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گامي نوين در شناخت مرجع مجاهد
آيتاهلل سيدحسين طباطبايي قمي

مرجعي كه نام او ،با قيام
گوهرشاد گره خورده است
محمدرضا كائيني
عالم مجاهد زندهياد
آيتا هللالعظم��ي
حاج سيدحس��ين
طباطبايي قمي ،از
اعالم نا مآور تاريخ
معاص��ر اي��ران به
شمار ميرود كه نام
وي ،با قيام تاريخي
مس��جد گوهرشاد
آستان قدس رضوي
در آميخت��ه اس��ت .يك��ي از دفات��ر مجموع��ه
«ش��خصيتهاي مانا» كه از سوي انتشارات سوره
مهر نشر مييابد ،به بازخواني زندگي پر ماجراي وي
اختصاص دارد .رضا مخت��اري اصفهاني مؤلف اين
اثر ،در ديباچه آن چنين آورده است:
«آيتاهلل سيدحسين طباطبايي قمي عالمي است
كه نه در نجف و قم كه در مش��هد رياس��ت ديني
داش��ت .مش��هد در اين دوره به جهت تركيبي از
عالمان سياسي و سنتي ،جايگاه خاصي يافته بود.
عالماني كه هم از دريچه سياس��ت و هم از دريچه
سنت ،به سلطنت رضاشاه انتقاد داشتند .اين انتقاد
اما از موضع ارش��ادي بود .از همين رو در ماجرايي
مانند نظام وظيف��ه ،آيتاهلل قم��ي برخالف حاج
آقا نوراهلل اصفهاني ،راهي ميانه برگزيد .ش��يوهاي
كه آيتاهلل در طول س��الهاي اقامتش در مشهد
و بعدها كربال دنبال كرد ،در واق��ع حاصل تجربه
او در طول س��الهاي تحصيل و برخورد نزديك با
وقايع ،در سايه نزديكي به استادانش بود .استاداني
كه همگان ،از بزرگترين مراجع عراق يا مجتهدان
ايران شمرده ميشدند .س��الهايي كه او در حال
خوش��ه چيني از خرمن دانش آنان بود ،سالهاي
پرتالطم سياسي ايران بود .در اين سالها عالمان
ديني ،آن يكدستي ظاهري پيش��ين را نداشتند.
مش��روطه موضوع اختالف بود .آي��تاهلل قمي در
دل اين ح��وادث باليد و رواي��ات ،از بركنار ماندن

آيتاهللالعظمي سيدحسين طباطبايي قمي
در كنار مضجع شريف رضوي(ع)

دست اندازي به ساحت مذهب
در مسير خودكامگي
داود اميني

گروههاي ديني و محدوديتهاي سنتي و مذهبي
در جوامع ،هر يك ميتوانند سدي مقابل استبداد
حكومتها باشند .در حكومت قاجاريه نيز مذهب
و س�نتها مانع�ي مقاب�ل اس�تبداد حكومتي و
محدودكننده ق�درت آنان بود .از اي�ن رو با آغاز
حكومت رضاش�اه ،تالش ش�د تا به نقش س�نت
و مذه�ب در مح�دود ك�ردن ق�درت حكومتي،
خاتم�ه داده ش�ود! مقال پ�ي آمده ،در تش�ريح
اين فرآين�د ،به رش�ته تحري�ر در آمده اس�ت.

حكوم�ت تمركزگ�راي ق�زاق و گروهه�اي
مذهبي و اجتماعي
پيش از هر چيز ،نبايد از نظر دور داش��ت كه ساخت
قدرت س��لطاني و مطلق رضاش��اه ،ب��ا قدرتگيري
نيروهاي اجتماعي و مذهبي و محدوديتهاي سنتي،
در تعارض بود و در واقع مهمترين وجه تمايز اين دو
ساخت قدرت ،در وجود يا عدم محدوديتهاي سنتي
و مذهبي ،بر س��ر راه اعمال قدرت مطلق شاه است.
رضاشاه ،با رسيدن به سلطنت ،در جهت تمركز قدرت
دولتي در انحصار خود و گسترش پايگاههاي قدرت
حكومتي و ش��خصي ،به تمام حيطههاي ش��خصي،
سنتي و مذهبي جامعه ،دستاندازي كرد و اين عامل
محدودكننده قدرت حكومتي را از س��ر راه برداشت!
شواهد تاريخي ،نشانگر آن است كه اندكي پس از روي
كار آمدن رضاخان و پيش از به س��لطنت رسيدنش،
حمله به مذهب و ديانت ،در برخي مطبوعات هم رواج
يافت .اين بيحرمتيها كه با حمايت حكومت صورت
ميگرفت ،تا آنجا پيش رفت ك��ه موجبات اعتراض
روحانيت را فراهم كرد و دولت را مجبور س��اخت ،تا
در سال 1301ش ،اعتراض روحانيت را ظاهرا ً مورد
توجه و تكريم قرار دهد! چنانكه در قسمتي از قانون
مربوط به مطبوعات و جرايد ،در خصوص هماهنگي
با ناظر شرعيات ،پيش از درج مقاالت و مطالب ديني،
آمده بود« :عموم مديران جرايد ي��ا مجالت و ارباب
مطابع ،بايد ملتزم ش��وند كه هر وق��ت بخواهند در
امور مربوط به دين اس�لام و مذهب ،اصوالً يا فروعاً،
ال چيزي طبع كنند ،قب ً
افشائاً يا نق ً
ال به ناظر شرعيات
كه خبرويت او توسط دو نفر مجتهد جامعالشرايط،
تصديق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر يك
از مراكز اياالت و واليات معرفي ش��ده باشد ،مراجعه
نمايند تا مداقه نموده ،پ��س از آنكه عدم مضر بودن
آن به دين اس�لام و مذهب كتباً تصديق شد ،طبع و

با سقوط رضاش�اه و فرو ريختن پايههاي
استبداد ،نارضايتيهاي سركوب شده 16
س�اله نيز بيرون ريخت و در اين شرايط،
روحانيت و رهبران مذهبي هم از حجرهها
و كتابخانهه�اي حوزهها خارج ش�دند و
وعظ و خطابه را از س�ر گرفتند .با انتشار
اين خب�ر از رادي�و و جرايد ،بس�ياري از
مردم بالفاصله به تكيهه�اي عزاداري و
مساجد روي آوردند و با اينكه ماه محرم
و صفر نبود ،فرياد «يا حسين» سر دادند!

نشر كنند.»...
البته اين قانون نيز همچون ديگر اقدامات رضاشاه در
پيش از س��لطنت ،فقط روي كاغذ نوشته شد و عم ً
ال
فاقد هرگونه ضمانت اجرايي ب��ود .چون در آن زمان
هدف رضاخان تنها تحميق اف��كار عمومي و تحكيم
پلههاي ترقي در جهت تثبي��ت حكومت مطلقهاش
بود و در باط��ن نيتي ،جز اج��راي طرحهاي نابودي
اسالم و روحانيت نداشت .از اين نكته به وضوح روشن
ميگردد كه تا چه حد رضاخان و طرفداران وي ،قبل
از به سلطنت رس��يدن ناچار بودند افكار عمومي را از
طريق تمايل به پايبندي به احكام ديني و ترويج دين
متمايل به خود كنند ،اما هرگز به اين خواس��تههاي
اسالمي و ديني مردم مسلمان جامعه ،پاسخي مثبت
و منطقي ندادند!
گزينش كارگزاران حكومتي از ميان عناصر
بياعتقاد به دين
سياس��تمداران ،حكام واليات و رؤساي دواير دولتي
دوره رضاش��اه عمدتاً از كس��اني برگزيده شدند كه
ميان��هاي با دين و ديانت نداش��تند .آن��ان دينداري
را موج��ب دوري از تمدن معرف��ي ميكردند و رواج
بيبندوباري و بيحجاب��ي را به عنوان تمدن و تجدد
نس��وان ميخواندند! با وجودي ك��ه ضديت با دين و
روحانيت و نيز مجالس ذك��ر مصيبت اهل بيت(ع)،
همواره در جرايد ،روزنامهها و وسايل ارتباط جمعي
آن دوره مشهود بود ،ليكن چنانكه مشاهده ميشود،
مسئوالن حكومتي نيز پيوسته آن جمالت و سخنان
بياس��اس را تك��رار ميكردند و مخالفت خ��ود را با
روحانيت و مجالس ديني ،آشكارا عنوان ميساختند.
از اينرو امام خميني ،درباره موضع گيريهاي رژيم
رضاش��اه در زمينههاي مقابله با دين و روحانيت ،در
كشف االسرار مينويسد« :اروپائيان از سالهاي بس
طوالني ،اين نكته را دريافتند كه با نفوذ روحانيت و
قوت عالقه دينداران به دين ممكن نيست به آساني
بتوانند ممالك اسالمي را اس��تعمار كنند ...و چنين
تشخيص دادند كه ريش��ه عالقهمندي توده به دين،
تبليغات روحانيون اسالم است و با عالقهمندي توده
به روحانيت ،ممكن نيس��ت عالقه ب��ه دينداري را از
آنها گرفت ...ناچ��ار با تمام ق��وا و تدبيرات علمي كه
مخصوص به خود آنهاس��ت ،با دس��ت خود ايرانيان
مش��غول انجام اين وظيفه حتميه ش��دند كه هرچه
ممكن اس��ت ،زودتر قوه روحانيت را از بين ببرند ،يا
دستكم از نفوذ آنان هرچه ممكن است ،بكاهند. . .
آن كسي كه با تمام مقاصد آنها همراه شد ،ديكتاتوري

بيهوش رضاخان بود ...كه نقش��ههاي آنها را به طور
اجبار و س��ر نيزه عملي كردند و م��ردم را از طرفي با
تبليغات و كاريكاتوره��اي روزنامهه��ا و از طرفي با
فشارهاي س��خت به روحانيون و خفه كردن آنها در
تمام كش��ور و از طرفي ش��ايع كردن اسباب عشرت
و ساز و نواز و س��رگرم كردن مردم به كشف حجاب
و كاله لگني و مجالس س��ينما و تئات��ر و آن چيزها
كه ميدانيد و گ��ول زدن آنها را ب��ه [اينكه] اينگونه
بازيها تمدن و تعالي كشور است و دينداران مانع از
آن هس��تند ،پس آنها مانع از ترقيات كشور و اساس
زندگي هستند ،با اين حيلهها و صدها مانند آن توده را
از روحاني دلسرد بلكه به آنها بدبين كردند و عالقه به
دين دنبال آن از دست رفت ...همه ديديد كه تبليغات
ضد دين به طوري ش��ايع بود كه بيشتر روزنامههاي
كش��ور غالب وقت خ��ود و خوانن��دگان را صرف آن
ميكردند و به هر طوري ممكن ب��ود ،به توده تزريق
ضد آيين ميكردند.»...
مبارزه با نمادهاي ديني ،به نام خرافهزدايي!
حكومت رضاشاه همچنان تمام سعي خود را معطوف
مبارزه با اس�لام كرده بود و براي اينكه نقشه فريب
افكار عموم��ي را كامل كند ،ن��ام اوهامات و خرافات
روي س��نتها و برخي عقايد ديني گذاش��ته بود تا
براي شنونده ،چنين تداعي شود كه حكومت درصدد
زدودن باطل از حق و سقيم از صحيح است و با اسالم
ضديتي ن��دارد .به طوري كه اين سياس��ت رژيم ،در
طول حكومت پهلوي ادامه يافت .ت��ا جایي كه طي
بخش��نامهاي ب��ه اس��تانداريها و فرمانداريها در
اسفندماه  ،1316اعالم كرد« :مسئله كشف حجاب و
تقليل جواز عمامه و جلوگيري از روضه خواني و خارج
كردن خرافات از س��ر مردم و آش��نا نمودن به اصول
تمدن ،امروزه رسالت اساس��ي داخلي دولت است و
به هيچ عنوان نبايد در اج��راي منويات دولت ،تعلل
و تسامح نمود.»...
اين اقدامات رضاشاه در شرايطي انجام ميشد كه وي
قبل از به سلطنت رس��يدن و در زمان سردار سپهي،
با راه انداختن دستههاي س��ينه زني و خاك و گل بر
سر ريختن و در پيشاپيش قواي قزاق حركت كردن،
نمايشي س��مبليك از مذهبي بودن و دوستدار اهل
بيت(ع) بودن را انجام ميداد اما اندكي پس از قدرت
يافتن و تسلط بر امور كش��ور ،با اعمال ديكتاتوري،
به ستيز با مراس��م عزاداري امام حسين(ع) كه يكي
از سنن و شعائر و مراس��م متداول ساالنه ملل و امت
اسالمي و شيعي است ،برخاس��ته و با شدت تمام از
نمايي از يكي از هيئات مذهبي تهران ،در دوران حكومت رضاخان

او از وقايع سياس��ي حكايت دارد .در حالي كه او،
استاداني در دو سوي ماجرا داشت .قمي اما پايبند
به سيره استاد بزرگش ،ميرزا حسن شيرازي سعي
در كنارهجويي از سياست داشت .بعدها هم كه به
گاه بعضي مسائل ،پا به عرصه سياست ميگذاشت،
حضوري از منظر سنت و دغدغه دين بود .در واقع
زندگي آيتاهلل قمي در طول سالهاي حياتش ،در
دوره پهلوي اول و اوايل سلطنت محمدرضاشاه را از
اين منظر بايد ديد .مهمترين تجربه سياسي زندگي
آيتاهلل ،واقعه مسجد گوهرشاد است .واقعهاي كه
با نام قمي گره خورده و در تاريخ روحانيت شيعه،
جايگاه ويژهاي دارد .هر چند وي در اين حادثه هم
از ش��يوه خود عدول نكرد ،اما گويي تاريخ براي او
گونهاي ديگ��ر تقدير كرده بود .قم��ي از اين پس،
نماد مبارزه با رضاش��اه ش��د .جايگاهي كه برخي
نيروهاي مذهبي مخالف س��لطنت پهلوي ،سعي
كردند براي او تثبيت كنند .در اين نوشتار مختصر،
با مدد از اسناد و منابع دست اول ،سعي شد زندگي
علمي ،سياس��ي و اجتماعي آيتاهلل قمي ،تبيين
شود .شرح زندگي اين عالم برجسته كه مدتي نيز
مرجعيت جهان تش��يع را احراز كرد ،شرح تاريخ
روحانيت ش��يعه ،در برههاي مهم از تاريخ معاصر
نيز هست .آيتاهلل قمي در وقايعي چون مهاجرت
علماي بالد ب��ه قم در اعتراض به نظ��ام اجباري و
واقعه مس��جد گوهرش��اد ،از عالمان مؤثر بود و از
جايگاه يك مرجع ديني عمل ميكرد .اميد است
در اين مقال مختص��ر ،در تبيين اين نقش آفريني
و اين حوادث توفيق يافته باشم .آنچه فراهم آمده،
حاصل روندي است كه ديرسالي است توسط دفتر
ادبيات انقالب اسالمي حوزه هنري آغاز شده است.
تالش براي شناخت و معرفي نام آوران معاصر كه
روزگاري در فرهنگ ناموران معاصر ايران و امروزه
به ش��كل ديگر در حوزه فرهنگ و تاريخ كش��ور،
انجام ميش��ود .جاي آن دارد از كارشناس��ان اين
دفتر شكر و سپاس داشته باشم كه در تسهيل اين
مسير كوشيدهاند.»...

پهلوي اول ،در ستيز با پايبنديهاي ديني جامعه ايران

با وجود آنكه در دوره رضاشاه دين
از سوي دستگاه دولت و حكومت
ِ
حكومت
طرد گرديد ،اما هم�واره
واقعي ب�ر جامعه و قل�وب مردم را
از دس�ت نداد! درس�ت زماني كه
رژيم پهلوي ميپنداش�ت مذهب
را در جامعه به خاموشي كشانده و
متوليان آن را در انزواي كامل قرار
داده اس�ت ،مردم پنهاني از دين و
روحاني�ت پاس�داري ميكردند و
خود ني�ز در نهانخانهه�ا مخفيانه
ب�ه روضهخوان�ي و ذك�ر مصيبت
اهل بيت (ع) مش�غول ميش�دند

اين سنت ارزشمند شيعيان در زنده نگه داشتن
ياد كربالي ام��ام حس��ين(ع) ،ممانعت به عمل
آورد .وي در اين راس��تا هرگونه مجالس وعظ و
خطابه و ذك��ر مناقب و مصائب اه��ل بيت(ع) را
ممنوع ساخت و براي توجيه عمل خود به توصيه
سياستمدارانش ،آن را در جهت مقابله با خرافات
و اوهامات خواند!
علل واقعي مواجهه پهلوي اول با مراسم
مذهبي
رضاشاه و رجال سياسياش ،اين دستورالعملها
را به اين دليل صادر ميكردند كه بيم داش��تند
تا روزي اين مناسك و مراس��م ،به محافل بحث
و انتقاد عليه رژيم تبديل گردد و رنگ سياس��ي
پيدا كند و سخنرانان نيز در پوشش اين مجالس،
به آگاهي مردم نس��بت به اقدامات خالف شرع
رضاش��اه مبادرت ورزند .كتاب«سلسله پهلوي
و نيروه��اي مذهبي ،به رواي��ت تاريخ كمبريج»
ضمن تأييد ممنوعيت مراسم عزاداري شهادت
امام حسين(ع) توسط رضاشاه ،حتي در شهرهاي
مذهبي مانند قم و مشهد ،هدف اصلي اين حركت
را ايجاد يك فرهنگ جايگزين تحت حمايت دولت
ميشمارد كه بر كيش مدرنيس��م و ملي گرايي
قومي ،استوار باشد و به تدريج بر سيطره فرهنگي
اسالم در ايران پايان دهد و بر خصوصيات شديد
حكومت در اجراي چنين طرحهاي جاهطلبانهاي
عليه علما تأكيد گ��ردد .همچنين ريچاردكاتم،
مخالفت رضاشاه و دستيارانش را با شعائر مذهبي
جلوهاي از مبارزه رژيم پهلوي با روحانيت قلمداد
میكند و مينويسد« :رضاشاه بهخوبي آگاه بود
كه بخش عمده نفوذ و جاذبه روحانيت در ميان
مردم ،به خاطر آن اس��ت كه بس��ياري از نمادها
و مظاهر س��نتي مثل ايام تعطيليهاي مذهبي
و مراس��م مربوط ب��ه آن زير نظ��ارت روحانيت
هستند .از اين رو كوشيد نقش روحانيت را در اين
تشريفات و مراس��م كاهش دهد .با اجراي قانون
لباس متحدالشكل ،بس��ياري از آنان از پوشيدن
لباس محروم شدند و كنترل دولت بر باقيمانده
روحانيت تشديد گرديد.»...
چنانكه گفته شد ،رضاشاه اين اعمال را در جهت
از بين بردن اوهام��ات و خرافات در جامعه توجيه
مينم��ود و آن را بهانهاي براي تعطيلي مراس��م
مذهبي ق��رار داده بود و همانطور كه بس��ياري از
نويس��ندگان خارجي نيز اذعان داش��تهاند ،اين
حركت در راس��تاي محو دين و نابودي روحانيت
صورت گرفته بود .امام خميني درباره اتخاذ چنين
شيوهاي از سوي رژيم رضاشاه ،در كشف االسرار
مينويسد« :در خصوص عزاداري و مجالسي كه به
نام حسين بن علي(ع) بهپا ميشود ،ما و هيچ يك
از دينداران نميگویيم كه با اين اسم هركس هر
كاري ميكند ،خوب است .چه بسا علماي بزرگ
و دانشمندان بسيار ،اين كارها را ناروا دانسته و به
نوبت خود ،از آن جلوگي��ري كردند .چنانكه همه
ميدانيم كه بيست و چند سال پيش از اين ،عالم
عامل بزرگوار حاج شيخ عبدالكريم حائري مؤسس
حوزه علميه قم در قم شبيهخواني را منع كرد ...ولي
نشر دين و احكام الهي ،باز در اين مجالس صورت
ميگيرد [و به خاطر همين] ،ثوابهاي بسياري
براي عزاداري او مقرر كردهاند تا مردم را بيدار نگه
دارند و نگذارند اس��اس كربال كه پايهاش بر بنيان
كندن پايههاي ظلم و جور و سوق دادن مردم به
توحيد و عدالت بود ،كهنه شود.»...
دين س�تيزي قزاق ،در آئينه روايت امير
احمدي
روش رضاش��اه در ممانع��ت از برگزاري مراس��م
عزاداري نش��ان از عزم او بر جمع كردن اس��اس
روضه خواني و عزاداري اهل بيت(ع) بوده اس��ت.
چنانكه در بخش��نامه وزارت داخل��ه به حكومت
گلپاي��گان ،در  28اس��فند  ،1314صراحتاً آمده
است« :در ايام سوگواري محرم و صفر ،راه انداختن
دس��تهجات ممنوع اس��ت!» حتي در بخشنامه
ديگري به حكام واليات از جمله حكومت گلپايگان
در  13ارديبهشت  ،1315دستور داده شده است
تا از هرگونه مجالس روضه در ماه صفر ،به طوركلي
جلوگيري شود!
درباره ضديت و نفرت رضاش��اه از دين ،روحانيت
و مساجد ،قضيهاي از س��پهبد امير احمدي نقل
شده است كه به خوبي بيانگر ش��دت مقابله وي
با دين و ديانت اس��ت .وي ميگويد« :يك روز از
ماه رمضان به دربار رفتم .سرلش��کر سردار رفعت
و سرلشکر خدايار نيز حضور داشتند .رضاشاه قدم
ميزد ،قدري هم عصباني به نظر ميآمد .س��ردار
رفعت براي خودش��يريني گفت قربان ديشب با

س��پهبد به مس��جد رفتيم نماز خوانديم .خيلي
دعاي اعليحضرت كرديم ،مردم كه شب زندهداري
ميكردند ،عموماً به دعاگويي اعليحضرت مشغول
بودند .يكمرتبه شاه متغير شد و گفت كدام مسجد؟
سردار رفعت گفت مسجد ،مسجد .آن وقت رو به
من كرد و گفت آقاي س��پهبد ،من حاال ميفهمم
كه اش��كال كار در كجاس��ت؟ من آخوند بازي را
ميخواهم از بين ببرم ،گفتهام كه فرشها را جمع
كنند و ميز و صندلي بچينند ،ولي سپهبد ارتش
ميرود و جانماز پهن ميكند و روي زمين ،پهلوي
آخوندها مينش��يند .اين پيرس��گ هم ميگويد
رفتيم اعليحضرت را دعا كرديم ،چرا رفتيد؟.»...
رضاشاه با چنين روحيهاي ،به مأموران شهرباني
دستور داد تا برگزاري مراسم در مساجد و مجالس
روضه در منازل و تكيهها را به ش��دت تحت نظر
گيرند .از اين روي پيوسته آمار مراسم سخنراني،
روضه و نمازهاي جماعت مس��اجد ،از مسئوالن
شهرباني دريافت ميشد.
دين ستيزي رضاخاني ،سياستي كه نتيجه
معكوس داد!
با وجود چنين مراقبتي از سوي مأموران شهرباني،
در تمام دوره اجراي سياس��تهاي مذهبزدايي
رضاشاه در راس��تاي تجددگرايي وي ،روحانيون
دهنش��ين ،از همان گام نخستين در هر روستا كه
مس��كن ميگزيدند ،تبليغات ضد رضاشاه را آغاز
ميكردند كه ميان مردم به ويژه روستانشينان با
حكومت و شخص رضاشاه ،سدي به وجود آوردند
كه هرگز نت��وان آن را از ميان برداش��ت و امكان
س��ازگاري مردم با شاه ممكن نباش��د .در نتيجه
چنين اقداماتي ،پس از مدتي كوتاه رضاشاه بهكلي
پايگاه مل��ي -مردمي خود را از دس��ت داد و براي
قاطبه مردم ايران به خصوص روستانشينان وي به
صورت يزيد زمانه جلوه كرد و هرگونه راه دوستي
و پيوند الفت ميان شاه و ملت ،مسدود شد! با وجود
آنكه در دوره رضاش��اه ،مذهب از دستگاه دولت و
حكومت و حتي مملكت طرد گرديد ،ليكن همواره
حكومت واقعي بر جامعه و قلوب مردم را از دست
نداد .درست در زماني كه رژيم پهلوي ميپنداشت
مذهب را در جامعه به خاموشي كشانده و رهبران
مذهبي را در انزواي كامل قرار داده اس��ت ،مردم
پنهاني از مذهب ،روحانيت و مذهبيون پاسداري
ميكردن��د .زندگي آن��ان و تقويت حوزهه��ا را با
پرداخت وجوه��ات ،از هرگونه تزلزل��ي در امان
نگه ميداشتند و خود نيز در نهانخانهها مخفيانه
ب��ه روضهخواني و ذك��ر مصيبت ش��هداي كربال
مشغول ميشدند و اش��ك ميريختند و بر سر و
سينه ميزدند و نميگذاشتند اين چراغ به يكباره
خاموش گ��ردد .در مقاب��ل ،رضاش��اه از مبارزه و
مخالفت با مذهب چنان ضربهاي خورد كه به هيچ
وجه تصور آن را نميكرد و تنها روزي كه از ايران
خارج شد ،از خواب برخاس��ت و نتيجه ضديت با
مذهب را از عدم حمايت مردمي دريافت كرد.
شعائر مذهبي ،پس از خلع و اخراج پهلوي
دوم
با سقوط رضاشاه و فرو ريختن پايههاي استبداد،
نارضايتيهاي سركوب شده 16ساله ،بيرون ريخت
و در اين ش��رايط ،روحانيت و رهبران مذهبي هم
از حجرهها و كتابخانههاي حوزهها خارج ش��دند
و وعظ و خطابه را از س��ر گرفتند .به دليل اعمال
سياس��تهاي ضد مذهبي رضاش��اه در پوشش
تجددگرايي و تمدن با رفتن وي پس از ش��هريور
 ،1320مردم بسيار خرس��ند شدند .با انتشار اين
خبر از راديو و جرايد ،بسياري از مردم بالفاصله به
تكيههاي عزاداري و مساجد روي آوردند و با اينكه
ماه محرم و صفر نبود ،فرياد «يا حسين» سر دادند!
خوشحالي مردم با سينهزني و فرياد «يا حسين»
پس از  16سال سركوب دين و مذهب ،پيام روشني
از اسالم دوستي و عشق به اهل بيت(ع) و عزاداري
ساالر شهيدان كربال داشت .اين اتفاق در شرايطي
بود ك��ه در دوره رضاش��اه ،حتي ب��راي برگزاري
مراس��م ختم آيات عظام حاج ش��يخ عبدالكريم
حائري و ميرزا محمدحسين نائيني ،فقط يك روز
اجازه برگزاري مراسم ترحيم داده شد! اما چنين
سياس��تهايي هرگز نتوانس��ته بود از دينداري
مردم بكاهد.
پهلوي دوم ،ادامه راه پدر در قالبي جديد
روي كار آم��دن ش��اه جدي��د ،همراه ب��ا از هم
گس��يختگيهايي كه در نتيجه جن��گ جهاني
دوم و مداخله قدرته��اي رقيب بريتانيا ،اياالت
متح��ده و اتحاد ش��وروي در اي��ران پديد آمده
بود ،موجب از س��رگيري فعاليتهاي سياسي،
تحت شرايط آزادي نسبي ش��د .علما هم سريعاً
براي بررس��ي امكانات تازه ،قدم پيش گذاشتند.
آنها لغو ممنوعيت برگزاري مراسم محرم و رفع
ممنوعيت پوشش اسالمي براي زنان را خواستار
ش��دند .محمدرضا هم كه هنوز ج��اي پاي خود
را محكم نكرده بود ،تس��ليم خواس��تههاي علما
گرديد .با آزادي نس��بي برگزاري مراسم مذهبي
و بازگشت زنان به پوش��ش اسالمي پس از دوره
پهلوي اول ،بس��ياري از سياستمداران كهنهكار
دوران پهلوي و نيز برخي نويس��ندگان منحرف،
لب به اعتراض گشودند و بازگش��ت زنان ايراني
را به پوشش اس�لامي ،مورد نكوهش قرار دادند.
در رأس اي��ن جريان كس��روي بود كه س��الها
در دوران رضاش��اه ،ب��ا س��تودن حكومت وي و
سياس��تهاي تجددگرايانه ضد دينياش ،عليه
دين و پايبنديهاي مذهبي مردم سخن گفته و
مقاالت و كتابهاي متعددي منتشر ساخته بود.
اگرچه كسروي پاسخ چنين جسارتهاي خويش
به اهل بيت(ع) را از سوي اعضاي جمعيت فدائيان
اس�لام دريافت كرد و كش��ته ش��د ،اما برخورد
حكومتي با مذهب و مراس��م ديني همچنان در
دوره پهلوي دوم نيز ادامه يافت.

