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  مطالعات تاريخ اسالم

  1391  بهار /12ي    شماره/سال چهارم

  

  يشمس هجري1299اسفند سوم برابركودتاي در علما مواضع
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كودتاي سوم اسفند  ش. ه1290ي ايران در اواخر دههي سياسيترين تحول جامعهبزرگ :چكيده
اي فراهم گرديدكه كودتا در بين اسي و اجتماعي ايران به گونهشرايط سي. دهي رضاخان بودبه فرمان

  .وجود نياوردبه علما و مليون مقاومتي 

داد مورد توجه قرار تحليلي، مواضع علما در برابر اين رخ - توصيفي روش با پژوهش، اين در
ي گيرهاي ناشي از حوادث پس از مشروطه و انزوا و گوشهبا وجود سرخوردگي. گرفته است

تا تغيير سلطنت قاجار به پهلوي به ش . ه1299بسياري از علما در مدت پنج سالي كه از كودتاي
در اين ايام، اوضاع واحوال . طول انجاميد، علما نقش مهمي در امور سياسي و اجتماعي ايفا كردند

شد و ي سياسي ظاهر رضاخان با كودتا در جنبه. سياسي ايران به تقويت قدرت نظاميان منجر شد
او نيز در مبارزه براي رسيدن به قدرت، . با اتكا بر قدرت نظامي به تثبيت موقعيت خود پرداخت

وي به اين وسيله توانست نظر . تمايل به حفظ شعائر مذهبي را در دستور كار خود قرار داده بود
  .روحانيان داخل وخارج را نسبت به خود جلب نمايد مساعد بسياري از مردم و

  هاي ديني، امنيت، ارزشعلما، كودتا، رضاخان :كليدي هايواژه
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The Ulema’s Positions before the 3 Isfand 1299 A.H.D 

(21February 1920)Coup 
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Abstract: Iran society entered a new era with 3Isf.(21Feb.)coup In 1299(1920). The 

leaders of the coup claimed the establishment of law and order and eradication of socio-

political irregularities. In that socio-political situation there wasn’t any commen surate 

background for nationalists and  Ulema (Muslim thedogians) to resist against him. On the 

other hand, Reza khan which called himself Sardarsepah (lieutenant General)was the 

military leader and commander of coup, showing himself a religious man, he claimed to 

bring law and order. So many religious leaders and Ulema got a false positive attitude 

toward him and with regard to his claims didn’t show any negative reaction or significant 

resistance against him. In his struggle for power Reza khan kept his eyes on adherence to 

religious values and customs. By doing so, he could attract many Ulema and clergymen  of 

outide and inside the country to himself. 
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  مقدمه

 درست كه است ايران معاصر تاريخ مهم دادهايرخ جمله ازش .  ه1299 اسفند سوم كودتاي
 وردهايآدست از بسياري بنيان كودتا اين به وقوع پيوست، مشروطه انقالب از پس سال چهارده

 معرفي بيش از .آورد فراهم را رضاخان حكومت استبدادي ياز بين برد و زمينه را مشروطه
. آمدثباتي حكومت در ايران به حساب ميينه در اين مدت كم، عالمت بارز بيماري بي كاب20

 .هاي ملت و دولت را بازستاندوقوع جنگ جهاني اول وگسترش امواج آن در ايران، آخرين رمق
تدريج كردند و از آن اميد نجات داشتند، مجلس بود كه بهتنها پايگاهي كه مردم بدان تكيه مي

 ها در طي دوران حكومت انگليسي، آنچه مسلم است.درآمد نظاميان دست در بزاريا صورت به
 و تثبيت قدرت بالمنازع خود در ايران بودند، ي پادست آوردن جاقاجار به دنبال استراتژي به

  .ريزي نمايندتا بدان وسيله براي عملي ساختن اقدامات گوناگون خود برنامه

 همين منظور، به.ديد خود را نيازمند نيروي نظامي ميكودتا در ايران، دادن انجامبراي انگلستان 
 ايران واردهجري شمسي 1299 مهر اوايل در ايران، در انگليس نظامي فرمانده ادموندآيرونسايد

 دو ايران در زمان،  درآن1.بايد صورت گيرد اقدامي چه كنوني اوضاع قبال در ببينيد تا شد
ها توجه چنداني به  انگليسي.قزاق قواي و ژاندارمري :نداشت وجود تربيش نظامي نيروي

 پرست وطن و كارآمد رجال. نبود ايشان نظر موافق نيروها اين تربيت زيرا ؛ژاندارمري نداشتند
 كار رجال تربيت و سوئدي مستشاران وجود. باشند هاآن مقاصد يكننده اجرا توانستند نمي

 كرد، تكيه آن به شد مي كه نيرويي تنها. بود ساخته مواجه مشكل با را ها انگليسي آزموده،
   .داشتند قرار نظامي نيروي اين تشكيالت رأس در هاسال روسي  افسران.بودند ها قزاق

 از 2.مين كندأهاي داخلي مقاصد خود را در ايران تي انگلستان اين بود كه توسط مهرهنقشه
 قاسم خان والي سردار و كنار بر قزاق را قواي دهانفرم استاروسلسكي ها رو، انگليسياين

دي 24در نيز  رضاخان تحول، و تغيير اين  در3.كردند منصوب وي جاي به را بهادر همايون
 قواي ،ش.  ه1299 اسفند اوايل در 4.ده تيپ قزاق منصوب شده بودفرماننوان عبه ش .  ه1299
 مشكل گونههيچ بدون و كرد حركت رانته سوي به قزوين از رضاخان دهيفرمان به قزاق

_____________________________________________________________________ 
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 هيچ بدون ناچاري، و ترس روي از قاجار احمدشاه. نمود تصرف را تهران اسفند سوم در جدي،
 را طباطباييسيدضياءالدين وي، همدست و قوا كل دهفرمان عنوان به را رضاخان جدي، واكنش

  .كرد منصوب وزير نخست سمت به

 افرادي همچون :كودتاي رضاخان مواضع مختلفي اتخاذ نمودندعلما و روحانيان نيز در برابر 
اي از علما، شدت مخالفت نمودند و عدهمدرس و شيخ حسين يزدي با اين كودتا به حسن سيد

وجود آمده، واكنشي از خود نشان ه از جمله علماي عتبات، بر اثر شرايط سياسي و اجتماعي ب
  .ندادند

حوادث قبل و بعد   است كه، شرايط و پرسش اساسيي حاضر در پي پاسخ به اين مقاله
برابركودتا داشته است؟ پرسش ديگري كه ذهن  ازكودتا چه تأثيري در رفتار و واكنش علما در

رضاخان بر سر چه  سازد اين است كه، اختالف سيدحسن مدرس بارا به خود مشغول مي
  مسائلي بود؟

بعد از آن، به خصوص قتل شيخ مشروطه و  انقالب محقق، حوادث ي فرضيه براساس
برابر حوادث  موجب انزوا وسرخوردگي علما در ،ترور سيدعبداهللا بهبهاني اهللا نوري وفضل

بين علما نبود تا بتوانند در برابر كودتاچيان در آن شرايط  سياسي شده بود و ديگر آن انسجام در
  .به قيام برخيزند

رضاخان برسر   اختالف اصلي مدرس با، كهي ديگر در برابر پرسش دوم اين استفرضيه
ها حاكميت قزاق حكومت نظامي و. عدم مشروعيت نظام جديد بر مبناي قانون اساسي بود
  .بركشور، با قانون اساسي و نظام مشروطه تعارض داشت

ها و مقاالت زيادي نگاشته شده است، اما ها وعوامل آن، كتابدر مورد كودتا و زمينه
 ديده ،ه به مواضع علما وروحانيان دربرابر كودتاي سوم اسفند پرداخته باشدتحقيق مستقلي ك

  .شودنمي

  نقش انگلستان كودتا وبراي چيني  مقدمه

 كودتا، از پيش .ده سياسي كودتا در نظر گرفته شده بودطباطبايي به عنوان فرمانسيدضياءالدين
 در ضياء سيد كه بود شده تشكيل) هزرگند يكميته (آهني كميته نام به ي اكميته تهران در

 محيط. شد مي بررسي جلسات اين در كودتا مقدمات واقع در و داشت قرار كميته اين رأس
 كميته اينگويد ميو  كندمي عنوان ها انگليسي دست به تهران در را كميته اين تشكيل مافي
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 سياسي و قلمي يچهره نعنوا به ترتيب، سيدضياء اين به. است نموده فراهم را كودتا مقدمات
  1.شد مشخص كودتا

دهي آن به دست رضاخان، آن بود دادن فرمان هدف آيرونسايد از بازسازي نيروي قزاق و
 در پناه آن اوالً« كارآمد تبديل شود تا دهان انگليسي به نيرويينظر فرمانكه اين نيرو تحت

شده قادر باشد تا پس روي بازسازيثانياً اين ني .موجبات خروج نيروهاي انگليسي فراهم گردد
نيروهاي  حركات نظامي بلشويكي و از خروج نيروهاي انگليسي از ايران با تحريكات و

  2.»جنگلي مقابله كند

 آيرونسايد توسط كودتا نظامي رهبر عنوان به رضاخان انتخاب ،گفت توان مي واقع در
نام » كودتاپدرخوانده« نسايد راآيرو غنيهمين علت باشد كه سيروس  شايد به .گرفت صورت

ن ااميراحمدي در خاطراتش، ارتباط رضاخان و سيد ضياء و مأمور احمدخان3.نهاده است
 از انتخاب رضاخان به پيشرسد كه  البته به نظر مي4.كندانگليسي را به نحو آشكاري بيان مي

 مردم آذربايجان در يرهبري كودتا، گويا انگليس در فكر معرفي اسماعيل نوبري، نماينده
من بدست خارجي مخصوصاً بدست نظامي « :مجلس دوم، بود؛ به طوري كه نوبري گفته بود

پرست كنم كه وطنكنم واگر بخواهم انقالب كنم بدست يك افرادي انقالب ميانقالب نمي
  5.»و انقالبي باشد

خود، به  خاطرات در آيرونسايد .شداما سرانجام رضاخان به عنوان عامل كودتا برگزيده 
كردن شاه خودكامه صورت ندهد اقدام قهرآميزي براي سرنگون« :كندكه رضاخان تأكيد مي

به من قول داد كه به ]رضاخان[...امكان چنان اقدامي را ندهد وبه ديگران هم اجازه و
  6.»هاي من عمل كندخواسته

هستند، اما ش . ه1299اگر چه مقامات انگليسي منكر دخالت در كودتاي سوم اسفند

_____________________________________________________________________ 

و  فردوسي  انتشارات:فدا، تهران جان جواد و تفرشي مجيد كوشش به ،ايران انقالب تاريخ، )1363(مافيمحيطمحمدهاشم   1
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نيلوفر، انتشارات : كامشاد، تهران حسني ، ترجمهانگليسيها ونقش قاجار رضاخان، برافتادن برآمدن، )1377(غني سيروس   3
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 تحميل با شدند آن بر انگليسي مدارانسياست. ي اين دخالت استشواهد وقراين نشان دهنده
 شدنجدي در روسيه، انقالب وقوع «اما گيرند؛ دست در را ايران ياداره زمام م،1919 قرارداد

حتي و »شد واقع اين قرارداد مؤثر با مخالفت در ونملي رئيس اسميت، آرميتاژ دفتر از ونملي 
 فراوان هايمخالفت بروز با. كردندمي تعبير 1»جوالدوزي «، بهم1919 قرارداد مالي كميسيون

  . نمودمي ناپذير اجتناب انگلستان سياست در ترجدي تغيير اين قرارداد، عليه خارجي و داخلي

 1919 داد قرار اجراي ديدن ناممكن از پس هاانگليسي «كه نمايدمي تأييد نيز كدي نيكي
رسد اين است كه، اي كه به ذهن مياما پرسش اصلي 2.»بيابند ديگري حلهايراه تا شدند آن بر

داليلي كه انگلستان  ترينمهم تواند داشته باشد؟مي چه داليلي كودتا، هدايت در انگلستان اقدام
  :از وادار به انجام دادن اين كودتا نمود، عبارت بودند را

 تأثير از تا بودند مصمم ها انگليسي و بود داده رخ بلشويكي انقالب وسيهر در تازگي به. 1
 خود نيروهاي دليل، همين به. كنند جلوگيري ايران شمال نواحي بر آن از حاصل مرج و هرج

 انقالب آثار با مقابله. داشتند گسيل كشور شمال نواحي به ايران، از هاروس خروج از پس ،را
ِ بود، تا ضمن پركردن خالء ايران در مركزي مقتدر حكومت يك اريبرقر نيازمند بلشويكي،

 وزير 3.باكو نيز اقدام كند تسلط بر مناطق نفتي قفقاز و ي منافع خود وبه توسعه قدرتي روسيه،
 رضاخان از حمايت براي داليلي نيز كرزن، جرج ناتانيل لرد انگليس، وقت يخارجه امور
 كه گزارشي آيدمي نظر به چنين . ...ايران و شمال در بلشويزم حيات تجديد :جمله از كرد؛ طرح

 رمقپيكر بي بر خالص تير حكم در فرستاد، انگليس، يخارجه وزير چمبرلين، براي نيكلسون
 ايران اش،قاعده بر ايستاده بود سستي هرم سابق ايران «كه داد گزارش او. بود قاجاريه حكومت

  4.»است بيشتر آن سقوط احتمال بنابراين سرش؛ يرو ايستاده است سستي هرم كنوني

شوروي در منطقه براي تأمين امنيت  انگليس همچنين در فكر خط حائلي در مقابل نفوذ. 2
دهان انگليسي كه مسئول تأمين ارتباط اين نيروها ژنرال ديكسون، يكي از فرمان .هندوستان بود

من يقين دارم كه دولت انگلستان «:گويد چنين ميخصوصاين  درشرق ايران بوده است، در
_____________________________________________________________________ 

 ص  نشرالبرز،:كامران، تهران مرتضي كوشش به ،زاده كحال ابوالقاسم خاطرات ها؛شنيده و هاديده ،)1370(زادهكحال ابوالقاسم   1

418. 

  .132 ص  ققنوس،:خواه، تهرانحقيقت مهدي يترجمه ،رضاخان آمدن بر و قاجار دوران ايران ،)1381(كدي نيكي   2

  .118اسالمي، ص انقالب اسناد مركز  انتشارات:، تهرانايلي ونظام رضاشاه دولت، )1379(زاده احمد، نقيب   3

 انتشارات پروين،: بيات، تهران كاوه يترجمه ،رضاشاه يدوره در انگليس و ايران سياسي روابط تاريخ، )1372(زرگر اصغر علي   4
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 براي رفع خطر متصوره از هندوستان نهايت اشتياق را دارد كه دولت ايران يك دولت مستقل،
ضمناً  داراي قواي نظامي و تأمينه بشود تا بتواند از تخطي ديگران به بيطرفي خودش دفاع نموده،

  1.»شته باشدنگهداري هندوستان آسايش خاطر دا دولت انگلستان در حفظ و

ي امور كشور، اداره ضعف قاجاريه در از ناشياجتماعي - سياسيهاي و بحران نابساماني.3
 خواهان تغيير اين وضعيت ،هاي مختلفشرايطي شد كه اقشار وگروه منجر به پديدآمدن

 كومتح تغيير ي خوبي براي دولت انگليس اين را بهانه،رواوضاع بودند؛ ازاينبه  ،دادنوسامان
ها از اين اي رسيده بود كه انگليسيفقر وگرسنگي به پايه در واقع، ناامني،. دانستايران مي در

سازي براي خود ها را به جاده آن،دادن پول وغذا به مردم با قضيه به نفع خود استفاده كردند و
 مشكالتشان را ها به اين اصل معتقد بودند كه يك ديكتاتور نظامي انگليسي2.نمودندوادار مي

  3.اين كشور راحت خواهد كرد از هرگونه دردسر در حل و

 اين و بود جامعه در امنيت برقراري نيازمند ، ايران در انگليس اقتصادي مطامع  تأمين.4
 دايمي سنگين حضور يهزينه از طرفي،. شد نمي ميسر كودتا با جز ها انگليسي ديد از امنيت

 حكومت يك برقراري طريق از جز آن رفع كه بود وضوعيم ايران، در انگليسي نيروهاي
عدم  ايران و هايش درزاين رو، انگليس برآن بود كه براي كاهش هزينها. شد نمي عملي مقتدر

   4.تري تشكيل دهدي كماي با هزينهوابسته دولت مقتدر مركزي و دهي به حكام محلي،باج

 ديگري عامل ايران، مختلف نقاط در مردم يطلبانه استقالل هاي حركت از خطر احساس .5
 محمد شيخ قيام. كرد مي ترغيب ايران در مركزي نيرومند دولت يك ايجاد به را لندن كه بود

 هاي، و خيزش پسيانخانمحمدتقيكلنل قيام 6جنگلي،خانميرزاكوچك جنبش 5خياباني،
 حكومت يك استقرار رورتض نگران ساخت و ها را مختلف، انگليسي در شهرهاي پراكنده
اين موقعيت بحراني  خواست درواقع انگليس مي در .كرد  ايجاب آنان براي را دركشور نظامي

_____________________________________________________________________ 

ي دوم، تهران، مؤسسه ،كتابايران معاصر  تاريخ،»درايران متحدالشكل قشون و تشكيل 919قرارداد«، )1369(كاوه، بيات   1

  126پژوهش و مطالعات فرهنگي، ص

 .140منوچهري، ص  انتشارات:انصاري، تهران حسن ي، ترجمهوقفقاز درايران انگليس امپرياليسم، )1358(دنسترويل   2

 .119شمع، ص انتشارات: ، تهراندرايران وحكومت  دولت،]تابي[رواساني شاپور   3

  .84مهدوي، تهران، نشرالبرز، ص هوشنگ عبدالرضا ي، ترجمهبيستم درقرن ايران، )1377(ريشار و ديگراننيا   4

  .عليشاه  صفي:تهران ،)1346(تبريز در خياباني محمد شيخ قيام: :ك.ر، محمدخياباني شيخ از قيام تربيش آگاهي براي   5

   سيدخاطراتيروزنامه، )1382(ايجاويدان؛ كمره انتشارات: تهران ،خانكوچك ميرزا جنگل  سردار،)1366(فخرايي ابراهيم:ك.ر   6
 يخواهرزاده جنگلي اسماعيل ميرزا يادداشتهاي (جنگل قيامشيراز؛    نشر:تهران نيا،مرادي محمدجواد كوشش به ،اي محمدكمره

  .جاويدان  انتشارات:تهران ،)1357()خان كوچك ميرزا
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مند خود را به صورت منجي به مردم تحميل كند و با تشكيل يك يكي از عمال قدرت
 كه است الزم به ذكر 1.ايران دست پيدا كند به اهداف خود در حكومت مركزي مقتدر،

 ازعناصر برخي انگليس كه دولت بودند معتقد اجتماعي، ناامني به اذعان ضمن داخلي، بعمنا
 قادر مركزي دولت كه دهد انتشار خارج و داخل در تا كرد،مي آشوب به تحريك را شرور

 خراسان، خوزستان، زنجان، در «بازار، آشفته آن در مثال، رايب. نيست امنيت حفظ به
  2.»كردند خواستندمي هرچه لكينما و خوانين هاي تفنگچي

  ناروحاني برخوردكودتاگران با علما و

 حركت تهران به - خود استقرار محل -  قزوين از رضاخان، دهيفرمان به قزاق نيروهاي
 توسط قبالًً شهر، محافظان ديگر و ژاندارم نيروهاي دهفرمان كه اين به توجه با. كردند

 و كردند تصرف را تهران جدي مشكل هيچ بدون قزاق اينيروه بودند، شده تطميع ها انگليسي
ها و نظاميان، روز بعد، احمدشاه با فشار انگليسي. شد مستقر تهران در كودتا حكومت متعاقباً

چرا كه دولت  3.طباطبايي را به رياست وزرايي منصوب كردالدينسيدضياء خطي،طي دست
 خود 96ي در شمارهحقيقتي  كه روزنامه به طوري4.سيدضياء يكي از مدافعان انگليس بود

] سيدضياء[دانند كه مسلك وعقيده اساسي اوتمام ايرانيان به خوبي مي« :اين امر تأكيد دارد بر
   5.»سياست وحقوق انگليس درايران بود

 امر به هاسياسي و قاجاري سرشناس رجال از اي عده ،نظامي حكومت اعالم پس از
 روز قبل مشخصگيرشدگان از سه در واقع، فهرست دست.گيرشدند دستطباطبايي الدينسيدضياء
- احمدخانفرمانفرما، ميرزاميرزا عبدالحسينتوان  مي گيرشدگاندست مشهورترين از 6.شده بود

 سپهساالر،خان، محمدولي)سپهساالراعظم (تنكابنيخانفيروز، محمدوليالدوله  نصرتالسلطنه،قوام
 ،)تيمورتاش عبدالحسين (خراساني معظم سردار اسالمبولچي،سيدمحمد استرآبادي،دحسينمحمشيخ
  يروزنامه مدير( يزديفرخي تدين،محمدسيد مدرس،سيدحسن الرعايا،معين محمدحسين حاج

_____________________________________________________________________ 

  .26 انتشارات اقبال، ص:، تهرانلرستان  جنگهاي،)1383(قراگوزلو غالمحسين   1

 .59باقري،ص  چاپ:باقي، قم. ع كوشش ، به)1373(ايران اسالمي انقالب شفاهي تاريخ تحرير   2

 .22، ص2يشماره معارف، سند وپخش نشر  دفتر:زهيري، تهران عليرضا كوشش ، به)1379(اسناد روايت به پهلوي عصر   3

  .149همه، ص براي  كتاب:ترشيزي، تهران محمدباقر ي، ترجمهدر ايران انگليسيها نفوذ ،)1368(لوسوئور اميل   4

 .2، ص1301)خرداد(جوزا ، يكم96، شحقيقت يروزنامه   5

  .143لوسوئور، همان، ص   6
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 بعدها و 2شدند، گيردست نفر 200 اسفند، 5 روز تا  1.برد نام را بهار الشعراي ملك و )طوفان
 كالهش به سرش كس هر بهار، الشعراي ملك قول  به3.رسيد نفر 500 الي 400  بهتعداد اين
 راهيهم و فكريهم اميد كه افراد از معدودي مگر شد، گرفتار كودتا اول روز همان در ارزيد، مي
 4.بچسبانند او به خيانت مهر توانستند نمي و بودند ترسان هاآن گيريدست از يا و داشتند هاآن از

عده من وقتي كه رئيس الوزاء بودم يك« :د سيدضياء طي نطقي در دفاع از كودتا گفته بودخو
  5.»هاها وسلطنهعده از دولهيك. را توقيف كردم

گيري افراد مورد دست برد، درعلي دشتي، كه خود نيز در اين ايام در زندان به سر مي
  :نويسدتوسط سيدضياء، مي

هاي كند عوام فريبيبيند و تصور ميعقايد خود راسخ مي درالدين هركس را كه سيدضياء«
جوي را نيز ضميمه آنها كاري مشتي استفادهاندازد و براي اشتباهفريبد به زندان ميوي او را نمي

  6.»كندمي

 سؤالي بود كه بر سر نخستينمدرس، اي از علماء، ازجمله سيدحسنگيري عدهدست
شيخ جالل  ، همچونروحانيانياسامي  ،شدگانيان بازداشتم در. كودتاچيان سايه انداخت

 البته پس از 7.گير شدندشود كه به دستور سيد ضياء دستالملك و سيدعلي قمي ديده مييمين
الملك را از سوي سيدضياء دريافت كرد، براي  مالقات با يمينيكه عميدالملك اجازهاين

ي  برطبق گفته8.اسفند دستورآزادي وي صادر شد 23آزادي او بسيار تالش نمود و سرانجام در
 عراقي نيز جزو ِاسترآبادي وآقا ضياء شيخ محمدحسينيهامكي، روحانيان ديگري به نامحسين
خلخالي را نيز  كودتاچيان يكي از روحانيان به نام سيدعبدالرحيم9.گيرشدگان بودنددست
 ايشان پس از دادن ،ه حاكم نظامي تهراناما گويا بر اساس دستور سيدضياء ب. گير كردنددست

_____________________________________________________________________ 

  .236ناشر، ص  نشر:، تهران1جايران،ي ساله بيست تاريخ، )1363(مكي حسين   1

  .145- 144لوسوئور، همان، صص   2

  .213زوار، ص انتشارات: ، تهران3، جمن زندگاني ، شرح)1371(ستوفيم   3

 .89- 88اميركبير، صصانتشارات: ، تهران1، جسياسي احزاب مختصر تاريخ، )1371(بهار الشعراي ملك   4

 .149مكي، همان، ص   5

 .16اساطير، صانتشارات : ماحوزي، تهران مهدي ، زيرتظرمحبس ايام، )1380 (دشتي علي   6

، 87/1ي شماره ايران، سند  نشرتاريخ:مرسلوند، تهران حسن كوشش ، به)1374(1299اسفند سوم كودتاي يكابينه سنادا   7

 .155ص

  .140، ص72/1يهمان، سندشماره   8

 .236مكي، همان، ص   9
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  1.تعهد مبني بر عدم واردشدن در بعضي از جريانات، آزاد شدند

- ضياءالدين ،آقا)رشتياهللا حبيب ميرزا فرزند(رشتياسحاقشيخ نام حاجمحبوساندر بين 

 تنكابني،طاهر ميرزا استرآبادي، محمدحسين ، شيخ)نوري اهللا فضل شيخ وصي و فرزند(نوري
 همچنين كودتاچي  نيروهاي2.شود نيز ديده مي يزدي محمدحسين شيخو  كازرونيعلي ميرزا

 علت به البته كه برآمدند، خويي يجمعه امام زنداني كردن و گيريدست درصدد بار چندين
 شديد جاآن تا آنان  فشار3.يابند دست وي به نتوانستند ،)ع(عبدالعظيم حضرت به ايشان عزيمت

 درخواست تهران در فرانسه سفارت از خويش، جان حفظ براي جمعه، امام فرزندان كه بود
   4.كردند پناهندگي

گير شده بود، شيخ محمدعلي ي روحانيان ديگري كه توسط سيدضياء دستاز جمله
 كودتاي سوم اسفندباقي مانده، اين مسئله آشكار يدر سندي كه از اسناد كابينه. العلما بودبهجت

: درخواست نمود او را از زندان آزاد كنند  ونوشتالوزرا  اي به رئيسالعلما نامهبهجت. شودمي
مقرر بفرماييد بنده را مرخص بنمايند تا از پرتو مراحم كامله كه شامل حال تمام طبقات ...«

است با آسايش خاطر مشغول تربيت و پرستاري اوالد خود و همگي مشغول دعاگويي ذات 
  5.»حضرت اشرف باشيمكامل البركات 

ها اخطار كرد كه از فرستاد و به آنهايي خصوصي نامهحتي دولت كودتا براي اهل منبر 
 يكي 6.احكام توجه داشته باشند پرداختن به امور سياسي بپرهيزند و فقط به مسائل اخالقي و

سبك ...« اين علما آقا سيدرضا بود كه حكومت نظامي تهران به ايشان اخطار نمود كه از
ن هم آ. را تغيير داده فقط در رشته مسائل و اخالق صحبت بنمايد ورشته صحبت منبري خود

حتي يك  .»وجه ننماينداولياي محترم به هيچ ابداً مذاكره از مقامات عاليه و با كمال نزاكت و
  7.»مذاكرات منبري او بشود مواظب صحبت و«نفر مفتش هم مأمور كردندكه 

_____________________________________________________________________ 

  .101، ص34/1ي ، سندشماره1299اسفند كودتاي سوم يكابينه اسناد   1

  .43انتشارات اساطير، ص: افشار، تهران ايرج كوشش ، بهتخاطرا، )1372(سرداراسعدبختياري   2

  .144؛ لوسوئور، همان، ص237انتشارات الهام، ص: ، تهران1 جي رجال و مشاهير ايران،زندگي نامه، )1375(حسن مرسلوند   3

 .145لوسوئور، همان، ص   4

  .120، ص53/1ي همان، سند شماره   5

اسناد  سازماند،  اج س ر و م اب ن در م  ي اس ي س  ل ائ س م  ودن م ن  طرح از م ز ي ره رپ ب  ي ن ب م اظ  وع ه ب ه  ي وص ، ت ي ظام ن  ت وم ك ح  اي ه ه ي الم اع   6

       00450041فيش ي شماره ،1آ ب5 ، 203آرشيو در ، محل 293/5650بازيابي يتهران، شماره ي مليوكتابخانه

 15، ش 4، صتاريخ معاصر ايران، »تا كودتاي سوم اسفند به روايت اسناد1919از قراردادايران «، )1379زمستان (موسي حقاني   7

  .315، ص 77ي سندشماره ،16و 
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تنها سيدحسن مدرس . هاي اطراف تهران بازداشت شده بودنددر باغگيرشدگان اكثر دست
ي قزوين نمودند و تا پايان حكومت  روحانيان را با گاري روانهيو شيخ حسين يزدي از طبقه

 قزوين به يي رئيس ماليهطوري كه در نامه به1.ددنبرميسري سيدضياء در تبعيد بهماههسه
  :كامالً اين امر مشهود استش . ه1299ن كودتاي ماليه در مورد محبوسيوزارت

 و صورت مطابق داردمحترماً معروض مي مقام منيع وزارت جليله ماليه دامت شوكته«
قران بابت مخارج 65/1143معادل به اداره ماليه فرستاده است، نظميه اداره كهخرجي اسناد

 برج 28از تاريخ )سين يزديآقاي نصيرالسلطنه،آقا سيدحسن مدرس،آقا شيخ ح( محبوسين
   .ابراهيم  قزوين،ي رئيس ماليه2.»...نمايدحمل از اداره ماليه مطالبه مي9حوت لغايت

گيري اين افراد را  دست،آمد كه خود از دوستان سيدضياء به شمار مي،الشعراي بهارملك
قيف كرد، مدرس و اوالً، اشخاصي را بدون تناسب تو« :اشتباه دانسته و چنين اظهار داشته است

شيخ حسين يزدي، حاج مجدالدوله، فرمانفرما و تيمورتاش و رهنما و دشتي و فرخي و فدايي و 
من در محبس نمره دو كه . من و سيد هاشم وكيل و جماعتي كثير از اين قبيل همه حبس شدند

 تا پسر شبانه به آنجا وارد شدم هنگامه عجيب وغوغايي تماشايي ديدم، از پيرمرد هشتادساله
با زيرشلواري ازخانه كشيده و آورده بودند درآنجا يافتم و مشغول  را  چهارده ساله كه او

  3.»سخنراني براي آنها شدم

، ش.  ه1919قرارداد  ي اجتماع و مخالفت وي بارسد، نفوذ مدرس در صحنهبه نظر مي
 مدرس در قبال ماهيت مواضع. تر مراقب او باشندعوامل انگليسي كودتا را برآن داشت تا بيش

مدرس در مجلس چهارم به ماهيت انگليسي . روشن بود كودتاي سوم اسفند كامالً واضح و
ي از جمله در جلسه. آن اشاره كرده استآفرين زيانوعواقب ش .  ه1299كودتاي سوم اسفند

- انسلطان محمدخي اعتبارنامه، هنگام مخالفت با ش . ه1300مرداد 5چهارم مورخ پنجشنبه

  :كه در بخشي از سخنان او آمده استعامري نائيني، به كودتا وكودتاچيان حمله نمود؛ چنان

اين موقع بعضي عرايظي بكنم وآن اين است هركس شبهه وشكي داشته  اجازه خواستم در«
بنده او را  باشد كه اين وضعيات كه پيش آمد،وضعياتي بوده كه به دست يك ايراني نبود،

يك دوستي كه ما هميشه دوست او  .تكذيب كنند را تمام دنيا هم بايد او كنم وتكذيب مي
_____________________________________________________________________ 

  .123انتشارات سخن، ص: ، به كوشش مهدي نورمحمدي، تهرانخاطرات، )1388(ميرزا حسن فرنيا   1

  .24، ص4ي، سندشمارهعصر پهلوي به روايت اسناد   2

  .95ر، همان، صملك الشعراي بها   3

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  46

يك  به هيچ وقت ما از او انتفاع نبرديم، بعدها خواهيم بود،كه از همسايگان ماست و و بوديم،
 مشروطيت و استقالل مملكت و بيرقي به دست يك كسي داد كه برضد اساس مملكت و

برخالف مايه قانون  برخالف قانون اساسي،  مجلس،كودتائي برخالف...سلطنت اقدام كنند
  1.»...اساسي كه قرآن باشد

 بوده است وكودتاچيان با اين قانون و جوهرآن قرآنبه اعتقاد مدرس، جوهر قانون اساسي 
 بسيار هايدگرگوني تنها نه مدرس. به مخالفت برخاسته وعليه مسلمانان قيام كرده بودند

 كودتاگران يپرده پشت اهداف از را فرهنگي و سياسي و اجتماعي يعرصه در مهلك
 نابود و ايران يجامعه اقتصادي اوضاع ريختن هم به بلكه دانست،مي هاآن عوامل و انگليسي

  .دانستمي كودتاگران اهداف از نيز را اقتصاد در بومي و ملي تكاپوهاي كردن

 و كرد مي تدريس تهران ياسيس علوم يمدرسه در كودتا دوران لوسوئور، در اميل اگرچه
 روحانيان« :است نوشته ضياء سيد رياست وزرايي دوران حوادث شرح در بود، اين وقايع شاهد

 و كنار و گوشه در ها خيابان در ها بساطي و روها پياده توي دربازار، ملّيون عمال مساجد، در
- سيد بزرگ خيانت ارةدرب را ايشان ذهن و آماده، را مردم فكر خصوصي، اجتماعات در حتي

  2.»نمودند مي روشن بود شده فروخته ها انگليس به كه ضياء

  مذهبي كودتاچيان و شعاير

 ضياء صادر كرده بودند، حمايت كودتاچيان از شعائر اي كه رضاخان وسيد اطالعيه نخستيندر
صادر » كنمحكم مي«رضاخان اين اطالعيه را تحت عنوان. شودمذهبي به وضوح ديده مي

  :نموده بود

پليس مظنون به مخل آسايش وانتظامات  كساني كه از طرف قواي نظامي و.ماده سوم...«
  .واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد

- سينما توگرافها وكلوپ تاتر و هاي شراب فروشي وعرق فروشي، تمام مغازهِرد. ماده ششم

جمادي 14».حكمه نظامي جلب خواهد شدهاي قمار بايد بسته شود وهر مست ديده شود به م
  3.رضا - 1339الثاني

_____________________________________________________________________ 

ي سياسي ها و فلسفهآراء،انديشه، )1374(؛ محمد تركمان4، ص1300اسد4،5ي ، جلسهمشروح مذاكرات مجلس چهارم   1
 .56نشر هزاران، ص: ، تهرانمدرس

  .154لوسوئور، همان، ص   2

  .215، ص3؛ مستوفي، همان، ج284،ص1/7ي، همان، سندشماره1299ي كودتاي سوم اسفنداسناد كابينه   3
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 داد كه كودتاچيان به دنبال اين هستند كه مشروببه هرحال، مواد اين اطالعيه نشان مي
ببندند و در پي ايجاد نظم وآرامش در كشور هستند، واين امر مورد  را هاقمارخانه و هافروشي

اي از سوي سيدضياء منتشر شد كه متضمن بيانيهاز طرف ديگر، . ها قرار گرفتمذهبي پسند
 اقشار را به سوي خود جلب ساير روحانيان و مساعد نظر و هاي اصلي مردم بودخواسته

  :دراين اطالعيه آمده بود. كردمي

دهقانان سنجيده گشته ودوره فالكت  زحمات و مشقت كارگران و الزم است، قيمت و«
اولين اقدامي كه بايد به عمل آيد  ، اين مقصود]حصول به[براي  بدبختي آنان خاتمه يابد، و

 كه زارع را از ياراضي دولتي مابين دهقانان وهمين طور وضع قوانين تقسيم خالصجات و
  1.»... شود يمند سازد ودر معامالت با دهقانان تعديل بيشتر بهرهيامالك ارباب

 وجود با طباطبايي،ءالدينضيا سيد رياست به آن از برآمده دولت نيز، كودتا از پس
 استعمال ادارات، در وقت لاو اذان نظير (اسالمي شعائر و احكام از برخيدادن  انجام تظاهردر

 شاهد السلطنه، عين .علما درگير بود با ،)...و رسمي هاي ضيافت در الكلي مشروبات جاي به دوغ
 خواهش علما از هريك تثنااس بال« :است نوشته كودتا، محبوسان به اشاره با واقعه، مطلع

 بيرونها روز هيچ را علما من. ندارم وقت داد جواب نمودند] ضياء سيد [الوزرا رئيس از مالقات
] ضياء سيد [كرد، توسطى چند هم] يزدي طباطبايي علي سيد [پدرش دارند انزوا همگي نديدم،

  2.»!كار؟ چه سياست و دولت امور به را شما ببريد، تشريف قم است اين بهتر :نوشت او به

 در  مصدقمحمد .ضياء نتايج مثبتي در پي نداشتاصالحي سيد اقدامات شبه،با گذشت زمان
گيري كرد و در تلگرافي به احمدشاه خطر بروز اغتشاش  الوزرايي سيد ضياء موضعيسئقبال ر

 كه به اين نتيجه رسيدخيلي زود  احمد شاه 3.نموددر فارس را به سبب اين مسئله گوشزد 
 آغاز جريان، اين تقدير، هر به .كندتواند براي كنارزدن سيد ضياء بر قدرت رضاخان تكيه  مي

داري، ازكار بركنار شد ماه زمام3 سرانجام، سيدضياء، پس از.بود ضياء سيد با جدي برخوردي
 رضاخان حمايت و شاه ياشاره با سيدضياء يكابينه خرداد سوم  روز4.و به فلسطين رفت

_____________________________________________________________________ 

، به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، 8، جالسلطنه خاطرات عينروزنامه، )1379(السلطنه؛ عين286، ص2/7، سندشمارههمان   1

  .5894- 5893انتشارات اساطير، صص: تهران

  .5978 ص ،8 ج همان،   2

 .126 علمي، صانتشارات : تهران افشار، ايرج كوشش ، بهمصدق تألمات و خاطرات، )1365(محمد مصدق    3

  .110نشر دادگستر، ص: ، تهرانمروري بر سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، )1377(لنزوسكي   4
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  1.گرديد ونسرنگ

 )احمدشاه يعمه فخرالدوله، (مادرش حمايت با :كه است  آورده خود خاطرات در علي اميني
 بهبهاني محمد سيد  اهللا آيت يخانه در بزرگي چادر ،ءسيدضيا حكومت روزهاي واپسين در
 زرو در شد قرار و گرديد برپا تهران در) معرفت مشروطه پيشواي بهبهاني  عبداهللا سيد فرزند(

 گيرد صورت عمومي اعتصاب ببندند و را بازارها مردم كرد، خواهد اعالم  اهللا آيت كه معيني
 البته كه شوند؛ خواستار را دولت عزل و بنشينند بست بهبهاني يخانه در كودتا مخالفان و

 عليه كه تهديدهايي اثر در حكومت، از) ضياء سيد (دولت رئيس هراسناك و سريع گيري كناره
 و ساخت منتفي را بهبهاني يخانه در آنان تحصن و مردم اعتصاب به گرفت، نياز ورتص وي

  2.كرد خالي را عرصه رفت، مي تصور آنچه از خيلي زودتر كودتا سياسي رهبر

 مرد سرعت همان به بود، شده اجرا و ريزي برنامه سرعت به كه كودتايي صورت اين به
 البته، در اين ميان، فشارهاي رضاخان را نيز نبايد ناديده .داد دست از را خود يك يشماره
 وي استعفاي براي ضياء سيد روي رضاخان فشار به اشاره ضمن (نيز صباحي هوشنگ .گرفت

 در انگليس سفير (نورمن مستر تلگراف به استناد با ،)كشور ترك و رياست وزرايي، پست از
 م1921 ژوئن 6 در بريتانيا، يخارجه وزير زنكر لرد به) ش. ه1299 كودتاي در دخيل و ايران

 آمده خشم به جديد هاي ماليات وضع از كه عظيمي جمعيت« :نوشت  ،)ش. ه1300 خرداد(
 كوشيد كردند،مي محكوم انگليس عامل عنوان به را ضياء سيد كه مالها تحريك به و بودند،

 در خود تبعيدگاه سوي به را نتهرا ضياء سيد بعد روز. كند حمله الوزرا رئيس گاهاقامت به
  3.»كرد ترك النهرين بين

اي از طرف چندتن  از افتتاح مجلس چهارم، بيانيه پيشي سيدضياء، وپس از سقوط كابينه
- شيخحاج ميرزا علي كازروني، آشتياني،ميرزاهاشم از نمايندگان، از جمله سيدحسن مدرس،

» ي حقيقتبيانيه« اء منتشر شد كه تحت عنوان سيدضييمحالتي و ديگران، عليه كابينهاسداهللا
الدوله فيروز نوشته  به قلم نصرتحسين مكي معتقد است كه اين بيانيه .شد منتشر معروف و
ي زيادي از شدن عدهمحبوس از انتشار اين بيانيه، انتقاد   درواقع، هدف اصلي از4.شده است

نين، در بخشي از اين بيانيه به اين موضوع همچ. واليات بود متنفذان در پايتخت و روحانيان و
_____________________________________________________________________ 

  .303 رسا، ص نشر: تهران تدين، احمد يترجمه ،شكننده مقاومت ،)1385( فوران جان   1

 16- 14 صص هنري، يحوزه -  اسالمي تبليغات سازمان: تهران توكلي، يعقوب كوشش به ،خاطرات، )1377(علي اميني   2

  .226 گفتار، ص انتشارات: ستاري، تهران پروانه ي ، ترجمهخان رضا  پادشاهي و انگليس سياست، )1379(هوشنگ صباحي   3
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مجلس شوراي ملي كه   قوانين اساسي مملكت پايمال شده و واشاره شده بود كه قواعد اسالمي
  1.شد، تعطيل گرديده استبايد افتتاح مي

  واكنش علما دربرابر كودتا

قاومتي و رضاخان از خود م چيزي كه پيداست اين است كه علما درمقابل كودتاي سيدضياء
هاي متفاوتي داشته تواند علتاين امر مي. مانع مهمي برسرراه او ايجاد نكردند و نشان ندادند

  :ي اين علل عبارت بودند ازاز جمله. باشد

علما و روحانيان از مشروطه و و همچنين سرخوردگيوجودآمده در ايران به شرايط .1
 كودتا، نه تنها در ِداداي بود كه رخه گونه شرايط سياسي واجتماعي ايران ب2.خواهيمشروطه

 هاهاي رضاخان، آنبراثر سياست مليون مقاومتي برنينگيخت، بلكه به مرور زمان و بين علما و
 دوران، اين تا مشروطيت فرمان امضاي زمان از. را تاحدودي به طرف خود نيز جلب نمود

  در3.شدند گذاشته كنار يا كشيده كنار كشور سياسي فعال يصحنه از تدريج به روحانيان
 دقيق اجراي خواهان كه ازروحانيان بخشي خواهان، مشروطه و خواهان مشروعه يمقابله
وجود انقالب مشروطه به طي كه درجرياناتي و تحوالت. ندتشگ خارج ازصحنه بودند، اسالم
 پس ،كهاين ترمهم. زيادي موقعيت روحانيان تضعيف شد دهدكه تا حدودچنين نشان مي ،آمد

 تر روحانيان دچار سرخوردگي وسيدعبداهللا بهبهاني، بيش ترور اهللا نوري واز اعدام شيخ فضل
 جريان در كردند، مي راهيهم خواهان مشروطه با كه روحانيان از دوم  بخش4.انزوا شدند

 ارتجاع انگ. ندرفت كنار دوم، مجلس منازعات جريان در و آن، از بعد عمدتاً و صغير استبداد
 از را اجتماعي جو و رفت مي كار به زمان آن هاي روزنامه در كه بود هايي نشانه استبداد و

 هايتوده رهبري زمان اجتماعي سنت طبق كه روحانياني رفتن كنار با. گرفت مي آنان دست
  .رفتند كنار صحنه از نيز مردم يتوده داشتند، عهده به را مردم 

ورشدن آتش جنگ جهاني اول و تعطيل گشتن مجلس، تا شروع مجلس هي شعلدر فاصله
_____________________________________________________________________ 

 .27- 25، صص1300خرداد31، 3ي، سندشماره2، جاسناد روحانيت ومجلس   1

ي ، ترجمهي پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريجسلسله، »قرن بيستمنيروهاي مذهبي در«، )1375(حامد الگار   2

  .279طرح نو، ص: عباس    مخبر، تهران

اميركبير، انتشارات: ، به كوشش ايرج افشار، تهراني اخبار مشروطيت وانقالب ايرانروزنامه، )1351(سيداحمد تفرشي حسيني   3

  .113ص

: ، مقدمه، تهران5، به اهتمام علي اكبرسعيدي سيرجاني، جتاريخ بيداري ايرانيان، )1361(كرمانيميرزا محمد ناظم االسالم    4
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 1300كه سرانجام مجلس چهارم در اول تيرماه چهارم، نوزده كابينه برسركار آمدند تا آن
الدوله و جهاني اول، قرارداد وثوقدر اين مدت، عالوه بر جنگ. شمسي بازگشايي شدهجري

اين در حالي است . اسي ايران و نفوذ اجانب افزودكودتاي سوم اسفند هم بر آشفتگي محيط سي
بود؛ كه در ش . ه 1300ي قم در سال ي علميهترين حركت ازطرف علما، تأسيس حوزهكه مهم

ترين و ماندگارترين توان از آن به عنوان بزرگي علما، ميهاي سياسي پراكندهكنار حركت
  .تحول ياد كرد

 آن درجوامع اسالمي  تهديد نفوذ،رمرزهاي شمالي ايران عالوه براين، خطرظهوركمونيسم د.2
 )فيصل(ي آنان در عراقنشاندهها ودولت دستبرخوردانگليسي وهمچنين حوادث سياسي عراق و

اقتدار روزافزون رضاخان وسركوب ايالت وعشاير  به ايران از سويي، و ايشان تبعيد با علما و
- اصالح همه موجباتي فراهم آورد تا زسوي ديگر،فراهم ساختن امنيت نسبي درجامعه ا ياغي و

  . به حكومت كودتا اميدوارشوندطلبان

گيري علماي موضع به عبارتي، بخش ديگري از موفقيت رضاخان، به حوادث عراق و
طلبي اين ه دنبال كوشش علماي عراق در مبارزات استقاللب. گشت ايراني مقيم عتبات برمي

ر حاكم گردانيدن ملك فيصل بر عراق، با انعقاد يك قرارداد كشور، سياست دولت انگلستان د
خواستار خروج نيروهاي  و به رسميت نشناختند ما علماي ايراني آن راا. با وي صورت پذيرفت
را ) زاده وسيدمحمدصدرشيخ محمدخالصي(دولت عراق دوتن از علما  .انگليس از عراق شدند

در واقع،  . وكربال به عنوان اعتراض به ايران آمدندمتعاقب آن، علماي ايراني نجف. تبعيد كرد
ايجاد يك حكومت  تر ايران وين علما خواستار ثبات هرچه سريعا. تنها پايگاه آنان ايران بود

 در نتيجه، آنان انتظار داشتندكه .آنان حمايت كند متمركز بودند، تا در صورت لزوم از
عمل موجب شدتا رضاخان با حمايت علماي ين ا. رضاخان اين پشتيباني را به عمل آورد

، جو ايرانورود علما به زمان باهم. خويش را مهاركندهاي ايجاد شده عليهمخالفت مهاجر،
 هنگام تبعيدي،نابنابراين، روحاني. فرما شده بودم حكم1919شديد ضدانگليسي به دنبال قرارداد

 السلطنه، وزيرمحمدمصدق حمدشاه وا. ورود به خاك ايران مورد پذيرايي دولت قرارگرفتند
  1.آمد به كرمانشاه فرستادندهاي خوشتلگرافبراي علما ي وقت، امورخارجه

 .به عمل آورد برداري راترين بهرهاين قضيه بيش تواند، ازبرآن شد تا مي رضاخان نيز

_____________________________________________________________________ 
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ا ومراجع رضاخان وزير جنگ به علمتلگرافي كه در .برآمد درنتيجه، درصدد حمايت ازعلما
: وي خطاب به ايشان نوشت . ورود ايشان را به كرمانشاه خير مقدم گفت،تقليد مهاجر فرستاد

شود دستور موكد داده شده است به اميرلشكر غرب هم كه اين دو روزه وارد وشرفياب مي«
رضاخان همچنين در هنگام بازگشت علما به 1.»كه در اطاعت فرمايشات خودداري ننمايند

  .ي آنان فرستادراهي را براي بدرقهئت همعراق، هي

مذهبي  ي كودتاچيان ازشعايرگرانهبعضاً حمايت مواضع پيچيده و در بايد  عامل بعدي را.3
ي شال به مثل سردار سپه طاقه رضاخان دستور داده بود مجالس عزاداري برپا نمايند و.دانست

ست نظر مساعد بسياري از مردم هاي محالت ببندند، وبه اين وسيله توانهاي دستهعلم
ي عبداهللا مستوفي، اين اقدامات به گفته. وروحانيان داخل وخارج را نسبت به خود جلب نمايد

  :نويسد ميباره اعظام قدسي نيز دراين 2.محوبيت زيادي براي سردارسپه ايجاد كرد

 خود به را مردم توجه بايد حاال كه افتاد فكر به الذكر فوق هاي موفقيت از پس سردارسپه«
  عامه كه است عزاداري خاصه مذهبي، اعمال هم راه بهترين و نمايد خود به معتقد و جلب

 مجالس و عزاداري مشغول مردم عموم كه محرم ماه االتفاقمن. گرديد خواهند متوجه طبقات
 از هيأت يك با  قزاق دسته) عاشورا (محرم دهم روز سردارسپه. است داير تهران تمام در

 خانه قزاق از مخصوص تشكيالت و نظم با كتل و ها بيرق با افراد و جلو در منصبان صاحب
 و جلو در منصبان صاحب آمده، بازار به ناصريه خيابان توپخانه، ميدان] از و كردند [حركت

- پاي و بودند زده گِل سرشان به آنها غالب و كاه سرش روي و باز يقه با سردارسپه آنها جلوي

 افراد و خواند مي خوان نوحه ايستاده، قدم چند افراد، از زن سينه دسته و شدند بازار ردوا برهنه
 از شخص وزير جنگ و نبود مشاهده اين حال درمردم خوشباور خالي از تأثير. زدند مي سينه

ايرانيان خيلي به  مخصوصاً پايبند به عزاداري كه اين پس بين عامه مردم يك شخص مذهبي و
روي منابر از او  خوانها،روضه بعضي از وعاظ و« ه حدي كهب. »مندند معرفي شدآن عالقه
زاده، اهللاآيتتوان به حاجي اسحاق، اين وعاظ ميياز جمله 3.»كردنداو را دعا مي تعريف و

  4.اهللا رشتي، ساكن نجف، اشاره كرد كه از مداحان رضاخان بوده استبيبحميرزا پسر حاجي

 خواني روضه قشوني اداره در و است رسيده محرم ماه« :نويسد مي دي نيزآبا دولت يحيي
_____________________________________________________________________ 
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 اي غرفه در و است آمده نظاميان خواني روضه مجلس سردارسپه به مالحظه به شاه كنند مي
 با هم سردارسپه. اند نشسته روحانيان از تن چند غرفه اين كنار در و نشسته صندلي روي

  1.»...است تر نزديك همه از شاه كرسي به نگارنده ،رتردو اندكي الوزرا رئيس مشيرالدوله

 سردار او، سال، چند طي در. بود پرتاب سكوي ميرپنج خان رضا براي همه از بيش كودتا
  درهمان روز كودتا،.شد پهلوي يسلسله مؤسس نهايت در و وزير نخست جنگ، وزير سپه،

ان در هشتم اسفند، دراين زمينه خود رضاخ.رضاخان را به سردارسپه ملقب ساخت احمد شاه،
  :اين بيانيه آمده بود در .اي صادر كردبيانيه

 لقب سردارسپه اينجانب از طرف قرين الشرف اعليحضرت شاهنشاهي به منصب سرداري و«
 اعتالي ملوكانه تقديم و پاي مهررا به خاك تشكرات غالمانه خود سرافراز گرديده، مفتخر و

 جويم كه با تمام قوا از عهده هرگونه خدمتگزارياستمداد مي يق واز درگاه حضرت احديت توف
  2.»رضا- شناسي را به جاي آورمجانفشاني برآمده پاس حق و

 به تبديل ناشناخته اي چهره از او. بود وقفهبي و آهسته رضاخان، شدن شاه رضا واقع، در
  هاي سال يمشروطه انقالب با كه حالي در «آبراهاميان، قول به. گرديد پهلوي پادشاه نخستين
 1299 كودتاي بود، شده قاجاري استبداد گزينجاي ليبرال يمشروطه نظام ش، 1288- 1285

  3.»بود پهلوي يمطلقه حكومت ايجاد و پارلماني ساختار بردن بين از راستاي در نيز ش. ه

 ايران  دري اجتماعي و شرايط سياسي مجموعه كهآيدي به دست م، چنيناز آنچه گذشت
و  در مقابل كودتاي رضاخان واكنشي از خود نشان ندهند  تا علماو عراق موجب گشت

كامالً مغاير با قانون اساسي ايران  مدرس بودكه كودتا راطور كه گفته شد، تنها سيدحسنهمان
 البته، دركنار مدرس، علماي ديگري كه تعدادشان بسياراندك بود، همچون . معرفي كردقرآنو 

  4.برخاستند كودتا با آشتياني، به مخالفتهاشمميرزا

  نتيجه

بود كه گونه اي به ش .  ه1299 از كودتاي سوم اسفندپيشاجتماعي ايران  شرايط سياسي و
هاي مذهبي علما دربرابر كودتا شكل نگرفت، بلكه به دليل سياست  مليون ونمقاومتي در بي

_____________________________________________________________________ 
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 .ها را به خود جلب نمايدنظر مساعد آنتوانست وي  ،رضاخان وتمايل به حفظ شعائر اسالمي
نفوذ  ظهور و  ون از عتبات به ايرانامهاجرت و تبعيد علما و روحاني حوادث سياسي  عراق و

اي كه رضاخان با سركوبي عشاير امنيت نسبي سو، وكمونيسم در مرزهاي شمالي كشوراز يك
 . رضاخان اميدوارشوندايالت ايجاد كرده بود از سوي ديگرموجب شد شمار بسياري به و

 واحد   حاكميت  پذيرش ي ، زمينه داشت  وجود  در جامعه  كه  و مرجي  و هرج آشفتگي
   رسيدن  قدرت  از به ، روحانيان  وضعيتي  چنين پديد آمدن  با، بود  را ايجاد كرده مقتدري

تحوالت پس  ازا ه  آن  از سرخوردگي  ناشي  زياديِ تاحد  موضوع  كردند و اين حمايت رضاخان
  پيش  ، مذهبي مراسم  در  و آشكار رضاخان  مداوم تأثير شركتتحت  و تاحدياز مشروطيت 

تنها حسن مدرس بود كه به طور جدي با كودتاي رضاخان .  بود، او  موقعيت از تحكيم
  .مخالفت نمود وكودتا را خالف قانون اساسي دانست

  خذĤم منابع و

  هاكتاب. الف
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 .مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي
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