
  ي انجمن ايراني تاريخ هنام مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  75ـ106، صص 1391ي چهاردهم، زمستان  سال چهارم، شماره
  

  مهاجرت علماي عتبات به ايران؛ بازتاب و پيامدهاي آن
  

 **محسن پرويش *،حجت فالح توتكار

  
  چكيده

شمسـي،   1302تـا   1301هـاي   ترين تحوالت ايران در اوايل سال يكي از بزرگ
 ها و علماي مشهوري در آن گرد بود كه شخصيت مهاجرت علماي عراق به ايران

  .اي در حوادث ايران ايفا كردند هم جمع شدند و نقش برجسته
ـ تحليلي مهاجرت علما به ايـران و بازتـاب و    اين پژوهش، با روش توصيفي

پيامدهاي آن را مورد توجه قرار داده است، مهاجرتي كه در دو زمان انجام گرفت، 
كه شيخ محمـد   ،مسي، همزمان با حكومت ملك فيصلش1301نخست در اواسط 

اي از فعاالن سياسي عراق بـه ايـران    زاده و سيدمحمد صدر به همراه عده خالصي
هايي نيز بدنبال داشت در اواخـر بهـار    موج دوم مهاجرت، كه بازتاب. تبعيد شدند

. شروع شد و طي آن مراجع و علماي طراز اول عتبات به ايران تبعيد شدند 1302
مهاجرت علما به ايران، بازتاب آن در جامعه، برخـورد علمـاي داخـل ايـران بـا      

هاي مهم اين مقالـه بـه    علماي مهاجر و نتايج و پيامدهاي اين رويداد از سرفصل
  .آيد شمار مي

  .علما، تبعيد، رضاخان، امنيت، آثار و پيامدها: هاي كليدي واژه

  
  
  

  

                                                
 )hojjat.fallah@yahoo.com. (المللي امام خميني قزوين استاديار گروه تاريخ دانشگاه بين *

. المللــي امــام خمينــي قــزوين    شــگاه بــين تــاريخ ايــران اســالمي دان   دانشــجوي دكتــري  **
)mohsen.parvish@yahoo.com(  

 14/05/92: ـ تاريخ تاييد 25/11/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه

اي كه در بين مردم داشـتند، نقـش    ن به سبب نفوذ گستردهدر تاريخ سياسي ايران، روحانيو
روحانيون به دليل وقايع پس از مشروطه، بـه  . كردند اي در جامعه ايفا مي اساسي و برجسته

هاي رضاخان و هـوادارانش در   تدريج به عدم مداخله در سياست گرايش يافتند، اما تالش
. ها را دوباره به صحنه سياسـت كشـاند  بسياري از آن در ايران، نظام جمهوري برپاييجهت 

تالش دولت انگلستان در به قدرت رساندن ملك فيصل در عراق، كه بـا انعقـاد قـراردادي    
ه رسـميت شـناخته نشـد و خواسـتار خـروج         صورت پذيرفت، از سوي علماي ايرانـي ـب

 طلبـي  از سويي، تالش علماي عراق در مبارزات اسـتقالل . نيروهاي انگليس از عراق شدند
سـيد محمـد    زاده و خالصـي  شيخ محمد(باعث شد دولت عراق دو تن از علماي سرشناس 

متعاقب اين عمل حكومت عراق، علماي ايراني نجف و كربال به عنـوان  . را تبعيد كند) صدر
اين علما خواستار ثبات هرچه . اعتراض به ايران آمدند، در واقع، تنها پايگاه آنان ايران بود

ايـن  . ايجاد حكومتي متمركز بودند تا در صورت لزوم از آنان حمايت كنـد تر ايران و  سريع
هـاي ايجـاد شـده عليـه      شد تا رضاخان با حمايت علماي مهـاجر، مخالفـت   اقدام موجب

 اي كتابخانـه  منـابع  پايـه  بـر  تحليلي و توصيفي روشي با حاضر، مقاله. خويش را مهار كند
تبعيـد علمـا بـه ايـران، چـه بازتـاب و        اين سؤال اساسي است كـه  به پاسخگويي درصدد

  پيامدهايي به دنبال داشته است؟
سؤاالت مطرح شده ديگر، اين است كه نحوه برخورد علماي سـاكن ايـران بـا علمـاي     
تبعيدي چگونه بوده است؟ و اينكه چرا علماي مهاجر، قم را براي سكونت خود برگزيدند؟ 

  ه است يا خير؟ و نهايتاً اينكه آيا مهاجرت علما اجباري بود
 پاسـخ  در آثار و نتايج تبعيـد علمـا بـه ايـران،     كشيدن تصوير به ضمنحاضر،  نوشتار

روحانيون تبعيدي از دولت و به خصوص شيخ عبدالكريم  كند مى اثبات مذكور، هاى پرسش
العمل شديدي داشتند، كـه خواسـته آنهـا بـا نحـوه برخـورد حـائري         حائري، انتظار عكس

علت انتخـاب قـم نيـز از سـوي علمـاي      . عث نوعي كدورت از ايران شدبرآورده نشد و با
  .تبعيدي موقعيت مكاني آن بوده است
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  مواضع علما در برابر سلطنت فيصل

در پي پيروزي متفقين در جنگ جهاني اول، سقوط امپراتوري عثماني و تجزيه قلمـرو آن،  
راي قبضـه    هـا تـال   شامل عراق، سوريه، مصر، عربستان و لبنان؛ انگليسـي  ش وسـيعي را ـب

زمـان بـا انجـام مباحـث طـوالني در       هم. حكومت عراق به دست عوامل خود، آغاز كردند
ها  هاي اشغالي، انگليسي اداره سرزمين هنحو ي پس از جنگ، درباره المللي هاي بين كنفرانس

مسـي،  ش 1299در اوايل . النهرين به تحكيم استيالي خود و اداره آنجا سرگرم بودند در بين
به دنبال كنفرانس سن رمو، قيموميت انگلستان بر اين سرزمين، آغاز و نام آنجـا رسـماً بـه    

 يعليـه قـوا   ،مراجـع شـيعه   يبه رهبر يمردم يرو، در عراق نهضت از اين. عراق مشهور شد
ها حكم جهـاد صـادر    ياشغالگر انگليس آغاز شد و مراجع تقليد شيعه در مقابله با انگليس

 اللّـه  آيـت  فتوا از سوي صدور ميان، اين در .يز در جبهه جنگ حضور يافتندده و خود نكر
در  هـا  انگليسـي  بـا  شـيعه  روحانيت مبارزات  شروع در عطفي نقطه شيرازي و ديگر علما،

 مسـلمان  بـر  نداشـت  حـق  مسـلمانان  جز كس هيچ مزبور، فتواي اساس بر .بود النهرين بين
سؤالي در ارتباط با حكومـت غيرمسـلمان بـر     شيرازي در پاسخ به يميرزا1.كند حكومت

مسلمان، با استناد به آيات شريف قرآن، توليت غيرمسلمانان را بر مسـلمين حـرام دانسـته    
از . الشريعه اصفهاني رهبري جنـبش را برعهـده گرفـت    از درگذشت ايشان، شيخ پس 2.بود

  .اين به بعد، جنبش با شدت و ضعف تداوم يافت
ريزي براي برپـايي رژيـم    در عراق، آنان شروع به برنامه ستاننگلبا شكست طرح اوليه ا

در عراق، سازمان  دولت اين كشورويلسون، نماينده . كردند ستانالحمايه انگل عربي اما تحت
در مورد وضـعيت  . كرد اداري خود را در بغداد مستقر كرد و عمالً بر مسلمانان حكومت مي

مكـه،   شـريف   از سران فيصل، ملك تحت لواي يسلطنت رژيم عراق نيز، برقراري حكومت
 عـراق  پادشـاهي   به فيصل پرسي، ملك همه از انجام مقرر شد پس ترتيب، بدين  3.تأييد شد

شـد   انجام )كاكس سرپرسي( انگليس  عالي كميسر و نماينده نظارت تحت پرسي همه .برسد

                                                
ـ  مهـوش  ترجمـه  ،عراق انيعيش ياسالم نهضت، )1373(ي جويس، ليو. ان .1 ـ : تهـران  ،يغالم ات، اطالع

 .33ص
ـ چيچا كـاظم  ترجمـه  ،عـراق  ياسالم درانقالب انيعيش نهضت ،)1364( ي،سيفهدنف عبداهللا .2 : تهـران  ان،ي
 .107، صريركبيام
 .173ـ174، صصهانيك :تهران ،انهيخاورم در بحران يها شهير ،)1309(احمدي،  ديحم .3
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از  .شـد  عـراق  دشـاه پا فيصل ملك) 1300 شهريور اول(سال  همان اوت 23 در و متعاقباً
دانستند با زمامداري او  مي اق وي را از عمال انگلستانآنجا كه شيعيان و رهبران مذهبي عر

انتخاب ملك فيصل و شروع سلطنت او در عراق هنگـامي  . در عراق به مخالفت برخاستند
ايـن  . ها مشخص شـود  شد كه تكليف رابطه بين سلطنت و لشكر جديد با انگليسي كامل مي

  .و عراق امكان پذير بود ستاناي بين انگل با تهيه و امضاي معاهده مهم،
در پي اين تصميم، فيصل ضمن تشكيل كابينـه، برگـزاري انتخابـات عمـومي را بـراي      

الشريعه اصفهاني، عمـالً   در چنين شرايطي با فوت شيخ. تشكيل مجلس مؤسسان اعالم كرد
دابوالحسـن اصـفهاني و ميـرزاي    رهبري شيعيان عراق در دست شيخ مهدي خالصـي و سي 

و  ياللّه نـائين  تآيدر اين زمان،  ي،مأموران انگليس يطبق گزارش رسم. نائيني قرار گرفت
ه ويـژه شـيخ مهـد     ميان علما،ي هاي ارتباط .كردندبه مبارزه  شروع عراق يساير علما  يـب

ن لـزوم  پيرامـو  ،در نجـف  ينـائين ي و ميـرزا ي كاظمين با سيدابوالحسن اصفهان در يخالص
علت صدور فتوا اين بود كه  .برقرار گرديد ،شركت در انتخابات عدمبر  مبني يفتواي صدور

النهرين را به رسميت بشناسد و استقالل  حكومت فيصل قصد داشت قيموميت بريتانيا بر بين
چندين فتـوا از سـوي علمـا،    . و تماميت ارضي كشور را به نفع سلطنت خويش قرباني كند

هـا بـر ضـد حكومـت      فيصل صادر شـد؛ كـه نقـش مهمـي در بسـيج تـوده      عليه حكومت 
سيد ابوالحسن اصفهاني فتواي مشهور خود را  1302در يازدهم خرداد . نشانده داشت دست

صادر كرد، او دخالت در انتخابات را حرام دانست و اعالم كرد اين حكـم را سـابقاً داده و   
  .كماكان به قوت خود باقي است

، كـرد  ايفـا  عـراق  در موجـود  حكومـت  برضـد  اساسـي  نقـش  كـه  نيروحانيو از يكي
 .شـود  اختصار به زندگاني سياسـي ايشـان پرداختـه مـي     به لذابود،  اصفهاني سيدابوالحسن

 ،لنجـان  محـالت  از ،سـه يمد كوچـك  يروسـتا  او، زادگاه. شد متولد ق1284 در ياصفهان
 وبه اتمـام رسـاند    محل تولدش  هيقر در را ييابتدا التيتحص ياصفهان 1.است  بوده اصفهان

 آن ماوردين  مدرسه در را علوم مقدمات و رفت اصفهان  هيعلم  حوزه به غبلو لياوا در آنگاه
ـ تكم بـه  ،حوزه آن بزرگ استادان محضردر  .رساند انجام به شهر ـ  علـوم  لي ـ  و ينقل  يعقل

 راه حـوزه  نيا استادان اصول و فقه خارج درس به فقه، سطوح گذراندن از پس و پرداخت
                                                

 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه :تهران اسالم، و رانيا  دانشنامه ،»ياصفهان ابوالحسن« ،)1365( ي،علينقي منزو. 1
 .943ص
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 ادي او از نشان و نام بهاصفهاني  كه ياستاد تنها اصفهان،  حوزه در استادانش انيم در .افتي
  1.استبوده  )ق 1333.د(ي كاشان محمد مال آخوند ، كرده

 يرهبـر ، بود فعال عراق در عهيش تيروحان ياستعمار ضد  مبارزه در نيهمچن ياصفهان
 از پـس  كـه  ،داشـت  عهده بر )كوچك يرزايم  به فمعرو(ي رازيش يمحمدتق را نهضت نيا

 خود اطاتياحت يرازيش يمحمدتق .بود دهيرس تيمرجع به يزدي  ييطباطبا محمدكاظم ديس
 .كرد يمعرف تيمرجع   ستهيشا هيفق دو از يكي را او خود، از پس و داد ارجاع ياصفهان  به را
ـ گ موضـع  در بعـد  هـا  لسـا  ،ياصفهان و يرازيش يمحمدتق نيب ياسيس نظر وحدت نيا  يري

 .م1923/ق1341 در عـراق  در نشـانده  دسـت   يپادشـاه  ميرژ و ستانانگل ضد بر ياصفهان
 مجلـس  انتخابـات  ،)م1925/ ق1343.د( يخالصـ  يمهـد  خيشـ  سـال،  آن در .شد متبلور

 حجـاز  بـه  هـا  يسـ يانگل از سوي ليدل نيهم بهزماني كه  و 2كرده ميتحر را عراق سسانؤم
 انيعيشـ  ايي هياعالم و طي رفت كربال به نجف از اعتراض عنوان به  ياصفهان؛ بود شده ديتبع
ـ   دولت لذا 3.دكر مكلف مسلمانان بر »كفار تسلط« از يريجلوگ به را  و ياصـفهان  ،سيانگل
 در را ي،شهرســتان يعلــ ديســ و ينيينــا نيحســ رزايــم جملــه از ،عهيشــ رهبــران گــريد

  نشـانده  دسـت  دولـت  و يسـ يانگل يفرمانروا قبت،عا .كرد ديتبع رانيا به. م1922/ق1341
 بازگشـت  بـه  سـرانجام  و رانيا به حجاز از يخالص دگاهيتبع ضيتعو به ،عراق در سيانگل
ـ  در .داد  تيرضـا  عـراق  بـه  رانيا از عهيش ديتقل مراجع همه  و ياصـفهان  ،ايـن تصـميم   يپ

يعنـي   خـود  اهـداف  بـه  دنيرس بدونـ   رانيا در اقامت ماه ازدهي حدود از پس همراهانش
 سـان ين 22/ق 1342 رمضـان 18 در ـ   عـراق  از يسـ ينگلا متجـاوز  كـافران  راندن رونيب

  .نددكر معاودت عراق  به1924
اين وضع ادامه داشت تـا  . طوركه گفته شد، اكثر علماي عراق از فتوا پيروي كردند همان

تحـريم   يفتـوا ي هانسيدابوالحسن اصفاعالم كرد  يحاكم شهر كربال در ضمن تلگراف كه اين
شـده نـزد    يـاد  يفتواو كرده  ينيز از او پيرو ينائين يامضا و ميرزا انتخابات را شركت در
كاظمين، از جمله سيدحسن ي علما ديگراو و سپس . ه استفرستاد شد يخالص يشيخ مهد

                                                
 .332ص للمطبوعات، دارالتعارف :روتيب ،9ج ،عهيالش انياع ،)ق1403(ي، عامل جبل نيمحسن ام ديس. 1
 كاووسـي  محمدحسـن  كوشـش  بـه  ،)1375(، اول جهاني جنگ در عظام مراجع و علما جهاديه فتاوي .2

 .113ـ114صص ه،امورخارج وزارت اسناد انتشارات :تهران صالحي، نصراهللا و عراقي
 .279ص داب،اآل مطبعه :نجف ،1ج ،الرجعه و عهيالش ،)ق1385(ي، نجف يطبس محمدرضا. 3
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ها چنان جوي به وجود آمد كه شيخ مهـدي   در پي اين تحريم .صدر، زير فتوا را مهر كردند
علمـا   از در همـين زمينـه،   1.صي رد تحريم انتخابات را برابر با رد حكم خـدا دانسـت  خال

علمـا و   انـد يـا نـه؟    انتخابات را تحـريم كـرده   شركت در يآيا آنان به راست، كه استفتا شد
خـود را در پاسـخ آن    يفتـوا  ياصـفهان  ي ومانند نائين ،بودند يمقام رهبر كه در يمجتهدان
ما انتخابات و شركت مردم عراق در آن را تحريم  !يآر«: نوشت يئيننا .صادركردنداستفتا 

بدان كند دسـتور خـدا و    يكمترين كمك يا كه در انتخابات شركت جويد و يايم و كس كرده
  2.»پيامبر و اوليا را زيرپا گذاشته است

مهاجرت و تبعيد علما و روحانيون از عتبات به ايران، ريشه در مخالفت صريح آنان بـا  
مواد مختلف معاهـده مزبـور،   . دارد) 1341صفر1922/19اكتبر10(عاهده عراق و انگليس م

شامل نظارت و تضمين قيموميت انگليس بر عراق در چارچوب مصوبات جامعه ملل بـود؛  
تــرين  و براسـاس آن، امــور مـالي، نيروهــاي نظــامي و سياسـت خــارجي در شـمار مهــم    

توانسـت مـورد    چنـين وضـعيتي نمـي   . بـود  هاي نظارت و كنترل انگليس بر عراق سرفصل
طلب عراقي، بويژه روحانيت شيعه و مراجع مقيم عتبـات،   موافقت نيروهاي سياسي استقالل

شـد؛   رسد آنچـه سـبب حساسـيت بيشـتر علمـا مـي       باشد؛ عالوه بر موارد فوق، به نظر مي
اه عـراق  اعليحضـرت پادشـ  «بر اساس معاهده سوم، . هاي سوم و دوازدهم معاهده بود ماده

شود يك قانون اساسي براي تقديم مجلس مؤسسان عراق تهيه و تـدوين   متعهد مي) فيصل(
قانون مزبور، نبايد منافي با مقررات عهدنامه حاضر باشد . كرده و آن را به مورد اجرا گذارد

در ماده دوازدهم آن . »...و بايستي حقوق و آمال و منافع كليه سكنه عراق را رعايت نمايد
مملكـت   در« : هاي مذهبي بود، قيـد شـده اسـت    هده، كه در مورد آزادي فعاليت هيئتمعا

عراق هيچ اقدامي براي مخالفت يا مداخله در كارهاي مبلغين يا تفاوت بين آنها به مناسبت 
اختالف معتقدات مذهبي يا هيئت به عمل نخواهد آمد، مشروط به اينكـه تعليمـات مزبـور    

   3.»حسن جريان امور حكومت نباشد منافي با انتظام عمومي و
انتشار اخبار مربوط به انجام مذاكرات مقـدماتي دو جانبـه، بـين مقامـات انگليسـي و      
عراقي، در خصوص امضاي معاهده مذكور، مخالفت مستمر و پيگير علمـا و مراجـع تقليـد    

                                                
 .2ص ،)1302تير؛ سرطانهفتم ( ،1397ش ايران، روزنامه. 1
 .174ص اميركبير، :تهران ،مشروطيت و تشيع ،)1381(، عبدالهادي حائري .2
 .1303ـ42ـ24مارهش پرونده امورخارجه، وزارت تاريخي اسناد مركز .3
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شد، در وارد مرحله جديدي  1301ويژه از اواخر بهار  اين موضوع، به. عتبات را برانگيخت
اواخر خرداد اين سال، متحصنين در مسجد جـامع بغـداد بـراي گفتگـو بـا ملـك فيصـل        
نمايندگاني از ميان خود انتخاب كردند كه عبارت از سيدمحمد، پسر آقا سيدحسـن صـدر؛   
شيخ محمد، پسر شيخ مهدي خالصي؛ سيد داود، از وعاظ عرب؛ و شـيخ مهـدي بصـير، از    

ر آن    گ عدم نتيجه 1.وعاظ عرب بودند يري از مذاكره با ملك فيصل، نماينـدگان مزبـور را ـب
اوايـل  (چنـد روز بعـد   . داشت تا تلگرافي به شوراي جامعه ملل و دول بزرگ ارسال كنند

اهللا خالصي در اجتماع مردم، كه در اعتراض به اقـدامات دولـت عـراق و     آيت) 1301تيرماه
ودم و    من تا امروز مسئ« : ها انجام شده بود، گفت انگليسي وليت را به عهده خـود گرفتـه ـب

بيعت من در انتخاب فيصل مقيد به شرط بود و چون آن شرط منتفي شد لذا از امروز بيعت 
  2.»...خود را ملغي نمودم

  
  موج مهاجرت به سوي ايران

، فشار بر روحانيون مقيم عتبات كه خواهان استقالل 1302در اواخر خرداد و اوايل تيرماه 
هاي اعمال شده از سوي حكومت سبب ايجـاد انديشـه    محدوديت. ت يافتعراق بودند شد

اندكي بعد شـيخ مهـدي خالصـي و جمعـي     . مهاجرت به ايران، نزد برخي از روحانيون شد
روز ششـم تيـر مـاه، اصـفهاني و     . رسيد؛ دستگير شـدند  ديگر كه تعدادشان به هفده نفر مي

ل ايران در نجف ورود اين علما را روز قبـل  كنسو. اهللا نائيني از نجف وارد كربال شدند آيت
حاكم نظامي انگليس در كربال بر علما سخت گرفـت، ابتـدا مـانع پيوسـتن     . اطالع داده بود

روحانيون ديگر به آنها شد؛ همچنين با وجود فراهم نبودن وسايل مسافرت، آنها را مجبـور  
  3.شد حجاز تبعيد هب نيز يخالص يمهد شيخ 1341ذيقعده در. به خروج از كربال كرد

 جهـان  بـه  چشـم ، كـاظمين  توابـع  از، كرخ در ،1276هذيحج نهم در يخالصي محمدمهد
 فراگيـري  و تلمـذ  بـه  كـاظمين  و اشـرف  نجـف  نظير شهرهايي در خالصي اهللا آيت 4.گشود

 خراساني آخوند ،رشتي اهللا حبيب ميرزا ايشان اساتيد ترين مهم زا .پرداخت حوزوي دروس

                                                
 .قمري1340ـ16ـ4 شماره پرونده همان، .1
 .همانجا. 2
 .1ص ،)1302 سرطان ،13(، 52ش كار، روزنامه .3
 .147ص ،يمرعش اهللا تيآ مكتبه منشورا: قم ،2ج ،الرجال معارف ،)ق1405(، محمد حرزالدين. 4
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 جهاني جنگ جريان در ،خالصي اهللا آية فعاليت ترين مهم 1.نام برد بايد را يشيراز ميرزاي و
 .بود ،ها انگليسي دست به سرزمين آن اشغال از پس ،فيصل آمدن كار روي و عراق در اول،

ود  عثمـاني  امپراتـوري  ي هسـلط  تحـت  هنگـام  آن در كه عراق به انگليس تهاجم پي در  ـب
 و بـزرگ  شـهرهاي  مـذهبي  رهبران ديگر با همگام خالصي اهللا آيت )ش1293/  م 1914(

 و كـرد  مي حكم جهاد راه در مال بخشش وجوب به و تشويق مبارزه به را مردم عراق، مهم
 درصـدد همچنين  2.دكر منتشر »اسالم صداي« ي هروزنام در مقاالتي سلسله راستا، اين در

 فتـواي  ي هدربـار  مشترك يا هنظري به ،كاظمين علماي از متشكل اي جلسه برپايي با برآمد
 بـه  موافقـانش  همـراه  به ماند ناكام زمينه اين در چون ليكن ،يابد دست دشمنان عليه جهاد

 از يكـي  رهبـري  حتي و داد ادامه ،انگليس عليه مسلحانه ي همبارز ،خود پيشين استراتژي
 يتخوانهااس با بتوانم اگر« :گويد مي رابطه همين در وي. گرفت عهده بر را جنگ هاي جبهه

 اسـت  واجـب  من بر بگيرم، را يانگليس تانك يك يپيشرو يجلو دقيقه پنج يا دو ضعيفم،
 خواهنـد  جبهـه  به نيز مردم از يزياد هعد جبهه به رفتنم با اينكه حال بكنم، را كار اين كه

   3.»است تر سنگين من هوظيف رفت
ـ  ياصفهاني، الّله نائين تآيدر پي تبعيد خالصي به حجاز،  د تـن ديگـر از رهبـران    و چن

بـه تبعيـد    نسـبت  به عنوان اعتراض به همراه تعدادي از همراهانشان، كربال و نجف يمذهب
 و يانگليسات خود، مقام يها بر خواسته ياصرار رهبران مذهب .گ ايران كردندنآه ي،خالص

ـ    .كـرد وادار به مقابله  مانند ملك فيصل را ،آنان يداخل وابستگان دام آنـان در نخسـتين اق
 يپسر شيخ محمدمهـد  ،)زاده يخالص( يشيخ محمد خالص دو تن از روحانيان مبارز، ،خود

را بـه ايـران    وطنـي  حـزب  اعضاي از ديگري تعداد  همراه به ،و سيد محمد صدري، خالص
 ايـن  بودند ولي رفته ايران سمت به گردش قصد به تنها آنها ها، انگليسي نظر از .تبعيد كردند

ترتيـب ايـن    بدين 4.شود در ايران ها انگليسي  اقدام عليه بروز اعتراضات نعما نتوانست ادعا
علماي ايـران نيـز    5.وارد كرمانشاه شدند) 1341اواخرمحرم( 1301علما در اواخر شهريور 

                                                
 .177ص داراالضواء، :روتيب ،3ج ،عهيالش فيتصان يال عهيالذر ،)ق1403(، بزرگ تهراني آقا. 1
 .130ص ر،يام :قم ،4ج ،ثيالحد العراق خيتار من هياجتماع لمحات ،)1413(ي، الورد يعل .2
 .6ص ،)1370 فروردين 10( ،19293ش ،اطالعات روزنامه .3
 .2ص ،)1301 زانيم 17( اول، ش اول، سال آذر، نامه هفته .4
 .1ص ،)1301سنبله 24( اول، ش اول، سال ا،يآس نامه هفته .5
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 هـر چـه   مقتضيه وسايل«: كه مراجعه كردند نيز  دولت هيئت به و برآمدند اقداماتي صدد در
  1.».نمايند آسوده را اهالي خاطر و داشته منظور را آقايان احترام و تأمين قرار زودتر

 آقاي بايد(بود  عاجز حتي پيرمردي ايشان ميان در در هنگام عبور دادن علما از دجله،
 گفتـه  نهيـب  به ها پليس از نفر يك .بروم راه پياده توانم نمي من« :گفت كه مي )باشد نائيني

 و مقصـر  اشـخاص  مانند خفت و خواري به را علما نآقايا باري .تواني نمي  كه جهنم به بود
 نـام (هنيـدي   بـه  بخاري كشتي با آنجا از و برده دجله كنار  به پياده ،دوره طرف از محكوم
علمـا   2.»دادنـد  عبـور  )اسـت  هـا  انگليسـي   اردوگاه كه بغداد شرقي جنوب در است محلي

د و بـه   احتمـال بسـيار زيـاد      نخست به خانقين و سپس به حوالي قصرشيرين رسيده بودـن
روز دوازدهم تيرمـاه آن سـال،    3.دهم تيرماه وارد قصرشيرين شدند هنگام غروب و يا شب

اي به سرپرسي كـاكس نوشـت و مراتـب     الدين كيهان، سركنسول ايران در بغداد، نامه جالل
 ، كـه او اين نكته را يادآور شد. آميز علما اعالم كرد اعتراض دولت را نسبت به تبعيد اهانت

 بيان از پس كيهان، الدين جالل ي مراسله اين در. هستند ايران شاهنشاهي دولت اتباع همگي
 و جسـارت  موضوع اين« :كند بودند، ذكر مي ايران  اتباع از كه علما بر تعديات و اجحافات

 در ـ   اسـالم  مبين دين پيشوايان به نسبت  عراق حكومت مأمورين خالف رفتار و حركات
 واجـب  بلكـه  و الزم  ملـل  و اقوام عموم بر هر رقمي روحانيون احترام و توقير كه صورتي

 .است  شده شيعي عنصر عمومي تأثر و تعجب و دوستدار تأسف كمال جالب است ـ حقيقتاً 
 آن فـاعلين  عهـده  بـر  را آن نتيجـه  و و دنبالـه  ناگوار واقعات اين كليه دوستدار، مسئوليت

 بـه  كه آور توهين و عدالت خالف رفتار اين به نسبت ايران يشاهنشاه دول  نام به و دانسته
است،  آمده وارد خصوصاً شيعه ي فرقه و عموماً اسالم مبين  دين نمايندگان و روحانيت مقام
 مبادلـه  مراسله كنسـولگري، سـرآغاز   4».است  خواهان را آن پروتست و مصراً جبران جداً

را  خاصـي  نتيجه شد كه انگليس  عالي كميسر دفتر و مزبور سركنسولگري بين نامه تعدادي

                                                
 .3ص ،)1301 سنبله 27( ،236ش اتحاد، روزنامه .1
 هـاي  پـژوهش  و مطالعـات  موسسه: تهران پهلوي، سلطنت تأسيس بسترهاي ،)1389(، حسين آباديان .2

 .373ص سياسي،
 .1ص ،)1302سرطان13( ،52ش كار، روزنامه .3

 .همان .4
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 تكـذيب  موضوع در را خود  مداخله انگليسي مزبور، مقامات مكاتبات در .نداشت همراه به
  1.كردند تأييد را عراق دولت ادعاهاي و

اخبار . اقشار مختلف مردم ايجاد شد رسيدن اين اخبار به تهران، هيجاني در ي در نتيجه
سراسر كشور صـحنه تظـاهرات ضـد     ير علماي ايران اطالع داده واز طريق تلگراف به سا

از طرف دولـت  . اقشار مختلف مردم براي استقبال از علما به كرمانشاه رفتند. انگليسي شد
السلطان، از سوي احمدشاه، براي استقبال از  الدوله، وزير معارف، و شاهزاده عضد هم حكيم

ن در ايـران، انعكـاس شـديدي يافتـه بـود و سـبب       النهري رويدادهاي بين .علما روانه شدند
اي از  توان بـه صـدور بيانيـه    از آن جمله مي. ها در بغداد شد اقداماتي عليه فعاليت انگليسي

در بخشي از ايـن اعالميـه،   . ، اشاره كرد1301سوي جامعه ديانت تهران، در اواسط تابستان
شكنانه و  بر اين تعديات استقالل درصدد اعتراض«بود كه از مسلمانان ايراني خواسته شده 

اجحافات ظالمانه اين دولت جابر و جائر برآمده و بوسيله احتجاجات قاطعه شـديداللهجه  
اين طريقه مشي و تضييقات خانمان ويران كن را بـراي محـو حيـات يـك ملـت ضـعيفه       

ديانـت  اند، پروتست نموده و ثانياً، محض حفظ حوزه اسالم و شرافت  ستمديده اتخاذ نموده
بـه  كه وظيفه هر مسلم و فريضه اول هر مؤمني است براي معاونت و امداد بر اعوان اسالمي 

2.»...هر نحوي كه باشد، حاضر شده
 

  

  تحركات روحانيون ايران

، حكمفرمـا  1919د همزمان با ورود علما به ايران جو شديد ضد انگليسي، به دنبال قـراردا 
هنگام ورود به خاك ايران، مورد پذيرايي دولت قـرار  بنابراين روحانيون تبعيدي . شده بود
هـاي خوشـامد    السلطنه، وزير امور خارجه وقت، تلگراف احمدشاه و محمد مصدق. گرفتند

حالي بود، كه در هنگام سفر احمدشاه به عتبـات،   اين در 3.براي علما به كرمانشاه فرستادند
اي چنداني نكرده بودند و حتي به شـاه  الشريعه اصفهاني و ميرزاتقي شيرازي به او اعتن شيخ

دازد و بايـد از آن    استقالل كشور را بـه مخـاطره مـي    1919تذكر داده بودند كه قرارداد  اـن
علما نيز قدرداني خود را  ،در پاسخ 4.جلوگيري كرد، كه با موافقت احمدشاه روبرو شده بود

                                                
 .1ص ،)1302 سرطان 13( ،1401ش ران،يا روزنامه .1
 .296ـ10ـ55ـ2شماره سند ايران، ملي سنادا سازمان .2
 .9ص ،19763مسلسل ش ،577پ اسالمي، انقالب تاريخ بنياد خاطرات آرشيو .3
 .383ص گفتار، :تهران ،2ج ، قاجار شاه احمد يمايس ،)1372(ي، االسالم خيجواد ش .4
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 ابوالحسـن  و نائيني يغرو حسين آيات، محمد حضرات1.از شاه و دكتر مصدق اعالم كردند
 و عطوفـت  ظـل  همـواره  شـأالّله  ان« :گفتنـد  شـاه  احمد  به تلگرافي طي اصفهاني، موسوي

 عواطف و مستدام باني جهان و سلطنت  ايام و پاينده اسالم اهل عمومي مفارق بر پروري دين
 رساي بر فرخنده عصر اين  مباهات و افتخار موجب دولت و دين تشييد در مبذول خسروانه

كه علما اظهار داشتند، قصـد زيـارت حـرم امـام      نكته قابل توجه اين 2.»بود خواهد اعصار
خواهند براي دولت ايران مشكلي بوجود آيد و اعـالم كردنـد كـه     را دارند و نمي السالم عليهرضا
توانند نجف را، كه مركـز علـم اسـت،     گردند؛ زيرا نمي از زيارت مشهد، به عراق بازمي پس

   .رندخالي بگذا
رضاخان بر آن شد . با گزارش اميرلشكر غرب، رضاخان از اين مهاجرت آگاهي يافت     

برداري را به عمل آورد، در نتيجه درصـدد حمايـت از علمـا     كه از اين قضيه بيشترين بهره
برآمد و با اعطاي حمايت كامل سياسي به روحانيون تبعيدي و اجازه دادن بـه آنهـا بـراي    

از آنجا كه ايران تنها پايگاه امن بـراي  . نظر علما را به سوي خود جلب كرد ورود به ايران،
تـر ايـران و ايجـاد     توانست باشد، ايشان خواستار ثبـات هرچـه سـريع    علماي تبعيدي مي

حكومتي متمركز بودند تا در صورت لزوم از آنها حمايت كند، لذا آنان انتظـار داشـتند كـه    
اين عمل، موجب شد تا رضـاخان بـا حمايـت از    . آورد رضاخان اين پشتيباني را به عمل

به همين خاطر، رضاخان . هاي ايجاد شده عليه خويش را مهار كند علماي مهاجر، مخالفت
  .تلگرافي به كرمانشاه فرستاد و ابراز احترام خود را به علما عرض كرده بود

ايشـان را بـه    رضاخان، وزير جنگ، در تلگرافي به علما و مراجع تقليد مهـاجر ورود 
به اميرلشكر غرب هم كـه ايـن دو   «: وي خطاب به ايشان نوشت. كرمانشاه خير مقدم گفت
شود دسـتور مؤكـد داده شـده اسـت كـه در اطاعـت فرمايشـات         روزه وارد و شرفياب مي

در تلگـراف ايشـان   . نـد علماي تبعيدي نيز از او تشكر كرد ،در پاسخ 3.»خودداري ننمايند
 مأموريـت  هـم  ضـمناً  و كرمانشـاه  به ورود تبريك متضمن كه محترم  تلگراف«: آمده است
چقدر اين موهبت عظيمـه الهيـه جلـت آالئـه شـايان      . افزود امتنان بود، بر غرب اميرلشكر

تشكر و موجب مسرت است كه بحمداهللا تعالي و حسن تأييده، عساكر منصور اسـالميه كـه   

                                                
 .253ـ255صص ناشر، نشر: تهران ،2ج ،ايران ساله بيست تاريخ ،)1363(، حسين مكي .1
 .1ص ،)1302اسد اول( ،150ش سرخ، شفق .2
 .1ص ،)1302تير27( ،8ش ،8س نجات، راه نامه هفته. 3
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ت به حسـن موقعيـت آن وجـود اشـرف در     تأمين بالد و ترفيه عموميه به وجود آقايان اس
  1.»اند كمال انتظام و در هر نقطه به قدر حاجت حاضر فرموده

 يشـيخ عبـدالكريم حـائر    وارد قـم شـده و   ،1342محرم 4در  سرانجام علماي تبعيدي
كرد و بـه احتـرام همكـاران روحـاني خـود،      استقبال  آنان از ،مؤسس حوزه علميه ي،يزد

اهللا محمدحسـن   آيـت . ا در درس نائيني و اصفهاني حاضر شوندشاگردان خود را واداشت ت
مرحـوم  «: گويد گلپايگاني، كه خود از شاگردان شيخ عبدالكريم حائري بود، دراين باره مي

حاج شيخ خيلي به اينها احترام كرد و جاي نمازش را داد به آسيد ابوالحسن و منـزل هـم   
  2.»يم، دستور داد كه برويد مباحثه اينهابراشون گرفت و به ما كه شاگردان حاج شيخ بود

نشانده عراق، از نبود علماي شيعه به سود خود استفاده كـرد و   ملك فيصل، حاكم دست
مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان را فراهم آورد و انگلستان نيز در جهـت ايجـاد اخـتالف    

كاردار ايران در  ها منجر به گزارش نتيجه اقدامات انگليسي. كرد ميان شيعه و سني تالش مي
كننـد و عواطـف شـيعه را     هاي جاهل از تبعيد علما اظهار خوشوقتي مي سني«كربال شد كه 

درصـدد   افتاده، كارگر وي تدبير كه گمان اين فيصل با حال، اين با 3.»سازند دار مي جريحه
 بـه  هوابسـت  مطبوعات ،انتخابات دوباره برگزاري اعالم با همزمان .برآمد برگزاري انتخابات

 و شـايع  انداختنـد  راه به وي هاي برنامه و فيصل سود به اي گسترده تبليغات حاكم دستگاه
 ايـن  بـه  زدن دامـن  با آنان. ندارند مخالفتي انتخابات با نجف تقليد مراجع و علما كه كردند
 محـدوديتي  هيچ و اند رفته عراق از به خواست خود مهاجر علماي كه بر اين تأكيد و شايعه،

 در و آماده را عراق عمومي افكار ورزيدند مي تالش ندارد وجود آنان براي حكومت ظرن از
  .كنند برگزار را خويش موردنظر انتخابات علما غياب
 را مردم اراده ها، روزنامه گسترده تبليغات نيز و شايعات اينگونه پخش كه رفت مي آن بيم

 از. كنـد  تشـويق  آن برابر در تفاوتي بي  يا و انتخابات در شركت به نسبت را آنان و سست
 از حـوزه،  بزرگـان  و تقليـد  مراجـع  به هايي نامه در نجف حوزه فضالي از گروهي رو، اين

ـ  بـا  بودنـد؛  كرده مهاجرت ايران به كه اصفهاني، ابوالحسن سيد و نائيني ميرزاي جمله  رازاب
 آنـان  از عـراق،  هايرويـداد  از گـزارش  و داده رخ آنان نبود  در عراق در آنچه از نگراني

                                                
 .1ص ،)1302 تير؛ سرطان 20( ،140ش ايران، روزنامه .1
 .179، صتشيع و مشروطيت. 2
 .3ص ،)1302اسد17( ،154ش سرخ، شفق. 3
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 اعـالم  فيصـل  ملـك  نظـر  مورد انتخابات درباره را خود ديدگاه و رأي دوباره كه خواستند
ر    پيشين بر فتواهاي ها نامه اين به پاسخ در شيعه علماي .كنند  بـودن  حـرام «خود مبنـي ـب

 ديگـر عالمـان،   سـوي  از آن، هماننـد  فتواهـاي  و فتوا اين انتشار 1.كردند تأييد »انتخابات
 و ساخت اثر بي را آنان گسترده شايعات و تبليغات با مشكل مواجه و را هاي انگليس نقشه

 در انگليس سفارت كه گزارشي در .دچار معضل كرد را انگليسي مقامات و فيصل ديگر بار
 فتواها آن« :است مشهود خوبي به فتوا اين اثرگذاري ميزان داده كشور آن مقامات به عراق

 كوفـه  و از نجـف  هايى گزارش نمونه طور به .گذاشت عراق مردم انبوه بر را فراواني اثرهاي
 پيامى ضمن عراق] مقام قائم[ استاندار به خود نمايندگان وسيله به شهرها آن مردم كه رسيد

 پذير امكان شان مذهبي رهبران تحريم از پس انتخابات در آنان شركت كه بودند شده يادآور
  2.»نيست

كـه   توانست سودمند باشد، چنـان  روج علما از عراق براي انگليس مياز سوي ديگر، خ
وضـع كنـوني فرصـت    «: دهـد  گونه گزارش مـي  مأموران انگليسي در مورد تبعيد علما، اين

همتايي است كه بتوان شهرهاي عراق را كه در نظر شيعيان مقدس است از نفـوذ فـراوان    بي
راي سالهاي متمادي به زيان عربها به كار رفـت و  نفوذ ايرانيها در عتبات ب. ايرانيها پاك كرد

 سـود  به در ظاهر هرچندعلما  هجرت  3.»ومرج در ميان قبايل بوده است هدفش ادامه هرج
 و شدند آگاه امر واقع از ،...و ايران عراق، گوناگون شهرهاي مردم تدريج به ولي بود فيصل

 بر حقيقت در ولي اند؛ كرده ترك را قعرا خود ميل به ظاهراً گرچه تقليد مراجع كه دانستند
 نجـف  در مانده باقي عالمان .اند بوده هجرت به ناگزير ها انگليسي هاي دسيسه و ترفندها اثر

   .دانستند اسالم با جنگ اعالم ي منزله به را مراجع تبعيد هايي بيانيه انتشار نيز با
  

  ايران در نجف علماي تبعيد بازتاب

 بـه  ديگـر  شـماري  و تبعيـد خالصـي   و ايـران،  به نجف علماي آميز اعتراض مهاجرت خبر
 و تهـران  در. آفريـد  مـردم  بـين  در انگليس استعمار عليه انزجار و خشم از موجي حجاز،
 نجـف  علماي از در حمايت و ضد انگليس بر و تظاهراتي تعطيل بازارها ديگر شهر چندين

 علمـاي  سوي از مناسبت همين به كه هايي اطالعيه و در تحريم انگليسي كاالهاي. شد برپا
                                                

 .175، صتشيع و مشروطيت. 1
 .174ص همان، .2
 .205ص همان، .3
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تبعيد  .شد برده نام مسلمانان يك شماره دشمن عنوان به انگليس دولت از يافت؛ نشر ايران
روحانيون در آن زمان، از سوي حكومت انعكاس وسيعي يافت؛ به طوري كـه شـايع شـد    

اسالم اقـدام  ها به جنگ با  در نتيجه، انگليسي. رژيم انگليسي عراق آنها را تبعيد كرده است
تبعيد علما از عراق به ايران با هجـرت  «اين موضوع تا جايي پيش رفت كه حتي . اند كرده

سيدمحمدطباطبايي از نويسندگان  1.»پيامبر اسالم از مكه به مدينه همسان خوانده شده بود
جريده توفيق، نيز در خصوص برخورد انگلستان با علماي مهاجر، آن را توطئه استعمار در 

  2.دانست چيدن روحيه و عزم اسالمي و ملي ميبر
در اعتراض به اين عمل، مردم تهران در منازل حاج آقا جمـال اصـفهاني و سـيدمحمد    

 ارسال با تيرماه 19 در خارجه، وقت وزير مصدق، محمد زمان دكتر هم. بهبهاني جمع شدند
 ميـرزا  آقـا  آقـاي  ظـام الع اللّه آيات حضرات مبارك محضر«  عنوان با كرمانشاه به تلگرافي

 خلوص اقتصاي به« :گفت »نائيني االسالم حجت آقاي  المسلمين و االسالم مالذ و ابوالحسن
 و عظـام  آقايـان  مبـارك  وجـود  و اراده و  زحمـات  از را خـود  ارادت، تـأثّرات  عقيدت و
 معروض شده وارد  مترقبه غيرت مسافرت نتيجه در كه بقائهم اللّه ادام اسالم حجج حضرات

  شـامل  آن بركـات  قطعـاً  كـه  را مقدسه ذوات آن توأم سعادت مقدم خير و تحيات عرض و
 تلگـراف «: گونـه بـود   پاسخ علما به مصـدق ايـن   3.»دارد مي است، تقديم المسلمين احوال
 و محيرالعقـول  پيشـامد  ايـن  از تأثير قلبـي  و پرستانه اسالم احساسات از كاشف  كه محترم

افـزوده همـواره دوام تائيـد و حسـن      اميدواري و امتنان مراتب بر د،بو ]نظير بي[النظير  عدم
موفقيت وجود اشرف را در حفظ نواميس اسالم و اداء وظايف مقايسه خواستاريم انشـاءاهللا  

  4.»االحقر ابوالحسن موسوي اصفهاني ـ االحقر محمدحسين الغروي نائيني .تعالي
 تبعيـد «عنـوان   تيـر، تحـت  16در سـرخ،  شـفق  روزنامه همچنين در بخشي از سرمقاله

 انگلـيس  سياست اين كه بپرسم اروپا متمدنه دول از خواهم مي من« :آمده است »روحانيون
است؟  محترم چقدر آنها نظر در ملل حقوق و آزادي آيا دارد؟ نام چه آنها تمدن قاموس در
 با را خود اكميتح انگلستان كه كند مي تجويز عدالتخانه انسانيت، يعني المللي بين مجمع آيا

 و عقايـد  ندارنـد  حق ملل فكري  قائدين و رؤسا كند؟ آيا تحميل دنيا ملل بر آتش و خون
                                                

 .69ص الكمال،: عراق ضجرت، تاريخ ؛هجرت تجديد ،)1302(، نگار بديع داود آل اهللا ضلف .1
 .1ص ،)1342محرم2 يكشنبه( ،15ش توفيق، روزنامه .2
 .1302ـ27ـ20 شماره پرونده خارجه، امور وزارت يخيتار اسناد مركز .3
 .2ص ،)1302سرطان24( ،1409ش ران،يا روزنامه .4
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 و آزادي ندارنـد  حـق  دنيـا  ملـل  شوند؟ آيا مي تبعيد به محكوم االّ و بگويند را خود افكار
   1.»باشند؟ داشته دوست را خود استقالل

 آقايـان  عـراق  حكومت«: ايران، نوشت تدول به اي نامه در مقابل، در ستانانگل سفارت
 نتيجـه  در و انـد  كـرده  تبعيـد  را خالصي آقاي فقط و است نكرده تبعيد را روحاني رؤساي
 ناچـار  طـور  بـه  هـم  عراق حكومت و اند كرده حركت آنجا از و كرده تعرض آقايان ايشان
ـ  بـه  علمـا  بازگشـت  جهـت  نهايت در و 2»است ساخته فراهم را آنها حركت وسايل راق، ع

 سياسـي  امـور  در اعـالم  علمـاي  آقايـان  مداخلـه  عـدم  جملـه  از شـد  پيشنهاد  شرايطي«
تبعيد علماي عراق به ايران، باعث شد علماي ايران نيز به تكـاپو بيفتنـد؛ بـه     3.»النهرين بين

النهـرين مـذاكره    طوري كه علماي تهران در طي ديداري با مشيرالدوله در مورد وقايع بـين 
يكـي از  . أت دولت خواستند، كه اقدامات الزم را در اين خصوص انجام دهدكردند و از هي

دولت نيز در خصوص اين . اين علما، ظهيراالسالم، از بزرگان و محترمين علماي تهران بود
پيشامد، اقدامات خود را ادامه داد و به وزارت خارجه دستور داد، كه به نماينـده خـود در   

از طرفي به اداره . الزمه براي مذاكره با مقامات مربوطه را بدهدالنهرين تعليمات  لندن و بين
شهرباني دستورات الزمه داده شد، كه با نهايت مراقبت و دقت انتظام شهر تهران را حفـظ و  

   4.طلبي احتمالي بعضي از افراد جلوگيري كنند از آشوب
انيون، در ميان مردم اي از اعتراضات را عالوه بر روح تبعيد علما به ايران، موج گسترده

 فعاليـت  ميـان،  ايـن  در رسـد  مـي  نظـر  بـه . و در دفاع از روحانيون تبعيدي به همراه داشت
 نيـز  و خراسـاني،  زاده اللّـه  ويـژه آيـت   بـه  ، كرمانشاه در حاضر روحانيون از برخي تبليغاتي
در  5.داشت ايران سرتاسر در اعتراضات  موج گسترش در مهمي تأثير و تهران نقش علماي

در ايـن  . شـد  تهران، اجتماعاتي در اعتراض به تبعيـد و مهـاجرت روحـانيون برگـزار مـي     
آقايان و علماي طالب علوم دينيه و طبقات مختلفه باقي و مذاكرات راجع به «ها  گردهمايي

                                                
 .1ص ،)1302 تير؛ رطانس 16( ،154ش ،شفق سرخ .1
 .2ص ،)1302تير؛ سرطان 18( ،155ش همان، .2
 .1ص ،)1302 تير؛ سرطان 29( ،1409ش ران،يا روزنامه .3
 تـاريخ  ،)1371(، بهـار  الشـعراي  محمدتقي ملك ؛1ـ2صص ،)1302تير؛ سرطان15( ،1403ش همان، .4

 .358ـ359صص اميركبير،: تهران ،1ج ،سياسي احزاب مختصر
 .95ص اساطير،: تهران افشار، ايرج كوشش به خاطرات، ،)1378(، بختياري خان سرداراسعد جعفرقلي .5
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 1.»آميز ايراد گرديد هاي حرارت تبعيد آقايان علما جريان داشته و از طرف ناطقين نيز نطق
جويي بيشتر در خانه سيدمحمد صادق، در هفت تن، اجتماع  ا نيز براي چارهگروهي از علم

  2.كردند
زاده در اين اجتماعات  شيخ محمد خالصي. در مساجد تهران، هر روز تظاهرات برپا بود

گردانندگان تظاهرات ضدانگليسـي در تهـران، بـه غيـر از شـيخ محمـد       . كرد سخنراني مي
خ محمدحسين يزدي، سيدابوالقاسم كاشاني و شيخ حسين شي: زاده، عبارت بودند از خالصي

آمدند و مظالم انگلـيس را در ايـران افشـا     لنكراني؛ اينان در مسجد سلطاني تهران گرد مي
 اصـلي  اي به نام اتحاد اسـالم بـود، كـه علـت     در اين زمان، لنكراني مدير نشريه. كردند مي

. بـود  انگلسـتان  استعماري هاي سياست مقابل در النهرين بين مسلمانان از دفاع آن تأسيس
 شيخ افكار ي اشاعه و ترويج به اغلب و بود تهران شاه مسجد جمعيت به وابسته نشريه اين

  پرداخت كـه در فكـر انديشـه    مي تبعيدي، و فرزندش تقليد مرجع و مجتهد خالصي، مهدي
  3.اتحاد مسلمانان جهان بودند

ها نيـز   شد، بلكه در شهرستان تهران، ختم نمي اعتراض به تبعيد و مهاجرت علما تنها به
 وزيـر  و جنگ الوزرأ، وزير رئيس به تلگرافي با ارسال شيراز علماي. بازتاب وسيعي يافت

 مهمـه  در قضـيه « :داشـتند  اعـالم  خالصي الّله آيت وضعيت را از خود  خارجه نگراني امور
 تاكنون دولت اولياي اقدامات به ناناطمي به نظر اهالي عموم و عراق، داعيان الّله آيات تبعيد

 تاكنون متأسفانه .شود رويه بي اقدام ايم نگذارده و داده ادامه را خود جلسات متانت كمال با
 كمـال  بـا  لهذا .شود ما خاطر تسكين  موجب كه نشده ظاهر امور اولياي اهتمامات از اثري

 حال مورد در كه خالصي  الّله آيت مورد در خاصه .داريم انتظار را اقدامات نتيجه صبري بي
 بنا مجموع در 4.»رود مي  دولت اولياي جدي اقدامات انتظار و حاصل كامل اضطراب ايشان

 صـدد  در و نمـوده  بـروز  شـديدي  هيجان واليات بعضي در«تيرماه،  در اواخر گزارشي به
 گيريجلـو  اقـدامات  بعضي دولت، از هيئت تلگرافات حسب بر ولي اند بوده اقدامات بعضي
  5.»منتظرند را دولت  و وعده شده

                                                
 .345، ص2، جتاريخ بيست ساله .1
 .2ص ،)1302تير؛ سرطان16( ،1406ش ايران، روزنامه. 2
  .49، صكمال: اصفهان ،4ج ،رانيا مجالت و ديجرا خيتار، )1363( صدرهاشمي،محمد .3
٤

 .1302ـ27ـ20وزارت خارجه، پرونده شماره مركز اسناد تاريخي .  

 .2ص ،)1302تير ؛سرطان 31( ،1414ش ران،يا روزنامه. 5
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با رسيدن تلگرافي از جانب تجار تهران به روحانيون استرآباد، بنابر اعالم قبلي، كسـبه  
ايـن  . اي برگـزار و تلگـراف را قرائـت كردنـد     دكاكين را بسته، در مدرسه دارالشفاء، جلسه

ه متني خوانده شـد  اجتماع با جمعيت بيشتري در مدرسه يادشده شكل گرفت؛ در اين جلس
طـالب و مجتهـدين ايرانـي سـاكن كـربال و نجـف       « :دارد كه انگليس اظهار مي مبني براين

همـين چـارچوب، دو تـن از روحـانيون      در 1.»انـد  خودسرانه حركت به سمت ايران نموده
هاي فشاركي و سيدالعراقين در اعتراض به اقدام انگلـيس عليـه علمـا و نيـز      اصفهان به نام

ها از اين سفر همراهي با ساير علمـا   هدف آن. ا ديگر مراجع تقليد، روانه قم شدندمشاوره ب
اگـر حكومـت   « :ي زاينده رود با چاپ ايـن خبـر نوشـت    نامه هفته. در مذاكره با دولت بود

احتمـال  ] در اعتراض به اقدام انگليس عليه مراجع تقليـد [ شد نمي نظامي در اصفهان برقرار
   2.»رفت تعطيل عمومي مي

 اما در مشهد نـوك  ،اين تحركات باعث شد كه علماي مشهد نيز دست به اقداماتي بزنند
ه شـايع شـد كـه      ، ايـن 1301در اواخـر  . هـا بـود   اين حمالت متوجـه آمريكـايي   تيز گوـن

در نتيجـه، علمـاي مشـهد از    . هايي خريداري كننـد  خواهند در مشهد زمين ها مي آمريكايي
اميرلشكر آذربايجـان  . مقابله با اين امر به آنها كمك نمايند علماي تبريز خواستند كه براي

متن تلگرام علماي مشهد را براي رضاخان ارسال و اشاره كرد كه علماي تبريز قـرار بـود   
 3.اقداماتي انجام دهند، كه او مانع از اين كار شده است تا دستوري از رضاخان صادر شـود 

ضـوي، حسـين طباطبـايي قمـي، عبـاس      از مدتي علماي مشهد از جملـه مرتضـي ر   پس
تلگرافي براي رضـاخان فرسـتادند و در آن   ... اكبر نهاوندي، حسن كاظمي و موسوي، علي

هـايي   آمريكاييان اراضي در ارض اقدس خريداري تصميم به تأسيس اساس« :اعالم كردند
ـ   4»كه موجب توقيت كفر و تضعيف اسالم است دارند روز و هشدار دادند اين اقدام باعـث ب

خيـز   مستدعي آنكه از پيشرفت اين مقصود فتنـه «پس . هيجانات عظيم عمومي خواهد شد

                                                
 اگشت،يدر محمدرسول و افشار رجيا كوشش به ،2ج ،استرآباد مخابرات ،)1352(، مقصودلو ينقليحس .1

 .872ص ران،يا خيتار نشر :تهران
 .2ص ،)1302تير29( ،9ش ،15س رود، زاينده نامه هفته .2
 .284ص ،پهلوي سلطنت تأسيس بسترهاي .3

 .همانجا .4
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جلوگيري فرماييد كه باعث دعاگويي داعيان و عموم مسلمانان است، منتظر نتيجه كامله از 
  1.»باشيم مراحم عاليه مي

 رضاخان تلگرافي براي هيات دولت ارسال و از آنان خواست تا نظر خويش را در اين
سرلشگر حسين آقـا خزاعـي نظـرش ايـن بـود، كـه جلـوي اجـراي         . ارتباط اعالم نمايند

موضوعي كه باعث اين اختالف شده است گرفته شود وگرنه اين امـر، موجـب حـرارت و    
از اين تلگراف، رضاخان به خزاعي پاسـخ داد كـه    پس. شود تظاهرات طبقات ديگر نيز مي

هـا و اظهـارات آقايـان مـن و شـما       ات آمريكـايي مالحظه شد، راجع به اقدام«تلگراف او 
در صورتي كه اعتراض دارند ممكن است مستقيماً به رئيس دولت مراجعـه   .تكليفي نداريم

   2.»نمايند
اميرلشـكر غـرب،   . ها به غرب كشور نيـز كشـيده شـد    دامنه اعتراضات عليه آمريكايي

اكبـر   راسان به حـاجي علـي  نوشت تلگرافي از علماي خ به رضاخان عبداهللا اميرطهماسبي،
آقاي مجتهد اردبيلي ارسال شده است و از رضاخان خواست چون وضعيت اردبيل چنـدان  

خانه اردبيل دسـتور دهـد    تلگراف بخواهد به رئيس تلگراف و  مساعد نيست، از وزير پست
 3.شود مي» باعث توليد اختالل حواس طوايف«اين قبيل مخابرات را به مقصد نرساند، زيرا 

بـاره،   طباطبايي قمي نيز شخصاً تلگرافي براي رضاخان فرستاده و از او خواسته بود دراين
ود هميشـه در انجـام تقاضـاهاي       . اقدامات صادقانه انجام دهد رضاخان در پاسـخ گفتـه ـب

اقدام «اما مسئله اين است از نقطه نظر اداري، » آقايان محترم حاضر بوده و مضايقه ندارم«
رف وزارت جنگ غيرقانوني خواهد بود، لذا ممكن است آقايان اعتراضات در اين امر از ط

بديهي است در اين صورت اينجانـب هـم بـه    . خود را به هيأت محترم دولت اظهار فرمايند
  4.»موقع خود همراهي و مساعدت خواهم كرد

نفـر   126اي بـا امضـاي   ، نامه1302شهريور/1923اوت 17روزنامه خورشيد در شماره 
. محمود هراتي در رأس آن قرار داشت، خطاب به علماي مشهد به چاپ رسـاند  كه حاجي

انزجار خود را از اشغال شهرشان و همچنين به اخراج علما از بين النهـرين   ،كنندگانءامضا
هاي افغانسـتان نيـز ماننـد شـيعيان ايرانـي از       ابراز كردند و به مردم اطمينان دادند كه سني

                                                
 .همانجا .1
 .16ص سياسي، هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه :تهران ،3ج ،)1389( ،ايران معاصر تاريخ روزشمار .2
 .19همان، ص. 3
 .همانجا. 4
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هاي ارسالي از درگز، قوچان،  در همين شماره رونوشت تلگراف. ندا توهين به اسالم ناراحت
براي علماي مشهد منتشر كرده بـود، كـه در آن اعـالم    ... حيدريه و سرخس، سبزوار، تربت
  1.اند داشتند بازارها را بسته

شايان ذكر است كه بخشي از علماي اهل سنت، به ويژه علماي شافعي كردستان، ضمن 
ها ابـراز   هايي با روحانيون شيعه ابراز همدردي و از عمليات انگليسي ها و نامه انتشار بيانيه

 دولت مقامات با مالقات تهران، پيرامون در روحانيون و علما ديگر فعاليت 2.كردند تنفر مي
 تفرشـي  محمد سيد و طباطبايي ابوالقاسم سيد«تير  23 ظهر از قبل .بود موضوع  پيگيري و
 ايـن  خاتمـه  بـراي  را جـديت  منتهـاي  كه داد قطعي قول او و كرده قاتمال الوزرأ  رئيس با

 مجتهـد  ابوالقاسم سيد ميرزا آقا آقاي االسالم حجت«بعد  روز سه 3».آورد عمل به موضوع
  4.»كردند مالقات احمدشاه با كاشاني محمدصادق شيخ آقا آقاي و  كاشاني

  
  تالش براي بازگرداندن علما به عتبات

 5.كرد متمركز عتبات به علما بازگرداندن جهت مذاكرات، بر را خود عاليتف ايران دولت
 دولت 6.حتي مذاكراتي ميان نماينده روحانيون مهاجر با ملك فيصل در اين رابطه انجام شد

 در علما ديگر و اند كرده تبعيد را خالصي مهدي شيخ فقط كه بود كرده اعالم انگلستان
 حجاز از خالصي داد اجازه انگلستان .اند كرده مسافرت اناير به خالصي تبعيد به اعتراض

                                                
 .509ص ر،معاص نگاه: تهران صالح، رزايم نيغالمحس ترجمه ،)1378(، يپهلو برآمدن و قاجار يفروپاش .1
 .3ص ،)1302 مرداد؛ اسد 17( ،157ش سرخ، شفق روزنامه. 2
 .2ص ،)1302 تير؛ سرطان 24( ،1409 ش ايران، روزنامه .3
 .2ص ،)1302 تير؛ سرطان 27( ،1411ش همان، .4
 الوزرأ رئيس  آقاي خصوصاً و دولت هيئت«: نويسد تيرماه، مي 18 در زمينه روزنامه شفق سرخ در همين .5
 مذاكره و مراوده و نكرده غفلت اي دقيقه روزه چند اين در النهرين بين قضاياي به راجع خارجه امور وزير و

 اين اصلي هدف. دارد ادامه متوالياً سفارت و شخصي منزل و دربار در انگليس سفارت و خارجه وزير بين
 جبران شرايط با  اهكرمانش از آقايان حضرات مراجعت و ] است[حجاز  از خالصي آقاي عودت مذاكرات

 .2ص ،)1302 سرطان 18( ،155ش سرخ، شفق؛ ».گذشته
زاده خراسـاني و صـاحب جـواهر و     اهللا ميرزامهـدي آيـت  «: خـود نوشـت   3ي اتحاد در شماره روزنامه .6

النهرين كه همراه نمايندگان ملك فيصل از قم راهي بغداد شده بودنـد   نمايندگان مراجع و علماي مهاجر بين
وگوها و اقدامات آنان اطالعـي نرسـيده    د مذاكره با ملك فيصل شده ولي هنوز از چگونگي گفتاينك وار

 .2ص ،)1302شهريور29( ،3ش ،3س اتحاد، روزنامه؛ »است
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 امور در آنها دخالت عدم به منوط را كرمانشاه مقيم علماي بازگشت اما بيايد، تهران به
ها در عراق پرداخته  روزنامه بهلول در شماره سيزده خود به فتواي انگليسي 1.نمود سياسي
ها اين بود، كه  در واقع هدف انگليسي 2.»يستتقليد از آقايان تبعيد شده جايز ن«بود كه 

انتخابات را خاتمه تحريم مردم از تقليد خالصي، اصفهاني و ساير علما منصرف شوند و 
به . هايي را به دنبال داشت شكست مذاكرات ميان مقامات ايراني و انگليسي واكنش .دهند
 عراق پادشاه فيصل،  ملك نيز و انگلستان، پادشاه به ژرژ، شاه در تلگرافي احمد اي كه گونه

  3.»شد متذكر را اسالمي، ايشان عالم پيشامد، در اين اثر سوء«
  

  حركت علما به سوي قم

علما تبعيدي كه از بازگشت به عتبات مأيوس شده بودند، بـه سـمت قـم حركـت كردنـد و      
 ورود از پـس . ، وارد قم شـدند )1302مرداد25(1342محرم  4روز در  45سرانجام پس از 

 اكبـر  علـي  ميرزا .كرد تعيين آنجا در خود سوي از را ثابتي نماينده دولت هيئت قم، به علما
 ،شهريور يازدهم در 4.افتد راه به قم سوي به شهريور اوايل در كه بود اي نماينده بهمن، خان

 سپه، سردار كرد، متعاقبا  مذاكره و مالقات علما با و رفته قم به »ميرزا حسن محمد«وليعهد 
  .نمود مالقات علما با قم اصفهان، در مسير در شهريور بيستم روز در نيز جنگ، وزير

 جده طرف به مدينه از كه كرد تلگراف خارجه وزير به خالصي شهريور، اواخر در
 از كشتي پياده بوشهر در ديگر روز چند تا و ايران است عازم نيز آنجا از و كرده حركت

وم طبقات، از جمله علما و مردم، پذيرايي شاياني از ايشان در بوشهر، از طرف عم .شود مي
 كرد؛ و حركت شيراز سمت به و شد خارج بوشهر از مهر 13 روز خالصي 5.به عمل آمد

دولت،  هيأت تأييد فارس، با وقت فيروز، والي الدوله نصرت سوي از كه اي برنامه  براساس
 تبريك تلگراف پاسخ او شهر، اين رد .رسيد برازجان، به مهر 14 روز بود  شده تنظيم
 :است آمده يخالص هيجواب ،تلگراف در .بود، داد رسيده او به بوشهر در  كه را سپه سردار

                                                
 .97، صخاطرات سردار اسعد بختياري. 1
 .2ص ،)1302شهريور18( ،13ش بهلول، روزنامه .2
 .1ص ،)1302 سنبله 12( ،1437 شماره ايران، روزنامه . 3
 مجلـس  اسـناد  مركز و موزه كتابخانه :تهران ،النهرين بين در انگليس مظالم ،)1386(زاده،  محمد خالصي. 4

 .46ص اسالمي، شوراي
 .2ص ،)1302مهر14( ،144ش مردآزاد، روزنامه .5
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 از كه فيشر وجود آن به نسبت  خلوص كمال اظهار و ييدعاگو مراتب ميتقد از پس«
 اقدامات سنح از ، البدم را مالقات عزم قانهيشا او، يجوانمرد و فتوت و شهامت استماع
 مشفقانه مراحم بروز از .متشكرم و ممنون العاده فوق دعاگو نيا به نسبت رانيا هيعل دولت
  مالقات هنگام در شأالّله ان مكنونه مطالب داشته، تشكر كمال حضرت آن يتلگراف

  1.»شد خواهد معروض
 بـا  هميم مذاكرات مدت، او اين در .داشت اقامت در قم، ماه يك مدت خالصي اللّه آيت

 سـفر  آستانه در كه احمدشاه آبان، نهم روز صبح .داد ترتيب دولتي مقامات همچنين و علما
 جديـد،  الوزرا رئيس سفر، اين كرد، در مالقات او با قم به سفري بود، طي اروپا به هميشگي

 محمـد  وليعهـد،  و ـ  گذشت مي مقام اين به انتصابش از روز چند تنها كهـ   سپه سردار  يعني
 بـه  گرانبهـايي  المـاس  انگشتر احمدشاه مزبور، مالقات در .داشتند حضور نيز ميرزا، حسن

رضاخان نيز از هنگام ورود خالصـي بـه ايـران، جعفـر قلـي خـان       . كرد پيشكش خالصي
ـ ا يسو به را عراق ،1301وريشهر 6 در وي. بختياري را مأمور رابط خويش با او كرد  راني

 در شـان يا شـد،  شهر نيا وارد تهران ياهال و علما پرشور استقبال با زاده يخالص .كرد ترك
ـ جمع« عـراق  در سيانگل تجاوزات و عيفجا ساختن انينماي برا، تهران در استقرار بدو  تي
   .كرد سيتأس را »نيالنهر نيب يعال ندگانينما

 ياديز عده توانست كه، بود مهم يحد به يسلطان مسجد در زاده يخالص يها يسخنران
 منبر بر قم در اي حسينه صحن در عصرها ايشان. كند جذب خود به را تختيپا ياهال از

 را انگليس ،زاده خالصي واقع در. دندكر مي ايراد آتشين و مهيج هاي سخنراني و رفتند مي
 حقيقت اين گوياي ،وي ي جمله اين .كرد مي معرفي مسلمان هاي ملت يك شماره دشمن
 انگليس دولت« :بود معتقد زيرا 2.»است انگليس ماسال عالم دشمن يگانه امروز« :است

 را ملت عموم و كند گدا و فقير را ها ايراني نموده، جلب كلي به را ايران ثروت دارد كوشش
  3.»...نمايد دچار طرارضا و گرسنگي حال به

                                                
 .2ص ،)1302مهر ؛زانيم( ،76ش كار، روزنامه .1
 .38نا، ص  بي: تهران ،محمديه المعارف ،)1346( ،زاده محمد خالصي .2
سلطاني در خاطرات خود مطـالبي نوشـته    مسجد اجتماع خصوص در كيانوري الدين نور؛ 40همان، ص .3

 كرد، مي ضدانگليسي تند خيلي هاي و صحبت داشت هايي سخنراني شاه مسجد در مدتي زاده  خالصي .است
 بـر  هـا  انگليسي و از حاكميت 1919 قرارداد و از بودند ها انگليسي دشمن را كه زيادي عده بود توانسته او
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ويژه در مسئله جمهوري، رهبري بيرون مجلس را بر عهده  ايران، به به تبعيد از پس وي
مسـلك سياسـي او از روز نخسـت     1.دانست هاي خارجي را به خوبي مي زبانوي . گرفت

هاي او مبتني بر مبارزه با انگليس بود و جلسـاتي در   سخنراني 2.عظمت و اتحاد اسالم بود
زاده عليـه   گيـري خالصـي   سليمان بهبودي نيـز در مـورد جبهـه    .كرد همين رابطه برگزار مي

هاي تهران راه افتـاده و ميتينـگ    زاده در خيابان صيمدتي است كه خال«: نويسد انگليس مي
ها كه جمعي از روحانيون را از عراق  حاال عليه انگليسي. دهد، در واقع دسته راه انداخته مي

عمارت  هاي  زاده جلو جمعيت بر روي پله خالصي... كند اند، تهديد و سخنراني مي تبعيد كرده
و چنـان كردنـد،     ها چنين زد كه انگليسي فرياد ميها سخن داد و  ايستاد و برعليه انگليسي

روحانيون بايد بـه  . اند مشاهد متبركه اسالمي را در تصرف دارند و روحانيون را تبعيد كرده
هاي خود برگردند و انگليس اماكن متبركه را تخليه كند، به خاطرم هست خالصي همه  محل

  3.»گفت جا انگليس را انگليز مي
  

  ماي ساكن ايران با علماي مهاجرچگونگي برخورد عل

سؤاالتي كه ممكن است ذهن را به خود مشغول سازد اين است كه نحـوه برخـورد علمـاي    
كه چرا علماي مهاجر، قـم را بـراي    ساكن ايران با علماي تبعيدي چگونه بوده است؟ و اين

ايـن   كه آيا مهاجرت علما اجباري بوده است؟ در پاسـخ بـه   اين سكونت خود برگزيدند؟ و

                                                                                                              
و  چـپ  نيروهـاي  فعاليـت . نداشت وجود ديگري تريبون زمان آن در. كند خود جذب بودند دردمند ايران

 كـرده  جـذب  را و دختر پسر جوان زيادي عده زاده خالصي بود، ولي ناچيز العاده فوق و ديگران كمونيست
 شـركت  هـا  سـخنراني  ايـن  در هايش همشاگردي اتفاق به) اختر( خواهرم كه هست خاطرم آنقدر من بود،
 شـايد  كـه  مـن . كردند مي معاوضه هم با را ها و يادداشت داشتند برمي يادداشت ها صحبت از آنها. كردند مي
 دسـت ) علـي  محمد( بزرگترم برادر بار يك و بعد بود جالب و برايم ديدم مي را چيزها اين بودم، ساله 9ـ8

ي، انوريك؛ »بود انداخته راه زاده خالصي كه برد بزرگ راهپيمايي يك در شركت يبرا خودش و با گرفت مرا
 .228ـ229صص اطالعات، :تهران ،يانوريك نينورالد خاطرات ،)1371(
 محمد المجاهد باالم العراق لعلماء السياسي و الديني الجهاد من المشرقه صفحات ،)ق.1419(، دباغ هاشم. 1

 .15، صبينا :تهران ،الخالصي
 .2ص ،)1301مهر 7( ،78ش اقدام، روزنامه. 2
 نو، طرح: تهران صالح، ميرزا غالمحسين كوشش به ،رضاشاه دوران خاطرات ،)1372(، سليمان بهبودي .3

 .102ص
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سؤاالت، بايد متذكر شد كه محمدحسين نائيني و ساير روحانيون تبعيدي از دولت و شـيخ  
ي آنها بـا نحـوه برخـورد     العمل شديدي داشتند، كه خواسته عبدالكريم حائري انتظار عكس

علت انتخاب قم از سوي علمـاي  . حائري برآورده نشد و باعث نوعي كدورت از ايران شد
: نويسـد  باره، مي كه عبدالهادي حائري دراين طوري ني آن بوده است، بهتبعيدي، موقعيت مكا

خواستند از  شايد نائيني و ديگر علما بدان جهت قم را براي زيستن موقت برگزيدند كه مي«
علماي تبعيدي انتظـار داشـتند    1.»محبوبيت و نفوذ حائري به سود آرمان خويش بهره برند

ه علـت   كه احمدشاه اعتصاب عمومي اعالم  كند و پيوند سياسي خود را با دولت بريتانيا، ـب
ولي احمدشاه خـود در  2.توليد ناراحتي از سوي آن دولت براي علماي شيعه عراق، قطع كند

توانست خواسته علما را برآورده سازد عـالوه   برد و نمي ثبات و اسفباري به سر مي وضع بي
اي تبعيدي از شيخ عبدالكريم حائري، كه شايد علم. بر اين خود شاه در فكر سفر اروپا بود

ارتباط نيست، نيز انتظار داشتند كه او نفوذ خود را به سـود   سپه بي كردند با سردار گمان مي
  3.كار ببرد آنان به

هـاي   پيرامون برخورد حائري با مسئله تبعيد علما و رويدادهاي ناشـي از آن، گـزارش  
كه به موضع حائري در قبال تبعيـد علمـا و    نالزم است قبل از اي. گوناگوني در دست است

نحوه برخورد او با اين رويداد پرداخته شود، مروري كوتـاه بـر زنـدگي و تفكرسياسـي او     
 از پـس  4.است دانسته) ش1239(ق1276ا ر ايشان تولد تاريخ تهراني آقابزرگ شيخ. شود
ـ  ترين معروف از ،خان محمدتقي مدرسه به ،يزد در مقدماتي دوران طي  آن در يـزد  ارسدم

 حسـين  سـيد  ميرزا حاج چون علمايي نزد در كه بود مدرسه همين در .كرد عزيمت زمان،
 سـال  دو از پـس  ايشـان  .گرفت فرا را اصول و مبادي يزدي مجتهد يحيي سيد آقا و وامق
. آمـد در شيرازي ميرزاي شاگردان سلك در ؛رفت سامرا به اردكاني آخوند محضر در تلمذ

 اسـتفاده  هـم  شـيرازي  محمدتقي ميرزا و نوري اهللا فضل شيخ اهللا آيت محضر از ،سامراء در
 ساليان حائري اهللا آيت. است بوده »فشاركي اسپهاني محمد سيد« نزد او تلمذ عمده اما. كرد

                                                
 .180، صتشيع و مشروطيت. 1
 .289ص فرودسي، و عطار :تهران ،4ج ،يحيي حيات ،)1371(، آبادي يحيي دولت .2
 .290همان، ص. 3
 .378، ص4، جعهيالش فيتصان يال عهيرالذ .4
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 شاگردي ها سال از پس باري، 1.پرداخت ديني علوم گرفتن فرا به فشاركي اهللا تآي نزد دراز
 در چندي. شد نجف عازم سفر اين از بازگشت در و رفت حج به شيخ جحا ،ايشان نزد در

 كـربال  به آن از پس و گرديد حاضر يزدي محمدكاظم سيد و خراساني آخوند اهللا آيت درس
  2.پرداخت تدريس به درآنجا و رفت
 در قـم  علميـه  حوزه قم، به حائري اهللا آيت ورود از پس مدتي) ش1301( ق1340ر د

عملكـرد شـيخ عبـدالكريم از     3.دشـ  تأسـيس  ايشان توسط رسمي طور به دشوار، شرايطي
دهد كه وي با سياست و حكومت، در نهايت حزم و احتياط  ابتداي تأسيس حوزه نشان مي

شده و از مقابله و مخالفت با حكومـت پهلـوي بـه صـورت مسـتقيم خـودداري        مواجه مي
شيخ عبدالكريم حائري تـا قبـل از   دهد كه  شواهد و قراين تاريخي نشان مي. كرده است مي

گونه موضع مثبت يا منفي از خود نشان نداده و حتـي در   كودتا و در حوادث مشروطه هيچ
بنابراين، كامالً مبرهن است كه شـيخ  . قضيه اولتيماتوم نيز هيچ اثري از وي ديده نشده است

سياسي را پـيش  عبدالكريم حائري آگاهانه روش سياسي پرهيز از دخالت مستقيم در امور 
العمل بيشتري  علماي مهاجر نيز از دولت و شيخ عبدالكريم حائري انتظار عكس. گرفته بود

داشتند كه ظاهراً اين خواسته با نحوه و عملكرد حائري برآورده نشد و همين مسئله موجب 
  .ايجاد كدورت و دلسردي علما از ايران و حوزه علميه شد

اخواه به نفع دولت بود؛ زيرا دولت را از دردسر رهـا  دوري حائري از سياست، خواه و ن
ساخت و شايد به همين سبب بود كه حائري پس از ورود به قم، مورد استقبال مقامـات   مي

گذاري حوزه علميه را  به قم، رفت تا بنيان. ق1340احمدشاه حتي در . سياسي قرار گرفت
سي آينده كه در تثبيت قـدرت  موضع حائري در رويدادهاي سيا 4.به حائري تبريك بگويد

فكـري ميـان    حتي هيچ رابطه و هـم . رضاخان مؤثر بود همچنان ثابت و اليتغير باقي ماند
شـود، ايـن در حـالي اسـت، كـه هـر دو از        مدرس و حائري در اين برهه زماني ديده نمي

                                                
شـيرازه،  : منظوراالجداد، تهران محمدحسين كوشش ، به)1379(، اجتماع و سياست در عرصه مرجعيت. 1

 .315ـ316ص
 .318همان، ص. 2
 .66ـ68خيام،ص: تهران ريحانه االدب،، )1369( تبريزي، مدرس .3
 دارالكتـاب،  :قـم  ،1ج ،آثارالحجه ،)1332(، رازي محمدشريف؛ 432، ص2ج تاريخ بيست ساله ايران، .4

 .85ص
 .278ص رسا، فرهنگي خدمات مؤسسه :تهران ،مدرس سياسي زندگي ،)1373(، صدرالدين طاهري .4
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كه در همين راستا، هنگامي . شاگردان آخوند خراساني و از مجتهدين بنام زمان خود بودند
  1.مدرس توسط حكومت پهلوي تبعيد شد، حائري براي آزادي او تالشي نكرد

آنچه روشن و واضح است اينكه شيخ عبدالكريم حائري بايد حوزه را به مثابه پايگاهي     
تازه تأسيس در برابر مخاطرات سياسي و همچنين در برابر افكار جديد، كه تحـت عنـوان   

كرد تا حساسيت كودتاگران را نسـبت بـه حـوزه قـم      گرايي شروع شده بود، حفظ مي غرب
دهد روحـانيون تبعيـدي    هايي موجود است كه نشان مي از سوي ديگر، گزارش. جلب نكند

كوشيدند كه زودتر بـه   آنها به داليلي مي«زاده  مايل به ماندن در قم نبودند و به گفته خالصي
  2.»عراق بازگردند

هـاي مختلفـي در    ي با مراجع تبعيـدي گـزارش  در مورد برخورد شيخ عبدالكريم حائر
زاده معتقد است حائري وجود علما را در قم، مضر رياست  شيخ محمد خالصي. دست است

حائري حتي مايل نبود كه علماي تبعيدي در قم بمانند زيرا آنان مـزاحم  « :دانست خود مي
 3.»كـرد  الفـت مـي  مقام رياست وي بودند و به همين جهت در پنهاني با علما مبـارزه و مخ 

 تهرانـي  امـا  4،كنـد  آبادي هم برخورد حائري با علما را بسيار سرد توصيف مي يحيي دولت
 بـه  آنـان  از نيكـي  ييپـذيرا  حائري مرحوم« :گويد مي و كند مي ذكر را موضوع اين خالف
يكي از داليـل نارضـايتي روحـانيون تبعيـدي،      5.»داشت گرامي را مقدمشان و آورد عمل

كنند و معتقدند، كه اخـتالف ايـن دو روحـاني     ف ميان حائري و نائيني ذكر ميوجود اختال
در اين ترديدي نيست، كه حائري از علماي تبعيـدي   6.بزرگ بر سر مقام رياست بوده است

به نظر . اما موضع حائري با موضع اين علما دو رويه متفاوت بود ،استقبال گرمي كرده است
ع شخص ثالثي ميان علما تبعيدي و دولت ايران ـ همـراه   رسد، كه موضع حائري ـ موض  مي

گيـر را بـه    به سخن ديگر، حائري خيزشي همه. با همدردي كامل نسبت به علما بوده است
  .رفت، رهبري نكرد سود همكاران روحاني خود، كه شايد از او انتظار مي

                                                
 .181، صتشيع و مشروطيت .1
 .184همان، ص .2
 .248، ص4، جثيالحد العراق خيتار من هياجتماع لمحات .3
 .290، ص4، جحيات يحيي .4
 .1160، ص1، جالشيعه اعالم طبقات .5
 .248، ص4، ج... هياجتماع لمحات .6
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خـود را پـاي   طور كه گفته شد، حائري از علماي مهاجر استقبال كرد و شاگردان  همان
تـر در   معتقدند كه حائري بايد مصمم رخيرغم اين استقبال، ب درس اين علما فرستاد؛ اما به

اي كه به عنوان مؤسس حوزه علميـه   شد و با توجه به مقام و مرتبه عرصه سياست وارد مي
 اما شيخ عبدالكريم به ايـن  ،اهانتي را كه به همكاران وي وارد شده جبران نمايند ،قم داشت

بازديد مختصري با ايشان كـرده   و در ابتداي ورود علما ديد .دهد واقعه، اهميت چنداني نمي
نه تنها در  ،طبيعي است كه اين عمل او. دارد و خود را از دخالت در كار ايشان دور نگه مي

نزد علما و طالب چندان پسنديده نباشد، بلكه عوام عالقمند بـه روحـانيون سـاكن عـراق     
او چـه مالحظـات داخلـي و    «به قول يحيي دولت آبـادي   آيد؛ ولي وش نميعرب را هم خ

  1.»گذارد خارجي دارد كه همه اين مالحظات را زير پا مي
توان بيان كرد كه انتظـارات علمـاي تبعيـدي از ورود بـه      طبق مواردي كه ذكر شد، مي

يرا، مؤسسـين  ها برآورده نشد؛ ز ايران، مبني بر استيصال حكومت عراق و پشيمان شدن آن
زاده،  از سـويي ديگـر، بنـا بـر گـزارش خالصـي      . ي قم از آنها استقبال جدي نكردند حوزه

ـ 1: ها به داليل ذيل مايل نبودند در ايـران اقامـت كننـد    تبعيدي علمـاي تبعيـدي تصـور     ـ
علمـاي تبعيـدي    ـ2. توان بدست آورد كردند رياست عامه روحاني را جز در نجف نمي مي

بدبين بودند و مخصوصاً سيدابوالحسـن اصـفهاني از ايـران بـه خـوبي يـاد       نسبت به ايران 
ها مخالف بودند و پنهاني عليـه آنـان اقـداماتي     بعضي از علماي ايران با تبعيدي ـ3.كرد نمي
تـوان از حـاجي    ، مينمونهبه عنوان . دانستند كردند و در كل مهاجرت علما را اشتباه مي مي

وزير مختـار انگلـس    2.فت علما خود باعث اخراجشان شدندگ فاضل مجتهد نام برد كه مي
گويد كه علما و روحانيون ايران اگر چه مجبور بـه خوشـامدگويي بـه علمـا      در تهران، مي

افزايـد   وي همچنـين مـي  . دانستند تبعيدي بودند؛ ولي آنان را مزاحم امتيازهاي خويش مي
ديدند  دند و صالح خود را در آن ميعلماي تبعيدي داراي امالك و اموال خيريه فراواني بو

  3.خويش بازگردند بكه در نزديكترين فرصت به مرات
در مقابل داليل فوق، علما و روحانيون ديگري هم بودند، كه بر اين عقيده بودند علماي 

اما نه از آن جهت كه با آنها مخالف بودند، بلكه به اين خاطر  ،مهاجر بايد به عراق بازگردند

                                                
 .290، ص4، جحيات يحيي. 1
 .523ص ،يپهلو برآمدن و راقاج يفروپاش. 2
 .247ـ248، صص4، جثيالحد العراق خيتار من هياجتماع لمحات .3
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ا به عراق بازنگردند عراق، كه مدفن بزرگان دين و پاره جگر ايشـان اسـت، از   كه اگر علم
بيـان  «  مقالـه  .ندوشني بـود  يزدي  حسين يكي از اين روحانيون، محمد. دست خواهد رفت

نوشته وي دربرگيرنده مطالب جالب و مهمي در مورد تبعات سياسي » تكليف عامه مسلمين
 گـرفتن «را  علمـا  مهاجرت پيامدهاي از يكي دوشنين يزدي. مهاجرت علما به ايران است

 مهـاجرت  پيامدهاي ديگر از را آن و كرده ذكر »ايران و عراق اهالي از دست سنگر آخرين
 »تقليـد  مراجـع   مقـدس  مقام به و منزل خود، توهين جمعي از خانه آواره كردن« از جمله

 قطعه  آن قطعاً نفرمايند ] النهرين بين به[  مراجعت آقايان اگر«دهد  تذكر مي او .داند مي تر مهم
 مسـلمين  كـف  اسـت، از  ايـران  جگر پاره و دين بزرگان مدفن و مسلمين مطاف كه مقدسه
 هـم  عراق، ايـران  سقوط عقب در كه نيست پوشيده احدي بر تأمل اندك به و  رفت خواهد

  1.»است رفته
جرت و تمايـل علمـا   هاي گوناگوني در مورد علت مها گونه كه اشاره شد گزارش همان

كه بازگشت علما به عراق، براي  در بازگشت به عراق، وجود دارد ولي آنچه معلوم است اين
هـاي   بنابراين علماي مهاجر، دو تن به نـام . رفت خود آنان نوعي اعاده حيثيت به شمار مي

ميرزا مهدي خراساني، پسرآخوند خراساني، و شيخ جواد جـواهري، از فرزنـدان صـاحب    
ر، را به عراق فرستادند و ضمن پيامي به ملك فيصـل از وي خواسـتند تـا مقـدمات     جواه

اي براي نائيني و اصفهاني  سرانجام ملك فيصل نامه. بازگشت آنان را به عراق فراهم سازند
 بازگشت اش به علما جهت او در نامه. هايي براي سردارسپه داد فيصل همچنين پيام. فرستاد

 امـور  در اعـالم  علمـاي  آقايـان  مداخله عدم« جمله از پيشنهاد داد  عراق شرايطي به آنان
سپه فرستاده بود به رسـميت   هايي كه فيصل براي سردار از جمله پيام 2.»النهرين بين سياسي

فيصل از فرصت بدست آمده استفاده كرده . شناختن حكومت وي از سوي دولت ايران است
ق را اين قرارداده بود كـه نـائيني و اصـفهاني،    و يكي ديگر از شرايط بازگشت علما به عرا

نـائيني،  «بنـابراين  . سردارسپه را در به رسميت شناختن حكومتش بر عـراق وادار سـازند  
 تقريبـاً  مضامين با اي تعهدنامه طباطبايي حسين سيد و طباطبايي عبدالحسين اصفهاني، سيد

در امور كشـور   شان درگيري عدم بر تصريح بر عالوه و كردند تسليم فيصل ملك به يكسان
 افزودنـد  فيصل ديگر  هاي خواسته انجام براي مساعد قول و سياست از گيري گوشه و عراق

                                                
 .1ص ،)1302 اسد 20( ،155 ش سرخ، شفق .1
 .1ص ،)1302 سرطان 29( ،1409ش ران،يا روزنامه .2
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 شـمار   بـه  آنان ديني مبادي از و اسالم مقتضيات طبق بر عراق هاشمي سلطنت به كمك كه
  1.»رود مي

شـتي و  دولت آبادي معتقد بود فردي كه توانست بين علما و حكومـت عـراق واسـطه آ   
سپه با اين نقشه، نظر علما را به خـود   سردار. سپه رضاخان است سازش قرار گيرد، سردار

 هـاي  تلگـراف  عتبـات  بـه  از بازگشـت  كـه اصـفهاني و نـائيني پـس     طـوري  به. جلب كرد
 سـردار  از خدمات قدرداني براي و كردند مخابره سپه، الوزراء، سردار رئيس به تشكرآميزي

ا شمشير حضرت ابوالفضل را به عنـوان هديـه، بـراي رضـاخان     بعلي  حضرت تمثال سپه
برداري را كرد و در جشن مفصلي كه در تهران  رضاخان از اين هديه حداكثر بهره. فرستادند

به پا داشت در حضور چند هزار نفر شمشير را به كمر بست و خـود را نظركـرده حضـرت    
  2.را موجب شد ابوالفضل دانست؛ اما اين حادثه تكدر خاطر احمدشاه

رسد علماي تبعيدي از حائري، كه با سردار سپه در ارتباط بود، انتظار داشـتند   نظر مي به
 بـا  سردارسـپه . هـاي ايشـان اسـتفاده كنـد     از نفوذ خود در جهت تحقق اهداف و خواسـته 

 اعتبـار  از حسـاس  هـاى  بحـران  در و جلب را آنان اعتماد توانست حسنه، روابط برقرارى
 تبعيدي روحانيون به سياسي كامل حمايت اعطاي با او .نمايد را بردارى بهره رينبيشت ايشان

 ،واقـع  در .كـرد  جلـب  خـود  سوي به را علما نظر ايران به ورود براي آنها به دادن اجازه و
 ثبـات  خواسـتار  علما ،بنابراين. باشد تبعيدي علماي براي امن پايگاه تنها توانست مي ايران

 حمايـت  هـا  آن از لـزوم  صورت در تا بودند متمركز يحكومت ايجاد و نايرا تر سريع هرچه
 عمـل  ايـن  .آورد عمـل  بهاز آنها  را پشتيباني اين رضاخان كه ،داشتند انتظار آنان لذا .كند

 را خـويش  عليـه  ايجادشده هاي مخالفت مهاجر، علماي حمايت با رضاخان تا شد موجب
 نسـبت بـه علمـا ابـراز     كرمانشـاه  به لگرافيت در ضمن رضاخان خاطر همين به .كند مهار

 مهـاجر  تقليـد  مراجـع  و علمـا  بـه  ،جنگ وزير رضاخان، كه تلگرافي در .بود كردهمحبت 
 اميرلشكر به« :نوشت ايشان به خطابه و گفت خيرمقدم كرمانشاه به را ايشان ورود؛ فرستاد
 در كـه  اسـت  هشـد  داده كـد ؤم دسـتور  شـود  مي شرفياب و وارد روزه دو اين كه هم غرب

  3».ننمايند خودداري فرمايشات اطاعت

                                                
 .261ـ263، صص4، جثيالحد العراق خيتار من هياجتماع لمحات .1
 .292، ص4، جحيات يحيي. 2
 .1ص ،)1302تير27( ،8ش ،8س نجات، راه. 3
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 علمـا  نظر جلب براي رضاخانكردند،  عراق به عزم بازگشت علماهمچنين هنگامي كه 
 مهاجر علماي ديگر و نائيني .نمايد همراهي عراق تا را علما تا داد دستور ،رفعت سردار به

 از تشكر جهت گرفت، تصور رضاخان دخالت و مساعي با كه عتبات، به بازگشت از پس
در خزانه امام محفوظ بوده  كه، السالم عليهبا تمثال اميرالمومنين همراه مبسوطي تلگراف رضاخان
همه چيز براي بازگشت علما بـه عـراق آمـاده     1.كردند ارسال او براي حرز عنوان است، به
لـك فيصـل   به همين منظور، مذاكراتي بين ايران و دولت عـراق، انجـام شـد و م   . شده بود

 بـراي  قـم، علمـا   به آنان رسيدن از پس. نمايندگاني براي بازگرداندن علما روانه ايران كرد
زمان با سفراحمدشاه به اروپا، حوادثي رخ داد كه تأثير شگرفي  هم 2.شدند آماده ايران ترك

رضاخان كه . خواهي بود ترين اين حوادث جمهوري در تحوالت آينده ايران گذاشت كه مهم
ره تمام كشور در دست او بود به اين فكر افتاد كه آخرين پله براي رسـيدن بـه قـدرت،    ادا

روحانيون ايران با اطالع از  .يعني حذف كامل خاندان قاجار را با طرح جمهوريت، طي كند
هـاي   خواهان تركيه و اقدامات ضدديني آنها، به محض اطالع از تالش هاي جمهوري تالش

ظام جمهوري در ايران، نه تنها از آن استقبال نكردند، بلكه نسبت به رضاخان براي استقرار ن
آن واكنش نشان دادند و موجبات شكست طرح جمهوري را فراهم ساختند كه ادامـه ايـن   

  .بحث خارج از چارچوب اين مقاله است
  

                                                
 .1ص ،)1303خرداد؛ جوزاهشتم ( ،11ش ملت، يچارچ .1
 .2 ، ص1302حوت 25، 13، ش2جنت، س نامه هفته .2
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  نتيجه 

 صـل حا زيـر  نتـايج  به مهاجرت علما و بازتاب و پيامدهاي آن به ايران، مربوط مباحث از
ها در عراق بـا   نشانده آن ها و دولت دست حوادث سياسي عراق، برخورد انگليسي :دشو مي

علما و تبعيد آنان به ايران، از يكسو و اقتدار رضاخان در سركوب ايالت و عشاير ياغي و 
طلبـان بـه حكومـت كودتـا      فراهم ساختن امنيت نسبي در جامعه باعث شده بود تا اصالح

هـاي دلجويانـه    خان نيز ضمن احترام به علماي تبعيدي و بر اثر سياسترضا. اميدوار شوند
زمان با تحركات  هم .از علما و مذهبيون توانست تا حدودي نظر آنان را به خود جلب نمايد

علماي شيعه مقيم عراق، در نقاط مختلف ايران نيز علما دست به تحركاتي زدند و با علماي 
الكريم حائري، كه روشي غيرسياسي داشت، نيز از علمـا  حتي شيخ عبد. مهاجر همراه شدند

اعتراضـات فراوانـي در   . استقبال كرد و شاگردانش را به محضر درس ايـن علمـا فرسـتاد   
حتي حكومت نيز مذاكراتي با فيصـل  . سرتاسر ايران در حمايت از علماي مهاجر انجام شد

  .براي بازگرداندن اين علما به عراق انجام داد
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 105   مهاجرت علماي عتبات به ايران؛ بازتاب و پيامدهاي آن

  مĤخذ بع وفهرست منا
  

هـاي   پـژوهش  موسسه مطالعـات و : ، تهرانپهلوي سلطنت تأسيس بسترهاي، )1389(آباديان، حسين، ـ 
  .سياسي

 .19763، ش مسلسل577، پاسالمي انقالب تاريخ بنياد خاطرات آرشيوـ 

 .الكمال: ، عراقضجرت تاريخ ؛هجرت تجديد، )1302(اهللا،  ـ آل داود بديع نگار، فضل

 .امير: ، قم4ج ،ثيالحد العراق خيتار من هياجتماع لمحات، )ق1413( ـ الوردي، علي،

  .كيهان: ، تهرانانهيخاورم در بحران يها شهير، )1309(ـ احمدي، حميد، 
 .للمطبوعات دارالتعارف: روتيب ،9ج ،عهيالش انياع، )ق1403( محسن، ديس ،يعامل جبل نيامـ 

  .طرح نو: ، به كوشش غالمحسين ميرزا صالح، تهراناهرضاش دوران خاطرات، )1372(ـ بهبودي، سليمان، 
 .داراالضواء: بيروت ،3ج ،عهيالش فيتصان يال عهيالذر، )1403(بزرگ،  ـ تهراني، آقا

  .بينا: ، نجف1، جالشيعه اعالم طبقات، )ق1373(، ـ ـــــــــــــ 
  .اطالعات: تهران غالمي، مهوش ، ترجمهعراق انيعيش ياسالم نهضت، )1373(ويلي، . ـ جويس، ان

 .اميركبير: ، تهرانمشروطيت و تشيع، )1381(ـ حائري، عبدالهادي، 

 .منشورا مكتبه آيت اهللا مرعشي: قم ،2ج ،الرجال معارف، )ق1405(مد، مح ـ حرزالدين،

 .بينا: ، تهرانمحمديه المعارف، )ق.1346(زاده، محمد،  ـ خالصي

 مجلـس  اسـناد  مركـز  و مـوزه  كتابخانه: ، تهرانالنهرينبين در انگليس مظالم، )1386(، ـ ـــــــــــــ 
 .اسالمي شوراي

 محمد المجاهد باالم العراق لعلماء السياسي و الديني الجهاد من المشرقه صفحات، )ق1419(ـ دباغ، هاشم، 
  .بينا: ، تهرانالخالصي
 .عطار و فرودسي: ، تهران4ج ،يحيي حيات، )1371(آبادي، يحيي،  ـ دولت

 .سياسي هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه: ، تهران3، ج)1389(، ايران معاصر تاريخ شمارروزـ 

  .اساطير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانخاطرات، )1378(ـ سرداراسعد بختياري، جعفرقلي خان، 
 .دارالكتاب: ، قم1، جالحجه آثار، )1332(رازي، محمد،  ـ شريف

  .گفتار: ، تهران2، ج قاجار شاه حمدا يمايس ،)1372(االسالمي، جواد،  ـ شيخ
  .كمال :اصفهان ،4ج ،رانيا مجالت و ديجرا خيتار ،)1363( محمد، ،صدرهاشميـ 

  .مؤسسه خدمات فرهنگي رسا: ، تهرانمدرس سياسي زندگي، )1373(ـ طاهري، صدرالدين، 
  .االداب مطبعه :نجف ،1ج ،الرجعه و عهيالش ،)ق1385(، محمدرضا ،ينجف يطبسـ 
 عراقي كاووسي محمدحسن كوشش به ،)1375(، اول جهاني جنگ در عظام مراجع و علما جهاديه اويفتـ 
 .امورخارجه وزارت اسناد انتشارات: تهران صالحي، نصراهللا و

  .معاصر نگاه: صالح، تهران ميرزا غالمحسين ، ترجمه)1378( ،يپهلو برآمدن و قاجار يفروپاشـ 
ـ چيچا ، ترجمـه كـاظم  عـراق  ياسالم درانقالب انيعيش هضتن ،)1364(، عبداهللا ،يسيفهدنفـ  : تهـران  ان،ي
  .ريركبيام
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  .اطالعات: تهران ،يانوريك نيالدرنو خاطرات، )1371(نورالدين،  ـ كيانوري،
  .رازهيش: تهران است،يس و اجتماع درعرصه تيمرجع ،)1379(، )به كوشش(منظوراالجداد حسين ـ محمد

 .66ـ68خيام، ص: ، تهرانريحانه االدب، )1369(محمدعلي،  تبريزي، مدرسـ 

، به كوشش ايرج افشار و محمدرسول درياگشـت،  2، جاسترآباد مخابرات، )1352(حسينقلي،  ـ مقصودلو،
  .تاريخ ايران نشر: تهران

  .نشر ناشر: ، تهران2، جايران ساله بيست تاريخ، )1363(ـ مكي، حسين، 
  .اميركبير: ، تهران1، جسياسي احزاب مختصر ريختا، )1371(بهار، محمدتقي،  الشعراي ـ ملك

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،اسالم و رانيا  دانشنامه ،»ياصفهان ابوالحسن« ،)1365(، علينقي ،يمنزوـ 
  .دفتر نشر نويد اسالم: ، قممعاصر علماي، )1382(ـ واعظ خياباني، ميرزاعلي، 

  

  :ها  روزنامه

  ).1301(، ايآس ـ 
  ).1301(، آذر ـ 

 ).1302(د، اتحاـ 

  ).1370(، اطالعاتـ 
 ).1301(، اقدامـ 

 ).1302(، ايرانـ 

 ).1302(، بهلولـ 

 ).1302(، كانيپـ 

  ).ق.1342(، توفيقـ 
 ).1302(، جنتـ 

  ).1302(، نجات راهـ 
  ).1302(، رودزايندهـ 

 ).1302( ،سرخ شفق ـ  

 ).1301(، عملـ 

 ).1302(، كارـ 

  ).1301(، گلشنـ 
  ).1302(، آزاد مرد ـ

 ).1302(اسالم،  ـ نهضت
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