
   داود امینی
قی�ام تاریخ�ی زنده یاد آی�ت اهلل حاج آق�ا نوراهلل 
نجف�ی اصفهان�ی علیه نظ�ام اجب�اری رضاخان، 
از ش�اخص  ترین واکنش ه�ای روحانی�ت ب�ه 
حاکمی�ت قزاق به ش�مار می رود. مق�ال پی آمده، 
در ص�دد اس�ت ک�ه از ای�ن روی�داد، خوانش�ی 
تحلیل�ی ارائ�ه کن�د. امی�د آنک�ه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د. 

    
   آغاز ماجرا

هنگامی ک��ه در جلس��ات پایان��ی مجل��س چهارم، 
رضاخان الیحه نظام وظیف��ه اجباری را به مجلس داد، 
با مخالفت  های��ی روبه رو ش��د و ائت��اف وی با حزب 
اصاح طلبان، برهم خورد و بدین گونه تصویب آن الیحه 
میسر نگردید! به همین دلیل، وی در فاصله بین مجلس 
چهارم و پنجم، سعی کرد با اصاح طلبان غیرمذهبی- 
که از سال 1285 ش. به بعد، طرفدار نظریه سربازگیری 
عموم��ی بودند- متحد ش��ود. در نتیج��ه، رضاخان با 
به کارگیری نیروی ارتش در انتخابات، توانست در بیشتر 
حوزه های قبیله ای، اکثریتی مؤثر از حزب سوسیالیست 
و حزب تجدد را، به مجلس شورای ملی وارد کند. همان 
اکثریت مجلس، توانست با انجام اقداماتی، رضاخان را 
به عنوان نخست وزیر، محمدعلی فروغی از حزب تجدد 
را به سمت وزیرخارجه و س��لیمان میرزا اسکندری را 
برای سمت آموزش  و پرورش، برگزیند. بدین ترتیب، 
س��رانجام الیحه خدمت نظام وظیف��ه اجباری، در 16 
خرداد 1304، به تصویب مجلس ش��ورای ملی دوره 
پنجم رس��ید. الیحه مزبور، مردان جوان را، به دو سال 
خدمت س��ربازی اجباری، در نیروهای مس��لح کشور 
فرامی خوان��د. رضاخ��ان تصور می کرد س��ربازگیری 
عمومی، ارتش حرفه ای را به ارتش ملی تبدیل خواهد 
کرد. زمی��ن   داران ب��زرگ معتقد بودن��د نظام وظیفه 
اقتدار پدرانه آنان را س��لب می نمای��د و نیروی جوان 
کاری را، از روستا ها خارج می کند. از دیدگاه علما نیز 
جمع آوری و آموزش جوانان در طی دو س��ال، آن هم 
در یک نهاد غیرمذهبی، تحت اداره افس��ران ارتشی، 
موجب فس��اد اخاق اجتماعی و دیانت عمومی آنان 
خواهد ش��د و از این رو، بناب��ر فتوای برخ��ی از علما، 
خدمت نظام وظیفه، اصول تشیع و بنیادهای اسام را به 

مخاطره می انداخت. 
اصرار رضاشاه بر اجرای قانون نظام وظیفه عمومی در 
سال 1306ش. در راستای همان اصاحات غیردینی 
در کش��ور، صورت می گرفت، آنچنان ک��ه داور نیز به 
اجرای قوانین غیردینی تأکی��د می ورزید! اجرای این 
طرح در واقع حمله رژیم پهل��وی به موقعیت علما در 
جامعه ایران بود. اج��رای چنین طرحی، به دولت این 
امکان را می بخش��ید تا به منظور معاف کردن طاب 
علوم دینی از خدمات نظام وظیفه، امتحانی برگزار کند، 
تا هم امور طاب را در دست گیرد و هم بخش عمده ای 

از طاب جوان را، به سربازخانه  ها اعزام کند. 
   آغاز قیام آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی

ایجاد تغییرات اساس��ی در نظ��ام قضایی و اصاحات 
غیردینی در جامعه و باالخره اجرای قانون نظام وظیفه 

عمومی، در بین علما و رهبران عقیدتی طبقه متوسط 
جامعه، نارضایتی های عمیقی ایجاد کرد. اوج مخالفت 
طبقه متوسط با رژیم رضاخان، در سال های 1305-6 
و 15-1314، آش��کار ش��د. اعتراضات گسترده علما 
و مذهبیون ش��هر اصفهان و س��پس دیگر شهرهای 
کش��ور و قیام آیت  اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی  اصفهانی، 
در واقع واکنشی بود به اجرای قوانین غیردینی داور، 
که از جمله آنها اعزام جوانان به خدمت س��ربازی بود. 
این اعتراضات در شهر اصفهان، دامنه گسترده تری به 
خود گرفت تا جایی که مردم با برپایی تظاهراتی برای 
رفع مظالم دولت، به پیشوایان مذهبی توسل جستند 
و به منزل علمایی چون حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، 
ماحسین فش��ارکی، س��یدالعراقین و ش��ریعتمدار 

اصفهانی رو آوردند. 
از طرف دیگر، علما نیز برای جلوگیری از اعمال خاف 
ش��رع دولت و به خاطر اباغیه مخبرالسلطنه ریاست 
وزرا، که در دوم شهریور 1306، به منظور ایجاد رعب 
و وحشت در بین روحانیون صادر شده بود و طبق آن 
تلویحاً روحانیون را مانع وح��دت ملی خوانده و امر به  
معروف و نهی  از منکر توسط آنان را فسادانگیز دانسته 

و آنان را در زمره مفسدین فی االرض به حساب می آورد 
و تهدید به تعقی��ب و تنبیه و مج��ازات آنان می کرد، 
فرصت را مناسب یافتند تا در مقابل حکومت رضاشاه، 
قیام کنند. به همین جهت، علمای مذهبی مردم را به 

مبارزه با رژیم تشویق و ترغیب نمودند. 
   مهاجرت رهبر قیام به شهر قم

حاج آقا نوراهلل اصفهانی که شخصاً اجرای قانون نظام 
اجباری به آن صورت را، صاح جامعه نمی دانس��ت، 
پس از ماق��ات و گفت وگو با س��ایر روحانیون، مردم 
را به آرامش دع��وت کرد و قول داد برای رس��یدن به 
خواسته هایشان، به قم مهاجرت کند و تا هنگامی که 
مقصد مورد نظر حاصل شود، در آنجا به عنوان اعتراض 
بماند. از این رو ایشان به همراهی چهره های سرشناس 
خانواده نجفی و جمعی دیگر از روحانیون و بیش از هزار 
نفر از طاب، روانه قم شد! این مهاجرت از بیست و یکم 
شهریور 1306 تا چهارم دی همان سال، یعنی به مدت 
105 روز به طول انجامید. در این مهاجرت، چهره های 
سرشناسی چون شیخ کمال الدین نجفی )معروف به 
شریعتمدار(، آیت اهلل فشارکی، سیدالعراقین، سیدعلی 
نجف آبادی، سیدمحمد نجف آبادی، سیدمحمدصادق 
مدرس احمدآبادی، صدرالعلما، آقای چهارس��وقی و 
علمای خاندان نجفی شامل شیخ مهدی نجفی، شیخ 
ابوالفضل نجف��ی، حاج عبدالحس��ین نجفی، آیت اهلل 
حاج سیدمحمدرضا نجفی و ش��یخ محمدباقر نجفی، 

شرکت داشتند. 
   پیوستن علمای بالد به متحصنین قم

با عزیمت علمای مهاجر به ق��م، بنابر توصیه آیت اهلل 
حاج ش��یخ عبدالکریم حائری، از مهاجران استقبال 
پرش��کوهی به عمل آمد. بافاصله پ��س از اقامت در 
این شهر، حاج آقا نوراهلل، به تش��کیل »هیئت علمیه 
و روحانیه مهاجری��ن قم«، مبادرت ورزید و س��پس 
دعوتنامه  هایی برای تمام مجتهدان و روحانیون ایران 
فرستاد و همه آنان را برای پیوستن به این قیام، به شهر 
قم دعوت کرد تا به اتفاق برای پیش��رفت هدفی که به 
عقیده وی وظیفه شرعی و به نفع عامه مردم بود، اقدام 
نمایند. متعاقب دعوتی که صورت پذیرفت، صد ها تن 
از روحانیون، علما و مجتهدین شهرهای مختلف کشور، 
عازم شهر مذهبی قم شدند. از شیراز سیدعبدالباقی 
شیرازی، سیدعبداهلل شیرازی و شیخ جعفر محاتی، 
از هم��دان شیخ االس��ام همدانی، از خراس��ان حاج 
میرزاعبداهلل، از کاشان حاج میرزا شهاب الدین کاشانی 
و از خمی��ن حاج میرزا محمدمه��دی احمدی )دایی 

حضرت امام خمینی( به مهاجرین پیوستند. 
   مطالبات علمای متحصن در قم

همچنین هیئت علمیه قم، عاوه بر ارسال نامه  هایی 
برای علمای عتبات عالیات، اهداف و خواسته های خود 

را، طی تلگرافی به سران دولت، بدین شرح اباغ کرد:
1- جلوگیری یا اصاح و تعدیل قانون نظام وظیفه

2-  نظارت پنج تن از مجتهدی��ن بر مصوبات مجلس، 
مطابق اصل دوم متمم قانون اساسی

3-  جلوگیری کامل از منهیات شرعیه
4-  ابقا و تثبیت محاضر شرع، زیر نظر مجتهدان

5- نظارت کامل در امر مطبوعات و جلوگیری از چاپ 

تیمورتاش مستقیماً وارد مذاکره با علما 
نش�د، بلکه به دو نفر از روحانیون تهران 
مأموریت داد تا به قم رفته و با علما مذاکره 
کنند. آنه�ا بع�د از دو روز و ب�دون اخذ 
نتیجه، به تهران بازگشتند! بدین ترتیب 
تیمورتاش، درص�دد اقدامات ش�دید و 
تند برآمد و توانست نظر رضایت شاه را، 
برای به توپ بستن ش�هر قم جلب کند، 
لیکن بنابر دالیلی موفق به انجام آن نشد

خوانشی تحلیلی از قیام آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، علیه نظام اجباری رضاخان

نهضتی بیدارگر
 که به شهادت ختم شد!

و نشر اوراق زیانبار و تعطیل مدارس بیگانگان و نیز 
تعیین یک فرد شایسته، به عنوان ناظر شرعیات، 

در وزارت فرهنگ. 
   رضاخان در مواجهه با قیام قم

رضاش��اه در مواجهه با این قیام، ابتدا سعی کرد با 
تحکیم روابط با علمای عتبات، از طریق سرکنسول 
ایران در بغداد، از صدور فتاوی آنان جلوگیری کند 
و سپس با استفاده از نفوذ برخی روحانیون مرتبط 
با دربار، موضوع قیام علمای متحصن قم را، به نحو 
شایسته ای حل کند. با این حال پیام های متعددی 
در جه��ت حمایت از قی��ام علما در قم، از س��وی 
برخی مراجع  تقلید ایرانی مقیم عراق، به دس��ت 

مهاجرین رسید. 
در پیام ه��ای حمای��ت از قی��ام علم��ای مهاجر، 
که از س��وی رهبران مذهبی ارس��ال شده است، 
نمونه هایی از چنین طرفداری و پشتیبانی، بسیار 
دیده می ش��ود. علمای قم، دعوتنامه ای نیز برای 
سیدحسن مدرس ارس��ال داش��تند، تا به جمع 
روحانیون معترض در قم بپیوندد. مدرس که خود 
دوران سخت و طوالنی مبارزه رودرروی با رضاشاه 
را تجربه کرده بود و یکی از بزرگ ترین دش��منان 
رضاشاه محس��وب می ش��د، دعوت مهاجرین را 
اجابت کرد، لیکن وی با بینش��ی دیگر، به جریان 
قیام می نگریس��ت و اهدافی باالت��ر از آنچه را که 
به عنوان خواس��ته های مهاجرین اعام شده بود، 
در نظر داش��ت. به طور کلی، او محو رژیم پهلوی 

را دنبال می کرد. 
   مب�ارزه با قان�ون نظام اجب�اری به مثابه 

پوششی برای اعتراضات گسترده
بی تردید حاج آقا نوراهلل اصفهانی، قانون نظام وظیفه 
را، پوششی برای اعتراضات عمومی جامعه قرار داد 
تا در سایه ناخشنودی همگانی از آن قانون، رضاشاه 
را از تاج و تخت سلطنت دور سازد. چنان که در یکی 
از نشس��ت های خصوصی خویش، بدین حقیقت 
اشاره کرده و می گوید: »س��خن از نظام اجباری 
و غیره نیست. اساساً این مرد، بی سواد و الابالی و 
بی دین و مستبد و خودخواه و نوکر اجنبی است و 
به درد سلطنت و حکومت ایران نمی خورد. باید او 
را کنار گذاشت و از سلطنت عزلش کرد و این کار 
آسانی اس��ت و ما خود این خری را که باال بردیم، 

پایین می آوریم!...«. 
در هر حال، پس از برگزاری جلس��ات متعدد در 
قم، تلگراف  هایی از سوی حاج آقا نوراهلل اصفهانی 
و هیئت علمی��ه قم، ب��ه مجلس ش��ورای ملی و 
رئیس الوزرا مخابره شد. رضاش��اه چون عرصه را 
تنگ دید، تیمورتاش را مأمور کرد که به هر ترتیبی 
که شده، غائله را ختم کند و اجتماع روحانیون را، 
در قم متفرق س��ازد. تیمورتاش که می دانس��ت 
مهاجرین و مردم اصفه��ان، این گونه تصمیمات 
دولت را، نتیجه افکار و اقدام��ات او به عنوان وزیر 
دربار و نصرت الدوله وزیر مالیه می دانستند و قبل 
از حرکت مهاجرین به قم، با ارسال تلگراف  هایی به 
تهران، از این دو به رضاش��اه شکایت کرده بودند، 
لیکن آنان خود نگذاش��تند که این ش��کایات به 
دست شاه برس��د و در نتیجه، خودشان موجبات 
مهاجرت روحانیون را به قم، فراهم آورده بودند، از 
این رو، وی مستقیماً وارد مذاکره با علما نشد، بلکه 
به دو نفر از روحانیون تهران، به نام های شریعتمدار 
و بحرالعلوم رشتی مأموریت داد، تا به قم رفته و با 
علما مذاکره کنند. بنابراین شریعتمدار و بحرالعلوم 
پس از عزیمت به قم، ب��ه مذاکره با علمای مهاجر 
پرداختند اما بعد از دو روز و بدون اخذ نتیجه، به 
تهران بازگشتند و چنین اظهار داشتند که راهی به 

جز لغو قانون نظام اجباری وجود ندارد. 
   موافق�ت رضاخ�ان برای به توپ بس�تن 

شهر قم!
بدین ترتیب، تیمورتاش درصدد اقدامات ش��دید 
و تند برآمد و توانست نظر رضایت شاه را، برای به 
توپ بستن شهر قم جلب کند، لیکن بنابر دالیلی، 
موفق به انجام آن نش��د، چنانکه مخبرالسلطنه، 
رئیس الوزرا، در این باره می نویس��د: »تیمورتاش 
را درصدد اقدامات مضر دیدم. در مجلسی که من 
بودم و تیمورتاش و داور و حبیب اهلل خان شیبانی، 
تیمورتاش صحبت از به توپ بس��تن قم کرد. من 
گفتم گمان نمی کنم ش��اه به این ام��ر رضا دهد. 
حبیب اهلل خان، خدا پدرش را بیام��رزد، گفت نه 
این است که به من امر خواهد شد، هرگز به این کار 

اقدام نخواهم کرد...«. 
از س��وی دیگر، پس از برگزاری جلس��ات متعدد 
علما در قم، تلگراف  هایی از س��وی حاج آقا نوراهلل 
اصفهانی و هیئت علمیه قم، به مجلس شورای ملی 
و رئیس الوزرا، مخابره شد. مفاد یکی از تلگراف  ها 
چنین بود: »تعلیم اجب��اری بهتر از نظام اجباری 
اس��ت و نظام داوطلب باید برقرار ش��ود!« مدت 
زمان زیادی با تب��ادل تلگراف و نام��ه بین دربار، 
رئیس  مجلس و رئیس دولت با هیئت علمیه قم، 
سپری شد. چنانکه متن دو نامه یکی از رضاشاه و 
دیگری از رئیس الوزرا، به علمای قم- که در کتاب 
اندیشه های سیاس��ی و تاریخ نهضت بیدارگرانه 
حاج آقا نوراهلل اصفهانی به چاپ رس��یده اس��ت- 
نشان می دهد، سیاس��ت دولت، وقت کشی بوده 
اس��ت! چون مهاجران با دو مشکل اساسی، یکی 
فصل س��رما و دیگری تنگنای اقتصادی، روبه رو 
بودند، بنابراین عامل گذشت زمان، به نفع دولت 
تمام  می ش��د. از این رو با مش��ورت و صاحدید 
علمای قم، شریعتمدار اصفهانی، به منظور ماقات 
با رئیس الوزرا و ش��اه، عازم شهرری شد. وی، پس 
از دیدار و گفت وگو با رئیس الوزرا و شاه، نامه ای را 
که از سوی علمای مقیم قم، حجج اسام حاج آقا 
نوراهلل، فش��ارکی، س��یدالعراقین و ش��ریعتمدار 
اصفهانی، ب��ه رئیس الوزرا نوش��ته ش��ده بود، به 
شخص شاه داد. متعاقب آن اقدام علما، به فرمان 
رضاشاه، رئیس الوزرا )مخبرالسلطنه( و وزیر دربار 

)تیمورتاش(، به اتفاق امام جمعه و ظهیراالسام، 
برای ماقات و گفت وگو با حاج آقا نوراهلل و هیئت 
علمیه قم و جلب رضایت آنان، عازم قم ش��دند و 
مذاکرات مفصلی بین طرفین صورت گرفت. پس 
از انجام این گفت وگوها، خواسته های مهاجرین در 
قالب نامه ای، با امضای حجج اسام حاج آقا نوراهلل 
اصفهانی، آیت اهلل فشارکی، عبدالحسین مدرس و 
حاج شیخ کمال الدین نجفی، به رئیس الوزرا و وزیر 

دربار، تحویل شد. 
   بی اثر ماندن طرِح فریب دولت!

با انجام گفت وگوهای مستقیم، نمایندگان دولت 
هراسان از خش��م و خروش حاج آقا نوراهلل، غالب 
خواس��ته های مهاجرین را پذیرفتند و با امضای 
توافقنامه ب��ا هیئت علمیه قم، متعهد ش��دند که 
به مفاد آن عمل کنند، لیکن با وجود این حاج آقا 
نوراهلل و س��ایر علمای مهاجر، بازگش��ت از قم را 
موکول به تصوی��ب قانونی م��واد موافقتنامه، در 
مجلس شورای ملی کردند. مفادی که دولت انجام 

آن را پذیرفته بود، عبارتند از:
1- تجدید نظر در قانون نظام اجباری
2- انتخاب پنج نفر از علما در مجلس

3- تعیین ناظر شرعیات در کلیه والیات
4- جلوگیری از منهیات شرعیه

5- اجرای مواد مربوط به محاضر شرع. 
دولت که گمان می ک��رد با تنظی��م موافقتنامه، 
مهاجرین به شهرهای خود بازخواهند گشت، اینک 
می دید که یا ملزم به اجرای کامل موافقتنامه است 
یا باید از همه ادعاهای دروغین دین باوری دست 
کشیده، چهره واقعی خود را به همگان بازبنمایاند! 
به همین دلیل به رغم وجود تفاهم نامه فیمابین، 
س��عی کرد با طرق مختلف، جمع حاضر را از گرد 
ایشان دور س��ازد، که تا حدی نیز به این مقصود 
نائل شد و در نتیجه، حاج آقا نوراهلل ناچار تصمیم 
به بازگشت به اصفهان گرفت اما یکباره کسالتی به 

او دست داد و وی را به بستر بیماری افکند. 
   شهادت آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی، 

به دستور تیمورتاش
آیت اهلل حاج ش��یخ عبدالکریم حائری مؤس��س 
حوزه نوبنیاد قم، که پیوس��ته حاج آق��ا نوراهلل را 
از حمایت های پنهان و آش��کار خویش بهره مند 
می ساخت، پزش��کی ویژه برای مداوای وی اعزام 
کرد و پزش��ک، بیم��اری او را س��رماخوردگی و 
خستگی ناشی از کوشش بس��یار دانست، لیکن 
ناگهان گروهی از درباریان، به همراه فرماندار قم 
و یک پزش��ک درباری، به عنوان عیادت به منزل 
حاج آقا نوراهلل آمدند! دکتر شفاءالدوله، بی درنگ به 
معاینه ایشان پرداخت و بیماری اش را ماالریا خواند 
و گفت: نیاز به تزریق »کنین « است! حاج آقا نوراهلل 
که از مقصود آنان آگاه شد، اجازه خواست تا برای 
تزریق، به قرآن تفأل کند. اما درباریان مانع شدند 
و به بهانه نامناس��ب بودن وضعیت جسمی وی، 
سمی کش��نده را به او تزریق کردند! سرانجام در 
شب چهاردهم دی ماه 1306ش. برابر با نخستین 
روز ماه رجب 1346، وی به دست عمال آن رژیم، 

به شهادت رسید. 
   بازتاب های خبر شهادت آیت اهلل

با نشر خبر درگذش��ت حاج آقا نوراهلل، در شهر قم 
و شهرهای دیگر کش��ور، غوغایی برپا شد. با مرگ 
وی، نهضت و جنبش ب��زرگ علمای قم، مبدل به 
س��وگواری و تش��ییع پیکر آن عالم دینی گشت. 
درس های حوزه تعطیل و بازار ها بس��ته شد و علم 
و بیرق در ش��هرهای مختلف کش��ور، برافراشته 
گردی��د. در اصفهان، ی��ک هفته م��دارس، بازار و 
مغازه ها تعطیل ش��د و دسته های س��ینه زنی، در 
خیابان ها حرکت می کردند. س��رانجام، جنازه اش 
پس از تش��ییع و طواف آس��تانه مقدسه حضرت 
معصومه)س(، با مش��ایعت علم��ا و روحانیون، به 
نجف اش��رف حمل ش��د. آنگاه در عتبات عالیات، 
ضمن طواف نجف و کربا، در مقبره آیت اهلل شیخ 
جعفر کاشف الغطاء- جد مادری اش در نجف- دفن 
گردید. با وجود برگزاری مراسم سوگواری متعدد 
توسط مریدان حاج آقا نوراهلل، دولت تاش کرد تا 
قضیه را با سکوت کامل سپری کند، لیکن مدرس 
که همواره حاج آقا نوراهلل را به بزرگی، آزادگی و علم 
و تقوی می ستود، به رغم مخالفت مقامات دولتی، 
مجلس ترحیم مفصلی برپا داشت. در اصفهان هم 
مراسم روضه خوانی باشکوهی در منزلش برپا شد. 

  ...و کالم آخر
با مرگ حاج آقا نوراهلل، هیئ��ت مهاجرین قم نیز، 
از هم پاشیده شد و به رغم آنکه الیحه ای از سوی 
دولت به مجلس ارائه شده بود اما هرگز در مجلس 
مطرح نشد و بدین ترتیب، قیامی با این عظمت، 

نتوانست به مقصود نائل آید. 
در پیرامون قان��ون نظام وظیفه عموم��ی و قیام 
حاج آقا نوراهلل اصفهانی، تاکنون مباحث و نظریات 
مختلفی بیان شده و از جنبه های مختلف به علل 
و عوامل قیام پرداخته شده است، لیکن همچنان 
سؤاالتی در خصوص انگیزه ها و اهداف قیام مطرح 
است. ذکر این نکته ضروری است که این مصوبه 
مجلس ش��ورای ملی، در خصوص نظام اجباری، 
همانند برخی مصوبات دیگر، نسبت به روحانیت 
تضییقات و گرفتاری های جدیدی ایجاد کرده بود، 
که باعث  می شد تا نظام درسی حوزه های علمیه، 
خالی از طاب جوان گردد! به همین دلیل، علما 
نسبت به تصویب این قانون، بدون در نظر گرفتن 
مسائل آنان، اعتراض کردند. چون در واقع حمله 
رژیم رضاشاه به موقعیت علما در ایران، با تصویب 
قانون نظام وظیفه در سال 1304، آغاز شده بود. 
این قانون به دولت اجازه می داد تا از طاب علوم 
دینی- ب��ه منظور مع��اف کردن آنه��ا از خدمت 
س��ربازی- امتحان به عمل آورد. این مسئله نیز، 
موجب نفوذ کامل دولت بر برنامه های حوزه های 

علمیه می شد. 

آیت اهلل حائری برای مداوای آیت اهلل 
حاج آقا ن�وراهلل اصفهانی، پزش�کی 
وی�ژه اع�زام ک�رد و او، بیم�اری را 
س�رماخوردگی دانس�ت اما ناگهان 
گروه�ی از درباری�ان ب�ه عن�وان 
عیادت، به منزل ایشان آمدند! دکتر 
ش�فاءالدوله، بی درن�گ ب�ه معاینه 
ایش�ان پرداخ�ت و بیم�اری اش را 
ماالری�ا خواند و گفت نی�از به تزریق 
»کنین « اس�ت! حاج آقا نوراهلل اجازه 
خواست تا برای تزریق، به قرآن تفأل 
کند اما آنان مانع ش�دند و ب�ه بهانه 
نامناسب بودن وضعیت جسمی وی، 
سمی کش�نده را به او تزریق کردند!
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قزاق سوادکوهی
 در آیینه یک زندگینامه نونوشت

روایت برکشیدن 
رضاخان

   محمدرضا کائینی
آنچ��ه در این مجال، 
ب��ه معرف��ی آنی��م، 
تک نگاری اس��ت در 
باب زندگی رضاخان 
سوادکوهی، که توسط 
هدایت اهلل بهبودی به 
ن��گارش درآم��ده و 
مؤسس��ه مطالعات 
پژوهش ه��ای  و 
سیاس��ی، آن را نشر 
داده اس��ت. ناشر در 
دیباچه خویش بر این پژوهش، در باب اهمیت انتش��ار 
این دست از آثار، چنین آورده است: »به قدرت رسیدن 
رضاشاه، برای ایران فاجعه بود. با رضاشاه، مشروطیت در 
ایران بالمره برچیده و استبداد بازسازی شد. اندوه بارتر 
اینکه محلَل های فکری این فاجعه و س��پس پادو های 
استبداد، نخبگانی بودند که چه بسا خود آنها، به مراتب 
الیق تر از رضاخان برای منصب حکمرانی بر کشورشان 
بودند. این پرس��ش هماره در حافظه تاریخی مردم این 
سرزمین مطرح است، که چرا روشنفکران پس از منحرف 
کردن انقاب مشروطه و تبدیل آن به بحران مشروطیت، 
چاره کار را در استبداد منور دیدند؟ استبدادی که آمد اما 
نه تنها منور نبود و حاصلش جز تباهی و فساد و اختناق 
و از میان رفتن امنیت ف��ردی و اجتماعی، چیزی نبود. 
بیش از چهار سال سلطه غیررس��می یک نظامی پس 
از کودتا و سپس 16 سال س��لطنت همو، جان و مال و 
ناموس و امنیت تمام مردم ای��ران را، به خطر انداخت 
و کسی را یارای نفس کش��یدن نبود، تا آنجا که حلقه 
یاران اولیه اش نیز ش��امل این قتل  ها و تعرض  ها شدند. 
از خطا و خیانت غرب زدگان عصر مشروطه و رضاخان 
شگفت انگیزتر، تاش شبانه روزی و هیاهوی فراوان این 
روزگار در فضای مجازی، در سایه سنگین ابرهای سیاه 
اغفال و اغوا، از س��وی برخی قلم به دس��ت  هایی است 
که بی س��ند ادعا می کنند و نامعتبر می نویسند و از سر 
لجاجت سعی دارند، تا رضاشاه را قهرمانی ملی جا بزنند! 
در این ش��رایط، جای کتابی درباره تاریخ و سرگذشت 
رضاشاه پهلوی، در میان آثار پژوهشی این مؤسسه خالی 

بود و با توجه به تجربه های پیشین جناب آقای بهبودی، 
مؤسسه پدید آوردن یک تک نگاری درباره رضاشاه را، به 

ایشان سپرد...«. 
هدایت اهلل بهبودی مؤلف این اثر تاریخی-پژوهشی نیز، 
در صدر آن، به اش��اراتی پیرامون این کتاب نونوش��ت 
خویش پرداخته اس��ت. وی در بخش��ی از این مقدمه 
می نویسد: »زندگینامه نویس��ی، گونه ای شناخته شده 
از تاریخ نگاری اس��ت. این ش��اخه پژوهش��ی دو ساقه 
اصلی، زندگینامه خودنوش��ت و زندگینامه دگرنوشت 
دارد. زندگینامه های خودنوشت، به قالب خاطره نگاری 
نزدیک است اما زندگینامه دگرنوشت، بر بنیاد پژوهشی 
در تاریخ نگاری استوار می گردد. در نوع اخیر، چشم انداز 
پژوهشگر به زندگی فرد، بسیار مهم است و این ممکن 
نمی شود، مگر با احاطه نسبی محقق بر زندگی و زمانه 
آن شخص. اهمیت این اشراف، نه به این دلیل است که 
پژوهش��گر توان دسترسی به همه یا بیش��تر داده  ها را 
داشته باشد، بلکه به این جهت است که بتواند نسبتی 
درس��ت و منطقی بین زمانه و زندگی صاحب ترجمه 
برقرار کن��د. بر همین مبنا کوش��یده ام ت��ا زندگینامه 
رضاش��اه پهلوی و در این برش، رضاخ��ان را، با نگاه به 
س��ه دایره متحدالمرک��ز، انگلیس، قزاق خان��ه و رضا، 
بنویس��م. دایره اول، با ش��عاع بزرگ تر، دولت انگلیس 
است. انگلیس، پیروز جنگ جهانگیر، برای استقرار نفوذ 
و تأمین منافع سیاسی اقتصادی خود در شمال افریقا 
و غرب آس��یا، به تناسب شرایط هر کش��ور، سیاستی 
پیش گرفت. این ش��رایط در ایران با جلوگیری از نفوذ 
کمونیسم، همراه شد و تعریف دیگری پیدا کرد. دایره 
دوم با ش��عاع بزرگ تر، قزاق خانه، مح��ل کار رضاخان 
است. وی از 12 سالگی وارد این سازمان نظامی شد و در 
فراز و فرود آن نقش پذیرفت و در مقاطعی نقش آفرید. 
قزاق خانه، محل توجه دولت انگلیس برای پیاده کردن 
راهبرد اصلی اش در ایران، تأسیس  قشون متحدالشکل، 
بود. دایره سوم با ش��عاع کوچک، رضانام، و دو دهه بعد، 
رضاخان است. او از اندک شمار قزاقانی بود که خود را در 
معرض دگرگونی های قزاق خانه قرار داد و با امواجی که 

به دیواره آن می خورد، همراه شد...«. 

  رضاخان در دوره تصدی وزارت جنگ
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