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 اهللا اصفھانی  نوگرایی رضاشاه و اقدامات آیت

  زینب احمدوند 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

...............................................................  

  چکیده

م و حمایت کشورھای بیگانه از جمله استعمار انگلیس، رضاشاه در ١٩٢۵/ش١٣٠۴کومت رضاشاه در سال با شروع ح

جھت تأمین منافع این کشورھا و اھداف خود که حفظ حکومت پھلوی بود، دست به اقداماتی به منظور مدرن نمودن 

گرایانه سعی در احیاء فرھنگ  ھای ملی گرایانه و باستان-رضاشاه با طرح شعار. کشور و حذف آیین اسالم زد

وی با کنار گذاشتن روحانیون از امور . باستانی ایرانی و آیین زرتشت و در کنار آن غربی نمودن کشور ایران را داشت

حکومتی و آموزشی، کشف حجاب و تصویب قانون جدایی دین از سیاست و مخالفت با فرھنگ اسالم و تصویب برخی 

سعی در حذف اسالم و ترویج فرھنگ غربی و اروپایی را ... ل قمری به سال شمسی وقوانین ضد شرعی و تغییر سا

  . داشت

از جمله کسانی که . م و وقایع جنگ جھانی دوم ادامه داشت١٩۴١/ش١٣٢٠مخالفت ھای مردم و روحانیون تا شھریور 

تعمار در دو کشور عراق و ایران تالش فراوانی در این دوران برای حفظ اسالم چه در برابر رضاشاه و چه در برابر اس

  . اهللا سید ابو الحسن اصفھانی از مراجع بزرگ شیعه درآن زمان است نمود، آیت

  مقدمه

م توسط استعمار انگلستان در جھت سیاست تمرکز گرایی و تشکیل حکومت ١٩٢١/ش١٢٩٩با شکل گیری کودتای 

درتھای بیگانه و خارجی توانسته بود به حکومت دست پھلوی به منظور تامین منافع آن کشور، رضاشاه که با حمایت ق

رضاشاه سعی کرد تا با کنار گذاشتن اسالم، ایران را . یابد، اقدام به یک سری اصالحات ضد دینی و ضد اسالمی نمود

  .به صورت یک کشور غرب زده و نوگرا که خودش ترسیم کرده بود، تبدیل نماید

، تبدیل سال و ماه قمری به سال و ماه شمسی، کنار گذاشتن روحانیون از وی با انجام اقداماتی مانند کشف حجاب

امور قضایی و آموزشی و ایجاد محدودیت برای آنان و ترویج فرھنگ و آداب رسوم و لباس غربی در مقابل فرھنگ 

و تبلیغ سنتی و اسالمی ایرانی و ھمچنین تصویب قانون جدایی دین از سیاست و سردادن شعارھای باستان گرایی 

آیین زرتشتی به عنوان آیین باستانی ایرانیان و غیره سعی کرد، تا اسالمی را که بیش از سیزده سده با تار و پود 

ولیکن این حرکت وی با مخالفت شدید و عکس العمل توده ھای مردم، . جامعه ایران پیوند خورده بود، کنار بگذارد

تا اینکه بالخره به دلیل عدم ھمراھی مردم از او و سیاستھایش در  روحانیون و جامعه مذھبی ایرانی روبرو گردید

م بدون ھیچ گونه حمایت مردمی از سرنوشت ١٩۴۵-١٩٣٩م و وقایع جنگ جھانی دوم ١٩۴١/ش١٣٢٠شھریور 

  .سیاسی کشور ایران کنار گذاشته شد

حکومت رضاشاه است که با پی بردن  اهللا اصفھانی از جمله علما و روحانیون آگاه، مصلح، متشرع و روشنفکر زمان آیت

به نّیات و مقاصد واقعی ھمان آغاز سلطنت رضاشاه سعی نمود با روش ھای متفاوت به مقابله با رضاشاه و حفظ 

اگرچه بیشترین تالش ایشان معطوف به مقابله مستمر با استعمار انگلیس در کشور . ارزشھای اسالمی اقدام نماید

شان طی فتوی ھا و دستوراتی به علما و روحانیون و مردم ایران آنھا را به مبارزه با اقدامات ھای اسالمی بود، ولیکن ای

  . ضد دینی رضاشاه فرا خواند

این مقاله ھمچنین .روش نگارش این مقاله به صورت استفاده از منابع و کتب موجود و تحلیل محتوا و داده ھا است
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اهللا اصفھانی و تالشھای  ایانه رضاشاه در زمان سلطنت او به نقش آیتسعی دارد ضمن بیان اقدامات و اصالحات نوگر

  .ایشان در مبارزه با این اقدامات رضاشاھی و حمایت از شعائر اسالمی بپردازد

  به سلطنت رسیدن رضاشاه 

ًا در بررسی دوران حکومت رضاشاه که سرآغاز و سرانجام آن با دو مرحله از حضور و دخالت قدرتھای خارجی خصوص

استعمار انگلستان در امور ایران ھمراه بود سیر تحوالت آن در شکل گیری تاریخ این دوران از اھمیت فراوانی برخوردار 

  .است

م به عنوان اولین گام در تشکیل ١٩٢١/ش١٢٩٩ماھیت وابسته رژیم پھلوی و حکومت رضاشاه که در طی کودتای 

در برابرتحوالت پس از جنگ ) م١٩١٩پس از لغو قرداد (ر انگلیس سلسله پھلوی و انجام سیاست تمرکز گرایی استعما

م، از ھمان ابتدا با بطن جامعه ایرانی به ویژه روحانیون و برخی ١٩١٧م و انقالب روسیه١٩١٨- ١٩١۴جھانی اول 

  .روشنفکران در تضاد و تناقض بود

را می دانست که مذھب در جامعه رضاخان پیش از رسیدن به قدرت، خود را مسلمانی متعصب معرفی کرده بود زی

) که تشکیل حکومت پھلوی بود( ایرانی ریشه عمیقی دارد و اگر بر خالف آن گام بردارد ھرگز در رسیدن به اھداف خود 

وی در این دوران تظاھر مذھبی زیادی جھت جلب نظر روحانیون و مردم عادی نمود، به زیارت عتبات . موفق نخواھد شد

رھنه در دسته ھای عزاداری ماه محرم شرکت می کرد، مجالس روضه خوانی تشکیل می داد و می رفت و با پای ب

از طرف دیگر رضاشاه با . جھت دلجویی از علما بارھا به قم مسافرت نمود و خود را مدافع اسالم نشان می داد

  .را با خود ھمراه کندسردادن شعارھای ملی گرایانه و وطن پرستانه نیز توانست قلوب بسیاری از ملی گرایان 

که در جھت حذف سلسله قاجار و حکومت (م با الغای طرح حکومت جمھوری ١٩٢٣آوریل /ش١٣٠٣رضاخان در فروردین 

ھمچنین با تظاھر به اسالم خواھی ) خود، اصرار فراوان در انجام آن را داشت ولی با مخالفت روحانیون روبرو گردیده بود

بدین سان زمینه برای . انیون توانست اعتماد عناصر مذھبی و توده ی مردم را جلب کندو برقراری روابط نزدیک با روح

  . تشکیل سلسله ی پھلوی فراھم شد

  : رضاخان در سخنرانی خود پس از حذف طرح جمھوری خواھی گفت

جامعه  شخصیت ھای دولتی ھیچگاه نباید مخالف با افکار ھمانگونه که در عمل ثابت گردیده است، ! ھم میھنان«

ھنگامی که من در . ای از کشور نشده است دولت کنونی تا امروز مانع از ابراز احساسات ملی در ھیچ گوشه. باشند

قم با نمایندگان روحانیون عالیمقام دیدار و با آنان درباره اوضاع کنونی کشور تبادل نظر کردم، ھمه ما سرانجام به این 

شزد کنیم تا از شعار جمھوری خواھی دست بردارند و ھمه نیرو و تالش خود را نتیجه رسیدیم که باید به ھمه مردم گو

از یکایک مردم بخواھیم که با من . صرف از میان برداشتن موانعی کنند که در راه اصالحات و پیشرفت کشور قراردارد

از این . مرا یاری کنند ھمکاری و در راه اجرای ھدف مقدس فوق و تحکیم دین و استقالل و تشکیل دولت ملی استوار،

خواھم که از اندیشه جمھوری خواھی دست  رو از ھمه میھن پرستان واقعی و فرزندان وفادار میھن مقدس می

  » .کشیده و با من برای رسیدن به این ھدف ھا که در درک آنھا ھمگی ھمفکر ھستیم، متحد شوند

م ضمن تغییر چند اصل از متمم قانون ١٩٢۵مبر دسا ١٢/ ش ١٣٠۴آذر  ٢١باالخره مجلس مؤسسان در جلسه مورخ 

پادشاھی را به رضاخان که اکنون نام خانوادگی پھلوی را برای خود برگزیده ) راجع به تعین پادشاه و ولیعھد(اساسی 

  .بود، واگذار کرد

  اقدامات و اصالحات رضاشاه

ی انجام داد که اغلب با عنوان اصالحات از رضاخان با ورود به صحنه سیاست به ویژه در دوره نخست وزیری اش اقدامات
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از آن جمله می توان به تخته قاپو کردن عشایر، به تصویب رساندن قانون ثبت سجل و احوال، لغو . آنھا یاد می شد

القاب اشرافی دوره قاجاریه، اصالح تقویم رسمی، تصویب نمودن نظام اجباری و تشکیل ارتش نوین و غیره اشاره 

  .نمود

وی و . که رضاشاه به تاج و تخت سلطنت دست یافت، ایران دیگر به ایران دوره قاجار مشابھتی نداشتھنگامی 

  .ھمکارانش موفق شده بودند که اصالحاتی چند در زمینه امور اقتصادی و نظامی را به مرحله اجرا درآوردند

نھدام سلطنت سنتی، امتیازات اساس برنامه ھای سیاسی او عبارت بودند از نابودی کامل نظام گذشته یعنی ا

این امر مستلزم غربی نمودن جامعه ایرانی به . آریستوکراسی، و حقوق مزایای علما دینی و آنگاه بنیان یک ایران نوین

  . طور کلی بود؛ ایجاد یک نظام اداری نوین بر اساس موازین غربی و غیر مذھبی کردن نظامھای آموزشی و حقوقی بود

-١٣٠۶و پرورش از عمده ترین اقدامات رضاشاه در نیل به اھداف تجددخواھی وی بود، در سالھای تغییر نظام آموزش 

م و تصویب نامه ھایی درباره آموزش عمومی و اجباری رایگان ابتدایی و دبیرستان و آموزش ١٩٣۴- ١٩٢٧/ش١٣١٣

ده ھای علوم تربیتی وضع عالی و ھمچنین تأسیس شبکه آموزش غیر مذھبی و دولتی و حتی آموزشگاه ھا و دانشک

رضاشاه بر این عقیده بود که روحانیت مھمترین مانع . به موجب این قوانین مدارس از اختیار روحانیون خارج شد. شد

داد و دولت و وزارت فرھنگ مسؤولیت اداره و نظارت کلیه مدارس را بر عھده -موجود را بر سر راه ترقی تشکیل می

  . گرفت

به دنبال فرمان کشف حجاب، زنان نیز به دانشکده ھا راه یافتند و در ادارات دولتی به کار م ١٩٣۵/ش١٣١۴در سال 

از آغاز این جریان یک نظم نوین با آھنگی . در این زمان مدارس مختلط دختران و پسران تأسیس گردید. گرفته شدند

د ایران پای نھاد و به صورت یک نظام شتابان که مورد نظر رضاشاه در حذف اسالم بود، به نظام آموزش و پرورش جدی

  . یکپارچه در سیطره کامل دولت نمایان شد

م گذارد و آموزش عالیه نیز در ایران راه ١٩٣۵فوریه  ۵/ش ١٣١٣بھمن  ١۵رضاشاه سنگ بنای دانشگاه تھران را در 

  . اندازی شد

ازمانی به نام فرھنگستان زبان به م رضاشاه پس از بازگشت از سفرترکیه، با تأسیس س١٩٣۵/ش١٣١۴در اوایل سال 

  .اصالح زبان فارسی و دور ریختن لغات عربی و بیگانه از آن و استفاده از لغات و اصطالحات اصیل فارسی اقدام نمود

م طی بخشنامه از طرف وزارت خارجه به کلیه سفارتخانه ھا ایران در خارج و سفارتخانه ١٩٣۴/ش١٣١٣در دی ماه 

ھدف از . مقرر گردید که از این به بعد به جای کلمه پرس، پرشیا، پرشین، ایران را به کار ببرید ھای خارجی در ایران،

  . این کار نشان دادن اصل و تبار آریایی ایرانیان بود

  سیاست تضعیف مذھبی

یستی و تجدد با تشکیل حکومت پھلوی رضاشاه با تمام توان به کنار زدن آیین اسالم و تمایالت باستان گرایانه ناسیونال

  .خواھی پرداخت

رضاشاه با آموزش و پرورش غیر مذھبی و تبلیغات ملی گرایانه و شعار مدرن نمودن کشور ایران سعی داشت که 

وفاداری مذھبی مردم را به نھاد روحانیت از میان ببرد اما این سیاست با احساسات خصمانه مردم نسبت به نوگرایی 

  . رضاشاھی روبروگردید

در دوره ششم مجلس . س از نشان دادن ماھیت واقعی خود سیاست دین زدایی را به مرحله اجرا درآوردرضاخان پ

که این باعث برخورد دینی . شروع نمود» اصالحات اجتماعی«رضاخان اقداماتی در مخالفت با اسالم، به عنوان 

ه به ترتیبی که رضاخان دنبال می کرد نقطه برخورد از زمان طرح مسأله نظام اجباری بود ک. روحانیون و رضاخان شد
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وی . اقدامی علیه روحانیون و حوزه علمیه تلقی شد، رضاخان تالش مستمری جھت عقب زدن روحانیون به کار گرفت

م ١٩٣۵آوریل /ش١٣١۴با تغییر نام ماھھای اسالمی و عربی به فارسی و سال قمری به سال شمسی در فروردین 

یحیی دولت آبادی در آثار خود این اقدام .ضد مذھبی و ضد اسالمی خود برداشتگامی دیگر در جھت سیاست ھای 

  . رضاشاه را بسیار می ستاید

محاکم شرعی را به . رضاشاه آداب مذھبی را خالف تجدد می دانست و لباس مذھبی را خالف رویه مملکت شناخت

کنار گذاشت رضاشاه که از سوابق مبارزات  محاکم رسمی تبدیل کرد و کم کم روحانیون را از امور آموزشی و حقوقی

روحانیون در نھضت ھای تنباکو و مشروطیت آگاھی داشت و کوشش می کرد برای پیشبرد اھداف خود دیگر مجالی 

  . به دخالت آنان در سیاست داده نشود و این بود که جدایی دین از سیاست را یک اصل مسلم در حکومت خود قرار داد

علی اکبر داور وزیر عدلیه و . صالحات اجتماعی مورد نظر رضاشاه، نوسازی دستگاه قضایی بودنخستین قدم برای ا

وی توانست به سرعت حقوق دانان نوگرا را به جای قضات سنتی . حقوق دان تحصیل کرده اروپا مأمور این کار شد

ائلی چون ازدواج، طالق و حقوق مربوط به بنشاند، قوانین جدیدی را با الھام گرفتن از قوانین اروپایی تھیه کند و به مس

داور ھمچنین کار ثبت اسناد را که پیش از آنان در . حضانت کودکان را که با احکام شرع مغایر بود، ایجاد کند

علما و روحانیون با مھاجرت و تحصن در قم به اقدامات داور و قانون نظام . اختیارروحانیون بود، به وکالی جدید سپرد

مھاجرت حاج آقا نوراهللا اصفھانی و جمعی از علمای اصفھان و سایر نقاط کشور به . اری واکنش نشان دادندوظیفه اجب

م یکی از مھمترین و بزرگترین حرکت ١٩٢٧/ش١٣٠۶قم و تحصن در مخالفت با نحوه اجرای قانون نظام اجباری در سال 

ھیئت علمیه و روحانیه «قم گروھی به نام  در پی این حرکت در. سیاسی روحانیون در دوره سلطنت رضاشاه است

. اصناف تھران، قزوین، اصفھان، شیراز و کرمان نیز به حمایت از آنان اعتصاب کردند. تشکیل گردید» مھاجرین قم

تیمورتاش وزیر دربار به ھمراه دو روحانی سرشناس به قم رفت و توانست غائله را از سر بگذراند، اما برنامه ھای 

او به تدریج از تعداد روحانیون که در مجلس حضور داشتند کاست، عزاداری مذھبی را محدود کرد، . ه یافترضاشاه ادام

مساجد قدیمی اصفھان را به روی جھانگردان گشود، برای سفرھای زیارتی به عربستان و عراق محدودیت قائل شد و 

  . دستور داد که در دانشکده پزشکی تشریح جسد انجام گیرد

ا تعطیلی احزاب و مطبوعات و به شھادت رساندن برخی رھبران روحانی چون مدرس و اعمال سیاست ھایی رضاخان ب

چون خلع لباس روحانیون و قانون لباس متحدالشکل و تصویب قانون منع پوشیدن لباس سنتی و دستور پوشیدن لباس 

 ١٣٠٣ح مجالس ترحیم و قانون مھرماه م و ھمچنین دستور اصال١٩٣۵ژوئن /ش١٣١۴ھای غربی و کاله شاپو در خرداد 

سال که مغایر با سن شرعی بود، جامعه ایرانی را به سوی کشور  ١٨) کبیر(م مبنی بر سن قانونی ١٩٢۴/ش

م به زنان اجازه داده ١٩٣١جوالی /ش١٣١٠در طی قانون تیرماه .متمدنی که خودش ترسیم کرده بود ھدایت می نمود

م قانون جدایی دین از سیاست در ١٩٣۶ژانویه /ش ١٣١۵در دی ماه . ق بنمایندشد که در موارد خاص درخواست طال

  . ایران تصویب شد

  کشف حجاب

امان اهللا خان پادشاه افغانستان . نخستین کشور اسالمی که اقدام به کشف حجاب از بانوان کرد، افغانستان بود

کنش روحانیون آن کشور مواجه شد و ناچار به استعفا اقداماتی را در جھت پوشیدن لباسھای اروپایی آغاز کرد که با وا

  .و ترک افغانستان شد

مصطفی کمال آتاترک رھبر ترکیه نیز با تغییر قانون لباس و کشف حجاب به رفرم ھایی پرداخت، که تغییر لباس و کاله و 

پس از سفر به ترکیه به این رفع حجاب و برخی رفرم ھا و اصالحات دیگر، در ایران به تقلید از ترکیه بود و رضاشاه 
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  . اقدامات دست زد

نخستین نشانه ھای کشف حجاب را در ایران می توان، در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در برخی محافل روشنفکری و 

  .مکتب بھائیت مشاھده کرد ولیکن رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضاشاه پھلوی باز می گردد

به . رضاشاه پیش از سفر وی به ترکیه تالشھایی جھت عادی سازی بی حجابی انجام گرفتدر سالھای اولیه حکومت 

م نزدیک به پانصد نفر از خانم ھای ایرانی را به ١٩٣١سپتامبر/ش١٣١٠شھریور  ۴نوشته روزنامه ملیت شاه ایران در 

  . ن نیز فرمان شاه را پذیرفتنددربار دعوت کرد و پس از نصیحت از آنان خواست تا چادرھای خود را بردارند؛ و آنا

م به ترکیه تغییرات عمیقی را نیز در روحیات و سیاست ھای رضاشاه علی ١۶٣۴/ش١٣١٣مسافرت رضاشاه در سال 

  .الخصوص درباره زنان و حجاب بوجود آورد

فرمان کشف م ١٩٣۵ژانویه/ش١٣١۴دی ماه  ١٧رضاخان که شدیدًا تحت تاثیر بی حجابی زنان ترکیه قرارگرفته بود در 

  .حجاب را صادر کرد

مجالس و جشن ھا و سخنرانی برپاشد، در تھران و بعد شھرھای شمال و سپس سایر شھرھا در راه کشف حجاب 

  .اقداماتی انجام گرفت

م در دانشسرای مقدماتی جشنی برپا شد و رضاشاه حاضر ١٩٣۵نوامبر/ش١٣١۴دی ماه  ١٧اولین گام در این راه، در 

در ھمین . رانش بدون حجاب در این جشن شرکت کنند و سعی نمودند به موضوع جنبه تبلیغاتی بدھندگردید زن و دخت

جشن وزراء و وکال ھمسران خود را بدون حجاب آورده بودند و مسئله کشف حجاب با عناوین بازیافتن حقوق زنان مطرح 

  :رضاشاه طی نطقی از کشف حجاب و پیشرفت زنان سخن گفت. گردید

اید برای  ن باید این روز را که روز سعادت و موفقیت شماست روز بزرگی بدانید و از فرصتی که بدست آوردهشما زنا«

اید و برای پیشرفت خود و  شما خواھران و دختران من حاال داخل جامعه شده. خدمت به کشور خود استفاده نمائید

ین است که در کشور خودتان کارکنید، سعادت آینده در شما ا  اید باید بفھمید که وظیفه کشورتان این قدم را برداشته

  » .دست شماست

از این زمان به بعد حجاب ممنوع شد و کسبه از فروش اجناس به زنان با حجاب منع شدند و زنان دارای حجاب حق 

د را بردارند، تا برخی از پیرزنان که حاضر نبودند حجاب خو. ورود به خیابان ھا یا سوارشدن به وسایل نقلیه را نداشتند

  . م از خانه خود بیرون نیامدند و پس از سقوط رضاشاه دوباره به حجاب روی آوردند١٩۴١سپتامبر/ش١٣٢٠شھریور

ایستادگی در برابر اصالحات رضاشاھی در زمینه لباس مردم و کشف حجاب در تمام کشور ادامه دشت ولی در 

 ٢٠قیام مردم در مشھد و حوادث روز جمعه . د پیدا کرده بودشھرھایی مثل مشھد، قم، اصفھان و شیراز بیشتر نمو

ھای مقاومت مردم است در این قیام نیروھای  م در مسجد گوھرشاد یکی از نمونه١٩٣۵جوالی /ش.ھـ ١٣١۴تیرماه 

  . ارتش که مجھز به مسلسل بودند به داخل مسجد یورش بردند و در این زدوخورد عده ای از ھر دو طرف کشته شدند

  :نویسد ین فردوست در کتاب خاطرات خود در مورد واقعه کشف حجاب به نقل از مادر محمدرضاشاه میحس

پس از کشف حجاب برای زیارت به قم رفته بودیم به ھمراه شمس و اشرف، ولی در آنجا به دستور روحانیون ما را در «

له از طریق شھربانی محل به شاه اطالع اتاقی محبوس کردند، گفتند که حق ندارید وارد حرم مطھر شوید، بالفاص

  » . دھد کند و ما را نجات می دادند و او شخصًا با یک واحد نظامی به قم حرکت می

استعمال عناوین غربی در ادارات و مؤسسات و ھمچنین اعزام پی ) شاپو(کشف حجاب تحمیل لباس و کاله اروپایی 

ھا و اصالحات رضاشاه در جھت جایگزینی فرھنگ اروپایی با فرھنگ  در پی دانشجویان ایرانی به اروپا و دیگر سیاست

  . رفت اسالمی به کار می
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ھمانطور که گفته شد اقدامات و اصالحات ضد اسالمی و ضد دینی رضاشاه با مخالفت روحانیون و علمای اسالمی 

ن به اسالم و مسلط نمودن روبرو گردید و رضاشاه ھرگز نتوانست آنگونه که می خواست به اھداف خود که ضربه زد

تالشھای روحانیون در مبارزه با رضاشاه باعث گردید که بطن جامعه ایرانی ھمیشه در . فرھنگ غربی بود، دست یابد

اهللا سید ابوالحسن اصفھانی بود که  برابر اقدامات وی واکنش نشان داده و مقاومت نمایدکه از جمله این روحانیون آیت

لی از شخصیت وی به اقدامات و تالشھای ایشان در جھت حفظ اسالم و مقابله با اقدامات در ذیل ضمن معرفی اجما

  .رضاشاه که قبًال نیز اشاره شد، بیان می گردد

  زندگینامه سید ابوالحسن اصفھانی

وی . م در روستای مدیسه در نزدیکی شھر لنجان اصفھان به دنیا آمد١٨۶٧/ق١٢٨۴سید ابوالحسن اصفھانی در سال 

در آغاز جوانی برای فراگیری علوم دینی به حوضه علمیه . یالت مقدماتی را در روستای مدیسه به انجام رسانیدتحص

م به شھر نجف در کشور عراق مسافرت نمود و در ١٨٨٩/ق١٣٠٧ وی برای تکمیل معلومات خود در سال. اصفھان رفت

در این دوران برخی او را در حوزه علوم . شتی بھره بردآنجا از محضر اساتیدی چون آخوند خراسانی و میرزا حبیب اهللا ر

اهللا اصفھانی به ھنگام  آیت. اهللا نائینی و حتی آخوند خراسانی میدانستند دینی عالم تر از ھم عصرانش نظیر آیت

ولی تعیین پنج مجتھد طراز اول در متّمم قانون مشروطه ایران، از سوی آخوند خراسانی به مجلس ایران معرفی گردید 

وتسلط استعمار انگلیس بر سرزمین ) م١٩١٨- ١٩١۴(با شروع جنگ جھانی اول. ایشان از آمدن به ایران عذر خواست

اهللا  ھای اسالمی، نظیر عراق و ایران و اعالم جھاد از سویی میرزا محمد تقی شیرازی، مرجع تقلید وقت؛ آیت

  . ستعمار در این زمان آغاز نمودنداصفھانی نیز فعالیت ھای سیاسی خود را در جھت مبارزه با ا

اهللا  اهللا نائینی وسپس حاج شیخ عبدالکریم حائری مراجع آن زمان، مرجعیت شیعه منحصر به آیت پس رحلت آیت

این دوران ھمزمان بود باگسترش تھاجمات ضد دینی در عراق و ایران علیه شیعیان و سختگیری بر علما . اصفھانی شد

افکنی در اعتقادات اسالمی با فعالیت برخی گروھھای الحادی و فرقه ھای ضاّله و  وحوزه ھای علمیه و شبھه

با . ، ھمراه بود...استعمار و عوامل آنھا در کشور ھای اسالمی چون امان اهللا خان در افغانستان و رضاشاه در ایران و 

ت شیعه و علمایی نظیر سید م عراق علیه استعمار انگلیس و حکومت وابسته به آن، مرجعی ١٩٢٠شکست انقالب 

پس از به راه انداختن . ابوالحسن اصفھانی دست از مبارزه برنداشته، نظام تحمیلی بر عراق را نامشروع اعالم کرد

ولیکن پس از مدتی . ھزار نفری علیه انگلستان، وی مجبور به مھاجرت به ایران و ترک عراق شدند ٣٠٠تظاھرات 

ابوالحسن اصفھانی حتی پس از واقعه جانگداز شھادت فرزندش سید حسن، دست از سید . مجددًا به نجف بازگشتند

  . مبارزه در راه حفظ اسالم و مبارزه با استعمار و عوامل آنھا در کشورھای اسالمی بر نداشت

  اهللا اصفھانی واقدامات رضاشاه آیت

دینی او باعث اعتراض روحانیون ایرانی و ھمانطور که گفته شد حکومت رضاشاه در ایران و اقدامات تجددمآبانه و ضد 

اقدامات ضد دینی رضاخان . اهللا شیخ عبدالکریم حائری گردید اهللا نائینی و آیت اهللا اصفھانی، آیت مراجع نجف چون آیت

. که ھر روز رنگ و بوی تندتری می گرفت، مخالفت ھای متعددی را از جانب این مراجع و روحانیون به دنبال داشت

ی نجف برای خنثی کردن اقدامات رضاشاه، در ابتدای سلطنت وی به آرامی و نفوذ در تصمیم گیری ھای روش علما

م در برخورد با نماینده ١٩٢٧/ش١٣٠۶اهللا اصفھانی در سال  آیت. شخص شاه از طریق پاکسازی اطرافیان او بود

لت بکشاند و پیشنھاداتی از جانب رضاشاه ضمن حفظ این موضع خود سعی نمود که اقتدار علمای نجف را به رخ دو

  . فرستاده شد) مخبرالسلطنه(ایشان برای دولت وقت 

اندکی پس از این ماجرا و در طی حرکت حاج آقا نوراهللا اصفھانی و روحانیون حوزه علمیه اصفھان در شھریور 
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  :ر داشتنداهللا اصفھانی در طی نامه ای به ایشان اظھا م و مھاجرت به قم، آیت١٩٢٧سپتامبر /ش١٣٠۶

نخواھند گذاشت و اگر از بعضی از آنھا لفظًا مساعدت شود، ھزار گربه ] اطرافیان رضا شاه[البته این عوامل فاسده «

  ».رقصانی خواھند کرد که مقدمات عقیم شود

ت به با وجود اعتقادی که سید ابوالحسن اصفھانی نسب. و تأکید داشتند از بھانه دادن به دست دیکتاتور خودداری شود

  :حل مشکالت داشته، آمادگی خود را برای مساعدت به روحانیون مھاجر اعالم می کند و می نویسد

غرض آن است شھد اهللا دل ما خون است و اگر راھی برای اصالح و انجام بعض مطالب داشته باشیم که رفع ھمه «

  » .فساد شود، بلکه احداث فساد بالد نتیجه نشود حاضر و فداکار ھستیم

مه فوق که ارزش تاریخی فراوانی دارد، بیانگر دیدگاه و وضع کلی علمای نجف بلکه علمای ایران نسبت به حکومت و نا

  .اقدامات رضاشاه در سال ھای اولیه حکومت اوست

اهللا اصفھانی نیز در  با شدت یافتن اقدامات ضد اسالمی رضاشاه و قانون نظام اجباری و تخته قاپو کردن عشایر، آیت

اهللا بروجردی منتسب است، آمده است که  طبق خاطراتی که به آیت. خ به این اقدامات به حمایت از مردم پرداختپاس

در بازگشت ایشان از سفر حج و اقامت در نجف، علما از جمله سید ابوالحسن اصفھانی به منزل ایشان آمده و در طی 

که ما باید افرادی را به میان عشایر بفرستیم و آنان : انداهللا اصفھانی گفته  جلسات گفت و شنودی که داشته اند آیت

این تغییر موضع . اهللا نایینی روبرو گردیده بود را علیه اقدامات رضاخان تحریک کنیم ولیکن این طرح ایشان با مخالفت آیت

ی مھاجر اصفھان و اهللا اصفھانی به دنبال شدت یافتن اقدامات ضد اسالم رضاشاه و بی نتیجه بودن اقدامات علما آیت

  .مسکوت گذاردن پیشنھادات آنان از سوی دولت بود

اهللا سید ابوالحسن اصفھانی در این ھنگام با طرح حمایت کامل خود از تشّکلھای دینی و انجمن ھای تبلیغی که  آیت

  :در جھت خنثی سازی توطئه رژیم بود، ضمن نامه ای به سید ابوالحسن طالقانی اعالم داشت

که برای رفع شبھات معاندین و حفظ عقاید ضعفای مسلمین، بنای تاسیس مرکزی در مدرسه مروی دارید که از این « 

لکن این مطلب بزرگ محتاج است به استعداد کامل و ترکب از ...مرکب از فضال و صلحا باشد بی اندازه مسرور شدم

له که به السنه مختلف است و مترجمین اشخاص فاضل متتبع مستقیم السلیقه و کتب بسیار و مجالت خارجه و داخ

صحیح العقیده که خدای ناکرده اگر با استعداد ناقص و عدم تھیه اسباب، عالف این مطلب شود و از عھده کماھو حقه 

علی ای حال جدیت نمایید و بزودی داخل در مطلب شوید و حقیر ھم بر ...بیرون نیایند، معاندین شیرتر می شوند

و ھر مطلبی که دخالت در تایید این مطلب داشته ] کرد[ود به مقدار مقدور مساعدت خواھم حسب وظیفه دینیه خ

باشد و از حقیر بر آیید اشاره فرمایید کوتاھی نخواھد شد؛ و اگر فرصت و مجال باشد ، شاید یک دستور العمل 

  » .باشد- یایدھم اهللا تعال –اساسی کلی برای دخول در مطلب عرض کنم که پسند آن ذوات مقدسه 

اهللا اصفھانی، از ارسال وجوھات شرعی از ایران به نجف نیز  رضاشاه در این زمان ضمن گماردن جاسوسانی برای آیت

اهللا اصفھانی نیز با درک اوضاع حساس ایران و اوجگیری اقدامات رضاشاه، برخی طالب و وعاظ را  آیت. جلوگیری کرد

حسن اصفھانی به شیخ محمد تقی بھلول که در این دوران برای تکمیل سید ابوال. ملزم به مبارزه با رضاخان کرد

  :معلومات دینی خود و رسیدن به درجه اجتھاد به نجف آمده بود، می گوید 

به فتوای من درس خارج خواندن برای تو حرام قطعی است و بر تو واجب عینی است که علیه پھلوی و قوانین خالف « 

انی کنی، تا زمانی که تو مجتھد شوی، رضا شاه ھیچ مسلمانی را در ایران باقی قرآنی که اجرا می کند، سخنر

  ». نخواھد گذاشت تا از تو تقلید کند

اهللا اصفھانی ضمن تایید اقدامات بھلول در مقابله با شھربانی رژیم به وی می گوید بر تو واجب است که  ھمچنین آیت
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  :رویه خود را ادامه دھی و به او توصیه می کند

ابتدا بر تو الزم نیست که جنگ کنی، منبر برو و حکم خدا را بگو، اگر جلو گیری کردند و به شما حمله کردند، مدافعه «

  » .کن، در این صورت حق داری و مسؤول نیستی و ھر کس در راه خدا کشته شود شھید است

باوقوع قیام مسجد . تور به مدافعه دادندایشان کشته شدگان در راه مبارزه با رژیم پھلوی را شھید اعالم کرده و دس

م که در مخالفت با قانون کشف حجاب و به رھبری حاج آقا حسین ١٩٣۵جوالی/ش١٣١۴تیرماه٢٠گوھرشاد مشھد در 

  . اهللا اصفھانی ضمن تأیید این قیام مردم را به مقابله با این اقدام رضاشاه فراخواند قمی شکل گرفت، آیت

  :قیام مسجد گوھرشاد می نویسدمحمد تقی بھلول در باره 

در محرم سالی که رضاشاه دستور کشف حجاب را صادر می کند، قرار می شود که در سبزوار جشن بزرگی برپا «

  . ولی با دیدن نارضایتی مردم وچون دولت از قیام مردم می ترسید، از برگزاری جشن منصرف می شود. شود

انی دستور جھاد می گیرد و در سفرھای مذھبی اش شھر به شھر علیه اهللا اصفھ بھلول که در سفر کربال از آیت(

رضاشاه و اقداماتش سخنرانی می کرده این گونه بود که ھرجا از سوی شھربانی دستگیر می شد، با یاری و اعتراض 

  مردم آزاد 

حر روز جمعه س. به صحن مسجد گوھرشاد بیایند) جمعه(پس بھلول با مردم قرار گذاشت تا صبح فردا ) می گشت

نیروھای نظامی سعی در جلوگیری از ورود مردم به مسجد گوھرشاد می کنند، اما رشادت ھای مردم سبب عقب 

در شب شنبه بھلول به ھیئت اعزامی از سوی رضاشاه فرصت می دھد که تا روز یکشنبه . نشینی آنھا می گردد

دو طرف این پیشنھاد را قبول . اگر نه دست به قیام خواھند زدآزاد کنند  -که در تھران تحت مراقبت بود -اهللا قمی را آیت

  . برخالف قرار نیمه شب یکشنبه نیروھای نظامی به مسجد گوھرشاد حمله می کنند. می کنند

اهللا اصفھانی به دنبال مبارزات خود علیه اقدامات رضاشاه در کنار سایر مراجع نجف استفاده از کاله شاپو و صلیب و  آیت

عالوه بر این اقدامات، آیت اهللا اصفھانی نخستین مرجعی بود که اجازه . اسھای اروپایی را حرام دانستندبرخی لب

استفاده از سھم امام را برای کمک به نشریات دینی صادر کرد که این کار پاسخی به اقدامات ضد فرھنگی و ضد دینی 

  . یران بودرضا شاه و حرکتی در جھت تقویت بنیادھای فرھنگی اسالمی در ا

اهللا اصفھانی در این ھنگام در اقدامی علیه نوشته ھای برخی نویسندگان چون احمد کسروی که گاھی رنگ و  آیت

  .بوی ضد دینی داشتند، اعتراض نمودند

م و تا پایان عمر آن مرجع بزرگوار ادامه ١٩۴١سپتامبر/ش١٣٢٠مبارزات ایشان تا پایان حکومت رضا شاه در شھریور

سعی داشتند با ایجاد این نھاد، سدی در برابر اقدامات واصالحات » ناظر شرعیات«ان با پیگیری موضوع داشت، ایش

  . ضددینی دولت پھلوی ایجاد کند، ھمچنین تالش می کرد دروس دینی را در برنامه مدارس دولتی قرار دھند

ی دین اسالم تالش ھای فراوانی نیز در اهللا سید ابوالحسن اصفھانی عالوه بر اقدامات سیاسی خود در حفظ مبان آیت

رسیدگی به امور شیعیان در اقصی نقاط جھان، پاسخ به : حیطه فرھنگی، اجتماعی و دینی انجام دادند که از جمله

انیس المقلدین، (تمامی پرسش ھا و مکتوبات مردم و مقلدان، تربیت شاگردان فراوان، تألیف چندین کتب دینی 

، رسیدگی به وضعیت )ذخیرة العباد لیوم العباد، صراط النجاة، مناسک الحج، وسیله النجاةحاشیه بر عروةالوثقی، 

زندگی و معیشت طالب علوم دینی، دستگیری از فقرا و مستمندان، تالش برای رفع بحران ھای اقتصادی و اجتماعی 

حبوبات در ایام قحطی و  م در کشورھای اسالمی و توزیع غالت و١٩۴۵- ١٩٣٩بوجود آمده پس از جنگ جھانی دوم 

تنگدستی در بین مردم، تاسیس تعاونی ھای خیریه، اقامه شعائر دینی، اعزام مبلغان به مناطق و سرزمین ھای 

دوردست، بخشی از اقدامات اجتماعی ایشان در آن دوران بحرانی در جھان اسالم بود که با وجود تمامی حمالت 
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سرزمین ھای اسالمی، باعث تحکیم دین و فرھنگ دینی در جوامع نظامی، فرھنگی و سیاسی بر ضد شیعیان و 

  .اسالمی می گردید

  اهللا اصفھانی در تقویت بنیه فرھنگی اسالم برخی فتوا ھای آیت

اهللا اصفھانی در بیان احکام الھی و آنچه به نظرش صحیح می رسید، بسیار با شھامت بود و از کسی باکی  آیت

ن که جنجال زیادی بر پا نمود، نظریه وی در مورد پاره ای از مراسم ماه محرم و عاشورا از جمله فتواھای ایشا. نداشت

اهللا اصفھانی در طی فتوایی مراسم قمه زنی و زنجیر زنی و کوبیدن طبل ھا  آیت. ق بود١٣۶۵ذیحجه /ش١٣٢۵  در آبان

شورا معمول بود را حرام و غیر شرعی و بوق ھا و کارھایی مانند این امور را که در دسته ھای عزاداری و در روز عا

چون این فتوا به سنت برخی افراد جاھل در عزاداری ماه محرم در تضاد بود و از طرفی با رفتار برخی از . اعالم نمودند

روحانیون آن زمان نجف ھماھنگی نداشت، باعث اختالفات و سر و صدای زیادی گردید و برخی از وعاظ در سخنرانی 

ولی وی ھرگز حاضر نشد از فتوا و . هللا اصفھانی را به سختی مورد انتقاد و حتی اھانت قرار دادندھای خود آیت ا

ایشان ھمچنین در مبارزه با استعمارگران و مزدوران داخلی با فتواھای متعدد خود مردم را به .عقیده خود دست بردارد

  . ایستادگی در مقابل آنان ترغیب می ساختند

 ٨٠سن اصفھانی پس از عمری تالش و کوشش در راه سربلندی اسالم و مسلمین در سن سرانجام سید ابوالح

  . م درگذشت و در شھر نجف به خاک سپرده شد١٩۴۶/ق١٣۶۵سالگی در ذیحجه سال 

  نتیجه

با توجه به اوضاع جھان اسالم پس از جنگ جھانی اول و ضعف و عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی و صنعتی 

حضور استعمار و دخالت بیگانگان در سرنوشت سیاسی این کشورھا که در جھت تأمین منافع کشورھای اسالمی و 

آنھا بود و ) که اکثرًا دارای منابع نفتی که از مھترین ابزار قدرت درآن روزگار بود، برخوردار بودند(خود و غارت ثروت 

رضاشاه در ایران، آتاترک در ترکیه، امان  ھمچنین شکل گیری برخی حکومتھای وابسته به بیگانه در این کشور ھا چون

اهللا خان در افغانستان و حضور مستقیم استعمار انگلیس در سرنوشت سیاسی کشور عراق و برخی اقدامات و 

اصالحات این حکومت ھا در جھت دشمنی با اسالم و فرھنگ اسالمی و تالش در جھت اشاعه فرھنگ غربی و 

مله مھمترین سد مقابله با برنامه ھای بیگانگان و حکومت ھای وابسته به آنان در این از ج. اروپایی در این کشورھا بود

دوران در کشور ھای اسالمی، روحانیون و علمای مذھبی بودند که به گواھی تاریخ با ھر حرکت استعمار با دعوت 

  .یده اندمردم به مبارزه و خیزش باعث عقب راندن استعمار و استبداد در کشور ھای اسالمی گرد

اهللا اصفھانی به عنوان یکی از این روحانیون و رھبر مرجعیت شیعیان در این دوران در مبارزه با اقدامات نوگرایانه  آیت

اهللا اصفھانی با روحیات استعمارستیز در جھت حمایت از  آیت. رضاشاه نقش بسیار حساس و مھم ایفا نموده اند

و دیگر کشورھای اسالمی چون عراق با اقدامات و فعالیت ھای فرھنگی اسالم و فرھنگ اسالمی در جامعه ایرانی 

اگر چه در ابتدا ایشان در برابر اقدامات رضاشاه با سیاستی آگاھانه و در جھت گرفتار نشدن کامل . فراوانی دست زدند

یکن با شدت یافتن کشور ایران ھم مانند عراق در دام استعمار انگلستان، سیاست گفتگو و نرمش را در پیش گرفت ول

اصالحات ضد اسالمی رضاشاه و دوران خودکامگی وی در سالھای میانه حکومتش، به مقابله جدی تر با او و 

  .اصالحاتش پرداختند

ایشان ھمیشه با درایت بی نظیر خود سعی نمودند تا از اختالف و چند دستگی در جامعه ایرانی به عنوان یک پایگاه 

با رضاشاه که مستلزم قیام و ریختن خون مردم بود در آن مقطع جھانی که استعمار و  شیعی و رویارویی مستقیم

دولت ھای بیگانه بدون ھیج منع بین اللملی در کمین تسلط خود بر جوامع اسالمی بودند، پرھیز نمایند ولیکن با 
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نگی اسالمی و آگاھی دادن فتواھای و احکام حکومتی خود و تشویق روحانیون ایرانی در جھت تقویت بنیاد ھای فرھ

  . به مردم، آنھا را متوجه واقعیات اقدامات رضاشاه بنمایند
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