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 گوهرشاد مسجد واقعه در علمای خراسان اجتماعی نقش نفوذ

 تو()با تکیه بر نظریه نخبگان پاره

 1سید عالءالدین شاهرخی

 چکیده

 هایحوزه و روحانیت نهاد دین و با زعامت با محوریت ایران در تاریخ معاصر اجتماعی نهادهای

نفوذ  و شیعی عالمان متعدد اجتماعی هایبیانگر کنش تاریخی در این دوران شواهد ؛است بوده علمیه

 یابی به امنیت و حقوقفقدان بسترهای الزم برای دست. است مردم هایتوده العاده آنان در میانفوق

های مقدس نظر بارها، مکانموجب گردید تا در دوران مورد اجتماعی و رشد نسبی آگاهی مردم

 تحصن در مورد استفاده قرار دهند؛ در این راستاعنوان مراکز دادخواهی مذهبی را با رهبری علما به

با درخواست و پشتیبانی مردم و نفوذ اجتماعی علمای خراسان که  1110 تیرماه در گوهرشاد مسجد

 پژوهش روش از استفاده با تحقیق نخبگان عصر خود بودند از برجستگی خاصی برخوردار است. این

یرفت و تالش نمود واقعه مسجد گوهرشاد را از منظر پذ انجام تحلیلی -توصیفی شیوه به و تاریخی

 که با اجرای است این حاضر گویای پژوهش هاییافته. نفوذ و قدرت اجتماعی علما بررسی نماید

مذهبی مورد تهدید و تغییر قرار  برخی باورها و رسوم تنهانهمدرنیستی پهلوی اول،  شبه هایبرنامه

 اعی روحانیون و معیشت اقشاری از بازاریان کاهش یافت،گرفتند بلکه بسیاری از وظایف اجتم

با توجه به نظریه پیشگامی نخبگان  با مراجعه مکرر به علما خواهان اقدام آنان شدند. هابنابراین آن

 مسجد های مردم درعنوان نخبگان جامعه ایران معاصر با هدایت تودهتو، علمای خراسان بهپاره

 حاکمیت با گوو  گفت برای به علما، رهبران فکری خود مردم اتکای ند.پرداخت فعالیت به گوهرشاد

و  مردم از تعدادیعام قتل محور، تفکر گفتمان ازبه دور  اقدامی فرهنگی، اعتراض این نتیجه اما بود؛

 تبعید تعدادی از علمای خراسان و بازاریان بود.
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The role of social influence of Khorasan scholars  

in Goharshad mosque incident 

(Relying on the theory of Pareto elites) 

Seyyed Alauddin Shahrokhi1 

Abstract 

Social institutions in the contemporary history of Iran have been centered 

on the institution of religion and led by the clergy and seminaries; 

Historical evidences in this era show the numerous social actions of Shia 

scholars and their extraordinary influence among the masses of people. 

The lack of necessary platforms to achieve security and social rights and 

the relative growth of people's awareness caused them to use religious 

holy places as centers of litigation many times during the period in 

question; In this regard, the sit-in in Goharshad Mosque in July 1935 

with the request and support of the people and the social influence of 

Khorasan scholars, who were the elites of their era, has a special 

significance. 

This research was conducted using the historical research method and in 

a descriptive-analytical way and tried to investigate the event of 

Goharshad Mosque from the perspective of influence and social power of 

scholars. The findings of the present research show that with the 

implementation of the pseudo-modernist programs of the first Pahlavi, 

not only some religious beliefs and rituals were threatened and changed, 

but also many of the social duties of the clergy and the livelihood of 

certain classes of the bazaars were reduced, so they repeatedly referred 

to the clergies. According to the pioneering theory of Pareto's elites, the 

scholars of Khorasan as the elites of the contemporary Iranian society, 

led the masses of people in the Goharshad Mosque. The people relied on 

the scholars, their intellectual leaders to talk to the government; But the 

result of this cultural protest was an action far from the thought-oriented 

discourse, the massacre of a number of people and the exile of a number 

of Khorasan and Bazarian scholars. 
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 مقدمه

نیازهای بشر تنها شامل محورهای فکری و اعتقادی نیست بلکه انسان به موارد ضروری دیگری 

اجتماعی از قبیل فعالیت در جامعه،  نیازهای طبیعی از قبیل غذا، لباس و مسکن و نیازهای همچون

های صنفی و موارد دیگر نیاز مبرم دارد و اخالل در هر یک موجب خشم و نارضایتی گروه

گیرند اما در  قرار نیازها سایر الشعاعگاهی تحت است ممکن اجتماعی ردم خواهد شد. نیازهایم

 مکان اجتماعی، اند؛ زمینةبسیاری داشته ریتأثهای مردمی بسیاری از اعتراضات و جنبش

 سازد؛می ممکن را جنبش ایجاد اجتماعی، منابع و افراد هایقابلیت از ترکیبی هاست؛جنبش

 این از (.81: 1180 زاهدانی،) دهدمی تشکیل را اجتماعی هایجنبش محیط تماعی،اج شرایط

 و عقاید از دفاعمنظور به که است یافتهسازمان اعضاء از متشکل حرکت گروهی جنبش، حیث

 جمعی اعتراض امکان. دارد قدرت آوردندستبه حتی و خود گسترش در سعی خود هایارزش

 دولت یا بدهد، هاجنبش به فعالیت اجازه دولت ساختارهای یا که دشویم فراهم وقتیمعموالً 

 جنبش مردمی بسیج از ناشی نیروی یا و نباشد هاجنبش فعالیت کنترل به قادر و باشد ضعیف

 (.111:1184کیت، ) کند کنترل را آننتواند  دولت که باشد قوی چنان

 نشان را جنبش حرکت ت که جهتها اسدر جنبش دیگری رگذاریتأثعنصر مهم و  ،ایدئولوژی

 اجتماعی، جنبش نظراناست؛ از دیدگاه بسیاری از صاحب هاجنبش ربطی عامل دهد ومی

 آن به که است مشترک نام یک ایدئولوژی»: ویلسوننظر  ازبسیار اهمیت دارد،  ایدئولوژی

 ,Wilson) «کندمی بسیج اجتماعی جنبش یک در عمل برای را مردم که شودمی داده عقایدی

 توسط که است مرتبط هم به عقاید از ایمجموعه ایدئولوژی،»تاک:  از دیدگاه .(91 :1973

 اجتماعی جنبش برای پرتاب سکوی یکعنوان به و شودمی گرفته کار به اشخاص از گروهی

گیری لذا اعتقادات در موارد بسیاری اهرمی برای شکل ؛(Toch, 1966: 21) «کندمی عمل

 در نخبگان نقش درباره پردازینظریه پیشگامان از توپاره جتماعی بوده است.اعتراضات ا

 با که گرددمی اطالق کسانی به نخبگان» او دیدگاه از است؛ فرهنگی و اجتماعی هایدگرگونی

 دارند، طبیعی استعدادهای و دهندمی انجام کاری دارند برعهده جامعه در که نقشی به توجه

 اعضای از توانمی را نخبگاندرواقع  و دارند جامعه افراد متوسط به نسبت ار برتری هایموقعیت

 از ابعاد مختلف، ها،انسان که است این توپاره دیدگاه(. 116: 1184 روشه،) «دانست جامعه ممتاز

 گروه، یک افراد ترینشایسته بااستعدادترند؛ بقیه از جامعه در نیستند و برخی افراد برابر باهم
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 برجسته افراد گرایی ایننخبه (. براساس نظریه311: 1131سازند )کوزر، می را گروه آن نخبگان

 روحانیون و عالمان اخیر قرن دو در ایران در کنند،می ایفا هاگیریتصمیم در مهمی نقش جامعه

ران ای اجتماعی در تاریخ گروه تأثیرگذارترین اند؛ آنهاداشته عهده برعمدتاً  را نقش این برجسته

 اند.معاصر بوده

ای های مقدس در تاریخ ایران معاصر رابطههای مردمی، علمای مبارز و مکانمیان جنبش

ولی  بودند های روحانیونو برخی فعالیت عبادت محل مقدس هایتنگاتنگ وجود دارد؛ مکان

ه دلیل آن شدند کتوجه مردم واقع می مورد آسیب نیز از ماندن امان در و گرفتن پناه برای گاه

-به و مدنی، فقدان امنیت نهادهای گیریشکل سبب عدماحساس ناامنی ذهنی و روانی ایرانیان به

 در این جامعه است؛ قانون بوده و صاحبان قدرت حاکمان از جانب کارگیری نامحدود خشونت

 فلسفه شناخت،نمی رسمیت به رعایا برای حقی هیچ که خودکامه بود حکومت خواسته و رأی

 تداومدرواقع  بود گرفته شکل ایران در صفویان حکومت دوران از که( خداوندی سایه) سیاسی

: 1186 آجدانی،) بود ایزدی فره از شاهان برخورداری باستانی نظریه شده امروزی شکل تغییر و

0.) 

 محور بر که است ایران اخیر سده وقایع ترینمهم از یکی گوهرشاد مسجد در تحصن ماجرای

 مقدسی مکان در فرهنگی با نفوذ و هدایت علمای مشهد و حمایت مردم -اجتماعی بشجن یک

 از برگرفته این واقعه گیریشکل آغازین و اولیه انگیزه گردید، تشکیل رضوی حرم جوار در

تغییر  برنامه نوگرایی و تجدد عالوه بربا انجام  که بود پهلوی اول حکومت خاص نگرش نوع

های بسیاری ایجاد نمود؛ در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز چالش کشور فرهنگی فضای گفتمان

-ویژه روحانیون و بازاریان دستاین اقدامات موجب گردید که حیات اجتماعی اقشار مختلف به

است  پذیرفته انجام مطالعاتی واقعه مسجد گوهرشاد خصوص در. ناخوشایندی گردد مسائلخوش 

آن نیز  اجتماعی ابعاد اما رهنگی و قضیه کشف حجاب است،ف-که بیشتر حول موضوعات سیاسی

 گیرد. قرار تردقیقبحث  مورد الزم است

 نظربه است؛ ضروری امری سیاسی، موضوعات بر تمرکزبه سبب  مردم اجتماعی حیات مطالعه 

 را انسانی هایگروه و بشری جوامع باید بلکه پرداخت، فرد مطالعه به تنها نباید هرگز»: فور

 مردم، تودۀ تاریخ غالباً را اجتماعی تاریخ ،(130 /1: 1133 سارامان، از نقل به) «کرد ررسیب

: گویدمی نیز کار .(Stearns, 1993: 685) خوانندمی معمولی، و عادی مردم تاریخ یعنی
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« بردمی سر به آن در که است اجتماعی آینه او نوشته و است جامعه افراد از فردی نیز مورخ»

 .(118: 1131 کار،)

 پژوهش پیشینه

ها با محوریت ابعاد سیاسی مورد مطالعه برخی پژوهش ماجرای تحصن در مسجد گوهرشاد در

 فر،یوسفی گیرند. شهراممورد بررسی قرار می اختصاربه لیذاست، که در  قرار گرفته

-خیزش در آن نقش و حرم حرمت»عنوان  با ایمقاله قاسمی در شایسته و فروغی نیمحمدحس

 مورد اول را پهلوی حکومت اوایل تا حرم حرمت موضوع «ایران معاصر تاریخ مردمی های

 شامل آن بحث محدوده ولی است ارزشمندی مطالب حاوی مقاله این چه گر اند،داده قرار بررسی

 ،«دیگر روایت به گوهرشاد واقعه» رائین در پژوهشی با عنوان نیست. سیما گوهرشاد واقعه

 است. سینا نموده تمرکز وقایع روند بیان بر و نموده بررسی را واقعه این مختلف بعادا از برخی

 آن را به مربوط اتفاقات و گوهرشاد قیام ماجرای شرح «گوهرشاد قیام» عنوان با کتابی واحد در

 خاطرات» کتاب بهلول در است. محمدتقی مورد توجه قرار داده سیاسی روایت محوریت با

 مسجد واقعه با بهلول که شیخ نقش ، در این پژوهش«گوهرشاد مسجد فاجعه ای بهلول سیاسی

 علی است. گرفته قرار توجه مورد اتفاقات و گیریشکل روند در است شده آمیخته گوهرشاد

 واقعه را این پیامدهای و نتایج ،«نویافته اسناد در گوهرشاد واقعه پیامدهای» پژوهش در کریمیان

 مقاله در 1133 زمستان و پاییز قصابیان، است. محمدرضا داده قرار مطالعه ردمو اسناد، محوریت با

 روایت نشینیبست نگاه از گوهرشاد را واقعه اختصاربه ،«مشهد در نشینیبست و بست تاریخچه»

 بر را خود تمرکز محوریت واقعه، این جریان پردازش کنار در فوق هایاست. پژوهش کرده

 به سببماجرا  بخش مهمی از این آنکهحال اند؛داده قرار سیاسی فاقاتات و حوادث روند بیان

 موضوع این نقیصه، این کردن برطرف با دارد تالش حاضر پژوهش لذا بود، اجتماعی هایانگیزه

 این حاضر پژوهشسؤال دهد.  قرار یموردبررس دادخواهی اجتماعی محورهای بر تمرکز با را

اقشاری از مردم  ویژه مشهد در تحصن و حضورای خراسان و بهنقش نفوذ اجتماعی علم که است

 رویکرد بود؟ چه گوهرشاد با وجود تضعیف نهادهای مذهبی مسجد ماجرای در مشهد معترض

 است. ایکتابخانه ها،داده گردآوری روش و تحلیلی -توصیفی پژوهش این
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 آن مقدس اسالمی هایمکان نقش و اجتماعی امنیت چالش

 معضل همچنین و امنیت مقولة با تنگاتنگ ارتباطیمعموالً  مقدس هایمکان به مردم بردنپناه

 مفهوم به سنتی رویکرد در امنیت است؛ داشته استبدادی جوامع در حقوق به دسترسی امکان عدم

 و خطرات کنترل یا جلوگیری موجب آنچه اساس این بر است؛ خطر و تعرض امکان عدم

 تاریخ طول .در(04: 1181 مورگان، ای و لیک) شودمی محسوب منیتا باشد،می قدرت تهدیدات

 تا مردم عامه اجتماعی حقوق و امنیت نهادها، برخی طریق از که معاصر دوران استثتایبه ایران

 شخص و حاکمه ئتیه دستگاه اراده خصوص این درحل مؤثر راه است، یابیدست قابل حدودی

 عدم (1).است شده بسیار دیتأک هامتن برخی در حاکم عدالت صفت بر رواین از است بوده شاه

 تالش کورسوی در پناهبی مردم تا شدمی موجب عدالت به حاکمان و شاهان از بسیاری التزام

 .شوند پناهنده مقدس هایمکان برخی به دیگر هایخواسته یا بقا و برای

 ی در تاریخ ایراننینشبستچرایی تداوم رسم 

 در( با)به فتح  بست اند.نامیده نشینیبست اصطالح در را ایران در مذهبی هایمکان هب بردن پناه 

 مانند کنند؛ دستگیر را او نتوانند که ببرد پناه آنجا به ترس از کسی که جایی است معنای به لغت

 از قبل ایران در رسد این رسممی نظربه .(1/131: 1133عمید، ) بزرگان هایخانه و مقدسه اماکن

 را جرسی زنجیر ساسانی پادشاه انوشیروان، خسرو شده نقل کهچنان است، وجود داشته هم اسالم

 شاه توجه و بکشد را زنجیر باشد، آمده وارد او بر ظلمی که کسی هر تا نمود متصل خود قصر به

 گذشته در نیز معابد و هاآتشکده ظاهراً .(000: 1134سن،  کریستن) کند معطوف خود به را

-مکان تقویت حرمت موجبآنچه  (.110: 1118 ،پروکوپیوس) اندآمدهمی شمار به بست نوعی

-مورد مسجد در دیمجقرآن  در آن توصیه شد، ایرانیانازجمله  مسلمانان میان در مذهبی های

 و امن مرکز و بازگشت محل را کعبه خانه کهی( هنگامبیاورید خاطر به) و»بود: ( 1الحرام )

البته این موضوع در اسالم نیز سوابقی  .(113 بقرۀ، مجید، قرآن)« دادیم قرار مردم رایب امان

اکرم  پیامبر توسط امن محلعنوان به مسجدالحرامهمچون  هامکان برخی اعالمازجمله دارد، 

 امبریپ حرم به( عسجاد ) امام بردن پناه ،(1/311 ،م 1001الذهبی،) مکه فتح هنگام در( ص)

 قرون طول در ایران دیگر. در بسیار موارد و( 1/34 ،ق 1040 مسعودی،) حرّه قعهوا در( ص)

در دوران قاجار همچنین به برخی  های مقدس انجام گردید،بردن به مکانبارها پناه گذشته
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: 1183 بردند، تالش برای حفظ جان از گزند شاه یا نزدیکانش )اقبال،می ها نیز پناهخانهسفارت

 ضعف و ناکارآمدی مردم، حقوق به تعدی در قدرت نامحدود آنان و حاکمان گیخودکام (،103

شد برخی و موارد مشابه موجب می (1)قانونی مجازات از فرار دادگستری، نهادهای و قضائیه قوه

 (.1/113 :1161 پوالک،) باشند استبدادی هایدولت در ظلم برابر پناهگاه در تنها هامکان

 های تحصن در ایرانمحل رگیو دمقدس  هایمکان

 محل و مسجد به محدود و بوده متنوع زمانی و مکانی شرایط فراخور بست و تحصن هایمکان

 این برایمورداستفاده  های برجستهمحل از مقدس هایحرم و مزارها اما است، نبوده عبادت

 بست محل اردبیل رد را صفی شیخ مزارق  846 در گورکانی پادشاه تیمورازجمله  اند،بوده منظور

 آرامگاه این درِ باالی از .(1/160: 1108دالواله،  ؛101 /1: 1168سمیعا،  میرزا) شناخت تحصن و

 توانستمی یا رسیدمی زنجیرها این به دستش که محکومی هر و بود آویزان بزرگی زنجیرهای

 مزارها سایر(. 1/141: 1131فلسفی، ) ماندمی امان در آسیب از بیندازد، آرامگاه درون به را خود

هرکدام  ایران، در دیگر موارد و یشهرر در حسنی عبدالعظیم شیراز، در شاهچراغ قبیل حرم از

 س(معصومه ) حضرت حرم تردید بدون اما بودند مردم از برخی حضور از متعددی موارد شاهد

-ت برخی حکومترغم مخالفگاه به .بودندموردتوجه بیشتر ( عرضا ) امام حرمخصوصاً  و قم در

 مال اهللآیت به خطاب شاه که ناصرالدیننشینی جلوگیری نمایند، چنانها، آنان نتوانستند از بست

 مهملآن را  و نشینیبست رفع به بدهید حکم هستید علما رئیس که شما :نوشت کنی علی

 جمیع تا ،دیابازنم را عدالت باب دولت است این گمانم» :گونه پاسخ داداین شاه به گذارید؛ وی

 مورد تاریخی مفهوم امروزه ینینشبست اصطالح (.104-180: 1188)کاتوزیان، « شود بسته ابواب

-می اطالق( عرضا ) امام حرم در خاص هاییمحل به و است داده دست از را گذشته در استفاده

 بست و محلهنییپا بست باالمحله، بست: از بود عبارت ،(ع) رضا امام حرم هایبست گردد.

 .(103-1/108 :1163سجادی، ) قبله بست و طبرسی

 گوهرشاد مسجد در ینینشبست پیشینه

 همت به( عالرضا )موسیبن علی  مطهر حرم جنوبی ضلع درق  811 سال در (0)گوهرشاد مسجد

 زمان، آن معروف معمار توسط ـ گورکانی موریت ریام پسر ـ میرزا شاهرخ همسر گوهرشادآغا،

 در ینینشبست آغاز زمان مورد (. در601/ 1: 1131گردید )حافظ ابرو،  بنا شیرازی الدینقوام
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 کارآمدن حکومتروی به توجه با است بدیهی اما نیست موجود دقیقی اطالع ،(عرضا ) امام حرم

 از به بعداز آن زمان  ،(3)مکان این به آن خاندان العادهفوق توجه و احترام و صفویه مذهبعهیش

 سیاسیِ  کنش افزایش با ایران معاصر تاریخ گردید. در برخوردار سابق به نسبت بیشتری حرمت

در ابعاد  مساجد آفرینینقش بعد، به قاجار شاه ناصرالدین حکومت اواخر از ژهیوبه روحانیون

 و بزرگ شهرهای از تعدادی در تنها هافعالیت این اما یافت؛ افزایش چشمگیریبه نحو مختلف 

 مسجد برعهده مشهد شهر در وظیفه این. بود شهر آن مهم مسجد در متمرکز و نایرا مهم

( عرضا ) امام حرم با جواریهم ویژه موقعیت از که ،(31: 1183 تهرانی،) داشت قرار گوهرشاد

-های سیاسی، اعتقادی و فرهنگی بهبود. عالوه بر موارد شخصی، مردم مشهد با انگیزه برخوردار

 االولربیع دوم در مشهد گرد آمدن مردم ازجملهچند بار تحصن کردند؛ صورت گروهی نیز 

؛ 110 ،80 ش: 1186 تلگرافات،) رژی امتیازنامه به اعتراض گوهرشاد در مسجد درق  1140

 سیاسی و صنفی هایانجمن دهیسامان ملی برای شورای اول (؛ همچنین مجلس61: 1313 آدمیت،

 گوهرشاد کرد که در مشهد، مسجد تصویب را هاییقانون جدید هایانجمن تأسیس و موجود

 (.011 /1 :1130السلطنه، عین)بود  غیررسمی و رسمی هایانجمن برگزاری میزبان

 با)نفوذ اجتماعی علما و نقش آنان در گرد آمدن مردم و تحصن در مسجد گوهرشاد  

 (توپاره نخبگان نظریه محوریت

ه مسجد گوهرشاد با هدایت و رهبری برخی از روحانیون تحصن جمعی و گروهی مردم در واقع 

 ازجملهسرشناس انجام پذیرفت، در واقع اثرگذاری عمیق تعدادی از روحانیون از ابعاد مختلف 

ای است که گونهدر واقعه گوهرشاد به ازجملهفکری و اجتماعی در بیشتر این وقایع  ازنظر

 طرح شود.اختصار مضرورت دارد در این خصوص مطالبی به

 هایزمینه شدنفراهم -ایران در دوران معاصر مردم حیات در شیعه روحانیت نفوذ روند-

 فقها )نخبگان جامعه( حاکمیت اجتماعی

 اند وبوده معاصر ایران تاریخ در اجتماعی گروه تأثیرگذارترین روحانیون، گروه نخبه و و علما 

 و فردی سطح دو در روحانیون تاریخی دعملکر است. بوده متعدد جامعه در آنان نفوذ علل

 و( ص) امبریپ لباس روحانیون در جامعه، لباس شد، آنان اجتماعی نفوذ کسب موجب اجتماعی

 حوزه در و مادیات از پرهیز و زاهدانه سلوک فردی، حوزه شدند؛ درمی قلمداد وی جانشین آنان
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 و مردم از دفاع حیله، و تجمل فساد، از دوری زورگو، حاکمان برابر در ایستادگی اجتماعی،

 بوده روحانیون برای اجتماعی نفوذ ایجاد در مؤثر عوامل آنان، کنار در زندگی و آنها حقوق

 (.131-110: 1131لمبتون،  ؛18 -03: 1160 الگار،) است

افزایش یافت.  مختلف هایعرصه در بعدبه (6) هیصفو دوره از شیعه در ایران علمای نفوذ قدرت و

 یا روحانیون همدلی و همراهی نه و شاه خاص عنایت ترین علت نفوذ اجتماعی برخی علما نهمهم

 و زاهدانه زندگی طرز برمبنای مجتهد بلکه نبود،مؤثر  مقام این به رسیدن در یکهیچ بزرگان،

 و گرفته قرار مردم همة خاصِ توجه مورد تدریجبه و زمان طول در خود بینش و دانش

 .(1/111 :1130شود )جعفریان،  نائل بلند مقام این به توانستمی

 اجتماعی نخبگان )علما( بر مردم حاکمیت بسترهای تقویت نفوذ -

 هیئت برابر در آنان ایستادگی گاه )علما( و از نخبگان جامعه ایرانی برخی های اجتماعیفعالیت

 به روحانیون نقش تدریجبه قاجاریه دوران اواسط از .بود همراه مردم گسترده حمایت با حاکمه

 طباطبایی، محیط) ترشدپررنگ حاکم دستگاه برابر در اجتماعی طبقات و اصناف پناهگاه عنوان

 اجتماعی مراتبسلسله در را خود جایگاه سنتی ایگونه و آنها حتی توانستند به (113: 1163

(. 0/118 :1161دالدوله،عض) کنند استوار مرجع، اجتماعی هایگروه از یکی قالب در قاجار دوره

 با علما مخالفت شدنعلنی و قاجار استبدادی حکومت خشن و روحیة شدن آشکار با تدریجبه

 پیروز حکام، علما با قدرت اجتماعی خود، و علما اختالف بین موارد از بسیاری در وقت، حکام

 عذرخواهی آنان از کرده، اقدام آنان بوسیدست به اجبار به حاکمان در مواردی بودند و میدان

-به برجسته روحانیون به شدن نزدیک در قاجار حاکمان (. تالش83: 1181نمودند )نجفی، می

 اجتماعی پایگاه رفتن باال به و نشاند برتر جایگاهی در را آنها نیز دینی مشروعیت کسب منظور

 به شاه اصرالدینن توسط امتیازات اعطای جریان در(. 1/110: 1183 نژاد،زرگری) انجامید آنان

 از تعدادی حتی آغاز شد و دو این بین مبارزه و کشمکش از جدیدی دوران بیگانگان، برخی

 بد صدارت و عهدولی و سلطنت و دولت از آشکارا منبرها، بر و عمومی مجالس در روحانیون

 (.013: 1130اعتمادالسلطنه، ) گفتندمی

غیره  و جمعه امام قاضی، صدر، االسالم،شیخ ثلم علما حکومتی قاجار با اینکه مناصب دوره در

 بسیاری مجتهدان حکومتی، رسمیِ مناصب این کنار در اما داشت؛ وجود همچون دوره صفویه
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 برخوردار زیادی اجتماعی و نفوذ قدرت از ولی نداشتند، حکومتی رسمی منصب عموماً که بودند

 هدایت و نفوذ تحت روحانیت، جامعه» گونه گزارش شده است:بودند؛ این موضوع این

 و تقوا در شهرت علت به ولی ندارند، چنانیآن رسمیت وجه،هیچ به که دارد قرار هاییشخصیت

 روحانی هایشخصیت این. هستند دیگران اندازه از بیش احترام مورد اعلمیتشان و پرهیزگاری

 نفوذ قدرت از گویند،می مجتهد آنها به و شوندمی شناخته مقدس عمومی، افکار نظر از که

 (.131-131 :1131 اورسل،)« برخوردارند نظیریکم

 اختیارات گسترده روحانیون در آستانه حکومت پهلوی اول

 سبب به هرچند برخی از روحانیون های نوگرایی رضاشاه،دوره قاجار و تا پیش از برنامه در

 در را قضا و دادگستری امور ماکردند اهای رسمی خودداری میمسئولیت پذیرش از پرهیزگاری

 امالک، و اسناد ثبت مانند حقوقی؛ مختلف پنداشتند و در مسائلمی خود مسئولیت حوزه و حیطه

 اختالفات و مرافعات رفع و دعاوی به رسیدگی مجرمان، بر شرعی حدود اجرای طالق، و ازدواج

 حتی و مردم مقبول آنها رأی و کردندمی صادر حکم موارد، این در و کردندمی رسیدگی را

 اساس، همین بر. بود مجتهدین و علما قضایی احکام مجری دولت، که ایگونهبه بود؛ حکومت

 اجرای فقط حکّام، سایر و نظمیه و عدلیه از آن اجزای و دولت منصب: »گویدمی اهللفضل شیخ

 (.60 :1161 رضوانی،) «باشدمی عدول مجتهدین از صادره احکام

 برخی وجودرغم به تعارضات در صورت ایجاد وقت، شاهان حتی و حکّام با علما دبرخور در

 با اعتناییبی کمال با علما هم باز تبعید، یا تهران به احضار مانند دربار برخوردهای و هایمهریب

 آنها بر غلبه توان هم حاکمیت و بردندمی سؤال زیر را حاکم قدرت و نمودندمی مقابله حکومت

 از فراتر علما با مردم ارتباط هم اول پهلوی از پس سال تا چند (.03 :1168 سپهر،) داشتن را

 انجام آنان نظارت با هم حقوقی امور دوره، این در بود، نماز در آنان به اقتدا یا و عبادی امور

 :1131 زاده،ملک) بود میسّر ایشان از استفتاء و استعالم با مشکالت و هایگرفتار حل و شدمی

زمان  امام عام نایب عنوانبه فقیه اختیارات از برگرفته فقیه در جامعه ایرانی نفوذ این ؛(1/130

 .بود مردم و جلب اعتماد( عج)
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 گیری واقعه مسجد گوهرشادهای تجدد و نوگرایی پهلوی اول و مقدمات شکلبرنامه

در عرض چند سال گردید تا رضاخان بر امور کشور تسلط یابد و موجب  1100 کودتای

 توجه»: اعالم نمود خود گذاریتاج مراسم در . پهلوی اولحکومت پهلوی جایگزین قاجار گردد

« بود خواهد نیز بعدها و بود آن مبانی تشیید و دیانت اصول حفظ معطوف من مخصوص

 گوناگون اشکال به بارها های آغازین سلطنت خود(. وی در سال343: 1133امیرطهماسب، )

 من که زحماتی و مجاهدات تمام»کرد:  اعالم جمله از نمود وفاداری اظهار اسالم دین به نسبت

 بودم، شده متحمل مملکت این عظمت و سعادت طرق تهیه و امنیت مراتب حصول در امر بدو از

 شرع احکام عملی اجرای -1: امداده قرار خود مکنونات سایر سرسلسلة را مهم اصل دو همیشه

 (.13: 1131 قاضی،)« عموم حال رفاه یتهیه -1 اسالم مبین

 با او جدی هایچالش گویای قدرتش تحکیم از اقدامات پهلوی اول پس و هاایده به گذرا نگاهی

 خودکامه، و مطلق قدرت ترکیب معنی به ایرانی، استبداد باشد؛ احیایمذهبی می برخی نمادهای

یافت  تجلی وی حکومت در و رضاشاه دوره رد قبل، هایدوره به نسبت هاییتفاوت با البته

 خاتمه الطوایفیملوک ـ ایالتی حکومت قرنی چندین تسلطالبته وی به (. 00: 1181 حسام،)

کرد که  ایجاد نظامی و اداری آموزشی، نظام اقتصادی، ساختار در بنیادی تحوالت بخشید و

شاه جدید . گردد ران دگرگوندر ای اجتماعی روابط و جامعه زندگی محتوای و موجب شد شکل

 با و بردارد ایران مردم تجددگرایی راه در اساسی گامی تواندمی پوشش تغییر با که کرد تصور

-سنت با مقابله و نوین مراکز و نهادها تأسیس نظیر دیگر اقدامات برخی موازات به هدف همین

 حقوق حوزه در ود اینوجگیرد. با  صورت مردم پوشش در نیز تغییراتی که داد دستور ها،

 در خود نوگرایانه اقدامات دراصطالح به و نکرد ایجاد تحولی حکومت قبال در جامعه اجتماعی

 مبانی در تحولی چوندرواقع  نکرد؛ ایاستفاده آنان دموکراسی الگوی و غرب از بخش این

 است موردیبی رانتظا اجتماعی نیروهای و حکومت رابطه تحول انتظار پس نیامد پدید اندیشه

 (.36: 1131 طباطبایی،)

 محدودیت وظایف اجتماعی روحانیون و کاهش درآمد کسبه و اصناف

ها و اقدامات نوگرایی پهلوی اول عالوه بر باورهای دینی روحانیون و بازاریان، برخی برنامه

 منابر، از یریگبهره در محدودیت جایگاه اجتماعی و مالی آنان را نیز دچار چالش نمود. با اعمال
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 قضایی و آموزشی، در نظام تغییر و مذهبی شعائر موقوفات و برگزاری روحانیت، لباس مساجد،

 ایجاد بود و با مدنظرروحانیت  جایگاه تضعیف در مجلس روحانی نمایندگان تعداد کاهش

 وگردید  فراهم قدیم تجاری و صنفی جامعة نارضایتی موجبات دولتی، کارخانجات و انحصارات

: 1188 آبراهامیان،) گرفت اصناف بزرگان از را مالیات جمع و قدرت صنفی، هایمالیات لغو

 (.180 و 188

 شوند، آنها که در دوران معاصر ازمی محسوب ایران قدیمی اجتماعی هایالیه از (3) بازاریان

 ساختار تحمیل خود را از نارضایتی برخوردار بودند، شیعه روحانیت با تاریخی و سازمانی اتحاد

 که اجباری تحصیل و مدرسه به فرزندان فرستادن جدید، هایلباس سنگین هزینة مدرن، زندگی

 را به ،(111 و 114: 1184 آپتون،) شدمی پدرانشان به اصناف فرزندان کمک کاهش موجب

 کردند.نموده و از آنان طلب کمک می منتقل خود مذهبی رهبران

 بازارها و رفتند قم به علما گرفت، پهلوی کاله رواج به تصمیم دولت وقتی 1146 تابستان در

 کرده تحصن علما رهبری به اصناف موجب شد تا فهیوظنظام قانون تصویب همچنین شد. تعطیل

 اصول خالف را قانون این تبریز باغمیشة نمایند. اصناف تجمع مجلس مقابل در بازار، تعطیلی با و

 ،16کارتن  :1138اسالمی،  شورای مجلس اسناد) شدند آن لغو خواستار و دانستند اسالم دین

 کردندمی استقبال اقتصادی رشد و نظم از استقرار بازاریان البته .(16416 یابیباز ش ،080 هیدوس

 توسط بازاریان سرکوب داشتند. تنفر ابراز تجاری هایفعالیت در دولت ازحدشیب مداخله از اما

 از انحراف و کرد تضعیف را بازار فیزیکی یکپارچگی و یشهر جدید هایپیشرفت دولت،

 :Ashraf, 1990) شد باعث بود، ییگراغرب فرآیند از حاصل نتایج از را که اسالمی قوانین

 ملی، شورای مجلس در 1143 ماهید ششم در متحدالشکل لباس شدناجباری قانون تصویب (.38

شد. این قانون همچنین  گوهرشاد مسجد واقعه ساززمینه آنها را برانگیخت و پیروان و علما خشم

بود، تعطیل شود. در موردی  پوشاک داخلی تولید با مرتبط مشاغل که از موجب شد تا بسیاری

در برخی  اصناف سران شوروی وارد شده بود، از کاالها از عظیمی حجم 1143 سال در مشابه که

 اقتصاد نهضت» از قبیل هاییتشکل قالب در برآمدند. آنان بحران این با مقابله درصدد مناطق

 زمینه این در آنها سنتی متحد که روحانیون به دیگر و موارد «رشت اقتصاد نهضت» ،«خراسانی

 عنوان ای تحتاطالعیه «اصفهان اصناف اتحادیه» جلسات از یکی دره کچنان آورند؛ روی بودند

 گردید، صادر 1143 آذرماه 11 در ،خارجی امتعه ورود در مورد مضرات «است خطر در وطن»
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 را عموم «است خطر در اسالم» عنوان تحت ایبیانیه صدور با اصفهانی، نوراهللآقا حاج اهللآیت

 بالمره خارجه از احتیاجات و رواج داخله امتعه»درخواست نمود:  و فراخواند آنان از حمایت به

 و بشود العادهفوق مسلمین و الماس عزت و اقتدار و شوکت و زیاد مملکت ثروت و مقطوع

اصناف،  و تجار بلدی، هایانجمن از اسنادی)« ...بشود کامالً ایران واردات و صادرات توازن

 .(161-138 :04 و 1/10 ،1/10 ،10 شماره : سند1184

منبع درآمد جمع  بیرجند، و گناباد قائن، خراسان همچون شهرهای بافی که در برخیکرباس شغل

 و خود را از دست داد رونق خارجی، هایپارچه و لباس با ورود بود مردان و زنان ی ازتوجهقابل

اسناد،  روایت به حجاب کشف و لباس تغییر)گذاشته شد  کنار شغل این کلی به بعدها حتی

 هرچه کردمی گمان (. پهلوی اول186 – 180و  163 ، ص101 – 104 و 60 شماره : سند1138

 ترخوشبخت نسبت، همان به مردم شود، تأسیس بیشتری کارخانه و وارد کشور به بیشتری ماشین

 نارضایتی موجبات دولتی، کارخانجات و انحصارات ایجاد ؛ ولی(113: 1161 بلوشر،) شوندمی

 از را مالیات جمع قدرت صنفی، یهااتیمال لغو کرد؛ فراهم را قدیم تجاری و صنفی جامعة

 شد اجرا زیردستان بر استادکاران نظارت بردن نیز با برای و گرفت اصناف بزرگان

خارجی  تجارت توسعه رضاشاه برمبنای اقتصادی هایسیاست (.180 و 188: 1188 آبراهامیان،)

نسبت به آینده خود احساس خطر نمودند،  کامالًو آنان  یابد تغییر اصناف وضعیت تا موجب شد

-مغازه و کسبه تجار، ن تغییر شرایط بودند.در نتیجه به وضعیت موجود معترض بوده و خواها

 منفی واکنش برنامه این مقابل در جدید، هایلباس و آرایشی لوازم فروشندگان استثنایبه داران،

 (.130: 1188 صالح،) دادند نشان

 یهابرنامه نکهیاروحانیان و  و دینی مساجد هایفعالیت محدودیت ایجاد خاطر به اصناف و کسبه

 گذاشته تنگنا در مالیازلحاظ  را آنان تأثیر قرار داده و تحت را آنان حیات سنتی ارساخت دولتی

ی عملی نیز نداشتند و با استمداد از علما آزادپهلوی اول راضی نبودند اما هیچ  دولت از بود،

 رؤسای و بازاریان فعالیت مختلف طرق به دولت خواهان مواجهه با این شرایط بودند، زیرا

 پلیس اطالع بدون انجمن و جلسه تشکیل جهت در فعالیتهرگونه  و داشت زیرنظر را اصناف

 (.103 :1183بود )ازغندی،  شده سلب آنان از محلی
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 گوهرشاد مسجد و رضوی حرم در معترضان اجتماع یریگشکلاجتماعی  بسترهای

 پژوهشگران از برخی اام شودمی یاد حجابیبی علیه قیامعنوان به گوهرشاد مسجد واقعه از معموالً

آنکه حال پیوست وقوع به 1110 تیرماه در واقعه این اند، زیراکرده تشکیک موضوع این در

 این .(13: 1131جعفری، ) گردید صادر رسماً  1110 دی 13 در بعد ماه چند حجاب کشف دستور

 از پیش هاسال از زیرا نیست وارد چندان موجود مدارک و اسناد شواهد، به مراجعه با تشکیک

 ایران در حجابیبی گسترش برای پهلوی حکومت گسترده تبلیغات حجاب، کشف شدنرسمی

 داشتند. اعتراض اقدامات این مجموعه به مشهد علمای رسدمی نظر این به وجود با بود؛ شده آغاز

 کشورش در را آن آتاتورک که غربی، ظواهر از هاییجنبه مشاهده و ترکیه به مسافرت شاه

 او پس از نمود. ترمصمم اقدامات در جامعه ایرانی قبیل این اجرای در را او بود، کرده رااج

 جهت و کنند شرکت هارژه مراسم در پسران و دختران داد دستور ترکیه سفر از بازگشت

 استناد با برخی کرد. واگذار ولیعهدش به را آن ریاست پیشاهنگی، امور در آموزاندانش تشویق

 ششم دوره مقارن (.043: 1133 ،هدایت) دانندمی آنکارا سوغات را حجاب کشف یه،قض این به

 بین نمود. آغاز علنی مبارزه شروع «اجتماعی اصالحات» عنوان با اول اقداماتی پهلوی مجلس،

 تلقی علمیه حوزه و روحانیون علیه اقدامی که بود اجباری نظاممسئله ، ونیو روحان رضاشاه

 جدهه کبیر قانونی سن و شد سلب روحانیت وظایف از دیگری قسمت 1141 همهرما در. شدمی

 جلسه در(. 16-13: 1181امینی، ) بود شرعی سن درباره قرآن حکم با مغایر که گردید اعالم سال

 وارد الشکلمتحد لباس قانونی نیز طرح 1143 ماهید 10 مورخ ملی شورای هفتم مجلس چهاردهم

 کردن متحدالشکل قانون اصلی مفاد از (. یکی13، 1 :1133مکی، ) رسیدتصویب  و به مجلس

بود و پس از آن  روحانیون سوی از عمامه و عبا از استفاده ممنوعیت به مربوط ماده لباس،

 شد. ممنوع علما از ایعده برایجز به روحانیت لباس پوشیدن

 در -بود کرده اعالم کشورش در ار حجابیبی که - را افغانستان پادشاه خاناهلل امان ایران، شاه

 بودند باز رو تماماً هایشانزن کهیدرحالکرد،  دعوت ایران به کشورش، به اروپا از بازگشت

 اصغرعلی حضور با شیراز در جشنی 1110 فروردین سیزدهم در .(113: 1138 بختیاری، اسعد)

 نام به شیراز لمایع از یکی ،واقعه این به نسبت العملعکس در گردید؛ برگزار حکمت

 جامعه در دینیبی رواج مظاهر از را آن مراسم، این به اعتراض ضمن اسیری، فال الدینحسام

 گردید زندانی و گرفته قرار شتم و ضرب مورد وی سابقه،کم اقدامی در اما دانست
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 به اجمیته را این قبیل اقدامات پهلوی اول روحانیون و بازاریان (.041: 1133 نژاد،کوهستانی)

 روحانیان صنف با کمتری ارتباط قاجار شاهانبرخالف  دانستند. اومی خود باورهای و هاارزش

 بود آنان حیات کردن متحول پی در مالی، و سیاسی توان کاهش با و داشت بازاریان و

 آنان،همچون  و داشتند روحانیت سنتی با عمیقی پیوند بازاریان اما ؛(111: 1180 بروجردی،)

-به ایران، جامعه قشرهای سایر که مانند دانستند. بازاریانمی غیرشرعی را غیرمعصوم متحکو

 و الگوها رواج و حکومت ستیزانهاسالم اقدامات بودند از متعصب شیعة سنتی، قشرهای ویژه

 درآمدها بودن حالل به اعتقاد بازاریان ناخشنود بودند. نکته مهم دیگر این بود که غربی مظاهر

 از بازار که گاه (8)گردید  موجب حکومت دانستنزکات و غیرشرعی و خمس داختپر با

 بیشتر هرچه را آنها بازاریان، و علما نزدیک پیوند رواز این رود، طفره دولت به مالیات پرداخت

 داد.می سوق رژیم با ضدیت و علما از پیروی به

 چالش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در برابر حاکمیت

 برخورد از شهر این علمای یافتن آگاهی همچنین و مشهد در رضاشاه حکومت اقدامات سانعکا

 تا گردید موجب معترض عالمان از برخی با تبریز و شیراز در حکومت عمال رحمانهبی و خشن

 فرزند آقازاده اردبیلی و سیدیونس اهللتیآ و قمی آقاحسین حاج اهللتیآ قبیل از آنها از تعدادی

 اساسی محور میان این در. نمایند شرکت مشورتی جلساتی در خراسانی مالمحمدکاظم آخوند

 برداشتن به لباس تغییر دنباله که شد عقیده اظهار گونهنیا و بود لباس تغییر حول بر مذاکرات

 (.181 -6/181: 1133مکی،) نمایند جلوگیری آن از شدت با باید و گردید خواهد منتهی حجاب

بود با سرکوب موجود و  سازچارهکه در گذشته همواره  و نفوذ روحانیت قدرت اجتماعی

تناسب به استبدادی، هاینظام دچار چالش شده بود؛ در مسائل گونهنیای حاکمیت به توجهکم

 امکان جهیدرنت و ابدییم افزایش سیاسی تحرک و اقدام هزینه استبداد، حاکمیت و قدرت میزان

 فرهنگی الفاظ برخی زمان آن درهرچند  نکهیایابد، ضمن می کاهش قدارم همین به بسیج و اقدام

سازوکار  اما استمشاهده قابل ایران آموزشی و سیاسی اجتماعی، نظام دروضوح به غرب سیاسی

 فعلیت باشدمی عقالیی سیاسی فرهنگ مظهر کهها وفصل اختالفحل رقابتی و تدریجی و معقول

 (.116: 1180القلم، سریع) نیافت
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 موقعیت چنین در کارآمداحتماالً  و موجودحل راه تنها رضوی حرم و گوهرشاد مسجد انتخاب

 زیرا بود ممکن شکل هر به خشونت از جلوگیری معنای به موضوع این و رسید نظر به دشوار

 الگار،) بود دولت برابر در پناهگاه آخرین علما، منازل و مساجد در نشینیبست گذشته همچون

حرم که موضوعات  در نشینیبست موارد در اکثر حکومت یا مدعیان عوامل (.114: 1160

 اشخاص و ورزیدندمی یا تعرض به اشخاص خودداری جلب از حرم احترام به شخصی بود

 به انتسابواسطه به که قدس آستان وقتمسئوالن  و روحانیون هایحمایت گاه از متحصن

 کاویانیان،) گرفتندمی بهره بودند، برخوردار خاص وذینف و احترام از رضوی شریف دستگاه

 و مردممورداحترام  اماکن این دینی، اعتقادات سبب به که آنجا از همچنین .(130: 1130

 ییاعتنایب جرأتتنها نه آن، از یتأس و عمومی باور رعایت سرِ از حاکمان بودند، وقت حاکمان

 در .(01: 1180 آبراهامیان،) شدندمی همراه آن با یبیفرعوام سرِ از گاهی بلکه نداشتند را آن به

 به نسبت نیز حاکمان محلی حمایت نکهیا ضمن بود، دعوا طرف شاه شخص گوهرشاد، قضیه

 مردم باورهای با تظاهر به نیازی شرایط آن در نیز شاه نداشت؛ وجود دیگرکنندگان تحصن

 حرم درکنندگان تحصن هایواستهخ تحقق امکان یهانهیزم بنابراین کردنمی احساس

 رسید.می نظر به یافتنیندست

 آرامش حفظ با و تالش خود را ادامه دادند مشهد علمای تهدیدها، و هامحدودیت همه وجود با

 اهللتیآ که نمودند پیشنهاد آرامش با توأم اعتراض چارچوب در علما دیگر همفکری با جامعه

 قبل قمی اهللتیآ. (101-101: 1166واحد، ) نماید مالقات شاه اب و عزیمت تهران به شخصاً قمی

 مذهب خالف عمل این از جلوگیری اگر که کرد اعالم سخنانی طی تهران به عزیمت از

باهم  گیرد قرار باشد، هم خودش آنها رأس در که نفر هزار ده شدنکشته به منوط ،[حجابیبی]

 حرکت در مذهبی مرجع این اقدام بیشتر اثرگذاریور منظبه (.01: 1131 حاجیانی،) «دارد ارزش

 با مرجع این از را خود حمایت مشهد اصناف و بازاریان ژهیوبه مختلف هایگروه تهران،طرف به

 که را ایشان مطالب اصغای استدعای: »که نمودند درخواست و کرده اعالم شاه به تلگراف ارسال

 قمی اهللتیآ(. 163: 1113هروی، ادیب) «داریم ست،ا خراسان اهالی و مسلمین عموم حال زبان

 در وی نیافت، را شاه با مالقات امکان اما داشت، اقامت یشهرر الملکسراج باغ در ماه یک

 الزم اگر حتی روممی تهران به من: »گفت کندنمی قبول شاه گفتند که روحانیون برخی پاسخ

 (.10: 1186 پور،قاسم) «کنم اشخفه جانهما نپذیرفت اگر و ... بوسم،می را دستش باشد
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 مسجد گوهرشاد عرصه نبرد قدرت اجتماعی علمای خراسان و نیروهای حکومتی

 در هاجنبش همه درواقعنشدن بحران اجتماعی منجر به افزایش خشم مردم خواهد شد و برطرف 

 نارضایتی از یناش ناآرامی شوند.می ناآرامی مرحله وارد سپسشده  آغاز بحرانی دوران یک

پافشاری علمای مشهد بر  (.0: 1133 کوهن،) کندمی ایجاد را مردم برانگیختگی مرحله عمومی

 متشنج فضای حکومت، با وجود هشدارها و تهدیدهای رضوی حرم جوار در اعتراض ادامه

 از یعوقا روند قمی اهللتیآ تبعید خبر انعکاس از نمود،.پس ترنزدیک بحرانی مرحله به را موجود

 پسر تقی شیخ وقایع این بازمان . همرسید خود اوج به مردم اعتراض و شد خارج عادی حالت

 کراوات و متحدالشکل لباس از انتقاد علت به فردوس شهرستان از «بهلول» به مشهور الدیننظام

 حرم به نامبرده ورود با(. 130: 1113هروی،  ادیب) شد وارد مشهد به و گرفته قرار تعقیب تحت

 حرم در مأمورین توسط که بهلول گردید. دگرگون اوضاع اتفاقات، سلسله یک و رضوی

 کرد دعوت آرامش به را مردم سخنانی طی او گردید و آزاد مردم مقاومت با بود شده دستگیر

 (.188: 1166واحد، ) کنند مقاومت خواست آنان از ولی

 موضوع همین. کردند محاصره را گوهرشاد مسجد نظامیان 1110 تیرماه بیستم جمعه روز صبح از

 کشتار بعد به زمان این از. گردید مردم و نظامیان بین درگیری و اوضاع شدنبحرانی موجب

 حفظ ضمن هم باز مردم کشتار و قمی اهللتیآ تبعید وجود با مشهد علمای. گردید آغاز مردم

 توقف خواستار او از ادگوهرش مسجد در اتفاقات بیان و رضاشاه به تلگرافی طی آرامش

 مشهد، لشکر فرمانده مطبوعی ایرج از نارضایتی با رضاشاه (.103: 1166واحد، ) شد حجابیبی

 در و گردند حرم صحن وارد سربازان داد تا دستور او به و فرستاده مشهد به را البرز سرتیپ

 پس از آن .(34-1/60: 1166 فردوست،) نمایند هم تیراندازی مردم سوی به لزوم صورت

 در سال همان ماه تیر دوم و بیست یکشنبه در مردم عظیم کشتار و گرفت شدت مردم با برخورد

 به زخمی افراد که دارد وجود روایاتی پیوست. وقوع به رضوی مطهر حرم و گوهرشاد مسجد

 (. بر80-81: 1130 شوشتری، سیدمحمدعلی سیاسی خاطرات) شدند دفنشدگان کشته همراه

 1110 تیر 11 شنبه تاریخ در مشهد نظمیة به مملکتی نظمیه کل تشکیالتمؤکد  وردست اساس

 امر این در اید،داده تشخیص حال به تا مسجد و آستانه خارج در که را هرکس: »است شده مقرر

 (.11 :011 ش.بازیابی اسالمی، انقالب اسناد )مرکز «دستگیر کنید را هما هآن دارد، مداخله
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آن در  اطراف و گوهرشاد مسجد نفر در هزار بیست تا پانزده بین کنندهنتحصتعداد جمعیت 

که جان آنها در خطر بود گویای تداوم نفوذ علما در میان مردم مشهد است.  شرایط بسیار بحرانی

 به خروج و ورود هایراه و درها تمام مردم، نشدنپراکنده و شب هاینیمه فرارسیدن از پس

 به اقدام و درها شکستن به شروع کلنگ با مردم حال، این در. شد ستهب حرم و گوهرشاد مسجد

 در کشتار. شد صادر مردم کشتار و شلیک دستور که بود لحظه این در. کردند آن از خروج

 آسمان ،هامسلسل وها توپ غرش صدای و شد آغاز ترتمام هرچه شدت با مسجد بیرون و درون

 (.163-100: 1133نژاد، ؛ کوهستانی13: 1160د )بهلول، درآور لرزه به را رضوی حرم و مشهد

 

 گیرینتیجه

-پیشینه از ایران در سیاسی یا دینی بزرگان به اماکن متعلق دیگر یا مذهبی اماکن در نشینیبست

 با یافت؛ مختلفی گسترش علل به نشینیبست قاجاریه دوره در است. دیرینه برخوردار ای

 تنها مذهبی، اماکن و عالمان نزد در جوییپناه در این دوران، ومتحک از روحانیون گرفتنفاصله

 مردمی پایگاه با رشد نشینیبست آیینِ. بود و حفظ جان ظلم نجات از برای راهکار موجود

 برابر در یجمعدسته شکل به گاه مردم آن در که یافت نویی شکل قاجاریه، دوران در روحانیون

گرایی نخبه نظریه براساس .بردندمی پناه حرم به حکومت به اعتراض در خود نامطلوب شرایط

 اخیر قرن دو در ایران در کنند.می ایفا هاگیریتصمیم در مهمی نقش جامعه برجسته افراد توپاره

 اجتماعی گروه تأثیرگذارتریندرواقع دار و عهدهعمدتاً  را نقش این برجسته روحانیون و عالمان

ای با اقدامات گسترده و هابرنامه کارآمدن پهلوی اول،اند. با رویودهب معاصر ایران تاریخ در

 و روحانیون دینی باورهای بر عالوه اجرا درآمد. در نتیجة این اقداماتبه نوگرایی هدف تجدد و

فردمحور  عمدتاًهای گردید. مخالفت چالش دچار نیز را آنان مالی و اجتماعی جایگاه بازاریان،

شدت سرکوب گردید اما در مسجد گوهرشاد در جوار حرم رضوی ر کشور بهعلما در سرتاس

 نشینی شکل گرفت.نهضتی اجتماعی و گروهی در شکل و با شیوۀ دیرینة بست

 عقبة با نهضتی اجتماعیدرواقع گوهرشاد  مسجد در مشهد(خراسان )علمای  و مردم تحصن

ویژه بازاریان مشهد در میان مردم به علمای بانفوذکه در فضای استبدادی  بود مذهبی باورهای

 طرفین تعامل به و داده کاهش را هاتنش توانستمی مقدس مکان این فراهم شد. حضور مردم در

 منزلت و علمی صبغه داشتن به توجه با قمی سیدحسین اهللتیآ ژهیوبه مشهد علمای. نماید کمک
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 تا نمود تالش درگیری یا ناآرامی ههرگون از کامل پرهیز با جنبش این آغاز از خود روحانی

 مردم شاه، دستور به .نماید منتقل حاکمیت به تنش از دور به فضایی در را خود هایدرخواست

 افرادی و سرکوب رحمیبی و خشونت با( ع) رضا امام مطهر حرم و گوهرشاد مسجد در حاضر

 مدیریت در مشهد بزرگان و ابرخی از علم اهتمام و سعی نهایت وجود با سرانجام شدند. عامقتل

 و دولت با مذاکره و وگوگفت مسیر انتخاب و سیاسی و فرهنگی حرکت این آرامش باتوأم 

 بود. زندان و سرکوب کشتار، نمودند دریافت که نهایی پاسخ نمایندگانش

 هانوشتپی

 دهشتیازجمله روا است، و سنت مجید قرآن دیتأکمورد  عدالت اجرای ضرورت و اهمیت -1

 ظالم اگر اما نمایند، ادا را او حق و کنند دعا برایش است الزم مردم بر باشد، عادل حاکم چنانچه

 .(18 و 33/000: 1161 مجلسی،) بکوشند او اصالح در باید باشد،

 .(03 عمران،آل مجید، قرآن)« است امان در شود آن وارد که هر و «آمِناً کانَ دَخَلَهُ مَنْ وَ» -1

 حرم درچنانچه  – صورت این در که بود مجازات از فرار برای ایبهانه گاهی ینینشبست -1

 به بازجویی مجرم فرد از و یافتمی فیصله موضوع قدس آستانمسئوالن  دخالت با -بود رضوی

 (.181-183: 1131 عطاردی،) آمدمی عمل

 باشد؛می رمت 63/31 آن عرض و متر 14/36 آن طول ومترمربع  0014 مسجد کل مساحت -0

 راه از شمالی، ایوان. است گلدسته دو و گنبد یک شبستان، هفت ایوان، چهار دارای مسجد، این

هستند  یکدیگر قرینه که غربی و شرقی ایوان است، متصل رضوی مطهر حرم به دارالسیاده

 (.6: 1101زاده، عالم)

 بوده است، سنت اهل از شیعیان واحترام همه مسلمانان اعم  ع( از دیرباز موردرضا )مزار امام  -3

 در اقامتم زمان در و کردم زیارت را او بارها من»: گویدمی( 130 م) یمیتم حاتمابنه کچنان

 «خواندممی را خدای و رفتممی ابوالحسن زیارت به آمد پیش برایم مشکلیهرگاه  طوس

 سالطین از( ریهج ششم قرن) سلجوقی شاه ملک همچنین ؛(300 :ق 1013 النجفی، مرعشی)

 و رفت الرضا مشهد زیارت به راه بین در خراسان در برادرش شورش سرکوب برای مذهب،سنی

 (.111 /14 :ق 1041 اثیر، ابن) کرد دعا و خواند نماز حضرت باالسر مسجد در
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 به اعتقاد :در خصوص علل افزایش نفوذ عالمان شیعه، موارد مختلفی مطرح شده است، از جمله -6

 از پاسداری مردم، شرعی وجوهات دریافت فقها، عامه نیابت اصل و (جعزمان ) امام غیبت

 و اراضی اداره قضاوت، و شرعی محاکم داریعهده منکر، از نهی و معروف به امر اسالم، شریعت

در  مساجد، و زیارتی اماکن متبرکه، بقاع موقوفات، سرپرستی طالق، و ازدواج ملکی، اسناد تنظیم

 مواقع در مرجعیت و فتوا حق از استفاده ،(سخنرانی و خطابه) مذهبی ارشاد و منبر اشتناختیار د

نک: سانسون، ) موارد دیگر و مخالفان برضد تکفیر حربه از گیریبهره و ضروری، و حساس

 (.10 -03 :1160کدی،  ؛18 -03 :1160الگار،  ؛1110-0/1100: 1130شاردن،  ؛01-13 :1138

 و دارند نگاه دولت از مستقل را اصناف که دادمی اجازه بازاریان به اصناف پیچیده ساختار -3

 قرار دولت کامل کنترل و نظر تحت ایحرفه هایاتحادیه و سندیکاها که بود حالی در این

 (.111: 1163 فلور،) داشتند

 ناچاراً زنی اصناف گاه بود، اجتماعی نیروهای فشردگی دورۀ اول، پهلوی دورۀ ازآنجاکه البته -8

 .(130 و 131: 1188 فوران،) پرداختند همکاری به

 کتابنامه

 الف( اسناد

 و خدمات معاونت تنظیم و ، تهیه(هـش 1211-1231) اصناف و تجار بلدی، یهاانجمن از اسنادی

 و فرهنگ وزرات تهران: اصفهانی، مختاری رضا کوشش به جمهور،رئیس دفتر رسانیاطالع

 .1184ارشاداسالمی، 

: تهران نویسندگان، از جمعی نظر زیر ،اول پهلوی دوره در ملی شورای مجلس انتخابات از اسنادی

 .1138اسالمی،  ارشاد و فرهنگ وزارت

 وزارت تاریخی اسناد بررسی تهران: مرکز ،اسناد روایت به حجاب کشف و لباس تغییر

 .1138اطالعات، 

 عصر در حجاب کشف واقعه از هنشد منتشر اسناد حجاب کشف واقعهمرتضی،  جعفری،

 .1131فرهنگی،  مطالعات و پژوهش مؤسسه انقالب، فرهنگی مدارک سازمان: تهران رضاخان،

 گوهرشاد مسجد وقایع پرونده آرشیو، ،اسالمی انقالب اسناد مرکز
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 ب( کتاب

 مجید. قرآن

نی،   :تهران فتاحی، راهیممحمداب و محمدیگل احمد ترجمه ،انقالب دو بین ایرانیرواند،  آبراهامیان،

1188. 

 .1180نی، : تهران فتاحی، محمدابراهیم ترجمه ،مدرن ایران تاریخیرواند،  آبراهامیان،

 .1184سرا، : تهران فرد،غفاری عباسقلی ترجمه ،ایران معاصر تاریخ بر تحلیلی جوزف، آپتون،

 .1186ران، اخت: تهران اول، ، چمشروطیت عصر در ایران روشنفکران. ل آجدانی،

 .1313پیام، : تهران ،ایران مشروطیت نهضت ایدئولوژیفریدون،  آدمیت،

 ق. 1041دارصادر، : بیروت ،التاریخ فی الکاملالکرم،  ابی بن علی عزاالدین اثیر، ابن

 .1113خراسان،  چاپخانه شرکت: مشهد اول، طبع ،الرضویةحدیقهمحمدحسن،  هروی، ادیب

 .1183قومس،  تهران: ،ایران سیاسی شناسیجامعه بر درآمدی ازغندی، علیرضا،

 .1138اساطیر،  نشر: تهران ،خاطراتخان، جعفرقلی اسعد بختیاری،

 .1130امیرکبیر، : تهران ،اعتمادالسلطنه خاطرات روزنامهخان، محمدحسن اعتمادالسلطنه،

: تهران سری، القاسمابو ترجمه ،قاجاریه دوره در علما نقش ایران در دولت و دین حامد، الگار،

 .1160توس، 

 .1133تهران،  دانشگاه: تهران ،کبیر رضاشاه حضرتاعلی شاهنشاهی تاریخعبداله،  امیرطهماسب،

 .1180معاصر،  نگاه: تهران شکستم، پرستیدم، تراشیدم،مهرزاد،  بروجردی،

 .1131زوار، : تهران سعیدی، اصغر علی ترجمه سفرنامه،ارنست،  اورسل،

 .1161خوارزمی، : تهران جهانداری، کیکاووس ترجمه ،سفرنامهن، فو بلوشر،

 حضرت مؤسسه: مشهد کیمیایی، اصغرعلی ترجمه ،بهلول سیاسی خاطراتمحمدتقی،  بهلول،

 .1، چ 1160عج(، الزمان )صاحب

کتاب،  نشر و ترجمه بنگاه: تهران سعیدی، محمد ترجمة ،روم و ایران هایجنگپروکوپیوس، 

1118. 

 .1161تهران: خوارزمی،  جهانداری، کیکاووس ترجمه ،پوالک سفرنامهادوارد، یاکوب پوالک،

 .1186، تابستان 80 ش ،یاد مجله تلگرافات،
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: تهران میرخانی، زهرا کوشش به ،مقصود گوهر سفرنامه .(1183) سیدمصطفی ،(میرخانی) تهرانی

 .1183چشمه، 

 .1130دانشگاه،  و حوزه پژوهشکده قم: سیاست، و هنگفر دین، عرصه در صفویهرسول،  جعفریان،

 .1131مفید، : جابی ،قمی العظمی الهآیت حضرت تقوا و فضیلت عنصرعباس، دشتی حاجیانی،

 تهران: جوادی، سید حاج کمال سید تصحیح و مقدمه ،التواریخ زبدةاهلل، لطف بن عبداهلل ابرو، حافظ

 .1131اسالمی،  ارشاد و فرهنگ

اسالمی،  انقالب اسناد مرکز: تهران ،اول پهلوی عصر در اجتماعی نیروهای و دولتفرحناز،  حسام،

1181. 

 .1130کویر، : تهران میرزاصالح، حسینغالم اهتمام ، بهشوشتری سیدمحمدعلی سیاسی خاطرات

تهران:  شفا، الدین شجاع ترجمه ،(ایران به مربوط قسمت) 1 ج ،پیترودالواله سفرنامهپیترو،  دالواله،

 .1108علمی و فرهنگی، 

 عمر تحقیق ،األعالم و المشاهیر وفیات و االسالم تاریخاحمد،  بن محمد الدینشمس الذهبی،

 م. 1001العربى،  دارالکتاب: بیروت الثانیة، ط تدمرى، عبدالسالم

 .1161ایران،  تاریخ: تهران ،نوری اهللفضل شیخ لوایحهما،  رضوانی،

 .11، چ 1184نی، : وثوقی، تهران منصور ترجمه ،اجتماعی تغییراتگی،  روشه،

 .1180طه، : قم ،معاصر سیاسی هایجنبشسید زاهد،  زاهدانی،

 مؤسسه: تهران ،مخالفان و موافقان روایت به مشروطه مشروطیت، رسایلغالمحسین،  نژاد،زرگری

 .1183انسانی،  علوم توسعه و تحقیقات

 ذات غالمرضا بیگناه، ابوالقاسم ترجمه ،تاریخ در پژوهش یهاروشهمکاران،  و شارل سارامان،

 .1133رضوی،  قدس آستان: مشهد ،1 چ یغمایی، اقدس و علیان

 .1138سینا،  ابن :تهران تفضلی، تقی ترجمه سانسون، سفرنامهسانسون، نیکالس، 

 و توضیح ح،تصحی ،المورخینملک هاییادداشت و مظفری الوقایعمرآهخان، عبدالحسین سپهر،

 .1168زرین، : تهران نوایی، عبدالحسین مقدمه

 بجنوردی، موسوی کاظم نظر زیر ،اسالمی بزرگ دایرةالمعارف ،«قدس آستان» صادق، سجادی،

 .1163اسالمی،  بزرگ المعارف تهران: دایره

 .1180روز،  فروزان: تهران ایران، سیاسی فرهنگمحمود،  القلم، سریع
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 .1130توس،  تهران: یغمایی، اقبال ترجمه شاردن، سفرنامهژان،  شاردن،

 .1160وحید، : جابی ،صدراالشراف خاطرات، (صدراالشراف) محسن صدر،

 .1188سیاسی،  هایپژوهش و مطالعات مؤسسه: تهران ،حجاب کشفمهدی،  صالح،

 .1131کویر، : تهران ،ایران در سیاسی اندیشه زوالسیدجواد،  طباطبایی،

 .1161سرو،  مؤسسه: تهران ،عضدی تاریخدمیرزا، احم عضدالدوله،

 .1131عطارد، : تهران ،قدس آستان تاریخعزیزاهلل،  عطاردی،

. افشار ایرج و سالور مسعود کوششبه. السلطنهعین خاطرات روزنامهمیرزا، قهرمان السلطنه،عین

 .1130اساطیر، : تهران

 .1133امیرکبیر، : تهران ،عمید فرهنگحسن،  عمید،

 .1166اطالعات، : تهران ،پهلوی سلطنت سقوط و ظهورحسین،  فردوست،

 .1131تهران: کیهان،  ،اوّل عبّاس شاه زندگانینصراهلل،  فلسفی،

 تهران: سری، ابوالقاسم ترجمه ،قاجاریه عصر در ایران اجتماعی تاریخ از جستارهاییویلم،  فلور،

 .1163طوس، 

رسا، : تهران تدین، احمد ترجمه ،ایران اجتماعی والتتح تاریخ شکننده؛ مقاومتجان،  فوران،

1188. 

 .1186اسالمی،  انقالب اسناد مرکز: تهران ،اسناد روایت به گوهرشاد مسجد قیامداوود،  پور،قاسم

 .1131آثار،  نشر: تهران ،رضاشاه حکومت سقوط عللاله، نعمت قاضی،

 .1188انتشار،  سهامی شرکت: ، تهرانایران مشروطیت انقالب تاریختهرانی(، محمدعلی، ) انیکاتوز

 .1131خوارزمی،  تهران: ،1چ کامشاد،  حسن ترجمه ،چیست تاریخاچ، . ای کار،

 .1130نا،  بی: جابی ،الشموس شمسمحمداحتشام،  کاویانیان،

 .1160قلم،  تهران: گواهی، عبدالرحیم ترجمه ،ایران انقالب یهاشهیرآر،  نیکی کدی،

 .1134کتاب،  دنیای تهران: یاسمی، رشید ترجمه ،ساسانیان زمان در ایرانور، آرت سن،کریستن

تهران: علمی،  ثالثی، محسن ترجمه ،شناسیجامعه بزرگان اندیشه و زندگیآلفرد،  کوزر، لوئیس

1131. 

 .1133اسالمی،  تبلیغات سازمان هنری حوزه: تهران ،خراسان واقعهمسعود،  نژاد،کوهستانی

 .1133سمت، : تهران فاضل، رضا و توسلی غالمعباس ترجمه ،شناسی جامعه مبانی، بروس کوهن،
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 .1184کویر، : تهران دلفروز، تقی محمد ترجمه ،عناصر سایر شناسی جامعهنش،  کیت،

 .1131، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نی، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایرانلمبتن، آن، 

 ترجمه ،«نوین جهان در سازی امنیت» ایمنطقه هاینظمام،  ریکپات مورگان، ای و دیوید لیک،

 .1181راهبردی،  مطالعات پژوهشکده: تهران دهقانی، سیدجالل

 .1161اسالمی،  ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،بحاراالنوارباقر،  محمد مجلسی،

 .1163بعثت، : تهران. اسالم از بعد ایران در حکومت تطورمحمد،  طباطبایی، محیط

 ق. 1013المرعشی،  اهلل اآلیة مکتبة: قم ،االحقاق ملحقاتالدین، شهاب النجفی،مرعشی

: قم داغر، اسعد تحقیق ،الجوهر معادن و الذهب مروجالحسین،  بن على أبوالحسن مسعودی،

 .1م، چ  1040دارالهجرۀ، 

 .1133امیرکبیر، : تهران ،ایران ساله بیست تاریخحسین،  مکی،

 .1131علمی، : ، تهرانایران مشروطه انقالب تاریخ، مهدی زاده،ملک 

 .1168تهران: امیرکبیر، . دبیرسیاقی چاپ ،الملوک تذکرة سمیعا، میرزا 

 ملت -دولت تکوین و مدنیت ـ دین هایمؤلفه بررسی ایران، سیاسی تحوالت تاریخموسی،  نجفی،

 .1، چ 1181ایران،  عاصرم تاریخ مطالعات مؤسسة تهران: ،ایران ملی هویت گسترة در

 .0، چ 1166اسالمی،  ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،گوهرشاد قیام سینا،  واحد،

 .3، چ 1133زوار، : ، تهرانخطرات و خاطرات، (مخبرالسلطنه) قلی مهدیحاج هدایت،
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