
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  116 -  89صص  ،1391 بهار و تابستان ،اولشمارة  ،ومسسال 

  برابر جمهوري رضاخاني مواضع علما در

  *حجت فالح توتكار

  **محسن پرويش

  چكيده
 ايـران و  بيسـت سـال از برقـراري حكومـت مشـروطه در      اًگذشت حدود پس از

 بحث تشكيل حكومت جمهوري در، سردارسپه ،الوزرايي رضاخان رئيسزمان با  هم
پـس از برقـراري    كاهش قدرت استبدادي شاهان قاجار. مطرح شد تجديبا ايران 

محدودشـدن قـدرت شـاه     بـا . داشـت اين زمينـه   درثري ؤمنقش ، رژيم مشروطه
سياسـي   جديدهاي  انديشه سالطين قاجار ديگر از قدرت الزم براي سركوب آرا و

 در. رسيد خود اوج به احمدشاهقاجار در زمان  شاهانضعف قدرت . بهره بودند بي
سردارسپه  وزرايي رياست نيرومند تشكيالت سلطنت، اضمحالل به رو دستگاه كنار
 پـي  در طلبانـه  فرصـت  و ابـزاري  كـامالً  اي  گونـه  بـه  مقطـع  آن در كـه  برآوردسر 

جمهـوري   مـذهبي بـا   علـل به ن اروحاني زيادي از شمار. بود ايران كردن  جمهوري
اي   چنـين شـبهه  . دانسـتند   مي ديني برابر با بي را   جمهوري ها آن زيرا مخالف بودند؛

رژيم جمهوري  )تركيه( كشور همسايه كه در شد روحانيان ايجاد ةانديش درزماني 
ـ  بر تحليلي و توصيفي روشي با حاضر ةمقال. شدديني برقرار  هاي ضد  با جلوه  ةپاي
در  است كـه واكـنش علمـا    تسؤاالاين  به گويي پاسخ درصدد اي خانه كتاب منابع
 اخـتالف سيدحسـن مـدرس بـا    و خواهي رضاخان چگونـه بـود؟    جمهوري برابر

  رضاخان بر سر چه مسائلي بود؟
  .، مجلس پنجمجمهوري، رضاخان، علميه ةحوز، علما :ها كليدواژه

                                                                                                 

  hojjat.fallah@yahoo.com قزوين )ره(  امام خميني المللي دانشگاه بين ،استاديار گروه تاريخ *
) مسئول سندةينو( قزوين) ره(  المللي امام خميني دانشگاه بين، اسالميايران دورة  خيكارشناس ارشد تار **

parvish@yahoo.com_ mohsen  
  24/3/1391: تاريخ پذيرش، 20/1/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
 در شد، آغاز ايران در شمسي هجري 1302 سال زمستان در خواهي جمهوري حركت
 ظـاهراً . گراييـد   خاموشـي  به 1303 فروردين در و گرفت اوجاسفند  يانيپا روزهاي

 يتبا جـد  كشور در  سلطنت جايگزين مثابة به جمهوري نظام كه بود بار نخستين ينا
 تحوالت و پنجم مجلس  انتخابات زمان، آن اجتماعي و سياسي شرايط. شد مي مطرح
 همـين  ظهـور  آن، بـا  مخالفـت  يـا  جمهـوري  از داري طـرف  بـه  مجلـس  اين داخلي

 خـواهي  جمهوري نهضت برابر در علما و روحانيان نقش و مردم، ميان در تحريكات
 هـاي  نوشـته  يـا  خـاطرات  استفاده مورد   اصلي منابع. است مقاله اين بررسي موضوع
 يا نقش طلبي  جمهوري حركت در مستقيماًمخالفت،  يا داري طرف با كه است كساني
 السـلطنة  مخبـر  آبـادي،   دولـت    يحيي بهار،  الشعراي ملك مانند كساني داشتند؛ حضور
 رضـاخان،  جمهـوري  مـورد  در. نوري خواجه و  مستوفي عبداهللا دشتي، علي هدايت،

 روحانيان و علما   مواضع   اما است؛ شده   نوشته   بسياري هاي كتاب و   مقاله، نامه،  پايان  
 حـائري  عبدالهادي. است نشده بررسي مستقلي   مقالةجمهوري رضاخان در  برابر در
 بحـث  ايـران  بـه  عتبـات  علمـاي تبعيـد   دربـارة  مشـروطيت  و تشيع تاريخ كتاب در

 چـالش  كتـاب  در رحمانيـان  داريـوش . اسـت  كرده ارائه توجهي   جالب و مند ارزش
 امـا  اسـت،  كرده بحث مفصالً خواهي جمهوريدر مورد جريان  سلطنت و جمهوري

 ومـدرس   بـه  فقـط هـم   آنو  اختصـار  بـه جمهـوري   برابـر  در علمـا  مواضع دربارة
 منـابع  پايـة  بـر  تحليلـي  و توصيفي روشي با حاضر مقالة. كند  مي اشاره زاده خالصي
 برابـر سؤاالت اسـت كـه واكـنش علمـا در      اين به گويي پاسخ درصدد اي خانه كتاب

مدرس با رضاخان بـر سـر    يدحسنرضاخان چه بود؟ و اختالف س خواهي يجمهور
  بود؟ يچه مسائل

 شـعائر  حفظ و مذهب از داري جانب  سياست با رضاخان محقق، فرضية اساس بر
 بـا  مـذهبي  علـل  بـه  علمـا  از بسـياري  اما كرد، جلب خود به را علما حمايت مذهبي

 مخـالف  تـرين  قـوي  و تـرين  جـدي  ميان اين در. كردند مخالفت رضاخاني جمهوري
 اصـلي  تضـاد  كـه  اسـت  ايـن  نيـز  دوم سؤال فرضية. بود مدرس سيدحسن جمهوري
. بـود  اساسـي  قـانون  مبنـاي  بـر  جديـد  نظـام  نبودن مشروع سر بر رضاخان با مدرس

 تعارض مشروطه نظام و اساسي  ها بر كشور با قانون  قزاق حاكميت و نظامي حكومت
  .دانست نمي  ايران ملت ارادة و خواست به بنا را خواهي جمهوري كه اين و داشت
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  چيني رضاخان براي رسيدن به قدرت زمينه. 2
ثير شـگرفي  أتتحوالت ايران  ةآيندبر كه  حوادثي رخ داد، احمدشاه به اروپا سفر زمان با هم

در دسـت  را  كشـور  يتمام ةاداررضاخان كه . بود خواهي مهم جمهوري ةحادثآن  ؛گذاشت
يعنـي حـذف كامـل خانـدان      ،به اين فكر افتاد كه آخرين پله براي رسيدن به قدرت داشت
  .را با طرح جمهوريت طي كند ،قاجار

. بخشـيد  فزونـي  را رضاخان هاي طلبي جاه و بلندپروازي احمدشاه طلبي آسايش و ترس
 قدرت حفظ در اآشكار احمدشاه. بود معنادار سردارسپه براي ايران از خروج در شاه تعجيل
 را قاجاريـه  سـقوط  ،قدرت به او يتمايل بي ،شد قاجار ةسلسل شاه كه زماني از و بود ناتوان
 از قـدرت  انتقـال  بـراي  را راه ايـران  حـوادث  ةصحن از طوالني سياسي غيبت. كرد تسريع
 توجـه  مملكت عقالي و كاسته قاجار داران طرف از« كم كم و كرد هموار پهلوي به قاجاريه
 تـا ، مسـتوفي  عبـداهللا  نظر به .)79: 1377 ،گلشائيان( »داشتند معطوف سردارسپه به را خود
 يـي وزرا رياست مقام به رسيدن جز هدفي سردارسپه، اروپا به احمدشاه سفر آخرين از پيش

  بـه  وتخت تاج تصاحب ةنقش و فكر، رفت ايران از زده وحشت شاه كه هنگامي اما نداشت؛
به قـدرت   فتنيا دسترضاخان براي . )584 /3: 1371، مستوفي( كرد خطور رضاخان ذهن

 ةجنبـ بـه تغييـر رژيـم    كرد تا بتواند   برگزار مي تر انتخابات مجلس پنجم را  مطلق بايد سريع
 مسئوليت با تهران در اي  ويژه ةكميت 1302 پاييز دررضاخان  به همين منظور. قانوني ببخشد

 و ، تشكيل دادشد برگزيده جنگ وزارت به بعدها كه ارتش ارشد فرماندهان از، خدايارخان
 مجلـس  راهـي  را رضاخان ةعالق مورد افراد بتواند تا گرفت قرار او نظارت تحت انتخابات

  س ل ج م  م ج ن پ  ةدور  ات اب خ ت ان  زاري رگ ب  ان رم فا اين مقـدمات  ب .)99: 1381، مالئي تواني( كند
  .شد صادر  ي ل م  وراي ش

  
  انتخابات مجلس پنجم. 3

 به اشاره از پس نطقي در 1302 خرداد 31مجلس در  چهارم ةدور ةجلس آخرين درمدرس 
 طرفـي  بي خواست الوزرا، رئيس مشيرالدوله، از   چهارم   دورة   انتخابات و فترت   دورة   حوادث

سرعت عمل  مجلس پنجم ةدور افتتاح در وكند  رعايت خارجي سياست و انتخابات در را
 زودي به پنجم و چهارم مجلس ميان فترت ايام كهكرد  اميدواري اظهار درپايان و نشان دهد

  .)3: 1330، چهارمشوراي ملي دورة مذاكرات مجلس  مشروح( يابد خاتمه
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، ايران روال انتخابات در. داشتحكايت قراين از تقلب در انتخابات اين دوره  شواهد و
تنها ارتش دخالت  نه .بودراحتي امكان تقلب  بهواليات  اياالت و در ويژه بهاي بود كه   گونه به
اعمـال  ، گيري  رشوهي چون هاي اجراي انتخابات از راهل ئومسبلكه مقامات كشوري  ،كرد  مي
روال رسـمي   در پوشـي   بـدون پـرده   هـا  كردن آن عوض و ،يأاوراق ر كاري در دست ،نفوذ

 دخالت از دامغانو  كاشان   مردم   شكايات. )148: 1380، اتابكي( كردند  مي   انتخابات دخالت
 انـد  جملـه  ايـن   از خراسـان  و سـاري  مردم همچنين شكايت و ،انتخاباتدر  حاكمشخص 

  .)45 -  43: 1378، اول پهلوي دورة در ملي شوراي مجلس انتخابات از اسنادي(
  :اين دخالت را چنين بازتاب داد افكار آيينةة روزنام

كشور  قانون در صريح خالف بر راپنجم  ةدورهمين حكومت قانوني است كه انتخابات  در
جديد  ةدوربا نفوذ امراي لشكر در بسياري از نقاط اغلب اراذل مردم را براي  جريان داده و

  .)1: 1302، افكار آيينة ( اند  ه وكيل ملت كردهيتقنين
 مجـدد  انتخـاب  از كـه  ،سردارسپه ،رضاخان عوامل ،پنجم ةدور انتخابات شروع از قبل
 فكـر  بـه  مـدرس  بـه  مـردم  كردن بدبين براي، داشتند واهمه ملي شوراي مجلس در مدرس
 آن در كه شد منتشر طوفانروزنامة  در مدرس ضد بر سندي. افتادند او ضد بر چيني دسيسه
 از داري طـرف  بـه  كـه  فيـروز،  الدولـه   نصـرت  شاهزاده از ليره مبالغي دريافت به را مدرس
 آگـاهي  خـودش  از مردم شناخت از كه مدرس. كرد مي متهم بود، معروف انگليس سياست
گيري  رشوهپس از اتمام انتخابات  ،اند مطلع سند بودن جعلي از مردم كه دانست مي و داشت

  .)1: 1302، وطن( كردرا اعالم سند بودن آن  ساختگيرا تكذيب و 
اعتراضات  دفعاتشيخ علي آخوندزاده به  آقا انآنس أر در كرمانشاه و يعلما تعدادي از

. جريان انتخابات به انجمن نظار مركزي فرسـتادند  رفتارهاي سوء در ازشكايات خود را  و
 ساير و زده كتك راشيخ علي حاج آخوند  آقا« كه، رسيدگي نشدها  تنها به شكايات آن نهاما 

  .)212: 1369، فرمانفرما( »موزربندان تهديد نمودند ةوسيل  بهرا  معروف نيمعترض
اي به ميرزاابوالقاسم كاشاني از وضـعيت انتخابـات     علماي كاشان نيز در نامه گروهي از

 پـنجم  مجلس انتخابات( بودند انجمن نظارابطال م خواستار اعال داشتند و شكايتاين شهر 
  .)25 /1: 1384، اسناد روايت به

 گـزينش  دربـارة  هـا  ايـل  رؤسـاي  و نظامي فرماندهان به رضاخان خود موارد بعضي در
 رسـتمي، ( كـرد  مـي  اسـتفاده  تطميـع  و تهديد از راه اين در و داد مي دستور نظر مورد افراد

  :نوشت نظامي فرماندهي دخالت خصوص در طوفانروزنامة ). 156/ 1: 1378
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 بـه قـرار  . اسـت  لشكري ادارة كانديداهاي تر خطرناك همه از. هستند زياد ها الوكالهمنتظر
 لشـكر  ادارة كانديداي سردارانتظار ،اميراعلم، السلطنه وثوق ،ملك آقاي حسن حاج معلوم
 پيشـنهاد  جنـگ  وزير را نفر چهار اين داشته اظهار اميرلشكر كه طوري به. باشند مي شرق
  .)2: 1302 ،طوفان( باشد سرنيزه زور به ولو شوند انتخاب مشهد از بايد كه كرده

 5 بـا  مطـابق  1302 بهمـن  22 تـاريخ  در گـذاري  قانونمجلس  ةدور پنجمين ،درنهايت
  .افتتاح شد 1342 رجب

آقـا يـزدي نوشـت      قول حاج سيدعلي گر پليس مخفي تهران از چه گزارش آن البته بنابر
تهران  ةجمع امامگويد   يزدي مي. در افتتاح مجلس حضور نداشتند اًعمدن اروحانياي از   عده

   كرد؛اش حاضر شود اما او امتناع   خانه از او خواست كه در
 بهبهـاني و  خـوئي و جمعـة   حـاجي از قبيـل  ، آقايـان علمـا   بعد معلوم شد كه جمعـي از 

موقـع   در ]انـد  گذاشـته [ انـد   ار گـذارده قـر  و جا بودند آن غيره در الدين و جمالآقا  حاجي
  .)2: 1302، ايران( افتتاح مجلس حاضر نشوند

 بودهدر انتخابات  تقلب و انتخابات برگزاري نحوة علما،تصميم  اين علت رسد  مي نظر به
 رفت منبر به سلطاني مسجد در مجلس افتتاح از پس روز يك هم زاده خالصي چراكه. است

  :گفت و
 مسـيو  وقتـي  ... باشند  دار مي سابقه  سوءمعدودي از وكال سايرين تمام اشخاص  ةعدجز  به

 خارجـه  وزارت و سفارت در او ننگين سوابق و بوده انگليس رسمي جاسوس كه را هائيم
وكيـل  ، انـد   كـرده  و رد تكفير را او يهود يعالوه علما هب و ... است   غيره روي هم متراكم و

  .)349: 1389، آباديان( انتظاري بايد داشت؟اين وكال چه  از، شود

نماينـدگان   وكال وبعضي ديني  بي ةدربار و كردند  علما جلسات سياري برپا مي همچنين
. علي دشـتي اعتـراض داشـتند    شيخبه انتخاب  مخصوصاً. كردند  انتخابي مجلس صحبت مي

يـن قضـايا را بـه    ابايـد  براي جلوگيري جدي، خويي اظهار كرده بود كه  ةجمع امامحاجي 
  .)350، همان( دهندعلماي مقيم قم اطالع 

 ميـان مـذاكراتي   به همـين منظـور  . چيز براي بازگشت علما به عراق آماده شده بود همه
براي بازگرداندن علما به عراق  فيصل فرستادگاني را ملك. انجام شد عراق ايران و هاي دولت
 كـه   طـوري   به شدند آماده ايران ترك براي علما، قم به آنان رسيدن از پس. ايران كرد ةروان

  ،اسفند 23يا  22 حدود
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 و اللّـه  آيـات  عزيمـت  بـراي  دولـت  طرف از اتومبيل دستگاه 12 با بهبهاني محمد سيد ميرزا
 كند حركت قم سمت به كه گرديد معين، فرمايند حركت عاليات عتبات به كه   اسالم  حجج

  .)2: 1302، جنت(
  

  بلواي جمهوري. 4
 )قـدرت  از قاجارها خلع( خود اصلي خواست تحقق براي رضاخان ،مجلس كار به آغاز با

 كـرد  مـي  فـراهم  را زمينـه  ايـن  جمهـوري  شـعار  طرح كه، بود مقدماتي كردن آماده نيازمند
  .)314: 1377، فرمانفرمائيان(

پاشا بـه   كمال  رياست جمهوري مصطفي تحوالت عثماني و وقايع و ةمشاهدرضاخان با 
. حذف كامل خاندان قاجار را بـا طـرح جمهوريـت طـي كنـد      ةپلاين فكر افتاد كه آخرين 

  طريق از عثماني در جوان تركان گروه )1302 آبان 11(از ايران  احمدشاه خروج با زمان هم
 بـه  پاشـا  كمـال   مصـطفي  انتخـاب  با را جمهوري نظام و ندبرانداخت را خالفت كبير مجلس
  .دادند )ترك پدر( آتاتورك لقب او به و افكندند پي تركيه العمر مادام جمهوري  رياست
 دولتي مراكز يتمام در جمهوري استقرار و رژيم تغيير موضوع 1302 اسفند و بهمن در

 گذشـته ( بـود  كشـور  روز مسئلة ترين مهم ها  روزنامه صفحات در و ايران سياسي محافل و
برداري از افكـار عمـومي     منظور بهره  بهدرواقع رضاخان  .)59: 1377، است آينده راه چراغ
اين راه پايگاه اجتمـاعي   از شعار جمهوري را پيش كشيد و، برانداختن سلطنت قاجاريه در

 و تبليغـات  ايـن  برابـر  در. سازد تا راه رسيدن به قدرت را هموارتر تر ساخت خود را وسيع
بـه همـين سـبب رضـاخان بـه      . بودنـد  مخـالف  رژيـم  تغيير با عمومًا روحانيان ،ها كوشش

  :از نظر او .پيامي فرستادمورد تغيير رژيم  درتهران روحانيان مقيم 
 بـه  مـرا  و خواهنـد   نمـي  را قاجـار سلسلة  و شاه مردم: نيست خارج صورت سه از كار اين

 مردم خواهند،  مي سلطنت براي مرا و خواهند  نمي را شاه مردم خواهند،  مي جمهوري رياست
 گفتـه  رضاخان. خواهند  مي من سلطنت نيابت با را ديگر شاه ولي خواهند  نمي را حاضر شاه

 و مسـاعدت    مـن  از نموديد موافقت اگر. نماييد اختيار را شق سه اين از يكي هم شما است
  ).618/ 3: 1385 بهبودي،( كنم مخالفت شما با كه مجبورم اال و ديد خواهيد محبت

  ةروزنامـ  از   خبـري  نقل با، دشتي علي مديريت به سرخ شفق ةروزنام 1302 دي 26 در
  بـه موقعيـت   اشـاره  با وقت ةنشري. كرد شروع را جمهوريت غوغاي، استانبول چاپ، وقت

  به وليعهد رفتن از ممانعت در دولت رئيس اقدام و ،شاه خروج، ايران در سردارسپه سياسي
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 رود پيش مي رضاخان جمهورشدن رئيس و جمهوريت طرف به ايران: بود نوشته بايجانرآذ
  .)1: الف 1302، سرخ شفق(

 بـه  سياسـي  ــ  فكـري  محافـل  و ها  روزنامه ،رضاخان پنهان  و  آشكار هدايت با ،بنابراين
 را قاجارها ةچهر و گماشتند همت قاجار ةسلسل نكوهش و خواهي  جمهوري ةانديش ةاشاع
پانزده هزار تومان  ماهانهكردند كه احمدشاه  حتي به اين نكته اشاره . كردند تخريبت شد به

 /1 :1375، ابتهاج( به تصويب مجلس برساند را 1919گرفت تا قرارداد   از دولت انگليس مي
 ،مـيهن ، كوشـش ، سـرخ  شـفق ، ايـران  ستارة، ايران به توان مي ها  اين روزنامه ةجملاز  .)18

 را بـا سـاير سـالطين معاصـر مقايسـه و        ها احمدشاه آن. كرد اشاره ايرانشهرو ، المتين حبل
حتـي بعضـي از    .)1: 1302، ايـران  سـتارة ( كردنـد  مـي آشـكار   را شهاي  كاستي ها و  ضعف
كفـايتي   بي والعاده  فوقويراني مملكت طمع  كه علت خرابي و بودند بر اين نظرها  روزنامه

اروپـا     به تا كرد مورأم را نفر دو سردارسپه نيز .)1: 1342، آزاد ايران( فطري احمدشاه است
 ايـن   ، درمقابل .)449 /2 :1363، مكي( تهران بفرستندبه بگيرند و   عكساز احمدشاه  بروند

عصـر را   ةنابغـ وطنان قدر ايـن   هم ...« ،پرداختند  ستايش رضاخان مي به تمجيد و ها  روزنامه  
 بـه    رايگـان    بـه  را   ايران سيدضيا، نبودند   وجود محترمرا شكر كنيد كه اگر اين  خدا، دانسته

  ).1: 1302 ،صاعقه( »اجانب تسليم نموده بود  
 و ،هـا  ميتينـگ ، ها گردهماييخواهي  جمهوري جنبش از دفاع در، ها ش تال اين با همگام
 هـاي  چهـره  و مطبوعـات  اصـحاب ، ها آن   انداختن راه به در كه يافت ادامه خياباني تظاهرات

 تنها نه اجتماعات و ها نشست اين. )2: 1342، قانون( داشتند نقش آشكارا رضاخان به وفادار
 ،هـا  كنسـرت  و شـد  مـي  تشـكيل  نيـز  مسـاجد  در گـاه  بلكـه ، عمـومي  امـاكن  و مراكز در

 اجرا به ويژه هاي مكان در روزه همه جمهوريت ستايش در هايي شعرخواني و ،ها نامه نمايش
 گراند هتل عارف قزويني در ،در حمايت از جمهوريت ،رايكي از اين اجتماعات . آمد درمي

هـاي عـارف بـه شـرحي از جمهـوري        هريك از تصـنيف   .)222: 1377، مكي( كردبرگزار 
 ايرج اسكندري كه خود آن فضا را درك كرده در. )120: 1381، قزوينيعارف ( پرداخت  مي

 گذاشـت و   شـنوندگان مـي   درفراواني ثير أتهاي عارف   كه ترانه كرده استخاطراتش اشاره 
  .)512 -  511: 1381، اسكندري( آورد  ها را به نفع جمهوري به حركت درمي آن

  
  حمله به روحانيت و ها  روزنامه. 5
 تقبـيح  و جمهوريـت  انديشـة در تبليغ  سرخ شفقو  ايران ستارة روزنامة كشور   داخل در
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 از عكسـي  ايـران  سـتارة  روزنامة. بودند تر فعال جرايد ديگر از احمدشاه و قاجار خاندان
 آيـا «: كـه  جملـه  اين درج با و بود اروپايي عريان زنان كنار در   كهچاپ كرد  را احمدشاه

 كـرد   ميسعي  آشكارا ،)1: 1303 ،ايران ستارة( »است دفاع يا احترام اليق پادشاهي چنين
 بـه  رسيدگي جاي به شاه كه دهد نشان ها آن به و كندمردم را تحريك  مذهبي احساسات

  .است عياشي و گذراني خوش دادة دل كشور،آشفتة  امور
 نداشتن مغايرت و كندرا گرم  خواهي  جمهوري تنور كه اين براي روزنامه اين همچنين

چـاپ   »جمهوريـت  و اسالم« عنوان با اي  مقاله دهد نشان اسالم دين با راجمهوري  رژيم
 و اسـالم  بـا  مغـاير  وجه هيچ به را آن جمهوري، نظام مثبت نقاط برشمردن ضمنكرد كه 

 نهادهـاي  و هـا  سـازمان  مجلـس،  اساسي، قانون نظام اين در كه كرد تأكيد و ندانسته دين
 فـردي  مـوروثي  سـلطان  جاي بهفقط  و دهند  مي ادامه خود كار به همچنان... و  سياسي،
  ).همان( باشد ملت منتخبو  پرست، وطن مسلمان، كه شد خواهد انتخاب

 داخلـي  هـاي   روزنامه به فقط خواهي جمهوري و جمهوري از دفاعدر  يمقاالت چاپ
 دفـاع  در متعـددي  مقاالت نيز كشور خارج زبان فارسي مطبوعات بلكه شد،  نمي خالصه

بـه مـديريت حسـين     ايرانشـهر  مجلـة  مجـالت،  ايـن  از. كردند مي منتشر جمهوريت از
 بـه  »اجتماعي انقالب و جمهوريت« عنوان با اي  مقاله چاپ با كه بود ايرانشهر زاده كاظم
. كـرد  توصـيف  بحراني را كشور وضع و پرداخت ايران سياسي ـ اجتماعي اوضاع تبيين
 و اجتمـاعي  بنيادي اصالحات و كلي تغييرات را بحران از خروج حل  راهتنها  مجله   اين

 كشـور  داخلـي  هـاي   ضرورت نيز و المللي بينالزامات  كرد يم يانب و دانست  مي سياسي
 كـرده  ناپـذير  اجتنابجمهوريت را  ناتوان، و فاسد پادشاهان يتيكفا بي و ضعف ازجمله
 تـرين   مهـم  ازجملـه  را روحانيـان  عثمـاني،  و ايران وضعيتمقايسة  با نيز درادامه. است

ــع ــتقرار موان ــت اس ــران در جمهوري ــي اي ــمرد برم ــاظم. ش ــهرا زادة ك ــا يرانش  و تنگناه
بشـر   حقـوق  و دموكراسـي  بـا  بودنـد  كـرده  اعمـال  ديني رهبران كه را هايي  محدوديت
 تحقـق  مـانع  و بازدارنـده  عامل كه روحانيت، دستگاه از شدت به و دانست مي ناسازگار

جمهوريـت را سـرآغاز حيـات     اعـالن  درنهايت،. كرد مي انتقاد بود، ايران در دموكراسي
 مجلـة  ايرانشـهر، ( كـرد  مـي كشور معرفـي   عظمت و شكوفايي  طليعة دورة  و ايران تازة

  ).257 - 274/ 2: 1380 ادبي، و علمي مصور
 اهانـت روحانيـان   وجمهوري آگاهانه يا ناآگاهانه به روحانيـت   دار طرف هاي  روزنامه

خـود   ايـران «نيز آمده بود  فرنگستان نامةمجلة  سرمقالة نخستين در كه طوري  به كردند  مي
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اما اكنون بـه يـك ديكتـاتوري انقالبـي نيـاز دارد كـه        است، رهانيده سلطنتي استبداد از را
  ).11: 1303 كاظمي،مشفق ( »برهاند خرافاتي روحانيت چنگ از زور بهناآگاه را  هاي  توده

 بود انتشار دست در تهران در الملة تنزيه و االمة تنبيه كتاب چاپ سومين، همين زمان در
 در سرخ شفق ةروزنام كه است عبارتي توجه جالب ةنكت. شد شروع نيز آن عربي  ةترجم و

 و كردند منتشر را رساله اين استبداد مقابل در نائيني آقاي« :كرد درج فوق اعالن حاشية
 را عامه نيز است مشروطه حكومت  اكمل و اتم شكل كه جمهوريت   به   راجع اميدواريم
  ).4: ب 1302 ،سرخ شفق( »فرمايند مستفيض
امـور سياسـي    درن اروحانيـ جـاي   مداخالت بيكه  بود بر آن المتين  حبلهفتگي  ةنشري

 وشـو  شسـت  آنـان  دمـاي  سفك به جز« :ساخته است كه تار  و   تيره وضعيت اين مملكت را
 نيز را اجتهاد و روحانيت مقام حتي روزنامه اين) 12: الف 1343 ،المتين حبل( »شد نخواهد
  :نوشت شماره همين در كه طوري  بهبود  داده قرار اهانت مورد

خـود   ةاسلحخواند   اجتهاد مي ةاجازيك ورقه را كه  خيزد و  تجربه برمي بي ةطلبيك نفر  ...
 ... مكـد   خـون آنـان را مـي    افتـد و   آن وقت مانند زالوي بهبهاني به جان مردم مي ساخته و

 آن خبر نداشته حرام دانسته مخـالف ديـن مبـين و    فنوني را كه خودش از هرجور علوم و
  .)13: همان( ... شمارد  منافي مذهب سيدالمرسلين مي

 تفكيك قواي روحاني يا لـزوم جمهوريـت در  «عنوان  بااي   مقاله المتين حبل ةروزنامدر 
ترين مـانع   بزرگ ها را آن و شده بود اهانتت شد بهبه علما آن  به چاپ رسيد كه در »ايران

  .)5: ب 1343، المتين حبل( تنوير فكر دانسته بود ترقي و علوم و
بـا ارسـال    به وحشت افتاد و اخبار ايراندريافت با ، برد  مي اروپا به سر كه در ،احمدشاه

رضاخان نيز . هايي از سردارسپه خواست هرچه زودتر مانع از گسترش جنبش شود تلگراف
 وا .عمومي ملت دانست ةخواستجمهوريت را  وكرد ابراز به شاه را در پاسخ وفاداري خود 

 گونـه القـا كنـد كـه جنـبش جمهوريـت جنبشـي مردمـي و         ايـن خواست به احمدشـاه    مي
وتخت  تاجشاه بفهماند كه بايد خيال احمدخواست به   به عبارت ديگر مي. است مهارنشدني

  :گونه نوشت اينپاسخ تلگراف شاه  رضاخان در. را از سر بيرون كند
 داده واليـات  تمام در نفري هزار چندين هاي ميتينگ، كرده تجاوز جرايد و نشريات از ركا
 و دولـت  از الكلمـه  متحـد  و متحصـن  ها خانه تلگراف در طبقات و اصناف تمام و شود مي

 تكـاني  عمـومي  تقاضـاهاي  مقابل اين در  هم مجلس. كنند مي تقاضا رژيم را مجلس تغيير
  .)240 -  239: 1371، دهنوي( ... خورده
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در  و شدمتوسل  روحانيان بهاز پاسخ رضاخان نااميد شد  كه اين از پس احمدشاه
 و ها تالش رغم به). 131: 1381 ،حائري( شد ها آن حمايت خواستار ها آن باتماس 

 خواه  جمهوري هاي  روزنامه و   يافت   ادامه   خواهي  جمهوري تبليغات احمدشاه، تكاپوهاي
 قانون و   جمهوري« ،»جمهوري و   اسالم« ،»وزن جمهوري« همچونمقاالتي  درج با

 كنند تشويق و تحريك جمهوري جنبش پذيرفتن در را مردم تا كردند سعي »انتخابات
  ).75 -  73: 1358 ،مليكف(

 و بودنـد  رضـاخان  داران طـرف  از اكثـراً كه  پنجم، مجلس نمايندگان از زيادي گروهي
در  دانسـتند،   مـي  الزم ايـران  در اجتمـاعي  هاي  تحول ايجاد براي را اجبار و زور از استفاده
 اسـتبداد  از را خـود  ايـران ... «: آنـان بـر آن بودنـد كـه     داشتند؛ سهمرضاخان  يابي  قدرت
 چـون  فـردي  بـه  مـا  اميـد  تنهـا ...  دارد نيـاز  انقالبـي  ديكتاتوري به اكنون رهانيد سلطنتي

  ).42: 1303 ي،كاظم مشفق( »... است موسوليني
 پـنجم  مجلس در موضوع طرح براي را اي گسترده تبليغات خواهان جمهوري زمان، هم

 ارسـال  با همراه كه تبليغات، اين خالل در. بود  شده افتتاح روزها همان در كهآغاز كردند، 
 چنـد  در بـود،  فرهنگـي  مجالس و تظاهرات، برگزاري ها، شهرستان از متعدد هاي تلگراف
 عنـوان  بـا  كوتاهي يادداشت ها درگيري اين اوج. شد هايي اهانت يانروحان و علما به مورد

  :است آمده يادداشت اين در. بود سرخ شفق روزنامة در »روحانيت و جمهوريت«
 اند آورده فرود تعظيم سر جمهوريت اصول  مقابل در كه متفكري اشخاص آن تمام

 منور اصول و اسالمي  مبادي نظر نقطه از و دانند مي محترم و مقدس نيز را روحانيت
 جمهوريت  اصول به احترام چشم با نيز ما باتقواي و عالم روحانيون كنيم مي تصور شريعت

 كه دامن آلوده و مغرض و جاهل نمايان روحاني از بعضي ميانه اين در فقط. كنند مي نگاه
 بر متأسفانه و است رفته فرو شهوات و منكرات و فسق منجالب زير در گردنشان تا غالباً

...  گويند مي مزخرفات بعضي و گيرند مي پول، اند كرده اشغال را مسند اين حق خالف
  .)2 :ج 1302، سرخ شفق(

  
  جمهوري برابر درگيري علما  موضع. 6

 گوناگوني اقشار از متشكل مخالفان  درواقع. نبود هم مخالف بدون خواهي جمهوري جريان
 در ريشه ها آن مخالفت علت. داشتند فعالي نقش و حضور  روحانيان ها آن ميان در كه بودند
 ها آن نظر از. دارد  مغايرت دين با جمهوري كه بودند معتقد ها آن زيرا، داشت مذهبي  لئمسا
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رسانده  جمهوري از تلقي چنين طرز به را روحانيان چه آن. بود ديني بي با مساوي جمهوري
 در زيـرا ؛ )251: 1379، صـباحي ( داافتـ  مي اتفاق تركيه در شد كه ميناشي  جرياناتي از، بود
 فرهنـگ  تـرويج  مـذهبي و  غيـر   حكومت برقراري به جمهوري حكومت اعالم، كشور  اين

هايي كه   مقاله ديگر از سوي. نبود پذيرفتني روحانيان براي  مسئله اين و شده بود منجر غربي
  . افزود  علما مينگراني  بركردند  ميچاپ  باره ها در اين  در روزنامه
 دهند مي نسبت وقايعي تكرار از ها آن نگراني به را روحانيان مخالفتريشة  خارجي منابع

 درخواهـان   جمهـوري   رسـيدن  قدرت به و ها عثماني دينيديرينة  حكومت ناشي از حذف كه
  .بود تركيه

 و كـرد  منقرض را عثماني خالفت تركيه پارلمان) 1302 اسفند اوايل( 1923 مارس سوم در
 مـذهب  سني ترك روحانيون كه هرچند داد، خاتمه كشور حيات در ترك روحانيون نقش به

 بـراي  موضـوع  ايـن  وجـود،  اين با هستند، آن پيرو ايرانيان اكثر كه مذهب، شيعي نه و بودند
  ).508/ 1: 1382 ،آوري( رفت مي شمار به خطري زنگ مردم از زيادي عدة و ايران روحانيون

اقـدامات   تركيـه و    خواهـان   هـاي جمهـوري   از تالش آگاهيايران با ن اروحاني ،بنابراين
 تنها نه ايران، در جمهوري نظام استقرار   براي رضاخان هاي اطالع از تالش با ها، آنديني   ضد
 پسـت  مورنينگ روزنامةزمان  اين در. دادند نشان واكنش آن به بلكه نكردند، استقبالآن  از
)Morning Post (مخالفـت علمـا بـا جمهـوري را      كه علت نگرانـي و  كرد مطلبي را چاپ

  :كرد  گونه قلمداد مي اين
وجه ناشي  هيچ به، كردند  پيشوايان مذهبي نهضت ضد جمهوري را رهبري مي كه علما و اين

 خويش منافع و زنند  مي سينه به را خود سنگ ها آن بلكه نبود، مردمپرستي  شاهاز احساسات 
 ميان خواهد بـرد و  از را ها  آن نفوذ جمهوري كه است اين علما عقيدة گيرند،  مي نظر در را

ايران نيز تعقيـب   در، مذهبي تركيه شدهسسات ؤم اي كه با مقامات روحاني و  همان معامله
  .)97: 1355، نوري اسفندياري( شد خواهد

فـوق   علت همان  ايران طلبي جمهوري غائلة پايان از بعد ماه چند هم انگليسي اي نشريه
 در سردارسـپه  كـه  نظـر،  ايـن البته ). 96: همان(كرد  يانب يمخالفت علما با جمهور يرا برا
 در وقـت  روزنامـة . اسـت  درست بود، تركيه تحوالت از متأثر جمهوريت طرح  كردن دنبال
 اسـت  افتـاده  درصدد  ايران   الوزراي رئيس سردارسپه«: نوشت چنين باره اين در 1302 بهمن
 »شود انتخاب رياست جمهور به دارد  كوشش و كند را احراز پاشا كمال مصطفي غازي مقام

  .)53 /1 :1371، بهار(
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 در جمهـوري  تأسـيس  با روحانيان مخالفت ةريش كه ،ها غربي  نگاه برخي از نظر صرف
در  ،دانسـتند   مـي  اقتدارشـان  مزايـاي  دادن دسـت  ازيـا   اقتدار زوال از آنان   ترس به را ايران

خواهـان بـه تـالش بـراي      جمهـوري ، تهران پخش شد درن اروحانياي كه از طرف   اعالميه
 خطاب به مـدير    كه ،اعالميه   اين در بخشي از. حذف اسالم از طريق تغيير رژيم متهم شدند

  :آمده است، خان صبا بود  ميرزاحسين، ايران ستارة  ة روزنام
 دهنـد  تغيير دوره اين در را ما اساسي قانون از ماده يك كه داد خواهيم رضا چگونه... 
 كننـد  برپا پارلمان در را اسالم فاتحة و كند تغيير بقيه هم ديگر هاي دوره در باالخره و

رضايت ما شرط اسـت چگونـه    اگر...  شوند اجانب خوش دستمشت مسلمان  يكو 
 بـر  بخواهنـد  باليي هر و بشود بازان حقه برد دست ما آرايرضا توانيم بود كه صندوق 

اسـت چگونـه رضـا هسـتيم كـه       شـرط  مـا  رضـايت  اگـر . ... بياورند بيچارگان ما سر
و  بگيرند مركز خارج بيچارةمردمان  ازسرنيزة اميرلشكرها  قوةمجعول كه به  تلگرافات

 شيراز و تبريز در قرامان حال كه صورتي در كنند، خراب را مملكت جمهوريت نام به
 اسـت  مذهب و قوانين خالف بر جمهوري اند  ديده چون مردم كه است معلوم خوبي به

...  كننـد  احـداث  مـردم  در وحشـت  اسـباب  روزنامـه  در ملي هيجان وليكن كرده قيام
  ).54/ 3: 1374 پور، تدين(

رضاخان نيز مانند پيشينيان  ،شيعهن اروحانيمخصوصاً  ،مخالفان پهلوي اي از  از نظر عده
 ديگر طبقات نيز بر علما عالوه .)95 -  93: 1377، آپتون( رفت  شمار مي بهقاجار يك غاصب 

 را   جمهـوري  او. عشـقي بـود   ةميـرزاد  افـراد    ايـن  از   ؛بـا جمهـوري برخاسـتند    تبه مخالف
ـ  »كـرده  ايـران را خـوردن     ها خيـال  كه سال   اي  همسايه«دانست كه   مي »جمهوري قالبي« ه ب

» جمهوري نابالغ«همچنين جمهوري رضاخان را  او .)1: 1342، سياست( استده ورآ وجود
  .)278: 1373، عشقي ةميرزاد( خواند  مي

 ةعامـ  هـاي مـذهبي علمـا و    حساسيت شمال نسيم ةروزنامالدين حسيني در  سيداشرف
 كـه او اشعاري در ايـن روزنامـه بـه چـاپ رسـاند      . انگيخت  مردم را عليه جمهوريت برمي

  ).1: 1342 ،شمال نسيم ( بود »علما و جمهوريت« شعر آن ترين مهم
 دادن دسـت  ازسبب  به خواهي جمهورياست كه علت مخالفت علما با  واقعيت از دور
 كهداده بود  نشانبلكه استقرار نظام جمهوري تركيه  است؛ بوده ها آن دنيوي قدرت و منافع

ممكـن اسـت بـا     حجـاب،  كشفمانند منع قرائت نماز به عربي و  مذهبي، ضد اصالحات
 اسـالم  بـا  تقابـل  در را جمهوريـت  علما درنتيجه. بيايد پيش نيز ايرانتشكيل جمهوري در 

 سـعي  و گفتنـد   مـي  جمهـوري  دار طـرف  هـاي   روزنامـه  كـه  چيـزي  آن برعكس ديدند،  مي
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بـا اسـالم    حتـي  و نيسـت  اسـالم  مخـالف  جمهـوري  كه كنندقلمداد  گونه اين تا كردند  مي
  .دارد فراوانياشتراكات 

 به ،جواني از او. كرد  داري مي كه از جمهوريت جانببود از علمايي  سيداسداهللا خرقاني
 عمرحفظ پايان تا ،فرود  و  فراز با هرچند را گرايش اين و كرد پيدا گرايش تجددطلبانه افكار
 در وبـود   آبـادي  نجـم  هـادي  شاگردان شيخ ةزمر در ،تهران در اقامت زمان در خرقاني. كرد
 خـواص  از و فاضـل  طـالب  از وي را آبـادي  يحيي دولـت . داشت ويژهاي  همرتب آنان ميان

  .)60 -  59 /1 :1371، آبادي دولت( است شمرده
 پـول  رضـاخاني  جمهـوري  برابـر  در گيـري  موضع براي خرقاني كه كنند برخي بيان مي

  :است داده شرح چنين را موضوع اين السلطنه عين. گرفت مي
 سيداسداهللا آقا دومي...  .خوردند زمين به سخت چندروزه اين در ما مالهاي از نفر دو

 قزوين دروازه ةارامن خيابان در را معمار حسن حاجي مسجد چندسال كه است خرقاني
 از مدتي كه آن از  پس. داشت چيز همه ،وعظ ،نماز. بود كرده پيدا مريد چندهزار و ضبط

 و گرفته پول تومان دوهزار شد معلوم. ام داده شرح من كه كرد اعالني ،گفت بد جمهوري
  .)69 /8 :1381، السلطنه عين( .... نشست ساكت و نموده را اعالن آن

 ايـن  و كـرده  اشـاره  رضـاخان  دسـت   بـه  خرقـاني  خـوردن  كتـك  بـه  سليمان بهبودي
 ةمسـئل  طـرح  از شگـرفتن  كناره عامل رشت بهرا  او مدت كوتاه تبعيد سپس و شتم  و   ضرب

 بـه  و گرفـت  كنـاره  سياست از كلي به خرقاني ،تبعيد از پس. است دانسته خواهي جمهوري
  .آورد روي تربيتي و علمي كارهاي

: گويـد   مـي  اميرطهماسـب  عبـداهللا . نبودنـد  موافـق  خواهي جمهوري با نيز تبريز علماي
  .است مراد وفق بر اوضاع و شده فرما حكم آذربايجان سرتاسر در جمهوريت موضوع

كه مشاراليهم موافق با اوضاع  ايننه . ام مساعد نمايم  تبريز را كه تاكنون نتوانسته يمگر علما
ها كامالً موافق ولي  فجايع آن قاجاريه و ةسلسلبه انقراض   راجعحتم است ، باشند  سابق مي

چون اين كلمـه را منـافي بـا مـذهب     ، قدري مشوش استها  از لفظ جمهوريت خاطر آن
  .)372: 1389آباديان، ( دانند  مي

 ةغائلـ موافق علماي بزرگ آذربايجـان را بـا   نظر اميرلشكر غرب نتوانست  با اين تفاسير
. كنـد  به همين منظور تصميم گرفت با هركدام از علما جداگانه ديدار. جمهوري همراه كند

  :كردند  علما اظهار مي
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مايل هستيم كـه حضـرت اشـرف شـاه مملكـت باشـد ولـي         با انقراض قاجاريه موافق و
داري حضرت اشرف  از زماميوس أمبودن مملكت طوري باشد كه ما را  ترسيم جمهوري  مي

  .)273 -  272: همان( اختيار به دست دشمنان دين بيفتد بنمايد و

رياسـت   از سـلطنت و خلـع احمدشـاه   بـا موضـوع   هايي  تلگراف 1302اواخر سال  تا
علماي  راها  يكي از اين تلگراف .رسيد  اقصي نقاط ايران به مجلس مي ازجمهوري رضاخان 

  :كه بدين شرح استبودند مازندران فرستاده 
رعايـا اختيـارات تامـه بـه وكـالي حاضـر        كسبه و مازندران از علما و آباد عليما اهالي  ...

دوم تغييـر  ، كنيم اوالً خلع احمدشاه از سلطنت  ت ميدرخواس قرار ذيل داده و  هدارالشورا ب
ثالثاً رياست جمهور تفويض به آقـاي رضـاخان سردارسـپه     و، رژيم مشروطيت به جمهور

 خواستار هستيم تاحديپرست را از درگاه حضرت  وطنبقاي چنين شخص فعال . فرمايند
  .)2: 1330 ،پنجمدورة  يمل شورايمذاكرات مجلس  مشروح(

خواسـته شـده   ها خلع احمدشـاه   آنة هم در كه شد  هاي ديگري نيز فرستاده مي تلگراف
 ،ماده سه بر مشتمل را طرحي جمهوريت دار طرف نمايندگان ،مجلس ةجلس هفتمين در. بود
  :كردند ارائه مجلس به زير شرح به

 تمـام  و واليات و اياالت تمام از كه عديده تلگرافات به نظر ملي شوراي مجلس رفيع مقام
 خانـدان  سلطنت انقراض به يأر و قاجاريه سالطين ةسلسل با مخالفت در مملكت طبقات
 جمهوريـت  بـه  تمايل اظهار واصله تلگرافات تمام در تقريباً كه اين به نظر و رسيده مذكور
 تلگرافـات  ايـن  قانونـاً  چون و اند داده شورا مجلس به را رژيم تغيير اختيار صراحتاً و شده
 قيد با ملي شوراي مجلس به را ذيل ةماد سه ،امضاكنندگان ما ،نيست رژيم تغيير براي كافي

  :شود گذاشته عامه يآرا معرض به كه نماييم مي پيشنهاد فوريت
  . جمهوريت به مشروطيت رژيم تبديل: اول ةماد
 مصـالح  موافـق  ،اساسـي  قـانون  مواد در كه پنجم ةدوري وكال به اعتباردادن: دوم ةماد
  .نمايند نظر تجديد رژيم و حكومت
 شوراي مجلس ةوسيل  به رژيم تغيير ،عمومي يآرا ةنتيج شدن معلوم از پس: سوم ةماد

  .)22: همان( گردد اعالم ملي
  

  جمهوري رضاخان و، مجلس. 7
 طـرح  تحقـق  از جلوگيري راه كه تنها بودند دريافته خوبي به مدرس رهبري به جناح اقليت
. )453 /2 :1363، مكـي ( هاي جناح اكثريـت اسـت    اعتبارنامهمخالفت با  ،خواهي جمهوري
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 بـا  را خـود  مخالفت   شهامت با پنجم مجلس  ة جلس   دومين از او هوادار نمايندگان و مدرس
 :از بودنـد    عبارتاين افراد  ترين مهم ؛كردند مطرح رضاخان يدأيت مورد نمايندگان ةاعتبارنام

 عبدالحسـين ، زاده نـوري ، آبادي دولت   ميرزايحيي  حاج، شيرواني السلطان بنان، معتمدالسلطنه
 احمد ،دشتي علي هاي اعتبارنامه ةدربار مخفي يأر اخذآنان  همچنين. وحيدالدولهو  ،رهنما
شدند تا در صفوف نسبتاً متحـد جنـاح اكثريـت اخـتالف      خواستاررا  سيف ناصر و ،نراقي

  .)107 :1381، مالئي تواني( بيندازند
  :گفت و كرد ذكر آنان انتخاب چگونگي نمايندگان اينعلل مخالفت خود را با  اجمال به مدرس

من اين است كـه ايـن انتخابـات از روي     ةعقيد مجلس از اول بايد معرفي خود را بكند و
، پنجمدورة  يمل شوراي مجلس مذاكرات مشروح( از روي اختيار نشده است فشار شده و

1330 :12  - 13(.  

 سردارسـپه  الوزرا رئيس از شدت به، مجلس پنجم در موافق جايگاه در ،تدين سيدمحمد
 ارائـه ، هسـت  ايشان نفوذ اعمال بر دال مدركي چه چنان تا شد آن خواستار و كرد پشتيباني

. شدند مخفي گيري  يأر خواستار نمايندگان از نفر 16 و مدرس ،مباحثات باالگرفتن با. شود
 نماينـدگي  و دادنـد  كبـود  يأر نفـر  57 ،حاضـر  نفـر  87 مجمـوع  از گيـري  يأر اسـاس  بر

  .)همان( شد باطل معتمدالسلطنه
امـام جعفـر   اعتبارنامـة  اگر  و« :گويد  نوري در مورد اين عمل مدرس مي خواجهابراهيم 

طـور   همـين  واي نرسـد    كرد كه جلسه به نتيجه  او مخالفت مي، شد  هم مطرح مي )ع(  صادق
مـورد   در عبدالحسـين فرمانفرمـا   همچنـين  .)82 -  81: 1367، خواجـه نـوري  ( »... هم شد
فرسـتاد چنـين   الدولـه   نصـرت مدرس در سندي كه به ميرزافيـروز   تمخالف گيري و  سخت

، فرمانفرمـا ( »ماند  نه حوضش هم نمي ديگر نه علي و، مدرس اگر مخالفت نمايد« :گويد  مي
 اسـفند  25 روز علنـي جلسة  تا باالخره فراوان، هاي كشمكش وجود با .)145 -  144 :1369
 اسـفند  27 در شد مقرر و رسيد پايان به رضاخان هواداران هاي اعتبارنامه به رسيدگي 1302

 از آشـتياني،  ميرزاهاشـم  اعتبارنامـة  كـه   هنگـامي . شـود  مطرح مجلس اقليت هاي اعتبارنامه
 پرداخـت  آن بـا  مقابلـه  به مدرس، اقدامات تالفي قصد به تدين شد، مطرح اقليت، رهبران

 اهللا آيـت  فرزنـد  و مجلـس  محبوب هاي چهره از ميرزاهاشم). 453 -  452/ 2: 1363 ،مكي(
 اعتبارنامـة  بـا  مخالفـت . بود مشروطيت، روزگار مذهبي ـ سياسي رهبران از بزرگ، آشتياني
 متعـارف  مشـاجرات  حالـت  از را مجلـس  مـذاكرات  رفتـه  رفتـه  اي بلندپايـه  شخص چنين

 مـذاكرات  مشروح(كشانيد    سياسي  جناح  دو   لفظي   رويارويي   عرصة  به  و برد فراتر پارلماني
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 مخاطـب  را تـدين  آشـتياني،  از دفاع در مدرس). 3: 1330 ،پنجمدورة  يمل شوراي مجلس
 همـة  و اسـت  خواهي جمهوري كه را، مجلس از بيرون جنگ كوشد مي او گفت و داد قرار
 سـخنان  همـة  آشـكار  واكنشـي  در تـدين . بكشاند مجلس درون به است، آن براي ها ش تال

 مطـرح  را خود خصوصي هاي حرف) مدرس( وي كه كرد تأكيد و دانست اشتباه را مدرس
 و خوانـد  غلط را تدين هاي برداشت نيز مدرس. بگيرد پس را خود سخنان بايد او و كند مي

 مشـخص  رويـة  يـك  داراي كـه  ايـن  سبب  به باشد، داشته مشكل تهران انتخابات اگر گفت
 تـدين  هنگـام  ايـن  در. آشـتياني  به فقط نه شود مي مربوط پايتخت نمايندگان همة به است،
 كـه  داد پاسـخ  مـدرس . رسـد  مي فرا زودي به نيز تو نوبت گفت تحكم بابه مدرس  خطاب

 را مجلـس  تدين. شويم مي بيروني هاي جنگ اين فداي بنده امثال تن صد و آشتياني و بنده
 مجلس ها آن خروج با و شدند خارج مجلس از نيز تجدد فراكسيون او اشارة با و كرد ترك
  ).469 -  467/ 2: 1363 ،مكي( افتاد اكثريت از

 ،جلسـه  يتعطيلـ  از پـس . فراخوانـد  تـنفس  به را مجلس ،مجلس رئيس، الملك تمنؤم
 اقليـت  گوي سخن كه ،مدرس اما. رفتند خود فراكسيون هاي اتاق به ها فراكسيون نمايندگان

 بـه مـدرس   كـه  اي حملـه  سـبب   بـه  ظاهراً. كرد ايراد تنفس اتاق در را نطق خود باقي، بود
ديگر  هاي فراكسيون نمايندگان كه حالي در ،السلطنه احيا ،بهرامي حسين دكتر، كرد رضاخان

 مـدرس  صـورت  بـه  محكمـي  سـيلي  ،تدين تحريك به ،بودند نظر تبادل و بحث حال در
 سـيلي  اين صداي مكي حسين تعبير به. افتاد زمين بر مدرس ةعمام آن شدت از كه نواخت
  .)482 :همان( پيچيد آن اطراف و تهران در رعد مانند

 مدرس سياسي و ملي وجاهت بر، شد منتشر كشور سراسر در   آن بازتاب كه ،سيلي اين
. داد تغييـر  را رخدادها از يربسيا مسير كه بود شگرف چنان حادثه اين سياسي پيامد. افزود

، مختـاري ( بر جـاي گذاشـت  احساسات جامعه  بسيار عميقي در روحيات وثير أتاين عمل 
 تـا  كـرد  وادار را مجلس اكثريتكه  گرفت شكل ملتهبي فضاي آن دنبال به و )233: 1326
 ايـن حادثـه باعـث خشـم هـزاران تـن از مـردم تهـران و        . كننـد  تقبيح را ناپسند عمل اين

 را   مـردم ، كـه يـك اشـتباه سياسـي بـود      ،اين سيلي .)362 :1344، هدايت( شدها  شهرستان
كـه   چنـان . سـرودند   هتك حرمت روحانيـت شـعرهايي    مورد شاعران در. ساخت   دگرگون
  :چنين سرودشاعري 

 بـود  گنـه  سـيلي  اين كهداندخدا   بـودرهگاميكمابهجمهوريز
  )183: تا بي، فرخ(
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 وابسـتگان ، 1302 اسـفند  27 يعنـي ، نـد زد سيلي مدرس صورت به كه روزي همان در
 ،حركـت  مسير در ؛انداختند راه به بزرگي راهپيمايي سرخ هاي بيرق و ها پيراهن با رضاخان
 در سـرانجام  و پيوسـتند  هـا  آن بـه  ها خانه وزارت و دولتي هاي سازمان كارمندان از تعدادي
 مجلس برابر در، دادند سرمي جمهوري از حمايت در و قاجاريه ضد بر شعارهايي كه  حالي
 نماينـدگان  از پايـاني  ةنامـ  قطع در تظاهركنندگان. )708 :1379، اعظام قدسي( كردند تجمع
  .دهند تغيير سياسي رژيم تغيير براي را اساسي قانون مواد درنگ بي تا خواستند مجلس
 تصـويب  تـا  عصـر  و  صـبح  روزه همه بايست مي تحركات اين قبلي هاي طرح اساس بر
 سـيلي  نواختن اما، يافت مي ادامه جمهوريت   به مشروطيت سياسي نظام تغيير ةگان سه اصول

  .ساخت مواجه اي نشده بيني پيش هاي دشواري با را برنامه اين مدرس صورت به
 بـا  كـه  كسـاني  يتمـام  و بود جمهوري مخالف ترين قوي و ترين جدي درواقع مدرس
 گذشـته  در كـه  ،فكـران  روشن از برخي حتي. با او همراه شدند، داشتند مخالفت  جمهوري

 ،رضـاخان  يعني، مشترك دشمن وجود سبب  به زمان اين در، دننداشت  مدرس با خوبي ميانة
  .هم مدرس تنها مخالف جدي بود كودتاي سوم اسفند ةقضيدر . پيوستند او به

بعضـي از   ةگفتـ آيا واقعاً بنـا بـه    كرد؟ مي مخالفت   جمهوري با   مدرس چرا   راستي   به اما
 كـرد؟   مـي  مخالفـت  نـويي هرچيز  گرايي بود كه با سنت انديش و  روحاني كهنه، نويسندگان

 بـا    مـدرس مخالفـت    علل  قدرت ازجمله كه رسيدن به شهرت و يا اين )64: تا بي، ايوانف(
 ،اول  درجـة  در مـدرس ) 384 -  383 /4 :1371، آبـادي  دولـت ( رضـاخاني بـود؟  جمهوري 
 كـه بـر ايـن نظـر بـود      وا. دانست نمي  ايران ملت ارادة و خواست بنابر را خواهي جمهوري
 گونه جمهوري اين با را مخالفتش علل مدرس. كند مي تحميل  ايران به انگلستان را جمهوري
  :كند بيان مي

 كنند تحميل ما به خواهند مي كه جمهوري اين ولي نيستم؛ مخالف واقعي جمهوري با من
 رژيم و كنند تحميل ايران ملت به خواهند مي ها انگليسي بلكه نيست، ملت ارادة به بنا

 برقرار ايران در باشد ها آن خود ارادة تحت و نشانده دست صد در صد كه را حكومتي
 او با حتماً بود، ملي و خواه آزادي فردي جمهوري كانديداي و نامزد واقعاً اگر. سازند

  ).286: 1359 مكي،( كردم نمي  دريغ او به مساعدتي و كمك نوع هيچ از و كردم مي موافقت

. بـود  احتمالي جمهور يسئر و جمهوري  آيندة به او بدبيني مدرس مخالفت علت دومين
 مخـالف  جمهـوري   رژيـم  با مدرس كه استنباط كرد گونه اينسخن باال  از توان مي ،بنابراين

  .داشت مخالفت  آنان اهداف و آن اجرايي عوامل با بلكه، نبود
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 واهـي  هـاي  وعـده  يـا  ،پـول  هنگفـت  مبـالغ  صرف ،زور با كه ساختگي نمايش اين در 
گونه مسائل دخالت كننـد داخـل    اين در راستي حق دارند بههايي كه  آن« ،گرفت مي صورت
 ةمخبرالسـلطن . ه راه افتادبضد جمهوري  هايي بر  حركت )35: همان( »ها نبودند  عيتماين ج

  :نويسد  ميباره  اين هدايت در
 آن كانون در مذهبي نيروهاي و بود مدرس خوردن سيلي ترديد بي ها حركت اين آغاز نقطة
 به رو آميز اعتراض تجمعات منظور به مساجد نيز و علما منازل به آمد  و  رفت. داشتند قرار

 ماهيـت  و خواهي جمهوري ضد بر آتشين هاي خطابه و مذهبي هاي سخنراني ،نهاد افزايش
. بـود  مسجدشـاه  در تجمـع  آن ترين بزرگ كه يافت تري بيش دامنة روز هر و شد ايراد آن
همـين     بـه    اسـت روحانيان كردند اين حركت توهيني عظيم به ساحت   كه احساس مي چرا
  .)362 :1344، هدايت( ضد اين جمهوري دست به تظاهرات زدند بر   سبب

 بـازار  سـوي  بـه شـان   نقشه اجراي براي خواهي جمهوري هواداران، اسفند 28 عصر در
 ايـن  بـه تـا   ،كنند تعطيل با اجبار را بازار و قات مال محرمانه را بازار صنفي سايؤر تا رفتند
 فكـر  ايـن  بـا  تنهـا  نه، ندنرفت بار مردم زير اما. دهند صورت جمهوري نفع به حركتي ترتيب
  .كردند   تظاهرات   خواهان جمهوري و   جمهوري   عليه بلكه، نكردند   موافقت

، بـراي  ميـرزا   محمدحسـن ، وليعهـد    تالش از   انگليس   اسناد   اساس بر   حائري عبدالهادي
  .)187 :1381، حائري( كند مي ياد، خواهي جمهوري ضد بر علما از استفاده
  

  همگامي بازار با علما. 8
 در. كردند فراواني كوشش 1302 اسفند 29 روز مجلس در جمهوري مخالفان و موافقان

 در يارانش و مدرس هاي تالش بر عالوه. كرد مي اداره را جلسه تدين سيدمحمد روز اين
 زاده خالصي اشارة به بازار. داشتند فعاليت بازار در نيز جمال آقا حاج و زاده خالصي مجلس
 كه خود، آتشين بيانات با او. بود شده تعطيل جمهوري با مخالفت براي تر پيش روز چند
 را فكران روشن از جمعي حتي و بازاريان از بسياري گروه داشت، تكيه اسالمي قوانين به
 از يريكث تعداد آوردن با فروردين دوم روز در و درآورد خود عقيدة و سخن نفوذ زير
. كرد آب بر نقش را جمهوري نقشة جمهوري با مخالفت براي مجلس جلوي به مردم

 جمهوري نقشة زدن برهم در نيز ديگر تن چند و جمال آقا حاجي و مدرس كوشش
 هاي كوشش و زاده خالصي آن از بزرگ سهم رويداد اين در ولي بود؛ مؤثر العاده فوق

 در درباريان و احمدشاه كه طوري به). 89 -  84: 1386 رحيمي، سلماني( بود او متهورانة
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 بودند كرده باز اي  ويژه حساب زاده خالصي روي   خواهي  جمهوري و   رضاخان با   مبارزه
 از  ي رع ش  ف ي ل ك ت  ب س ك و  ام ي ق  ه ب مردم  ج ي ي ه ت در ها سخنراني اين). 181: 1379 ،رحمانيان(
 امنيتي مأمورانزمينه گزارش يكي از  اين در). 293/ 2873 شمارة سند( افتاد مؤثر ا م ل ع

  :گذارد  مي صحه موضوع اين درستي بر انگليس
ترتيب  خواهي جمهوري جنبش ضد بر اي  مبارزه مالها   وسيلة   ]به[ كه دارد كوشش احمدشاه

 و داده وليعهـد وسـيلة  ] بـه [ دستورهايي تلگراف يك ضمن 1924 مارس 4 روز در و دهد
 برخواهـد  هـايي  گـام علماي تبعيدي به عراق  دادن بازگشت راه در شخصاً او كه است گفته

 را امـر  جريان كه خواست او از و كرد احضار را زاده خالصي وليعهد، روز همان در. داشت
 روز در. كند تلگراف برد  مي سر به مشهد در هنگام اينكه در  خالصي مهدي شيخپدرش  به
 تظـاهرات  زاده  خالصي روز همان در و نوشت اي  نامه اصفهاني و نائيني به وليعهد مارس 5

  ).187: 1381 ،حائري( انداخت راه  به احمدشاه سود به را تهران در خياباني

 اش  روحاني دوستان و زاده خالصياست كه از نظر احمدشاه  اين از حاكي فوق گزارش
 روحانيـان  كـه  عللـي از  شايد. ندبود رضاخان خواهي جمهوريبهترين گزينه براي مقابله با 

 ترغيـب  يـران بازگشـت بـه ا   بـه مكرراً احمدشاه را  خواهي جمهوريبعد از شكست  تهران
  ).182: 1379 ،رحمانيان( باشد آنان بر زاده خالصي تأثير ونفوذ  كردند  مي

 االمـام  االكبـر  المجاهـد  رسـالة بـه عربـي در كتـاب     زاده خالصياز شيخ محمد  اي  نامه
و  نظـرات  عمـده    كـه  اسـت  آمـده  االيرانيـة  الحكومة رئيس السلطنة قوام احمد الي الخالصي

  :است آمده نامه اين از بخشي در. اوست ياسيس هاي يدگاهد
 اين خصوص با ايشان بسيار صحبت كـرده و  در، سردارسپه به فكر تبديل رژيم ايران افتاد

 مـذاكرات  ةنتيجـ  در شدن به افكار ايشان با او ارتباط داشـتم و  واقفروز به منظور  شب و
 و اجرا كند خالف اصول اسالمي اعمالي را خواهد بر  زياد براي من ثابت شد كه ايشان مي

  .)105: 1418 خالصي،( كن سازد ايران ريشه در اسالم را، به نام جمهوريت

 ،انتشار نشريه اسـت  تبليغ، و رساني اطالعابزار  ترين مهم از كه بود دريافته زاده خالصي
 پـدرش  همـراه  به 1303 خرداد دررا  اسالم دنياي اتحاد روزنامة ايران، به ورود از پس لذا

 كـرد  منتشـر  1324 سـال  در را منشـور سـپس   و نـور  مجلـة  بعدها همچنينو  كرد منتشر
  ).14/ 2: تا بي زاده، خالصي(

 درگاهي سرتيپ و شهرباني يسرئ خان،  محمد سرهنگ دستور به پليس اسفند 29 روز
 خالصي. بست را يسلطان مسجد درهاي زاده خالصي هاي فعاليت از جلوگيري براي ينده،آ
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 سـرانجام  ولي ايستاد، نماز به و گسترد بازار زمين بر را خود عباي ديد چنين را اوضاع كه
 از اي عـده  درگيـري،  اثـر  بـر ). 363: 1344 يت،هدا( داد روي درگيري پليس و مردم ميان

 را نظـم  شد موفق رضاخان. شد  متفرق هم جمعيت و شدند دستگير و مضروب معترضان
  رئـيس  و رضـاخان  ميـان . شـد  مجلـس  رئيس نارضايتي موجب اقدام اين اما كند، برقرار
 بـه  تهديـد  را رضـاخان  ، مجلس رئيس ميان اين در حتي و داد رخ لفظي درگيري مجلس

 الممالـك   مسـتوفي  و مشـيرالدوله  وسـاطت  با و نكشيد استيضاح به كار اما. كرد استيضاح
 بــا رضــاخان شــد قــرارو ) 198 -  197: 1372 زاده، تقــي( شــد برقــرار آشــتي دو آن ميـان 

 در روز ايـن  در كـه  اسـكندري  ايـرج . كند مذاكره و ديدار مجلس در معترضان نمايندگان
  :دهد مي گزارش گونه اين باره اين در داشت، حضور مخالف جمعيت ميان

 اگر :گفت مي يكي. دادم مي گوش ها بحث به و بودم مجلس درون در جمعيت ميان در من
 مليون و علما تمام سر و شد خواهد تعطيل مجلس زودي به ،نگيريم را قلدر مرد اين جلوي

 اسـت  طرف اسالم با و است جانيمرد  ينا اصالً :گفت مي ديگري. كرد آب خواهد زير را
  ).320: 1381 ،اسكندري(

 دادند كه جمهوريت مخالف ديانت اسـت و  سرناگهان نداي « :نويسد  شاهد ديگري مي
 كار هب ديانت راة حربسياست  درنتيجه باز در دين برگشته و از طلب باشد جمهوريهركس 
  .)39 /1 :1346، نوبخت( »بردند

. جمهـوري تظـاهراتي بـه راه انداختنـد     ضـد  برمردم  1303فروردين  2 حال در به هر
 هاي سفيدرنگي در دست داشـتند  پرچم ها آن، بود   خرازي   ها با شيخ عبدالحسين رهبري آن
 »خواهيم  كه ما جمهوري نمي يا اين ملت است و ةاراد، اراده«: ها نوشته شده بود كه روي آن

. جماعت مساجد نيز به اين جمع ملحـق شـدند   هاي امام ون اروحاني .)45 /2 :1371، بهار(
جمهوري  حول محور تضاد دين و ،بودندجمهوري تركيه را ديده  ةتجربكه  ،ناروحانياين 

خورد چهل كشـته   و اثر اين زد بر مقابل مردم قرار گرفتند و نيز در ها قزاق. گفتند ميسخن 
  .)53: همان( ماندجاي  صد زخمي بر و

 روز ايـن  در. كنـد  تصـويب  را جمهـوري  رژيم مجلس بود قرار فروردين دوم از پس
 مجلـس  بيـرون  در ديگـر  سـوي  از. دادنـد  انجـام  اي  گسـترده  فعاليـت  مخالفان و موافقان
 بهارسـتان  ميـدان  بـه  را مـردم از  نفـر  هـزار  صد يك قريب جمال آقا حاجي و زاده خالصي
 دار طـرف  نمايندگان »جمهوري باد مرده« فريادهاي. كردند ازدحام مجلس جلوي و آوردند

   دعـوت  مجلـس  بـه  را سردارسـپه  رو ايـن  از بود، انداخته وحشت به سخت را جمهوري
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 را مجلس و آمدند بهارستان ميدان به نظاميان زمان همين در. دهد خاتمه غائله به تا كردند
  ).47 -  46:همان( كردند محاصره
 لندن به تلگرافي درسفارت انگليس  جمهوري ضد بر مردم و علما گيري  موضع از بعد

 بـه  علمـا  و گرفتـه  خود به مذهبي صورت اكنون جمهوري موضوع«: داد   گزارش گونه اين
 همـة پس  آن از). 71: 1355 اسفندياري،نوري ( »اند  برخاسته جمهوري ضد قهرمان عنوان

 هاي  اعالميه حوادث اين از بعد). همان( شد مذهب اساس بر جمهوريضد  هاي تظاهرات
مخالفت خود را با اين قضيه اعالم  علما و مردم و شد  مي منتشر جمهوريت ضد برزيادي 

اسـالم و  « مقالـة  به پاسخي »ها  نمدي كاله عقيدة«عنوان  با ها  اعالميه اين از يكي. كردند مي
 ،اسناد و ها  نامه: مجلس و مدرس(بود  كرده منتشر ايران ستارة روزنامةبود كه » جمهوريت

1373 :96  - 102.(  
. رفـت بـه بـومهن    وكـرد  حالت قهر تهران را تـرك  به در روز سوم فروردين رضاخان 

  :باره چنين سرود اين عارف قزويني در
ــپه  رفـتوهـنهنبهجمهوريت ــه سردارس ــومهن ب ــت ب  رف

  )236: 1389، عارف قزويني(
  
  جمهوري ةغائلرضاخان بعد از شكست . 9
 شـديدي  هاي درگيري و مدرس حسن سيد همچون افرادي تالش و موضوع شدن جدي با
 موافقان و مخالفان ميان بهارستان ميدان در 1303 فروردين پنجم تا 1302 اسفند 27 از  كه

 پايان به زاده، خالصي رهبري به جمهوري، مخالفان نفع به تماماً و داشت جريان جمهوري
  ).2: الف 1303 ،ايران( رفت قم به 1303 فروردين ششم در سردارسپه رسيد،

 تحكـيم  منظـور   به است شده مواجه اعتنايي  بي با غيبتش دريافتهنگامي كه  رضاخان
 بـه  داشـتند،  را عتبات به بازگشت قصد كه مهاجر، علماي با توديع بهانة به خود، موقعيت

 خواست   به حائري، و   نائيني اصفهاني،   سيدابوالحسن با   مالقات   ضمن جا آن در و رفت قم
  .داد مثبت پاسخ خواهي جمهوري توقف بر مبني آنان

 اساس بر. برگزار كردند جلساتي علما قم، شهر در آن بازتاب و آمده پيشدنبال حوادث  به
  :داشت برعهده را جلساتعبدالكريم حائري رياست اين  شيخ انگليسي، مأموران گزارش

طـرز   ةدربـار آن مالهـا   هـاي مـذهبي تشـكيل گـردد كـه در      اين هفته قرار است گروه در
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ايـن گردهمـايي آقاشـيخ    رئـيس   گـري تصـميم بگيرنـد و     جمهوري مسئلةبرخوردشان با 
اين گردهمايي حضور  وليعهد نيز در مالهاي تهران و، سريموران أم. بود عبدالكريم خواهد

  .)188 /3 :1363، مكي( خواهند داشت
علمـا   شد، تشكيل حائريو  اصفهاني، ،كه با حضور نائيني ها، گردهمايي اين از يكي در
سـرانجام بـه ايـن     كردنـد؛  گوو گفت بسيار خواهي  جمهوري برابر در خويش موضع دربارة

 داشـته  خطـري  كشور براي تواند  نمي احمدشاه   كه كنند قانع را سردارسپه كهنتيجه رسيدند 
 محـروم  مطلقـه  نيـروي  از و اسـت  مسئوليت فاقد شاه ،زيرا طبق قانون اساسي ايران باشد؛

  ).188 :1381 ،حائري(
ناگهان منفعت خود را ، مشورت نكرده بوددر طرح جمهوري اصالً با علما كه  ،رضاخان

هـا بـراي    آن از و دادن بـه ايـن بحـران بـه علمـا متوسـل شـود        خاتمهاين ديد كه براي  در
 اسـتمداد بطلبـد  ، كه كشور را با بحران مواجه ساخته بـود  اين غوغاي ساختگينشاندن فرو

  .)323: 1381، مالئي تواني(
 مـورد  در اي اعالميه علماشد كه  منجر به اين نتيجه درنهايت علما با   رضاخان   مذاكرات

از ند خواســتسردارسـپه  جـا از   آن در صــادر كردنـد و   خـواهي  جمهـوري  الغـاي اظهـارات  
 »با مقتضـيات ايـن مملكـت مناسـبت نـدارد      و نيستمرضي عمومي «خواهي كه   جمهوري

تلگراف براي  با و كردنداي تنظيم   علما اطالعيه. )601 /3 :1371، مستوفي( »صرف نظر كند
  :علماي تهران فرستادند

 اصـناف و  و تجـار  طبقات اعيان و االسالم و  حجج   جنابان مستطابان. الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم
تشكيل جمهوريت بعضي اظهارات شده بود كه  چون در. ييداتهمأتدامت ، ملت ايران ةقاطب

نداشـت لهـذا در موقـع تشـرف      با مقتضيات ايـن مملكـت مناسـبت    و مرضي عموم نبود
براي موادعه به دارااليمان قم نقـض ايـن   ، دامت شوكته، ارالوز  حضرت اشرف آقاي رئيس

بـت  ااج اعـالن آن را بـه تمـام بـالد خواسـتار شـديم و       اظهارات مذكور و يالغا عنوان و
. نمايند مالً تشكراين عنايت كا از و بدانند نعمت را   اين عموماً قدر   اهللا تعالي انشاء. فرمودند

االحقر عبدالكريم ، االحقر محمدحسين غروي نائيني، االحقر ابوالحسن الموسوي االصفهاني
  .)15 /3: 1363، مكي؛ 602 -  601: همان( حائري

تظـاهرات   اجتمـاع و  ةصـحن زيـرا در  ؛ از مهلكه نجات داد كامالًعلما رضاخان را  ةبياني
اي   رضاخان با صدور بيانيه ،بنابراين. خورده بودروحانيت شكست سنگيني به رهبري مردم 

واقـع سـخنان علمـا را     در. خـواهي خاتمـه دهنـد    جمهورياز مردم خواست تا به عمليات 
  :گونه تكميل كرد اين
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كـنم كـه از تقاضـاي      عاشقان آن منظـور مقـدس نصـيحت مـي     خواهان و وطنبه تمام  ...
 توحيـد  من آن متفق هستيم با كه در   عالي مقصد   به   نيل   براي و   كرده نظر   جمهوري صرف

  ).1: ب 1303 ،ايران ( رضا قوا كل هفرماند و الوزرا رئيس نمايند مساعي
به تجديـد قـدرت   و  وضعيت را به نفع رضاخان تغيير داد علماي مهاجر ةاعالميصدور 

رضـاخان  هـاي    آن پس در بيانيه از .كردبسيار كمك جمهوري  ةقضياو پس از  ةرفت دستاز
. )614 -  613 /3 :1371، مسـتوفي ( شـد  ديـده مـي  اوليـاي اسـالم    خـدا و  همواره ذكري از

كـه  را شكافي و  روحانيت معرفي كرد بيانيه خود را پاسدار اسالم واين رضاخان با صدور 
خـود را   ةرفتـ  دستحيثيت از كردبلكه تالش  ،تنها پر كرد مردم ايجاد شده بود نه او و ميان

تظـاهرات   كرد و به اين ترتيـب  عذرخواهيتهران تقريباً مراجع تقليد سردارسپه از . بازيابد
  .يافت  در تهران پايانضد جمهوري 

چند ماه پس . ذكر شده است متعدديمنابع در خواهي  جمهورينقش روحانيان در افول 
طلبـي ممكـن بـود در مـاه مـارس       جمهوري  نهضت« :نوشت يمزتا ةروزنام، از پايان ماجرا

 »عليـه ايـن نهضـت از بـروز حـوادث جلـوگيري كـرد         علماي قم ةاعالميشدت يابد ولي 
  .)80 :1355، اسفندياري  نوري(

  :كردكيد أتبا لحني ديگر   معني بر اينراديو مسكو 
جنبش اخير عبارت از مساعي مرتجعين است كه سـعي    ةريشبنا بر اطالعات ديگر اصل و 

 را براي مبارزه با آن و آورده حركت دره ب تعصب مذهبي توده را ،ناروحاني  كمك با دارند
  .)20 /3 :1363، مكي( كار برند هدولت ب

 خـود موريت أم ةمنطقگزارشي از  ،غرب اميرلشكر ،همين زمان احمدآقا اميراحمدي در
و نارضـايتي  كـرده  علما را تشريح مواضع برخورد با  ةنحوآن  براي رضاخان فرستاد كه در

 در. هاي علما بر ضد جمهوري منعكس كرده بـود  گيري موضعاز رضاخان متعاقب را مردم 
  :بخشي از اين گزارش آمده است

ـ اخير بندگان حضرت اشرف اعظم  ةبياني ... بـه   افكـار عمـومي نمـوده و    مخـالفي در ثير أت
 ... جلب نمايـد رژيم فرصت داده است كه اهالي را به طرف خود  ن تغيير سلطنت وامخالف

  .)384: 1389، آباديان(

 از نشـوند به انجام چنـين كـاري    حاضر علما اگر كه بود كرده توصيه همچنين اميراحمدي
موضـع   از علمـا  و نكـرد  پيدا عملي جنبةاين طرح  اما. شود ميبه عتبات جلوگيري  ها آن رفتن
 علمـا  و مردم خواست برابركه از شكست رضاخان در  نيز، احمدشاه. نكردند نشيني عقبخود 
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 امنيت ضد بررضاخان  كه اين به نظربا ارسال تلگرافي به مجلس اعالم كرد  بود، شده خوشحال
 مجلـس،    اكثريت است ضروري واست  كردهسلب اعتماد  وي از است، كرده فعاليت عمومي
  ).386: همان(كند  صادر را فرمانش او تا كنند انتخاب وزرايي رياست   به را   ديگري   كس

 كـرد  اعـالم  قهر حالت بافروردين  18روز  در جمهوري طرح شكست از بعد رضاخان
همسـاية   كشـور  يـك  بـه  دائـم  اقامـت  براي زيارت از پس و برود عتبات به دارد قصد كه

 و مجلـس  رابطمقام  به را اميراقتدار همچنين او). 132 -  131: 1372 ،بهبودي( برود مسلمان
تمايل خود  احمدشاه رضاخان، استعفاي از بعد). 1: 1303 ،قشون( كرد تعيين ارتش رؤساي

 سـيل  خبـر  ايـن  انتشـار  بـا . رسـاند  مجلـس  اطالع به الممالك مستوفي الوزرايي رئيسرا به 
 آغـاز  مجلس ضد بر نظامي فرماندهان و امرا آميز تهديد هاي تلگراف و ها روزنامه اعتراضات

 توأم تبليغي موج اين. شد مي دانسته ايران زوال مقدمة سردارسپه گيري كناره ها آن در كه شد،
 سردارسپه استمالت به و شدند مرعوب سياسي نخبگان و رجال اكثر و شد كارساز تهديد با

 رضاخان مالقات به الممالك مستوفي و پيرنيا،   مشيرالدوله، خان  حسن مثل افرادي و پرداختند
 ييالقي خانة به و نرود عتبات به كه پذيرفت هم رضاخان. او شوند استعفاي از مانع تا رفتند

  ).24/ 1: 1378، رستمي( رفتخود به بومهن 
  

  قدرت به رضاخان مجدد بازگرداندن براي تالش و قشون. 10
 فشارهاي با سرانجام. بودمجلس  گذاشتن فشار زيررضاخان از رفتن به بومهن  ياصل هدف
 اميرلشـكر  خزاعـي،  آقا  حسين و ،ازجمله احمدآقا اميراحمدي نظاميان، تهديدهاي و امان  بي

 رضـايت  جلـب  بـراي  مجلـس  بـه  دوروزه مهلـت  دادن و تهـران  بـه  حملـه  بر مبني شرق،
سردارسـپه را مجـدداً بـه    ] ينفرورد 21[ بعد روزجلسة  در ملي شوراي مجلس سردارسپه،

 آبـادي   دولـت    يحيي. كرد   بومهن   روانة  او  بازگرداندن   براي را هيئتي و برگزيد الوزرايي رئيس
 مـاجراي  بـود  هيئـت  ايـن  جـزء  مصـدق  محمـد و  مشـيرالدوله  همانند افرادي كنار در   كه  

  ).332 -  331/ 4: 1371 آبادي، دولت( است دادهشرح  كامالً را سردارسپه بازگرداندن
 بعد و كرد تمام خود نفع به نيز را قضيه اين رسيد  مي نظر به خورده شكستكه  رضاخان

 و رفتنـد   بـه ديـدارش مـي    دسـته  دسـته  مـردم . گزيد اقامت سعدآبادبه پايتخت در  وروداز 
سخناني ايراد  رضاخان). 531 -  526/ 2: 1363 ،مكي( گفتند  را تبريك مي مجددش انتصاب

مشـهود   سـخنانش  و كلمـات  خالل در روحانيت مقام به احترام و مذهب به تظاهر كه كرد
  ).63 -  62/ 2: 1371 ،بهار(بود 
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 رضـاخان  وزرايـي  رياسـت تمـايلي بـه    ديگـر  آمده پيشبا توجه به فضاي  احمدشاه
كـرد كـه بـه     اعـالم بـه وليعهـد    ينبنـابرا  دردهد، تن امر اين به شداما مجبور  نداشت،

 ابتـدا  رضاخان). 546/ 2: 1363 ،مكي( كندرا معرفي  خود كابينةرضاخان اطالع دهد تا 
 كابينـة  فـروردين  24در  درنهايت يول ورزيد استنكاف وزرايي رياست مجدد پذيرش از

  .گرفت اعتماد رأي و كرد معرفي مجلس به را خود
 از بعد او. كرددقت  تر بيش خود هاي گيري موضع و حركات در رضاخان اين از بعد

 داور اكبـر  علـي ميان  اين در. برداشت مجلس اقليت با مصالحه براي هايي قدم ماجرا اين
 بـود  سردارسـپه  با وليعهد ارتباطواسطة  فيروز   الدوله  نصرت و برقرار را   اقليت با ارتباط

  ).2: 1304 ،تجدد(
  

  گيري نتيجه. 11
. نبود يپذيرش رژيم جمهور آمادة فرهنگيو  فكري، سياسي، جهات از ايران جامعة
بود  يا گونه به 1299سوم اسفند  كودتاي وقوعقبل از  يرانا يو اجتماع ياسيس شرايط

 سبب  به علما يو علما شكل نگرفت، حت مليون دربرابر كودتا  در يكه مقاومت
دربارة رضاخان نظر  يبه حفظ شعائر اسالم يلرضاخان و اظهار تما يمذهب هاي ياستس

سال طول  5 تقريباًرضاخان  رسيدن قدرت به تا اسفند كودتاي از. كردند پيدا يمساعد
 كهرضاخان برخاستند  ياستبه مقابله با س يمدت فقط در مقطع ينعلما در ا. يدكش
 با چند عللي به  جمهوري بحث. شد مطرح ايران در جمهوري رژيم استقرار ايدة

 جامعة. 1: برشمرد چنين را ها آن توان مي كلي بندي جمع در كه شد مواجه شكست
 را جمهوري پذيرش آمادگي فرهنگي و فكري، اجتماعي، سياسي، جهات از ايران

 حاكميت اللهي ظل انديشة با استبدادي هاي حكومت ايران، در قرن چندين طي. نداشت
 در آن شرايط شدن فراهم مستلزم جمهوري پيشرفتة سياسي نظام برقراري لذا و داشتند
 خواهي جمهوري شكست در بسزايي نقش نيز روحانيانمخالفت . 2 بود؛زمان  بستر

 اطمينان نتوانستند يا و نخواستند جمهوريت داران طرف و سردارسپه درواقع. داشت
 رو اين از. آورند فراهم اسالم دين با جمهوري نداشتن مغايرت دربارة را روحانيان خاطر

. برخاستند مخالفت به جمهوريت با نيز مردم هاي توده روحانيان، هاي مخالفت تبع به
 اقشار ساير و فكران روشن از تر بيش روحانيان كالم و انديشه با ايران مردم درواقع
  .داشتند آشنايي جامعه
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  منابع
  .سياسي هاي پژوهش و مطالعات   مؤسسة: تهران ،پهلوي سلطنت تأسيس   بسترهاي). 1389( حسين آباديان،
  .نيلوفر: تهران آژند، يعقوب ترجمة ،ايران نوين تاريخ بر نگرش). 1377(جوزف  آپتون،
 رفيعـي  محمـد  ترجمـة  ،قاجاريـه  سلسـلة    انقـراض  تـا  تأسـيس  از ايران، معاصر   تاريخ). 1382( پيتر آوري،

  .كتاب آشيانة: تهران مهرآبادي،
  .1 ش ،1 س). 1302 جوزا 3( افكار آيينة

  .علمي: تهران ،1 ج ،خاطرات). 1375( ابوالحسن ابتهاج،
  .ققنوس: تهران خواه، حقيقت مهدي ترجمة ،آمرانه تجدد). 1380( تورج اتابكي،

  .سياسي هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة: تهران ،خاطرات). 1381( ايرج اسكندري،
 و اسـناد،  آرشيو،كل   ادارة يمو تنظ يهته). 1378( اول پهلوي دورة در ملي شوراي مجلس انتخابات از اسنادي

  .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران جمهور، رئيس دفتر موزة
 .كارنگ: تهران ،ايران صدسالة تاريخ يا من خاطرات). 1379(قدسي، حسن  اعظام

  .اطالعات وزارت تاريخي اسناد بررسي مركز: تهران). 1384( اسناد روايت به پنجم مجلس انتخابات
  .1569 ش ،8 س) الف 1303 حمل 10( ايران
  .1571 ش ،8 س). ب 1303 حمل 13( ايران

  .1544 ش ،7 س). 1302 بهمن 22( ايران
  .2 ش ،3 س). 1342 رجب 29( آزاد ايران

  .اقبال: تهران ايرانشهر، زاده كاظم حسين نگارنده و مؤسس). 1380( ادبي و علمي مصور مجلة ايرانشهر،

  .اسلوج: تهران تيزابي، هوشنگ ترجمة ،ايران نوين تاريخ). تا بي( س. م ايوانف،
  .اميركبير: تهران ،سياسي احزاب مختصر تاريخ). 1371(محمدتقي  بهار،

  .نو طرح: تهران صالح، ميرزا غالمحسين كوشش به ،رضاشاه دوران خاطرات). 1372(سليمان  بهبودي،
  .سياسي هاي پژوهش و مطالعات ؤسسةم: تهران ايران، معاصر تاريخ روزشمار). 1385( اهللا يتهدا بهبودي،
  .121 ش ،3 س). 1304 ارديبهشت 9( تجدد

  .اسالمي شوراي مجلس اسناد مركز: تهران ،مجلس و روحانيت اسناد). 1374(منصوره  پور، تدين
  .علمي: تهران افشار، ايرج كوشش به ،طوفاني زندگاني). 1372( حسن زاده، تقي

  .13 ش ،2 س). 1302 حوت 25( جنت

  .اميركبير: تهران ،مشروطيت و تشيع). 1381( عبدالهادي حائري،
  .17 ش ،32 س). ب 1343 الثاني ربيع 1( المتين حبل

  .16 ش ،32 س). الف 1343 االول ربيع 27( المتين حبل
 الحكومـة  رئـيس  السـلطنة  قـوام  احمـد  الـي  الخالصي االمام االكبر المجاهد رسالة). ق 1418(محمد  خالصي،

 .نا بي: بيروت خالصي، هادي شيخ ترجمه و حققه ،االيرانية

  .قم خانة چاپ: قم قلمداران، حيدرعلي ترجمة ،جاويدان آيين). تا بي( محمد زاده، خالصي
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 .جاويدان: تهران ،طاليي عصر بازيگران). 1367(ابراهيم  نوري، خواجه

 .فردوسي و عطار تهران، ،يحيي حيات). 1371( يحيي آبادي، دولت

 و پژوهشـي  مؤسسـة : تهران چهارم، كتاب ،ايران معاصر تاريخ ،»تاريخ از هايي برگ«). 1371( محمد دهنوي،
  .فرهنگي مطالعات

  .مركز: تهران ،ايران در سلطنت و جمهوري چالش). 1379( داريوش رحمانيان،
  .ايران معاصر تاريخ مطالعات مؤسسة: تهران ،اسناد روايت به ها پهلوي). 1378(فرهاد  رستمي،
  .154 ش ،10 س). 1303 فروردين 7( ايران ستارة

 .112 ش ،9 س). 1302 بهمن 9( ايران ستارة

 ،»رضاخان جمهوري   فروپاشي روند و   زاده  خالصي   اهللا  آيت   خاطرات از برشي«). 1386( امير رحيمي،   سلماني
  .16 ش، 4 س ،تاريخي مطالعات

  .ايران ملي خانة كتاب و اسناد سازمان ،293/2873 شمارة سند
  .25، ش 3 س). 1342رمضان  30( سياست
  .222 ش ،3 س). ب 1302 حوت 19( سرخ شفق
  .224 ش ،3 س). ج 1302 حوت 23( سرخ شفق
  .74 ش ،3 س). الف 1302 جدي 26( سرخ شفق

  .16 ش ،2 س). 1302 ثور 11( صاعقه

  .گفتار: تهران ستاري،   پروانه   ترجمة ،رضاخان  پادشاهي و انگليس سياست). 1379( هوشنگ صباحي،
  .86 ش ،3 س). 1302 سرطان 4( طوفان

 اخـوت،  مهـدي  و سـپانلو  محمـدعلي  كوشـش  به ،قزويني عارف ديوان). 1381(قزويني، ابوالقاسم  عارف
  .نگاه: تهران

  .سخن: تهران نورمحمدي، مهدي كوشش به ،خاطرات). 1389(قزويني، ابوالقاسم  عارف
 افشـار،  ايـرج و  سـالور  مسعود كوشش به ،السلطنه عينخاطرات  روزنامة). 1379( ميرزا قهرمان السلطنه، عين

  .اساطير: تهران
  .نا بي: تهران ،)السلطنه معتصم( فرخ سياسي خاطرات). تا بي( مهدي فرخ،

 منصـوره  كوشـش  بـه  ،فيـروز  فيروزميرزا آثار و خاطرات اسناد، مكاتبات، مجموعه). 1369( يروزف فرمانفرما،
  .ايران تاريخ نشر: تهران سعدونديان، سيروس و اتحاديه
 سـلطنت  و   اول   جهـاني   جنـگ  آغـاز  ،فرمانفرمـا  ميرزا   عبدالحسين   نامة زندگي). 1377( مهرماه فرمانفرمائيان،
  .توس: تهران ،قاجار

  .28 ش ،3 س). 1342 شعبان 11( قانون
  .2ش  ،3س ). 1303حمل  1( قشون
 جـامي،  از پـژوهش ). 1377( 1332 -  1299دو كودتـا   فاصـلة  در ايران تاريخ: است آينده راه چراغ گذشته

  .ققنوس: تهران
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 .انيشتين: تهران، من خاطرات يا زندگي هاي انديشه و ها گذشته). 1377( عباسقلي گلشائيان،

  .نا بي: تهران ،ايران بيداري تاريخ). 1326(اهللا  حبيب مختاري،
  .فرهنگي مطالعات و پژوهش مؤسسة: تهران). 1373( اسناد و ها  نامه: مجلس و مدرس

  .زوار: تهران ،من زندگاني شرح). 1371( عبداهللا مستوفي،
  .كشور رسمي روزنامة ادارة: تهران). 1330( پنجم دورة ملي شوراي مجلس مذاكرات مشروح
  .كشور رسمي روزنامة ادارة: تهران). 1330( چهارم دورة ملي شوراي مجلس مذاكرات مشروح
  .1 ش، 1 س ،فرنگستان نامة ،»خواهيم يما چه م«). 1303( مرتضي كاظمي، مشفق
  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،آزادي قهرمان مدرس). 1359(حسين  مكي،
  .ناشر: تهران ،ايران سالة بيست تاريخ). 1363( حسين مكي،
  .اميركبير: تهران ،احمدشاه سلطان سياسي زندگاني). 1377(حسين  مكي،
  .گستر: تهران ،جمهوري و مشروطه). 1381( عليرضاتواني،  مالئي

 سهامي شركت: تهران ايزدي، سيروس ترجمة ،ايران در رضاخان  ديكتاتوري  استقرار). 1358(اس . ا مليكف،
  .جيبي هاي كتاب
  .جاويدان: تهران حائري، سيدهادي كوشش به ،كليات). 1373(عشقي، محمدرضا  ميرزادة

  .1 ش ،1 س). 1303 فروردين 7( فرنگستان نامة

  .38 ش ،8 س). 1302 حوت 2/ 1342 رجب 15( شمال نسيم
  .اطالعات وزارت: تهران ،پهلوي عصر). 1346( دانش نوبخت،
  .سينا  ابن: تهران ،ايران رستاخيز). 1355( اهللا فتح اسفندياري، نوري
  .14 ش ،1 س). 1302 جدي( وطن

  .زوار: تهران ،خطرات و خاطرات). 1344(قلي خان  مهدي هدايت،

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

