
قدس (سیرى در حیات سیاسى میرزا حسن مجتھد تبريزى
 )سره

 احمد رھدار

 3مجلھ آموزه شماره : منبع 

 چكیده

میرزا حسن مجتھد تبريزى از شخصیت ھاى تاريخى است كه از زمان خويش تاكنون به خاطر مواضع 
در عین حال، شخصیت او چنان ; اصولى و ارزش گرايانه خود، اتھام ھايى به او نسبت داده شده است

ان و . بوده است كه تاريخ نتوانسته نكات مثبت مربوط به وى را از ديده آيندگان حذف نمايد ّ او از مؤسس
اما تندروى ھاى برخى مشروطه خواھان، او را به موضع مخالفت با آنان ; بنیان گذاران مشروطه تبريز بود

ّت و نفوذ اجتماعى مجتھد تبريزى، به . سوق داد نوشتار حاضر، ضمن تشريح جايگاه مردمى و محبوبی
مبارزات سیاسى ـ اجتماعى ايشان با استبداد، استعمار، فرق ضالّه و بدعت ھا مى پردازد و در اين 

راستا به پاسخ اتھام ھايى چون استبدادخواھى و ھمكارى ايشان با كشور استعمارگرى مانند روسیه 
در اين میان عنايت ثقة االسالم تبريزى ـ كه در مشروطه خواھى او ترديد وجود ندارد ـ نسبت . مى پردازد

 .به مجتھد تبريزى، از نكات جالب تاريخى است

 مقدّمه

در اين میان، . در نھضت مشروطه، چھار عنصر روحانیان، مردم، روشنفكران غرب زده و دربار، نقش آفريدند
سھم مردم، در ھمراھى  1نھضت،» ھدايت و رھبرى«و » تكوين و راه اندازى«سھم روحانیان، بیش تر در 

و پیروى از رھبرى نھضت و بدين وسیله آماده ساختن بستر رشد و تكامل آن تا مرز توفیق و پیروزى، 
سھم روشنفكران غرب زده، بیش تر در سوق دادن نھضت به مشروطه غربى و انحراف از اصول آرمانى و 

و سھم دربار، بیش تر در حفظ منافع شخصى كه مستلزم ) كه مورد نظر علماى شیعه بود(نخستین آن 
 .مشھود است 2مخالفت با مشروطه بود،

ّت  ّالی میان واليات و اياالت آن روز ايران، ھر چھار عنصر ياد شده در ايالت آذربايجان و به ويژه شھر تبريز، فع
ّت اين چھار عنصر در تبريز،  3;چشمگیرى در مقايسه با ديگر واليات داشته اند ّالی به گونه اى كه تأثیر فع
ّت آن ھا در تھران نبوده است ّالی اگر نه در نطفه و تكوين (به عبارت ديگر، شھر تبريز . كم تر از تأثیر فع

ّ رشد و سرعت گیرى نھضت مشروطه ايران است تا )نھضت مشروطه ، به يقین، يكى از مراكز ثقل و مھم
ّعا كرد مشروطه تبريز، نمايى كوچك از مشروطه ايران با ھمه شاخصه ھاى آن : جايى كه مى توان اد

ّ جريان و نھضت ; است از اين رو شناخت و آگاھى از نقش و سھم عناصر چھارگانه تبريزى در كل
مشروطه، ما را به شناخت دقیق ترى از اين نھضت عظیم دينى رھنمون مى سازد و در نتیجه، آيینه 

ّاف ترى از تاريخ گذشته براى بازتاب عبرت ھا و پندھا در افق ھا و ساحات حال و آينده در اختیار ما  شف
به ھمین علّت، نوشته حاضر در صدد است تا از زاويه نگاھى اجمالى به زندگى و انديشه ; قرار مى دھد

به ارزيابى و تبیین ) مشھورترين مجتھد تبريز در عصر مشروطه(سیاسى حاجى میرزا حسن آقا مجتھد 
متون تاريخى درباره نامبرده، به داورى ھاى گوناگونى پرداخته . تأثیر و نقش آن در روند اين نھضت بپردازد

وى را در زمره مخالفان مشروطه نام برده، و ... برخى مثل كسروى، ملك زاده، امیرخیزى، تقى زاده و. اند
ّھم كرده اند و در مقابل، ... وى را به حمايت از استبداد، جاسوسى روس، رشوه خوارى و رباخوارى و مت

ّدين طباطبايى و بھبھانى و نه تنھا وى مخالف مشروطه نمى ... برخى مثل ثقة االسالم تبريزى، سی
ّھامات برىء مى دانند، بلكه او را  ّح مشروطه تبريز«شمرند و او را از اين گونه ات س و مصح ّ ّفى  4»مؤس معر

 .اين نوشته نیز در سیر تحقیقى خود به ديدگاه دوم رسیده، از آن دفاع مى كند. كرده اند
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 تبار و خاندان. 1

ّدباقر مجتھد امام جمعه، برادرزاده  آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى، فرزند حاجى میرزا محم
وى از خاندان . حاجى میرزا جواد آقا مجتھد، و عموى حاجى میرزا عبدالكريم آقا، امام جمعه تبريز است

به طورى كه بسیارى از افراد اين خاندان، از بزرگان علمى ـ فقھى عصر خود به ; علم و فقاھت بوده
افزون بر اين، برخى از . شمار مى رفته، و ھمه آن ھا داراى پايگاه اجتماعى قوى و گسترده اى بوده اند

كه در عصر خود، مرجعى ) ق 1313م (اھل علم اين خاندان، مثل آيت اللّه، حاجى میرزا جواد آقا مجتھد 
ّ استعمار انگلیس، و برخى مثل آيت اللّه شھید، حاجى میرزا  5پرنفوذ بوده است، از پیشروان مبارزه ضد

ّ بدعت ھاى نوظھور بوده و در اين راه، به درجه ) ق 1336م (عبدالكريم آقا مجتھد  از پیشگامان مبارزه ضد
 .رفیع شھادت رسیده اند

ّحمن كواكبى، نويسنده ; شھرت مجتھد و خاندان وى، از مرزھاى ايران فراتر رفته بود چنان كه عبدالر
، نمايندگى ايران شیعه را در مجلس منعقده در مكّه، به مجتھد تبريزى 6مشھور عرب، در كتاب ام القرى

 7.داده است

ّت علمى. 2  تحصیالت و موقعی

معروف به (مجتھد تبريزى، تحصیالت عالیه خود را در محضر بزرگانى چون حاج میرزا محمد حسن شیرازى 
ّد حسین كوه كمرى، آخوند مالّعلى نھاوندى، شیخ ) میرزاى بزرگ شیرازى، پرچمدار نھضت تحريم سی

تشريح االصول، كتاب  . شدوى در سنین جوانى به درجه اجتھاد نايل. گذرانده است... حسن مامقانى و
ّمه واجب، برخى از تألیفات او استالطھاره وى در عصر خود، مقام علمى باال و . ، و رساله اى در مقد

ّعا را اثبات كند. مشھورى داشته است  :چند نقل تاريخى ذيل، به راحتى مى تواند اين اد

عجب دارم از ھمشھرى ھاى خود كه با وجود : آيت اللّه مامقانى، استاد مجتھد در مورد او مى گويد. 1
ّه دارند  8.مردى مثل او، به نجف توج

ّه، قرار  1324پس از آشوب ذى حجه . 2 ّدعلى شاه براى أخذ مشروطه تام قمرى تبريز در مخالفت با محم
ثقة االسالم پیشنھاد كرد كه . شد بین مجلس شوراى تھران و حكومت تبريز مذاكراتى صورت گیرد

بلكه تمامى علما ; تنھا مجتھد نباشد«: برخى گفتند. نماينده حكومت تبريز، مجتھد تبريزى باشد
 9.»جناب مجتھد، تمام علما است«: ثقة االسالم در پاسخ گفت. »باشند

ايشان در زمان خود، اعلم «:  مى نويسدزندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزىنويسنده كتاب . 3
ّ مجتھدين عھد خود بوده و قضاوت و فتاواى فقھى عمیق و وسیع داشته و در معضالت شرعى و  و اسن

 10.»فقھى چیره دست تر از ديگران به شمار مى رفته است

 پايگاه اجتماعى. 3

يكى از بارزترين وجوه تفاوت عالمان حقیقى و واقعى از عالم نماھا و نیز از روشنفكران، گستره ارتباط آن 
عالمان حقیقى ھمواره با توده مردم بوده اند و نوع حكومت آن ھا بر مردم، حكومت بر . ھا با مردم است

مجتھد تبريزى از آن نوع عالمانى است كه . يعنى برخوردارى از نوعى سلطه باطنى; قلب ھا بوده است
پس از عمرى زيستن میان مردم و نزديك به دو دھه مبارزه با دولت وقت و يك دھه با مشروطه خواھان 

استنادھاى تاريخى ذيل كه گزينشى از مقاطع . مخالف خود، ھمچنان وجاھت بااليى داشته است
 :گوناگون حیات اجتماعى ـ سیاسى مجتھد است، اين امر را تأيید مى كند

كه آزادى خواھان تبريز جمع شدند تا اعتراضشان را به برخى اعمال ) ق 1324(در اوايل مشروطه . 1
مخالف مشروطه كه از سوى دربار صورت گرفته بود، اعالن كنند، تلگرافى تھیه شد تا براى شاه و نیز 
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اين امر باعث شد تا ثقة . میان اين مجتمعان، مجتھد تبريزى نبود. براى عالمان تھران ارسال شود
میرزا (او معتقد بود كه اگر مجتھد و امام جمعه . االسالم، تلگراف را تا زمان حضور وى مخابره نكند

 11.در جمع مجتمعان نباشند، در نظر تھرانیان اثر سوء خواھد داشت) عبدالكريم

ر از مقامات  1326و  1325در سال ھاى . 2 ّ قمرى كه مجتھد در تھران تبعید بود، مردم آذربايجان مكر
ّد عبداللّه بھبھانى  مربوطه، بازگرداندن او را به تبريز تقاضا مى كردند و اين امر، به خوبى از سخنان سی

 :نمايان است) پیشواى مشھور مشروطه(

در باب جناب حجت االسالم، آقاى حاجى میرزا حسن آقا، اھالى آذربايجان استدعا كرده و استغاثه نموده 
چون در واقع، پیشوا و آقاى مملكت ھستند و خوب نیست مردم آن ايالت بیش از ; اند كه تشريف ببرند

 12.اين بى پیشوا باشند

، اوايل ربیع االول حركت كرد و اواخر آن )ق 1326(به تبريز ) تھران(مجتھد ، ھنگام بازگشت از تبعید . 3
ّت طوالنى از سوى مردم در . وارد تبريز شد علّت به درازا كشیدن مسافرت اين بوده كه مجتھد در اين مد

چنان كه ثقة ; در روز ورودش نیز استقبال باشكوھى شده. شھرھاى در مسیر، پذيرايى مى شده است
از باسمنج سوار تخت روان «:  و در نامه خصوصى ديگرى مى نويسدمجمل الحوادثاالسالم در كتاب 

ّد مرتضى تا باغ حاج ابراھیم و از آن جا تا خانه خودشان، تخت را به سر دوش، مردم  بوده و از باغ حاج سی
 13.»حركت مى داده اند

به ايران داده، و پاى استقالل كشور مطرح شد، ) 1911(قمرى كه اولتیماتوم روس  1329در سال . 4
ّ نامه ھايى از مجتھد  انجمن تبريز كه نیك مى دانست وجود مجتھد در اتّحاد مردم بسیار مؤثّر است، طى

 14.رفته بود، خواستند تا به شھر بازگردد» كُندرود«كه در حالت ناراحتى به محل زمین ھاى خود در 

ّ خود را به » كُندرود«زمانى كه انجمن ايالتى تبريز، او را به . 5 تبعید كرده بود نیز مردم تبريز، دعاوى مھم
ّ اسناد رسمى قبول ھر او را تا حد ُ  او حواله مى دادند و اسناد مھر شده به م

به طورى ; سال تمام مرافعه كرد، توانست وجھه اجتماعى خود را محفوظ بدارد 30داشتند و با اين كه 
ّت و جھل نداده است اين  15.كه كسى از موافق و مخالف در اين خصوص به وى نسبت اشتباه و سوء نی

ّى مخالفان وى، اعتبار و منزلت او را قبول داشتند  .امر نشان مى دھد كه حت

كسروى كه در جاى جاى نوشته ھايش، وقايع تاريخى را به گونه اى تحلیل كرده است كه كوتاھى . 6
ّفى مى » بزرگ ترين عالم مردم دار تبريز«ھمه به پاى مجتھد تمام مى شود، او را ... ھا، خیانت ھا و معر

ھر«كند و تقى زاده نیز به  ُ .وى اعتراف دارد» انصاف و تواضع علمى«مجتھد و نیز » فضل و تقوا و پاكى م
16 

ّت ھاى سیاسى. 4  فعّالی

 مخالفت با ظلم و استبداد. 4ـ  1

ّى را براى رفع گرفتارى ھا و  از مشخّصات حكومت ديكتاتور و مستبد، يكى اين است كه نھاد يا مركز خاص
ّت در نظام حكومتى خود پیش بینى نمى كند در چنین نظام ھايى به . تظلّم خواھى ھاى مردم و رعی

در . طور معمول مشكالت و گرفتارى ھاى مردم از طريق رشوه و باج دادن به ايادى دربار حل مى شود
موارد نادرى نیز امكان مراجعه به شخص پادشاه براى تظلّم خواھى وجود دارد كه آن ھم در موارد 

دو نقل تاريخى ذيل، نمونه اى از اين . بسیارى نه تنھا مشكلى را رفع نمى كند، بلكه بر آن مى افزايد
 :موارد است

سال ھا پیش، يكى از سفارت خانه ھاى خارجى مقیم تھران، يكى از كارمندان اروپايى خود را براى . 1
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ّتى، از تھران روانه كرمان كرد اين كارمند سفارت، در راه به ھر چاپارخانه اى كه مى رسید، . انجام مأموري
اسب خود را رھا مى كرد و پس از استراحت كوتاھى، يك اسب تازه نفس مى گرفت و به سفر ادامه 

ا در يكى از چاپارخانه ; اسب تازه نفسى در اختیارش مى گذاشتند... در راه، اكثر چاپارخانه ھا. مى داد ّ ام
ّى، از دادن اسب خوددارى كرد و گفت كارمند اروپايى سفارت، . اسب ھاى من خسته اند: ھا، متصد

ّى چاپارخانه را گرفت و با دست  ً گوش متصد ناگھان چاقوى خود را از جیب درآورد و با يك دست فورا
ّى چاپارخانه به تھران آمد و يكسره نزد ناصرالدين . ديگرش چاقو را به گوش او كشید و آن را بريد متصد

مرد گستاخ اروپايى احضار شد و البته . شاه رفت و عريضه اى نوشت و از آن كارمند اروپايى شكايت كرد
ّى، اسب نداده و او مجبور شده گوش او را ببرد ّى داشته و متصد ّت مھم جالب . به شاه گفت كه مأموري

ّى چاپارخانه گیر داد كه تو چرا به كارمند  اين جا است كه شاه، وقتى اين حرف ھا را شنید، تازه به متصد
 17!سفارت، اسب نداده اى؟ و به عنوان مجازات، دستور داد تا گوش ديگر او را نیز ببرند

ّدعلى میرزا ولیعھد مراجعه مى كند، . 2 ّاس الكه ديزجى كه براى دادخواھى به محم حاجى عب
ّاس را آن قدر شكنجه دھند تا كشته شود و نیز  ّدعلى میرزا دستور مى دھد تا پسر حاجى عب محم

ّاس را به زندان اندازند ّت ھا بعد از زندان فرار مى كند و به . دستور مى دھد تا حاجى عب ّاس مد حاجى عب
حاجى میرزا حسن مجتھد پناه مى آورد و در منزل وى بست مى نشیند تا جنبش مشروطه پیش مى 

 19 . 18.آيد

در چنین وضعى كه مى توان آن را در بیش تر ادوار تاريخى ايران بازيافت، مراجع، عالمان و به طور عموم 
ّعا، نمونه ھاى فراوانى . روحانیان شیعه، مستحكم ترين پناھگاه براى مظلومان بوده اند براى اثبات اين مد

ّاس الكه ديزجى يكى از آن ھا است مجتھد . را مى توان به لحاظ تاريخى ارائه داد كه جريان حاج عب
خانه وى محل . تبريزى در زمان خود، ادامه دھنده اين نقش تاريخى عالمان شیعه در تبريز بوده است

مردم به مجتھد پناه مى آوردند و از او براى دفاع از حقّشان . مراجعه و دادخواست مردم ستمديده بود
ّى بدخواھان مجتھد نیز به رغم . كمك مى خواستند فراوانى اين مراجعات به اندازه اى بوده است كه حت

تالشى كه براى سرپوش گذاشتن اين خصیصه ھاى مجتھد، داشتند نتوانستند ھیچ نامى از آن نبرند و 
ّه مردم دار مجتھد اشاره كرده اند كسروى و ديگر نويسندگان عصر مشروطه، . ھر كدام، به نوعى به روحی

ّفى كرده اند» عالمى مردم دار«ھمگى مجتھد را  اين پرسش مطرح مى شود كه چرا مردم به . معر
ّتى دل مى بندند و ھمواره در كنارش مى مانند؟ از مجموع نوشته ھاى كسروى، ملك زاده،  شخصی

 :برمى آيد كه از نظر آنان، علّت مراجعه مردم به مجتھد چند چیز است... امیرخیزى، فتحى و

اين امر باعث مى شد تا مردم كه . عھده دار مسائل دينى مردم بودند) نسل در نسل(خاندان مجتھد، . 1
ّتى طرفدار مجتھد باشند و از وى دفاع كنند  .بیش تر آن ھا ديندار و به دين معتقد بودند، به طور سن

(!) سال ھاى متمادى، رابطه عالم شھر و مردم، رابطه مريد و مراد و به عبارت ديگر، رابطه عبد و موال. 2
 .اين رابطه باعث مى شد تا مردم ھنگام سختى، تصمیم ھاى مخالف مراد خود اتّخاذ نكنند. بود

ّت مردم ھر شھر را دارا بودند، . 3 وظايف دينى را سخت محترم «كشاورزان و زارعان كه در آن ھنگام اكثري
 .به ھمین لحاظ، از متولّیان دينى دفاع مى كردند; »مى شمردند

 :در خصوص اين مطالب، چند نكته قابل مالحظه است

اين كه خاندان مجتھد توانسته اند نسل در نسل عھده دار امور دينى مردم باشند، خود دلیلى بر . 1
چه اين كه اگر مجتھد و خاندانش در رفع مشكالت مردم ; ھمدلى و ھمراھى خاندان وى با مردم است

ّت از آن ھا زده مى شدند و تنھايشان مى گذاشتند ّا مى ; نمى كوشیدند، به يقین، مردم در دراز مد ام
ّى در كوران نھضت مشروطه كه دست ھاى پنھان و آشكار فراوانى از سوى افراطى ھاى  بینیم كه حت

مشروطه طلب براى خراب كردن مجتھد و در نتیجه دور كردن او مردم از او، به كار مشغول شده بودند، باز 
ھم مجتھد ھمچنان نزد مردم محترم بوده تا جايى كه ھنگام بازگشت از تھران و در آستانه ورود به تبريز، 

Page 4 of 32

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\75.htm



 20.فاصله بسیار زيادى را بر دوش مردم قرار داشته است

(!) اين كه چون رابطه مردم با عالمان از سنخ رابطه مريد و مراد يا به اصطالح آقايان رابطه عبد و موال. 2
و ; بوده است، بنابراين، مردم نمى توانستند با آن ھا مخالفت كنند، به لحاظ تاريخى قابل اثبات نیست

ّى دارد ً رابطه عبد و موال میان پادشاه ; بلكه معارض ھاى جد ّفاقا ّت ...) خان، ارباب و(چه اين كه، ات و رعی
ولى تاريخ، بارھا شاھد بوده است كه ; بسیار بیش تر از اين نوع رابطه میان عالمان و مردم بوده است

به ; مردم، اين اربابان ظالم را به راحتى كنار گذاشته اند و جريان نھضت مشروطه يكى از آن موارد است
از سوى ديگر، نمونه . »الملك يبقى مع الكفر و اليبقى مع الظلم«: ھمین علّت، در روايت آمده است

ھاى كمى را نیز مى توان يادآور شد كه ھمین عالمان وقتى به مردم پشت كرده و با ظالمان ھمدست 
پس نمى توان طرفدارى مردم از مجتھد را فقط به اين علّت ; شده اند نیز مردم دست از آن ھا كشیده اند

كه مجتھد مراد و موالى مردم بوده و مردم را ياراى مخالفت با وى نبوده است، مورد سؤال قرارداد و كم 
ً نوع اطاعت مردم از عالم و مجتھد، با نوع اطاعت ھمان مردم از پادشاه و ; رنگ كرد ضمن اين كه اساسا

بلكه به اطاعت از حكم خدا ; مجتھد، ھرگز مردم را به اطاعت از خود فرا نمى خواند. ارباب متفاوت است
دعوت مى كرد و به ھمین علّت در فتوا و فرمانى كه صادر مى كرد، خود را نیز مورد خطاب قرار مى داد و 

ّال فرمانى كه صادر ; در كنار مردم و بلكه بیش تر از آن ھا در امتثال آن مى كوشید ولى پادشاه مستبد، او
ّ امتثال نمى  ّتش مستحق ً ھرگز خود را در كنار رعی مى كند، فرمان خود او است نه فرمان خدا، و ثانیا

 .بیند

 مخالفت با استعمار. 4ـ  2

زمان مجتھد، بسیار اتّفاق مى افتاد كه اتباع كشورھاى خارجى، در پست ھاى حساس و مھم كشور 
ّ وزارت،. قرار گیرند اين اتباع به ويژه با تحمیل . پیش مى رفتند... مشاور شاه و 21برخى از آن ھا تا حد

او . بود» مسیو پريم«يكى از اين ھا . برخى امور مالى بر اقتصاد ايران، ضربات سختى را وارد كردند
در تبريز بود كه ھمگى از سوى امین ) ريیس كل گمركات ايران(پیشكار مالیه، و نماينده نوز بلژيكى 

لطان، و ; حمايت مى شدند) صدراعظم وقت(السلطان  ّ از اين رو، مبارزه با نوز و پريم، مبارزه با امین الس
لطان، مبارزه با استعمار بود ّ ّت وام ھاى كمرشكن ايران از روسیه را به ; مبارزه با امین الس زيرا او مسؤولی

ھرچند مردم تبريز از بلژيكى ھا و از جمله . عھده داشت و نیز قرارداد رژى ھم با كمك او منعقد شده بود
نخستین بھانه براى اين امر را كسروى اين . پريم تنفر داشتند، مبارزه آشكارا با پريم، به بھانه نیاز داشت

 :گونه بیان مى كند

تعارف كرد، طلبه ھا بھانه ) شراب(چون يك ارمنى در حالت مستى به میرزا على اكبر مجاھد، مِى 
درآوردند كه به علما توھین شده است و به منزل مجتھد تبريزى رفته و در آن جا بناى مخالفت با میخانه، 

زيرا مالّيان با ھر چیز نوى مخالفت مى كردند و اين ھا ھمه ; میھمان خانه و مدرسه ھاى جديد را نھادند
ط ارمنیان و قفقازيان و ّ در اين آشوب و بلوا، چون بازرگانان از گمرك و . به ايران آمده بود... نو بودند و توس

) عالوه بر شعارھاى آن ھا(بلژيكیان رنجیده بودند، آن ھا نیز بازار را تعطیل كردند و در كنار جماعت مالّيان 
ّدعلى میرزا، . شعار رفتن و اخراج مسیو پريم را نیز سر دادند پس از مدتى كه آشوب نشست، محم

كالسكه اى به دنبال پريم كه در باسمنج بود، مى فرستد و او را به شھر بازمى گرداند و به جاى وى، 
 22.مجتھد را از شھر بیرون و به طرف تھران روانه مى كند

ّت ندارد ّر مردم از بلژيكى ھا و نیز درك عالمان ; به نظر مى رسد كه نقل كسروى چندان قو چه اين كه تنف
 و روحانیان تبريز از عمق خیانت و فاجعه اى كه اتباع خارجى در كشور پديد

ْ به میرزا على اكبر مجاھد نیازى  ّى قوى و عمیق بود كه به بھانه گرفتن تعارف مِى مى آوردند، به حد
لطان . نباشد ّ حامى بلژيكى (در ھر حال، نتیجه اين مبارزه به رھبرى مجتھد تبريزى، اين شد كه امین الس

قمرى مجبور به استعفا شد و عین الدوله به جايش نشست و بعدھا  1321جمادى االخر  23در تاريخ ) ھا
ّ تلگرافى از وى ھفت درخواست كردند  ّدعلى میرزا بر تخت سلطنت نشست، تبريزى ھا طى وقتى محم

لطنه آورد،  23.بود» عزل فورى پريم«كه يكى از آن ھا،  ّ اين درخواست در نھايت، با خبرى كه مخبرالس
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  24.»با ھمه محذوراتِ عزل مسیو نوز و پريم، آن ھا را معزول كرديم: شاه مى فرمايد«: محقّق شد

ّى پس از فتح تھران و پیروزى مشروطه خواھان  مخالفت مجتھد با استعمار به اندازه اى بود كه حت
افراطى و اعدام شیخ فضل اللّه نورى كه مجتھد با وى ھمگام و ھمفكر بود نیز حاضر نشد براى حفظ 

ً به دھات خود در اطراف تبريز رفت اين در . جان خود، به يكى از سفارت ھاى خارجى پناھنده شود و صرفا
حالى بود كه قراين نشان مى داد مشروطه خواھان تازه پیروز شده، براى قلع قمع مخالفان خود، ھیچ 

ّ نظر قرار نمى دادند  25.چیز را مد

در دوران موسوم به استبداد صغیر نیز مجتھد، براى اين كه بھانه اى به دست روس ھا نیفتد تا به اشغال 
ّت ھا سلطه استعمارى خود را بر مردم تحكیم كنند، جانب قشون اعزامى از  تبريز مبادرت ورزند و مد

ھرچند روس ھا تبريز را اشغال كردند و اين ھمراھى مجتھد با قشون دولتى، باعث  26;تھران را گرفت
ّھم شود) دربار(شد تا مجتھد به ھمكارى با استبداد   .مت

 مخالفت با فرقه ھاى ضالّه و بدعت ھاى دينى. 4ـ  3

به . از دغدغه ھاى اساسى مجتھد، جلوگیرى از نضج و شیوع افكار انحرافى و بدعت ھاى دينى بود
گواھى اسناد تاريخى در اين خصوص، مجتھد از ھیچ كوششى دريغ نكرده، تا آخر عمر به اين رسالت 

برخى از نقل ھاى تاريخى درباره برخورد و درگیرى مجتھد با صاحبان افكار . تاريخى پايبند بوده است
 :انحرافى و بدعتى عبارتند از

ّتنويسنده كتاب . 1 ، با لحنى تمسخرآمیز، مخالفت مجتھد تبريزى، حاجى گیالن در جنبش مشروطی
ّت را به اعتقاد اين اشخاص در مورد  ّد خمامى، شیخ فضل اللّه نورى و مالّ قربانعلى با مشروطی مالّمحم

 27.نفوذ بابى ھا در نھضت مشروطه مدلّل مى كند

ّه، «:  درباره مجتھد مى نويسدريحانة االدبصاحب . 2 ّ بعضى عقايد مخالف اعتقاد حقّه اثناعشري در رد
 .»اھتمام تمام به كار مى برد

ّاس افندى در نامه خود خطاب به بھائیان تبريز درباره مجتھد ابراز كرده است . 3 از خشم و غیضى كه عب
افندى در اين نامه مجتھد . نیز مى توان به تأثیر مجتھد در جلوگیرى از شیوع افكار و عقايد منحرف پى برد

ّض به ياران بھايى تبريز از «خوانده و تأكید كرده است كه » مجتھد بى تمییز و ملحد«را  با وجود فتواى تعر
سوى مجتھد، چگونه مى شود كه نويدھاى پیشین به پیروزى مسلك بھائیت به زودى جامه عمل 

 28.»مگر آن كه مجتھد ملحد را مداخله نماند و مخذول گردد... بپوشد؟

مصداق بدعت مى شمرد ) مثل نھى از قربانى در روز عید قربان(مجتھد برخى از اقدام ھاى انجمن را . 4
 مى رجال آذربايجان در عصر مشروطیتنويسنده كتاب . و به ھمین علّت، سخت با آن ھا مبارزه مى كرد

 :نويسد

و در اين صورت، ... حاج میرزا حسن آقا مى توانست مانند بسیارى از اشخاص ديگر در گوشه اى بنشیند
ا او وظیفه خود مى دانست با بدعت ; جان و مال او محفوظ و وجھه اش دست نخورده باقى مى ماند ّ ام

او براى ھوا و ھوس خود به اين كار اقدام ... ھا مخالفت كند و مذھب اسالم را بدين ترتیب حراست نمايد
 29.نكرده بود

در يادداشت ھاى علمدارى مى خوانیم كه حاج میرزا حسن آقا، حمالت سخت و توھین آمیزى نسبت . 5
 30.به شیخیه مى كرد

 موضع مجتھد در برابر نھضت مشروطه. 4ـ  4
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 ھمكارى با مشروطه. 4ـ  4ـ  1

بسیارى از نقش ھايى كه مجتھد در متن جريان مشروطه ايفا : در جايگاه رھبرى مشروطه تبريز. أ 
ّه به التزامى كه سران مشروطه خواه در برابر فرمان  كرده، بیانگر اعتبار و وجاھت باالى او است و با توج

ھاى مجتھد از خود نشان مى دادند، روشن مى شود كه وى پايگاه بااليى میان مشروطه خواھان 
ّعا را ثابت كنند. داشته است  :نقل ھاى تاريخى ذيل، به روشنى مى توانند اين اد

زمانى كه عالمان تھران براى اعتراض به عدم پذيرش مشروطه از سوى شاه به قم مھاجرت كردند . 1
ّلى به شاه زدند )مھاجرت كبرا( ، مجتھد تبريزى و ديگر عالمان تبريز، در دفاع از علماى تھران تلگراف مفص

 :كه قسمتى از متن آن را به دلیل عبارت ھاى تند و انقالبى مى آوريم

اين . از صدر اسالم الى يومنا ھذا از ھیچ ملّت كفرى نسبت به علماى اسالم اين توھین وارد نشده بود...
ّدى ) صلى هللا علیه وآله(بى احترامى نه تنھا به شخص علماى اسالم شده، بلكه در واقع به شرع محم

جبران توھین را به وجه ...اكنون جمیع ھیأت علماى مذھب، . گرديده و ناموس شريعت ھتك شده است
ّر شود مقصد علماى مھاجرين را انجاح كرده و  كامل از حضور اقدس ھمايونى خواستارند كه امر و مقر

 31.دلجويى از ايشان نموده و با احترام به وطن مألوف معاودت دھند

ّا كسروى ; اين تلگراف به روشنى به واال بودن شأن و نقش مجتھد در نھضت مشروطه اشاره دارد ام
: او مى نويسد. مبناى اين تلگراف را كه ھمكارى با مشروطه خواھان است به گونه ديگرى تحلیل كرده

ّدعلى میرزا سخت مى  ّدعلى میرزا را از واليت عھدى بردارد، محم چون عین الدوله در صدد بود تا محم
ّوله عزل شود ّ ; كوشید تا كارى كند كه عین الد از ھمین روى، او عالمان تبريز را تحريك كرد تا طى

اين كار سبب مى شد تا . تلگرافى به شاه و عالمان قم، از علماى مھاجر به قم اعالم حمايت كنند
ّوله به خطر افتد ّت عین الد : وى مى نويسد. علماى شھرھاى ديگر نیز چنین كنند و در نتیجه، موقعی

ً چنین شد« زيرا روزى كه تلگراف شاه مبنى بر ھمكارى با علماى مھاجر و اجابت درخواست ; اتفاقا
ّه تبريز(علماى بالد  ّوله ھم عزل شد) خاص  32.»به دست ولیعھد رسید، ھمان روز عین الد

ّدعلى میرزا با اين استدالل كه . 2 چون انتخاب نمايندگان تمام شده و انجمن تبريز ديگر كارى «وقتى محم
ّ اجتماع مخالفان »ندارد، بايد تعطیل شود ، بناى مخالفت با مشروطه را نھاد، خانه مجتھد مركز مھم

ّدعلى میرزا و موافقان مشروطه بود ه زيادى به خانه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد رفته، در «. محم ّ عد
ّدعلى میرزا، بناى داد و فرياد و تھديد را گذاردند و چنان آشوبى برپا كردند كه  حضور نماينده و پیغامبر محم

ّت انجمن را بشناسد و مقابل تقاضاھاى انجمن تن در دھد ّدعلى میرزا مجبور شد رسمی  33.»محم

ّه . 3 ّ تلگراف ھايى از تھران به  1324در اواخر ذى حج قمرى، نمايندگان تبريز در مجلس شوراى ملّى، طى
ّدعلى شاه، اظھار دلتنگى و نگرانى مى  تبريز، از عدم پیشرفت كارھاى مشروطه بعد از جلوس محم

در پاسخ و حمايت از آن ھا، از طرف عالمان تبريز با امضاى مجتھد و ثقة االسالم، تلگرافى به . كنند
. مجلس شوراى ملّى مخابره مى شود كه سبب عدم پیشرفت امور و كارھاى شوراى كبرا چیست

مجتھد و ثقة االسالم ھر كدام پیش تر نیز جداگانه در تلگرافى به شخص شاه، او را از اوضاع ناآرام تبريز 
 34.به علّت محقّق نشدن مشروطه، آگاه مى كنند و از وى اجراى قانون مشروطه را مى خواھند

قمرى انجمن براى استقرار مشروطه در شھرھاى آذربايجان و افتتاح انجمن ھاى  1325وقتى در صفر . 4
را به ماكو فرستاد، مجتھد به اقبال ) سخنگوى زبردست انجمن(ايالتى در آن ھا، میرزا جواد ناطق 

تلگرافى پندآمیز زد كه مشروطه را بپذيرد و با ) حاكم مقتدر ماكو و سرحددار معروف(السلطنه ماكويى 
ّت میرزا جواد مخالفت نكند  35.مأموري

آقاى «: در نامه وكیالن آذربايجان به انجمن ايالتى تبريز در خصوص مراجعت مجتھد به تبريز آمده است. 5
ّس ھستند ّل اين اساس مقد سین او ّ  36.»مجتھد دامت بركاته از مؤس
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در مجلسى كه ) عضو افراطى انجمن تبريز كه از عوامل اصلى خروج مجتھد از تبريز بود(شیخ سلیم . 6
انجمن در روز بازگشت مجتھد به تبريز براى خیرمقدم گويى تشكیل داده بود، ضمن عذرخواھى از مجتھد 

ّل، رھبر و پیشاھنگ ملّت در اين مشروطه : بابت خطاھاى گذشته، خطاب به مجتھد گفت از روز او
ّت دارد كه در مقطع قابل مالحظه اى از  37.حضرات عالى بوده ايد اين اعتراف شیخ سلیم از آن رو اھمی

ّى يك بار از مجتھد سیلى خورده است و ھمین  نھضت مشروطه، وى روياروى مجتھد ايستاده، و حت
 .شخص باعث تبعید مجتھد مى شود

ّى زمانى كه مشروطه خواھان افراطى تبريز با پخش : تاريخ گواھى مى دھد: در جايگاه حامى. ب حت
ل به زور به طور عملى باعث شدند تا مجتھد از صحنه رھبرى  ّ شايعه ھا و ايجاد تحريف ھا و توس

مشروطه تبريز كنار زده شود و به تھران يا روستاى خود در اطراف تبريز تبعید شود نیز برخى از گره ھاى 
ّ مشروطه خواھان به دست مجتھد حل مى شد و مجتھد تا آن جا كه به اصل تحقّق مشروطه  كور و مھم

ّى و معنوى در اين راه دريغ نمى كرد ھمچنین در وضعى كه مجتھد . مربوط مى شد، از ھیچ كمك ماد
ً متناسب با رھبرى نھضت، بلكه در جايگاه  رھبرى مشروطه تبريز را به عھده داشت، كمك ھايى نه صرفا

 :نمونه ھايى از اين كمك ھا عبارتند از. مشروطه خواھى داشت

در نخستین روزھاى جنبش مشروطه، مردم تبريز ابتدا در كنسول خانه انگلیس و سپس در مسجد . 1
ّن مسجد، . صمصام خان گرد آمدند و تحصن برپا كردند تا ولیعھد را به پذيرش مشروطه وادارند در تحص

 38.بیش تر عالمان تبريز از جمله مجتھد، شركت داشتند

در خانه حاج مھدى آقا با بودن مجتھد و ثقة االسالم و میرزا صادق آقا و حاج ... 1324شوال  13در «. 2
ّدالمحقّقین و دسته اى از بازرگانان به مشورت پرداخته و چنین نھاده اند كه با  میرزا محسن آقا و سی

 40.»ھمراھى نمايند 39بنیادگذاران بانك ملّى

ورى و از نمايندگان خود تقاضاى اخراج بلژيكیان را . 3 ّ زمانى كه مردم مشروطه خواه تبريز از مجلس دارالش
حاجى میرزا حسن مجتھد و ثقة االسالم و حاجى میرزا محسن ھر كدام تلگرافى به شاه «مى كردند، 

 41.»فرستادند و برداشته شدن بلژيكیان را خواستار گرديدند

قمرى كه اوج كمیابى و در نتیجه، گرانى گندم و نان بود، مجتھد، نمايندگان  1324در اواخر سال . 4
مردم شايعه كرده اند كه من ھرچند در اوايل با مشروطه بوده ام، : انجمن را به منزل خود فراخواند و گفت

ّت خود را در ھمراھى با مشروطه ثابت كنم ; اكنون از آن روى برگردانده ام ُسن نی از اين رو براى اين كه ح
. به دلخواه خود، شما را وكالت مى دھم تا ھمه گندم ھاى مرا به شھر آورده، به قیمت ارزان بفروشید

انگیزه : كسروى ضمن نقل اين قضیه مى نويسد. را نیز خودم مى پردازم... اجرت عمله ھا و كرايه و
بلكه از روى ترس، اين كار را كرده ; مجتھد از اين كار، ھمیارى و ھمكارى با مشروطه خواھان نیست

زيرا اگر بر مردم خیلى سخت مى گذشت، احتمال اين كه به انبارھاى ديه داران حمله كنند و آن ; است
از اين رو مجتھد براى حفظ آبروى خود به اين كار اقدام ; ھا را به فروش گندم ھايشان وادارند، زياد بود

ّر، با تكیه بر آن چه صاحب  42.كرد  درباره مجتھد آورده است ريحانة االدبيكى از محقّقان در نقد اين تصو
انتقادات صريح و بى پرواى مجتھد از انجمن و گروه «: ، مى نويسد»التأخذه فى اللّه لومة الئم«كه 

، و پايدارى شگرفى كه در دفاع مخاطره آمیزش از افكار شیخ شھید نورى )مركز غیبى(ھاى فشار تبريز 
ّن حضرت عبدالعظیم او اگر جبون . نشان داد، شبھه ترس را از ساحت او مى زدايد) علیه السالم(در تحص

ّت چھل سال، قوى و پرتوان  و ترسو بود، چگونه توانسته بود در محكمه خويش، شاھین عدالت را به مد
ً ضعیفند، حكم  ُرزورند، به سود مظلومان كه غالبا ً قوى و پ در دست گیرد و ھمواره به زيان ظالمان كه نوعا

 43»كند؟

ّر كردند ; از سوى ديگر نیز اين ديدگاه مورد مناقشه است ّدين تصو زيرا وقتى اين خبر به تھران رسید، سی
براى دفع اين شبھه، مجتھد به تھران تلگراف . كه مجتھد تحت فشار انجمن به اين كار اقدام كرده است
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 44.كرد و اطّالع داد كه او از روى میل و رضاى خودش اين كار را انجام داده است

ّن حمايت مى كرد. 5 ّعا را اثبات مى كند، . مجتھد از مشروطه خواھان متدي ّه اى كه اين اد بھترين قضی
ّن به شمار . حمايت مجتھد از حاجى حسین خان ماراالنى است وى مشروطه خواھى درستكار و متدي

مجتھد او را در مِلك خود . تعقیب شده بود) حاكم وقت تبريز(مى رفت كه از سوى روس ھا و صمدخان 
ّت ھشت ماه پناه داد تا زمانى كه سپه ساالر تنكابنى » كُندرود« به ) فاتح مشروطه خواه تھران(به مد

حاجى حسین خان به گمان اين كه سپھدار از سرداران بزرگ آزادى خواه . حكمرانى تبريز منصوب شد
بدبختانه سپھدار او را به روس ھا تحويل داد و آن ھا . ھست، از پناه مجتھد به در آمد و نزد سپھدار رفت

 45.ھم وى را دار زدند

ّ تلگرافى به مستوفى : در جايگاه يك دوستدار مشروطه. ج  مجتھد پس از تاجگذارى احمدشاه، طى
الممالك، از اين كه مردم ايران به واسطه قانون و نظام مشروطه، از فشار گذشته رھا شده اند، ابراز 

اين مى رساند كه در ھر حال، در انديشه سیاسى مجتھد، نظام مشروطه بر  46.خوشحالى مى كند
نظام ھاى غیرمشروطه و از جمله نظام پادشاھى استبدادى ايران ترجیح دارد و اگر بدعت ھا و افراط 

ّه اى از مشروطه خواھان نبود، ھرگز مجتھد با آن ھا مخالفت نمى كرد  .كارى ھاى عد

از سوى ديگر، در صورتى كه انتساب اين تلگراف به مجتھد درست باشد، به تفاوت سطح نگاه شیخ 
ّى پس از اعدام شیخ فضل اللّه و . فضل اللّه با مجتھد نیز اشاره مى كند بر اساس اين تلگراف، مجتھد حت

ّت مشروطه و مشروطه خواھان، از مشروطه دفاع مى كند در حالى كه شیخ ; روشن شدن بیش تر ماھی
ّت مشروطه غربى با شیوه حكومتى اسالم از اساس  فضل اللّه بسیار زودتر از اين تاريخ دريافت كه ماھی

 .منافات دارد و قابل جمع نیست

 مخالفت مجتھد با مشروطه. 4ـ  4ـ  2

 چرايى اختالف. أ

ّى از چرايى  نويسندگان عصر مشروطه و نیز نويسندگان پس از مشروطه، تحلیل ھاى متفاوت و متضاد
سان آن بوده است، ارائه داده اند ّ ا به نقل از ثقة ; اختالف مجتھد با مشروطه اى كه خود از مؤس ّ ام

در  47قمرى 1325محرم  26االسالم، خودِ مجتھد، علّت مخالفتش با مشروطه را در جلسه اى در تاريخ 
 :انجمن تبريز خطاب به مشروطه خواھان چنین باز مى گويد

در سر منابر آن چه بدگويى است مى كنند و مردم را از . براى ماھا و نوع علما عرصه و آبرويى نمانده
روضه خوانى تا . مى گويند ھزار و سیصد سال است بر سر شما توبره زده اند. اسالم خارج مى نمايند

ّحاد شده جماعت لزوم ندارد ماھا طالب مشروطه . كى؟ نماز جماعت براى الفت و اتّحاد بود، حاال كه ات
ا آن چه پیش گرفته ايد، مشروطه نیست; ھستیم و ھر كس طالب نباشد ملعون است ّ ھمه اش ظلم . ام

ّن و ترك  » ال حكم اال للّه«است و نظیر قول خوارج است كه مى گفتند » ما انزل اللّه«و خالف شرع بی
ّل قول داديم و قدم گذاشتیم، مقصود . »كلمة حق يراد بھا الباطل«: و حضرت امیر فرمودند ما كه در او

حاال كه اين وضعرا پیش گرفته اند، ما نمى توانیم به اين مجلس حاضر . اين نبود كه حاال پیش گرفته اند
ّت ندارد. بشويم ً مشروعی . رفتن به اين مجلس حرام است و صريح مى گويم كه با اين وضع و ترتیب، ابدا

 48.ظاھر كالم شما صحیح، ولى اقدامات شما ھمه بر عكس است

در زمان مجتھد، گويى وضع چنان بوده است كه ھمه چیز به او نسبت داده مى شود، جز آن چه كه در 
تاحدودى ) عالم مشروطه خواه معتدل(فقط در نوشته ھاى ثقة االسالم . حقیقت او بدان معترف است

 .مى توان به داورى روشن ترى درباره مجتھد دست يافت

در ابتدا كه مالّيان به «: كسروى علّت دشمنى و مخالفت مجتھد با مشروطه را چنین تحلیل مى كند
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ّر مى كردند كه اگر رشته  مشروطه درآمده بودند، بسیارى از آنان از مشروطه ھیچ نمى دانستند و تصو
; از اين رو در ابتدا از آن دفاع كردند; كارھا از دست دربار خارج شود، يكسره در دست آن ھا قرار مى گیرد

ولى كم كم ديدند كه نھضت مشروطه منجر به پیدايش يك طبقه جديدى به نام مجاھدان شده است كه 
از سوى ديگر، بسیارى از . از اين رو بناى مخالفت با آن را گذاشتند; خودسر و مستقل عمل مى كند

از اين رو گذشته از آن كه جنبش ; مالّيان و از جمله مجتھد، در زمره انبارداران، ده داران و مالكان بودند
مردم زيردست و برابر ايستادن آنان را برنمى تابیدند، از كارھاى بازپسین مجلس مثل برانداختن تیول و 

خودسر و مستقل عمل مى «از جمله پیشین فقط ھمان عبارت  49.»تسعیر، آنان را سخت برمى آشفت
يعنى مبناى مخالفت برخى عالمان با مشروطه نه اين بوده كه در سايه مشروطه، ; درست است» كنند

بلكه اين بوده است كه بر خالف آن چه انتظار مى رفت، وقتى عناصر ; قدرتى به دست آن ھا نمى رسد
از اين ; مستقل به قدرت رسیدند، نه از استبداد پیشین كاستند و نه از وابستگى به اجانب دورى گزيدند

او تا آن جا كه پاى تحديد و مھار خودكامگى «: رو، درباره مخالفت مجتھد با مشروطه چیان تندرو بايد گفت
ولى زمانى كه ديد ; و محدود ساختن قدرت مطلقه شاه در میان بود، از مشروطه ھوادارى مى كرد

ً وابسته به خارج در پوشش مشروطه و آزادى، احكام و  جمعى از عناصر قدرت پرست و افراطى و بعضا
شعائر اسالمى را ھدف حمله خويش گرفته و با ايجاد فتنه و آشوب، آب به آسیاب دشمنان تیزچنگ و 

ّد خارجى مى ريزند، در برابر آنان ايستاد و رنج ھجرت به تھران و غارت اموال را به جان خريد  50.»مترص

ّ تلگرافى به مجلس و برخى عالمان تھران، علّت مخالفت خود با  مجتھد ھنگام حركت از تبريز، طى
ّى شد «: مشروطه خواھان تبريز را كه مركز آن ھا در انجمن تبريز بود، چنین مى نويسد انجمن تبريز مؤد

به رواج و ظھور مذاھب فاسده و ضعف اسالم و ھتك حرمت مؤمنین و علما و سلب امن در مال و جان و 
به طورى كه داعى، اقامت خود را خالف تكلیف شرعى ديده، اين چند ; ھرج و مرج كلّى در شھر و اطراف

مجتھد پیش تر نیز در اواخر  51.»اگر ساير بالد ھم اين شكل است، فعلى االسالم سالم. روزه را عازم قم
ّ نطقى در مجلسى كه ثقة االسالم نیز حضور داشت، گفته بود كه  1325محرم  رفتن به «قمرى طى

 52.خود مى آوردمجمل الحوادث اين مطلب را ثقة االسالم در كتاب . »انجمن، مثل رفتن به میخانه است
 نقل مى كند، از نظر مجتھد و رھبران مشروطهحقیقت اين است ھمان گونه كه نويسنده كتاب 

ھمفكرانش برخى از بابى ھا در انجمن تبريز نفوذ كرده بودند و نه به دنبال مشروطه، بلكه به دنبال 
مخالفان مشروطه در منزل حاج : ابراھیم صفايى مى نويسد. رسیدن به آرزوھاى شخصى خودشان بودند
ّه ّات سوء  53میرزا حسن آقا مجتھد و در انجمن اسالمی و خانه امام جمعه تشكیل جلسه داده و درباره نی

 54.بعضى از مشروطه خواھان و مداخالت بابیان و ازلیان سخن راندند

انحراف آن ھا چیزى ; ھرچند مجتھد در مقايسه با ديگران در برابر مشروطه خواھان تندرو شديدتر ايستاد
ّى بسیارى از كسانى كه در مشروطه خواھى آن ھا ; نبود كه به سادگى بتوان بر آن پرده انداخت حت

ّدين تھران، و نیز بسیارى از كسانى كه از مشروطه خواھان دفاع  شكّى نیست مثل ثقة االسالم و سی
مى كردند مثل كسروى و تقى زاده، در جاى جاى نوشته ھايشان به اين مطلب اشاره كرده اند كه براى 

 :نمونه، به برخى از آن ھا اشاره مى كنیم

داورى ثقة االسالم نیز درباره مشروطه طلبان تبريزى شبیه به داورى مجتھد  :ثقة االسالم تبريزى. 1
برخى از نوشته ھا و گفته ھايى كه ثابت مى كند ثقة االسالم، با مشروطه خواھان درافتاده و . بود

 :مخالفت مى كرده است، به شرح ذيل است

وكیل مشروطه خواه تبريز در مجلس (خطاب به فرشى  1325جمادى الثانى  25ـ در نامه اى به تاريخ 
ّه ما خبر نداريد و نمى دانید كه چه مى كنیم«: آورده است) شورا خون بر آستانه مى بین «. از وضع حالی

ّه مأيوس شده ام. »و مپرس ّدالشھدا. بنده بالمر : را دو دفعه گفتم) علیه السالم(اين فرمايش حضرت سی
میانه ما و مشروطه، درياھاى آتشین و كوه ھاى آتشفشان حايل  55.»استعدوا للذل و االسر و النھب«

افسوس كه اينك بانگ دھل و كرناى دول مجاور به گوش مى رسد و ما آن را آواز الى الى مى . است
ملك و مملكتى مى رود و ما دست به ھم داده بر لولھنگ دشمن خدمت مى كنیم و ايشان را با . پنداريم
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 .»اعمال خودمان دعوت مى نمايیم و میھمان مى طلبیم

از اين حالت حالیه «: قمرى خطاب به مستشارالدوله مى نويسد 1325ـ وى در نامه اى به تاريخ شعبان 
بینى و بین اللّه جز لگام از دھن عوام برداشتن . مشروطه خواھان به قسمى دلتنگم كه چه عرض كنم

ّض بر . نتیجه اى نبخشیده ّى و تعر ً از ترس حكومت، تعد ّك كه حالشان معلوم است و سابقا الواط متھت
 .56»احدى نمى كردند، حال میدان گرفته اند

وكیل مشروطه خواه تبريز (به مستشارالدوله  1325رمضان  16ـ در نامه ديگرى كه ثقة االسالم در تاريخ 
ً به اين مطلب اشاره مى كند كه بسیارى از كسانى ) در مجلس شوراى صدر مشروطه مى نويسد، دقیقا

معلوم و يقین گرديده مقصودشان از ھاى و ھوى و «كه دارند سنگ مشروطه را به سینه خود مى زنند، 
ً راضى به اجراى قانون  مشروطه طلبى، محض رياست و مداخل و افساد و خیانت بر ملّت بوده است، ابدا

 57.»و انتخاب وكال و تأسیس انجمن و امنیت شھر نیستند

اين مشروطه طلبان «: به برادرانش نوشته، آورده است 1326جمادى االول  22ـ ايشان در نامه اى كه در 
ّت ھرچه گفته شد كه ترك . باليى به سر مشروطه آوردند كه جان عالم را سیر كردند در عرض اين مد

وى در ادامه ھمین نامه از . »انقالب نمايند و حرف ھاى خارج از اندازه نزنند، به گوش احدى فرو نرفت
 59.به خانه مجتھد خبر مى دھد 58بمب اندازى

بنده خیانت ھاى مشروطه «: ـ در نامه اى ديگر به ھمان تاريخ، خطاب به مستشارالدوله مى نويسد
ا ; اگر وقتى حوصله بشود، كه چاپ بشود خالى از لطف نیست. طلبان را كتابچه كرده و نوشته ام ّ ام

فايده اش چیست؟ به طور موثّق شنیدم كه حضرت مجتھد مى فرموده سه ھزار و پانصد تومان از من 
 .»واى به حال ديگران. گرفتند تا ول كردند

حقیقت امر ھمین است كه مى نويسم كه آن مشروطه طلبان را با من «: ـ او در جايى ديگر مى نويسد
َون فاصلھبعید بود آن ھا . آن ھا شورش طلب بودند و من صلح طلب. آن ھا تندرو بودند و من مانع بودم. ب

ّ آن ھا بودم سر منبر چه بدھا كه به حضرات نگفتم و چه تاخت . حركت ناانديشانه مى كردند و من بر ضد
ً مفید فايده نشد; ھا كه به ايشان نكردم  60.»ولى ابدا

ّام جمادى االول  :آيت اللّه طباطبايى. 2 ّ انجمن تبريز  1326در اي آيت اللّه طباطبايى نیز در مجلس، ضد
انجمن تبريز از حدود اختیارات خودش تجاوز كرده، به كارھاى ناروا پرداخته، و بايد « 61:چنین سخن گفت

ّت اين گونه مداخالت را  دانست كه در ايران، جز يك مجلس شوراى ملّى مقام ديگرى نیست كه صالحی
 62.»داشته باشد و اگر كار به اين منوال پیش برود، مملكت دچار ھرج و مرج خواھد شد

ّ مشروطه خواھان تبريز گفت :آيت اللّه بھبھانى. 3 بلى، آن ھا «: ايشان در مجلس شوراى ملّى، ضد
 63.»قدرى تند حركت مى كنند، بايد در اين مطلب مذاكره شود

كه از عالمان آزادى خواه نجف بوده است، در تلگرافى كه  :آيت اللّه حاج شیخ عبداللّه مازندرانى. 4
امروز، استبداد «: به مجلس شوراى ملّى ارسال مى كند، اظھار مى دارد) ش 1287(قمرى  1327در 

 64.»فردى به استبداد مركّبه تبديل شده است

: به آشوب و بلواھايى كه به نام مشروطه در تبريز برپا مى شده، اشاره دارد و مى نويسد :كسروى. 5
چون شور و خروش درازا كشیده بود، كم كم رشته از دست خردمندان بیرون رفته، به دست آشوبگران «

 65.»مى افتد و كم كم برخى نابسامانى ھا پديدار مى گردد

مجاھدان قفقازى و تبريزى را دو » آنارشیست بودن«و » تندى بعضى جرايد ملّى«نیز  :تقى زاده. 6
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 66.عامل آشفتگى و نابودى مشروطه دانسته است

ّ تلگرافى به تبريز، اعتراض خود  :وكیالن تبريز در مجلس شورا. 7 كه خود مشروطه خواه بودند نیز طى
ّى «: را به مشروطه خواھان افراطى اين گونه بیان كردند ھرج و مرج و اغتشاش تبريز در اين روزھا به حد

متواتر و شايع شده است و در افواه افتاده و به درجه اى كشیده كه ما را شب و روز ناراحت و نگران و 
 67.»پريشان خاطر ساخته است

مرجع (نیز كه از مقلدان و طرفداران آيت اللّه آخوند خراسانى  :برخى مشروطه خواھان نجف. 8
ّدكاظم يزدى ) مشروطه خواه نجف ّد محم مرجع مشروعه (بودند، از ايشان جدا شده و به آيت اللّه سی

 68.پیوستند) خواه نجف

برخى از افراط كارى ھاى مشروطه خواھان آذربايجان كه سبب شد مجتھد،خود را از ھمسويى با آن ھا 
 :كنار بكشد و سپس عمال در برابر آن ھا قرار گیرد، عبارتند از

تا كى در مذاھب قديمه خواھید بود و حرف ھاى كھنه «در ماه رمضان به نام انجمن اعالمیه زدند كه . 1
 ؟»خواھید شنید و تا كى به مجلس و مسجد علما خواھید رفت

 .به نام انجمن از مردم خواستند تا روز عید قربانى نكنند و پول آن را به فقیران بدھند. 2

به نام انجمن از مردم خواستند تا به جاى اين كه مدح اھل بیت بخوانند، در وصف انجمن، شعر . 3
 69.سرايند

ّت به عالمان حمله مى شد تا جايى كه در يكى از . 4 شب نامه ھايى پخش كردند كه در آن ھا به شد
ُريد تا مردم آسوده شوند: آن ھا نوشتند  70.بايد چھار ھزار عالم را سر ب

72.را مطرح كردند 71انتباه نامه اى در باكو منتشر، و در آن، مسأله آزادى اديان. 5
 

قمرى به ثقة االسالم مى نويسد،  1325جمادى االول  17طبق نامه اى كه مستشارالدوله در تاريخ . 6
انجمن، نداى تجزيه آذربايجان را سر داده، مطابق با اھداف روس ھا، روزنامه انجمن، نام انجمن را به 

ّس تغییر مى دھد البته با توجه به اين كه مستشارالدوله در تھران و ثقة االسالم در تبريز  73;مجلس مقد
بوده است، مى توان پى برد كه مفاد اين نامه را برخى از مردم تبريز به مستشارالدوله گزارش داده اند و 

 .اين خود، قرينه اى است بر اين كه مردم عادى نیز از افراط كارى ھاى انجمن راضى نبودند

 تبعید مجتھد. ب

 :در خصوص علّت تبعید مجتھد به تھران دو قول تاريخى بیان شده است

در « :  مى نويسدمجمل الحوادثثقة االسالم در : اختالف میان مجتھد و برخى نمايندگان انجمن. 1
اواخر ماه صفر در انجمن اجماع شده، شیخ سلیم مردم را به ھیجان آورده و سر مجتھد شوراند و به 

اين نشان مى دھد كه نطفه فكر تبعید مجتھد . عوام القائات كرد، بیرون رفتن از شھر او را به زبان آوردند
ّج شیخ سلیم بسته شد شب، جمعى به خانه من آمدند تا ھشت ساعت از . در بیانات القايى و مھی

صبح آقا شیخ سلیم آمد و به او ھم نصیحت كردم كه فتنه را . شب در تسكین فتنه سعى ھا شد
جمعى مسلّح . خانه مجتھد ھم اجتماع بود. بارى، آن روز فتنه خوابید و مردم از ھیجان افتادند. بخواباند

ّجار و  1325ربیع االول  6شب . ...حاضر شده بودند كه حمايت از مجتھد نمايند از تلفن اطّالع دادند ملك الت
تلفن ھا به ھم بسته صحبت . حاج نظام الدوله و حاج جلیل مرندى و آقا موسى مرتضوى مرا خواستند

مجتھد را پاى تلفن احضار كردند و قرار شد . كردند كه شیخ سلیم مفسد است بايد از شھر بیرون برود
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ّجار، اصناف و اعضاى انجمن و غیره . فردا در خانه مجتھد جمع شده، قرار بگذارند صبح در خانه ملك الت
ّ شیخ سلیم و میرزا على واعظ مذاكرات . جمع شده، مشورت كردند بعد به خانه مجتھد رفته، در ضد

عصر، مردم در انجمن جمع شده، . كرده، باالخره حكم اخراج او را كردند، با مھر انجمن، كاغذ نويساندند
جمعى به خانه مجتھد رفتند كه كاغذ را پس بگیرند، . ايستادگى كردند كه آن كاغذ را بايد پس بدھند

مجتھد ھم برگردانده آن ھا را، كاغذ را رد نمود و . باالخره قھر نموده، برخاسته بودند. التماس كردند. نداد
ّم شد برود. مردم شوريدند كه بايد مجتھد برود بعد از دو سه روز، . ولى نرفت; شب ھفتم ربیع االول مصم

 74.»ھمان روز از شھر بیرون رفت. صبح ھنگام مردم شوريدند كه بايد امروز برود

در «:  در خصوص سابقه اختالفات مجتھد و شیخ سلیم آورده استمجمل الحوادثثقة االسالم در 
انجمن، مجتھد به شیخ سلیم پرخاش كرده و سیلى به او زده بود و دستور نفى بلد او را صادر نموده 

ّھم به أخذ رشوه از امام جمعه . من ايستادگى كردم. بود بعد حالى ام كردند كه او و میرزا جواد مت
ّحد شده، خواستند . من ساكت شدم. ھستند كه او را تقويت نمايند بعد شیخ سلیم و میرزا جواد مت

بعد كه بازار . ممانعت نمودم. نصیحتش كردم. نصف شب، میرزا جواد به خانه من آمد. بلوايى راه بیندازند
 75.»بسته شده بود، باز شد

دشمنى حاجى میرزا «:  ايران، علّت تبعید مجتھد را چنین ذكر مى كندتاريخ مشروطهكسروى نیز در 
حسن مجتھد و برخى از نمايندگان انجمن ايالتى با مشروطه بود كه به بیرون كردن مجتھد از شھر 

 76.»اين آشوب با آن كه به پیروزى آزادى خواھان پايان يافت، دنباله ھاى زيان آور زيادى داشت. انجامید

، تبعید مجتھد چنین نقل زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالمدر تاريخ حسین فرزاد بنا بر نقل كتاب 
ّه اى را دعوت كرده و سندى تھیه «: شده است حاج میرزا حسن آقا مجتھد، مجلسى ترتیب داده و عد

نموده و از حاضرين امضا گرفت كه شیخ سلیم، میرزا على ويجويه، میرزا حسن واعظ، میرزا جواد ناطق 
ولى مردم شوريده و مجاھدين مسلح شدند و ; كه از مشروطه طلبان بودند، از تبريز تبعید شوند... و

به اتّفاق پسرش حاج . مجتھد ترسید آن نوشته را پاره كرد. پیغام دادند كه مجتھد بايد از شھر خارج شود
: فرشى به ثقة االسالم نیز آمده است 1325ربیع االول  9در نامه  77.»میرزا مسعود از شھر خارج شدند

 79و آقا میرزا على ويجويه 78شیخ سلیم: حضرت مجتھد در خانه خود مجلسى ترتیب داده و فرموده اند«
و بعد مى نويسد ما مى ترسیم كه خوش نامى ھاى سابق را . ھر دو كافرند بايد از شھر تشريف ببرند

ّل به بدنامى نمايد  80.»اين گونه حركات جاھالنه مبد

برخى مشروطه خواھان، علّت مخالفت مجتھد با مشروطه : ايجاد فتنه به دلیل اغراض شخصى. 2
 :براى مثال، كسروى در اين خصوص مى نويسد; را اغراض شخصى وى عنوان كرده اند

معناى مشروطه را نمى ) نه ھمه شان(مالّيان كه به مشروطه در آمده بودند، بسیارى از ايشان 
دانستند و چنین مى پنداشتند كه چون رشته كارھا از دست دربار گرفته شود، يكسره به دست اينان 

در تبريز، پیدايش مجاھدان و اين كه خود يك . ضد آن را ديدند= ولى كم كم آخشیج ; سپرده خواھد شد
از آن سوى، . نیروى جداگانه اى شده و به سر خود، به كارھايى برمى خاستند، به اينان گران مى افتاد

توانگران و ديه داران، گذشته از آن كه جنبش مردم زيردست و برابر ايستادن آنان را برنمى تافتند، كارھاى 
اين بود كه ھر دو . آنان را سخت مى رنجانید) از برانداختن تیول و تسعیر و مانند اينھا(بازپسین مجلس 

مجتھد كه ھم در میان . دسته دلسرد گرديده و ناگزير مى شدند كه از ھمراھى با توده كناره گیرند
مالّيان جا داشت و ھم از شمار ديه داران مى بود، بیش از ديگران دلسرد گرديده و پیش از آنان، به جدا 

 81.شدن برخاسته بود

انجمن تبريز نیز وقتى كه مجتھد را از شھر بیرون كرد، تلگراف ذيل را به نمايندگان دارالشورى در تھران 
 :فرستادند

خودتان اطّالع كامله داريد كه بعضى ھا به مالحظه اغراض شخصانى، اسباب چینى مى نمودند كه ...
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ّت متروك شود و ھمواره، مانع از پیشرفت مقصود بودند از . مقصود از دست رفته، قوانین عدلیه مشروطی
ّت، آن چه توانست، در تخريب اين  آن جمله، جناب حاجى میرزا حسن آقاى مجتھد است كه در اين مد
ّس نمود تا اين كه عموم علما و ملّت جمع شده، از جھت اسكات فتنه و صالح عموم ملّت،  مقصود مقد

 .عموم ملّت تبريز، علماى انجمن ملّى... ايشان از شھر تشريف بردند

 ;اين نوع داورى درباره علّت مخالفت مجتھد با مشروطه، فاقد روح علمى و بھره بردارى از واقع امر است

ّال اگر مخالفت مجتھد با مشروطه خواھان  مى بود، عالمان و » به مالحظه اغراض شخصانى«زيرا او
ّنان مشروطه خواه با اخراج و تبعید وى مخالفت نمى كردند . در تھران، با خروج مجتھد مخالفت شد. متدي

ّد كه بیازردند و ھنگام پسین، تلگرافى از آنان به تبريز رسید كه از ھر راه كه ممكن است « بھويژه دو سی
ً اين تلگراف در ھمان روزھاى نخست پس از  82.»مجتھد را خشنود گردانیده به شھر بازگردانند ظاھرا

چند روز بعد نیز پیش از اين كه مجتھد به زنجان برسد، عالمان تھران . تبعید مجتھد صورت گرفته است
ّدين و شیخ فضل اللّه( در تلگرافى ديگر به ھمراه نمايندگان آذربايجان و زنجان خطاب به عالمان و ) سی

 :اعضاى انجمن ملّى تبريز نوشتند

مقصود از مزاحمت جنابان مستطابان آقايان حجج االسالم و علماى اعالم و اعضاى انجمن محترم، القاى 
قالى آذربايجان ملتفت اين نكته  ُ ضرورت معاودت دادن جناب آقاى مجتھد دامت بركاته است و البته ع
ّت فوق العاده نداشت، جمعى به اين جا حاضر نشده و شما را ھم  ی ّ ھستند كه اگر اين مطلب اھم

 83.زحمت نمى داديم

، آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى از مراجع تقلید )تبعید مجتھد به تھران(در پى انتشار اين خبر 
 :مشروطه خواه نجف نیز تلگراف ذيل را به عالمان واعضاى انجمن تبريز فرستادند

ّت االسالم آقاى مجتھد دامت بركاته در استحكام امر مجلس، اخبار  با آن مراتب اھتمام جناب حج
. موحشه از جسارت اجامر و اوباش به ايشان و حركتشان رسیده كه افزون از حد، موجب حیرت است

مگر در ديندارى سكنه آن بلده كه سرآمد بالد اسالم است، فتورى به ھم رسیده كه بدين گونه به ھتك 
دين مبین اقدام و يا اشرار و منحرفین از شرع كه به اسم فدايى و ھوادارى مجلس محترم خود را داخل و 

براى تمكّن از اجراى مقاصد فاسده خودشان مثل جناب ايشان را ھمین قدر كه در جلوگیرى از آن ھا 
ّھم و عقايد مسلمین را فاسد و به چنین جسارت به شرع انور  ّت مجلس محترم مت برآمده اند، به مضاد

ان شاء اللّه علماى اعالم و اجزاى انجمن گرامى، عموم مسلمین را به اغراض فاسده . وادار نموده اند
اين جماعت خبیثه ملتفت و از اين جسارت بزرگ و ھتك عظیم كه به دين مبین نموده اند، توبه و انابه 
ّت و احترام تدارك خواھند فرمود  84.داده، به استدعاى عفو از خود آقاى مجتھد و ارجاع ايشان با كمال عز

ّه  از اين تلگراف ھا به خوبى برمى آيد كه علّت اصلى مخالفت مجتھد با مشروطه خواھان، افراط كارى عد
بودند و اين » به دنبال اجراى مقاصد فاسده خودشان«اى از اجامر و اوباشى بود كه به نام مشروطه، 

 .گونه باعث انحراف مشروطه از مسیر حقیقى خودش شدند

ّى خود كسروى نیز بدان معترف  ّه به اين كه مجتھد، در تبريز طرفداران فراوانى داشت و حت ً با توج ثانیا
اگر مجتھد به جنگ ايستادى و نرفتى، باشد كه گروه بزرگى به سوى او «: است و مى نويسد

به طور مسلم اين  86،»مجتھد در تبريز ھواخواه زياد داشت«: و نیز امیرخیزى مى نويسد 85،»گرايیدندى
پس اين عبارت كه در تلگراف انجمن آمده است و ; طرفداران به تبعید و اخراج مجتھد حاضر نبودند

نسبت مى دھد، به روشنى از نوعى بزرگ نمايى و تحريف » به عموم ملّت تبريز«مخالفت با مجتھد را 
ّت نشان دارد كه البته در بسیارى ديگر از تلگراف ھاى انجمن نیز مى توان قرائنى بر تحريف يافت  .واقعی

ً ھمراھى ثقة االسالم با مجتھد، خود دلیلى است بر آن كه مخالفت مجتھد با مشروطه، مخالفتى  ثالثا
ھنگامى كه انجمن ايالتى، حاج میرزا حسن آقا مجتھد را «. اصولى بوده، نه بر اساس اغراض شخصانى
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ّعه، به عنوان اعتراض نسبت به عمل  مجبور به ترك تبريز نمود، ثقة االسالم نیز مانند ساير علماى متشر
اگرچه ثقة االسالم در خارج تبريز چندان درنگ نكرد، بلكه پس از چندى به  87.انجمن، شھر را ترك گفت

ا به علّت افراط كارى بعضى از آزادى خواھان خود را كنار كشید ّ خود ثقة  88.»تبريز مراجعت نمود، ام
ّم شدم «: ماجراى ھمراھى خود با مجتھد را چنین مى نويسدمجمل الحوادث االسالم در  من ھم مصم

من گفتم تا حاج میرزا محسن آقا و مجتھد برنگردند، من نمى . بروم، جمعى به منزل ما آمده، مانع شدند
ً مبسوطى از اين اقدام ثقة  1325ربیع االول  16بعدھا در تاريخ 89.»مانم ّ نامه نسبتا مستشارالدوله طى

ّت واقع نشد...«: االسالم گله مند مى شود و مى نويسد ّی جمعى از !... اگرچه حركت مجتھد، طرف اھم
 90»روى حیرت از بنده مى پرسیدند كه ثقة االسالم چرا شريك علماى تبريز شده است؟

 ھمكارى با شیخ فضل اللّه. ج

اين . مجتھد پس از اين كه به تھران آمد، با شیخ فضل اللّه تماس گرفت و بسیار به ھمديگر نزديك شدند
ّه اى گمان كنند مجتھد فقط پس از اين كه به تھران تبعید شد، آن ھم از سر اضطرار  امر باعث شده تا عد

، زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزىنويسنده كتاب . و ناچارى با شیخ فضل اللّه ھمكارى كرد
از تبريز خارج شده و تا يك  1325مجتھد از ربیع االول «: به نقل از تاريخ مشروطه كسروى مى نويسد

ّدعلى شاه به تبريز برگشته  1326ماه در تھران مانده و در آخر ربیع الثانى  13سال يا   10(به اشاره محم
در تھران به اتّفاق حاج خمامى رشتى كه او نیز از شھر خود دور افتاده بود، به مخالفت ) 1287خرداد 

ّن حضرت عبدالعظیم پرداختند و ناچار با درباريان و شیخ فضل اللّه نورى ھمكارى مى كردند و در تحص
به تھران بازگشتند و  1325شعبان  7بودند تا اين كه چون پیشرفتى در كارشان نبود، در )علیه السالم(

از عبارت نويسنده، سه نتیجه به دست مى آيد كه ھر سه آن ھا  91.»مجتھد در شیمیران منزل گزيد
 :غیرواقعى و نادرست است

ّدعلى شاه به تبريز بازگشته است ّل اين كه مجتھد به دستور و با اشاره محم اين قول به دلیل . او
ّر مردم و نمايندگان آن ھا و نیز  استنادھاى تاريخى كه ثابت مى كنند مجتھد به علّت درخواست ھاى مكر
ّدين طباطبايى و بھبھانى به تبريز بازمى گردد و در ادامه ھمین نوشته ارائه خواھد  به علّت خواست سی

 .شد، نمى تواند مورد قبول واقع شود

. دوم اين كه مجتھد از سر ناچارى و ضرورت با شیخ فضل اللّه و حاج خمامى رشتى ھمراه شده است
ّه به سیره مجتھد در تبريز، پیش از تبعید به تھران، نمى تواند مورد قبول باشد چه اين ; اين قول نیز با توج

كه، آن چه شیخ فضل اللّه را از ديگران متمايز مى كرد، مخالفت وى با انحراف از مشروطه واقعى و 
افتادن در چنگال استعمار بود و اين مخالفت از سوى مجتھد با مشروطه خواھان افراطى تبريز پیش از 

تبعیدش اتّفاق افتاده بود و اين گونه نبود كه مجتھد تا وقتى در تبريز بوده است، فكرى داشته، و وقتى به 
 .تھران آمده در اثر ارتباط با شیخ فضل اللّه فكر ديگرى يافته باشد

ّت تاريخى نمى سازد زيرا وقتى مجتھد ; تعبیر مضطر بودن مجتھد در ھمكارى با شیخ فضل اللّه، با واقعی
ّدين و برخى ديگر از عالمان ) علیه السالم(با شیخ فضل اللّه در حرم حضرت عبدالعظیم ّن بود، سی متحص

پس از اين كه از بازگرداندن . مشروطه خواه به رى مى آيند و از شیخ مى خواھند تا به تھران برگردد
شیخ ناامید مى شوند، از ياران و ھمراھان وى، از جمله مجتھد تبريزى مى خواھند كه به تھران 

ّا مجتھد تبريزى در پاسخ آيت اللّه طباطبايى مى گويد ; بازگردند آيا حرف خالف قاعده كه مخالف با «ام
ّس و قرآن شريف باشد، از ايشان شنیده ايد؟ اگر عنوان و عباراتش از آيات قرآنى است، چرا ... شرع مقد

اين سخنان مى رساند كه ھمكارى مجتھد با شیخ فضل اللّه نه از سر اضطرار و  92»تصويب نمى كنید؟
 .ناچارى، بلكه بدين علّت است كه وى را با شرع قويم و قرآن كريم ھمسو مى ديده است

ّنان،  اين تعبیر . »چون پیشرفتى در كارشان نبود، به تھران بازگشتند«سوم اين كه مجتھد و ديگر متحص
ّت تاريخى نمى سازد زيرا مجتھد، ھم در دوران پیش از ملحق شدن به شیخ در كارش ; نیز با واقعی

ّن ّدين و برخى ديگر از عالمان تھران به رى . پیشرفت داشت و ھم در زمان تحص در سفر ناموفّقى كه سی
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ّد احمد طباطبايى  ّد (آمدند تا شیخ را با خود به تھران ببرند، به ويژه خطاب به سی ّد محم برادر آيت اللّه سی
محترم . شما در شھر ھم كه بوديد، كسى با شما كارى نداشت«: و مجتھد تبريزى گفتند) طباطبايى

اين عبارت ھا مى رساند كه مجتھد، پیش از آمدن  93.»رياست ھم داشتید. درب خانه شما باز بود. بوديد
ّنان، . به رى نیز مورد مراجعه و احترام مردم بوده است در زمان تحصن نیز بھترين سند بر توفیق متحص

قضیه از اين قرار است كه . نامه اى است كه در ضمن آن، مجلسیان، ھمه خواسته ھاى آنان را پذيرفتند
ّس حضرت عبدالعظیم حسنى ّنان در زاويه مقد ّ نامه اى، از نمايندگان مجلس، ) علیه السالم(متحص طى

ّت و آزادى و نمايندگان . را مى پرسند... معناى اصل مشروطه، حدود مداخله مجلس، مقصود از حري
ّنان ھمسو است دست كم در نوشته كوتاه (; مجلس به گونه اى پاسخ مى دھند كه كامال با فكر متحص

ّنان در ). ھرچند عمال مطابق با معانى مورد قبول خودشان گام برمى داشتند; آمدند برخى از متحص
حاشیه اين جوابیه، ضمن تكرار خواسته ھا و انتظارات اصولى خود از مجلس شوراى ملّى، آن را تأيید 

ّن سه ماھه اين گونه به پايان رسید ّنان در حصول خواسته  94.كردند و تحص مالحظه مى شود كه متحص
 .ھاى خودشان ـ برخالف آن چه كسروى مى نويسد ـ پیشرفت داشته اند

ّدين  افزون بر اين، چه بايد مى شد تا مجتھد احساس پیشرفت مى كرد؟ آيا اين پیشرفت نیست كه سی
تھران، برخى نمايندگان و جمع بسیارى از مردم، مشروطه خواھان افراطى را در صحن مجلس محكوم، و 

ّت و اكرام ياد كردند؟  از مجتھد با عز

ھمكارى و ھمیارى مجتھد با شیخ فضل اللّه، مشروطه خواھان را سخت عصبانى و مضطرب كرده بود تا 
ّ نامه اى به ثقة االسالم، از رفتار مجتھد در 1325شعبان  13در ) نماينده تبريز(جايى كه فرشى  ، طى

خصوص ھمكارى با شیخ فضل اللّه اظھار تأسف و ناراحتى مى كند و معتقد مى شود كه اين رفتار 
مجتھد، وى را نزد عالمان نجف و عالمان آزادى خواه ايران خفیف كرده است و نیز اين رفتار وى در واقع 

وى در پايان نامه اش از ثقة االسالم مى خواھد تا اسباب مراجعت وى به تبريز . نوعى توھین به ما است
پس از زندگى نامه شھید نیكنام نويسنده كتاب . را فراھم آورد تا بلكه بدين سبب، وضع از اين بدتر نشود

مقام مجتھد به قدرى بزرگ بوده كه از گرايش او به استبداد «: ذكر اين مطالب در پاورقى مى نويسد
ّى آزادى خواھان ھم متأثّر شده و آن را به زيان مشروطه مى ! ھمكارى و ھم فكرى با شیخ فضل اللّه حت

 95.»شمرده اند

ّ نامه اى گسترده به ثقة االسالم مى نويسد 1325جمادى االول  10فرشى در  مخالفین به «: طى
ّت پیدا كرده، در مسجد شاه  اسی ّ زعامت شیخ فضل اللّه، خمامى و حاج میرزا حسن مجتھد تبريزى حس
به عنوان تعزيه دارى چادرى برافراشتند كه از چادرھاى سلطنتى است و براى از بین بردن مشروطه از 

ّدعلى شاه، چھل ھزار تومان تأمین شده بود ھزار تومان آن بابت وجه استقراضى  28كه  96طرف محم
مردم . از بانك استقراضى محسوب شده و بقیه با اقساط پرداخت گرديده است! آقاى شیخ فضل اللّه 

 97.»...چون مجلسیان را در اين باره مسالمت كار ديدند، بدون اجازه ھجوم برده، چادرھا را خواباندند
ل شده و گفته بود« ّ نه راه پیش دارم و نه راه پس، و نه به مشھد : آقاى مجتھد به آقاى مرتضوى متوس

شما بین من و . مى توانم بروم و نه از كثرت مخارج در تھران مى توانم بمانم و نه اين كه به تبريز برگردم
مرتضوى قول داده و فردا به شیمیران رفته و ديده بود كه آقا بر اثر . مجلس واسطه شويد آشتى كنیم

به مجلس : مالقاتى كه در اين فاصله با نماينده شیخ نورى كرده، به كلّى تغییر عقیده داده و گفته است
ظاھر و سیاق اين نامه به ساختگى  98.»...عقیده ندارم و مجلسیان را از حشرات االرض كم تر مى دانم

 يا به وسیله زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزىيا به وسیله نويسنده كتاب (بودن محتواى آن 
چه اين كه از متن نامه برمى آيد مجتھد، پیش از ديدار با نماينده ; خبر مى دھد) فرشى، نويسنده نامه

ً امر زعامت مخالفان و راه اندازى  ّه برپايى چادرھا با خود شیخ فضل اللّه مشتركا شیخ فضل اللّه، در قضی
تعزيه دارى را داشته است و اگر قرار بوده است در خصوص مجلس و مجلسیان تغییر عقیده ھم بدھد، 

 .در مالقات با خود شیخ فضل اللّه اين امر اتّفاق مى افتاده، نه در مالقات با نماينده وى

 مراجعت مجتھد. د
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ّ نامه اى از ثقة االسالم تقاضا مى كند تا اسباب مراجعت محترمانه  1326صفر  11در تاريخ  فرشى، طى
پريروز در خدمت خود حضرت مجتھد با جناب «: متن نامه وى چنین است. مجتھد به تبريز را فراھم آورد

آقاى حاج امام جمعه خويى و مستشارالدوله و تقى زاده قرار گذاشتیم وكالى آذربايجان و وكاليى كه 
ّداسماعیل، آقاى مرتضوى، حاج میرزا  آذربايجانى ھستند، از قبیل حكیم الملك، مختارالدوله، حاج محم

على آقا وكیل مشھد، برويم منزل مجتھد با ھیأت اجتماع آقا را ببريم مجلس تا بلكه بعد از ماه صفر 
وله . »مراجعه فرمايد و جنابعالى ھم در تبريز اسباب مراجعت را فراھم آوريد ّ در ھمین تاريخ، مستشارالد

ّ نامه اى به ثقة االسالم بیان مى دارد كه براى تسھیل در امر مراجعت مجتھد به تبريز، به اين  نیز طى
ّمات مراجعت زودتر  ّل وى را با مجلس ملّى تھران آشتى دھیم تا بدين گونه مقد نتیجه رسیديم كه او

از نامه امام جمعه خويى كه در آخر صفر به ثقة االسالم نوشته شده نیز برمى آيد كه ھم . آماده شود
از مسأله «: ثقة االسالم و ھم امام جمعه نیز براى تسھیل امر مراجعه مجتھد، سخت در تكاپو بودند

ّى و علنى فرموده و مى فرمايید اشعار فرموده بوديد،  معاودت جناب مستطاب مجتھد كه اقدامات سر
ّى الیه  ّمات بقاى احترام مى كوشید، خاصه نسبت به معز البته حق با حضرتعالى است كه در تمھید مقد

 99.»كه ھمواره اسن و اقدم علماى آذربايجان ھستند، رعايت فرموده و مى فرمايید

اھالى زنجان در تھران به وكال و علماى تھران اظھار كرده بودند كه «:  نیز مى خوانیممجمل الحوادثدر 
 100.»ايشان به تبريز بگويند كه مجتھد را مراجعت دھند

ّدين تھران باعث شد تا مجتھد، سرانجام به  ر مردم و نمايندگان آن ھا و تمايل سی ّ در خواست ھاى مكر
استقبال با شكوه مردم . بازگشت مجتھد به تبريز، موجى از خوشحالى و امید را پديد آورد. تبريز بازگردد

ّت است  .از مجتھد ھنگام مراجعت، خود گوياى اين واقعی

ّارخاناسماعیل امیرخیزى در كتاب خود،  ، درباره چگونگى استقبال مردم تبريز از قیام آذربايجان و ست
ار و اصناف تا يك فرسخى «: مجتھد مى نويسد ّ ّ از علما و سادات و اعیان و تج عموم طبقات اھالى، اعم

شھر به استقبال رفته بودند و تمامى عرض راه پر از جمعیت بود كه ھمه به عزم استقبال آمده بودند و 
اف براى پذيرايى حضور داشتند ّ  101.»اعضاى انجمن و جمعى از محترمین ھم در باغ حاجى ابراھیم صر

، استقبال باشكوھى از او را »كُندرود«قمرى ھنگام مراجعت مجتھد از  1290كسروى كه بعدھا در سال 
ّت مجتھد بكاھد، استقبال كنندگان وى را به چند دسته تقسیم  شاھد بوده است، براى اين كه از موقعی

ّتى از . برخى، از بستگان و نزديكان وى بودند«: مى كند برخى از محلّه قراملك بودند كه به طور سن
اين استدالل  102.»برخى نیز از روى ترس به استقبال آمده بودند. ھواداران مجتھد به شمار مى رفتند

كسروى اگرچه براى ھنگام مراجعت مجتھد از كندرود ذكر شده است، زمان مراجعت وى از تھران را نیز 
 .مى تواند شامل شود

ّت مجتھد(امیرخیزى نیز براى نیل به ھمین مقصود  ، درباره استقبال مردم تبريز از مجتھد )كاستن موقعی
البته منظور ايشان از آوردن اين «: ، مى نويسد»ھمه به عزم استقبال آمده بودند«كه خود ذكر مى كند 

اين  103.»ھمه مردم براى استفبال خود اين بود كه به مشروطه خواھان، سیاھى لشكرى نشان بدھند
ه بودند يا براى استقبال سرانجام، مردم خود براى استقبال آمد. دو جمله وى به ظاھر در تناقض است

 آورده شده بودند؟

 تحمّل نارواھا و تھمت ھا. 4ـ  4ـ  3

 حمايت از دربار و استبداد. أ

ّه شود  :به چند متن تاريخى مرتبط به اين بحث توج

ّت ايرانملك زاده در كتاب . 1 ، 1326جمادى االول  19 مى نويسد كه در تاريخ تاريخ انقالب مشروطی
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ّل از مخالفت مشروطه با  ّدعلى شاه را جمع كرد و براى آنان مفص مجتھد، مالّھاى مستبد و طرفدار محم
اسالم و بى دين بودن مشروطه طلبان و لزوم جھاد با آنان و مباح بودن خونشان سخن گفت و آن ھا را 
ّ تلگرافى به شاه مخابره كنند و آن ھا نیز چنین كردند . متقاعد كرد تا اعالم انزجار خود از مشروطه را طى

ّه مشروطه طلبان تھرانى كه  شاه متن آن تلگراف را براى عموم منتشر كرد و در نتیجه اين عمل، در روحی
 104.به مشروطه تبريز دل بسته بودند، بسیار تأثیر منفى گذاشت

ّدعلى شاه به استرآباد، مجتھد تبريزى به : كسروى نیز مى نويسد. 2 پس از فتح تھران و فرار محم
و با ھمكارى ساير مالّيان، پالكاردھايى با عبارات ... سفارش افراد بدنامى چون صمدخان، رشیدالملك و

ّدعلى شاه را مى خواھیم« ّدعلى شاه«، »ما مردم تبريز ھمگى پادشاه خودمان محم ... و» زنده باد محم
نوشتند و نیز براى پادشاه انگلیس و امپراتور روس تلگراف ھايى فرستادند و از آن ھا، بازگرداندن 

ّدعلى شاه را درخواست كردند  105.محم

كسروى، داستان تاراج ده قراچمن را كه در جريان آن گفته مى شود سه بچه و چند زن مرده اند، به . 3
گونه اى نقل مى كند كه از آن برمى آيد مجتھد به نظام الملك دستور داده است تا براى دفاع از حاجى 

ّدعلى  : و سپس از اين نقل خود چنین نتیجه مى گیرد; به اين جنايت دست بزند) ده دار قراچمن(محم
از اين آگاھى، داستان رنگ ديگرى پیدا كرد و مردم پى به راستى برده و دانستند كه مجتھد با «

 106».مشروطه بدخواھى آغاز كرده است

يكى از گرفتارى ھاى زمان خودكامگى، انباردارى بوده كه انبارداران به طور معمول : ھمو مى گويد. 4
دستگاه حكومت نیز چون خودش در زمره . گندم ھا را نمى فروختند تا نان كمیاب و در نتیجه گران شود

ّى نمى كرد از میان مالّيان، حاجى . مالّيان نیز از اين دسته بودند. اين انبارداران بود، با اين كار برخورد جد
از اين دو، مجتھد بیزارى كرده، . میرزا حسن مجتھد تبريزى و امام جمعه به اين كار شناخته شده بودند

ا امام جمعه، به اين كار ھم نیازى نمى ديد; گناه را به گردن پسرش حاجى میرزا مسعود مى انداخت ّ .ام
107 

وقتى محلّه دوه چى را مجاھدان مشروطه خواه فتح كردند، مجتھد به ھمراه حاجى میرزا محسن . 5
 108.مجتھد و رحیم خان راه فرار در پیش گرفتند و به اردوى عین الدوله پناھنده شدند

اره كش و مسلّح به دور خود جمع كرده بود و . 6 ّ ّه بى شمارى قد ان تبريز بود و عد ّ مجتھد رئیس مستبد
 109.براى تضعیف مشروطه خواھان، آنان را تكفیر مى كرد

ماه در تھران  13از تبريز خارج شده و تا يك سال يا  1325مجتھد از ربیع االول «: در تاريخ مشروطه آمده. 7
ّدعلى شاه به تبريز برگشته  1326مانده و در آخر ربیع الثانى  ملك  110.»)1287خرداد  10(به اشاره محم

ّ معروف«: زاده نیز خود مى نويسد ّدعلى شاه، ... حاجى میرزا حسن آقا مجتھد مستبد با دستورات محم
ّدعلى شاه براى تكمیل نقشه خود، وسايل مراجعت مجتھد و امام « 111».به تبريز مراجعت كرده بود محم

ّدعلى شاه، مجتھد با بھبھانى بناى دوستى گذارد و بھبھانى او را . فراھم كرد... جمعه را به دستور محم
به مجلس برد و به مجلسیان اطمینان داد كه جناب مجتھد، مخالف مشروطه نیستند و اگر به تبريز 

ّوله رئیس مجلس  مراجعت كنند، به واسطه نفوذى كه دارند مى توانند آشوب را خاموش كنند و ممتازالد
ّدعلى شاه تمجید زيادى از او  ھم حمد و ثنايى از مجتھد كرد و بعضى از وكالى دست نشانده محم

انجمن آذربايجان كه او را مرد . بھبھانى و طباطبايى او را مرد وطن دوست و دلسوز ملّت خواندند. كردند
بدخواه و پستى مى دانست، تلگرافات چند به تھران نمود و مخالفت خود را با بازگشت مجتھد اعالم 

 112.»ولى كار از كار گذشته بود و مجتھد به نزديك تبريز رسیده بود; داشت

حسین فرزاد نیز امر مراجعت مجتھد به تبريز را كه از سويى با فشار و درخواست مردم شھرھاى 
ر مجلسیان تھران، سران آزادى خواه ... گوناگون مثل تبريز، زنجان، تھران و ّ و از سويى با رايزنى ھاى مكر
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ّدعلى شاه، «: بود، چنین تحلیل مى كند... و 113تبريز مثل ثقة االسالم يكى ديگر از نقشه ھاى محم
 114.»مراجعت دادن امام جمعه و مجتھد به تبريز بود

ا اسماعیل امیرخیزى، نويسنده كتاب  ّ ّارخانام در حالى كه مجتھد در «:  مى نويسدقیام آذربايجان و ست
ً بدون آن كه در ظاھر اقدامى بكند،  ّدعلى میرزا باطنا شمیران بود و اظھار بى طرفى مى كرد، محم

ّا مى كند ھرچند امیرخیزى مراجعت مجتھد را نقشه اى براى  115.»اسباب مراجعت وى به تبريز را مھی
ّى اگر امر مراجعت مجتھد به دستور  تقويت قدرت میرھاشم مى داند، اين نقل وى مى رساند كه حت

ّدعلى شاه ھم بوده باشد  ّه به نامه ھاى ثقة االسالم و درخواست ھاى مكرر مردم (محم كه البته با توج
باز ھم مى توان ) قول بسیار بىوجه مى نمايدكه برخى از آن ھا ذكر شد، اين ... تبريز و زنجان و

 .گفت كه خود مجتھد از اين نقشه آگاھى نداشته است

ملك المتكلّمین در جلسه اى كه كشتن شیخ فضل اللّه در آن به تصويب رسیده بود، به سه علّت با . 8
ّ مشروطه و آزادى «: دلیل سوم او اين بوده كه. اين كار مخالفت كرده است ّك دستگاھى كه بر ضد محر

ّدعلى شاه است و او است كه شیخ فضل اللّه و ديگران را با پول و نويد  به كار افتاده است، محم
لطنه ماكويى، شیخ محمود ; برانگیخته است ّ ھمچنان كه رحیم خان و قوام الملك شیرازى، اقبال الس

ّد يزدى و حاج آقا محسن عراقى و جمعى از رؤساى ايل  ورامینى، حاجى میرزا حسن مجتھد و سی
ّت قیام داده و  ّ مشروطی بختیارى و كلھرو سنجابى و ايل شاھسون و ھزارھا از اين گونه افراد را بر ضد

 116.»آنى از تحريك آن ھا غفلت نمى كند

متأسفانه يكى از انحراف ھاى عصر مشروطه اين است كه فقط دو خطّ خاص يعنى ترقّى و ارتجاع يا 
بدين معنا كه اگر كسى ذيل يكى از اين دو عنوان جاى ; آزادى خواھى و استبداد را ترسیم مى كردند

ً او را ذيل ديگرى جاى مى دادند ; در اين تلقّى، ھرگز به خطّ سومى فكر نمى شود. نمى گرفت، حتما
يعنى پرسیده نمى شود كه آيا نمى توان خطّ سومى، مثال تعالى را در نظر گرفت كه افزون بر ترقّى، 

چیزى ھم اضافه داشته باشد يا آيا نمى توان كسانى را تصور كرد كه ضمن مخالفت با دربار و استبداد، 
; مجتھد در ابتدا با مشروطه خواھان بود 117.مشروطه خواھان غربزده و غربگرا را ھم قبول نداشته باشند
ه اى از آن ھا افراط كردند، با آن ھا مخالفت كرد ّ ا وقتى عد ّ اين مخالفت به معناى ھمكارى با دربار و . ام

بلكه بر عكس، قراين و بلكه ادلّه اى موجود است كه ثابت مى كند نه تنھا مجتھد با دربار ; استبداد نبود
ّدى روياروى آن ايستاده است  :ھمكارى نداشته و بدان وابسته نبوده است، بلكه در موارد متعد

ّال داشته است. 1 ھمان كه نوك پیكانش، ; مجتھد، در قیام عدالت خواھى صدر مشروطه شركت فع
استبداد دربارى را نشانه گرفته بود و اگر مجتھد به دربار وابسته مى بود، نبايد در اين قیام شركت مى 

 .كرد

ّه «. 2 ّدعلى شاه در ذى حج بدون دعوت از اعضاى مجلس شورا در تھران تاج گذارى  1324زمانى كه محم
كرد، اين عمل در اذھان عمومى توھین به مجلس تلقّى شد و از شاه چھره اى مستبد و بى اعتقاد به 

تقارن اين خبر با اخبارى كه از استبداد و خشونت برخى حاكمان بالد مى رسید، . مشروطه تصوير كرد
ّ شاه در تبريز به پا كرد ّى در . شورشى عظیم بر ضد مجتھد به نحوى آشكار با معترضان ھم آوا شد و حت
پیش آورد كه در آن برھه، سخنى بسیار تند و خطرناك  118مرحله اى، سخن از تبديل رژيم به جمھورى

ّه  27و نیز در ھمین خصوص، طبق نامه  119،»قلمداد مى شد كه ثقة االسالم به  1324ذى حج
مستشارالدوله مى نويسد، مجتھد، فردى را به دنبال ثقة االسالم مى فرستد و او را به تجمع مردم در 

تلگراف خانه مى كشاند كه آشكارا ابراز مى داشتند ما شاه را در صورت مخالفت با مشروطه نمى 
 120.خواھیم

خروار از غلّه وى به وسیله مشروطه خواھان در اختیار مردم  20مجتھد كه در آغاز مشروطه اجازه داد . 3
به مصرف : قرار گیرد، پیش از مشروطه ھرگز اجازه نمى داد دولت، غلّه ھاى وى را انبار كند و مى گفت
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اين امر به روشنى مى رساند كه اگر مجتھد  121.بخور بخور ديوانیان مى رسد نه تدارك زمستان بیوه زنان
 .به دربار وابسته مى بود، دست كم يك بار اجازه مى داد تا دولت از غلّه ھاى وى استفاده كند

ّ خود در برابر دولت . 4 ّام اقامت خود در تھران با آن كه از مشروطه چیان بريده و تكیه گاه مھم مجتھد در اي
. به گونه اى كه مايه گله مندى زياد شاه شد; و دربار را از دست داده بود، از ديدار با شاه پرھیز كرد

كوه بسیار، شاه با وى ديدار كرد، شاه در گفت و گو با مجتھد از عالقه خود به  وقتى ھم كه پس از شِ
 122.مشروطه ياد كرد و ھمان روزھا نیز به مجلس رفت و در حمايت از مشروطه قسم خورد

به ھمین علّت وقتى مردم و عالمان ; »مجتھد در تبريز به استقالل از دولت و دربار شناخته مى شد«. 5
ّدعلى شاه تلگراف زدند و از او در بازگرداندن مجتھد به تبريز استمداد كردند، ثقة االسالم  تبريز به محم

بھتر بود تلگراف را به مجلس شورا مى زدند، نه «: ناراحت شد و اين تلگراف را بى مورد دانست و گفت
از دولت و دربار ياد » معروفى حضرت مجتھد به طرفدارى استقالل«وى در توضیح نظر خود، از . »به شاه

 123.كرد

افزون بر مخالفت مجتھد با مشروطه خواھان افراطى كه علّت آن گذشت، دلیل ديگرى كه مجتھد را بر 
ّھم مى كنند، اين است كه وى در دوران موسوم به  اساس آن به ھمكارى با دربار و استبداد آن مت

ناآگاھان از روى جھل و برخى ديگر از روى تجاھل . استبداد صغیر، جانب قشون اعزامى از تھران را گرفت
ّر كردند كه مجتھد با دربار ساخته است ّا بنا به ادلّه و شواھدى، اين اتّھام نیز بر او وارد نیست; تصو  :ام

حقیقت اين است كه يگانه غرض مجتھد از اين ھمسويى، بھانه ندادن به روس ھا براى حمله به ايران . 1
ّت اتباع خويش بوده است ثقة االسالم . گرچه روس ھا به اشغال تبريز اقدام كردند; با عنوان دفاع از امنی

ّل جمادى االول  به مستشارالدوله  1325اين حیله و ترفند را دريافته بود و در نامه اى كه در تاريخ او
ّتى تبريز و نیز احتمال لشكركشى قشون روسى  ّه در امور گمركى و مالى و امنی نوشت، به دخالت روسی

البته مى توان احتمال به نسبت دقیق ديگرى را ھم مطرح كرد و آن اين كه  124;به تبريز اشاره كرد
ّت استبداد داخلى را بر مشروطه طلبى  مجتھد نیز ھمچون شیخ فضل اللّه در اين مقطع تاريخى، حاكمی
ّت استعمار خارجى مى انجامید، ترجیح مى داد و بر اين اساس، در صدد بود تا دفع افسد  كه به حاكمی

ّد اين احتمال دانست، اين . كند) استبداد داخلى(با فاسد ) استعمار خارجى( آن چه را مى توان مؤي
ّى پیش از مطرح بودن حمله روس ھا به ايران نیز جانب دربار را مى گرفت  .است كه مجتھد، حت

بلكه ; مجتھد، ھرگز به غارتگرى و چپاول قشون دولتى و حمله آن ھا به مردم و منازلشان راضى نبود. 2
اعتراض كرد و طبق نقل ثقة ) رحیم خان چلبیانلو(بارھا بدين سبب به سردسته نیروھاى دولتى 

ّض افراد دولتى به مردم بى گناه فرمود اگر وضع اين : االسالم، يك بار پس از شنیدن اخبار مربوط به تعر
وى سپس افرادى را براى رويارويى با دولتى ھا به منظور باز . »من در شھر نمى مانم«گونه ادامه يابد، 

 125.پس گرفتن اموال مردم مى فرستد

به منزل  126نیروھاى دولتى ھنگام غلبه بر تبريز، از آن جا كه جرأت حمله به منزل مجتھد را نداشتند،. 3
 .داماد وى ريختند و خانه را غارت و چپاول كردند

وله . 4 ّ به برخى از عالمان نجف و گله مندى وى از مجتھد با عبارت ) حاكم تبريز(نامه صمدخان شجاع الد
ّى الیه سلب عقیده نموده« ف به كلّى از معز ّ به خوبى نشان مى دھد كه نه تنھا  127،»با كمال تأس

 128.مجتھد با دربار ھمكارى نداشته، بلكه مورد طرد و بى مھرى آنان نیز بوده است

 خونريزى و مشاركت در قتل مردم بى گناه. ب

ار  ّ انتساب قتل و كشتار مردم به مجتھد، به راحتى مى تواند يادآور انتساب تاريخى قتل و كشتن عم
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ّین، وقتى میان لشكر معاويه، اين حديت . باشد) علیه السالم(ياسر به وسیله امام على در جنگ صف
ار ياسر مى فرمايد) صلى هللا علیه وآله(مبارك پیامبر خاتم ّ  129»تقتلك فئة باغیه«: كه خطاب به عم

ّاسش، عمروعاص با تفسیرى كامال انحرافى و خالف ظاھر از اين روايت  پخش شد، معاويه و دستیار سی
ار ياسر رھانیدند ّ آن ھا روايت را اين گونه توجیه كردند كه . شريف، خود را از عواقب سوء انتساب قتل عم

ار شده ) علیه السالم(چون على ّ ار را با خود به اين جنگ آورده، پس در حقیقت او سبب كشتن عم ّ عم
در تحلیل ھاى ارائه شده در خصوص كشتار مردم در نھضت مشروطه نیز برخى به توجیه مشابه ! است

مشروطه خواھان افراطى كه ھر كدام براى رسیدن به ھدفى خاص كه به طور عمد . اين دست زده اند
غیر از استقرار مشروطه در كشور بود، به صورت كاسه ھايى داغ تر از آش درآمده بودند، و براى اين كه 
ّھم نشوند، از ابتدا صحنه را به گونه اى ترسیم كردند كه ھمه تقصیرھا را به گردن  در آينده به خیانت مت

 روحانیان و
به طور مثال، يكى از مسائلى ; مشروعه خواھان بیندازند و ھمه آثار مثبت نھضت را به خود منسوب كنند

ّبان آن ھا دردسر ايجاد كند، مسأله  كه مى توانست در آينده به گونه اى تحلیل شود كه براى مسب
از اين رو، برخى از آزادى خواھان يا طرفداران آن ھا بى آن كه ھیچ ; كشت و كشتار مردم بى گناه بود

. گونه دلیلى ارائه دھند، اين كشت و كشتارھا را به مخالفان خود و از جمله مجتھد تبريزى نسبت دادند
گناه اين خونريزى ھا بیش از ھمه به گردن اين مرد : بايد گفت«: كسروى در اين خصوص مى نويسد

ّه نشین بود  130.»میرھاشم دوه چى و مالّيان اسالمی

ّد ھاشم را به طرز فجیعى كشتند«: امیرخیزى نیز مى نويسد ّه، ضارب سی به طورى . در انجمن اسالمی
كه مى گويند، قاتل میخ چوبینى را در گوش ضارب كرد و با پتك چنان زد كه از سوراخ گوش ديگرش بیرون 

ً نادرست است 131.»رفت ّه نظارت داشت، اين مطلب مسلّما ّه به اين كه مجتھد بر انجمن اسالمی ; با توج
از سوى ديگر خود . زيرا ھیچ يك از دشمنان مجتھد تا اين اندازه او را بى رحم و بى دين ندانسته اند

ّى آن روز : نقل مى كند) از اعضاى انجمن ايالتى تبريز(امیرخیزى، از قول حاجى میرزا على نقى  كه حت
ّ از آقايان عالمان بود با توجه . كه مجتھد با صراحت، بناى مخالفت با مشروطه را گذاشت، خانه وى مملو

 ّ به اين مطلب، چگونه ممكن است ھمه اين آقايان عالمان دين خود را بفروشند و در برابر اين اعمال ضد
 سكوت اختیار كنند؟) با فرض اثبات(انسانى 

 جاسوس و ھمكار روس. ج

ّعا عبارتند از  :برخى از نقل ھاى تاريخى ارائه شده براى اثبات اين مد

 به نقل از علمدارى مى زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزىنصرت اللّه فتحى در كتاب . 1
ّعین را اوالد میرزا احمد كه بنام ترين آن ھا، مرحومان حاج میرزا جواد و حاج میرزا «: نويسد زعامت متشر

ّه زمان تزار(حسن مجتھد باشند، در دست داشتند و اين ھا در خفا، طرفدار سیاست شمالى  ) روسی
ّه بر اثر تقاضاى حاج میرزا جواد آقا، مقصر تبعیدى به «: سپس مى نويسد; »بوده اند اين كه امپراتور روسی

براى اين بوده است كه در افواه شايع شود مجتھد مزبور به  132،»سیبرى را بخشوده و آزاد مى نمايد
ّه ھم اوامر و مراجعات او را محترم مى شمارد يا از او حساب  ّى امپراتور روسی قدرى نفوذ كلمه دارد كه حت

شايد ھنوز ھم كسانى اعتقاد داشته باشند كه قدرت شريعت، در ھمان زمان ھا بوده است و . مى برد
ّه نباشند كه آن احترام ظاھرى و آزاد كردن چند تبعیدى يا به طور غیرمستقیم بزرگ كردن  ديگر متوج

ّمه اى براى كارھاى آينده بوده است آن چنان كه ھمین پذيرش ; مجتھد طرفدار سیاست خود، مقد
نتیجه بخش مى ) انحصار توتون و تنباكو(تقاضاى مجتھد و آزاد ساختن زندانى ھا، بعدھا در امر رژى 

يعنى بذرى كه سال ھا پیش كاشته شده بود، به ثمر مى رسد و با اشاره و ايماى ھمان ; شود
لَم تحريم تنباكو با دست میرزا جواد آقا برافراشته مى شود َ از طرف ديگر . سیاست پشتیبانى كننده، ع

ّى مى ) قنسول انگلیس(مى بینیم كه ھنگام تعمیر مسجد صاحب االمر تبريز، از طرف چارلى  كمك ماد
ّى معروف است كه مستراستیونس  .يك چھل چراغ تقديم آن مكان مى كند) كنسول بعدى(شود و حت

133 
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چون روس ھا، ناصرالملك و بختیارى ھا را در خدمت انگلیس مى ديدند، بر آن شدند تا در برابر . 2
ّوله كه مى توانست به آن ھا تكیه كند، حمايت كنند براى اين منظور، جرقّه كار را . ناصرالملك، از سعدالد

و سپس به تھران و ; او با ھمراھى ساير مالّيان و تحريك بازاريان، ابتدا بازارھا را بستند. مجتھد زد
 134.پطرزبورگ تلگراف زدند و اعتراض خود را از ناصرالملك اعالم كردند

135!مسؤول دفتر زناشويى و مرگ و میر بستگان روسى بود) پسر بزرگ مجتھد(حاجى میرزا مسعود . 3
 

136.مجتھد، زمینه را براى درآمدن سپاه بیگانه آماده، و خود را آلت دست میلر وودنسكى ساخته بود. 4
 

ّعاھا را مى توان فقط در يك تحلیل پاسخ گفت ھمان گونه كه گذشت، از آن جا كه در آن : ھمه اين اد
زمان فقط دو خط استبداد و آزادى خواھى ترسیم شده بود و الغیر، ھر آن كسى كه مخالف به اصطالح 
ّھم مى شد و چون در آن زمان، نماد استبداد،  آزادى خواھان قرار مى گرفت، به ھمكارى با استبداد مت
ّھم مى شد،  ّدعلى شاه بود و روس او را حمايت مى كرد، ھر كسى كه به ھمكارى با استبداد مت محم

ّھم بود به ھمین علّت است كه مشروطه خواھان افراطى، ھمه ; به تبع، به جاسوسى براى روس نیز مت
ّ از شیخ فضل اللّه نورى، مالّ قربانعلى زنجانى، حاجى خمامى رشتى، مجتھد تبريزى  مخالفان خود اعم

ّھم ... و ً به ھمكارى با روس مت ّال به ھمكارى و معاودت استبداد و ثانیا را چون با آن ھا مخالف بودند، او
بلكه فقط مخالفت با مشروطه ; مى كردند، و اين ھمه، ھیچ نیازى به ارائه اسناد و مدارك نداشت

 .خواھان در انتساب به اين اتّھامات كفايت مى كرد

 نتیجه گیرى. 5

اگر با نگاھى محقّقانه و موشكافانه، به تاريخ عصر مشروطه بنگريم، ھرچند در بسیارى از متون تاريخى 
ّت اين مقاله   :سرزنش و عتاب شده، حقیقت اين است كه وى) مجتھد تبريزى(شخصی

ان مشروطه تبريز بوده و از آن حمايت مى كرده است و مخالفت او بدلیل افراط كارى . 1 ّ خود از مؤسس
از اين رو، مبناى مخالفت وى با مشروطه خواھان به مواردى ; ھاى برخى مشروطه خواھان بوده است

 .مربوط است كه از مسیر مشروطه اصیل و نخستین منحرف مى شدند

د تاريخى كه برخى از نويسندگان آن ھا از فراماسونرھاى معلوم الحال يا از . 2 ّ ّعاى متون متعد برخالف اد
نوكران و دست نشاندگان اجانب بودند، مجتھد تبريزى نه تنھا خود مستبد نبوده و با دستگاه استبداد ھم 

ّت عام وى، به روشنى اثبات مى كند كه وى ; ھمكارى نداشته است بلكه پايگاه اجتماعى باال و محبوبی
 .عالمى زاھد و عامل، مردم دار و مبارز بوده است

مجتھد تبريزى نه تنھا جاسوس روس يا ھر كشور استعمارى ديگر نبوده است، بلكه مجاھدات وى با . 3
ّى مورد انكار مخالفان، آن ھم به  ايادى استعمارى كه مسیو پريم يكى از آن ھا شمرده مى شود، حت

 .طور كلّى قرار نگرفته است

ّت داشتن استعمار و استكبار در دو قرن اخیر بر جامعه ما . 4 منابع مشھور تاريخ معاصر، به دلیل حاكمی
از اين رو نبايد براى دستیابى به حقايق تاريخ معاصر فقط به ; نمى توانند مورد اعتماد كامل ما قرار گیرند

ّل ; اين منابع بسنده كنیم بلكه بايد براى كشف برخى تعارض ھا و تناقض ھاى پراكنده در اين كتاب ھا تأم
 .كرد و نیز به متونى ھم كه نويسندگان آن ھا استقالل داشته اند، مراجعه كرد

  

 كتابنامه
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 .1378انتشارات مرواريد، : ، تھران5آشورى، داريوش، دانشنامه سیاسى، چ . 1

، آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه )منذر(ابوالحسنى، على . 2
 .1380، تابستان 18، ش 5تبريز، فصلنامه تخصصى تاريخ معاصر ايران، س 

. 4. 1380نشر عبرت، : ، تھران1پرسش ھا و پاسخ ھا، چ ; ــــــــــــ، كارنامه شیخ فضل اللّه نورى. 3
1اصفھانى كرباليى، شیخ حسن، تاريخ دخانیه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو، به كوشش رسول جعفريان، چ

 .1377نشرالھادى، : ، قم

 .1378نشر فرزان، : افشار، ايرج، نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله، تھران. 5

ّارخان، چ . 6  .1379انتشارات نگاه، : ، تھران1امیرخیزى، اسماعیل، قیام آذربايجان و ست

ّد، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،. 7 : ، تھران1و روزنامه شیخ شھید فضل اللّه نورى، چ ... تركمان محم
 .1362مؤسسه خدمات فرھنگى، 

 و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شھید فضل اللّه نورى در... ــــــــــــ، مكتوبات، اعالمیه ھا. 8

ّت ايران . 9 ّد حسن، زمینه انقالب مشروطی 1356انتشارات گام، : ، تھران2، چ )سه خطابه(تقى زاده، سی
. 

 .1372انتشارات علمى، : ، تھران2ــــــــــــ، زندگى طوفانى، به كوشش ايرج افشار، چ . 10

سردارى نیا، صمد، حاج میرزا جواد آقا مجتھد تبريزى رھبر نھضت تنباكو در آذربايجان، فصلنامه تاريخ و . 11
 .1376پايیز و زمستان  4ـ  3، ش 6فرھنگ معاصر، س 

 .1362سازمان انتشارات جاويدان، : ، تھران2صفايى، ابراھیم، رھبران مشروطه، چ . 12

بنیاد نیكوكارى نوريانى، : فتحى، نصرت اللّه، زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، تھران. 13
1352. 

انجمن آثار : ،مجموعه آثار قلمى شادروران ثقة االسالم شھید تبريزى، تھران)به كوششش(ــــــــــــ .14
 .1355ملّى، 

ّت، چ . 15  .1371شركت سھامى، : ، تھران3فخرايى، ابراھیم، گیالن در جنبش مشروطی

 .1371انتشارات امیركبیر، : ، تھران10كسروى، احمد، تاريخ ھیجده ساله آذربايجان، چ . 16

 . 1378، انتشارات امیركبیر، 19چ : ــــــــــــ، تاريخ مشروطه ايران، تھران.17

دفتر تبلیغات اسالمى، : ، قم3كواكبى، عبدالرحمن، طبايع االستبداد يا سرشت ھاى خودكامگى، چ . 18
1378. 

ّت، تھران. 19  .1327چاپخانه نقش جھان، : مجتھدى، مھدى، رجال آذربايجان در عصر مشروطی

ّت، ج سه خدمات فرھنگى رسا، : ، تھران2مشروطی ّ  .1363مؤس
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ّت ايران، چ . 20  .1373انتشارات علمى، : ، تھران4ملك زاده، مھدى، تاريخ انقالب مشروطی

 .20/6/1381نجف زاده، كامران، سالگرد يك ھديه، روزنامه كیھان، . 21

مؤسسه : ، تھران2نجفى، موسى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى، چ . 22
 .1378مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

ّد در ايران، چ. 23 پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمى، : ، تھران1ــــــــــــ، حوزه نجف و فلسفه تجد
1379. 

ّالت سیاسى ايران، چ. 24 مركز فرھنگى انتشاراتى منیر، : ، تھران1ــــــــــــ، مقدمه تحلیلى تاريخ تحو
1378. 

 .1361كتاب فروشى زوار، : ، تھران3ھدايت، مھدى قلى، خاطرات و خطرات، چ . 25

 
 پي نوشتھا

ه به رويكرد آيت اللّه شھید شیخ فضل اللّه نورى كه . 1 ّ ّ نھضت مشروطه را با توج مى توان مراحل مھم
ّفى كرد مرحله عدالت خواھى، مرحله مشروطه : محور اين حركت در تھران بوده است، بدين گونه معر

در ھمه اين مراحل . خواھى، مرحله مشروطه مشروعه خواھى و مرحله مشروعه غیر مشروطه خواھى
ھرچند مرحله دوم را ابتدا غیر عالمان ; چھارگانه، روحانیان نقش رھبرى نھضت را عھده دار بوده اند

مطرح كردند و عالمان كوشیدند تا آن را در مسیر ھمان آرمان ھاى دينى ذكر شده در ) سفارت انگلیس(
 .مرحله پیشین، ھدايت كنند

البته تعداد كمى از درباريان در زمره روشنفكران غربزده و تعدادى نیز در زمره توده پیرو عالمان قرار مى . 2
 .گیرند

ّ چھارگانه در نھضت مشروطه در تبريز، داراى نمايندگان شاخص و برجسته اى بودند كه از . 3 عناصر مھم
 :آن میان مى توان به افراد ذيل اشاره كرد

 ;حاجى میرزا حسن آقا مجتھد، ثقة االسالم، امام جمعه خويى: ـ عالمان

ّد حسن تقى زاده، فرشچى، مستشارالدوله: ـ روشنفكران  ;سی

 ;ولیعھد و قشون دولتى: ـ درباريان

ّارخان و باقرخان : ـ توده مردم  ...و) رھبران ملّى(ست

 ).منذر(اقتباس از استاد على ابوالحسنى . 4

فصلنامه ، »حاج میرزا جواد آقا مجتھد تبريزى رھبر نھضت تنباكو در آذربايجان«: صمد سردارى نیا: ك.ر. 5
و شیخ حسن اصفھانى  409ـ  399، ص )1376پايیز و زمستان  (4ـ  3، ش6ستاريخ و فرھنگ معاصر، 

 .82صتاريخ دخانیه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو، : كرباليى

ّت بین . 6 كتاب ام القرى نوعى داستان يوتوپیايى است كه به صورت گزارش نامه مذاكرات يك جمعی
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در اين گزارش نامه، نويسنده چنان مى پندارد كه از سراسر . المللى اسالمى تنظیم شده است
سرزمین ھاى اسالمى، نمايندگان مسلمانان در يك اجالسیه در مكّه جمع شده اند و مشكالت 

طبايع : عبدالرحمن كواكبى: محمدجواد صاحبى، در پیشگفتار: ك.ر. مسلمانان را بررسى مى كنند
 .20، ص االستبداد يا سرشت ھاى خودكامگى

آية اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح ، )منذر(على ابوالحسنى . 7
 .42، ص )1380تابستان  (18، ش 5 فصلنامه تخصصى تاريخ معاصر ايران، س مشروطه تبريز،

ّت،: مھدى مجتھدى. 8  .64 ص رجال آذربايجان در عصر مشروطی

 .305 ص نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله،: ايرج افشار. 9

 .338 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى،: نصرت اللّه فتحى. 10

 .105ھمان، ص : ك.ر. 11

 .47 ص قیام آذربايجان و ستارخان،: اسماعیل امیرخیزى. 12

 .338 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى،: نصرت اللّه فتحى. 13

 .251 ص تاريخ ھیجده ساله آذربايجان،: احمد كسروى. 14

ّت، :مھدى مجتھدى. 15  .64 ص رجال آذربايجان در عصر مشروطی

س و مصحّح ): منذر(على ابو الحسنى . 16 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس
 .17ص مشروطه تبريز، 

 .14، ص 20/6/1381، روزنامه كیھان، »سالگرد يك ھديه«: كامران نجف زاده. 17

 .148 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى: ك.ر. 18

ّدعلى میرزا ولیعھد، بعد در دوران پادشاھى خود مجلس شوراى ملّى را به . 19 البته از آن جا كه محم
ّت با او قرار گرفتند و از اين رو، در كتاب  ي ّ ّخان سكوالر مشروطه خواه، در ضد توپ بست، بسیارى از مور

ھاى تاريخى شان اعمالى را به وى نسبت دادند كه نمى توانیم به آن ھا اعتماد كنیم، بر اين اساس، 
براى اطّالع از استبداد قاجارى بايد به كتاب ھايى مراجعه كرد كه در معرض چنین اتّھامى نبوده، مورد 

مكالمات مقیم و به طور مثال مى توان به فضايى استبدادى كه حاج آقا نوراللّه در رساله ; وثوق باشند
انديشه سیاسى و تاريخ نھضت : موسى نجفى: ك.ر.  از آن دوره ارائه مى دھد، اعتماد كردمسافر

 .370ـ  359ص حاج آقا نوراللّه اصفھانى، 

ّارخان، : اسماعیل امیر خیزى: ك.ر. 20  .172ص قیام آذربايجان و ست

ّا كسانى بودند كه اختیاراتشان به اندازه وزير بود; در آن زمان، مملكت ما وزراتخانه نداشت. 21 البته ; ام
ّى از وزارت از زمان ناصرالدين شاه وجود داشته است ناصرالدين شاه، ھیأت وزيرانى را انتخاب و . نوع خاص

ر كرد كه زير نظر صدراعظم فعالیت مى نمودند ّ اين ھیأت تا زمان . براى ھر كدام آن ھا مسؤولیتى را مقر
 . مظفرالدين شاه نیز به كار خود ادامه داده است

 .32و  31 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى: ك.ر. 22
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 .215و  214ھمان، ص : ك.ر. 23

 .221ھمان، ص . 24

آيت اللّه حاجى على ابوالحسنى، : ، به نقل از214 ص خاطرات و خطرات،: مھدى قلى ھدايت. 25
س و مصحح مشروطه تبريز، ّ  .19 ص میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس

البته مجتھد، پیش از اشغال ايران به وسیله روس ھا نیز به دلیل انحرافى كه مشروطه از سوى . 26
 .مشروطه خواھان افراطى يافته بود، از دربار حمايت مى كرد

ّت،: ابراھیم فخرايى. 27  .94 ص گیالن در جنبش مشروطی

آيت اللّه حاجى میرزا حسن : ، به نقل از33و  32 ص مائده آسمانى،: عبدالحمید اشراق خاورى. 28
س و مصحّح مشروطه تبريز،  ّ  .29ص آقا مجتھد تبريزى مؤس

ّت،: مھدى مجتھدى. 29  .66 ص رجال آذربايجان در عصر مشروطی

 .40ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 30

ّت ايران، : مھدى ملك زاده. 31 تاريخ : احمد كسروى; 379و  378، ص 2، ك 1ج تاريخ انقالب مشروطی
 .116ـ  115ص مشروطه ايران، 

 .118ـ  112ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى: ك.ر. 32

ّت ايران،: مھدى ملك زاده: ك.ر. 33 تاريخ : احمد كسروى; 399، ص 2، ك 1 ج تاريخ انقالب مشروطی
 .176ـ  174ص مشروطه ايران، 

: احمد كسروى; 121ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى: ك.ر. 34
 .215ـ  213ص تاريخ مشروطه ايران، 

 .27ـ  26، صص 8نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله، ن . 35

ّارخان، : اسماعیل امیر خیزى. 36  .48ص قیام آذربايجان و ست

: ، به نقل از72، و مجموعه آثار شادروران ثقة االسالم شھید تبريزى، ص 3، ش 2روزنامه انجمن، س . 37
س و مصحّح مشروطه تبريز،  ّ  .56ص آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس

ّت ايران،: مھدى ملك زاده تاريخ : احمد كسروى; 379و  378، ص2، ك1 جتاريخ انقالب مشروطی
 .116ـ115 ص مشروطه ايران،

 .156 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى: ك.ر. 38

 .187ـ  183ھمان، ص : ك.براى اطالع از نخستین بانك ملّى ايران، ر. 39

در اين مجلس است كه مجتھد براى اثبات وفادارى خود به مشروطه، به میل خود درآمد دھاتش ...«. 40
نصرت اللّه (» .به ھر بھايى كه مى خواھند بفروشند. را در اختیار انجمن مى گذارد كه گندم ھا را بیاورند

 ).118صزندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : فتحى
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 .233 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى. 41

 .201و  200ھمان، ص : ك.ر. 42

س و مصحّح ): منذر(على ابو الحسنى . 43 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس
 .53و  52ص مشروطه تبريز، 

ّت، : مھدى مجتھدى. 44  .65ص رجال آذربايجان در عصر مشروطی

 .427ـ  424 ص تاريخ ھیجده ساله آذربايجان،: احمد كسروى. 45

 .593و  592ھمان، ص . 46

قمرى كه سرآغاز تبعید وى  1325رويارويى صريح مجتھد با مشروطه و مشروطه خواھان از ربیع االول . 47
ّا زمینه اين مخالفت و رويارويى پیش از اين تاريخ مشھود است; به تھران است، آغاز مى شود  .ام

 .11و  10، ص 6 ن نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله،: ايرج افشار. 48

 .239 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى: ك.ر. 49

س و مصحّح ): منذر(على ابو الحسنى . 50 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس
 .20ص مشروطه تبريز، 

 .138ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 51

در حالى كه بر اساس اسناد ; اين سند تاريخى مى رساند كه مجتھد خود از تبريز به تھران آمده است
البته شايد ; ديگر، مجتھد را از تبريز بیرون و تبعید مى كنند، نه اين كه خود بدين امر اقدام كرده باشد

ّى اين دو گونه اسناد را جمع كرد ّه به پیش آمدن وضعى كه در متن سند ; بتوان تا حد بدين گونه كه با توج
ا در چنین وضعى، اگر ھم نمى ; پیشین آمده است، مجتھد خود تصمیم گرفت از تبريز خارج شود ّ ام

 .خواست از تبريز بیرون رود، او را بیرون مى كردند

 .129ھمان، ص : ك.ر. 52

َع ناشى از «. 53 ِد اسالمیه مجمعى بود از علما كه در مقابل انجمن تشكیل يافته بود و خود را مخالف ب
ّفى مى كرد رجال آذربايجان در عصر : مھدى مجتھدى( ».انقالب و حامى و حافظ اصول شرع معر

ّت،   ).66ص مشروطی

 .393و  392ص رھبران مشروطه، : ابراھیم صفايى. 54

 .آماده ذلّت و اسارت و غارت باشید. 55

، 101و ن  212و  211، ص 54ن نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله، : ايرج افشار. 56
 .343ص 

 .235و  234، ص 59ھمان، ن . 57

: ك.ر. (ملك زاده نیز در يك مورد به آتش زدن خانه مجتھد به وسیله مشروطه خواھان اشاره مى كند. 58

Page 27 of 32

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\75.htm



ّت ايران،: مھدى ملك زاده  ).942، ص 5، ك 2 ج تاريخ انقالب مشروطی

 .351ـ  350ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى: ك.ر. 59

، به نقل 197، 196، 93، 92ص مجموعه آثار قلمى شادروان ثقة االسالم شھید تبريزى، : ھمو. 60
س و مصحّح مشروطه تبريز،: از ّ و  33 ص آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس

34. 

ّدعلى میرزا خوشبین بودند، تحت : ملك زاده مى نويسد. 61 چون طباطبايى و بھبھانى در ابتدا به محم
 .تأثیر حرف ھاى وى، آن ھا ھم به انجمن تبريز بدبین شده بودند

ّت ايران، : مھدى ملك زاده. 62 تاريخ مشروطه : ك.، و ر411، ص 2، ك 1ج تاريخ انقالب مشروطی
 .199و  198 ص ايران،

 .200ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى. 63

 .107 ص حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران،: موسى نجفى. 64

 .336ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى. 65

ّد حسن تقى زاده: ك.ر. 66 ّت ايران : سی : ھمو; 560 ص ،)سه خطابه(زمینه انقالب مشروطی
آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى : ، به نقل از138و  132 ص زندگى طوفانى،

س و مصحّح مشروطه تبريز،  ّ  .37ص مؤس

ّت، : مھدى مجتھدى. 67  .66ص رجال آذربايجان در عصر مشروطی

 .ھمان. 68

 .117و  116 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى،: نصرت اللّه فتحى. 69

 .ھمان. 70

 .امروزى» پلورالیسم دينى«ھمان . 71

 .127و  126 ص نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله،: ايرج افشار. 72

 .187و  186 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى،: نصرت اللّه فتحى: ك.ر. 73

 .246ـ  242 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى; 132ھمان، ص . 74

 .119ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 75

 .239ـ  238ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى. 76

 .138ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 77

پسر میرزا  1325جمادى االول  15در مورد خالف كارى ھاى اين شخص به نامه اى كه در تاريخ . 78
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فضلعلى آقا به پدرش كه وكیل مشروطه خواه تبريز در مجلس شورا بوده است، مى نويسد، اشاره مى 
ّئات اعمال شاه سلیم و بعض اشخاص : كنیم آخراالمر معلوم شد اين ھمه اخبارات مجھول در نتیجه سی

مغرض است كه حاال در انجمن تشريف دارند و مى خواھند مردم را به ھیجان عمومى آورده و فتنه و 
شاه سلیم ھر طور كه دلخواه خود و عوام فريب است در اين كارھا اقدام مى ... فساد ديگر برپا نمايند

ّل : غالمحسین میرزا صالح. كند و كس نیست كه جواب او را بدھد بحران دموكراسى در مجلس او
آيت اللّه حاجى میرزا : ، به نقل71و  70، ص )خاطرات و نامه ھاى خصوصى میرزا فضلغلى آقا تبريزى(

 .38 ص حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه تبريز،

ّفى  1325رمضان  16كسى است كه ثقة االسالم در نامه . 79 خطاب به مستشارالدوله جزو افرادى معر
زندگى نامه شھید نیكنام ثقة : نصرت اللّه فتحى. (مى كند كه از مشروطه فقط دنبال رياست ھستند

 ).139 ص االسالم تبريزى،

 .ھمان. 80

 .239ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى. 81

 .246ھمان، ص . 82

ّد تركمان. 83 ، ج و روزنامه شیخ شھید فضل اللّه نورى، ... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
 .299و  298 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى; 144و  143، ص 1

 .235و  234ھمان، ص : محمد تركمان. 84

 .245ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى. 85

 .51ص قیام آذربايجان و ستارخان، : اسماعیل امیر خیزى. 86

اھمیت بیشتر اين مطلب ھنگامى است كه دانسته شود میرزا حسن رياست متشرعه را عھده دار . 87
در نتیجه طبیعى است كه میان دو خانواده اختالف وجود داشته ; بوده و ثقة االسالم رياست شیخیه را

ّعه : اسماعیل امیرخیزى مى نويسد. باشد از ديروقت میان خانواده مجتھد كه در رأس جماعت متشر
ّه تبريز بود، نوعى رقابت و اختالف ھم  تبريز قرار داشت، با خانواده ثقة االسالم كه در رأس جماعت شیخی

 .وجود داشت

 .152ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت هللا فتحى. 88

 .133و  132ھمان، ص . 89

 .147و  146ھمان، ص . 90

 .138ھمان، ص . 91

 .220، ص 2ج شیخ فضل هللا نورى، ... مكتوبات، اعالمیه ھا ): گردآورنده(محمد تركمان . 92

 .ھمان. 93

 .366ـ  363، ص 1، ج شیخ فضل هللا نورى... رسائل، اعالمیه ھا : ھمو. 94
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 .215و  214ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 95

براى اطالع از اين كه آيا شیخ فضل اللّه، آخوند دربارى بوده يا خیر، و نیز اين كه چرا شیخ فضل اللّه . 96
ّدعلى شاه حمايت مى كرده است، ر كارنامه شیخ فضل اللّه ): منذر(على ابوالحسنى : ك.از محم

 .پرسش ھا و پاسخ ھا; نورى

ّت ايران، : مھدى ملك زاده: ك.ر. 97  .479و  478، ص 3، ك 1ج تاريخ انقالب مشروطی

 .185و  184ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 98

 .305و  297، 296ھمان، ص . 99

 .135و  134ھمان، ص . 100

ّارخان، : اسماعیل امیر خیزى. 101  .52ص قیام آذربايجان و ست

 .336ص تاريخ ھیجده ساله آذربايجان، : احمد كسروى. 102

ّارخان، : اسماعیل امیر خیزى: ك.ر. 103  .52ص قیام آذربايجان و ست

ّت ايران، : مھدى ملك زاده: ك.ر. 104  .729ـ  727، ص 4، ك 2ج تاريخ انقالب مشروطی

 .403و  402ص تاريخ ھیجده ساله آذربايجان، : احمد كسروى. 105

 .269و  268و  241ـ  239ص تاريخ مشروطه ايران، : ھمو. 106

 .143ـ  140ھمان، ص . 107

ّت ايران، : مھدى ملك زاده. 108  .977، ص 5، ك 2ج تاريخ انقالب مشروطی

 .934ھمان، ص . 109

 .138ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، : نصرت اللّه فتحى. 110

ّت ايران، : مھدى ملك زاده. 111  .727، ص 4، ك 2ج تاريخ انقالب مشروطی

 .623ـ  622، صص 3، ك 1ھمان، ج . 112

: از او باقى مانده است، مى نويسد 1326جمادى االول  4ثقة االسالم در نامه اى كه در تاريخ . 113
براى رعايت احترام مجتھد با انجمن مذاكره كردم كه روز تشريف فرمايى ايشان را دانسته و از علما و «

343 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى، :نصرت اللّه فتحى.(»محترمین دعوت نمايند
(. 

 .334ھمان، ص : ك.ر. 114

ّارخان، : اسماعیل امیر خیزى. 115  .47ص قیام آذربايجان و ست
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ّت ايران، : مھدى ملك زاده. 116  .624، ص 3، ك 1ج تاريخ انقالب مشروطی

حوزه : ھمو; 199 صمقدمه تحلیلى تاريخ تحوالت سیاسى ايران،: موسى نجفى: اقتباس از. 117
 .111، ص نجف و فلسفه تجدد در ايران

ّت رياست جمھورى «. 118 جمھورى به نوعى حكومت كه در آن جانشینى رئیس كشور ارثى نیست و مد
در آن محدود است و نیز رئیس جمھور در آن با رأى مستقیم يا غیرمستقیم مردم انتخاب مى شود، گفته 

ّا مشروطه به رژيم سیاسى يا حكومتى اطالق مى شود كه دامنه كاربرد قدرت در آن ; مى شود ام
ط نمايندگان مردم در پارلمان بر وفق و تناسب با قانون ; محدود به حدود قانونى است ّ قانونى كه توس

 .)143و  111 ص دانشنامه سیاسى،: داريوش آشورى. (»اساسى آن كشور تصويب مى شود

 .312، ص 88ن نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله، : ايرج افشار. 119

 .3ـ  2، ص 2ھمان، ن . 120

آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى : ، به نقل از22، ش 1روزنامه انجمن، س . 121
س و مصحّح مشروطه تبريز،  ّ  .22و  51ـ  50ص مؤس

س و مصحّح ): منذر(على ابو الحسنى . 122 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس
 .21و  20ص مشروطه تبريز، 

 .312، ص 88 ن نامه ھاى تبريز از ثقة االسالم به مستشارالدوله،: ايرج افشار: ك.ر. 123

 .109و  108، ص 26ھمان، ن . 124

و  93 ص مجموعه آثار قلمى شادروان ثقة االسالم شھید تبريزى،: نصرت اللّه فتحى: ك.ر. 125
س و مصحّح مشروطه : ، به نقل از94 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس

 .24ـ  23 ص تبريز،

ط مشروطه خواھان افراطى تبريز صورت گرفت«. 126 ّ يك بار در جريان : ھرچند اين كار در دو مرحله توس
ھمان ماه كه  26قمرى كه در خانه مجتھد بمب انداختند و يكى در جريان شب  1326رمضان  21شب 

ّد را به قتل رساندند به ; 259و  258ھمان ص : ك.ر. »خانه وى را غارت كردند و برادرزاده اش میرزا محم
 .24آيت هللا حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى، ص : نقل از

البته اين نامه مربوط به مشروطه دوم است و مى تواند گفته شود كه اين نامه بیانگر مخالفت . 127
از اين رو، اين نامه به تنھايى نمى تواند شبھه ; مجتھد با حاكم مشروطه خواه است، نه حاكم استبدادى

 .ھمكارى و سازش مجتھد با دربار را رد كند

س و مصحّح ): منذر(على ابو الحسنى . 128 ّ آيت اللّه حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤس
 .25و  24ص مشروطه تبريز، 

 .تو به دست گروھى خارج شده از دين، كشته خواھى شد. 129

 .67ص تاريخ ھیجده ساله آذزبايجان، : احمد كسروى. 130

ّارخان،: اسماعیل امیر خیزى. 131  .79و  78 ص قیام آذربايجان و ست
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 .130ص تاريخ مشروطه ايران، : احمد كسروى: ك.براى آگاھى از تفصیل مطلب، ر. 132

 .39و  38 ص زندگى نامه شھید نیكنام ثقة االسالم تبريزى،: نصرت اللّه فتحى: ك.ر. 133

 .553ص تاريخ ھیجده ساله آذربايجان، : احمد كسروى. 134

 .560ھمان، ص . 135

 .679ھمان، ص . 136
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