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  چکیده
نظر و  رامونیپ شیتوان سه گرامی اسالم یخیبه تحوالت تار یبا نگاه

دهد، می را به عمل صرف تیکه اولو یشینمود. گرا زیعمل را از هم متما
 هیسوم به تعامل نظر شیداند و گرامی را بر عمل مقدم هیکه نظر یشیگرا

 سوم تعلق دارد شیبه گرا عهیش انیم نیمعتقد است. در ا یاسیو عمل س
اصالح و انقالب را در تعامل با  ه،یاعم از تق یمختلف یکردهایروکه با 

 هیتق کردیاز رو عهیدوره معاصر ش درانتخاب کرده است.  یاسیس طیمح
و تالش  یانقالب کردیبه رو یدوره پهلو در ژهیفاصله گرفته است و به و

پژوهش آن  یشود.  سوال اصلمی کینزد یحکومت اسالم لیتشک یبرا
 یاسیس شهیوره رضا خان چه اثر بر اندو تحوالت د ینیاست که بستر ع

فعال  عهیش یعلما یاسیچگونه بر عمل س شهیاند نیداشته است و ا عهیش
مقاله آن است که بستر  نیا هیفرض است؟عصر موثر واقع شده  نیدر ا

و  یساز یعرف تگریکه حکا 1320تا  1299 یو تحوالت سالها ینیع
آن  یحامترین و مهم نید دنیکشان هیبه حاش یکردن برا زهیسکوالر

و  عهیش یاسیس شهیدر اند یراتییتغ جادیاست باعث ا تیروحان یعنی
بر عمل  ریضمن تاث راتییتغ نیکه اای نوع عملکرد آن شده است به گونه

را در سال  یانقالب اسالم یریشکل گهای نهیدر آن دوران، زم یاسیس
 فراهم آورده است.  57
 سیاسی، شیعه، پهلوی اول، رویکرد انقالبی.  اندیشهنظریه،  :واژهکلید
 27/04/1398 تأیید تاریخ  19/03/1398 دریافت تاریخ

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
 

 باشد.این مقاله برگرفته از رساله دكتری آقای بیابان نورد می



 ...و نقش آن عهیش یاسیس شهیدر اند یاسیو عمل س هیتعامل نظر                                            64

 مقدمه
خود در های اسالم به عنوان دینی توحیدی همزمان با مطرح كردن جهان بینی و آرمان

مقدماتی برای به جامه عمل رساندن آنها بوده است. از این رو است  عرصه نظر، در پی ایجاد
نظری براساس تعالیم آیات الهی، های كه پیامبر جلیل القدر اسالم به محض استحكام پایه

توان دریافت می خود را برای بنا نهادن حكومتی بر آن مبنا آغاز كردند. از این روهای تالش
یشه كنشگران مسلمان عمل و نظر دارای تعامل بوده اند. تاكید از همان آغاز در رفتار و اند

پیامبر بر مساله امامت و والیت حتی در آغازین مراحل دعوت خویش نیز موید این نكته 
ای است كه اسالم هیچ گاه با عمل بیگانه نبوده و عمال ابتكار تاسیس مدینه به عنوان عرصه

اما علی رغم تاكید حضرت رسول )ص( بر مساله حكومتی در همین راستا قابل تحلیل است. 
تعامل نظر و عمل پس از ایشان نوعی ركود آنهم به دلیل پدید آمدن اختالفات درونی در 

های حوزه تمدنی اسالم پدید آمد. در دوره حكومت بنی امیه تغییرات فراوانی در اندیشه
آنها با توسل به سه مفهوم  اسالمی پدید آمد و عمل سیاسی از نظریه اصیل اسالمی دور شد.

خالفت های اطاعت از ائمه، لزوم جماعت  و حرمت نقض بیعت، در پی تضمین و دوام پایه
بر آمدند و بر پایه همین سه مفهوم و با استفاده از جبر به عنوان ابزاری برای تسلط بر جامعه 

وحیانی های هحضرت رسول )ص( در باب اینكه اندیشهای ها حكومت كردند. تالشتا مدت
بایست در عالم عمل ظهور و بروز داشته باشد كم كم به حاشیه رفته و مبنای می در اسالم

عملی خود را از دست داد و تابع عمل و حفظ شرایط موجود حكام شد. در این میان در 
جهان اسالم سه رویكرد نظر گرا، عمل گرا و رویكرد توجه همزمان به نظر و عمل و تعامل 

مطرح شد. تفكر شیعی به رویكرد سوم تعلق دارد. شیعیان همواره به تعامل نظر و عمل  این دو
معتقد بوده اند، اما به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی كمتر زمانی باعث تجلی این تفكر در 
عملشان شده است و در نتیجه در طول تاریخ كمتر عمل شیعیان در قالب حكومت متجلی 

ست تفكر رایج در مورد شیعیان به سمت نظر گرا بودن آنها گرایش شده و این باعث شده ا
و اعتراضات ائمه و بزرگان شیعه علیه ظلم و ستم نظریه ها یابد. در صورتی كه با رجوع به قیام
 گیرد.می تعامل نظر و عمل نزد شیعه قوت

های سترمطرح كرده است. و پس از آن ب این مقاله ابتدا چهارچوب مفهومی نظر و عمل را
شكل گیری نظریه و عمل سیاسی در آن دوران مورد بررسی قرار داده و در نهایت اندیشه 
سیاسی شكل گرفته در شیعه كه با آن بستر هماهنگ است را مطرح ساخته است و به تعامل 

 عمل سیاسی با آن نظریه در پاسخ به شرایط عینی پیش آمده پرداخته است. 
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 چهارچوب مفهومی و روش

سیاسی است و های و عمل سیاسی از مباحث گسترده و مهم در تاریخ اندیشه نظریه
همواره به عنوان دغدغه اصلی متفكرین سیاسی مطرح بوده است. عملگرایی صرف و بدون 
نظریه راه به جایی نمی برد و چه بسا پدید آورنده مخاطراتی جدی است و محیط سیاسی را 

توجه به نظریه صرف بدون عمل نیز جوامع انسانی و نماید. می دچار نوعی انحراف و آفت
نماید و به تدریج صحنه كنش را گرفتار خیال پردازی و می عرصه سیاسی را دچار سكون

تعاملی، فرایندی راهگشا را فرا روی ای كند. اما نظر و عمل در رابطهمی آرمانگرایی محض
پدید آمدن محیطی پویا، اهداف كمال دهد، به نحوی كه با می انسان و جامعه انسانی قرار

توان سه نوع می شود. در رابطه با نظر و عملمی جویانه انسان از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل
تعامل  -3تقدم نظریه بر عمل سیاسی،  -2تقدم عمل بر نظریه،  -1الگو را از هم متمایز نمود. 

 به طور دیالكتیكی بر هم تاثیرنظریه و عمل سیاسی. در نوع سوم نظریه و عمل سیاسی 
گذارند و نظریه سیاسی باعث گسترش حوزه عمل سیاسی شده و فعل و انفعاالت موجود می

در عرصه عمل نیز قوام بخش و سازنده نظریه سیاسی هستند و دائما باعث تغییر در شرایط 
دالمایر یكی به مرتبه دیگری شده كه با شرایط جدید متناسب است. فرد ای موجود از مرتبه

از آخرین نظریه پردازان در این زمینه در كتاب سیاست مدن و عمل برای اولین بار از 
ای آورد. او معتقد است حوزه نظر خود همچون مرتبهمی سخن به میان «چرخش عملگرایانه»

از عمل سیاسی است، عملی كه همه مراتب نظر و عمل سیاسی را در بر گرفته و عمل سیاسی 
شود و در جای دیگری عمل به صورت الهام گر ظاهر می نوعی كاربرد نظریه محسوبنیز به 

دهد و این دو در می جدید گسترشهای نظریه را بر مبنای ضرورتهای شده و چارچوب
دهند. از یك سو عمل سیاسی حاصل یك نظریه و نتیجه می واقع نظامی متجانس را شكل

ام بخش یك نظریه و اندیشه زمانی دیگر عمل اله شود و از دیگر سوی و درمی آن محسوب
 .(13-1378:12)دالمایر، نو است

توان همچون تجسم نظریه و عمل سیاسی در نظر گرفت می از دید او زندگی سیاسی را
گیرند می با شركت در عمل و كنش سیاسی فراها آید. انسانمی پدیدها كه از تعامل انسان

رفته و آنها را به حالت انضمامی در آورند و چه بسا محیط كه از انتزاعات صرف فاصله گ
سازد و در عرصه نظریه می سیاسی همچون آزمایشگاهی است كه بستر تعلیم سیاسی را مهیا

(كه عملگرایی صرف و بدون پشتوانه نظری، عرصه عمل 24: 1387گیرند )دالمایر،می نیز فرا
را در تعامل با ها كه تعالی نهایی انسانای هناتمام خواهد گذاشت، پروژای را همچون پروژه
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گذارد.  در واقع تعادل بین نظریه و عمل به نوعی خرد می و جهانی ناكامای محیط منطقه
انجامد كه خود نیز در رویكردی تعاملی پدید می جمعی به عنوان مبنایی برای عمل سیاسی

 جدید است. ای آورنده و انسجام بخش به نظریه
قاله با الهام گرفتن از اندیشه دالمایر سیر تعامل نظریه و عمل سیاسی شیعه در در این م

 دوره اول پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است.
 تعامل نظریه و عمل سیاسی شیعه

( در نظر گرفت. این  textبایست همچون یك متن ) می نظریه و عمل سیاسی شیعیان را
( پدید آمده است كه دارای نوعی گسست میان اجتماع  contextمتن در یك زمینه و بستر ) 
باشد. از این رو است كه در بستر تاریخی، نظر و می دینیهای و سیاست موجود و آموزه

عمل شیعه راه پر فراز و نشیبی را طی كرده است. از مخالفت و نامشروع دانستن هرگونه 
ها شی به پادشاهان و حكومتحكومت جز حكومت معصوم )ع( و نایبان آن تا مشروعیت بخ

كه حكایت از هم زیستی مسالمت آمیز و مسالمت جویانه تا رویكرد سلطنت ای و رابطه
مشروطه مشروعه و پس از آنان حتی مدتی سیاست گریزی و در نهایت ضرورت دخالت 
سیاسی در مسائل با هدف تشكیل حكومت اسالمی در نوسان بوده است. و این بیانگر آن 

نظریه و عمل شیعه جدای از اجتماع و سیاست قابل تحلیل نیست و این از سوی است كه 
دیگر، بیانگر شكافی است كه همواره در میان شیعیان  بین دین و دولت وجود داشته است، 

را جایز نمی ها بطوری كه آنان هرگونه حكومتی منهای حكومت معصوم )ع( و نایبان آن
انقالب برای تحقق های دن شرایط، در صدد تدارك زمینهدانستند و ظاهراً به محض مهیا ش

خود شدند كه در این انقالب عمل و نظر پیوندی ناگسستنی پیدا كرده و های پیوستن اندیشه
 شود.می عمالً تجلی گر تعامل نظر و عمل به صورت واقعی

 قوام نظریه و عمل سیاسی شیعه در دوره رضاخان بستر عینی  -1

ش( در ایران سیستم مشروطه ظهور پیدا كرد كه البته پیش از  1285ق. ) 1324با انقالب 
توان با نگاه كوتاهی به سرنوشت می ثبوت و بلوغ با مشكالت زیادی مواجه شد. این مسأله را

حاصل و نتیجه و نماد عینی این انقالب دریافت. مجلس اول به ترین مجالس ملی بعنوان مهم
ولتیماتوم روس مواجه و تعطیل شد و مجلس سوم نیز با شروع توپ بسته شد، مجلس دوم با ا

جنگ جهانی اول و اشغال كشور توسط نیروهای خارجی عماًل فرو پاشید. با وقوع جنگ 
اجتماعی و اقتصادی كشور تحت تأثیر تحوالت مهمی  –جهانی اول نیز آینده سیاسی 

های و خسارتها رده و هزینهدگرگون شد. این جنگ زیر بناهای اقتصادی كشور را از بین ب
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زیادی را تحمیل كرد و آشوب، ناامنی، ركود، قحطی و فقر را با خود به دنبال داشت. از نظر 
سیاسی نیز مجلس را با خطر تعطیلی مواجه ساخت بطوری كه دولت عماًل مجبور به ترك 

راموشی آزادی خواهی به دست فهای پایتخت شد و احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد، كانون
سپرده شدند و همین وقایع باعث پدید آمدن گفتمان جدیدی شد كه بجای مشروطه خواهی 

 و قانون طلبی، خواستار ایجاد حاكمیت مقتدر و دولت متمركزی بود. 
همزمان با ظهور گفتمان اقتدارگرایی، در عرصه بین الملل نیز تحوالتی رخ داد كه 

، تحوالتی همچون انقالب اكتبر روسیه، پایان جنگ مستقیماً ایران را تحت تأثیر قرار داد
جهانی اول، صورت بندی جدید روابط بین ابر قدرت ها، تغییر سیاست انگلستان در قبال 
ایران و قرار گرفتن آن بر مبنای حمایت از دولتی متمركز و مقتدر، به وقوع پیوستن 

های آنها توسط رژیمبزرگ و جایگزینی های متعدد و سقوط امپراتوریهای انقالب
 متأثر شود.ها جمهوری، باعث شد روند تحوالت سیاسی ایران نیز از آن

این شرایط داخلی و خارجی، ایران را مهیای پیدایش دولتی مقتدر و متمركز ساخت، 
شكل برای چنین دولتی رژیم جمهوری بود. ترین گرچه براساس شرایط بین المللی مناسب

قتدر و مستبد زمام امور را در دست گرفت و با كمك گروهی در پی این وضعیت مردی م
نامتجانس از همفكرانش داعیه جمهوری خواهی را بعنوان پلكانی برای صعود خود به 

ای اجتماعی به كار برد. و نتیجه عملكرد او در ابتدا ظهور گونه –باالترین مقامات سیاسی 
 وی بود.جمهوری خواهی اقتدارگرا و سپس پیدایش حكومت پهل

 پهلوی اول و ساختار حکومت 

، (136:،1394) باقری دولت آبادی، سلطنت رضا شاه بر سه ركن عمدة ارتش جدید
( او به واسطه كنترل 124: 1378دیوان ساالری دولتی و حمایت دربارمتكی بود. )آبراهامیان، 

معوقه، های درآمدهای حاصله از چهار منبع حق االمتیاز استخراج نفت، گردآوری مالیات
 1378تازه بر كاالهای مصرفی )آبراهامیان،های افزایش عوارض گمركی و وضع مالیات

را بنیان گذاری ( military autocracy)( توانست نظامی سیاسی از نوع استبدادی نظامی 130:
 كند.
گیرد. او برنامة می مدل كمالیسم را برای بررسی رفتار رضاشاه در نظر "بابی سعید"

اصالحی مصطفی كمال پاشا در تركیه را نه فقط بعنوان یك مدل سیاسی، اجتماعی و حتی 
كند. می نهضت، بلكه بعنوان گفتمانی هژمونیك جهت جدا سازی دولت از اسالم معرفی

گفتمانی كه سرانجام در قد و قامت نهضتی بزرگ به نوعی از حاكمیت یعنی خالفت پایان 
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منطقه خود و سایر مناطق برجای گذاشت. این گفتمان از دید داد و تأثیرات زیادی را در 
های م( ظاهر شد و دارای مؤلفه1923-45سعید در دورة شكل گیری جمهوری جدید تركیه )

  .(73: 1379)بابی سعید، گرایی، مدرن شدن و غربی شدن بودغیر دینی كردن، ملی 
خواهی، ملی گرایی،  معتقد است دو راهبرد اول بطور شفاف در شش شعار )جمهوری

مردم گرایی سوسیالیسم دولتی، غیر دینی كردن و انقالب خواهی( مطرح شده است و دو 
 (76: 1379خورد. )بابی سعید، می موضوع دیگر نیز در سراسر این گفتمان به چشم

 توان ساختار كلی حكومت رضا شاه را به شرح زیر طبقه بندی نمود:می از این رو
 استبداد )خصلت نظامی گری( دیکتاتوری و  -1

ویژگی حكومت پهلوی در مقایسه با قاجارها، تمركز در عرصه قدرت ترین مهم
بودند كه ها تكیه گاه اصلی رژیم پهلوی اول طبقه نظامی (150،ص1397)فرزانه پور،بود.

كردند. او با افزایش بودجه نظامی و رفاه نسبی در می دستورات او را بی چون و چرا اجرا
بقه نظامی ها، آنها را به ركن اصلی حكومت خود تبدیل كرد. استبداد رضاشاهی بارها ط

 3، ج1344و مخبر همایون،  66-65: 1348توسط نزدیكان خود او ذكر شده است. )پهلوی، 
:128 ) 
 ناسیونالیسم گذشته گرا )باستان گرایی(  -2

شود می پهلوی اول محسوب عمدة دورههای از ویژگیها ناسیونالیسم با برخی از شاخصه
كه دارای دو ویژگی بود: اول آنكه به شدت ضد مذهب بود و برای مقابله با مذهب رایج در 

پرداخت و دوم آنكه با می میان مردم به باستان گرایی و احیای آداب و سنن پیش از اسالم
مردم و های مذهبی و ملی به مخالفت با تودههای خفیف و خواركردن بسیاری از ارزش

 نخبگان مذهبی برخاست و خصلت مبارزه طلبی در برابر بیگانگان را از دست داد بطوری كه
با تبدیل ایران به بازاری برای تولیدات  (100،ص1398با پشتوانه درآمدهای نفتی )ربیعی، 

غربی دیگر جایی برای گسترش فرهنگ بومی نمانده بود و نیز با اولویت دادن به نظریات 
، كردها، عربها، بلوچ ها، هاتركملی )های نیستی بی توجهی زیادی به اقوام و اقلیتپان ایرا

سیاسی و اقتصادی زیادی را بدنبال داشت های و ...( صورت گرفت كه تبعیضها و تركمن
 (242: 1360)طبری،

 تجدد گرایی )خصلت شبه مدرنیستی(  -3

قبل از حكومت پهلوی برمی گردد ها گرچه سابقه تجدد و تجددگرایی در ایران به مدت
اما با تغییر رژیم از قاجاریه به پهلوی رسمًا تجدد گرایان به طور مطلق حاكم شدند. رضاشاه 
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كوشید تا جایی كه ممكن است ایران را به سبك غرب درآورد. آموزش و پرورش، صنعت، 
آمدند و بسیاری حمل و نقل، ارتباطات و ارتش و ... بهبود یافتند. شهرها به سبك غرب در

از جمله لباس سنتی متروك شد و از زنان كشف حجاب گردید اما به سبك غرب ها از سنت
در آوردن ایران صرفاً یك نمای ظاهری بود و بر فرایند اصالحات، عقالنیت چندانی حاكم 

ند مدرنیزاسیون را ( و به دلیل نداشتن درك واقعی از غرب بیشتر رو12:  1378نبود )كاتم، 
 .(217: 1363)بلوشر، نمودمی نبالد
 جدایی دین از سیاست  -4

قبل فرهنگ و دین ایرانی را با چالش مواجه ها تز جدایی دین از سیاست نیز از مدت
كرده بود اما تا حكومت پهلوی اول این تز بعنوان خط مشی از جانب حكومت در نظر گرفته 

در امور سیاسی در اواخر قاجاریه و نیز نشده بود. اما با كناره گیری و انزوای روحانیت 
، رضاخان با برخورداری از انسجام قدرت توانست با چرخش كاملی از 1299كودتای 
خط مشی ترین قبلی و پیروی از آتاتورك در تركیه این تز را بعنوان اصلیهای سیاست

 خود را بر این مبنا پی گیری و دنبال كند.های حكومتی خود انتخاب و برنامه
توان تقسیم نمود. می رابطه رضا شاه با روحانیون شیعی و نهادهای مذهبی را به دو دوره

او در دوره اول در پی جلب نظر و حمایت آنها بود اما در دوره دوم سیاست سكوالریزه 
او در این های كردن جامعه و مبارزه با روحانیون شیعی را در پیش گرفت در ادامه سیاست

 گیرد:می رسی قراردو دوره مورد بر
  و تالش برای جلب نظر علمای شیعی الف( تظاهر به مذهب

بعنوان فرمانده نظامی كودتا در كنار ادعای ایجاد نظم  1299رضاخان پس از كودتای 
كرد و به این دلیل توانست نظر برخی از مردم و می خود را هوادار دین و پشتیبان آن معرفی

خارجی در های كند. او كه با پشتیبانی و حمایت قدرت روحانیون را نسبت به خود جلب
زیادی برای منكوب كردن روحانیون مبارزی های رأس قدرت قرار گرفته بود در ابتدا تالش

 چون مدرس انجام داد و برای به حاشیه راندن او، به دنبال رضایت و جلب توجه علما بر آمد.
كرد و نسبت به تأثیر می به خوبی دركاو نقش عظیم دین و قدرت آن را جامعه ایرانی 

علما در كسب قدرت آگاهی داشت. و از این رو در ابتدا سیاست همراهی و همگرایی با آنها 
قدرت خود را تحكیم بخشید. )مستوفی، های را پیشه كرد و با استفاده ابزاری از دین پایه

 ز شعائر مذهبی دیده( در اولین اطالعیه پس از كودتا حمایت رضاخان ا461-462: 1371
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شراب فروشی، تأتر های شود بطوری كه در مادة ششم آن به وضوح دستور تعطیلی مغازهمی
 ( 284: 1374قمار صادر شده بود )مرسلوند، های و سینما و كلوپ

قرار گرفت، گرچه سید حسن مدرس به شدت با كودتا ها این اطالعیه مورد پسند مذهبی
با این قانون و ها ود جوهر قانون اساسی قرآن است و كودتاچیكرد و معتقد بمی مخالفت

 ( 56: 1374جوهر آن به مخالفت برخاسته اند و علیه مسلمانان قیام كرده اند. )تركمان، 
 سیاست جدید مذهبی و شروع درگیری با روحانیت -ب

رفتاری رضاخان كه در سالهای پس از كودتا و آغاز دستیابی به سلطنت حداقل به ظاهر 
ش  1306های كرد، از حدود سالمی داد و تظاهر به مذهبمی مذهبی از خود نشان

رفتارهایش تغییر كرد و كم كم چهرة واقعی او و سخت گیری هایش علیه مراسم مذهبی و 
 اقدامات روحانیون آغاز شد.

نگ بدین ترتیب سیاست مقابله با مذهب و آداب و رسوم دینی در نقطه مقابل توسعه فره
ضد دینی او های مدرن و سكوالر در دستور كار رضاخان قرار گرفت. در ادامه به سیاست

 شود.می پرداخته
 (            372: 1356)مدرس،  ترور، تبعید و در نهایت قتل مدرس -1
 (383-382:  1363تغییر لباس )مخبرالسلطنه،   -2
انیت شیعی در جامعه تغییرات در سیستم قضایی در راستای كاهش نفوذ روح -3

 (136: 1377)آبراهامیان،  
تأسیس سازمان اوقاف برای مبارزه با روحانیون شیعی از طریق تحت الشعاع قرار  -4 

 (17-16: 1377دادن درآمد مستقل مالی)تخشید،
 ( 295: 1383، نیكروت)كشف حجاب  -5
كنترل قرار دادن امور جواز عمامه )برگزاری آزمون از طلبه ها(  و تالش برای تحت  -6

 (19:   1389روحانیت)كریمی،
خدمت نظام وظیفه اجباری و حمله به جایگاه روحانیت در جامعه و كاهش اعتبار  -7

 (73: 1383آنها نزد مردم)كروتین،
حقق ساختن حكومت قدرتمند و سكوالر هاری ماصالحات گسترده آموزشی برای  -8

 (145-144: 1377از تسلط علمای شیعی)آبراهامیان،   
تأسیس موسسه وعظ و خطابه و سازمان پرورش افكار برای استفاده از روحانیت به  -9

 (97-95خود)بصیرت منش :های منظور ترویج افكار و اندیشه



 71                                  98تابستان /47سال سیزدهم/شماره                  

 (116-113: -1356جلوگیری از شعائر مذهبی به بهانه مبارزه با خرافات )صفایی، - 10
 ل شیعه و نظریه سیاسی در دوره پهلوی او -2

های برخالف دورة قاجار كه گستره فعالیت نفوذ روحانیون افزایش یافته بود و ارزش
 دینی، افزایش اقتدار و امنیت و رفاه جامعه اسالمی را در برهای اجتماعی نظیر ارزش

بودند، با تحوالت جدید در عصر پهلوی اول، آنها ای گرفت و علما دارای جایگاه ویژهمی
دینی بودند و برخالف های نهادند كه سازندگان آن، در پی انهدام ارزشگام ای به دوره

نگرش روحانیون كه جدایی دین از سیاست در آن معنایی نداشت و حتی رهبری و والیت 
داشت. ها فقها در آن مفروض بود، نگرشی قدرت یافت كه فاصله بسیاری با آن بینش

سكوت و مقابله را در پیش گرفتند و این روحانیت در برابر این تحوالت دو رویكرد كلی 
دو رویكرد در واقع استمرار و امتداد شكاف پدید آمده در میان علمای مشروطیت اما به 

 شكل دیگری بود. 
روحانیت پس از روی كارآمدن رضاخان با شرایط جدیدی مواجه شدند كه چندان 

د. لذا هیچ گونه برنامه منظم و مهیای رویارویی با آن نبودند، و آن را جدی نیز نگرفته بودن
علمیه نیز های راهبرد مشخص برای رسیدن به اهداف خود ارائه نكردند. ساختار سنتی حوزه

جدید برآید، پرورش دهد و های نمی توانست نخبگانی را كه از عهدة مقابل با این هجمه
فی خاص برای اگرچه حسن مدرس و عبدالكریم حائری یزدی هر كدام به دنبال راهبرد و هد

جدید در برابر علما و نهاد دین بودند اما این مسأله را نمی های و صف بندیها مقابله با پدیده
تعمیم داد. علما در این دوره بیشتر ناظر بوده و اگر ها توان به كلیّت روحانیت در این سال

ن و روحانیت حركت و سیاستی را برمی گزیدند واكنش مقطعی در برابر تهدیداتی بود كه دی
گرفت. البته روحانیت با شرایط جدید كنار نیامدند، اما با توجه به شرایط جدید می را در بر

كه از جانب نیروهای مذهبی تولید شده، پدید نیامد و ای پیش آمده هیچ اندیشة سیاسی
حداكثر تالش علما در بیشترین حد ممكن صرف مبارزه با پیامدهای دولت رضاخانی شد. 

ی كه ضربات پیاپی حكومت پهلوی اول به علما و روحانیت در كنار سرخوردگی بطور
سیاسی باقی نگذاشت. اولویت های حاصل از مشروطیت، فرصت و مجالی برای اندیشه ورزی

های آنها در این دوره حفظ نهاد دین و روحانیت بعنوان تنها پناهگاه مردم در برابر هجمه
عرفی گرایانة رضاخان های ه پهلوی اول بود. سیاستحذف گرایانهای مختلف و سیاست

های شد. این سیاست ها، صرفاً سیاستمی زنگ خطری جدی برای روحانیت محسوب
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و نرم افزارانه نبودند بلكه همراه با خشونت و غیر نرم افزاری بودند و حذف كامل ای اندیشه
بایست ممانعت از می انیتنهاد دین را نشانه گرفته بودند و از این رو همه تالش روح

حذف و حمله عملی به شعائر و آداب دینی و تضعیف و براندازی شود و این های سیاست
شد علما در پی دفع مهاجمات نرم افزاری برآیند. علت دیگر عدم رشد اندیشه سیاسی می مانع

بود. این و یا كم فروغ بودن آن در این دوره وجود پارادایم فقهی و فقه محور بودن علما 
غرب گرا اقدام جدی صورت نگیرد و در های شد در نقد و مقابله با نوشتهمی رویكرد باعث

ای رد اساس ایدئولوژی و مشروعیت نظام سیاسی پهلوی اول حركت نرم افزارانه و اندیشه
 قابل توجهی نشود. در صورتی كه در جایی كه احكام دینی و فقهی به صراحت زیر سؤال

های شد مانند سیاست كشف حجاب واكنشمی عملی اجراای ای آن برنامهرفت و برمی
گرفت. از این رو در دوران رضاشاه اندیشه سیاسی شیعه بیشتر در می جدی عملی صورت

ذهن اندیشمندان و بازیگران باقی ماند و با عدم ظهور در عرصة اجتماعی به اغما رفت. نظریه 
عملی بود و بیشتر در برابر عرفی های بود بیشتر واكنشخاموش شد و اگر واكنشی ها پردازی

گرفت و در برابر ایدئولوژی سیاسی و می سازی فرهنگی و مقابله با نیروهای مذهبی صورت
 عرفی سازی دین توسط دولت نوعی سكوت برقرار بود. 

 مدرس و مشروطیت در دورۀ رضاخان 
مشروطیت های در چارچوب آموزهروحانی كه ترین در میان روحانیون این دوره، مهم

و گفتمان حاصل از آن در جهت استقالل، نهادینه كردن آزادی و قانون و ممانعت از توسعه 
نفوذ بیگانگان فعاالنه مبارزه و دیدگاههای قابل توجهی در این عرصه مطرح كرد سیدحسن 

 مدرس بود. 
شود می سیاسی شناخته هر چند او بیشتر بعنوان مبارزی ضد استبدادی و حاضر در صحنه

 (96:  1383دارد.)درخشه،ای اما در عرصه تحصیالت حوزوی نیز جایگاه ویژه
مدرس اگرچه در عرصه سیاست تألیفی از خود بجای نگذاشت اما عملكردها و بویژه 
سخنرانی هایش در مجلس شورای ملی حاوی نكاتی شایسته تأمل است و در واقع عملكرد 

 ی از تأمل و تلقی او در مورد حكومت و جامعه است. و رفتار سیاسی او ناش
شیخ ابوالحسن شعرانی و حاج میرزا های مدرس تحت تاثیر مكتب فقهی نجف و اندیشه

برای مردم و جایگاه آنها در مملكت اسالمی قائل است و ای علی آقا شیرازی نقش ویژه
و ملت )البته در اندیشه مدرس  معتقد است دولتمردان نیز از جایگاهی مشابه مردم برخوردارند
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( در باب حكومت نیز 116:   1358شود )مدرس،می به معنای امت( اساس مملكت محسوب
( او در 315:  1374از دید ایشان در عصر معصوم حكومت از آن معصوم است )تركمان، 

پذیرد ومعتقد است حاكم اصلی خداست می عصر غیبت معصوم نوعی قرارداد اجتماعی را
گیرد و بعبارتی مشروعیت را الهی ولی به جنبة می ما اجرای قانون او بوسیله مردم صورتو ا

بایست می كند یعنی قانون وضع شده توسط مردممی مقبولیت یا مشروعیت سیاسی هم توجه
 (316: 1374شرعی باشد )تركمان، 

 سید حسن مدرس در باب نوع حكومت هم معتقد به اصل جمهوری است و آن را به
 (288: 1388داند. )نجفی، می مراتب از مشروطه سلطنتی نزدیك تر به اسالم

دهد و حكومت و حاكمی كه می البته  برای او حكومتی مهم است كه به قانون اهمیت
داند و با اجرای آن مخالفت نمی كند حائز اهمیت است. در می قانون را از اساس همه چیز

بر سر جمهوری خواهی او نبود، بلكه او رضاخان را واقع محور مبارزه مدرس با رضاخان 
فردی شایسته برای آن نمی دانست چون از دید او رضاخان فردی خودسر، دیكتاتور و 

آمد و در واقع درخواست او مبنی بر بازگشت می سرسپرده و حافظ منافع اجانب به حساب
كرد و نه چیزی می احمدشاه قاجار هم بدلیل احساس خطری بود كه او از طرف رضاخان

 (266: 1358مدرس،دیگر. )
در شرایط آن زمان كه كشور از آشفتگی و بی نظمی در رنج بود و ناامنی سراسر كشور 
را گرفته بود آنچه برای مدرس مهم بود حفظ استقالل كشور و عدم اختالل در دوام و بقای 

آمد چرا كه او رضاخان با دیكتاتوری رضاخان بدست نمی ها جامعه است كه از نظر او این
مشروطه، محمدعلی میرزا را برداشت »گوید: می را تابع مشروطه نمی دانست. او در این زمینه

 (329: 1374)تركمان، « و هر سلطانی كه مطیع مشروطه باشد، ما مطیع او هستیم. 
نحوه خود بارها در مورد قوای سه گانه و های او به تفكیك قوا معتقد بود و در سخنرانی

:  1389)مهاجر نیا،ع مباحث مبسوطی را مطرح كرده استعملكرد آنها و ارتباطشان با شر
234 ).  

مدرس همچنین وظیفه حاكم و حكومت اسالمی را ایجاد آسایش و رفاه مردم، دریافت 
مالیات از شهروندان، اجرای عدالت در جامعه، حفظ مرزهای كشور اسالمی و عمران و 

( و معتقد است در عرصة خارجی نیز باید  237،ص 1389اند. )مهاجر نیا،دمی آبادانی كشور
تأمین كننده حاكمیت و استقالل كشور بر مبنای اصول دیانت بوده و با تجاوز و نفوذ بیگانه 
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در امور مقابله و نیز با اول جهان روابط حسنه بر قرار نماید ضمن آنكه مسائل و مشكالت 
( در یك نگاه كلی مدرس  242: 1389ر داشته باشد. )مهاجر نیا،مسلمانان جهان را نیز در نظ

در پی بنیان نهادن یك سیاست مردمی، حكومت مقیده، استبداد زدایی از طریق اشاعة حقوق 
عمومی و تثبیت حقوق اساسی، كنترل اعمال قدرت سیاسی، حقوقی كردن مناسبات قدرت، 

 ( 19: 1374)تركمان،می بود.عموهای شكستن قدرت سیاسی به نفع حقوق و آزادی
مدرس شأن مهمی را برای ارائه عمومی جامعه قائل است و مجلس را بعنوان خانه ملت 

پذیرد. و همچنین بر اسالمی می ستایش كرده و اصالت آزادی مردم در ادارة امور جامعه را
داند و با وجود می وارداتیهای بودن قوانین اصرار داشته و اندیشه دینی را بی نیاز از اندیشه

فراوان برای قانونمند كردن امور سیاسی و ادارة كشور، هیچ گاه محتوای این های تالش
 1388كند )نجفی،می قانونمندی را فارغ از شرع و اسالم ندانسته است و آن را به صراحت بیان

:226). 
نو  هایاز این رو است كه یكی از اعتقادات او ضرورت دینی سازی سیاست در قالب

« سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»است كه در گفته معروف او 
( متجلی شده است. او این نظریه را در شرایطی بیان كرد كه اندیشه 17: 1374)تركمان، 

 سكوالریسم به نحو وسیعی فضای فكری جامعه ایران را اشغال كرده بود. 
سیاست و اجتماع دارد و با تمدن جدید همگام  مدرس معتقد است اسالم نظامی كامل در

داند و راه حل می است از این رو ریشة معضالت و عقب ماندگی مسلمانان را دوری از دین
كند. و بر آن است كه از علل مهم عقب ماندگی جوامع می آن را نیز در متن دین جستجو

توان می راسر آرای اومسلمان عدم ورود متدینین به عرصه سیاست است از این رو در س
 (1389تالش برای ورود به عرصه سیاست را یافت.)مهاجر نیا،

 آیت ا... حائری یزدی و نقش او در گسترش اندیشه شیعه معاصر 

از وقایع بسیار مهم دوران پهلوی اول پایه گذاری حوزه علمیه قم و انتقال تدریجی 
وضوع یكی از كمبودهای اساسی رهبری مرجعیت شیعه از خارج از ایران به داخل بود و این م

كرد. روبرو شدن نیروهای مذهبی می سیاسی و مبارزاتی نیروهای مذهبی را در آینده برطرف
با حكومت شبه و ضد مذهبی رضاشاه در این شرایط و نیز حمله مستقیم رضاخان به مذهب 

الش برای كوتاه و موقعیت سنتی تاریخی علما از جمله كاركردهای حقوقی و قضایی آنها، ت
های كردن دست آنها از موقوفات، ممنوعیت برگزاری مراسمات مذهبی و ... و تالش
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رضاخان برای اعمال سیطره بر نهادهای مذهبی جامعه، روحانیت را در وضع متزلزل و 
نااستواری قرار داد. این تزلزل به مراتب از وضعیت پیش آمده  پس از انقالب مشروطه بیشتر 

 كرد و این باعثمی ودیت هویت فكری و عملی روحانیت را با تهدید مواجهبود و موج
مذهبی بعنوان راهكارهای  -شد كاراترین عمل در این وضعیت توسعه مراكز علمیمی

 فرهنگی فكری در كنار مبارزه سیاسی باشد. 
در این شرایط شیخ عبدالكریم حائری یزدی از شاگردان میرزای شیرازی، با تأسیس 

علمیه قم، هرمی از تعلیم و تربیت دینی در ایران را بوجود آورد كه در برگیرنده طیف  حوزه
كه بعدها تدریس و تعلیم فلسفه ای وسیعی از علوم سنتی مذهبی و معارف دینی بود حوزه

نیز در آن رونق یافت و ادبیات فلسفی قابل توجهی را در مقابل رشد فلسفه الحادی 
  ماتریالیستی تولید كرد.

سیاسی نبود ولی بنیان اندیشه سیاسی نوین علمای شیعی ها این حوزه گرچه برای مدت
اساسی این اندیشه های در درون آن شكل گرفت و بدون شك نفس تشكیل آن از مؤلفه

آید. بطوری كه این اقدام بنیادی و بنیانی به نحوی غیر مستقیم بر اندیشه و تحوالت می بشمار
 عه ایران و شكل گیری انقالب اسالمی اثر گذاشت. تاریخی چند دهة جام

حائری یزدی در طول مدت مرجعیت عامة خود كوشید تمام توان و قدرت خود را صرف 
حفظ و تداوم حوزه نماید و از این رو هیچ گاه در سطح رهبری سیاسی قرار نگرفت. 

آن در تحول  شد كه دانش آموختگانای اما او باعث شكل گیری حركت فكریهای فعالیت
بعد نقش اساسی داشتند. حائری یزدی مرجعیت را در های تاریخی و فكری ایران در دهه

شرایط بحرانی به ایران منتقل كرد و با گسترش و توسعه حوزه نیروهای علمی را تربیت كرد 
مذهبی را كه ناتوانی در  -وسیع اجتماعیهای و بدین ترتیب یكی از معضالت اصلی حركت

بود، حل كرد. حركتی كه در نهایت روح حاكم بر ها اداره این نوع حركت كنترل و
 سكوالریستی رضاخان را عقیم كرد. های اندیشه

او بر خالف سایر شاگردان میرزای شیرازی نظیر آخوند خراسانی و عالمه نائینی، دارای 
ی د نظیر مشروطیت شركت فعالروحی غیر سیاسی بود و در وقایع سیاسی زمانه خو

 .(51: 1373)شریف، نداشت
 توان به دالیلی اشاره كرد:می برای عدم حضور او در صحنه سیاسی
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او در زمان مشروطه شاهد اختالف علما بر سر مسائل اجتماعی و سیاسی با نقش  -1
آفرینی استعمار انگلیس بود و به این دلیل خود را بر مسائل موجود درگیر نساخت و بر خالف 

د در بیشتر كارها و اختالفات آن روز دست بیگانگان در كار بوده است و با ظواهر معتقد بو
توسط روحانیت صورت گرفته است اما نفع آن را دیگران بردند و به این ها آنكه همه تالش

دلیل چون استعداد كافی و رشد الزم برای بهره برداری صحیح از امكانات مسلمانان را نمی 
 .(44: 1374)نیكو برش، در امور سیاسی دخالت نمی كرد هردید لب فرو بست و به ظا

روحانیت مهیا نیست و مردم بدلیل های حائری معتقد بود فضای جامعه برای حركت -2
نشان آن نیز آن است . (23: 1374)نیكو برش، دهة گذشته از علما جدا شده اند اتفاقات دو

ان پا خواهید این اذمی ه اگركند كمی كه به جریان حضرت علی )ع( و زهرا )س( اشاره
 ( 22 :1385)جعفریان،برجای بماند باید صبر كرد

های راهبرد حائری حفظ و گسترش حوزه علمیه بود. به این دلیل هم فعالیتترین مهم -3
 توان در این راستا ارزیابی كرد بطوری كه وقتی مورد انتقاد نورا... اصفهانی قرارمی او را
نیكو «)وی علمای ایران بریزد، حفظ حوزه چه سودی خواهد داشتچون آبر»گیرد كه می

)دوانی،  "دانممی من حفظ حوزه را از اهم مسائل"دهد می ( او پاسخ188، ص 1374برش، 
( این مسأله تا آنجا برای او مهم بود كه وقتی میرزا تقی شیرازی )میرزای دوم( 333:  1371

برگردد در جواب دعوت او نوشت كه ایران رو از او خواست در اواخر عمر خود به عراق 
به وجود بیاید. حتی دعوت ای به تباهی و فساد دارد و باید در ایران برای مبارزه با فساد حوزه

 .(53-52:  1374تواند به قم بیاید )نیكو برش، می كرد كه اگر او نیز
فرهنگی و اجتماعی داد از طریق می حائری برای نفوذ در جامعه و سیاست ترجیح -4

گام بردارد و معتقد بود نباید اظهار قدرت كرد تا مبادا دشمن حساس شود. باید دشمن 
احساس آرامش كند و مطمئن باشد تا روحانیت بتوانند كار خود را انجام دهند و نیرو توان 

زه ( او برای رسیدن به مقصود خود و نیز افزایش نفوذ حو54: 1374بیشتری بگیرند )كریمی، 
های رضاخان مبنی بر كاهش نفوذ روحانیت در جامعه به سایر فعالیتهای و مبارزه با خواسته

اجتماعی نظیر تأسیس كتابخانه، بیمارستان، آرامگاه عمومی و خانه سازی برای فقرا 
 توانستند به اهداف او كمك كنند.می ( روی آورد كه همگی55: 1381)كمالی،
كه او را معموالً فردی صبور و با حلم و دیرجوش شخصیتی عاد اب بر انچه گفته شد، عالوه

( بیانگر آن است كه دوری از سیاست ریشه در 158-352:  1374دانسته اند )نیكو برش، 
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فكری و اعتقادی او ندارد. از دید حائری دین و سیاست پیوندی تنگاتنگ دارند. های پایه
و پذیرفتن فقاهت و مرجعیت به هیچ وجه اصوالً بودن درون پایگاه فقهی و كالمی شیعی 

نمی تواند با نظریه جدایی دین از سیاست سازگار شود و این دو دیدگاه با هم دارای تعارض 
هستند چون جدای از مباحث كالمی و اعتقادی شیعه كه اساس اندیشه پیوند دین و سیاست 

، امر به معروف و نهی دهد. از نگاه فقهی نیز وجود ابوابی چون جهاد، قضاوتمی را شكل
نمایاند. از می از منكر، احكام تجاری و ... ارتباط نفوذ دین بر سیاست را ناگزیر و ناگریز

 طرف دیگر در فقه وجود مباحثی چون امور حسبیه و باب والیت فقها وجود دارد كه
توانند شدت نفوذ عالمان دینی در عرصه اجتماع و سیاست را دست كم در حد نظارت می

تقویت نمایند لذا برای حائری كه شاگرد میرزای شیرازی، شیخ فضل ا... نوری، و آخوند 
ترین دینی و اجرای احكام شرع اهمیت داشته است و منطقیهای خراسانی بود احیای ارزش

هدف او از تأسیس حوزة قم چیزی جز ساختن جامعه و از طریق آن سیاست بر مبنای این 
نفر هستند كه بسیاری از آنها از  600تربیت شده او كه بالغ بر  نیست كما اینكه شاگردان

  .(247: 1374)نیكو برش، در مقابل حكومت پهلوی بوده اند مبارزان
حائری یزدی اگر نمی دانست كه حوزه او در آینده چه نتایجی به همراه خواهد داشت 

فرهنگ دینی،  برای حفظ روحانیت وها دانست كه یكی از بهترین سیاستمی دست كم
 حفظ حوزه و تحكیم بخشیدن به قدرت ان است. 

واكنش علما در مقابل شرایط نوین فكری و سیاسی ترین تأسیس این حوزه در واقع مهم
را به همراه ای بود كه با نوسازی و توسعه آموزشی مذهبی، دستاوردهای آموزشی گسترده

توسعه و تحكیم داد و قم در درجه  داشت . این دستاوردها را بعدها محمد حسین بروجردی
روحانی نخست به پایگاه آموزش اسالمی و سپس بعنوان مركز مبارزه جویی فعاالن سیاسی 

 .(106:  1383)درخشه، تبدیل شد
 تعامل نظر و عمل شیعه در عصر پهلوی -3

همانطور كه گفته شد دو گرایش عمدة سكوت و مقابله در برابر رویكردهای ضد دینی 
توان رویكرد علما می در میان علمای شیعی عصر پهلوی اول پدید آمد. در این میان رضاخان

را به رضاخان را به دو قسمت قبل از آغاز سلطنت و طرح جمهوری خواهی او و پس از آغاز 
 سلطنت تقسیم كرد.

الف( رضاخان و موضع علمای شیعه نسبت به قضیه جمهوری خواهی او )پیش 
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 از سلطنت(

نحوة مواجهة علمای شیعه در برابر جمهوری خواهی رضاخان تقریباً اتفاق در مورد  
اشتراك نظر وجود داشت بطوری كه تقریباً تمام علمای تراز اول كشور به خصوص 
روحانیت تهران و علی الخصوص مدرس و خالصی زاده با این طرح مخالفت كردند و مانع 

یانه، ستیزه جویانه، انفعالی و محافظه كارانه تحقق آن شدند. كه البته چند رویكرد مقاومت جو
 در این مورد تامل تفكیك است:
 رویکرد مخالف انفعالی 

این رویكرد بیشتر متعلق به موسس حوزه علمیه قم آیت ا... عبدالكریم حائری یزدی 
است. او با میل و مشی عدم دخالت دخالت در سیاست، از هیچ یك از دو رویكرد ستیزه 

رضاخان گرچه های محافظه كارانه حمایت نكرد و در برابر این اقدام و تالش جویانه و یا
كامال مخالف بود اما سكوت كرد و تنها در صدور اعالمیه در مخالفت با جمهوری بسنده 

م حوزه علمیة قم خللی تآسیس و قواهای كرد و ترجیح داد از تالش او برای پی ریزی زمینه
 .(146: 1381)نیكو برش، دارد نشود

 رویکرد مخالف و محافظه کارانه 
این رویكرد توسط علمای تبعیدی از عراق یعنی آیت ا... نائینی و آیت ا... آقا جمال 
اصفهانی صورت گرفت. آنها با توجه به جنبة تأمین امنیت توسط رضاخان در زمانی كه 

را راه مسالمت بخاطر فشارهای ملك فیصل به ایران آمده بودند ترجیح دادند مخالفت خود 
آمیز اعالم نمایند. آنها در حوزه علمیه مجموعه جلساتی تشكیل دادند و برآن مبنا قرار شد 
طی مذاكره با سردار سپه او را مجاب كنند كه خطری از سوی احمدشاه قاجار وجود ندارد 

 (188-191:  1364و طبق قانون اساسی از نیروی مطلق محروم شده است )حائری، 
ب آنها با تغییر رژیم و ایجاد جمهوری توسط رضا خان مخالفت كرده و آن را بدین ترتی

غیر ضروری شمرده و بقای حكومت به شكل مشروطه را خاطر نشان كردند. البته موضع آنها 
شود اما به هر حال نشان می در مقابل موضع اشخاصی چون مدرس به نوعی انفعالی محسوب

 رضاخان موافق نیستند. دادند كه چندان با جمهوری خواهی
علت مخالفت آنان نیز آن بود كه آنها معتقد بودند بر خالف حكومت مشروطه، 
جمهوری خواهی داعیة جدایی دین از دولت و سیاست از دیانت را دارا است و نمونة عینی 

 ( 129-131:  1389آن را نیز در كشور تركیه دیده بودند )كریمی،
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 و ستیزه جویانهرویکرد مخالف مقاومت طلبانه 

های چهرة مخالف جمهوری خواهی رضاخانی، سید حسن مدرس بود كه تالشترین مهم
فراوان او چه در داخل و چه بیرون از مجلس مانع از تصویب الیحة جمهوریت شد. مدرس 
علی رغم سابقة بسیار درخشان مبارزاتی علیه استبداد قاجاریه در مقابل تحقق رژیم جمهوری 

 نمود موضعی كامالً مخالف اتخاذ نمود. می موجه تر از رژیم سلطنتیكه ظاهراً 
او برابر با اعالم خود با جمهوری واقعی مخالف نبود، و حتی آن را تحت شرایطی با اسالم 

با این ترفند در صدد هستند زمام امور كشور را با ها دانست و معتقد بود انگلیسیمی سازگار
او از آن  .(865-866:  2، ج 1361در دست گیرند )مكی،  حكومتی مستبد و دست نشانده

كرد و اعتقاد داشت هدف این حركت می رو با تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی مخالفت
آن است كه حیات ملی ایران دستخوش تغییر اساسی قرار دهد چیزی كه با وجود رژیم قاجار 

و ها گرفت كه با همه ضعفمی انجام آن امكان نداشت. علت این امر از آنجا نشأت
پادشاهان قاجار داشتند، در آن دوران روحانیت اعتبار ویژه خود را داشت و در های كاستی

كرد اما با تغییر سلطنت، این دوره دستخوش می ایفاای آن زمان مجلس نیز نقش تعیین كننده
 شد. می جّدیهای حوادث فراوان و آسیب

ان جمهوری خواهی آن بود كه سردمدار و رهبری آن پس علت مخالفت مدرس با جری
بر عهدة رضاخان بود و در واقع مدرس با جمهوری رضاخانی مخالفت داشت. چون با فراست 
سیاسی و آینده نگری خاصی كه داشت در پس پردة جمهوری خواهی رضاخانی، برباد رفتن 

كرد. می ه شد( را مشاهدهدستاوردهای مشروطیت و زیر پا نهاده شدن قانون اساسی )چنان ك
 بنابراین نمی توانست در برابر این اقدامات ساكت مانده و تنها تماشاگر باشد.

های ش( فرزند شیخ مهدی خالصی نیز از تبعیدی 1266-1342آیت ا... خالصی زاده )
م( به  1933جریان اعتراض علمای عتبات به انتخابات عمومی و ایجاد مجلس موسس عراق )

 زیادی در رد آن صورتهای د. او نیز در خالل وقایع جمهوری خواهی روشنگریایران بو
داد. آیت ا... خالصی در خالل وقایع مرتبط با جمهوری خواهی و طرفداران این طرح می

رضاخان، با شكل دادن اعتراضی مردم را به سمت مجلس شورا هدایت كرد تا بلكه بتواند 
ه حكومت جمهوری نماید. نمایندگان جمهوری خواه نمایندگان را مجاب به رای منفی ب

ش الیحة جمهوریت را طرح و آن را  1303قصد داشتند به هر طریق ممكن تا قبل از نوروز 
شود و در آن می موكول 1303تصویب كنند اما موفق نمی شوند و تصویب آن به جلسه دوم 



 ...و نقش آن عهیش یاسیس شهیدر اند یاسیو عمل س هیتعامل نظر                                            80

یرون آن مانع از تصویب جلسه مدرس بالطایف الحیل و نیز جمع كردن مردم در مجلس و ب
 (   116-114: 1389شود.)كریمی،می آن
 تاج گذاری و آغاز دوره سلطنت:_ ب 

رضاخان از یكدستی بیشتری برخوردار های در این دوره رویكرد علما نسبت به سیاست
است و گرچه شیوه عمل آنها متفاوت است اما در كل اكثریت قریب به اتفاق روحانیت با 

مخالف بودند و البته بیشترین مقاومت و فعالیت علما در این دوره صورت او های سیاست
 گرفته است كه در ادامه اهم آنها مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 عمل سیاسی روحانیون و تغییر لباس مردان و کشف حجاب 
قدرت مطلقه خود، تغییر شكل های رضاخان برای استوار كردن پایههای یكی از سیاست

(، 38: 1356مردان بود. او با این كار تصمیم داشت ضمن غربی سازی ایران )صفایی، لباس 
( و از آن 194:  1368مذهبی در زندگی اجتماعی را كمرنگ ساخته )هاكس، های مالك

برای عادی سازی تغییر پوشش زنان و كشف حجاب )مركز بررسی ...، ای بعنوان مقدمه
 ( استفاده نماید. 81: 1378

در برابر این واقعه ها روحانیون در برابر تغییر لباس یكسان نبود و البته مقاومتواكنش 
 ( 40: 1366چندان شفاف و یكدست نبود. )زنجانی، 

بزرگی برای كشف حجاب برداشت. های اما رضاخان با زمینه سازی در این زمینه گام
بدون پوشش خانواده ش، و حضور  1307در سال ها تغییر پوشش زنهای پس از آغاز زمزمه

رضاشاه در شهر قم و حرم حضرت معصومه )س( روحانیون و در رأس آنها آیت ا... شیخ 
 محمد تقی بافقی پیامی قاطعانه صادر كردند. 

كنید؟ و اگر مسلمان هستید، پس چرا كشف می اگر شما غیر مسلمانید، در این مكان چه»
ئله روحانیون دو موضع عمده تقیه و مبارزه ( در این مس286:  1361)مكی، « حجاب كرده اید.

از علمای دینی در تهران، قم و نجف از هرگونه مخالفت علنی ای را پیشه كردند. عده
كنند و جمعی نظیر مراجع دینی معروف می كنند و موضع سكوت را انتخابمی خودداری

خویی، سید عبداهلل آقازاده كفایی، حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی، سید علی اكبر 
درگیری جدی روحانیون با های گیرند. اولین زمینهمی شیرازی در جبهه مبارزه جویی قرار

تغییر در پوشش زنان، همزمان با آغاز مراسم جشن در مدرسه شاپور شیراز در فروردین 
شود. پس از تصمیم جدی شاه برای می ش با حضور وزیر معارف وقت آغاز و علنی1314
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پوشش زنان، با توصیه اكید روحانیون سرشناسی چون حاج میرزا مهدوی بروجردی، تغییر 
ش تلگرافی مبنی بر نگرانی از روند كشف حجاب 1314تیرماه  11آیت ا... حائری در تاریخ 
( در اینجا شاه دستور بازداشت و تبعید تعدادی از 56:  1373صادر كرد )شریف رازی،

یخ حسین قمی، حاج شیخ علی اصغر سالمت، شیخ مهدی روحانیون مخالف از جمله: آقا ش
كند. و حائری یزدی را نسبت به تخریب می را صادرای مازندرانی و حاج میرزا خلیل كمره

 ( در اینجا آیت ا... حائری موضع سكوت اختیار161:  1368كند. )شكوری، می حوزه تهدید
 دهد.می كند و مصلحت بقای حوزه را به هر چیز دیگری ترجیحمی

كنند می نمایند و بیشتر تالشمی آیت ا... بهبانی و حاج سید محمد امام جمعه نیز تقیه پیشه
 داد اجتنابمی نقش میانجی ایفا نمایند اما از شركت در مجالس اجباری كه رضا شاه ترتیب

ی نمودند و در راستامی كردند. البته آنها در سطح جامعه اقدام به نهی از بی حجابیمی
كردند. بطوری كه می نرم اقدام به تألیف كتاب و رسایل مختلف در این زمینههای فعالیت

 (499:  1378رساالت و كتب زیادی در این زمینه تألیف شد. )بصیرت منش، 
اما مشهورترین علمای مخالف و مبارز كه مشی مبارزه طلبی در موضع گیری نسبت به 

عظام حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی، آقازاده این مسأله را انتخاب كردند آیات 
 فرزند آیت ا... خراسانی، آشتیانی و سید عبدا... شیرازی بودند.

پس از اجرای مراسم جشن مدرسه شاپور شیراز، در مدرسه فردوسی مشهد نیز اتفاق 
شروع مشابهی افتاد و شخص رضاشاه در این مجلس كه با استقبال بدون پوشش دختران از او 

شد، شركت داشت. پس از این جشن در تهران نیز طی جشنی علی اصغر حكمت نظر ر 
ضاخان در مورد كشف لباس را علنی كرد و این باعث شد مردم مشهد با حضور در منزل 
علما نسبت به این امر مخالفت كنند. حاج آقا حسین قمی علی رغم مخالفت برخی روحانیون 

یمت به تهران جهت مذاكره با شاه گرفت كه البته پس از ش تصمیم به عز1314تیر  8در 
 (36:  1365رسیدن به تهران در محل اقامت خود زندانی شد. )سجادی و ... 

پس از این اتفاق علمای مشهد روشنگری پیرامون این مسأله را آغاز كردند و دامنه 
صحن مسجد گوهرشاد  و اعتراضات گوناگون در منازل علما بهها اعتراضات آنها از سخنرانی

و حرم امام رضا )ع( كشیده شد. این اعتراضات توسط دولت رضاشاه طی سه روز 
نظیر آقازاده، ای برخوردهای خونین در مسجد گوهرشاد در هم شكسته شد و علمای برجسته

سید عبدا... شیرازی، سید علی اكبر خویی، سید یونس اردبیلی، شیخ هاشم قزوینی و ... 
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( اما بدلیل نفوذ آیت ا... آشتیانی 294:  1326ید و یا زندانی شدند. )ادیب هروی، دستگیر، تبع
 تنها او را تحت نظر قرار داد. 

با شركت در جشن فارغ التحصیلی  1314دی  17پس از حادثه مشهد وزیر معارف در 
ت دانشسرای مقدماتی، آن روز را روز رسمی تغییر پوشش زنان پیشنهاد داد كه مورد موافق

 رضاشاه قرار گرفت. 
روش دیگری كه برای مبارزه با این مسأله توسط برخی از روحانیون در نظر گرفته شد 

 (504:  1378مهاجرت به عتبات عالیات بود كه برخی از آن یاد كرده اند )بصیرت منش، 
 عمل سیاسی روحانیون علیه نظام اجباری

 1304خرداد  16پنجم و تصویب آن در پس از ارائه الیحه نظام اجباری به مجلس دوره 
روحانیون در برابر آن مقاومت كردند. اصرار رضاشاه برای اجرای این قانون كه در راستای 

 گرفت در واقع موقعیت علمای شیعه در جامعه را به خطرمی اصالحات غیر دینی صورت
گرفتند چون می انداخت، ضمن انكه در این طرح به نوعی روحانیون تحت نظر دولت قرارمی

شدند كه در امتحانی كه تحت نظر دولت می تنها روحانیونی از خدمت وظیفه عمومی معاف
 (178:  1382كردند. )امینی، می شد نمره قبولی دریافتمی برگزار

علیه این قانون ابتدا در شهر اصفهان و سپس در سایر ای به این دلیل اعتراضات گسترده
آنها قیام آیت ا... حاج آقا نورا... نجفی اصفهانی بود. مردم با ترین همشهرها به راه افتاد كه م

توسل به پیشوایان مذهبی در این زمینه به منزل علمایی چون حاج آقا نورالدین نجفی 
اصفهانی، مالحسین فشاركی، سید العراقین و شریعتمدار اصفهانی روی آوردند )مرسلوند، 

1373  :200-199 ) 
تراض به این سیاست به رهبری حاج آقا نورا... نجفی اصفهانی جمعی از در نهایت در اع

دی همان سال به قم مهاجرت كردند كه  4تا  1306روحانیون و طالب در یكم شهریور 
 ( 370:  1369توسط آیت ا... حائری استقبال با شكوهی از آنها به عمل آمد )نجفی، 

را تشكیل داد و ضمن « نیّه مهاجرین قمهیئت علمیّه و روحا»آیت ا... نجفی پس از آن 
برای پیوستن به این قیام ها ارسال دعوت نامه هایی به مجتهدین و روحانیون ایران، از آن

( كه علمایی از شیراز، همدان، 416:  1361بعنوان وظیفه شرعی دعوت بعمل آورد )مكی، 
 (385:  1369خراسان، كاشان، خمین و ... به جمع مهاجرین پیوستند )نجفی، 
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خود از دولت را اعالم كردند كه اعم مواد آن های آنها همچنین طی تلگرافی خواسته
 بشرح زیر است.

 جلوگیری یا اصالح و تعدیل قانون نظام وظیفه  -1
 متمم قانون اساسی 2نفر از مجتهدین بر مصوبات مجلس، مطابق اصل  5نظارت  -2
 جلوگیری كامل از منهیّات شرعیّه  -3
 ابقا و تثبیت محاضر شرع، زیر نظر مجتهدان -4
 نظارت كامل در امر مطبوعات و امور مرتبط با چاپ اوراق مختلف  -5
 تعطیلی مدارس بیگانه -6
 (185:  1367تعیین یك فرد مناسب ناظر شرعیه در وزارت فرهنگ )مهدوی،  -7

راضات عمومی آیت ا... نجفی اصفهانی قانون نظام وظیفه را بعنوان پوششی برای اعت
جامعه قرار داد تا در سایه آن رضاخان و اعمال دین ستیزانه اش را مورد حمله قرار دهد. او 

 گوید: می در این زمینه
سخن از نظام اجباری و غیره نیست. اساساً این مرد بی سواد و الابالی و بی دین و مستبد »

ان نمی خورد، باید او را كنار و خودخواه و نوكر اجنبی است و به درد سلطنت و حكومت ایر
گذاشت و از سلطنت عزلش كرد و این كار آسانی است و ما خود این .... را كه باال برده 

 (149:  2، ج1367)مهدوی، « آوریم. می ایم، پایین
تیمور تاش برای خاتمه دادن به این مهاجرت با تأئید رضاخان در صدد به توپ بستن قم 

 (377:  1363دالیلی موفق نشد )هدایت، برآمد كه البته بنا به 
پس از مدتی مبادالت و نامه نگاری از طریق تلگراف در نهایت به فرمان رضاشاه یك 
هیأت برای مذاكره با مهاجرین عازم قم شد و طی مذاكراتی مفصل، نمایندگان دولت اغلب 

یند و مهاجرین شوند كه به آنها عمل نمامی پذیرند و متعهدمی مهاجرین راهای خواسته
:  1382بازگشت از قم را منوط به تصویب قانونی در مجلس شورای ملی كردند. )امینی، 

184) 
ش در 1306در این حین آیت ا... نجفی اصفهانی ظاهراً در اثر تزریق مواد سمی در دی 

: 1356قانون در مجلس شد. )صفایی،  ( و همین مانع طرح آن222:  1370گذشت )زاوشی، 
166) 
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 گیریتیجهن

شخصی و قدرت طلبانه های داخلی، ویژگیهای ضعف شاهان آخر قاجاریه، بروز جنگ
و ... همه دست به دست هم دادند و ها داخلی و مساعدت انگلیسیهای رضاخان ناآرامی

خاص ای حكومت پهلوی جانشین حكومت قاجاریه شد. این دوره در تاریخ شیعه دوره
دوره شخص شاه با تكیه بر دیكتاتوری، ناسیونالیسم افراطی و شود چون در این می محسوب

تجددگرایی در تالش بود به تز جدایی دین از سیاست دامن زند. در دوره حكومت پهلوی 
ای اول برای اولین بار این تز بعنوان خط مشی از جانب حكومت در نظر گرفته شده، مسأله

ناره گیری و انزوای روحانیت از امور سیاسی كه تاكنون در تاریخ ایران سابقه نداشت. با ك
در اوخر دوره قاجاریه به تبع سرخوردگی از جریانات پس از مشروطیت و نیز فشارهای 

ش، رضاخان با دست یافتن به قدرتی منسجم توانست با چرخش 1299رضاخان در كودتای 
ه، این تز را قبلی خود و پیروی از جریانات فكری و حكومتی تركیهای كاملی از سیاست

 خود بر این مبنا پی گیری و دنبال نماید. های بعنوان خط مشی حكومتی انتخاب و برنامه
در ابتدا خود را پشتیبان دین معرفی كرد و از این طریق برای به حاشیه كشانیدن  رضاخان

روحانیون مبارزی چون مدرس استفاده كرد و از این طریق توانست الاقل مردم و برخی از 
حانیون را نسبت به حكومت خود بی تفاوت كرده و آنها را از حالت مبارزه در آورد. رو

حتی او برای جلب نظر علما اقداماتی نظیر دیدار با علمای عتبات، حمایت از علمای شیعی 
در جریان واقعه حمله وهابیون به اماكن مقدسه در عربستان و ... انجام داد اما باالخره این 

 ضد مذهب او آغاز شد. های دوام نیاورد و سیاست رفتارها چندان
ترور و تبعید و كشتن مدرس، مسأله تغییر لباس، تغییرات در سیستم قضایی و آموزشی 
تأسیس سازمان اوقاف، كشف حجاب، برگزاری آزمون جواز عمامه، برقراری خدمت وظیفه 

ائر مذهبی به بهانه عمومی، تأسیس موسسه پرورش افكار و وعظ و خطابه، جلوگیری از شع
 توان در این راستا مطرح نمود.می مبارزه با خرافات و ... را معموالً 

روحانیون شیعی در این دوره در دو جبهه مبارزه با روشنفكران نظیر كسروی و ... و نیز 
توان در روحانیت شیعه می جبهة رضاشاه قرار گرفته بودند و از این رو معموالً دو مشی را

غ گرفت روحانیونی كه مشی و راهكار مبارزه را پیشه كردند كه در این میان اصیل سرا
شاخص این گروه هستند و روحانیونی كه های شخصی چون مدرس و خالصی زاده از چهره

نرم روی آورد و بهترین سیاست برای حفظ روحانیت و های معتقد بودند باید به فعالیت
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شاخص های به قدرت آن است كه از چهره فرهنگ دینی، حفظ حوزه و تحكیم بخشیدن
 آن آیت ا... حائری یزدی است. از این رو در هر دو دسته در یك راستا و با یك نگاه فعالیت

به لحاظ عملی متفاوت بود و گویی هر دو الزم و ملزوم ها كردند گرچه نوع نگاه آنمی
 یكدیگر بوده است 

سیاسی به دو دسته مخالف و محافظه كار از این منظر است كه روحانیون شیعی در عمل 
شوند و هر دو به نوعی در برابر رفتارهای می و مخالف و مقاومت طلب و مبارزه جو تقسیم

  .دادندمی ضد مذهب شاه واكنش نشان
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