
 

 نامھ میرزا اسدهللا وكیل الرعایا 
 ابوالفضل حافظیان : نویسنده

خواه كشورمان را تشكیل مى دھد  . نھضت مشروطیت فصلى مھم از تاریخ پرافتخار مردم مسلمان و آزاد

شھر علمى و مذھبى اصفھان یكى از پایگاه ھاى مھم این نھضت محسوب مى شد و حضور مرحوم آیھ هللا حاج شیخ محمدتقى 
 . اصفھانى و مرحوم آیھ هللا حاج آقا نورهللا اصفھانى در تھییج و تحریك نیروھاى انقالبى و مسلمان اثر بھ سزایى داشت

بھ نكات مھمى , در این رسالھء كوتاه . بھ شاه وقت نگاشتھ شده است, رسالھء سیاسى حاضر نامھ اى است كھ در آن اوان از اصفھان
بند بھ دین و آشناى بھ مسائل سیاسى بوده است, اشاره شده كھ دقت در مضامین آن نشان مى دھد نویسندهء نامھ  . فردى دانشمند و پا

لزوم توجھ حكومت بھ نظریات , تشریح جایگاه مجلس در جامعھء اسالمى و تاكید بر نقش ارزندهء آن در برقرارى عدالت اجتماعى
رعایت , دفاع در مقابل تھاجم فرھنگى و سیاسى غرب و برخورد با افراد خودفروختھ, علماى اعالم در اجراى احكام قرآن مجید

 . عدالت در مسائل اقتصادى و تنظیم بازار ازجملھ محتویات قابل توجھ این نامھ است

در كتابخانھ آیھ هللا مرعشى نجفى موجود است این نسخھ در ھفت برگ بھ قطع رقعى است و  10416نسخھ اى از این نامھ بھ شماره 
 . معرفى شده است) 26جلد( در فھرست نسخھ ھاى خطى كتاب خانھء مذكور 

از لقب وكیل الرعایا مى توان استفاده نمود , خود را میرزا اسدهللا وكیل الرعایا معرفى مى نماید, مولف این رسالھ در پایان نوشتارش
 . اطالعات تفصیلى راجع بھ مولف یافت نشد, كھ وى منصب سیاسى نیز داشتھ است

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 . الحمد رب العالمین والصلوه والسالم على خیر خلقھ واشرف بریتھ محمد وآلھ الطاھرین

غرض از این مختصر این است كھ توفیق الھى و رحمت نامتناھى شامل حال و احوال آن كسانى باد كھ قصد و مقصودشان اول , و بعد
خیرخواھى دوام دولت ابدمدت قاھره و اسباب آسایش وجود محترم شاھنشاه اسالم پناه ـ خلد هللا ملكھ ـ بوده باشد و قصد خود را خالصا 

لوجھ هللا بدون ھیچ گونھ خیالى صرف امور تمام مسلمانان و بندگان خدا و امت خاتم االنبیا ـ صلى هللا علیھ وآلھ ـ از ھر جھت در 
رفاھیت و امنیت و رفع ظلم و تعدى از خلق ازدست رفتھ پریشان حال فرماید كھ باعث دوام دولت و قوى گشتن ملت و زیادتى نعمت 

شاھنشاه اسالم , و ھرگاه مقصود نظر مبارك اعلى حضرت اقدس 1. ارحم ترحم: در مملكت و خشنودى خدا و رسول است كھ فرموده
البتھ اثر بر تمام وزرا و حكام و ضباط خواھدنمود و عدالت را پیشھ خود , ]است[ پناه ـ ارواحنا فداه ـ آسایش عموم مسلمانان

. خواھندفرمود و تمام خلق از ھرجھت آسوده خواھند بود و ھمیشھ دعاى خیر در حق علماى اعالم و خیرخواه دولت ملت خواھند نمود

خداوند اعلى بھ , البتھ قلب و قصد كھ رفاھیت و آسایش رعیت شد, نقطھءمركز است, چون قلب مبارك پادشاه و قصد علماى عظام
ترحم در حق بندگان خود خواھد فرمود و ان شاء هللا بعدھا روز بھ روز اسباب آسایش و رفاھیت و ترقى دولت و ملت , طریق اولى

 . خواھد گردید و چشم دشمنان دولت ملت كور و دست امیدشان كوتاه خواھد شد

وزراى آن ھا علماى اعالم بودند و دولت ) اعلى هللا درجتھم ونور هللا مرقدھم(البتھ تمام خلق مى دانند كھ در زمان پادشاھان صفویھ 
جمعى اھل و عیال معاش ) بھ یك قران(ملت و تمام خلق و رعیت آسوده و نعمت و رحمت الھى شامل حال خلق بوده و بھ جزیى كسب 

و بھ این جھت دولت و , گذران مى نمودند و در كمال خوبى قلب پادشاھان و قصد علما رفاھیت خلق بود و ترحم خلق در حق یكدیگر
 . ملت تمام آسوده بودند

آن پادشاھان و وزرا از دار فانى رفتھ و وزراى بى رحم در كار آمدند و قلب سالطین را مغشوش نمودند و بناى ظلم و تعدى گذاشتند 
و تخم كینھ را كاشتند و نفاق را در میان دولت و ملت انداختند و رحم و مروت را از میان خلق بھ كلى برطرف نمودند و خون و مال 

, مسلمانان را مباح دانستھ و مواخذه و دادخواھى را در دولت جلب نفع خود قراردادند و آن چھ مسلمانان فریاد از ظلم و تعدى نمودند
از بى رحمى خلق در حق یكدیگر خداوند ھم خیر و بركت را از زمین و عشار از مال و جان و عمر . ابدا دادخواھى و احقاق نبود

شاه شھید ـ , خلد آشیان, جنت و رضوان آرامگاه, زمان مرحمت و غفران پناه] و[ چنان چھ مى بینید و بازھم در عصر, خلق برداشت
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رحمھ هللا علیھ ونور هللا مرقده ـ خلق بھ این قسم ھا در ظلم و تعدى گرفتار نبودند تا آن كھ بھ زمان وزارت عین الدولھ رسید و او 
 . اتابك شد و امیربھادر وزیر دربار گردید

بلكھ تمام وزراى باعقل و دانشمند را خانھ نشین نمودند و دست آن ھا را از دامن پادشاه اسالم , مخرب دولت ملت گردیدند, این دو نفر
احدى بتواند خود را بھ , پناه كوتاه نمودند و پاھاى آن ھا را از دربار معدلت مدار بریدند كھ بدون اذن اتابك و امیر بھادر محال بود

و محال بود عریضھ اى حضور این . دولت ملت از دست رفت! پادشاھا: حضور مبارك شاھنشاه اسالم پناه رساند و عرضى نماید كھ
 . نھ شفاھا و نھ مكتوبا, نھ حضورا, دو نفر بھ نظر مبارك برسد

بلكھ بھ كلى با , بلكھ تمام وزرا و عقال و علما را محروم نمودند و ھرچھ دل خواه خود این دو نفر مخرب دولت ملت بود ھمان بود
برى بودند و مدام شب و روز با فرنگى ھا از مرد و زن ) صلى هللا علیھ وآلھ(علماى دین مبین بد بودند و از دین خاتم المرسلین 

تا آن , محشور و روز بھ روز دین مبین را ضعیف و دست فرنگى ھا را قوى نموده بودند و غیرت و عصبیت را از میان برده بودند
خود را فدایى تمام مسلمانان ایران , كھ علماى اعالم و خلق تعصب دار و دین دار تھران یك مرتبھ دست از مال و جان خود برداشتھ

 . نمودند

بھ یك مرتبھ شورش و بلوا نمودند و چند نفر از آقایان محترم سادات صحیح النسب با جمعى عوام كشتھ گردیده و مبالغ كلى بھ ھمت 
عاقبت االمر بھ توجھ نظر فیض منظر مبارك حضرت صاحب العصر والزمان ـ عجل هللا , تجار واالمقام و علماى عظام مخارج گردید

كھ در این مجلس جمع كثیرى از اشخاص امین بى , تعالى فرجھ ـ اسباب بناى آسایش فراھم گردیده و قرار مجلس شوراى ملیھ برپا شد
غرض و وزراى دانشمند و علما و تجار در مجلس شورا حاضر و در تمام امور مملكت در مشورت باشند و رفع ظلم و تعدى از تمام 

چھ , خلق و رعیت ازدست رفتھ برداشتھ و ریشھء كینھ را كنده و تخم محبت را كشتھ و از ھرجھت اسباب آسایش را فراھم نمایند
 . دولت و ھم ملت و تمام خلق از ھرجھت آسوده باشند

و اما ھرگاه غرض و مرض و نفاق میان خلق برطرف شود و تفاق را پیشھء خود فرمایند و در مقام توھین و شكست یكدیگر نباشند بھ 
نمى دانم كسانى كھ بد را پسندیده اند . لكن در ایران نفاقش از تفاقش بیشتر است, زودى ایران گلستان خواھدشد و تمام خلق آسوده

 . زنیكى چھ بد دیده اند؟ تفاق در عالم از ھرچھ تصور فرمایند بھتر است و البتھ دوستى بھتر از دشمنى

معلوم است تمام , ھرگاه تفاق نمایند و ظاھر و باطن خود را مساوى دارند و بھ ظاھر دوست و در باطن در مقام توھین یكدیگر نباشند
و ھم چنین نفاق مابین دولت و ملت كھ نباشد احدى را قدرت در بعضى خیاالت نباشد . امور مسلمانان بھ نحواحسن صحیح خواھدشد

 : كھ مى گویند

 

و البتھ تمام عقال و اھل دانش مى دانند كھ این مجلس شورا . بھتر خواھد بود, پس معلوم مى شود تفاق در عالم از ھرچھ تصور فرمایند
 . سوم جھت تمام عموم خلق چھ قدر فایده داده , دوم جھت علماى اعالم ملت, از براى تمام خلق ایران اول از جھت شاھنشاه اسالم پناه

یعنى , 2وشاورھم فى االمر): صلى هللا علیھ وآلھ (خطاب بھ رسول اكرم : این مطلب مشھور است كھ كالم حق سبحانھ وتعالى مى باشد
 . مشورت با امت در كار كن

معلوم است كھ كالم الھى در امر مشورت چھ قدر نتیجھ دارد و فایده ھا خواھد بخشید و منظمى دولت عثمانى و سایر دولت ھا بھ 
ھمین است كھ مجلس شورا و قانون برپا نمودند و روز بھ روز دولت آن ھا ترقى و خلق و رعیت آن ھا آسوده و ابدا ظلم و تعدى در 

رعیت , ملت, دولت آن ھا نیست و از پادشاه تا وزرا و امراى آن ھا تمام خیالشان آسودگى رعیت و مملكت است و ابدا نفاق میان دولت
بھ , آن ھا نیست و رفاھیت رعیت را منظورنظر دارند و رحم در حق یكدیگر مى نمایند و فقراى خود را متحمل معاش گذران ھستند

 . عمل مى نمایند, قسمى كھ ابدا احدى از آن ھا سوال نمى كنند و در مقام توھین نیستند و اكثر اعمال از ما سرقت نموده اند

مجلس شورا قراردادند كھ مخربین دین مبین بگذارند كھ خلق , بعد از ھزار و سیصد و پنجاه سال گذشتھ بعد از زحمات بسیار, والحال





 پشـھ چو پـر شد بزند فیل را
 مـورچـگان را چـو فتد اتفاق

  شیر ژیان را بھ درآرند پوست
 با ھمھ سختى و صالبت كھ اوست

 شیر ژیان را بھ درآرند پوست
  شیر ژیان را بھ درآرند پوست
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است و احكام آن احكام قرآن است ) صلى هللا علیھ وآلھ(پس خلق عوام مى دانند كھ این مجلس شورا قانون محمدبن عبدهللا , آسوده شوند
و روز بھ روز باعث ترقى دولت و ملت و رفاھیت رعیت است و رفع ظلم و تعدى از تمام خلق بھ خوبى خواھد شد و تمام كسبھ از 

بھ خصوص در عصر و زمان شاھنشاه عادل كھ فعال از اثر قلب مباركش واضح , تفرقھ حواس و پریشانى حال نجات خواھند یافت
است كھ مخربین دین مبین را قاتل و مروجین ملت را طالب و رفاھیت رعیت را مایل و بھ اندك زمانى روشنایى آن بھ قلب تمام خلق 

و ممالك ظاھر و ان شاء هللا روز بھ روز قلب مباركشان بر اھالى دین مبین بھ خصوص فقرا و ضعفا رئوف و مھربان تر گردد و 
 ). صلى هللا علیھ وآلھ(بھ حق خاتم النبیین, خداوند عالم و حضرت حجھ هللا ـ عجل هللا فرجھ ـ نگھدار جانش باشد

این مجلس شورا ھزار و . قانون جدیدى برپا نشده و دگرگونى بھ دست نیامده, عنوان قانون بود كھ عوام مى دانند, غرض از جسارت
ھركس پیروى نكرد تا حال كھ علما و عقال دیدند كھ درواقع ) صلى هللا علیھ وآلھ(سیصد و پنجاه سال قبل امر شد و بعد از خاتم النبیین

متوسل بھ خدا و رسول و امام زمان , شیرازه ء ملت و دولت را از ھم پاره نمودند و چاره ء خلق ناچار شد, عین الدولھ و امیربھادر
گردیدند تا آن كھ شر آن ھا را از سر قاطبھ ء اھل اسالم كوتاه گردانید و قرار شد در دولت ملت كھ جمعى از وزراى اھل دانش و 

جمعى از علماى اعالم و جمعى از تجار واالمقام در مجلس جلیلھ ء شورا حاضرباشند و در ھر امرى كھ خیرخواھى دولت و ملت 
است و رفاھیت و امنیت از جھت آسودگى رعیت و اسباب آسایش در مملكت است بھ اتفاق یكدیگر بعد از تصدیق كل مجرى و معمول 

اعانت در آن امر ) على اعلى جل شانھ(خداوند , ھر امرى كھ با مشورت جمعى شد و خیرخواھى خلق, دارند و البتھ معلوم است 
 . خواھد فرمود و مجرى و ممضى خواھد شد

آن است كھ , بحمدهللا تعالى اصفھان و خلق اصفھان از ھرجھت آسوده تر و راحت تر از بعضى تعدیات و ظلم بوده و جھت, والحق
قریب بھ سى سال است كھ فعال جناب مستطاب اجل اكرم افخم آقاى ركن الممالك ـ دام اجاللھ العالى ـ بھ امر مبارك حضرت اقدس 

اشرف امجد ارفع حضرت ظل السلطان ـ روحنا فداه ـ حكمران بوده و پا را از جاده شریعت خارج نفرموده و مروج و خیرخواه دولت 
تا حال احدى را از خود نرنجانیده و در امورات , و ملت بوده و ھر امرى كھ راجع بھ شرع مطاع بود رجوع بھ شرع مى فرمود

و مقصود اذیت و ظلم در حق بندگان خدا نداشتھ و قدر ھركسى بھ اندازهء مقامش مى . خیریھ ساعى و بناھاى خیر را باقى داشتھ 
 . فجزاه هللا احسن الجزاء , شناختھ و ھركس را بھ قدر فھمش با او تكلم داشتھ 

بھ این واسطھ خلق اصفھان راحت تر و علما بى محنت تر بوده اند و امید است ان شاء هللا ھمھ روز یوما فیوما بھتر و خلق آسوده تر 
, در حق عموم خلق) روحنا فداه (ظل السلطان , از ھرجھت خواھند گردید و چون در واقع امروز حضرت اقدس اشرف امجد ارفع 

حق پدرى دارند و اھل اصفھان را با كمال مرحمت و رافت آسودگى آن ھا را طالب و ھر كسى بھ اندازه خود نوازش و فقرا و 
دویم محض سالمتى , امید است بھ مرحمت ملوكانھ اول محض رضاى خداوند, مساكین را دستگیر و رفع ظلم و تعدى را مایل ھستند

كمال اقدامات الزمھ و توجھات مخصوصھ كاملھ در آسودگى عموم خلق مرحمت فرمایند كھ عامھ و خاصھ آسوده , وجود مبارك 
و استدعاى جمعى از اھل والیت اصفھان فعال از حضور . خواطر مشغول دعاگویى دوام عمر و شوكت آن حضرت اقدس بوده باشند

مبارك است و از روساى مجلس ملیھ چنان است كھ این جزئى مطالب را كھ ھیچ گونھ ضررى از براى ابناى دولت ملت نیست و 
در این چند مطلب جزیى تا بعد ان شاء هللا سایر مطالب ھمھ عرض خواھد گردید , قدرى اسباب آسایش خلق است توجھ و اقدام فرمایند

متدرجا اصالح تمام امورات , و بھ رحمت ملوكانھ و بھ مشورت كامالنھ اھل مجلس شورا و بھ ھمت واالمقام حضرت مستطاب اجل
قرار ثبت و ضبط , از جھت استحكام نوشتجات شرعیھ كھ دار و مدار عالم بھ نوشتھ است: اول. بھ نحو اصلح و احسن خواھد گردید

, این كاغذ جعلى است, اطالع ندارم, مدیون نیستم: در دفترى بدھند كھ صورت آن ھا ثبت شود و این یك حرف را از میان بردارند كھ
 . قبول نفرمایند, این حرف ھا را از میان بردارند, بدھكار نیستم

از جھت نرخ و نواى شھر از ھر چیزى از جزیى و كلى یك شخص امین صحیح بى غرض بى طمع را محتسب قرار فرمایند : دویم
قرار نرخ و نوا داده شود كھ بسیار بى نظم و تعدى فوق العاده است از جھت , كھ بھ اطالع و اجازهء اھل مجلس شورا با مشورت

پنیر و ماست بھ ھمین , تصور فرمایند در عین تابستان كھ گوسفندھا تمام در بیابان ھاى فریدن ھستند و شیر بسیار كمیاب است. خلق
الحال ھم كھ در چلھ ء زمستان است و گوسفند و شیر . پنیر دو سیر و نیم دو عباسى, ماست چاركى دو عباسى, قیمت عالیھ بوده است

خلق , ھرگاه نظم بود. ابدا تفاوت قیمت پیدا نكرده است, بسیار است و باید ماست چاركى صددینار و پنیر دو سیر و نیم صد دینار باشد
نرخ و نواى شھر نظمى ندارد و ھم چنین سایر , چون محتسب صحیحى ندارد. بیچاره پریشان حال بھ این قسم تعدى نمى كشیدند

 . چیزھاى دیگر تمام ھمین حال را دارد و محتسب شھر مى خواھد

محض رفاھیت خلق كھ جنس از گندم , مكرر در مكرر حكم مطاع از حضرت اقدس اشرف واال ـ روحنا فداه ـ شرف صدور یافتھ: سیم
لكن با حكم مطاع و قدغن اكید حضرت مستطاب اجل اكرم افخم آقاى ركن الملك ـ دام , و برنج و روغن و گوسفند از شھر خارج نشود

اقبالھ العالى ـ و سفارشات تام و تمام جناب جاللت مآب اجل آقاى منشى باشى ـ دام مجده ـ مدام در مدام بلكھ ھرشب گندم و برنج از 
 . شھر خارج مى شود

متیقن است این مسئلھ ھم بھ خوبى رفع , یك نفر امین ھم از جانب روساى مجلس قرارشود لكن شخص قابل باشد, ھرگاه اجازه فرمایید
 . خواھدشد و رفاھیت خلق مزید دعاگویى خواھد گردید
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ھرگاه این مطلب ھم بھ . قدغن فرمایند احدى در حلوى ھیچ گونھ بارى نرود كھ بھ اختیار وارد و بھ اختیار فروختھ شود: چھارم
 . البتھ رفع خواھد شد, شخص قابلى ارجاع فرمایند

محض رفاھیت خلق كھ در دھات و در شھر بره كشتھ نشود كھ گوسفندان فراوان گردد , قدغن فرمایند و التزام سخت گرفتھ شود: پنجم
دیگر بره كشتھ نخواھد شد و , و ھرگاه ضابط ھر محل از كدخدایان التزام بگیرند و در شھر ھم قدغن فرمایند و اعالن شود یقین است

 . فایده ء زیاد بھ جھت ضعفا دارد

كھ از معصیت آن ھا تمام خلق گرفتار , یكى اول رفع فاحش ھاى در شھر است: دو امر عظیم و مھم تر از تمام امور است: ششم
ھر بالیى كھ نازل مى شود از شدت معصیت است و چنان جرى و بى واھمھ گردیده اند كھ ابدا حجاب در كوچھ ھا و بازارھا , ھستند

صرف فاحش ھا مى شود و ھر , بھ كلى موقوف گردیده و عصبیت از میان برطرف گردیده و ھرقدر از دزد و ورشكستھ باقى مانده
چنان چھ رفع این , روز دونفر ورشكستھ در شھر معین است و مال مردم را با خود آن ھا یا اطفال آن ھا بھ این راه خرج مى نمایند

 . خیر دنیا و آخرت است, مشكل ھم بفرمایند

الزم , با جمعیت زیاد, احداثى از جھت گردش نمودن شب ھا در شھر, یكى ھم از جھت حفظ و حراست مال و جان و ناموس خلق
لكن شخص باكفایتى باشد و ملتزم شود كھ , است كھ دست سارقین خدانشناس بى رحم را بھ كلى از مال و جان مسلمانان كوتاه نمایند

در كوچھ ھا و بازارھا گردش نمایند و سر گذرھا , اگر مال احدى در شب عیب و نقصان نمود از عھده برآید و شب ھا در تمام شھر
 . را پلیس بگذارند كھ احدى نتواند دینارى مال احدى را ببرد

و ھم چنین در روزھا مواظبت جیب برھا را بنماید كھ آن ھا ھم ھر روز مال مردم را نبرند و ھمین كھ دونفر از آن ھا را گرفتند و 
 . البتھ رفع آن ھا ھم بھ خوبى خواھد شد, حكم الھى در حق آن ھا جارى فرمودند و دست آن ھا كوتاه شد

جھت چنین شخصى احداثى كھ ملتزم و ضمانت مال مردم را بنماید و ھر شب اقال دویست نفر در شھر و سر , و البتھ معلوم است
مواجبى الزم دارد یا از جانب كارگزاران حضرت اقدس , گذرھا و در گشت مواظبت از مال و جان و خانھ ھا و دكاكین را بنمایند

 . البتھ تمام خلق آسوده خواھند گردید. اشرف واالـ روحنا فداه ـ یا از جانب اعیان والیت یا عموما قرارى داده شود

خلق خیال آسودگى مال و جان و ناموس خود را نمى كنند كھ شب آسوده خاطر بخوابند و مال و , اما قلم این جا رسید و سر بشكست 
نمى دانند كھ در تھران سالى شصت ھزار , بھ كلى از این كار چشم مى پوشند, ھمین كھ بناى صد دینار دادن شد, جانشان محفوظ باشد

تومان مواجب سفور و پلیس مى دھند كھ در شب ھا مواظبت شھر را مى نمایند و روزھا مشغول آب و جاروب در شھر و خیابان ھا 
با آن كھ در تمام شھر ھر صد قدم بھ صد قدم غالم در خانھ دارد و سربازھا در قالورخان ھا ھستند و كمال مواظبت را دارند . ھستند

 . مثل اصفھان نیست كھ ھزار راه و در رو جھت سارقین دارد, و تھران دروازه ھاى منظم دارد كھ شب ھا تا بھ صبح مى بندند

 . دست سارقین كوتاه و تمام خلق آسوده خاطر مشغول بھ دعاگویى خواھند بود, البتھ اگر اقدام در این مسئلھ فرمایند

و این مطالب معروضھ جز امنیت والیت و رفاھیت عموم خلق و رفع معصیت و نھى ازمنكر ھیچ گونھ ضررى از جھت احدى 
بلكھ اقدامات الزمھ و سعى كاملھ در مطالب معروضھ خشنودى خدا و رسول است و چون در تھران اقدام با كفایت در , نخواھد بود

مھمات خلق بھ كف كفایت حضرت مستطاب شریعتمدار نائب االمام مالذ االسالم سیدالعلماء االعالم قدوه المحققین ناصرالملھ والدین 
ـ مد ظلھ العالى ـ و سایر علماى اسالم عظام ـ كثر هللا امثالھم ـ گردیده تمامى اھل اصفھان 3حجھ االسالم والمسلمین آقاى آقا سیدعبدهللا 

ـ  4ھم امیدشان بھ توجھ مرحمت حضرت مستطاب شریعتمدار نائب االمام شیخ العلماء االعالم حجھ االسالم والمسلمین آقاى آیھ هللا 
است كھ بھ زودى اقدام در این جزیى  5مدظلھ ـ و حضرت مستطاب شریعتمدار نائب االمام ظھیراالسالم والمسلمین آقاى ثقھ االسالم 

 . مطالب بفرمایند تا بعدھا

 . كاتب العرایض العبد الذلیل الحقیر الضعیف میرزا اسدهللا الملقب بوكیل الرعایا

 :منابع
  383=صفحھ ,77=جلد ,مجلسي,بحاراالنوار

 . 383ص, 77ج, بحاراالنوار. 1
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 . 159آیھ) 3(آل عمران. 2

ق در نجف متولد و از . ه  1262در سال , از پیشوایان بزرگ مشروطیت) پدر آقاسید محمد بھبھانى(سیدعبدهللا مجتھد بھبھانى . 3
شرح حال وى را آورده و ) 289ـ 284ص, 2ج(مھدى بامداد درشرح حال رجال ایران . شاگردان حاج میرزا حسن شیرازى بوده است

 . ق در تھران در منزلش بھ قتل رسید. ه  1328در شب نھم رجب , سیدعبدهللا پس از داشتن چند سالى ریاست تام: مى نویسد

 . است) ق1332متوفى (مقصود شیخ محمدتقى اصفھانى . 4

شیخ محمدتقى و حاج (شرح حال این دو برادر . است) ش1306ق مطابق با 1346متوفى (مقصود حاجآقا نورهللا نجفى اصفھانى . 5
 . را در كتاب حكم نافذ آقانجفى نوشتھ موسى نجفى و تاریخ علمى و اجتماعى اصفھان نوشتھ مصلح الدین مھدوى ببینید) آقا نورهللا
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