
  نيما احمدپور
در ايران هرگون�ه تحول اجتماعي، ناگزير اس�ت 
كه نخست تكليف خويش را با پديده دين روشن 
سازد. وجود اين حقيقت موجب شده است در ادوار 
گوناگون تاري�خ معاصر، صاحبان ت�اج و تخت در 
مواجهه با اين پديده، رويكردهايي متفاوت و حتي 
متضاد برگزينند و طبعاً پيامدهايي از همين جنس 
را نيز شاهد باشند. در مقالي كه هم اينك پيش روي 
شماست، فراز و فرودهاي تعامل رضاخان با اسالم 
و تش�يع در ادوار گوناگون ظهور و س�لطنت وي 
مورد بازخواني قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد.

  
در زمينه موضوع ارتباط رضاخ��ان با روحانيت، ابتدا 
بايد ببينيم اساساً ارتباط او با مقوله دين چه بوده است 
و آيا اصوالً باور و اعتقاد ديني داش��ته يا نداشته و به 
عبارتي فرد دينداري بوده يا نبوده است. پس از روشن 
شدن اين موضوع است كه مي توان رابطه رضاخان با 
متدينان و دينداران به طور اع��م و روحانيون به طور 
اخص را مورد بحث و بررسي قرار داد و نگاه او نسبت به 
تشكل هاي انجمن هاي ديني را واكاوي كرد. موضوع 
مهم تر اين اس��ت ك��ه ببينيم آيا رضاخ��ان در طول 
16سال حكومتش برخوردهاي همگون و يكساني با 
مقوله دين و دينداران داشته يا به تناسب قدرت پيدا 

كردنش برخوردهاي خود را با آنها تغيير داده است. 
  صبغه دين�ي اغلب جنبش هاي ظلم س�تيز 

در ايران 
قبل از پاسخ به پرس��ش هاي فوق بايد اين نكته را در 
نظر داشته باشيم كه در ايران مهم ترين جنبش هاي 
اجتماع��ي عليه س��اطين صبغ��ه ديني داش��ته و 
حركت هايي با منشأ ديني بوده اند و همواره روحانيون 
بوده اند كه توانس��ته اند بس��يج توده اي را رقم بزنند 
و از ظرفيت ه��اي پديد آم��ده از باوره��اي ديني بر 
ضد قدرت هاي حاك��م قيام كنند. بديهي اس��ت در 
جنبش هاي اجتماعي ايران مي��زان اعتقاد و اعتماد 
توده مردم به رهبران ديني و روحانيون و مقاومت آنان 
در برابر قدرت هاي سياسي غير ديني مهم ترين عامل 
پيروزي يا شكس��ت اين جنبش ها بوده اس��ت. البته 
حركت هاي مهم اجتماعي با انگيزه هاي ديني منحصر 
به كش��ور ما نيس��ت و نمونه هاي فراواني را در ساير 
كشورها نيز مي توان مشاهده كرد، اما ايران از اين نظر 
جايگاه منحصر به فردي دارد. اعترافات ديني، مقاومت 

دينداران در برابر حكام، س��ركوب روحانيون، اعام 
تحريم ها توسط آنان و صدور فتواها، ترور قدرتمندان 
و حاكمان با انگيزه هاي ديني و نفوذ احكام ديني در 
تدوين قوانين و امثالهم به خوبي قدرت جدي و مستمر 

دين را در جامعه ما نشان مي دهد. 
  رضاخان و تظاهر به دينداري در آغاز تصاحب 

قدرت 
رضاخان در طول سلطنت خود برخوردهاي ناهمگون 
و حتي متضادي با دين و دينداران داش��ته اس��ت. او 
در ابتداي حكومت خود و زماني ك��ه هنوز پايه هاي 
قدرت��ش را محكم نكرده بود، در مراس��م تاج گذاري 
از تقيد و توجه خاص خود به اصول ديانت و تش��ييد 
مباني آن دم مي زند و دين را مهم ترين عامل وحدت 
ملي و تقويت روح جامعه ايران مي داند. او دو روز پس 
از رسيدن به سلطنت در بيانيه اي ادعا مي كند همواره 
دو اصل مهم را به عنوان اه��داف قطعي خود مدنظر 
خواهد داشت؛ اجراي عملي احكام شرع مبين اسام 
و تأمين رفاه مردم. دفاع از دين و اقرار به حفظ مباني 
آن در ابتداي حكومت رضاخاني در تمام بيانيه هاي 
او موج مي زند. او در س��ال هاي نخس��ت سلطنت در 
قزاقخانه مجلس تكيه اي را بر پا و در آنجا به مناسبت 
محرم مراسم عزاداري برگزار كرد و خود در مجالس 
روضه حضور پيدا مي كرد، در روز عاش��ورا پيشاپيش 
دسته هاي س��ينه زني با پاي برهنه راه مي افتاد، گل 
و كاه بر س��ر مي ريخت و شب كه مي ش��د در مراسم 
شام غريبان شمع به دس��ت مي گرفت و نوحه  سرايي 
مي كرد. در ماه رمضان ني��ز روزه مي گرفت و به تمام 
كاركنان سازمان هاي ارتشي و انتظامي دستور داده 
بود روزه بگيرند و احكام ش��رعي را رعايت كنند، اما 
به مرور ارتباط ش��اه با روحانيون خصمان��ه و التزام 
او به ش��عائر ديني كمرنگ تر مي ش��ود. امام خميني 
درباره رفتارهاي متظاهرانه رضاخان در بدو سلطنت 
چنين مي گوين��د: »ابتدا با ظاه��ري مقدس و عاقه 
به اس��ام، عاقه به روضه خواني حضرت سيدالشهدا 
اينطور عاقه را به او نش��ان دادند و او هم خوب عمل 
كرد... ابتدا با اين ساح وارد ش��د در كشور ما، يعني 
آوردندش در كشور با قلدري، آنها را كه مراكز قدرت 
بودند كنار گذاشت و عشاير را و كساني كه قدرتي در 
ايران داش��تند. آنها را با قلدري و نقشه شكست داد... 
نقشه دوم اين بود كه اس��ام را هرچه مي تواند از آن 
قيچي كند... روحانيون را منزوي كردند و از هر جا هم 
كه صدايي از آنها بلند مي شد و  قيامي مي كردند آن را 

خفه مي كردند.« به تدريج باورهاي ديني در بيانيه هاي 
رضاخان خراف��ات ناميده مي ش��وند و ه��دف رژيم 
رضاخاني جدا كردن خرافات از دين تعريف مي شود. 
در نتيجه نخستين برخوردهاي رژيم رضاخاني با دين 
به عنوان برخورد با خرافات و زدودن رفتارهاي خرافي 
معرفي مي شود. به اين ترتيب هم وجدان ديني عامه 
مردم آسيب كمتري مي بيند و هم شاه به اهداف خود 
نزديك تر مي شود. اسناد تاريخي مخالفت هاي آشكار 
رضاخان را با دين و دينداران نشان مي دهد كه مربوط 
به سال هاي مياني يا پاياني حكومت اوست. اشاره شد 
كه روحانيت در طول تاريخ ايران همواره طبقه اي با 
نفوذ و در برابر جور حكام و مسائل اجتماعي هوشيار و 
آماده اعتراض بوده است. پس از دوره قاجار و انقاب 
مشروطه روحانيت به شكل جدي تر و آشكارتري در 
صحنه هاي سياس��ي و اجتماعي حضور پيدا كرد. از 
مجموع آثار مورخان داخلي و خارجي مي توان نتيجه 
گرفت كه ارتباط رضاخان با روحانيون در ابتداي امر 
ارتباطي همراه با احترام و اعتماد متقابل بود، اما اين 

ارتباط به مرور سرد و تيره شد. 
  زمينه هاي اجتماعي تظاهرات ديني رضاخان 

در بدو ظهور
قابل ذكر اس��ت اوضاع سياس��ي و اجتماعي پس از 
نهضت مشروطه عرصه را چنان بر مردم تنگ كرد كه 
همه از جمله روحانيون به دنبال فرد قوي و قدرتمندي 
مي گشتند كه بتواند به اين اوضاع آشفته سر و سامان 
دهد و حداقل امنيت و معيشت را براي مردم تأمين 
كند. هرج و مرجي ك��ه در جامع��ه و فرهنگ وجود 
داش��ت، زمينه را براي پذيرش يك حاكميت واحد و 
مقتدر فراهم كرده بود. به همين دليل برخي روحانيون 
از به قدرت رس��يدن رضاخان حماي��ت كردند و اين 
موضوع تا حد زيادي ناشي از سرخوردگي هاي آنان از 
مشروطه و نيز حمايت هاي آشكار و علني رضاخان از 
علما و همراهي با آنان و شركت در مراسم مذهبي بود، 
اما اين حسن نيت و رابطه صلح جويانه چندان دوامي 
نياورد و به تيرگي و خصومت گراييد. او كه در برگزاري 
مراسم مجلس مؤسسان براي تغيير سلطنت از قاجار 
به پهلوي از بعضي رهبران مذهبي كمك گرفته بود، با 
تيزبيني و وقت شناسي در هر مقامي كه بود با تظاهري 
رندانه با رهب��ران مذهبي صميمي مي ش��د، آنان را 
تكريم مي ك��رد و هر چند پذي��رش توصيه هاي آنان 
برايش دشوار بود، به حرفشان گوش مي داد. رضاخان 
حتي تا مدتي پس از آنكه رضاشاه هم شد، سعي كرد 

يكي از مس�ائلي ك�ه روحاني�ون را به 
مقابله ش�ديد با رضاخان برانگيخت، 
اج�راي قان�ون نظ�ام وظيفه ي�ا نظام 
اجباري بود. طبق اين قانون تمام افراد 
واجد ش�رايط، از جمله ط�الب بايد به 
خدمت س�ربازي مي رفتند. عده اي از 
مردم به اين ترتيب ن�ان آور خود را از 
دس�ت مي دادند و نظام زندگي ش�ان 
به هم مي ريخت. ب�ه همين دليل براي 
چاره جوي�ي به علم�ا پن�اه مي بردند
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متوليان دين و فراز و فرودهاي نسبت رضاخان با اسالم

 از جانبداري رياكارانه 
تا سركوب وحشيانه!
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  محمدرضا كائيني
بي شك مسعود ده نمكي 
از نام هاي آشنا در حوزه 
فرهنگ و سياست ايران 
در ربع قرن اخير است. 
س��ابقه نس��بتاً ممت��د 
حض��ور در جبهه ه��ا 
مق��دس  دوران  در 
فعاليت ه��اي ني��ز   و 

 فرهنگي- سياس��ي در 
دوران پس از آن در زمره خصال نمايان وي به شمار 
مي آيد. نخستين جلد از خاطرات وي- كه به دوران 
دفاع مقدس اختصاص دارد- اخيراً از س��وي مركز 
اس��ناد انقاب اس��امي به زيور طبع آراسته شده 
است. مركز اسناد انقاب اس��امي ناشر اين اثر در 

ديباچه آن چنين آورده است:
»پس از پيروزي انقاب اسامي ايران كه بزرگ ترين 
رويداد تاريخ معاصر ايران است، جنگ تحميلي و 
دفاع مق��دس مؤثرترين و اله��ام بخش ترين واقعه 
به ش��مار مي رود. اين واقعه  بزرگ و دوران  س��از از 
ابعاد و جنبه هاي مختلف قابل مطالعه و بررسي   و 
تأثيرات ديرپايش بر جامعه  ايران در توليد و تبلور 
ارزش هاي انقابي نمايان است. دفاع مقدس صرفاً 
جنگ صدام با نظام نوپاي اس��امي نب��ود بلكه از 
منظري ديگر اين جنگ، يك جنگ بين المللي بود 
و هر يك از دولت هاي استكباري و پيرامون آنان با 
انگيزه و هدفي خاص وارد آن شدند و در عين حال 
همگي براي سرنگوني نظام اسامي مي كوشيدند. 
از آنجايي كه در جريان دفاع مق��دس تقريباً تمام 
اقشار جامعه درگير جنگ بودند، لذا تدوين ديده ها 
و شنيده هاي قش��رهاي مختلف مردم از روزهاي 
مقاومت و ايثار بس��يار جذاب و ش��يرين و در عين 
حال روش��نگر اوضاع و احوال جامعه و جبهه هاي 
جنگ خواهد ش��د. گفته اند و چه خ��وب گفته اند 
»جنگ ما گنج بود« و در اين گنج اش��ياي قيمتي 
و با ارزش گوناگوني وج��ود دارد كه برخي معرفي 
شده و بسياري ديگر هنوز در سينه ها و حافظه ها جا 

خوش كرده است. 
مجموعه  پي��ش رو ش��به خاطرات آقاي مس��عود 
ده نمك��ي از رزمن��دگان دوران دفاع مق��دس و از 
چهره هاي مش��هور س��ينمايي دو دهه  اخير است 
كه با ادبيات خاص وي و با زباني ش��يرين جنگ را 
از منظر يك جوان رزمنده رواي��ت مي كند. توجه 
راوي به مسائل و ابعادي از جنگ معطوف است كه 
ش��ايد كمتر جبهه رفته اي آنها را نقل كرده است، 
لذا از اين منظر نيز خاط��رات وي واجد نكته هاي 
متفاوت و اطاعات منحصر به فرد است. او كوشيده 
اس��ت اوضاع جبهه هاي جنگ و تأثير و تأثر آن از 
حال و هواي جامعه را با لحني س��اده و صميمي به 

تصوير بكشد.« 
 راوي خاطرات نيز بر كت��اب خويش، مقدمه اي به 
شرح ذيل آورده است: »از همان دوران دفاع مقدس 
يادداشت هاي روزانه ام از اتفاقات خاص را كه برايم 
اهميت داش��ت، در تقويم جيبي يا سررس��يدم به 
صورت خاصه مي نوش��تم تا س��رفرصت آنها را به 
طور مفصل تر ش��رح ده��م. در دوران بعد از جنگ 
هم ن��گارش اين يادداش��ت هاي روزان��ه  مختصر 
و البت��ه در كنار آن جم��ع آوري اس��ناد و تصاوير 
و فيلم ها و حتي بري��ده  جرايدي را ك��ه مرتبط با 
من و كاره��ا و فعاليت هاي سياس��ي، اجتماعي و 
فرهنگي ام بود، ادامه دادم تا اينكه از يكي دو سال 
پيش مختصر فرصتي فراهم شد و شروع به نگارش 
شرح خاطرات و حاشيه زدن بر اين اسناد و تصاوير با 

عنوان شبه خاطرات مسعود ده نمكي كردم. 
جلد اول اين مجموعه، آدم ب��اش كه عنوان آن 
تم اصلي يكي از خاطرات خوبم مي باشد، وقايع 
سال هاي دوران كودكي تا پايان جنگ تحميلي 
را در برگرفت��ه اس��ت و جلدهاي بع��دي حاوي 
خاطرات و اس��ناد و حاش��يه نگارها ب��ر وقايع و 
فعاليت هاي اجتماعي و سياس��ي ام و نيز دوران 
روزنامه نگاري ام در نش��ريات ش��لمچه، جبهه و 
صبح دو كوه��ه و جلدهاي بع��دي نيز خاطرات 
دوران فيلمس��ازي ام است. عنوان شبه خاطرات 
را بر اي��ن مجموعه نه��ادم چون در كن��ار نقل 
خاطرات، انتشار اس��ناد و مداركي كه پيرامون 
آنها حاشيه نگاري مي شود يا چاپ برخي مقاالت 
و حتي مصاحبه ها، كتاب را از حالت خاطره گويي 
صرف خارج مي كند. الزم به توضيح اس��ت اين 
مجموعه خاطرات از زاويه  ن��گاه من به حوادث 
و اتفاقات بوده و ممكن اس��ت افراد معاصر با من 
در هر اتفاق، ناگفته يا زاويه  نگاه ديگري داش��ته 

باشند كه متفاوت با روايت من باشد.« 

 به بهانه انتشار خاطرات مسعود 
ده نمكي از دوران دفاع مقدس

صالِي »آدم باش!«

رابطه خود را با رهبران دين��ي، به خصوص حاج 
شيخ عبدالكريم حائري، مؤسس حوزه علميه كه 
شخص خردمند، مقتدر و بانفوذي بود حفظ كند 
تا از حمايت او برخوردار باشد و در دشواري هاي 
پي��ش رو از وي كمك بگيرد. البت��ه اين وضعيت 
مربوط به اوايل حكومت رضاخاني است و از آنجا 
كه حكومت رضاخان با پشتيباني نيروهاي مذهبي 
حاصل شده بود، طبيعتاً حمايت هاي مردمي را نيز 
به دنبال داشت، اما هنوز دو سال نگذشته بود كه 
نشانه هاي نخستين رويارويي هاي رضاشاه با دين 

و دينداران آشكار شد. 
  كليد خوردن يك تقابل تمام عيار در يك 

مراسم تحويل سال!
در اولين روز فروردين سال 1307 همسر رضاشاه 
همراه با ع��ده اي از همراهان براي انجام مراس��م 
سال تحويل به حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
در قم مي روند. آنان در رعايت حجاب دقت كافي 
را به عمل نمي آورند و همين امر باعث مي ش��ود 
واعظي به نام س��يدكاظم به منبر ب��رود و با نقل 
احاديثي درباره امر به معروف و نهي از منكر مردم 
را به اعتراض علي��ه بي حجابي آنان تحريك كند. 
اين حرف ها به گوش حاج شيخ محمدتقي بافقي 
مباشر و كارگزار مرجع تقليد زمان، مرحوم حاج 
شيخ عبدالكريم حائري يزدي مي رسد و به ملكه 
پهلوي و همراهان او لزوم رعايت حجاب را گوشزد 
مي كند، اما آنان به خانه توليت آستان قم مي روند 
و از آنجا قضيه را به اطاع رضاشاه مي رسانند. اين 
بار رضاشاه برخاف عادت مألوف كه رعايت احترام 
روحانيون است، به طرف قم حركت مي كند، در 
صحن حرم چند طلبه را ب��ه باد كتك مي گيرد و 
چند نف��ر را با عصا و لگد مضروب مي س��ازد. بعد 
هم دستور دستگيري و تازيانه زدن به شيخ بافقي 
و اعزام او به نظميه تهران را ص��ادر مي كند. اين 
حادثه طاب و روحانيون قم را به شدت به اعتراض 
واداشت، اما حاج شيخ عبدالكريم حائري كه حوزه 
علميه را در خط��ر تعطيلي مي دي��د، صحبت و 
مذاكره در باره اتفاقات مربوط به شيخ محمدتقي 
بافقي را خاف شرع انور و مطلقاً حرام اعام كرد. 
اين موضوع موقتاً مسكوت باقي ماند، اما تنش بين 
روحانيت و رضاخان نه تنها از بين نرفت، بلكه اين 
رويداد آغاز تنش هاي پي در پي در روابط ش��اه و 
نيروهاي مذهبي بود. از اين پس رضاخان همزمان 
با سركوب س��ران قبايل و رؤساي عشاير و ايات 
از س��ركوب نيروهاي مذهبي هم غافل نشد و با 
وضع قواني��ن پي در پي و متعدد ب��ه مرور قدرت 
روحانيون را در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و نهايتاً سياسي كاهش داد. سربازگيري 
طاب، سپردن اوقاف به دست نهادهاي غير ديني 
و مشاركت  زنان در امور اجتماعي و به ويژه قانون 
كشف حجاب شكاف ميان حكومت رضاشاهي و 
نيروهاي مذهبي را به اوج خود رس��اند. رضاخان 
پس از ماج��راي قم ط��ي بيانيه ش��ديداللحني 
روحانيت را از آشوب طلبي بر حذر داشت و اعام 
كرد: »افرادي مي خواهند به نام حفظ ديانت اذهان 
عمومي را مسموم كنند، در جامعه نفاق و اختاف 
به وجود بياورند و تح��ت عنوان نهي از منكرات و 
به بهانه تبليغات مذهبي نيات مفسده جويانه خود 
را محقق سازند.« صدور چنين بيانيه هايي نه تنها 
روحانيون و مردم متدي��ن را مرعوب نكرد، بلكه 

زمينه ساز قيام هاي اجتماعي بعدي شد. 
  قانون نظام وظيفه، اتحاد لباس و كش�ف 

حجاب
يكي از مسائلي كه روحانيون را به مقابله شديد با 
رضاخان برانگيخت، اجراي قانون نظام وظيفه يا 
نظام اجباري بود. طبق اين قانون تمام افراد واجد 
ش��رايط، از جمله طاب بايد به خدمت سربازي 
مي رفتند. عده اي از مردم به اي��ن ترتيب نان آور 
خود را از دست مي دادند و نظام زندگي شان به هم 
مي ريخت. به همين دليل براي چاره جويي به علما 
پناه مي بردند. در اصفهان عده اي از روحانيون با 
رهبري حاج آقا نوراهلل اصفهاني در اعتراض به اين 
قانون به طرف قم حركت كردند و براي مذهبيون 
ساير ش��هرها هم پيغام فرس��تادند كه به طرف 
قم حركت كنند. از آنجا ك��ه حاج آقا نوراهلل بين 
روحانيون و مردم از جاي��گاه بااليي برخوردار بود 
در ابتدا اين حركت با حمايت مردم پا گرفت، اما 
در اثر فوت حاج آقا نوراهلل متأسفانه به ثمر نرسيد. 
نتيجه اين حركت اين بود كه از آن پس رضاخان 
شمشيرش را عليه روحانيت از رو بست و آشكارا به 

سركوب آنان پرداخت. 
در اين ايام رضاشاه سفري به تركيه كرد و آنجا با 
تركيه آتاتوركي و نشانه هاي تجدد او آشنا شد و در 
مراجعت به ايران سعي كرد آن تغييرات اجتماعي، 
از جمله كشف حجاب را در ايران اجرا كند. تا آن 
زمان بسياري از امور فردي، خانوادگي و اجتماعي 
مردم توسط روحانيون مديريت مي شد. رضاخان با 

واگذاري اين امور به دستگاه هاي رسمي حكومتي 
به سرعت حوزه اقتدار روحانيت را محدود كرد و با 
الگو گرفتن از كشورهاي اروپايي نيروهاي مذهبي 
و سنتي را كنار زد و اداره امور جامعه را به دست 

نهادهاي مدرن سپرد. 
مجلس ش��وراي ملي كه يكي از حلقه هاي مؤثر 
مي��ان حكومت و مردم ب��ود، به تدري��ج از وجود 
روحانيون خالي ش��د و تع��داد روحانيون حاضر 
در مجلس به حداقل ممكن رس��يد و منحصر به 
روحانيوني چون امام جمعه تهران شد كه به نوعي 
با حكومت رضاخاني كنار مي آمدند. امام خميني 
در اين باره چني��ن روايت مي كنن��د: »تبليغات 
روحاني در آن 20 سال كه ممكن بود انجام بگيرد، 
مجالس تبليغ آنها حك��م ترياك قاچاق يا بدتر از 
آن پيدا كرده بود. مدارس علمي را كه سرچشمه 
اين منظور بود در تمام كش��ور از آنه��ا گرفته يا 
بس��تند يا مركز فحشاي مش��تي جوان تازه رس 
قرار دادند، مدرسه مروي را كه از آن هزاران عالم 
روحاني بي��رون آمده بود، جايگاه مش��تي ارامنه 
كردند، مدرسه سپهس��االر را به مشتي جوان ها 
كه با نام مدرس��ه، موقوفات آن براي پش��ت ميز 
نشستن تربيت مي شد واگذار كردند و امروز يعني 
پس از رضاخان ه��م به همان حال باقي اس��ت. 
گويندگاني به ن��ام وعظ و خطاب��ه از پيش خود 
انتخاب نمودند كه بعضي از آنها به جاي دعوت به 
دين، دعوت به مقاصد رضاخان كه مقاصد اجانب 

بود مي كردند.« 
  روحانيت در مواجهه با رضاخان، تنگناها 

و رهاوردها 
با وجود گرفت��ن ابزاره��اي ق��درت اقتصادي و 
اجتماعي از روحانيون آنها هرگز س��نگر را خالي 
نكردند و همواره در راه آگاه س��ازي مردم و حفظ 
قدرت بسيج عمومي حركت هاي مؤثر اجتماعي 
را س��اماندهي مي كردند. از جمل��ه مقاومت در 
برابر قانون تغيير لباس، كش��ف حجاب و س��اير 
بدعت هايي كه رضاشاه تحت عنوان نوسازي ايران 
به جامعه تحميل كرده، ب��ود. از جمله روحانيون 
برجس��ته اي كه مبارزه جويي هم��راه با قناعت و 
حتي رياضت در زندگي فردي را به عنوان الگوي 
مب��ارزه با رضاخ��ان مطرح و عملي كرد ش��هيد 
آيت اهلل مدرس بود. ايش��ان مبارزي ش��اخص و 
برجسته بود كه در باره كيفيت مبارزه اش با قدرت 
مطلقه رضاخان بسيار س��خن گفته اند. با وجود 
تمام اقداماتي كه رضاشاه براي سركوب روحانيون 
انجام مي داد، اما حركت ها و اعتراضات آنان پنهان 
نمي ماند و هر چند وقت يك بار از گوشه اي از ايران 
صداي اعتراضات مردمي برمي خاس��ت، از جمله 
چهار س��ال پس از حركت مرحوم حاج آقا نوراهلل 
اصفهاني در جنبش��ي به رهبري علم��ا در تبريز 
اعتراض علي��ه خدمت اجباري نظ��ام به رهبري 
دو مجتهد برجسته شهر شيخ ابوالحسن انگجي 
و ميرزا صادق آقا ش��كل گرفت و اين دو روحاني 

بزرگ تبعيد شدند. 
مهم ترين حادث��ه ضد رضاخاني فاجعه مس��جد 
گوهرشاد مش��هد در س��ال هاي پاياني حكومت 
رضاخاني اس��ت. اين قيام در اعت��راض به قانون 
كش��ف حجاب اجباري و تغيير پوش��ش مردان 
ش��كل گرفت. در س��ال 1314 يك��ي از علماي 
برجسته مش��هد به نام حاج آقا حسين قمي براي 
رس��اندن ش��كايت علما در مورد اجباري شدن 
اس��تفاده از كاه هاي س��بك اروپايي ب��ه تهران 
رفت و در ش��اه عبدالعظي��م منزل ك��رد و عده 
زي��ادي از مردم به دي��دار وي رفتند و رضاش��اه 
دستور بازداش��ت و زنداني شدن ايش��ان را داد. 
هنگامي كه اين خبر به مردم مش��هد رس��يد، به 
رهبري واعظ معروف ش��هر »بهلول« در مسجد 
گوهرش��اد جمع ش��دند و به اين رفتار رضاشاه 
اعتراض كردند. اين تجمع به زد و خورد مأموران 
با مردم انجاميد و كشتار وسيعي صورت گرفت. در 
پي اين حادثه بهلول به افغانستان گريخت و عده 
زيادي از علما و مردم دس��تگير شدند. روحانيون 
با آگاهي جمعي و اس��تفاده از روابط س��نتي در 
برابر سياست هاي رضاش��اهي ايستادگي كردند. 
گاهي هم اين سياس��ت ها باعث مي شد رضاشاه 
رفتارهاي تند خ��ود را تعديل كن��د، از جمله در 
قضيه حجاب رضاشاه در س��ال هاي پاياني عمر 
خود ديگر به شدت سال هاي پيش با اين موضوع 
برخورد نمي كرد، زيرا مقاومت اجتماعي روحانيون 
را تجربه كرده و همراهي م��ردم را با حركت هاي 

ديني ديده بود. 
  و كالم آخر!

در مجموع رابطه رضاشاه با روحانيون و نيروهاي 
مذهبي در ابت��داي حكومتش مس��المت آميز و 
همراه با احترام و اعتماد از سوي طرفين بود، اما با 
قدرت گرفتن رضاخان و رويكردهاي تجددمآبانه 
او به تيرگي و سپس خصومت انجاميد. رضاخان 
نه تنها ب��ا نيروهاي دين��ي و روحانيون مخالفت 
مي كرد، بلكه هيچ انجمن و كانون اسامي و تشكل 
مذهبي اجازه فعاليت نداش��ت. او از اس��تحكام 
و تأثير ح��وزه علميه ق��م اطاع كافي نداش��ت 
و نتوانس��ت با دورانديش��ي با روحاني��ت روبه رو 
شود. به رغم س��ركوب ها و تبعيدهاي رضاخاني 
تش��كل هاي مذهبي به ش��كل مخفي و مستمر 
به جذب نيروهاي متدي��ن و انقابي پرداختند و 
مسئوالن حوزه هاي علميه نيز با تربيت طاب و 
اعزام آنان به شهرها و روستاهاي دورافتاده فرآيند 
آگاه سازي مردم را تداوم بخشيدند و مخالفت هاي 
گسترده مردمي را سازماندهي كردند. نيروهاي 
مذهبي همواره در برابر استبداد داخلي و استعمار 
خارجي موضع اعتراضي خود را حفظ كردند و در 
كنار دينداران منزوي و مسالمت جو سياست را با 
دين در آميختند و الهام بخ��ش و رهبر جريانات 

اجتماعي و سياسي مهمي شدند. 

     مسعود ده نمكی

در مجم�وع رابط�ه رضاش�اه ب�ا 
روحاني�ون و نيروه�اي مذهبي در 
ابتداي حكومتش مس�المت آميز و 
همراه ب�ا احترام و اعتماد از س�وي 
طرفي�ن بود، ام�ا با ق�درت گرفتن 
رضاخان و رويكردهاي تجددمآبانه 
او ب�ه تيرگ�ي و س�پس خصوم�ت 
انجاميد. رضاخان نه تنها با نيروهاي 
ديني و روحانيون مخالفت مي كرد، 
بلكه هيچ انجمن و كانون اسالمي و 
تشكل مذهبي اجازه فعاليت نداشت


