
تأملي در سھم علماي عتبات در انقالب مشروطیت

 عبدالمھدي رجائي
  

درباره نقش عتبات در انقالب مشروطیت، به ويژه در خصوص تأثیر سه مجتھد بزرگ ساكن عتبات در اين 
كاظم خراساني، شیخ عبدهللا مازندراني و حاجي میرزا حسـین تھرانـي،  هللا مالمحمد نھضت، يعني آيت
نگـاھي از . ھاي انجام گرفته در خصوص مشروطیت مطالب اندكي نوشته شـده اسـت در خالل پژوھش

دھــد كــه ايــن سـه عـالم نجــف در رھـبري تحــوالت مـذكور از  نزديـك بـه تحـوالت مشــروطیت، نشــان مي
صدور دھھا حكم و فتواي جمعــي و يــا فـردي از سـوي . اند جايگاھي تعیین كننده و اساس برخوردار بوده

دھـد كـه  ھاي آن عصر قابل جستجو است ــ نشـان مي آنان ـ كه ھم اكنون متن كثیري از آنھا در روزنامه
میان علماي عتبات و جامعه ايران ارتباطي محكم و مستمر برقرار بوده اسـت و آنـان در تمـامي تحـوالت 

 1. اند چند ساله نخست انقالب مشروطیت نقش رھبر گونه و ھدايتگر داشته
در زماني كه مرجعیت تامه شیعه و نیز بزرگترين مدارس علمي جھان تشیع در عتبات عالیات ــ بـه ويـژه 
در شھرھاي سامره و نجف ـ برقرار بود، پل ارتباطي محكمي میان مـردم ايــران و مراجـع سـاكن آن ديــار 
وجود داشت؛ چنان كه مقلدان ايراني، بنابر سنت شیعه، با سؤاالت شرعي خود و نیز فرستاد وجوھات 

شروطیت، . دانسـتند شرعیه، بزرگان ديني آنجا را مرجع ومنبع ارشاد خـود مي كمـي پیــش از حـوادث م
بات در بسـیج مـردم و تأثیرگـذاري بــر صـحنه سیاسـت را نمايـان  ماي عت واقعه تنباكو نقش برجسته عل

با اين حال سلسله وقايع منتھي به امضاي فرمـان مشـروطیت، چنـدان از حكـم علمـاي آن . ساخته بود
 علماي عتبات در رويدادھايا مشروطیت به پس از تشكیل مجلس اول بر  ديار متأثر نبود؛ بلكه آغاز دخالت

نخستین «گردد كه آخوندخراساني در تلگراف مفصلي به مجلس شوراي ملي، انعقاد آن را به مثابه  مي
قوت و شـوكت و اسـتغناء از «تبريك گفت و با عنوان » مرحله ترقي مفتاح سربلندي دين و دولـت و پايــه 

ابـواب اسـتبدادات و «خواھـد  وي در اين تلگراف از مجلسیان مي. از آن ياد كرد» اجانب و آباداني مملكت
تازه بــر  اي به محمد چندي بعد نیز علماي سه گانه طي نامه  2. را مسدود كنند» تعديات علي شاه، كـه 

خواھند چنان كه وعده كرده است تمـام قـوا را در اسـتحكام مشـروطیت  تخت جلوس كرده بود، از او مي
 3. به كار بندد

زده و ممنون بودند؛ چنان كه سید عبــدهللا بھبھانــي  نمايندگان مجلس از ھمراھي علماي مذكور شگفت
ھمراھي ايشان غیر از ھمراھي حجـج اسـالمي اسـت «: پس از قرائت تلگراف مذكور در مجلس، گفت

كه اينجا حضور دارندو از كم و كیف مسـبوقند و آقايـان حجـج عـراق عـرب بـا وجـود ايـن كـه اينجـا حضـور 
یات  ندارند، طوري اظھار مساعدت و ھمراھي مي مام كیف فرمايند كــه گويـا اينجـا تشــريف داشـته و از ت

 4» .مطلب، خاطر مباركشان مستحضر است
تـوان گفــت تأسـیس ايـن مجلـس بـه ھمــت و  در حقیقــت مي«: حاج امام جمعه نیز در ادامه عنوان كــرد

 » .مساعدت اين سه بزرگوار حجج اسالم نجف اشرف شده است و حق بزرگي به گردن ملت دارند
 

 نزاع میان مشروعه
 و مشروطه و نقش علماي عتبات

بر  آنچه مشروطه بود كـه از منظـر ديـن  خواھان را به اھمیت واقعي علماي عتبات واقف كرد، اشكاالتي 
به يـك پشـتوانه و حمايــت قــاطع و قـوي . كار مجلس وارد آمد از اين رو، مجلس براي پاسخگويي به آنھا 

 .ديني نیاز داشت
از نكات بسیار جالـب توجـه در خصـوص نقـش علمـاي عتبـات در فراينــد سیاسـي آن دوره، ايـن بـود كـه 

كردنـد عتبــات را پشـتیبان  بديل عتبات، در اوايل كار تالش مي خواھان، بنا به اعتبار و جايگاه بي مشروعه
كرد كــه مجلـس در حـال تدويـن  شیخ فضل. خود سازند هللا نوري مخالفتھايش با مجلس را زمـاني آغــاز 

هللا پیشنھاد كرده بود اصل ھیــأت نظـار در متمـم مـذكور گنجانـده  شیخ فضل. متممم قانون اساسي بود
لس پذيرفتـه شـد و . كرد شود اما مجلس در برابر اين پیشنھاد مقاومت مي سرانجام اصل مـذكور در مج

هللا در اعـتراض بــه  چند روز بعد، شیخ فضل. به عنوان دومین اصل در متمم قانون اساسي گنجانیده شد
روند جاري، راھي حرم شاه عبـدالعظیم گرديـد و بـه مـدت سـه مـاه او و يــارانش در آنجــا تحصـن اختیـار 

آنان به نشر لوايحي اقدام نمودند كه در يكي از آنھا متن تفگرافي منتسب به علماي عتبـات درج . كردند
صل دوم  لس را بـه خـاطر تصـويب ا شده بود كه به موجب آن، آخوند خراساني و عبداله مازنـدراني، مج

از اھم مواد الزمـه «ـ و قلمداد كردن آن به مثابه يكي » ماده شريفه ابديه«متمم قانون اساسي ـ يعني 
عالوه بـر درج ايـن تلگـراف، از  5. ، مورد تحسین قرار داده بودند»و حافظ اسالمیت اين اساس متحصنین 
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لیرغم آن كــه پـس از چنـدي علمــاي عتبـات  ند و حـتي ع مآل انديشي علماي عتبات سپاسـگزاري كرد
ً نوشتند  و ] سـتمديده[مجلسي كه تأسیس آن براي رفع ظلم و اغاثه مظلـوم و اعانــت ملھـوف «صراحتا

امر به معروف و نھي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسالم است، قطعــا، 
ً راجح بلكه واجب است و مخـالف و معانـد او مخـالف شـرع انـور و مجـادل بـا صـاحب  ً و عرفا عقالً، شرعا

ً مـا نـیز بـا اتفا: خواھان باز ھم دسـت از تحصـن برنداشـته و اعـالم كردنـد مشروعه 6،»شريعت است قـا
علماي عتبات ھم نظر ھستیم و ھمین مجلس مورد نظر ايشان را خواستاريم شیخ نـوري حتـي (آقايان 

مال اطاعـت ] اسـت[فرمايشـي تلگرافــي، عیـن مقصـود داعیـان «به نجف تلگراف كرد كــه  از آن ] را[و ك
شروعه با اين وجود به نظر نمي 7».داريم نداني بیـن م خواھان و علمــاي  رسـد در ايـن دوره ھمراھـي چ

لس پرداختنـد. نجف به وجود آمده باشد . در مراحل بعد وقتي كه علماي عتبات به حمايت صريحتر از مج
ندگان . تواند عتبات را حـامي و پشـتیبان قـوي خـود قلمـداد كنــد مجلس متوجه شد كه مي يكـي از نماي

آقايان نجف كما اطالع را از حركات و منظورات اينھا دارند و مكتوبات زيـاد در رد و طـرد «: مجلس گفته بود
مم قـانون  8» .از اين مطلب خاطر جمع باشید]. اند[  ايشان نوشته اما متحصنین ھمچنان در خصوص مت

نامـه  نظام:  طباطبايي از مجلسیان درخواست نمود اساسي اعتراض داشتند به ھمین دلیل سید محمد
كه  كه نظام. به عتبات نزد حجج اسالم بفرستید و بنويسید« اساسي را  نامه اساسي مـا ايــن اسـت، 

 9» .اند بشود ھا كه بعضي كرده كاري رفع اين مغالطه
منازعه مشروطه و مشروطعه در واقعه میدان توپخانه، از حوزه انديشـه گذشـت و بـه خشـونت كشـیده 

تا  گیري علماي عتبات علیه شیخ فضل به ھمین قرار، جبھه. شد شد،  هللا نوري نـیز بـه تــدريج شـديدتر 
 10. جايي كه پس از تجمع میدان توپخانه، اين علما حكم بر تبعید شیخ نوري دادند

 
 علماي عتبات در استبداد صغیر

فان علـني مجلـس، بنـا بـه داليلــي بیشــتر مشـروعه خواھان بودنـد، امـا تحمـل مجلـس و  تا اينجـا مخال
با  1326االول  وي سـرانجام در چھـارم جمـادي. نمـود علي شاه نـیز دشــوار مي مشروطه براي محمد ق 

وقتي ماجراي به علماي عتبات اطالع داده شد، . آرايش جنگي و سر و صداي زياد، راھي باغشاه گرديد
، »عموم صاحب منصبان و امراء قزاق و نوكرھاي نظامي و عشاير و سـرحدداران«آنان طي تلگرافاتي به 
محمدعلي شاه از قصدي كه در سر  11. اعالم كردند» )عج(محاربه با امام عصر «مخالف با مشروطه را 

ساط . پرورانده بود ست و سـوم ھمــان مـاه، پـس از بـه تـوپ بسـتن مجلـس، ب صــرف نظـر نكـرد و در بی
جالب آن كه شاه پس از اين اقدام، درصدد برآمـده بـود حمايــت علمـاي عتبــات را بـه . مشروعه را برچید

تـا «: سوي خود جلب كند و با تزور و استفاده از ادبیاتي به زعم خود مؤثـر، بـه آن بزرگـان چنیـن نوشـت
اي اعمال خیريه كه بناي شرع مقدس بر آنھا استقرار دارد، بازداشته و  چندي عامه از ذكر مصیبت و پاره

اوالً بـراي ... ديدم نزديك است در اساس شرع مقدس نبوي رخنـه انداختــه ] ... اند[انجمن تشكیل داده 
اما علماي عتبات، مغفول  12. آنھا را طرد و منع كردم» حفظ دين مبین و ديگر بار براي نگھداري سلطنت

ــد ــر قــرار نگرفتنــد و در پاســخي تنــد بــه شــاه، اعــالم كردن ھــزاران افســوس كــه مفســدين «: ايــن تزوي
قدامات  نشناس،  نمك دچـار ... آلـوده ... محض پیشرفت مقصود خودشان، ساحت ملوكانه را بــه چنیـن ا

؛ و در نھايــت از شــاه خواســتند ھــر چــه ســريعتر جــبران مافــات نمــوده و »چنیــن بــدنامي ابــدي نمودنــد
 13. مشروطه را بازگرداند

يرا در  بات منتقـل شـد؛ ز در دوره يكساله استبداد صغیر، رھبري مشروطیت ايـران بـه طــور كامـل بـه عت
محمد طباطبايي به خراسان تبعید شـده بـود و  ھمان زمان، سید عبدهللا بھبھاني رھسپار عتبات و سید

ً تمامي گويندگان و بزرگان مشروطه به عقوبت محمد علي شـاھي دچـار شـده و خـاموش گشـته  تقريبا
سیج  14. بودند علماي عتبات توانستند در طي مدت يكسال، بـا مـديريت از راه دور، در چنــد جھـت بـه ب

 .خواه پرداخته و گام به گام مشروطیت را باز گردانند نیروھاي مشروطه
نیروي منسـجم و  ھا  یدان آوردن تن نخستین استراتژي علماي عتبات در پیشبرد اين ھدف، تھییج و به م

شت ن روز، يعني ايالت و عشاير بود؛ نیرويي كه محمد مسلح آ . علي شاه نیز به حمايـت آنھـا چشـم دا
ً مي«: علماي مذكور بــه عشـاير، ايـالت و سـرحد داران آذربايجـان نوشـتند گـويیم كـه اھتمــام در  صـريحا

اسـت و سـر ) عـج(تشیید مشروطیت، چون موجب حفظ دين است، در حكم جھاد در ركـاب امـام زمـان 
به منزلــه اطاعــت يزيـد بـن . مويي ھمراھي با مخالفین و اطاعت حكمشان در تعرض به مجلس خواھان

تقي آقانجفي، تلگرافي نیز بـه رؤسـا و  آنھا توسط شیخ محمد 15» .معاويه و با مسلماني منافي است
اي از آنھا را با خود ھمــراه سـازد و  علي شاه توانسته بود عده خوانین ايل بختیاري فرستادند؛ زيرا محمد

ناويني چـون . به قلع و قمع مردم تبريز بپردازد با ع یاري  حـافظ و «علما، با خطاب قرار دادن رؤسـاي بخت
غیرت ديــني آن بــرادران «، به آنان نوشتند كه ما »حارس و به منزله روح مملكت تمـامي دلگرمـي را بـه 
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قا مـیرزا ابـراھیم در شـیراز تلگرافـي بـا  16» .گرامي داشته و داريم عد توسـط آ آنـان ھمچنیــن چنـدي ب
و تلگرافي نیز توسط حاجي رضا قلي ـ تاجر خراسـاني  17. مضمون مشابه براي ايل قشقايي فرستادند

كن از اطـراف  ـ براي عموم ايالت ارسال كردند كه در آن سعي شـده بـود ا يـالت مـذكور بـه ھــر نحــو مم
صاحب«: علي شاه دور شوند محمد ، )عـج(الزمان  گمان ما اين بود در زمان دولـت حقـه و ظھـور حضـرت 

حـاال نقـل ]... خواھیـد نمـود[ھا در ركاب آن حضـرت نمـوده  عشاير ايران، خصوص آن جناب، جان فشاني
شتن بـرادران ديـني خـود  مي یاده بـراي ك ... شود كه خداي نخواسته در اعانت ظلـم، سـوق سـوار و پ

لم امـام زمـان ... ايد  نموده بر ق كه  از معاونـت ظلـم ) عـج(تا زود است تدارك اين جرم نموده، جراحـتي 
 18» .اند، مرھم گذاريد زده

از جمله نقاط ديگري كه مورد توجه علماي عتبات قرار گرفت، تنھا چراغ روشن كشور يعـني شـھر تبريـز 
يار كمـك كننـد و لـذا تمـام عشـاير آذربايجـان را  بود كه علما سعي داشتند به مردم محاصــره شـده آن د

ايـن . فشــاني در نصـرت ديـن داشـتیم از غیرت ديني آن بـرادران امیـد جان« :چنین مورد خطاب قرار دادند
به شـما مي]... ايـد[دفعه برادران غیور تبريز را چنیـن تنھـا گذاشـته   ً گـويیم كـه اھتمـام در  لھـذا صــريحا

تي  19» .است... مشروطیت دولت ايران موجب حفظ اسالم و به منزله جھاد در ركاب معصومین  اما مد
يز سـخت بات حـتي تصـمیم گرفتنـد خودشـان نیـز  بعد، پس از آن كه كار بر مردم تبر تر شــد، علمـاي عت

ً به تبريز بروند ً . الیوم دفع اين سفاك ظالم و دفاع زا بقیه مسلمین از اھم واجبات است«: شخصا عجالتـا
و با ھمیت غیورانه عموم ملت و اقتضاي ] كنیم مي[السالم تبريز را با جماعتي از علما روانه  جناب حجت

پـس  20» .تر نیسـت و خونمان از ساير شھداء رنگین] خواھیم شد[تكلیف، خودمان ھم در حركت حاضر 
عالم  ماي عتبــات ا ند، عل از آن كه شاه تصمیم گرفت با بستن راه آذوقه، شھر تبريز را به تسلیم وادار ك

مثــل آب بســتن در كــربال بــراي اھلــي بیســت رســالت . بســتن آذوقــه بــر روي اھــل تبريــز«كردنــد كــه 
 21» .و آذوقه رساندن به ايشان، آب رساندن به اھل بیت است] باشد مي[

ين  ید ا در ھمین زمان در شھر مشھد جنب و جوشي شكل گرفت و علمــاي عتبـات بالفاصـله ضــمن تأي
لع و قمـع مـواد ظلــم و اسـتبداد را از « :  حركت، اين چنین به تشويق آنان پرداختند با تمام ثبات قلـب، ق

 22» .اھم فرايض شمردند
بر  بات بـا صــدور مھمـترين و تأثیرگـذارترين حكمشـان مبـني  در گیر و دار ھمین اوضاع بود كه علماي عت

ند تحريم پرداخت مالیات از سوي مردم، بزرگترين ضربه را بر دولت محمد ... الیـوم «: علي شـاه وارد آورد
 23» ].است[دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات 

صفھان بـه وسـیله  1326حجه  سرانجام تالش علماي عتبات كم كم به بار نشست و در نھم ذي شـھر ا
آخوند خراساني خوشـحالي خـود . علي شاه، اقبااللدوله، خالص شد ايل بختیاري از دست حاكم محمد

وصـول بشـارت اقــدامات خالصـانه و مجدانـه «: السلطنه تلگراف كــرد  را از اين ماجرا اين چنین به صمصام
جنابان اجل عـالي در طـرد حكومـت غاصـبه ظالمـه از اصـفھان و تشـیید اسـاس مشـروطیت و تشـكیل 

كرد بـا  24» .انجمن ايالتي آن سواد اعظم موجب كمال مسرت گرديد وي ھمچنیــن بـه صمصــام توصــیه 
نات «تبريز در تماس باشـد، تـا از  مقصـد و حـال ھمــديگر مستحضـر و در تمــام مطالـب و اظھـارات و اعال

 .گردند» رسمیه به دول اجنبیه، متفق
شـھر رشـت نـیز بـه وسـیله نیروھــاي سـپھدار اعظـم از دسـت  1327يك مـاه بعــد در شـانزدھم محـرم 

يداري بـراي اسـتخالص  محمد علي شاه خارج شد و آخوند خراساني ضمن ابراز خشنودي، آنان را بـه پا
 25. مملكت اسالمي از مھالك استبداد تشويق نمود

هللا خراساني بــه  آيت.خواھان تھران، در سفارتعثماني متحصن شده بودند اي از آزادي در ھمان زمان عده
مبادا بـه «: مسأله آنان نیز توجه كرد و متحصنان را از افتادن به دام خدعه محمدعلي شاه برحذر داشت

 26» .مغالطه و تمويه، تغییر و تبديل در آن اساس داده شود
يد، درصــدد اسـتقراض از دول  محمد علي شاه پس از آنكه به تبع قطع مالیات، با بحران مالي مواجـه گرد

سأله، دولــت اسـتبداد تقويـت خواھــد . خارجي برآمد علماي عتبات متوجه شدند در صورت تحقق ايــن م
به موجـب قـانون اساسـي : شد و لذا آخوند خراساني طي تلگرافي، به سفراي دول خارجي اعالم كرد

لت ايـران اسـت و ھرگونــه « جواھراتي كه در خزائن تھران موجود است، متعلق به شاه نیسـت، مــال م
ھمـه را ... رھن راجع به آنھا و مقاوله و امتیاز ديگر كه با ھر دولت و بانك اجنبي صورت وقوع يافته باشــد

 27» .كان لم يكن خواھیم شناخت
علي شاه درصدد برآمد با تحت فشار گذاشتن برخي از مردم، از آنھا در رد مشروطیت سند گرفته  محمد

علمـاي عتبـات . خواھنـد و به كشورھاي خارجي ارائه دھد، مبني بر آنكه ملت ايران ديگر مشروطه نمي
ند كـه  الزم اسـت مبجوريـت و مظلومیــت «در مقابل اين عمل شاه، ايرانیان مقیم اسـالمبول را برانگیخت

عالم و احقـاق حقــوق آن ملـت مظلومـه را از  ايران را به جمیع دولمعظمه و پارلمنتھاي محترمه، تظلما ا

Page 3 of 10 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\141.htm



 28» .تمام اعضاي عالم تمدن و انسانیت بخواھیم
علي شاه را از ھر سو در محاصره قــرار داد و او ناچـار شـد  تمامي اين اقدامات و تالشھا سرانجام محمد

پسنديد؛ و شايد ھم از ايـن طريـق دصـدد  به بازگشت مشروطه رضايت دھد، اما به شكلي كه خود مي
ندازد كه . بود، با اطاله زمـان، ملـت را از خـروش بی مود  بـه ھـر حـال وي در تلگرافــي بـه عتبــات اعـالم ن

ستند . مشروطیت را اعاده كـرده اسـت امـا دو عـالم عتبـات ــ بھبھـاني و آخونــد خراسـاني ــ از وي خوا
گذشته از اين كه مكر و نقــض عھـود، ابـواب اطمینـان ملـت را بــه «:  مدعاي خود را در عمل نیز ثابت كند

و ] باشد بر جاي مي[كلي مسدود نموده است، عالوه بر آن ابقاي مفسدين تھران و اردوي تبريز كماكان 
عالوه بر ايــن علمــا » .نقض عملي اين تلگراف است... عدم اخراج قشون روس و انگلیس از بالد و حدود 

زا شاه خواستند وكالي سابق مجلس را براي برپايي دوباره مجلس دعوت كند تا انتخابـات جديـد انجـام 
 29. پذيرد

علي شاه، جـز خدعـه،  ھمان طور كه علما دريافته بودند، طولي نكشید كه بر ھمگان مسلم شد محمد
بر . ھدف ديگـري نداشـته اسـت قاطع خـود را مبـني  بات حكـم  ماي عت خلـع «از ايـن پـس بـود كـه عل

صــادر  30»واجـب عیـني] به مثابه يك[علي میرزا و نصب ولیعھد و قبضه تھران و جھاد با مستبدن  محمد
به تبع اين حكم، نیروھاي اصفھان و رشت، با تصرف تھران بساط سلطنت اسـتبدادي را برچیدنـد . كردند

 .و مشروطیت و مجلس دوباره احیا گرديد
 

 تأثیر تلگرافات و احكام علماي عتبات بر سران نظامي
علي شاه تبديل شده بود،  انجمن ايالتي آذربايجان، كه به مركز فرماندھي مقاومت علیه نیروھاي محمد

ــات نوشــت الدولــه، طــي نامــه در اوج حمــالت ســربازان عین ــل ايــن مصــائب «:  اي بــه عتب ً در مقاب واقعــا
آن ذوات  الطاقه و صدمات جانفرسا، اتكال اعضاي انجمن ايالتي و استظھار قاطبه اسالم پرستان به  فوق

 31» .مقدسه است الغیر
مه وقـت  علـم: السلطنه پس از فتح اصھان، در پاسخ به تلگراف عتبات به آنھـا نوشـت صمصام هللا كـه ھ

... پـس از زيـارت تلگرافـات حقیقـت آيـات ... را بر گردان جان داشـته ... قالده تقلید آن يگانه عالم رباني 
المتیـن  وي در پاسـخ بـه خبرنگـار روزنامـه حبل 32» .بدون تواني و درنگ به طـرف اصـفھان حركـت نمـود

نیز گفـت مذھب، مـا را مجبـور بـه ايـن اقـدام نمـوده اسـت«: كلكته  خبرنگـار مـذكور » .احكـام رؤسـاي 
اوراق احكام و فتاواي علما را كه تخمین متجاوز از صد ورقه ]  السلطنه صمصام[در اين موقع «: افزايد مي

 33» .بود، از كیف كاغذ خود بیرون آورده به من ارائه دادند
السلطنه قرار  خان سردار اسعد، از نظر جايگاھا يلي در مقام بالتري نسبت به برادرش صمصام قلي علي

السـلطنه تـا زمـان  بـرد، صمصام از آنجا كه سردار اسعد در زمان فتح اصفھان در اروپا به سـر مي. داشت
پس از بازگشـت از ا روپـا. بازگشتش ھیچ اقدامي نكرد اي بـه انجمـن واليتـي  اليحـه. اما سردار اسـعد، 

تا اينكه احكام مطاعه متواتــره «: اصفھان ارسال نمود و در آن ھدف خود را از اين نھضت چنین اعالم كرد
لھـذا بـه حكـم ... كه امروز پیشوايان دين مبین ومرجع مسملین ھستند ــ زيــارت شـد از حجج اسالمیه ـ

صبین  اسالمیت و وظیفه انسانیت اين بنده مصمم شدم كه حقوق مغصوبه ملت مظلومه را از چنگال غا
 34» .استرداد نمايم

جـان «: در ماجراي تصرف شھر رشت، يكي از فرماندھان آنجا، حسین كسمايي، به انجمن تبريز نوشت
به كـف  نثاران به حكم محكم و فرمان واجب االذعان پیشوايان ديـن مبیـن جعفـري، جـان ناقابـل خـود را 

 35» ].اند[از تمام گیالن ريشه استبداد را از بیخ و بن برآورده ... دست گرفته 
توسط «علي شاه به ناچار  اي اھمیت يافته بود كه محمد نقش علماي عتبات در وقايع آن زمان، به اندازه

عراق مايـه ھیجـان ايرانیـان شـده و جلوگــیري از  سفیر به باب عالي شكايت برد كه سه نفر از علمــاي 
به رد درخواسـت وي، بـه او پاســخ داد» .ايشان الزم است رؤسـاي روحانـي «آنھـا  :امـا دولـت عثمـاني 

 36» .مذھب و قائ ملت شمايند
استبداد صغیر، به واسطه مجاھدت و رھبري علماي عتبات به سرآمد و مجلس دوم، در ھمان جلسـات 

يات... مجلس شـوراي ملــي «: نخست، از علماي عتبات چنین تشكر كرد شوايان ديـن مبیـن، آ هللا  از پی
كاظم خراسـاني ) قدس هللا روح الشريف(  االرضین مرحوم حاجي میرزا حسین تھران  و آقاي مال محمد 

مه و كرامـات ) هللا المسـلمین بطـول بقائھمـا متـع(و آقاي شیخ عبدهللا مازنـدراني  ھدات عظی بـراي مجا
اي كه در رفع شبھات مغرضـین  و نیز از مساعي جمیله... معجزنماي آنھا در اعالي كلمه حقه مشروطه 

 37» .نمايد مبذول فرمودند، تشكر صمیمي خود را به نام ملت ايران تقديم مي... و مفقرين بر اسالم 
 

 واكنش علما به دخالت نظامي بیگانگان
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قه باليـي عظیــم بــراي  پايان استبداد صغیر براي مشروطیت ايران آغاز رھايي و ترقي نبـود؛ چـرا كــه نط
علي شاه براي كشستن مقاومت  چنان كه گفته شد، نیروھاي محمد. كشورمان در اين زمان بسته شد

اي شــد تــا  ھمیــن مســأله بھانــه. تبريــز، آن شــھر را محاصــره كــرده، آب و غــذا را بــر ايــن شــھر بســتند
عده اي از  كنسولھاي روس و انگلیس براي نجـات اتباعشـان بــه تكـاپو افتادنـدو سـرانجام بـه ايـن بھانــه 

پــس از ورود بـه خــاك كشــورمان، در تبريـز مســتقر  1327الثــاني  نیروھــاي نظــامي روس در ھشــتم ربیع
ند، امـا  38. شدند آنان گرچه در ابتدا با ادعاي رسانیدن آب و غذا به اتباع خارجي، وارد كشـور شـده بود

دادنـد تـا در كشــور مـا باقــي  جستند و از جمله امنیت را بھانه قـرار مي اي مي پس از مدتي ھر بار بھانه
یا  39. بمانند و اين چنین تا سالھا نیمه شمالي كشور را در تسخیر خود داشتند از سـويي، دولـت بريتان

یان خـود و روسـیه تقسـیم  1907نیز كه به موجب امضاي پیمان  م با روسیه تزاري، عمالً كشور مـا را م
 .كرده بود، سربازانش را به بھانه عدم امنیت به جنوب ايران گسیل داشت

ھران اتفـاق افتـاد علمـاي عتبــات . نخستین واكنشن علماي عتبات به حضور بیگانگـان، قبــل از سـقوط ت
ھي ايــران شــوند يار، را  سـپاه بـه  طاليـه. تصمیم گرفتند به ھمراه سپاه عظیمي از طالب و عشاير آن د

كه مي. علي شاه بـه آنــان رسـید كاظمین وارد شده بود كه خبر سقوط محمد پنداشـتند بـا عــزل  علمـا 
اما روطھـا اھــداف . علي شاه پاي روسیه نیز از كشور قطع خواھد شد، دوباره به عتبات بازگشتند محمد

 .ديگري در سر داشتند
حقیقت آن است كه حضور نظامي و رو به گسترش روس، ھمچون خاري در چشم مشروطیت ايران بود 
ً در صفحات شـمالي، خـاطره تلخـي  و آنان در ايام اين حضور ننگینشان، بر دل و جان ملت ايران، خصوصا

لت ايـران نمي. از خون دل خوردن و صبر كردن بر جـاي نھادنــد توانسـتند بـا نـیروي بیگانـه بـه  دولـت و م
مقابله نظامي بپردازند؛ زيرا ھر نوع درگیري نظامي به تصرف اياالت شمالي كشورمان و منضم شدن آن 

بنابراين آيات نجف، بھترين راه را در تحريك و به كمـك طلبیــدن وجــدان و افكـار . انجامید به خاك تزارھا مي
 .دانستند عمومي جھاني مي

يادآور شـد كــه » طرفداران حقوق بشريت و آزادي پروران عدالت پرست«اي به  هللا خراساني در نامه آيت
لتي ضــعیف را پايمـال كننــد گمان مي یا بـا او «. كرديم وقتي دولتي قوي پنجه، م حكومتھـاي متمدنـه دن

اوالً بـه «، اما دولت روس كه توسط لیاخوف مجلس ما را به تـوپ بسـت، »طرفیت و دفعش خواھند نمود
ـ در  اسم فتح باب ارزاق براي تبريز ـ در صورتي كه قبل از آن مفتوح شده بود ـ و بھانـه حفـظ قنســوالت 

چـون خـود رادر ھـر تجـاوز و ] امـا]... [كـرد[حالتي كه كامالً محفوظ بود ـ قوه نظامي خود را به تبريز وارد 
فظ  ھاي ديگـر ھـم، بـه اسـم ح مداخله بالمانع و دولت انگلیس را ھم مساعد خود دديد، به قزوين و جا

یدار ]... اسـت[تجارت ـ با اينكه پیوسته محفوظ بوده و ھست ـ عسـاكر خـود را سـوق داده  ملـت تــازه ب
ھم در  یه اسـالمیه  قام رياسـت روحان ايران، تا جان در بدن دارد، به رقیت اجانب تمكین نخواھد كرد و م

خواھند  عالم مي» عدالت پروران«؛ و لذا از تمام »دفاع از حوزه مسلمین به ھر اقدامي حاضر خواھد بود
 40. روا ندارند» بیش از اين سكونت و اغماض درباره ملت مظلومه ايران«

ماي عتبـات راه ديگـري را نـیز در پیـش گرفتنــد طي تلگرافـي بـه امـپراتور روس و . يك ماه بعـد، عل آنـان 
يران، از قبیـل  پیوسـته بـه مـداخالت غـیر قـانوني و مزاحمـات «برشمردن مفاسد حضور سـپاه روس در ا

استقالل شكنانه و جري ساختن مفسدين و پناه دادن به ياغیان مملكت و برخالف قوانین مسلمه عالم 
، از تـزار روس درخواسـت »الي غـیر ذالـك المللي تذكره تبعیت و حمايت به دست آنھا دادن، و حقوق بین

یف «كردند سپاه خود را از ايـران خـارج ســازد تـا  یه اسـالمیه و قاطبـه مسـلمین را از تكال رياسـت روحان
یه ... دينیه  آسوده و دولت فخیمه انگلیس را ھم از اين مداخالتي كه محض ھم عنان شدن با دولـت بھ

 41» .درصدد برآمده، بالطبع منصرف خواھند فرمود
هللا خراسـاني، نـزد كنسـول انگلیـس  عالوه بر اين، علماي عتبات، ھیأتي را نیز به سرپرستي فرزند آيت

قب رانـدن روسـھا تشـويق و  در بغداد فرستادند و او را براي اعمال نفوذ از جانب دولت انگلیـس بــراي ع
 42. تحريك نمودند

حركتھاي آخوند خراساني، تنھا علیه روس نبود بلكه ايشان پـس از تجـاوز سـربازان انگلیسـي بـه خـاك 
] ... بريتانیـا[ھرگز گمان بود از دولـت «: اي نیز با مضمون زير در خطاب به دولت بريتانیا نوشت ايران، نامه

» .مسلك قديم قويم خود را از دست داده، در محو آزادي و استقالل ايران با دولت روس ھمدست شــوند
الاقل ملـت ايــران را از . فرمايند اگر مساعدت و اداء حق جوار را نمي«: وي از دولت انگلیس خواستار شد

منصرف ... مقاصد ملیه خود عايق و شاغل نباشند و دولت بھیه روس را از اين اقدامت و مداخالت ناحق 
 43» .نمايند

باالخره وقتي معلوم شد روسـھا بـه جــاي تخلیـه كشـور، ھـر روز بیـش از پیـش بـر حـوزه تصـرفات خـود 
رفت كه اياالت شمالي نیز ماننــد نواحـي قفقـاز ضـمیمه خـاك دشـمن شـود،  افزايند و اين گمان مي مي
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آخوند، با عزمي مردانه . علماي عتبات به رھبري آخوندخراساني دوباره تصمیم گرفتند راھي ايران شوند
گويا موقع آن رسیده باشد كـه عاقبـت اسـتیالء روس و كنیســه «: به شھرھاي مختلف ايران تلگراف كرد

العین خـود  و ذھاب بیضه اسالم را ھمگي نصب) ع(شدن مساجد و پايمال شدن روضه منوره امام ثامن 
یم  فرموده، كلمه واحده شھادت در راه دين را بر چنین زندگاني ترجیح داده، عمالً بـه تمـام عـالم بفھمان

او به ھمراه جمعیت بزرگي از  34» .كه تا يك تن زنده است، به اسارت در چنگال روس تن در نخواھد داد
قرار بـود فــرداي آن روز عـازم  علما و مردم عتبات، براي اعزام به سوي ايران آماده شد، اما در شبي كه 

ق دار فاني را وداع گفت و با فوت آن عالم گرانقدر، نھضت حركت  1329حجه  ايران شوند، در بیستم ذي
 .از عتبات به ايران براي بیرون راندن اجانب روس نیز از تكاپو افتاد

 
 علماي عتبات و مشكالت پس از فتح تھران

آيـات . نھادنـد، حفــظ امنیــت بـود اي كه علماي عتبات بر آن انگشت مي پس از فتح تھران، مھمترين نكته
موم الزم و واجـب «: خراساني و بھبھاني، پس از فتح تھران بالفاصله خطاب به ملت اعـالم كردنــد بـر ع

سدين اخـالل آسـايش نماينـد و  45» .است كه ممالك را از ھرج و مرج، امن و منظم داشته، نگذارند مف
عرض احـدي . از قوانین سرموئي تخلف نكنند«: ماه بعد خطاب به مجاھدين اين چنین حكم كردند ً مت ابدا

. منحل شده و زير نظر وزارت جنگ قـرار گیرنـد» ھايا مجاھدين كمیته«؛ و نیز خواستار شدند كه »نشوند
46 

یس،  ین روس و انگل حفظ آرامش و امنیت در آن ايام از ضرورت و اھمیـت زيـادي برخـوردار بـود؛ زيـرا دولت
له ـ  علماي عتبات ھمچنین بـه صـولت. كردند عدم امنیت را براي حضور در خاك كشورمان بھانه مي  الدو

ھر  47» .بالد و طرق آنجا را تـأمین فرماينـد«رئیس ايل قشقايي ـ تلگراف كرده و از او خواستند  و نـیز از 
یان و خودسـري دسـت بردانـردو و  نه خواســتند كــه از طغ كدام از خوانین ايل شاھسـون بـه طــور جداگا

تمكین از اولیاي دولت و اھتمام در استحكام اساس مشروطیت و انتظامات مملكت و قطع بھانه اجانب «
اي بسیار مھمتر بـه سـردار معـزز ـ  عالوه بر اين، آنھا در نامه 48»  .را از وظايف مسلماني خود بشناسند

بايـد تمـام امـرا و رؤسـا و سـرداران مملكـت، بـه وسـیله «: حكمران بجنورد و رئیس ايل شادلو ـ نوشتند
مخابرات و مكاتبات، اگر ممكن شود به اجتماع در يك نقطه در حفظ اساس ديانت و استقالل مملكـت بــا 
ھمديگر متحد و ھم عھد و ھم قسم شوند و ھر كدام امنیت و انتظام نقطه قلمرو و اقتدار خـود را تعھـد 

 49» .آويز اجانب شده، با لمره از میان بردارند بھانه ناامني و اغتشاش را كه دست] تا[كنند 
نھادند، جـاي تعجـب نیســت؛  اين كه علماي اعالم، وظیفه يك ارتش ملي را به دوش ايالت و عشاير مي

گیري كنـد در . چرا كه در آن روزھا اصوالً مملكت مـا قشـوني نداشـت تـا بتوانـد از تعـديھا و ناامنیھـا جلو
مشروطه نخست نیز علماي عتبات از رؤساي عشاير خواسته بودند كه نفاق و اختالف را كنار گذاشـته، 

 50» .تعلیم و تعلم قوانین حرب را به طرز جديد فريضه ذمه خود داريد«
تح تھــران،  پس از ف بود بلكـه متأسـفانه انـدكي  شاير منحصـر ن وجود خرابي و اختالف تنھا به ايالت و ع

نابع شخصـي و  نیروھاي سیاسي نیز به جبھه كس در فكـر م بندي و اختـالف روي آوردنـد، چنانكـه ھـر 
اما علماي عتبات با اھتمام خاصي كه به اوضاع ايران داشتند، وقتي كه به تبــع بـاال . جناحي خويش بود

وزيري و سردار اسعد از وزارت داخله اسـتعفا دادنـد،  گرفتن اختالفات سیاسي، سپھدار اعظم از نخست
ين مضـمون ارسـال كردنـد به عضدالملك ـ نايب با ا اسـتعفاي جنابـان مسـتطابان «: السلطنه ـ تلگرافي 

فظ  ظايف ح سپھدار اعظم و سردار اسعد، كه موجب تزلزل مملكت است، غیر مقبول و قیام ايشان به و
ً الزم  بر ھــم زدن  51» ].است[ممكلت حكما ھركس در راسـتاي  ھمچنین علماي مذكور حكم دادند كه 

در ايـن موقـع خطرنـاك كـه دشـمنان ديــن «: تلقـي خواھــد شـد) ص(امنیت اقدام كند، محارب با پیـامبر 
اسالم اغتشاشات داخله مملكت را بھانه نموده از جنوب و شمال به محو استقالل ايران و ھدم اسـاس 

و ابقاي ايـن اغتشاشـات عـالوه بــر تمـام مفاسـد دينیـه و دنیويـه آن، چـون ... ور شدند مسلماني حمله
... موجب استیالي كفــر و ذھـاب تنفیـذ اسـالم اسـت، لھـذا محاربـه و معانـده صـاحب شـريعت مطھـره 

 52» .است
السلطنه شدن ناصرالملك سعي كردند با حمايت و برجسته نمودن او، نوعـي  علماي عتبات پس از نايب

ستون وحدت میان جناحھاي سیاسي ايجاد كننــد؛ چنـان كـه پـس از ورود وي بـه كشـور، بـه او تلگـراف 
خوانده و برايش آرزو » موجب تبديل يأس كلي به كمال امیدواري«او را » فرمايي بشارت تشريف«كرده و 

»  كارھايي كه از كثرت اختالفات و نمايش اغراض شخصـي اصالحات اساسیه و رفع پیچیدگي«كردند در 
 53. ايجاد شده است، موفق گردد

كه «: السلطنه، توأم با تمجید ياد كردنـد اي به اتحاديه علماي اصفھان، از نايب آنان در نامه در ايـن موقـع 
) دامـت شـوكته(السـلطنه  بر ايران به وجود مسعود واالحضرت اقـدس آقـاي نايب) عز اسمه(نعمت الیه 
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 54» ... .باشد مي
ضاي سیاسـي  السلطنه و برقراري كابینـه پس از ورود نايب اي موافـق رأي اكثريـت مجلــس، تـا مـدتي ف

به ھـم ريخـت و . كشور كم و بیش از آرامش برخوردار بود اما با وقوع تزلزل در كابینه، دوبـاره ھمـه چـیز 
بنديھا در مجلس دوم نیز ھمچنان تداوم يافت، تا اينكه علماي عتبات به ناچـار ھشــدار  مخالفتھا و دسته

به ايـران «: دادند ھمـان ... البته بر ھر عاقلي ظاھر و ھويدا است كه منشاء تما خرابیھا و بالھاي وارده 
بدين جھت اين خادمان شريعت ... نفاق و شقاق و خصومات و اختالفات داخلي و جنگھاي خانگي است

برادران ) عز اسمه(اين حكم الھي ... مطھره  را به توسط آقايان علماءِ اعـالمِ بـالدِ محروسـه، بــه عمــوم 
فات و جنگھـاي خـانگي و تمـام اھتمــام در . داريم ديني خودمـان ابــالغ مـي امـروز تــرك خصـومات و اختال

یه حفـظ اسـالم  ھم فرايـض ] بـوده[امنیتكامله در تمام نقاط مملكت، متوقف عل و بـر ھـر مسـلماني از ا
 55» .اسالمیه است

بر دو موضوع ) مجلس و كابینه(علماي عتبات براي جلوگیري از تشتت و مقابله میان نھادھاي سیاسي 
البتـه ھـر دو . ـ تشـكیل مجلـس سـنا 2ـ تشكیل ھیأت علماي نظار در مجلس 1 :ديگر نیز انگشت نھادند

روزنامه مجلس، در خصوص لــزوم تشـكیل . بیني شده بودند نھاد مذكور، از پیش در قانون اساسي پیش
ً با ھم در مجادلــه بودنـد و قــوه«: مجلس سنا نوشت اي نبـود كـه  مدت دو سال قوه مقننه و مجريه دائما

 56» .كمال وجوب و لزوم را دارد... لھذا امروز تأسیس مجلس سنا ... واسطه میان اين دو گرديده 
ــه  ــد ك ــالم كردن ــس دوم، اع ــاح مجل ــه مناســبت افتت ــات، در تلگــراف تبريكشــان ب ــاي عتب ــر از علم دو نف

ــ نـیز ھسـتند و » كه جزء متمم و تالي ملجس شورا اسـت«مترصددريافت بشرات افتتاح مجلس سنا ـ 
 57. باشند در حال تحقیق مي» ھیأت مجتھدين عظام«ھمچنین درباره 

علماي عتبات، سرانجام فھرست بیست نفره خود را براي انتخـاب پنـج نفــر عضـو ھیــأت نظـار، در تاريــخ 
الزم به ذكر است، ھیأت پنج نفره مذكور، به داليـل  58. به مجلس اعالم كردند 1328 االول  سوم جمادي

خاب  زيادي، از جمله به خـاطر بي رغبـتي يكـي از جناجھـاي مجلــس و نـیز اسـتعفاي برخـي علمـاي انت
 59. شده، ھرگز تشكیل نگرديد

لي،  لس قب با نزديك شدن انتخابات دوره سوم مجلس، آيات نجف، با مالحظات منازعات و جنجالھاي مج
 .دادند در انتخاب وكال دقت كافي به عمل آورند به ملت ھشدار مي

 
 علي شاه و نظر علماي عتبات حمله محمد

علي مــیرزاي مخلــوع، بــه ھمراھــي بــرادرانش،  ھاي داخلــي و فشــار خــارجي، محمــد در اوج آشــفتگي
ند، امـا حكـم . اي نظامي و سختي را به پايتخت آغاز كرد حمله بیم آن بـود كـه دشـمنان ملـت غلبـه ياب

علي مـیرزا بـه  براي برانداختن سلطنت قديمي ايران و محو آثـار اسـالم، محمـد«: عتبات تند و صريح بود
در اين موقع خطرناك كه در حقیقت مقابله كفر بـا اسـالم اسـت، اگـر خـداي . ايران فرستاده شده است

علمـاي » .نخواسته تعللي شود، كفر در ايران ھويدا وآثار سنیه اسالمیه بــه كلـي مخروبـه خواھــد شـد
و  60. عتبات در ادامه حكمشان، مقابله با محمدعلي میرزا و اعوان او را بر آحاد مردم واجب اعالم كردند

 .مشروطیت ايران اين بار نیز به واسطه تیزھوشي عتبات و جنبش مردم از سقوط حتمي نجات يافت
 

 ھا و انحرافات واكنش علماي عتبات نسبت به كجروي
یت اسـتبدادي  نظر به آن كه انقالب مشروطه اولین تجربه ھا شـدن از قیـود حاكم  ملي مردم ايـران در ر

سوء استفاده برخـي افـراد و گروھھـا از مفھـوم آزادي موجـب شـد بـه لحـاظ فرھنگـي و . پادشاھان بود
ھاي اداراتِ  اخالقي، نوعي افسارگسیختگي در جامعه رخ دھد و بـه واسـطه سـوء مـديريت و آشـفتگي

،  هللا خراسـاني مجتھدان عتبات، به ويژه آيـت. اي دامنگیر مردم شود تازه تأسیس يافته، مشكالت عديده
گر سوء استفاده از فضاي به وجـود آمـده  توانستند نظاره پنداشتند، نمي كه خود را موجد مشروطیت مي

ستار  دري روزنامـه آخوندخراساني يك بـار نسـبت بـه پـرده. باشند ھا بـه ناصـرالملك شـكايت كــرده، خوا
در بعضي جرايد معتبره مملكت، به جاي آن كه قوانین موضوعه براي منـع از ارتكـاب «: برخورد با آنھا شد

یع و شـراي و  منكرات اسالمیه را اشاعه و اين اساس سعادت را استوار نماينـد، افتتــاح قمارخانـه ھا و ب
ين مفاسـد مبـادرت ]... كنند مي[مالیات بستن بر مسكرات و نحو ذلك را اعالم  لھذا الزم است به دفـع ا

ضاح آنــان از وزيــر  61» ]...گردد[ ندگان مـردم و استی اين نامه در مجلس خوانده شد و موجب تحريك نماي
قمـار و شـرب «: داخله گرديد و چند روز بعد، اعالني با مضمون زير به وسیله نظمیه تھران منتشر گرديد

ً محكوم خواھند شد ً ممنوع و مرتكبین به مجازات قانوني جدا  62» .مسكرات و خريد و فروش التاري علنا
السـلطنه  نظر به ھمه جانبه بودن فساد، آخوند خراساني چند مـاه بعـد نامـه مفصـل ديگـري بـراي نايب

شروطیت بـا ھــدف  » حفـظ ديـن و احیـاي وطیـن اسـالمي«ارسال كرد و در آن خاطرنشان ساخت كه م
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كه  يـك اداره اسـتبداديه ... بـه جـاي اشـخاص آن اداره اسـتبداديه «صورت گرفته است، نه به خـاطر آن 
به جاي تشكیل قواي حربیه نظامیــه، «ايجاد شود و » ديگري از مواد فاسده مملكت به اسم مشروطیت

كه اھم تكالیف فوريه و مايه نجات مملكت از مھالك و قطع تشبثات اجانب است، به تكثیر ادارات مضره و 
ا  خراســاني بــه وضــع  آيــت» .توســیع دوايــر مفســده و صــرف مالیــه مملكــت در ايــن ماصــرف بپردازنــد

» طبقـات ملـت را بـه ضـديت بـا اسـاس مشـروطیت«مالیاتھاي تازه معترض بود؛ چرا كـه ايــن تحمیـالت 
ین تھديـد كـرد) دلباختگـان فرنــگ(وي در اين نامه مفصل، مستفرنگان . كشاند مي عشـاق «: را ايــن چن

درباره آنھا طور ديگر اقتضا كند، به سـمت معشـوق ) عز اسمه(آزادي پاريس، قبل از آن كه تكلیف الھي 
السـلطنه تقاضــا كــرد  آخونـد خراسـاني سـپس از نايب» ].كننـد[خود رھسپار و خـود و ملـتي را آسـوده 

اما از آنجا كه  63. قوانین مملكتي را با نظارت ھیأت مجتھدين ترتیب داده و مجلس سنا را تشكیل دھند
شدند و دعواي میان  ھا و حكام ھر چند ماه يكبار عوض مي اوضاع كشور سامان درستي نداشت، كابینه

در ھر «: السلطنه نیز ھیچ كاري ساخته نبود، جز آنكه بگويد از نايب. فرق و احزاب به شدت ادامه داشت
و » موقع عمل بر مواعظ حسنه و نیات مستحسنه آن وجود شريف به عموم ملت فــرض و متحتـم اسـت

 64. ام را به سازمانھا و نھادھھاي مربوطه گوشزد كرده» اجراي مدلول تلگراف«بیفزايد كه 
تمـام مجاھــدات و زحمـات چنـد «: السلطنه نوشت آمیزي به نايب سال بعد نیز آخوند خراساني نامه گله

در استحكام اساس مشروطیت تحمل شد، بـراي حفـظ اسـتقرار مملكـت اسـالمي و ترويـج ] كه[ساله 
لیكن به واسطه سوء استعمال و داخل شدن اشخاص مفسد در امور مملكـت و اعمـال ]... بود[شريعت 

اغراض مانده، تاكنون نتیجه بدي داده، موجبات تنفر عموم را فراھم و مشـروطیت را بـدنام و تــا بـه حـال 
كالي ملـت نموده یاي دولـت و و ً جمیع اين مفاسد را خاطر نشان اول ً و تلگرافا انـد، ھمــه را بـه  مكرر كتبا

 65» .عاقبت وخیم خواھد بود... مسامحه گذرانیده، در مقام اصالح مفاسد و تدارك مافات بر نیامديد
 

 پايان كالم
ـ در ايـن مقالـه گوشـه بات  ً آخونـد خراسـاني ــ در انقـالب  اي از فعالیتھـا و مجاھـدات علمـاي عت خصوصا

المتین كلكته نـیز بـراي رفـع  در زمان استبداد صغیر، مدير روزنامه حبل. مشروطیت به تصوير كشیده شد
قي اسـت، مجموعـه تاوا، احكـام و نامـه اين شبھه كه روحانیت شیعه مخالف پیشرفت و تر ھاي  اي از ف

نان حـدود سـي نوشـته  1326اي گردآورد كه براساس آن تا زمان  علماي عتبات را در مقاله ق از سوي آ
گر بـازيگران عرصـه سیاسـت آن روز،  توجه به اين فتاوا، نشان مي 66. صادر شده بوده است دھـد كـه ا

ماي عتبـات توجـه مي ھدات آنـان ارج بیشـتري  كمي بیشتر به نظـرات و راه روشـن عل كردنـد و بـه مجا
 .شد ترديد انقالب مشروطیت به بسیاري از بالياي داخلي و خارجي مھلك گرفتار نمي نھادند، بي مي

ماي  چنانكه در آغاز اين نوشتار نیز گفته شد، در میان پژوھش ھاي مربـوط بــه مشـروطیت بـه نقــش عل
ً جمــع. عتبـات در ايـن تحــوالت بسـیار كــم پرداختـه شـده اسـت آوري مجموعـه كامـل  از ايـن رو، مســلما

ً بـه صـورت متنـي  سخنان، فتاوا و نامه مر و راھگشـا خواھـد بـود و مســلما ھاي اين علما، بسیار مثمر ث
 .اي روشن از تاريخ مشروطیت ايران درخواھد آمد متقن و آيینه

 
 :ھا پانوشت

ً آخوند خراساني را بـه تصـوير كشـیده، اثـري اسـت كـه . 1 تنھا كتابي كه به خوبي نقش عتبات خصوصا
كه در اصـل . يكي از شاگردان آن مرحوم، آقانجفي قوچـاني، بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت ايـن كتــاب 

بـه چـاپ » برگـي از تـاريخ معاصـر«تحت عنــوان . باشد مي»  الملك العالم حیات االسالم في احوال آيت«
هللا آقانجفي قوچـاني، برگــي از  آيت: ك. ر. رسیده است و تعدادي از فتاواي آخوند خراساني را در بردارد

 .1378ع شاكري، تھران، نشر ھفت، چاپ اول، . تاريخ معاصر، به تصحیح ر
 .24آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 2
 .1326محرم  16، 52روزنامه مجلس، مدير، سید صادق طباطبايي، تھران، سال دوم، ش . 3
 .1326محرم  17، 53ھمان، ش . 4
 .47، ص 1362هللا نوري، تھران، نشر تاريخ ايران، چاپ اول،  ھما رضواني، لوايح آقا شیخ فضل. 5
 .1325الثاني  جمادي 4، 137؛ روزنامه مجلس، سال اول، ش 54ھمان، ص . 6
 .27آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 7
 .1325رجب  3، 156روزنامه مجلس، سال اول، ش . 8
 .1325رجب  17، 167ھمان، ش . 9

 .1325ذي حجه  3، 19ھمان، سال دوم، ش . 10
ــا در سیاســت .  محســن بھشــتي سرشــت. 11 ــش علم ــار(نق ــراض قاج ــا انق ــران، )از مشــروطه ت ، تھ
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 .199، ص 1380پژوھشكده امام خمیني، چاپ اول، 
 .33آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 12
 .36ھمان، ص . 13
میرزا حسیني تھراني،  الزم به ذكر است در اواخر ھمین دوره يكي از علماي سه گانه، يعني حاجي. 14

 .دار فاني را وداع گفت و تمامي امور به آخوندخراساني و عبدهللا مازندراني موكول گرديد
 .36آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 15
 .1326شعبان  17، 9، ش 16االسالم، كلكته، سال  مؤيد: المتین، مدير روزنامه حبل. 16
 .1326رمضان  2، 11ھمان، ش . 17
 .1326شوال  7، 16ش  ھمان،. 18
 .9، ش  اكبر، تبريز، سال سوم میرزا علي: روزنامه انجمن تبريز، مدير. 19
 .1326شوال  7، 17ھمان، ش . 20
 .1326شوال  21، 21ھمان، ش . 21
 .1326حجه  ذي 18، 34ھمان، ش . 22
 .40و آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص  1326حجه  ذي 30. 36ھمان، ش . 23
 .1327صفر  15، 5علي خراساني، اصفھان، سال دوم، ش  سید: روزنامه جھاد اكبر، مدير. 24
 .42آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 25
 .43ھمان، ص . 26
 .41ھمان، ص . 27
 .1326رمضان  23، 14المتین، سال شانزدھم، ش  روزنامه حبل. 28
 .1327الثاني  جمادي 2، 47ھمان، ش . 29
ــاري جمشــید كیــان. 30 ــاريخ بختی الســلطنه ســپھر، تھــران،  خــان ســردار اســعد و لسان قلي علي: فر، ت

 .460، ص 1378اساطیر، چاپ اول، 
 .1326شوال  21، 21روزنامه انجمن تبريز، سال سوم، ش . 31
 .روزنامه جھاد اكبر، ھمان. 32
 .1327صفر  1، 30المتین، سال شانزدھم، ش  روزنامه حبل. 33
 .1327الثاني  ربیع 10، 15روزنامه جھاد اكبر، سال دوم، ش . 34
 .1327صفر  6، 40روزنامه انجمن تبريز، سال سوم، ش . 35
 .38آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 36
 .1327قعده  ذي 14، 39روزنامه مجلس، سال سوم، ش . 37
 .1327االخر  ربیع 26، 45روزنامه انجمن تبريز، سال سوم، ش . 38
 .اين حضور نامیمون تا جنگ جھاني اول و وقوع انقالب بلشويكي در روسیه ادامه داشت. 39
 .1328قعده  ذي 24، 33روزنامه مجلس، سال چھارم، ش . 40
 .1328حجه  ذي 24، 44ھمان، ش . 41
 .117، ص 1359عبدالھادي حائري، تشیع و مشروطیت در ايران، تھران، امیركبیر، چاپ دوم، . 42
 .88آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 43
 .126ص  ھمان،. 44
 .1327رجب  16، 6روزنامه مجلس، سال سوم، ش . 45
 .1327شوال  24، 18المتین، سال ھفدھم، ش  روزنامه حبل. 46
 .1328االول  جمادي 6، 42المتین سال ھفدھم، ش  روزنامه حبل. 47
 .1327قعده  ذي 23، 20االسالم، تھران، سال سوم، ش  فخر: روزنامه تدوين، مدير. 48
 .1329رجب  4، 110روزنامه مجلس، سال چھارم، ش . 49
 .1326رمضان  23، 14ش  ھمان، سال شانزدھم،. 50
 .1328االول  جمادي 4، 113روزنامه مجلس، سال سوم، ش . 51
 .1328قعده  ذي 21، 40االسالم، اصفھان، سال دوم، ش  معین: رود، مدير روزنامه زاينده. 52
 .1329الثاني  ربیع 5، 75روزنامه مجلس، سال چھارم، ش . 53
 .1329رجب  9، 115 ش  ھمان،. 54
اين تلگراف امضاي آخوند خراساني را ندارد؛ چـرا  (1330االول   جمادي 12، 88سال پنجم، ش  ھمان،. 55

 ).كه پس از مرگ او صادر شد ه است
 .1327شعبان  26، 23ھمان، سال سوم، ش . 56
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 .1327ذي حجه  12، 53 ش  ھمان،. 57
 .1328رجب  11، 38ھمان، ش . 58
 .234ـ 9محسن بھشتي سرشت، ھمان، ص : ك. درباره سرگذشت اين ھیأت ر. 59
 12، 138، روزنامه مجلس سال چھـارم، ش 1329شعبان  22، 28رود، سال سوم، ش  روزنامه زاينده. 60

 .1329شعبان 
 .1328محرم  6، 63روزنامه مجلس، سال سوم، ش . 61
 .1328محرم  13، 116ابوالضیاء، تھران، سال اول، ش : روزنامه ايران نو، مدير. 62
 .75، قوچاني، ص 1328رجب  16، 140روزنامه مجلس، سال سوم، ش . 63
 .78آقا نجفي قوچاني، ھمان، ص . 64
 .1329شوال  28، 37روزنامه مجلس، سال پنجم، ش . 65
 . 1326رمضان  23، 14المتین، سال شانزدھم ش  روزنامه حبل. 66

 ، مرداد 35ماھنامه انديشه و تاريخ سیاسي ايران معاصر ، سال چھارم، شماره » زمانه«: منبع
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