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تاریخ

دستان زنجير بستهاي
كه به دعا برميخاست!

آيتاهللالعظمي حاج ش�يخ عبدالكريم
حائري در پ�ي قدرتياب�ي رضاخان و
مزاحمته�اي او ب�راي روحاني�ت و
حوزهه�اي علمي�ه ،ب�ا دش�واريهاي
ف�راوان مواجه گش�ت .او عب�ور از اين
دوره سخ�ت را تنها با سياس�ت صبر و
سك�وت ميس�ور ميديد و قي�ام عليه
قزاق را به ويژه از نوعي ك�ه در ماجراي
مسجد گوهرشاد در مش�هد روي داد،
زمينهس�از ناب�ودي ح�وزه علميه قم
قلمداد ميكرد! با اين همه پس از رحلت
ش�يخ و چندي بعد اخ�راج رضاخان از
ايران ،آثار دورنگري وي آش�كار گشت

خوانشي از واكنشهاي سياسي مؤسس حوزه علميه قم
در دوران حاكميت پهلوي اول

مسئله دين است ،ناموس است
تا پاي جان بايد ايستاد!
نيما احمدپور

در سالي كه آغاز كردهايم ،از سده تأسيس حوزه
علميه ق�م تجليل خواهد ش�د .اي�ن بازخواني و
تكري�م ،نميتوان�د از سيره مؤسس اي�ن كانون
علمي ،يعني زندهياد آيتاهللالعظمي حاجش�يخ
عبدالكريم حائ�ري يزدي جدا باش�د .هم از اين
روي و در مقال پ�ي آمده ،به خوان�ش فرازهايي
از واكنشهاي سياسي آن ب�زرگ دست زدهايم.
مس�تندات اين مقال ،ب�ر تارنماي پژوهش�كده
تاريخ معاصر ايران آمده است .اميد آنكه محققان
و عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د.

تنديس شهيد آيتاهلل عطاءاهلل اشرفي اصفهاني
در موزه عبرت ايران

«آيتاهلل مؤسس» كه ب�ود؟ و چگونه در قم
سكونت يافت؟
هجرت زندهياد آيتاهللالعظمي حاجشيخعبدالكريم
حائري ي��زدي از اراك به ق��م ،داستان��ي خواندني
و درسهاي��ي آموختن��ي دارد .از مس��ند گريزي و
حقطلبي عالم��ان حوزه قم گرفته تا غلبه ش��يخ بر
ترديدهاي خويش براي مهاجرت و نهايتاً شيوهاي كه
براي احيا و به سامانكردن حوزه پرقدمت اين شهر
به كار گرفت .او در دورهاي سخت ،به ايفاي اين نقش
پرداخت و از جوانب گوناگون ،دشواريهاي فراواني
را تحمل ك��رد .محمدرضا چيتسازيان پژوهش��گر
تاريخ معاصر ايران ،ش��مهاي از اي��ن همه را اينگونه
بازروايي كرده است:
«ش��يخ عبدالكريم حائرى در سال  ،1276در شهر
ميبد يزد متولد شد و مقدمات و سطوح علوم حوزوي
را نزد علماى شهرش فرا گرفت .سپس قريحه و عالقه
سرشار علمي باعث ش��د تا مهاجرت كند و رهسپار
مراكز علوم ديني آن روزگار ،يعني ش��هرهاي نجف
و كربال گردد .وي سطوح عالي عل��وم حوزوي را در
كربال و در پيش��گاه اساتيد بزرگي چون آيات عظام:
سيدمحمد فش��اركى اصفهانى ،ميرزاى ش��يرازى،
شيخفضلاهللنورى و ميرزا ابراهيم محالتى فراگرفت.

ساليان حكومت رضاخ�ان ،مصادف با كوچ
دادن گسترده يهوديان به كشور فلسطين
است كه نهايت ًا به تش�كيل دولت اسرائيل
منتهيگشت.درآندورانپرخفقان،كمتر
كس�يراياراياعتراضبهاينسياستبود.
با اين همه آيتاهلل حائ�ري طي تلگرافي به
ش�اه ،ازاوخواست كهجانبمردممسلمان
و مظلوم فلسطين را بگيرد .او اصرار داشت
اي�ن درخواس�ت در روزنامهها درج ش�ود،
اما دربار طي ابالغيهاي مانع از اين امر ش�د!

وي در نجف ،از محضر آخوند خراساني نيز استفاده
كرد .وي بعد از يك بازه زماني حضور در نجف ،راهي
كربال ش��د و صاحب كرسي استادي گرديد .اشراف
ايشان بر علوم ديني ،سبب شد تا كالسهاي درس
وي از رونق خاصي برخ��وردار گردد .در سال 1332
هجري قمري ،از سوي مردم اراك دعوت شد و با سفر
به اين ش��هر ،اولين گام را در راستاي نهادينهكردن
علوم ديني برداشت و حوزه علميهاي تأسيس كرد و
چند سالي را به آموزش و تربيت طالب مشغول شد.
شيخ عبدالكريم به قم مسافرت كرد و پيگير انتقال
حوزه علميه اراك به قم و ايجاد مدارس ديگر ديني
در اين شهر شد .جلس��هاي در منزل آيتاهلل پايين
شهري از طرف علما ،بازاريان و كسبه تهران تشكيل
شد كه بزرگاني از فقهاي قم همچون :آيتاهلل بافقي،
آيتاهلل كبير و آيتاهلل فيض هم ش��ركت داش��تند.
گفتوگو درباره حوزه علميه ق��م ،ساعتها به درازا
كش��يد و هر يك از اساتيد نظري داشتند .از سويي
ش��رايط براي احياي حوزه علميه قم ،بسيار سخت
به نظر ميرسي��د و از سوي ديگر ،آي��تاهلل حائري
عقيده داشت اين كار ش��دني است و بزرگان قم ،از
عهدهاين امر خطير برخواهند آمد .آيتاهلل بافقي بر
اين نظر بود كه در احاديث و روايات ،بر نقش پررنگ
قم در پيشرفت علوم ديني بسيار تأكيد شده است و
در دوران آخرالزمان ،دانش از قم به همه دنيا صادر
ميشود .با اين حال شيخ عبدالكريم بر اين عقيده بود
كه براي انتخاب محل حوزه ،بايد دست به استخاره
زد و از خداوند ياري طلبيد .آيتاهلل حائري ،صبح روز
بعد راهي حرم شد و پس از اقامه نماز صبح در حرم
حضرت معصومه (س) ،به دعا و نيايش مشغول گشت
و استخاره به قرآن زد كه آيه :واتوني باهلكم اجمعين،
همهچيز را برايش مش��خص كرد! مفاد استخاره كه
تش��ويق مهاجرت به قم بود ،ش��يخ را مصمم كرد تا
حوزه علميه قم را سامان دهد .وي شاگردان خود را از
اراك به قم فرا خواند .در سال  1340قمری مطابق با

 1301شمسي ،حوزه علميه قم به صورت رسمي آغاز
به كار كرد و سنگ بناي نظ��ام علمياي سترگ ،در
كنار مرقد حضرت معصومه (س) گذاشته شد .اگرچه
عنوان مؤسس ح��وزه علميه قم ب��ر آيتاهلل حائري
يزدي اطالق ميشود ،اما قم در قرنهاي گذشته نيز
داراي مدارس علوم ديني ب��وده است .به گواه تاريخ
مردم ق��م ،نقش تأثيرگ��ذاري در ترويج مكتب اهل
بيت(ع) ايف��ا كردهاند و همواره به عنوان ش��يعياني
واليتمدار و متمس��ك ب��ه سن��ت و ارزشهاي اهل
بيت شناخته شدهاند ،به گونهاي كه راويان احاديث
ضعيف ،از شهر قم اخراج ميشدند!». ...
س�ر را هش�ان گروه�ي زن بيحج�اب
ميفرستادند كه از خود ادا و اطوارهاي عجيب
دربياورند
آيتاهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري در پي
قدرتيابي رضاخان و مزاحمتهاي او براي روحانيت
و حوزههاي علميه با دش��واريهاي فراوانی مواجه
گش��ت .او عبور از اين دوره سخت را تنها با سياست
صبر و سكوت ميس��ور ميديد و قي��ام عليه قزاق را
از نوعي كه در ماجراي مس��جد گوهرشاد در مشهد
روي داد ،زمينهساز نابودي حوزه علميه قم قلمداد
ميكرد .با اين همه پس از رحلت شيخ و چندي بعد
اخراج رضاخ��ان از ايران ،آثار دورنگري وي آش��كار
گشت .زندهياد دكتر عبدالحسين حائري نوه آيتاهلل
حائري در اينباره ميگويد:
«ايش��ان فوقالع��اده باگذش��ت و ايثارگ��ر بودند.
ميفرمودند :من ميدان��م به دليل وارد نش��دن به
عرصه سياست ،بدنام خواهم شد و مرا متهم خواهند
كرد كه مس��لمين را تنه��ا گذاش��تهام و كمكي به
پيشبرد اهداف اسالمي نميكنم و در مبارزه شركت
ندارم ،اما از نظر من اين كارها به مصلحت نيس��ت،
بنابراين مجبورم اين بدنامي را تحمل كنم! ميدانم
كه همه به من بدبين ميش��وند و فكر ميكنند كه
من از انجام وظيفهام طفره رفتهام ،ولي واقعيت اين
فروردين  .1310آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي
در مراسم كلنگ زني يك بيمارستان در شهر قم

نس��لهاي آينده در تاريخ خواهد خواند كه دو ركن
اصلي آن :انگيزه الهي و مقصد عالي حكومت اسالمي
و اجتم��اع ملت در سراسر كش��ور ب��ا وحدت كلمه
براي همان انگيزه و مقصد است .انقالب شكوهمند
اسالمي ،دستاورد ميليونها انسان ارزشمند و هزاران
شهيد جاويد آن و آسيبديدگان عزيز ،اين شهيدان
زنده است كه برخي از آن انسانهاي بزرگ ،مرداني
هس��تند كه به جهاد و مبارزه علمي و عملي با نظام
طاغوت پرداخته و در تداوم اين حركت بزرگ ،نقش
برجسته و ماندگاري داشتند و سالها شرايط بسيار
سخت تبعي��د ،اسارت ،زندان و انواع ش��كنجههاي
جس��مي و روحي طاقتفرس��ا را عاش��قانه به جان
خريدند و برخي در ميثاق با خدا و امامشان جاودانه
تاريخ ش��دند و به فيض ش��هادت رسيدند و برخي
صادق و صابر به عهد خود وف��ادار و استوار ماندند .و
چه نيكو گفت لسانالغيب حافظ شيراز كه:
گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
آري شود و ليك به خون جگر شود
آنان كه در سالهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي،
ساكت ننشستند و عليه ظلمت و سياهي حكومت
طاغوت ،قيام و به مب��ارزه پرداختند را ميتوان در
دو دسته كلي قرار داد؛ دستهاي كه معتقد به اصل
بودن مبارزه با رژيم شاه بودند و هيچ چيز نبايد مانع
تحقق اين هدف قرار گيرد حتي اعتقادات ،الزامات
و واجب��ات دين��ي و دستهاي كه با ه��دف اعتالي
اسالم ،امر بهمعروف و نهيازمنكر ،محو فساد ،ظلم
و استبداد حاكم و ايج��اد حكومت اسالمي ،پاي به
ميدان مبارزه گذاشتند .وجه اشتراك هر دو گروه
اسقاط رژيم شاه و افتراق و تمايز آن ،اينكه گروه اول
براي رضايت خلق و گ��روه دوم براي رضايت خالق
و انجام تكليف و وظيفه ديني و اعتقادي ،به صحنه
كارزار با رژيم شاه وارد ش��دند .اين دو رويكرد ،در
مقام تحمل تضييقات و مش��كالت وارده ،دو شيوه
متفاوت داش��تند كه از قضا به موض��وع اين كتاب
مرتبط است». ...

88498437

آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي

نجوا با ذات باري
در سلولهاي نمور!

محمدرضا كائيني
م��وزه عب��رت
اي��ران ك��ه ه��م
اين��ك از بقاي��اي
كميته مش��ترك
ضد خر ا بك��ا ر ي
س��اواك برآم��ده
است ،عالوه بر آنكه
خ��ود جلو هگاهي
از پايم��ردي و
ابتالئ��ات مبارزان
انقالب اسالمي است ،ناش��ري موفق و پرتالش نيز
است كه تاكنون در باب خاطرات كساني كه مدتي
از عمر خويش را در اين شكنجهگاه به سر بردهاند،
آثاري خواندني عرض��ه كرده اس��ت« .جلوههاي
ذكر خدا» در زمره اين طيف از كتابهاست كه به
همت علي مرتضوي قهي به نگارش درآمده است.
مؤلف در ديباچه اين اثر و درباره موضوع آن چنين
آورده است:
«انق�لاب اسالمي اي��ران ،عصاره ساله��ا تالش و
كوش��ش علمي و عملي مجاهدان و م��ردان صادق
و مخلصي است ك��ه با هدف اعت�لاي اسالم ،عمل
به ق��رآن و احكام دين مبين اس�لام ،تبعيت از اهل
بيت عصمت و طهارت (ع) و ب��ا هدايت روحانيت و
مرجعيت شيعه و زعامت حضرت امام خميني (ره)،
در 22بهمن 1357به پيروزي رسيد و رژيم طاغوتي
شاهنشاهي را در ايران ساقط و آغازگر حكومت اهلل
بر جهان گشت .پيروي از اسالم ،وحدت همه مردم
ايران ،رهبري حضرت امام و ايمان و اعتماد مردم به
اسالم و رهبري ،استقامت و پايداري در راه رسيدن
به هدف بود كه وعده اله��ي جاءالحق و زهقالباطل
محقق و جمهوري اسالمي را به ارمغان آورد .معمار
انقالب اسالمي امامخميني (قدسسره) اين حادثه
بزرگ را موهبت الهي و معجزه قرن دانسته و رمز بقا
و استمرار نظام اسالمي را همان رمز پيروزي عنوان
و فرمودند :بيترديد رمز بقاي انقالب اسالمي ،همان
رمز پيروزي است ...و رمز پيروزي را ملت ميداند و
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است من با حفظ ح��وزه ،در واقع دارم وظيفهام
را انجام ميده��م! ...فكر ميكنم ك��ه اين بيان،
به خوبي مشي ايشان در آن دوره را نشان دهد.
ايشان تا پايان حيات هم همين رويه را داشتند.
ميدانيد كه بعد از بيحجابي ،در بين دولتيها
يا توسط آنها ،رسواييهاي بسياري اتفاق افتاد.
حكومتيها ب��راي اينكه مرحوم جد م��ا را وادار
به مقابله كنند به اقدامات زي��ادي دست زدند.
از جمله زماني كه ايش��ان براي نماز ميرفتند،
سر راهشان گروهي زن بيحجاب را ميفرستند
كه از خودش��ان ادا و اطوارهاي عجيب و غريبي
دربياورند! اما مرحوم شيخ بر خود بسيار مسلط
بود و بهانهاي بهدست آنها نميداد .در سال آخر
عمرشان ،يعني سال  1315ش ،ايشان تصميم
گرفتند ديگر براي نماز نروند ،اما در عالم خواب
و بيداري به ايش��ان ندا رسيد كه نم��از را ترك
نكن! و از همينرو ايش��ان ،هر چن��د كه ديگر
خيلي از خانه و حوزه بيرون نميرفتند ،اما نماز
را ميرفتند .واقعاً ش��رايط پرفش��ار و سنگيني
بود ،همانطور ك��ه عرض كردم ،ع��دهاي هم به
ايشان اعتراض داشتند و ميگفتند :چرا ايشان
مبارزه نميكند؟ چرا تلگراف نميزند؟ چرا مثل
كاري كه علما در مشهد كردند ،در قم هم انجام
نميشود؟ منظورشان قضاياي مسجد گوهرشاد
و دستگيري ع��دهاي از علما بود ،اما ايش��ان به
اين نوع حركته��ا اعتقادي نداش��ت! آيتاهلل
حائري ف��ردي مخلص بود و فق��ط به وظيفهاي
كه احس��اس ميكرد بر عهدهاش ق��رار گرفته
است ،ميانديش��يد .ابدا ً در فك��ر رياست نبود،
بهويژه در برابر روحانيان بزرگي چون مرحومان
آيات :سيدابوالحسن اصفهاني و ميرزاي نائيني
از وقتي که به عراق و قم آمدن��د ،مرحوم جد ما
براي كشاندن طالب به جلسات درس آنها بسيار
تالش كرد تا خداي ناكرده به شأن آنها صدمهاي
وارد نشود .بههر حال بعدها ،حتي منتقدان هم
متوجه ش��دند كه ايش��ان چه كار بزرگي انجام
دادهان��د .همه ميدانن��د مرح��وم امامخميني
رهبر انق�لاب ،به لح��اظ علمي و عمل��ي تا حد
زيادي خود را مديون مرحوم جد ميدانس��تند
و معتقد بودند كه تدبير ايش��ان ح��وزه را حفظ
كرده است .البته خود اين بزرگواران هم به عنوان
شاگردان مرحوم حاج شيخ ،در حفظ حوزه پس
از ايشان نقش داشتند .مث ً
ال شنيدم كه در مراحل
آغازين تشكيل حوزه در قم ،حجرههاي مدرسه
فيضيه و دارالشفاء ،به وسيله درويشها و بعضي
خدمه اشغال بود و در آنجا ترياك ميكشيدند.
يك��ي از مراحل اصالح ح��وزه اين ب��ود كه آنها
را بي��رون كنن��د .بعضيها بهوي��ژه خدمه ،قوم
خاصي بودند كه مقاومتشان در مقابل اینگونه
اصالحات بيشتر بود .معروف بود كه يكي از آنها
از مدرسه بيرون نرفته است و مرحوم امام  -كه
جزو نخستين مهاجران به قم بودند -در آن قضيه
دخالت كردند و به آن فرد تو گوشي زدند ،چون
ظاهرا ً اهانت نيز كرده بود!». ...
اوضاع حاضره ،موج�ب نگراني داعي و
عموم مسلمين است
با تمام آنچه در بخش پيشين بدان اشارت رفت،
آيتاهللالعظم��ي حائ��ري در دوران اوجگيري
سياست دينزداي��ي رضاخان ،ب��ه ويژه مقطع
خطير كش��ف حجاب ،از اعتراض به اين رويكرد
دريغ نورزي��د و ط��ي تلگرافي ب��ه وي ،نگراني
خوي��ش را در اين زمين��ه اظهار داش��ت .با اين
همه او سياست بردباري براي حفظ حوزه قم را
هيچگاه از دست نداد و نگاه به آينده را فرو ننهاد.
زهرا سعيدي پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران ،در
اين موضوع مينويسد:
«در بين عكسالعملها نسبت به رويداد كشف
حجاب ،مخالفتهاي آيتاهلل حائري از اهميت
خاصي برخوردار بود .ايش��ان كه مؤسس حوزه
علميه ق��م قلمداد ميش��د ،در حالي ب��ا قانون
كش��ف حجاب مخالفت كرد كه پي��ش از آن به
واسطه برخ��ي داليل ،كمتر ب��ا حكومت رويارو
ش��ده بود .بس��ياري معتقدند دليل اين رويكرد
او ،در راستاي حفظ حوزه علميه و عدم درگيري
مستقيم با رضاشاه بود ،چراكه مهمترين جايگاه
و اصليترين مس��ئوليت حائرى ،مديريت حوزه
نوپاى قم قلمداد ميش��د .او وظيفه اصلى خود
را اداي درست اين مس��ئوليت ميدانس��ت و تا
سرحد امكان از هرچه با آن تعارض داشت ،پرهيز
ميكرد .اين نگرش در مشى سياسى ـ اجتماعى
او بيتأثير نبود .او با توجه به آشنايى با حوزههاى
بزرگ شيعى سامرا ،نجف و كربال و اطالع از شيوه
مديريت و ضعفها و قوتهاى پيش��ينيان خود
و نيز تجارب خوي��ش در حوزه اراك ،بيش از هر
چيز به برنامهريزى براى تثبيت حوزه و پيشرفت
و بالندگى آن ميانديشيد .هر چند برخي هم اين
رويكرد او را متأثر از روحيه او ميدانستند .با اين
حال آيتاهلل حائري در ماجراي كشف حجاب ،به
اعتراض مستقيم عليه رضاشاه روي آورد .او در
اين رويداد تاريخي در  11تير  ،1314در تلگرافي
در اعتراض به رضاشاه اعالم كرد :احقر هميشه
تعالي و ترقي دولت عليه را منظور داشته و اهم
مقاصد ميدانس��ته ،فع ً
ال هم ب��ه همين منظور
عرضه ميدارد :اوضاع حاضره كه برخالف قوانين
شرع مقدس و مذهب جعفري(ع) است ،موجب
نگراني داعي و عموم مسلمين است ،البته بر ذات
ملوكانه كه ام��روزه حامي و عه��دهدار نواميس
اسالميه هستيد ،حكم و الزم است كه جلوگيري
فرماييد ...ناراحتي و نارضايتي آيتاهلل حائري از
موضوع كشف حجاب به قدري بود كه از شدت
ناراحتي ،نماز جماعتي را ك��ه اقامه ميكرد ،به
آي��تاهلل سيدصدرالدين صدر واگ��ذار و دروس
خود را نيز تعطيل ك��رد! در همين روزها بود که

جلسهاي با حضور ايشان و عدهاي از مردم تهران
برقرار شد .آيتاهلل حائري در اين جلسه ،مردم را
براي مقاومت و ايستادگي در مقابل برنامههاي
ضدديني حكومت ترغيب كرد و آنگاه از او درباره
تكلي��ف شرعيش��ان در مقابل كش��ف حجاب
نظر خواستن��د ،در حاليكه از ش��دت ناراحتي
چشمهايش سرخ شده بود به رگهاي گردنش
اش��اره كرد و چنين گفت :مس��ئله دين است،
ناموس است ،تا پاي جان بايد ايستاد». ...
اعتراضي كه با دستور سانس�ور مواجه
گشت
ساليان حكومت رضاخان ،مصادف با كوچ دادن
گسترده يهوديان به كش��ور فلسطين است كه
نهايتاً به تشكيل دولت اسرائيل منتهي گشت .در
آن دوران پرخفقان ،كمتر كسي را ياراي اعتراض
به اين سياست بود .با اي��ن همه آيتاهلل حائري
طي تلگرافي به شاه ،از او خواست كه جانب مردم
مس��لمان و مظلوم فلس��طين را بگيرد .او اصرار
داشت اين درخواست در روزنامهها درج شود ،اما
دربار طي ابالغيهاي مانع از اين امر گشت .ارزيابي
سيدمرتضي حسيني پژوهش��گر تاريخ معاصر
ايران از اين ماجرا ،به ترتيب پي آمده است:
«آمدن آي��تاهلل حائري به ق��م و تأسيس حوزه
علميه اين ش��هر ،مدتي كوتاه پ��س از كودتاي
رضاخان در سال  1299ب��ود .همگام با تأسيس
و رش��د حوزه علميه ،رضاخان نيز پلهپله اركان
قدرت را ب��االرفت تا در سال  1304به ش��اهي
رسيد و هنگام رسيدن به ن��وك هرم قدرت ،در
مقابل حوزه و روحانيت ايستاد .رضاخان در مدت
حكومت ،عموماً از مهاجرت يهوديان كه بخشي
از سياست انگليس بود ،حمايت ميكرد ،چنانكه
ايران ني��ز در آن دوره به كانال��ي براي مهاجرت
يهوديان غيرايراني به فلس��طين تبديل ش��ده
بود! رضاشاه نيز چون موافق اين كار بود از هيچ
كمكي براي انجام آن دري��غ نميكرد .در مقابل
علما مخالف اين اقدام بودن��د و به همين خاطر
ساكت ننشس��تند .در ميان علما ،موضعگيري
آيتاهللحائري ب��ه خاطر جايگ��اه وي (رياست
حوزه علميه قم) بسيار مهم است .آيتﷲ حائري
كه در اين زمان احساس كرد ،مهاجرت يهوديان
به فلسطين به مسلمانان آسيب ميرساند ،براي
دفاع از فلس��طينيان دست به كار شد و در دي
.۱۳۱۲ش (اواخر س��ال 1933م) ،نامهاي را از
طريق آي��تاﷲ ميرسید محم��د بهبهاني براي
رضاشاه ارسال كرد .او بهبهاني را واسطه قرار داد،
چون او فرزند آيتاهلل سيدعبداهلل بهبهاني رهبر
مشروطيت بود و به خاطر روابطي كه با رضاخان
داشت ،ميان علما ،ش��اه و دربار نقش واسطه را
ايفا كرد و مورد احترام ش��اه ب��ود .محتواي اين
نامه كه در  ۷دي  ۱۳۱۲به اطالع نخستوزيري
رسيد ،چنين بود :امروزه مسلمين در اين هجوم
يهود به فلس��طين و بيتالمقدس ،مستغيث به
آن يگانه حامي است و چش��م همگي به الطاف
خاصه ملوكان��ه است .اميد به اعان��ت پروردگار
جل و عالء ،اي��ن غائله مهم ب��ا توجهات خاصه
مرتفع ،موجب مزي��د دعاگويي اي��ن ضعيف و
عامه مسلمين گردد .االحقر عبدالكريم حائري.
آيتاهلل بهبهاني اي��ن نامه را ب��ا تلگرافي بدين
شرح ،به رضاشاه ميفرستند :به عرض ميرساند
با تقديم عرض دعاگوي��ي ،مصدع است از طرف
حضرت آي��تاﷲ آقاي حاج ش��يخ عبدالكريم و
جملهاي از وجوه علماي اعالم قم دامت بركاتهم،
تلگراف��اً راجع به فلس��طين ،تظلماتي به حضور
مبارك اقدس شاهنشاهي خلدﷲ سلطانه شده
است و صورتش��ان را سركار آيتاﷲ معظم براي
حقي��ر فرستادهاند ،اينك تقديم ميش��ود و در
صورتي كه مقتض��ي بدانند ،مق��رر فرماييد در
جرايد نشر ش��ود .ش��ايد اين چند روزه از ساير
واليات هم قريب به همي��ن مضامين مخابراتي
ش��ود .به نظر قاصر حقير ،درج آنه��ا در جرايد
بيمناسبت نيس��ت .ديگر موكول ب��ه تصويب
حضرت اشرف عالي است .االحقر محمد موسوي
بهبهاني ...هرچند آيتاهلل حائري ش��رط كرده
بود كه اين نامه در روزنامهها منتش��ر ش��ود ،اما
حكومت پهلوي اول ،اين شرط را تهديدي براي
منافع انگليس دانس��ت و آن را نپذيرفت! جواب
دربار رضاش��اه به نامه شيخ اين بود :حسباالمر
جهان مطاع مبارك ش��اهانه ارواحنا فداه ،ابالغ
مينمايد كه انتش��ار تلگراف راجع به مسلمين
فلسطين ،در جرايد مقتضي نيست ...ارسال اين
نامه ،آن هم در ش��رايطي كه كش��ورهاي عربي
سكوت كرده بودن��د و از جهان اس�لام واكنش
جدي در اينباره ديده نميشد ،در جامعه بسته
و خفقانآوري كه رضاش��اه ساخته بود ،بس��يار
اهميت داشت .اقدام آيتاهلل حائري ،آن هم در
شرايطي كه ايشان ميكوشيد براي حفظ حوزه
علميه قم با حكومت مواجههاي تند نداشته باشد
از جديت مسئله حكايت ميكرد و نشان ميداد
كه اين موضوع ،بهق��دري مهم است كه آيتاهلل
ناگزير به موضعگيري در اينباره ش��ده است .او
آگاهانه و هوشمندانه در مسائل حكومتي مداخله
نميكرد ،چون باور داشت موضعگيري در برابر
رضاش��اه در آن ش��رايط ،نتيج��هاي جز آسيب
رساندن به حوزه علميه نخواهد داشت ،بنابراين
سعي ك��رد با دورانديش��ي ،دراي��ت و بردباري،
حيات ح��وزه و بلكه حيات دي��ن و مذهب را در
ايران استمرار بخش��د .چنانكه امام خميني(ره)
نيز روش سياسي آيتاهلل حائري را تأييد كردند و
در اينباره گفتند :اگر مرحوم حاج شيخ در حال
حاضر بودند ،همان ك��اري را انجام ميدادند كه
من انجام دادم و تأسيس حوزه علميه قم در آن
روز از جهت سياسي ،كمتر از تأسيس جمهوري
اسالمي در ايران امروز نبود». ...

