
22
5

14
00

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 8

 6
ه 7

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

 قم
 به

ان
ضاخ

ه ر
ناز

ل ج
تقا

ه ان
ت ب

سب
ن ن

انیا
وح

ه ر
رچ

کپا
ت ی

خالف
م

مخالفت یکپارچه روحانيان نسبت به انتقال 
جنازه رضاخان به قم

سهراب مقدمی شهيدانی

مقدمه
صدمين سال كودتای سياه اسفند 1299 فرصتی است برای بازخوانی صفحات عبرت آموز 
از تاريخ معاصر ايران. دورانی كه دست غاصب استعمارگران، از آستين ظلم و نيرنگ بيرون 
آمد و يك قزاق بی سواد را از نگهبانی اصطبل اجنبی بر تخت پادشاهی مطلقه ايران نشاند. 
پادشاهی كه عاقبتش نيز همچون دوران سلطه مطلقه اش، سراسر سياهی و تباهی بود. يكی 
از ابعاد قابل توجه در بازخوانی تاريخ كودتای ننگين 1299، بررســی سرگذشت رضاخان 
پهلوی است. آنگاه كه به اشارت دست اجنبی، نه تنها ملت مظلوم ايران را در مقابل هجوم 
اشــغالگران، بی پناه رها كرد، بلكه بدون هيچ گونه مقاومتی، تاج و تخت پادشاهی را نيز فرو 
گذارد و فرار كرد! فرار ذليالنه رضاخان از ايران، با سكونت و مرگ در منطقه ای دورافتاده 
همراه شد كه مزيد ذلت بود. ننگ بارتر آن كه پيكر مرده پادشاه پهلوی نيز وارد ايران نشد 
و در خاك بيگانه، آن هم در يك كشور عربی)!( كه تحت حاكميت يك ديكتاتور بدنام بود، 

به خاك سپرده شد. 
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رضاخان تا بدان پايه در نزد ملت ايران منفور بود كه به رغم سلطنت مطلقه فرزندش بر ايران، 
تا سال ها بعد امكان انتقال جنازه او به ايران وجود نداشت و باالخره در ارديبهشت 1329 و بعد از 
گذشت حدود سی سال از كودتای ننگين اسفند 1299، جنازه او وارد ايران شد. با وجود تمهيدات 
فراوان رژيم پهلوی، مراســم انتقال جنازه رضاخان به ايران، هرگز مورد اقبال مردم قرار نگرفت 
و يك رسوايی تاريخی برای پهلوی ها به بار آورد. بايكوت و تحريم تشييع جنازه رضاخان توسط 
روحانيان، خصوصًا در حوزه علميه قم، ضربه مهلك ديگری بر اعتبار اجتماعی رژيم محســوب 

می شد و بر آنان به شدت گران آمد. 
رضاخان در 4مرداد1323 در ژوهانسبورگ در اثر سكته مرد. در آن زمان از يك سو او در داخل 
ايران چهره ای به شدت منفور بود و به دليل جو شديد ضدرضاخانی، زمينه مردمی برای ورود جنازه اش 
به ايران فراهم نبود1 و از طرف ديگر، اربابان سابق او )انگليسی ها( با انتقال جنازه وی به ايران مخالف 
بودند!2 بعد از استقرار نسبی پهلوی دوم، او احساس كرد زمينه برای انتقال جنازه فراهم شده لذا گرچه 
يك بار با آن مخالفت صورت گرفت اما ابتدا در سال 1328 برای رضاخان عنوان »كبير« را در مجلس 
تصويب كردند3 و سرانجام جنازه او در 15ارديبهشت1329 وارد اهواز شد، روز شنبه 16ارديبهشت 
جنازه رضاخان به قم وارد شد و سرانجام صبح 17ارديبهشت4 به تهران رسيد5 و در شهرری دفن شد.6 

1. عبداهلل شهبازی )به كوشش(، ظهور و سقوط پهلوی؛ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، تهران، اطالعات، 1371، 
ج1، ص114. 

2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علم/ ايران، 1366، ج8، ص523؛ محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته ها 
از زندگی و روزگار پهلوی ها، تهران، علم، 1392، ص469. 

3. لوح فشرده »مشروح مذاكرات مجلس شــورای ملی«، دوره پانزدهم، جلسه 176، 1328/3/31؛ عبداهلل شهبازی 
)به كوشش(، همان، ص114.

4. برخی منابع تاريخی، انتقال جنازه به ايران را به اشتباه، 17ارديبهشت و برخی مانند مرحوم دوانی، 19ارديبهشت نقل كرده اند. 
رك: علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1397، ج1، ص284. در برخی منابع تاريخ شفاهی، 
سال انتقال جنازه نيز به اشتباه نقل شده است. به عنوان نمونه رك: مهدی حسينی، خاطرات محمدمهدی عبدخدايی )مروری بر 

تاريخچه فدائيان اسالم(، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1379، ص50. 
جزئيات مربوط به انتقال جنازه رضاخان به ايران در برخی منابع متقدم آمده است. از آن جمله رك: 

گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقايع سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ايران از 3 اسفند 1299 
تا 30 اسفند 1355، بی جا، سهيل، بی تا، ص514-515. 

اين در حالی است كه بر اساس گزارشات رسمی و تطبيق تاريخی نگارنده، ظاهراً تاريخ 16ارديبهشت درست است.
5. يادبود اجتماع سران ايالت عشاير تهران هنگام تشييع جنازه شاهنشاه فقيد رضاشاه  كبير، تهران، انتشارات اداره تعليمات 

ايالت و عشاير، وزارت فرهنگ، مردادماه 1329، ص11. 
6. در برخی منابع ابهاماتی نسبت به دفن جنازه رضاخان در شهرری، وارد شده است. به عنوان نمونه محمود طلوعی به نقل از 

كتاب انديشه های يك پادشاه مدعی است اساساً جنازه رضاشاه نه در شهرری، بلكه در مشهد مدفون شده است: 
»مراسم انتقال و تشييع رسمی جنازه در ارديبهشت ماه سال 1329 انجام پذيرفت و چنين تصور می شد جنازه در مقبره ای كه 
برای او بنا شده بود دفن شده است ولی شاه در سال 1975 در مصاحبه با كارانجيا روزنامه نگار هندی گفت كه جنازه پدرش به 
واسطه اعتقاد و ايمان او به امام هشتم شيعيان در جوار حرم حضرت رضا عليه السالم دفن شده است! كتاب كارانجيا تحت عنوان 
انديشه های يك پادشاه كه مجموعه ای از مصاحبه های او با شاه است، در سال 1977 با كمك دربار يا وزارت اطالعات آن زمان 
در لندن چاپ شد و اين مطلب به طور صريح در پايان فصل دوم آن كه به رضاشاه اختصاص يافته است، تكرار گرديد.« رك: 

محمود طلوعی، همان، ص469. 
برخی مانند آيت اهلل پسنديده نيز بر اين باورند كه جنازه رضاخان، در كوران حوادث انقالب اسالمی، و پيش از پيروزی، توسط 
دربار به خارج منتقل شده است. البته بعيد نيست اين مطلب در دست نوشته آقای خلخالی خطاب به مكی كه چنين ادعايی را مطرح 

كرده، ريشه داشته باشد. رك: خاطرات آيت اهلل پسنديده؛ گفته ها و نوشته ها، تهران، عروج، 1386، ص184. 
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ورود جنازه رضاخان به ايران با عدم اقبال مردم همراه بود و خصوصاً در قم، با برخورد سلبی و 
تحريم يكپارچه طبقات مختلف روحانيت مواجه گرديد؛ به طوری كه هيچ كدام از مراجع تقليد 
طراز اول قم، آيات بروجردی،1 حجت، صدر و خوانساری، حاضر به حضور در مراسم تشييع و 
اقامه نماز ميت نشدند.2 مضاف بر آن، بنا به دستور آيت اهلل بروجردی حوزه علميه قم دو روز 

تعطيل شد و به توصيه خصوصی ايشان، اهل علم از حضور در مسير عبور جنازه منع شدند.3 

تصويری از تشييع جنازه سوت و کور رضاخان در حرم حضرت معصومه)س(

گذشته از عدم حضور در تشييع جنازه، با فعاليت گسترده اعضای فدائيان اسالم4 و واكنش 
منفی يكپارچه عموم حوزويان، طالب از شــركت در مجالس ختم رضاخان امتناع ورزيدند.5 
برخالف ميل و تالش درباريان، هيچ يك از اين مراســم ها در محدوده حرم و فيضيه برگزار 
نگرديد و هيچ يك از وعاظ مشــهور قم، از جمعه برقعی، حاضر به سخن گفتن در مجلس ختم 
رضاخان در قم نشد و در نهايت ســيد علی اكبر خوئی »طلبه ای نامتعادل و بی سواد« به عنوان 

1. علی اكبر عالميان، رايت دين؛ بررسی انديشه و رفتار سياسی آيت اهلل العظمی بروجردی، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1391، ص427. 

2. رحيم نيكبخت، مجموعه مقاالت همايش بزرگداشــت پنجاهمين سالگرد شهادت نواب صفوی و فداييان اسالم 
)نواب صفوی، زندگينامه و ويژگی ها، شكل گيری فدائيان اســالم در تاريخ معاصر ايران و اسناد(، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، 1385، ج2، ص158؛ مهدی قيصری، رهبری به نام نواب، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384، 

ص104-103؛ مهدی حسينی، همان، ص51-52. 
3. علی دوانی، مفاخر اسالم )معاصران(، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1388، ج13، ص516. 

4. خاطرات و مبارزات شهيد محالتی، مصاحبه: ســيد حميد روحانی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1376، 
ص24-23؛ عبدالرحمان حسنی فر، فدائيان اسالم در كالم ياران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1389، ص100. 
5. روح اهلل بهرامی، فدائيان اسالم؛ اسنادی از مبارزات جمعيت فدائيان اسالم 1339-1326ه ش، تهران، معاونت 

ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئيس جمهور- مركز پژوهش، سنجش و اسناد/ خانه كتاب، 1391، ص16. 
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سخنگو دعوت شد كه سخنرانی وی نيز توسط شــيخ عبداهلل مبلغی آبادانی و دوستانش به هم 
خورد.1 در تهران نيز به مانند قم، هيچ يك از علما و شــخصيت های موجه روحانيت در مراسم 

تشييع و تدفين رضاخان شركت نكردند.2
پرداختن به اين موضوع از آن جهت حائز اهميت ويژه است كه همواره ادبار يا اقبال اجتماعی 
نسبت به يك شخصيت سياسی يا رهبر مذهبی در خالل مراسمات مربوط به درگذشت او قابل 
ارزيابی است و می توان آن را به عنوان يكی از مالك های كشف ميزان محبوبيت يا منفوريت افراد 
تلقی كرد. چه اينكه حضور يا عدم حضور در مراسم تشييع جنازه يا بزرگداشت يك شخصيت 
سياسی، تنها وابسته به اراده آزاد مردم اســت و در اين يك فقره، اجبار عموم مردم به حضور، 

تقريباً محال است. 
امام خمينی)ره( از جمله كسانی است كه به اين امر توجه ويژه دارد و در ابتدای مبارزات، در 
مقام احتجاج با رژيم شاه، حضور گســترده مردم در تشييع جنازه مرحوم آيت اهلل بروجردی را 
با تشييع جنازه بی فروغ و سوت و كور رضاخان مقايســه كرده و با تكيه بر اين واقعيت تاريخی 

غيرقابل كتمان، ظرفيت اجتماعی روحانيت شيعه را به رخ می كشد و چنين می فرمايد: 
... دو قضيه را همه ديديم؛ يك قضيه فوت آيت اهلل بروجردی، كه ديدند. از 
آنها هم فوت واقع می شود، از ما هم فوت شد. می گويند آخوند چيزی نيست 
چطور آخوند چيزی نيست؟ می گويد: من با آخوند كار ندارم .3 آخوند با تو كار 

دارد...4 

1. علی دوانی، مفاخر اسالم، همان، ص515-517. 
2. عبدالرحمان حسنی فر، همان، ص99-100. 

3. از اظهارات شاه. 
4. صحيفه امام، ج 1، ص121. 

امام در بخش ديگری از همين سخنرانی )به مناسبت آغاز دروس حوزه علميه قم پس از ختم غائله انجمن های ايالتی و 
واليتی  در تاريخ 11آذر1341/ 4رجب1382(، ضمن اشاره به حمايت های مردمی از قيام دوماهه روحانيت عليه تصويبنامه، 

راز جلب قلوب مردم را التفات به مسائل اسالمی برمی شمارد و چنين می فرمايد: 
»از ری نوشتند ما پنج هزار نفر با كفن آماده ايم؛ از جاپلق  نوشتند ما صد هزار نفريم، مهيای دستور شماييم؛ از لرستان 
نوشتند طايفه هايی با كفن حاضريم. مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار، عقب افتاده است؟ شما خلع سالح كنيد، بياييم در 
تهران؛ شما بگوييد ما يك اجتماع می خواهيم در شرق، ما می گوييم يك اجتماع می خواهيم در غرب؛ بياييد قم، شما بگوييد 
ما يك اجتماع می خواهيم در اينجا، ما می گوييم يك اجتماع می خواهيم در خاك فرج ، در دو فرسخی؛ شما نزديك، ما دور. 
برويد خوزستان، جای ديگر، تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست ندهند. من به شاه مملكت نصيحت می كنم اين قوه را از 

دست ندهند...
... راه به دست آوردن قلوب ملت اين است؛ دل مردم مسلم، با اسالم به دست می آيد. رگ خوابشان را ما فهميديم؛ قلوب 
مسلمين را بايد توسط اسالم جلب كرد- إلَی اهلل تَْطَمئِنُّ الُْقلُوُب ؛ تمام قلوب دست خداست؛ »ُمَقلَِّب الْقلُوب« خداست. به 
خدا متوجه شو تا دل های مردم به تو متوجه شود. اهل علم اين كاره است، شما هم اين طور باشيد. نمی گويم عمامه بگذار! 
می گويم: آنچه را او درك كرده است، تو هم ادراك كن . ما می گوييم دولت ها بايد مردم را خوب اداره كنند كه مردم بفهمند 
دولت خيرخواه ملت است؛ ولی اگر ديدند اين طور نيست، می گويند: كی باشد از بين برود؟ ای دولت ها، ای بيچاره ها! فتح 
مملكت كه چيزی نيست- آن را هم كه الحمدهلل نداريد- فتِح قلوْب مهم است. اگر می خواهيد بكنيد، اگر نخواستيد نكنيد؛ 

َو األْمُر إلَيُْكم.« 
رك: همان، ص120-122. 
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مراسم باشكوه تشييع پيكر پاک آيت اهلل العظمی بروجردی در فروردين 1340 1

عدم توجه به اين ظرايف تاريخی ممكن است زمينه وارونه نمايی تاريخ توسط تحريف گران 
و مزدوران را در پی داشته باشــد كه بخواهند از يك عنصر بدنام و منفور و خائن، چهره ای 
محبوب القلوب و قهرمان و خدوم تصوير كنند و بعيد نيست اگر در عرصه تاريخ نگاری غفلت 
شود؛ چه بسا به فرموده امام خمينی)ره( عده ای مغرض و مزدور بخواهند از اين پدر و پسر 

)پهلوی ها( »انوشيروان عادل« بسازند!2 
نظر به اهميت موضوع، برخی مستندات و خاطرات مربوط به واقعه مذكور، در اين نوشتار 

مورد بررسی و بازخوانی قرار می گيرد. 

1. برای مشــاهده تصاوير و جزئيات تشييع رك: ســيد محمدحســين علوی طباطبايی، خاطرات و زندگانی 
آيت اهلل العظمی آقای بروجردی، تهران، اطالعات، خرداد 1341، ص154-157. 

2. تاريخ نگار انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی در اين زمينه چنين گفته است: 
»يادم هست وقتی جلد دوم كتاب نهضت امام در سال 64 منتشر شد، حضرت امام در جماران تشريف داشتند. 
يك يا چند ماه بعد از چاپ كتاب كه خدمت ايشان رفتم، با حالتی تشرگونه فرمودند: »رها كنيد اين قهرمان سازی ها 
را. از اول تا آخر كتاب، خمينی، خمينی. برويد جنايات پنجاه ساله اين پدر و پسر را به دست بياوريد و منعكس كنيد 

كه يك وقت از اينها انوشيروان عادل نسازند!« حقيقتًا امام عميق فكر می كردند.«
رك: »نيم قرن برستيغ آزادگی؛ ميزگرد پيرامون پنجاهمين سالگرد 15خرداد: »نهضت امام خمينی و نسبت 
آن با سبك زندگی سياسی و اجتماعی ايرانيان« در ميزگرد پاسدار اسالم با حجت االسالم والمسلمين سيد حميد 
روحانی، عزت اهلل شاهی )مطهری( و خانم مرضيه حديدچی )دباغ(«، پاسدار اسالم، دوره 1392، ش377، شماره 

پياپی 378، بهار 1392، ص18-29. 
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تحقير رضاخانی: از مخالفت انگليسی ها باانتقال جنازه به ایران تا سرقت شمشير 
درباری در مصر! 

حسين مكی وقايع مربوط به سال های پايانی عمر رضاخان1 و قضايای مرتبط با دفن جنازه وی 
را با تكيه بر بعضی گزارش های تاريخی نزديك به واقعه، به تفصيل بيان كرده است. وی پيرامون 
سرگذشت جنازه رضاخان، از مخالفت انگليسی ها با انتقال جنازه به ايران سخن به ميان آورده و 

اين چنين روايت كرده است: 
در روزهای جنگ جهانی دوم جسد رضاشاه برای دفن به مصر فرستاده شد. شاه 
در آن وقت خارج از كشورش در حال تبعيد وفات يافته بود و مصر و ايران نيز بر اثر 
ازدواج سلطنتی روابط كامالً دوستانه داشتند. فاروق پادشاه سابق مصر دستور داد كه 
برای به خاك سپردن شاه سابق ايران كليه شعائر و رسومی كه برای دفن سالطين 
مصر به عمل می آيد مراعات شود. ايران نيز قباًل موافقت خود را با دفن در مقابر 
سلطنتی مصر اعالم داشته بود زيرا مقامات انگليسی با بازگشت دادن جسد شاه سابق 

به ايران مخالفت می ورزيدند.2 
تحقير رضاخان بعد از مرگ او نيز ادامه داشت. آنچنان كه انگليسی ها كه روزگاری عامل اصلی 
برآمدن رضاخان بودند، با انتقال جنازه نوكر دست نشانده خود به ايران موافقت نكردند و جنازه 
رضاخان به ناچار برای تدفين به مصر منتقل شد اما در همان مصر هم به رغم برخی تشريفات 
ظاهری، دربار ايران با برخوردهای تحقيرآميز مصری ها مواجه شد كه سرقت شمشير جواهرنشان 

مورد استفاده در مراسم تشييع رضاخان، يكی از نمونه های بارز اين تحقير بود.3 

1. اغلب روايت مكی در اين دوره، از زبان شــمس پهلوی و يكی از درباريان همراه وی به نام »علی ايزدی«، به نقل از 
كتاب مردان كيان نوشته منوچهر رجائی )منتشرشده در سال 34/ تهران( نقل شده است. ايزدی به عنوان رئيس دفتر و 
محرم راز رضاخان، تا پايان عمر او در كنارش بود. خاطرات ايزدی بعد از پيروزی انقالب اسالمی نيز به همراه خاطرات 
سليمان بهبودی و شمس پهلوی در يك مجموعه به نام رضاشاه منتشر شده است. رك: رضاشاه )خاطرات سليمان بهبودی، 

شمس پهلوی، علی ايزدی(، تهران، طرح نو، 1372. 
2. حسين مكی، همان، ص523. 

3. آن گونه كه مكی در كتاب خود آورده، درباريان مصری، شمشير جواهرنشان ايرانی كه به عنوان تشريفات در مراسم 
تشييع رضاخان استفاده شده بود را هرگز پس ندادند و مضاف بر اين، در هنگام انتقال جنازه رضاخان به ايران در سال 29 نيز، 
ملك فاروق در مراسم شركت نكرد! مكی به نقل از مجله خواندنی ها، ماجرای سرقت شمشير درباری را چنين ذكر می كند: 
»از طرف دولت و دربار ايران يك هيئت ديپلماسی فوق العاده برای شركت در تشييع جنازه شاه سابق به قاهره اعزام شد؛ 
جسد شاه آورده شد و در پيشاپيش آن شمشــير طاليی مرصع به جواهرات گرانبها حمل می گرديد. اين شمشير از طالی 
كاماًل خالص بوده و جواهرات روی آن از احجار كريمه و كمياب بود... مراسم دفن خاتمه يافت جسد رضاشاه مانند سالطين 
مصر موميايی گرديد. هيئت عزا كه از طرف ايران به قاهره اعزام شده بود خود را برای مراجعت به ايران آماده ساختند و فقط 

در انتظار دريافت شمشير طاليی شاه بودند. ليكن انتظار اين هيئت به طول انجاميد و كسی برای آنها شمشير را باز نياورد. 
سرانجام جنگ به پايان رسيد و تصميم گرفته شد كه جسد شاه سابق به ايران بازگشت داده شود كميسيون رسمی دولت 
ايران يك بار ديگر در قاهره حضور يافتند سفارت ايران برای دربار سلطنتی و مقامات مربوطه وزارت خارجه پيغام داد كه 
حتماً الزم است در موقع حمل جسد شاه سابق طبق رسوم سلطنتی و دربار ايران شمشير باشد. از طرف آنها جواب داده شد 
كه البته همين طور است و بايد از شمشير طاليی در اين مراسم استفاده كرد. اعضای كميسيون نفسی به راحتی كشيد. وقت 
تشييع جنازه فرا رسيد. ملك فاروق در اين مراسم حضور نيافت و از شمشير مرصع طاليی هم خبری نشد؛ سفير ايران در مصر 
سراغ شمشير را گرفت. به او جواب دادند كه دربار خيلی شمشير را جست وجو كرده اما آن را پيدا نكرده اند و ملك فاروق هم 
اصوالً درباره اين شهر اطالعی ندارد. قضيه به همين جا ختم شد تا اينكه در هفته گذشته پس از بركناری ملك فاروق وقتی 
كه اموال او از طرف دولت بازرســی و مصادره گرديد دولت و دربار ايران مجدداً شروع به مطالبه شمشير طاليی و مرتبه 

جواهرات و سنگ های قيمتی و كمياب را نمودند...« 
رك: حسين مكی، همان، ص523-525. 
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بی ميلی مصری ها جهت تشریفات انتقال جنازه 
طبق گزارشی كه نخستين بار به مناسبت چهلمين روز دفن جنازه رضاخان منتشر شده، 
جنازه ابتدا در ژوهانسبورگ و دوباره در مصر موميايی شده و در مسجد رفاعی مصر دفن 
شده است. در اين گزارش، علت موميايی و دفن در مصر و عدم انتقال جنازه به تهران را »افق 
سياست تاريك« و »معلوم نبودن تاريخ حمل جســد به ايران« عنوان كرده اند!1 جالب آن 
كه بر اساس اين گزارش، دربار مصر حاضر به مشاركت در برگزاری مراسم تشييع جنازه 
رضاخان نبود و سرانجام با وســاطت فوزيه در نزد فاروق، مصری ها حاضر به همراهی در 

تشريفات درباری جهت انتقال جنازه شدند. در اين گزارش آمده: 
دربار مصر به علت آن كه در بــدو ورود جنازه به قاهره، تشــريفات 
بی نظيری برای تشــييع انجام داده بودند يا بنا به علل ديگری كه خودتان 
بهتر از من می دانيد، حاضر نبود آن طور كه بايد و شايد برای مرتبه دوم در 

تشييع جنازه شركت نمايد.2 
همان طور كه مالحظه شد، در يك گزارش نيمه رسمی كه در عصر خفقان پهلوی منتشر 
شده، تصريحاتی از بی ميلی مصری ها برای مشــاركت در مراسم انتقال جنازه رضاخان به 
چشم می خورد كه نشان می دهد حتی كشور ميزبان جسد وی كه توسط يك خاندان سلطنتی 
ديكتاتور مشابه پهلوی اداره می شد نيز ارادتی به رضاخان نداشته و با وساطت ديگران در 

اين مراسم مشاركت جسته است. 

1. محمدرضا خليلی عراقی، بازگشت؛ ويژه نامه چهلمين روز تدفين رضاشاه )25خرداد1329(، تهران، تابان، 
1329، ص121-122. 

2. همان، ص124. 
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تصوير نامه محمود جم )سفير وقت ايران در مصر( از قاهره به حسين عالء )وزير دربار در 
تهران( در تاريخ 27آبان1323 درباره جزئيات دفن جنازه رضاخان در مصر
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سانسور موذیانه ماجرای بایکوت تشييع جنازه در گزارشات درباری 
يكی از نخستين گزارشات رسمی پيرامون انتقال جنازه رضاخان، مربوط به مردادماه1329 
است كه توسط وزارت فرهنگ انتشار يافته است. در اين گزارش وقايع مربوط به انتقال جنازه 
از مصر تا قم با جزئيات كامل تشريح شده است اما جالب آن كه نسبت به قم تنها به همين 
چند كلمه اكتفا شده كه خود گويای بی اعتنايی مردم و روحانيت قم به اين واقعه بوده است: 
... ساعت هفده و پنج دقيقه روز شنبه شانزدهم ارديبهشت ترن به ايستگاه 
قم رسيد. در اين شهر نيز طبق برنامه ای كه از طرف اهالی تنظيم شده بود 
جنازه با تشريفات خاصی تشييع و در حرم مطهر حضرت معصومه)ع( به 
وسيله امرای ارتش طواف داده شد و ساعت 8 بعد از ظهر قطار مخصوص 

به حركت درآمد.1 
در اين گزارش هيچ اشاره ای به حضور علما و مراجع و روحانيون يا مردم عادی در مراسم 
تشييع و طواف جنازه، به چشم نمی خورد و وقتی اين گزارش در مقايسه با جزئيات مربوط به 

ساير شهرها مورد بررسی قرار گيرد، گويای حقايق بسيار زيادی است. 
همچنين در گاهشمار پنجاه ساله پادشاهی پهلوی، كه وقايع با جزئيات و به صورت روزانه 
درج شده، هيچ اشــاره ای به ورود جنازه رضاخان به قم نشده و نويسندگان در حالی كه به 
انتقال جنازه به عربستان )جهت طواف در اماكن مقدسه( اشاره كرده اند، اما در مورد قم، با 

زيركی از كنار واقعه گذشته و چنين نوشته اند: 
17 ارديبهشت ماه1329خورشــيدی- 7مه1950 ميــالدی: جنازه 
اعليحضرت رضاشاه كبير كه به وســيله هواپيما به اهواز و سپس با قطار 

مخصوص به تهران حمل شده بود، به تهران وارد گرديد.2 

بند و بست جبهه ملی با دربار در ماجرای انتقال جنازه پهلوی به تهران 
از جمله موضوعات مهمی كه در ماجرای انتقال جنازه رضاخان به ايران حائز اهميت است، 
عدم واكنش جبهه ملی به اين ماجراســت! آنان با آن كه به ظاهر خود را ضد ديكتاتوری و 
طرفدار مردم معرفی می كردند، در بند و بست آشكار با دربار، از هر نوع واكنش اعتراضی 
نسبت به اين اتفاق كناره گيری كردند و نشان دادند تا چه اندازه در شعار ملی گرايی صداقت 

1. يادبود اجتماع سران ايالت عشاير تهران هنگام تشييع جنازه شاهنشاه فقيد رضاشاه كبير، همان، ص11. 
2. گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی؛ فهرست روز به روز وقايع سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ايران 

از 3 اسفند 1299 تا 30 اسفند 1355، همان، ص514. 
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دارند. رضاخان به عنوان يك عنصر ضدملی و وابسته به بيگانه، نزد مردم ايران منفور بود و 
طبعاً از جريان های مدعی ملی گرايی انتظار می رفت كه واكنشی متناسب نسبت به اين واقعه 
نشان دهند! عجيب آن كه سران جبهه ملی از جمله مصدق در ابتدای امر، قصد اعتراض در 
مجلس شورای ملی را داشتند اما بعد از مذاكره و سازشكاری با دربار، از اين اعتراض حداقلی 
هم استنكاف كردند! حسين مكی به عنوان يكی از چهره های ملی گرا كه خود در مذاكرات 

نخست وزير با مصدق نقش واسطه گری داشته، چنين می نويسد: 
در سال 1329 در كابينه منصورالملك جنازه رضاشاه از مصر به تهران 
منتقل گرديد تا در مقبره زيبايی كه برای او ساخته بودند به خاك سپرده 
شود. دربار بسيار عالقه مند بود كه هنگام ورود جنازه تشريفات مفصل و 
خاصی به عمل آورد، جلسه مجلس را به مناسبت تشييع و تدفين تعطيل 
نمايند. ولی جبهه ملی با انجام اين مراسم و تجليل در مجلس شورای ملی 
مخالف بود و تصميم داشت چنانچه در جلسه علنی مجلس موضوع مطرح 
شود، به مخالفت جدی برخاســته و پيرامون دوران حكومت ديكتاتوری 
مطالبی بگويــد. چون موضوع مخالفــت جبهه ملی كمابيــش در خارج 
منعكس شده بود، دربار بسيار نگران شد، نخست وزير را واسطه قرار داد 
تا به هر كيفيتی شده مانع از ابراز مخالفت در جلسه رسمی مجلس گردد. 
نخست وزير وارد عمل شــد؛ پس از گفت وگو با دكتر مصدق و نگارنده، 
طرفين به اين نتيجه رسيدند كه موضوع تشــييع جنازه مطلقًا در مجلس 

مطرح نشود!1 
توجه به اين نكته، ضمن افشای ماهيت واقعی جريان های مدعی ملی گرايی، نقش بی بديل 
عناصر مذهبی در مخالفت با عوامل بيگانه و پيشگامی آنان در استيفای حقوق مردم ايران 

را نشان خواهد داد. 

نقش توأمان بزرگان و جوانان حوزه علميه قم در مخالفت با انتقال جنازه 
رضاخان به قم

در بازكاوی واكنش حوزه علميه قم به ماجــرای انتقال جنازه رضاخان به قم، دو طيف از 
حوزويان نقش برجسته ای داشتند؛ نخست بزرگان و مراجع حوزه، خصوصاً زعيم قم حضرت 
آيت اهلل العظمی بروجردی، كه به طور يكپارچه اين مراسم درباری را بايكوت كردند. دسته 

1. حسين مكی، همان، ص526. 
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دوم بدنه حوزه، خصوصًا طالب جوان مبارز، كه 
در آن روزها فدائيان اسالم پرچمدار آن بودند. 
مرحوم علی دوانی به نقش هر دو طيف پرداخته و 
به يكپارچگی روحانيت در مخالفت با دفن جنازه 
رضاخان در قم و شــهرری به عنــوان دو مركز 

مذهبی، اين چنين اشاره كرده است: 
... جنازه رضاخان پهلوی را كه 

در مصر به امانت گذاشته شده بود، به ايران آوردند و چون می دانستند دفن 
او در شهر مذهبی قم بدون عكس العمل نخواهد ماند، اعالن كردند برای 
طواف به قم می آورند، سپس در شهرری كنار مرقد حضرت عبدالعظيم)ع( 
به خاك می ســپارند. تمام روحانيان از دفن رضاخــان در قم و حضرت 

عبدالعظيم)ع(، ناراضی بودند...1
مرحوم دوانی در مورد نقش زعيم حوزه قم در مخالفت با مراسم مذكور، چنين می نويسد: 
گفتنی اســت كه در روز واقعه تمام درس های حوزه تعطيل و آيت اهلل 
بروجردی هم از شهر خارج شدند. همه اينها جمعًا موجب گرديد كه اوالً 
از دفن رضاخان در قم صرف نظر شــود.2 ثانيًا تشييع او هم در شهری كه 
آن نامرد روزگار در زمان حياتش با حوزه چنان برخوردی داشته و روحانی 
پاك سرشتی همچون مرحوم شيخ محمدتقی بافقی را زير ضربات لگدهای 

خود گرفته بود به كلی مختل شود و اگر نمی آوردند بهتر بود.3
وی همچنين به توصيه بزرگان حوزه و سفارش خصوصی آيت اهلل بروجردی در ممانعت 
از حضور روحانيان در مجامع عمومی در روز تشييع جنازه در قم، اشاره می كند و می نويسد: 
... سفارش بزرگان حوزه و گويا سفارش خصوصی آيت اهلل بروجردی هم 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
2. حسب تتبع نگارنده، شــواهدی مبنی بر برنامه ريزی دربار برای دفن جنازه در قم يافت نشد، اگرچه ممكن 
است اين سخن در افواه مطرح شده باشد يا بعد از ارزيابی فضای قم نسبت به اين ماجرا كه از سال 26 مطرح شده 

بود، رژيم به اين نتيجه رسيده باشد كه دفن جنازه در قم امكان ندارد. 
مرحوم دوانی در خاطرات خود به برنامه اعالن شده رژيم مبنی بر دفن جنازه در شهرری اشاره كرده و مسئله 

دفن در قم را به نحو احتمالی، بدين صورت مطرح كرده است: 
»اگر فدائيان اسالم نبودند ممكن بود حتی در خود قم دفن كنند و اتفاق مهمی هم نيفتد!« رك: علی دوانی، نقد 

عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284. 
3. علی دوانی، مفاخر اسالم، همان، ص518. 

رضاخان در داخل ایران چهره ای 
به شدت منفور بود و به دلیل جو 
شدید ضدرضاخانی، زمینه مردمی 
برای ورود جنازه اش به ایران فراهم 
نبود و از طرف دیگر، اربابان سابق 
او )انگلیسی ها( با انتقال جنازه وی 

به ایران مخالف بودند!
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اين بود كه آن روز، اهل علم در مسير عبور جنازه ديده نشوند...1 
ايشان در جای ديگر، درباره اين موضوع می نويسد: 

آن روز كه جنازه رضاخان را به قم آوردند و بنا داشتند او را در قم به خاك 
بســپرند آيت اهلل بروجردی را بر آن دارند تا به جسد او نماز بخواند، آن 
مرجع بزرگ و فرزانه نه تنها از اين درخواست سر باز زد، بلكه روحانيون و 
طالب را در آن روز حتی از رفت و آمد در خيابان های قم و اطراف صحن، 
منع كرد تا مبادا رفت و آمد آنان در مسير جنازه به عنوان لشكر سياهی و 

شركت در تشييع به شمار آيد.2 
حسب برخی نقل ها، پيش از ورود جنازه به ايران، تالش هايی از سوی دربار به منظور قانع 
كردن بزرگان قم برای اقامه نماز بر پيكر رضاخان صورت گرفته بود كه با استنكاف مراجع، 

اين تالش ها بی نتيجه ماند. 
مورخ انقالب اسالمی سيد حميد روحانی، مخالفت آيت اهلل بروجردی با رژيم در مورد 
نماز بر جنازه رضاخان و برخی موارد ديگر را، از مصاديق مبارزه منفی ايشان با رژيم و شخص 

شاه عنوان می كند و بر روحيه مبارزاتی و سياسی ايشان تأكيد دارد.3
اعتراف برخی درباريان به مخالفت آيت اهلل بروجردی با ورود جنازه رضاخان به قم، مسئله 
مهمی است كه در منابع تاريخی كمتر بدان توجه شده است. صدراالشراف به عنوان ناظر 
مذهبی مراسم انتقال جنازه، در خاطرات خود به جزئيات جالبی از گفت وگو با شاه و آيت اهلل 
بروجردی در اين باب اشــاره كرده و صراحتًا از مخالفت آيت اهلل بروجردی با ورود جنازه 
به قم و تصريح به عدم حضور روحانيت قم در اين مراسم سخن گفته است. وی می نويسد: 

شاه اصرار داشت كه جنازه بعد از ورود به ايران كه توسط راه آهن از اهواز 
به تهران حمل می شود و در قم به حرم برده شده و يكی از علماء مرجع تقليد 
به آن نماز بخواند ولی شهرت اين مطلب به نظر بعضی مقدسين و تحريك 
اشخاصی كه بر ضد خاندان پهلوی بوده و هستند در قم هياهويی برپا كرد و 
بعضی از طالب قم در مجلس اظهاراتی مبنی بر اينكه رضاشاه شخص ظالمی 
بوده و نبايد جنازه او به حرم حضرت معصومه)س( وارد شــود، نمودند و 
موجب آن شد كه قوای نظامی دو نفر ناطق را تبعيد كردند و جمعی هم به 

1. علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص285. 
2. علی دوانی، زندگانی زعيم بزرگ عالم تشيع آيت اهلل بروجردی، تهران، مطهر، 1371، ص372. 

3. سيد حميد روحانی، »روتوش كتاب هاشمی بدون روتوش)1(«، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، س7، ش24 
و 25، تابستان و پاييز 89، ص269 و 270. 
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طرفداری آنها بنای اعتراض بر دولت گذاشتند و سوءظن برای شاه حاصل 
شد كه علماء درجه اول قم مايل به ورود جنازه به قم نيستند و اين هياهو از 
تحريك آنها ناشی شده و گويا آقا حسين بروجردی رئيس حوزه علميه قم 
كه امروز مرجع تقليد اهل ايران و عراق است اين نكته را تفرس كرده، برای 

من پيغام فرستاد كه به قم رفته ايشان را مالقات كنم.
هر چند بــرای خود مــن معلوم بود كــه صرفًا قصــد دينی محرك 
هياهوكنندگان نيســت و تحريك عناصر ضدخاندان پهلوی موجب اين 
مطلب است؛ در نظر اهل معنی روشن است كه هر روز اشخاص فاجر هم 
به آن حرم می روند و آيه كل نفس بما كســبت رهينه، استحقاق غفران و 
عدم آن را روشن كرده ورود جنازه به مشاهد مشرفه تأثيری برای مرده 
ندارد... ولی نه به مغرضين ممكن بود اين معنی را حالی كرد و نه اصرار من. 
با اينكه شاه منصرف شود از حمل جنازه به قم، فايده كرد، و در هر حال من 
به قم رفتم و با آقای بروجردی مالقات كردم و ايشان از آن جهت صالح 
نمی دانستند كه جنازه به قم برده شود كه اگر از طرف روحانيين تجليلی از 
جنازه نشود، برای صاحب جنازه يعنی شاه خوب نيست و از طرفی محيط 
مساعد تجليل از طرف علماء نيست و ممكن است در حين ورود جنازه به 
حرم اظهاراتی از طرف عناصری بشــود كه اگر از طرف قوای دولت آنها 
تعقيب شوند، مستلزم مفاسدی است و اگر تعقيب نشوند مفاسد ديگر دارد. 
و خالصه اظهارات آقای بروجردی اين بود كه در قم سه چهار هزار طلبه 
درس خوان هست كه اسامی ايشــان در دفتر هيئت علميه ثبت است ولی 
اشخاص ديگر ملبس به لباس طالب و اهل علم ممكن است وارد قم شوند و 
هياهويی به نام طالب برپا كنند و من نه وسايل تفتيش حال اين نوع اشخاص 
را دارم و نه قوه جلوگيری. من با آن كه تأييد مطالب آقای بروجردی را در 

نزد شاه كردم ولی شاه متقاعد نشد.1 
گرچه به دليل تمايالت درباری شديد راوی و نيز محدوديت ها و گرايشات، امكان عدم 
نقل دقيق و شدت مخالفت زعيم قم در اين گفت وگو وجود دارد، اما در همين نقل نيز نكات 
تاريخی بسيار دقيقی آمده كه نشان می دهد آيت اهلل بروجردی با ورود جنازه به قم مخالف 
بوده و تلويحاً از عدم اقبال روحانيان در مراسم سخن به ميان آورده است. نكته مهم آن كه شاه 

1. محسن صدر )صدراالشراف(، خاطرات صدراالشراف، تهران، وحيد، 1364، ص502-504. 
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قصد داشته تا حتماً يكی از مراجع عظام قم بر جنازه پدرش نماز بخواند كه حوادث آتی نشان 
داد اين خيال خام، هرگز محقق نشد! نكته ديگر آن كه صدراالشراف اذعان دارد كه منشأ 
مخالفت با ورود جنازه به قم، صرفًا جنبه مذهبی نداشته بلكه ريشه اصلی در مخالفت های 
سياسی بوده است! يكپارچگی روحانيت در اين مسئله و اذعان زعيم حوزه به آن، همچنان 
موجب نمی شود كه شاه از ورود جنازه به قم منصرف شود اما بی اعتنايی مردم و روحانيت، 

ضربه سختی به حيثيت نداشته، اين رژيم دست نشانده زد كه در تاريخ ماندگار شد. 
محمدمهدی عبدخدايی در خاطرات خود چنين می گويد: 

مرحوم واحدی بعدها برای من گفت وقتی قرار شد جنازه را به قم بياورند 
نواب صفوی گفت نبايد اين جنازه را به قــم ببرند و بايد كاری كرد در قم 

روحانيت عكس العمل نشان بدهد يا الاقل اقدامی به نفع دستگاه نكنند. 
من شنيده بودم كه شاه قائم مقام الملك رفيع را پيش مراجع چهارگانه قم 
فرستاده بود. در آن زمان مراجع مورد توجه مرحوم آيت اهلل العظمی حجت، 
آيت اهلل العظمی سيد محمد خوانساری، آيت اهلل العظمی سيد صدرالدين 
صدر و آيت اهلل العظمی بروجردی بودند، معروف اســت. آيت اهلل حجت 
وقتی كه می خواســت به حرف گوينده ای اعتنا نكند می گفتند نمی شنوم. 
قائم مقام الملك رفيع هر چه می رود می گويد آقا جنازه اعليحضرت رضاشاه 
می آيد. اعليحضرت نظرشان اين است كه يكی از مراجع بر او نماز بخوانند، 
مرحوم آقای حجت با دست اشاره می كند كه نمی شنوم. قائم مقام الملك 
رفيع وقتی می بينــد كه آقای حجت آماده گوش دادن به حرف نيســت 
می رود پيش مرحوم آيت اهلل ســيد صدرالدين صــدر؛ مرحوم آيت اهلل 
صدر با لهجه عربی می گويد قبيح است، قبيح است. قائم مقام الملك رفيع 
با ناراحتی از خانه ايشان بيرون می رود و پيش مرحوم آقا سيد محمدتقی 
خوانساری می رود. آيت اهلل خوانساری پيش كارش را صدا می كند و می گويد 
كه بيا به اين آقا بگو برود بيرون. اين سه مرجع هماهنگ بودند و در حقيقت 
عكس العمل واحد داشتند. وقتی پيش مرحوم آيت اهلل العظمی بروجردی 

می روند ايشان می گويد صالح نيست من نماز بخوانم.1 
در برخی منابع ديگر نيز مضامين مشابه تكرار شده2 و نشــان می دهد گذشته از نقش 

1. مهدی حسينی، همان، ص52. 
2. روح اهلل حسينيان، نقش فدائيان اســالم در تاريخ معاصر ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384، 

ص33-39. 
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بزرگان حوزه، مجاهدت فدائيان اسالم به عنوان عناصر 
مبارز جوان حوزه علميه، در ســوت و كور شدن مراسم 
تشييع جنازه رضاخان در قم، حائز اهميت ويژه است.1 
در نتيجه همبستگی، روشنگری ها و تالش های روحانيان 
مبارز و طالب انقالبی قم، خصوصاً اعضای فدائيان اسالم، 
نه تنها مراجع عظام و بزرگان قم، كه حتی روحانيان طراز 

دوم و سوم و توده روحانيت نيز در اين مراسم حضور نيافت.2 
علی دوانی به عنوان يكی از شاهدان عينی حاضر در واقعه، در آثار خود به نقش اين گروه 

مذهبی به تفصيل پرداخته، ضمن بيان خاطرات خود، چنين می نويسد: 
واقعًا اين كار از اقدامات ارزشــمند و قابل تقدير فدائيان است؛ چراكه 
حقيقتًا بسيار زشت بود كه رضاخان- يعنی كســی كه دين ستيزانه ترين 
سياســت ها را در مقابل حاكميت خويش به اجرا درآورده و بيشــترين 
فشارها را بر حوزه ها و مراجع اعمال كرده بود و همچنين روحانی بزرگوار و 
پاك سرشت چون مرحوم آيت اهلل شيخ محمدتقی بافقی را به جرم اعتراض 
به كشف حجاب در حرم حضرت معصومه زير لگد گرفته بود- را بياورند 

1. در برخی نقل ها چنين آمده: »هنگامی كه خبر انتقال جنازه موميايی شده رضاشاه به قم منتشر شد مبارزات 
فدائيان اسالم نيز اوج گرفت. سخنرانی های كوبنده در جمع طالب حوزه علميه و مردم قم از سوی سيد عبدالحسين 
واحدی، سيد هاشم حسينی و شيخ فضل اهلل محالتی در ضديت و مخالفت با ورود جنازه شاه سابق به اين شهر ايراد 
شد. شاه قائم مقام الملك، رابط بين دربار و حوزه، را به منظور مذاكره و گفت وگو با مراجع تقليد و متقاعد ساختن آنان 
برای نماز گزاردن بر جنازه پدرش به قم فرستاد اما حضرات آيات عظام بروجردی، خوانساری، صدر و حجت هر 

يك به طريقی از آن امتناع كردند.« 
رك: رحيم نيكبخت، همان. 

2. سيد حسين خوش نيت، سيد مجتبی نواب صفوی، انديشه ها، مبارزات و شهادت او، تهران، منشور برادری، 
اسفند 1360، ص52-53. 

آيت اهلل خائفی گيالنی به عنوان يكی از هواداران فدائيان اسالم كه از شاهدان عينی ماجرا بوده می گويد: 
»رژيم بنا داشت جنازه رضاخان را به ايران بياورد و پس از طواف و نماز در حرم مطهر حضرت معصومه)س( او 
را به شهرری برده، در حرم عبدالعظيم)ع( دفن كند.  قبل از رسيدن جسد، در شهر چراغ و پرچم نصب كردند. قرار 
بود همين كه جنازه به قم رسيد يكی از آقايان بر آن نماز بخواند. فدائيان اسالم كه از قصد رژيم با خبر شده بودند 
به قم آمدند و برای جلوگيری از اين مسئله در مدرسه فيضيه، دارالشفاء و ميدان آستانه سخنرانی كردند. رژيم به 
محض رسيدن جنازه به راه آهن از طالب خواست تا عده ای به استقبال بروند، ولی با واكنش فدائيان اسالم كسی 
جرأت چنين كاری را نداشت. البته اراذل و اوباشی كه توسط حكومت لباس روحانی پوشيده بودند، همچنين بعضی 
از روحانيون كه بعدها تخطئه شدند، به طرف راه آهن رفتند و از جنازه استقبال كردند... طلبه ای كه شيخ علی لر گفته 
می شد به دفاع از دستگاه با اين طالب ]مبارز كه مخالف ورود جنازه به قم بودند[ معارضه می كرد و آنها را كتك 
می زد. فدائيان اعالم كردند هر كس بر جنازه رضاخان نماز بخواند جسد را آتش می زنيم. همين امر باعث شد تا 
جنازه را فوراً به شاه عبدالعظيم ببرند و بعد از اينكه يكی از خدام حرم بر او نماز خواند، همانجا دفنش كردند. به دنبال 
خارج ساختن جسد از قم، هوای قم طوفانی شد و باران شديدی آمد و شهر را از آلودگی جسد رضاخان پاك كرد.« 

رضاخان تا بدان پایه در 
نزد ملت ایران منفور بود 
که به رغم سلطنت مطلقه 
فرزندش بر ایران، تا سال ها 
بعد امکان انتقال جنازه او به 

ایران وجود نداشت 
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و به عنوان پادشاه شيعه و جنت مكان در قم دفن كنند. 
به ياد دارم در همان ايام يك روز با يكی از رفقا در خانه ســيد مرتضی 
برقعی واعظ- كه با دربار ارتباطاتی داشــت- بوديم. اين نامه ای از توليت 
قم را كه در آن موقع نماينده قم در مجلس شورا و طرفدار دربار بود به ما 
نشان داد كه با خط خوش نوشته بود جنازه اعليحضرت فقيد را برای طواف 
و تدفين به قم می آورند، قبول منبر مجلس ختم لباسی است كه به تن شما 
دوخته شده است و موجب تشكر من خواهد بود. برقعی گفت اين را بخوانيد 

و اين يكی را هم ببينيد كه يك نفر... نوشته است. 
ديدم كه خط سيد عبدالحسين واحدی كه با مداد پشت يك پاكت مقوايی 
سيگار نوشته است »سيد مرتضی برقعی! اگر در مجلس ختم رضاخان قلدر 
بی شــرف اين مرد جهنمی منبر بروی شكمت را مثل سگ پاره می كنيم.« 
واحدی می دانســت كه اگر مجلس ختمی از طرف فرماندار گرفته شود 
واعظی كه ممكن است منبر آن را قبول كند، برقعی است. لذا آن مطلب را 
بدان گونه نوشته بود. ما پرسيديم: خوب حاال چه می كنيد؟ برقعی گفت: 
مگر با وجود اينها )فدائيان اسالم( می شود به منبر ختم شاه رفت؟ بعد گفت: 
بهتون بگم اينها اين كار را می كنند! يك وقت ديدی از منبر پايين آمدم و 
زدند و لت و پارم كردند، كار اينها كه حساب و كتاب ندارد!... وقتی به خانه 

برگشتم جريان را به واحدی گفتم و هر دو خنديديم. 
به هر حال، با اين اقدامات فدائيان دستگاه متوجه شد كه دفن رضاخان 
در قم با توجه به عكس العمل های احتمالی به نفعشان نيست. لذا از اين فكر 
منصرف شدند و اعالم كردند كه تنها جنازه را برای طواف به قم می آورند. 
در روز موعود با ســازماندهی و برنامه ريزی دقيق فدائيان اسالم چون 
حوزه و طالب كاماًل توجيه شــده بودند در مسير آوردن جنازه از ايستگاه 
راه آهن تا حرم و طواف دادن در حرم كــه در حلقه مأموران انجام گرفت 
و بازگرداندن آن، يك نفر از طالب و عمامه به سرها حتی برای تماشا در 
پشت پنجره های مدارس هم ديده نشد. افرادی كه در مسير ايستاده بودند 
هم بيشتر از الت و لوت های شــهر و كارمندان ادارات و زن و بچه آنها و 
افراد بی تفاوت بودند. من و واحدی در خانه نشسته بوديم و پی در پی توسط 
افرادی كه واحدی در مسير گماشته بود خبر می گرفتيم. اين كار فدائيان 
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در قم ضربت جانانه ای بود كه با همه تبليغات رژيم به اعتبار محمدرضاشاه 
خورد. البته سفارش بزرگان حوزه و گويا توصيه خصوصی مرحوم آيت اهلل 
بروجردی اين بوده كه آن روز اهل علم در مسير عبور جنازه ديده نشوند 
و خود ايشان نيز به يكی از دهات قم رفت اما من به عنوان يك شاهد عينی 
و مطلع می گويم كه اگر اقدامات پرشور و هيجان انگيز و برنامه ريزی دقيق 
فدائيان اسالم نبود چنان وضعی كه تحســين همه را برانگيخت به وجود 

نمی آمد.1
شهيد محالتی به عنوان يكی از اعضای فدائيان اسالم، تحركات طالب انقالبی قم را اين 

چنين تشريح می كند:  
...يكی، دو سال كه قم بودم و به منزل آقا سيد محمدتقی خوانساری آمد 
و شد داشتم با مرحوم نواب صفوی آشنا شدم. اولين برنامه مبارزه من كه 
همگام با فدائيان اسالم بود مبارزه با آوردن جنازه رضاخان به ايران بود... 
شاه نه تنها می خواست حكومت خودش را تثبيت كند بلكه می خواست افكار 
پدرش را هم زنده كند؛ بنابراين فدائيان اسالم به مقابله برخاستند و طبق 
جلساتی كه محرمانه داشتيم، تصميم گرفتيم كه فجايع رضاشاه در مدرسه 
فيضيه بيان شود. قرار شد غسل شهادت كنيم... قرار شد سيد هاشم حسينی 
اول برود روی سنگ مدرســه فيضيه بايستد و صحبت بكند. يك اعالميه 
مجملی هم در قم پخش شد به اين مضمون كه در ساعت پنج بعد از ظهر 
فردا خورشيد روحانيت نوربخشی می كند، حقايقی كه تاكنون گفته نشده 
است گفته خواهد شد و از اين چيزها. يك اعالميه كه فقط در آن كلی گويی 
شده بود تا مردم بيايند ببينند چه خبر است. هيچ كس نمی دانست مسئله 
چه می شــود و چه كســی می خواهد صحبت كند. آن روز را همگی روزه 
گرفتيم. نفر اول سيد هاشم بود. بعد يادم هست كه چند نفر ديگر بودند و 
من هم نفر پنجم، ششم بودم. سنم شايد 18 سال بود. سر ساعت 5 كه شد او 
رفت روی سنگ ايستاد و شروع كرد به بيان فجايع دوران رضاشاه كه يك 
عده ای هم سر و صدا كردند، متولی وقت آمد كه جلوی ايشان را بگيرد ولی 
مطلب روشن بود كه می خواهند بگويند و مبارزه شروع شد به اين ترتيب هر 

1. علی دوانی، مفاخر اسالم، همان، ص516-515؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-286. 
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روز در مدرسه فيضيه يك نفر صحبت می كرد و طلبه ها جمع می شدند...1
جزئيات مربوط به فعاليت های ميدانی روحانيان مبارز جوان در مقابله با مراسم تشييع 

رضاخان، در خاطرات برخی اعضا و طرفداران آنان منعكس شده است.2 
نقش روحانيان انقالبی جوان حوزه، منحصر به روز تشييع نبود و آنان با برنامه ريزی دقيق 
و حضور جسورانه در صحنه، از برگزاری مراســم ختم در قم نيز ممانعت به عمل آوردند 
و بدين ترتيب، مهم ترين مراســم تشــريفاتی دربار پهلوی دوم را به بدترين شكل ممكن 
تحت الشعاع قرار دادند. مرحوم دوانی در ضمن خاطراتی، به تشريح اقدامات حوزويان در 

اين باب پرداخته است: 
روز بعد حدود ساعت 11 صبح با جمعی از رفقا در مدرسه فيضيه نشسته 
بوديم كه خبر آوردند از طرف فرماندار قم مجلس ختمی در مسجد امام 
برای رضاشاه گرفته اند  اما به جز كارمندان و رؤسای ادارات كسی نيست 
و مجلس بسيار خلوت است. ابوالفضل توليت متولی آستانه قم قصد داشت 
مجلس ختم را در حرم و مسجد باالسر حضرت معصومه برگزار كند اما 
چون نه برقعی و نه هيچ واعظ و روضه خوانی حاضر به منبر رفتن نبود و از 
طرف حوزه هم واكنش منفی شديدی نسبت به اين مسئله نشان داده شد 
لذا فرماندار مجلس را در مسجد امام مقابل بازار و دور از محدوده فيضيه و 

حرم گرفت آن هم در حفاظت كامل مأمورين انتظامی! 
آن روز شيخ عبداهلل مبلّغی آبادانی- دوست ما كه طلبه ای دلير و بی باك 
بود و زياد هم در جلسات فدائيان اسالم شركت می كرد- در جمع ما نشسته 
بود. وقتی شنيد مجلس در مسجد امام است گفت: من ميرم ببينم چه كسی 
منبر می رود. او و دوستان مشتركمان سيد محمد هاشمی و سيد علی منزوی 
دزفولی برخاستند و به اتفاق رفتند مســجد امام. طولی نكشيد كه ديديم 
هاشمی و منزوی بدون عبا و گويا بدون نعلين با وضعی آشفته وارد فيضيه 
شدند. پرسيديم چه خبر؟ گفتند: رفتيم داخل مســجد امام، ديديم سيد 
خوئی )طلبه ای نامتعادل كه اهل درس و بحث هم نبود و او را آدم بيكاری 
می دانستند( منبر رفته است به ما تعارف كردند بفرماييد تو رفتيم نزديك 

1. خاطرات و مبارزات شهيد محالتی، همان، ص25-23. )با اندك ويرايش و تلخيص( 
2. برای نمونه رك: عبدالرحمان حسنی فر، همان، ص100-96؛ محمود قدسی و ديگران )به كوشش(، ناگفته ها 
)خاطرات شــهيد حاج مهدی عراقی/ پاريس- پاييز 1357-1978(، تهران، رســا، 1370، ص55-45؛ مهدی 

حسينی، همان، ص52-50؛ مهدی قيصری، همان، ص102. 
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منبر نشستيم ببينيم سيد خوئی چه می خواهد بگويد. معلوم شد كسی را پيدا 
نكرده بودند او را كه هيكل درشت و غلط انداز داشت آورده بودند و فرستاده 
بودند منبر. هاشمی و منزوی گفتند: ســيد خوئی به قدری دری وری گفت 

كه اغلب حاضران در مجلس دهانشان را گرفته بودند تا خنده شان نگيرد. 
وقتی سيد خوئی حرف هايش تمام شد و خواست يادی از رضاخان كند و 
گريز بزند گفت: روايت داريم كه من مات غريباً مات شهيداً، يعنی: هر كس 
كه در غربت از دنيا برود شهيد از دنيا رفته است و چون اعال حضرت فقيد 
در غربت از دنيا رفته بايد او را شهيد به حساب بياوريم... در اينجا مبلّغی 
با صدای بلند از پای منبر گفت: ســيد احمق! غلط كردی؛ اين مزخرفات 
چيست كه می گويی؟ بيا پايين؛ سپس برخاست و به طرف منبر رفت كه با 
سيد گالويز شود و او را پايين بكشد. مأمورين هم ريختند و به زدن مبلّغی 
پرداختند. سيد خوئی هم دستپاچه شد و پايين آمد و فرار كرد. پرسيديم 
حاال مبلّغی كجاست؟ گفتند: بردند شــهربانی. من گفتم شما چه كرديد؟ 
گفتند: ما هم با مبلّغی به سيد خوئی پرخاش كرديم و پس از كتك خوردن 

زياد گريختيم... مبلّغی هم بعدها با اقدامات آيت اهلل بروجردی آزاد شد.1
در برخی منابع به تالش رهبران فدائيان اســالم برای ترور شاه در مراسم تشييع جنازه 

اشاره شده است.2 
در جريان مبارزه فدائيان اسالم در مخالفت با انتقال جنازه رضاخان، عالوه بر فعاليت های 
ميدانی، مبارزه تبليغاتی نيز به شدت جريان داشت. به عنوان نمونه، جمعی از طالب حوزه 
علميه قم و خاصه هواداران فدائيان اسالم، به انتشار اعالميه ای اعتراضی با امضای »محصلين 
حوزه علميه قم« پرداختند. آنان در ابتكاری جالب، متن اعالميه را برای برخی رجال سياسی 
كشور ارسال كردند كه به شدت حساسيت دستگاه امنيتی مخوف رژيم را برانگيخت. متن 

1. علی دوانی، مفاخر اسالم، همان، ص517-516؛ علی دوانی، نقد عمر؛ زندگی و خاطرات، همان، ص284-287. 
2. رك: رحيم نيكبخت، همان، ص158. 

در اين منبع چنين آمده است: 
»همزمان با ورود جنازه رضاشاه به قم در سال 1329 فدائيان اسالم اوضاع قم را به گونه ای تغيير داده بودند كه 
از طرف روحانيون كوچك ترين احترامی نسبت به جنازه رضاشاه صورت نگرفت. نواب قصد داشت كه به هنگام 
تشييع جنازه شاه سابق در تهران محمدرضا شاه را به ياری فدائيان اسالم به قتل برساند. در شهرری نيز ممانعت 
از استقبال مردمی بر عهده شيخ محمدرضا نيكنام يكی از اعضای جمعيت نهاده شده بود. بدين ترتيب با تدابير و 
عمليات برنامه ريزی شده فدائيان اسالم، در تهران و شهرری نيز از استقبال ملی- مردمی در تشييع جنازه خبری 
نبود. بدين ترتيب در هفدهم ارديبهشت 1329 جنازه رضاشاه در ميان اعتراضات گروه های مذهبی جامعه از ساير 

قشرهای جامعه در مقبره ای از پيش ساخته شده در شهرری دفن شد.« 
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اين اعالميه به شرح ذيل است: 
هوالقهار

محيط ايران و فضای علميه قم جنايات پهلوی را به ساحت مقدس اسالم 
فراموش نكرده، گنجايش جسد ناپاك او را هم ندارد. 

بر و بوم مسلمانان ايران به دست پليد پهلوی، پر از آثار كفر و بدبينی و 
رذالت و جنايت و بی ناموسی و شهوت رانی شده است. به طوری كه صفحه 
ايران خود تاريخ ناطقی از جنايات خانمان ســوز او می باشد. هنوز ناله های 
جانسوز علمای بزرگ اسالم كه به دســت او خانه نشين و تبعيد و زندانی 
و كشته شده اند، به گوش مسلمانان می رســد. هنوز احكام مقدس اسالم 
و قوانين خدا و اوراق قرآن در زير پای عمال او لگدكوب می شــود. هنوز 
نواميس اسالم كه به زور سرنيزه او چادر حيا و عفت با موی سر از سرشان 
كشيده شد، در معرض شــهوات ناپاك عمومی قرار دارند. اينها اشارات 

روشنی است وگرنه تاريخ جنايات او در كتاب هايی گنجد. 
اينك دنياپرستان رذل می خواهند جنازه او را برای مسلمانان تحفه بياورند 
و توقع دارند، علمای بزرگ جنازه او را اســتقبال كنند و بر او نماز بخوانند. 

عجبا! اين بی شرمی و بی حيايی كجا شنيده شده! 
ملت مسلمان ايران، به خصوص علما و مراجع بزرگ و محصلين و فضالی 
حوزه علميه قم، از ورود جسد ناپاك او بيزارند. واقعاً شگفت آور است كه اين 
دنياپرستان پست متوقع اند كه مسلمانان و حوزه علميه، از ورود جنازه پليد 
اين دشمن پست اسالم و خدا ابداً اظهار تنفر و تأثری نكنند و مزاحم فضالی 
محترم حوزه علميه می شوند. حضرت حجت االسالم آقای سيد هاشم حسينی 
طهرانی را به جرم دين و تقوی و غيرت، غفلتًا و ناگهانی دستگير می كنند و 
گمان می كنند هنوز هم خدای توانا به آنها مهلت می دهد تا جنايات سابقه 
را تجديد كنند و گويا كر و كور شده اند و آثار نابودی خود و جهنم را پيش 
پای خود نمی بينند. خوب است اندكی بيدار شوند و در نابودی خود كمتر 
پافشاری كنند و خدای قهار را بيش از اين به غضب نياورند و جنازه دشمن 

خدا را هم به دوش نكشند و با او يكسره به جهنم رهسپار نشوند. 
محصلين حوزه علميه قم1 

1. داوود امينی، جمعيت فدائيان اسالم و نقش آن در تحوالت سياسی- اجتماعی ايران، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1381، ص254؛ رحيم نيكبخت، همان، ص158. 
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اين اعالميه نمونه ای از توليد ادبيات سياسی مبارزه در طليعه دهه سی محسوب می شود 
و عالوه بر اثرات كوتاه مدت آن در كنار سخنرانی ها و تجمعات اعتراضی، در ماجرای انتقال 
جنازه، نمی توان و نبايد نقش اين قبيل اقدامات را در بر هم زدن فضای اســتبدادزده عصر 
پهلوی دوم و ايجاد زمينه های اجتماعی برای تحركات سياسی عميق تر و وسيع تر )از جمله 

نهضت ملی شدن صنعت نفت(، ناديده گرفت. 

تصويری از مراسم تشييع در حرم حضرت عبدالعظيم با حضور محمدرضا پهلوی

جمع بندی 
بر اساس مستنداتی كه از نظر گذشت، می توان چنين نتيجه گرفت كه برخالف تبليغات 
گسترده تاريخ نويسان اجاره ای يا مغرض يا بی اطالع، رضاخان هرگز در ايران چهره محبوبی 
نبوده و بلكه منفور بوده است. مصداق بارز اين منفوريت، در ترس دربار از انتقال جنازه او در 
سال 1323 و عدم اقبال مردم و واكنش منفی علما و روحانيت به انتقال جنازه وی در سال 
1329 عيان شده است. عالوه بر مرجعيت، روحانيت و توده مردم، او حتی در ميان انگليسی ها 
هم قدری نداشت؛ چه اين كه آنان نوكر دست نشانده پيشين خود را ابتدا از سلطنت عزل، و 
آنگاه به يك جزيره متروكه تبعيد كردند و سرآخر هم بعد از مخالفت با سفر او به كانادا، به 
نحو تحقيرآميزی وی را به ژوهانسبورگ منتقل كردند و در كنج عزلت، مرگ او فرا رسيد. 
استعمارگران انگليسی، بعد از مرگ نيز با بازگشت جنازه بی جان رضاخان به ايران مخالفت 
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كردند تا در جو ضدرضاخانی بعد از كودتای 
1320، هزينه ای در افكار عمومی متوجه آنان 
نشوند و بتوانند به واسطه عامل دست نشانده 
جديد، همچنــان به تاراج منابــع ايران ادامه 

دهند. 
عنوان مجعول »رضاشاه كبير« نيز هرگز بر 
ذهن و زبان ايرانيان انس نگرفت؛ چه اينكه اين 
عنوان كه برخی نوكران استبداد در سال 1328 
در مجلس برای شاه مخلوع سابق جعل كردند، تنها ابزاری تبليغاتی بود برای كاهش نفرت 
عمومی و ايجاد زمينه برای بازگشت جنازه او به ايران. مصری ها هم هرگز ميزبان خوبی برای 
پهلوی ها نبودند؛ پادشاه مستبد مصر در سال 1323 برخی نشان ها و در سال 1329 شمشير 
سلطنتی رضاخان را به ســرقت برد و مضاف بر آن به دليل اختالفات ناشی از طالق ثريا و 

برخی مسائل ديگر، ابتدا قصد برگزاری تشريفات در مصر برای انتقال جنازه را نداشت! 
تصميم يكپارچه روحانيت )خصوصاً مراجع طراز اول( قــم برای مخالفت با ورود جنازه 
رضاخان به قم، كه در خاطرات برخی درباريان نيز بدان اذعان شــده، اتفاق مهم و بزرگ 
تاريخی بود كه نشان داد روحانيت شيعه كه در برخی مقاطع تاريخی به دليل تقيه و مراعات 
برخی مصالح عاليه اسالم، ممكن است به قيام علنی با طواغيت دست نزند، اما طبق مبانی 
دينی، هرگز آنان را مشروع نمی شمارد و به قدر مقدور، نفرت و مخالفت خود را نه فقط در 
زمان حيات پادشاهان ستمگر، كه پس از مرگ آنان نيز بروز می دهد. تجلی اين تنفر از انتقال 
جنازه به قم، در حقيقت به تنفر روحانيت از ظلم و استبداد و ننگ وابستگی در خاندان پهلوی 
باز می گشت. همراهی تمام عيار مردم با روحانيت و مراجع و پرهيز از حضور چشمگير در 
مراسم، نشان گر عمق راهبردی روحانيت شــيعه و انزجار عمومی از پهلوی ها بود. در كنار 
نقش مدبرانه بزرگان حوزه قم، خصوصًا آيت اهلل العظمــی بروجردی در ابراز اين مخالفت 
تاريخی، نقش روحانيان جوان و انقالبی حوزه، خاصه فدائيان اســالم را نيز نمی توان و نبايد 
ناديده گرفت. در حقيقت مجاهدت ها و خط شكنی های آنان موجب شد كه تبليغات گسترده 
رژيم، ناكارآمد شود و ابزار الزم برای بايكوت كم هزينه مراسم توسط مراجع عظام قم فراهم 
گردد و عالوه بر آن، اندك روحانيان درباری نيز جرئت ابراز وجود نداشته باشند. امری كه 
در برگزاری مراســم ختم رضاخان نيز امتداد يافت و موجب استيصال رژيم شد. صدالبته 
رژيم منحوس پهلوی، با تكيه بر عوامل و نفوذی های خود در قم، بعد از گذشت اندك زمانی از 

ورود جنازه رضاخان به ایران با عدم 
اقبال مردم همراه بود و خصوصاً 
در قم، با برخورد سلبی و تحریم 
یکپارچه طبقات مختلف روحانیت 
مواجه گردید؛ به طوری که هیچ 
کدام از مراجع تقلید طراز اول قم، 
صدر  حجت،  بروجردی،  آیات 
و خوانساری، حاضر به حضور در 
مراسم تشییع و اقامه نماز میت نشدند 
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واقعه، زمينه تفرقه افكنی بين روحانيان مبارز جوان و زعيم قم را فراهم آورد و با ذهنيت سازی 
از يك سو و فشار حداكثری از ديگرسو، سرانجام موجب پراكنده ساختن فدائيان از قم، به 
عنوان كانون اصلی خروش و خيزش و مبارزه گرديد اما در سايه آرامش قبل از طوفان كه به 
واسطه تدبير زعيم قم فراهم شده بود، نيروهايی پرورش يافتند كه حدود دوازده سال بعد، 
به صفوف قيام قم به رهبری حضرت روح اهلل پيوســتند و تا پای جان در راه مبارزه با رژيم 

منحوس پهلوی ايستادند و سرانجام به مقصد و مقصود الهی خود رسيدند.1   
با گذشت هفتاد ســال از واقعه انتقال جنازه رضاشــاه به قم، تاكنون شواهد و مستندات 
مخالفت روحانيت قم با آن، به نحو جامع و تفصيلی، در يك مجموعه مجزا تجميع نشده و 
مورد تحليل قرار نگرفته است. اين نوشتار، تالشی اســت در اين راه و اميد است اين قطعه 
مهم از تاريخ عبرت آموز ايران اسالمی، كه مصداقی است از مبارزات سياسی روحانيان با 
عمله استعمار و سران استبداد، بيش از گذشته مورد توجه ويژه انديشه ورزان و تاريخ جويان 

ارجمند قرار گيرد.2 

1. عجيب آن كه سران و پيروان احزاب و جريان های سياســی مدعی، از چپ گرا تا ملی گرا، هيچ يك كارنامه 
قابل قبولی در اين مقاطع تاريخی و در مواجهه با رژيم پهلوی ندارند؛ چه اينكه در ماجرای انتقال جنازه به ايران نيز، 
آنان در ابراز انزجار و تحريم مراسم، به جای آن كه در كنار روحانيت و مردم قرار گيرند، به نفع رژيم پهلوی، از 

ماجرا كناره گرفتند!
آنان با اين كارنامه سياه و غيرقابل دفاع، بعد از پيروزی انقالب اسالمی، زودتر از همه، خود را به سر سفره غنايم 
رسانده، مدعی تصاحب انقالب شدند! و هنگامی كه با تدابير و تيزبينی تاريخی امام مواجه شدند، ندای انحصارطلبی 
روحانيت سردادند تا بلكه به سودای قبضه مطلقه قدرت سياسی، دست يابند. اما مردم، روحانيت و رهبری، هرگز 

اجازه سهم خواهی فرصت طلبان بدسابقه سياسی را به هيچ جناح و جريان وابسته ای ندادند. 
2. اسناد مربوط به اين واقعه نيز در نوشتاری مجزا به همين قلم تقديم خوانندگان ارجمند خواهد شد. 


