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A Review and Critique of Maarif al-Rejal’s Narrative of Reza
Khan Meeting the Religious Authorities in Najaf
Alireza Mollaiy Tavavny1 and Marzieh Beigizadeh2
(127-144)

In the middle of the fifth term of the parliament, when Reza Khan was the
Prime Minister, he went to the south of the country to suppress the rebellion
led by Sheikh Khaz’al. After visiting the Holy Shrines in Najaf, he met
Ayatollah Sayyed Abulhasan Esfehani, Ayatollah Naeini, and several other
religious leaders of Najaf. One of the sources that report this meeting is the
book Ma’arif al-Rijal written by Shiekh Mohammad Herz al-Din. In his
narrative, the author mentions that the religious sources of imitation asked
Reza Khan two things in return for consenting to his monarchy; first, the
presence of five first-class mujtahids in order to monitor the resolutions of
the parliament ،and second, maintaining the Ja’fari Shiite sect as the official
religion of the country. Reza Khan promised to fulfill those demands.
However, there are major doubts concerning this narrative, which makes it
difficult to believe the report. Thus, the present article, using a critical
approach, seeks to answer the following questions: In the mentioned
meeting, did the religious sources of imitation make such requests from Reza
Khan? Did Reza Khan make such promises to the religious sources of
imitation? And, in this meeting, what was the main topic of Reza Khan’s
negotiation with the scholars and religious sources of imitation?
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بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در
نجف
علیرضا مالئی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.

مرضیه بیگی زاده

1

دانشآموخته دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/04 /27 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/06 /31 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
در اواسط مجلس پنجم ،در زماني كه رضاخان سِمت نخستوزیری را داشت ،برای سركوبي شورش شيخ
خزعل راهي جنوب كشور شد .بعد به عتبات رفت و در نجف با آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني ،آیتاهلل
نائيني و چند تن دیگر از علمای نجف دیدار نمود .یكي از منابعي كه درباره این دیدار گزارش ميدهد،
كتاب معارف الرجال تأليف شيخ محمد حرزالدین است .مؤلف در روایت خود به ذكر این مطلب پرداخته
كه مراجع ،در مقابل موافقت با سلطنت رضاخان ،اجرای دو خواسته را از وی مطالبه كردند؛ نخست،
حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول بهمنظور نظارت بر مصوبات مجلس و دوم تداوم رسميت یافتن
مذهب شيعه جعفری .رضاخان نيز وعده عملي نمودن آنها را داده است .اما ابهامهای اساسي در مورد
این روایت وجود دارد كه پذیرش این گزارش را با تردید مواجه ميسازد .بنابراین مقاله حاضر ،با
رویكردی انتقادی ميكوشد به این پرسشها پاسخ دهد كه آیا مراجع در دیدار مذكور ،چنين
درخواستهایي از رضاخان داشتهاند؟ آیا چنين وعدههایي از طرف رضاخان به مراجع داده شده است؟ و
محور اصلي مذاكرات رضاخان با علما و مراجع در این دیدار چه بود؟
واژههای کلیدی:كتاب معارف الرجال ،رضاخان ،آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني ،آیتاهلل
محمدحسين نائيني ،اصل دوم متمم قانون اساسي.

.1مقدمه
هنگام تدوین متمم قانون اساسي مشروطه بر برخي از اصول آن اشكال شرعي گرفته
شد كه همين اشكاالت منجر به ارائه الیحه «هيئت مجتهدین نظار» از جانب شيخ
فضل اهلل نوری گردید .الیحه مزبور با اندكي تغييرات در اواخر خرداد 1286ش .تحت
عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي به تصویب مجلس رسيد كه مطابق آن مقرر شد
مجلس از ميان بيست تن از فقيهان مطلع به مسائل عصر كه از سوی مراجع عظام تقليد
به مجلس معرفي مي شوند ،پنج تن را انتخاب و به عضویت مجلس درآورد (ر.ك .مشروح
مذاكرات مجلس اول ،جلسه  3جمادیاالول .)1325

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mbeigi97@yahoo.com

ژپوهشهای علوم اتریخی

 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -3شمارۀ پیاپی ،27پاییز129/ 1400 ،

اصل مزبور در دورۀ دوم مجلس شورای ملي برای اولين و آخرین بار ،بهصورت
خاصي به اجرا درآمد و در ادوار بعدی ،عليرغم تالشهای فراوان هيئتهای علميه و
جریانها و انجمن های مذهبي اجرای آن هرگز تكرار نشد .علل ناكامي و عدم اجرای
اصل دوم متمم قانون اساسي در مجلس سوم و پسازآن بحثي طوالني است كه در این
مقاله مجال پرداختن به آن نيست .اما از مهمترین دالیل آن ميتوان به موارد زیر اشاره
كرد :نخست ،معرفي نشدن بيست تن از علمای واجد شرایط از جانب مراجع تقليد برای
حضور در مجلس .دوم ،مخالفت و مقاومت جریان مسلط روشنفكری در درون مجلس كه
معموالً در برابر حضور هيئت مجتهدین نظار ،هيچگاه از اجرای آن پشتيباني نميكردند.
سوم ،درگذشت آخوند خراساني ،مجتهد بزرگ حامي مشروطه ،كه در دورۀ دوم مجلس
نسبت به حضور هيئت مجتهدان در مجلس پافشاری ميكرد (مستوفي )462/3 :1384 ،و
عدم وجود شخصيتي همسنگ ایشان در ميان علمای طرفدار مجلس و مشروطه (انصاری،
 .)264 :1392چهارم ،سرخوردگي روحانيت از سياست و مرجعيت یافتن جریانهای
مخالف مشروطه در نجف (مالئي تواني.)168 :1381 ،
آنچه مسئله این پژوهش است به رخدادهای اواخر سال  1303برميگردد .یعني
زماني كه سردار سپه پس از ختم غائله شيخ خزعل به عتبات رفت و در حرم حضرت
علي با مراجع نجف دیدار كرد .این موضوع در منابع اصلي آن زمان به شكلهای
گوناگون روایت شده است ،اما آنچه در كتاب معارف الرجال آمده است با آثار دیگر
تفاوت جدی دارد .از آنجایي كه روایت این كتاب پس از انقالب و در فضای مخالف
خاندان پهلوی به درون متنهای تاریخ پژوهانه ما راه یافته است این مقاله درصدد
بررسي انتقادی آن است تا صحتوسقم آن را آشكار سازد .به نوشته حرزالدین نویسنده
كتاب ،یكي از درخواستهای مراجع از سردار سپه حضور پنج تن از مجتهدان بهمنظور
نظارت بر قوانين مصوب مجلس و دیگری تأكيد بر تداوم رسميت مذهب جعفری بوده
است و در مقابل علما با سلطنت رضاخان موافقت كردند (حرزالدین1405 ،ق.)49-48/1 :
ازآنجاكه این موضوع تنها در كتاب معارف الرجال آمده ،همچنين نویسنده خود شاهد
ماجرا نبوده بلكه دو سال پس از آن رخداد این خبر را از فردی كه مدعي بوده در آن
جلسه حضور داشته ،شنيده است (همانجا) ،روایت مزبور نيازمند بررسي بيشتر است.
بنابراین ،این پرسش اصلي مطرح مي شود كه آیا در این دیدار ،مراجع در مقابل موافقت
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با سلطنت رضاخان ،چنين درخواستهایي از او داشتهاند؟ آیا رضاخان وعده حضور
هيأت مجتهدان طراز را كه فراتر از اختيارات و صالحيتش بوده از جانب خود به مراجع
داده است؟ بنابراین چگونه ميتوان این مسئله را تحليل و تبيين نمود؟
 .2پیشینۀ تحقیق
راجع به این موضوع تحقيق مستقلي كه ابعاد آن را روشن سازد ،صورت نگرفته است.
بلكه برخي پژوهشگران بنا به اقتضای موضوع در البالی آثار خود به این روایت از معارف
الرجال ارجاع دادهاند .در این پژوهش مجال پرداختن به همه این آثار وجود ندارد ،اما
بهصورت نمونه به تعدادی از كتابها و مقاالتي كه بهتناسب موضوع به كتاب معارف
الرجال ارجاع داده و درنتيجه این روایت را پذیرفتهاند ،اشاره ميشود( :منظوراالجداد،
23 :1379؛ بصيرت منش113 :1378 ،؛ بهشتي سرشت381 :1380 ،؛ تركمان64 :1370 ،؛ خاني،
304 – 295 :1389؛ ذاكری205 – 144 :1390 ،؛ ذاكری.)84 - 65 :1392 ،

منبع اصلي مورد استفاده در این پژوهش كتاب معارف الرجال است .این كتاب
مشهورترین اثر رجالي و تراجمي شيخ محمد حرزالدین است كه به زبان عربي نوشته
شده و نویسنده شرححال  556تن از عالمان و ادیبان معاصر یا نزدیک به عصر خود را
نگاشته است .تا زمان درگذشت شيخ محمد حرزالدین (دوم جمادیاالولي سال 1365ق/
شانزدهم فرودین 1325ش) ،این كتاب به چاپ نرسيد و همانطور كه آقابزرگ تهراني اشاره
ميكند؛ محمدحسين حرزالدین ،نوادۀ شيخ محمد حرزالدین ،مطالب پراكنده این كتاب
را تنظيم كرد (آقا بزرگ طهراني ،بيتا  )192/21و با افزودن یک مقدمه و حواشي (ر.ك.
حرزالدین :1405 ،مقدمه و پاورقيها) ،آن را در 1365ق یعني همان سال درگذشت شيخ
محمد حرزالدین ،در نجف در سه جلد به زبان عربي چاپ نمود (حسيني جاللي1422 ،ق:
 .)371/2البته شيخ محمدحسين حرزالدین عالوه بر انتشار كتاب معارف الرجال،
كتابهای دیگری متعلق به جدش را چاپ نمود كه ميتوان به «مراقد المعارف» و
«كتاب الغيبه» اشاره كرد (معجم االدباء من العصر الجاهلي حتي سنه  200م1424 ،ق2003/م:
 .)254/5این كتاب عالوه بر چاپ  1365ق ،یکبار دیگر در سال  1383ق 1342 /ش،
در نجف و در سال  1363 /1405در قم نيز تجدید چاپ گردید (رمضان یوسف،
1424ق2004/م .)664/1 :ازآنجاكه به متن كتاب معارف الرجال منتشرشده در سال
1365ق .دسترسي نداریم .مشخص نيست كه آیا متن منتشرشده در سال  1383ق و
1405ق .عين همان متني باشد كه در سال 1365ق .چاپ شده است ،اما از آنجایي كه
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دو چاپ بعدی هيچ تفاوت و تغييری را نشان نميدهد ،ميتوان گفت همان نسخه اصلي
بعدها تجدید چاپ شده است.
همانطور كه گفته شد این كتاب شرح حال  556عالم و ادیب است كه نویسنده در
بخش مربوط به نائيني به شرح دیدار رضاخان از عتبات و مالقات با مراجع نجف
پرداخته است كه در پژوهش حاضر این روایت نقد و بررسي ميشود.
 .3روایت مربوط به دیدار رضاخان با مراجع نجف
خبر دیدار رضاخان با مراجع در كتاب «معارف الرجال» بهصورت زیر آمده است:
« ...و روی لنا موثوقاً في سنه « »1345هـ .ان السيد المترجم له [آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني] و
الميرزا النائيني و الشيخ جواد الجواهری و السيد محمدعلي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفي و الشيخ
الميرزا مهدی نجل االخوند الخراساني و بعض آخر لم یذكره الراوی لنا و كان مشاهداً و من حاشيتهم
اجتمعوا في حرم اميرالمومنين «ع» في النجف ليال قبل الفجر بساعتين ،بوزیر الحربيه یومئذ «رضاخان
البهلوی» لحكومه السلطان« ،احمدشاه» القاجاری و تداولوا الحدیث في شوؤن ایران و كان المنوی ان
رضاشاه هو الذی یكون سلطاناً ،و بعد ان اخذوا عليه العهود و المواثيق و االیمان این یسير برأی العلماء و
ان یكو ن مجلس الشوری بنظر خمسه من المراجع الدینيه ،و ان المذهب الرسمي هو المذهب الجعفری
الي غير ذلک ثم رجع البهلوی الي ایران و بعد رجوعه خلعوا احمدشاه و كان خارج ایران لالستشفاء ،و
لما نشبت اظفار البهلوی في الحكم و صفا له الجو قلب ظهر المجن و هلل عاقبه االمور» (حرزالدین،
1405ق.)49-48 /1 :
«به طور معتبر و موثق در سال  1345برای ما روایت شده (نقل شده) كه آقای مترجم (آیتاهلل سيد
ابوالحسن اصفهاني) و ميرزای نائيني و شيخ جواد جواهری و آقای محمدعلي طباطبایي خانواده بحر
العلوم نجفي و شيخ ميرزا مهدی ذریه و نسل آخوند خراساني و برخي افراد دیگر كه راوی اسامي آنها را
ذكر نكرده و همچنين تماشاگران و كساني كه در اطراف آنها بودند ،در یک شب در زمان حكومت
سلطان احمدشاه قاجار با وزیر جنگ آن زمان یعني رضاخان پهلوی در نجف جمع شدند و تشكيل
جلسه دادند .در این اجتماع و دیدار كه دو ساعت قب ل از فجر صبح در حرم اميرالمومنين (ع) در نجف
برگزار گردید در مورد امور ایران بحث و تبادل نظر شد و بحث به اینجا منجر شد كه رضاخان سلطان و
پادشاه شود و بعد از گرفتن عهد و پيمان و سوگند از او  ،قرار شد كه بر طبق روش و شيوه علماء برود
(روش علماء را در حكومت دنبال كند) و همچنين تصميم گرفته شد كه قوانين مجلس تحت نظر پنج
نفر از مراجع دیني باشد و مذهب رسمي كشور همان مذهب جعفری باشد نه غير از آن .سپس پهلوی
به ایران برگشت و بعد از برگشتن او  ،احمد شاه را كه برای معالجه و درمان به خارج رفته بود را خلع
كردند و هنگامي كه چنگال پهلوی در حكومت فرو رفت و محيط برای او آماده و فراهم شد پشت سپر
را نشان داد (دشمني خود را آشكار كرد) .و سرانجام همه كارها با خداست».
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عالوه بر تردیدهای اساسي كه دربارۀ مطالبات علما از رضاخان در این گزارش وجود
دارد كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود ،در این گزارش نيز ابهامهایي از این قبيل
دیده ميشود؛ نویسنده نام راوی را ذكر نميكند ،راوی اسامي همه علمایي را كه در
حرم با رضاخان دیدار داشتهاند را شرح نميدهد ،زمان گفتوگو صبح زود دو ساعت
قبل از فجر صبح ذكرشده درصورتيكه در سفرنامه خوزستان كه شرححال سفر رضاخان
به خوزستان و عتبات است زمان مالقات غروب آفتاب ذكر آمده است (سفرنامه خوزستان،
.)70 :1383

البته موارد ذكرشده چندان اهميتي ندارد بلكه مسئله مهمتر موضوع گفتگوهای
طرفين ،درخواستهای مراجع و وعدههای رضاخان است كه در ادامه به آن پرداخته
ميشود.
 .4برر سی و نقد درخواست مراجع مبنی تداوم رسمیت یافتن مذهب شیعه
قبل از بررسي و نقد درخواست نخست مراجع یعني حضور پنج تن از علما در مجلس،
بهطور اجمالي به بررسي دومين درخواست آنها یعني تداوم رسميت یافتن مذهب
جعفری ،پرداخته ميشود و با استناد به شواهدی صحت این مطالبه نيز مورد تردید قرار
ميگيرد.
نخست آنكه ،چگونه ممكن است مراجع درخواست تداوم رسميت یافتن مذهب
شيعه جعفری را از رضاخان مطالبه كرده باشند درصورتيكه در اصل اول متمم قانون
اساسي بر این نكته تأكيد شده بود1.
دوم ،رضاخان در سراسر این دوران نهتنها عملي برخالف دین و مذهب انجام نداد2،
بلكه تظاهرات دینخواهانه شدیدی را از همان دوران وزارت جنگ شروع كرد كه نمونه
روشن آن شركت در مراسم عزاداری شب عاشورا بود (بهار .)93/2 :1379 ،گذشته از آن به
دستور او برای هر یک از قسمتهای قشون از ميان روحانيان افرادی انتخاب و بهعنوان
وعاظ مذهبي و قاضي عسكر در پادگانهای نظامي به خدمت مشغول شدند كه با ایراد
وعظ و خطابه و سخنرانيهای مذهبي نسبت به تحكيم مباني دیني و اخالقي افراد
قشون اقدام ميكردند (بني احمد 2536 ،شاهنشاهي1356/ش.)70-68/1 :
رضاخان این اقدامات را بيش از هر چيز برای جلب نظر و توجه روحانيت انجام
ميداد ،زیرا بهخوبي به این امر واقف بود كه بزرگترین دشمنان وی روحانيان هستند
كه با نفوذ معنوی خود مي توانند مانع اقدامات وی شوند .بنابراین در تالش بود با تظاهر
به دینداری و احترام به مقام روحانيت توجه آنها را به جانب خود جلب كند .چنانكه
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برپایي مجالس عزاداری در قزاق خانه در دهه اول محرم در سال 1300ش .بهقدری
سردار سپه را در نظر عامه مردم و روحانيان محبوب كرد كه نمایندگان مجلس نيز به
فكر تدارك چنين مراسمي برآمدند (مستوفي.)462-461/3 :1384 ،
اینگونه اقدامات در دوران رئيسالوزرایي رضاخان نيز ادامه داشت .بهطوریكه پس
از ختم غائله جمهوریخواهي بيانيهای به امضای رضاخان منتشر شد كه حاكي از عالقه
وی به حفظ و عظمت اسالم و استقالل ایران و احترام به مقام روحانيت بود .در بخشي
از این بيانيه آمده است ... « :چون یگانه مرام و مسلک شخص من از اولين روز ،حفظ و حراست
عظمت اسالم و استقالل ایران بوده ...چون من كليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و
صيانت ابهت اسالم را یكي از بزرگترین وظایف و نصب العين خود قرار داده و همواره درصدد آن
بودهایم كه اسالم روزبهروز رو به ترقي و تعالي گذاشته و احترام مقام روحانيت كامالً رعایت و ملحوظ
گردد »...سپس در مورد ختم جمهوریخواهي پس از مشورت با علما مينویسد« :باالخره
چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمایيم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعي
خود را مصروف سازند كه موانع اصالحات و ترقيات مملكت را از پيش برداشته ،در منظور مقدس تحكيم
اساس دیانت و استقالل مملكت و حكومت ملي با من معاضدت و مساعدت نمایند( »...روزنامه ناصرالمله،
شمارۀ  ،11سهشنبه  16حمل(فروردین)  ،1303ص .)1

همچنين در اواخر فروردین  ،1303هنگام بازگشت علمای تبعيدی از قم به عراق ،به
فرمان رضاخان ،سردار رفعت از آنها مشایعت كرد (بهار .)62/2 :1379 ،به عقيده یحيي
دولت آبادی ،سردار رفعت در ظاهر برای احترام علما روانه شد ولي در باطن هدف از این
اقدام آن بود كه عالقهمندی سردار سپه به دین و توجه به علما و روحانيت به مردم
خاطرنشان شود (دولتآبادی.)292/4 :1371 ،
گذشته ازآنچه اشاره شد ،در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت علي در اردیبهشت
 ،1303به همراه اعضای كابينه و نظاميان در مراسم عزاداری شركت ميجست و به
جراید طرفدار خود نيز دستور ميداد كه این اخبار را در جراید منعكس كنند (ر.ك.
مكي24-23/3 :1357،؛ مستوفي.)614/3 :1384 ،

تعيين ناظر شرعيات در مطبوعات از دیگر اقدامات رضاخان بهمنظور جلب نظر علما
بود كه فرمان آن در  28خرداد  1303به وزارت فرهنگ صادر گردید (مكي.)31/3 :1357 ،
دالیلي كه به آن اشاره شد نشان ميدهد كه مطالبه دوم احتماالً صحت ندارد .زیرا
عالوه بر آن كه در اصل اول متمم قانون اساسي بر رسمي بودن مذهب شيعه جعفری
تأكيد شده بود ،رضاخان در این دوره عملي مغایر دین اسالم و مذهب تشيع انجام نداده
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بود كه مراجع نگران اقدامات وی در مخالفت با دین و مذهب باشند و رسميت یافتن
مذهب جعفری را از وی مطالبه كنند.
اما مطالبه دوم ،حضور پنج تن از علما در مجلس بهمنظور نظارت بر قوانين مصوب
است كه تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي از آن نام برده ميشود كه در ادامه به
بررسي انتقادی این موضوع پرداخته ميشود.
 .۶منشأ انتشار روایت معارف الرجال درباره وعده اجرای اصل دوم متمم قانون
اساسی از جانب رضاخان
تا پيش از پيروزی انقالب اسالمي این روایت یعني موافقت مراجع با سلطنت رضاخان و
وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي در متنهای تاریخ پژوهانه
ایراني و حتي در آثار تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی بروز نيافت .درواقع آنچه در این
منابع راجع به سفر جنگي رضاخان به خوزستان گزارششده بيشتر ناظر به ختم غائله
شيخ خزعل و رفتن سردار سپه به عتبات است و گزارشي از دیدار با مراجع و قرارهای
منعقدشده بين طرفين نيامده است (برای نمونه ر.ك .بني احمد 2536 ،شاهنشاهي 1356/ش:
136/1؛ شاهيد37-36 :1328 ،؛ نوبخت176-172/1 :1343 ،؛ یغمائي 2535 ،شاهنشاهي 1355/ش:
150؛ احمدی پور30 :1344 ،؛ نوبخت50 :1346 ،؛ حكيم الهي.)19 :1346 ،

درصورتي كه اگر چنين قراری بين مراجع و رضاشاه منعقد ميشد ،حداقل بخش
موافقت مراجع با سلطنت رضاشاه در منابع تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی بازتاب
ميیافت و درصدد بهرهبرداری تبليغاتي از آن برميآمدند .چنانكه خبر ارسال شمشير
مرصع و تمثال حضرت علي از جانب علمای عراق برای سردار سپه و جشنهایي كه
متعاقب آن از طرف دولت برگزارشده است ،در منابع تاریخنگاری دورۀ پهلوی بازتاب
وسيعي یافته است (برای نمونه ر.ك .یغمائي 2535 ،شاهنشاهي 1355/ش79-77 :؛ نوبخت،1343 ،
141/1؛ همو.)42 :1346 ،

اما به نظر ميرسد بعد از انقالب اسالمي  ،1357اولين كتابي كه به این روایت از
كتاب معارف الرجال ارجاع داده «تشيع و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم
عراق» اثر عبدالهادی حائری است كه نخستين بار در سال 1977م 1356/ش .در ليدن
هلند به زبان انگليسي منتشر شد و نویسنده در تابستان  1358آن را به فارسي ترجمه و
در ایران منتشر نمود (حائری :1392 ،نه تا یازده).
این كتاب یكي از اثرگذارترین و پرمخاطبترین تحقيقاتي است كه درباره اندیشه و
رفتار علمای نجف و قم در جریان جنبش مشروطه و نيز وقایع پس از آن تأليف شده
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است .شاید به دليل فقدان تحقيقات مشابه در تدوین پيشينهی فكری و مبارزاتي علما از
یک سو و اعتبار نویسنده كتاب و استناد وی به روایت معارف الرجال ،از سوی دیگر،
موجب مرجعيت یافتن این روایت شده باشد .روایتي كه از آن پس از سوی سایر
پژوهشگران پذیرفتهشده و به درون بسياری از آثار و پژوهشهای بعدی فارسيزبان راه
یافت.
قابلذكر است كه در كتاب «تشيع و مشروطيت» درباره دیدار رضاخان با مراجع در
نجف در اواخر سال  ،1303به كتاب معارف الرجال و روزنامه حبلالمتين ارجاع داده
شده است .جایي كه نویسنده به معارف الرجال ارجاع ميدهد به همين موضوع یعني
درخواست مراجع مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي اشاره ميكند (حائری،
 )193 :1392و باآنكه در ابتدای مطلب مينویسد« :حرزالدین كه از نویسندگان زندگينامه
نائيني هست 3،از سخن فردی كه خود شاهد دیدار سردار سپه از علماء بوده چنين
مي آورد كه موضوع گفتگوی سردار سپه و علماء نجف آن بود كه سردار سپه بهزودی
پادشاه ایران خواهد شد .گزارشگر ميافزاید كه سردار سپه به علماء قول داد كه دومين
اصل متمم قانون اساسي را كه مجلس را زیر كنترل پنج تن از علمای طراز یک قرار
ميدهد اجرا خواهد كرد» (همانجا) .اما حائری هم به حبلالمتين و هم به معارف الرجال
ارجاع ميدهد (همان .)208 ،در صورتي كه جستجوی نگارندگان نشان داد كه چنين
مطلبي در روزنامه حبلالمتين وجود ندارد (روزنامه حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  1344ق.).
پسازآن ،حائری به نقل از حبلالمتين مينویسد« :رئيس و فرمانده كل قوا به نجف
رفت و با چند تن از علماء مانند نائيني و اصفهاني در حرم دیدن كرد .ما دقيقاً نميدانيم
كه موضوع گفتگو چه بوده ولي گویا آنان پيرامون مشكل بازگشت احتمالي احمدشاه
گفتگو كردهاند» (حائری .)194-193 :1392 ،آیا حائری دچار تناقض گوئي شده است زیرا
باالتر گفته است كه موضوع بحث حضور علمای طراز در مجلس بوده اما اكنون از
بازگشت احمدشاه سخن رفته است؟! بهدرستي مشخص نيست كه آیا نویسنده متوجه
این تناقض بوده یا عليرغم آگاهي به آن از كنار آن گذشته است .اما یک امر مسلم است
كه حائری در بخش های مختلف كتاب و ازجمله در این قسمت درصدد اثبات این مطلب
بوده است كه نائيني موافق سلطنت رضاخان و از پشتيبانان وی برای رسيدن به سلطنت

 /13۶بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در نجف

بوده است؛ بنابراین اگر هم متوجه چنين تناقضي بوده است ترجيحاً از كنار آن گذشته
است.
البته ارجاع حائری به روزنامه حبلالمتين نيز دقيق نيست؛ زیرا تاریخ دقيق روزنامه
حبلالمتين كه به ذكر دیدار رضاخان با مراجع پرداخته تاریخ  23جمادیالثاني
1343ق ثبت كرده است؛ اما حائری به تاریخ  23جمادیالثاني 1344ق ارجاع ميدهد
(همان .)208 ،این مسئله چندان اهميتي ندارد؛ بلكه مطلب مهمتر آن است كه حائری با
ذكر این مطلب از حبلالمتين گویي درصدد بيان این مطلب است كه مسئله بازگشت
احمدشاه به كشور را بهعنوان یک مشكل بين طرفين مطرح كرده باشد و درصورتيكه
عبارت دقيق حبلالمتين چنين است« :از قرار معلوم روح مذاكرات راجع به اعاده و
دعوت شاه از فرنگستان بوده است» (روزنامه حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  ،1343ص .)17
همانطور كه مشاهده ميشود تفاوت فاحشي بين نقل حائری از روزنامه حبلالمتين و
عبارت دقيق خود روزنامه وجود دارد .در واقع این مفهوم از روزنامه برداشت ميشود كه
علما از رضاخان خواسته اند كه مقدمات بازگشت احمدشاه به كشور را فراهم سازد؛ نه
اینكه بازگشت احمدشاه برای آنها بهصورت یک معضل مطرح باشد .در صورتي كه نقل
حائری از روزنامه حبلالمتين چنان است كه گویي بازگشت احمدشاه برای آنان به
صورت یک معظل درآمده است .نميتوان اینگونه قضاوت كرد كه بازگشت احمدشاه به
كشور برای مراجع به صورت یک مشكل مطرح باشد زیرا دربار قاجار احترام خاصي برای
علما قائل بود و احمدشاه قبل از آخرین سفرش به خارج از كشور ،برای زیارت و مالقات
مراجع علمای تبعيدی كه در آن زمان در قم به سر ميبردند ،مسافرت یکروزهای را به
این شهر ترتيب داده بود (مستوفي.)570/3 :1384 ،
گذشته از آنچه ذكر شد ،در این زمان مهمترین موضوع مطرح بين علما و مراجع
بازگشت احمدشاه به كشور بود ،نه مقدمهچيني برای سلطنت رضاخان ،زیرا هواداران و
خاندان احمدشاه در درون مجلس و خارج از آن ،تالشهای فراواني برای بازگشت او به
كشور صورت دادند و در این رابطه با مراجع نجف نيز ارتباطاتي برقرار نمودند؛ در درون
مجلس در مقابل جناح اكثریت كه از رضاخان و نخستوزیری او ،جریان
جمهوری خواهي ،تصدی فرماندهي كل قوا و سرانجام پادشاهي او دفاع ميكردند ،جناح
اقليت به رهبری سيدحسن مدرس قرار داشت كه خواستار ادامه فعاليت رضاخان در
وزارت جنگ و حداكثر در مسند نخستوزیری بودند و در خفا از غيبت مداوم شاه نگران
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بودند (مالئي تواني .)305-304 :1381 ،در خارج از مجلس نيز به جهت ارتباطات حسنهای
كه بين شيخ خزعل و دربار قاجار وجود داشت (مستوفي .)636/3 :1384 ،شيخ خزعل در
تالش بود كه شاه را به كشور بازگرداند؛ زیرا عدم بازگشت شاه به كشور را برابر با زوال
سلطنت قاجار ميدانست (مكي )160-159/3 :1357 ،و در این زمينه ارتباطاتي با علمای
نجف برقرار ساخته بود (بني احمد 2536 ،شاهنشاهي 1356/ش .)108 /1 :شكراهلل صدری
ملقب به قوام الدوله نيز ارتباط بين اقليت مجلس و شخص سيد حسن مدرس با شيخ
خزعل را ممكن ساخت (مستوفي )637/3 :1384 ،كه در یكي از پيامهای مبادله شده بين
آن ان ،مدرس از شيخ خزعل خواست كه از هيچ تالشي برای بازگرداندن شاه به كشور
مضایقه نكند و در صورت انصراف شاه ،مساعي خود را برای جانشيني وليعهد به كار
بندد (همان .)639/3 ،عالوه بر آن مشایخ عرب و رؤسا قبایل خوزستان نيز طي نامهای به
مجلس ،تقاضا كردند كه مقدمات بازگشت شاه به كشور را فراهم سازند (مكي:1357 ،
 .)166-167/3همچنين در تهران در نتيجه مشورت مدرس و وليعهد و سایر هواداران
دربار قاجار مقرر شد رحيم زاده صفوی به نزد احمدشاه در پاریس رفته و وی را برای
بازگشت به كشور ترغيب نماید یا در غير این صورت سلطنت را به وليعهد واگذار كند
(ر.ك .صفوی 23-21 :1362 ،و  .)88عالوه بر افرادی چون شيخ خزعل و اقليت مجلس كه با
ارسال نماینده و نامه به شاه و مراجع تمام مساعي خود را برای بازگشت وی به كشور به
كار بستند ،برخي از علما از جمله سيد هبهالدین شهرستاني (و به روایتي ،ميرزا محمدعلي
مرعشي شهرستاني) از علمای مشهور بينالنهرین كه آن روزها در ایران اقامت داشت ،و
عده ای دیگر از علمای داخل كشور با ارسال تلگراف به شاه خواهان تعجيل وی در
بازگشت او به كشور بودند (بهار.)167/2 :1379 ،
در هر صورت ،پژوهشهایي كه پس از انقالب  1357راجع به روحانيت و رابطه
تاریخي آن با نهاد حكومت و سياست ،رابطه روحانيت و رضاشاه ،روحانيت و سياست،
مراجع و سياست و  ...تأليف شدهاند هرگاه از آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني
نامبردهاند به این قسمت از كتاب معارف الرجال استناد كردهاند و یا از روایت حائری
تأثير پذیرفتهاند .در نتيجه این امر بهصورت یک واقعيت تاریخي به درون متنهای
پژوهشي راه یافته است .بنابر این هر چند در پژوهشهای جدید بهكرات به این روایت
استناد شده و این موضوع به صورت یک واقعيت تاریخي پذیرفته شد است اما بررسي
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منابع اصلي ،سفرنامه خوزستان ،روزنامهها و مكتوبات آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و
نائيني و همچنين بررسي چگونگي انتشار كتاب معارف الرجال نشان ميدهد كه در
اعتبار این روایت تردیدهای اساسي وجود دارد.
عالوه بر آنچه در مورد كتاب «تشيع و مشروطيت» گفته شد ،شواهد دیگری وجود
دارد كه صحت روایت معارف الرجال را با تردید مواجه ميسازد و گزارش روزنامه
حبلالمتين را قوت ميبخشد كه موضوع گفتگو بيش از هر چيز ناظر به بازگشت
احمدشاه به كشور بوده است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
 .7درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی از شاه و نخستوزیر رویه
مرسوم در دهه بیست  1320شمسی
درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي یا نظارت شرعي بر قوانين مصوب
مجلس ،از شاه یا نخستوزیر رویهای بود كه در دهه بيست توسط جریانهای مذهبي
داخل كشور باب شد و تا قبل از آن هميشه اجرای این خواسته از مجلس تقاضا ميشد
(برای نمونه ر.ك .اسناد روحانيت و مجلس 68 /2 :1375 ،و 71-69؛ و  84-82و  109-106و -128
 134و  127و  137-136و 139و  168-164و 172-169؛ اسناد روحانيت و مجلس:1378 ،

 4484-98/4و .)...زیرا طبق اصل دوم متمم قانون اساسي ،ميبایست مراجع بيست تن از
علمای واجد شرایط را به مجلس معرفي كنند و مجلس از ميان آنها پنج تن را انتخاب
ميكرد.
در واقع ،در یک سو محافل مذهبي و در سوی دیگر مجلس قرار داشت .به همين
سبب تا قبل از دهه بيست ،اجرای این خواسته از مجلس درخواست ميشد .بنابراین
شاید بتوان گفت كه ذكر این روایت كه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي را
در صورت به سلطنت رسيدن رضاخان (رئيسالوزرای وقت) مطرح كردهاند ،متأثر از شرایط
داخلي ایران در دهه بيست و پس از سقوط رضاشاه بوده است .بهخصوص اینكه كتاب
معارف الرجال نخستين بار در سال 1365ق .یعني 1325 -1324ش .چاپ شده است
كه در این زمان درخواستهای فراواني از جانب نيروهای مذهبي از شاه و نخستوزیر
برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي وجود داشت( .ر.ك .روزنامه پرچم اسالم ،سال دوم،
شمارۀ  11 ،13تير  ،1326ص  1؛ روزنامه پرچم اسالم ،سال دوم 18 ،تير  ،1326صص  1و 2؛ آئين
اسالم ،سال اول ،ش  10 ،25شهریور  ،1323صص  3و 6؛ پرچم اسالم ،ش  24 ،55اردیبهشت ،1326
ص 3؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ  9 ،153اسفند  ،1325ص 10؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ 16 ،154
اسفند  ،1325صص  1و 2؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ  18 ،158اردیبهشت  ،1326ص 5؛ روزنامه
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دنيای اسالم ،سال اول ،شمارۀ  24 ،22اسفند  ،1325صص  1و 4؛ روزنامه دنيای اسالم ،سال اول،
شمارۀ  22 ،26فروردین .)1326

بنابراین در دهه بيست پيگيری اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي و نظارت شرعي
بر قوانين مصوب مجلس در محافل مذهبي ایران بيش از هر دورهای موردتوجه قرار
گرفت .این رویكرد ،از یکسو واكنش به سياستهای مذهبي رضاشاه در حاشيه راني
دین و روحانيت و محدود كردن كاركرد دین به حوزه خصوصي انسان و خدا و از دیگر
سو واكنش به جریانهای دگراندیش دیني از جمله كسروی ،حكمي زاده و شریعت
سنگلجي بود كه درصدد بودند دین را با آنچه دنيای جدید اقتضا ميكند ،بهویژه
دموكرا سي ،عقالنيت و سكوالریسم تطبيق دهند و در این مسير از حمایت حكومت نيز
برخوردار بودند (ر.ك .مالئي تواني .)18-16 :1395 ،افزون بر آنچه گفته شد ،روحانيت ایران
پس از چند دهه فاصله گيری از صحنه سياست به این نتيجه رسيده بود كه باید در
درون نهادهای نظارتي و تقنينگر ازجمله مجلس حضور مؤثر داشته باشد تا از منافع
جریانهای مذهبي دفاع كند ،لذا برای اجرای اصل طراز تالش ميكردند.
در هر صورت ،نيروهای مذهبي پس از شهریور بيست و با توجه به تجربهای كه از
مجالس دورۀ رضاشاه و پيش از آن داشتند ،اميد خود به مجلس را برای عملي نمودن
اصل دوم متمم قانون اساسي از دست دادند و حضور مجتهدین طراز در مجلس را از
«شاه» درخواست ميكردند؛ بنابراین محافل مذهبي در تالش بودند نيات خود را از
طریق شاه عملي كنند و در این مورد به اصل اول قانون اساسي كه پادشاه باید دارا و
حافظ مذهب جعفری باشد ،استناد ميكردند (مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ  ،15جلسه  6آبان
.)1327

بنابراین احتمال دارد كه درخواست مراجع مبني بر حضور پنج تن از مجتهدان در
مجلس از رضاخان در كتاب معارف الرجال قبل از اینكه یک واقعيت تاریخي باشد
خواسته قلبي نویسنده یا اشخاصي است كه خواهان اجرای آن در دهه بيست
خورشيدی بودهاند.
 .8نام نبردن از وعده سردار سپه در مکتوبات آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی
و نائینی
در سال  1306ش .در جریان اعتراض علمای اصفهان به قانون نظام اجباری و مهاجرت
به قم ،یكي از درخواستهای علمای مهاجر حضور پنج تن از علمای طراز اول در مجلس

 /140بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در نجف

بود .در این زمان دو نامه از آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني خطاب به شيخ
نوراهلل اصفهاني و رضاشاه نوشته شد .بررسي نامههای مذكور نشان ميدهد مراجع با
آنكه تالشهای خود در سال  1301هنگام حضور در قم و معرفي اسامي به مجلس را
یادآوری نمودهاند ،هيچ اشارهای به وعده رضاخان مبني بر عملي نمودن اصل دوم متمم
قانون اساسي در جریان دیدار عتبات نداشتهاند .بهعنوانمثال در نامه به شيخ نوراهلل
اصفهاني آمده است ...« :اما مسئله نظار ...و البته این عوامل مفسده نخواهند گذاشت و
اگر از بعضي از آنها لفظاً مساعدت شود ،هزار گربهرقصاني خواهند كرد كه مقدمات
عقيم شود .چنانكه بعد از جدیت در انتخاب اشخاص در قم 4مناقشاتي بعضي كردند كه
مطلب معوق ماند( »...نجفي.)261 :1378 ،
مهمتر از آن ،در نامه آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني به رضاشاه كه قرار بود
در جریان قيام شيخ نوراهلل اصفهاني در سال  1306برای رضاشاه ارسال شود 5،هيچ
اشاره ای به وعده رضاخان در این دیدار نشده است .در این نامه راجع به حضور
مجتهدین طراز اول در مجلس ،تنها به نامه معرفي بيست نفر از علمای طراز اول هنگام
حضور ایشان در قم و تعویق اجرای آن اشارهشده است ،اما از وعده رضاخان در نجف
ذكری به ميان نيامده است (ذاكری 6)76 :1392 ،نكته مهمتر آنكه در قسمتي از بند سوم
نامه مزبور كه درباره مدارس خارجي است ،به وعده رضاشاه برای رسيدگي به این
موضوع اشارهشده است...« :و همچنين در عالج خرابيهای حاصله از مدارسي كه اجانب
فقط برای افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آنها احداث كردهاند .سابق ًا هم این
معني استدعي شده بود و وعده فرموده بودند( »...ذاكری .)171 - 170 :1390 ،به نظر مي-
رسد اگر وعده ی اجرای اصل دوم از جانب رضاخان در جریان دیدار با مراجع در نجف به
ایشان داده ميشد ،همانند بند سوم نامه ،این وعده یادآوری ميشد بهخصوص اینكه
نامه خطاب به شخص رضاشاه است .این دو نامه ميتواند یكي از مهمترین دالیلي باشد
كه صحت روایت كتاب معارف الرجال را با تردید مواجه ميكند.
 .9عدم بازتاب وعده سردار سپه در منابع اصلی و مطبوعات
عالوه بر نامه های مزبور شواهد دیگری نيز وجود دارد؛ نخست خاطره نگاراني چون دولت
آبادی و عين السلطنه در آثار خود باوجود ذكر جزئيات حوادث سياسي آن روز كشور
مطلبي دال بر سفر سردار سپه به عتبات و دیدار سردار سپه با مراجع ننوشتهاند (عين

السلطنه7204/9 :1379 ،؛ دولتآبادی.)338-335/4 :1371 ،
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دوم ،مستوفي و ملکالشعرای بهار اگرچه به سفر سردار سپه به عتبات اشاره مي
كنند اما از دیدار وی با مراجع سخني نميگویند (مستوفي641/3 :1384 ،؛ بهار:1375 ،
.)169 - 168 - 162/2

سوم ،در سفرنامه خوزستان كه حاوی شرح سفر سردار سپه به خوزستان و ختم
غ ائله شيخ خزعل از زبان سردار سپه است ،هرچند به دیدار با مراجع در نجف اشاره
ميكند؛ اما به مسئله اجرای اصل دوم اشاره نميكند و مينویسد ...« :آقایان علمای اعالم
آقای سيد ابوالحسن اصفهاني ،آقای عراقي ،آقای فيروزآبادی ،آقای نائيني و سایر اجلّة مجتهدین و علما
ر ا در صحن مالقات نمودم .باالتفاق به حرم مطهّر رفتيم .در آنجا مدتي راجع به مهام مملكتي مذاكره به
عمل آمد .بسيار مشعوف شدم كه عقاید علمای اعالم را با نظریات خود موافق و مطابق یافتم» (سفرنامه
خوزستان.)70 :1383 ،

بنابر این مالحظه ميشود كه نه در منابع رسمي و نه در منابع رقيب ،یا اصوالً به
دیدار سردار سپه از عتبات اشاره نشده و یا اگر در این مورد مطلبي وجود دارد هيچ
اشارهای به وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي دیده نميشود.
همانطور كه گفته شد ،در ميان مطبوعات نيز روزنامه حبلالمتين كه به درج خبر
سفر سردار سپه به عتبات پرداخت ،از اجرای اصل دوم سخن به ميان نياورده است و
موضوع مذاكرات را درباره دعوت از احمدشاه برای بازگشت به كشور مينویسد (روزنامه
حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  .)17 :1343كه به نظر ميرسد بيشتر مذاكرات بين رضاشاه و
علما راجع به همين موضوع بوده باشد زیرا بعد از سفر آخر احمدشاه به كشور تقاضاهای
زیادی برای بازگشت وی به كشور وجود داشت.
 .9نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد ،دالیلي وجود دارد كه صحت گزارش «معارف الرجال» را با
تردید مواجه ميسازد .نخست ،در آن زمان طرفداران احمدشاه اعم از دربار ،اقليت
مجلس ،شيخ خزعل و تعدادی از علما تالشهایي را بهمنظور بازگشت احمدشاه به كشور
صورت داده و در این زمينه حتي نامههایي را برای مراجع ارسال داشته بودند؛ بنابراین
منطقي تر آن است كه مراجع از رضاخان بخواهند كه زمينه بازگشت احمدشاه به كشور
را فراهم سازد نه اینكه از سلطنت رضاخان سخن بگویند.
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دوم ،درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي از شاه یا نخستوزیر از جانب
محافل مذهبي رویهای بود كه در دهه  1320هجری – شمسي معمول گردید و تا قبل
از آن این درخواست معمو ًال از مجلس تقاضا ميشد.
سوم ،در بخشي از مكتوبات آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني كه راجع به
اصل دوم متمم قانون اساسي است و در سال  1306برای شيخ نوراهلل اصفهاني و رضاشاه
ارسال شده ،نامي از وعده رضاخان درباره عملي نمودن اجرای اصل دوم متمم قانون
اساسي برده نشده و درصورتيكه سایر وعدههای رضاخان یادآوری شده است.
چهارم ،در منابع اصلي ،روزنامهها و منابع تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی نيز
اشاره ای به موافقت مراجع با سلطنت رضاخان و وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم
متمم قانون اساسي برده نشده است ،پنجم؛ پرسشهای اساسي كه درباره چگونگي نقل
خاطره مربوط به دیدار رضاخان با مراجع مطرح است و زمان انتشار كتاب معارف الرجال
صحت این روایت را با تردیدهای اساسي مواجه ميسازد.
ميتوان نتيجه گرفت كه چنين دیداری در اواخر سال  1303بين رضاخان و مراجع
رخ داده و اما گفتگوی طرفين ،نه درباره سلطنت رضاخان و وعدههای او مبني بر تداوم
ر سميت یافتن مذهب تشيع كه اصل اول متمم قانون اساسي بر آن تأكيد دارد ،و وعده
اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي ،بلكه بيش از هر چيز ناظر به فراهم نمودن مقدمات
بازگشت احمدشاه به كشور بوده است.
پینوشتها
 .1اصل اول  :مذهب رسمي ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه اثني عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این
مذهب باشد.
 .2البته به استثنای بحث جمهوری خواهي رضاخان كه از نظر علما خالف دین بود كه این موضوع نيز با توجه به
مخالفتهای گسترده ناكام ماند.
 .3حرزالدین نویسنده زندگينامه آیتاهلل نائيني نيست بلكه در كتاب معارف الرجال كه یک كتاب تراجمي است،
نوشته ای در حد یک مدخل همانند سایر شخصيت های دیگر كتاب به وی اختصاص داده است (ر.ك .حرزالدین،
 1405ق.)287-284/1 :
 .4اشاره به معرفي بيست نفر از علما از جانب ایشان و آیتاهلل نائيني به مجلس كه در اواخر فروردین  1303و
هنگام حضور در قم صورت گرفت.
 .5در جریان قيام  ،1306پس از ارسال نمایندگاني از جانب حاجآقا نوراهلل به نجف ،مقرر ميشود از جانب آیتاهلل
ابوالحسن اصفهاني و نائيني ،آیتاهلل سيد حسن بروجردی و شيخ احمد شاهرودی بهعنوان نماینده همراه نامهای
برای رضاشاه به ایران بيایند (.ذاكری )70 :1392 ،اما هم آیات مقيم نجف از پيگيری مسئله منصرف ميشوند و
هم آیتاهلل بروجردی از پذیرش این امر خودداری ميكنند (منظوراالجداد .)407 :1379 ،بنابراین نامه آقایان به
دربار نميرسد ،امّا متن آن در خاندان آیتاهلل اصفهاني باقي ميماند كه بعدها ،نوه ایشان سيد عبدالحميد
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اصفهاني ،آن را در اختيار غالمرضا جاللي ،از نویسندگان ،اعضای هيئت تحریریه مجلّه حوزه ،ميگذارد و آقای
جاللي نيز آن را به كتابخانه آستان قدس اهدا ميكند .كه علياكبر ذاكری دریكي از مقاالت خود متن كامل نامه
موردنظر را چاپ نموده است (ذاكری.)78 - 74 :1392 ،
 .6علياكبر ذاكری در یكي از مقاالت خود كه در مجله حوزه چاپ شده است ،متن كامل نامه موردنظر را آورده
است (ر.ك .ذاكری.)78 - 74 :1392 ،
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