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ومخص البحث :

تعتبخ الجراسات الخاصة بالتاريخ االجتساعي والدياسي ذات أىسية واضحة في التخررات
اإلندانية ،خاصة أن األضػاء لع تدمط عمييا بذكل كامل في دراساتشا األكاديسية مع أىسية تمظ
الجػانب في تاريخ تخكيا وإيخان بذكل خاص وتاريخ الجول األخخى بذكل عام ،فقج ساىست دراسة
الجػانب االجتساعية والدياسية في رسع صػرة لسدتقل تخكيا وإيخان خالل مخحمة حداسة مغ
تاريخ الجولتيغ ،ونط اًخ ألىسيتيا فإن مرصفى كسال ورضا شاه أدركا أىسية ىحه الجػانب ،مسا
جعميسا يػليان اىتساماً بارز بيا إلصالحيا ،أال إن ىحه اإلصالحات واجية رفس واضح مغ قبل
السؤسدة الجيشية في كال البمجيغ ،وما نت عغ ىحا الر اخ مغ سغ قػانيغ وتذخيعات ىجفيا الحج
مغ نفػذ ىحه السؤسدة وتحجيع دوره الدياسي واالجتساعي وحتى التذخيعي .
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Attempts by Mustafa Kemal Ataturk and Reza Shah to Curtail
the Religious Establishment in Turkey and Iran
Zaid Mahmoud Hilal Anaz
Asst. Prof. Dr. Nusseibeh Abdulaziz Abdullah
University of Mosul/ Collage of Arts/ Department of History

Abstract:
Studies on social and political history are of clear importance in
human disciplines, especially since the spotlight has not been fully shed
on them in our academic studies, with the importance of those aspects in
the history of Turkey and Iran in particular and the history of other
countries in general. The study of social and political aspects formed a
picture of an independent Turkey and Iran during a sensitive stage in the
history of the two countries, and due to their importance, Mustafa Kemal
and Reza Shah realized the importance of these aspects, which made
them pay great attention to them to reform them. a legislations to limit the
influence of this institution.
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املقدوة:

بارز في
دور اً
شيجت تخكيا وإيخان مشح نيايات القخن التاسع عذخ ضيػر شخريتيغ لعبت اً

ؾيام حخكة إصالح شسمت قصاعات كثيخة ،مشيا سغ قػانيغ وتذخيعات لمحج مغ نفػذ وسصػة
السؤسدة الجيشية ذات الثقل االجتساعي والدياسي في كال البمجيغ ،وذلظ بفعل التغييخات التي

ارفقت دخػل التيار التغخيبي والحي سعت لتصبقو الجول الغخبية عمى السشصقة اإلسالمية بذكل

عام وتخكيا وإيخان بذكل خاص ،وقج تدامشت الحخكة اإلصالحية في تخكيا وإيخان بذكل متػازي
والتي اتدست بالصابع التغخيبي ،في حيغ شيجت ىحه اإلصالحات وجػد تيار ديشي واجتساعي

معارض ممحػظ في نذاشو ليحه اإلصالحات  ،قدع البحث الى ثالث نقاط رئيدية ،اوالً السػقف
مغ السؤسدة الجيشية قبل وصػليسا الى الدمصة ،ثانياً ،السػقف مغ السؤسدة الجيشية بعج وصػليسا

حققو كالىسا في إقراء السؤسدة الجيشية .وقج اعتسجت
الى الدمصة ،ثالثاً ،مجى الشجاح الحي
ُ
الجراسة عمى العجيج مغ السرادر العخبية والفارسية واألجشبية السعخبة والرحف والػثائق فزالً
عغ العجيج مغ الجراسات العخبية واألجشبية الستعمقة بالسػضػ .

اوالً_ السػقف مغ السؤسدة الجيشية قبل وصػليسا الى الدمصة .
مع بجايات القخن التاسع عذخ ،وصعػد عجد مغ الحكام مغ الحيغ كانت لجييع تػجيات
تغخيبية عخفت تخكيا وإيخان نػ مغ اإلصالحات تخكدت بالجرجة األولى عمى الشطام البيخوقخاشي

ومغ ثع السؤسدة العدكخية ،بحريعة معالجة وانقاد الزعف الحي أصاب الجولتان ،ووفق ىحه

السعصيات يسكغ اعتبار ان عرخ التشطيسات في الجولة العثسانية الحي بجأ عام 9381م وما تبعو

مغ إعالن دستػر عام 9381م ،الخصػات السسيجة لطاىخة التغخيب والعمسانية( ،)9عمى ضػء

التجخبة األوربية ،وليحا كانت اإلصالحات التي تبشاىا مرصفى كسال مشح عام 9183 –9198م

9

() ومغ الججيخ بالحكخ إن مفيػم " العمسانية "،كان قج نذأ وتبمػر في أوربا ،وعمى وجو التحجيج فخندا ومغ ثع

تصػر ليربح ضاىخة سياسية ركدت عمى ضخورة فرل الجيغ أو " الكشيدة " عغ الجولة ،ليكػن نتيجة ىحا الفرل
إن تربح الجولة مدتقمة في شؤونيا الدمشية ،يتع مسارستيا في اإلشار العقمي ،بعيجاً عغ الجيغ والساورائيات،
ويجب إن تكػن محايجة وال تتجخل في الذؤون الجيشية ،في حيغ تكػن الكشيدة حخة في شؤونيا الجيشية الخوحية،

وعمى ىحا األساس تربح العمسانية ىي فرل بيغ الجولة والجيغ ،لمسديج يشطخ :رضا ىالل ،الديف واليالل تخكيا
مغ أتاتػرك إلى اربكان الر اخ بيغ السؤسدة العدكخية واإلسالم الدياسي ،دار الذخوق لمشذخ( ،القاىخة)9111 ،

ص .19
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تعج نتيجة واستسخار ليحه الحخكة ،لكشيا تسيدت بػتيختيا الدخيعة والستراعجة نحػ عمسشة السجتسع

( ،)9أما إيخان فقج كانت البجاية مشح ؾيام الحخكة الجستػرية عام  9191وكانت الحخكة الجستػرية
تعتبخ البجاية في إيخان وكان ىجفيا ؾيام نطام يعال الزعف الحي ضخب الجولة القاجارية وفق

التجخبة الغخبية

(.)9

لقج تخكت ىحه اإلرىاصات اثا اًر واضحة عمى الحياة االجتساعية والدياسية والعدكخية

لمذعبيغ التخكي واإليخاني ،وقج حاول مرصفى كسال كدب السجتسع التخكي السدمع مغ خالل

بعس اإلجخاءات مشيا  ،ؾيامو الشأي عغ الجعػات الغشائية في شيخ رمزان والسشاسبات الجيشية

األخخى ،وعجم تعاشي الخسػر وتحػيل شاولة العذاء إلى مائجة إفصار ،ويشقل عشو في محكخاتو "

جسع الحفاظ في صالة السعايجة وكان في يجه السرحف الذخيف فشاولو لمحافع كسال نامق ،فمع
تعجبو قخاءتو فقال لو أعصشي إياه سأقخئو انا فق أخ قخاءة جيجة " وقج ق أخ مرصفى كسال اإلنجيل

والتػراة وكانت تزع مكتبتو العيج القجيع والججيج وكان متخجساً مغ العبخية والمكجانية واليػنانية وقج

شبعت في مصابع آغػب بػياجيان عام 9331م( ،)8وكان أسقف اسصشبػل ومسثل الفاتيكان
أنجيمػ جػزيبي رونكالي ،يختبط مع مرصفى كسال بعالقة مسيدة وقج اضيخ إعجابو مغ خالل

اليػميات التي كان يكتبيا وجسعيا في كتاب بحخكة مرصفى كسال العدكخية وإلغاء الخالفة
وكان يقػل" ىشا عالع ججيج" وتحجث عغ مجى شعػره بالخاحة في تخكيا (،)4

لكغ رغع ذلظ فقج اعتقج مرصفى كسال بأن سبب تسدق وضعف تخكيا ىػ " اإلسالم " وقج

صخح بحلظ قائالً " :إن غمصة آل سمجػق وآل عثسان مغ بعجىع ،كانت بدبب نديانيع لتخكيتيع
وانتسائيع لمجامعة اإلسالمية وتغافميع عغ جشديتيع ،فكانت السحرمة أن(تخكيا) ارتزت األسخ

والحل وانداقت إلى ىجف حقيخ جعميا مدتعبجة في سبيل هللا "( ،)1وقج مثل إلغاء الخالفة الخصػة
الحاسسة في مديخة ىحا السذخو  ،فمع يعج الجيغ اإلسالمي يسثل" الخابصة الجساعية " ولع يعج

،( Me Gill Univ ،The Development of Sesulrizm in Turkey mantreal ،Niyazi Berkes( )9

) .p. 148 ،1964

 )(9نعيع جاسع دمحم ،دراسات في الػاقع االجتساعي واالقترادي اإليخاني في العيج البيمػي  ،9181-9191دار
ومكتبة عجنان لمصباعة والشذخ(،بغجاد )9993 ،ص .1

 )(8يمساز أوزديل  ،مرصفى كسال ،ط ،9دار القصة الحسخاء لمشذخ( ،اسصشبػل )9991،ص 818
 )(4السرجر نفدو ،ص 811

 )( 1الديج حدشيغ عثسان الصشػبى ،الحخكة الكسالية والعمسانية في تخكيا ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة اإلسكشجرية،
(اإلسكشجرية ،) 9131 ،ص .999
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الحال ىػ العسل عمى تحجيث الجولة مغ خالل تحجيث اإلسالم ،إنسا تصبيق خيار التحجيث

بسعدل عغ اإلسالم ومغ خالل التغخيب(.)9

وحاول مرصفى كسال ورضا شاه جعل اإلسالم والسؤسدة الجيشية جدءاً وفخعاً تابعاً

لمجولة ،وتحجيع دورىا سياسياً واجتساعياً ،بل لعل محاولتو كانت إخزا ىحه السؤسدة لديصخة

وإدارة الجولة ،ومغ بعجىا تخويزيا واستغالليا ليديل الديصخة عمى الذعب وكدب شاعتو(،)9

فالسؤسدة الجيشية كانت ومازالت ليا دو اًر بار اًز في البشية الدياسية واالجتساعية لكال الجولتيغ ،اذ
لعب الجيغ دو اًر رئيدياً في الشطام اإلداري فزال عغ دوره في الحياة اليػمية لمذعبيغ(.)8
وليحا نججىا قج مارست دو اًر محػرياً في بشاء الذخرية الدياسية واالجتساعية لمذعب التخكي

واإليخاني أكثخ مسا لعبتو اليػية القػمية والػششية ،وكانت غاية الخجالن ىػ"عمسشة" ،السجتسعيغ

عمى جسيع األصعجة ،لقج ميج مرصفى كسال الصخيق مغ اجل تصبيق مذخوعو التغخيبي بعجم
الرجام مع الخأي العام لمسجتسع اإلسالمي في تخكيا والسؤسدة الجيشية ،بدبب معخفتو ان الدصػة

والػالء الحي يسثمو اإلسالم في نفػس األتخاك فميذ مغ الديل مػاجيتو بذكل مباشخ مشح البجاية،

لو
امو بالذخيعة اإلسالمية مغ أجل ان تتييأ ُ
فاضصخ مغ اججل التسييج ليحا ألسذخوعو فأعمغ التد ُ
الطخوف فزالً عغ ىحا خذيتو مغ الخد الذعبي لمسجتسع التخكي الخافس ليحه األفكار ،ثع قام
بفرل الجيغ عغ إدارة الجولة ،ليػجو الزخبة القاضية بعجىا مغ خالل إلغاء الخالفة وإعالن
()4

تأسيذ السجمذ الػششي

أما في إيخان فقج اختمف الحال نػعاً ما فقج حخص رضا شاه عمى استخجام السؤسدة الجيشية

ومجاراتيا مغ أجل تقػية ودعع مػقعو لمػصػل إلى الدمصة ،ومغ ثع العسل عمى تحػيميا إلى

وسيمة ضاغصة تعسل عمى كبح وقسع جسيع الحخكات الػششية السعارضة لو ،ومغ ثع االنقالب

عمييا ؼيسا بعج وىػ ما فعمو رضا شاه،ولعل مغ السشاسب التشبيو إلى نجم حػزة الشجف عمى

دعسيا الدابق لمذاه بعج تدشع الذاه العخش ،خاصة بعج معخفتيع بأنيع قج ُخجعػا حيشسا اضيخ ليع

 )(9شخيف ماردن ،الجيغ في تخكيا الحجيثة ،تخجسة :صالح بكارى ،الجار التػندية لمشذخ(،تػنذ ،) 9118 ،ص
.49

،1970 ) ،( New York ،Islam and political Development in Turkey ،Binnaz,Toprak ( )9
.p. 60

.p.151 ،1961) ،( London,،The Emergence of Midern Turkey ،Bernard Lewis( )8

 )(4مرصفى حمسي  ،اإلسخار الخؽية وراء إلغاء الخالفة العثسانية ،دار الكتب العمسية ( ،بيخوت )9994 ،ص
.18
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وجيو الحؿيقي السشاقس لكل ادعاءاتو
الذاه حخصو واحتخامو لخمػز الحػزة ،لكشو اضيخ ليع
ُ
الدابقة ،وصار عمى حػزة الشجف التعامل مع الػاقع خاصة ان البجائل الستػفخة ليع في مقارعة
نطام الذاه السدتبج كانت محجودة ،وضخورة تبشي ما تيدخ ليع مغ وسائل مغ أجل ثشي الذاه عغ
سياساتو ،الججيخ بالحكخ ان مػقف بعس السخاجع في الشجف وعمى رأسيع ،السخجع دمحم ميجي

األصفياني(،)9

بصو عالقة خاصة مع رضا شاه ،بل ربسا كان مغ اشج السؤيجيغ لتػليو الدمصة،
الحي كانت تخ ُ
لكغ سياسات الذاه التحجيثية خاصة ؼيسا يتعمق بالجعػة إلى الدفػر جعمت األصفياني مغ اشج

السعارضيغ والسشاوئيغ لو ؼيسا بعج ،حتى وصل الحال إلى أن يصمق عميو "الصاغػت" (.)9

لكغ مرصفى كسال ورضا شاه إدراكا بأنيسا بعج وصػليسا إلى الدمصة ،لع يعػدا بحاجة

إلى الجعع الذعبي ليكسال مذخوعيسا إلى نيايتو ،فقج كان مرصفى كسال يرخح " :إذا بقيت

الجساىيخ تحت تأثيخ التقاليج األسيػية ،فإن السثقفيغ مغ الحيغ يسثمػن الديادة القػمية باسع ىحه

الجساىيخ سيشتقمػن إلى الفعل ،ومغ اجل إن يججوا ليا نطاماً حجيثاً ،عمييع أن يقفػا بػجو الشطام
الستخمف ،والخخافات والسعتقجات الدائفة ،ويقػمػن بالثػرة ،ويغيخون الشطام ،" .....وقج نجح إلى
حج ما في إعادة تذكيل السذيج الجيشي داخل تخكيا خالل سشػات قميمة بعج إن حخص عمى وضع

قصيعة مشح البجاية مع السؤسدة الجيشية (.)8

ثانياً -السػقف مغ السؤسدة الجيشية بعج وصػليسا إلى الدمصة .

 )(9دمحم ميجي بغ السيخ از إسساعيل األصفياني ولج عام (9141-9331م) ،في مجيشة أصفيان ،وعاش في زمغ
الجولة القاجارية ثع الحكع البيمػي ،تعمع عمي يج أبيو السيخ از إسساعيل وعشج غيخه مغ رجال الجيغ في أصفيان ،ثع
غادر إلى الشجف وتتمسح عمى يج مجسػعة مغ رجال الجيغ مشيع الديج دمحم كاضع اليددي ،وقف بػجو الدياسات
اإلصالحية التي تبشاىا رضا شاه خاصة ؼيسا يتعمق بقزية الحجاب وعجائو لمسؤسدة الجيشية في ايخان ،رغع
العالقة القػية التي كانت تخبصو بخضا شاه قبل القصيعة بشيسا ،وكان مغ اشج الجاعسيغ لالشاحة بو .خزيخ

البجيخي ،مػسػعة الذخريات اإليخانية في العيجيغ القاجاري والبيمػي  ،9181-9811شخكة العارف
لمسصبػعات ( ،بيخوت ،)9991 ،ص 898

 )(9كامل سمسان الجبػري ،الديج أبػ الحدغ االصفياني ،م ،8دار الزياء لمصباعة والشذخ( ،بغجاد،)9991 ،
ص .91

 )(8حسيج بػزرسالن ،تاريخ تخكيا السعاصخ ،تخجسة :حديغ عسخ ،والسخكد الثقافي العخبي لمشذخ( ،بيخوت،
 ،)9991ص .19-19
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في تخكيا كانت بجاية اإلجخاءات تجاه السؤسدة الجيشية عشجما استػثق مرصفى كسال

أتاتػرك مغ السجمذ الػششي وحدب الذعب والجير ،فقام في عام 9194م بتقجيع مخسػم إلى

السجمذ الػششي يقزي بصخد الخميفة وإلغاء الخالفة وفرل الجيغ عغ الجولة ،مخاشباً السشفعميغ
مغ الشػاب والسعتخضيغ عمى ىحا األجخاء قائالً " :بأي ثسغ يتػجب الحفاظ عمى الجسيػرية
السيجدة لجعميا تقػم عمى أسذ متيشة وعمسية يجب إن يحىب الخميفة ومخمفات آل عثسان،

ويجب إن تدتبجل السحاكع الجيشية بقػانيشيا العتيقة ويجب إن تبجل بقػانيغ ومحاكع عرخية،

ويجب إن تخمى مجارس رجال الجيغ وتكػن بجيل عشيا السجارس الحكػمية والغيخ ديشية"(.)9

وبالفعل اُقخ القانػن مغ قبل السجمذ الػششي ومغ دون أي مشاقذات ،وفي ذات الميمة قام

مرصفى كسال بإرسال أم اخ إلى حاكع إسصشبػل ،يشز عمى ضخورة إن يغادر الخميفة عبجالسجيج

تخكيا ،فأجبخ عمى السغادرة قاصجاً سػيدخا ،بعجىا بيػميغ جسع مرصفى كسال جسيع افخاد العائمة
الحاكسة وأميخاتو وأجبخىع عمى الخحيل خارج البالد ،لقج مثمت ىحه اإلجخاءات صجمة كبيخة لجى

األتخاك وعامة السدمسيغ ،ووقف األتخاك مرجوميغ تجاه سياسة مرصفى كسال ،الحي نجح بعجىا

في جسع اغمب مخاكد القػى بيجه ،ومشح عام  9191بجأ يسارس ويصبق أفكاره الدياسية في تغخيب
وتحجيث السجتسع والجولة التخكية بذكل صخيح (.)9

أما في إيخان فقج تكػن اتحاد بيغ رضا شاه بيمػي وأصحاب التػجو العمساني الحي تػلى

حكع البالد ،وسعى أصحاب ىحا التػجو لمعسل مغ اجل التخوي لألفكار" اإلصالحية التغخيبية "

مدتخجميغ في ذلظ القػة والبخام الثقاؼية ،الن ىحا التيار لع يكغ يتقبل فكخة وجػد الشفػذ والقػة

التي يتستع بيا رجال الجيغ في إيخان ،لقج مثل ىحا التقارب بيغ الذاه وأصحاب الفكخ والتػجو

العمساني والحي مثمو مجسػعة مغ الذخريات البارزة ،مشيع عبجالحديغ تيسػرتاش خان( ،)8وتقي

 )(9ه.س ارمشدتخون  ،الحئب األغبخ مرصفى كسال ،دار اليالل( ،القاىخة ،)9119 ،ص .999
.P.260 ،Lewes,OP.Cit ()9

 )(8عبجالحديغ تيسػرتاش خان ،ولج في مجيشة بجشػرد عام 9381م ،أكسل دراستو االبتجائية في مجيشة عذق اباد،
ومغ ثع ذىب الى سان بصخسبػرغ عاصسة روسيا ،عسل في و ازرة الخارجية برفة متخجع لغة روسيا ،وكان مغ

مؤيجي الثػرة الجستػرية اإليخانية ،وتعاون مع حدغ تقي زاده ،أصبح نائب في مجمذ الذػرى الػششي اإليخاني
ولجورتيغ بعج نجاح الثػرة الجستػرية ،وأصبح بعجىا وزري اًخ لمبالط السمكي في عيج رضا شاه ،لكغ تع إقرائو مغ
قبل الذاه ؼيسا بعج وحكع عميو بالدجغ االنفخادي وحػكع بتيسة اختالس األمػال ،البجيخي ،السرجر الدابق ،ص
.483
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زاده ( ،)9وعمي اكبخ داور وآخخيغ ( ،)9مغ الحيغ عسمػا عمى تخوي وضخ الفكخ والتػجو العمساني
وتكػيشو وـيكميتو في إيخان ،وشجدوا
مغ خالل وسائل متعجدة( ،)8ركدت عمى شبيعة الشطام الججيج
ُ
عمى ضخورة ؾيام الشطام وفق ثالث محاور رئيدية ،وىي :

 -9إحياء وتسجيج الحزارة والتخاث الفارسي القجيع والفكخ القػمي.
 -9عمسشة الجولة عمى كافة األصعجة.
 -8التججيج والتحجيث وفق اإلشار والسشطػر الغخبي.

 )( 9تقي زاده ،ىػ نجل احج أئسة السداجج في تبخيد السعخوف بديج تقي بير نسار اردوبادى ،وقج فقج والجه مشح
الرغخ ،ولج عام 9383م ،درس الفارسية واألدب الفارسي ،ثع اتجو الى دراسة المغة العخبية ،ثع درس بجاية

شبابو العمػم الججيجة والمغة الفخندية ،ثع حرل لو رغبة في خػض غسار الدياسية واإلصالحات الدياسية

والسجنية واالجتساعية في إيخان وبحل جيجاً واضحاً في ىحا السجال .يشطخ :السرجر نفدو ،ص .199

 )(9عمي اكبخ داور ،ولج عام 9381م ،تمقى تعميساً أوليا أصيالً ديشياً ،التحق بالسجرسة الدياسية في شيخان،
ويعج مغ أعسجة التججيج ،لقج عاش عمي اكبخ مخحمة شبابو في حؿبة متأزمة مغ تاريخ إيخان السعاصخ ،والحي

أضفى عمى نذاشو شابع الثػرية والػقػف بػجو الجولة القاجارية واستبجادىا .يشطخ :السرجر نفدو ،ص199

 )( 8مػسى الشجفي ومػسى فؿيو حقاني ،التحػالت الدياسية في إيخان ،الجيغ والحجاثة ودورىسا في تذكيل اليػية
الػششية ،تخجسة :ؾيذ ال ؾيذ ،مؤسدة مصالعات تاريخ معاصخ إيخان( ،بيخوت ،)9998 ،ص .993
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ومغ أجل نجاح وتحقيق ىحه الدياسات ،تع العسل بإجخاءات متعجدة كانت عمى الشحػ التالي:
 -9تػسيع دائخة اليجسات مغ خالل السصبػعات والرحف تدتيجف السؤسدة الجيشية والعمساء،
تحت شعار مياجسة الجيل والخخافات ،وتعطيع ورفع مكانة السطاىخ السجنية ذات الربغة

الغخبية ،ونجاحاتيا العمسية تحت عشػان التججيج والتشسية والتخقي.

 -9العسل عمى دعع ونذخ ورعاية السيخجانات الفشية وضخورة التعخيف بالحزارة اإليخانية
القجيسة ،وقج أؾيست مثل ىحه السيخجانات في أكثخ مغ مكان مشيا عمى سبيل السثال مجيشة

مجيشة ؼيالدلؽيا األمخيكية عام 9198م ،ولشجن عام  9189و ،وفي مجيشة ليشيشغخاد عام
9181م ،مغ خالل الجعع السالي السقجم مغ قبل الحكػمة اإليخانية ،لغخض التخوي ليحه
األيجيػلػجية التغخيبية ،وتسجيج وأحياء الحزارة الفارسية القجيسة(.)9

 -8العسل عمى تأسيذ " دار الثقافة " عام  9181ويكػن واجبيا تشؿية المغة الفارسية مغ
السفخدات غيخ الفارسية ،فزالً عغ إبعاد السفخدات ذات التخاكيب العخبية لمػصػل الى سمخ
اإلسالم عغ الثقافة الػششية اإليخانية ،متأثخ بسرصفى كسال بعج مشعو األذان بالمغة العخبية

عام 9189م ،وؾيام السجسع المغػي بتخجستو إلى التخكية.

 -4إلغاء ما يعخف بالسكاتب الذخعية وحرخ القزاء بيج دار العجل الحجيثة ،إذ ُسحب القزاء
مغ يج عمساء الجيغ مع تأسيذ دار العجل الحجيث(.)9

كانت ىحه الخصػات دليل واضح عمى التعاون الثقافي وسياسة االستبجاد التي مارسيا رضا

شاه لتفعل الفكخ العمساني ،وإضعاف دور السؤسدة الجيشية ،ولعل مغ الججيخ بالحكخ ان مػقف
السصالبيغ باإلصالح والحجاثة في إيخان كان احج أسبابو ىػ انجفاعيع وتأثخىع وإعجابيع بالتجخبة

التخكية التي قادىا مرصفى كسال أتاتػرك ،فزالً عغ الديارة التي قام بيا رضا شاه بيمػي إلى
تخكيا عام 9184م ،والتي كان ليا أثخ فعال في تصبيقيا عمى الػاقع اإليخاني(.)8

 )(9آمال الدبكي ،تاريخ إيخان الدياسي بيغ ثػرتيغ ( )9181-9191عالع السعخفة (الكػيت  )9183،ص.18
 )(9دمحم ،السرجر الدابق.99 ،

 )(8روبخت أولدغ ،السدألة الكخدية في العالقات التخكية -اإليخانية ،تخجسة :دمحم احدان ،مصبعة و ازرة التخبية(،
اربيل )9999 ،ص .88
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ومغ السالحع اختالف وتفاوت العالقة بيغ السؤسدة الجيشية في تخكيا وإيخان وشبيعة
عالقتيا بالدمصة تختمف إلى ٍ
حج بعيج ،إذ أن اإلسالم في تخكيا كان يديخ في اتجاىيغ االول ما
يسكغ إن نصمق عميو (أسالم الجساىيخ) الحي يسثمو عامة الشاس بسحاـبو وتكاياه وشخقو ،والثاني

(اإلسالم الخسسي) الحي مثمو السؤوليغ الكبار والسحاكع العميا واإلدارات التابعة لمجولة ،وقج مثل

إسالم الجساىيخ التيار األقػى مغ اإلسالم الخسسي(.)9
ان

ولقج نت عغ الدياسة التي سار عمييا مرصفى كسال أتاتػرك ؼيسا يخز السؤسدة الجيشية

السؤسدة الجيشية والعمساء أقريت عغ التأثيخ في األوساط السثقفة ،فقج نجحت الدياسة الكسالية
بالتخوي لمفكخ العمساني داخل األوساط السثقفة ،لكشيا لع تحقق نجاحات كبيخة داخل األوساط

الخيؽية والقػى والتجسعات وسكان السجن البعيجة والرغيخة ،فإذا كان مرصفى كسال قج نجح في

انو فذل في تحقيق ذلظ عشجما حاول إخزا
إخزا اإلسالم الخسسي لديصخة الجولة إال ُ
اإلسالم الجساىيخي ،فعمى الخغع مغ السزايقات والقيػد استسخت تمظ الفعاليات الجيشية لمصخق

الرػؼية لكغ بذكل سخي( ،)9ولحلظ اعتبخ العمساء بأن الدياسة التي يتبعيا مرصفى كسال ىي
خصػات الغاية مشيا إبعاد اإلسالم والعسل عمى إلغاء وتيسير دوره داخل السجتسع والحياة العامة

(.)8

،Serif Mardin( )9

Islam As A factor of Change and RevialModren Turkey,

.pp. 139 – 140 ،1983 ) ،(London

 )(9ىشاك الكثيخ مغ الصخق الرػؼية في تخكيا مشيا الصخيقة التيجانية تدعسيا كسال بيالفاوغمػ ،والصخيقة
الشقذبشجية ندبة الى مؤسديا بياء الجيغ الشقذبشجي والتي ساىع مخيجييا في ما عخف ب ( حخب التحخيخ الػششية

التخكية ) بيغ عام  9198-9191ثع انقمبػا عمى مرصفى كسال بعج ان تبشى العمسانية مسا دفعيع إلى السداىسة

في االنتفاضات بػجو الشطام ،إضافة إلى الصخيقة القادرية والتي تدعسا خيخي أفشجي والصخيقة الخفاعية إضافة إلى
العجيج مغ الصخق الحخكات الرػؼية ومشيا الصخيقة الشػرسية ،ندبة الى بجيع الدمان الشػرسي ،كحلظ الصخيقة
البكتاشية والدميسانية والسػلػية .لمسديج يشطخ :لػكاسبػاليت ،الحخكات الجيشية الدػداء التي تحيط بشا ،ارشيف

مخكد الجراسات االقميسية ،جامعة السػصل ،) 9113،ص 81؛ خميل إبخاـيع الشاصيخي ،التصػرات السعاصخ في
العالقات العخبية التخكية  ،مصبعة الخاية(،بغجاد ،)9119،ص ص.81-89

 )( 8لقج كانت الكثيخ مغ الدياسات التي يشفحىا مرصفى كسال أتاتػرك معادية ومتحاممة بذكل كبيخ عمى
اإلسالم ،فشججه اصجر قانػن في عام  9189نز عمى ان يكػن مدجج واحج في كل  199متخ فتع مغ خالل
ىحه القانػن تيجيع الكثيخ مغ السداجج التي لع يكغ وجػدىا مصابق ليحا القانػن أو تع استخجاميا كسخازن ،لمسديج
يشطخ :مرصفى حمسي ،األسخار الخؽية وراء إلغاء الخالفة اإلسالمية ،دار الكتب العمسية(،بيخوت،)9994 ،

.944
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لكغ عسمياً فإن مدألة رفس تمظ الثػرة الثقاؼية التي قادىا أتاتػرك كانت غيخ مسكشة ،بدبب
افتقارىا لشطام ديسقخاشي عمساني جاد يكػن ضامغ لحلظ ،فداىع ىحا األمخ عمى ؾيام الكثيخ مغ
االنتفاضات ذات الربغة الجيشية السعادية لمدمصة (.)9

وقج شيجت العمسانية مشح أوائل العذخيشيات إلى نيايات األربعيشيات اتداعاً ونذاشاً متصخفاً

بحيث أصبحت ىي السيدة الدائجة داخل السجتسع التخكي وتحجيجاً الفئات السثقفة ،وقج سعى
مرصفى كسال أن يكػن شابع الجولة قػمياً بعيجاً عغ الجيغ ،إذ بقى حدب الذعب الجسيػري وىػ
السشطسة الدياسية الخسسية لمجولة التخكية والحي يجيخ الذؤون العدكخية والسجنية ويخكد عمى بشاء
وتأسيذ الشطام التعميسي وتشسية اإلحداس والذعػر بالسدؤولية في إشار الػششية داخل صفػف
جيل الذباب الشاشئ ،فشت عغ ذلظ والدة جيل ججيج ،مشقصع عغ الثقافة اإلسالمية ويفتقخ إلى

السعمػمات والتاريخ اإلسالمي بذكل كبيخ ،وليحا اخح الكثيخ مغ السثقفيغ األتخاك يشطخون إلى
العمسانية االتاتػركية باعتبارىا محىب يتفق ويشدجع بذكل تام مع تصمعاتيع مؤمشيغ بزخورة

إخزا السؤسدات الجيشية لديصخة وإدارة الجولة ،حتى صاروا يعجون إي انحخاف وخخوج عغ
عمسانية أتاتػرك تخمف ورجعية (.)9

وخالفاً لكثيخ مغ الجول ذات الربغة العمسانية التي ال تتجخل فييا الحكػمات بالذؤون
شبقت في تخكيا مكشت الجولة مغ إن تتجخل بذكل مباشخ في شؤون
الجيشية ،فإن العمسانية التي ُ
السؤسدة الجيشية ،فقج كانت السؤسدة الجيشية التي تتبع الجولة ىي مغ تتكفل بتأميغ السػرد
السالي لمسؤسدات الجيشية ،والديصخة عمى السفتيغ والخصباء والذخريات الجيشية واإلسالمية
إضافة إلى أئسة السداجج ،وقج اعتبخ ىحا الػاقع بأن كل ىؤالء مػضفيغ يتع تعيشيع مغ جانب

الجولة ومغ ثع يتقاضػن رواتبيع مشيا ،إضافة إلى ذلظ فقج سيصخ أتاتػرك عمى مؤسدة األوقاف
فأصبحت تتبع جياز حكػمي عخف باسع ( مجيخية األوقاف العامة ) (.)8

أما في إيخان فقج حخص رضا شاه عمى الؿيام بإجخاءات ميسة في سبيل تقميز نفػذ ىحه

السؤسدة وسيصختيا الجيشية بعج سيصختو عمى الحكع خاصة في مجال القزاء والتعميع ،فسثالً مشع

 )(9لقج حجث ت انتفاضات كثيخة مغ االنتفاضات مشيا عمى سبيل السثال انتفاضة الكخد في عام  ،9191بؿيادة
الذيخ سعيج بيخان الشقذبشجي في شخق تخكيا والتي عبخت عغ مصالب قػمية وديشية ضج الدياسات االتاتػركية،
واستسخت ىحه االنتفاضة حتى عام  ،9183لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :نػال عبجالجبار سمصان ،التصػرات
الدياسية الجاخمية في تخكيا  ،9139 – 9119أشخوحة دكتػراه ،كمية التخبية ،جامعة السػصل ،9999 ،ص
.18

 )(9جخاىام فػلخ ،الحخكات اإلسالمية في تخكيا ،تخجسة :جسيل نكتل ،دار وائل (،بيخوت ،)9184 ،ص.3
 )(8السرجر نفدو ،ص .8

400

محاوالت مرطفى كمال أتاتورك ورضا شاه تحجيم…

السحاكع الجيشية مغ الشطخ في القزايا باستثشاء بعس اإلحكام البديصة خاصة تمظ الستعمقة

بدواج السدمع مغ غيخ السدمسة وبالعكذ ،وفي عام 9189م قام بتقميز السجارس الجيشية بشدبة

كبيخة ففي أواخخ عيجه لع يتجاوز عجد شالبيا سػى ( ،)834ثع قام بسرادرة ارض الػقف

التابعة عائجيتيا لألمام الخضى في مجيشة مذيج ،مسا ولج ردة فعل مزادة مغ قبل رجال الجيغ

وتع إعالن الجياد لسجابية تمظ التجخالت ،اال انو تع قسع ىحه الحخكة السعارضة مغ رضا شاه

بذجة ،وعمى أثخىا حجث الخالف بيغ األسخة البيمػية والسؤسدة الجيشية (.)9

ثع جاءت الزخبة القاصسة لسػارد السؤسدة الجيشية عام 9181م عشجما استػلى رضا شاه

بيمػي عمى مستمكات األوقاف التي تتبع السؤسدة الجيشية ،وكانت احج أعسجة استقالليع السالي

بعيجاً عغ الجولة ،ومغ خالل ىحا اإلجخاء فقجت ىحه السؤسدة أىع مرادر الجخل الحي كان يسػل
تخخج رجال الجيغ مسغ كانػا يػجيػن
رجاليا والحي كان يدتثسخ في بشاء ودعع السجارس التي ُ
الخأي العام والسذاعخ الجيشية والخأي السجافع والسشاصخ لسرالحيع الخاصة ،ومغ ثع ىي رمد

لديصختيع الخوحية عمى السجتسع ،باإلضافة إلى ذلظ فقج تع تقميز حزػرىع وتسثيميع في
السجمذ (البخلسان) إذ أصبح عجدىع داخل السجمذ ال يتجاوز الدتة بعج إن كان يديج عمى

الثالثة والعذخون عزػاً خالل عام  9191م(.)9

وفي خصػة مدتفدة لمسؤسدة الجيشية ورجال الجيغ قام رضا شاه بفتح الجػامع الخئيدية

في أصفيان وبعس السجن األخخى إمام الدياح األجانب مغ غيخ السدمسيغ ،ثع مشع دخػل

الجراوير ال ى السجن ،بل قام بشرب تسثال خاص بو في السجن اإليخانية ،لقج أدت تمظ اإلجخاءات
لفقجان رجال الجيغ لمكثيخ مغ الشفػذ الحي كانػا يتستعػن بو عمى السدتػى االجتساعي والقانػني
والدياسي ،كان رضا شاه عمى ثقة تامة مغ قػتو بل صسع عمى عجم التخاجع أو التشازل عغ

ق اخراتو الخامية لتحجيع نفػذىع داخل السجتسع اإليخاني ،وفعالً استصا تحقيق نجاحات كبيخة في
ىحا الجانب ،إذ قام بأبعاد كل مغ يخالف ويتج أخ عمى أضيار السعارضة الى السجن البعيجة ،بل

وقام بشفي بعزيع إلى خارج البالد ،فزالً عغ زيارة زوجة رضا شاه وبشاتو لسجيشة قع والجخػل

()8
اعتبخت إساءة لمسخقج وحخمتو ،وىحا ما أثار
لحخم الديجة معرػمة  ،بغيخ حجاب الحادثة التي ُ

 )(9الدبكي ،السرجر الدابق ،ص .99

 )(9كارلتػن كػن ،القافمة ،قرة الذخق األوسط ،تخجسة :بخىان دجاني ،دار الفكخ ( بيخوت ،د ت) ،ص .498

 )(8دمحم شمػعي ،بجر وبدخ ىاز نجكي ورو ركار بيمػييا ،تخجسة :دمحم شمػعي ،جاب يازدمع ،نذخ انتذارات حق
جا بالجاي ( ،تيخان9888،ش) ،ص ،9والديجة معرػمة ىي فاشسة بشت اإلمام مػسى بغ جعفخ الكاضع ولجت
في السجيشة السشػرة عام 988ه ،تخعخعت في بيت أخييا عمي بغ مػسى الخضا ،تػفيت في مجيشة قع عام

403

زيد عناز و أ.م.د .نديبة عبدالعزيز

غزب رجال الجيغ وخجمة السخقج الحيغ انتقجوا ىحا الترخف وقام بجمب القائسيغ عمى السخقج وفي
مقجمتيع الذيخ الحي ارتقى السشبخ وانتقج مالبذ السمكة وبشاتيا ،ثع أمخ مخافؿيو بتعحيب الدجنة

بالخكالت والدياط وتػلى ىػ شخرياً تعحيب الذيخ ،ولحلظ تعتبخ ىحه الحادثة ىي بجاية

السػاجية الحؿيؿية بيغ السؤسدة الجيشية ونطام رضا شاه (.)9

وقج اعتبخ الكثيخ مغ رمػز الحػزة العمسية في إيخان ىحه الحادثة مؤشخ وسابقة خصيخة

ودليل واضح لمتػجو الحي سيعسل عميو الذاه وما يسكغ ان تتعخض لو السقجسات والسؤسدة

الجيشية مدتؿبالً ،وليحا قام البعس مغ رجال الجيغ بأصجار العجيج مغ البيانات أكجوا فييا عمى
ضخورة السحافطة عمى ثػابت اإلسالم وعجم التذبو بالغخب ،والن مخجعية قع لع تكغ مؤىمة

ومدتعجة لتمظ السػاجية مع الذاه ألنيع في الػاقع كانت أيادييع مغمػلة بحكع وجػدىع تحت سمصة
الذاه ،لحلظ قخر بعس رجال الجيغ االترال بسخجعية الشجف عمى اعتبار بان ليع الخئاسة

الجيشية العميا عمى الحػزة في قع وغيخىا متسثمة بأية الشائيشي ،مدتفتيغ مشو عغ السػقف تجاه

سياسة رضا شاه بيمػي ،وجاء جػابو باألتي " :ىي احج الصخق مغ اجل الػصػل الى ىجفيع
متسثالً باإلساءة وتذػيو اإلسالم ،وليحا فإنيع يحاولػن اثارة الفتشة والذقاق بيغ السدمسيغ ،وتقجيع

السداعجة بحلظ يعتبخ مغ اكبخ الكبائخ والسحخمات " ( ،)9وندوالً عشج ىحه الفتػى التي أصجرىا
يرعجون مغ ليجتيع وانتقادىع لدياسيات رضا شاه الستحاممة لمتػجيات
الشائيشي اخح رجال الجيغ ُ
والتيارات اإلسالمية وفي صجارتيا السػقف مغ الحجاب(.)8

استسخ رفس الدياسات التي أراد تصبيقيا الذاه مغ جانب الخصباء ورجال الجيغ ،خاصة في

مدجج جػىخ شاد(.)4

999ه ،لمسديج يشطخ ،فاشسة عمى جعفخ ،فاشسة السعرػمة اكديخ الثقافة ،دار الفكخ ( ،الكػيت9999 ،م)
ص.94

 )(9حدغ كخيع الجاف ،مػسػعة تاريخ إيخان الدياسي ،ط ،9الجار العخبية لمسػسػعات( ،بيخوت )9993 ،ص
.19

 )( 9امجج السحاويمي ،دمحم حديغ الشائيشي ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة إلى جامعة الكػفة( ،الكػفة،
 ،)9991ص .991

 )(8حدغ بيخنيا واخخون ،التاريخ الكامل إليخان ،جاب ىذتع ،انتذارات ارايان(،تيخان9891،ش) ،ص.9918

 )( 4مدجج شاد :ىػ مدجج يقع في مجيشة مذيج قخيب مغ مخقج األمام الخضا كان يحسل مكانة خاصة بدبب
احتزانو لمسخقج وىحا كان سبب مكانتو لجى اإليخانييغ ،لمسديج يشطخ :جالل الجيغ السجني ،تاريخ سياسي معاصخ

إيخان ،جاب ىججىع ،انتذارات اسالمى وابدشو بو جامعة مجرسيغ حػزة عمسية ،جمج(،9تيخان9899،ش) ،ص
.939
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الحي اصبح مخكد لجسيع السشاوئيغ لشطام الذاه ،وبعج القسع السدمح واالعتقاالت جخى اترال مغ

قبل ىؤالء السرميغ بخجل الجيغ السجعػ حديغ بغ محسػد الصباشبائي القسي( ،)9في ىحا السدجج

مصالبيغ مشو الػقف بػجو الذاه والترجي لو وعمى اثخىا تع عقج مجمذ خاص جسع مجسػعة مغ

العمساء في ىحا السدجج شمبػا بعجىا مغ خالل رسالة بعثت الى الذاه بزخورة تغييخ سياستو
السعادية والستحاممة عمى السؤسدة الجيشية والعمساء لكشيا لع تجج اذن صاغية ليع،حيشيا أصجروا

قخار بزخورة االعترام داخل مدجج جػاىخ شاد ( ،)9عمى أثخىا قخر رضا شاه تمقيغ السعترسيغ

داخل السدجج درساً وجعميع عبخة لسغ يحاول إن يقف بػجو تصمعاتو اإلصالحية ،مخسالً قػة
عدكخية قامت بسحاصختيع ،وعمى اثخىا حجثت مػاجية كبيخة بيغ القػة مغ جية والسعترسيغ

داخل السدجج مغ جية ثانية ( ،)8فأغمق السدجج الحي تجسع ؼيو الشاس مغ قبل الجشػد بؿيادة
حدغ القسي وتع اعتقالو ،وأسفخت تمظ السػاجية عغ قتل ما يقارب الثالثيغ شخراً (.)4

ولع يتػقف األمخ عشج ىحا الحج بل تع قرف السدجج فدقط عمى أثخىا الكثيخ مغ

الجخحى والقتمى ،ثع خخجت مطاىخات كبيخة مصالبة بإشالق سخاح حديغ القسي كسا شالب

الفقياء والعمساء مغ الستطاىخيغ بزخورة الرسػد بػجو إجخاءات الذاه القسعية وتحجييا ،فتع

استخجام القػة مججداً مغ جانب الجشػد مغ أجل تفخيق ىحه السطاىخات كسا تع اعتقال عجد مغ
كبار العمساء فحكع عمى البعس بالشفي خارج البالد وعحب آخخون باإلضافة الى صجور إحكام
اإلعجام عمى البعس مشيع ،لكغ بدبب تجخل عمساء الشجف واحتجاجيع عمى ذلظ تع استبجال

حكع اإلعجام إلى الشفي خارج البالد ( ،)1وبدبب اعتقاد األصفياني بأن سياسات الذاه األخيخة

 )(9ىػ حديغ بغ محسػد الصباشبائي القسي السمقب بأغا ولج في مجيشة قع (9184-9311م) ،فؿيو إيخاني تتمسح

عمى يج مجسػعة مغ رجال الجيغ مشيع السيخ از دمحم حدغ االشتياني ،سافخ الى سامخاء ودرس عمى يج دمحم تقي

الذيخازي ،ثع ذىب الى الشجف عام  ،9318ثع أرسمو الذيخازي الى مجيشة مذيج اإليخانية لمتجريذ فييا ،اال انو
مػقفو السعارض لحادثة مدجج كػىخشاد 9181م ،ومشع الحجاب كان مزاداً لحكػمة رضا شاه ،ليعتقل بعجىا ثع
ييجخ الى العخاق وسكغ في كخبالء ،تفخد لسجة قريخة كسخجع بعج وفاة أبػ الحدغ األصفياني ،تػفي في بغجاد

ونقل الى الشجف ودفغ فييا .البجيخي ،السرجر الدابق ،ص .981

 )(9السجني ،مشبع قبمي ،ص .938

 )(8شاىخ خمف البكاء ،التصػرات الجاخمية في إيخان  ،9141 – 9149بيت الحكسة( ،بغجاد )9999 ،ص .18
 )(4دمحم ،السرجر الدابق ،ص .491

 )(1آرونج_ابخاـيسيان  ،تاريخ إيخان الحجيثة ،تخجسة :مججي صبحي ،عالع السعخفة(الكػيت )9994 ،ص .89
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سػف تشيي اإلسالم داخل إيخان عسل عمى قمب الذار اإليخاني ضجه ،ولحلظ سعى لجسع

واستقصاب وتعبئة رجال الجيغ لمتأثيخ عمى مؤيجييع ضج سياسات رضا (.)9

ومغ الالفت ىشا اإلشارة الى استخجام األصفياني لميجة شجيجة وقاسية في الخصابات

التي وجييا إلي رضا شاه ،يححره مغ مػبة سياساتو في إشارة واضحة لإلستخاتيجية التي سعى
إلييا مع رضا شاه ،وفي إحجى رسائمو التي جاء فييا " :إن السشكخات الجيشية والشػاىي اإلسالمية
تسارس بذكل عمشي في كافة إنحاء إيخان ،وان الكثيخ مغ االىانات تػجو إلى العمساء ،إضافة إلى

مشع السبمغيغ مغ األمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ ومغ فػق السشابخ ،وأخذى ان استسخت تمظ
األوضا ستؤدي إلى عريان وتسخد عام في كافة البالد " (.)9

ومغ اجل تػحيج السػقف ضج إجخاءات رضا شاه قام األصفياني بالتشديق مع مخجعية

الشجف ،مغ خالل إرسال البخؾيات مغ جانبو إضافة إلى دمحم حديغ الشائييغ ،ورد فييا " :لقج

تأثخنا بذكل كبيخ وان قمػبشا يعترخىا األلع بدبب ما يجخي ولػ تػفخ لجيشا الحل ...الحي يداعج

عمى رفع السفاسج وال يؤدي الى الجمار والخخاب أو االضصخاب داخل البالد لكشا عمى أتع

االستعجاد مغ اجل الفجاء والتزحية ( ،)8وقج ازداد غزب األصفياني عمى الذاه خاصة بعج

ؾيامو بتعصيل الجستػر إضافة إلى إعجام الكثيخ مغ الذخريات السعخوفة بسعارضتيا لحكسو

وتبشيو سياسة بػليدية لقسع السشاوئيغ لو ،فصالب مغ الذاه تغييخ تمظ الدياسات ( ،)4لكغ رضا
شاه تػجذ كثي اًخ مسا اعتبخه تجخل مغ جانب األصفياني في شؤون إيخان الجاخمية ،معتب اًخ إياه مغ
بيغ األوراق الزاغصة والتي يدعى لمتخمز مشيا ،وجاء رد الذاه عمى األصفياني كاألتي " :إن

ىؤالء الحيغ لع يصيعػنا وتسخدوا عميشا ولع يقفػا مع خصػاتشا اإلصالحية مغ األفزل ليع ان

يشتحخوا مغ أجل ان تتخمز األمة مغ شخىع"(.)1

ثع اصجر الشائيشي واألصفياني فتاوى تحخم قانػن التجشيج اإللدامي الحي أمخ الذاه بتشفيحه

مصالبيغ الذعب اإليخاني بسقاشعة ىحا القانػن ،وعمى اثخ ىحه الفتاوى عقج الذاه مع أركان نطامو

 )(9ىاشع ؼياض الحديشي ،بحػث ودراسات عغ عمساء إيخان ،ج ،9دار الػحجة اإلسالمية ( ،بيخوت،)9131 ،
ص .991

 )(9الشجفي ،السرجر الدابق ،ص .931
 )(8السرجر نفدو ،ص .91

 )(4كامل سمسان الجبػري ،الديج ابػ الحدغ األصفياني ،ج  ،8دار الزياء لمصباعة والشذخ( ،بغجاد)9991 ،
ص .931

 )(1نعسة هللا قاضي شكيب ،عمل سقػط حكػمة رضا شاه بيمػي ،جاب اول ،نذخ انتذارات خيام،
(تيخان9889،ش) ،ص.88
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لجراسة ما ىػ اإلجخاء األندب واألفزل ليحه السذكمة ،فخخجػا بخؤية إن يقػم القشرل اإليخاني

باالترال بسخاجع وعمساء الشجف يخبخىع بأن مجمذ الشػاب ىػ مغ قام بإصجار ىحا القخار ،ولكغ

السخاجع أصخوا عمى رأييع (.)9

دور
وبيحه الصخيقة أصبح األصفياني يسثل العؿبة الكأداء لدياسات الذاه إذ كان لسػقفو ىحا ا

كبيخ عمى الذار اإليخاني ،ونت عغ ذلظ تجاىال واضحا مغ جانب رضا شاه ألراء ومػاقف
ا

مخاجع الشجف ،فقج امزي قانػن التجشيج اإللدامي ،مسا نت عشو حجوث احتجاجات واسعة مغ

ق بل اإليخانييغ خاصة أىالي أصفيان ،الحيغ تع تيجيخ الكثيخ مغ عمسائيع وتعصيل الرالة

والسجارس داخميا ،فقام الشائيشي وتطامشاً مع أىالي أصفيان بتعصيل الجروس في مجيشة الشجف،
خاصة بعج االحتجاجات التي شيجتيا الشجف مغ قبل الصالب الحيغ يجرسػن فييا بعج تجسعيع
أمام مشدل الشائيشي والحي بجوره أعمغ تزامشو مع عمساء أصفيان واعجاً إياىع بالعسل مغ اجل حل
مذكمتيع (.)9

ولع يكغ مدتغخباً إن يبجي الدفيخ البخيصاني خػفو وقمقو بدبب ىحه اإلجخاءات ،اذ كتب إلى

و ازرة الخارجية البخيصانية قائالً " :إن الذاه يحصع قػة ونفػذ الساللي .....وأصبح اآلن ال يػجج

شيء يعػض عغ الجيغ سػى وششية كاذبة مديفة ربسا تسػت مع الذاه مخمف ًة االضصخابات
وراءىا " (.)8
حققو كالىسا في إقراء السؤسدة الجيشية.
ثالثاً_ مجى الشجاح الحي
ُ
كانت ىحه اإلجخاءات دليال واضحا عمى التعاون الثقافي وسياسة االستبجاد التي مارسيا

مرصفى كسال ورضا شاه لتصبيق الفكخ العمساني وإضعاف السؤسدة الجيشية في كال البمجيغ،

ان ما يسيد التجخبة التخكية عغ التجخبة اإلصالحية في إيخان وبؿية الجول اإلسالمية ،بأنيا أعمشت

عغ " عمسانيتيا " بذكل مباشخ وصخيح بعج زوال الدمصشة العثسانية ومغ دون تخدد ،ومغ ثع

فدخت تمظ " العمسانية " ايجيػلػجياً بصخيقة تجعل تخكيا غيخ خاضعة لمشي اإلسالمي (.)4

 )(9فخزانو نيكػبخش ،يجرسي عسمكخد سياسي ايت هللا الحاج عبجالكخيع الحائخي يددي ،جاب اوب ،نذخ مؤسدة
انتذارات اميخ عمي( ،تيخان 9839،ش) ،ص .911

 )( 9امجج السحاويمي ،دمحم حديغ الشائيشي ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية ،جامعة الكػفة ،9991 ،
ص .989

p. 41 ،1982) ،New jersey،Abrahamian, E, Iran between tow Revolutions) .((8

 )( 4عقيل سعيج محفػظ ،ججليات السجتسع والجولة في تخكيا ،مخكدة اإلمارات لمجراسات والبحػث اإلستخاتيجية،
(ابػ ضبي91 ، )9993 ،
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ومغ الججيخ بالحكخ ان مػقف السصالبيغ باإلصالح والحجاثة في إيخان لع يدتػعبػا الفػارق

بيغ التجخبة التخكية بدعامة مرصفى كسال أتاتػرك والػاقع السػجػد داخل إيخان وتعقيجاتو ،لقج

كان االختالف واضحاً في كال التجخبتيغ إذ تستعت السؤسدة الجيشية في إيخان بسكانة خاصة
تسيدت بيا عغ التجخبة التخكية مغ خالل عػامل متعجدة خاصة ؼيسا يتعمق بالجانب االقترادي،

فقج ساىع ىحا الجانب بجرواً رئيدياً في التأييج الحي تستعت بو مشح زمغ بعيج ،وذلظ مغ خالل
امتالكيا لألراضي الدراعية فزال عغ امتالكيا لمجور والخانات والحسامات وقشػات الخي وغيخىا
مغ األمػال ،ولقج وفخت القػة االقترادية لخجال الجيغ إمكانيات استصاعػا مغ خالىا بأن يكػنػا

عمى امتجاد تاريخ إيخان جساعة مدتقمة عغ سمصة رضا شاه إلى حج كبيخ ،فقج كانػا ال يأخحون
رواتبيع مغ خديشة الجولة ،عمى الخغع مغ وجػد نطام الػقف في الجولة العثسانية الحي يقابل ما
تسيدت بو السؤسدة الجيشية في إيخان إال انو تست الديصخة عميو مغ قبل مرصفى كسال بعج تػليو

الدمصة وأصبح تحت إدارة الجولة بذكل مباشخ ،باإلضافة لحلظ كان الكبار مغ آيات هللا

مشقصعيغ عغ التػاصل مع رضا شاه بذكل مباشخ ،اال في حاالت قميمة تقتزييا الطخوف

الصارئة ،وربسا يدتثشى مغ ذلظ إمام وخصيب جامع الذاه في شيخان الحي كان يتقاضى راتبو
ويتع تعييشو مغ قبل الذاه شأنو شأن إي مػضف أخخ(.)9

وزيادة عمى ىحه االمتيازات فقج بقيت السؤسدة الجيشية ولغاية العقػد األخيخة مغ القخن

العذخيغ تديصخ عمى الجانب القزائي ،إذ كان الشطخ في كل مايتعمق بأمػر الشاس مغ
تخرريا ،باستثشاء قزايا التسخد والقتل والدخقة ،فأنيا مغ تخرز كبار رجال الجيغ والحيغ

كانت إحكاميع قصعية وال يسكغ ألحج التجخل فييا باستثشاء مخاجع الجيغ األعمى مختبة ،ويشصبق

ىحا عمى الجانب التعميسي ذو السخدود الفكخي الفعال داخل السجتسع اإليخاني ،فقج بقيت السؤسدة

الجيشية ولغاية العقج الثالث مغ القخن العذخيغ تديصخ عمى الجانب التعميسي في كافة البالد،
وعمى الخغع مغ ؾيام رضا شاه بحسمة اإلصالحات التي شالت الجانب التعميسي لكغ بقي رجال

الجيغ يحتفطػن ولفتخة شػيمة بحق تجريذ السادة الجيشية داخل السجارس الخسسية(.)9

 )(9الدبكي ،السرجر الدابق ،ص 89

 )( 9إبخاـيع خميل احسج و خميل عمي مخاد ،إيخان وتخكيا دراسة في التاريخ الحجيث والسعاصخ ،مصبعة ابغ األثيخ،
(السػصل )9131 ،،ص.931
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ومسا زاد مغ نفػذ وسصػة السؤسدة الجيشية بيغ اإليخانييغ عمى امتجاد قخون شػيمة وجػد

الطاىخة التي عخفت بسا يدسى (بو ست) ( ،)9وسبب ىحا الشفػذ واالمتيازات عامل ميع في دفع
وتذجيع كبار الستشفحيغ داخل السجتسع اإليخاني ،لالنخخاط والعسل في ىحه السؤسدة فراروا

يذكمػن جساعة ليا ؾيادتيا وؾيستيا ،وكانت الشدبة األكبخ مغ رجال الجيغ في إيخان يسثمػن
الصبقة اإلقصاعية االرستقخاشية وكبار مالكي األراضي الدراعية ،بل كان الكثيخ مشيع عمى
اترال مباشخ باألسػاق والخأسسالييغ مغ الفخس مشح ضيػرىع ،يزاف إلييع صغار رجال الجيغ

الحيغ كانػا يشتسػن في أغمبيتيع الداحقة الى الفئات الستػسصة كالتجار والحخفييغ ،وقميل مغ

الحاالت كانػا يشتسػن إلى الفئة الفالحية السيسا داخل السجتسع الخيفي وقج تحػلت إلى محخك

فعال ألي حجث كبيخ شيجتو الحياة الدياسية في إيخان ،فقج تجخمت وشالبت بإلغاء الحجود الجولية
وإلغاء المغات لمقػميات ،ولقج وقف الكثيخ مغ رجال الجيغ بػجو التديب اإلقصاعي وأيجوا الجستػر

ولع يكغ ىحا السػقف مغ باب الحخص بقجر ما كان حخصاً مشيع عمى السرالح الذخرية التي
يحخصػن عمييا ( ،)9لقج كان االختالف حاض اًخ بيغ التجخبتيغ التخكية واإليخانية بيغ قػة وضعف
والحي يسكغ ان نذيخ اليو عمى الشحػ التالي:

 -9تستعت التجخبة التخكية بالصابع التاريخي الحي جعميا راعية الخالفة اإلسالمية وما نت عشيا

ؼيسا بعج إن تكػن اإلمبخاشػرية العثسانية ،في حيغ كانت إيخان تفتقخ إلى ىحه السيدة فزالً

-9

عغ وجػد االختالف السحىبي بيغ التجخبتيغ.

كسا إن إيخان لع تكغ قج انفرمت عغ إمبخاشػرية كبيخة متخامية اإلشخاف ،كسا ىػ الحال

مع تخكيا التي تُعتبخ حالة مغايخة عغ التجخبة اإليخانية.
 -8إضافة إ لى ما تسيدت بو إيخان مغ تسازج بيغ القػمية اإليخانية ومحىب الجولة مشح ؾيام
الجولة الرفػية ،في حيغ لع تكغ ىحه الحالة مػجػدة بيغ تخكيا العثسانية وتخكيا العمسانية.

 )(9عخفت ىحه الطاىخ داخل السجتسع اإليخاني ومغ خالليا كانت تسشح الحساية الكاممة لكل خارج عمى القانػن
ولكل رافس ومعارض لمدمصة ويمجأ خالليا الى دور كبار رجال الجيغ أو بعس السداجج السعخوفة ،مغ دون أن
تتسكغ الجولة مغ اتخاذ أي إجخاءات بحقو .لمسديج يشطخ ،السحاويمي ،السرجر الدابق ،ص .931

 )(9دمحم ،السرجر الدابق،
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كسا ساىع القخب الجغخافي والجػار واالختالط الػاسع والسباشخ مع أوربا مغ قبل الجولة العثسانية

ومغ ثع لتخكيا وتأثيخ الغخب عمييا ،في حيغ لع تكغ إيخان تتستع بيحه السيدة تجعميا مجاورة

ألوربا(.)9

ومغ خالل ىحا االستعخاض لػاقع السؤسدة الجيشية في كال البمجيغ وعالقتيا بالشطع

الدياسية يطيخ الفارق بذكل أوضح ،اذ لع تكغ السؤسدة الجيشية عمى اترال مباشخ مع الدمصة

في إيخان بل كانت مشفرمة ومدتقمة عشيا ،بخالف السؤسدة الجيشية السػجػدة في الجولة العثسانية
ومغ بعجىا التخكية التي كانت عمى تػاصل دائع مع الدمصة ،فكان ليحا التسايد الجور التاريخي

الحداس والػششي مختمف بذكل كبيخ( ،)9ولحلظ فقج نت عغ ىحه اإلجخاءات خاصة في إيخان

ضيػر نػ مغ العجاء بيغ الحػزة العسمية سػاء في قع أو الشجف مغ جية وبيغ رضا شاه مغ
جانب أخخ ،التي اخح مخاجعيع باتخاذ مػاقف مشاوئة تجاه سياسات الذاه استسخت إلى نياية

حكسو عام 9149م( ،)8ومغ الججيخ بالحكخ ان غصخسة وغخور رضا شاه بيمػي وإجخاءاتو القاسية
والستذجدة كا ن ليا الجور الفاعل في سخعة سقػشو ومغ ثع عدلو عغ الحكع ،ليشتقل الحكع إلى

ولي عيجه دمحم ( ،)4وتبجأ مخحمة ججيجة مغ الحكع البيمػي ويدتسخ فييا ذات الر اخ بيغ رجال
الجيغ والسؤسدة الجيشية مغ جانب والحكػمة اإليخانية مغ جانب أخخ.

 )(9كارلتػن كػن ،القافمة ،قرة الذخق األوسط ،تخجسة :بخىان دجاني ،دار الفكخ (بيخوت ،د ت) ص .498
 )(9الشجفي ،السرجر الدابق ،ص ص .999-999
 )(8نيكػبخش ،مشبع قبمي ،ص .898

 )(4د.ك.و .ممفات البالط السمكي التدمدل  899/4111تقخيخ مغ مفػضية السسمكة العخاؾية في شيخان الى
وزراة الخارجية العخاؾية في 9ب 9ايمػل  9149الػثيقة رقع  ،933ص .911
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الخاتمة:

لقج تصمبت عسمية اإلصالح في تخكيا وإيخان تغييخات أساسية في الشطام االجتساعي

ككل ،في جسيع إبعاد ومجاالت اليياكل االجتساعية واالقترادية والدياسية ،والتي أدت
إلى تجخبة البمجان األوربية عمى أساس اإلصالح والحجاثة والحكػمات البخجػازية والػششية،
إلى إنذاء السجتسع الحجيث ،ومع ذلظ حجث اإلصالح خالل حكع مرصفى كسال أتاتػرك
ليديخ عمى خصاه رضا شاه بيمػي في إيخان ،وبدبب سيصخة الذخريتيغ عمى مرادر
الدمصة ،مع عجم القجرة عمى السجتسع السجني وتذتتو ،حجث اإلصالح في كال البمجيغ في
مشاشق كانت تؤيج وتتساشى مع بشاء وشبيعة الجولة السصمقة ،وليحا جاء امتشا الحكػمة
السصمقة عغ تػسيع السذاركة وتذكيل معارضة مشافدة ليا جعل مجال الدياسة التخكية
واإليخانية عمى الدػاء مجاالً غيخ ناجح بذكل فعال سػاء في البشاء االقترادي
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واالجتساعي ،وبعبارة أخخى فإن الجولة السصمقة في تخكيا وإيخان متسثل بالشطام الدياسي
أعاقت اإلصالح وأدت الى إعادة إنتاج االستبجاد.
بسعشى أخخ حال تذكيل الجولة السصمقة مع أعجة إنتاج االستبجاد دون تحقيق أىجاف
الحخكة اإلصالحية الجستػرية حػل سيادة القانػن والبخلسان والسذاركة الدياسية لمذعب
واستقاللية الفئات والصبقات االجتساعية ،وجسيع ىحه اإلصالحات بسا فييا السالية واإلدارية
والتعميسية والعدكخية واالقترادية ،وما إلى ذلظ ،جعمت الحكػمة السصمقة لمذخريتيغ
اقخب إلى الشسػذج الجكتاتػري االستبجادي ،وبدبب اإلخفاقات الييكمية األساسية ،فذمت
الذخريتيغ في حل األزمات بذكل نيائي خاصة بسا يتعمق باليػية والذخعية والتػزيع
والشداعات الجاخمية والخارجية الستعجدة ،وإرساء االستقخار القانػني والسؤسداتي السدتجام
تجاه الخأسسالية والسجتسع الحجيث ،فقج ضعفت العالقة بيغ الحكػمة والسجتسع خالل حكع
الذخريتيغ مغ مقاومة األنطسة وقػتيا التفاوضية ضج الزغػشات والدياسات اإلمبخيالية
خاصة الجول األوربية ،لتشتيي الذخريتيغ إلى االنقالبات العدكخية والثانية الى االستقالة
واليخوب خارج البمج.
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