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ریشففشیپ

ــز  ــتر حائ ــت بیش ــروطیت از آن جه ــخ مش تاری

اهمیــت میباشــد کــه علمــاء و مراجــع صاحــب 

ــید  ــری، س ــم حائ ــد الکری ــیخ عب ــون ش ــی همچ نام

ــد  ــید محم ــوری، س ــزدی، شــیخ فضــل اهلل ن ــم ی کاظ

طباطبایــی، ســید عبــد اهلل بهبهانــی، آخونــد خراســانی، 

میــرزای نائینــی و... و بــه صــورت کّلــی حــوزه هــای 

ــف از  ــهرهای مختل ــورها و ش ــیعه در کش ــه ش علمی

ــی  ــه صــورت رســمی و علن ــران وعــراق، ب ــه ای جمل

در برابــر آن موضــع گرفتــه و فتــاوا و احــکام شــرعی 

متفاوتــی از جهــت وجــوب و حرمــت  را در مــورد آن 

ــد. ــادر فرمودن ص

ــوده  ــن ب ــر ای ــا ب ــعی م ــه س ــد صفح ــن چن در ای

ــمند  ــات ارزش ــرات و بیان ــار خاط ــه انتش ــه بهان ــا ب ت

ــا  ــددی و ب ــد م ــید أحم ــتاد س ــت اهلل اس ــرت آی حض

ــخ  ــده در تاری ــده ش ــر دی ــر کمت ــتفاده از تصاوی اس

ــع آن  ــد و جــذاب، وقای ــا ســبکی جدی مشــروطیت، ب

ــی  ــش برخ ــع و نق ــرده و موض ــی ک دوران را بازخوان

ــم. ــی نمایی ــان را بررس ــاوای ایش ــع وفت مراج

ــخ  ــه تاری ــد ک ــه نمیباش ــن نکت ــر ای ــه ذک ــاز ب نی

ــه  ــد ک ــددی  میباش ــات متع ــروطیت، دارای صفح مش

بــدون شــک در ایــن چنــد خــط، در پــی نقــل تمــام 

ــتیم. ــوده و نیس آن نب

امید است که این تالش ناچیز، مقبول افتد.

سید محمد علوی

13 رجب 1440 قمری
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امطیی مینون مشروطیا

 توسط مظفر الدین شیه میجیپ

در پــی انتشــار عکــس مســیو نــوز بلژیکــی وزیــر 

ــا  ــس بالماســکه ب ــک مجل ــران، در ی ــرکات ای کل گم

لبــاس روحانیــت در محــرم 13۲3، آیــت اهلل بهبهانــی 

بــر منبــر رفــت و عکــس نــوز را بــه مــردم نشــان داد 

و خواســتار اخــراج و تنبیــه او شــد.

مســیو نــوز از زمانــی وارد ایــران شــد کــه مظفــر 

الدیــن شــاه قاجــار بــرای ترمیــم وضــع ورشکســتگی 

ــفرهای  ــارج س ــن مخ ــرای تأمی ــن ب ــه و همچنی خزان

تفریحــی خــود بــه فرنگســتان، یکبــار بیســت و دو نیم 

ــات  ــون من ــر ده ملی ــار دیگ ــال و  ب ــل ط ــون روب ملی

از دولــت روســیه قــرض گرفــت و بــرای وثیقــه اداره 

عکس مظفرالدین شاه در دوران جوانی
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تمــام گمــرکات ایــران، بــه غیــر از جنــوب ایــران کــه 

در منطقــه نفــوذ امپراطــوری بریطانیــا بــود را در 

قــراردادی بــه روســیه واگــذار کــرد و کشــور روســیه 

نیــز ســه نفــر مستشــار مالــی بلژیکــی بــه ســرکردگی 

مســیو نــوز را بــرای اداره گمــرکات بــه ایران فرســتاد،  

و وی نیــز بــا وضــع مقرراتــی بــه نفــع تجــار روســی 

ــی  ــه نارضایت ــی، زمین ــه ضــرر تجــار ایران ــًا ب و طبیت

ــه  ــم آورد، عریض ــی را فراه ــان ایران ــار و بازاری تج

ــت  ــت وق ــه حکوم ــان ب ــدد تجــار و بازاری ــای متع ه

شــاهدی غیــر قابــل انــکار از وقایــع آنزمــان میباشــد.

بــه وضــوح روشــن اســت کــه بالماســکه و لبــاس 

روحانیــت، تنهــا بهانــه ای بــرای علنــی نمــودن 

مخالفــت بــا وضعیــت موجــود در ایــران توســط 

ــت. ــوده اس ــیار ب ــارز وهوش ــت مب روحانی

ــام  ــارزه ای تم ــی مب ــت اهلل بهبهان ــس آی  از آن پ

ــا  ــد و ب ــدارک دی ــت اســتبدادی ت ــا حکوم ــار را ب عی

ت( به همراه 
نوز )راس

ش پریم با عبا و 
همکار

عمامه و قلیان
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ــران از  ــد ته ــار مجته ــرای چه ــی ب ــال پیام های ارس

آنهــا یــاری خواســت کــه از میــان ایشــان، فقــط آیــت 

ــت و  ــوت او را پذیرف ــی دع ــد طباطبای ــید محم اهلل س

ــت  ــزل آی ــان 13۲3 در من ــد در ۲۵ رمض ــدی بع چن

ــن دو  ــی ای ــان همبســتگی و همراه ــی پیم اهلل طباطبای

مجتهــد بــا یکدیگــر اســتوار شــد. اهمیــت ایــن پیمــان 

ــش  ــاز جنب ــروی آن را آغ ــه کس ــود ک ــدی ب ــه ح ب

ــده اســت.  مشــروطه خوان

امــا بــه تحقیــق بایــد انقــالب مشــرئطه را مرهــون 

ــرزای  ــط می ــو توس ــم تنباک ــوای تحری ــون فت و مدی

ــروزی در نهضــت  ــا پی ــه ب شــیرازی دانســت، چــرا ک

تنباکــو، مــردم و بازاریــان بــه ایــن یقیــن رســیدند کــه 

میتــوان در مقابــل شــاه و حکومــت شاهنشــاهی ایــران 

ایســتادگی کــرد و بــه پشــتوانه روحانیــت و مرجعیــت، 

دســتیابی بــه مطالبــات بــه حــق، امــکان پذیر میباشــد.

فتــوای تحریــم تنباکــو توســط حــاج محمــد کاظــم 

جوابیه آیت اهلل میرزا محمدحسن شیرازی دائر بر لغو 

منع استعمال تنباکو در صورت رفع امتیاز آن 
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استفتاء از آیت اهلل میرزا محمدحسن شیرازی درباره 

استعمال تنباکو و یا رفع امتیاز، همراه با پاسخ نامبرده 

در حاشیه نامه مبنی بر حرام بودن آن به هر شکل 

و عدم منع آن در صورت لغو امتیاز، و تأیید حکم 

توسط شیخ فضل اهلل نوری

تلگراف ناصرالدین شاه به ظل السلطان دائر بر اظهار 

تعجب از تحریم استعمال تنباکو و مخالفت مردم با 

بانک و بیگانگان و تهدید مردم به اتخاذ تصمیماتی 

دیگر درصورت دخالت در امور کشور
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استفتاء از آیت اهلل محمدحسن شیرازی در مورد 

کشیدن قلیان و حکم نامبرده در حاشیه نامه مبنی بر 

حرام بودن استعمال توتون و تنباکو به هر صورت 

ممکن

استفتاء از آیت اهلل محمدحسن شیرازی در مورد کشیدن 

قلیان و حکم نامبرده در حاشیه نامه مبنی بر حرام بودن 

استعمال توتون و تنباکو به هر صورت ممکن
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ــی 1309 قمــری، از  ملــک التجــار، در جمــادی األول

طــرف میــرزای شــیرازی مرجــع تقلیــد شــیعیان جهان، 

ــن  ــه پــس از آن ناصرالدی ــران انتشــار یافــت، ک در ای

ــا  ــرار داد خــود را ب ــا ق ــد ت ــور ش ــاه قاجــار مجب ش

پرداخــت غرامتــی ســنگین لغــو نمایــد.

و  بــازار  متحــد  جبهــه  پیــروزی  بدینگونــه 

ــرای  ــه ای شــد ب ــو مقدم ــش تنباک ــت در جنب روحانی

انقــالب بزرگتــری کــه در انقــالب مشــروطیت متجلــی 

گردیــد، هنــوز چنــد ســالی از پیــروزی جنبــش تنباکو 

نگذشــته بــود کــه ناصــر الدیــن شــاه توســط تاجــری 

کــه از مریــدان ســید جمــال الدیــن اســد آبــادی بــود 

بقتــل رســید و بــا کشــته شــدن او کمــر سلســه قاجاریه 

شکســت، ناصــر الدیــن شــاه یــک قرضــه یــک کــرور 

تومانــی کــه بــرای پرداخــت غرامــت کمپانــی تنباکــو 

از خــارج گرفتــه بــود، و یــک جبهــه متحــد و بیــدار 

و یــک دســتگاه اداری ورشکســته بــرای وارث تــاج و 

اوضاع و احوال 

ت مظفر الدین 
حکوم

شاه قاجار در یکی 

ب تاریخی 
از کت

بجامانده از آن دوره.
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تخــت خــود بــه جــای نهــاد، و در ایــن میــان قحطــی 

ــدند  ــت ش ــر عل ــد ب ــود مزی ــه خ ــه نوب ــز ب ــا نی و وب

ــد،  ــی قاجــار ســخت کردن ــر دســتگاه دیوان و کار را ب

مشــکالتی کــه در طــول چنــد مــاه باعــث انقالبــی بــه 
نــام انقــالب مشــروطیت شــد.)نقل بــه مضمــون از کتــاب موانــع تاریخــی 

ــران ص 11۲( رشــد ســرمایه داری در ای

امــا پیــش از انقــالب مشــروطیت، آشــفتگی 

ــکر  ــد و ش ــدن قن ــران ش ــا گ ــران ب ــادی در ای اقتص

آغــاز شــده و روی بهــای ســایر اجنــاس تاثیــر 

ــم  ــه )حاک ــالء الدول ــان ع ــن می ــود، در ای ــته ب گذاش

تهــران( بــدون توجــه بــه علــت گرانــی، بــرای تثبیــت 

ــید  ــه س ــر از جمل ــد تاج ــکر، چن ــد و ش ــت قن قیم

هاشــم قنــدی و حــاج اســماعیل خــان را بــه چــوب 

فلــک بســته بــود و بــه تبــع بازاریــان بــه روحانیــون 

متوســل و ملتجــی شــدند، بازارهــای شــهر را بســتند 

و اعتــراض و اعتصــاب و تحصــن در حــرم حضــرت 

تصویری کمتر دیده شده از 

مظفرالدین شاه قاجار در میان 

پادشاه بریتانیا ادوارد هفتم و 

ملکه الکساندرا در سفر دوم 

فرنگستان در سال 1902 

میالدی.
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ــد.  ــاز ش ــم آغ ــد العظی عب

بــه دنبــال ایــن قضایــا حــدود چهــارده هــزار نفــر 

از کســبه و بازاریــان و پیشــه وران بــه تشــویق تجــار و 

بــا حمایــت مــادی آنــان در ســفارت انگلیــس متحصن 

شــدند، پــس از آن نیــز بازاریــان در دیگــر شــهرهای 

ــد و عمــاًل چرخهــای  ــران، بازارهــا را تعطیــل کردن ای

اقتصــاد شــهری کشــور از کار افتــاده وســرانجام مظفــر 

ــه پذیــرش فرمــان مشــروطیت  الدیــن شــاه مجبــور ب

در تابســتان ســال 13۲4 قمــری شــد.

ــن شــاه در حــرم حضــرت  ــه ناصرالدی از روزی ک

ــل  ــه قت ــی ب ــرزا رضــای کرمان ــم توســط می عبدالعظی

رســید )1۲7۵( تــا امضــای فرمــان مشــروطه )1۲8۵( 

ده ســال بیشــتر طــول نکشــید.

ــی )1۲69  ــال 1۲31شمس ــاه در س ــن ش مظفرالدی

ــن  ــر ناصرالدی ــن پس ــد و پنجمی ــا آم ــه دنی ــری( ب قم

ــن از  ــه ت ــش از او س ــاه پی ــن ش ــاه بود.ناصرالدی ش

عکسی که عبداهلل قاجار در استودیوی شخصی خود از 

مظفرالدین شاه قاجار برداشته است.
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فرزنــدان خــود را بــه عنــوان ولیعهــد تعییــن کــرد کــه 

هــر ســه در کودکــی در گذشــتند و کامــران میــرزا کــه 

ــن  ــه علــت ای ــود، ب ــن شــاه ب ــارم ناصرالدی پســر چه

کــه مــادرش از قاجاریــه نبــود، بــه ولیعهــدی انتخــاب 

نشــد و نوبــت بــه مظفرالدیــن میــرزا رســید. وی در 18 

دی 1۲8۵ و ۵ مــاه پــس از امضــای حکــم مشــروطه 

ــد  ــازه اش مانن ــالگی درگذشــت و جن ــن ۵4 س در س

جنــازه ناصرالدیــن شــاه، در تکیــه دولــت بــه امانــت 

ــدی بعــد طبــق وصیــت خــودش  گذاشــته شــد و چن

بــه کربــال انتقــال داده شــد.

امضای فرمان مشروطیت

ــر  ــی، مظف ــری شمس ــاه 1۲8۵ هج ــرداد م  14 م

الدیــن شــاه قاجــار بــا خواســت چهارگانــه متحصنیــن 

در قــم، شــهر ری و... کــه شــمار آنــان بــه بیــش از ده 

هزارتــن رســیده بــود، موافقــت کــرد و دســتور داد کــه 

کالســکه هــای ســلطنتی و درشــکه هــای موجــود در 

ژوزف نوز مشهور به مسیو نوز یکی از اهالی بلژیک 

بود که در دوران مظفرالدین شاه قاجار به وزارت 

کل گمرکات ایران رسید و یکی از شخصیت های 

تأثیرگذار در آغاز جنبش مشروطیت بود.
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ــه شــهر ری  ــن ب ــدن متحصنی ــاز گردان ــرای ب تهــران ب

فرســتاده شــوند و در تهــران بــا عیــن الدولــه )رئیــس 

الــوزراء( بــرای اجــرای خواســت هــای خــود مذاکــره 

کننــد.  

14 جمــادی الثانــی 13۲4ق )13 مــرداد 1۲8۵ 

ش( بــود کــه مظفرالدیــن شــاه، حکومــت مشــروطه را 

کــه بــه خــط قــوام الســلطنه بود،امضــا و ابــالغ کــرد و 

بــه فاصلــه ســه روز، دســت خــط دیگــری در تأییــد 

فرمــان مشــروطیت صــادر کــرد کــه در هــر دو فرمــان، 

ــرزا  ــت می ــم وق ــدر اعظ ــه ص ــاه ب ــاب ش روی خط

ــال  ــه دنب ــه ب ــت ک ــه اس ــیر الدول ــان مش ــراهلل  خ نص

ــه فرمــان شــاه،  ــه از صــدارت ب ــاری عیــن الدول برکن

ــت  ــه نخس ــری ب ــادی االول 13۲4 قم ــم جم در هفت

ــای  ــا امض ــت ب ــی اس ــود. گفتن ــیده ب ــری رس وزی

ــاخته  ــر س ــدل مظف ــب ع ــروطیت، ترکی ــان مش فرم

ــت  ــر 13۲4 اس ــد، براب ــروف ابج ــق ح ــه طب ــد ک ش

میهمانی بالماسکه 

خارجی های 

مقیم ایران و 

خانواده هایشان با 

ف نوز
حضور ژوز



امطیی مینون مشروطیا المشروطة کفر 28 29 

ــان مشــروطه اســت  ــری امضــای فرم ــخ قم ــه تاری ک

کــه اشــاره ظریفــی بــه عدالــت مظفرالدیــن شــاه دارد. 

ــر روی لوحــه ای نوشــته شــد و پــس  ایــن ترکیــب، ب

ــر ســر آن جــای  ــی مجلــس شــورای ملــی ب از برپای

گرفــت. بدینســان نشــانگر مشــروطیت و یــادآور نــام 

ــده  ــاه اجراکنن ــده و نخســتین پادش ــاه امضــا کنن پادش

ــود. آن ب

فرازی از فرمان مشروطه

 جنــاب اشــرف صدراعظــم، از آنجــا کــه حضــرت 

باریتعالــی جل شــأنه سررشــته ترقــی و ســعادت 

ــا  ــت م ــف کفای ــه ک ــران را ب ــه ای ــک محروس ممال

ــوق  ــظ حق ــا را حاف ــون م ــخص همای ــپرده و ش س

ــرار  ــان ق ــق خودم ــای صدی ــی و رعای ــه اهال قاطب

ــتخط  ــن دس ــب ای ــه موج ــه ب ــت ک ــی اس داده... بدیه

مبــارک نظامنامــه و ترتیبــات ایــن مجلــس و اســباب 

ــای  ــب و امض ــق تصوی ــکیل آن را مواف ــوازم تش و ل
فرمان مشروطه به امضا مظفرالدین شاه
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منتخبیــن از ایــن تاریــخ معیــن و مهیــا خواهــد نمــود 

ــی  ــون اهلل تعال ــیده و بع ــه رس ــه ملوکان ــه صح ــه ب ک

ــدل  ــان ع ــه نگهب ــوم ک ــی مرق ــورای مل ــس ش مجل

اســت افتتــاح و بــه اصالحــات الزمــه امــور مملکــت 

ــد و  ــروع نمای ــدس ش ــرع مق ــن ش ــرای قوانی و اج

ــارک را  ــتخط مب ــواد دس ــه س ــم ک ــرر می داری ــز مق نی

ــات  ــی از نی ــه اهال ــا قاطب ــد ت ــر نماین ــالن و منتش اع

حســنه مــا کــه تمامــًا راجــع بــه ترقــی دولــت و ملــت 

ــع و مرفه الحــال مشــغول  ــی مطل ــران اســت کماینبغ ای

ــی زوال  ــس ب ــن مجل ــت و ای ــن دول ــی دوام ای دعاگوئ

ــند. باش

تأییدیه فرمان مشروطیت

ــتخط  ــل دس ــم، در تکمی ــرف صدراعظ ــاب اش جن

ــه  ــم جمادی الثانی ــه چهارده ــان مورخ ــابق خودم س

13۲4 کــه امــر و فرمــان صریحــًا در تأســیس مجلــس 

ــرای آنکــه  ــم مجــدداً ب ــوده بودی ــت فرم ــن مل منتخبی

سردر اولین مجلس ملی ایران
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ــا  ــه م ــات کامل ــت از توجه ــراد مل ــی و اف عمــوم اهال

ــس  ــه مجل ــم ک ــرر می داری ــر و مق ــند ام ــف باش واق

ــر  ــریعًا دای ــابق س ــتخط س ــرح دس ــه ش ــور را ب مزب

ــول و  ــس فص ــزاء مجل ــات اج ــد از انتخاب ــوده بع نم

ــق  ــالمی را مطاب ــورای اس ــس ش ــام مجل ــرایط نظ ش

تصویــب و امضــای منتخبیــن بــه طــوری کــه شایســته 

ــد  ــدس باش ــرع مق ــن ش ــت و قوانی ــت و و مل مملک

مرتــب بنمائیــد کــه بــه شــرفعرض و امضــای همایونــی 

ــن مقصــود  ــور ای ــه مزب ــق نظامنام ــا موشــح و مطاب م

ــرد. ــدس صــورت و انجــام پذی مق

پــس از انتخابــات، در 18 شــعبان مجلــس شــورای 

ــاح گردید. ــی افتت مل

ــتین  ــن و نخس ــی تدوی ــون اساس ــد از آن قان بع

ــور  ــا حض ــتان ب ــورا در کاخ گلس ــس ش ــه مجل جلس

ــردر ورودی  ــر س ــد و ب ــکیل ش ــاه تش ــن ش مظفرالدی

عمــارت مجلــس در میــدان تاریخــی بهارســتان 

مظفر الدین شاه در 

ش دوره 
مراسم گشای

س شورای ملی
اول مجل
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ــت. ــرار گرف ــر( ق ــدل مظف ــوی )ع تابل

مظفرالدیــن شــاه کــه بــه بیمــاری ســل دچــار بــود 

در همیــن ســال درگذشــت.

فرزنــدش  شــاه،  مظفرالدیــن  مــرگ  از  پــس 

محمدعلــی میــرزا در ســال 1۲8۵ هـــ. ش برابر 13۲4 

ــاج گــذاری نمــود. هـــ. ق ت

مظفرالدین شاه قاجار
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پاج مشروطیا توسط محمد علت شیه میجیپ

فرزنــدش  شــاه،  مظفرالدیــن  مــرگ  از  پــس 

محمدعلــی میــرزا در ســال 1۲8۵ هـــ. ش برابر 13۲4 

ــاج گــذاری نمــود. هـــ. ق ت

او بــی اعتنائــی خــود بــه مشــروطیت و نماینــگان 

ــکار  ــذاری آش ــاج گ ــم ت ــدا در مراس ــس را ابت مجل

ــزرگان  ــه از ب ــا اینک ــم ب ــرا در آن مراس ــاخت، زی س

ــی از  ــود ول ــده ب ــوت ش ــی دع ــدگان خارج و نماین

ــه  ــی ب ــه دعوت ــچ گون ــورا هی ــس ش ــدگان مجل نماین

عمــل نیامــده بــود و یکــی از آزادی خواهــان در 

مجلــس گفــت: )ســلطان ملــت اســت و بایــد از طــرف 
ــر ســرش گذاشــته شــود(. )مهــدی  ــاج شــاهی ب ملــت ت
ملــک زاده، تاریــخ انقــالب مشــروطیت ایــران، چــاپ دوم)تهــران، انتشــارات علمــی 1364( 
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ص41۲.(  ج۲ 

وقتــی صــدر اعظــم تــاج شــاهی را وارونــه بر ســر 

شــاه گذاشــت، نماینــدگان مجلــس آن را بــه فــال بــد 

گرفتنــد و حتــی بعضــی از نماینــدگان معتدل نتوانســتند 

ــاه را  ــراف ش ــتند: اط ــار داش ــد و اظه ــکوت کنن س

ــه پیشــرفت کشــور  ــد کــه راضــی ب کســانی گرفتــه ان

ــم  ــت حک ــون در مملک ــد، قان ــی خواهن ــتند و نم نیس

ــرس و  ــم ت ــی رغ ــن ســخنان را عل ــردد و ای ــا گ فرم
محافظــه کاریشــان ابــراز مــی کردنــد. )مهــدی ملــک زاده، تاریــخ 

ــران، انتشــارات علمــی 1364( ج۲ ص413(  ــران، چــاپ دوم)ته ــالب مشــروطیت ای انق

برخــورد مجلــس بــا شــاه و درباریــان وقتــی بــاال 

ــرای شــاه نیــز مقــرری تعییــن  گرفــت کــه مجلــس ب

ــتور  ــاه و دس ــم ش ــث خش ــدام باع ــن اق ــه ای ــرد ک ک

ــدگان  ــا نماین ــورد برخــورد جــدی ب ــه وزرا در م او ب
و عــدم شــرکت در پارلمــان شــد. )جــواد شــیخ االســالمی، تاریــخ 

ــران ص310(  ــی ای تحــوالت اجتماع

آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی به اتفاق آیت اهلل سید 

محمد طباطبایی در یکی از مراسم عید در دربار
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در ایــن بیــن، نماینــدگان تبریــز وارد تهــران شــدند 

ــتند  ــات او داش ــاه و روحی ــه از ش ــناختی ک ــا ش و ب

دســت بــه اقدامــات اساســی، از جملــه تشــکیل کمیتــه 

ــواه  ــلح و آزادی خ ــراد مس ــه از اف ــی ک ــالب مل انق

ــد.   ــود، زدن ــه ب ترکیــب یافت

آن هــا، تقاضاهایــی را نیــز بــه ایــن شــرح مطــرح 

کردنــد: 

الــف( شــاه پشــتیبانی خــود از اصــول مشــروطیت 

را اعــالم کنــد و قــول بدهــد بــه عنوان شــاه مشــروطه 

ســلطنت کنــد.  

ــکر(  ــگ و لش ــه )جن ــای دوگان ب( وزارت خانه ه

منســوخ و منحــل گردنــد.  

ــغل  ــه ش ــه ب ــه( در آتی ــی )بیگان ــچ خارج ج( هی

ــر  ــاوس، وزی ــد مســیو ن وزارت مشــغول نشــود )مانن

ــرکات(.  گم

د( انجمن های ایالتی و والیتی تأسیس گردند.  

وکالی انجمن آذربایجان در 

ت مشروطه در میانه 
سال نخس

ت 
حاج نظام الدوله و در دس

ت او شیخ سلیم ایستاده 
راس

ت.
اس

ب اهلل خان عکاسباشی 
حبی
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)مرتجــع  الملــک  وســاعد  نــاوس  مســیو  ه( 
دربــاری( بــر کنــار شــوند. )مهــدی ملــک زاده، تاریــخ مشــروطیت ایــران، 

ص41۵(  ج۲ 

گزارشــی کــه وزیــر مختــار بریتانیــا در تهــران بــه 

وزیــر خارجــه وقــت نوشــته، خواندنــی اســت: 

)... چارپاهائــی کــه از تهــران بــه مقصــد شهرســتآن 

هــا حرکــت مــی کردنــد، حامــل صدهــا نامه از شــاه و 

درباریــان بودنــد کــه خطــاب بــه فئــودال هــا، مالــکان 

مرتجــع و مســتبد و رؤســای ایــالت شاهســون نوشــته 

شــده بــود. در تمــام نامــه هــا شــاه طــرف داران خــود 

ــک  ــوب تحری ــه و آش ــاد فتن ــه ایج ــات را ب در والی

مــی کــرد. در خراســان بــه ترکمــن هــا یــاد مــی داد 

کــه چگونــه بــه شــهرها و آبــادی هــا حملــه کننــد. در 

شــیراز بــه قــوام الملــک دســتور مــی داد کــه چگونــه 

مــردم فــارس را بــر ضــد مشــروطه خواهــان تحریــک 

ــا  ــاء ب ــاه در خف ــه ش ــت ک ــهرت داش ــی ش ــد، حت کن

عده ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی
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تــرکان عثمانــی رابطــه برقــرار کــرده اســت و آن هــا 

ــد و  ــی کن ــران م ــه خــاک ای ــه ب ــه حمل را تشــویق ب

ــی داد،  ــام م ــا را انج ــن کاره ــه ای ــال ک ــان ح در هم

از از فکــر پایتخــت هــم غافــل نبــود و قــوای نظامــی 

ــی  ــه نهائ ــردن ضرب ــرای وارد ک ــز ب ــود را در مرک خ
آمــاده مــی ســاخت(. )جــواد شــیخ االســالمی، تاریــخ تحــوالت اجتماعــی 

ــران ص319(  ای

ــام  ــاه در آن ای ــان ش ــه ج ــد ب ــوء قص ــه س حادث

باعــث بدبینــی هرچــه بیشــتر شــاه بــه مجلــس شــد.

تقی زاده می نویسد: 

)بعــد از حادثــه بمــب، شــاه خیلــی ملــول و آزرده 

شــد و امیــد او از ســازش بــا مجلــس بــه کلــی منقطــع 

ــردن  ــن ب ــای از بی ــم مهی ــم ک ــع ک ــد و در واق گردی
ــخ  ــی زاده، تاری ــن نق ــید حس ــد...(. )س ــع ش ــر وض ــس و تغیی مجل

ــالب مشــرویت، ص۵6( ــل انق اوائ

ــاه 1۲87 شمســی)۲3  ــر م در صبــح روز ســّوم تی

محمدعلی شاه در جوانی
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ــتگاه  ــا 4 دس ــّزاق ب ــای ق ــه نیروه ــن 1908( هم ژوئ

تــوپ، ۲۵0 ســواره و ۲۵0 پیــاده در جلوی ســاختمان 
مجلــس موضــع گرفتنــد. )مهــدی ملــک زاده، تاریــخ انقــالب مشــروطیت 

ایــران، جلــد 4 ص61.( )بخشــی از مقالــه عبــاس جعفــری فراهانــی(

صدراعظم و وزراء 

ت خط 
ت تجار که دس

هیئ

س 
مشروطه را به مجل

آورده اند
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آیت اهلل سید محمد طباطباییآیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی
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اولین مشوا اپ پاج مشروطیا

 )المشروطة کفر والمشروطة طلب کیمر, میله 

مبیح وامه هدپ(

اولیــن فتوایــی کــه در رّد مشــروطیت بــه صــورت 

ــه ســید علــی  ــوط ب رســمی منتشــر شــده اســت، مرب

مجتهــد سیســتانی جــّد پــدری آیــت اهلل العظمــی ســید 

ــاکن در  ــیعه س ــزرگ ش ــع ب ــتانی از مراج ــی سیس عل

نجــف اشــرف میباشــد.

ــتانی  ــد سیس ــی مجته ــید عل ــاج س ــت اهلل ح آی

از  سیســتانی  حســینی  محمد رضــا  ســید  فرزنــد 

فقهــا و مجتهدیــن بلنــد پایــه خراســان در قــرن 

ســیزدهم و چهاردهــم قمــری بــود کــه از سیســتان بــه 

سید علی مجتهد 

سیستانی
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ــوم  ــه مرح ــود و در مدرس ــرت نم ــهدمقدس مهاج مش

ــان  ــد. ایش ــتقر گردی ــبزواری مس ــر س ــال محمدباق م

پــس از مدتــی بــرای تکمیــل دروس خــود بــه نجــف 

ــس از ســال ها  ــود و پ اشــرف و ســامرا مهاجــرت نم

ــه مقامــات واالی علمــی و  تــالش علمــی و عملــی ب

ــت. ــت یاف ــایی دس پارس

مــال  آخونــد  بــا  مشــروطه  دوره  در  ایشــان 

نائینــی  میــرزا حســین  محمدکاظــم خراســانی و 

مکاتبــه و تبــادل نظــر داشــت امــا نســبت به مشــروطه 

ــه همیــن دلیــل  ــود و ب خواهــی معتــرض و مخالــف ب

مــورد حملــه مشــروطه خواهــان قــرار گرفــت و حتــی 

ــرد. ــر ب ــه س ــدان ب ــی را در زن مدت

ــانی در  ــظ  زاده خراس ــد واع ــیخ محم ــت اهلل ش آی

ــود  ــی ب ــرد مقّدس ــان ف ــد: )ایش ــورد وی می گوی م

ــتند.  ــده داش ــه او عقی ــی ب ــهد خیل ــین در مش و مقّدس

ــود و  ــف ب ــروطه مخال ــا مش ــدت ب ــه ش ــان ب ایش

ساختمان 

س 
مجل

شورای 

ملی
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ــید  ــود. آس ــرده ب ــروف ک ــه ایشــان را مع ــن قضی همی

ــزرگ  ــر ب ــازاده پس ــوم آق ــا مرح ــهد ب ــی در مش عل

ــود،  ــدار جــّدی مشــروطه ب ــد کــه طرف مرحــوم آخون

اختــالف نظــر داشــت و دیــدگاه خــود را صریــح بیــان 

می کــرد.(

ــات  ــاب طبق ــی در کت ــزرگ تهران ــا ب ــیخ آق ش

ــد: ــن مینویس ــان چنی ــاره  ایش ــیعه در ب ــالم الش اع

)وی از شــاگردان مالعلــی نهاونــدی در نجــف 

ــامّرا   ــیرازی در س ــّدد ش ــاگردان مج ــرف، و از ش اش

ــماعیل  ــواص سیداس ــره خ ــس از آن در زم ــود. وپ ب

ــه  صــدر در آمــد و در حــدود ســال 1318 هجــری ب

مشــهد امــام رضــا )علیــه الســالم( بازگشــت و در آن  

ــه از  ــری ک ــا بهــره واف ــد و ب جــا رحــل اقامــت افکن

دانــِش و پارســایی و صــالح بــرده بــود، بــه جایــگاه 

ــت(. ــت یاف ــدی دس بلن

در زندگــی نامــه آیــت اهلل سیســتانی دربــاره پــدر 

سید محمد باقر  سیستانی پدر آیت اهلل العظمی سید 

علی سیستانی
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و جّدشــان چنیــن آمــده اســت:

ــّدس، و  ــی مق ــر( عالم ــد باق ــید محّم ــدرش )س )پ

ــیّد  ــه س ــد )عاّلم ــام، فرزن ــه ای واال مق ــادرش علوی م

ــل  ــم جلی ــود. جــّد وی عال ــی ســرابی( ب رضــا مهربان

ــود( ــتانی( ب ــیدعلی سیس ــدر )س  الق

ــر  ــید باق ــیرازی و س ــرزای ش ــاگردان می وی از ش

رضــوی در شــمار کســانی بودنــد کــه از چشــم انــداز 

فقهــی نهضــت مشــروطه را نپذیرفتنــد. اینــان مشــروطه 

را ناســازگار شــریعت مــی دیدنــد. در نــگاه ایشــان در 

اجــرای شــریعت نیــازی بــه رایزنــی نبــود. از ایــن نگاه 

ــون سرشــماری  ــرای نوشــتن قان ــت ب ــر اکثری ــه ب تکی

ــر  ــرد و مســلمان و کاف نرخگــذاری مســاوات زن و م

ــه  ــرای وزارتخان ــه ب ــتن نظامنام ــرع و نوش ــدود ش ح

ــه همیــن  ــه شــمار مــی رفــت. ب هــا خــالف شــرع ب

ــدان  دلیــل ســید علــی سیســتانی در رّد مشــروطه چن

ــه خــود  ــی در رســاله عملی ــه حت ــداری داشــت ک پای

مشــروطه خــواه نبــودن را از ویژگیهــای مرجــع 

ــود  ــیخ محم ــمندان, ش ــمرد)گنجینه دانش ــد برش تقلی

او  فتــوای   ،) شــریف رازی ج189/9 قــم مؤلــف 

ــر  ــروطة کف ــت: )المش ــهور اس ــروطیت مش ــه مش علی

ــدر(  ــه ه ــاح ودم ــه مب ــر مال ــب کاف ــروطه طل والمش

)مرجعیــت در عرصــه اجتمــاع و سیاســت/30 - 

پاورقــی( وی در شــب 13 رمضــان 1340 یــا 4۲ 

ــت  ــراب داش ــر و خ ــه ای محق ــت، خان ــات یاف وف

ولــذا کســانی کــه بــرای تشــییع جنــازه اش آمدنــد، تــا 

ــد. ــه ماندن ــازه در کوچ ــدن جن ــاده ش آم

آیــت اهلل مــددی در مــورد خانــدان آیــت اهلل 

سیســتانی و فتــوای ســید علــی سیســتانی چنیــن 

میفرماینــد: )آقــا ســید محمــد باقــر پــدر آقــای 

سیســتانی دو همســر بــه صــورت طولــی و نــه عرضی 

اختیــار کــرده بودنــد و هــر کــدام شــش فرزند داشــتند 

دو پســر و چهــار دختــر و دیگــری دو دختــر و چهــار 
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ــر و  ــش پس ــتند، ش ــًا دوازده اوالد داش ــر، مجموع پس

شــش دختــر، کــه در زمــان مــا فقــط آقــا ســید علــی 

ــادی از  ــید ه ــه س ــد ک ــده ان ــادی مان ــید ه ــا س و آق

همــه کوچکتــر اســت، تکفیــر مشــروطه اساســًا از جــّد 

آقــای سیســتانی نقــل شــده اســت: )المشــروطة کفــر 

ــاح ودمــه هــدر(. ــه مب ــر, مال والمشــروطه طلــب کاف

ــل  ــدر نق ــن مص ــورد اولی ــددی در م ــت اهلل م آی

کننــده ایــن فتــوی چنیــن میفرماینــد: )ایــن فتــوی در 

ــه دســت  اصــل در یکــی از دو نوشــتار خطــی کــه ب

ــزارش کاردار  ــااًل گ ــة - احتم ــول الهوی ــردی مجه ف

ســفارت انگلســتان و یــا کاردار کنســول گــری مشــهد 

باشــد چــرا کــه قلــم رســاله بــه فارســی روان نیســت 

و واضــح اســت کــه نویســنده در اصــل فارســی زبــان 

نیســت - نوشــته شــده اســت کــه در زمــان حکومــت 

ــده  ــر ش ــز منتش ــت نی ــورت افس ــه ص ــا ب ــوی ه پهل

بــود،  چــرا کــه ایــن دو رســاله یکــی در مــورد جریان 

مشــروطه در شــمال و دیگــری در مــورد بمبــاران حرم 

امــام رضــا )علیــه الســالم( توســط روســها بــه دلیــل 

ــل  ــروطه در داخ ــداران مش ــده ای از طرف ــن ع تحص

ــه  ــع ب ــن منب ــاید نزدیکتری ــده و ش ــته ش ــرم نوش ح

وقایــع مشــروطه و علمــای شــهر مشــهد و از جملــه 

ــا ســید علــی مجتهــد سیســتانی باشــد.( فتــوای آق

ــه  ــع را ب ــرح وقای ــاله ش ــن رس ــنده در ای نویس

ــوای  ــه فت ــع، ب ــن وقای ــرده و در ضم ــر ک ــل ذک تفصی

آقــا ســید علــی مجتهــد سیســتانی اشــاره و متــن آن را 

بــه ایــن صــورت ذکــر کــرده اســت: )المشــروطة کفــر 

ــه هــدر(. ــاح ودم ــه مب ــر, مال ــب کاف والمشــروطه طل
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مشروطه و بیبیا

آیــت اهلل مــددی: )در زمــان مشــروطیت، طرفداران 

مشــروطه را بیــش از ایــن کــه کافــر و مرتــد بداننــد، 

ــه از  ــمی ک ــام رس ــتند و اته ــی میدانس ــی و ازل باب

ــا  ــه مشــروطه چــی ه ــن مشــروطیت ب طــرف مخالفی

ــان  ــه در جری ــی ک ــا جای ــود، ت ــت ب ــد بابی وارد میش

ــتبدین  ــا، مس ــی ه ــروطه چ ــط مش ــران توس ــح ته فت

ــود  ــای خ ــنگر ه ــان س ــروطیت از می ــن مش و مخالفی

فریــاد میزدنــد: )بابــی هــا دســت از ســر مــا و مملکــت 

ــود  ــل منشــی ب ــه دلی ــراً ب ــن ظاه ــد(، و ای ــا برداری م

ــراز  ــود اب ــن خ ــا مخالفی ــار ب ــاه قاج ــن ش ناصــر الدی

ــن  ــس کوچکتری ــر ک ــه ه ــوی ک ــه نح ــت ب میداش

ــه بابــی  ــه حکومــت وقــت داشــت متهــم ب انتقــادی ب

میرزا یحیی نوری معروف به صبح ازل
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گــری میشــد، از جملــه کســانی کــه در طــول تاریــخ 

ــار  ــس قاج ــیخ الرئی ــری شــدند ش ــی گ ــه باب ــم ب مته

ــار  ــس قاج ــیخ  الرئی ــرزا ش ــن می ــاهزاده ابوالحس - ش

ــر  ــلطنه پس ــام  الس ــرزا حس ــی می ــد تق ــد محم فرزن

ــاده  ــوق الع ــرد ف ــه ف ــود ک ــار - ب ــاه قاج ــی ش فتحعل

ای در شــعر و در فکــر و در منبــر و ســخنوری بــود(

ــاغ  ــن ب ــای انجم ــی از اعض ــس یک ــیخ الرئی ش

ــود  ــه انقــالب مشــروطیت ب ــا اعضــای کمیت میکــده ی

کــه انجمنــی ســّری متشــکل از تعــدادی از مشــروطه 

خواهــان بــود و در راســتای حــذف حکومــت قاجــار 

ــی  ــف تاریخ ــع مختل ــق مناب ــرد، مطاب ــت میک فعالی

حــدود نیمــی از اعضــای ایــن انجمــن بابــی بوده انــد. 

ــن  ــن انجم ــظ از اعضــای ای ــن واع ــال الدی ــید جم س

می گویــد: تفکــرات بابــی ازلــی بــر آن انجمــن حاکــم 

بــود و بیشــتر حاضــران، آن گونــه می اندیشــیدند. 

ــوبان  ــان منس ــن در می ــن انجم ــای ای ــی از اعض برخ

شیخ الرئس قاجار
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ــی  ــتند و برخ ــرار داش ــح ازل ق ــببی صب ــبی و س نس

نیــز در گذشــته، بــه قبــرس رفتــه و بــا پیشــوای شــان 
ــد. )نبــوی رضــوی ســید مقــداد. )زندگــی ملــک المتکلمیــن(. در  ــدار کرده ان دی

ــوم( ــخ مکت تاری

ملــک  زاده فهرســتی از اعضــای انجمــن بــاغ 

میکــده را کــه ســلیمان خــان میکــده بــه او داده بــود را 

در کتــاب زندگانــی ملــک المتکلمیــن آورده، نگاشــتن 

فایده هــای  خصــوص  در  امضــاء  بــی  مقــاالت 

ــی و  ــد طباطبای ــید محم ــیر دادن س ــروطیت، س مش

ــت و  ــا حکوم ــت ب ــه مخالف ــی ب ــداهلل بهبهان ــید عب س
را بــه اعضــای ایــن انجمــن نســبت داده اســت.) ملــک زاده, 

مهــدی. زندگانــی ملــک المتکلمیــن. 1۵7 و 1۵8 و 167.( و در کتــاب تاریــخ 

انقــالب مشــروطیت ایــران، ایــن انجمــن را بــه شــکلی 

تفصیلــی شــرح داده و تعداد بیشــتری از اعضــای آن را 

یــاد نمــوده و آن گــروه را هســته انقــالب مشــروطیت 

نامیــده و اعمــال زیــر را بــه ایشــان نســبت داده اســت:

جامعه ازلیان ایران در 

اصفهان
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ــه  ــی ب ــداهلل خراقان ــید اس ــدن س ــتاده ش 1-فرس

ــانی در  ــم خراس ــال محمدکاظ ــرای ورود م ــف، ب نج

مشــروطیت.

ــیدمحمد  ــان س ــی می ــاد و هم قدم ــاد اتح ۲-ایج

ــی. ــداهلل بهبهان ــید عب ــی و س طباطبای

بــه ســمت  تهــران  تاجــران  3-حرکــت دادن 

ــرم  ــن در ح ــت تحص ــت و در نهای ــا دول ــت ب مخالف

عبدالعظیــم )مهاجــرت صغــری(

4-تماس با روحانیون مخالف.

۵-دخالــت در پیوســتن پســر بــزرگ شــیخ 

فضــل اهلل نــوری بــه متحصنــان شــهر ری.

ــن  ــه مظفرالدی ــز ب ــای تهدیدآمی 6-رســاندن نامه ه

شــاه.

ــل از  ــه حاص ــون و نتیج ــت قان ــرح حکوم 7-ش

ــهرری. ــان ش ــرای متحصن ــان، ب ــس مؤسس مجل

8-نقش اساسی در تأسیس عدالتخانه.

آیت اهلل سید عبداهلل موسوی بهبهانی
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9-کمــک مالــی بــه مخالفــان دولــت. )ملــک زاده مهــدی. 
تاریــخ انقــالب مشــروطیت ایــران(

ــن  ــودن انجم ــّری ب ــل س ــه دلی ــم: ب ــه مه  نکت

میکــده، برخــی از مــوارد فــوق قابــل اثبــات نبــوده و 

ــند. ــی باش ــرح م ــا مط ــوررت ادع ــه ص ــط ب فق

ت 
تاالر مذاکرا

س شورای 
مجل

ملی
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انلمن بی  میبدهه بیبت یی املتا

آیا اعضاء مجمع عمومی انجمن باغ میکده، بابی یا 

ازلی بودند؟

محمدعلی شــاه بــا کمــک درباریــان در برانداختــن 

اســاس مشــروطه مــی کوشــید و دولــت تــزاری روس 

از آن دســتگاه پشــتیبانی مــی کــرد.

از طرفــی مجلــس شــورای ملــی بــه تنهایــی نمــی 

ــداران  ــی طرف ــده جوی ــکات و مفس ــت از تحری توانس

جهــت  بدیــن  کنــد،  جلوگیــری  ســابق  رژیــم 

آزادیخواهــان بــر آن شــدند کــه یــک مرکــز ســری از 

ــه وجــود  ــورد اعتمــاد ب ــده و برجســته م ــراد ورزی اف

ــد. ــرا کنن ــز را اج ــات آن مرک ــد و تصمیم آورن

صبح ازل به همراه پسرانش در قبرس
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ــل از  ــراد، قب ــن اف ــب ای ــد اغل ــر میرس ــه نظ ب

ــده،  ــاغ میک ــن ب ــکیل انجم ــروطه و تش ــان مش جری

ــی  ــه باب ــم ب ــا مته ــد ی ــی بودن ــی و ازل ــًا باب ــا واقع ی

گــری وازلــی بــودن و یــا در باقــی مــوارد مخالــف بــا 

روحانیــت ســنتی موجــود در آنزمــان بودنــد، و نســبت 

ازلــی و بابــی، بــه دلیــل مشــروطه خــواه بــودن ایــن 

ــه ایشــان داده نشــده اســت. ــراد، ب اف

برخی از افراد حاضر در جلسه باغ میکده

** ملک المتکلمین:

ــود  ــاء موج ــدی عبدالبه ــاس افن ــتخطی از عب  دس

ــی  ــای ب ــت یحی ــا )ام ــه ازلی ه ــه در آن ب ــت ک اس

ــرزا  ــن و می ــک  المتکلمی ــه مل ــه و از جمل ــا( تاخت وف

)ملــک  را  صوراســرافیل  شــیرازی  جهانگیرخــان 

الخرمیــن( و )صــور و ناقــور( نــام داده اســت. پــس از 

ــرزا  ــن و می ــس، ملک المتکلمی ــتن مجل ــوپ بس ــه ت ب

جهانگیرخــان و قاضــی ارداقــی را در باغشــاه، پــس از 

ملک المتکلمین از فعالین پیرو آیین بیانی، ازلی 

جنبش مشروطه
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ــتند. ــاه کش ــی ش ــر محمدعل ــکنجه در براب ش

مجداالســالم کرمانــی )دوســت صمیمــی اش( درباره 

او چنیــن گفته اســت: )اگــر بعضــی از عیــوب در وجــود 

او نبــود، یکــی از بــزرگان دنیــا شــمرده می شــد؛ ولــی 

افســوس کــه طمــع فوق العــاده و میــل بــه جمــع امــوال 

در مــزاج او رســوخی تمــام داشــت. گذشــته از آن در 

عهــد خــود، پایــدار نبــود؛ بلکــه خیلــی ابن الوقــت و 

ــول  ــود. هرگــز نمی توانســت از پ ــن دوره ب از اهــل ای

چشــم بپوشــد و هرگــز حاضــر نمی شــد دربــاره 

ــده  ــرر دی ــه مک ــتقامت ورزد؛ بلک ــود اس ــتان خ دوس

ــزی[، از  ــغ ناچی ــی ]مبل ــی وجه ــرای جزی ــه ب ــد ک ش

دوســتان خــود اغمــاض می کــرد و اینکــه بــا مســاوات 

و صوراســرافیل و چنــد نفــر ناطــق زبردســت خــود تا 

مدتــی راه می رفــت، جهتــش همــان بــود کــه امــالک 

ــت،  ــران داش ــه در ته ــی آنچ ــًا یعن ــاالرالدوله تمام س

ــالک،  ــدات آن ام ــرف عای ــود و مص ــرف او ب در تص

ک المتکلمین به همراه 
مل

ش.
فرزند

ک المتکلمین در 
تصویر فرزند مل

ت 
کنار زندانیان دوران مشروطی

نیز دیده میشود.
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ــاز  ــی، ب ــن حال ــود. در چنی ــارف ب ــم مص ــن قس همی

ــی  ــت و گاه ــلطان می رف ــرف ظل الس ــه ط ــی ب گاه

ــر در  ــاید اگ ــت و ش ــی می گرف ــلطنه انعام از شعاع الس

ــاالرالدوله را  ــد س ــل می ش ــرفتی حاص ــه اش پیش نقش

ــای  ــب اقتض ــرد و کار را برحس ــوش می ک ــم فرام ه
وقــت و زیــادی رشــوه مقــرر می نمــود( )مجداالســالم کرمانــی؛ 
ــی،، ج 3، ص 499 و ج  ــالم کرمان ــداد،، ج 4، ص 347 و ناظم االس ــدی بام ــل از: مه ــه نق ب

4، ص ۲06(

ــم  ــن در متم ــک المتکلمی ــددی: )مل ــت اهلل م آی

زمــان  در  و  ق   1325 ســال  در  اساســی  قانــون 

مشــروطیت بســیار فعــال بــود و نقــش ویــژه ای 

داشــت، کــه مرحــوم ســید کاظــم یــزدی توســط شــیخ 

فضــل اهلل نــوری متممــی را بــرای نظــارت پنــج نفــر 

از فقهــا و مجتهدیــن بــر مجلــس، پیشــنهاد دادنــد کــه 

پذیرفتــه شــد. نــام ملــک المتکلمیــن هــم در بیــن بابی 

هــا وجــود داشــت هــم بــه عنــوان فراماســونری مطــرح 

شیخ احمد روحی از یاران سید جمال الدین و شیخ 

هادی نجم آبادی، یکی از نویسندگان کتاب هشت 

بهشت از پیروان کتاب بیان و داماد میرزا یحیی نوری 

صبح ازل بود.



انلمن بی  میبدهه بیبت یی املتا المشروطة کفر 78 79 

ــام  ــت ن ــه گذش ــروطه چ ــاب در مش ــد، در کت میش

ــونر  ــان لیســتی از فراماس ــن را در می ــک المتکلمی مل

ــد( هــا ذکــر میکن

** سید جمال الدین واعظ:

 از رهبــران جنبــش مشــروطه ایــران و پــدر 

بــود.  ایرانــی  نویســنده  جمــال زاده،  محمدعلــی 

جمال الدیــن واعــظ اصفهانــی پــس از واقعــه بمبــاران 

ــه  ــن ب ــد رفت ــه قص ــدل و ب ــاس مب ــا لب ــس ب مجل

ــه  ــک ک ــه مظفرالمل ــده و ب ــدان ش ــی هم ــف راه نج

یکــی از دوســتان وی بــود پناهنــده گردیــد ولــی وی 

ــتاد  ــرد فرس ــه بروج ــوده و او را ب ــت نم ــه او خیان ب

ــم  ــط حاک ــار توس ــاه قاج ــتور محمدعلی ش ــه دس و ب

ــد.  ــته ش ــهر کش ــن ش ــرد در ای بروج

از جرم هــای او مشــارکت در نــگارش کتابچــه 

)رؤیــای صادقــه( بــود. فرزنــدش محمــد علــی جمــال 

زاده در زندگینامــه ای کــه بــه ضمیمــه زندگــی رضــا 

سیدجمال واعظ اصفهانی
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شــاه بــه قلــم محمــد رضــا پهلــوی در کتــاب مــردان 

ــاره  ــن ب ــت در ای ــده اس ــر ش ــاخته منتش ــود س خ

مینویســد: )در همــان اوقــات ســید بــه همدســتی چنــد 

ــاله ای  ــود رس ــی خ ــران اصفهان ــتان و همفک از دوس

نوشــت بــه اســم )رؤیــای صادقــه( در فجایــع اعمــال 

ــان  و  ــاکار اصفه ــم و علمــای ری رجــال فاســد و ظال

بــه دســتیاری میــرزا حســن خــان مشــیر الدولــه کــه 

آنوقــت لقــب مشــیر الملکــی داشــته آن را در هشــتاد 

نســخه پنهانــی بــه چــاپ میرســاند و منتشــر میســازد(

ــی  ــه ازل ــه ب ــود ک ــانی ب ــه کس ــز از جمل  وی نی

ــد  ــدش محم ــه فرزن ــی ک ــا جای ــود ت ــم ب ــودن مته ب

ــزاده مینویســد: )راقــم ایــن ســطور روزی  علــی جمال

ــاهد و  ــان ش ــاه اصفه ــدان ش ــع در می ــان موق در هم

ناظــر گــروه انبوهــی از مــردم گردیــد کــه دو نفــر آدم 

بلنــد قــد و قبــا پوشــیده را بــا ســروپای برهنــه آتــش 

ــک  ــه ی ــخصی ک ــد و از ش ــت میکردن ــد و لعن میزدن

سیدجمال واعظ اصفهانی
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پیــت نفــت در دســت داشــت در مقابــل یکصــد دینــار 

ــر ســر و صــورت آن  ــده ب جــام کوچکــی نفــت خری

ــر  ــان خب ــه کن ــد، دوان دوان و گری ــر میریختن دو نف

ــه  ــه در محل ــزد قاضــی ک ــرا ن ــردم. م ــادرم ب ــه م را ب

علینقــی آقــا در همســایگی مــا منــزل داشــت و زنــی 

از بســتگان ظــل الســلطان همســر او بــود و بــا پــدرم 

ــا  ــم آی ــه بپرس ــتاد ک ــت فرس ــنائی داش ــت و آش رفاق

ــان  ــه اصفه ــع ب ــدرم در آن موق ــه پ صــالح هســت ک

ــه مــادرم پیغــام فرســتاد  وارد شــود. بوســیله زنــش ب

کــه امــروز در مجلــس شــاهزاده بــودم قیچــی قلمــدان 

در دســت داشــت و میگفــت چشــم براهــم ســید جمال 

ایــن ســید بابــی پایــش بــه اصفهــان برســد تــا بــا ایــن 

قیچــی گوشــت بنــدش را تکــه تکــه بکنــم.(

** ابوالحسن قاجار )شیخ الرئیس(:

ــه  ــیخ الرئیس ک ــروطیت، ش ــروزی مش ــس از پی  پ

ــه  ــود ب ــده ب ــد ش ــتان تبعی ــاد ترکمنس ــق آب ــه عش ب

میرزا آقاخان کرمانی از یاران سید جمال الدین، فعال 

جنبش مشروطه و از پیروان آیین بیانی و داماد صبح 

ازل بود.
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ایــران بازگشــت ولــی پــس از بــه تــوپ بســته شــدن 

ــی شــاه دســتگیر شــد  ــد عل ــس، از ســوی محم مجل

ــه بــاغ شــاه بردنــد. شــاه  و او را زنجیــر بــه گــردن ب

دســتور داد دهانــش را خــرد کننــد و آنقــدر بــا تفنــگ 

بــه دهانــش کوبیدنــد تــا دندان هایــش شکســت. شــاه 

ــاره  ــم پ ــیخ الرئیس را ه ــکم ش ــود ش ــتور داده ب دس

کننــد ولــی بــا میانجی گــری عضــد الملــک )شــاخص 

ــد، او  ــل ش ــدان تبدی ــه زن ــل وی ب ــم قت ــار( حک قاج

ــران از ســوی مشــروطه خواهان آزاد  ــح ته ــس از فت پ

ــس شــد. شــد و وارد مجل

** یحیی دولت آبادی:

ــادی  ــادی دولت آب ــید ه ــرزا س ــاج می ــد ح  فرزن

ــا  ــت و بعده ــان پیوس ــه بابی ــی ب ــالهای نوجوان در س

ــت  ــودود دریاف ــم اهلل ال ــب اس ــح ازل لق ــرف صب از ط

ــه  ــی و مشــهور ب ــر محل ــن مؤث ــود، وی از مجتهدی نم

ــح ازل در  ــده صب ــه و نماین ــی بابی ــری شــاخه ازل رهب

یحیی دولت آبادی
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ایــران بــود در اصفهــان صاحــب مســجد بــود. میــرزا 

یحیــی بــه دلیــل پیــش زمینــه مذهبــی و نقــش پدرش 

در سلســله مراتــب ازلــی در بیــن محافــل حکومتــی و 

روحانیــت تهــران بــه ازلــی بــودن معــروف و مشــهور 

ــه  ــادی را ب ــی دولت آب ــرزا یحی ــح ازل، می ــود. صب ب

عنــوان جانشــین خــود پــس از مــرگ و رهبــر جامعــه 

ــی  ــان از مورخــان بهای ــی برگمــارد. ابوالقاســم افن ازل

ــو  ــزاده در ژن ــی جمال ــد عل ــید محم ــل از س ــه نق ب

ــرس  ــی ازل در قب ــرزا یحی ــه می ــه هنگامیک ــنیده ک ش

ــادی در  ــی دولت آب ــرزا یحی ــی می ــود حاج ــات نم وف

ژنــو بــود. بــه او پیشــنهاد کردنــد کــه جانشــین ازل و 

زعامــت ازلیهــا را قبــول کنــد و بــه قبــرس بــرود ولــی 

ــت  ــران مراجع ــه طه ــرد و ب ــول نک ــت و قب او نپذیرف
ــی صفحــه ۵0۵( ــد اعل ــان، ابوالقاســم. عه نمــود. )افن

** سید محمدرضا مساوات شیرازی:

 در دوره اول مشــروطیت روزنامــه مســاوات را 

یحیی دولت آبادی
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ــه مســاوات معــروف  منتشــر می کــرد، بدیــن جهــت ب

شــد. همچنیــن یکــی از 9 عضــو کمیتــه انقــالب ملــی 

بــود کــه مســئولیت هماهنگــی و راهبــری فعالیت هــای 

آزادی خواهــان را بــر عهــده داشــت. روزنامه مســاوات 

از روزنامه هــای تنــد و انقالبــی در زمــان خــود 

محســوب می شــد. مســاوات رکیک تریــن جمــالت را 

ــز  ــه و نی ــن روزنام ــان در ای ــاه و درباری ــه ش ــر علی ب

ــی  ــروی بعض ــد کس ــت. احم ــب نامه هایش می نوش ش

ــورد  ــی م ــاظ اخالق ــه لح ــاوات را ب ــته های مس نوش

ــی  ــاوات در بدگوی ــدروی مس ــرار داده و تن ــاد ق انتق

از محمدعلــی شــاه را یکــی از دالیــل نزدیــک 

ــمنی اش  ــا و دش ــه روس ه ــاه ب ــی ش ــدن محمدعل ش

این کــه  از جملــه  می دانــد.  مشــروطه خواهان  بــا 

ــا  ــود ت ــرده ب ــران ب ــازار ته ــه ب ــاری ب ــار طوم یک ب

مــردم گواهــی کننــد کــه ام الخاقــان مــادر محمدعلــی 

شــاه بدکاره اســت.

ت، نفر 
محمدرضا مساوا

ت
اول نشسته از راس
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** سید اسداهلل خرقانی:

 وی یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن بــاغ 

ــه نجــف رفــت.  ــود؛ و از ســوی آن گــروه ب میکــده ب
ــی، 136۲.  ــارات علم ــران: انتش ــران. ج. ۲. ته ــروطیت ای ــالب مش ــخ انق ــک زاده. تاری )مل

).۲4۵-۲43

میرزایحیــی دولــت آبــادی، از رهبــران بابــی 

هــای ازلــی، کــه در آن روزگار بــا خرقانــی آمدوشــد 

ــان  ــت: در می ــرده اس ــف ک ــن وص ــته، او را چنی داش

ــا کســی کــه  ــادی[ ب اصحــاب شــیخ ]هــادی نجــم آب

ــداهلل  ــا سیداس ــده ام، آق ــوس ش ــتر مان ــه بیش ازهم

ــل و  ــخصی فاض ــداهلل ش ــا سیداس ــت. آق ــی اس خرقان

بــا ذوق اســت. ســر پرشــوری دارد. در محلــه ســنگلج 

طهــران در مدرســه میــرزا زکــی در حجــره کوچکــی 

ــس  ــرد و تدری ــی ب ــر م ــه س ــاده ای ب ــی س ــا زندگ ب

ــل  ــا ذوق آن مح ــان ب ــد. جوان ــی نمای ــری م مختص

بــا وی الفــت دارنــد. در محضــر حــاج شــیخ هــادی، 

سیداسداهلل میرسالمی خارقانی موسوی )مشهور به 

سیداسداهلل خرقانی(
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ــود.  ــی ش ــمرده م ــواص ش ــل و از خ ــالب فاض از ط
ــت  ــت.)یحیی دول ــم نیس ــور ه ــی و ته ــی از خودخواه خال

ــص۵9 و 60( ــی، ج1، ص ــات یحی ــادی، حی آب

ــرات  ــان خاط ــن بی ــز در ضم ــلطنه نی ــن الس عی

خــود، هنگامــی کــه بــه خرقانــی مــی رســد، شــهرت 

ــد. ــی کن ــر م ــش ذک ــام جوانی ــی گــری او را در ای باب
ــه کوشــش مســعود  ــن الســلطنه، ب ــرات عی ــه خاط ــن الســلطنه، روزنام ــرزا عی ــان می )قهرم

ــار، ج9، ص6807( ــرج افش ــالور و ای س

اصــول عقایــد خرقانــی را می تــوان در کتــاب وی 

به نــام )محــو الموهــوم و صحــو المعلــوم( یافــت:

 1- أولــی  األمــر کــه در قــرآن ذکــر شــده، مربــوط 

بــه خلفــای چهارگانــه  اســت و پــس از آنهــا تاکنــون 

ــی( مصداقــی نداشته اســت. )زمــان خرقان

ــث  ــیعیان در بح ــه ش ــی را ک ــه آیات ــتناد ب ۲- اس

ــات  ــرای اثب ــد، ب ــم به کارمی برن ــه غدیرخ ــوط ب مرب

امامــت شــیعی ناکافــی می دانــد و اختالفهــای مربــوط 

ــی  ــی، تلق ــه دین ــخصی، و ن ــری ش ــت را ام ــه خالف ب

می کنــد.

ــادی  ــان اعتق ــام  زم ــی ام ــت تکوین ــه والی 3- ب

نــدارد و آن را در همــان حــد تشــریعی می دانــد.

هســت،  هرکــه  از  هرچــه  قــرآن  غیــر   -4

مســکوتٌ عنه بگذارنــد تــا آنکــه کلیــه عقایــد و 

بیاموزنــد. قــرآن  از  را  اصــول 

ــخیص  ــرای تش ــم ب ــح و محک ــزان صحی ۵- می

عوائــد عرفــی از اصــل شــرعی، ســه امــر اســت: اول 

ــه  ــرق مختلف ــن ف ــه بی ــنت متقن ــد، دوم س ــرآن مجی ق

ــالت در  ــدس رس ــات ذات اق ــوم عملی ــلمین، س مس

بیست وسه ســال. مــدت 

** میرزا حیدر علی زردوز:

 از پیــروان ســید جمــال الدیــن و از اعضــاء انجمن 

ــران  ــوزه ته ــاء ح ــی از اعض ــده بود.برخ ــاغ میک ب

ــن  ــید حس ــی، س ــد کرمان ــرزا احم ــون می ــن، چ انجم
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ــه  ــی زردوز ب ــدر عل ــرزا حی ــی و می ــب الزمان صاح

ــن  ــس از کشــته شــدن ناصرالدی ــا پ ــد ت ــدان رفتن هم

ــروی از  ــه پی ــد. وی ب ــورش کنن ــا ش ــاه، در آنج ش

ــد. ــهور میباش ــی مش ــب ازل ــان و مذه ــاب بی کت

** میرزاسلیمان خان میکده:

 وی بــا ملــک المتکلمیــن دوســتی داشــت و دختــر 

ــن  ــک المتکلمی ــر مل ــک زاده، پس ــدی مل ــا مه او ب

ــاغ  ــده در ب ــاغ میک ــن ب ــرد. جلســات انجم ازدواج ک

ــد. ــکیل می گردی ــان تش ایش

** محمد مهدی شریف کاشانی:

ــانی و از  ــی کاش ــر نراق ــال محمدجعف ــد م  فرزن

ــال  ــر م ــی پس ــد نراق ــال احم ــری م ــوادگان دخت ن

ــته از  ــی نانوش ــود. در مطلب ــانی ب ــی کاش ــدی نراق مه

مهــدی بامــداد، گفتــه شده اســت کــه شــریف کاشــانی 

ــی  ــی باب ــر نراق ــد جعف ــال محم ــدرش م ــراه پ ــه هم ب

ازلــی شــده بــود، وی بــه قبــرس مســافرت و بــا صبــح 

حاجی شیخ محمدمهدی 

ف کاشانی
شری
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ازل دیــدار کــرد. کاشــانی شــرح ایــن مســافرت را در 

ــت. ــری، آورده اس ــخ جعف ــود، تاری ــاب خ کت

** میــرزا ابراهیــم خــان نشــاط منشــی ســفارت 

فرانســه:

ــبه  ــای ش ــت از انجمن ه ــع آدمی ــو جام  وی عض

فراماســونری ایــران در دوره مشــروطیت و منشــی 

ســفارت فرانســه در تهــران بــود. میــرزا ابراهیــم خــان 

نشــاط، کــه از مخالفــان سرســخت آیــت اهلل حاج شــیخ 

فضــل اهلل نــوری بــود بــه همــراه ســیدجمال اصفهانــی 

و میرزاجهانگیرخــان صوراســرافیل و ســید محمدرضــا 

مســاوات شــیرازی بــه مالقــات نصــراهلل خــان ملــک 

ــیخ  ــردن ش ــان ب ــورد از می ــد و در م ــن رفتن المتکلمی

ــی طــرح  ــد ول ــی کردن ــوری اعــالم آمادگ فضــل اهلل ن

ــه  ــن مواجــه شــد، ب ــت ملک المتکلمی ــا مخالف ــان ب آن

ایــن دلیــل کــه هنــوز زمــان را مناســب بــرای اجــرای 

ــل اهلل  ــیخ فض ــاج ش ــل ح ــد و قت ــر نمی دی ــن ام ای

تصویری از 

رتبه بندی های 

ف در میان 
مختل

فراماسونریان
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نــوری توســط تندرویــان عاملــی بــرای توقــف 

ــود. ــان می ش ــت خودش حرک

** مجد االسالم کرمانی:

ــای  ــت از علم ــل حمای ــه دلی ــال 13۲3 ب  در س

ــر از  ــاق ۲ نف ــه اتف ــم ب ــاه عبدالعظی ــن در ش متحص

همفکــران خــود بــه کالت تبعیــد شــد و پــس از آزادی 

ــکول(،  ــات(، )کش ــای )محاکم ــگارش روزنامه ه ــه ن ب

)نــدای وطــن( و )الجمــال( همــت گماشــت. اقدام هــای 

ــروطیت  ــان مش ــدور فرم ــردم و ص ــداری م او در بی

موجــب حبــس او در بــاغ شــاه از ســوی محمدعلــی 

میــرزا شــد.

** حاجی سیاح:

 وی نخســتین جهانگــرد ایرانــی اســت کــه رســمًا 

ــرزا  ــت. می ــکا را پذیرف ــاالت متحــده آمری ــت ای تابعی

ملکــم خــان از وی به عنــوان )منــادی غیــب( در 

مجداالسالم کرمانیجنبــش آدمیــت، و معیــر الممالــک )دامــاد ناصرالدیــن 
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میرزا محمد علی محالتی ملقب به حاج سیاح
میرزا محمد علی محالتی ملقب به حاج سیاح
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ــد. ــام برده ان ــون ن ــک فراماس ــار( وی را ی ــاه قاج ش

** میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل:

ــزی و  ــان تبری ــم خ ــرزا قاس ــرمایه می ــا س  او ب

ــدا(  ــی )دهخ ــان قزوین ــر خ ــرزا علی اکب ــکاری می هم

ــرد،  ــاپ ک ــرافیل چ ــور اس ــام ص ــه ن ــه ای ب روزنام

ــرو  ــا مشــکالتی روب ــرافیل ب ــه صــور اس ــا روزنام ام

شــد؛ از آن میــان ایــن کــه چندیــن بــار نویســنده آن 

ــه اش را  ــر روزنام ــار دفت ــد ب ــد و چن ــر کردن را تکفی

ــد. ــران کردن وی

ــناس  ــرق  ش ــن ش ــروف  تری ــراون - مع  ادوارد ب

انگلیســی که بســیاری از کتــب و مقاالتــش را در مورد 

ــه  ــزرگان فرق ــا ب ــته  و ب ــی نوش ــی و بهای ــب باب مذه

بهایــی و ازلــی از جملــه صبــح ازل دیــدار داشــته - در 

کتابــی، بــا نــام )داده هایــی بــرای مطالعــه آئیــن بــاب(، 

ــخن  ــروطه س ــالب مش ــه انق ــا ب ــتگی ازلی ه از دلبس

ــن و  ــک المتکلمی ــراهلل مل ــرزا نص ــی می ــه و حاج گفت

میرزا جهانگیر خان شیرازی صور اسرافیل
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میــرزا جهانگیــر خــان صوراســرافیل را بــه عنــوان دو 

ــرد. ــام می ب ــا ن ــن از ازلی ه ت

ــه  ــرافیل ب ــور اس ــان ص ــرزا جهانگیرخ ــام می ن

همــراه ســید جمــال الدیــن واعــظ، ملک المتکلمیــن و 

ســید محمدرضــا مســاوات در فهرســت هشــت نفــری 

ــوپ بســتن  ــه ت ــود کــه محمدعلــی شــاه پیــش از ب ب

ــران کــرده  ــد آن هــا را از ای مجلــس، درخواســت تبعی

بــود، کــه بــا ایســتادگی مجلــس روبــرو شــد. پــس از 

ــه همــراه گروهــی دیگــر  ــه تــوپ بســتن مجلــس ب ب

از مشــروطه خواهان دســتگیر شــد و بــه دســتور 

ــر/۲4 جمــای  محمدعلی شــاه در روز چهارشــنبه ۲ تی

ــی  ــن و قاض ــراه ملک المتکلمی ــه هم ــی 13۲6 ب االول

ارداقــی در بــاغ  شــاه پــس از شــکنجه در برابــر محمد 

علــی شــاه کشــته شــد.

ــرزا  ــن می ــلطنه: )ای ــن الس ــرات عی ــه خاط روزنام

ــت،  ــا اس ــی از آن المذهب ه ــیرازی یک ــر ش جهانگی

دستخطی از عباس افندی عبدالبهاء که در آن به 

ازلی ها )امت یحیای بی وفا( تاخته و ملک المتکلمین 

و میرزا جهانگیرخان شیرازی را )ملک الخرمین( و 

)صور و ناقور( نام داده است
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ــه اش  ــار روزنام ــال دو ب ــه ح ــا ب ــض. ت ــی مح الش

ــف  ــن توقی ــده. ای ــه ش ــه محاکم ــه مرتب ــف، س توقی

و محاکمــه هــم مثــل چــوب خــوردن و تبعیــد 

ــره  ــده؛ باالخ ــی او ش ــث ترق ــابق باع ــای س کردن ه

موقــوف یــا توقیــف ابــدی خواهــد شــد. یــا از مذهــب 

ــن  ــاه و محترمی ــا از ش ــا ی ــا از علم ــد ی ــد می نویس ب

اول کاری کــه روزنامه هــا کردنــد بعــد از هــزار و 

ــد  ــاده و می خواهن ــب افت ــال مذه ــال، دنب ــیصد س س

ــل اینکــه  ــد. مث ــا درســت کنن ــرای م ــازه ب ــب ت مذه

همــه چیــز درســت شــده، فقــط ایــن یــک کار ناقــص 

مانده اســت!

ــاق  ــه اتف ــح ب ــی، صب ــنبه ۲4 جمادی االول چهارش

حاجــی افخــم  الدولــه بــاغ شــاه رفتیــم. لــدی  الــورود 

ــرزا  ــتی و می ــن بهش ــه ملک المتکلمی ــد ک ــموع ش مس

ــد.  ــر صــور اســرافیل را طنــاب انداختن ــر مدی جهانگی

ــی او  ــم پ ــری ه ــم، دیگ ــه جهن ــل ب ــی واص آن یک

تصویری از اولین 

شماره روزنامه 

صور اسرافیل



انلمن بی  میبدهه بیبت یی املتا المشروطة کفر 108 109 

ــد بکشــد. ایــن اســت ســزا  انتظــار نفــخ صــور را بای

و جــزای کســی کــه از خــدا گرفتــه تــا تمــام انبیــا و 

رســل را بــد بگویــد و هزارهــا بیــت در کهنه پرســتی و 

دیــن و مذهــب و تربــت حضــرت سیدالشــهدا مضمــون 

ــی اســت و  ــم حقیق ــدا منتق ــد. خ ــت کن ــزا کتاب و ناس

دســت  بــردار نیســت. بــرای ســی و دو عــدد روزنامــه 

ــع  ــی جم ــک پول ــا مل ــتن داد. ام ــه کش ــودش را ب خ

ــر  ــن دو نف ــرد. ای ــی از آن نب ــه لذت ــوس ک ــرد، افس ک

اگرچــه بابــی ازلــی بودنــد؛ امــا عقیــده بیشــتر مــردم 

در المذهبــی آنهاســت خداونــد، همــه را از ســوء 
اعمــال خــود حفــظ فرماید.()عیــن الســلطنه، روزنامــه خاطــرات، جلــد 

ــرگ 1834( ــوم، ب س

** ارباب گیو زردشتی:

ــی و  ــورای مل ــس ش ــتیان در مجل ــده زرتش  نماین

ــود. ســناتور مجلــس ســنا ب

** میرزا حسن رشدیه:

حاجی میرزا حسن رشدیه
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 وی نخســتین مؤســس مــدارس جدیــد در تبریــز 

و دومیــن مدرســه در تهــران )بعــد از دارالفنــون( بــود، 

ــایعه  ــد. ش ــران نامیده ان ــد ای ــگ جدی ــدر فرهن او را پ

شــد کــه رشــدیه ضــد امــام زمــان و اهــل بیــت اســت 

و اخیــراً )بابــی( شده اســت. وی ســرانجام تکفیــر شــد 

ــه  ــد. ب ــادر ش ــد ص ــدارس جدی ــدام م ــوای انه و فت

ــه مــدارس جدیــد حملــه کردنــد  دنبــال آن عــده ای ب

ــد،  ــه کردن ــوال مدرس ــب ام ــه تخری ــروع ب ــه و ش ک

ــن از  ــد ت ــی چن ــد و حت ــوزان را زخمی کردن دانش آم

ــدند. ــته ش ــه کش ــن واقع ــز در ای ــوزان نی دانش آم

ــس از  ــدیه پ ــه رش ــر مدرس ــن مدی ــرزا حس می

آنکــه در تبریــز بــرای ایجــاد مــدارس زحمــت کشــیده 

بــود بــه تهــران رفــت. )فریــاد مقدســین بلنــد شــد کــه 

ــی  ــی باب ــه جماعت ــت ک ــک شده اس ــان نزدی آخرالزم

ــد،  ــر دهن ــا را تغیی ــف و ب ــد ال ــب می خواهن و المذه

قــرآن را از دســت اطفــال بگیرنــد و کتــاب بــه آن هــا 

حاجی میرزا حسن رشدیه
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یــاد بدهنــد.(

شــیخ فضل اهلل نــوری در جلســه ای به ناظم االســالم 

ــم  ــد: ) ناظ ــد می گوی ــدارس جدی ــاره م ــی درب کرمان

ــم.  ــم می ده ــالم قس ــت اس ــه حقیق ــو را ب ــالم، ت االس

ــده خــالف شــرع نیســت؟ و  ــدارس جدی ــن م ــا ای آی

ــا اضمحــالل  ــدارس مصــادف ب ــن م ــه ای ــا ورود ب آی

ــه و  ــان خارج ــا درس زب ــت؟ آی ــالم نیس ــن اس دی

تحصیــل شــیمی و فیزیــک عقائد شــاگردان را ســخیف 

و ضعیــف نمی کنــد؟ مــدارس را افتتــاح کردیــد. آنچــه 

توانســتید در جرایــد از ترویــج مــدارس نوشــتید، حاال 

ــه مشــروطه و جمهــوری کردیــد؟ نمی دانیــد  شــروع ب

ــه و  ــم روزن ــن بخواه ــر م ــروطه اگ ــت مش در دول

ــات  ــد مالی ــم بای ــدد نمای ــاق را متع ــن ات ــوراخ ای س

بدهــم و اگــر یــک ســوراخ را دو ســوراخ کنــم بایــد 
ــخ  ــی، تاری ــالم کرمان ــم االس ــذا. ( )ناظ ــذا و ک ــم و ک ــات بده مالی

ــی( ــش اول ج اول، رودک ــان، بخ ــداری ایرانی بی
مکتب خانه رشدیه با 11000 تومان سرمایه در زمان 

مظفر الدین شاه قاجار
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** سید حسن تقی زاده:

 زاده شــهریور 1۲۵7 در تبریــز، از رهبــران انقــالب 

ــروطیت میباشد. مش

آیــت اهلل مــددی: )ســید حســن تقــی زاده در ابتــدا 

معمــم بــود در همــان حالــی کــه ســبیل داشــت ریــش 

ــز  ــی نی ــد از مدت ــرد، بع ــاه میک ــاًل کوت ــود را کام خ

عمامــه را کنــار گذاشــت، امــا انســانی ال ابالــی بــود 

ــد اهلل  ــید عب ــت اهلل س ــرور آی ــی ت ــم اصل ــه مته ک

بهبهانــی در ســال 1328 بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء 

ــز میباشــد. نی

ــی  ــر طوالن ــرد، عم ــرار ک ــران ف ــد از آن از ای  بع

هــم کــرد، شــیخ حســن نامــی کــه کشــیک چهــار یــا 

ــه  ــتان ب ــوده، داس ــم ب ــد العظی ــاه عب ــتانه ش ــج آس پن

ــد  ــید عب ــرور س ــا و ت ــام رض ــرم ام ــتن ح ــوپ بس ت

اهلل بهبهانــی را در کتابــی کــه چهــل ســال پیــش نــزد 

آقــای بروجــردی دیــدم، آورده اســت در آنجــا خاطــره 

سید حسن تقی زاده
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ــه ایــن مضمــون: ــدم ب ای از ایــن کشــیک خوان

 مــن آنجــا بــودم کــه ســید عبــد اهلل بــرای دیــدن 

شــیخ فضــل اهلل نــوری کــه در حرم بســت نشســته بود، 

آمــد. وقتــی از اتــاق ایشــان خارج میشــد، دستشــان را 

بــه شــال شــیخ فضــل اهلل گرفتنــد و گفتنــد: حــاج شــیخ 

ایــن کار را ول کــن، بیــا و بــا مــردم همراه شــو، شــیخ 

فضــل اهلل پاســخ داده بــود: ســید گــول ایــن ظاهــر را 

نخــور، اینهایــی کــه میبینــی هــم تــو را میکشــند هــم 

مــرا میکشــند، اینجــا ســید عبــد اهلل بــه شــیخ فضــل اهلل 

حرکتــی ماننــد پوزخنــد زدنــد بــه ایــن معنــا کــه: مــن 

رئیــس مشــروطه هســتم معنــا نــدارد کــه ایــن مــردم 

بخواهنــد مــرا بکشــند(

ــی در  ــداهلل بهبهان ــید عب ــل س ــرور و قت ــی ت در پ

ــل  ــن قت ــه ای ــر 1۲89 و آشــوب گســترده ای ک ۲3 تی

ــار آورد و انتســاب  ــه ب ــران ب ــزرگ ای در شــهرهای ب

بــه  تقــی زاده  دموکرات هــا،  بــه  بهبهانــی  تــرور 

سید حسن تقی زاده
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ــد.  ــم ش ــی مته ــل بهبهان ــارکت در قت ــا مش ــت ی آمری

ــًا  ــل را صراحت ــن قت ــئولیت ای ــروی مس ــد کس احم

متوجــه تقــی زاده، حیدرخــان عمواوغلــی و انقالبیــون 

ــاه  ــار 3 م ــی زاده ناچ ــد. تق ــا می دان ــت آن ه زیردس

ــه  ــت، ب ــز رف ــه تبری از مجلــس مرخصــی گرفــت و ب

ــران  ــه ته ــس از آرام شــدن اوضــاع ب ــه پ ــت ک آن نی

ــید  ــل س ــاص قت ــه قص ــه ب ــی ک ــا وقت ــردد. ام بازگ

عبــداهلل بهبهانــی، علی محمــد تربیــت بــه قتــل رســید، 

و او کســی بــود کــه بــا تقــی زاده در یــک خانــه زندگی 

ــد،  ــود می خوان ــد خ ــی زاده او را فرزن ــرد و تق می ک

ــز  ــه فضــا ضــد اوســت. در تبری ــت ک تقــی زاده دریاف

نیــز روس هــای ضدمشــروطه تقــی زاده را زیــر فشــار 

قــرارداده بودنــد و او ناچــار و از بیــم جــان پــس از 4 

مــاه اقامــت اجبــاری در تبریــز از آنجــا بیــرون رفــت 
ــی، ص  و در بهمــن 1۲89 وارد اســتانبول شــد. )زندگــی طوفان

)1۵8-1۵7

نکتــه مهــم: واضــح اســت کــه اثبــات ازلــی بــودن 

ــه  ــات آن، ب ــدم اثب ــا ع ــده ی ــن میک ــای انجم اعض

معنــای تأثیــر مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ایــن انجمــن 

ــروطه  ــر مش ــای عص ــع و علم ــر مراج ــراد آن ب و اف

نمیباشــد، چــرا کــه هــر یــک از علمــای عصــر 

ــی،  ــی و مکان ــرایط زمان ــه ش ــه ب ــا توج ــروطه ب مش

ــد. ــل مینمودن ــود عم ــرعی خ ــف ش ــه تکلی ب
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سید کی م یحای و مشوای زرما مشروطه

ــی  ــد جان ــورد تهدی ــا م ــزدی باره  ســید کاظــم ی

ــود و آن  ــی ب ــواره یک ــش هم ــت و جواب ــرار گرف ق

ــه: اینک

ــر از امضــا  ــزد مــن آســان ت ــردن ن ــدا ک )جــان ف
ــات.( ــّردة، ص 1۲، تعلیق ــت!()النجوم المس ــروطه اس ــن مش ــردن ای ک

ــد  ــکوالر، تهدی ــاِن س ــروطه چی ــی مش ــی وقت حتّ

ــد، ایشــان فرمــود: )مــن سال هاســت  ــه قتلــش کردن ب
ــداری، ص ۲0( ــایی و پای ــکوه پارس ــاده شهادتم(.)ش آم

ــاز  ــزدی در آغ ــم ی ــد کاظ ــید محم ــوم س مرح

ــروطه   ــا مش ــگام ب ــراه و هم ــروطه، هم ــت مش نهض

ــه  ــران، ب ــدی در ای ــی تحــّوالت بع ــود  ول ــان ب خواه

ــی و  ــون اساس ــه قان ــیخ ب ــراض ش ــالم اعت ــژه اع وی

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری درسالیان 

آغازین اقامت در شهرقم
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مجلــس، تردیدهــای عمیقــی در درون ســید یــزدی در 
مــورد رونــد جنبــش ایجــاد کرد.)الســیف، توفیــق، اســتبداد ســتیزی، 

)83 ص 

ــام  نامــه ای کــه یکــی از پیــروان نزدیــک ســید بن

شــیخ عبدالحســین یــزدی بــه پســرش ســید احمــد کــه 

ــوده  ــزد او ب ــیخ و ن ــم در رکاب ش ــاه عبدالعظی در ش

ــاه پیــش از اعــدام  اســت، در محــرم 13۲7، شــش م
شــیخ، نوشــت گــواه ایــن امــر اســت.)منذر، آیــة اهلّل العظمــی ســید 

محمــد کاظــم طباطبایــی یــزدی، ص 6( متــن نامــه چنیــن اســت:

)بــه عــرض می رســاند، امیــد کــه خداونــد وجــود 

ــون و  ــقام مص ــع آالم و اس ــی را از جمی ــاب عال جن

ــی  ــرح بعض ــه، ش ــی الجمل ــواً ف ــدارد. تل ــروس ب مح

وقایــع را بــه عــرض می رســانم کــه حضرات مفســدین 

ــراض  ــا اغ ــاعد ب ــراف مس ــتند تلگ ــدود خواس آن ح

خبیثــه خــود، کــه فــی الحقیقــه هــدم اســالم و پایمــال 

ــد رســول اهلّل  ــه ااّل اهلّل و محّم ــه ال ال کــردن کلمــه طیّب

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری به هنگام 

اقامه نماز عید فطر در صحن حضرت معصومه)س(

درقم.
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صّلــی اهلّل علیــه و آلــه و ســّلم بــود، از حضــرت 

مســتطاب حجــة االســالم و آیــة اهلّل فــی األنــام 

ــد.  ــدید می فرمودن ــاع ش ــد، امتن ــا بگیرن ــرت آق حض

ــود  ــت آن وج ــه و اذی ــام صدم ــدین در مق ــذا مفس ل

مبــارک برآمدنــد، حتـّـی تهدیــد بــه قتــل و در صورتــی 

)تصویــری( کــه مشــتمل بــر ایــن معنــا )تهدیــد( و دو 

ــر  ــتند و ب ــیدند، نوش ــر آن کش ــول ب ــش ل ــکل ش ش

ــف از  ــل نج ــبانیدند. اه ــدس چس ــن مق ــای صح دره

ــالن  ــد، از بط ــا را دیدن ــن معن ــه ای ــم ک ــرب و عج ع

ایــن امــر و اغــراض مفســدین مطّلــع شــدند، بــه کلمــه 

ــا موجــب  ــن معن ــد و ای واحــده، آن هــا را لعــن کردن

ــن از  ــم، ُمتمّک ــل عل ــا و اه ــن و علم ــه متدینی ــد ک ش

بدگویــی و انــکار ایــن امــر مشــئوم شــدند و بحمــداهلّل، 

اهــل حــق قّوتــی گرفتنــد، الینقطــع شــیوخ اعــراب و 

ــان  ــاب ایش ــا و اصح ــرت آق ــان از حض ــای ایش علم

ــه  ــد ک ــنیع می نمودن ــر ش ــن ام ــن ای ــؤال از مرتکبی س

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری درکنار 

تنی چند از اطرافیان ومصاحبانش
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آن هــا را بــه مجــازات خــود برســانند و تلــف کننــد. 

ــه  ــه )ب ــر آن ک ــه غی ــی ب ــا جواب از خــود حضــرت آق

ــنیده  ــیم( ش ــی شناس ــدی را نم ــتم و اح ــدا واگذاش خ

نشــد و یــک روز خــود آقــا هــم بــر منبــر درس بــه 

محضــر همــه آقایــان طــاّلب فرمودنــد کــه: امــر راجع 

ــراض  ــوس و اع ــظ نف ــت و حف ــالم اس ــن اس ــه دی ب

مســلمانان بایــد بشــود و حفــظ شــوکت مذهــب 

ــن  ــه الطاهری ــی آبائ ــه و عل ــوات اهلّل علی ــری صل جعف

و أبنائــه المعصومیــن و دمــاء بایــد بشــود و ایــن معنــا 

جــز بــه مطابقــت بــا شــریعت مطهــره نخواهــد شــد و 

از کشــتن هــم بــاک نــدارم، چیــزی از عمــر مــن باقــی 

نمانــده کــه از آن خائــف باشــم و از دیــن خــود دســت 
ــروطه  ــخ مش ــروی،  تاری ــین یزدی)کس ــد، عبدالحس ــردارم.( العب ب

ــص 4 و 383(. ــران، ج 1، ص ای

ــال  ــادی األول س ــه وی در ۲3 جم ــتین بیانی نخس

ــره  ــران مخاب ــی در ته ــال عل ــد م ــه آخون 13۲۵ه.ق. ب

آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری یزدی فرزند ارشد 

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری
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شــد و در روز یکشــنبه هفدهــم جمــادی الثانــی 

ــم  ــرت عبدالعظی ــه حض ــتانه مقدس 13۲۵ه.ق. در آس

چــاپ و منتشــر گردیــد. در ایــن بیانیــه، انگیــزه 

ســکوت پیشــین خــود و شکســتن آن را در ایــن زمــان 

ــت: ــالم داش اع

)در ایــن حــوادث واقعــه و فتــن مســتحدثه، ناچــار 

ــم  ــن قس ــه در ای ــته، مداخل ــح دانس ــکوت را اصل س

امــور را کــه مســتتبع بعضــی لــوازم اســت، برخــود روا 

نداشــتم. ولــی از تواتــر نامالیمــات وشــواهد تاریخــی 

ــای  ــیّد، از کجروی ه ــه مرحــوم س ــد ک گواهــی می ده

عناصــر بــه اصطــالح مشــروطه خــواه متألـّـم و متأثــر 

ــیعی  ــم ش ــد و عال ــع تقلی ــوان مرج ــه عن ــد و ب گردی

نمی توانســت مفاســد مشــروطه در مقابلــه بــا شــریعت 

و مســخ آن را نادیــده بگیــرد.

ــواد  ــاد در س ــه و الح ــر و زندق ــر کف ــای نش اصغ

ــه  ــر شــده، ک ــول و متأث ــدری مل ــه ق ــران، ب اعظــم ای

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری به هنگام 

اقامه نماز عید فطر در صحن حضرت معصومه)س(

درقم.
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ــی  ــف اله ــت، آنچــه تکلی ــه حســب وق ــد شــدم ب الب
ــا،  ــه ه ــائل، اعالمی ــه ای از: رس ــد، مجموع ــان، محم ــت، ادا نمایم...()ترکم اس

ــوری، ج اول، ص ۲۵6( ــل اهلّل ن ــهید فض ــیخ ش ــه ش ــات و روزنام مکتوب

ــر  ــه آمی ــی ب ــه ایشــان در تلگراف ــوان نمون ــه عن ب

ــد: ــی می نویس ــین قم سیدحس

ة  ــَوّ ــوَل َوال قُ ــم و ال َح ــن الرحی ــم اهلّل الرحم )بس

ــات  ــن اوق ــه، ای ــی الحقیق ــم، ف ــّی العظی ــاهلّل العل ااّل ب

مصــداق آیــه شــریفه )ظهــَر الفســاُد فِــی البــِرّ والبحــِر 

ــی،  ــاِس( می باشــد. علــی التّوال ــِدی النّ بمــا کســبت اَی

نامالیمــات در تزایــد و عمــده آن از تجــّری بــی انــدازه 

مبدعیــن و ملحدیــن و اشــاعه کفریــات و زندقــه، کــه 

ناشــی از گمــان حریـّـت قلــم و لســان اســت کــه منشــأ 
خرابــی هــا شــده...() ترکمــان، روزنامــه شــیخ شــهید، صــص304 و 30۵(

ــروطه  ــید، مش ــح س ــری صری ــال موضع گی به دنب

ــد  ــرور ایشــان می گیرن ــه ت ــم ب ــان ســکوالر تصمی چی

کــه به دنبــال پخــش ایــن خبــر، عشــایر مســلح عــرب 

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری 

درواپسین سالیان حیات
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ــه نجــف آمــده و در حفــظ و حراســت وی، اهتمــام  ب

تمــام بــه کار بردنــد تــا آن کــه غایلــه رفــع می گــردد.

نمایی از مراسم پرشکوه 

ت اهلل 
تشییع پیکر آی

العظمی حاج شیخ 

عبدالکریم حائری در 

شهر قم
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آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری درکنار 

یکی از فضالی حوزه نجف که برای دیدار با وی به 

ت اهلل العظمی قم مسافرت کرده بود
آی

حاج شیخ 

عبدالکریم 

حائری درکنار 

ت االسالم 
حج

والمسلمین حاج 

میرزا مهدی 

بروجردی
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آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی

آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری یزدی فرزند ارشد 

آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری
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ت اهلل العظمی 

آی

حاج شیخ 

عبدالکریم حائری 

گ 
به هنگام کلن

زنی قبرستان 

)نو(درقم که به 

قبرستان )حاج شیخ( 

ت.
ت یاف

شهر

ت اهلل العظمی حاج 
آی

شیخ عبدالکریم حائری 

ف 
دردیدار با وزیر اوقا

کشور یمن در منطقه 

ساالریه قم.
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شیش مطف ای نوپی و مشوای کفر مشروطه

آیــت اهلل مــددی: )شــیخ فضــل اهلل نــوری در 

ابتــدای امــر عقیــده بــه کفــر مشــروطه نداشــتند امــا 

ــدند،  ــروطه ش ــر مش ــه کف ــل ب ــر قائ ــر عم در اواخ

ــران و  ــح ته ــد از فت ــه ایشــان بع ــن بیان ــه در آخری ک

حرکــت بــه ســوی شــاه عبــد العظیــم کــه بــه تازگــی 

منتشــر شــده اســت، و بیانیــه نســبتًا مفصلــی در 

حــدود ده صفحــه اســت، صریحــًا مشــروطه را کفــر و 

مشــروطه طلــب را کافــر مینامنــد، )فذلکــة الــکالم... 

ــد  ــه مرت ــکام اربع ــت و اح ــد اس ــی مرت ــن آدم چنی

براوجــاری اســت(، ایــن بیانیــه در جلــد ســوم کتــاب 

)در مشــروطه چــه گذشــت( منتشــر شــده اســت، کــه 

ــذر  ــنی من ــای ابولحس ــه آق ــق ب ــم متعل ــر میکن فک

شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری در آغاز دوره اقامت 

در تهران، پس از بازگشت از نجف
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ــا  ــزل م ــه ایشــان من ــداری ک ــه در دی ــرا ک باشــد، چ

آمــده بودنــد، از ایشــان در مــورد ایــن بیانیــه پرســیدم 

و ایشــان گفتنــد کــه بیانیــه در نزدشــان موجــود اســت 

ــل  ــد، و دلی ــاپ ش ــاب چ ــن کت ــد در ای ــی بع و مدت

اصلــی مخالفــت شــیخ فضــل اهلل ایــن بــود کــه معتقــد 

بــود مشــروطه خواهــان هدفشــان از قانــون، جایگزیــن 

کــردن قانــون بــه جــای قــرآن اســت و همیــن معنــا را 

نیــز از آقــا عزیــز طباطبایــی - نــوه ســید محمدکاظــم 

ــی -  ــروه الوثق ــاب الع ــزدی صاحــب کت ــی ی طباطبای

ــه:  ــد ک ــل میفرمودن ــان نق ــول جدش ــه از ق ــنیدم ک ش

ــن  ــم دی ــه اس ــد ب ــا میخواهن ــت: اینه ــا میگف ــّد م ج

چــادر از ســر زنهــا بردارنــد و هدفشــان همیــن اســت(

متن فتوای شیخ فضل اهلل نوری:

)فذلکــة الــکالم و حاصــل المــرام ایــن اســت کــه 

ــن  ــا دی ــون مشــروطه ب ــد کــه قان شــبهه و ریبــی نمان

ــة و  ــه آالف التحی ــام علی ــر االن ــرت خی ــالم حض اس

ت از )مشروطه مشروعه(
اجتماع گروه کثیری از مردم در کنار چادر شیخ فضل اهلل نوری در میدان توپخانه در حمای
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ــه مملکــت  ــی اســت و ممکــن نیســت ک الســالم مناف

ــر  ــد مگ ــروطگی بیای ــون مش ــت قان ــالمی در تح اس

بــه رفــع یــد از اســالم. پــس اگــر کســی از مســلمین 

ســعی در ایــن بــاب نمایــد کــه ما مســلمانان مشــروطه 

شــویم ایــن ســعی و اقــدام در اضمحــالل دیــن اســت 

ــد  ــه مرت ــد اســت و احــکام اربع ــی مرت ــن آدم و چنی

براوجــاری اســت هــر کــه باشــد از عــارف یــا عامــی 

از اولــی الشــوکة یــا ضعیــف.

هــذا هــو الفتــوی و الــرأی الــذی ال أظــن المخالف 

ــان  ــن أع ــت فرحــم اهلل م ــت ألزم ــه حکم ــه و علی فی

ــی  ــد عل ــد ســلطاننا ]محم ــم أی ــه. الله االســالم و اهل

ــه و  ــد ملک ــه و خل ــد عیش ِّ ــه و أب ــد جیش ــاه[ و أیِّ ش

ســلطانه و ثبتــه علــی الصــراط المســتقیم، والعــن اللهــم 

مــن أهــان اإلســالم أو أراد توهینــه أو تبدیلــه.(

شــیخ فضــل اهلل نــوری در جــای دیگــری از ایــن 

ــدع و  ــیس ب ــراغ از تأس ــد از ف ــد: )بع ــه مینویس بیان

ت اهلل شیخ 
شهید آی

فضل اهلل نوری در 

جمع برخی فرزندان 

ش در 
و یاران خوی

منزل شخصی
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تدویــن ضاللــت شــروع بــه عملیــات نمودنــد و فعلــوا 

مــا فعلــوا مــن القبایــح و المنکــرات و توهیــن االســالم 

و تبدیــل االحــکام و تذلیــل العلمــاء الربانییــن و هتــک 

نامــوس الشــریعة و الدیــن و االمــر بالمنکــر و النهــی 

عــن المعــروف و تشــیید الباطــل و ترویــج کل ضــال 

ــاب اهلل و الوسوســة  ــن کت ــرام م ــع االحت ــل و رف جاه

ــة  ــعائر اهلل و إراق ــة ش ــن إقام ــوام م ــان الع ــی اذه ف

ــر  ــن اهلل و نظ ــک بعی ــال اآلراء کل ذل ــاء و إعم الدم

اولیائــه فأملــی لهــم اهلل لیــزدادوا إثمــا و یکتبــوا کفرا و 

لــم یکتفــوا بذلــک بــل حملــوا علــی ســلطان االســالم 

)محمــد علــی شــاه( و أحاطــوا بــه مــن کل جانــب و 

ــی  ــو ف ــر و ه ــق بالذک ــا ال یلی ــه بم ــاؤا األدب إلی أس

کل ذلــک صابــر محتســب و لقــد تعجــب مــن صبــره 

و تحملــه عقــالء المملکــة و جــل الرعیــة حتــی بلــغ 

ــة  ــا عــن صــراط الهدای ــوا علن ــة و تصرف ــر النهای االم

ــل  ــم فجع ــی بإهالکه ــر اهلل تعال ــی أم ــک أت ــد ذل فعن

ت اهلل شیخ فضل اهلل 
آی

نوری در کتابخانه 

ش
شخصی خوی
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ــادل  ــلطان الع ــم الس ــل به ــل و فع ــی تضلی ــم ف کیده

)محمــد علــی شــاه( مــا فعــل باصحــاب الفیــل.(

احکام اربعه مرتد:

)ال یقبــل إســالمه لــو رجــع و یتحتــم قتلــه و تبیــن 

منــه زوجتــه و تعتــد منــه عــدة الوفــاة و تقســم أموالــه 

ــن ورثته.( بی

ــی مســائل الحــالل و الحــرام   )شــرائع اإلســالم ف

-ط اســماعیلیان( نویســنده : المحقــق الحلــی    جلــد 

ــه : 170( : 4  صفح

ــذا  ــد:)و ه ــرایع می فرمای ــق در ش ــوم محق مرح

ــرد( ــری م ــد فط ــی مرت )یعن

ــه(  ــم قتل ــع و یتحت ــو رج ــالمه ل ــل اس 1- الیقب

ــد  ــتغفار کن ــه و اس ــردد توب ــر برگ ــری اگ ــد فط مرت

ــود. ــته بش ــد کش ــت و بای ــول نیس ــه اش قب توب

۲-)و تبیــن منــه زوجتــه( از همــان لحظــه ای کــه 

مرتــد شــد بــدون طــالق )احتیــاج بــه طــالق نــدارد( 

زنــش بــر او حــرام اســت و زن بایــد از او جــدا شــود.

3-)و تعتــد منــه عــدة الوفــاة( زنــش پــس از جــدا 

شــدن بایــد عــده وفــات- چهــار مــاه و ده روز- نگــه 

دارد. چــون مســلمانی کــه مرتــد شــد در حکــم میــت 

. ست ا

ــی و  ــر دارای ــه( ه ــن ورثت ــه بی ــم اموال 4-)و تقس

ــارج می شــود و  اموالــی کــه دارد از ملکیــت او خ

ــق  ــه تقســیم می شــود. مرحــوم محق ــن ورث ــوال بی ام

ــن  ــر در بی ــق( اگ ــدار الح ــق ب ــد:)و ان التح می فرمای

ــند  ــد او را بکش ــه( بای ــب قتل ــد )یج ــلمانان باش مس

امــا اگــر بــه هــر کیفیتــی کشــته نشــد )والتحــق بــدار 

الکفــر( و بــه یــک کشــور غیرمســلمان پناهنــده شــد و 

یــا مخفــی از دیــد حاکــم اســالمی و در خفــا زندگــی 

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــت ظالم ــت حمای ــا تح ــد ی می کن

ــم  ــرای حک ــه اج ــادر ب ــالمی ق ــت اس ــت و دول اس

ــوت خــود  ــه ق ــورد از حکــم ب ــار م ــر چه نیســت ه
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ــی اســت. باق

آقــای علــی دوانــی در جلــد اول نهضــت روحانیون 

ــن  ــن دری می نویســد: )م ــل از ضیاءالدی ــه نق ــران ب ای

ــیخ فضل اهلل(  ــاج ش ــوم )ح ــا آن مرح ــت ب ــا آن وق ت

ــه  ــد ب ــرت کردن ــه مهاج ــی ک ــتم. زمان ــنایی نداش آش

زاویــة مقدســه یــک روز رفتــم وقــت مالقــات خلــوت 

از ایشــان گرفتــم.

پــس از مالقــات عــرض کــردم می خواهــم علــت 

موافقــت اولیــة حضــرت عالــی را بــا مشــروطه و جهت 

ایــن مخالفــت ثانویــه را بدانــم. دیــدم ایــن مــرد محترم 

ــا  ــه زد و گفــت مــن واهلل ب اشــک در چشــمانش حلق

ــن و  ــخاص بی دی ــا اش ــدارم ب ــت ن ــروطه مخالف مش

ــه  ــد ب ــه می خواهن ــم ک ــه مخالف ــه و مضل ــة ضال فرق

مذهــب اســالم لطمــه وارد بیاورنــد.

ــه  ــد ک ــده و می خوانی ــد خوان ــا را الب روزنامه ه

چگونــه بــه انبیــاء و اولیــاء توهیــن می کننــد و 

ــد. مــن عیــن حرفهــا را در  ــز می زنن حرفهــای کفرآمی

ــوف  ــنیدم از خ ــی ش ــس از بعض ــیون های مجل کمیس

ــف شــریعت اســالم  ــن مخال ــادا بعدهــا قوانی آنکــه مب

وضــع کننــد خواســتم از ایــن کار جلوگیــری کنــم لــذا 

آن الیحــه را نوشــتم )منظــور اصــل دوم متمــم قانــون 

اساســی( تمــام دشــمنی  ها از همــان الیحــه سرچشــمه 

گرفتــه اســت.
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به تو  بوشن مللش مشروطه توسط پوسهی

آیــت اهلل مــددی: )بعــد از بــه تــوپ بســتن مجلــس 

ــیدن  ــرون کش ــس و بی ــوار مجل ــدن دی ــراب ش و خ

ــی  ــراً جای ــد، )ظاه ــس بودن ــه در مجل ــی ک نمایندگان

خوانــدم کــه( مخالفیــن مشــروطه در آن زمــان ملــک 

ــد  ــوده، بع ــزرگان مشــروطه ب ــه از ب ــن را ک المتکلمی

از خــروج از مجلــس در خیابــان بــا چاقــو تکــه تکــه 

ــی را  ــد طباطبای ــید محم ــد س ــده ای مانن ــد، ع میکنن

نیــز  قــزاق هــا  موهــای ریــش او را در حین خــروج از 

مجلــس بــا دســت میکندند، تقــی زاده و صور اســرافیل 

و دهخــدا بــه ســفارت انگلســتان فــرار میکننــد، ظاهــراً 

صــور اســرافیل اســت کــه میگویــد: در آن یکســاعتی 

ــرون صــدای  ــم و از بی ــس نشســته بودی ــه در مجل ک

محمد علی شاه و وزرای او در 

پ بستن 
باغ شاه بعد از به تو

س
مجل
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تیــر و تفنــگ و تــوپ مــی آمــد، تمــام مــوی ســر و 

ریــش دهخــدا همانجــا بــر اثــر تــرس زیــاد در خــالل 

یــک ســاعت ســفید شــد.(

ــاه 1۲87 شمســی)۲3  ــر م در صبــح روز ســّوم تی

ــتگاه  ــا 4 دس ــّزاق ب ــای ق ــه نیروه ــن 1908( هم ژوئ

تــوپ، ۲۵0 ســواره و ۲۵0 پیــاده در جلوی ســاختمان 
مجلــس موضــع گرفتنــد. )مهــدی ملــک زاده، تاریــخ انقــالب مشــروطیت 

ایــران، جلــد 4 ص61.( 

ــزی  ــگارد مرک ــده بری ــوف فرمان ــک لیاخ پالکونی

ــال 13۲6ق از  ــی س ــزاق در ۲۲ جمادی االول ــوای ق ق

ــدار نظامــی  ــه ســمت فرمان طــرف محمدعلــی شــاه ب

ــه  ــی ب ــد و در ۲3 جمادی االول ــوب ش ــران منص ته

ــی  ــال( روس ــرگی شابش ــه )س ــاه و توصی ــتور ش دس

ــود و )گارتویــک(  کــه در خدمــت محمدعلــی شــاه ب

وزیرمختــار روســیه در ایــران، مجلــس شــورای ملــی 

ــوپ بســت. ــه ت پالکونیک لیاخوف فرمانده بریگاد مرکزی قوای قزاقرا ب
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قــزاق هــای روســی بــه رهبــری ســرهنگ 

ــاختمان  ــر 1۲87 س ــوف روز دوم تی ــر لیاخ والدیمی

مجلــس را بــه تــوپ بســتند. ایــن عملیات در ســاعات 

ــی  ــته و ۵00 زخم ــرد و 300 کش ــش ک ــر فروک ظه

برجــای گذاشــت. قــزاق هــا پــس از بــه تــوپ بســتن 

مجلــس بقیــه مشــروطه خواهــان را بــه دار آویختنــد و 

ــد ــادگاری انداختن ــا عکــس ی ــا اجســاد آنه ب

ــال 13۲7ق در  ــب س ــا روز اول رج ــوف ت لیاخ

خدمــت محمدعلــی شــاه بــود، ولی پــس از فتــح تهران 

ــروطه خواهان  ــلیم اردوی مش ــدان، تس ــط مجاه توس

ــد  ــان امیرمجاه ــف خ ــت یوس ــت حفاظ ــد و تح ش

قــرار گرفــت تــا مــورد حملــه مشــروطه خواهان 

ــال 13۲7ق  ــوم رجــب س ــع نشــود. لیاخــوف، س واق

ــگ  ــر جن ــاالر وزی ــلیم سپهس ــود را تس ــتعفای خ اس

ــت. ــورگ رف ــه پطرزب ــرد و ب ک

مســتبدین پــس از پیــروزی، بســاط عیــش و 

ف فرمانده 
ک لیاخو

پالکونی

بریگاد مرکزی قوای قزاق 

به اتفاق چند تن از اتباع 

روسی و همسران ایشان 

در مهمانی باغ مهرآباد 

ف 
ک 1- لیاخو

معیرالممال

ک(
)پالکونی
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ــخ  ــک زاده، تاری ــدی مل ــاغ شــاه گســتردند. )مه عشــرت را در ب

انقــالب مشــروطیت ایــران، ج4 ص170( 

ــرور  ــادی و غ ــت از ش ــاه سرمس ــی ش محمدعل

ــان و  ــای نش ــّزاق و اعط ــوای ق ــد از ق ــس از بازدی پ

حمایــل ویــژه بــه آنــان، خطــاب بــه لیاخــوف گفــت: 

ــرا  ــت م ــاج و تخ ــّزاق( ت ــوای ق ــما)لیاخوف و ق )ش

ــور  ــما و امپرات ــه ش ــر دارم ب ــا عم ــد و ت ــظ کردی حف

ــود(.  ــم ب ــناس خواه ــق ش ــأن روس ح ــم الش عظی

ــه امپراتــور روســیه)نیکالی دوم(  او در تلگرافــی ب

ــیه  ــه روس ــت الحمای ــود را تح ــه خ ــت ک ــالم داش اع

مــی دانــد و بــه آن افتخــار مــی کنــد!. )جــواد شــیخ 

االســالمی، تاریــخ تحــوالت اجتماعی ایــران ص330( 

ــان  ــتبداد طلب ــر اس ــه رهب ــه ب ــی ک و در تلگراف

ــح  ــدرت فت ــال ق ــا کم ــت: )ب ــتاد نوش ــز فرس تبری

کــردم، مفســدین را گرفتــار، ســید عبــداهلل بهبهانــی را 

ــان  ــه خراس ــی را ب ــد طباطبائ ــید محم ــال، س ــه کرب ب

ف و 
ک لیاخو

پل کوئی

قشون قزاق
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ــر  ــرزا جهانگی ــن و می ــک المتکلمی ــردم، مل ــد ک تبعی

ــوس،  ــًا محب ــردم. مفســدین تمام را سیاســت)اعدام( ک

ــع  ــغول دف ــان مش ــدرت آذربایج ــال ق ــا کم ــما ب ش

ــی  ــت م ــوع تقوی ــر ن ــن ه ــید و از م ــدین باش مفس

خواهیــد حاضــرم. منتظــر جــواب هســتم. محمدعلــی 
شــاه قاجــار(. )جــواد شــیخ االســالمی، تاریــخ تحــوالت اجتماعــی ایــران ص33۲( 

ــگاران روســی  خاطــرات مامونتوف)یکــی از خبرن

کــه شــاهد حــوادث بــوده( خواندنــی اســت: 

)در ســفارت روســیه، مــا همگــی اطمینــان داشــتیم 

ــی ســر و صــدا!  ــح بســاط مشــروطه ب ــردا صب ــه ف ک

برچیــده خواهــد شــد، زیــرا اختیــار قــّزاق خانــه کال 

در دســت افســران روســی بــود. ســاعت 8 شــب دوم 

تیرمــاه، ســرهنگ لیاخــوف بــرای شــرکت در مجلــس 

مشــاوره نظامــی احضــار شــد. وی ســاعتی پیش شــاه 

بــود و بــه محــض بازگشــت تمــام افســران روســی را 

ــی حضــرت از  ــد و گفــت اعل ــرا خوان پیــش خــود ف

در این تصویر پالکونیک لیاخوف فرمانده بریگارد 

مرکزی قوای قزاق به اتفاق وزیرمختار روسیه در 

ایران و همسر وی مشاهده می شود.
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هــرج و مرجــی کــه مشــروطه خواهــان ایجــاد کــرده 

انــد بســیار ناراضــی هســتند و تصمیــم گرفتــه اســت 

کــه بــا توســل بــه اقدامــات شــدید نظامــی بایــن وضع 

پایــان دهــد. اقداماتــی کــه در نظــر گرفتــه شــده اســت 

فعــاًل عبــارت اســت از اعــالن حکــوت نظامی)تحــت 

ــه  ــوای پلیــس تهــران هــم ب ریاســت مــن( و تمــام ق

ــده  ــن در آم ــتقیم م ــار مس ــت اختی ــه تح ــر ملوکان ام

اســت. از آنجائــی کــه عمــارت مجلــس شــورای ملــی 

ــده،  ــی ش ــوای انقالب ــز ق ــاالر مرک ــجد سپهس و مس

اعلــی حضــرت امــر فرمودنــد کــه ایــن دو مرکــز را بــه 

نیــروی نظامــی تســخیر کنــم. گرچــه فکــر نمــی کنــم 

ــا مقاومــت  ــل م انقالبیون)مشــروطه خواهــان( در مقاب

کننــد ولــی اگــر کردنــد دســتور صریــح دارم همــه آن 
هــا را بــا قــوای نظامــی ســرکوب ســازم...(. )جــواد شــیخ 

االســالمی، تاریــخ تحــوالت اجتماعــی ایــران ص33۲( 

جمعــی از رهبــران مشــروطه کــه در داخــل 

آیت اهلل سید محمد طباطبایی
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ــوار  ــد و از دی ــل نیاوردن ــاب تحّم ــد ت ــس بودن مجل

ــه  ــن الدول ــارک امی ــه پ ــود را ب ــس خ ــت مجل پش

رســاندند. ایــن هــا عبارتنــد از: ســید عبــداهلل بهبهانــی، 

ســید محمــد طباطبائــی، امــام جمعــه خوئــی، حکیــم 

ــی،  ــد طباطبائ ــرزا محم ــه می ــار الدول ــک، مستش المل

بهاءالواعظیــن، میــرزا جهانگیــر خــان صــور اســرافیل، 

ــن و...  ــک المتکلمی مل

ــت  ــراد وحش ــن اف ــاهده ای ــه، از مش ــن الدول امی

ــا  کــرد و فــوراً بــه بــاغ شــاه اطــالع داد. در نتیجــه ب

ورود قّزاقــان بــه پــارک امیــن الدولــة هنگامــه ای بــه 

پــا شــد.  

کســروی در مــورد ایــن ماجــرا بــه نقــل از 

مستشــار الدولــه مــی نویســد: 

ــر و...  ــرباز و نوک ــی از س ــته انبوه ــان دس )ناگه

ریختنــد و مــا کــه در حیــاط ایســتاده بودیــم نزدیــک 

ــد، بهبهانــی و طباطبائــی  مــا شــدند، دشــنام مــی دادن

شماری از فعالین 

ش مشروطه ایران، 
جنب

دستگیرشده در باغ شاه، 

با غل و زنجیر بر دستان 

و گردن ها در دوران 

س از 
استبداد صغیر پ

س  
پ بستن مجل

به تو

توسط محمدعلی شاه
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ــدازه  ــه ان ــد ک ــدان زدن ــی را چن ــه خوئ ــام جمع و ام

نداشــت!...، مــی دیــدم ســر لخــت آقــا ســید عبــداهلل 

ــه ای  ــا جمل ــت و تنه ــی رف ــن و آن ور م ــوا ای در ه

ــه  ــه ال ال ــد، جمل ــی آم ــرون م ــان بی ــان این ــه از زب ک

ااّل اهلّل بــود... بــه ویــژه مرحــوم بهبهانــی، را کــه ریــش 

ــی  ــد و دور م ــی کندن ــا را م ــد، موه ــش را کندن های
ــران، ص646.( ــروطه ای ــخ مش ــروی، تاری ــد کس ــد...(. )احم ریختن

مرحــوم بهبهانــی و مرحــوم طباطبائــی و تعــدادی 

دیگــر را پــس از آن همــه توهین در درشــکه نشــاندند 

ــه بــاغ شــاه بردنــد؛ در حضــور محمدعلــی شــاه،  و ب

ــا  ــی ب ــاد، بهبهان ــای زی ــش ه ــنیدن نکوه ــس از ش پ

شــجاعت در جــواب او گفــت: )اعلــی حضــرت یــا بــه 

طریقــه ســابق صحبــت کننــد و یــا دســتور دهنــد مــا 
را بکشــند(. )ناظــم االســالم کرمانــی، تاریــخ بیــداری ایرانیــان، بخــش دوم ص16.( 

در نتیجــه، آیــت اهلل بهبهانــی را بــه کرمانشــاه 

ــه  ــمیران خان ــی را در ش ــت اهلل طباطبائ ــد و آی تبعی
محمدعلی شاه قاجار )1251-130۴ خورشیدی(
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ــد.   ــین کردن نش

ملــک المتکلمیــن و جهانگیــر خــان صور اســرافیل 

ــد و  ــه قتلــگاه بردن ــاد ب را پــس از شــکنجه هــای زی

بــه طــرز فجیعــی کشــتند و تعــدادی هــم بــه ســفارت 

انگلســتان پناهنــده شــدند و جــان بــه ســالمت بردنــد. 
)مهــدی ملــک زاده، تاریــخ انقــالب مشــروطیت ایــران جلــد 4 ص8۲9.( 

ــی  ــروطه محمدعل ــت مش ــت نهض ــس از شکس پ

ــالم  ــران اع ــادی االول 13۲6 در ته ــاه در ۲4 جم ش

حکومــت نظامــی کــرد و بــرای فریــب مــردم اعالمیــه 

ــود.   ــی صــادر نم ــو عموم ــورد عف ای در م

ــن  ــا گرفت ــور م ــود: )منظ ــده ب ــه آم در آن اعالمی

چنــد نفــر مفســد بــود کــه گرفتیــم و دیگــر کاری بــا 

ــت  ــال رعی ــامل ح ــی ش ــو عموم ــم، عف ــی نداری کس
ــش دوم، ص161.(  ــان، بخ ــداری ایرانی ــخ بی ــی، تاری ــالم کرمان ــم االس ــت(. )ناظ اس

ــی و  ــت اهلل مازندران ــف، آی ــزرگ نج ــای ب علم

ــادی در راه  ــات زی ــه زحم ــل ک ــرزا خلی ــت اهلل می آی

ت 
ت نشینی در سفار

بس

بریتانیا
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نابــودی اســتبداد و برقــراری مجلــس مشــروطه 

ــردم را  ــی م ــراف هائ ــال تلگ ــا ارس ــد ب ــیده بودن کش

ــتبدین را  ــاه و مس ــوده و ش ــوت نم ــت دع ــه مقاوم ب
از عواقــب اعمالشــان نهــی کردنــد. )یحیــی دولــت آبــادی، تاریــخ 

ــی، ج3 ص30.(  ــات یجی ــا حی ــر ی معاص

در تلگــراف دیگــری علمــای نجــف صریحــًا 

حکــم بــه فســاد و خلــع محمدعلــی شــاه از ســلطنت 
دادنــد. )احمــد کســروی، تاریــخ مشــروطه ایــران، ص73.( )در این قســمت از بخشــی از 

ــز اســتفاده شــده اســت( ــی نی ــری فراهان ــاس جعف ــه عب مقال

ف 
محمد علی شاه و لیاخو

پ 
چند روز قبل از به تو

س
بستن مجل
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اجتماعی از مشروطه خواهان روحانیون در کنار دیوار 

سفارت انگلیس در تهران
گوشه ای از ساختمان 

س شورای 
ب شده مجل

تخری

پ 
س از به تو

ملی، پ

ب 
بستن آن در جریان انقال

مشروطه
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گ 

برپایی دی

های پلو در 

ت 
حیاط سفار

س در 
انگلی

ت از 
حمای

مشروطه 

خواهان

گ های پلو در 
برپایی دی

س 
ت انگلی

حیاط سفار

ت از مشروطه 
در حمای

خواهان
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نمایی از تحصن 

بازاریان و 

ف در 
اصنا

س 
ت انگلی

سفار

به پشتیبانی از 

ت
مشروطی

محمدتقی بنکدار و متحصنین 

مشروطه خواه در کنار سینیهای غذا 

س
ت انگلی

در سفار
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میرزاعلی اصغرخان امین السلطان صدر اعظم دوره 

استبدادو رییس الوزرای عصر مشروطه
س یادگاری قزاق 

عک

های روسی با مشروطه 

س از به 
خواهانی که پ

س به 
پ بستن مجل

تو

دار آویخته شدند.
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مشن کیمف بیینیه شیش مطف ای نوپی

اپ کفر مشروطیا رش ام به تو  بوشن مللش

بســم اهلل الرحمــن الرحیم،الحمــد هلل و الصــالة 

علــی نبیــه و آلــه الطاهریــن و لعنــة اهلل علــی اعدائهــم 

ــن. ــوم الدی ــی ی ــن إل اجمعی

ــن  ــوان مؤمنی ــی و اخ ــرادران دین ــرض ب ــه ع ب

زادهــم اهلل إیمانــا و توفیقــا می رســانم:

اواًل شــکر می نمایــم خداونــد عالــم جلــت عظمتــه 

ــزرگ آخــر الزمــان و امتحــان  ــه ب ــن فتن را کــه در ای

عظیــم اهــل اســالم و إیمــان کــه یشــیب فیهــا الصغیــر 

ــود و  ــر می ش ــودک در آن پی ــر )ک ــا الکبی ــرم فیه و یه

ــف  ــن ضعی ــود( ای ــوت می ش ــال در آن فرت ــزرگ س ب

ــق  ــن توفی ــه ای ــق ب ــرت اعــادی موف ــا کث عاجــز را ب

بــزرگ و مشــرف بایــن تشــریف ســترگ فرمــود که در 

بحبوحــه غلبــه اهــل فســاد و هیجــان فتنه هــای جهــان 

ســوز اهــل عنــاد کلمــه حقــه اســالمیه را امتثــاال المــر 

المولــی و مجانبــا عــن الغــرض و الهــوی به بانــگ بلند 

و صــوت کافــی وافــی در محضــر و منبــر و لوایــح بــه 

همــه بــالد و عبــاد رســاندم و در موقعــی کــه بــزرگان 

ــیدم و  ــوب الحناجــر نترس ــت القل ــزل االرکان بلغ متزل

ــد اوال و  ــه الحم ــردم فل ــود را ک ــف الزم خ اداء تکلی

آخــرا و ظاهــرا و باطنــا.

ــه  ــر ن ــن ام ــاد ای ــات فس ــه جه ــر چ ــا اگ و ثانی

بــه اندازه ایســت کــه ایــن اوراق گنجایــش آن را 

ــاله های  ــه رس ــت ک ــته اس ــه شایس ــد بلک ــته باش داش

مبســوطه در ایــن بــاب نوشــته شــود چنانچــه جمعــی 

از اهــل علــم بــه اســتدعای داعــی مشــغول اند و 

إن شــاء اهلل تعالی بــه انجــام رســانیده انتشــار داده 

ــًة للســؤال بــه قــدر وســعت  خواهــد شــد. لکــن اجاب
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ــتن  ــرت دانس ــادی بصی ــت زی ــاعدت وق ــه و مس ورق

ــه  ــن قضی ــوی را در ای ــم و فت ــلمین حک ــوم مس عم

ــه: ــی دارد ک ــار م ــار اظه ــه اختص ــه وج ــه ب حادث

وطبیعــی  جدیــده  فِــَرق  فتنــه،  ایــن  منشــأ 

اکتســاب  همســایه ها  از  کــه  بودنــد  مشــرب ها، 

نمودنــد و بــه صــورت بســیار خوشــی اظهــار داشــتند 

کــه قهــراً هــر کــس فریفتــه عنــوان و طالب ایــن مقصد 

ــه  ــد و کلم ــدل برآمدن ــب ع ــه در طل ــه اینک ــد ب باش

طیبــه )العــدل( را هــر کــس اصغــا نمــود بی اختیــار در 

تحصیــل آن کوشــید و بــه انــدازه وســعت بــه بــذل مال 

ــه، خــود داعــی  ــن جمل و جــان خــودداری نکــرد، ِم

ــات  ــل زحم ــوده و متحم ــر نم ــن ام ــدام در ای ــم اق ه

ســفر وحضــر شــدم و اســباب هــم مســاعدت نمــود.

ــد  ــد ش ــن مقص ــراء ای ــه اج ــروع ب ــه ش ــی ک وقت

دیــدم دســته ای از مــردم کــه همــه وقــت مرمــی )متهم( 

بــه بعضــی از انحرافــات بودنــد وارد بــر کار شــدند کــم 

کــم کلمــات موهمــه از ایشــان شــنیده شــد، حمــل بــر 

ــرده از آن  ــه پ ــک درج ــه ی ــا آنک ــد ت ــت می ش صح

برداشــتند و بنــای انتخــاب وکال و مبعوثیــن و اعتمــاد 

ــد  ــاض ش ــم اغم ــاز ه ــد. ب ــت آراء گذاردن ــر اکثری ب

کــه اینهــا بــرای انتظــام امــور و بســط عدالــت اســت. 

تــا رفتــه رفتــه بنــای نظامنامــه و قانــون نویســی شــد. 

ــن دســتگاه  ــا بعضــی مذاکــره می شــد کــه ای گاهــی ب

ــی  ــل بدعت ــه جع ــد ک ــن می نمای ــی دارد چنی چــه معن

ــت  ــد و ااّل وکال ــد بکنن ــی می خواهن ــداث ضاللت و اح

چــه معنــی دارد، مــوکل کیســت و مــوکل فیه چیســت. 

اگــر مطالــب امــور عرفیــه اســت، ایــن ترتیبــات دینیه، 

الزم نیســت و اگــر مقصــد امــور شــرعیه عامــه اســت 

ــت. و  ــه وکال ــت ن ــت اس ــه والی ــع ب ــر راج ــن ام ای

والیــت در زمــان غیبــت امــام زمــان عجــل اهلل فرجــه 

ــزاز  ــال و ب ــه فــالن بق ــن اســت ن ــا فقهــا، و مجتهدی ب

ــط  ــه غل ــه مذهــب امامی ــت آراء ب ــه اکثری ــار ب و اعتب
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ــا  ــون م ــی دارد قان ــه معن ــون نویســی چ اســت و قان

ــی  مســلمانان همــان اســالم اســت کــه بحمــد اهلل تعال

طبقــه بعــد طبقــه روات اخبــار و محدثیــن و مجتهدیــن 

متحمــل حفــظ و ترتیــب آن شــدند و حــال هــم حفظه 

ــی بســیارند. آن بحمــد اهلل تعال

ــویالت  ــه تس ــی ب ــات را بعض ــن کلم ــواب ای ج

و تســویفات )فریــب کاری و بــه تاخیــر انــدازی( 

ــمی  ــه مس ــون ک ــتور ملع ــه آن دس ــا آنک ــد ت می دادن

ــش  ــد و خواه ــته ش ــت نوش ــی اس ــون اساس ــه قان ب

ــا  ــد داعــی، ب ــا قواعــد اســالمیه نمودن تطبیــق آن را ب

یأســی کــه از فــالح ایــن ترتیبــات داشــتم مماشــاتا، 

ــا  ــن کار،ب ــرف ای ــی را ص ــودم و وقت ــاعدت نم مس

ــق  ــور تطبی ــدر میس ــه ق ــردم و ب ــاء ک ــی از علم جمع

بــه شــرع، یــک درجــه شــد چنانچــه مطبوعــه 

ــت.  ــط اس ــی ضب ــزد داع ــات ن ــر اصالح ــتمله ب مش

ــب  ــد مطال ــور حــل وعق ــام ام ــه زم ــه ای ک لکــن فرق

ــود  ــا ب ــت آنه ــه دس ــه، ب ــام کلی ــط مه ــض و بس و قب

ــه  ــا گفت ــا و عین ــه صریح ــد بلک ــاعدت نمی کردن مس

کــه ممکــن نیســت مشــروطه منطبــق شــود بــا 

ــات و  ــن تصحیح ــا ای ــالمیه و ب ــه و اس ــد الهی قواع

ــروطه  ــوان مش ــه عن ــا را ب ــه م ــات دول خارج تطبیق

ــت  ــور اس ــن ط ــدم ای ــون دی ــناخت، چ ــد ش نخواهن

ــن در  ــارت مجتهدی ــاده نظ ــی م ــاعدت جمع ــه مس ب

ــار  ــه، اظه ــت مجتمع ــز آراء هیئ ــرای تمی هــر عصــر ب

شــد چــون نتوانســتند ظاهــرا رد کننــد قبــول کردنــد و 

فصلــی بــا زحمــات زیــاد و توافــق همــه نوشــته شــد. 

محــض تثبیــت و اینکــه رجوعــی نشــود، علیحــده بــه 

ــه همــه والیــات انتشــار داده شــد. طبــع رســانده و ب

ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــد و فهمیدن ــن را دیدن ــون ای چ

ترتیــب اگــر بــدون تغییــر واقــع شــود بالمــره از مقاصد 

فاســده خــود محرومنــد، کردنــد آنچــه کردنــد و دیــدم 

ــه  ــب ب ــیدم و متعق ــه کش ــیدم آنچ ــدم و کش ــه دی آنچ
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واقعــه زاویــه مقدســه شــد و در ظــرف نــود روز تمــام 

ــی  ــا آنچــه گفتن ــن و فقه ــر از مجتهدی ــی کثی ــا جمع ب

و نوشــتنی بــود گفتــه شــد و نوشــته شــد و بــه همــه 

رســانده شــد تــا عاقبــت.

ــه احــکام اســالم و عــدم  ثانیــا آن ورقــه التــزام ب

تخطــی از آن را دادنــد و داعــی و علمــاء اعــالم، 

ــم. بعــد التفریــق و انکشــاف الملحمــة  مراجعــت کردی

)برطــرف شــدن درگیــری ( جــو را صافــی و عرصــه 

ــح  ــد التصحی ــون را بع ــون ملع ــد، قان ــی دیدن را خال

ــی از  ــواء جمع ــه اغ ــاده نظــارت را ب ــف و آن م تحری

امثــال خــوارج نهــروان تصــرف نمــوده بــر وجهــی کــه 

ــورت  ــد و ص ــوده از آن را بردن ــده مقص ــرة فائ بالم

ــال: ــا ق ــم م ــد و لنع ــق می کردن ــان تصدی ــاده لوح س

دزدی که نسیم را بدزدد دزد است

 در کعبه گلیم را بدزدد دزد است

بعــد از فــراغ از تأســیس بــدع و تدویــن ضاللــت 

شــروع بــه عملیــات نمودنــد و فعلــوا مــا فعلــوا مــن 

ــل  ــالم و تبدی ــن االس ــرات و توهی ــح و المنک القبای

االحــکام و تذلیــل العلمــاء الربانییــن و هتــک نامــوس 

ــن  ــی ع ــر و النه ــر بالمنک ــن و االم ــریعة و الدی الش

المعــروف و تشــیید الباطــل و ترویــج کل ضــال جاهــل 

و رفــع االحتــرام مــن کتــاب اهلل و الوسوســة فــی اذهان 

العــوام مــن إقامــة شــعائر اهلل و إراقــة الدمــاء و إعمــال 

اآلراء کل ذلــک بعیــن اهلل و نظــر اولیائــه فأملــی لهم اهلل 

لیــزدادوا إثمــا و یکتبــوا کفــرا و لــم یکتفــوا بذلــک بــل 

حملــوا علــی ســلطان االســالم )محمــد علــی شــاه( و 

أحاطــوا بــه مــن کل جانــب و أســاؤا األدب إلیــه بمــا 

ال یلیــق بالذکــر و هــو فــی کل ذلــک صابــر محتســب 

و لقــد تعجــب مــن صبــره و تحملــه عقــالء المملکــة 

ــوا  ــة و تصرف ــر النهای ــغ االم ــی بل ــة حت ــل الرعی و ج

علنــا عــن صــراط الهدایــة فعنــد ذلــک أتــی أمــر اهلل 

تعالــی بإهالکهــم فجعــل کیدهــم فــی تضلیــل و فعــل 
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ــا فعــل  بهــم الســلطان العــادل )محمــد علــی شــاه( م

باصحــاب الفیــل.

ــور و  ــدو ظه ــی از ب ــه عظم ــن فتن ــه ای و بالجمل

ــرده: ــه را طــی ک ــراض ســه مرحل ــوم انق ــا ی ــروز ت ب

اول مرحله تقریر وعنوان.

دوم مرحله تحریر و اعالم.

سیّم مرحله عمل و امتحان.

ــیطان  ــد در آن، ش ــت کردن ــه اول، متابع ــا مرحل ام

ــد  ــوان خــوش کردن ــدازه ای عن ــه ان ــن ســوء را، ب ُمَزیِّ

کــه عالــم و عامــی مفتــون آن شــدند و از پــی تحصیــل 

آن بــه بــذل جان،فضــال عــن المــال، حاضــر شــدند.

ــدو  ــر و اعــالن را در ب ــه تحری ــه ثانی ــا مرحل و ام

ــد از  ــرده و بع ــت ک ــات قناع ــات مبهم ــر باجمالی ام

خــوض در کار پــرده بــر داشــته، چــه از طــرف خــود 

ــون  ــه و قان ــه نظامنام ــرة ب ــة بالمباش ــت خبیث آن هیئ

نویســی و غیــره، و چــه بــه تســبیب از آن هیئــت، بــه 

برداشــتن کنــد و زنجیــر شــریعت از مــردم بــی بــاک نا 

پــاک کــه هــر چــه بتواننــد بــه اعال    نــات و روز نامــه 

جــات، نســبت بــه هــر محترمــی از دیــن و پیشــوایان 

دیــن و علمــاء عاملیــن متدینیــن بگوینــد و بنویســند 

ــن  ــا م ــان ب ــه از زم ــک بره ــع برســانند و ی ــه طب و ب

کار شــنیع مشــغول بودنــد و هــر چــه داعــی و ســایر 

علمــا و مســلمانان اســتغاثة نمودیــم بــه جائــی نرســید 

و اگــر کســی بخواهــد مزخرفــات روزنامه جــات ایــن 

ــود. ــا می ش ــد کتاب ه ــع نمای ــدت را جم م

و امــا مرحلــه ســیم مرحلــه عملیــات و کفــی فــی 

ذلــک مــا صــدر منهــم مــن الظلمیــة المســماة بالعدلیــة 

ــن  ــد اهلل همی ــوس و بحم ــازاة دم المج ــرة مج ــی فق ف

ــو  ــی )مح ــروردگار و ماح ــب پ ــب غض ــره موج فق

ــه الحمــد. ــه آنهــا شــده و ل ــار خبیث کننــده( آث

ثــم مخفــی نمانــاد کــه جهــات حرمــت مشــروطه 

ــه  ــه نبوی ــالمیه و طریق ــکام اس ــا اح ــات آن ب و مناف
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ــه کــه اشــاره  علــی صادعهــا الســالم در مراحــل ثالث

ــن اســت کــه  ــر همــه ای ــدان شــد بســیار و مقــدم ب ب

ــه  ــار ب ــی و اعتب ــون اساس ــب و قان ــن ترتی ــل ای اص

اکثریــت آراء اگــر چــه در امــور مباحــه باالصــل هــم 

باشــد چــون بــر وجــه قانــون التــزام شــده و میشــود 

حــرام تشــریعی و بدعــت در دیــن اســت و کل بدعــة 

ضاللــة. مبــاح را هــم اگــر التــزام بــه آن نماینــد والزم 

بداننــد و بــر مخالفــت آن جــزاء مترتــب نماینــد حــرام 

اســت: )قــل آهلل أذن لکــم أم علــی اهلل تفتــرون( مطالــب 

دولتــی و دســتورات آن، همــه وقــت بــود لکــن مســلم 

ــا  ــت. ام ــن اس ــارج از دی ــد خ ــن قواع ــه ای ــود ک ب

ــی و آراء ســخیفه مجلســی را  ــات قانون ــاع مزخرف اتب

ــد کــه از اوجــب واجبــات در نظــر عمــوم  همــه دیدن

ــداد  ــر از ارت ــا او را بدت ــت ب ــود و مخالف ــلمانان ب مس

دانســتند کــدام بدعتــی بــاال تــر از ایــن لکــن تعــرض 

همــه غیــر میســور فقــط در ایــن ورقــه بــرای اشــاره 

اجمالیــه بــه مــدرک فتــوی و حکــم، تعرض به مفاســد 

ــی  ــت م ــات اس ــات و اعالن ــه مکتوب ــه دوم ک مرحل

شــود؛ آنهــم نــه امــوری کــه خــارج از هیئــت اســت 

بلکــه فقــط بمــا صــدر عــن الهیئــة. آنهــم خصــوص آن 

تلفیقــات خبیثــة کــه مســمی بــه قانــون اساســی اســت 

و در آن هــم چنــد مــاده آن را بــرای توضیــح، تعــرض 

می نمایــم و باقــی را بایــد از مؤلفــات علمــای اعــالم 

کــه مشــغولند مطالبــه نمــود فنقــول و بــاهلل االســتعانة:

ــه  ــن اســت ک ــه ای ــت نام ــواد آن ضالل یکــی از م

ــع  ــن طب ــد و در ای ــاوی الحقوقن ــت متس ــراد مملک اف

آخــر بــه ایــن عبــارت نوشــته شــد ) اهالــی مملکــت 

ــوق  ــاوی الحق ــی متس ــون دولت ــل قان ــران در مقاب ای

ــه )مســاوات( شــاع و ذاع  ــن کلم ــود ( و ای ــد ب خواهن

حتــی خــرق االســماع و ایــن یکــی از ارکان مشــروطه 

ــرم  ــد. نظ ــروطه نمی مان ــالل ، مش ــه اخ ــه ب ــت ک اس

ــک  ــاده ی ــن م ــاب ای ــح در ب ــت تصحی ــت در وق اس
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ــه  ــت ب ــود گف ــدود ب ــت، مع ــول هیئ ــه از اص ــر ک نف

ــن،  ــر ای ــه اگ ــت دارد ک ــان اهمی ــن، چن ــه ای داعــی ک

باشــد و همــه مــواد را تغییــر بدهنــد دول خارجــه مــا 

را بــه مشــروطه می شناســند و اگــر ایــن مــاده نباشــد 

لکــن تمــام مــواد باقیــه باشــد مــا را بــه مشــروطگی 

ــناخت. ــد ش نخواهن

فــوری در جــواب او گفتــم فعلــی االســالم الســالم 

و برخاســتم و گفتــم حضــرات جالســین بدانیــد 

ــه  ــرا ک ــد شــد زی مملکــت اســالمیه مشــروطه نخواه

ــاوات. ــم مس ــالم، حک ــا اس ــت ب ــال اس مح

حــاال ای بــرادر دینــی تأمــل در احــکام اســالمی 

ــات  ــن موضوع ــت بی ــاوت گذاش ــدار تف ــه مق ــه چ ک

و  تجــارات  و  معامــالت  و  عبــادات  در  مکلفیــن 

ــغ و ممیــز و غیــر ممیــز  ــغ و غیــر بال سیاســات از بال

ــار و  ــض و مخت ــح و مری ــون و صحی ــل ومجن و عاق

مضطــر و راضــی و مکــره و اصیــل و وکیــل و ولــی و 

ــی و  ــوهر و غن ــر و زن وش ــدر و پس ــده و آزاد و پ بن

ــد و  ــن و مقل ــل و شــاک و متیق ــم و جاه ــر و عال فقی

مجتهــد و ســید و عالــم و معســر و موســر و مســلم و 

کافــر و کافــر ذمــی و حربــی و کافــر اصلــی و مرتــد 

و مرتــد ملــی و فطــری و غیرهــا ممــا الیخفــی علــی 

الفقیــه الماهــر. مثــال کفــار ذمــی احــکام خاصــه دارند، 

ــز نیســت  ــه جای ــا مســلمانان، ک ــا ب در مناکحــات آنه

ــلمانان در  ــکاح مس ــلمانان را و ن ــا مس ــا ب ــکاح آنه ن

ــز اســت دون دوام و  ــر وجــه انقطــاع جای ــرات، ب کاف

ــن موجــب انفســاخ  ــداد احــدی الزوجی ــن ارت همچنی

اســت و اســالم احــدی الزوجیــن نیــز احــکام خاصــه 

ــر یکــی از  ــث کف ــاب مواری ــز در ب ــه دارد و نی مختلف

موانــع ارث اســت و کافــر از مســلم ارث نمی بــرد دون 

ــلمه دارد  ــه مس ــکام خاص ــد اح ــز مرت ــس. و نی العک

مثــل انتقــال مــال بــه وارث بینونــه زوجــه ) جدا شــدن 

( ونجاســت بــدن و وجــوب قتــل. و همچنیــن در بــاب 
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معامــالت ربــوی احــکام مختلفــه اســت مثــل معامالت 

ذ ّمــی در اراضــی کــه بایــد کــه اگــر بخــرد از مســلم 

ــات و قصــاص و  ــز در جنای ــد خمــس بدهــد و نی بای

دیــات، احــکام مختلفــه اســت.

ــرادر دینــی، اســالمی کــه ایــن قــدر تفــاوت  ای ب

ــه  گــذارد بیــن موضوعــات مختلفــه در احــکام چگون

ــه  ــز آن ک ــت؟ ج ــاوات اس ــه مس ــت ک ــود گف می ش

ــب  ــل صاح ــی در مقاب ــه دکان ــد ک ــن باش ــال ای خی

ــد  ــیس کنن ــدی تاس ــکام جدی ــد و اح ــاز کنن ــرع ب ش

ــه. ــی عن ــا اهلل تعال اعاذن

و عمــده ایــن بــازی مشــروطه از طایفــه ضاله شــد. 

محــض فــرار از احــکام اربعه مســلمه در حــق مرتدین 

ــة  ــاالت الواهی ــن الخی ــات م ــات هیه ــالم، هیه از اس

ــب  ــن العج ــا. و م ــن صاحب ــا و للدی ــت رب ــان للبی ف

کــه بــرای تمویــه )ظاهــر ســازی( و اشــتباه برعمــوم، 

ــی. دروغگــو حافظــه  ــون دولت ــه قان ــد ب ــد نمودن تقیی

ــق  ــی مطاب ــون دولت ــن قان ــر ای ــد اگ ــدارد. ای ملح ن

اســالم اســت کــه ممکــن نیســت درآن مســاوات و اگر 

مخالــف اســالم اســت منافــی بــا آنچــه در چنــد ســطر 

ــف اســالم اســت  ــه آنچــه مخال ــل نوشــته شــده ک قب

ــن  ــرت ببی ــرف ای بی غی ــد ای بی ش ــت نمی کن قانونی

ــده(  ــل )گروی ــو منتح ــه ت ــرای اینک ــرع ب ــب ش صاح

بــه اســالمی بــرای تــو شــرف مقــرر فرمــود و امتیــاز 

ــاز  ــو خــودت را از خــودت ســلب امتی ــو را و ت داد ت

ــا مجــوس و ارمنــی  ــد ب می کنــی و می گوئــی مــن بای

و یهــودی بــرادر وبرابــر باشــم. اال لعنــة اهلل علــی مــن 

ال یعــرف قــدره.

ــواد  ــد م ــه می گوی ــن ک ــکل ای ــن ال ــب م و اعج

قــال فیــه قابــل تغییــر اســت آیــا ایــن تغییــر از اســالم 

بــه کفــر اســت یــا از کفــر بــه اســالم اســت و خرافــت 

هــر دو معلــوم. اگــر گفتــه شــود کــه ایــن تغییــر مــن 

ــاح  ــه مب ــی ب ــی از مباح ــالم یعن ــی االس ــالم ال االس
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دیگــر، ایــن تغییــر اگــر چــه متصــور اســت لکــن امــر 

مبــاح کــه عنــد الشــارع جائــز الفعــل و التــرک اســت 

غلــط اســت کــه قانــون الزم العمــل شــود و مجــازات 

برمخالــف آن مرتــب شــود. و عناویــن ثانویــه کــه در 

شــرع منشــأ اختــالف حکــم مــی شــود مثــل اطاعــت 

والــد یــا نــذر یــا یمیــن و نحــو آن در فقــه محصــور 

ــزاز از آنهــا نیســت. اســت و اکثریــت آراء بقــال و ب

ــازه در  ــی ت ــی بدعت ــو می خواه ــن ت ــی دی ای ب

ــن تدلیســات و  ــه ای ــر بدهــی ب ــن بگــذاری و تغیی دی

ــان للباطــل  ــد )ف تلبیســات حاشــا کــه پیشــرفت نمای

ــون(  ــب ینقلب ــوا أی منقل ــن ظلم ــیعلم الذی ــة و س جول

بــه دو ســاعت نجومــی تمــام رشــته های ضاللــت کــه 

ــع  ــد هلل بجمی ــد و الحم ــیخته ش ــد گس ــا بافتن مدت ه

ــع نعمــه کلهــا. محامــده کلهــا علــی جمی

ــت  ــه اس ــت نام ــن ضالل ــه در ای ــر ک ــاده دیگ م

از  بعــد  اســت  مطبوعــات  آزادی  و  قلــم  آزادی 

ــت :  ــن اس ــارت ای ــن عب ــالت عی ــرات و تبدی تغیی

)عامــه مطبوعــات غیــر از کتــب ضــالل و مــواد مضــره 

ــت(  ــوع اس ــا ممن ــزی در آنه ــن آزاد و ممی ــن مبی بدی

بــه موجــب ایــن مــاده بســیاری از محرمــات ضــروری 

الحرمــة تحلیــل شــد زیــرا کــه مســتثنی فقــط دو امــر 

شــد و حــال آنکــه یکــی از محرمــات ضروریــه افتــرا 

ــت  ــلم اس ــت از مس ــات غیب ــی از محرم ــت و یک اس

ــش و  ــب فح ــذاء و س ــلم و ای ــذف مس ــن ق و همچنی

توهیــن و تخویــف و تهدیــد و نحــو آن ِمــن الممنوعات 

ــور  ــن ام ــة. آزادی ای ــات اال لهی ــرعیة و المحرم الش

آیــا غیــر از تحلیــل مــا حرمــه اهلل اســت و مــن حلــل 

ــت. و  ــن اس ــم آن مبی ــوم و حک ــال او معل ــا ح حرام

العجــب کــه در غیــر مــورد مســتثنی، منــع از ممیــزی 

شــد و حــال آنکــه نهــی از منکــر از اصــول عملیــات 

ــر  ــی از منک ــده نه ــن نویســنده و رای دهن اســت و ای

کــرده اســت. و اعجــب مــن ذلــک کــه در ذیــل ایــن 
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ــد و  ــرر ش ــف مق ــرای مخال ــازات ب ــم مج ــاده حک م

ــط و  ــم غل ــد و اینه ــات ش ــون مطبوع ــه قان ــه ب حوال

بدعــت اســت زیــرا کــه مجــازات مالــی در شــرعیات 

ــن  ــرای ای ــا ب ــم و در آنج ــات نداری ــکاب منهی در ارت

کار مجــازات مالــی معیــن نمــوده . ای مســلمان بــرادر، 

فقــد ضــاق الصــدر. تمــام ایــن مزخرفــات و خرافــات 

بــرای هــدم اســاس دیــن و اضمحــالل شــریعت ســید 

المرســلین بــوده. )والــذی فلــق الحبــة و بــرئ النســمة( 

کــه دزدان دیــن داخــل شــدند و تمــام هــّم آنهــا بــردن 

ــت  ــر عدال ــود و اال نش ــل آن ب ــالک اه ــن و اه دی

محتــاج بــه ایــن ترتیبــات نیســت و بــرای رفــع شــبهه، 

عدالــت، کــه اعظــم ســبب قبــول ایــن حادثــه در نظــر 

ــوده، مختصــر شــرحی داده  ــه ب ــن کلم ــردم ای ــر م اکث

می شــود.

ــموات و االرض و  ــت الس ــدل قام ــه بالع ــدان ک ب

لــزوم عــدل عقــال و شــرعا ظاهــر اســت لکــن کالمــی 

کــه هســت در تمیــز مصــداق اســت ایــن کلمــه 

معروفــه کــه ظلــم بالســویه عــدل اســت بــه ظاهــرش 

ــت. ــح اس ناصحی

ای مســلمان اســالم کــه دیــن مــا و امتــان حضــرت 

ــای  ــان اکمــل و بن ــت اســت از همــه ادی ختمــی مرتب

ــی )إن اهلل  ــال اهلل تعال ــا ق ــت کم ــام اس ــدل ت آن برع

ــد  ــن اســالم بحم ــدل و االحســان( و در دی ــر بالع یام

اهلل تعالــی نیســت، مگــر عــدل. و نبــوت و ســلطنت در 

انبیــاء ســلف، مختلــف بــود. گاهــی مجتمــع، و گاهــی 

ــر  ــرم و پیغمب ــی اک ــارک نب ــود مب ــرق. و در وج مفت

خاتــم- علیــه و علــی آلــه الصــالة مــا دام العالــم- و 

ــز  ــره، نی ــًا اَم غی ــوار، حّق ــاء آن بزرگ ــن در خلف همچنی

چنیــن بــود. تــا چندیــن مــاه بعــد از عــروض عوارض 

ــی تحمــل  ــر یعن ــن دو ام ــز ای و حــدوث ســوانح مرک

ــدرت  ــال ق ــا( و اعم ــه علم ــاره ب ــه )اش ــکام دینی اح

ــان۵(  ــه حاکم ــاره ب ــت )اش ــاء امنی ــوکت و دع و ش
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ــر  ــن دو ه ــه ای ــی الحقیق ــع شــد و ف در دو محــل واق

ــای  ــی بن ــتند یعن ــری هس ــم دیگ ــل و متم ــک مکم ی

اســالمی برایــن دو امــر اســت: نیابــت در امــور ثبوتی، 

ــدون ایــن دو،احــکام اســالمیه معطــل  و ســلطنت. و ب

ــه  ــوه اجرائی ــلطنت ق ــة س ــی الحقیق ــود. ف ــد ب خواه

ــه  ــت ب ــل عدال ــس تحصی ــت پ ــالم اس ــکام اس اح

اجــراء احــکام اســالم اســت و در اســالم انــذار وعــد 

و وعیــد مثــل اقامــه حــدود هــر دو در کار اجــرا اســت 

بلکــه انــدازه مدخلیــت آن بیشــتر اســت و آن عبــارت 

اســت از خــدا ترســی و اذعــان بــه مبــدأ و معــاد کــه 

ــن دو  ــود و ای ــل ش ــاء حاص ــوف ورج ــن رو خ از ای

امــر قلبــی نفســی باطنــی بیشــتر مؤثــر اســت در اقــدام 

ــت عــدل  ــه حقیق ــاب از منکــر ک ــروف و اجتن ــه مع ب

ــدأ و معــاد و خــدا  ــه مب ــن ب اســت و هــر مقــدار تدی

ــت منبســط  ــد واری شــدیدتر اســت عدال ترســی و امی

ــته  ــن کاس ــن تدی ــه از ای ــر چ ــود و ه ــد ب ــر خواه ت

ــاده خواهــد شــد. ــی زی ــی اعتدال شــود ب

ــه قــرب عهــد رســالت و  در اوائــل اســالم نظــر ب

ــود.  ــر ب ــاد ت ــت زی ــورات اولیاءحــق، بســط عدال ظه

بعــد از غیبــت امــام زمــان -علیــه الســالم - کــه امــر 

راجــع بــه نــواب خــاص و عــام آن بزرگــوار شــد، کــم 

ــد شــد و از  ــه واســطه ســوانح، ضعــف در عقائ ــم ب ک

ایــن رو بــی اعتدالــی زیــاد شــد علــی حســب اختالف 

االوقــات مــن اهتمــام العلمــاء و الســلطنة و عدمه. پس 

بــه حکــم ایــن مقدمــه ظاهــر و هویــدا شــد کــه اگــر 

ــه ایــن  بخواهنــد بســط عدالــت شــود بایــد تقریــب ب

دو فرقــه بشــود یعنــی َحَملِــه احــکام )علمــا( و اولــی 

الشــوکة )حاکمــان( مــن اهــل االســالم ایــن اســت راه 

تحصیــل عدالــت صحیحــه نافعــه.

بلــی طــی یــک مطلــب عدالــت نمــا ایــن اعصــار 

ــردم  ــی از م ــه جمع ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد ب ــداول ش مت

طبیعــی کــه منکــر مبــدأ و معادنــد و منحصــر می داننــد 
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ــب  ــدون ترتی ــد ب ــا دیدن ــن دنی ــه همی ــی را ب زندگان

قانونــی یــا هــرج ومــرج بــه انتفاعــات زندگــی نائــل 

نمی شــوند از ایــن رو از شــرایع مقدســه آســمانی 

ــر  ــون ب ــام قان ــد و ن ــی دادن ــول ناقصــه ترتیب و از عق

ــه  ــل ب ــار آن محــض نی ــر ب ــد زی ــد و رفتن آن گذاردن

ــد  ــی دادن ــب انتظامات ــن ترتی ــود و از ای ــتهیات خ مش

ــازات  ــون و مج ــان قان ــی آن، هم ــر و ناه ــط آم و فق

مترتبــه بــر آن اســت و اال آمــر و ناهــی قلبــی ندارنــد. 

ــر وجــه انتظــام در آنهــا  از ایــن اســت، کــه قبایــح، ب

شــایع و ظلــم بــر وجــه تســاوی در آنهــا زیــاد تــر. تــا 

امنیــت از طــرف قانــون پیــدا می کننــد فــورا مرتکــب 

ــی هســتند. ــی اعتدال ــات و ب خیان

حــاال ای مســلمان و ای مســلمان زاده کــه قــدرت 

الهــی را نمی دانــی کــه چــه دیــن قویــی داریــم و چــه 

ــا و  ــات دنی ــه اصالح ــرد و چ ــود ب ــات می ش انتفاع

ــت  ــه دس ــت ک ــته اس ــود شایس ــوان نم ــرت می ت آخ

ــه  ــویم ب ــی ش ــم؟ و متأس ــتقیم برداری ــن راه مس از ای

مردمــان ناقــص العقــل کــه اگــر مالحظــه نمائــی خــود 

هیئــت شــهادت می دهــد بــه نقصــان آنهــا و آن ظلــم 

عظیــم را کــه بــه واســطه عمومیــت مســمی بــه عــدل 

ــا و معــرض  شــده متحمــل شــویم؟ و منهمــک در دنی

از مبــدأ و معــاد گردیــم، فقــط در مقــام اصــالح دنیــا 

ــه از  ــاء ک ــه انبی ــن هم ــیم؟ ای ــروت باش ــل ث و تحصی

ــا  ــث آنه ــه بع ــدند نتیج ــوث ش ــد مبع ــب خداون جان

ــد  ــرت و تزهی ــم آخ ــه عوال ــود ب ــی آدم ب ــب بن ترغی

ــال  ــن دو س ــی برعکــس آنچــه ای ــای فان ــن دنی از ای

ناطقیــن مــا بــه دهــن عامــه مــردم می دادنــد کــه بایــد 

پــی دنیــا رفــت و تحصیــل ثــروت کــرد و حظــوظ برد. 

شــخصی از ایــن شــیاطین، وقتــی در خلــوت بــه عنوان 

ــالح  ــه اص ــت ک ــت می گف ــل مملک ــه اه ــوزی ب دلس

فقــر ایــن مملکــت بــه دو چیــز اســت: اول کــم کــردن 

خــرج، ثانــی زیــاد کــردن دخــل و ازبــرای اول بهتــر 
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ــع  ــد رف ــف می کن ــرج را تضعی ــه خ ــه کلی ــزی ک چی

حجــاب اســت از زنهــا کــه آن وقــت عــوض بیــرون 

ــه کافــی اســت او رایــک  و انــدرون یــک دســت خان

دســتگاه خدمتگــزار بــس اســت یــک دســتگاه عــراده 

کار، بــه راه می افتــد، یــک مهمانــی از دوســتان زنانــه 

ــه مجتمعــا بــس اســت و هکــذا. ای غیرتمنــد  و مردان

تأمــل نمــا کــه چــه خیــاالت در بــاره تــو داشــتند و 

شــواهد ایــن امــر از اربــاب جرائــد و صاحبــان نطــق 

بســیار بــود الحمــد هلل کــه بــه مــراد خــود نرســیدند و 

امیــد کــه بــه توفیــق مــن اهلل مــن بعــد هــم نخواهنــد 

رســید. )فقطــع دابــر القــوم الذیــن ظلمــوا و الحمــد هلل 

ــن( رب العالمی

مقصــود از ایــن تطویــل کالم ایــن بــود که بــرادران 

دینــی واخــوان مؤمنیــن زادهــم اهلل توفیقــا و حفظهــم 

مــن شــرور شــیاطین الجــن واالنــس بداننــد و بفهمنــد 

ــار  ــوء و گفت ــات س ــده و نی ــاالت فاس ــی از خی اندک

ــوش  ــر گ ــه دیگ ــی را ک ــیاطین انس ــن ش ــردار ای و ک

ــوز  ــن س ــات دی ــب و مزخرف ــات دلفری ــن کلم ــه ای ب

ــر  ــه خس ــن طایف ــیده ای ــمان پوس ــه ریس ــد و ب ندهن

ــل  ــرادر تأم ــا و اآلخــره متمســک نباشــند. ای ب الدنی

کــن اگــر مطلــب خــوب بــود چــرا حامــی او مردمــان 

ــی  ــی بعض ــد. بل ــل بودن ــد العم ــده و فاس ــد العقی فاس

ــا از ســاده لوحــی  ــه ی ــد ک ــم بودن ــر الصــالح ه ظاه

ــروان  ــوارج نه ــنخ خ ــه از س ــا آنک ــد ی ــول خوردن گ

بودنــد حقیقتــا امتحــان بــزرگ الهــی بــود و بــه انــدازه 

ــت  ــی حرک ــدی و چابک ــتی وتن ــه تردس ــیاطین ب ش

ــه نظــر می آمــد.  ــد کــه در احســاس مشــتبه ب می کردن

و اعجــب مــن الــکل کــه ایــن حادثــه خبیثه را مســتند 

مــی کردنــد بــه نصــرت امــام زمــان -علیــه الســالم -. 

و بــه مردمــان فســقة و فجــرة بلکــه کفــرة مخاطبــات و 

توصیفــات و تکریمــات کــه شــأن اولیــاء اهلل و شــهداء 

ــی  ــه بزرگ ــا فتن ــد. واقع ــوده می نمودن ــن ب و صالحی
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ــوع  ــی رج ــر کس ــان و اگ ــر الزم ــن آخ ــود از فت ب

ــم  ــم و عالئ ــار مالح ــت و اخب ــاب غیب ــه کت ــد ب نمای

ظهــور امــام عصــر -عجــل اهلل تعالــی فرجــه و ســهل 

مخرجــه- خواهــد مطلــع شــد بــر روایاتــی چنــد بــر 

احــوال ایــن دو ســال کــه تمــام انطبــاق را دارد و مــی 

ــات باهــرات دانســت اگــر فرصتــی  ــوان آن را از آی ت

ــیر  ــث و تفس ــب حدی ــا را از کت ــاء اهلل آنه ــود إنش بش

ــم داد  ــار خوه ــات انتش ــا توضیح ــرده ب ــتخراج ک اس

تــا موجــب مزیــد معرفــت و رســوخ عقایــد بــرادران 

ــک و  ــی بتوفیقات ــم وفقن ــد. الله ــی باش ــی و ایمان دین

اســتعملنی فیمــا یــر ضیــک و جنبنــی عمــا یســخطک 

بجــاه محمــد و آلــه الطاهریــن صلواتــک علیهــم 

ــی یــوم الدیــن. اجمعیــن إل

ــت:  ــن اس ــه ای ــت نام ــواد آن ضالل ــه م و از جمل

)حکــم و اجــرای هیــچ مجازاتــی نمی شــود مگــر بــه 

موجــب قانــون ایــن حکــم مخالــف مذهــب جعفــری ) 

علیــه الســالم ( اســت کــه در زمــان غیبــت امــام )علیه 

الســالم ( مرجــع در حــوادث فقهــا از شــیعه هســتند و 

مجــاری امــور بــه یــد ایشــان اســت و بعــد از تحقــق 

ــد  ــوق و اجــراء حــدود می نماین ــاق حق ــن، احق موازی

و ابــدا منــوط بــه تصویــب احــدی نخواهــد بــود.

ــه  ــت ب ــوای مملک ــیم ق ــواد تقس ــه از م و از جمل

ســه شــعبه کــه اول قــوه مقننــه اســت و ایــن بدعــت 

ــرای  ــه در اســالم ب ــرا ک ــت محــض اســت زی و ضالل

احــدی جایــز نیســت تقنیــن و جعــل حکــم هــر کــه 

ــام  ــه کســی او را تم ــدارد ک ــام ن باشــد و اســالم ناتم

ــاب االحــکام  ــه ب ــد ب ــه بای ــع حادث ــد و در وقای نمای

کــه نــواب امــام )علیــه الســالم( انــد رجــوع کننــد و او 

اســتنباط از کتــاب و ســنت نمایــد نــه تقنیــن و جعــل.

و از ایــن قبیــل، در ایــن ضاللــت نامــه بســیار بــا 

آنکــه محــض اشــتباه زحماتــی کشــیدند و مجمالتــی 

نوشــتند و همــه را حوالــه نمودنــد بــه قانــون مــع هــذا 
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ــالم  ــح اس ــف صری ــب مخال ــت مطل ــه بیس ــب ب قری

اســت و ابــدا محمــل صحتــی نــدارد. ایــن بــود حــال 

مجمــل نویســی امــا قوانیــن مفصــالت دیگــر حالــش 

ــن  ــه چندی ــتند ک ــه نوش ــرای عدلی ــی ب ــوم. قانون معل

ــاء  ــه امض ــد ک ــرأت ننمودن ــود و ج ــوط ب ــاه مضب م

نمــوده بیــرون دهنــد. ایــن اجمالــی اســت از مفصــالت 

ــه  ــن حادث ــه و ای ــه عظیم ــن فتن ــه ای ــاالت حادث ح

جدیــده کــه محــض زیادتــی بصیــرت مــدرکا للقــوی و 

الحکــم خدمــت اخــوان مؤمنیــن عــرض شــد. فذلکــة 

الــکالم )نتیجــه و خالصــه( و حاصــل المرام این اســت 

کــه شــبهه و ریبــی نمانــد کــه قانــون مشــروطه بــا دین 

ــة و  ــه آالف التحی ــام علی ــر االن ــرت خی ــالم حض اس

ــه مملکــت  ــی اســت و ممکــن نیســت ک الســالم مناف

ــر  ــد مگ ــروطگی بیای ــون مش ــت قان ــالمی در تح اس

بــه رفــع یــد از اســالم. پــس اگــر کســی از مســلمین 

ســعی در ایــن بــاب نمایــد کــه ما مســلمانان مشــروطه 

شــویم ایــن ســعی و اقــدام در اضمحــالل دیــن اســت 

ــد  ــه مرت ــد اســت و احــکام اربع ــی مرت ــن آدم و چنی

براوجــاری اســت هــر کــه باشــد از عــارف یــا عامــی 

از اولــی الشــوکة یــا ضعیــف.

هــذا هــو الفتــوی و الــرأی الــذی ال أظــن المخالف 

ــان  ــن أع ــت فرحــم اهلل م ــت ألزم ــه حکم ــه و علی فی

ــی  ــد عل ــد ســلطاننا )محم ــم أی ــه. الله االســالم و اهل

ــه و  ــد ملک ــه و خل ــد عیش ِّ ــه و أب ــد جیش ــاه( و أیِّ ش

ســلطانه و ثبتــه علــی الصــراط المســتقیم، والعــن اللهــم 

مــن أهــان اإلســالم أو أراد توهینــه أو تبدیلــه.
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]توضیحات ضروری[

ــه در  ــان صــورت ک ــه هم ــه ب ــن بیانی ــن ای 1- مت

ــراً  ــل شــده اســت و ظاه ــود نق ــده ب ــی آم ــع اصل منب

ــل  ــه دلی ــا ب ــد، اّم ــاده باش ــات آن افت ــی کلم بعض

ــاده،  ــات افت ــای کلم ــه ج ــت، ب ــظ امان ــوب حف وج

ــه  ــد، اضاف ــاده باش ــت افت ــان می رف ــه گم ــی ک کلمات

ــت. ــه اس نش

ــن  ــه تعیی ــن بیانی ــخ ای ــی تاری ــع اصل ۲-در منب

ــح  ــور واض ــه ط ــای آن ب ــد ج ــی از چن ــده، ول نش

ــر یعنــی  مشــخص اســت کــه در زمــان اســتبداد صغی

بعــد از تعطیــل مشــروطه توســط محمــد علــی شــاه و 

بــه تــوپ بســتن مجلــس و کشــتن تعــدادی از ســران 

مشــروطه و ضــرب و شــتم آیــت اهلل بهبهانــی و آیــت 

اهلل طباطبائــی و تبعیــد آنهــا و پیــش از پیــروزی مجدد 

مشــروطه خواهــان و خلــع محمــد علــی شــاه نوشــته 

شــده اســت.

3-همــان طــور کــه پیــدا اســت متــن ایــن بیانیــه 

ــودن  ــن ب ــی و متضم ــالت عرب ــود جم ــل وج ــه دلی ب

ــاد  ــاص مف ــرات خ ــوزوی و تعبی ــات ح ــر اصطالح ب

ــت  ــن نیس ــدگان روش ــر خوانن ــرای اکث ــی آن ب و معن

ــی  ــذا بعض ــح دارد. و ل ــیر و توضی ــه تفس ــاز ب و نی

ــارات  ــی آن ترجمــه شــده و برخــی عب جمــالت عرب

ــز  ــن پرانت ــه در بی ــت ک ــده اس ــح داده ش آن را توضی

ــه اســت.  ــرار گرفت ق

4- نقــل بیانیــه بــه صــورت کامــل در ایــن کتــاب 

بــا وجــود طوالنــی بــودن متــن آن، بــه دلیــل وجــود 

نــکات بســیار مهمــی در آن میباشــد کــه در شــناخت 

بهتــر اوضــاع و احــوال دوران  بیشــتر و  هرچــه 

ــد. ــد میباش ــیار مفی ــروطیت بس مش
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آیــت اهلل مــددی: )شــیخ فضــل اهلل قائــل بــه 

ــل یکــی از  ــن دلی ــه همی ــود، ب مشــروطه مشــروعه ب

علمــای بــزرگ نجــف اشــرف بــه ایشــان گفتــه بــود: 

ــت  ــمه گاوّی ــن مجس ــی ای ــم - یعن ــور مجس )ای ث

-مشــروطه کــه مشــروعه نمیشــود( و منظــورش ایــن 

بــود کــه هــدف مشــروطه ایــن اسســت کــه در مقابــل 

ــروطه  ــد مش ــور میگویی ــما چط ــد، ش ــروعه باش مش

ــد  ــدار محم ــل اهلل طرف ــیخ فض ــوم ش ــروعه؟ مرح مش

علــی شــاه بــوده و بــه همیــن دلیــل در زمــان محمــد 

ــه  ــر ب ــه تی ــرور شــد ک ــار ت ــک ب ــز ی ــاه نی ــی ش عل

ــود( ــق ب ــرور ناموف ــورد و ت ــای ایشــان خ پ

ــان  ــی در آن زم ــه عموم ــددی: )صحن ــت اهلل م آی

آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی در کنار شهید آیت اهلل 

شیخ فضل اهلل نوری در مراسم عروسی فرزندش 

آیت اهلل میرسید محمد بهبهانی
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ــود( ــده شــده ب ــوری چی ــر ضــد شــیخ فضــل اهلل ن ب

شــیخ فضــل اهلل نــوری از رهبــران قیــام تنباکــو در 

تهــران )خاطــرات احتشــام الســلطنه، به کوشــش ســید محمد مهــدی موســوی، ص ۵73( 

و از مخالفــان جنبــش مشــروطه و مدافعــان )مشــروطه 

ــه انحــراف فرهنگــی مشــروطه  ــد ب مشــروعه( و معتق

ــروطه از  ــش مش ــاز جنب ــل اهلل در آغ ــیخ فض ــود. ش ب

مخالفــان ســید محمــد طباطبایــی و عبــداهلل بهبهانــی و 

ــرزای شــیرازی، میرزاحســن آشــتیانی،  از متحــدان می

حســین محــدث نــوری، ســید محمدکاظــم طباطبایــی 

ــن  ــدر مظفرالدی ــه نخســت وزیر مقت ــزدی و عین الدول ی

ــروطه خواهان  ــه مش ــی ب ــس از مدت ــا پ ــود ام ــاه ب ش

ــی  ــا همراه ــه آن ه ــم ب ــه ق ــته و در مهاجــرت ب پیوس

ــت اهلل  ــا آی ــت ب ــه مخالف ــی ب ــس از مدت ــا پ ــرد، ام ک

ــی و  ــداهلل بهبهان ــید عب ــی و س ــد طباطبائ ــید محم س

ــروطه،  ــا مش ــت ب ــت. او در مخالف ــروطه برخاس مش

هــم عهــد و پیمــان محمدعلــی شــاه و امیــن الســلطان 

استفتاء از آیت اهلل میرزا محمدحسن شیرازی درباره 

صحت فتوای حرمت استعمال تنباکو و یا رفع امتیاز، 

همراه با پاسخ نامبرده در حاشیه نامه مبنی بر حرام 

بودن آن به هر شکل و عدم منع آن در صورت لغو 

امتیاز، و تأیید حکم توسط شیخ فضل اهلل نوری.
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ــود )ملــک زاده، مهــدی. تاریــخ انقــالب مشــروطیت  ب

ایــران(

عبــد العلــی حائــری از محققیــن تاریــخ مشــروطه 

از مجلــس و  در علــت جدایــی شــیخ فضــل اهلل 

ــون  ــب قان ــس از تصوی ــه پ ــد ک ــروطیت می نویس مش

ــالدی(،  ــی/1907 می ــال 1۲8۵ شمس ــی )در س اساس

شــیخ فضــل اهلل کــه متوجــه شــد مشــروطه بــا اســالم 

ســازگاری نــدارد، از دیگــر رهبــران روحانــی انقــالب 

جــدا شــده و بــه مخالفــت بــا تصویــب قوانیــن 

ــف  ــن مخال ــت. ای ــی پرداخ ــن غرب ــه از قوانی برگرفت

ــت،  ــری داش ــی و نظ ــائل ایدئولوژیک ــه در مس ریش

ــت  ــرای مطابق ــه ب ــت ک ــالم داش ــل اهلل اع ــیخ فض ش

ــر  ــج نف ــد از پن ــن اســالمی بای ــا قوانی ــن ب ــن قوانی ای

ــاء،  ــاب علم ــه انتخ ــران ب ــراز اول ته ــن ط از مجتهدی

ــد  ــرار دهن ــود ق ــارت خ ــت نظ ــس را تح ــور مجل ام

تــا از تصویــب قوانیــن مخالــف شــرع مقــدس اســالم 

شیخ فضل اهلل نوری در دوره میانسالی
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ــد. ــری نماین جلوگی

ــاغ میکــده  شــریف کاشــانی از اعضــای انجمــن ب

در مــورد شــیخ فضــل اهلل نــوری میگویــد: او در 

مخالفــت بــا مشــروطه، هــم عهــد و پیمــان محمدعلــی 

ــود،  ــکات او ب ــش از تحری ــام حرکات ــود و تم ــاه ب ش
ــی داد. )شــریف  ــی داد و هــم دســتور م ــول م شــاه هــم پ

ــه در روزگار. ج. اول. 1۵6( ــات اتفاقی ــدی. واقع ــانی، محمدمه کاش

را  قانونگــذاری  مجلــس  فضــل اهلل  شــیخ 

ــرع  ــالف ش ــذاری را خ ــه قانونگ ــرا ک ــرد، ج نمی پذی

ــت و  ــا خاتمی ــف ب ــذاری را مخال ــد. او قانونگ می دان

کمــال دیــن تلقــی می کنــد: )پــس ایــن دارالشــورا کــه 

مــردم خواســتند منعقــدش نماینــد و از روی موافقــت 

ــر  ــد، اگ ــون کنن ــن قان ــت آرا تعیی ــاع اکثری ــا( طب )ب

مقصودشــان جعــل قانــون جدیــد بــود، چنان کــه ایــن 

ــه  ــق ب ــکال تصدی ــد، بی اش ــه می خوانن ــت را مقنن هیئ

ــه نبــوت و خاتمیــت  ــرار ب ــا اق صحــت آن منافــات ب

ت اهلل 
شهید آی

شیخ فضل اهلل 

نوری در جمع 

برخی یاران 

ش در منزل 
خوی

شخصی
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ــب  ــل ترتی ــود، جع ــر مقص ــت. اگ ــن داش ــال دی و کم

قانــون موافــق شــرع بــود، اواًل: آنکــه ابــداً ربطــی بــه 

ــت  ــه آن هیئ ــه از وظیف آن جماعــت نداشــت و بالکلی

خــارج بــود و ثانیــًا آنکــه عمــل بــه استحســان عقلــی 

اســت و حــرام.

ــم  ــرت عبدالعظی ــح حض ــل اهلل در لوای ــیخ فض ش

ــاد از  ــی مب ــی راض ــدای تعال ــد: )خ ــن می نویس چنی

ــر از  ــی غی ــورای مل ــس ش ــاره مجل ــه درب ــی ک کس

ــد؛ و  ــته باش ــی داش ــح، خیال ــل و نتقی ــح، تکمی تصحی

بــر ســخط و غضــب الهــی گرفتــار باشــند کســانی کــه 

مطلــب مــرا بــر خــالف واقــع انتشــار می دهنــد و بــا 

ــد و  ــه اشــتباه می اندازن ــان را ب تدلیــس مســلمانان، آن

ــازند  ــدود می س ــت مس ــر جه ــبهه را از ه ــع ش راه رف

ــه  ــد و ب ــلمانان نرس ــوش مس ــه گ ــا ب ــخن م ــا س ت

ــن  ــایر مهاجری ــی و س ــه فالن ــد ک ــردم بدهن ــرج م خ
ــی،  ــده اند( )نجف ــی ش ــورای مل ــس ش ــل مجل ــر اص منک

شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری در جمع برخی 

فرزندان و یاران خویش در منزل شخصی
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ــه 340( ــران، صفح ــی ای ــوالت سیاس ــخ تح ــی. تاری ــی، موس ــه حقان ــی. فقی موس

ــا  ــا تأســیس مجلســی ب ــور را ب شــیخ اصــالح ام

ــع شــیخ  ــه میســر می دانســت. در واق ــوان عدالتخان عن

ــق  ــن طری ــه از ای ــود ک ــادی ب ــال تأســیس نه ــه دنب ب
ــدد.  ــا تج ــی ب ــری ع. رویاروی ــرد.) نص ــا را بگی ــوی بی عدالتی ه جل

ــرعلم. 1386. ج اول ص 39۲( ــران؛ نش ته

1. حاجی میرزا علی اکبر 

مجتهد بروجردی 2. 

حاجی میرزا ابوالقاسم 

امام جمعه تهران  3. سید 

محمد طباطبایی  ۴. شیخ 

فضل اهلل نوری
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مییف مراف تبریحه مشر تهران

 و مراپ محمد علت شیه به پوسیه

ــه  ــی ب ــر سیاس ــراً از نظ ــددی: )ظاه ــت اهلل م آی

ــرای  ــدی ب ــها تمهی ــط روس ــرم توس ــتن ح ــوپ بس ت

بازگردانــدن محمــد علــی شــاه بــه قــدرت بــوده اســت 

کــه در آن زمــان بــه روســیه فــرار کــرده بــود، هرچند 

ــب  ــدادن طال ــل ن ــه تحوی ــه بهان ــر ب ــب ظاه ــه حس ب

ــه در آن  ــیه ک ــوده، روس ــیه ب ــت روس ــه دول الحــق ب

زمــان تــزاری بــود، حــدود شــانزده ســال بعــد از بیــن 

ــر ســر کار آمــد.( ــن ب ــت و لنی رف

علمــای بــزرگ نجــف، آیــت اهلل مازندرانــی و آیت 

اهلل میــرزا خلیــل کــه زحمــات زیــادی در راه نابــودی 

اســتبداد و برقــراری مجلــس مشــروطه کشــیده بودنــد 

ستارخان، و عده ای از 

مجاهدین مسلح تبریز
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پــس از بــه تــوپ بســتن مجلــس، بــا ارســال تلگــراف 

هائــی مــردم را بــه مقاومــت دعــوت نمــوده و شــاه و 
ــد. )یحیــی  مســتبدین را از عواقــب اعمالشــان نهــی کردن

دولــت آبــادی، تاریــخ معاصــر یــا حیــات یجیی)تهــران، ابــن ســینا( ج3 ص30.( 

در تلگــراف دیگــری علمــای نجــف صریحــًا 

حکــم بــه فســاد و خلــع محمدعلــی شــاه از ســلطنت 
ــران، انتشــارات  ــران، چــاپ پانزدهم)ته ــخ مشــروطه ای ــد کســروی، تاری ــد. )احم دادن

ــر، 1369( ص73.(  ــر کبی امی

در تیــر مــاه 1۲88هـــ. ش حــدود 1 ســال پــس از 

بــه تــوپ بســتن مجلــس توســط روســها بــه دســتور 

ــث  ــان باع ــروطه طلب ــام مش ــاه، قی ــی ش ــد عل محم

ــه ســفارت  ــده شــدن محمدعلــی شــاه قاجــار ب پناهن

ــدر اتســا در روســیه شــد. ــه بن ــرار وی ب ستارخانروس و ف
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از راست؛ علیقلی خان سردار اسعد بختیاری یکی از 

دو فاتح تهران و محمد ولی خان تنکاینی سپهدار 

اعظم

تشییع یکی از مجاهدین که 

ت.
گ کشته شده اس

در جن
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جمعی از مشروطه خواهان 

مسلح

یپرم خان و سردار اسعد از 

فاتحان تهران
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مجاهدین مشروطه خواه 

س از فتح تهران
پ

ستارخان و 

باقرخان
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س از 

مشروطه چیان پ

فتح تهران

مجاهدین مشروطه 

س از فتح 
خواه  زخمی پ

تهران
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ستارخان سردار ملی

ورود ستارخان 

و باقرخان به 

تهران از دروازه 

ک
گمر
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1. ستارخان 2. باقرخان، و 

جمعی از مجاهدین مشروطه 

خواه در تبریز

شکراله خان شجاع نظام 

و عده ای از خوانین 

آذربایجان طرفدار 

محمدعلی شاه
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اعداف شیش مطف ای نوپی و شیش محمد املت

 توسط مشروطه طلب هی

آیــت اهلل مــددی: )شــیخ حســن نامــی کــه کشــیک 

چهــار یــا پنــج آســتانه شــاه عبــد العظیــم بوده داســتان 

بــه تــوپ بســتن حــرم امــام رضــا و تــرور ســید عبــد 

ــای  ــزد آق ــش ن ــال پی ــل س ــه چه ــی ک اهلل را در کتاب

بجنــوردی دیــدم، اینطــور آورده اســت کــه: مــن آنجــا 

بــودم کــه ســید عبــد اهلل بــرای دیــدن شــیخ فضــل اهلل 

ــی از  ــد وقت ــود آم ــته ب ــت نشس ــرم بس ــه در ح ک

ــال  ــه ش ــان را ب ــد، دستش ــارج می ش ــان خ ــاق ایش ات

ــن  ــیخ ای ــاج ش ــد: ح ــد و گفتن ــل اهلل گرفتن ــیخ فض ش

ــیخ  ــو، ش ــراه ش ــردم هم ــا م ــا و ب ــن، بی کار را ول ک

فضــل اهلل پاســخ داده بــود: ســید گــول ایــن ظاهــر را 

اعدام شیخ فضل اهلل نوری در میدان توپخانه
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نخــور، اینهایــی کــه میبینــی هــم تــو را میکشــند هــم 

مــرا میکشــند، اینجــا ســید عبــد اهلل بــه شــیخ فضــل اهلل 

حرکتــی ماننــد پوزخنــد زدنــد بــه ایــن معنــا کــه: مــن 

رئیــس مشــروطه هســتم معنــا نــدارد کــه ایــن مــردم 

بخواهنــد مــرا بکشــند(

اولیــن تــرور شــیخ فضــل اهلل در روز نهــم دی مــاه 

1۲87 توســط کریــم دواتگــر بــا شــلیک چنــد تیــر بــه 

ــیخ فضــل اهلل و مجــروح شــدن وی انجــام  ســمت ش

گرفــت. ضــارب نیــز هنــگام دســتگیری گلولــه ای بــه 

گلــوی خــود شــلیک کــرد و مجــروح شــد ولــی پــس 

ــرد شــیخ ضــارب  ــه ســر ب ــدان ب از مدتــی کــه در زن

خــود را بخشــید.

نهایتــا در روز 13 مــاه رجــب )روز میــالد حضرت 

ــک  ــس از ی ــل اهلل پ ــیخ فض ــالم( ش ــه الس ــی علی عل

محاکمــه فرمایشــی بــه دار کشــیده شــد.

ــیخ  ــت اهلل ش ــهید آی ــارب ش ــر ض ــم دواتگ کری

فضــل اهلل نــوری در دوران موســوم بــه اســتبداد صغیــر
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بت زرمشت به جییمه شیش مطف ای نوپی

ــرون  ــت، در بی ــی گرف ــه صــورت م ــی محاکم وقت

ــد.  ــدام وی بودن ــگاه اع ــازی جای ــاده س ــغول آم مش

هنگامــی کــه مــی خواســتند او را بــرای اعــدام ببرنــد، 

ــد و  ــه وی ندادن ــاز عصــر را ب ــدن نم ــازه ی خوان اج

ایشــان را بــه ســوی جایــگاه اعــدام راهنمایــی کردنــد. 

ــرد و  ــمان ک ــه آس ــید رو ب ــه رس ــه در نظیم ــی ب وقت

ــاد و  ــر بالعب ــی اهلل ان اهلل بصی ــّوض امــری ال گفــت: اف

ــه غــروب روز ســیزده  ــم ب حــدود یــک ســاعت و نی

ــه ی دار  ــه پای ــی ب ــود. وقت ــری ب ــب 13۲7 قم رج

نزدیــک شــد، برگشــت و مســتخدم خــود را صــدا زد و 

مهرهــای خــود را بــه او داد تــا خــرد کنــد، مبــادا بعــد 

ــده  ــرای او پرون ــه دســت دشــمنانش بیفتــد و ب از او ب

ســازی کننــد. پــس از آن عصــا و عبایــش را بــه میــان 

جمعیــت انداخــت و روی چهارپایــه رفــت و قریــب ده 

دقیقــه بــرای مــردم صحبــت کــرد و فرمــود: 

خدایــا، تــو خــودت شــاهد بــاش کــه مــن آنچــه 
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را کــه بایــد بگویــم بــه ایــن مــردم گفتــم خدایــا تــو 

خــودت شــاهد بــاش کــه مــن بــرای ایــن مــردم بــه 

قــرآن تــو قســم یــاد کــردم، گفتنــد قوطــی ســیگارش 

بــود.

 خدایــا تــو خــودت شــاهد بــاش کــه در ایــن دم 

آخــر بــاز هــم بــه ایــن مــردم مــی گویــم کــه مؤســس 

ــب  ــردم را فری ــه م ــن هســتند ک ــن اســاس المذهبی ای

داده انــد ایــن اســاس مخالــف اســالم اســت. محاکمــه 

ی مــن و شــما مــردم بمانــد پیــش پیغمبــر محمــد بــن 

ــه(. آن گاه عمامــه  را از  عبــداهلل )صلــی اهلل علیــه وآل

ســر برداشــته و فرمــود: 

از ســر مــن ایــن عمامــه را برداشــتند، از ســر همــه 

ــت. ــر خواهند داش ب

ــا  ــت ب ــال وق ــی از رج ــدام یک ــتانه ی اع در آس

عجلــه بــرای او پیغــام آورد کــه شــما ایــن مشــروطه 

ــد و او در  ــتن برهانی ــود را از کش ــد و خ ــا کنی را امض

اعدامی دیگر در میدان 

توپخانه



بت زرمشت به جییمه شیش مطف ای نوپی المشروطة کفر 248 249 

ــود: جــواب فرم

دیشب رسول خدا را در خواب دیدم، فرمودند: 

ــی  ــن امضای ــن چنی ــی. م ــان من ــب مهم ــردا ش ف

ــرد. ــم ک نخواه

طنــاب دار بــه گــردن وی انداختــه شــد و لحظاتــی 

بعــد پیکــر بــی جــان وی برفــراز دار باقــی مانــده بود. 

ــه نواختــن کــرد و مــردم از  دســته موزیــک شــروع ب

ــی  ــادی م ــد و ش ــی زدن ــف م ــیخ ک ــر ش ــه پس جمل

ــازه  ــه جن ــه ب ــی ک ــی های ــی احترام ــد. و چــه ب کردن

ی شــیخ نکردنــد. پــس از ایــن کــه آقــا، جــان تســلیم 

کــرد، دســته موزیــک نظمیــه پــای دار آمــد و همــان 

جــا وســط حلقــه شــروع کــرد بــه زدن. مجاهدیــن بــا 

تفنگهایشــان همیــن طــور مــی رقصیدنــد. شــنیدم کــه 

بعضــی هــا مــی گفتنــد: )شــیخ فضلــه بــه درک رفــت!( 

ــاد کشــید و  ــک کســی فری ــه ی ــوان نظمی ــاالی ای از ب

بــه مــردم گفــت: )همچیــن دســت بزنیــد کــه صــداش 

ــه گــوش  ــی ب ــه گوشــش برســه!( یعن ــو ســفارت ب ت

محمدعلــی شــاه.

ــد را  ــًا جس ــه دائم ــان ک ــم و طوف ــر تالط در اث

ــاب از  ــه طن ــک مرتب ــی داد، ی ــکان م ــاالی دار ت ب

گــردن آقــا پــاره شــد و نعــش ُگرپــی بــه زمیــن افتــاد!

جنــازه را آوردنــد تــوی حیــاط نظمیه-همــه مــی 

خواســتند خــود را بــه جنــازه برســانند؛ دور نعــش را 

گرفنــد؛ آن قــدر بــا قنداقــه تفنــگ و لگــد بــه نعــش 

ــه از ســر و صــورت و دمــاغ و  ــد کــه خوناب ــا زدن آق

ــد.  ــرازیر ش ــنش س ــا و محاس ــه ه ــش روی گون دهن

هــر کــه هرچــه در دســت داشــت مــی زد؛ آنهایــی کــه 

دستشــان بــه نعــش نمــی رســید، تــف مــی انداختنــد. 

ــن،  ــران مجاهدی ــر از س ــک نف ــدم ی ــه دی ــک مرتب ی

مــرد تنومنــد و چهارشــانه ای بــود، وارد حیــاط نظمیــه 

ــازه ایســتاد، و کاری و  ــاالی جن ــد و ب ــو آم شــد. جل

ــی حرمتــی کــرد... ــه انجــام داد و ب قیحان
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 )آیــت اهلل مــددی: بــر روی بــدن شــیخ فضــل اهلل 

بــول کــرد(...

ســپس یــک مــردی بــا لبــاس مشــکی وارد شــد، 

عصــا بــه دســت، مقابــل ســر آقــا ایســتاد؛ بــا عصــا 

ــن طــور  ــس زد و همی ــا پ ــاز را از روی آق چــادر نم

کــه تماشــا مــی کــرد بــه ترکــی فحــش نثــار آقــا مــی 

کــرد. ایــن شــخص شــارژدافر ســفارت عثمانــی بــود؛ 

او هــم رفــت!

یپرم خان ارمنی رئیس نظمیه تهران در زمان اعدام 

شیخ فضل اهلل نوری
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اعداف شیش محمد املت

ــود  ــا ب ــی بن ــد آمل ــیخ محم ــددی: )ش ــت اهلل م آی

چهاردهــم رجــب یعنــی یــک روز بعــد از شــیخ فضــل 

اهلل نــوری اعــدام شــود، و شــرح بســیار جانســوزی از 

برخــی وقایــع ایــن واقعــه را فرزنــد ایشــان آقــا شــیخ 

محمــد تقــی آملــی در زندگینامــه ای خــود نگاشــت، 

نوشــته اســت.(

شــیخ محــد تقــی آملــی بــه قلــم خــود در بخشــی 

ــالل  ــن خ ــد: )در ای ــود مینویس ــه خ ــی نام از زندگ

مشــروطیّت در ایــران طلــوع کــرد، و َمطَلــع آن، مغــِرب 

ــب  ــدرم از راه تصّل ــوم پ ــود. و مرح ــن ب ــعادت م س

ــد و  ــا اســاس مشــروطیّت گردی ــف ب ــت مخال در دیان

کار منتهــی شــد بــه جایــی کــه همــه روزه مــا را خبــر 

محمد تقی آملی
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می رســید کــه در انجمــن آذربایجانیهــا تجّمعــی و 

ــوند. ــپار می ش ــما رهس ــل ش ــرای قت ــون ب اکن

ــه  ــود ک ــد ب ــه فرائ ــروع ب ــوم از ش ــا روز س گوئی

شــهر طهــران آشــوب شــد، و ولــی خــان تنکابنــی و 

علــی قلــی بختیــاری بــا یــک عــّده مســّلح بــه شــهر 

ــه  ــان ک ــان و دولتی ــن ایش ــال بی ــره قت ــده نائ وارد ش

ــار  ــاه قاج ــی ش ــلطنت محمدعل ــیطره س ــت س در تح

ــم  ــت و هفت ــن در روز بیس ــت، و ای ــاال گرف ــد ب بودن

مــاه  جمــادی الثانــی ســنه هــزار و ســیصد و بیســت و 

ــود )13۲7 ه ق(. ــری ب ــری قم ــت هج هف

و مــا در آن روز کتــاب را برهــم گذاشــتیم. و صدمه 

ــوف،  ــه خ ــران آن ب ــا اقت ــگ ب ــوپ و تفن ــدای ت ص

ــی  ــرد. و باألخــره ول ــا را مشــوش ک ــت فکــر م عاقب

خانیــان فائــق آمــد، و محمدعلــی شــاه پــس از التجــاء 

بــه ســفارت روس از ســلطنت مخلــوع و احمــد شــاه 

ــام  ــد، و تم ــوب گردی ــود منص ــری ب ــل صغی ــه طف ک

ــده. ــور گردی ــدار ام رؤســای مشــروطیون زمام

ــب  ــهر رج ــم ش ــنبه یازده ــر پنجش ــا در عص ت

ســنه هــزار و ســیصد و بیســت و هفــت )13۲7 ه ق( 

ــروطیت  ــا مش ــه ب ــران ک ــم طه ــل عل ــی از اه جماعت

مخالفــت داشــتند، بــه ســرداری مرحــوم حــاج شــیخ 

ــه در آن  ــه ک ــه نظمی ــتگیر و ب ــوری، دس ــل اهلل ن فض

ــوس  ــود محب ــی( ب ــرم ارمن ــت )یف ــت ریاس اوان تح

ــد.  ــوس ش ــدرم محب ــوم پ ــه مرح ــدند، از آن جمل ش

)و در عصــر روز شــنبه ســیزدهم رجــب ســنه هــزار و 

ســیصد و بیســت و هفــت )13۲7 ه ق( مرحــوم حــاج 

ــد( ــوب گردی ــل اهلل مصل ــیخ فض ش

ــم  ــنبه چهارده ــاچیان در روز یکش ــردم تماش و م

رجــب ســنه هــزار و ســیصد و بیســت و هفــت )13۲7 

ه ق( برحســب دعــوت ســید یعقــوب شــیرازی کــه در 

ــون از حــال او  ــود و اکن ــه ب ــان ناطــق آن محّل آن زم

ــرای تماشــای صلــب  ــه ب ــرم، در میــدان توپخان بی خب
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ــت  ــه مصلوبی ــن فجیع ــدند، و لک ــر ش ــدرم حاض پ

ــون  ــید، و چ ــی بخش ــکاس عجیب ــیخ انع ــوم ش مرح

عالم کشــی تــا آن عصــر در ایــران معمــول نبــود آنهــم 

بــه این طــور فجیــع لــذا نصــف از اهــل شــهر را گویــا 

از خــواب بیــدار کــرد، و وقــوع ایــن حادثــه بــه امــر 

شــیخ ابراهیــم زنجانــی کــه معــروف بــه یهودیـّـت بــود 

لکــن در امــور مشــروطیت ســاعی بــود.

و مباشــرت یفــرم ارمنــی بیشــتر در مــردم انزجــار 

پدیــد آورد تــا بــه درجــه ای کــه زمامــداران از تهاجــم 

ــه  ــر را ب ــن ام ــه خــود ای ــرای تبرئ ــف، و ب ــه خائ فتن

ــتند، و  ــای آن دوره نجــف اشــرف منســوب داش رؤس

ــرای  ــه ب ــن حادث ــوع ای ــه وق ــد ک ــار کردن ــن اظه چنی

امتثــال فرمــان روحانیــون نجــف بــود، هرکــس 

ــا  ــف ب ــود از نج ــت خ ــب شبهه ایس ــن مطل را در ای

ــده  ــایع ش ــه ش ــی آنک ــد، حت ــتعالم نمای ــراف اس تلگ

ــرای اســتخبار  ــد روزه تلگــراف ب ــه در آن چن ــود ک ب

ــدا  ــالع پی ــا اط ــن علم ــی اســت. و م ــر مجان ــن ام ای

ــی  ــه بکل ــف اگرچ ــون نج ــه  روحانی ــردم و مداخل نک

ــراف  ــا تلگ ــا ب ــتعالم آنه ــن از اس ــود لک ــل نب بی اص

ــن  ــه ممک ــه آنک ــد چ ــوف نمی ش ــی مکش ــم مطلب ه

ــه اســم نجــف  ــا قصــر جــواب ب ــود از کرمانشــاه ی ب

مخابــره شــود مطابــق بــا میــل زمامــداران در صورتــی 

ــا واقــع نبــوده باشــد، بلــی چیــزی کــه  کــه موافــق ب

اآلن مــرا خاطــر اســت از طــرف ســه نفــر روحانیــون 

آن عصــر بــا تلگــراف مخابــره شــد کــه دفــع نــوری و 

ــه باشــد الزم اســت. ــه هــر قســم ک ــی ب آمل

ــوم  ــت مرح ــکاس مصلوبی ــوء انع ــه س و بالجمل

شــیخ دفــع قتــل از مرحــوم پــدرم و ســایر محبوســین 

نمــود. و در حــق پــدرم حکــم بــه تبعیــد بیــرون آمــد، 

ــدرم را  ــوم، پ ــیخ مرح ــب ش ــه ای از صل ــس از هفت پ

بــه نــور مازنــدران تبعیــد کردنــد، و بــه حاکــم آنجــا- 

کــه در آن زمــان مصــدق الممالــک نــوری و پســرش 
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ــب و از  ــک ملق ــد الممال ــه معاض ــر ب ــه در آن عص ک

ــّدت  ــپردند، و در م ــود- س ــروطیت ب ــداران مش علم

پنــج ســال تحــت الحفــظ مصــدق و معاضــد در 

ــد.( ــوس بودن ــدران محب مازن

ــد شــیخ  ــورد تبعی ــی در م ــه حســن زاده آمل عالم

محمــد آملــی اینچنیــن مینویســند: )از مصلــوب شــدن 

ــب  ــی عجی ــوری انعکاس ــل اهلل ن ــیخ فض ــاب ش جن

ــد  ــال محم ــرت )م ــه از دار زدن آن حض روی آورد ک

ــه  ــد او را ب ــم تبعی ــدند، و حک ــرف ش ــی( منص آمل

هــرات افغانســتان صــادر کــرده بودنــد، جــز اینکــه از 

دگرگونــی اوضــاع روز و اختــالف مــردم تبعیــدش را 

ــرای  ــد، و ب ــان ندیدن ــالح خودش ــز ص ــرات نی ــه ه ب

ــد،  ــی نخورن ــت سیاس ــان شکس ــه از رّد حکمش اینک

جســتجو کردنــد کــه در ایــران کــدام آبــادی هــم وزن 

ــدران  ــور مازن ــا اینکــه )کــرات( ن ــا هــرات اســت ت ب

را یافتنــد و بــه مــردم تلقیــن کردنــد کــه حکــم تبعیــد 

ایشــان بــه )کــرات( بــود نــه بــه هــرات. و پنــج ســال 

در کــرات نــور مازنــدران محبــوس بــوده اســت و پس 

ــد( ــت کردن ــران مراجع ــه طه از آن ب

ــه  ــل از عالم ــه نق ــی ب ــن زاده آمل ــه حس عالم

شــعرانی در مــورد حــاج شــیخ عبــد اهلل نــوری 

ــا،  ــد: )آق ــی میفرماین ــی آمل ــد تق ــیخ محم ــتاد ش اس

ــی  ــوری، آن چنان ــی ن ــد النب ــیخ عب ــاج ش ــن ح ای

ــوری ســخت  ماننــد مرحــوم حــاج شــیخ فضــل اهلل ن

ــت،  ــوده اس ــروطه خواهان ب ــروطه و مش ــف مش مخال

و تبلیغــات ســوء کار را بــه جایــی کشــیده اســت کــه 

ــجد  ــجد را- مس ــه درب مس ــر اینک ــالوه ب ــردم ع م

حــاج شــیخ عبــد النبــی نــوری در سرچشــمه تهــران 

ــه او را- در سرچشــمه  ــه روی او بســته اند، خان را- ب

ــاب و  ــود آن جن ــه خ ــجدش- درحالی ک ــل مس مقاب

کرده انــد.  سنگســار  بوده انــد  خانــه  در  و  عائلــه 

ــوری و  ــل اهلّل ن ــیخ فض ــاج ش ــهادت ح ــس از ش و پ
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وقایــع ناگــواری کــه در تهــران و ســائر بــالد از قتــل و 

هتــک و حبــس و نهــب و تبعیــد و غیرهــا، کــه مــردم 

ــد،  ــی خورده ان ــب چــه زخم ــادی اجان ــد از ای فهمیدن

کثــرت جمعیـّـت نمازگــزار بــا حــاج شــیخ عبــد النبــی 

ــود( ــی ب ــرده دیدن ــجد نامب در مس

نمایندگان دوره های نخستین مجلس شورای ملی
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 واکی  مرزوف ا وند  راسینت و عحمه نیکییت

 اپ موپا بیینیه شیش مطف ای نوپی

بــا آغــاز جنبــش مشــروطیت، بــه رهبــری آخونــد 

خراســانی و دیگــر مراجــع تقلیــد، نائینــی بــه عنــوان 

مشــاور و بــازوی سیاســی آخونــد مطــرح شــد.

ــوم  ــی مرح ــی و اجتماع ــای مبارزات ــر کاره )اکث

ــت و  ــی گرف ــام م ــی انج ــاورت نائین ــا مش ــد ب آخون

ــد,  ــوم آخون ــالت مرح ــا و مراس ــه ه ــیاری از نام بس

ــد.()  ــی ش ــه م ــان تهی ــک ایش ــورت و کم ــا مش ب

مجلــه )حــوزه( شــماره 30 مصاحبــه آقــای حســینی 

ــی.( همدان

شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی در بــاره وی مــی 

ــی( و  ــه )نائین ــم ل ــن المترج ــت بی ــد: )...وأصبح نویس

آیت اهلل آخوند مالمحمدکاظم خراسانی
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ــن  ــار م ــق وص ــاص وثی ــدة واختص ــة اکی ــه رابط بین

ــیة  ــة و السیاس ــه الدینی ــی مهمات ــاره ف ــه وانص أعوان

ــذی کان  ــا ال ــس الفتی ــاء مجل ــن أعض ــار م ــا ص کم

یعقــده فــی داره مــع بعــض خــواص اصحابــه للمذاکــرة 

ــم هــذه النهضــة  ــی المســائل المشــکلة.... وکان زعی ف

ــه  ــف مع ــی 13۲4 فوق ــک ف ــانی وذل ــیخنا الخراس ش

المترجــم لــه جنبــًا لجنــب النـّـه کان یــری رأیــه وکان 

ــیة  ــف بالفارس ــا وال ــاة الیه ــر الدع ــن اکب ــذاک م یوم

ــع  ــة( وطب ــه المّل ــه وتنزی ــه االّم ــه الموســوم )تنبی کتاب

فــی 13۲7 و قرظــه کل مــن الخراســانی والشــیخ 
ــیعه ج  ــف الش ــی تصانی ــه ال ــی وغیرهما....()الذریع ــداهلّل المازندران عب

)440 4 ص 

وی پــس از ســقوط مشــروطه و برپایــی اســتبداد 

صغیــر بــا نوشــتن کتــاب )تنبیــه األمــة و تنزیــه الملــة( 
ــالم  ــات اع ــت )طبق ــانی برخاس ــد خراس ــاری آخون ــه ی ب

ــدگاه  ــروطه را از دی ــا مش ــید ت ــیعه، ج 4، ص 44( و کوش الش

ت اهلل آخوند 
آی

مالمحمدکاظم 

خراسانی درمیان 

برخی شاگردان و 

ش.
ب خوی

اصحا



المشروطة کفر واکی  مرزوف ا وند  راسینت و عحمه نیکییت 266 267 

ــد. او در  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــالم م ــریعت اس ش

ــه و  ــت اســالمی ســخن گفت ــاره حکوم ــر درب ــن اث ای

آخونــد خراســانی تقریظــی بــر آن نوشــته و محتوایــش 
ــزرگ اســالمی، کاظــم موســوی  ــارف ب ــره المع ــرده اســت.) دای ــد ک را تأیی

بجنــوردی، ج 1، ص 1۵1(

آیــت اهلل ســید احمــد مــددی در ضمــن نقــل 

بیانیــه شــیخ فضــل اهلل نــوری، از قــول شــیخ مرتضــی 

حائــری فرزنــد شــیخ عبــد الکریــم حائــری )مؤســس 

حــوزه علمیــه قــم( از قــول پدرشــان داســتان زیــر را 

ــد: ــل مــی فرماین نق

ــتبداد در  ــروطه و اس ــائل مش ــان اوج مس )در زم

نجــف، شــیخ محمــد رضــای اصفهانــی نجفــی مســجد 

ــراه  ــه هم ــان( ب ــة اإلذه ــاب )وقای ــب کت ــاهی صاح ش

ــاکن  ــی س ــرای مدت ــری ب ــم حائ ــد الکری ــیخ عب ش

کربــال میشــوند بــه ایــن دلیــل کــه در نجــف عــده ای 

مشــروطه ای بودنــد و عــده ای اســتبدادی و مــراوده 

حضرت آیت اهلل شیخ محمد حسین نائینی
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و رفــت و آمــد و حتــی ســالم و علیــک بــا هریــک از 

ایــن دو گــروه، طــرف مقابــل را ناراضــی و ناراحــت 

ــوی  ــه س ــود ب ــرار ب ــدا ق ــه ابت ــفری ک ــرد، س میک

اصفهــان باشــد لکــن در نتیجــه بــه همــراه حــدود پنــج 

ــرار  ــم ق ــا ه ــن دو ب ــد. ای ــی ش ــال منته ــه کرب ــر ب نف

ــه  ــه از مســائل مشــروطه ب ــن ک ــرای ای ــد ب میگذارن

دور باشــند اگــر آخونــد خراســانی بــه کربــال میآیــد 

بــه احتــرام اســتادی فقــط یــک بــار بــه دیــدن ایشــان 

ــد. برون

ــد از اعــدام شــیخ فضــل اهلل  ــاه بع حــدود یــک م

)13 رجــب 1327 هـــ( )احتمــااًل بــه قصد زیــارت نیمه 

ــال  ــه کرب ــارت ب ــرای زی ــد خراســانی ب شــعبان( آخون

ــت  ــه خدم ــم ب ــد الکری ــد، مرحــوم شــیخ عب ــی آین م

ــوم  ــه مرح ــی ک ــد در حال ــانی میرون ــد خراس آخون

میــرزا حســین نائینــی نیــز در آن دیــدار حضــور 

ــی  ــه خوب ــل حافظ ــه دلی ــی ب ــای نائین ــتند، و آق داش

ت اهلل 
ت آی

حضر

شیخ محمد حسین 

نائینی در میان 

علماء و شاگردان
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ــار تمــام بیانیــه  ــرای اولیــن ب کــه داشــتند، همانجــا ب

ــا  ــد و ثن ــا حم ــدا ب ــوری را از ابت ــل اهلل ن ــیخ فض ش

ــد  ــا آخــر خواندن ــد خراســانی از حفــظ ت ــرای آخون ب

ــی میباشــد(،  ــی طوالن ــه خیل ــن بیانی ــه ای ــن ک ــا ای )ب

آخونــد خراســانی هــم دســت بــر محاســن خــود ســر 

بــه زیــر داشــتند و بــه بیانیــه گــوش میدادنــد تــا بــه 

فقــره آخــر بیانیــه رســید کــه )قائــل بــه مشــروطیت 

ــار مییشــود( و  ــر او ب ــد ب ــه مرت ــر و احــکام اربع کاف

معنــای آن ایــن بــود کــه هــم آخونــد خراســانی مرتــد 

ــد تحمــل  ــگام آخون ــن هن ــی، در ای ــم نائین اســت و ه

ــول وال  ــر ال ح ــد از ذک ــرده بع ــد ک ــر بلن ــاورده س نی

ــیخ فضــل اهلل را  ــی ش ــن وقت ــت: )م ــاهلل گف ــوة اال ب ق

ــد ناراحــت شــدم، اآلن  ــاه پیــش اعــدام کردن یــک م

کــه شــما ایــن بیانیــه را خواندیــد، ناراحــت شــدم کــه 

ــع ناراحــت شــدم.( ــرا آنموق چ

ت اهلل 
آی

العظمی آخوند 

مالمحمدکاظم 

خراسانی درکنار 

ت اهلل العظمی 
آی

شیخ عبداهلل 

مازندرانی
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سوگند نامه جمعی از اهالی خراسان دائر بر اعالم 

همبستگی با مشروطه خواهان و مبارزه با مخالفان 

مشروطیت صفحه اول

سوگند نامه جمعی از اهالی خراسان دائر بر اعالم 

همبستگی با مشروطه خواهان و مبارزه با مخالفان 

مشروطیت صفحه دوم
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اعداف وقة ایسحف تبریحی توسط پوسهی

در ســال 13۲9 ماجــرای داســتان اولتیماتــوم 

روســیه بــه ایــران در مــورد مــورگان شوســتر 

ــی پیــش آمــد کــه خواهــان  ــی، مستشــار مال امریکای

اخــراج او از ایــران بودنــد. ایــن اولتیماتــوم منجــر بــه 

ــد. ــتر ش ــراج شوس ــس دوم و اخ ــی مجل تعطیل

در ایــن اوقــات کفالــت حکومــت بــر عهــده 

ضیاءالدولــه بــود و تبریــز در محاصــره شــجاع الدوله و 

در شــهر آذوقــه نبــود. مجاهــدان مســلح و ســالداتهای 

روس در شــهر فــراوان و بــه دنبــال بهانــه بــرای 

ــدان  ــالح مجاه ــع س ــان خل ــها خواه ــری روس درگی

بودنــد و بــه همیــن منظــور بــه ضیاءالدولــه فشــار مــی 

آوردنــد تــا این دســتور را صــادر کنــد امــا ضیاءالدوله 

ثقه االسالم تبریزی
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چنــدان تمایلــی بــر ایــن امــر نداشــت. درگیــری بیــن 

ــوا در شــهر آغــاز شــد امیرحشــمت نیســاری  ــن ق ای

کــه ریاســت نظمیــه را برعهــده داشــت از ثقــه االســالم 

ــه  ــه همیشــه ب ــه االســالم ک ــرد و ثق ــی ک چــاره جوی

ــت  ــن دخال ــود ای ــو ب ــت وگ ــرای گف ــی ب ــال راه دنب

مســتقیم قــوای اجنبــی را تــاب نیــاورد و خطــاب بــه 

امیرحشــمت گفــت ) علیکــن بالدفــاع یعنــی بــر شــما 
ــه االســالم، ص ۵73( ــردن. ( )زندگــی ثق ــاع ک ــاد دف ب

ــه  ــگریان روس ب ــدن لش ــرازیر ش ــگام س  وی هن

ــد و  ــده نش ــولگری ای پناهن ــچ کنس ــه هی ــز، ب تبری

ــان  ــا خواســت آن ــه علــت مخالفــت وی ب ــا ب روس ه

مبنــی بــر امضــاء نامــه  ای بــا ایــن محتــوا کــه جنگ را 

مــردم تبریــز شــروع کــرده  انــد و گنــاه کشته  شــدگان 

ــتگیر و در روز  ــد، او را دس ــا می باش ــردن آنه ــه گ ب

ــا  عاشــورای ســال 1330 هجــری قمــری مصــادف ب

دهــم دی مــاه 1۲90 هجــری شمســی، بــا هفــت تــن 

صحنه به دار آویختن 

ثقه االسالم و یاران
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ــد. ــه دار زدن دیگــر ب

او تنهــا در میــان دشــمنان بیگانــه بــه انتظــار بــود، 

شــهر را قــوای روس در اختیــار داشــتند، تــا اینکــه در 

روز تاســوعا، ثقــه االســالم از خانــه خــود خارج شــده 

بــود کــه در میــان راه توســط صاحــب منصبــان روس 

ــه آنکــه در کنســولگری  ــه بهان دســتگیر شــد و او را ب

جلســه ای برپــا اســت بــه کنســولگری بردنــد. کنســول 

روس در ایــن دیــدار از او خواســت تــا استشــهاد دهــد 

کــه قــوای روس در ایــن بلــوا ســهمی نداشــته و گنــاه 

بــر گــردن مجاهــدان بــوده اســت امــا ثقــه االســالم از 

پذیــرش ایــن تقاضــا ســرباز زد و بــرای آنکه مبــادا از 

ُمهــرش اســتفاده شــود مهــر عقیــق خــود را زیــر پــای 

گذشــت و شکســت. )زندگــی ثقــه االســالم، ص 640( در ایــن میــان 

میلــر کنســول انگلیــس نیــز حضــور داشــت و او نیــز 

بــه ایــن کار اصــرار داشــت و مــی خواســت تــا ثقــه 

االســالم حقانیــت روســها را در ایــن نبــرد تاییــد کنــد 

نامه ای مبنی بر به ستوه آوردن از سختگیری های 

مهمانهای ناخوانده )قوای روس(، هجوم قزاقها به منزل 

ثقةاالسالم تبریزی جهت دستگیری قزاق طالب پذیرش 

اسالم، اعتراض مخبرالسلطنه به استقرار افراد نظمیه 

)توسط نویسنده نامه( در محل به منظور حفظ امنیت. 
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ــرای راضــی  ــاز هــم جــواب منفــی شــنید. او ب ــا ب ام

کــردن ثقــه االســالم منشــی ایرانــی کنســولگری را بــه 

مذاکــره بــا ثقــه االســالم دعــوت کــرد منشــی ســفارت 

ــه ثقــه االســالم هشــدار داد کــه در صــورت  امضــا  ب

ــخ  ــد. پاس ــد ش ــدام خواه ــی اع ــن گواه ــردن ای نک

ــه مســلمان و  ــو ک ــی اکبرخــان ت ــرزا عل ــنید : ) می ش

ــندی  ــن س ــی م ــی خواه ــه م ــتی چگون ــی هس ایران

ــور  ــرای کش ــالم را ب ــمنان اس ــه دش ــم ک ــاء کن امض
خــود مســلط ســازم.( )زندگــی ثقــه االســالم، ص 6۵۲(

ــت  ــا اهان ــد و ب ــی کردن ــی احترام ــه او بســیار ب ب

ــح  ــد، در صب ــاغ شــمال بردن ــه دادگاه ب بســیار او را ب

عاشــورای 1330ق در دادگاهــی کــه قاضــی آن روس 

بــود محاکمــه و بــه اعــدام محکــوم شــد. ثقــه االســالم 

خطــاب بــه یــاران محکــوم دیگــرش گفــت: )... 

بــرای حیــات دنیــا خــود را در مقابــل دشــمن حقیــر 

ــال  ــد و هیــچ وقــت واقعــه کرب و مخــوف نشــان ندهی

رونوشت نامه سرکنسولگری روسیه در تبریز به 

کارگزاری آذربایجان مبنی بر اعتراض به تحویل 

”مهر، کلید، حلقه فوالدی و ساعت نقره ی“ ثقةاالسالم 

شهید به بازماندگانش، درخواست استرداد و تحویل 

آنها به سرکنسولگری با عنایت به اعدام شدن به حق 

وی به خاطر ایجاد آشوب و تحریک علیه قشون 

روسیه در تبریز.
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را فرامــوش نکنیــد کــه خانــواده رســالت آن مصائــب 

ــاری اســتقبال  ــا چــه متانــت و بردب فــوق طاقــت را ب

ــر  ــدند... اگ ــل ش ــداید متحم ــام ش ــه تم ــوده و ب نم

سرگذشــت آل علــی را در شــب عاشــورا درنظــر گرفته 

باشــید آن وقــت بــه ایــن انــدازه مضطــرب و متوحــش 

نخواهیــد شــد. امشــب شــب عاشــورا اســت، مــا هــم 

بایــد در چنیــن شــب بــه تمــام شــداید و مضایــق صبر 

ــه  ــه شــکنجه و آزار ک ــن هم ــه ای ــم ک و افتخــار بکنی

بــه مــا مــی رســد در راه حــب وطــن و در راه ملــت 
ــه االســالم، ص 681( اســالم اســت.( )زندگــی ثق

محــرم،  دهــم  روز  در  کنســول خانه،  بــاغ  در 

ــه  ــه، ب ــان ریخت ــر آن ــر س ــد ب ــتور دادن ــا دس روس ه

ــن و  ــز پیراه ــد و ج ــان پرداختن ــای آن ــدن لباس ه کن
زیرشــلواری همــه را از تنشــان درآوردند.)تاریــخ هیجده ســاله، 

ص310(

ــن  ــت ت ــراه هف ــه هم ــالم ب ــه االس ــرانجام ثق س

ثقه االسالم تبریزی
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دیگــر در عصــر عاشــورا در میــدان مشــق بــه دســت 

ــهادت دو  ــل از ش ــد. او قب ــدام ش ــالدان روس اع ج

رکعــت نمــاز بــه جــا آورد و خطــاب بــه شــیخ ســلیم 

گفــت: ) چــه ســعادتی باالتــر از اینکــه در ایــن 

ــه  ــویم و هم ــی ش ــل م ــهادت نای ــض ش ــه فی ــام ب ای
بــا شــهیدان کربــال محشــور خواهیــم شــد. ( )زندگــی ثقــه 

االســالم، ص 688(

1. ستارخان 2. 

باقرخان، و عده 

ای از مجاهدین 

مسلح مشروطه 

خواه در تبریز
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 به تو  یوشن زرف امیف پری )علیه الوحف(

 توسط پوسهی

آیــت اهلل ســید احمــد مــددی: )دهــم ربیــع الثانــی 

1330 قمــری روز حملــه روســها بــه حــرم امــام رضــا 

)علیــه الســالم( و بمبــاران گنبــد اســت، ســال 1291 

شمســی، اصــواًل مشــهد اســتبدادی بودنــد و مشــروطه 

ــان  ــت خراس ــود، طبیع ــم ب ــان ک ــن آن ــب در بی طل

اســتبدادی بودنــد، بــر خــالف آخونــد خراســانی کــه 

مشــروطه طلــب بــود امــا اغلــب مشــهدی هــا مخالــف 

ــال 1325 و  ــه در س ــن ک ــا ای ــد، ب ــروطه بودن مش

ــات  ــوری در جریان ــل اهلل ن ــیخ فض ــدام ش ــل از اع قب

ــد خراســانی  مشــروطه، شــیخ محمــد پســر دوم آخون

کــه مشــهور بــه آقــازاده - آقــازاده مطلــق در مشــهد 

گروهی از مجاهدین مسلح 

مشروطه خواه محله لیل آباد 

تبریز
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یعنــی شــیخ محمــد - بــه مشــهد آمــده بــود(

ــد:  ــوردی میفرمودن ــای بجن ــددی: )آق ــت اهلل م آی

مــن ســال 1330 قمــری یک ســال بعــد از بمبــاران از 

بجنــورد بــه مشــهد آمــدم، البتــه بــه نظــر بنــده ظاهــراً 

در همــان ســال بمبــاران بــوده کــه ایشــان بــه مشــهد 

آمــده انــد، بمبــاران حــرم مشــهد بعــد از واقعــه اعدام 

ــز در دهــم محــرم ســال 1330  ــة االســالم در تبری ثق

ــه  ــال ب ــان س ــی هم ــع الثان ــد، و در ربی ــری میباش قم

تــوپ بســتن حــرم امــام رضــا )علیــه الســالم( اتفــاق 

ــب  ــها مرتک ــز روس ــت را نی ــر دو جنای ــه ه ــاد، ک افت

ــال  ــوف در س ــرکردگی لیاخ ــه س ــها ب ــدند، روس ش

ــس را  ــاه مجل ــی ش ــد عل ــه درخواســت محم 1326 ب

ــه نفــر را اعــدام  ــه تــوپ بســتند، در ســال 1330 ن ب

ــه نظــر  ــد، ثقــة اإلســالم از شــیخیه میباشــد و ب کردن

بنــده بقیــه ایشــان نیــز از شــیخیه بــوده انــد، البتــه در 

آن زمــان شــیخی بــودن عیــب بزرگــی نبــود.

تصویری از گنبد حضرت علی بن موسی الرضا )علیه 

السالم( که توسط روسها در حمایت از محمد علی شاه 

قاجار به توپ بسته شده است.
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ــرم  ــتن ح ــوپ بس ــه ت ــی ب ــر سیاس ــراً از نظ ظاه

ــد  ــدن محم ــرای بازگردان ــدی ب ــها تمهی توســط روس

علــی شــاه بــه قــدرت بــوده اســت کــه در آن زمــان 

ــب  ــه حس ــد ب ــود، هرچن ــرده ب ــرار ک ــیه ف ــه روس ب

ــه  ــق ب ــب الح ــدادن طال ــل ن ــه تحوی ــه بهان ــر ب ظاه

دولــت روســیه بــوده، روســیه کــه در آن زمــان 

تــزاری بــود، حــدود شــانزده ســال بعــد از بیــن رفــت 

ــد.( ــر کار آم ــر س ــن ب و لنی

آیــت اهلل مــددی: )حــرم امــام رضــا )علیــه 

الســالم( را از چهــار طــرف بــه تــوپ بســتند، در آن 

ــد در اطــراف  ــان جدی ــار خیاب ــه تازگــی چه ــان ب زم

حــرم احــداث شــده بــود کــه بــه بــاال خیابــان و پاییــن 

ــان طبســی معــروف  ــان تهــران و خیاب ــان و خیاب خیاب

ــود.( ب

ــر  ــه حــرم مطه ــی ک ــن حوادث ــم تری  یکــی از مه

ــوده اســت،  ــه الســالم(  شــاهد آن ب ــام رضــا )علی ام

صحن عتیق و سر در ایوان 

ت حرم امام رضا )علیه 
ساع

السالم( در روز عاشورا در 

س عبد اهلل 
دوره قاجار عکا

قاجار 1309 ق
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ــوی در  ــر رض ــرم مطه ــتن ح ــوپ بس ــه ت ــه ب حادث

زمــان حکومــت محمــد علــی شــاه قاجــار و همزمــان 

بــا مشــروطیت مــی باشــد کــه از آن بــا عنــوان فتنــه 

ــاد مــی شــود. ــی هــم ی ــا عاشــورای ثان کبــری ی

ــهد  ــردم مش ــع م ــت قاط ــس از حمای ــا پ روس ه

ــدن محمــد  ــه منظــور بازگردان ــداری مجلــس، ب از پای

علــی شــاه قاجــار کــه بــه واســطه مشــروطه از قــدرت 

برکنــار شــده بــود، وارد مشــهد شــده و مترصــد گرفتن 

زهــر چشــمی از مــردم ایــن شــهر شــدند.

ــا شــاه  ــه ازای ایــن عمــل توافقاتــی ب روس هــا ب

ــی  ــد عل ــه محم ــه آن ک ــد از جمل ــته بودن ــار بس قاج

شــاه شــهرهای جنــوب دریــای خــزر را بــه روس هــا 

ــرادی چــون  ــک اف ــا تحری ــا ب ــد. روس ه ــذار کن واگ

طالــب الحــق و یوســف خــان ریاضــی و محمــد علــی 

ــف مشــروطه  ــان مخال ــه از سرشناس ــادی ک ــوش آب ق

بودنــد آن هــا  را ســازماندهی کــرده و مقابل مشــروطه 

دورنمای  گنبد وبارگاه حرم 

امام رضا )علیه السالم( در 

س آنتونیو 
دوره قاجار عکا

جیانوزی 1275 ق
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ــته  ــا دس ــراد ب ــن اف ــد. ای ــه آوردن ــه صحن ــان ب خواه

ــاد  ــجد گوهرش ــرم و مس ــی در ح ــروه های ــدی گ بن

ــه  ــق علی ــب الح ــان طال ــن می ــدند. در ای ــتقر ش مس

مشــروطه خواهــان ســخنرانی مــی کــرد و از بازگشــت 

ــل  ــود.  در مقاب ــی نم ــت م ــاه حمای ــی ش ــد عل محم

ــراض  ــرای نشــان دادن اعت ــم ب ــان ه مشــروطه خواه

خــود تظاهــرت مــی کردنــد کــه گاهــی بــه درگیــری 

ــی منجــر مــی شــد. هــای خیابان

ــت  ــا حال ــاده و ب ــواره و پی ــای روس س ــزاق ه ق

هجــوم وارد صحــن مطهــر شــدند، طالــب الحــق 

تفنگچیانــش از تاریکــی شــب اســتفاده کــرده و بــدون 

درگیــری و دادن تلفــات از درب بــازار ســنگ تراشــان 

متــواری شــدند. زوار و خــدام حضرتــی هــم بــه درون 

ــای ورودی حــرم را  ــه در ه ــد و کلی ــاه بردن حــرم پن

بســتند.

واقعه ای که تاریخ چنین آن را روایت می کند:

نمای سقاخانه 

و فضای داخلی 

صحن عتیق حرم 

امام رضا )علیه 

السالم( در دوره 

س 
قاجار عکا

آنتونیو جیانوزی 

1275 ق 
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ــیه در  ــه روس ــاه” ب ــرار “محمدعلیش ــس از ف  پ

1330ق191۲م و در روزهــای پایانــی اســتبداد صغیر، 

ــواره و  ــوای س ــود. ق ــوب ب ــر آش ــهد درگی ــهر مش ش

ــع خــود  ــظ مناف ــرای حف ــه، ب ــا توپخان ــاده روس ب پی

ــه”  ــرزا رکن الدول ــی می ــدند و “علینق ــهد ش وارد مش

والــی خراســان، آنــان را بــه دســتور حکومــت تهــران 

ــای داد. ــی ج در ارگ حکومت

شورشــیانی کــه در شــهر علیــه مشــروطه و دفــاع 

در  و  می کردنــد  تحریــک  را  ازمحمدعلیشــاه،مردم 

ــع  ــد، درواق ــرده بودن ــوا و آشــوب ایجــاد ک مشــهد بل

ــرای حضــور  ــه ای ب ــا بهان ــد ت ســازماندهی شــده بودن

ــد. ــظ شــهر ایجــاد کنن ــرای حف ــا ب روس ه

روس هــا بــه دســتور فرمانــده خــود ژنــرال 

“روکــو”، توپ هــای خــود را بــر روی بــام خانه هــا، 

ــتقر  ــرم مس ــراف ح ــرم و اط ــک ح ــای نزدی مغازه ه

ــزرگ،  ــازار ب ــا در ب ــتقرار توپ ه ــل اس ــد. مح کردن

گنبد و گلدسته 

حرم  مطهر و ایوان 

طال از داخل صحن 

ب( دوره 
عتیق )انقال

قاجار 1283 ق آقا 

س باشی
رضا عکا



المشروطة کفر به تو  یوشن زرف امیف پری )علیه الوحف( 298 299 

ــن  ــی و چندی ــاغ خون ــان، ب ــک، باالخیاب ــرای بان س

ــود. ــر ب ــه دیگ نقط

ــاده در  ــواره و پی ــی، س ــران روس ــا و افس قزاق ه

خیابان هــای شــهر پخــش شــدند. بــه بهانــه ســرکوب 

ــری،  ــی 1330 قم ــم ربیع الثان ــیان، در روز ده شورش

ــن  ــت بام ها از چندی ــزاق در روی پش ــای ق توپچی ه

ــرم  ــه ح ــود ب ــده خ ــتور فرمان ــه دس ــهر، ب ــه ش نقط

ــوپ بســتند. ــه ت ــارک راب ــد مب ــه کــرده و گنب حمل

در آن حملــه 18 موضــع گنبــد طــال زخمــی شــد 

ــکایت از  ــت ش ــردم جه ــپس م ــد. س ــه دی و صدم

ــد.  ــا رفتن ــه کنســولگری بریتانی ــا، ب جســارت روس ه

سرکنســول “سرپرســی ســایکس” بــه همــراه عــکاس 

ــع  ــدن ماوق ــرای دی ــی دیگــر ب کنســولگری و همراهان

بــه صحــن عتیــق رفتــه و بــه عــکاس دســتور داد کــه 

ــه  ــه در زاوی ــوپ ک ــای ت ــت گلوله ه ــل اصاب از مح

ــرد. ــود، عکــس بگی ــد ب ــی گنب جنوب

یکی از گلوله هایی 

که به گنبد مطهر 

ت کرد و هم 
اصاب

اکنون در موزه 

س نگداری 
آستان قد

می شود
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ــکاس  ــط ع ــده توس ــت ش ــای ثب ــداد عکس ه تع

ــوده  اســت؛  انگلیســی از ایــن واقعــه بیــش از یکــی ب

ولــی امــروزه تنهــا چنــد عکــس ازآن موجــود 

ــار  ــیاری انتش ــد بس ــان، در جرای ــه هم ــد ک می باش

ــت. ــه اس یافت

ــول روس  ــود آورده “کنس ــاب خ ــایکس درکت س

در گــزارش خــود اصابــت گلولــه بــه گنبــد و آســیب 

ــتادن  ــا فرس ــن ب ــی م ــود ول ــرده ب ــکار ک ــره را ان مقب

و  تهــران  در  بریتانیــا  ســفارت  بــه  عکس هایــی 

ــودم. ــب نم ــا را تکذی ــن ادع ــن پترزبورگ، ای س

در ایــن حادثــه توپ هــا، نقاطــی از بدنــه گنبــد را 

بــه حجــم یــک کلــه قنــد شــکاف دادنــد کــه اکنــون 

هــم از درون گنبــد، جــای اصابــت تیرهــا قابــل رؤیت 

. ست ا

ــن  ــاپ 10فروردی ــای چ ــتر روزنامه ه ــر بیش تیت

ــام  ــرم ام ــود؛ )ح ــن ب ــی ای ــال1۲91 هجری شمس س

نمای قبرستان قتلگاه مشهد- 

واقع در شمال حرم مطهر امام 

رضا)ع) در دوره قاجار عبد 

اهلل قاجار 1309 ق
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ــوپ بســته شــد( ــه ت رضــا)ع( ب

ــیه  ــه روس ــاه ب ــی ش ــد عل ــرار محم ــس از ف پ

)کنیــاژ دابیــژا( قونســول روس در مشــهد، شــروع بــه 

ــرای اجــرای نقشــه شــوم خــود  ــرد و ب ــکات ک تحری

ــطه  ــه واس ــه ب ــق( را ک ــزدی طالب الح ــید محمد ی )س

ــود و  ــده ب ــد ش ــهد، تبعی ــه مش ــران ب ــرارت، از ته ش

ــه  ــود، ب یوســف خــان هراتــی کــه او هــم از اشــرار ب

وعــده و وعیــد دلگــرم کــرد و آنــان را تشــویق کــرد 

ــد. ــا کنن ــی در مشــهد برپ ــا انقالب ت

جعفــر  میــرزا  مدرســه  در  کــه  یوســف خان 

تحصــن کــرده بــود، بــه تحریــک روس هــا از مدرســه 

خــارج شــد؛ بــا افــراد صاحــب نفــوذ مشــهد مالقــات 

روس  قشــون  می خواهیــد  )اگــر  گفــت:  و  کــرد 

ــا  ــد م ــده بگوئی ــع ش ــه جم ــرود، هم ــان ب از خراس

ــوب  ــلطان محب ــاه س ــی ش ــرت محمدعل ــی حض اعل

ــلطنت  ــه س ــاه را ب ــم و احمد ش ــان را می خواهی خودم

نمای ایوان طالی 

ناصری،گلدسته 

طال،سقاخانه و قسمتی 

از صحن جدید)آزادی 

س منوچهر خان 
فعلی( عکا

عکاسباشی 1300 ق
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.) نمی شناســیم!

کجــا  هــر  بــه  اوقــات  ایــن  در  طالب الحــق 

ــت:  ــد، می گف ــه می دی ــه را ک ــر ک ــت و ه ــه میرف ک

و  کافــر،  مشــروطه خواه  اســت،  کفــر  )مشــروطه 

دموکراتهــا بابــی هســتند!(.

ــا تولیــد نگرانــی در میــان مــردم کار بــه جایــی  ب

ــم  ــبه از بی ــار و کس ــه تج ــه رفته رفت ــد ک ــیده ش کش

ــه تنهــا  یوســف خان و طالب الحــق وهــواداران آنهــا، ن

ــم  ــه ه ــه از خان ــتند، بلک ــود را بس ــای  خ ــازه ه مغ

ــد. ــرون نمــی  آمدن بی

ــد  ــزاری روس، گنب ــید؛ قشــون ت ــود رس روز موع

ــوپ  ــه ت ــالم( را ب ــه الس ــا )علی ــر حضرت رض مطه

بســتند و نظامیــان روســی بــه دســتور )روکــو( رئیــس 

خــود، در ســمت جنوبــی خــارج شــهر جمــع شــدند؛ 

)روکــو( نقشــه گنبــد مطهــر و عمــارات آســتان قــدس 

ــود و  ــرده ب ــب ک ــه نص ــه پای ــک س ــر روی ی را ب

نمای ضریح فوالدی حرم 

امام رضا )علیه السالم(  
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توپچــی  هــای روســی هــم بــه همــان نشــان، تــوپ را 

میــزان می گرفتنــد.

ــن  ــانه گرفت ــا نش ــد ب ــی کردن ــان م ــا گم روس ه

بخشــی از گنبــد، مــی تواننــد بــه وســیله گلولــه  هــا، 

ــایر  ــه س ــد، بلک ــراب کنن ــع را خ ــا آن ضل ــه تنه ن

ــراب  ــدن خ ــت ش ــل سس ــه دلی ــز ب ــد نی ــالع گنب اض

ــد. ــد ش خواه

ــس از  ــه پ ــود ک ــده ب ــروب مان ــه غ ــاعت ب دو س

ــا  ــام توپ ه ــد و تم ــروع ش ــات ش ــانه گیری، عملی نش

ــه طــرف گنبــد مطهــر ثامــن الحجج)علیــه  ــاره ب یک ب

الســالم(  آتــش شــد، ولــی بــه صــورت معجزه آســایی 

هیــچ یــک از گلولــه هــا بــه گنبــد اصابــت نکــرد.

در  روســی  توپچی هــای  کــه  اســت  جالــب 

ــتان  ــارگاه، داس ــد و ب ــن گنب ــت ای ــا اهمی ــاط ب ارتب

ــه  ــگ ب ــرس، رن ــد و از ت ــی شــنیده بودن ــای فراوان ه

رخ نداشــتند؛ و چــون ذهن شــان پریشــان شــده بــود، 

صحن گوهرشاد
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شــلیک های بعــدی نیــز بی اثــر مانــد!

ــد، از  ــن دی ــه چنی ــی ک ــان روس ــده نظامی فرمان

ــد  ــا جعبه هــای روغــن را بیاورن ســربازان خواســت ت

و گلولــه هــا را در روغــن بغلطاننــد تــا بــر روی گنبــد 

بنشــیند؛ گلولــه هــا ایــن بــار بــه هــدف اصابــت کــرد 

و فریــاد خوشــحالی نظامیــان روســی شــهر مشــهد را 

فــرا گرفــت، ولــی گنبــد امــام هشــتم برخــالف تصــور 

ــی  ــه متالش ــت 18 گلول ــود اصاب ــا وج ــا،  ب روس ه

نشــد و ماننــد مزرعــه ای شــخم زده  در آمــد و آثــار 

گلولــه هــا روی گنبــد مطهــر قابــل مشــاهده بــود.

بنابــر اســناد تاریخــی، تعــداد مقتولیــن ایــن 

ــده  ــزارش ش ــر گ ــدود 436 نف ــی، ح ــت تاریخ جنای

ــزاق هــای روس، پــس از کشــتار مــردم و  اســت و ق

ــر  ــا اســب وارد صحــن مطه ــه، ب ــی رحمان ــب ب تخری

شــده و بســیاری از آثــار هنــری و امــوال خزانــه حــرم 

ــد. ــرقت بردن ــه س را ب

نمای ورودی 

حرم مطهر از 

ت باال  خیابان 
بس

ش 
 1315
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ــزاری  ــبزواری - خبرگ ــه  س ــادات فقی ــمانه  س )س

ــوی( رض

مرحــوم )آیــت اهلل ســید صــادق فقیــه ســبزواری( 

فرزنــد مرحــوم )آیــت اهلل میــرزا حســین فقیــه 

ســبزواری( کــه حــدود نیــم قــرن کلیــد دار حــرم امــام 

ــه یکــی از شــاهدان  ــود والبت ــه الســالم( ب رضــا )علی

ــوده، مباحــث  ــار نیــز ب عینــی ایــن ماجــرای خــون ب

مطــرح شــده از ســوی پــدر را اینچنیــن بیــان میکننــد:

)یوســف خــان کــه اصالــت او بــه هــرات مربــوط 

ــود  ــام کــرد و ادعــای او ایــن ب می شــد، در مشــهد قی

ــاه  ــن ش ــد مظفرالدی ــاه، فرزن ــی ش ــد محمدعل ــه بای ک

ــروطیت را  ــا مش ــردد و م ــدرت برگ ــه ق ــار، ب قاج

ــه دور  ــردم را ب ــدادی از م ــم تع ــم ک ــم، ک نمی خواهی

ــز  ــوان مرک ــه عن ــو را ب ــرد و صحــن ن خــود جمــع ک

برنامه هــای خــود قــرار داد، هنــوز مدتــی از ماجــرای 

ایــن شــخص نگذشــته بــود، کــه فــردی دیگــر به نــام 

نمای سقاخانه و 

ش قدیمی 
سنگفر

ب 
صحن عتیق )انقال

فعلی( حرم امام 

رضا)ع( 1352
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طالــب الحــق نیــز ســر بلنــد کــرد و بــا یوســف خــان 

ــد. ــتان ش هم داس

هــر دو آنــان بــه همــراه یارانشــان در مســجد جامع 

گوهرشــاد جمــع می شــدند و از ایــن مســجد بــه 

ــد،  ــتفاده می کردن ــان اس ــز برنامه های ش ــوان مرک عن

ــد  ــزی بودن ــو مشــغول برنامه ری ــر روز در صحــن ن ه

ــغ  ــد و مبال ــدان می رفتن ــه ثروتمن ــه خان ــب ها ب و ش

ــد، در شــهر مشــهد هــرج  ــی از آن هــا می گرفتن فراوان

ــن ماجــرا حــدود  ــود و ای ــی رخ داده ب ــرج عجیب و م

ســه مــاه طــول کشــید.

ــم  ــا ده ــارن ب ــن مق ــم فروردی ــنبه ده روز دوش

ــوروز 1۲87  ــی 1330 هجــری قمــری - ن ــع الثان ربی

ــه  ــود ک ــده ب ــروب مان ــه غ ــاعت ب ــی -، دو س شمس

پــدرم مرحــوم آیــت اهلل میــرزا حســین فقیه ســبزواری 

کــه در آن زمــان ۲1 ســال داشــتند، بــرای اقامــه نمــاز 

ظهــر و عصــر بــه مســجدجامع گوهــر شــاد می رفــت 
آیت اهلل حاج میرزا حسین سبزواری
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کــه شــخصی بــه نــام محمدجــواد عــرب زاده، هراســان 

ــه  ــه مدرس ــودت را ب ــه خ ــاند ک ــر می رس ــه او خب ب

برســان کــه االن روس هــا آســتان قــدس را بــه تــوپ 

می بندنــد. او نیــز پــس از شــنیدن ایــن خبــر، باعجلــه 

ــاند. ــه می رس ــن کهن ــه صح ــود را ب ــان خ و هراس

ــوز  ــه هن ــرد ک ــی ک ــل م ــش نق ــدرم در خاطرات پ

ــا  ــه صــدای توپ ه ــودم ک ــارج نشــده ب از صحــن خ

ــی، محلــی  ــاغ خون ــوپ، از ب ــد شــد و نخســتین ت بلن

کــه روس هــا در آن مســتقر بودنــد، بــه ایــوان عباســی 

اصابــت کــرد و گلوله هــای آن در صحــن پخــش 

شــد و او نیــز نتوانســت بــه مدرســه بــرود بــه همیــن 

دلیــل بــه داخــل حــرم برگشــت. ناگهــان شــلیک های 

ــه از  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــه دار ش ــدد و ادام ــوپ، متع ت

ــان و ســرای حاجــی ملــک و اول  دروازه پاییــن خیاب

کوچــه حــاج شــیخ محمــد تقــی و بــاغ خونــی نیــز، 

ــرب   ــس از اذان مغ ــا پ ــده و ت ــلیک می ش ــوپ ش ت

نمای قبرستان قتلگاه مشهد 

- واقع در شمال حرم مطهر 

امام رضا )علیه السالم(  در 

س عبد اهلل 
دوره قاجار عکا

قاجار 1309 ق
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ــه داشــته اســت. ــوپ ادام ــز مسلســل ت نی

ــردم، خــود  ــالش ک ــه هرچــه ت ــت ک ــدرم می گف پ

را از ایــن واقعــه خــالص کنــم، نتوانســتم، بــه همیــن 

ــان  ــه می ــی ب ــرم و گاه ــان ح ــه می ــی ب ــل گاه دلی

مســجد و گاهــی بــه دارالحفــاظ و گاهــی دارالســیاده 

می رفتــم تــا باالخــره )طالــب الحــق( بــه حــرم آمــد 

ــع شــدند، او  ــردم اطــراف او جم ــادی از م ــده زی و ع

گفــت کــه امــروز بــه فرمانــده روس هــا تلفــن می کنــم 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــلیک نکنن ــوپ ش ــر ت ــا دیگ ت

ــس از  ــی پ ــاند ول ــیک خانه رس ــه کش ــودش را ب خ

ــه  ــت: هرچ ــت و گف ــاز گش ــاعت ب ــم س ــت نی گذش

ــد. ــواب نمی ده ــی ج ــم کس ــن می کن تلف

ــرد،  ــل می ک ــم نق ــدر مرحوم ــه پ ــر آنچــه ک ــا ب بن

طالــب الحــق هنگامــی کــه از کشــیک خانــه برگشــت 

ــا  ــا ب ــرار م ــه ق ــت ک ــود و می گف ــر ب ــان خاط پریش

روس هــا ایــن بــود کــه هرزمــان مــن می گویــم 

مرحوم فقیه سبزواری
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ــد. ــت بردارن ــد، دس ــت برداری دس

ــن  ــان صح ــرب در می ــا اذان مغ ــت ت ــدرم گف پ

ــودم و مســتأصل  ــه الســالم( ب ــام رضــا )علی حــرم ام

ــدن از  ــالص ش ــرای خ ــی ب ــه راه ــران از اینک و نگ

ایــن ماجــرا نــدارم، دلــم شکســت و بــه امــام هشــتم 

ــد و  ــدا ش ــی پی ــره راه نجات ــا باالخ ــدم ت ــل ش متوس

توانســتم بــه هــر شــکل ممکــن خــود را بــه قبرســتان 

درب  بــه  و  برســانم  طبرســی(  )صحــن  قتلــگاه 

ــچ پاســخی از  ــی هی ــردم، ول ــاه ب ــای بســته پن خانه ه

ــدام در  ــچ ک ــا هی ــنیده نمی شــد؛ گوی ــزل ش ــی من اهال

منــزل نبودنــد، تــا اینکــه باالخــره درب منــزل )محمــد 

حســین داورزنــی( کــه در کنــار قتلــگاه بــود، بــاز شــد 

و او مــرا بــه داخــل خانــه دعــوت کــرد، ولــی هنــگام 

ورورد، ضعفــی عجیــب مــرا فراگرفــت. چنــد ســاعتی 

بیهــوش شــدم، صبــح روز بعــد کــه حالــم کمــی بهتــر 

ــه ســمت حــرم رفتــم، متوجــه شــدم لشــکر  شــد و ب

تصویری از مناره حرم امام رضا )علیه السالم( در حال 

تخریب
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ــد. روس هــا تمــام صحــن و حــرم را محاصــره کرده ان

تــا صحــن بــاالی خیابــان، 7۲ نفــر جلــو مدرســه 

ــه  ــد و در صحــن کهن ــر کشــته شــده بودن ــرزا جعف می

ــه  ــردم ب ــع ورود م ــتاده و مان ــون روس ایس ــز، قش نی

داخــل صحــن می شــدند، چهــار روز بــه همیــن 

شــکل گذشــت و بعــد از آن حــرم و صحــن امــام رضا 

)علیــه الســالم( را بــه خــود ایرانی هــا واگــذار کردنــد. 

ــر  ــرای تطهی ــا ب ــان و علم ــی از محترم ــه جمع در ادام

حــرم و رواق هــا وارد صحــن شــدند. روس هــا وضــع 

ــود آورده  ــوی بوج ــن رض ــم ام ــفناکی را در حری اس

بودنــد، )یوســف خــان هراتــی( کــه عامــل اصلــی ایــن 

ــرانجام  ــرار س ــن ف ــی ای ــرد ول ــرار ک ــود، ف ــه ب معرک

ــد  ــد و محم ــه مشــهد آوردن ــازه او را ب نداشــت و جن

نیشــابوری نیــز کــه بــه نیشــابور فــرار کــرده بــود در 

همــان جــا کشــته شــد و بــه ایــن ترتیــب معرکــه تمــام 
شــد.( )کتــاب عمــری پرافتخــار، خاطــرات زندگانــی فقیــه ســبزواری و کتــاب مــکارم 

مرحوم فقیه سبزواری
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ــادی( االثــار مرحــوم حبیــب آب

مرحوم حجت  االسالم سید حسین بدال

تعزیه خوانی در صحن عتیق قبل از به توپ بستن حرم 

توسط روسها
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تروپ سید عبد ای بهبهینت

 توسط سید زون تقت مااه

آیــت اهلل مــددی: )ســید حســن تقــی زاده در ابتــدا 

معمــم بــود، در همــان حــال ســبیل داشــت امــا ریــش 

ــز  ــی نی ــد از مدت ــرد، بع ــاه میک ــاًل کوت ــود را کام خ

عمامــه را کنــار گذاشــت، امــا انســانی ال ابالــی بــوده 

ــد اهلل  ــید عب ــت اهلل س ــرور آی ــی ت ــم اصل ــه مته ک

بهبهانــی در ســال 1328 بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء 

نیــز میباشــد، و بعــد از آن از ایــران فــرار کــرد، عمــر 

طوالنــی هــم کــرد، شــیخ حســن نامــی کــه کشــیک 

ــوده  ــم ب ــد العظی ــاه عب ــتانه ش ــج آس ــا پن ــار ی چه

ــرور  ــام رضــا و ت ــوپ بســتن حــرم ام ــه ت داســتان ب

ــش  ــال پی ــل س ــه چه ــی ک ــد اهلل را در کتاب ــید عب س

آیت  اهلل سید عبداهلل موسوی بهبهانی
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ــت  ــور آورده اس ــدم، اینط ــردی دی ــای بروج ــزد آق ن

کــه: مــن آنجــا بــودم کــه ســید عبــد اهلل بــرای دیــدن 

شــیخ فضــل اهلل کــه در حــرم بســت نشســته بــود آمــد 

وقتــی از اتــاق ایشــان خــارج میشــد، دستشــان را بــه 

ــاج شــیخ  ــد: ح ــد و گفتن شــال شــیخ فضــل اهلل گرفتن

ایــن کار را ول کــن، بیــا و بــا مــردم همراه شــو، شــیخ 

فضــل اهلل پاســخ داده بــود: ســید گــول ایــن ظاهــر را 

نخــور، اینهایــی کــه میبینــی هــم تــو را میکشــند هــم 

مــرا میکشــند، اینجــا ســید عبــد اهلل بــه شــیخ فضــل اهلل 

حرکتــی ماننــد پوزخنــد زدنــد بــه ایــن معنــا کــه: مــن 

رئیــس مشــروطه هســتم معنــا نــدارد کــه ایــن مــردم 

بخواهنــد مــرا بکشــند(

ســید عبــداهلل بهبهانــی پــس از فتــح تهــران توســط 

مشــروطه خواهــان و ســقوط محمــد علــی شــاه، یــک 

ــدة 13۲7،  ــس دوم در ذیقع ــاح مجل ــل از افتت روز قب

در میــان اســتقبال بی نظیــر مــردم و بــا کمــال احتــرام 

تقی زاده در سال 1285 ش در جامه روحانی



تروپ سید عبد ای بهبهینت المشروطة کفر 328 329 

وارد تهــران شــد. 

ــروه  ــه دو گ ــدگان ب ــس دوم، نماین ــا در مجل ام

تنــدرو و میانــه رو تقســیم شــدند، بهبهانــی بــه حمایت 

ــه  ــه دامن ــرایطی ک ــت و در ش ــه روان برخاس از میان

اختالفــات دو گــروه گســترش روز افــزون یافتــه 

بــود و بهبهانــی نفــوذ قابــل توجهــی پیــدا کــرده بــود، 

تنــدروان کمــر بــه قتــل او بســتند و در 8 رجــب 13۲8 

ــل اهلل  ــیخ فض ــدام ش ــس از اع ــال پ ــک س ــدود ی ح

نــوری، در خانــه خــود بــه دســت چهــار نفــر مســلح 

ــه شــهادت رســید. ــه ب ــا شــلیک 3 گلول ب

ــی در  ــداهلل بهبهان ــید عب ــل س ــرور و قت ــی ت در پ

ــل  ــن قت ــه ای ــر 1۲89 و آشــوب گســترده ای ک ۲3 تی

ــار آورد و انتســاب  ــه ب ــران ب ــزرگ ای در شــهرهای ب

بــه  تقــی زاده  دموکرات هــا،  بــه  بهبهانــی  تــرور 

ــد.  ــم ش ــی مته ــل بهبهان ــارکت در قت ــا مش ــت ی آمری

ــًا  ــل را صراحت ــن قت ــئولیت ای ــروی مس ــد کس احم

ت اهلل سید عبداهلل بهبهانی 
آی

ب و 
در جمع برخی اصحا

یاران در منزل شخصی
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متوجــه تقــی زاده، حیدرخــان عمواوغلــی و انقالبیــون 

ــاه  ــار 3 م ــی زاده ناچ ــد. تق ــا می دان ــت آن ه زیردس

ــه  ــت، ب ــز رف ــه تبری از مجلــس مرخصــی گرفــت و ب

ــران  ــه ته ــس از آرام شــدن اوضــاع ب ــه پ ــت ک آن نی

ــید  ــل س ــاص قت ــه قص ــه ب ــی ک ــا وقت ــردد. ام بازگ

عبــداهلل بهبهانــی، علی محمــد تربیــت بــه قتــل رســید، 

و او کســی بــود کــه بــا تقــی زاده در یــک خانــه زندگی 

ــد،  ــود می خوان ــد خ ــی زاده او را فرزن ــرد و تق می ک

ــز  ــه فضــا ضــد اوســت. در تبری ــت ک تقــی زاده دریاف

نیــز روس هــای ضدمشــروطه تقــی زاده را زیــر فشــار 

قــرارداده بودنــد و او ناچــار و از بیــم جــان پــس از 4 

مــاه اقامــت اجبــاری در تبریــز از آنجــا بیــرون رفــت 
ــی، ص  ــی طوفان ــتانبول شــد. )زندگ ــن 1۲89 وارد اس و در بهم

)1۵8-1۵7

ت اهلل سید عبداهلل 
آی

بهبهانی در دوران 

جوانی در میان فرزندان
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ت اهلل سید عبداهلل 

آی

بهبهانی در جمع 

برخی اعضای خانواده 

و یاران در منزل 

تصویر منتسب به یکی از ضاربین آیت اهلل بهبهانی، شخصی

پس از دستگیری.
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آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی در دوران جوانی

آیت اهلل میر سید محمد بهبهانی فرزند آیت اهلل سید 

عبداهلل بهبهانی
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نگاره نخستین نمایندگان مجلس

عکس دسته جمعی نمایندگان دوره دوم مجلس
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میبوعیم و جراید اپ ممین مشروطیا

انعکاس رخداد های مشروطیت در روزنامه ای 

امریکایی
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