  آمدند من دیدن به[ کاظم] محمد مال آخوند

 با[ نیز] نجف مذهبی رهبران سوی از نمایندگی به که دارند اجازه ضمن در ولی کنند]![  راهنمایی درخواست

 در که کردند اعتراف ضمناً آنان... بشنوند مرا هایراهنمایی که کردند عالقه اظهار سخت و بنشینند گفتگو به من

 که داشتند می اظهار ولی] ! [  دانندمی کبیر بریتانیای هایکمک مرهون را ،خود[ مشروطه] مردمی جنبش

 « ] !! [ دهدمی نشان خود از مشروطه انقالب مورد در فعاالنه غیر کامالً رفتاری انگلیس اکنون چرا دانندنمی

 .( ۳۴۰ و ۱۱۷ ص ص /حائری عبدالهادی /ایران در مشروطیت و تشیع:  ک ر) 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به  - پنجم یادداشت

 یک اعدام به حکم.  بود نوری اهلل فضل شیخ اعدام «مشروطیت نهضت» در مهم بسیار رخدادهای از یکی

 یک در شگفت ای واقعه ، نهضت رهبران توسط ، کشور داخل در علما و فقها اعلم بلکه و اول طراز مجتهد

 از پس روز چند طی انقالبیون اخالقی غیر و هولناک و وحشیانه رفتار تر انگیز شگفت و.  بود شیعه کشور

 ص /۲ ج/ترکمان محمد/ مشروطیت در...  شهید شیخ نقش:  ک ر باره این در. ] باشد می وی جنازه با اعدام

۲۸۵ ] 

 :  است ذکر شایسته شیخ اعدام درباره مهم نکته چند 

 مشروطه سرانِ که شد آویخته دار به مشروطیت با مخالفت و استبداد از حمایت جرم به حالی در ، شیخ -۱

...  و فرمانفرما و الدوله عین جمله از ، استبدادی حکومت اصلی های مهره و عوامل ، پیروزی از پس بالفاصله

 در وزارت یا عالی مجلس عضویت به(  بود شده آغاز آنها عملکرد علیه بر مردم اعتراضی حرکت اساساً که)  را

 /۶ ج/ زاده ملک مهدی دکتر/  ایران مشروطیت انقالب تاریخ:  ک ر. ]  نمودند منصوب مشروطه های دولت

 [ ۱۲۴۸ ص

 اجرا آنها «راهنمایی» با بلکه و انگلستان رسمی نمایندگان و دولت مساعد نظر با شیخ اعدام تردید، بدون - ۲

 در...  شهید شیخ نقش و ، ۳۷۷ ص/ انصاری مهدی/  مشروطیت و نوری اهلل فضل شیخ:   رک. ]  گردید

 ([خود متبوع دولت به انگلیس سفیر گزارش) ۳۸۳-۵ ص ص/  ۲ ج/  محمد ترکمان/  مشروطیت

 از برخرری سرروی از ترراریخ عامدانرره تحریررف بعضرراً و هررا «مررالی ماسررت» و هررا پوشرری پرررده برررخالف -۳

 ثررالث مراجررع تاییررد و تصررویب و مسرراعد نظررر و قبلرری هررای سررازی زمینرره بررا شرریخ اعرردام ، نویسررندگان

 بیران  بره  براره  ایرن  در.  گردیرد  عملری  شریخ  برودن  مفسرد  برر  مبنری  هرا  آن حکرم  بره  اسرتناد  با بلکه و نجف

 :  کنیممی بسنده سند چند ذکر و نکته چند

 اعالمیه کننده انشا» و «محرر» و!  آموزگار بلکه و مشاور نائینی ، آیدبرمی تاریخی منابع مندرجات از آنچه -۳-۱

[  ۱۵۷ ص/  حائری عبدالهادی/  ایران در مشروطیت و تشیع:  ک ر]  نجف ثالث مراجع «سیاسی فتواهای و ها

:  ک ر. ]  است بوده «مشروطیت انقالب زمینه در خراسانی رایزن نزدیکترین»:   طهرانی بزرگ آغا گفته به بنا و

 ، مشروطه نهضت به مربوط مسائل در نائینی گفت توان می جرأت به[ .  ۵۹۴ ص/  ۱ ج/  الشیعه اعالم طبقات
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 از برگرفته ، دوره آن در آنها سیاسی مواضع و نظرات و آرا و کرده می عمل مزبور علمای منفصل عقل مثابه به

 . باشد می  نائینی های مشاوره و ها دیدگاه

 و ها بیانیه و ها اعالمیه طی ، نجف ثالث مراجع ، او از متاثر و نائینی که است تاریخ مسلّمات از تقریباً -۳-۲

 را وی خود ، مشروطیت جریان در شیخ سیاسی مواضع و نظرات و آرا فساد به حکم بر عالوه ، خود سخنان

 و فریب عوام فردی و استبداد حامی و( عج) زمان امام با محارب و دین مخالف و فاسد و مفسد شخصی نیز

 .  کرد خواهیم معرفی را مدعا این مستندات از نمونه چند بعدی یادداشت در.  نمودند می معرفی طلب دنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - ششم یادداشت

 نقشی چه اهلل فضل شیخ اینکه از نظر قطع) ق ه ۱۳۲۵ سال در «توپخانه میدان ی واقعه» به معروف ماجرای در 

 پاسخ که دارند می ارسال نجف علمای به شیخ ضد بر هایی تلگرام طباطبایی و بهبهانی( است داشته آن در

:  است چنین آنها از یکی متن گردد . می منتشر هاروزنامه در زمان همان در که شود می داده آنها طرف از هایی

 تصرفش ، است مفسد آسایش به مخلّ چون  نوری، ، واصل ثانی تلگرام - طباطبایی - بهبهانی االسالم حجه»

:  از نقل به) «( . مازندرانی عبداهلل ، خراسانی کاظم محمد ، میرزاخلیل نجل حسین محمد.  است حرام امور در

 سوم کتاب /زاده ملک مهدی/ مشروطیت انقالب تاریخ و ۵۴۷ص/ کسروی احمد/  ایران ی مشروطه تاریخ

 طور به و ایستد می بپا زنجانی ابراهیم شیخ[  شیخ محاکمه]  جلسه خاتمه در»:  ملکزاده نقل به بنا(  ۵۹۰ص/

 آن سواد که اشرف نجف اسالم حجج حکم و فتوا طبق بر اهلل، فضل شیخ حاج جناب:  گوید می چنین صریح

 خداوند که را ای معامله همان او با اسالم قوانین طبق باید و است االرض فی مفسد ، شده منتشر ایران همه در

 [ ۱۲۷۰ ص/  ششم کتاب/  همان:  از نقل به]  « . نمود رفتار[  اعدام]  دستورداده االرض فی مفسدین به راجع

 بر گشادی کاله چه که شدند متوجه روحانیون از برخی  و شد دگرگون اوضاع که بعدها که است ذکر به الزم 

 شده شان گیر دامن شیخ اعدام در سکوت یا پشتیبانی اثر در بزرگی رسوایی چه خصوص به و رفته سرشان

 به استناد با که کردند ای مذبوحانه تالش پایه بی دالیل و سست و سخیف تشبثات و الحیل لطایف با است

 کنند قلمداد مجعول و ساختگی را یادشده تلگرام ، اسالم حجج به وابستگان یا و ها«آقازاده»!  افاضات از ایپاره

 تبرئه و تطهیر برای صرفاً و بوده پوچ و یاوه ادعاهایی چنین که دانند می مشروطه تاریخ بر آشنایان لیکن. 

 و تاریخی مدرک و سند ها ده که است این واقعیت.  باشد می «مالی ماست» شیوه همان جنس از حضرات

 به آن تکذیب و انکار که دارد وجود بحث مورد تلگرام در مذکور موضوع تایید بر دال خدشه قابل غیر دالیل

 از دیگر ی بیانیه و تلگرام هاده بر عالوه زیرا.  تاریخی حقیقت یک بیان تا است شبیه بیشتر مضحکه و شوخی

 . میباشد ذکر قابل آقایان ادعای رد در ذیل دالیل مذکور تلگرام متن با مشابه یا برابر مضمونی با حضرات

 انصار و اعوان یا ثالث مراجع خود ، شیخ اعدام تا مزبور تلگرام نشر تاریخ از پس سال دو طول در چرا(  اوالً 

 و تکذیب به اقدام ، است بوده آنها به خطاب کذایی تلگرام که طباطبایی و بهبهانی خصوص به تهران در آنها

  ؟ نکردند ها آن بودن جعلی اعالم
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 صادر این اقدام محکومیت در  تلگرامی و بیانیه و اعالمیه ، شیخ اعدام از پس - الاقل - آقایان چرا(  ثانیاً

 ( بود فعال سیاسی صحنه در و حیات قید در اعدام از پس سال ۲.۵ تا خراسانی)  ؟ نکردند

 صورت این در ، نمودند جلوگیری آن انتشار از انقالبیون اما ، کردند چنین!  بسا ای که شود ادعا اگر(  ثالثاً

 که است گناه از بدتر عذری البته این و!  اندبوده انقالبیون اختیار بی دست آلت حضرات این که شودمی معلوم

 گفت خواهیم و بوده دلیل بی کامالً ادعایی چنین اینکه ضمن.  دارد نمی بر ایشان عهده از را امور وبال و وزر

 . دارد وجود آن خالف بر مدرک و سند و شاهد هاده که

 . پرداخت خواهیم آنها به بعدی یادداشت در 
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  «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هفتم یادداشت

 می اشاره نمونه عنوان به ، کرد تواننمی تردید آنها اصالت در که ، بحث مورد تلگرام مفاد تایید در سند چند به

 : کنیم

 سوالی ضمن مجلس نمایندگان ، ملی شورای مجلس با علما از دیگر تعدادی و شیخ های مخالفت دنبال به 

 اغراض و مقاصد با وضع این منافات روی ازکه  بعضی مخالفت» حکم خصوص در ، مجلس حقانیت درباره

 که کنند می استعالم را نجف مراجع نظر «تشکیکند و تشویش درصدد و تخریب مقام در ، خودشان شخصیه

 در اقدام و الزم قویم اساس این تشیید و استحکام در اهتمام و سعی مبلّغی هر بر... »:  شود می داده پاسخ چنین

 شوکت قوی دولت به خیانت و. .. مطهره شریعت صاحب با معانده و[  مبارزه]  محادّه آن اختالل موجبات

 ربیع ۲۰ یکشنبه روز مذاکرات در عیناً پاسخ و سوال این متن( دیگر مرجع دو و خراسانی امضای با) « . است

 نسبت هاروزنامه جعلیات به را آن تواننمی دیگر لذا. ) شودمی قرائت ملی اسالمی شورای مجلس ۱۳۲۵ الثانی

 . !(داد

 است آمده آن در که شودمی خوانده مازندرانی عبداهلل از دیگری نامه ، مجلس ۱۳۲۵ رجب ۷ شنبه مذاکرات در

 « . است شریعت صاحب با مخالفت در[  ملی شورای مجلس با]  آن مخالفت و تخریب بنای... »: 

 که شودمی قرائت ثالث مراجع امضای به دیگری تلگرام ، سال همان شعبان ۱۷ شنبهپنج مذاکرات در همچنین 

 شخصیه اغراض جزء که مخالفین ی مطبوعه غیر و مطبوعه واهیه شبهات و وساوس از اعراض... »:  آمده آن در

 «...  است الزم ندارند مقصودی فساد و فتنه آثار و

[  مجلس]  او معاند و مخالف»:  شد خوانده چنین ۱۳۲۵ الثانیجمادی یکم مورخ جلسه در دیگری تلگرام در

 ج /ترکمان محمد/  نوری اهلل فضل شهید شیخ:  رک] « . است شریعت صاحب با مجادل و انور شرع مخالف

 منابع از توان می شده یاد مضمون با را مستندات این از مورد ها ده و[ .   ۱۶۱ و ۱۴۸ و ۱۳۲ ۱۱۱ ص ص/۲

 موضع از حاکی که را مدرک و سند همه این که - روحانیت سلک در - اینویسنده اما.  آورد دست به تاریخی

 آقایان - الاقل - که حقیقت این برابر در و است یافته انکار غیرقابل است شیخ علیه بر گانهسه مراجع خصمانه

 ایران از که دروغی های گزارش» به کنند جلوگیری[  زنجانی االسالم حجه تبعید و]  شیخ اعدام از توانستند می

 و ۱۸۳ ص ص/  شکوری ابوالفضل/  مشروطیت در سوم خط:   رک. ]  گردد می متشبّث «رسید می آنها به

 در خصوص به مرجعیت مقام در کسی وقتی اما!  کرد رد«کلی»به را مدعا این نمیتوان چند هر لیکن[ . ۱۸۹
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 های«آقازاده» یا و نائینی چون کسانی به را خودش دفتر و دستگاه و خود اختیار  ، ورزی سیاست جایگاه

 از عذری چنین و باشد خود اقدامات و اعمال نتایج پاسخگوی الهی پیشگاه در باید سپاردمی خود ناصالح

 . شدند گرفتار بالیی چنین به عوام بن زبیر امثال که چنان.  کاست نخواهد تاریخ داوری در آنها مسئولیت

 .  پرداخت خواهیم دیگری سند بازخوانی به باره این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هشتم یادداشت

 ، هم اگر که است این حقیقت لیکن ، دارد وجود کذایی تلگرام متن و اصل در تحریف و جعل احتمال گفتیم 

 پذیرفته صورت خراسانی دستگاه و دفتر اصطالح به اعضای و نزدیکان دست به تصرف و جعل این باشد چنین

 متن چنین اعتبار و اصالت یقیناً که روشن خیلی دالیل این به!  تهران در طلبان مشروطه و انقالبیون نه و است

 طباطبایی و بهبهانی سوی از کم دست( «شیخ مانند مجتهدی بودن مفسد به حکم» بر مشتمل) حساسی و مُهّم

 به ، تلگرام این اصالت که است چگونه ،ً  ثانیا.  است گردیده احراز است بوده آنها به خطاب تلگرام که

 سال حتی و)  شودمی عنوان او اعدام حکم مستند شیخ دادگاه در ، اندی و سال دو از پس که وقتی خصوص

 طی نائینی که پذیرفت توان می چگونه ، ثالثاً ؟ شودنمی تکذیب او دستگاه و خراسانی سوی از ،( آن از پس ها

 میرزا سوی از کار این یا ؟ نکند افشا را آن بودن مجعول ، تلگرام این تاریخ از پس خود حیات دوران سال ۳۰

  !؟ نپذیرد صورت بود حیات قید در تاریخ آن از پس سال ۴۰ که مهدی

 دست به را خود سیاسی هایگیریتصمیم و امور زمام چنان مقطع آن در خراسانی که است این واقعیت 

 با و مستقیماً مهدی میرزا پسرش ، را او به خطاب های نامه پاسخ مواردی در که بود سپرده خود اطرافیان

 به خطاب که علما دیگر و شیخ نامه به که است پاسخی نمونه عنوان به!  فرمود می صادر خودش امضای

 تامل قابل بسیار آن متن که علما و شیخ نامه اصل تصویر.  است داده  شده، نوشته «نجف اسالم حجج آقایان»

 این متن و(  ۴۴ ص /همان /نوری اهلل فضل شهید شیخ:  رک.) است شده چاپ متعددی منابع در ، باشد می

 : است چنین پاسخ

 االنام فی اهلل آیات و االسالم حجج آقایان آزردگی مزید موجب فرمودید مخابره خارجه سیم به که تلگرافی »

 مستدعی محرمانه ، نیست[  ؟] ! شخصی مالحظات پاره جز مترقبه غیر اقدامات این...  گردید ظاللهم دامت

 نفرموده اقدامی محترم مجلس ضد بر این بر زیاده اَنور شرع و علما نوع و خودتان مقام حفظ محض که است

 ناحیه این از[  ؟؟]  سخت احکام از بعضی المحاله که نشود منتهی جایی به تا فرمایید تدارک شده هم آنچه

 تاریخ المتین حبل نشریه در شده چاپ) «خراسانی االسالم حجه بن مهدی.  یابد صدور شرف] !! [  مقدسه

 این سوال ، پاسخ این آمیز تهدید و گستاخانه لحن از نظر قطع( ۴۶ ص/  همان:  از نقل به /ق ه ۱۳۲۵ رجب

 پاسخ این آیا ؟ است نگردیده صادر تهدید همین پیرو ، بحث مورد تلگرام در شیخ فساد به حکم آیا:  که است

 می نائینی ، خراسانی های نامه اصلی محرّر چند هر است مسلم آنچه ؟ است شده داده خراسانی مساعد نظر با
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:  رک! ) است بوده نائینی دستیار کار این در هم مهدی میرزا ، خراسانی ذریّه از برخی تصریح بر بنا اما  باشد،

 (۳۳۱ ص/  ۱۵ جلد/ اسالم جهان دانشنامه

 . گفت خواهیم بیشتر باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - نهم یادداشت

 وی که است تردید قابل غیر حقیقت این آیدبرمی خراسانی نزدیکان از بعضی های روایت و ها نقل از چه آن 

 با است، بوده نائینی مدیریتی و فکری ی سیطره و نفوذ تحت کامالً سیاسی، مواضع اتخاذ و هاگیریتصمیم در

 تایید و آگاهی با خراسانی، امضای با صادره های تلگرام و هابیانیه عموم که گفت توانمی اطمینان با حال، این

 مواضع از ایپاره از او پشیمانی یا و اوضاع از نارضایتی از حاکی اظهارات از برخی رو، این از بوده، وی نهایی

 و تنفر از موجی ظهور و مواضع آن نامطلوب عوارض و آثار شدن آشکار از پس و بعدها به مربوط اش، سیاسی

 موقعیت تزلزل موجب که است بوده شیخ اعدام ی نتیجه در( روحانیون میان در خصوص به) عمومی، انزجار

 .بود گردیده جامعه داران دین نزد آقایان

 از پردازیم می آموز عبرت البته و عجیب و مهم بسیار تاریخی گزارش یک نقل به شد گفته چه آن تایید در 

 در آن اعتبار و اصالت و شده گزارش متعددی طرق از او روایت که خراسانی، نزدیکان و دوستان از یکی زبان

 اصالتش بر آن نقل ضمن نیز ، خراسانی به مندعالقه روحانیون و نویسندگان حتی دید خواهیم که است حدی

 .کنیممی بررسی بیشتری تفصیل با آن العاده فوق اهمیت جهت به را تاریخی روایت این. اندزده تایید مهر

 خاطر. شودمی مربوط زنجانی قربانعلی مال آخوند االسالم حجة حیات های ماه آخرین به سند این موضوع

 و کرده خودداری آن رهبران و مشروطه همراهی و تایید از که است علمایی از االسالم حجة که سازد می نشان

 .است داشته - مبارزه نه و - مخالفت درحد ایمقابله مشروطیت اصل با نیز مواردی در

 محمدعلی سرنگونی از پس زنجان به مشروطه قشون ورود ماجرای به مربوط گزارش این تاریخی ریشه اما 

 ضمن در صفایی ابراهیم و آمده متعدد تاریخی منابع در ماجرا این تفصیل. است خواهان مشروطه پیروزی و شاه

 :است کرده خالصه چنین را آن خان، یپرم حال شرح

...  اردو یک...  آذربایجان و زنجان در امنیت استقرار برای شد، برقرار آرامشی تهران در که ماه چند از پس ...»

 بر زنجان مقتدر مجتهد قربانعلی مال فتوای به مردم...  شدند سامان آن عازم یپرم و بهادر سردار فرماندهی به

 قربانعلی مال و شد الاشغ مردم مراکز و مسجد سرانجام...  گرفتند سنگر مسجد در و کرده قیام مشروطه ضد

 اردوی تسلیم و گرفتار خان شاه جهان ی وسیله به هم وی خود شدند، دستگیر او اطرافیان از جمعی و گریخت

 را عمومی انزجار که دولت ولی کند، تیرباران اهلل فضل شیخ مانند هم را او خواست می یپرم.  گردید دولتی
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 و نشود، اقدامی هیچگونه قربانعلی مال به نسبت داد دستور[ شود توجه] بود دیده نوری شیخ اعدام به نسبت

 « ...بفرستند تهران به را وی

 [.۵۴۳ ص /۱ج/  صفایی ابراهیم/  مشروطه رهبران: ک ر]

 . نوشت خواهیم باز باره این در 
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 برخی بدانید صالح اگر بنده و شد  مطرح ها اندیشه و افکار با آشنایی گروه در شما مطالب. هستم .........سالم 

 .کنم ارسال برایتان را مطالبشان

  :سوال

 ب : -م 

 عزیز ......... جناب خدمت ارادت و سالم با

! شود نمی انقالبیان و نائینی مرحوم بودن انگلیسی موید اللهی آیت جناب اشاره مورد قراین از کدام هیچ .۱

 با مذاکره و دیدار و! است انگلیس با ما کشور تدبیرامور تقریبا مشروطه تاریخی مقطع در که مستحضرید قطعا

  !بود انقالب کار پیشبرد ضروریات جزو آنها

 دنبالش علما و مردم آنچه! بود اصل از انحراف یک مشروطه حرکت اصل که نمود غفلت نباید البته .۲

 حرکت علما موقعیت از استفاده با مآب فرنگی یا رفته فرنگ منورالفکرهای که! بود عدالتخانه بودند،تاسیس

 !بردند بود ناشناس علما و مردم برای که مشروطه سمت به را مردم

 اوج به ناصری عصر ودر شد شروع ایران در شاه فتحعلی زمان از ملت قدرت به اتکا و گرایی ملی زمزمه  .۳

 می را گرایی ملی یعنی محصولش و مدرنیته و بودند آشنا بحث این با کامال طباطبائی مثل رسید،علمایی

 مرحوم! کردند می تحلیل مردم قدرت به تمکین و شاه مطلقه قدرت تقلیل مسیر  در را مشروطه و شناختند

 .کند می تایید را مطلب این دارندکه سخنانی هم کفایه صاحب

 را مدرن حکومتهای نوع جدیدو یادنیای شود،ایشان می برداشت شهید شیخ مکتوبات و رساالت از آنچه .۴

 نائینی مرحوم ازطرفی! داند می مرتد را انتخابات طرفدار خواهان مشروطه لذا!گیرد نمی جدی یا شناسدو نمی

 .داند می استبدادفردی از بهتر را وآن! انگارد می ظلم تقلیل برای ابزاری داندبل نمی حقه حکومت را مشروطه

 و! هستند؟ و بودند اجنبی به وابسته یا یافته پرورش خودمان دوره علمای از یک برادر،کدام اینکه نهایت .۵

 راحتی به حیاتشان درزمان ای شده شناخته افراد میشه چطور! دارند؟ حسنه و خوب روابطه اجنبی با یک کدام

 بیگانگان با چندگانه روابط که دیگر ای عده ولی گیرند می قرار شماتت مورد و شوند می... و مزدور به متهم

 شودقضاوت نمی هیچکسی درمورد احوال این همه با! شوند می شناخته غیروابسته وارستگان عنوان به دارند
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 اگر! آورد انگلیس با روابط برای قرینه و شاهد چند فقط نکرد اقامه دلیلی اللهی آیت جناب اما! داشت یقینی

 !!است معرکه پس کالهمان باشد دلیل آنها

 

 

 ز : –ا  

 سند دو یکی کردم مراجعه ایشان قبلی یادداشت به ندیدم،ولی سندی و کردم مطالعه را ایشان اخیر یادداشت سه

 زیرا کند وارد... و نائینی میرزای اخالقی وجهه در خدشه نمیتواند وجه هیچ به اسناد این ولی اند فرموده ارائه

 پایان برای آنها از خواستن کمک و ها انگلیسی با نائینی میرزای مالقات دارد، وجود "انگیخته و انگیزه" مغالطه

 مشروطه توسط مسلمین منافع بر انگلیس منافع ترجیح و تقوایی بی بر داللتی هیچ سالطین، استبداد به دادن

 .است سیاسی تحلیل و بصیرت ضعف از ناشی انگلیس به اتکای که هرچند کند، نمی خواهان

 انگلیس سلطه با مقابله برای است ملی منافع تثبیت صدد در و است گرا ملی مسئول یک که مصدق همچنانکه

 و او اخالقی نقص بمعنای هرگز او اشتباه این ولی شود می تاکتیکی اشتباه دچار و کند می اتکا آمریکا به ها

 .نیست ملی منافع بر آمریکا منافع ترجیح

 خواهان مشروطه عملی خطای و نظری خطای در تمایز شود،عدم می بحث خلط موجب که اصلی نکته بنظرم

 .باشد می اجتهادشان و اطالعات طبق عمل و خالصانه نیت با

 اهلل آیت از عجیبی مطالب زمینه این در و است عام و خاص زبانزد خراسانی آخوند و نائینی میرزای تقوای

 است شده نقل بزرگان سایر و بهجت

 : جواب

! دارد وجود آقایان های نوشته در بسیاری بحث قابل موارد رساند می عرض به مهرانفر آقای خدمت سالم با

 به!  شود عوض نظرشان شاید کنند، همراهی را ما ها یادداشت این تاپایان کرده حوصله دارم درخواست عجالتا

 می قرار ها یادداشت خوانندگان داوری معرض در آقایان نظر صورت هر در کردند قضاوت زود کمی نظرم

 . گیرد
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 «نائینی میرزایی المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دهم یادداشت

 واکنش موجب ، داده رخ ق ه ۱۳۲۷ قعده ذی اوایل در که زنجان به دولتی نیروهای ورود ماجرای 

 صورت در آن جزئیات که گردد می شورا مجلس در واقعه این گسترده انعکاس و زنجان در خواهانمشروطه

 مشعر زنجان موقتی انجمن از تلگرافی»:  قعده ذی ۹ جلسه در جمله از است آمده ملی شورای مجلس مذاکرات

 و قربانعلی مال آخوند فرار و زنجان امنیت و یفرم مسیو و بهادر سردار اقدامات از تشکر و افتتاح تبریک بر

 رسمی روزنامه در شده چاپ]  « شد قرائت اشرار مجازات  و او تبعید و آخوند دستگیری استدعای و ، اشرار

 .[ ش ه ۱۳۳۵ /۶/ ۲۱ تاریخ در

 این در کنند می تکلیف کسب خراسانی از «االسالم حجه» با برخورد چگونگی درباره مشروطه رهبران ظاهرا

 توسط ، مجلس ق ه ۱۳۲۷  قعده ذی ۱۳ روز جلسه در مازندرانی و خراسانی امضای با تلگرامی باره

 مال آخوند جناب نبودن عالم و معاشرت عدم و سن کثرت... »:  شودمی قرائت ذیل شرح به ذکاءالملک

 موجب ایشان اطراف در فروشوطن مفسدین و اشرار اجتماع و مملکت مفاسد و مصالح به زنجانی قربانعلی

 ایشان دور که مفسدین تمام تفریق و ، است اسالم اعدام و اجانب مداخله و اساس اختالل و مملکت اغتشاش

 حرام مطلقاً ایشان به منسوبه آراء و احکام اتباع و فوری واجب مسلمین قاطبه و دولت اولیای بر اند گرفته را

 عبداهلل - الخراسانی محمدکاظم.  ذلک عن المسلمین اهلل اعاذ.  است اسالم دین با دشمنی آنها به اعتنا و است

 «مازندرانی

 ساله ۱۸ تاریخ:  رک. ]  است کرده نقل ها واژه برخی در تفاوت مختصر با نیز کسروی را تلگرام این 

 خط به تلگرام یک نویسپیش «اصل» به استناد با نویسندگان از برخی اما[ .  ۱۰۵ ص/  ۱ جلد/  آذربایجان

 چشم به تاریخ پژوهندگان از بسیاری و بوده اردبیلی محسن یوسف اختیار در که ، خراسانی امضای و نائینی

 کرده نقل چنین را اصیل تلگرام متن و دانسته مجعول و شده تحریف را گفته پیش تلگرام ، اند دیده را آن خود

 و خبربی امور نوع از ، معاشرت عدم و شیخوخیت سبب به قربانعلی مال آخوند جناب چون...  طهران»:  اند

 و مملکت فساد موجبه اشاعات و ایشان با مراوده از اشرار و مفسدین و محترم شخصاً باید لهذا معذورند

 انقالب در سوم خط:  از نقل به]  « خراسانی کاظم محمد.  تعالی شاءاهلل ان باشند ممنوع کلی به آسایش اختالل

 [ ۱۸۴ صف/  شکوری ابوالفضل/  ایران مشروطیت
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 تامل قابل و مهم بسیار نکته ، تحریف و جعل عوامل یا عامل درباره داوری و تلگرام دو متن تفاوت از نظر قطع

 از)  «اردبیلی مجتهد یوسف میرزا» از ایخاطره ضمن در که باشد می دوم تلگرام صدور چگونگی داستان ،

 جمله از چندی منابع در» روشنگر بسیار تاریخیِ سند و خاطره این.  است شده نقل( خراسانی نزدیک یاران

 زنجانی احمد سید/  الکالم یجر الکالم:  نیز و/  ۱۵۹ ص/  ۲ ج/  الدین حرز محمد شیخ/ الرجال معارف کتاب

 زندگی از را آن « ... سوم خط» کتاب نویسنده « است شده درج و نقل دیگر منبع چند و ۱۲۰ ص/  ۱ ج /

 در.  است کرده نقل ، نوشته« مجله وحید»در  «اردبیلی یوسف میرزا» برای سُها صدوقی منوچهر که اینامه

 . کرد خواهیم مرور را خاطره این آینده یادداشت
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - یازدهم یادداشت

 : کنیم می نقل ذیال آمده مختلف منابع در آنچه اساس بر را اردبیلی یوسف میرزا خاطره از ای خالصه و تحریر 

:  که مضمون این به سپهدار، از است تلگرامی دیدم.  فرمایید مطالعه:  فرمود و داد من به پاکتی...  خراسانی ...»

 هم من تا ببرید تشریف ما منزل به: ... فرمودند...  «فرمایید تعیین تکلیف دستگیر زنجانی قربانعلی مال آخوند» 

 ضیاء آقا که...  بودیم کتابخانه در...  مهدی میرزا با و آمدم ایشان منزل به...  کنیم صحبت هم با آنجا در بیایم

. شدند وارد بودند، ایشان حضور در که نائینی حسین میرزا و بسطامی علی شیخ و دشتی احمد شیخ و عراقی

 فی مفسد:  گفت نائینی کرد؟ باید چه نظرتان به است، شده کاری بد خیلی:  فرمودند[ خراسانی] اهلل آیت

: گفت دیگری. شود خارج ایران از گفت یکی. نبودند حرارت این با دیگران]![  شود کشته باید است االرض

 کرد؟ باید چه شما نظر به: فرمود من به. بودم ساکت من. باشد نظر تحت تهران در: گفت سومی]![  شود حبس

 هود سوره( )آخر الی اهلل ناقة هذه قوم یا و: ) آمد شریفه آیه این.  بکنم ای استخاره بفرمایید اجازه کردم عرض

 بنویس:  فرمود و کرد شود، کشته باید و است االرض فی مفسد گفت می که نائینی به رو خراسانی( ۶۴ آیه

 را متن[ نائینی] نویسنده[ .  دوم تلگرام متن شرح به: ]  نمودم تقریر چنین من.  فرمایندمی تقریر آقا که آنطوری

 را متن که من. نماید مالحظه[ یوسف میرزا] آقا بدهید فرمودند ایشان.  نمود خراسانی تسلیم امضا جهت

 «باشد نداشته مراوده اشخاص با که این شرط به»: عنوان این به را ای جمله «محترم» کلمه از بعد دیدم خواندم،

 آن عمل این از مرحوم آخوند گفتم؟ وقت چه من را جمله این آقایان:  گفتم من ، نموده اضافه من ی گفته به

 خراب مرا دنیای!  میرزاحسین دیگر است بس:  گفتند و کردند[ نائینی] نویسنده به رو شده، عصبانی شخص

. نمود حذف را عبارت آن مذکور شخص ، فرمایش این از پس! کنی؟ خراب هم را آخرتم خواهی می کردی،

 به را تلگرام این فورا تا کنید صدا را ابوالقاسم سید:  فرمود و کرد امضا و مهر را آن خراسانی سپس]!![ 

 سپس برداشته را آن عکس بدهم تا فرمایید لطف را تلگرام:  کردم عرض من. شود مخابره و برساند تلگرافخانه

 چه عالی ناحیه از صادره تلگرام که شود معلوم شود مخابره مطلبی تلگرام این از غیر بعدا اگر که نمایند مخابره

 بدین ، فضال از بعضی افاده به» : نویسدمی ادامه در نویسنده« ]!![  باشد مدرک تا است، بوده متضمن را مطالبی

 واقعه همانند ایواقعه از و کرد]!![  الدم حفظ زنجانی آخوند از[ یوسف میرزا آقا] بزرگوار این پایمردی ، گونه

 [۱۸۴-۱۸۹ ص ص/  همان. /..سوم خط:  ک ر« ]  نمود جلوگیری نوری، اهلل فضل شیخ حاجی ی
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 مهدی شیخ نام به دیگری شخص از را استخاره ی قضیه - اشاره طور به البته - نیز زنجانی احمد سید

  [۱۲۰ص/  ۱ج/زنجانی احمد سید /الکالم یجر الکالم:  ک ر. ]است آورده اصفهانی شریعت از او و مازندرانی

 . داشت خواهیم خاطره این درباره مالحظاتی بعدی یادداشت در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوازدهم یادداشت

 می چنین نظر به که - باشد داشته حقیقت آمده، اردبیلی یوسف میرزا ی خاطره گزارش در که چه آن اگر 

 و نائینی شخصیت درباره قضیه، گوناگون ابعاد و جهات از تاملی قابل و مهم بسیار حقایق وقت، آن - نماید

 در دخالت و سیاسی عرصه به ثالث مراجع ورود کار و ساز و چگونگی موضوع همه، از تر مهم و خراسانی

 .شود می اشاره آنها از برخی به اجمال طور به ذیال که شودمی آشکار و عیان حکمرانی، امور

 خراسانی سوی از صادره های تلگرام و ها بیانیه در کاری دست و جعل هرگونه چنانچه: که شود می معلوم -۱

 و دالیل سایر که طورهمان ، بوده نائینی آن عامل  گرفت می صورت( مازندرانی و تهرانی) وی همراه دو و

 و جعلیات که است بعید بسیار شد بیان که طور همان فلذا. داشتند داللت مطلب این بر ، هم گفته پیش شواهد

 به مربوط تلگرام اگر اساس، این بر. باشد پذیرفته انجام مشروطه سران دست به و تهران در ، مفروض تحریفات

 کار این مسلماً ، باشد گردیده صادر خراسانی آگاهی بدون و مجعول واقعاً هم اهلل فضل شیخ بودن مفسد حکم

 .است گرفته صورت نائینی دست به

 اهداف جهت در بلکه ندارد شرعی احکام به پایبندی تنها نه که است شخصی نائینی:  که شود می ثابت -۲

 که امانتی در تمام جدیت و جسارت با و نداشته اِبائی نیز اخالقی اصول ترین ولیاَ نهادن پا زیر از اش، سیاسی

 !است ورزیده می خیانت بود گرفته عهده بر

 روش ترین عامیانه و ترینافتاده پا پیش کارگیری به با دین، و مرجعیت موضع از چگونه: که شودمی روشن -۳

 به و مداخله حکمرانی و سیاسی امور ترینپیچیده در( مسائل به آشنا نا روحانی چند با مشاوره همچون) ها

 .شود می جسته توسل «استخاره» به حتی سیاسی، موضوعات در الزم بینش و آگاهی فقدان و توان عدم علت

 آن با که تلگرامی که بوده حدی به ، خراسانی دفتر و دستگاه در فساد و آشفتگی: که شود می آشکار -۴

 می خوانده ملی شورای مجلس رسمی جلسه در آنچه و رسدنمی مقصد به هم باز ، شده تهیه!  تنش و وضعیت

 باخبر عملی تحریف این از هم باز خراسانی ، ظاهراً اینکه جالب!  است شده تحریف و مجعول متن همان شود

 خود دستگاه و دم بر اشرافی و احاطه کمترین که شخص این وصفا این با!  بپردازد آن تکذیب به تا شود نمی

 را جامعه در مرجعیت و دین جایگاه تضعیف موجبات هم سیاسی، مسائل ترین پیچیده در دخالت با ندارد

 طبق هم و گردد می سیاسی عرصه در ! ها اعدام و ها نابسامانی و ها آشفتگی باعث هم و کند می فراهم

 آورد !می ارمغان به خود برای را آخرت و دنیا خسارت شاقرار
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 نمی او آیا نمود؟ تبرئه مملکت و دین بر وارده خسارات همه آن مسئولیت از را خراسانی شود می آیا اما -۵

 چهره نبود مکلف شرعا او آیا نماید؟ طرد خود دستگاه از را او نائینی های خیانت از آگاهی از پس توانست

 و انحرافات منشاء که خیانت همه آن محکومیت در ای بیانیه مدت، این در چرا سازد؟ برمال را او واقعی

 برای را مرجعیت زمینه - تقصیر بلکه - قصور این با چرا و نکرد؟ صادر گردید شیخ اعدام چون تلخی حوادث

 جایی به را کار و شود مرتکب مزبور مقام در را بیشتری و تر بزرگ های مفسده ، بعدها او تا نمود فراهم نائینی

 بتراشد ! دینی مشروعیت رضاخان پادشاهیِ برای که برساند

 . است مانده پاسخ بدون که بسیاری چراهای و

 .نوشت خواهیم هم باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری » بهانه به - سیزدهم یادداشت

 : است ذکر شایان  مطلب دو شد گفته آنچه به توجه با 

 فساد به حکم» که آیدمی دست به آوری اطمینان حد در ، تاریخی مستندات و شواهد و دالیل مجموع از - اوالً 

 به - هم شیخ اعدام حتی و شده صادر( مازندرانی و تهرانی نیز و) خراسانی رضایت و آگاهی با «اهلل فضل شیخ

 متدین اقشار سوی از وسیع و منفی بازخوردهای و هاواکنش ، بعدها هرچند.  است بوده چنین - قوی احتمال

 به و گردید یارانش و خراسانی اجتماعی موقعیت تزلزل باعث که ، حادثه این به نسبت روحانیون اکثریت و

 و پشیمانی اظهار و آمده کوتاه خود قبلی مواضع از تا نمود وادار را وی «کرد خراب را او دنیای» خودش قول

 در تلگرام و بیانیه صدور طریق از رسمی موضع اعالم هیچ نیز آن از پس حتی حال این با.  کند نارضایتی

 ماست» شیوه کارگیران به از برخی که آنچه باره این در و.  نگردید اتخاذ وی سوی از مزبور واقعه محکومیت

 همین از یکی اینکه شگفت.  باشد می یاوه و اساسبی و واقع خالف اند آورده خود های نوشته در «مالی

 است نداشته شیخ علیه بر موضعی خراسانی تنها نه که است کرده ادعا شده یاد روش کاربست در نویسندگان

 سخت ، نوری اعدام از شدن آگاه از پس» خراسانی چنانکهآن  ، بوده صمیمی و خوب بسیار آنها روابط بلکه

 ابوالحسنی علی/  آتشفشان دامنه بر خانه:  رک] !! [ ]  «است کرده برپا ترحیم مجلس وی برای حتی و برآشفته

  [ ۲۰۱-۲۰۰ ص ص /

 رسمی بیانیه یک ترحیم مجلس پایی بر جای به خراسانی چرا:  که بپرسد تاریخ!  محقق این از نبوده کسی گویا

 سال یک که است حالی در این  ؟ کندنمی صادر آن عامالن با برخورد لزوم و شیخ اعدام محکومیت در  ساده و

 و مداخلت دو آن»:  که کند می تلگراف آنها به تعرض عدم لزوم و بهایی دو از حمایت در شخص همین بعد

] !! [  « . است بوده خودشان مذهب عقاید به داللت و] ! [  هدایت منظورشان و نداشتند وجه هیچ به نیتی سوء

( ره) بروجردی اهلل آیت از قول نقل یک اما(   ۲۲۷ ص /آبادیان حسین/  ایران در مشروطیت بحران:   ک ر) 

 شیخ به نسبت را خراسانی موضع بروجردی آقای هرچند.  پایه بی و پوچ ادعاهای این بر است دیگری شاهد

:  گفته که آنجا است شیخ با وی ضدیت و تقابل بر تاییدی مهر وی سخن اما کند می توصیف اشتباه از ناشی

:  ک ر)  «.  کرد اشتباه اهلل فضل شیخ باره در ایشان که دیدم و بودم خراسانی آخوند مشورتی جلسات در من»

 ( ۲۹۷ ص/  جعفریان رسول/  ایران سیاسی - مذهبی هایسازمان و هاجریان

 و فهم لحاظ به هم که کس آن( مازندرانی ، تهرانی ، خراسانی) ثالث علمای میان از که است گفتنی - ثانیاً

 ، دیگر نفر دو و باشد می خراسانی است داشته اعتباری و جایگاه فقاهت و علم جهت از هم و سیاسی شعور



27 
 

 مرجعیت سطح در وجه هیچ به فقاهت و علم حیث از هم و داشتند تشریف عامی و خبر بی سیاست از هم

 منظور به هم آن اند ساخته مرجعیت مقام آنها برای که اند بوده سیاسی و پرده پشت های دست این و اند نبوده

 قولی نقل پدرم مرحوم( ! عروه صاحب) یزدی کاظم سید چون بزرگی فقیه برابر در خراسانی موقعیت تقویت

 کرد می بیان(  امکرده فراموش را آنها نام متاسفانه که)  موثق یمنبع از واسطه یک با یزدی کاظم سید مرحوم از

 ، پرسیدند ثالث مراجع و نجف در خواهان مشروطه فعالیت خصوص  در - ایشان از وقتی که مضمون بدین

 و!  علم نه و دارد دین نه مازندرانی و ؛ ندارد علم دارد دین تهرانی ؛ ندارد دین ولی ، دارد علم خراسانی:  گفت

 در دین نداشتن از منظور البته!  دانست می نفر سه آن درباره داوری  ترین دقیق را مرحوم آن نظر پدرم مرحوم

!  مطلق ایمانی بی یا کفر معنای به نه بودند آن مدعی که است جایگاهی و حد در دینی ایمان فقدان کالم این

 ! است بوده همین نیز( ص) پیامبر!  بزرگ صحابه از برخی مورد در امر حقیقت که همچنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهاردهم یادداشت

 نمونه یک!  شناسند نمی مرزی و حد «مالی ماست» شیوه بکارگیری در برخی گویا شد گفته آنچه علیرغم اما 

 ، آمیز تایید و همدالنه رویکردی با البته ،«اردبیلی یوسف میرزا» خاطره نقل از پس که است ای نویسنده آن

 باقی خواننده نزد نائینی برای آبرویی و حیثیت دیگر ، خاطره این مفاد پذیرش با که کندمی مالحظه چون

 محترم خوانندگان»:  نویسد می چنین پاورقی در ، آور خنده و خام تعصّبی و پاچگی دست با ، ماند نخواهد

] ! [  پیچیده و] ! [  استوار شخصیت موردی و] !! [  جزئی مسائل قبیل این به استناد با باشند داشته توجه باید

 و خطا تا چند عمرش در است ممکن] ! [  بزرگی فرد هر چراکه ، نیست خدشه قابل نائینی اهلل آیت مرحوم

 کامل بندی جمع و نگارش بر منوط شخصیتی هر درباره نهایی نظر ابراز اینکه بر مضافاً.  باشد داشته هم اشتباه

 (۱۸۷ ص/  همان/  مشروطیت انقالب در سوم خط:   از نقل به. ] ! [ ) اوست نامه زندگی

 ، خراسانی...  »:  که آنجا ، دهد می نشان را خودش نیز دیگری جای در نویسنده این بینش و دانش عمق البته 

:  ک ر! )  کند می معرفی « اسالمی فرهنگ عینی تبلور و] ! [  خارجی مصداق را منتظری اهلل آیت و...  ، نائینی

 ( ۸۲ ص/  همان ، ها نگاری تاریخ شناسی جریان

 و چهره تخریب در او بارز نقش مورد در اگرهایی و اما خراسانی مورد در اگر!  احوال و اوصاف این همه با

 تکلف و دشوار امر که)  باشد طرح قابل ، او اعدام حکم صدور برای سازیزمینه و اهلل فضل شیخ شخصیت

 مورد در را ای مسامحه چنین( شد آورده آنچه بر عالوه) تاریخی مُتقن مدارک و اسناد لیکن(  است آمیزی

 . دارندنمی روا و نتافته بر وجه هیچ به  نائینی

 داشت خراسانی های بیانیه صدور و متن تهیه در که اساسی و اصلی نقش بر عالوه نائینی ، اینکه توضیح

 ، شده منتشر شیخ اعدام و محاکمه از پیش ماه چند که «الملّه تنزیه و االمه تنبیه» کتاب در مستقالً خودش

 اغراض از پیروی و دینی استبداد رهبری ، هواپرستی و انگیزه فساد به را شیخ - نام ذکر بدون البته - صراحتاً

 شیخ به نسبت االرض فی فساد اتهام برای کتاب این مندرجات تنها ، روی این از.  است نموده متهم ، شخصی

 که است ذکر به الزم.  کردمی کفایت زنجانی ابراهیم شیخ سوی از او برای اعدام حکم صدور تقاضای و

 می توصیف] ! [  «متقی و سالم عالم» را ابراهیم شیخ ، ق ه ۱۳۲۵ سال در «شوم فدایت» اینامه در خراسانی

 نگاهی بعدی یادداشت در( ۱۳۲ ص/  دوم بخش/  کرمانی االسالم ناظم/  ایرانیان بیداری تاریخ:  ک ر. )  کند

 اصلی منظور و مصداق و آنها راس در البته که علما از مشروطه مخالفین درباره نویسنده تعابیر به داشت خواهیم
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 اندبوده روحانیت لباس و سلک در او مانند مخالفین این اینکه باب از نویسنده و باشد می اهلل فضل شیخ همانا

 . کند می یاد آنها از «ما» ضمیر با
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  «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - پانزدهم یادداشت

 اقتضای به» را( اهلل فضل شیخ ها آن راس در) «دینی استبداد شعبه» آنکه از پس ، اش کتاب مقدمه در نایینی

 ، هست و بوده متکفل حدیثاً و قدیماً دین حفظ اسم به را استبداد خبیثه شجره حفظ خود مقامیه وظیفه همان

 مخالفت ، دانسته(« ۴۲ آیه/  بقره سوره) تعلمون انتم و تکتموالحق و باطل الحق تلبسوا ال و:   مستطاب خطاب

 اتصاف» می نویسد: نموده اعالم «زمان امام با محاربه منزله به» مذهب پیشوایان و روسا حکم به را مشروطیت با

 احتجاج روایت در که اوصافی تمام به هم را دینی استبداد شعبه حامالن و عصر پرستان ظالم دسته[  این... ] 

:   فرماید می همه آخر در و فرموده تعداد مسلمین ضعفای کننده گمراه و مبین دین راهزنان و سوء علما برای

 لشکریان از بیشتر شیعیان برای را آنها ضرر و توصیف اهلل لعنه یزید جیش من شیعتنا ضعفاء علی الضر اولئک

 آنان]  همدستی وجه این از که دانندمی و فهمیده[  مردم]  ینبغی کما»:  نویسدمی ادامه در و کرده ارزیابی «یزید

 سوره ۱۸۷ آیه مصداق را آنها سپس «؟ چیست[  مقصدشان]  مان مقصد و چه[  دردشان]  دردمان  ظالمین، با[ 

 دچار و«  دارَین خِزی و ابدی افتضاح»  را شان سرنوشت و«  قلیل ثمن به دین فروشندگان»  یعنی عمران آل

 و االمه تنبیه:  ک ر. ] !! [ )  نماید می معرفی احزاب سوره از ۶۲ آیه مفاد حکم به «الهی الیم عذاب» به شدن

 (۹۳ ص/  حسینیان اهلل روح:  ویراستاری با /نائینی حسین میرزا/  الملّه تنزیه

 می قلمداد( عج) زمان امام سوی از مویّد را مشروطیت[  ؟!]  «صادقه رویای» یک نقل ضمن ادامه در نویسنده 

 ابراهیم شیخ برای حجت و نمانده( عج) زمان امام با مخالفت در شیخ فساد در ای شبهه هیچگونه تا نماید

 ر! )  شود تمام رخداد کتاب نشر تاریخ از ماه چند از پس که او برای اعدام حکم صدور تقاضای برای زنجانی

 ( ۱۱۰ ص/  همان:  ک

 کند می توصیف چنین[  میداند اهلل فضل شیخ را آن اَتَم مصداق که]  ، دینی استبداد شعبه حامالن» سپس نایینی 

 را اسمش و نموده اختراع تازه مذهبی ، جائرین با همدستی محض و خود ی استبدادیه اراده طبق بر همانا: »

 و جور کتاب و ساختند...  احدیت ذات با امت طواغیت توافقی تشریک بر را اساسش و[ نهادند] اسالم

 این متضمن و] ! [  نازل  برایشان روسیه کفرستان از[  انعام سوره ۱۲۱ آیه...]  مقتضای که هم استبدادی

 بلد در و مستظهر  امت طواغیت با همدستی به و[  ؟] ! خواندند آسمانیش قرآن...  جوریه های دستورالعمل

 (۱۲۶ص/  همان«« ) . سرودند ها نغم چنین و اِجهار واضح ضروری خالف چنین به اسالم
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 نظر از او بودن االرض فی مفسد و شیخ فساد بر حکم صدور بر کافی شرعی و دینی دلیل جا همین تا هرچند 

 . گفت خواهیم سخن باز باره این در الوصف مع میکند کفایت نائینی
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به  - شانزدهم یادداشت

 انگیزه ، تند تعابیری با ، دارد اختصاص مشروطه مخالفین شبهات پاسخگویی به که کتاب چهارم فصل در نائینی

 و جبابره با همدستی به  وساوس این اساس که آن وضوح با»:  بلکه دینی نه و علمی نه را مخالفین واقعی

 محض و ، استبداد خبیثه شجره حفظ غرض به و دینی استبداد شعبه همان از ناشی و است مبتنی طواغیت

 و تصریح از آشکارتر تلویحی با آنگاه وی( ۱۲۹ ص/  همان:  ک ر. ) کند می معرفی« عباد استعباد و استرقاق

 واقع در ،( افتاد معروض که ای نکته بر بنا! ) شخص سوم جای به الغیر مع متکلم ضمیر از استفاده با البته

 به کُلّه معهذا»:  نویسدمی و کرده صادر اهلل فضل شیخ علیه بر - کتاب ویراستار تعبیر به - کاملی کیفرخواست

 استیثاراتمان و استبدادات و باشد باقی کماکان ، چپاولمان و تطاول ، اَعمارمان باقی صباح چند آنکه خیال

 اموال و اعراض و دماء دهندگان هدر و مملکت دهندگان باد بر و امت طواغیت و فراعنه با ، بماند محفوظ

 شدن استوار که هم! [  است روسیه منظورش البد]  خارجی دشمنان و غنیمان با بلکه و کردیم موافقت ملت

 به و ، شدیم همدست ، است آنان زحمات تمام شدن هدر موجب ایران در[  مشروطیت]  سعادت اساس این

 تازه نقشی روز هر ، اوقات مقتضیات اختالف به و بستیم همت کمر ، ظالمین دهان از تحدید لجام این برداشتن

 مصوب قوانین بر اول طراز مجتهدین نظارت لزوم بر او پافشاری و شیخ پیشنهادات ، ادامه در و « . زدیم

 بودن «مشروعه» لزوم و نموده قلمداد « خود با لوحان ساده نمودن همدست» و فریبیعوام تماماً ، را مجلس

 شیخ یعنی] کننده مطرح واقعی غرض و انگیزه و عنوان «بیّن کذب» عقلی و شرعی لحاظ به را«مشروطه»

 (۱۵۱ ص /همان:   ک ر. ) کندمی القا «ظالمین دهان از القاء و تحدید احساس هَدم» را آنها[ اهللفضل

 نویسنده خواهانهآزادی و استبدادی ضد و آتشین عبارات این ، آینده هاییادداشت در ، نگارنده  شود می تاکید

 کتابش های نسخه آوری جمع از پس وی که آنگاه را«ظالمین دهان به لجام نهادن و تحدید ضرورت» بر مبنی ،

 به ، شودمی رضاخانی دولت برای!  شرعی هایحجت ی تهیه چی تدارک و رضاشاه اعالحضرت مجیزگوی ،

 ! باشید داشته یاد به  کرد خواهد خاطرنشان خواننده

 استبداد شعبه» محکومیت و رد  در ، آتشه دو آزادیخواه فقیه این از دیگری افاضات نقل به بعدی یادداشت در

 .   پرداخت خواهم نوری اهلل فضل شیخ رهبری به«دینی
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» ی بهانه به - هفدهم یادداشت

 شعبه» دارد، اختصاص استبداد ی ملعونه قوای شمارش و[ بندی جمع] «استقصاء» به که کتاب خاتمه در نائینی

 خودسرانه ارادات از عبارت که» را آن «حقیقت» و برشمرده ملعونه، قوای دومین عنوان به را «دینی استبداد

 عدم و جهالت فرط وسیله به را جهول ملت و اظهار دیانت عنوان به روحانیه سیاست درزی منسلکین که است

 چون پیروی و اطاعت این که دانستی هم و دارند می وا اطاعتش به خود آیین و کیش مقتضیات به خُبرت

 ادامه در نویسنده . کندمی بیان ، «است...  احدیت ذات به شرک مراتب از و لهذا است، الهی حکم به غیرمستند

 برای اسالم در بار نخستین برای او که نهدمی معاویه برعهده را «میشومه قوه» این گذاری بنیاد که آن از پس

 می کرده، اشاره جالبی بسیار نکته به کند، می استخدام را پرست دنیا ی صحابه از برخی ،( ع) علی با مقابله

 از و «نمود همدست خود با...  والیت مقام با معارضه و کلمه تفریق در»  را صحابه از ایعده معاویه: نویسد

 دنیا دسته آن معیت وسیله به»  و برد بهره کردند سکوت ظلم برابر در که اشعری ابوموسی مانند دیگر دسته

 در را خودسرانه تحکمات و استعباد و استبداد اساس رفته رفته دیگر، دسته این اعتزال و سکوت و او با پرست

 منجر «حالیه حالت» به و« ...کرد تکمیل را دسته دو هر ، سکوت این و مساعدت آن»...  و«  کرد استحکام اسالم

 اعانت عدم و سکوت به مساعدتشان و مطاعیت و کلمه نفوذ موجب طواغیت و ظلمه با همدستی که». گردید

 « .گردید منتهی انعام از اضل عوام گرویدن و فروشی زهد ی مایه ظلم دفع بر

 (۱۷۹ – ۱۷۷ ص ص /همان /المله تنزیل و االمه تنبیه:   رک)

 حقیقت این بیشتر چه هر کردن روشن ، تفصیل نحو به نائینی کتاب از فرازهایی نقل از منظور که است گفتنی 

 ، آمده نوری اهلل فضل شیخ مواضع و نیت و انگیزه فساد یدرباره مزبور کتاب در چه آن که است تاریخی مسلم

 نمود فراهم «االرض فی افساد» اتهام به وی اعدام حکم درخواست صدور برای را شرعی حجت کفایت حد به

 عموم سطح در و عراق و ایران در شیخ اعدام و محاکمه از قبل ماه چند ، االمه تنبیه کتاب اینکه به توجه با. 

 .گردید پخش و منتشر

 ظلم برابر در سکوت هرگونه محکومیت و نائینی استبدادی ضد بیانات به را محترم خواننده توجه مجدداً ضمناً 

 با مبارزه قصد به و - اهلل الی قربه البد - بعد چندی او که گاه آن خصوص به نماید می جلب ، کتاب این در را

 .خواست خواهد بر رضاخانی حکومت از پشتیبانی به - استبداد

  نوشت خواهیم بیشتر باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» یبهانه به -هجدهم یادداشت

 اعدام برای شرعی حجّتِ برساختن اصلیِ عامل نائینی:  اوالً ،مجدداً تاکید می شود که  شد گفته چه آن براساس

 که چهآن فلذا، ، است گرفته قرار مازندرانی و خراسانی تایید مورد اقدام این مسلما:  ثانیاً و ، بوده اهلل فضل شیخ

 حتی و نارضایتی یدرباره ، «مالی ماست شیوه» کارگیران به از ایپاره یا و آنها به وابستگان از برخی بعدها

 سخنی جمله از است، واقع خالف و اساس بی و پوچ ای یاوه اند،کرده ادعا شیخ اعدام با حضرات آن مخالفت

 که ناگواری خبرهای:  گفت خراسانی به نائینی»:  که آورده زبان بر برادرش مرگ از پس قرن نیم نائینی برادر که

 آبروی بکشند را او خواهان مشروطه اگر است، خطر در او زندگی که است آن نشانه رسد می نوری یدرباره

 [ ۲۰۰ ص /همان/ایران در مشروطیت و تشیع: ک ر] «رفت خواهد علما

 حیات تاریخ در سابقهبی شاید و برانگیز تأمل و شگفت بسیار حقیقتی به خواهممی بعدی یادداشت در اما

 .است نشده پرداخته بدان تاریخی درتحقیقات کنون تا که کنم اشاره شیعه روحانیت

 استقرار و شاه محمدعلی سرنگونی از پس: دانم می الزم را ای مقدمه بیان اصلی، موضوع به ورود از قبل 

 جانبههمه دستیابی به منجر که«  مشروطیت ایدئولوژی»  حقیقتِ و ماهیت نسبی شدن آشکار و مشروطه دولت

 کنار یا و رفتن حاشیه به،  همزمان طور به امر این و گردید حکومت ارکان به گرا غرب روشنفکران جناح

 رهبران را خود خیال، عالم در که مازندرانی و خراسانی تازه داشت، پی در هم را قدرت از روحانیون گذاشتن

 است رفته سرشان گشادی کاله چه که شدند متوجه و بیدار غفلت خواب از!  کردندمی گمان مشروطیت اصلی

 مشروطه علمای» :  شوند روند این مانع تلگرام، و بیانیه صدور و نامه نوشتن با کردند سعی ابتدا رو، این از! 

 به مازندرانی و خراسانی تلگرافی ،یافتند خویش انتظار خالف بر بسیاری جهات از را ایران نوین نظام که خواه

 بخوبی دوم مجلس کار شیوه و گران مشروطه از را علما ناخشنودی که فرستادند( السلطنه نایب) ناصرالملک

 [ ۱۵۹ ص /همان: از نقل به« ] .دهد می نشان

 مازندرانی که طوری شده، ناامید و عاجز -خود دیده به- امور اصالح از کلی به نجف علمای چندی از پس اما

 می شده چاپ( کلکته) «المتین حبل» نشریه در تاریخ همان در آن متن که اینامه طی ق ه ۱۳۲۸ سال اواخر در

 خودمان جان بر» : که این و اند شده «درمانده و خسته واقعاً موجود وضعیت از[  خراسانی و وی: ] که نویسد

 چه برای اموال و نفوس همه این و کشیدیم چه برای زحمت همه این که گریست باید» : اینکه و  ،«خائفیم هم
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] ! [  «شدیم گرفتار دشمن خیانتکار نفر چند همین واسطه به مقصودی ضد نتیجه چه به کار آخر و کردیم فدا

 .(۲۱۰ ص/آبادیان حسین /ایران در مشروطیت بحران:  ک ر)

 قصد به خراسانی بعد ماه چند که بود احوال و اوضاع این در که باورند این بر معاصر نگارانتاریخ از برخی

 از مشکوکی طرز به عزیمت آستانه در اما شود می تهران به حرکت آماده گرایان غرب ید خلع و امور اصالح

 (۱۶۰ص /همان/ مشروطیت و تشیع:   ک ر! ) رودمی دنیا

  .پرداخت خواهیم بعدی یادداشت در نظر مورد مطلب به مقدمه این از پس 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - نوزدهم یادداشت

 نظر به مشروطیت از نجف علمای نارضایتی و سرخوردگی درخصوص که برانگیزی تامل و جالب نکته 

 و سوی یک از مازندرانی و خراسانی صمیمیِ -!  ظاهر به - روابط خوردن هم به از پس ، که است این رسدمی

 میان نزدیک کامال و حسنه ارتباط ، آنها بین گرانه ستیزه مناسبات جایگزینی و دیگر سوی از مشروطه دولت

 می نشان چنان امر ظواهر و.  کندمی پیدا تداوم - خراسانی مشکوک مرگ از پس حتی - نائینی و مزبور دولت

 نائینی!  خالصانه خدمات پاس به شودمی داده مأموریت مشروطه دولت به «غیبی دست» سوی از گویا که دهد

 اهداف به رسیدن راهِ سر از اهلل فضل شیخ چون مهمی مانع برداشتن میان از در وی بدیلبی نقش خصوص به

 مالی های حمایت اسناد.  گردد پرداخت وی به و تصویب رسمی صورت به کافی مالی های پاداش ،!!  عالیه

 را آنها از نمونه چند ذیالً که شود می نگهداری ایران ملی اسناد سازمان در اکنون هم نائینی از مشروطه دولت

  . کرد خواهیم بیان آنها درباره مختصری توضیحات و بازخوانی

 خان محمدعلی امضای با ذیل شرح به ایابالغیه ، ش ه ۱۲۹۲ آذر اول/  ق ه ۱۳۳۱ حجه ذی ۲۳ تاریخ در ( ۱

 : میشود ارسال مالیه وزارت به خطاب( الوزرا رئیس) السلطنه عالء

 تصویب امضای تاریخ از که نمودند تصویب ۱۳۳۱ حجه ذی ۲۲ جلسه در وزرا هیئت - مالیه جلیله وزارت»

 مجتهد حسین محمد میرزا آقا آقای االنام مالذ مستطاب جناب به تماماً تومان پنجاه و یکصد مبلغ سالیانه نامه

 اجرا موقع به را وزرا هیئات حکم مدلول فرمایید مقرر.  شود داده دولت طرف از اشرف نجف مقیم نائینی

 ریاست:  مهر نقش]  محمدعلی.  است ضبط وزرا ریاست کابینه در وزرا هیئت امضای به نامه تصویب.  گذارند

 سیدمحمدحسین کوشش به... / هاگزارش و اسناد/  سیاست و اجتماع عرصه در مرجعیت:  ک ر. )« [ وزرا

  : است تامل شایسته ذیل نکات سند این مورد در( ۳۳ ص/االجداد منظور

]  «داشت قرار بود هاانگلیسی اعتماد مورد سخت که[ عالءالسلطنه] ماسونیک رَجُلی ، کابینه این راس در» - اوالً

 (۱۱۱ ص /اول جلد/  زاوش.  م. ح/  مشروطیت عصر در ایران های دولت:  از نقل به! [ )

 (همان:  ک ر! ) اند بوده«فراماسونر» وزرا هیئت اعضای تمامی کابینه این در - ثانیاً
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 هم آن مرجعیت مدعی دینی عالم و مجتهد یک برای ای مقرره چنین تصویب که است این پرسشحال  – ثالثاً 

 چه ازای در نائینی و ؟ است بوده اساسی و مبنا چه بر «الئیک»و گرایانه غرب گرایشات با دولتی سوی از

 ؟ گیردمی قرار پاداشی چنین و لطف مشمول سیاسی جناح این به بزرگی خدمت

 چنین پذیرش برای شرعی توجیه چه ، مرجعیت مدعی و اجتهاد و دین عالم یک جایگاه در نائینی - رابعاً 

 ؟ است داشته مسلمین المال بیت از بخشی حاتم

  ! است نپذیرفته را آن نائینی شاید ؟ شده اجرا مصوبه این که کجا از بپرسد محترم خواننده است ممکن

  ! کرد خواهیم مرور را دیگری اسناد بار این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - بیستم یاداشت

 توجه با و ابالغ کل داریخزانه به را الوزرا رئیس دستور ، مالیه وزارت ، مذکور شرح به وزرا هیئت مصوبه پیرو

 می ارسال مالیه وزارت به آتی شرح به ای نامه ، کل دارخزانه ، ها سال آن در دولت مالی وخیم وضعیت به

 مستمری تومان ۱۵۰ فرمایند معین است مستدعی...  مبارکه مرقومه جواب در - مالیه جلیله وزارت »:  نماید

 را مبارک خاطر است الزم...  شود پرداخت باید محلی چه از ، مجتهد حسین محمد شیخ آقا درباره برقراری

 ( ۳۵ص/  همان از نقل به)  «ندارد را سنواتی آمده خرج مستمریات کفایت السّنه هذه عایدات سازم مستحضر

 می] ! [  تاکیداً مالیه وزارت به خطاب الوزرا رئیس ، دولت مالی ورشکستگی علیرغم که اینجاست جالب اما 

 اتخاذ باشد آن پرداخت مستلزم که ترتیبی کل داری خزانه با امر این اجرای انجام در است الزم... »:  نویسد

] ! [  رعایت مورد که[  نائینی]  اِلیه معزی آسودگی موجبات هم و شود مجری وزرا هیئت  حکم هم که نمایند

 (۳۶ ص/  همان) « . گردد فراهم ، است

 نائینی!  آسودگی نگران اینقدر ، وقت اَنگِلوفیل و فراماسون الوزرای رئیس چرا واقعا که است این سوال بازهم

 از و المال بیت از ، شده که] ! [  «ترتیبی» هر به ، مقرّر مستمریِ باید دهدمی دستور اکیداً که طوری ؟ است

 که این مهمتر سوال و ؟ شود!  مجتهد نائینیِ «آسودگی» صرف و بریده ، گرسنه و زده فالکت ملت این حلقوم

 فرموده اراده خداوند گویی و دارد ادامه فضاحت این هنوز!  اوصاف این همه با! ؟ است «رعایت مورد» او چرا

 ظاهراً ، متعدد مکاتبات علیرغم:  که توضیح بدین!  کند آشکارتر را دین به خائنین از برخی باطن و واقعی چهره

 تومان ۱۵۰ آنها از یکی فقط که را  نائینی مستمریات اقسام و انواع تواند نمی پولی بی علت به داری خزانه

 نکبت و خواری و ذلت سراسر اینامه طی نائینی ، رو این از.  نماید پرداخت موقع به ، بوده وزرا هیئت مصوب

 و نزدیک یار و مجلس اول دوره وکیل)  «محسن میرزا» به(  است تاریخ در شیعه روحانیت ننگ مایه واقعا که) 

 مستمریات افتادن عقب از ، شیعی مرجعیت آبروی و حیثیت دادن باد بر ضمن ،(  بهبهانی عبداهلل سید داماد

 به.  شود پرداخت «فوراً» او!  مطالبات که برساند وقت الوزرای رئیس گوش به خواهدمی او از و کرده گله خود

 ایران ملی اسناد سازمان در دولتی اسناد جزو نائینی خط به آن اصل که نامه متن تمام ، مطلب اهمیت لحاظ

 سر از نگاهی دارم درخواست محترم خواننده از پیشاپیش ، آمد خواهد بعدی یادداشت در ، شود می نگهداری

 . باشد داشته نامه این های جمله تک تک به تأمل
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 « نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری»  بهانه به - یکم و بیست یادداشت

 مهدی/  ایران رجال حال شرح:  رک شخص این درباره]  صدرالعلما برادر محسن میرزا به نائینی نامه متن

 :   [ ۲۰۰ ص/  ۳ج / بامداد

 مجدداً برکاته دامت آقا محسن میرزا آقا آقای االسالم حجة مستطاب جناب خدمت.  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 بی چه اگر ، افتاده عقب آنها ساله دو که داعی] ! [  الحقه و سابقه مستمریات خصوص در:  گردد می افزا تصدیع

 دولتی های معافیت بعض از ماهه یک اندازه به داعی مستمریات تمام لکن] ! [  ، هستم خبردار کامال را دولت پولی

 از الاقل ، دولت  اولیای است سزاوار صورت این در] ! [  است کمتر رساند می ماهه هر هم غیر و علما به که![ ؟]

 حضرت بحمداهلل که حاال. ندارند دریغ] ! [  احقر ساله چند زحمات همه آن مقابل در] ! [  ، رعایت مقدار این

 شاءاهللان که امید ، اندفرموده] ! [  مزیّن را عظام وزرای هیئت ریاست منیع مقام اِقبالُه دامَّ مشیرالدوله آقای اشرف

 و سابق از ، را داعی مستمریات تمام ساله دو حواله ، مالیه وزارت فرمود خواهند مقرر استحضار محض به ، تعالی

 آن وزرای هیئت ۱۳۳۱ حجه ذی در که] ! [  جدید مستمری تومان ۱۵۰ خصوص در.  بدهند] ! [  فوری ، الحق

 اصدار ، نشده وصول هنوز مستمری این فرمان اوال برسد داعی به کسر بدون که اندکرده برقرار و تصویب وقت

 خواهید ایفاد لَفّاً و درخواست] ! [  سریعاً اقباله دام الوزرا رئیس مشیرالدوله آقای اشرف حضرت از را آن فرمان

[ مرنارد] مرنال بودند نوشته سابق مالیه وزیر السلطنه محتشم آقای اجل مستطاب جناب که قراری از ثانیاً. فرمود

 ۱۳۳۲ از و نکرده قبول اند کرده برقرار ۱۳۳۱ سنه از را مستمری این که را دوره آن وزرای هیئت حکم دار خزانه

!  داشت روسی تمایالت مرنارد]  را ایران ملت و دولت دشمن هایفرنگی دست بحمداهلل که حاال.  است کرده قبول

 دست از و برگشت ایران دولت اولیای خود به ایران مالیه اختیار و اند کرده کوتاه معظمه کابینه این کافیه کفایت به[ 

 موکول اقباله دام الوزرا رئیس آقای اشرف حضرت لطف به هم] !! [  مرنال افساد این اصالح شد انتزاع] ! [  دشمن

 خرج به که سابقه مستمریات افتاده عقب سال دو انضمام به مالیه وزارت را] ! [  ساله دو بابت تومان ۳۰۰ که است

 حضرت مالقات موقع در که امید تعالی شاءاهللان ،] ! [  دهند حواله بعداً تماماً است] ! [  مسطور یزد و اصفهان

 موکول] ! [  ایشان لطف به را انجام و] ! [  مذاکره را مطلب سه هر] ! [  العالی اقباله دام الوزرا رئیس آقای اشرف

 و تحصیل ، محل از] ! [  سریعا...  که است امید ، هم![ ؟] بازار سر موقوفه عایدات خصوص در.  فرمود خواهید

 و علیکم و السالم و.  تعالی شاءاهلل ان. فرمود خواهید مسارعت[  خودش یعنی البد]  علیهم موقوف به را آن ایصال

 « .۱۳۳۳ االول جمادی ۱۰ النائینی، الغَروی حسین محمد االَحقر.  برکاته و اهلل رحمة

 (۴۲-۴۰ ص/  همان/  سیاست و اجتماع عرصه در مرجعیت:  از نقل به )
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 « نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری»  بهانه به - دوم و بیست یادداشت

 باطن و ماهیت کشف برای نامه همین صرف ، حقیقت جویای و تاریخ جدی جستجوگر هر برای راستی به

 را نکته چند ، حال این با ، نیست اضافی مدرک و سند به نیازی دیگر و کند می کفایت آن نویسنده شخصیت

 :دانم می ذکر قابل نامه این مفاد درباره

 نامشروع مال کسب و خواری حرام از ابایی کمترین ، آن نویسنده که است واقعیت این بیانگر خوبی به نامه -۱

 بعض»  قالب در ها میل و حیف  از برخی وجود ، نویسنده که این جالب.  ندارد مسلمین المال بیت از هم آن

 ! داندمی خود خواری حرام برای مجوزی را!  خاص اقشار به«  دولتی های معافیت

 حجت ،«  ارباب»  خوشایند برای تواندنمی مجتهد این ، اوصاف این با آیا ؛« !  اجتهاد»  گویندمی این به آری 

 !؟ نماید تدارک اهللفضل شیخ مثل پارسایی عالم فساد برای شرعی

 زحمات همه آن»  که شود می معلوم و دهدمی نشان را خود کامال نویسنده باالی«  اخالص»  نامه این از -۲

 ! نامشروع منبعی از مستمری برقراری ؟ است بوده چه برای«  ساله چند

 و ها تملق چه ، حرام مال به رسیدن برای!  مرجعیت مدعی مجتهد این ، که است این دیگر جالب نکته -۳ 

 !دارد؟ می روا ، مشیرالدوله مثل شخصی برای ها گویی مجیز

 از ، بیگانه و نامسلمان[ مرنارد] مرنار جلوگیری! آورنام مجتهد این ، که این تر جالب بازهم نکته و -۴ 

! برد می امید را مستمری برقراری یعنی «امور اصالح» و دانسته وی سوی از«  افساد»  را اهللآیت «مفتخوری»

 را «کالهی و معمم خوران مفت چپاول» عبارت مشروطه مخالفین توصیف در کتابش در نائینی که هست یادمان

 (۹۲ص /االمه تنبیه: رک) بردمی کار به

 مستمریات» ، سالیانه مستمری تومان ۱۵۰ بر عالوه االنام، مالذ مجتهد جناب: که شود می معلوم نامه متن از -۵ 

 ها آن وصول و ایصال در تاخیر نگران اش نامه در که است داشته المالبیت محل از دیگری «الحق و سابق

 ! است

 روحانیت چهره بر دینی مرجع و مجتهد یک توسط ذلتی و ننگ چنین تشیع، تاریخ طول در رود نمی گمان -۶

 و ها کنگره برگزاری شایسته ، اخالص و تقوا و هنر همه این راستی به.  باشد شده نشانده شیعه مرجعیت و
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 از یا و المال بیت و عمومی بودجه از مراسماتی چنین هایهزینه که است الزم و! هاست! جشنواره و سمینارها

 !شود تدارک و تامین شرعی وجوهات محل

 سوی از کرم و لطف و دلبازی و دست همه این حکمت و فلسفه:  که شودمی مطرح سوال این باالخره و -۷ 

 رفع برای یقیناً شود؟ برطرف نائینی شخص مالی نیاز صرفا که بود این هدف آیا بود؟ چه مشروطه دولت

 از موضوع همچنین نبود، الزم متعدد و متنوع های مقرری و هامستمری همه آن نائینی شخص مالی نیازهای

 الوزرا رئیس شخص سوی از آمیز تاکید!  ی امریه و نامه چندین آن، خاطر به که نیست برخوردار اهمیتی چنان

 مالی وضعیت در هم آن ، پافشاری و کرامت همه این حکمت پس. شود صادر آن اجرای برای دولت اعضای و

 پیش را! «ارباب» به نائینی «خدمات» از دیگر ای صفحه ، پرسش این پاسخ چیست؟ ، مشروطه دولت وخیم

 .گشاید می مان روی
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - سوم و بیست یادداشت

 و خواهی مشروطه نهضت سازمانی و میدانی مدیریت و هدایت که«  غیبی دست»  آن که است این واقعیت

 دوران یافتن پایان و مزبور دولت استقرار از پس داشت، دست در - عمده طور به - را مشروطه دولت سپس

 نظر در دینی مرجع قامت در بار این نائینی برای را جدیدی و مهم نقش ایفای ،!  خواهیآزادی و گری انقالبی

 پردازی چهره مستلزم ،!  نوین احوال و اوضاع به توجه با ، جدید نقش در گری بازی ، لیکن.  بود گرفته

 .بود سیاست صحنه بازیگر این برای جدید سناریو با متناسب شخصیتیِ بازسازی و متفاوت

 :سازم می نشان خاطر اجمال طور به را نکته چند ، مهم بسیار مطلب این توضیح در 

 و مشرروطه  هرای  دولرت  - ضرددینی  مرواردی  در و - دینری  غیرر  مواضرع  نیرز  و اهلل فضرل  شریخ  اعدام( یک 

 و نارضررایتی بخصرروص و عمررومی سرررخوردگی موجررب ، مجلررس و دولررت ضررعیف عملکرررد همچنررین

 مشرروطه  حرامی  دینری  علمرای  ویرژه  بره  مشرروطه،  رهبرران  عمروم  بره  نسبت ، جامعه متدین اقشار تنفر حتی

 بره  کره  ایرن  علیررغم  - خراسرانی  مشرکوک  مررگ  از پرس  کره  نیرز  نائینی ، احوالی و اوضاع چنین در. گردید

 ، عمررومی افکررار نررزد - نبررود او انرردازه و حررد در نجررف حرروزه در کسرری ، فقاهررت و علمرری رتبرره لحرراظ

 در حتری  کره  طروری  بره  ، گرفتره  قررار  سروءظن  و اتهرام  مظران  در ، جامعره  مرذهبی  اقشار سوی از باالخص

 و اعتررراض مررورد - بررود آنهررا کامررل نفرروذ تحررت فکررری لحرراظ برره پرریش چنرردی تررا کرره - نجررف خررود

 درس از ، نررائینی...  روزی» :گویرردمرری وی نزدیکرران از یکرری برراره ایررن در!  گیررردمرری قرررار حرمترریبرری

.«  شررد فررراهم نرراراحتی اسررباب ایشرران برررای و شرردند واقررع اعتررراض مررورد بسرریار ، آوردنرردمرری تشررریف

 ، نیررز ایررران در مترردینین میرران در بخصرروص او جایگرراه و(  ۴۳ ص /۳۰ شررماره /حرروزه نشررریه: رک)

 نرائینی :»  کره  کنرد مری  اقررار  او شریفتگان  از یکری  کره  چنران . گردیرد  تضرعیف  ، وی مسلم «اعلمیت» علیرغم

(. ۲۹ ص/ همرران/  سیاسررت و اجتمرراع عرصرره در مرجعیررت: رک« )  نیافررت تامرره مرجعیررت ایررران در

 علرت  بره  نیرز  او «مرجعیرت » ، ایرران  در خصروص  بره  ویی  وجهره  و موقعیرت  تضرعیف  با که است روشن

 نامناسربی  شررایط  در...  و طرالب  بره  شرهریه  پرداخرت  در مشرکل  ایجراد  و کرافی  شررعیه  وجوهات نرسیدن

 اهرداف  ترامین  بررای  - جدیرد  هرای  آفرینری  نقرش  مرانع  ، مشرکل  ایرن  کره  اسرت  پرواضرح  و گیررد می قرار

 پیگیرری  و جردیت  برا  و!  رسرمی  کرامال  طرور  بره  و دولرت  سروی  از لرذا . کرد می فراهم «غیبی دست» همان
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 گذشرت  کره  شررحی  بره  - المرال  بیرت  و عمرومی  بودجره  محرل  از کرافی  و متنوع های مستمری شدید، های

 !باشد باز جهت این از! «اهللآیت» دست تا یابدمی اختصاص وی مورد در -

 را متفاوتی کامالً و دیگر نقش مشروطیت، استقرار از پس جدید دوران در نائینی بود قرار اینکه به توجه با( دو 

 این و - باشد می او سابق های گری بازی مقابل نقطه در درست که هایی نقش - ، کند بازی سیاسی صحنه در

 آزادی و گری انقالبی دوران در وی فقهی - سیاسی نظریات و آرا و مواضع که پذیربود امکان وقتی مهم

 تاریخی حافظه نداشتن به معروف ایرانی جامعه که خصوص به) جامعه ذهنیت و شود زدوده یادها از خواهی

 سابق با مخالف کامال مواضعی با اما «دینی مرجع» یک قامت در بار این جدید چهره پذیرش آماده! ( است

 . گردید عملی هاییبرنامه و اندیشیده تدابیری ، نیز هدف این به رسیدن برای رو، این از. باشد

 . داد خواهیم توضیح باره این در
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 «نائینی میرزای و المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهارم و بیست یادداشت

 و تند گری انقالبی از موضع تغییر و خود جدید نقش ایفای جهت بسترسازی برای نائینی که گفتیم

 داشت نیاز -!رضاخانی دیکتاتوری از جانانه دفاع حد تا - کامل کارانه محافظه موقعیت به آتشین، خواهیآزادی

 تاکتیک دو منظور، همین به. شود زدوده روحانیون بخصوص و جامعه حافظه و ذهن از اش،گذشته خاطرات که

 بازگویی و نظر اظهار هرگونه از تنها نه جدید، دوره در اینکه نخست: گرفت پیش در رندانه و عجیب رویکرد و

 هر بلکه کرد می خودداری آن به مربوط رخدادهای در خود نقش و مشروطیت و مشروطه درباره خود آراء

 امتناع و تند واکنش با بود کرده تئوریزه شرعی لحاظ به را آن خود که مشروطیت اصل درباره استعالمی و سوال

 بر را مشروطه نام حتی دیگر بلکه جست کناره خواهی مشروطه هایفعالیت از تنها نه او» !  شدمی مواجه وی

 ایران در مشروطیت و تشیع: رک) «نداد گوش نیز بود مشروطه به مربوط که گفتگویی هیچ به و]![  نیاورد، زبان

 تا را خود خواهیمشروطه سرگذشت توانست...  نائینی کار این با»  و( نائینی برادر از نقل به -۱۶۷ص/  همان/

 آمده شاگردانش از تعدادی خاطرات در نائینی رفتار این(  ۲۲۰ص/  همان)  «بزداید ها خاطره از ای اندازه

 فهمید می اگر که بود برگشته مشروطه از چنان اواخر، این در[ نائینی] میرزا مرحوم:»  شده گفته جمله از. است

 از نقل -۴۸ ص /۵۵ شماره /«حوزه» نشریه: رک)«  دادنمی شهریه او به ، دارد خواهیمشروطه افکار ایطلبه

 .(نائینی شاگرد ، لنگرودی مرتضوی

 انقالب در آنان با که دیرین دوستان برابر در نائینی رفتار: نویسدمی بارهاین در مشروطیت و تشیع کتاب نویسنده

 دیدن به او ، مثال طور به]![  نبیند ابدا را آنان دادمی ترجیح که طوری به یافت تغییر بسیار بود درگیر مشروطیت

 نائینی از مورد این در که هنگامی و نرفت بودن خراسانی نزدیکان از و محترم مجتهدان از که یزدی حسین شیخ

 پیش را مشروطیت و سیاست داستان باز نامبرده رفتمی حسین شیخ دیدن به او اگر که داد پاسخ گردید پرسش

 (۱۹۷ ص/ همان. )کشید می

 توجیه در ،! «مالیماست شیوه» اصحاب و روحانیت هوادار نویسندگان عموم که است این برانگیز تأمل نکته اما 

 نهضت انحراف ، آن علت که اند مدعی خود، سابق مواضع و نظرات از نائینی ای درجه ۱۸۰ چرخش این

 ادعایی این ولی!  است بوده نایینی جمله از علما و مراجع نظر مورد مسیر و اولیه اهداف از خواهی مشروطه

 : زیرا ، است حقیقت خالف و سخیف و سست

 نائینی مورد در باشد، داشته وجود مازندرانی و خراسانی مورد در ضعیف حد در ولو احتمال این اگر ، اوالً

 استقرار از پس او سیاسی مواضع و عملکرد که روشن خیلی دلیل این به. ندارد طرح برای توجیهی ترینضعیف

 دولتمردان با حسنه بسیار روابط. کندمی رد ضعیف صورت به ولو را احتمالی چنین مجال مشروطه، دولت

 !کند می رد را مزبور احتمال مورد در را تحلیل تایید آمیز گونه هر!  شاه رضا اعلیحضرت با سپس و مشروطه
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 و کند روشنگری ها آن مورد در یا بایستد انحرافات آن برابر در داشت وظیفه شرعا نائینی بود، چنین اگر ، ثانیاً

 برای المال بیت خوان از خفا در اینکه نه بجوید تبری آمده پیش انحراف از هایی بیانیه صدور با کمدست یا

 آن درباره وگو گفت و ممنوع را مشروطه از سخن گونه هر!  -رندانه- علن در و کند پا و دست مستمری خود

 هر برای ادعا آن برابر در پرسش این و فهمد می را حقیقت این نیز عامی فرد هر واقعاً.  نماید!  بایکوت را

 لسان از»  موید!! «صادقه رویای» به استناد با را مشروطه زمانی ، شخص این چطور که کندمی خودنمایی فردی

 اعالم( ۹۳ص /همان)«  زمان امام با محاربه» را آن با مخالفت و( ۱۱۰ص /االمه تنبیه)«  عصر ولی مبارک

 را دوگانگی این سلیم عقل کدام شمارد؟ نمی جایز را «مشروطه» از بردن نام حتی ، بعد سال چند اما کند،می

 !؟ داند می جمع قابل

 . گفت خواهیم سخن هم دوم تاکتیک درباره
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - پنجم و بیست یادداشت

 جامعه حافظه و ذهن از اش گذشته خاطرات زدودن هدف به رسیدن در خود روی پیش بزرگ مانع یک نائینی 

 چگونه نائینی کتاب، این وجود با راستی به. بود مردم دسترس در «االمه تنبیه» کتاب وجود آن و داشت مخاطب

 در کند؟ ایفا بود، آورده کتاب در خود که چه آن خالف جهت در درست که را جدیدش نقش توانست می

 فساد انواع به نقش همین ایفای اتهام به ، دقیقاً ، را خود سیاسی و فکری مخالفین مزبور، کتاب در که حالی

 عجیب اقدامی به! ما نامدار مجتهد که بود اینجا! آری! بود کرده محکوم مالی حتی و اخالقی ، سیاسی ، اعتقادی

 از آن کردن خارج و یادشده کتاب هاینسخه نابودی و آوری جمع آن و زد دست تاریخ در سابقه بی و

 !بود مردم دسترس

 غیرقابل تاریخی شهرت از آن، علنی اجرای سبب به و بوده تردید قابل غیر و مسلم امری اقدام، این وقوع اصل 

 هایی استدالل با و کننده گمراه البته و ناشیانه نحوی به اند خواسته برخی اخیراً هرچند ، است برخوردار انکار

 این تاریخی شهرت که آن حال ، کنند مطرح تاریخی مسلم حقیقت این برابر در هایی «قلت ان» سخیف، بسیار

 را ای شبهه هرگونه طرح شده، نقل نائینی به نزدیک راویان طرق از که گوناگونی هایروایت به توجه با اقدام

 شدن روشن برای تفاصیل این همه با.  دهد می جلوه آمیز تعصب و لجوجانه آن، وقوع اصل خصوص در

 در را چندی مالحظات سپس و پرداخته شگفت واقعه این درباره روایت چند نقل به مزبور حقیقت بیشتر هرچه

 .کنیممی بیان موضوع پیرامون

 ، ها نقل این اساس بر که کنیممی جلب تأمل قابل مطلب این به را خواننده توجه ها، روایت این نقل از قبل اما 

 که شودمی معلوم نکته این از. خریدمی آن بهای برابر چند و گزاف قیمتی به را کتاب این های نسخه نائینی

 !بود نکرده مقرر بزرگ مرجع این برای را هامستمری آن جهت بدون «غیبی دست»

 مرگ از پس مدتی نائینی:»  نویسدمی است، داشته نائینی با دوستانه ای مراوده و آشنایی که امین محسن سید -۱

]![  گزاف قیمت به را آنها حتی و آوریجمع را االمه تنبیه هاینسخه]![  بود ممکن که جایی تا خراسانی، آخوند

 (۲۳۶ص /۹ج/  امین محسن/  الشیعه اعیان: رک).« ]![  کردمی نابود و خریدمی

 ماجرا شاهد نزدیک از و داشته سکونت نجف در بحث، مورد اقدام زمان در که نائینی معاصر علمای از یکی -۲

 آن و جمع را کتاب این تا داد دستور ، رسید شهرت به مرجعیت و تقلید در وقتی نائینی:»  نویسدمی است، بوده

 ، االمه تنبیه  کتاب از نسخه هر آوردن دست به برای نائینی که شنیدم بزرگواری و مطمئن فرد از. کنند نابود را
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 شنیدم نائینی اصحاب از بعضی از که کندمی اضافه او« .کردمی پرداخت عثمانی لیر پنج شده نقل و طال لیره یک

« ]![ .کرد استغفار هاگذشته از نائینی پرسید، کتاب آن مورد در بود او مقلد که ها شخصیت از یکی روزی» که

 ( ۲۸۶ ص/ ۱ج/ الدین حرز محمد/  الرجال معارف: رک)

 شاءاهللان. داشت خواهیم باره این در دیگری های نقل
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - ششم و بیست یادداشت

 : االمه تنبیه کتاب آوریجمع به مربوط های روایت بقیه 

 االمه تنبیه کتاب»:  که شده نقل بود نائینی شیفتگان و مریدان از که - زنجان اسبق جمعه امام محمود میرزا از -۳

 که کرد تنگ چنان ایشان بر را عرصه ،]![  جوّ و زدگی عوام ولی ، است مرحوم آن اجتهاد و فضل آیات از یکی

 (۴۶ ص/۲۳ شماره/  «حوزه» نشریه: رک« .کردند می جمع و خریداری باال قیمت به را کتاب آن ناچار

 سابقه آن با نائینی مرحوم مثل حتی» :گویدمی است، بوده نجف کرده تحصیل که خراسانی زاده واعظ -۴ 

 ،[  شود توجه] !  هستند اش وجهه کردن خراب درصدد که فهمید و دید گونهاین را جوّ وقتی]![ ...  درخشان

 عقب حدودی تا سیاسی، سوابق همان خاطر به حال این با ، کنند آوریجمع را االمه تنبیه کتاب که داد دستور

 (۴۲ص/  ۴۱ شماره/  همان: رک)]![«  افتاد

 پایهبی «هایدیدگاه» رد ضمن دارد، نائینی با کامل  دلی هم که «ایران در مشروطیت و تشیع» کتاب نویسنده -۵

» ] :نویسدمی االمه، تنبیه آوری جمع در نائینی دخالت عدم درباره صدیقی دکتر و طالقانی محمود سید اساسِ و

[ نائینی فرزند] وی. نیست انطباق قابل شده، داده ما به نائینی فرزند وسیله که هایی آگاهی با[ ها دیدگاه این

 مشروطیت انقالب از پس ایران حاکمه دستگاه سوی از]!![  ناپسندی و آور زیان هایگام چون که گویدمی

 سخت کرد، می[ جالبی تعبیر چه]!  هواخواهی فعاالنه انقالبی چنان از که نائینی با مردم از بسیاری شد، برداشته

 نامبرده بنابراین![ شود توجه] پذیرفت لطمه سخت نائینی اجتماعی موقع و آبرو درنتیجه و برخاستند ستیزه به

 ادامه در «سازد خارج خوانندگان دسترس از را االمه تنبیه مانده باقی های نسخه تا برد کار به فراوان کوشش

 /ایران در مشروطیت و تشیع: رک) «هستیم موافق نائینی فرزند گفته با کامالً ما»: کند می داوری چنین نویسنده

 (۲۲۰ص /همان

 انقالب از پس ایران حاکمه دستگاه»  همین بگیر مواجب پدرش که نداشت خبر گویا! آقازاده این! اما 

 مستقیم گفتگوی در مزبور مطالب سازد، می خاطرنشان! خواری و ذلت با توأم هم آن! است بوده «مشروطیت

 (۲۲۸و۱۹۸ ص ص/ همان: رک. )است شده بیان کتاب نویسنده با!( نائینی زاده اهلل آیت مهدی) نائینی پسر

 شاءاهللان. گفت خواهیم سخن باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هفتم و بیست یادداشت

 گفته شده، یاد بشرح که را چه آن! گویا کار، فراموش آقازاده این که است گفتنی نائینی، پسر افاضات درباره 

 او به را پدر اقدام بر آبرو و منفی نتایج و آثار که این یا) است سپرده نسیان طاق به را همه بعد دهه چند بود

 اصل کامل نفی ضمن -! پدر همچون صداقتی کمال با -خود اخیر هایمصاحبه در فلذا ،!( اند کرده گوشزد

 و عامی اشخاص با گویا که - سخیف های استدالل با! خود اخالص با ابوی توسط کتاب آوریجمع موضوع

 آوریجمع بابت که پولی از و اند، کرده می ثبت را پدر هایهزینه که این به اشاره با»  گوید،می سخن نادان

 ماهانه شهریه پرداخت برای حتی ،]![ گاه نائینی مرحوم نیز و]![  خبرند بی باشد، شده پرداخت االمه تنبیه نسخه

 از:»  که کندمی تکمیل این چنین را خود استدالل «نداشت ای بودجه چنین و شد می مدیون دینار ۸۰۰ تا ۶۰۰

 آمده چیزی( ع) ائمه و علی حضرت و( ص) پیامبر سخنان ، قرآن آیات از غیر االمه، تنبیه در مگر ، تر مهم همه

 /سیاست و اجتماع عرصه در مرجعیت: رک)« !بپردازد؟ آن آوری جمع به و شود منصرف آن از ایشان که

 (۲۱-۲۰ ص ص - ۷۷-۷۶ های شماره /«حوزه» نشریه از نقل به ،۳۱ص/همان

 :دانمنمی فایده از خالی را نکته چند بیان نیز «زاده آقا» فرمایشات این درباره

 طبق بود الزم اال و. است کرده فراموش کلی به را سابق های گفته وی ظاهرا شد، گفته که طور همان -اوالً

 !فرماید افاضه چنین سپس ، کرده نابود و آوری جمع را «مشروطیت و تشیع» کتاب های نسخه ابتدا! پدر سنت

 هم محل همان از و کرد می دریافت مشروطه دولت از هایی مستمری چه پدر که داند نمی آقازاده گویا- ثانیا

 کتاب و حساب در هامستمری این مبلغ و موضوع است بعید بسیار البته! شد می تامین «آوریجمع» هزینه

 رسوایی مایع و افشا هاسال از پس آنها مدرک و سند که بوده خدا خواست این و. باشد شده ثبت پدر! رسمی

 !گردد

 و سواد قدر این یا است نخوانده را پدر کتاب هم بار یک اخیر، مصاحبه تاریخ تا آقازاده این ظاهراً -ثالثاً 

 برای اال و! نیست ائمه و پیامبر سخنان و قرآن آیات تنها آمده، االمه تنبیه در چه آن بفهمد تا ندارد معلومات

 !شد نمی صرف پول و زحمت همه آن اش، آوریجمع

 واقعه و( ۳۱ص /همان/رک) «اند بوده ساله شانزده پدر، مرگ هنگام به» زاده آقا این که است گفتنی ضمناً

 !بود نگذاشته دنیا به پا هنوز او که است هایی سال به مربوط کتاب آوریجمع

 !گفت خواهیم سخن باز باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هشتم و بیست یادداشت

 کتاب برچیدن»  نوشته، االمه تنبیه کتاب بر که ایمقدمه در نیز، طالقانی محمود سید مرحوم که است ذکر شایان

 واهی دلیل این به است پنداشته «نادرست» - آن انکار قابل غیر تاریخی شهرت علیرغم - را «نائینی خود توسط

 این( ۱۶ ص/ االمه تنبیه مقدمه: رک)]![  «نداشت مرحوم آن که داشت الزم زیادی]![  وسایل و پول» کار این که

 و تاریخی موضوعات در او بینش و تاریخی های آگاهی نازل سطح البته و نائینی به وی شیفتگی معلول نگرش

 جاهای در را خود ،او در بصیرتی، مشکل این و بود مبتال بدان انگیزه حسن علیرغم مرحوم آن که است سیاسی

 رسول.../  مذهبی هایسازمان و هاجریان: رک نمونه عنوان به باره این در! ) است داده نشان نیز دیگری

 (چهارم چاپ -۲۰۶ص /جعفریان

 عنوان به هم آن نویسنده، خود توسط سیاسی /فقهی کتاب یک آوری جمع که است این حقیقت حال، هر به

 اقدام این تردید بدون -!است تاریخ کل در بلکه - روحانیت تاریخ در سابقه بی امری دینی، عالم و مجتهد یک

 منتشر را آن و نوشته را ایرساله یا کتاب عالمی، چه چنان زیرا. است عقلی و شرعی توجیه و مبنا هرگونه فاقد

 - اخالقاً و -شرعاً است، کرده عدول آورده، رساله یا کتاب آن در چه آن از ای پاره یا تمام از سپس و کرده

 از را او و آگاه را خواننده خود، قبلی آرای از برگشت دالیل بیان با دیگری کتاب یا رساله نوشتن با دارد وظیفه

 وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِینَ إِلَّا »سوره بقره می فرماید :  ۱۶۰خداوند در آیه ی .دارد حذر بر احتمالی گمراهی و اشتباه

آیه می نویسد : کسانی که با نوشتار آقای جوادی آملی در بیان  .« الرَّحِیمُ التَّوَّابُ وَأَنَا  عَلَیْهِمْ أَتُوبُ فَأُولَئِکَ وَبَیَّنُوا

هنری شان سبب انحراف و گمراهی دیگران شده و حق را کتمان کردند و جامعه را به فساد  کار و یا گفتار یا اثر

افزون بر توبه ، باید اصالح و تبیین نیز داشته باشند تا خدا توبه شان را بپذیرد .  –مانند عالمان یهود  –کشاندند 

دد و استغفار کند ، بلکه باید کارهای یعنی توبه از گناهان فکری و فرهنگی ، تنها به این نیست که به خدا برگر

فاسد خود را اصالح کند و به آنان که با نوشته و سخن و اثر هنری او گمراه شده اند ، راه راست را نشان دهد . 

 رویه خالف که این از گذشته کتاب، آوری جمع رو این از ( ۵۳۲و  ۵۳۳/ص ص  ۴۷)تفسیر تسنیم / ج 

 روشن است مطلبی این.  بود خواهد تاریخ نیز و خداوند نزد شدید سئولیتم موجب است،!  عاقالن و عالمان

 جز نائینی، توسط آن های نسخه کردن نابود و آوری جمع کتاب، محتوای از نظر قطع فلذا! خدشه قابل غیر و

 توجیه - است شده اشاره آنها به یارانش های نقل در تلویحا که - طلبانه دنیا البته و سیاسی های انگیزه داشتن

 سیاسی صحنه در وی جدید و متفاوت های آفرینی نقش و بعدی مواضع با که است حقیقتی این. ندارد دیگری

 .است هماهنگ کامالً نیز
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 دولت استقرار از پس لذا و بود آمده «دگر سیاستی» را «غیبی دست» روزها آن که گفت خواهیم اینکه ضمن 

 به نداشت - جدید - های سیاست این با سازگاری هیچ انقالبی، و خواهانهآزادی محتوای با متونی مشروطه،

 سیاست این راستای در مجتهد جناب  بود قرار نزدیک، آینده در که جدیدی نقش به توجه با نیز و جهت همین

 و الزم لذا گردید می مواجه عمومی افکار در اساسی چالش با نقش تغییر این کتاب آن وجود با و کند بازی ها

 .گردد خارج جامعه دسترس از االمکان حتی شده، یاد کتاب که بود ضروری

 .     گفت خواهیم سخن ها نقش این و هاسیاست آن درباره 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری بهانه به»  - نهم و بیست یادداشت

 ناچاریم شود ترروشن - تروسیع اندازی چشم در - االمه تنبیه کتاب آوری جمع اصلی!  حکمت اینکه برای

 سلسله انقراض یعنی ایران تاریخ معاصر در سیاسی رویداد یک های ریشه به باشیم داشته گذرا کامال نگاهی

 در اثرگذار بسیار و تاریخی تند پیچ یک مثابه به واقعه آن از که پهلوی، رضاخان سلطنت استقرار و قاجاریه

 همه مانند نیز سیاسی پدیده این که است واضح پر. شودمی یاد کشور فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تحوالت

 که برآنند معاصر تاریخی پژوهشگران عموم تقریباً حال، این با دارد، متعددی اسباب و علل انسانی های پدیده

 در را واقعه این که باشد می انگلیس دولت سیاسی اراده تاریخی، رخداد این عمده عامل و بالفصل علت

 بردایر  انگلیس دولت تصمیم. کردند مدیریت و اجرا و ریزیبرنامه خود کشور مصالح و منافع راستای

 بین عرصه در که بود هایی دگرگونی و تغییرات معلول خود رضاخان، سلطنت برآمدن و قاجاریه سرنگونی

 های سیاست در اساسی تغییرات ، مجموعاً تحوالت، این و داده رخ ایران داخل در نیز و ای منطقه و المللی

 رژیم یک گیری شکل آنها، مهمترین جمله از که. کرد می ایجاب ما کشور نیز و منطقه در را بریتانیا راهبردی

 و ستم تحت هایتوده برای جذاب بسیار ایدئولوژی با روسیه در ۱۹۱۷ اکتبر انقالب از پس نوپدید سیاسی

 در رژیم این استقرار سویی از. بود داری سرمایه نظام با مبارزه شعار با و جهان سراسر در شده استعمار

 دارای که ما کشور بر شوروی سیاسی سلطه سپس و کمونیستی ایدئولوژی نفوذ احتمال و ایران همسایگی

 ناتوانی دیگر سوی از و بود آسیا در انگلیس استعماری منافع به نسبت راهبردی و الجیشی سوق موقعیتی

 نفوذ برابر در ایران حکومت از پشتیبانی برای اول جهانی جنگ از ناشی بحران علت به بریتانیا اقتصادی

 کل در خود استعماری منافع حفظ برای جدید سیاستی که داشت آن بر را بریتانیا دولت شوروی، و کمونیسم

 توانمی را ایران در نوین سیاست این اصلی محورهای. نماید اجرا و ریزی طرح ایران در بخصوص و منطقه

 :کرد خالصه چنین

 دگرگونی ایجاد با همراه مطیع، و االراده قوی دیکتاتور یک محور حول حکمرانی قوای و قدرت تمرکز( الف 

 ! مشروطیت و دموکراسی بساط برچیدن و سیاسی قدرت سازمان و ساختار در

 و فرهنگی و فکری های بنیان و ساختار در اساسی و مناسب تحول ایجاد به بیشتر توجه و ریزی برنامه( ب

 محور شود توجه. ) کرده تحصیل اقشار بخصوص نوظهور، متوسط طبقه روی بر تمرکز با جامعه اجتماعی
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 کمونیسم ایدئولوژی فکری هجوم با رویارویی برای بعدی محور و شوروی سیاسی سلطه با مقابله برای نخست

 (.گردید عملیاتی و ریزی طرح

 ی شیوه در اجباری تغییرات اعمال و غربی مدرنیته های ارزش مبنای بر هجامع اجتماعی و فرهنگی نوسازی( ج

 به نه ،«بناپارتیسم» شیوه به سیاسی قدرت ابزاراستفاده از  با مزبور فرهنگ های شاخص اساس بر مردم زندگی

 ( گفت خواهیم سخن آینده در بناپارتیسم تعریف درباره) سیاسی مدرنیته روش

 در اصلی مانع عنوان به که دینی هایآموزه از برخاسته قدرت های کانون و دینی شعارهای و دین با  مبارزه( د

 .بود شده ارزیابی گفتهپیش هایسیاست و هابرنامه تحقق
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به -ام سی یادداشت

 با مطلقه، و متمرکز دولت تکوین و حکمرانی قدرت تمرکز هدفِ با انگلیس دولت سیاست و برنامه موضوع 

 تحلیل و پژوهشگران عموم که است حقیقتی ایران، در اول جهانی جنگ از پس «مطیع دیکتاتور» یک محوریت

 .اندکرده تصریح بدان سیاسی عرصه کنشگران از بسیاری نیز و معاصر تاریخ گران

 /آبادیان حسین دکتر /اسفند سوم کودتای تا مشروطه سقوط از ایران: رک سیاست، این اتخاذ چرایی درباره )

 و روسیه ۱۹۱۷ انقالب»: است شده خالصه چنین شده، یاد سیاست اتخاذ بستر و زمینه اما و(.  هشتم فصل

« .آید بر ایران در اقتصادی و سیاسی مطلق تفوق صدد در تا داد بریتانیا دست به فرصتی ، تزاری رژیم سقوط

 امورخارجه وزارت سمت[ ۱۹۱۹] اکنون که کرزن،»:  نیز و( ۵۱ ص /عِلم مصطفی /اصول و قدرت نفت،: رک)

 ایران سراسر بر تسلط برای مناسبی فرصت روسیه و آلمان شکست که دریافت بود، گرفته عهده بر را بریتانیا

 لرد زمان همین در و( ۱۱۸ ص/آبراهامیان یرواند /مدرن ایران تاریخ: رک). «است کرده فراهم بریتانیا برای

 ثابتی حکومت نوع یک که دارد اقتضا چنین انگلستان منافع»: گوید می انگلیس های لرد مجلس رئیس پارمور

 سلطنت تاسیس بسترهای: از نقل به)« .باشد داشته وجود ایران در بنماید را قانون و آسایش و نظم حفظ که

 و المللیبین عرصه در انگلستان دولت برای زمان، این در درواقع( ۳۸۸ ص/آبادیان حسین دکتر /پهلوی

 و «بازی مشروطه» به نیازی ایران در دیگر که اقتضا این با ، بود آمده پیش خاصی موقعیت و فرصت ای،منطقه

 خود، کشور منافع تامین برای که کرد می ایجاب شرایط! عکس بر بلکه نبود...  و خواهانه آزادی های نمایش

 همان توسط دیگری های تئوری و تازه های شعار آن جای به و شده فراموش حتی و مسکوت شعارها این

 همان یعنی «داور» که است جهت همین به. شود داده جامعه خورد به و مطرح!  استبداد ضد خواهان آزادی

 زور به باید را ایرانی»:  گوید می چنین روزها این مشروطه، دوران لیبرال و خواه آزادی و استبداد ضد روشنفکر

« ) . ]![ بود باید مایوس ایران ترقی از نیامده میان به زور پای تا لذا و شوند، نمی آدم نصیحت با مردم. کرد آدم

 (۵۷ ص/ ۲۸ شماره/  «پویا اندیشه» نشریه: از نقل

 شده، یاد هدف به رسیدن برای( خارجه وزارت) انگلستان دولت در جناح یک که بود احوال و اوضاع این در 

 الدوله وثوق دولت توسط ۱۹۱۹ قرارداد امضای به منجر که نمود ایران در طلبانه سلطه طرح یک اجرای به اقدام

 این که دارند اصرار انگلیسیان»: نویسد می دوران آن سیاسی بازیگر یک قرارداد، این نظامی بخش درباره. گردید

 نظامی بعملیات شده تصویب وزرا هیئت در زودتر هرچه است کرده حاضر مختلط کمیسیون که تدافعی قرارداد
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 خواهند نمی و دارد مشوش را آنها خاطر خزر بحر ماوراء در بلشویکها کار پیشرفت که چون نمایند شروع

 نماید دفاع خود سرحدّات از میخواهد که ایرانی نام به قشون یک خواهند می بلکه شوند طرف آنها با خودشان

 (۱۳۶ص/۴ج/آبادی دولت یحیی – یحیی حیات: رک. )بفرستند سرحدات طرف به

 با عللی بنابر گرفت می قرار بریتانیا سلطه تحت کامل طور به ایران آن، اجرای صورت در که قرارداد این 

 و روحانی یک حضور پروژه، این شکست عوامل ترین مهم از یکی. گردید مواجه ای مفتضحانه شکست

 و شخصیت در مهم ویژگی سه که «مدرس حسن سید» : بنام بود کشور سیاسی صحنه در سترگ سیاستمدار

 .ناپذیری فساد و شجاعت تیزهوشی،:  بود جمع او وجود
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - یکم و سی یادداشت

)وزارت  بریتانیا دولت در دیگری جناح توسط جدیدی طرح اجرای ۱۹۱۹ قرارداد به معروف پروژه شکست با 

 با متفاوت کلی به ماهیتی با ایران در مطلقه دیکتاتوری حکومت یک استقرار آن و شد زده کلید ایران در جنگ(

 به دادن پایان( ۱:  جمله از بود مناسب های بسترسازی و مقدمات مستلزم حاکمیتی چنین بنیاد.  بود گذشته

 نهادن کنار و «بازی مشروطه» آشفته و نابسامان بساطِ برچیدن( ۲ ، قاجاریه رمقبی و فرسوده سلسله حیات

(  ۳ ، مطیع دیکتاتور یک دست به قضائیه و مقننه و مجریه قوه سه هر امور زمام سپردن و خواهی آزادی شعار

 این که مالحظه این با ،«دیکتاتور» نقش ایفای برای مناسب فرد یک پرورش و کشف ، اینها همه از قبل و

 و امکانات تمام از گیری بهره با مقدمات این.  باشد سیاسی صحنه در و شده شناخته رجل میان از نباید شخص

 ، قزاق جدید فرماندهان از «میرپنج رضاخان» همه از قبل البته و ، گردید اجرا بریتانیا به وابسته بومی عوامل

 ژنرال به و کشف جی ریپورتر اردشیر نام به ایران در انگلیس مخفی و برجسته ماموران از یکی توسط

 ظهور:  ک ر.)   گردد می معرفی بریتانیا جنگ وزارت مستقیم مامور و الذکر فوق طرح اصلی مجری آیرونساید

 . ( ۲۹۸ و ۲۹۳ و ۸۲ ص ص/  ۱ ج/  فردوست ارتشبد خاطرات /پهلوی سلطنت سقوط و

 : کنیم می بسنده نمونه چند ذکر به ذیالً که دارد وجود بسیاری تاریخی مستندات باره این در 

 دولت توسط شدن زندانی از پس ، ۱۹۱۹ قرارداد اصلی دلّال و انگلیس سابقه با مهره فیروز الدوله نصرت (۱

 پس تهران به ورود از پس هفته یک»:  نویسد می( بریتانیا خارجه وزیر) کرزن لُرد به تلگرافی ،(۱۲۹۹ ی)کودتا

 وابسته]  اسمایس کلنل آن مبتکر و طراح که شدم کودتایی قربانی ، اروپا در توقف نیم و سال یک قریب از

 توده حزب نقش به درون از نظر:  ک ر)  «شد اجرا...  ایرانی قزّاقان دست به و بود[  انگلیس سفارت نظامی

 ( ۱۳۱ ص/امیرخسروی بابک/  ایران

 به)  آمریکا سفارت اعضای از یکی به ای نامه در تهران در بریتانیا نمایندگی هیئت عضو دیکسون ژنرال (۲

 نظامی لحاظ از را کودتا وی که است کرده اعتراف او نزد اسمایس سرهنگ»:  نویسد می(  ۱۹۲۱ ژوئن ۶ تاریخ

 روز ، ضیاء سید.  بود قزاق قوای رئیس میرپنج رضاخان با کودتا[  نظامی]  رهبری... «است کرده سازماندهی

 رضاخان امر تحت قزاق  هزار ۲ بین هم تومان هزار ببست و پرداخت رضاخان به تومان هزار دو ، کودتا از قبل

 نبرد و مصدق:   ک ر. ) نبود پولی چنین تهیه به قادر کوتاه مدتی در و زمان آن در ایرانی هیچ.  نمود توزیع

 (۴۸ ص/ کاتوزیان همایون/  قدرت

 !  بعدی یادداشت در مستندات بقیه 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - مکرّر یکم و سی یادداشت

 : رضاخان سلطنت نشاندگی دست به مربوط مستندات بقیه  

 : نویسدمی چنین خود یادداشتهای در ، ۱۲۹۹ اسفند کودتای طرح مجری آیرونساید ژنرال (۳ 

 واقع در»:  افزاید می ادامه در و «کند هدایت]![  صحیح جهت به را آن تا دارد احتیاج نیرومندی مرد به ایران» 

 را امر این و کند می برطرف کشور این در را ما دردسرهای تمام ، ایران در نظامی دیکتاتوری یک استقرار

 که شودمی معلوم. ] « دهیم نجات مخمصه این از را خود ، ناراحتی هیچگونه تحمل بدون که میسازد ممکن

 ( ۵۴ ص/ عِلم مصطفی/  اصول و قدرت ، نفت:  رک![ )  ؟ چیست «صحیح جهت» از منظورش

 مسئله این سر در[ ؟] ! متفکرین و عقال با انگلیس دولت مامورین مکرر» : نویسد می بهار الشعرای ملک (۴

 برای ۱۹۱۹ قرارداد...  ، آید وجود به ایران در پابرجا و ثابت مرکزیّتی و مقتدر و قوی دولتی که کردندمی بحث

 انگلیس سیاست...  خورد برهم...  تندرو افراد سایر و[ شود توجه]  مدرّس مخالفت با و شد بسته معنی این

 سیاسی احزاب مختصر تاریخ:  از نقل به)  «...  آوردند وجود به ای نقشه چنین برای هم را کودتا و بود چنین

 ( ۷۱ ص /۲ ج /بهار الشعرای ملک/ ایران

 عیار تمام نشانده دست که مرکزی و قدرتمند دولتی ایران در باید که بودند باور این بر کرزن مخالفین ...» (۵

 بدون را بریتانیا اقتصادی امتیازات سایر و نفتی منابع از حفاظت هزینه که دولتی ، آید کار روی ، باشد بریتانیا

ه هزین هم باز که بود می ارتشی بر متّکی باید دولت این.  شود متقبل بریتانیا داری خزانه به ایبودجه تحمیل

 سوم کودتای تا مشروطه سقوط از ایران:  از نقل به.)  انگلستان نه و کرد می تقبل ایران دولت خود را شا

 ( ۶۳۶ ص/ آبادیان حسین دکتر/ اسفند

 وطن از بود منعقد مصدق دکتر خانه در که خصوصی مشاوره مجلس های جلسه از یکی در...   سپه سردار»  (۶

 خدمت وطنم به آمدم وقتی اما ، اندآورده کار سر هاانگلیسی مرا مثال گفت او ، آمد میان به صحبت پرستی

 ( ۳۴۳ ص /۴ ج/همان/  یحیی حیات:  از نقل به.) « ] ! [ کردم

 باحضور من منزل در وزیر نخست سردارسپه که دارم خاطر به»  : گویدمی مصدق دکتر ، فوق نقل تایید در (۷

 چه با ندانستند ولی آوردند هاانگلیسی مرا:  کرد اظهار...  و یحیی میرزا ،حاج الممالک ،مستوفی مشیرالدوله

 (۴۳۰ ص/  ۲ ج/ مکی حسین/  ایران ساله بیست تاریخ:  از نقل)  «دارند کار و سر کسی
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 این از غیر کسی[ شاه رضا] !  فقید شاه حضرت اعلی از»:  نویسد می چنین خود خاطرات در مصدق دکتر (۸

 از نبود قادر و بود خارجی سیاست مخلوق ، پادشاه آن که چون! [  نباشد انگلستان سرسپرده که]  نداشت انتظار

 انگلیس سیاست مخلوق پهلوی سلسله که میدانند همه» :  نویسد می باز و « ... کند تخلف]![  میشد امر آنچه

  (۳۴۳ و ۲۰۱ ص ص/ مصدق تالمات و خاطرات:  ک ر)  « . است

    . نوشت خواهیم هم باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوم و سی یادداشت

 از اندک هایینمونه تنها آمد، شمار به انگلیس سوی از پهلوی حکومت نشاندگی دست درباره که مستنداتی 

 به که فشارند می پای مدعا این بر برخی همه، این با. است مزبور حقیقت بر دال شاهد و مدرک و سند صدها

 دولت منافع مجموع در ،رضاخان حکومت استبدادی ماهیت علیرغم و هابرنامه و اصالحات ایپاره انجام دلیل

 دو بین ایران: رک. )باشد می کسروی احمد اشخاص این جمله از. ه است بود آن مضار از بیشتر مملکت به وی

 (۳۲۶ص/  ۳ج/ مستوفی عبداهلل /من زندگانی شرح نیز، و ۱۹۱ ص /آبراهامیان یرواند/  انقالب

 با و پهلوی سلسله تاسیس در بیگانه سیاست مالحظه بدون نیز، سیاسی دانش پردازان نظریه از بعضی همچنین

 را رضاخان سلطنت سیاسی، شناسیجامعه دیدگاه از صرفاً و کشور، سیاسی تحوالت و تغییر در عامل این تعلیق

 دوران شرایط و مشروطه انقالب از ناشی اقتضائات و ایران در اجتماعی-سیاسی تحوالت و هادگرگونی معلول

 وی حکومت به را ای منفی و مثبت کارکردهای منظر این از و دانسته مدرن جامعه به سنتی جامعه از گذار

 (۷۵-۶۷ص ص /بشیریه حسین دکتر /ایران در سیاسی توسعه موانع: رک نمونه عنوان به. ) دهندمی نسبت

 لیکن ندارد، را ها تحلیل و ها داوری این بررسی و ورود قصد فعلی مجال در ها یادداشت این نویسنده 

 سیاست برساخته و برکشیده رضاخان سلطنت و حکومت: که دارم تاکید تردید قابل غیر حقیقت این بر همچنان

 دولت آن ،۱۲۹۹ کودتای طرح اجرای از پس و سیاست همین راستای در و بوده بریتانیا دولت منافع به معطوف

 سپس و وزیری نخست زمینه ابتدا خود، امکانات و توان تمام از استفاده با و پیچیده بسیار هایی برنامه اجرای با

 مقطع آن در بریتانیا دولت که است این مهم نکته! گماشت همت آن تحقق بر و تدارک را پهلوی رضا پادشاهی

 خوبی به ای منطقه و المللی بین اقتضائات مناسبات نیز و ایران در داخلی خاص احوال و اوضاع و تاریخی

 مردمی نسبی حمایت از بایستمی مقتدرانه و استبدادی ماهیتی داشتن عین در رضاخان حکومت که بود دریافته

 حکومت از نوع این الگوی. گردد مواجه مردمی و عمومی هایمخالفت با نباید کمدست یا و باشد برخوردار نیز

 حکومتی کننده توصیف بناپارتیسم» : اندکرده تعریف چنین را آن و نامیده «بناپارتیسم» سیاسی دانش در را ها

/  «پویا اندیشه» نشریه: رک)«  است برخوردار مردم قاطبه حمایت از که نظامی فردی رهبری به مقتدرانه است

 (۵۷ص /۲۸ شماره
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 بسیار خاص، شرایط آن در رضاخان حکومت استقرار امکان مردم، - نسبی ولو - همراهیِ بدون واقع، در 

 نمی ولی دهد انجام دیگری نظامی کودتای توانستمی شاید» رضاخان: شده گفته لذا. بود هزینه پر و مشکل

 (۱۵۰ ص /پیشین /انقالب دو بین ایران: رک) «دهد تغییر قانونی طریق از را[ قاجاریه] سلطنت توانست

 . نوشت خواهیم باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به -سوم و سی یادداشت

 اعمال به نیاز بر عالوه - کشور، در مطلقه قدرت به او رساندن جریان در رضاخان حامی «غیبی دست» گفتیم 

 به مبرمی احتیاج - جامعه اقشار از بخشی و سیاسی هایچهره از برخی کردن مرعوب برای سرکوب و خشونت

 بار این لیکن. داشت خود برنامه اجرای ابتدای در مردمی مخالفت عدم کمدست یا عمومی افکار نسبی حمایت

 شکست به در را او شخصیتی و سیاسی توان که مانعی با.  گشت روبرو بزرگی مانع با خود راه سر در نیز

 سیاستمداری و وارسته مجتهدی و عالم. بود «مدرس» همان او و ، بودند آزموده خوبی به ۱۹۱۹ قرارداد کشاندن

 . ناپذیر فساد و شجاع و باهوش بسیار

 رسیدن قدرت به با دلیلی هر به که بودند نیز موجهی و خوشنام سیاستمداران مقطع آن در هرچند است، گفتنی 

 مصدق، مشیرالدوله،:  مانند - داشتند هم هایی فعالیت راستا، این در و بودند مخالف رضاخان سلطنت یا و

 نفوذ نه و داشتند را مدرس شجاعت و هوش نه آنها نظران، صاحب عموم اذعان به اما - غیره و الملک موءتمن

 الشعرا ملک مثل کسی. بود نظیر بی تردید بدون دوران آن سیاسی رجال میان در مدرس.  مردم میان در را او

 از یکی:»  گویدمی باره این در بود سیاسی عرصه دار نام بازیگران از یکی تاریخی مقطع آن در خود که بهار

 صراحت حیث از تمامی و استعداد و کیفیت بدان نظیرش بعد به مغول فتنه از که ایران بزرگ های شخصیت

 حسن سید نشده، دیده اجتماعی امور و خطابه و سیاست علم در فنی هایویژگی و ادبی شجاعت و لهجه

 ( ۷۷۴ص/  ۲ جلد /مکی حسین /آزادی قهرمان مدرس:  از نقل به. ) «است مقامه اهلل اعلی مدرس

 و دست بی الملّه وجیه نفر چند البته» :نویسد می چنین روزگار آن دولتی ارشد مدیران و سیاسیون از دیگر یکی

 در و «آید؟می بر چه آنها از ولی[ هستند رضاخان دیکتاتوری مخالف] مقصودند این ضد بر که هستند هم پا

 این االسباب ام که دارد توجه عزیز خواننده البته» :گویدمی «سپه سردار ضد مرکز یا مدرس» عنوان با جا همان

 عمومی ضدّیت جنبان سلسله بازهم، جمهوری، کردن دفن و کفن از بعد و بوده، مدرس جمهوری ضد نهضت

 ریشه باید که است معتقد و کرده سپه سردار ضد افکار مرکز را خود که اوست و است، مدرس سپه سردار با

 مشیرالدوله مانند ای عده البته هم، وکال میان در... کَند بود، شده خطرناک کشور برای واقعاً که را سری خود این

 و عملی رشادت ولی کنند،می فکر مدرس مثل که هستند دیگری جمعی و مصدق دکتر و الممالک مستوفی و

 مدرس تنها این آری(. ۶۳۸ و۶۰۳ص ص /۳ج/  من زندگانی شرح: رک« ]![  نیست سید قدر به آنها کار وسایل

 . کرد می تزریق جامعه هایرگ به رضاخانی دیکتاتوری با مبارزه در را شجاعت و آگاهی خونِ که بود

  نوشت خواهیم باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهارم و سی یادداشت

 مقام به رضاخان برکشیدنیعنی )  بریتانیا های سیاست برابر در مدرس شجاعانه و هوشمندانه ایستادگی 

 وزرایی ریاست سپس و جنگ وزارت دوران در سپه، سردار علیه بر عمومی افکار تحریک موجب(  سلطنت

 تعبیر به -«وی از خلق نفرت» به تبدیل تهران در او با مخالفت که حدی به.  گردید -تهران در خصوص به -او

 از رضاخان اذعان و تعجب سبب که چنان( ۳۶۶و ۳۲۴ ص ص/ ۴ج/یحیی حیات: رک. )بود شده آبادیدولت

 (۲۵۶ ص/  ۳ج /ساله ۲۰ تاریخ: رک. )شودمی مدرس از «طهران اهل» پیروی

 به ملی شورای مجلس در وزرایی ریاست منصب در روزی که بود کرده کالفه را رضاخان چنان معضل این

 اعدام به محکوم شما» :  گفت و کرد مدرس به رو نمایندگان از تعدادی جمع در که شد عصبانی ایگونه

 .( ۶۲۸ ص/ ۳ج/  من زندگانی شرح: رک)!  «برد خواهم بین از را شما هستید،

 نرسیده فرار مدرس اعدام حکم صدور زمان هنوز و جاست بی او گستاخی این دانستند می رضاخان اربابان اما

 اندیشیده سپه سردار قلدری از عمومی نفرت و انزجار مشکل برای ایچاره باید ابتدا کار این برای و!  است

 و اخالص به مردمی اعتماد خاطر به بیشتر آنها، های برنامه با مردم های توده ضدیت که بودند آگاه آنها. شود

 این در. شود اتخاذ مهم چالش این برای دقیق و اساسی تدابیری باید رو این از باشدمی مدرس معنوی نفوذ

 تظاهرات و ها نمایش اجرای نخست برنامه. گردید اجرا و عملیاتی ، مهم تصمیم و برنامه دو که بود راستا

» :  مانند. بود دینی هایارزش و مذهبی شعائر به او عالقه اظهار بر دال رضاخان توسط دروغین و فریبانهعوام

  «رمضان ماه در احیا های شب مراسم اجرای» و]![  «فواحش زدن حد

 /۳ج و ۴۹ص /۲ج /ساله ۲۰ تاریخ نیز، و ۴۹۲ و ۴۶۱ ص ص /۳ج/ من زندگانی شرح: رک باره این در )

 مجالس خود منزل در( ش۱۳۰۳)  وزیری نخست دوران در سپه سردار که رسید جایی به کار حتی و( ۲۳ص

 با عزاداری بزرگ دسته عاشورا، روز در و کردند می شرکت آنها در اشخانواده و خود و پا بر عزاداری و روضه

 خاطرات: رک! ) زدمی زنجیر و سینه دسته جلوی در خود و انداخت می راه به! ارتش امرای و نظامیان حضور

 (۱۴۸-۱۴۵ ص ص /بهبودی سلیمان

 که نمود می الزم و ، نبود کافی مردم میان در مدرس نفوذ از کاستن برای ریاکارانه تظاهرات این!  حال این با 

 و گی گونه هم ظاهر، به که کسانی توسط هم آن شود باز دیگری دکّان مدرّس، سرسختانه مواضع برابر در

 و معارض مواضعی اتخاذ با بتوانند تا باشند داشته او موقعیت با روحانی و دینی جایگاه لحاظ از سنخیّتی
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 این و. نمایند تضعیف و سست مدرس، از حمایت و پایداری در را جامعه متدین اقشار گرایش و اراده مخالف،

 از باالتر یا سنگ هم ،روحانی  رسمی جایگاه و حوزوی موقعیت جهت از که بود پذیر امکان کسی توسط مهم

 .رفت نائینی یعنی خود دیرین یار سراغ به «غیبی دست» که بود جا این. باشد مدرس

 ! داد خواهیم توضیح باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه - پنجم و سی یادداشت

 مدرس سرسختانه مبارزه از پیروی به مردمی های مخالفت با ۱۲۹۹ کودتای از پس که «غیبی دست»  گفتیم

 سیاست مدرس، مردمی جایگاه تضعیف نیز و هامخالفت این از کاستن برای گیرد می تصمیم بود، شده مواجه

 عنوان حاال که را روحانیت سلک در خود قدیمی مهره سیاست این راستای در و گیرد کار به را دیگری

 .نماید معرکه وارد کشیدمی یدک خود با هم را! مرجعیت

 و استبداد ردّ و مذمت در االمه تنبیه کتاب در چه آن همه برخالف که یابدمی مأموریت نائینی بار این آری

 حمایت در گذشته با متفاوت و دیگر نقشی و شود صحنه وارد بود، گفته...  و دینی استبداد شعبه قدح و اختناق

 از را مراجع و علما دیگر که بود این او ماموریت هدف ترینمهم. کند بازی رضاخان دیکتاتوری از جانانه

 با و رهگذر این از تا نماید وادار رضاخان از پشتیبانی و حمایت به را آنها بلکه و داشته باز مدرس از حمایت

 طور به ماموریت این. شود تضعیف مدرس از مردمی های پشتیبانی دیکتاتور، از حمایت صحنه به علما ورود

 اش اولیه کتاب که رساند جایی به را[ رضاخان] دولت از طرفداری:»  آبراهامیان قول به و پذیرفت انجام کامل

 (۱۶۰ ص/همان /مدرن ایران تاریخ: رک)]![  «کرد نابود را مشروطیت مدح در[ االمه تنبیه]

 یزدی، حائری عبدالکریم شیخ یعنی ایران، در آور نام و پارسا مجتهد یک زمان، این در که است ذکر به الزم 

 و حفظ برای را آن که - حوزه اداره در حائری اصلی رویکرد(. ش ۱۳۰۰ سال) نهاد بنیان را قم علمیه حوزه

 االمکان حتی روی، این از. بود ممکن حد تا سیاسی امور در دخالت عدم - دانست می ضروری آن پاسداشت

 اکراه علیرغم ،«مهاجرت ماجرای» در نائینی اوصاف، این با. ورزید می اجتناب سیاست عرصه به ورود از

 ماجرای که رسدمی نظر به. کشاند خود مأموریت اجرای مسیر به را او پای -اصفهانی حتی و - حائری

 ماجرا ظاهر. گردید اجرا«  غیبی دست»  الذکرِ فوق سیاست راستای در که بود پیچیده سناریوی یک مهاجرت

 به نسبت نائینی و اصفهانی ابوالحسن سید یعنی نجف مراجع اعتراض دادن نشان برای مهاجرت این که بود این

 این اصل تر،عمیق و تردقیق نگاهی در اما. پذیرفت صورت عراق در او نشانده دست حاکم و! انگلیس اقدامات

 به نسبت باری خفّت نحو به ماجرا این باالخره که است ذکر به الزم. کند می جلوه مشکوک باالیی حدّ در قضیه

 این تحلیلی بررسی از فعال حال هر به! پذیرفت پایان آقایان «کردیم غلط» با توام بازگشت با و مراجع حضرات

 از مستدل و دقیق بسیار تحلیلی پدرم مرحوم. )شودمی خودداری مجال تنگی دلیل به ها یادداشت این در قضیه

 نائینی آن، جریان در ، ماجرا قطع نظر از حقیقت پشت پرده اما،(. کردمی بیان ماجرا این اصل بودن مشکوک
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 ساختن بر و( داشت آن به مبرمی نیاز که) رضاخان از حمایت در موثری البته و کننده اغفال و مهم نقشی

 این که کرد ایفا وی، دیکتاتوری با مدرس امان بی مبارزه کردن خنثی و عمومی افکار در او از موجه ایچهره

 . پرداخت خواهیم بدان که است  - تحلیلی نه و - تاریخی حقیقتی دیگر قضیه، از جنبه
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - ششم و سی یادداشت

 :است چنین ای مقدمه ذکر با ایران به عراق علمای مهاجرت داستان مَخلص 

 و نمود می فراهم رضاخان الوزرایی رئیس برای را زمینه مستعجل، های کابینه سقوط و ظهور که شرایطی در 

 وزیر مقام در رضاخان های طلبی قدرت به مدرس رهبری به مجلس نمایندگان از برخی اعتراضات که حالی در

 به باالتر مقامات و بیشتر قدرت به رضاخان یابی دست از جلوگیری برای مدرس جانانه ایستادگی و جنگ

 و(  ۱۴۸-۱۴۶ ص ص /۲ج /ساله ۲۰ تاریخ: رک مجلس در مدرس مهم نطق و باره این در) داشت ادامه شدت

 اجرا رضاخان برای مردمی محبوبیت کسب برای که هاییبرنامه و تبلیغات تمام مقطع آن در که گفت توانمی

 برای شود می مجبور وی که بود رسیده جایی به وی با مردمی های مخالفت و بود شده مواجه شکست با میشد

 جدی مشکل با الوزرایی رئیس به رضاخان یابی دست برنامه لذا و کند استعفا جنگ وزارت از نمایی مظلوم

 بر مبنی پیچید جامعه در خبری ناگهان  هنگام همین در بود داده قرار شکست آستانه در را آن و گردیده مواجه

 مهدی شیخ تبعید به اعتراض در نائینی، و اصفهانی ابوالحسن سید سردمداری به نجف علمای از تعدادی اینکه

 از برخی های نوشته و تبلیغات در که است ذکر به الزم! ) اندشده ایران عازم عراق، حکومت توسط خالصی

 .(است نبوده کار در تبعیدی و خطاست که شود،می تعبیر «تبعید» به! مسافرت این از حضرات، هواداران

 دست» اهداف برای مهمی! برکات و آثار دارای حساس، زمانی برهه آن در آن علت از نظر قطع مهاجرت، این 

 تظاهرات و عمومی تحرکات و هیجانات موجب مهاجرت به مربوط گسترده تبلیغات که این توضیح! بود «غیبی

 مشکوک واقعاً قضیه این به عمومی افکار مشغولیت سایه در و گردید کشور سراسر در علما از حمایت در

 صدایشان حاال که) یارانش و مدرس هایمخالفت علیرغم تا داد قرار رضاخان حامیان اختیار در مغتنمی فرصت

 با سپس و رسانده وزرایی ریاست به را او ابتدا(  نداشت جامعه در کافی انعکاس هیجانی فضای و جو آن در

 اجرای برای مجلس در قاطعی اکثریت خود سرسپردگان با مجلس، پنجم دوره انتخابات در نفوذ اعمال و تقلب

 ص/ آبادیان حسین دکتر/  پهلوی سلطنت تاسیس بسترهای: رک باره، این در. )  ببینند تدارک خود های برنامه

 (بعد به ۴۵۰ ص /۲ ج/مکی حسین/  ساله ۲۰ تاریخ و بعد به ۳۴۸

 به معروف ماجرای شد، اجرایی رضاخان الوزرایی رئیس اول های ماه  در که هایی طرح از یکی 

 و مدرس سرسختانه مقابله و داهیانه رهبری با سیاسی بازی این که بود سپه سردار دروغین خواهیجمهوری

 که فهماند رضاخان اربابان به شکست این لیکن. انجامید مفتضحانه شکست به تهران، در عمومی افکار حمایت
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 مواجه جدی مانع با رضاخان سلطنت یعنی نهایی هدف به نیل است ممکن او مردمی نفوذ و مدرس وجود با

 هوادار را خود ، دروغین تظاهرات و ها نمایش اجرای با رضاخان ابتدا که بود این جدید سناریوی لذا.  شود

 و روحانی معروف های چهره برخی از استفاده با سپس و بدهد نشان دین به پایبند و مذهبی شعائر و مذهب

 این به.  نمایند تخریب امکان حد تا جامعه در را مدرس مردمی پایگاه ، دینی های حوزه شاخص علمای

 .  پرداخت خواهیم موضوع
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هفتم و سی یادداشت

 اثر در «جدید ارباب» موقعیت که شد برداشته زمانی رضاخان دیکتاتوری از حمایت در نائینی قدم نخستین

 مالقات به یابدمی مأموریت رضاخان رو، این از. بود شده متزلزل جامعه در شدت به «جمهوری بَلوای» شکست

    : حائری تعبیر به که را شکست این خواری و خفت بتواند بلکه تا برود قم در( نائینی و اصفهانی) مهاجر علمای

(.  ۱۹۰ص/ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل به)« .دهد پایان ایمحترمانه شیوه به بود انداخته خطر به را او موقع» 

 متوقف را جمهوری داد قول او ها مالقات این در. نمود مالقات حائری و اصفهانی و نائینی با او مسافرت این در»

[ بود خورده شکست کامالً که بود روز چند جمهوری بلوای( ۱۳۰۳ فروردین ۶) مالقات روز در: شود توجه] سازد

 تقاضای دنبال به مدار و قرار این]![ سازد منصرف سپه سردار با مخالفت از را مدرّس داد قول نائینی طرف آن از

 این گزارش در مهم نکته( ۳۸۲ ص/پهلوی سلطنت تاسیس بسترهای: از نقل به. ) گرفت صورت نائینی از رضاخان

 منشاء ثانیاً و بود شده معرفی رضاخان به -!االرباب رب سوی از- نائینی اوالً شودمی معلوم که است این مالقات

 اصلی گیر تصمیم که اوست و است نائینی جناب بازهم شود می صادر و انجام علما نام به که هایی بیانیه و اقدامات

 می باشد . ارباب هایخواسته انجام به دیگران کننده وادار و

 اهلل بسم» : گردد می نقل عیناً آن اهمیت به نظر که شودمی صادر علما امضای با ایبیانیه مالقات این از پس 

 تاییداتهم دامت ایران ملت قاطبه و اصناف و تجار و اعیان طبقات و اسالم حجج مستطابان جنابان - الرحیم الرحمن

 مناسبت مملکت این مقتضیات با و نبود عموم مرضی که بود شده اظهاراتی بعضی جمهوریت تشکیل در چون.

 نقض قم، داراالیمان به موادعه برای شوکته دامت الوزرا رئیس آقای اشرف حضرت تشرّف موقع در لهذا نداشت،

 شما به را آن اعالن و مذکوره اظهارات الغا و عنوان این

 تشکر کامالً عنایت این از و بدانند را نعمت این قدر عموماً تعالی شاءاهللان. فرمودند اجابت و شدیم خواستار بالد و

 [!!] .نمایند

 بسترهای: رک)  حائری عبدالکریم االحقر نائینی، غروی حسین محمد االحقر اصفهانی، موسوی ابوالحسن االحقر 

 آن از که است بسیار بیانیه این جمالت تک تک درباره تامل قابل نکات( ۳۸۳ص/  پهلوی سلطنت تاسیس

 افکار تزلزل در توجهی قابل تاثیر جامعه، در بیانیه این انعکاس که سازیم می خاطرنشان را مهم این تنها و گذریممی

 مقطع آن در مدرس از پشتیبانی و همراهی در جامعه متدین اقشار اراده در تردید ایجاد در خصوص به و عمومی

 رشته یک از را او ،[فوق بیانیه] خود تلگراف با[ علما] آنان:»  نویسد می حائری. داشت حساس بسیار زمانی

 (۱۹۰ ص /مشروطیت و تشیع: از نقل به]![ )  «دادند نجات هاناراحتی

  .نوشت خواهیم باز باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - هشتم و سی یادداشت

 از و هوشیار سیاسیون از یکی سخن ،!  علما کذائی بیانیه آثار نیز و رضاخان حامیان جدید طرح درباره 

 حکومت گران ستایش از ضمناً و بوده سیاسی های بازی شاهد نزدیک از که ،روزگار آن ارشد کارگزاران

 : است خواندنی بسیار! باشد می هم پهلوی

 وقایع از بود، گذاشته وا را خود اول ساله دو یکی داری دین تظاهرات اخیر، ساله دو این در که سپه، سردار »

 بی تخت و تاج تصرف یعنی خود، مقصودِ پیشرفت برای که دانست و شده آموز تجربه خواهیجمهوری

 نیز، تشیع تقلید مرجع علمای با خداحافظی برای قم، به او رفتن ندارد، دینداری در تظاهر جز ای چاره صاحب،

 و نائینی حسین میرزا آقایان تلگراف و خورده، مجلس در[ فروردین] حمل دوم در که بود شکستی ترمیم برای

 از بعد و فروردین، ۲۵ در اگرچه کردند مرکز علمای به قم از که عبدالکریم، شیخ و اصفهانی ابوالحسن سید

 شرح: از نقل به]![ )  «کرد او رفته دست از قدرت تجدید به زیادی کمک هم، باز ولی بود، کار مدار و قرار

 (۶۱۴ص /۳ج/مستوفی عبداهلل /من زندگانی

 نائینی واقع در و - علما که بود شده مواجه شکست با رضاخان طلبی قدرت تداوم زمان، آن در که شود توجه 

 حائری قول به. است نیافته پایان نایینی ماموریت هنوز اما!  دادند نجات مخمصه این در سرشکستگی از را او -

 علما از سردارسپه که نبود چیزی تنها تلگراف آن فرستادن البته:» [ دارد نائینی به ایمالحظه قابل بستگی دل که]

 و تشیع: از نقل به)  ،[ شود توجه. ] !! «داشت نیاز نائینی به آینده برای هنوز وی خواست،می

 نبود هایی ستایش بر مشتمل مزبور تلگراف» :  کند می اشاره جالبی نکته به سپس نویسنده( ۱۹۰ص/مشروطیت

 شرکت زاییده تنها تلگراف، متن ویژگیِ این ما دیده به» :  که این و «نوشتندمی سپه سردار درباره روزها آن که

 جمله آن متن کردند، می امضا اصفهانی و نائینی تنها را تلگراف آن اگر...  است آن امضای و تنظیم در حائری

 (۱۹۱ص/همان:  از نقل به]![ )  «داشت می بر در بیشتری آمیز پشتیبانی های

 بدون اما!  رسدنمی نظر به طلب دنیا و هواپرست انسانی شخصاً اصفهانی، ابوالحسن سید که است گفتنی 

 تصمیم در -خراسانی مانند - نیز او فلذا:  بود سیاست عالم و عرصه به ورود برای حداقلی، بصیرتِ فاقد تردید

 ضمناً. گرفت می قرار نائینی های مشاوره و ارشادات و سیاسی مواضع تاثیر تحت شدت به سیاسی های گیری

 اطرافیان و بیت اعضای از بعضی گفت می داشت سیاسی رجال و علما درباره دقیقی های آگاهی که پدرم

 !است سوال زیر شدت به آنها از برخی سیاسیِ سالمتِ و نبودند صالحی و موجه چندان هایآدم اصفهانی

 .    کرد خواهیم مرور را نائینی بعدی های آفرینینقش و هامأموریت آینده های یادداشت در 
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. بود اخیر سده در ما کشور تاریخ هایپیچ سازترین سرنوشت و ترینمهم از یکی ش ۱۳۰۳ سال اول ماه چند 

 بلوای» یعنی رضاخان رساندن قدرت به برای «غیبی دست» مهم هایطرح از یکی سال، این ماه نخستین در

 شکست به مردم پشتیبانی و مجلس نمایندگان از نفر چند همت به و مدرّس رهبری و پایمردی با ، «جمهوری

 که رفت می سپه، سردار قلدرمآبانه و قانون خالف اقدامات علیه عمومی تظاهرات آن از پس. انجامید کامل

 تردید بدون که! )علما سوی از کذایی بیانیه آن صدور که کند مواجه شکست با نیز را او اربابان هاینقشه سایر

 عمومی اراده و مردمی صفوف انسجام به روانی لحاظ به را ضربه اولین( است بوده نائینی شخص آن اصلی بانی

 رضاخان برای موقعیت و حیثیت و آبرو برساختن جز اثری که علما بیانیه. کرد وارد مدرس، از پشتیبانی در

 پرداخت شده یاد طرح شکست برای سنگینی بهای دیکتاتوری مخالف جبهه که گردید صادر حالی در نداشت

 احیاء) رضاخان خودفروخته و پست عمال از یکی بدست مدرس خوردن سیلی آنها، ترین آشکار که بود کرده

 جمهوری بلوای به معترضین از ایعده دستگیری و شتم و ضرب و سرکوب نیز و مجلس در( بهرامی السلطنه

 های برنامه و ها نقشه انواع با مقابله درگیر جان قیمت به یارانش و مدرس که روزهایی در و حال، این با. بود

 به هم بار این و آمد وارد رضاخان برابر در مقاومت جبهه پیکر بر دیگری ضربه ناگهان بودند رضاخان حامیان

 نائینی ماموریت هنوز -شد گفته که همانطور - که بود این حقیقت! تقلید مرجع و مجتهد نائینیِ شخص دست

 -رضاخان- اش نشاندهدست و «ارباب» به خدمتش تداوم در و کشور و ملت و روحانیت و دین به خیانت در

 فاسقانه و ترین پست و ترین خائنانه از یکی ۱۳۰۳ خرداد اوایل در وی که بود راستا همین در. بود نیافته پایان

 نظر قطع که نقشی. گذاشت اجرا به یارانش و مدرس با مقابله و رضاخان از حمایت در را خود های نقش ترین

 عوام و کارانه فریب اقدامی و آشکار شرعی خالفِ بر مشتمل نفسه فی مخرب، سیاسی آثار و سیاسی هدف از

 این عنوان. بود صفین جنگ در معاویه کردن نیزه سر بر قرآن منافقانه نمایش به شبیه بسیار واقع در و فریب

  (۲۴ ص/۳ج /ایران ساله ۲۰ تاریخ: رک. )دارد شهرت! «تمثال داستان» به تاریخی متون در ماجرا

 آشکارتر بازهم را( نائینی) آن اصلی گر بازی باطن و واقعی چهره داستان این که، این و موضوع، اهمیت به نظر

 «طلبانه دنیا» انگیزه دیگر، سوی از و ، داشت توان نمی آن وقوع اصل در تردیدی کمترین طرفی، از و کند، می

 درنگ و تفصیل با را آن هم ما لذا باشد، نمی «مالی ماست» قابل ایبهانه و ترفند هیچ با ، بازی این در نائینی

 .  کرد خواهیم بررسی بیشتری
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 اصفهانی و آگاهانه نائینی] خود، ماموریت انجام از پس اصفهانی و نائینی که شد آغاز آنجا از «تمثال داستان »

 از حمایت در عمومی افکار تخریب و «جمهوری بلوای» رسواییِ و مخمصه از رضاخان نجات در![ ناآگاهانه

 که دید خواهیم. گیرندمی عراق به بازگشت به تصمیم قم، در اقامت و کذایی مهاجرت جریان از پس مدرس،

 غلط» بر مشعر کتبی تعهد با و! تمام خواری و خفت با همراه و دستاورد ترینکوچک بدون بازگشت این

 !پذیرفت صورت «کردیم

 آخوند پسر مهدی میرزا - خود همراهان از تن دو تبعیدی علماء» ... :نویسد می چنین باره این در حائری دکتر 

 خواستار وی از فیصل، ملک به پیامی ضمن و داشتند گسیل عراق به را...  جواهری جواد شیخ و خراسانی

 وسیله به شفاهی هاییپیام و...  اینامه فیصل ملک[. ؟]!سازد فراهم عراق به را آنان بازگشت وسایل که شدند

 صورتی در که کرد اعالم صریحاً علما به اش نامه در فیصل. .. فرستاد اصفهانی و نائینی برای...  نفر دو همان

 دخالتی هیچگونه عراق سیاسی امور در که بدهند کتبی تعهد که گردند باز عراق به توانست خواهند علما

 پادشاه که آید برمی چنین فیصل به جواهری و خراسانی مهدی نامه و اصفهانی تعهدنامه از...  کرد نخواهند

 و نائینی که بود داده قرار این را عراق به علما بازگشت شرایط از دیگر یکی کرده استفاده موقع از عراق

 ،]![دادند مساعد قول نیز مجتهد دو آن و سازند وادار عراق شناختن رسمیت به بر را سردارسپه اصفهانی

 سان هم تقریباً مضامین با ای نامه تعهد...  و اصفهانی نائینی، یعنی]![  تبعیدی علمای سران از تن چهار بنابراین،

 سیاست از گیری گوشه و عراق امور در شان درگیری عدم بر تصریح بر عالوه و کردند تسلیم فیصل ملک به

 بر]!![  عراق هاشمی سلطنت به کمک که افزودند[ ؟]! فیصل دیگر های خواسته انجام برای مساعد قول و]![ 

«. ) [ظلم با مبارزه و اجتهاد گویندمی این به! ] آیدمی شمار به آنان]!![ دینی مبادی از[ ؟]! اسالم مقتضیاتِ طبق

 .(۱۸۳و۱۸۲ ص ص /ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل به

 دولت رسمی نماینده همراهی و مشایعت با!  حضرات بار، ذلت تعهدات این دادن از پس!  حال هر به

 یک سری گزارش به بنا» که نائینی. گردند می باز عراق به ش ۱۳۰۳ سال بهار در ،( رفعت سردار) رضاخانی

 که سازد قانع را او فراخوانده، قم به را مدرس که[ بود ه]داد قول سردارسپه به قم در ، انگلیس امنیتی مامور

 بود، مانده ناکام ماموریت این در چون( ۱۹۱ص/  همان: رک)  «دهد تخفیف را سپه سردار... ضد بر خود مبارزه

 می مدرس روی در رو آشکارا و زندمی باال آستین -اصفهانی همراهی عدم علت به البد - تنهایی به حاال
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 با آشکار مخالفت در بلکه مرجعیت، مدعیِ دینی عالم یک شأن دون تنها نه عملی ارتکاب با هم آن ایستد،

 !او به تاریخی ای نامه نوشتن با همراه و رضاخان، از حمایت در مفتضحانه نمایش با و شرعی احکام و موازین

 .   نوشت خواهیم باره این در 
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 رضاخان به خطاب نجف، به رسیدن از پس بالفاصله را آن نائینی که «تمثال داستان» به مربوط نامه متن اینک 

 عبارات و جمالت تک تک در تأمل به را محترم خواننده. )دارد می ارسال رفعت سردار توسط را آن و نوشته

 «استبداد» ذمّ در «االمه تنبیه» در نائینی که چه آن با آن در رفته کار به تعابیر است شایسته. کنم می جلب نامه این

 مدرس که شود می نوشته زمانی در نامه این که شودمی آور یاد. شود مقایسه است آورده...  و«  پرستی شاه» و

 (باشندمی او عوامل و رضاخان با مبارزه درگیر شرایط، ترینسخت در او یاران و

 بحمداهلل که موقع این در شوکته، دامت عظام وزرا ریاست منیع مقام - الرحیم الرحمن اهلل بسم»: نامه کامل متن 

 در شوکته دامت اشرف حضرت تایید دوام دعای شدیم مشرف... اهلل صلی والیت شاه مقدسه عتبه به سالما... 

 کامالً و]![  دانسته ادعیه اهم از منوره قبه تحت را]![  ملت و مملکت تعالی موجبات و دولت و]![  دین اعتالی

 است محفوظ مبارکه خزانه در قدیم از که را مقدس تمثال قطعه یک تبریک، و میمنت کمال محض و]![  مراقب

]![  اکرم اجل جناب صحابت به اینک و شد درخواست]![  اشرف وجود آن بر منوره روضه کلیددار...  جناب از

. شاءاهللان]![  بود خواهد اشرف وجود آن حافظ و تعویض بهترین و نماید می تقدیم تاییده دام رفعت سردار

 کنون الی قم داراالیمان در اقامت مدت و مسافرت این پیشامد ابتدای از اشرف حضرت عنایات تعالی، بحمداهلل

 الی تاییداته  دام رفعت سردار اکرم اجل جناب اعزّاء همه سرآمد و امتنان و تشکر کمال شایان هرکدام و مستمر

 در]![  اجل جناب آن مراقبتهای حسن و خدمات و زحمات که چنانهم است یقین. مبارکه آستانه این به ورود

 خواهد]!![  فائز تعالی شاءاهللان]![  قبول درجه اعلی بر الطاهرین آله و علیه اهلل صلی والیت شاه اقدس پیشگاه

 بود، خواهند خاصه عنایات مشمول و داشت خواهد عظیم موقعی هم اشرف حضرت نظر در همینطور. بود

 شرف شوکته، دامت اشرف حضرت زمامداری دوره  امیدواری کمال و اشتیاق فرط اقتضای به و تعالی شاءاهللان

 بسترهای:  از نقل به)  «گذارد یادگار به ،]![  ایران تاریخ صفحات در]![  ابدی جمیل ذکر و]![  تاریخی عظیم

 (۴۰۰ ص /پهلوی سلطنت تاسیس

 مدرس بین مبارزه و درگیری صحنه در قوا توازن کلی به زمان، آن نشریات در گسترده طور به نامه این انتشار 

 انگیزه با که عادی مردم از بسیاری نامه، این از پس واقع در.  کرد دگرگون سردارسپه سود به را رضاخان و

 یا اوباش و اراذل عموماً آن میدانی عناصر که) رضاخان عوامل با نبرد عرصه وارد مدرس از حمایت به دینی

 نمایش به شبیه بسیار احوال، و اوضاع اینگفتیم ! شدند تزلزل و تردید دچار ،(بودند پایین رده نظامیان
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 به بار این اما. باشد می شد، اجرا عمروعاص نقشه و تدبیر با که معاویه سپاه کردن نیزه سر بر قرآن فریبکارانه

 کنگره شخصی چنین برای نیست سزاوار آیا!  «نائینی عالمه» یعنی! زمانه دینی مرجع و مجتهد کفایت با دست

 شب نان برای برخی که مردم این جیب از یعنی المال بیت از یا و شرعیه وجوهات محل از المللی بین! های

  .شود برگزار!  اند محتاج

 ! داریم بسیار سخن نامه این درباره
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوم و چهل یادداشت

 نماید می ضروری ای نکته تذکر ،آن سیاسی پیامدهای و آثار و نامه این محتوای درباره تامل و بررسی از قبل 

 حامیان و یاران و مدرس مبارزه که احوال و اوضاع آن در! ای هدیه چنان و نامه چنین ارسال: که بیان بدین

 هم بعدها. گرفت قرار تردید مورد روحانیون از برخی سوی از داشت، قرار شرایط ترین سخت در اش مردمی

 به واقعاً که داندنمی نگارنده» : نویسدمی اینامه چنین نگارش چرایی و چگونگی از زده شگفت مکی، حسین

 نائینی حسین میرزا نامه از ابتدا تمثال این ورود کیفیت ولی د،نساز فراهم را ایزمینه چنین توانستند وسیله چه

 (۲۴ص /۳ج /ساله ۲۰ تاریخ: از نقل به)  «گیرد می سرچشمه بود تقلید مرجع وقت آن در که

 در سعی آمیز، خیانت حرکت این دلیل و! حکمت از واج و هاج و متحیر وعاظ، از برخی نیز، زمان همان در 

 را رضاخان برای امیرالمومنین تمثال ارسال و دستخط این صدور زاده خالصی محمد شیخ» : کردند آن توجیه

 بسترهای: از نقل به]![. )  «است بوده اجباری دستخط این صدور: گفت شاه مسجد در و داد قرار انتقاد مورد

 بیشتر، بررسی از پس تهران روحانیون از برخی و زاده خالصی همین گویا اما( ۴۰۰ص /پهلوی سلطنت تاسیس

 بغداد در انگلیس سفارت امنیتی مأمور باره این در! کنندمی کشف را نامه این پرده پشت و اصلی منشاء و ریشه

 بود، شده فرستاده الوزرا رئیس برای نجف مالهای وسیله که علی عکس» : دهدمی گزارش چنین خود مافوق به

 این در را مردم شرکت تهران روحانیون و گردید تقدیم شاه باغ در فراوانی تشریفات با ۱۹۲۴ ژوئن ۶ تاریخ در

 که اندداده اطمینان مردم به[ ؟]! کنترل بی واعظان از دیگر تن چند و زاده خالصی. اندکرده تحریم جریانها

 در مشروطیت و تشیع: از نقل به...«. )  علما سوی از نه است شده فرستاده ها انگلیسی سوی از مزبور عکس

 (۱۹۲ص /ایران

 صورت آن پیرامون گسترده های بازیشبخیمه با همراه که نامه این تاثیرگذاری از مانع هرگونه رفع برای اما 

 روز چند نائینی، سوی از تمثال ارسال حقیقت و نامه اصالت درباره تردیدی و شک هرگونه زدودن و گرفت

 سطح در و ارسال! ایران مردم به خطاب بار این اصفهانی، ابوالحسن سید و نائینی امضای به تلگرامی بعد

 تبلیغات از برخی سازی خنثی اقدام، این از اصلی هدف که بود روشن کامال. یافت انتشار جراید در ای گسترده

 مضامینی حاوی تلگرام این منظور، این بر افزون لیکن بود، پیچیده برنامه این علیه بر مدرس هوادار روحانیون

  .کرد خواهیم اشاره هاآن به که است، دیگری کارانه فریب و کنندهگمراه

 :تلگرام متن اینک
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 حفاظ آن اهتمام حسن به حرکت، موقع در که مجلسی نظار علمای معظمه هیات انتخاب تمامیت به راجع »

 احترام رعایت در مخصوصاً و منتظر سریعاً را موقعیت حسن این بشارت خبر، بی داشتیم موکول انور شرع

 و مضبوط حیدریه مبارکه خزانه در قدیم از که الطاهرین آله و علیه اهلل صلی سیداالوصیاء حضرت مبارک تمثال

 دولت و دین حفظ در شوکته دامت الوزرا رئیس آقای اشرف حضرت موقعیت و]![  دوام محض آن قطعه یک

 سلطنت تاسیس بسترهای: از نقل به« ) .شد نخواهد فروگذار]![  مبارک تمثال مقام شایان اقدامات شده انفاذ

 به «تمثال داستان» و کذایی نامه اصالت خصوص در ای شبهه و شک گونه هر ترتیب بدین(  ۴۰۱ص /پهلوی

 !گردد می برطرف! حضرات روشنگری برکت

 . گفت خواهیم سخن باره این بازهم 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - سوم و چهل یادداشت

 در که، آن نخست دارد، وجود کارانه فریب و کنندهگمراه مضمون چند اخیر تلگرام در شد، گفته که همانطور 

 اصلی دغدغه که بنماید چنین تا است شده اشاره مجلس مصوبات بر ناظر علمای نفره پنج هیات به ابتدا

! ؟ دارد مردم به ربطی چه موضوع این اوالً، که، آن حال و! است شرعی و دینی امور روزها، آن در «آقایان»

 وظیفه شد، گنجانده اساسی قانون متمم در اهلل فضل شیخ مجاهدت و همت به که قانونی تکلیف این انجام

 ثالثاً، ؟نمی شود پیگیری «آقایان» سوی از جدی طور به بعدها مهم، این چرا ثانیاً،! مردم نه است دولت و مجلس

 نکردند؟ اعتراضی «آقایان» گذاشت پا زیر کلی به را قانونی اصل این سلطنت، دوران در رضاخان وقتیچرا 

 بدعت - تمثال ارسال و رضاخان به اصلی نامه و - تلگرام این در مطلب ترین آمیز فساد و بارترین فاجعه اما 

 یک بدست هم آن عمومی، افکار فریب منظور به تصویر، یک برای دروغین آفرینی تقدس و دین در گذاری

 و دینی هایارزش ترویج و خدا راه در مجاهدت به مردم توصیه و دعوت جای به حضرات!  است تقلید مرجع

 موقعیت و دوام محض»  برای که «مبارک تمثال احترام» رعایت به فریبانهعوام را آنها ظالم، و ظلم با مبارزه

 اولیای و پیامبران تمثال ما، دینی فرهنگ در مگر اما! خوانند می فرا ه«شد انفاذ»( رضاخان)  «اشرف حضرت

 تصویر به از معصومین، سیره و روایات در مگر باشد؟ داشته تقدس از هم ای بهره تا دارد اعراب از محلی الهی

 تصاویر و ها تمثال نابودی مامور( ع)مومنان امیر مکه فتح در مگر است؟ نشده منع خدا اولیای چهره کشیدن

 به زمان همان در که دولت، ارشد کارگزار و سیاستمدار یک نظر که است مناسب جا،این در نگردید؟ پیامبران

 خود گفتیم که همانطور و شدمی شناخته ،کراواتی فکل ی دیده اروپا و کرده تحصیل روشنفکر چهره یک عنوان

 مستوفی عبداهلل:  کنیم مرور را آن شرعی حکم و تمثال داستان درباره ،باشد می پهلوی حکومت ستایشگران از

 : نویسدمی

 پارچه و تمثال و محراب دیانت، این در و است، عقلی و منطقی اصول بر مبتنی و معنوی دیانتی اسالم، دیانت »

 مذموم پرستی، بت مانند را، تصویر تجلیل و پرستش و ، ندارد راهی مادی های تجمل و ارغوانی رنگ و ورزی

 و رکوع اسالم مذهب. افتند می سجده به بینند، می...  گنبدی، هرجا که بگذرید عوام مشتی از. است شناخته

 که تصویری به رسد چه تا شمارند، نمی جایز هم حاضر حی امام برای حتی...  یزل لم ذات برای جز را، سجود

 نقل به« ) .باشد شکل بآن والیت شاه حضرت که است، خواسته دلش خیال، عالم در میناکار، کدام نیست معلوم

 (۶۱۵ص /۳ج /من زندگانی شرح:  از
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 تاریخ، طول در آنها امثال و عمروعاص و معاویه آیا که پرسم می خواننده جوی حق وجدان از جااین در حال 

 در اند؟کرده بازی الناس عوام و مردم دینی باورهای و خدا دین با فریب عوام های شیوه این کارگیری به از غیر

 و معاویه برای نیز ای کنگره شیعی، و دینی علمیه های حوزه ما، روزگار در نیست روا آیا صورت، این

 ولی! است وجدان و فضل صاحبان با داوری. کنند برگزار( ص)پیامبر بزرگ صحابیون این ،...  و عمروعاص

 !است نرسیده پایان به «تمثال داستان» درباره سخن هنوز
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهارم و چهل یادداشت

 اجرا ، «مبارک تمثال»!  بزرگداشت در که وسیعی تبلیغات و باشکوه های نمایش به باشیم داشته ای اشاره حال

 از که تمثال، آن معنویت و! تقّدس برکت به و ها نمایش این از پس که میسازد خاطرنشان مجدداً ضمناً. گردید

 از مردمی پشتیبانی بود، شده ارسال! رضاخان حضرت «موقعیت و دوام محض»! تشیّع جهان بزرگ مرجع سوی

 در آنچه به شبیه بسیار.) گرفت قرار تری دشوار بسیار شرایط در نَستوه مرد آن و یافت کاهش شدت به مدرس

 (افتاد اتفاق صفین

 را برداریبهره این برخی حال این با. پذیرفت صورت داستان این از سیاسی برداری بهره حداکثر برنامه، طبق 

 اهمیت و موقع به]![  خود به خود عکس، و نامه چنان فرستادن با نائینی» : کنندمی توصیف! «خود به خود»

 نویسنده، این البد( ۱۹۲ص /ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل به« ) .کرد فراوانی کمک ایران در سپاه سردار

 ! داندمی «خود به خود» هم را المال بیت از نائینی اخّاذی و مستمری تصویب

 به داشت خواهیم گذرا نگاهی بدانیم، بیشتر او، ارباب و رضاخان به نائینی بزرگ خدمت از که این برای

 رضاخان، حامی پرده پشت جناح. گردید اجرا مبارک تمثال پیرامون که باشکوهی هاینمایش و گسترده تبلیغات

 مزبور تمثال ورود اطراف در» : بود دیده تدارک کذایی تمثال از حداکثری، برداریِبهره برای مفصلی هایبرنامه

 اطراف در نیز سپه سردار موافق جرائد شتافتند، استقبال به ای عده کردند، برپا غریبی هیاهوی و جنجال جارو

 (۲۴ص /۳ج /ساله ۲۰ تاریخ: از نقل به. ) «کردند منتشر مقاالتی تمثال این

: رک)« .گردید تقدیم رضاخان به و شد داده عبور تهران های خیابان از تمثال سال، آن ماه خرداد هفدهم روز»

 (۴۰۰ص /پهلوی سلطنت تأسیس بسترهای

 نیز جشنی مناسبت بدان تهران شاه باغ در و گرفت قرار ویژه استقبال مورد عبدالعظیم شاهزاده در مزبور عکس »

 (۱۹۲ص /ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل به« ) .شد برپا

 این استقبال به ۱۳۰۳ جوزای ۱۵ جمعه روز سپه، سردار که بود عوامانه های جنجال و هو این با خالصه »

 برای مفصلی جشن آنجا در که شاه، باغ به زده خود سینه به که تمثال با و رفت، عبدالعظیم حضرت به تمثال

 حضور و دعوت تر، مضحک همه از. گردید واقع عمومی تبریک و تهنیت موضوع و آمد بود، شده برپا]![  عطیّه
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 این برای تبریک تلگرافات والیات ی کلیّه از هم فردا...  بود( ؟) مذهبی جشن این به افغان سفیر و ترکیه سفیر

 (۶۱۵و ۶۱۴ ص ص /۳ج /من زندگانی شرح: از نقل« ) .رسید سردارسپه به]![  والیت شاه عطیه

 و نشریات دیگر، والیات در بخصوص و جامعه در«  والیت شاه عطیه» این بازتاب تکمیلِ و گسترش منظور به 

 شمشیر این گرنظاره معرکه، میان در و احوال، و اوضاع این در مدرّس و!  شدند میدان وارد دولت هوادار جراید

 - شیعی عالم و «تقلید مرجع» یک دست به هم آن -«استبداد و ظلم با جهادِ» پیکر بر پشت از که بود خیانتی

 ! شد می وارد

 . داشت خواهیم یادشده نشریات مندرجات به نگاهی 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - پنجم و چهل یادداشت

 ! روزها آن در ایران ستاره روزنامه مندرجات و داشت خواهیم مروری 

 اظهار اسالم، حجج و تقلید مراجع و نجف مقیم علمای طرف از اینکه به نظر:»  ۱۳۰۳ جوزای ۱۶ تاریخ در 

 اندداشته اعطاء را امیرمومنان حضرت مبارک تمثال آمده، بعمل سپه سردار آقای]![  زیبای عملیات از قدردانی

 ساعت سه جاری برج ۱۷ جمعه روز در و منعقد باغشاه در امور اولیای طرف از موضوع این افتخار به جشنی

 حسب. یافت خواهند حضور شده دعوت مملکت رجال و اعیان و علما و مسلمانان عموم از ظهر از بعد از

  بعملیات شروع بآن مربوطه امور سایر و دعوت های کارت و جشن مقدمات تهیه برای الوزرا رئیس آقای االمر

 « .است شده

 ایران فداکار سرباز بزرگترین به امروز که زیرا است، ایرانیان عید بزرگترین امروز:»  ۱۳۰۳ جوزای ۱۷ تاریخ در 

. است گردیده عطا انعام بهترین و پاداش بزرگترین اسالم، عالم بزرگوار ترین شجاع و پیشوا بزرگترین جانب از

 امروز. ]![ شودمی افشان پرتو مذهب شیعه مملکت مرکز در ایمان مشعشع نور استتار قرن چندین از پس امروز،

 بزرگترین سینه به قدردانی نشان بزرگترین نصب برای شده کشیده نیام از ذوالفقار شمشیر ملکوت عالم در

 حضرت امروز. آید می فرود سپه سردار شانه روی بر آمیز مالطفت و زنان برق]![  حاضر عصر اسالمی مجاهد

 جنّ شیاطین شرّ از را پهلوی رضای بهای پر وجود خود مبارک مثالبی تمثال با ابیطالب بن علی الغالب اسداهلل

 یک و یکدل عظام، مجتهدین و اعالم علما!  تعویذی خجسته چه حرزی، فرخنده چه. دارد می محفوظ انس و

 با مومنان امیر حضرت جانب از و خواستار را عظمی مرحمت این سپه سردار برای مردان شاه آستان از کالم

 « ... اند گردیده سرافراز و مفتخر خویش استدعای قبول

 تقلید، مرجع یک خیانت همه آن و حکومت به وابسته جراید فریبی عوام و دروغ همه این مقابل در البته 

 حقیقت و گرفته تمسخر به سره یک را ها خیانت و ها نمایش این همه که بود هم آگاهی و هشیار نگار روزنامه

 هوادار که) صبا نسیم روزنامه در روزها همان در که شعری از برگزیده بیت چند به. کندمی افشا را ماجرا

 (خورشیدی ۱۳۰۳ جوزا ۲۳ تاریخ به. ) فرمایید توجه( شده چاپ است مدرّس

  است باور خوش عجب ایران ملت - است آور خنده جمعه روز جشن 

 

  نیست اقدام او بر و است الیجوز - نیست اسالم در تمثال اوالً
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  او نیست عقیده خوش «شمایل» بر - او است جمهوری که کس آن ثانیاً 

 

  قریب عن گردد کشف آنها مکر - فریب بهر از تمثال این هست

 

 دگر آنجا بود چه کشتن شتر این - نظر صرف ایرادها همه از( : جشن مراسم در شتر کردن قربانی به تمسک با)

  ؟

 

 رنود اغراض قربانیِ گشت - بود؟ چه تقصیرش بیچاره اشتر

 

 سر؟ ببریدند چه از را شتر آن - خر دشت یک بودن وجود با 

 

 تلف گردد حق، حرف گوید هرکه - شرف و عرض و امنیت شد محو

 

 نیست غمخوار کسی مسلمانان بر - نیست افکار آزادی ایذره 

 

 اند آزرده بسر سر را مسلمین - اندبرده( ع) حیدر قول احترام 

 

 کنند طنازی چه بین خودپرستان - کنند بازی او تمثال با حال 

 

 ( .ع)امیرالمومنین یا ترحم کن - مسلمین اعتبار برد اجنبی

 

 ندارد؟ شرف اجتهاد و فقاهت و فقه مدعی آن به بیشتر مرتبه صدها ابیات این گمنام سراینده آیا وجدانا

 . گفت خواهیم باز باره این در 
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - ششم و چهل یادداشت

 در او. یابدمی ادامه همچنان - خ ۱۳۰۳ سال - حساس و مهم تاریخی مقطع آن در رضاخان از نائینی های حمایت

 می سوق خیانت وادی این به نیز را اصفهانی ابوالحسن سید خود های اغواگری با گاه! دینی و تبلیغی های پشتیبانی

 امضای با غریب و عجیب بسیار ای بیانیه صدور با ساز،سرنوشت و دریغ بی های حمایت این از مورد یک. دهد

( محمّره حاکم) خزعل شیخ با( الوزرا رئیس) رضاخان هایدرگیری از حساسی مرحله در ،! تقلید مرجع دو این

 باز لیکن نیست آن تفصیلی بیان مجال که است برانگیز تامل و جالب بسیار رودررویی، این داستان. پذیرفت صورت

 .نباشد فایده از خالی شاید آن از ایخالصه خوانی

 خوزستان، عرب قبایل از یکی رئیس( ۴۸۸ص/ ۱۵ج/اسالم جهان دانشنامه: رک او، زندگی خالصه درباره)  خزعل

 راستای در بعدها که بود خوزستان از مهمی بخش حکمران ایران، مرکزی حکومت طرف از سال ۲۰ به نزدیک

 انگلستان خدمت در بیشتر پس آن از و گرفت قرار کشور آن مستقیم حمایت تحت منطقه، در انگلیس هایسیاست

 ! ایران تا بود

 برای مستقل نیمه و پادشاهی نیمه حکومتی ها، انگلیسی های پشتیبانی به اتکا با اش حکمرانی منطقه در خزعل

 و قدرت تمرکز بر بریتانیا سیاسی رویکرد که ایران سیاسی صحنه در رضاخان ظهور از پس. بود کرده پا بر خود

 را بان کشتی که فهمید خزعل شد، تعریف الطوایفی ملوک و محلی مختار خود های حکومت بساط برچیدن

 با مبارزه درگیر یارانش و مدرّس با سو هم که قاجار دربار به نزدیکی با لذا! است رفتنی هم او و آمده دگر سیاستی

 ایجاد برای مدرس زمان، این در. کند امتحان! ارباب میل علیرغم بقا، برای را خود شانس کرد سعی بود رضاخان

 در آنها از خزعل، و دربار سیاسی مدیریت و هدایت با که کرد می تالش رضاخان، رسیدن قدرت به برابر در مانع

 را ای فرستاده -۱۳۰۳ سال تیرماه اواخر- جمهوری بلوای از پس روی، این از. نماید استفاده هدف این به رسیدن

. نماید آماده رضاخان با مبارزه در بیشتر مقاومت و هماهنگی برای را او تا فرستاد خزعل سوی به اینامه با همراه

 خواننده اینکه برای اما راند،می حاشیه به هایادداشت این اصلی موضوع از را ما نامه این بررسی و نقد چند هر

 هوا و طلبی دنیا و ناراستی و سو، یک از را شیعی مجتهد یک و سیاستمدار یک پاکی و صداقت و اخالص محترم

 دشواری و سخت وضعیت از اجمالی آگاهی همچنین و کند مقایسه دیگر سوی از را دیگری مجتهد و عالم پرستی

 از بزرگ مرد آن به شرایطی چه در او امثال و نائینی بداند و آورد بدست داشت، قرار آن در روزها آن مدرس که را

 خزعل به را مدرس نامه از فرازهایی گردیدند، قدرت به رضاخان صعود باعث و ،هکرد خیانت و زدند خنجر پشت

 . پرداخت خواهیم کذایی بیانیه آن نقل به سپس و کرده مرور بعدی یادداشت در
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 بسم» : نویسد می چنین کرده، ارسال خزعل به( خ ۱۳۰۳ تیرماه« )۱۳۴۲ حجه ذی» تاریخ به که اینامه مدرّس در 

 حقیر مزاجی حال بحمدهلل است، سالمت قرین عالی شریف مزاج شاءاهللان شود می عرض - الرحیم الرحمن اهلل

 در شده، تحمیل حقیر به که وظایفی و مقدور بقدر و هستم زنده هنوز معاندین علیرغم و باشد می سالمت هم

 و نابودی برای دارید اطالع همانطوریکه و شودمی بیشتر روز به روز مناقشات و اختالفات نمیکنم غفلت انجامش

(. یشاء ما علی قادر اهلل ان) نیستند مند عقیده متعال خداوند تقدیرات به و کنند می اندازه بی های جدیت حقیر مرگ

 رضاخان با خورد و زد و نگذارده باقی ما برای فراغتی مجلس هایگرفتاری بنویسم، شما برای ندارم ای تازه مطالب

 اقدامات شاه مراجعت برای باید ندارم ذریع ی اطاله برای زیادی مجال که است نموده مشغول را حقیر اوقات

 و هستند نظر بد شما به عموما تهران اهالی که امنوشته شما به را موضوع این مرتبه سه دو من. .. بشود موثری

 باشید خواسته اگر علیهذا دارد، انزجار و تنفر حس شما به نسبت مردم همه و نیست خوب مملکت در شما سوابق

 را خود های گذشته بخورد، ملت و مملکت درد به که عملیاتی و خوب کارهای با باید شود فراموش شما سابقه

 درست آب از اگر امتحان این البته...  اید آمده در امتحان معرض به که است موقع همان هم امروز نمایید، جبران

 شود نمی حرف با اال و نماید جبیره را شما های گذشته است ممکن که است اعمال سیّئات تخفیف قهرأ آمد بیرون

 را اعتماد کمال که است مطمئنّی معتمد شخص آیدمی کار سر مالقات به که شخص این عجالتا. ]![ زد گول را مردم

 مالحظه با شودمی گفته شما به که دستوراتی و مطالب شاءاهللان. .. ماهاست قول از گوید می چه هر و داریم او به

: از نقل به)  «مدرس حسن االحقر. .. گذارد خواهید عمل موقع به ننماید دارلکه را مملکت قوانین که مقرراتی کلیه

 (۱۷۴ص /۳ج /ساله ۲۰ تاریخ

 داشت امکان که،  مدرس سوی از تحرکات این هایگزارش دریافت با رضاخان حامی های سیاست مدیریت مرکز 

 موازین و هاارزش چاشنی با موثر و جدید تبلیغاتی موج یک ایجاد به نیاز شود، آنها علیه بر ها واکنش ایپاره سبب

 مهر ۱۶ تاریخ در و راستا همین در. داشت خوزستان در عرب شیعی قبایل میان در خصوص به جامعه در دینی،

 فارسی و عربی زبان به که نائینی و اصفهانی ابوالحسن سید امضای با را! فتوایی متن عراق در ایرانی دیپلمات ۱۳۰۳

 خواهد مفید برسد خوزستان عشایر دست به اگر که کرد توصیه» و گزارش ایران خارجه وزارت به بود، شده صادر

 متن است گفتنی(. ۳۴۸ص /۴ج /ایران معاصر تاریخ روزشمار:  نقل به خارجه، امور وزارت اسناد در مضبوط)  «بود

 نشریه در مندرج متن در جمله از. دارد جزئی هایتفاوت شد منتشر ایران جراید در بعد روز چند چهآن با ، فتوا این

 یادداشت در. است آمده «ایرانی حکومت علیه بر» ، «ایران اسالمی حکومت علیه بر» عبارت جای به «المتین حبل»

 .کرد خواهیم نقل آمده خارجه وزارت اسناد در چه آن برابر را فتوا این نمت آینده،
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 خارجه امور وزارت اسناد اساس بر «نائینی و اصفهانی اتآی» امضای به گفته،پیش کذایی فتوای فارسی متن اینک و 

 :۱۳۰۲ -۲۹ -۳۰ -۵۵: شماره به

 مثل نماید قیام![ رضاخان دولت یعنی] ایران اسالمی حکومت علیه بر کس هر که نماناد مخفی مسلمانان کافّه بر »

 که است کسانی مثَل او مثَل و[ ؟]! باشد نموده قیام خدا پیغمبر علیه بر حنین و بدر روز در که ماند می کسی

 کره لو و نوره متمّ واهلل بافواههم اهلل نور یطفوا ان یریدون) فرموده او درباره مجید کتاب در تعالی و تبارک خداوند

 آنها به است الزم جهت این از. بود خواهد عذاب قیامت در و]![  است قتل دنیا در مشرک جزای و( المشرکون

 از نماید رفتار امر این خالف بر کس هر و ننمایند تعرض اسالمی علم ناشر که محمدی حوزه بر که]![  شود ابالغ

 تکفیر قرآنی دالیل و احکام طبق بر و بود خواهد باشند خواهان را مبین دین این اضمحالل و محو که کفاری جمله

 ( ۳۴۸ص/  ۴ج /ایران معاصر تاریخ روزشمار: رک)  «گردد می واجب او

 و فقهی مبانی همین با بود معاویه جای به اگر کندمی امضا را فتوایی چنین ذیل که کسی که ندارم تردیدی من

 و شرافت و مسلمانی و ایمان و دین از بویی کسی چنین حقیقتاً و! داد می( ع)مومنان امیر سبّ به فتوا! اجتهادی

 حکم و دانستن کافر و مشرک را آن مخالف و خواندن اسالمی حکومت را رضاخانی دولت! است نبرده انسانیت

 «واجب» را رضاخان حکومت علیه کننده قیام تکفیر «قرآنی دالیل و احکام طبق» باالخره و نمودن صادر را اش قتل

 ها بهانه و عذرها به را آنان بتوان اگر. آیدبرمی امویان خدمت در عالمان چون جوری علمای عهده از فقط شمردن،

 جایگاه در هم آن شیعی عالم یک که نمود باور توان می آیا! توان می هم را اینان کرد، تبرئه ها «مالی ماست» و

 که نائینی مانند شخصی از کار این که است این حقیقت کند؟ امضا را اینامه فضاحت چنین ذیل دینی مرجعیت

 بعید ، هست او کارنامه در قربانعلی مال آخوند اعدام به رأی و اهلل فضل شیخ بودن االرض فی مفسد به حکم صدور

 این که است این واقعیت لیکن! است داناتر خدا است؟ کرده امضا را متن این پای نیز اصفهانی واقعاً آیا اما! نیست

 «فتوا» این چه، چنان صورت، این در« .شد پراکنده مطبوعات در» حائری قول به و هاروزنامه در زمان همان در متن

 از ای تکذیبیه صدور با وقت اسرع در نبود -شرعی- واجب بلکه و الزم آیا باشد، شده جعل مجتهد دو آن نام به

 علمای به نامه طریق از را آن نباید نبود مقدور جرائد و مطبوعات طریق از کاری چنین اگر جستند؟ می برائت آن

 حتی و- زمان همان در آنها، اطرافیان از کسی تاکنون آیا دادند؟ می انجام - مدرس شخص یا - خود اعتماد مورد

 دانشگاه در تاریخ گرپژوهش حائری عبدالهادی دکتر نظر آینده یادداشت در اند؟کرده تکذیب را فتوا این -بعدها

 .دید خواهید موضوع این پیرامون را آمریکا کالیفرنیای

 



86 
 

 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - نهم و چهل یادداشت

 انصاف و طرفی بی دایره از اخیرالذکر، بار فضاحت و! خدایی ضد فتوای صدور به راجع داوری در که این برای 

( است نائینی گران ستایش از خود گفتیم، بارها که همانطور که) حائری دکتر نظر دانستم الزم نشویم، خارج

 المتین حبل نشریه از نقل به)  کذایی فتوای کامل متن آوردن از پس نامبرده. شود نقل عیناً فتوا این درخصوص

 چنین آن اصالت درباره «ها یادداشت» قسمت در خود، کتاب متن در( خ ۱۳۰۳ مهر/ق ۱۳۴۳ االول ربیع ۲۷ مورخ

 آنکه نخست زیرا نکنیم، شک بیانیه این از بخشی کمدست درستیِ و اعتبار در توانیم نمی ما اینجا در» :نویسد می

 از ۳۲ آیه یکی باشد، می بیانیه بحث مورد موضوع در همسان های واژه دارای که شود می یافت آیه دو قرآن در

 در که ای آیه. است نرفته کار به «مشرکون» واژه دو، آن از هیچیک در ولی صف، سوره از ۸ آیه دیگر و توبه، سوره

 نائینی آنکه دوم. است شده گنجانیده «مشرکون» ، «کافرون» واژه جای به ولی شده یاد آیه دو از ایآمیزه آمده بیانیه

 بعید ما دیده به. اند نهاده بنیاد است نیامده آیه در اصالً که «مشرکون» واژه همان پایه بر را خود استدالل اصفهانی و

 را نکته این باید همه، این با. شوند مرتکب را اشتباهی چنین اصفهانی و نائینی مانند مسلمی مجتهد دو که است

 قوی احتمال به و) نائینی چون ولی نباشد اصالت دارای بیانیه این از بخشی کمدست است ممکن اگرچه که بیفزاییم

 سیاست برابر در آنان موضع با هواخواهانه هایبیانیه اینگونه آمدند می بشمار سپه سردار پشتیبانان از( نیز اصفهانی

 تبرّی دیگری ی بیانیه در نتوانستیم ما که بود دلیل همین به شاید و]!![  نیست هم مناسبتبی چندان سردارسپه

 /ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل به[ )شود توجه.  ]بیابیم گفتگو مورد بیانیّه محتوای از را اصفهانی و نائینی

 (۲۰۸ص

 در خصوص به حائری که چهآن در تامل نیز و گردید ارائه قبلی یادداشت در که توضیحاتی مالحظه بر تاکید ضمن

 .گذارم می وا محترم خواننده برعهده را نهایی داوری نمود، بیان خود دیدگاه پایانی بخش

 خزعل، شیخ تکفیر نه آن، کننده صادر هدف که شود می روشن کامالً فتوا متن از است مسلم چه آن حال هر به

 تنها زمانی مقطع این در زیرا! است بوده «مدرس حسن سید» قتل و کفر به حکم صدور -او از قبل و- اصل در بلکه

 از باید رضاخان که داشت اصرار سرسختانه و بود مانده باقی رضاخان با مبارزه میدان در که سیاستمداران از کسی

 قدرت و ها طلبی فزون برابر در همه بقیه ،ندبود مجلس در دستیارانش از نفر چند و مدرس برود کنار قدرت

 جالب و خواندنی بسیار و واسطهبی روایت یک آینده یادداشت در. شدند و تسلیم افکنده سپر سپه سردار سرکوبگر

 بیشتر نائینی امثال با او مواضع اختالف میزان تا کنیممی مرور را ایران معاصر تاریخ بزرگ مرد این سیاسی موضع از

 !شود نمایان
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - پنجاهم یادداشت

 در دولت ارشد کارگزاران و مدیران از نیز و دیده دنیا و باسواد و برجسته های دیپلمات از که مستوفی عبداهلل

 صمیمانه ارادتی حال عین در و کرد می ارزیابی مثبت را رضاخان حکومت کل، در و بود پهلوی و قاجار دوران

 :نویسدمی چنین خود خاطرات در! داشت مدرس به

 سلسله بازهم جمهوری، کردن دفن و کفن از بعد و بوده مدرس جمهوری ضد نهضت این االسباب امّ ...»

 اخالقی رشادت و شهامت از هم سردارسپه طرفداران که چنان...  مدرّس، سپه سردار با عمومی ضدیت جنبان

 خیلی کرد، نمی اندیشه چیز هیچ از و نداشت طلبی جاه گونههیچ خود، عقیده دادن پیشرفت جز که مرد، این

 کار برای هم ها سوسیالیست[ حزب... ] کردند می هم اقداماتی او فکر طرز دادن تغییر برای و بوده تشویش در

 دانستند، می مدرس با مرا سابقه چون...  کنند آرام را مدرس که نبودند میلبی خود، نوبت در سپه سردار چاقی

 آن فردای ظهر از بعد. شود کاسته او مخالفت شدت از شاید بدارم، صحبتی او با و بروم کردند پیشنهاد من به

: گفت باشد؟ کافی اندازه این سپه سردار شدن متنبّه برای کنیدنمی تصور: گفتم او به...  رفتم سید منزل به روز،

 کار خوب وزراییش ریاست ی ماهه ۷-۶ این در گفتم! شود کوتاه وزرا ریاست از دستش باید المحاله! خیر

 باشد خوب هم قدر هر سگ: گفت سید...  است ندیده کسی کشور این در هاست مدت را آن نظیر که...  کرده

 مرد این دیدم ،]![  کرد بیرونش خانه از باید و خورد نمی درد به دیگر گرفت، را صاحبخانه بچه پای که همین

 و کرده خراب پایه از را همه...  بودم آورده من که قضیه، حلّی های دلیل تمام دهاتی، المثل ضرب یک با نطّاق،

 که فرمایید می توجه: گفتم و کرده دنبال را خود مقصود نقضی راه از و نشدم مایوس من ولی! ریخت هم روی

 را کسی چه راندیم، خانه از جرم این به را سگ این شما قول به برفرض،...  دارد؟ زحماتی چه او کردن بیرون

 دستور یکدیگر به و رسد، می...  قشون از که وحشی های نغمه این گذشته، همه از بگذاریم؟ او جای داریم

 اینها که است کار یک همین داریم، باقی که چیزی کرد؟ خواهیم چه کنند، می اغوا را همدیگر و دهندمی تمرّد

...  و کنند پا زیر خودش اسلحه با را ملت و شوند متحد هم با همه یا بیفتد راه داخلی جنگ و شوند دسته دو

 این ریشه باید که ام شده معتقد من که است جهت همین به: گفت و کرده قطع مرا حرف. .. نداد مجال سید

 امان در او گری یاغی از و بسپارد، یکی دست سوار تا ۲۰ بکند جرئت باید آدم آخر کَند، زودتر هرچه را فساد

 خودتان صبح تا کشی کشیک از المحاله ببرد، شب سر بگذارید برد، خواهد شغال صبح دم که را مرغی!! باشد؟
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 /۳ج /من زندگانی شرح: از نقل به« ) ...است رادیکال کامالً امر این در سید که دانستم!! اید کرده راحت را

 (۶۰۳ص

 برنامه اجرای و ها نقشه طرح با «غیبی دست» و برسد خودش هدف این به نتوانست «سیّد» که! اما هزار و اما 

 مراجع و علما بخصوص و روحانیون از توجهی قابل بخش گرفتن خدمت به جمله از متعدد، و پیچیده های

 سلطنت به سپه سردار بعد، سال یک حدود و داد شکست معرکه این در را مدرس نائینی، آنها راس در و نجف

 .رسید

 .گفت خواهیم سخن باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - یکم و پنجاه یادداشت

 مراجع و علما اغلب تنها نه کنندمی ادعا آنها هوادار نویسندگان از برخی نیز و روحانیون از بسیاری چه آن برخالف

 مهم نکته. شتافتند او یاری به راه این در بلکه برنخاستند مخالفت به سلطنت به رضاخان یابیدست جریان در دینی

 اغوای با ابتدا که بود نائینی این و است بوده اصلی و موثر عامل رویکردی چنین انتخاب در نائینی که است این

 با رضاخان از تبلیغاتی پشتیبانیِ و یاری به حساس بسیار شرایطی در و خود با او کردن همراه و اصفهانی

 در تردید ایجاد با بلکه شد معرکه میدان در مدرس ماندن تنها موجب تنها نه کار این با و پرداخت دینی خاستگاهی

 دینی مراجع و علما و بود تاریخی خطایی این زد خنجر وی به پشت از مدرس اصلی حامیان بعنوان متدین اقشار

 با مبارزه میدانِ و سیاست صحنه در روز آن در اگر آری. ندارند آن تصحیح و توجیه برای ایبهانه و عذر هیچ

 فقاهت، در توانستنمی دینی عالم هیچ که مردی - نبود حاضر مدرس مانند مردی او، سیاسی حامیان و رضاخان

 در «محض خطای» بر را علما خطای این شدمی مسامحه با شاید - دارد روا تردیدی او سیاسی تیزهوشی و اخالص

 عالمی وجود با لیکن کرد، تبرئه! «گناه» از را آنها و نمود حمل سیاسی، مسائل پیچیدگی دلیل به موضوع تشخیص

 البته صد و محض بصیرتیبی او، از حمایت در آقایان اتهام ترینکم رضاخان، با مقابله معرکه میدان در مدرس چون

 «خیانت و هواپرستی» جز چیزی نائینی اتهام میان، این در که است واضح پر. است طلبی دنیا چاشنی با تقوایی بی

 .باشد تواند نمی

 شخصیتِ و عملکرد تحلیل در روحانیت، حامی نویسندگان که است چگونه! شود نمی هوا دو و بام یک! آری

 بیگانه و خیانت و فساد به متهم حق به  را آنها ، الدوله وثوق فروغی، زاده، تقی مانند روحانی غیر های چهره

 پوشی چشم آنها خیانت و فساد - مواردی در و - خطا از راحتی به دینی علمای مورد در اما کنندمی...  و پرستی

 های سازمان و ها جریان: رک نمونه عنوان به)  ؟!کنندمی توجیه را آنان خطای،  «مالی ماست» شیوه به یا و کرده

 (بعد به ۱۶۲ ص ص /جعفریان رسول /ایران در سیاسی-مذهبی

 وی جلوس از پس - بود نیازمند آن به سخت مقطع آن در که - رضاخان از حضرات تبلیغاتی حمایت هرحال، به

 به)« .فرستاد جدید پادشاه برای]![  شادباشی تلگراف نائینی مناسبت همین به و» : یافت ادامه نیز سلطنت تخت به

 بلکه نبود تنها گویی «شادباش» این در او البته( نائینی برادر روایت طبق ۱۹۴ص/ایران در مشروطیت و تشیع: از نقل

 حوزه سرشناس علمای از «عراقی ضیاء آقا» نیز و - نجف مشهور مرجع دو از یکی - اصفهانی ابوالحسن سید

 آتشه دو انقالبی همان) خراسانی آخوند فرزند «مهدی میرزا» جمله از دیار، آن علمای از دیگری تعداد و نجف

. فرمودند ارسال]![  نصره اهلل ایّدا پهلوی]![  پناه اسالم پادشاه مبارک حضور»: به تبریک پیام هم( مشروطه دوران

 . گفت خواهیم سخن هم باز باره این در.                    (۱۸ص /۴ج /ساله ۲۰ تاریخ: رک)
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 «نائینی میرزا المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوم و پنجاه یادداشت

 مقطع تا شد گفته ،«سپه سردار» از حمایت در نجف حوزه نامدار مراجع و علما حمایت در تاکنون آنچه همه 

 آن شاید که کند خودنمایی برخی ذهن در انگاره این شاید اوصاف، این با بود، وی پادشاهی به رسیدن زمانیِ

 نشناخته را رضاخان پشتیبان پنهان هایدست نیز و حکومت و شخصیت واقعیِ ماهیت زمان، آن تا حضرات

 دیکتاتوری با مخالفت در آن از پس! بسا ای و بردند، امور حقیقتِ به پی او سلطنت استقرار از پس و بودند

 این همه ولی. داشتند بر او حمایت از دست! الاقل یا و زدند اعتراض به دست یا و خاستند پا به پهلوی

 و علما مبارزه ادعای اما و. است تاریخی های واقعیت خالف و نادرست و اساس بی ها، فرضیه و هازنیگمانه

 اقدامات و مدرس شخص مبارزه از غیر و نیست بیش ای یاوه رضاخان، استبدادی حکومت با دینی مراجع

 و نائینی هایحمایت تداوم علت به که مملکت کنار و گوشه در شمار انگشت عالم چند موردی و فردی

 در نداشت، جامعه در هم موثری بازتاب و بازخورد گونههیچ پهلوی، حکومت از روحانیون از دیگر بسیاری

 یا و دادند ادامه رضاشاه با صمیمانه روابط و حکومت از پشتیبانی به نائینی مانند یا روحانیون عموم عمل

 .کردند پیشه وی دیکتاتوری قبال در را آمیز تایید سکوتِ رویکرد

 اما» :که اند نوشته «تاریخ علم» مبانی و هاروش از بیگانه و نگر سطحی نویسندگان از برخی چهآن روی، این از 

 ننگ گاه هیچ ایران ملت و دینی رهبران[ پهلوی] حکومت این مقابل در که دهد می شهادت ایران تاریخ

 «شد سازماندهی رضاشاه علیه... ،[ ؟]! سیاسی های نهضت و! ها حرکت[... و] نپذیرفتند خود بر را سکوت

 این منظور چند هر! گویند می سخن تاریخ کدام و شهادت کدام از نیست معلوم و است پایه بی و پوچ مدعایی

 محمدتقی شیخ! شخصی درگیری که آنجا شود می روشن بعد سطر چند «تاریخی شهادت» از! تاریخ نویسندگان

 حاج! ی مایه بی اعتراض یا و رضاخان بدست شتم و ضرب و توهین تحمل سپس و شاه رضا خانواده با بافقی

 های نهضت» مثابه به «دوران این سیاسی های حرکت» عنوان تحت را( سربازگیری) «اجباری نظام» به نوراهلل آقا

 از حکایت که اند نموده قلمداد پهلوی حکومت علیه «سازماندهی» را آنها و آورده شماره به]![  «سیاسی

 -نجفی موسی دکتر/  ایران سیاسی تحوالت تاریخ: رک. )دارد تاریخی حقایق و سیاسی دانش از آقایان ناآگاهی

 بلندپایه روحانیون از معدودی بسیار شمار» :که است آن حقیقت اما( ۵۱۴-۵۱۲ ص ص/حقانی فقیه موسی دکتر

 میان این در و( ۱۶۱ص/آبراهامیان یرواند /مدرن ایران تاریخ: از نقل به« ) .کردند ایستادگی شاه[رضا] مقابل در

 به آنها ترغیب و اصفهانی خصوص به نجف مراجع کشاندن انحراف به در نائینی، را نقش ترین مهم هم باز
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 در را نقش این ایفای از جالب روایتی. کند می بازی او، از «استمالت» و! رضاخان با «نرمش» و مماشات

 .    کرد خواهیم نقل بعدی یادداشت

 

 ملی، و لیبرال سیاستمداران و! خواه آزادی روشنفکران میان در پهلوی، سلطنت آغاز در سازد می خاطرنشان 

 خدمتگزاری به یا آنها اکثر بلکه برخیزند رضاخان دیکتاتوری با مقابله به که نبود هم «معدود نفر چند» حتی

 آنها ترین شجاع نیاوردند بر دم و خزیدند ایگوشه به جان ترس از یا شدند مشغول استبدادی دولت ذلیالنه

 خودکشی به دست مدرس سرنوشت به شدن گرفتار ترس از و می شود دستگیر اواخر در که بود مصدق دکتر

 (۸۰ص/کاتوزیان همایون /قدرت نبرد و مصدق: رک! )زندمی
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - سوم و پنجاه یادداشت

 سوی از روحانیت ضد و دینی ضد اقدامات از برخی آغاز و رضاخان دیکتاتوری و سلطنت استقرار از پس 

 به آن از گزارشی که شود می تشکیل نجف در اقدامات این با مقابله چگونگی برای ایمشاوره مجلس وی،

 روش درباره مجلسی در نجف علمای که زمانی:»  است گردیده نقل چنین بروجردی آقای مرحوم روایت

 در بفرستیم را افرادی باید ما: بود گفته[ اصفهانی] ابوالحسن سید آقای کردند، می مشورت رضاخان با برخورد

 طریق این از و داریم وا قیام به را آنان و کنیم تحریک رضاخان علیه را افراد این و ایران قبایل و عشایر میان

 نرمش با وی، با و کنیم]![ استمالت رضاخان از باید ما: بود گفته نائینی مرحوم اما]![.  کنیم نابود را رضاخان

 از نقل به زاده واعظ آقای مصاحبه. ]![ )نیست راهی این از غیر و شود، کاسته صولتش و تندی از تا کنیم رفتار

 (۴۵ص /جعفریان رسول /ایران سیاسی - مذهبی هایسازمان و هاجریان: رک بروجردی اهلل آیت

 حکم استبداد با مبارزه وجوب و «مشروطیت» برای پیش دهه دو که است نائینی همان این که شودمی مالحظه 

- مشروطه با مخالفت دلیل به را نوری اهلل فضل شیخ مانند مجتهدی و میدهد و می سازد! دینی نظریه و شرعی

 سفارت پلو دیگ از که ای مشروطه» بر شاه محمدعلی استبدادی نیمه حکومت ترجیح جرم به و -مشروعه غیر

 امام ضد» و «مشرک» و «دین مخالف» و «االرض فی افساد» به «دینی استبداد» عنوان به ، «آمده بیرون انگلستان

 که این بدون نائینی که گفتیم. نماید می فراهم را او اعدام حکم صدور زمینه هم عاقبت و کرده متهم «زمان

 اعالم مستدال و رسماً آورده، مشروطیت دینی توجیه در کتابش در که را چهآن از خود اجتهادی عدول یا اشتباه

 به آتشین، و تند طلبی دموکراسی و خواهی آزادی از -!کبیر بریتانیای هایسیاست با سو هم- هم بار این کند

 و خفقان و استبداد تقبیح و ذمّ در چه آن هر از و دهد،می موضع تغییر رضاخانی استبداد از جانبه همه پشتیبانی

 !آورد می روی شاه رضا مانند دیکتاتوری ثنای و مدح به و برگشته بود، داده شعار و گفته پرستی شاه

 و استبداد به خدمت در بعدها وی چهآن و «دینی استبداد» و استبداد ضد بر نائینی فتاوای و اجتهاد مقایسه برای

 یک» مَثَل دیگر بار تا «االمه تنبیه» کتاب از فرازهایی به داشت خواهیم دوباره مروری داشته، بیان دیکتاتور مدح

 !باشیم کرده تجربه دینی، مرجع و فقیه یک کردار و گفتار در بار این را «هوا دو و بام

 ! گردد روشن نیز! باوران دیر از برخی برای کتاب آن نابودی و آوریجمع حکمتِ و فلسفه شاید که، این ضمن
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 در «االمه تنبیه» کتاب مندرجات از فرازهایی به داشت خواهیم گذرا نگاهی بعدی یادداشتدو  و یادداشت این در 

 : اسالمی انقالب اسناد مرکز انتشارات از حسینیان، اهلل روح ویراستاری به آن دوم چاپ

 یا والیتیه» و «استبدادیه یا تملیکیّه»  گونه دو به کلی بندی تقسیم یک در را ها حکومت ابتدا مقدمه، در نویسنده

 تحت در ملت رقاب استرقاق و استعباد بر[ را] اول قسم اساس» آن، توضیح در و( ۶۷ص. )کندمی معرفی «مشروطه

 رقاب آزادی اصل دو بر را دوم قسم اساس و «سلطان با مساواتشان از فضالً مشارکت، عدم و خودسرانه ارادت

 ۷۶ص ص. )سازدمی استوار مملکت نوعیات جمیع در سلطان شخص و همدیگر با مساواتشان و مشارکت و ملت

 حکومت تحت در مقهوریّت همین»( ع)معصومین فرمایشات و خدا کالم: که شود می مدعی سپس و( ۷۷و

 این از رقابشان تلخیص به را اسالم دین پیروان و تعبیر است حریّت مقابل نقطه که عبودیّت به را جائرین خودسرانه

 را دو هر و منقسم دینی و سیاسی به را استبداد» نیز نظر اهل گوید گاه آن و( ۷۸ص) «اند فرموده هدایت ذلت،

 هم به ایرانیان ما سیاه روزگار» که این و( ۸۵و ۸۴ص ص) «انددانسته توأم باهم و]![  یکدیگر حافظ و هم به مرتبط

 توجه( ]۸۵ص) «ساخت مشهود عیاناً را استعباد و استبداد شعبه دو این بودنِ همدیگر مقوّم و حافظ و آمیختگی

 از تمکین بالجمله و:»  نویسد می و دانسته خداوند به شرک از ای مرتبه را استبداد پذیرش ادامه، در و![ شود

 نص به بلکه است خود داشتن محروم و نفس به ظلم تنها نه ملت راهزنان و امت طواغیت خودسرانه تحکّمات

 معضوبه حریّت استنقاذ: گیردمی نتیجه و( ۸۵ص) «است احدیّت ذات به شرک مراتب از آنان عبودیت...  الهی کالم

 «بوده انبیاء مقاصد اهم از خدادادی آزادی به نشان فرمود متمتع و منحُوسه رقیّت این از رقابشان تخلیص و امم ی

 ی مقوّمه مسئولیت و سلطنت محدودیتِ و ملی حیات و سعادت سرمایه بالجمله و»: کندمی تاکید و( ۸۶ص. )است

 که آن از پس گاه، آن( ۶۲ص).« .. است[ مساوات و آزادی]  اصل دو این به منتهی همه ملیّه، حقوق حفظ و آن

 از و مسلمین نوع تکالیف اهم از» و «اسالم ضروریات و امت علیه متفق...  را اسالمیه سلطنت محدودیت...  حفظ»

 صدر در نفوذ و ترقّی چنانآن»  و مسلمین پیشرفت عامل تنها ادامه در شمارد،برمی]![  «مبین دینِ نوامیس اعظم

! کند می ارزیابی «خلفا اشخاص با مسلمین آحاد مساوات و آزادی» و «سلطنت بودن شورویّه و عادله همین» را «اول

 روزگاری» دیگر و اندشده بیدار مردم که دهد می هشدار را]![  روحانی «پرستان ظالم» دیگر فرازی در و( ۱۱۱ص)

 به حقه شریعت مقابل در مذهبی و دین را جائره دولت مشروطیتِ و المذهبی را رقیّت و اسارت این از آزادی که

 و رسوم و تیول خدمت، حسن این ازاء به و  وادار ملعونه رقیّت این از تمکین به را مسلمانان و آوردیم می خرج

 (۱۳۳ص)]![  «ببینیم خواب در مگر این از بعد گرفتیم، می ها انعام و جائزه

 !  گرفت خواهیم پی را افاضات این 
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 ظالم» درباره نویسنده که تعابیری آن همه سازد،می خاطرنشان کتاب، از دیگری فرازهای بازخوانی ادامه از قبل

 صحنه در بلکه خواب عالم در نه هم آن - نویسنده خود مورد در چندی از پس شماردبرمی روحانی «پرستان

 از که آن از پس کتاب، «خاتمه» در خبیر مجتهد این حال هر به! دانستیم کهچنان آن شودمی محقق - واقع

 درزّی منسلکین) روحانیون را آن عامالن و برده نام «استبداد ملعونه قوای» دومین عنوان به «دینی استبداد»

 از -علنی- حمایت و پشتیبانی دلیل به را گروه یک کرده، دسته دو را آنها کند، می معرفی( روحانیه سیاست

 می توضیح در نماید، می محکوم ظالمین برابر در شان سکوت خاطر به را دیگر دسته و طواغیت و فراعنه

 این و مساعدت آن به شریعت احکام محو و امت رقاب تملک در... طواغیت و فراعنه حاجت شدّت» : افزاید

« .گردید منتهی .. سیاسی استبداد با...  دینی استبداد ارتباط و اتحاد.. [ .به] اعصار و دهور مرور به سکوت،

:»  کندمی تعریف چنین را آن و برشمرده استبدادیه، ملعونه قوای از «سیّم» را «پرستی شاه» ادامه در و( ۱۷۹ص)

 قرار خبیثه رذیله این تابع را مملکت نوعیّات سایر و کشوری و لشکری امور مرجعیت[ یعنی... ]پرستی شاه

 علم اهل درزّی منسلکین حتی که است ملت ریشه و رگ در پرستی شاه رسوخ» :افزاید می و است«  دادن

 یرید ما حاکم و مایشاء فعال بر اعانت حرمت و غاصبیّت بر اسالم دین ضرورت قیام به علم با[ روحانیون]

 کبائر اعظم از دانستی که- ظلم و اعانت این در[ طلبی دنیا] ثانیه، جبلّت اقتصای به هذا مع امت، طواغیت بودن

 دین مقدسه ساحت ،]![  نامیدن دینش حفظ و بافی ترّهات به رو اختیار بی - است احدیت ذات به شرک و

 «ملت رقاب و مملکت مهام» گرفتن دست به عامل را خبیثه رذیله این سپس، و«  نماید می...  دار لکه را مبین

 که خواص برخی معرفیِ به دانسته، «لیاقتی و دانش بی و گر غارت دزد و فطرت پست رذل هر» توسط

 به که است]![  مفتخوران دسته همین خاصّه، اهل از مراد:»  نویسد می و پرداخته است «پرستی شاه» اهتمامشان

 -( ۱۸۲-۱۷۹ ص ص) «چسبانند می حکومت مراجع و والت به را خود پرستی، شاه و خواهی دولت عنوان

 می گزارش را خود سیاسی بیوگرافی و «حال شرح» عبارات این با نویسنده گویا که است متوجه گرامی خواننده

 نام قوه پنجمین عنوان به تعذیب، و تخویف و ارهاب قوه» از استبدادیه، قوای شمارش ادامه در نویسنده -!دهد

 از عذاب انواع به را «حریّت» به کنندگان دعوت و خواهان آزادی آن، به توسل با طواغیت، و فراعنه که بردمی

 نهب و االعراض هتک» و کردن مسموم و تنگ های زندان در حبس و کردن مثله و شکنجه قتل، اسارت،: جمله

 ادامه داستان این و( !! ۱۸۹-۱۸۸ ص ص)« .نشود فروگذاری هیچ و ابقا احدی بر و معذب غیرها و االموال

 !دارد
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  : االمه تنبیه کتاب از فرازهایی بازخوانی ادامه

 شاه» با مبارزه در که خواهد می دینی عالمان از هشدار، و نصیحت مقام در و کتاب پایانی های بخش در نویسنده

 ملک بقاء موجب که را عدل اساس ندارند، روا این از بیش را منکر از نهی و معروف به امر این تهاون»  ، «پرستی

 شاه ریشه و استنقاذ، را ملیّه مغصوبه حقوق و رقاب. سازند مفهوم است، انقراض مایه که را ظلم بنیان و اقامه است،

 عالج که این جالب نکته باالخره، و( ۲۰۰ص)« .براندازند مملکت از هاست خرابی تمام جنبان سلسله که پرستی

 مغصُوبه، ی فعّاله قوای انتزاع و یشاء ما فعالیت سلب و استبداد خبیثه شجره قلع به جز» را استبداد ملعونه قوای بقیّه

 ملّیه فعّالیه قوای و استوار حکمرانی بخواهانه دل اساس و برقرار، ملعونه شجره این تا» :افزاید می و ندانسته «ممکن

 اغتصاب نه و واقف حدی به امّت امجاد و احرار و آبیه نفوس استیصال و حبس و اسر و تعذیب نه است، مغصوب

 (۲۰۶ص)«  شودمی منتهی جایی به خودشان سرکوبی در صرف و ملت دارایی و هستی

 ضد و خواه آزادی تقلیدِ مرجع و مجتهد این سیاسی، -دینی فتاوی و آراء و افاضات از ای شمّه است، چنین و

 و ملت مشکالت همه ریشه ،! سیاسی فقه و فقاهت جایگاه از و اجتهاد منظر از که پرستی شاه ضد و استبداد

 عدم و اعالم «پرستی شاه» کنیریشه و مساوات و آزادی را، آنها حل راه و ،«پرستی شاه» و «استبداد» را، مملکت

 بعد سال چند! اما هزار و اما! کندمی عنوان ملت و دین به خیانت را، آن برابر در سکوت حتی و دیکتاتوری با مقابله

 و قامت تمام با که بینیم می - است کشیده دوش بر هم را دینی مرجعیت ردای فقاهت، بر عالوه باراین که -را او

 ۲۰۰ در ایران پادشاهان مستبدترین و ترین خودکامه از یکی که شتابد می حکومتی یاری و حمایت به خود توان

 در را ها برنامه و اقدامات و رسمی مواضع ترین ضددینی که این ترمهم و بود گرفته قرار آن راس در گذشته سال

 به هم را مذهب که نبود میل بی» سیاسی مطلق دیکتاتوری بر عالوه که پادشاهی. است داشته خود حکمرانی طول

 میهن و شاه خدا، عنصر سه بردارنده در که گرفت نظر در دولت برای را شعاری لذا آورد در خود اختیار به نوعی

 را دیگر تای دو[ شاه] میانی واژه شاه، رضا قدرت افزایش با که گفتند می کنایه و طعنه به برخی[ هرچند. ]است

 (۱۲۹ص/آبراهامیان یرواند/  مدرن ایران تاریخ:  از نقل به« ) .بود داده قرار الشعاع تحت

 استبدادی ماهیت با بیشتری آشنایی تا نشینیممی معاصر تاریخ از دیگری اوراق بازخوانی به بعدی، یادداشت در

 .آوریم دست به استبدادی، ضد مجتهد این حمایت مورد حکومت
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 اعالم از -عجالتا- چنانچه: که این آن و دانستم الزم را مطلبی تذکر یادداشت، این اصلیِ موضوع به ورود از قبل

 این بر مبنی ، مرام سکوالر سیاستمداران و لیبرال روشنفکران از برخی دیدگاه این خصوص در خود نهایی نظر

 و اداری و اجتماعی ساختار تغییر و پیشرفت عامل که این لحاظ به - حال هر در -رضاخان حکومت» که

 «است بوده مملکت حال به مفید مجموع در لذا و گردید مدرن سامان یک به سنّتی نظام یک از جامعه سیاسی

 ماهیتاً پهلوی سلطنت:  که حقیقت این پذیرش در لیکن بگیریم، مفروض را آن صحت و کرده نظر صرف

 حقیقتی این. دهیم راه خود به تردیدی توانیمنمی است، بوده مطلق دیکتاتوری و استبدادی معنا تمام به حکومتی

 -الئیک اصطالح به- نظران صاحب از بسیاری همچنین و رضاخانی حکومت گزاران خدمت حتی که است

 .معترفند بدان

 از بسیاری با «رسماً» و آشکارا ،خود  سلطنت دوران طول در پهلوی رضا که نیست این در شکّی دیگر، سوی از

 -صفویه از پس- کشورمان تاریخ در رویکردی چنین که برخاست، مقابله به دین ضروری احکام و مسلّم شعائر

 .است نداشته سابقه

 پهلوی حکومت ماهیت به ناظر تاریخی دیدگاه و سند چند بر داشت خواهیم ایمالحظه و مرور مقدمه، این با

 : (شاه رضا)

 کل فرمانده»...  امضای به ای اعالمیه صدور با و ش ۱۲۹۹ کودتای فردای از واقع در رضاشاه دیکتاتوری (۱

 نخست ماده و! شودمی آغاز «کنممی حکم» عبارت با ماده، ۹ بر مشتمل اعالمیه این. شود می آغاز «رضا -قوا

 شرح: رک«! )  باشند نظامی احکام مطیع و]![ ساکت باید تهران شهر اهالی تمام:»  است عبارت بدین آن

 و در»[ اعالمیه این صدور با: ]نویسدمی اعالمیه این درباره مکی حسین(. ۲۱۹ص /۳ج/ پیشین /من زندگانی

 اول کلمه و اول جمله به که درایتی و فهم صاحب هر ولی کرده، سیاه را بازار و هاکوچه و هاخیابان دیوار

 حکومتی نوع چه با و است قرار چه از آینده روزگار که یافت می در فراست به انداخت،می نظر( کنممی حکم)

 نفس» :نگاردمی چنین دیگر ای نویسنده(. ۲۳۳ص /۱ج/ایران ساله ۲۰ تاریخ:  از نقل به. )شد خواهند مواجه

 در. بود خشن و آمیزتوهین بسیار بیانیه لحن کند؟می حکم که کیست خان رضا. بود آورتعجب بیانیه، این عنوان

 (۳۷ص/همان/ پهلوی سلطنت تاسیس بسترهای: رک)« .بود شده آشکار توهینی مردم شعور به بیانیه این

 . آورد خواهیم بعدی یادداشت در را آن مشروح که دارد، خواندنی گزارشی اعالمیه این درباره مستوفی عبداهلل
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 نوکر از یکی عصری:»  کندمی نقل رضاخان بیانیه اولین صدور ماجرای از جالب ای خاطره کتابش در مستوفی

 که چسبی رطوبت هنوز. آورد ، بودند چسبانده شهر دیوار و در به ساعت همان که اعالنی و رسید راه از ها

 که است، مهاجم های قزاق رئیس رضاخان، «کنم می حکم» همان این. بود باقی بودند، زده آن به الصاق برای

 جمله این هرجا نظمیه، آژانهای فردا که گذاشتند، ،«میخوری»...  مداد، با «کنم می حکم» جلو رنود از بعضی

 چهار و بیست از بعد بطوریکه ، کندند دیوار از را اعالن اصل دیدند، اعالنات «کنم می حکم» جلو را اضافی

 «کنم می حکم» همینکه اکثر هم مردم زیرا. نماند باقی شهر دیوار و در در ها اعالن این از اثری دیگری ساعت،

 (۲۱۴ص /۳ج /من زندگانی شرح: رک)...«  بودند کنده را آنها ناخوانده یا خوانده بودند، دیده را اعالن اول

 نظامی پادشاهی نوعی واقعی، معنای به را آن توانمی که بود حکومتی رضاشاه، رژیم»: نویسدمی آبراهامیان( ۲

 دوران در بود، آمده بر نظامی پایین درجات از که[ رضاخان] ساده سرباز این» ادامه در و «کرد توصیف

 نقل به)« .شد تبدیل -خاورمیانه نگوییم اگر- ایران فرد ثروتمندترین به که کرد تصاحب ملک قدرآن حکومتش

 رضاشاه:» کندمی نقل چنین را لندن به بریتانیا سفارت گزارش سپس( ۱۳۹و ۱۳۸ ص ص/مدرن ایران تاریخ: از

 فروش با که این مگر کرد می زندان روانه را ها خانواده همه که طوری دارد، زمین به نسبت غریبی حرص

 نویسدمی چنین این بریتانیا مختار وزیر دیگر گزارشی در(. ۱۳۹ص/همان) «کنند موافقت ، وی به امالکشان

 نه دوستِ یک با مالقات یا باشد نسنجیده اظهارنظرهای چه- مشکوک مورد ترینکوچک با سیاسی مظنونین:»

 (۱۳۵ص /همان)« .شدندمی تبعید والیات به یا زندانی محاکمه بدون -حکومت محبوبِ چندان

 احترامات از کوتاهی گناهِ به را عابرین از بعضی حتی» سپه سردار اینکه به اشاره از پس مستوفی عبداهلل (۳

 تجاوزات قماش این از هم، استبداد عهد سالطین دوره در که مردم» :نویسدمی میگرفت، شالق باد به]![  الزمه

 (۵۳۶ص/پیشین: رک)]![  «ببرند پناه ملجا کدام به که بودند مانده متحیر و مات همه بودند، ندیده

 حکومت دار نشان و نام نوکران از و ایران در انگلستان هایسیاست به سرسپردگان کهنه از زاده تقی حسن (۴

 یا و اختیار ترینکوچک مملکت، سراسر در کس هیچ» :گوید می خود ارباب دیکتاتوری توصیف در رضاخانی

 ای نتیجه نه و بود ممکن نه مقاومتی چنین اصوالً و نداشته وقت سلطان مطلقه قدرت و اراده برابر در مقاومتی

 (۷۵ص/پیشین /اصول و قدرت نفت،: رک)« .آورد می بار به
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 قدس آستان التولیه نایب به اینامه طی ۱۳۱۴ سال در داشت، زادهتقی مشابه وضعیتی که فروغی محمدعلی (۵

 خون نر شیر کف در: نویسد می شد، اعدام هم بعد چندی و گرفته قرار رضاخان غضب و خشم معرض در که

 مغضوب و معزول خوانی شعر همین خاطر به گویا نیز خودش و. ای؟ چاره کو رضا و تسلیم غیر - ای خواره

 .(۲۷۳ص /۶ج /ایران ساله ۲۰ تاریخ: رک! )شودمی

 . نوشت بازخواهیم باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - نهم و پنجاه یادداشت

 به اعتراضی ترین کوچک که روحانیونی برعلیه خشن اقدامات و مردمی ضد و دینی ضد های سیاست اما

 نمونه چند به بود، تر آمیز جنایت و تر گستاخانه و تر تند بسیار داشتند، پهلوی حکومت عملکرد و هابرنامه

 :شود می اشاره

 حضرت حرم وارد نامناسب پوششی با رضاشاه خانواده ،۱۳۰۷ سال فروردین روزهای اولین در (۱

( یزدی حائری نزدیکان از) بافقی محمدتقی شیخ مردمی، اعتراضات از پس که شوند می قم در( ص)معصومه

 بالفاصله او و رسد می رضاخان اطالع به تلفنی ماجرا، این خبر. کند می دعوت شرعی حجاب رعایت به را آنها

 ناسزای و فحش چند دادن از پس و گرفته کتک باد به را شیخ لگد و مشت با و شده حاضر حرم و قم در

 عبدالکریم شیخ وساطت با ماه ۵ از پس که این تا کند می زندان روانه را وی،  مردم چشم جلو چارواداری

 (۶۲۱ص /۱ج/اسالم جهان دانشنامه: رک) گردد می تبعید شهرری به و آزاد زندان از حائری

 درگیری از پس و مواجه شهربانی های آژان آمیز توهین هجوم با منزلش، در مدرس، سال، همان ماه مهر در (۲

 بسیار وضعیتی در شهر، آن در سال ۹ قریب و تبعید افغانستان مرز نزدیکی در خواف شهر به و دستگیر فیزیکی

 ای نامه نوشتن با روزی که بوده چنان خواف در او زندگی شرایط. شود می زندانی فرسا طاقت و سخت

 دشوار حیث هر از من زندگی» :داردمی بیان گونهاین را خود وضعیت مشهد در بهار احمد شیخ به مخفیانه

 که مدرس عمر اواخر در که نوائی نام به شخصی از بهار الشعرای ملک« !ندارم لحاف و نان حتی است،

 یک رفتم، خواف به( مدرّس) او دیدار به من:»  کند می نقل بود شده ایجاد وی با مالقات برای گشایشی

 ۹ از پس حکومت باالخره «بود خمیده او پشت و ژولیده و دراز ریشش و سر موی و بود شده نابینا چشمش

/  آزادی قهرمان مدرس: رک باره این در! )رساند می قتل به را او محبس در و داده انتقال کاشمر به را او سال

 که دیدیم»[ روحانیون ما( : ]معروف واعظ) راشد مرحوم قول به و( ۷۸۱-۷۷۹ ص ص /۲ج/مکی حسین

 /مدرس سیاسی زندگی) «کردیم تماشا همه ما و کشتند و نمودند زندانی و بردند[ را مدرس] و رفتند چگونه

 !آورد سرشان بر را هولناک بالی آن رضاخان بدست نیز خداوند و( ۲۷۲ص/ طاهری صدرالدین سید

 از محلی واعظ یک...  ۱۳۱۴ تیر ۲۰... تاریخ در» :است کرده خالصه چنین را گوهرشاد واقعه آبراهامیان (۳

 بر سنگین های مالیات و دولتی گسترده فساد همچنین و «کفرآمیز های نوآوری» این کردن محکوم برای فرصت

 در آنان. شد جوارهم روستاییان و بازاریان از بسیاری برانگیختن موجب امر این. کرد استفاده مصرفی، کاالهای
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 شرور شاه این از را ما حسین، امام» و «است دوران یزید شاه» :دادندمی شعار و شدند متحصن رضا امام حرم

 و استان نظامی نیروهای زیرا بودند حوادث این شاهد ناتوانی با متوالی روز چهار طی محلی مقامات «دار مصون

 صحنه وارد آذربایجان از کمکی نیروهای[ باالخره. ]بودند کرده سرپیچی حرم حریم به تجاوز از شهر پلیس

 ۱۰۰ از بیش و برداشتند جدّی هایجراحت غیرنظامی نفر ۲۰۰ کشاکش این در. آوردند هجوم حرم به و شدند

 معترضین به شلیک از که سربازی سه و حرم متولی بعدی های ماه در. شدند کشته کودکان و زنان جمله از نفر

 (. ۱۷۵و۱۷۴ ص ص /همان /ایران مدرن تاریخ: رک)« .شدند اعدام بودند، کرده سرپیچی

 . کرد خواهیم گزارش را دیگری مورد باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - شصتم یادداشت

 ( رضاخانی دولت مردمی ضد و دینی ضد اقدامات و ها سیاست از دیگر مورد یک )

 در بانوان حجاب ممنوعیت مراسمی، برگزاری و بخشنامه صدور با دولت ش۱۳۱۴ ماه دی ۱۷ روز در (۴

. کرد ممنوع را حجاب که بود کشوری اولین ایران:»  شده گفته باره این در. کندمی اجرا و اعالم رسماً را مالعام

 نقل به)  «بود مردم بعدی شدید نشینی عقب دالیل از یکی ش۱۳۲۰ سال تا قانون این وحشیانه و خشن اجرای

 فرار کشور از مردم از بسیاری بخشنامه این اجرای با و( ۱۶۹ص /کدی.آر نیکی/ ایران انقالب های ریشه: از

 عراق بصره به دولت مامورین توسط زنان حجاب کشف ترس از خرمشهر اهالی از زیادی عده جمله از کردند،

 (۴۲ص /۴۰ش /پویا اندیشه مجله: رک. )گریختند

 درباره تاریخی منابع در که است گزارشی هزاران بلکه و صدها از شماری انگشت موارد تنها گفتیم چهآن 

 روحانیون که این جالب و است آمده رضاخان حکومت دیکتاتوری و استبدادی ماهیت و مستبدانه عملکرد

 سلطنت دوران تمام در داشتند عام مرجعیت که مجتهدی دو عنوان به اصفهانی و نائینی بخصوص اول طراز

 از باالتر بلکه ،!کردند پیشه سکوت و نداشتند -علنی شکل به- حکومت عملکرد به اعتراضی تنها نه رضاشاه

 و ابتذال که این با استبداد، با مبارزه «وجوب» منادی و دین، منظر از مشروطیت تئوریسین عنوان به نائینی آن،

 بلکه نکرد اعتراضی تنها نه کرد می نظاره پهلوی سلطنت در را مطلقه استبداد حاکمیت و مشروطیت نابودی

 با صمیمانه روابط برقراری ضمن پشتیبانی، این قبال در البته و برخاست رضاخانی دولت از حمایت به آشکارا

 !گردید مند بهره او دولت مالی های حمایت از هم باز رضاخان ثنای و مدح! عنداللزوم و حکومت

 هیچ داشت ایران در محدودی مرجعیت که نیز حائری عبدالکریم شیخ مرحوم دوران، آن در که است ذکر شایان

 محافظه رویکرد این مورد در لیکن نداد، نشان خود از حکومت عملکرد به علنی اعتراض و تند واکنش گونه

 اساس بر را قم علمیه حوزه ۱۳۰۰ سال در ایشان -اوالً:  است تأمل شایسته چند مالحظاتی وی سوی از کارانه

 نوبنیاد، حوزه این حفظ که داشت باور مهم این بر صادقانه و بود نهاده بنیان داشت وجود واقعاً که ضرورتی

  .باشدمی او وظیفه ترینمهم دینی علوم احیای و پاسداشت برای

 ورود موجب و علمیه حوزه نابودی به رضاخانی، دولت با تنش و مقابله ترینکوچک که بود باور این بر - ثانیاً

 از کار این دانست می خوبی به زیرا. شد خواهد منجر جامعه در دین ضعف به رو حیات به شدید ایضربه

 !کند چنان که است ای بهانه بدنبال او بلکه و آیدبرمی رضاخان حکومت
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 و زندگی لیکن باشد داشته شیخ رویکرد این بر ایرادی و اشکال کسی است ممکن اینکه از نظر قطع -ثالثاً

 هر که، این ترمهم و. است نکرده اظهار تردیدی او اخالص و تقوا در کسی تاکنون که است بوده چنان او حیات

 قابل او سیاسی های عملکرد و مواضع از ایپاره بر موردی و جزئی اشکاالت و ایرادات واقعاً است ممکن چند

 و سیاسی نظران صاحب از بسیاری لیکن -است محتمل معصومی غیر هر مورد در این و -باشد طرح

 ارزیابی دینی و خدایی ای انگیزه از برخاسته و عاقالنه و دوراندیشانه را شیخ اصلی و کلی مواضع غیرسیاسی،

 .اند کرده

 .بود نکرده دیکتاتوری با مبارزه لزوم و استبداد با مبارزه ادعای شیخ گاه هیچ -رابعاً

 . پرداخت خواهیم ایخاطره ذکر به باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - یکم و شصت یادداشت

 اشرف نجف از بازگشت از پس اولیه هایسال همان از[ ایشان پدر( ]رض)احمد میرزا آقا: کردمی نقل پدرم مرحوم

 و پرداخت وی های خودکامگی با علنی مبارزه و مقابله به بود سپه سردار گیریقدرت آغاز با مصادف که زنجان به

 مردم و کرده مقایسه یزید و معاویه با! رسم و اسم با را او منبر باالی در سلطنت، تخت به وی جلوس از پس حتی

 و روحانیت جایگاه به رضاخان شخص توهین و قم واقعه از پس. انگیختبرمی دیکتاتوری حکومت علیه بر را

 از هم با آشنایی سابقه که- حائری عبدالکریم شیخ مرحوم سکوت به اعتراض قصد به احمد میرزا آقا بافقی، شیخ

 اعتراض او به شیخ نزدیکان از نفر چند حضور با خصوصی جلسه یک در حضور با و رود می قم به -اند داشته نجف

 پس! بنشیند که فهماند می او به اشاره با اما دهدنمی او به پاسخی جلسه آن در شیخ اید؟ کرده سکوت چرا: که کندمی

 آن و نهی حکومت با مبارزه از را شما من! برادر: گویدمی شیخ کنندمی خلوت هم با نفر دو که وقتی حاضرین، رفتن از

 اعتراض ترینکوچک اگر من لیکن دهید انجامش دانید می صالح و خود وظیفه را کار این شما اگر. کنمنمی تخطئه را

 دین مصلحت به را این من و کرد خواهد نابود را حوزه این است آن مترصد که رضاخان باشم داشته حکومت به علنی

 به حتی و هستم نظر تحت سخت من که است این نگفتم تو به دیگران حضور در را نظرم که این علت و. دانمنمی

 مصلحت این احمد میرزا آقا! بیمناکم اکنون نیز تو جان به جهت این از و ندارم اطمینان هستند برم و دور که کسانی

 از کرد می نکوهش نائینی از شدت به منبر باالی بر که این با نیز پس آن از و. پذیرد می و یافته عاقالنه را شیخ سنجی

 ماه چند و دستگیر تهران در احمد میرزا آقا قم، از برگشت هنگام و سفر همان در هرحالبه. نمود می یاد احترام با شیخ

 شیخ که آن از بعد و( رض)احمد میرزا آقا وفات از پس گفتمی پدرم مرحوم. گیردمی قرار نظر تحت و حبس در

 روان اش محاسن بر دیدگان از اشک که حالی در و نشیندمی جنازه سر باالی بر خواند، نماز او جنازه بر( ره)عبدالکریم

 بود؟ رفتن وقت چه اآلن خدا، برکشیده شمشیر ای! برادرم: گویدمی شنیدند، جنازه سر بر حاضرین که صدایی با بود

 و نائینی برای وجه هیچ به بود درگیر آنها با حائری که تهدیداتی و ها محدودیت و ها محذوریت که است واضح پر

 جان رضاخان، حکومت جانب از خطری رو این از بود ایران از خارج آنها اقامت محل اوالً زیرا، نبود، مطرح اصفهانی

 اقدامات نیز نجف علمیه حوزه کارکرد و مدیریت در دلیل همین به توانستنمی ایران دولت ثانیاً کرد، نمی تهدید را آنان

 به نسبت کم دست خان رضا های جنایت برابر در نجف علمای دیگر و دو آن سکوت لذا. باشد داشته جدی خرابکارانه

 خصمانه عملکردهای آن رغمعلی را نائینی صمیمانه روابط ادامه بلکه تابدبرنمی را توجیهی هیچ تنها نه مدرس شخص

 این و داد نسبت نائینی دنیاطلبانه هایانگیزه به جز تواننمی دینی، شعائر و روحانیت به نسبت رضاخان شخص و دولت

 .گذاردنمی باقی او هواداران برای را «مالی ماست» گونههیچ جای هاواقعیت

 . پرداخت خواهیم آن به که دارد وجود جالب سندی باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - دوم و شصت یادداشت

 عمال وحشیانه اقدامات و ها قلدری که بود نگذشته رضاخان توسط بافقی شیخ زدن کتک از ماه چند از پس

 با مدرس هایدرگیری هم علت همین به و رسید خود اوج به مردم نوامیس و مال و جان علیه بر دولت

 که نویسدمی رضاخان شخص به! خصوصی نامه یک نائینی دار و گیر همین در بود شده شدیدتر حکومت

 با شهربانی مأموران نامه، این نگارش از پس هفته چند دقیقا که است گفتنی. است تامل قابل نکات حاوی

. کنند می زندان و تبعید روانه و دستگیر را وی آمیز توهین و وحشیانه عملیاتی با و مدرس خانه به شبانه یورش

 :پردازیممی آن درباره نظر مورد نکات ذکر به سپس کرده، مرور را نامه از فرازهایی

 تقدیم و دعاگویی مراسم ادای از بعد- سلطانه تعالی اهلل ادام پهلوی شاهنشاه اقدس اعلیحضرت مبارک حضور»

]![  وظایف اهّمِ از اقدس ذات]![  پروری دین و جهانبانی ایام دعای همواره: دارد می معروض خیریه، ادعیه

 موهبت حفظ عهده از دائمیّه ی قَویمه ی قوّه یک اذخار و محکم سدّ تهیهِ الحقه، اعصار برای.[ ... است]

 خواهد مبارک خاطر مکنونات اهم از... برآید تواند خوبی به]![ همایونی اعقاب در اسالمیه سلطنت عظمای

 است پشتیبانی ،]![ همایونی اعقاب در سلطنت استقالل حفظ برای از که اسالمیه دیانت مقدسه قوه آن و... بود

 حفظ و الحاد و زندقه و کفر را آنها اظهار و شکن دندان است سنگی خبیثه، مکنونات آن مقابل در و قویم بس

 که را مبارک قلب. .. عصر ولی حضرت که است امید]![ ... دانسته واجبات اهم از را اسالمیه سلطنت استقالل

 در سلطنت استقالل قویم پشتیبان این تقویت و حفظ در و فرماید محافظت.. ]![ .است الرحمان اصبعی بین

 علما آقایان غیرمسئوله وزارت مقام و تدارک... فرمود خواهند]![ پهلویّه فعالیت و عنایت بذل]![ همایونی اعقاب

 خواهند جدید رونق ایران پرستدین ملت قلوب در را اقدس ذات محبوبیت و رعایت دینیّه، شعب در را

 خواهند ادا را پروری دین حق و محافظت انهدام از]![ را اعقاب در سلطنت استقالل قویم پشتیبان و بخشید

 /سیاست و اجتماع عرصه در مرجعیت: از نقل به) «ش ۱۳۰۷/۶/۱ النائینی الغروی حسین محمد الداعی-. فرمود

 (۶۳-۶۱ ص ص /پیشین

 که این ضمن. شود می نگهداری جمهوری ریاست اسناد مرکز در اکنون هم نامه این اصل که است ذکر به الزم

 مفاد. کنیممی دعوت کردیم نقل االمه تنبیه کتاب از که فرازهایی با نامه این جمالت مقایسه به را محترم خواننده

 . کرد خواهیم بررسی بیشتر را نامه این
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - سوم و شصت یادداشت

 :است ذکر قابل ذیل نکات رضاشاه، به نائینی نامه درباره

 !نمایدمی جلب نامه، نگارش تاریخ به را خواننده توجه مجدداً( ۱

 کتاب در مذکور تعابیر. کندمی عنوان رضاشاه! «پروری دین» دعاگوی همواره را خود نامه، این در نویسنده( ۲

 .سازم می نشان خاطر را «پرستی شاه» و «دینی استبداد» خصوص در «االمه تنبیه»

 از پس پسرش، جانشینی درباره زیادی حساسیت و نگرانی سلطنت، آغاز از رضاشاه که است ذکر به الزم( ۳

 مانند- نزدیکش اطرافیان کشتن علل از یکی زیاد احتمال به و( محمدرضا کم سن دلیل به. )داشت خود،

 این درک با نائینی! گویا. است بوده موضوع این با ارتباط در آنها ناحیه از خطر احساس -غیره و تیمورتاش

 اسالمیه سلطنت عظمای موهبت حفظ» یعنی مهم این به اش، نامه در مکرراً اعلیحضرت خوشایند برای مطلب،

 !کندمی تاکید «همایونی اعقاب در

 این همه، این با. است عقالنی توجیه حتی و دینی مشروعیت هرگونه فاقد «موروثی سلطنت» تردید بدون( ۴

بقای ) نامشروع تاسیس این حفظ برای کند می توصیه رضاخان به پرستی، شاه ضد و استبداد ضد مجتهد

 سوء و. نماید «اذخار»  ،«دائمیّه قویمه قوّه» و تهیه «محکم سدّ» و بکند فکری( همایونی اعقاب در سلطنت

 !  دهد می آموزش وی به منظور این برای را دین از استفاده

 مقدسه ی قوّه» بلکه تراشد،می دینی مشروعیت تلویحاً تنها نه نامشروع، بنای این برای نامه، بعدی فراز در( ۵

! کند می معرفی «قویم بس پشتیبانی» ، «همایونی اعقاب در سلطنت استقالل حفظ برای» را «اسالمیّه دیانت ی

 ! اصول از فروع استنباط و اجتهاد معنای است این

 عبارت. کند می توصیف «الرحمن اصبعی بین» -جنایات همه آن علیرغم- را رضاخان «مبارک قلب» نائینی( ۶

 یقلّبها  الرحمن اصابع من اصبعین بین المومن قلب» : فرمود که است( ع)علی از حدیثی از مأخوذ ،! مدیحه این

 بخواهد که طور هر را آن او و است، رحمان خدای انگشتهای از انگشت دو میان مومن، دل) «یشاء کیف

 حاال، ولی! دانستمی خدا به شرک را پرستی شاه که استبداد ضد فقیهِ این دیانت و تقوا است این و( «بگرداند

 میثاقهم نقضهم فبما:»  فرمود که شود می شریفه آیه این بارز مصداق و کند می بازی خدا دین با گونه، این

 (۱۳ آیه /مائده سوره) «به ذکّروا ممّا حظّاً سُوان و مواضعه عن الکلم یحرّفون قاسیّه، قلوبهم جعلنا و لعنّاهم

 خود، «اعقابِ در سلطنت استقالل قویم پشتیبان» تدارک برای که دهدمی رهنمود رضاخان به پایان در و( ۷

 اقدس ذات محبوبیت» تا کند «رعایت دینیّه، شعب در» فقط هم آن «را علما آقایان[ ؟]! غیرمسئوله وزارت مقام»
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 مدرس که روزهایی همان در درست و جمله آخرین در و! بیابد «جدید رونق ایران، پرستدین ملّت قلوب در

 ایّام:»  کند می دعا چنین را اعلیحضرت رود،می تبعید و زندان به و دستگیر رضاخان عمّال لگد و مشت زیر در

 تحریف و فروشی دین و تملق همه این که کند گمان کسی بازهم اگر!  «باد مستدام]![  پروری دین و جهانبانی

 چنان و دین چنین:  گفت صراحت کمال با باید است، بوده دین حفظ برای سنجی مصلحت باانگیزه شریعت،

 ! باد نابود مصلحتی

 . نوشت خواهیم هم باز باره این در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - چهارم و شصت یادداشت

 قبال در داشت ادامه( ش۱۳۱۵ سال) عمر آخر تا رضاخان« !  ی اسالمیّه سلطنت»  با نائینی متقابل و گرم روابط

 اساس بر که اش مرجعیت و وی از مالی هایحمایت پهلوی، حکومت از نائینی سیاسی های حمایت

 جبران المال بیت از( مالی) رانت با پهلوی، دولت سوی از گرفت، می صورت نائینی بار خفت های درخواست

 .گردید می

 :گذاریممی وا شده معرفی منبع به مراجعه به را اسناد بقیه مالحظه و کرده بسنده باره این در سند چند نقل به

 از بعد - اقباله دام خارجه جلیله وزارت اکرم اجل مستطاب جناب خدمت - الرحیم الرحمن اهلل بسم -»  

 حاج معظمشان اخوی و.. .علی میرزا حاج االعیان عمدتی جنابان شود شود می عرض تحیت و سالم اهدای

 آن ابالغ و رخصت صدور. وکیلند احقر جانب از آن ایفاد و روپیه حواله خرید در مستقالً هرکدام ،... آقا حیدر

 در مرجعیت: رک« )۱۳۰۹ خرداد ۱۴ /النائینی الغروی محمدحسین االحقر...  است مامول الزمه موارد به رسماً

 (۶۴ص/  همان/ سیاست و اجتماع عرصه

: رساندمی عالی عرض به نائینی، اهلل آیه حضرت - ۱۳۰۹/۴/۸ ثبت تاریخ - ۲۳۵۳ نمره - وزرا ریاست»  -

 فروش بلور علی میرزا حاج توسط به روپیه خرید به راجع خارجه امور وزارت عنوان به که کریمه ی رقیمه

 کمیسیون نظر تحت در و محدود ایران از خارجی اسعار خروج چون بخشید، وصول فیض بودند، فرموده اشعار

 (همان) «است احتیاج طرف حدود چه در روپیه خرید فرمایند معین است مقتضی است، مخصوص

 شده نوشته خارجی اسعار کمیسیون به...  ۱۳۰۹/۷/۷ - ۴۶۳۳ نمره مراسله بموجب - وزرا کابینه یادداشت»  -

 عتبات مقیم نائینی، آقای االسالم حجت عنوان به فروش بلور علی میرزا حاج توسط تومان، هزار یک ماهی که

 (۶۸ص/همان) «کند صادر برات

 نمودند تصویب ۱۳۱۵ ماه مرداد ۲۸ جلسه در وزرا هیات - ۱۳۱۵/۵/۲۹ تاریخ به ۶۶۵۸ نمره - وزرا ریاست»-

 -شود داده دولت اعتبارات محل از نائینی اهلل آیت مرحوم ترحیم مجالس مخارج بابت ریال ۱۰۸۷ مبلغ که

 (۸۰ص/همان) «جم محمود

 آقای تقاضای مورد اسعار به راجع ،۱۳۱۵/۷/۱۴ مورخه ۸۹۹۱ شماره نامه وصول اعالم با -وزرا ریاست» -

 و شود صادر اسعار خرید پروانه شد داده دستور  عجالتاً که دارد می اشعار نائینی، مرحوم پسر علی آقاشیخ

 ملی بانک به و صادر ریال ۵۰۰۰ مبلغ به بود مشارالیه نام به وجه حواله برای که درخواستی میزان به پروانه

 ( ۹۱ص/همان) «مالیه وزیر. نمایند حواله نائینی آقای وجه در عراق در را مزبور مبلغ شد داده اجازه
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 حمایت از مندی بهره برای کار جنایت و فاسد دیکتاتور یک درباره اغراق و تملّق و ثناگویی نرود گمان البته

 استبداد و خواهیآزادی سوابق و گذشته ادعاهای علیرغم منصب، و مقام به یابی دست یا و سیاسی و مالی های

 مدعیان و مآب فرنگی سرسپردگان بلکه داشت، نایینی مانند دین عالمان از برخی به اختصاص ستیزی

 ذلیل دست آلت و اراده بی نوکر را خود رسماً بعدها که -نیز زادهتقی حسن مانند طلبی مشروطه و روشنفکری

 و زندان در استبداد، و دیکتاتور با مبارزه جرم به مدرس که روزهایی همان در که بودند -کرد معرفی رضاخان

 مستبدانه اقدامات اوج در و( ش۱۳۱۴ /م۱۹۳۴ سال در زاده تقی. پرداختند ظالم از مداحی به بردمی سر به تبعید

 و نمود ظهور بزرگی رهبر...  کرد یاری را ایران پروردگار» : گویدمی چنین نطقی طی لندن در رضاخان

 را مجلس اول دوره ملیون آرمانهای از بسیاری او ارشاد و رهبری...  گرفت خویش کف در را ملت سرنوشت

 علیرغم رهبری که( ۳۶۷ص /۱ج /آدمیت فریدون  /ایران مشروطیت نهضت ایدئولوژی: رک)  بخشید تحقق

 !!نداشت نوشتن و خواندن برای کافی سواد زیرکی و هوشمندی
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - پنجم و شصت یادداشت

 از پس - دارد نائینی علمی شخصیت به نسبت ای هواخواهانه ارزیابی کل در گفتیم که - حائری عبدالهادی

 به جالبی اطالعات وی، سیاسی حیات سوم دوره درباره «نائینی زندگی از مشخص مرحله سه» کردن برجسته

 از گزارشگر که نداریم دست در سندی گونه هیچ ما حاضر، حال در:»  نویسد می و داده دست به او پسر از نقل

 با گرفته صورت اقدامات شاه، رضا دوره ایران در. باشد عراق یا ایران پادشاهان از یکی ضد بر نائینی فعالیت

 اقدامات آن ضد بر مسلماً ای نائینی چنان و نبود سازگار مشروطیت انقالب دوره در نائینی اندیشه و کار شیوه

 اقدامات آن از یکهیچ به رضاشاه دوره نائینی که نشنید کسی تنها نه ولی[ شود توجه] خواست می بر مبارزه به

 ،  گری روحانی و علما به رضاشاه دستگاه عالقگی بی رغم به نامبرده، که هستیم آگاه ما بلکه باشد، کرده اعتراضی

 رضاشاه از نائینی، علی میرزا حاجی نائینی، بزرگ فرزند یکبار. داد ادامه رضاشاه با همچنان را خود دوستی پیوند

 به[ شود توجه] کربال تربت مقداری و انگشتری حلقه یک از بود عبارت که را]![  نائینی هدایای و نامه کرده، دیدن

 و تشیع: رک]![ )  «فرستاد می رضاشاه برای تبریک تلگراف معموالً نائینی نیز مذهبی اعیاد بمناسبت. کرد تقدیم وی

 (کتاب نویسنده برای نائینی فرزند خصوصی نامه از نقل به - ۱۹۵ص /ایران در مشروطیت

 درباره. گذشت سلطنتی هایکاخ در استراحت و! «شاهان سایه زیر زیستن» به نیز نائینی عمر پایانی هایسال! آری

 بسیار شده، بیان «وی با نائینی فرزند وگویگفت»  در چه آن اساس بر حائری گزارش نیز،! خیری به عاقبت این

 پیوند نیز غازی، ملک و فیصل ملک یعنی عراق، در خود معاصر پادشاه دو با نائینی»: است تأمل قابل و جالب

 بیمار سختی به نائینی که هنگامی ، خ۱۳۰۶ /م۱۹۲۷ سال در![ گویندمی این به پرستی شاه با مبارزه] یافت دوستی

 فیصل خ،۱۳۰۸ /م ۱۹۲۹ سال در. آمد او دیدن به فیصل ملک کردند، بستری بغداد خاور در کراده در را وی و شد

 نائینی غازی ملک پادشاهی خالل در. نشست رایزنی و گفتگو به علما دیگر و اصفهانی و نائینی با و رفت نجف به

 کاخ از یکی در رفته بغداد به غازی ملک ویژه میهمانِ عنوان به نائینی بار این شد، بیمار باز نایینی ،( م۹-۱۹۳۳)

 که بود روزهایی همان در سلطنتی های کاخ در زیستن این و( ۱۹۶ص/ همان: رک)« ]!![ .بزیست سلطنتی های

 ! نداشت گرما و سرما از پوشش برای لباس و جوع سدّ برای نان رضاخانی، زندان و تبعید در مدرّس

 علمیه های حوزه مدیریت» سوی از روزها، این که! آور نام مجتهدی درباره تاریخی حقایق از! ای شمّه بود این

 تقوا! «تجمع» با عالم فرهیختگان تا شود،می برگزار المللیبین کنگره! او مهاجرت سال یکصدمین مناسبت به «کشور

 و دانایی و درایت و بصیرت همه این به! شوند آشنا مرد این وجود در سیاست و فقاهت و علم و پارسایی و

 !؟«نباشید خسته» و «آفرین» جز گفت توان می چه! مدیریت

 . گرددمی تقدیم شد، گفته چه آن همه بندی جمع در نکته چند بعدی یادداشت در
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - ششم و شصت یادداشت

 :شد گفته چهآن از گیری نتیجه و نکته چند

 سیاسی زندگی در طلبانه دنیا ایانگیزه و تباه عملکردی و -دانستیم که- چنان آن سوابقی داشتن رغم به نائینی( ۱

! مقدّس و محترم و موجّه ایچهره دارای علمیه، هایحوزه و طلّاب و دینی علمای عموم نزد ما روزگار در خود،

 در «تاریخ علم» و «تاریخ» به اعتنایی بی و توجهی بی عواقب و آثار از یکی گر بیان ،!بصیرتیبی همه این و. است

 .باشد می ما دینی و علمی مراکز

 و سنت کتاب،:  است شده تعریف «دینی معرفت» برای اصلی منبع سه اسالمی، «شناسی دین» در که دانیم می( ۲

 فهم و کشف راه تنها که است،« ( ع)معصوم عملی و نظری سیره» همانا -عمده طور به- سنت از منظور و.  عقل

 می سخن یک فهم کلی اصول از برخی کارگیری به کنار در «تاریخ علم» طریق از تاریخی های آگاهی کسب آن،

 و مفقود ما، علمیه های حوزه آموزشی نظام در علم، این که است سال هزار از بیش تاسف، کمال با ولی. باشد

- تنزّل این و آمده پایین فرعی و فردی مطالعات یا و تفننّی اشتغاالت حد تا آن علمی مرتبه و جایگاه و مهجور

 .است گردیده باعث ما، اول طراز عالمان میان در را هولناکی تاریخی بصیرتیبی -شد گفته که همانطور

 کسب سیاسی، و اجتماعی هایفعالیّت در خصوص به ،«بصیرت» داشتن لوازمِ و عوامل از یکی تردید بدون( ۳

 رخدادهای اصلی بازیگران و ها شخصیت به راجع خصوص به و رویدادها و حوادث درباره تاریخی های آگاهی

 محدود ایعرصه در ولو - خواهدمی که کسی هر برای ویژه به دانایی این به یابیدست. است گذشته در جامعه مهم

 انکارناپذیر ضرورتی شود، عمومی امور در فعالیت و دخالت هرگونه یا و اجتماعی - سیاسی گری کنش وارد -

 .است

 برای مهم منبعی «بصیرت» اعطای بر عالوه تاریخی، هایشخصیت عملکرد از و تاریخ از علمی و دقیق آگاهی( ۴ 

 .است عموم برای عمل در آموزی درس و گیری «عبرت»

 سیاست وارد ما، کشور در که کسانی حتی امروزه اهمیت، و ضرورت این فهم و درک عدم علت به متاسفانه لیکن،،

 و سازیتصمیم جایگاه در حکمرانی نظام در یا و شده سیاسی عرصه در گریکنش و آفرینی نقش و ورزی

 و الزم سیاسی و تاریخی های آگاهی فقدان لحاظ به اند،گرفته قرار سیاسی عالی های مدیریت یا و گیریتصمیم

 خسارت و ها آسیب سبب، همین به و نبوده برخوردار یادشده های مقام تصدی برای ها صالحیت حداقل از کافی،

 .شودمی وارد مردم و کشور به فراوانی های

 به «حدیث» یک و دیگر نکته یک - بود خواهد بحث مورد موضوع هاییادداشت آخرین که - بعدی یادداشت در

 . شد خواهد تقدیم ختام حسن عنوان
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 «نائینی میرزای المللی بین کنگره برگزاری» بهانه به - (پایانی و) هفتم و شصت یادداشت

 و دانشجویان و حوزوی و دانشگاهی و کرده تحصیل اقشار میان در حتی تاریخی های آگاهی و دانایی کمبود( ۵

 ما، کشور در تاریخ آفرینان نقش و سیاسی گران کنش و هاشخصیت اغلب که گردیده موجب دینیه، علوم طالب

 عمومی های داوری در عملکردشان، حقیقی ارزش و واقعی شخصیت با متناسب را، خود شایسته و بایسته جایگاه

 هایشخصیت درباره خود های ارزشداوری اغلب در خصوصاً، شده یاد اقشار و عموماً ما مردم. باشند نداشته

 و روال همان بر را آنها یا و ستایند می تقدس حد در یا روشن، مالکِ و معیار و دلیل داشتن بدون را آنان تاریخی،

 صنفی های وابستگی یا و عاطفی های دلبستگی و جهات بنابر را همه که این یا و. کنندمی تحقیر و تقبیح و ذمّ رویّه

 !نمایند می قدح یا مدح و نشانده رتبه یک در خائن و خادم و طالح و صالح از اعم غیره و

 و سیاسی و اجتماعی های شخصیت درباره نیز، امروزه که شود می باعث گذشتگان، و تاریخ به رویکردی چنین

 خطاهای و آزمون تجربه آن، عینی نتیجه که شویم، ارزشگذاری در خطا و معرفت در کژتابی دچار دینی، و علمی

 نهایت در که است مان زندگی در اجتماعی و سیاسی گیرهای موضع و ها تصمیم و ها انتخاب در متوالی و مکرر

 پرستیدن، تراشیدن، _ است حرف سه این سرنوشتم ولیکن: که یابیم می شاعر توصیف این مشمول را خود

 ! شکستن

 : کنم می دعوت حدیث یک متن در تأمل به را محترم خوانندگان هایادداشت این ختام حسن برای اما

 را رهبان و احبار امثال: نوشت - سعدالخیر به اینامه در -( ع)باقر محمد امام: است آورده چنین کافی در کلینی

 ماکانوا و تجارتهم ربحت فما) و کردند تحریف و کتمان را[ انجیل و تورات] کتاب حقایق که همانان بشناس،

 معانی و کنندمی مراعات را قرآن الفاظ که همانان بشناس،[ اسالمی] امت این میان در را آنها امثال آری، ،( مهتدین

 و هوا جلوداران[ یعنی آنان] هرگاه و دمخورند[ قدرت] سرانِ و بزرگان با اینان. نمایند می تحریف را آن حقایق و

 همراهی کس آن با[ اسالمی امت نماهای] رهبان و احبار این[ دهند ذائقه تغییر و] شوند گوناگون و پراکنده هوس

 و امثال اینان...  دانش و علم از عده این بهره است این و باشد برخوردار بیشتری دنیای و[ و قدرت] از که کنندمی

 محمدی/ الحکمه میزان: رک) «نابودی و هالکت مهتران و اند هوس و هوا جلوداران و هستند رهبان و احبار اَشباه

 (۵۵۲-۵۵۱ ص ص /۹ج/ شهری ری

 

 .اند «حقیقت» گر جستجو و «حق» پیرو که آنان بر سالم و درود و


