
 

 نزاع متشرعھ و شیخیھ در كرمان
 
 

 آزیتا لقائي 
  

ھاي اولیه انقالب مشـروطه بـه  ق در زمان حکومت عزيزهللا میرزا ظفرالسلطنه بر کرمان شورشي به وقوع پیوست که از جمله جرقه1323در سال 
الدولـه بھــره  اعتراض به حوادث کرمان زمینه مناسبي براي اتحاد روحانیون تھران فراھم آورد که از آن در جھت تعمیــق مبــارزه بـا عین. آيد شمار مي

 . الدوله بر کرمان جست و جو کرد ھاي اين شورش را بايد در دوره حکومت علینقي میرزا رکن ريشه. جستند
 

مردم . ق به حکومت کرمان منصوب شد و از ھمان ابتدا مردم با حکومت او به مخالفت برخاسـتند1322الدوله در سال  رکن علــت اصـلي نارضـايتي 
ھـا و  او امیراالمـرا را بـراي وصـول مالیات. الدوله کارھاي مھم شھر را به خوانین ابراھیمیه سپرد و موجب قدرت گیري شـیخیه شـد اين بود که رکن

 . مختارالملک را به سمت کالنتر کرمان تعیین کرد، ھر دوي آنھا از ابراھیمیه بودند
 

ابراھیمیان از بازماندگان ابراھیم خان ظھیرالدولـه پسـرعموي فتحعلـي شـاه و پــدر حــاج کـريم خــان . ھا را برانگیخت انتصاب اين افراد خشم وکیلي
کرماني بنیانگذار شیخي ھاي کريم خاني کرمان بودند، که سالھا بر کرمان حکومت کردند و صاحب قدرت و ثروت و نفـوذ فراوانــي در منطقـه بــوده 

ھـا و  وکیلي. الملک بودند که او نیز براي مدتي حکومت کرمان را در اختیار داشـت ھا نیز از نوادگان میرزا محمداسماعیل خان نوري وکیل وکیلي. اند
الدوله در تفويض کامل قــدرت بـه يکـي از ايـن دو  آمدند بنابراين اقدام رکن ھا دو خاندان متنفذ کرمان بودند که رقیب يکديگر به حساب مي ابراھیمي

 . خانواده موجب نارضايي خانواده ديگر شد
 

الدوله و بـا حمايـت و ھمراھــي  الحکومه، رئیس نظام و سرتیپ توپخانه بود با ھمدستي موثق السلطنه که سالھا نايب خوانین وکیلي از جمله عدل
یل  الممالک نايب هللا شـھاب امـان. الدوله پرداختنــد سادات میرزا حسین خاني به دسیسه چیني براي حکومت رکن به دل الحکومـه کرمــان ھـم کـه 

مان شــکايت مي هللا  آيـت. کـرد رياست امیراالمرا معزول شده بود در جناح مخالفان قرار داشت و ھر روز به تھران تلگراف زده از اوضاع نابسـامان کر
الدوله حــاکم کرمــان بـود نــزد محمـدعلي مـیرزا  سید محمد طباطبايي شکايات واصله از کرمان را توسط عزيزهللا میرزا ظفرالسلطنه که پیش از رکن

عزل و  ولیعھد فرستاد که در مدت سفر مظفرالدين شاه به فرنگ اداره مملکت به عھده او بود در نتیجه اين شکايات، رکن الدوله ناچـار امیراالمـرا را 
قرار شد مجلسي . الملک برادر خود واگذار کرد اما او ھم دو سه روزي بیشتر بر اين مسند دوام نیاورد و استعفا داد نايب االيالگي کرمان را به عین

و دو سه نفر ديگر تشکیل و اداره امور کرمان به آنھا واگذار شود، امــا ايـن تــدبیر ھـم ) از ابراھیمیه(، امیراالمرا )ھا از وکیلي(السلطنه  مرکب از عدل
 . سودي نبخشید

 
وکیلـي ھـا ھـم از او . در اين زمان شخصي به نام شیخ بحريني که واعظي توانمند بود، وارد کرمان شد و در منابر به بـدگويي از شـیخیه پرداخــت

شـیخ بحريــني را شـبانه دسـتگیر کردنـد و بــه راورد در . الدوله دستور تبعید او را صادر کرد چون سخنان او ايجاد آشوب مي کرد رکن. حمايت کردند
ین بـر اعتبـار شـیخ . نزديکي کرمان فرستادند با انتشار خبر تبعید او مردم کرمان برآشـفتند و حکومـت را مجبـور کردنـد شـیخ را بازگردانـد وايـن چن

هللا حاج آقا احمد پـس از چھــارده سـال تحصـیل  هللا حاج ابوجعفر و نواده آيت در ھمین ھنگام حاج میرزا محمدرضا فرزند آيت. بحريني نیز افزوده شد
هللا مـال  او نـیز در نجـف از شــاگردان آيــت. پدر و جد او نزديک بـه يـک قــرن مرجـع تقلیــد مـردم کرمـان بودنــد. در اصفھان و عتبات به کرمان بازگشت

صادر  محمدکاظم خراساني و آيت جع عظــام معتــبر آن روزگـار در مـورد او  هللا سید محمدکاظم طباطبايي بود و حدود ده مجوز اجتھــاد از سـوي مرا
کان ھـاي . در بازگشت به کرمان استقبال شاياني از او به عمل آمد. شده بود سالخوردگان و جوانــان و زنــان بـه اسـتقبالش شـتافتند و چنـد روز د

 . ورود او با اوج گیري درگیري ھاي متشرعه و شیخیه ھمزمان بود. رفتند شھر بسته بود و مردم به زيارت حاج محمدرضا مجتھد مي
 

حاج شیخ محمدرضا از موقعیت اسـتفاده کــرد و امامـت مسـجد . هللا حاج محمدرضا از متشرعه و عزل امیراالمر بر قدرت متشرعه افزود حمايت آيت
مدرســه محمــد ابــراھیم خــاني در بــازار قیصــريه را کــه داراي موقوفــه بــود و ســالھا در اختیــار شــیخیه قـرار داشــت بــه پســرعمه اش آقـاي شــیخ 

میان شـیخیه و متشـرعه بـر سـر ايـن . ھا حاضر نشدند به سادگي مسجد را به شیخ محمدصادق واگذار کنند محمدصادق واگذار کرد، اما شیخي
مسجد درگیري روي داد و فراشان حکومتي ناچار به مداخله شدند و مردم فرار کردند، در ايـن حیـن بــه مـنزل حـاج محمـد خـان مقتـداي شـیخیان 

چھل نفر درايـن درگـیري بـه قتـل . از اين رو به سوي مردم تیراندازي کردند. رسیدند و مستحفظین او گمان کردند مردم قصد حمله به خانه را دارند
 . رسیدند

 
الدولـه حــاکم کرمــان بـود،  السـلطنه کـه پیـش از رکنظفر. الدوله را صادر کــرد خبر وقايع کرمان در اروپا به مظفرالدين شاه رسید و دستور عزل رکن

هللا سـید محمــد  هللا ســید محمـد طباطبـايي رفـت و آيـت ظفرالسلطنه يک روز قبل از عزيمت به کرمان نزد آيت. دوباره به حکومت آنجا منصوب شد
طباطبايي به او يادآور شد که؛ براي خدمت به ملت با ھم عھد بسته اند، بنابراين در حکومت کرمان راه عدل و انصاف پیش گیرد و بــا علمـاي آنجــا 

اي  ظفرالسلطنه با موافقت علماي تھران و رضايت مردم کرمان که از حکومت پیشین او خـاطره. خصوصا حاج محمدرضا به طريق دوستي رفتار کند
 . ق وارد کرمان شد1323خوش داشتند در اواخر رجب 

 
الســلطنه را بـه  مختارالملک را از کالنتري عـزل کـرد و عدل. ھا را جايگزين آنھا کرد ظفرالسلطنه از ابتداي ورودش شیخیه را از کارھا برکنار و وکیلي

بارز را بــه علـي خــان . جاي او نشاند و براي حکومت شھرھاي کرمان از وکیلي ھا استفاده کرد حکومت رودبار را به رستم خــان، جیرفــت و جبـال 
ھم بــه فرزنـد خـود  نیابــت ايالـت و رياسـت عدالت. الملـک بودنـد الدوله و سیرجان را به علي خــان داد، کـه ھــر سـه از اوالد وکیل محتشم خانـه را 
ظفرالسلطنه در اولین مالقات با علماي کرمان اعالم کرد که اگر خالف قاعده از رعیت سـر زد مـورد مؤاخـذه سـخت . السلطان تفويض کرد حشمت

 ." من ھمه جور مأموريت درباره اھل کرمان دارم، از کشتن، از بستن و زنجیر کردن و اخراج بلد نمودن، ھمه اينھا را مأمورم. "خواھند شد
 

بنده نه مالي دارم که از جھت مالم : "هللا حاج شیخ محمدرضا مجتھد نیز به صراحت در مقابل تھديدھاي ظفرالسلطنه اعالم موضع کرد و گفت آيت
عبــث نـه مـرا از شـاه بترسـانید نـه از حــاکم، . بترسم از دولت نه ملکي دارم، نه خانه اي، امروز نه کاري دست کسي دارم، نه از کسي پروا دارم

 ." ترسم بنده از اين قجروھا نمي
 

اي به محله يھوديـان حملــه کردنـد و خـم  عده. هللا حاج شیخ محمدرضا شد اي روي داد که منجر به رويارويي ظفرالسلطنه و آيت در اين میان واقعه
ظفرالسلطنه براي مذاکره درباره اين حکم، . ھاي شراب آنھا را شکستند و اعالم کردند که به حکم حاج شیخ محمدرضا مجتھد اين کار را کرده ايم

هللا شیخ محمدرضا مجتھـد  دو روز بعد آيت. اي حاصل نشد هللا شیخ محمدرضا مجتھد فرستاد، اما نتیجه السلطنه و معتضد ديوان را به نزد آيت عدل
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خروج ايشـان از شـھر شـدند.  تصمیم گرفت کرمان را به قصد مشھد ترک کند عـده اي از . ولي حدود ده ھزار نفر از مردم کرمان جمع شده و مانع 
. الدوله نزد ظفرالسلطنه چنین وانمود کردند که مردم علیه حکومت شوريده اند و رھبر آنھا نیز حاج شیخ محمدرضا مجتھد اسـت جمله برادران رکن

ظفرالسلطنه ابتدا سعي کرد شورش مردم را با مذاکره خاتمه دھد اما نماينده او که براي مذاکره اعـزام شــده بــود نتوانسـت در انجــام مأموريتـش 
آنھا نیز بي محابا به مـردم . الدوله برادران رکن الدوله اختیار تام داد تا شورش را فرو نشانند الملک و عدل ظفرالسلطنه به عین. موفقیت کسب کند

هللا را دستگیر کردنــد و بـا وضـعي مـوھن بـه  هللا شیخ محمدرضا مجتھد و پسرعمه او شیخ محمد صادق و چند تن از ياران نزديک آيت تاختند و آيت
نزده بودنـد کــه بــا مداخلـه سـران سـپاه از ايـن کــار منصـرف  ارگ دولت بردند و در آنجا آنھا را به چوب بستند تا شالق بزنند، اما چند ضربه بیشـتر 

 . هللا حاج محمدرضا و پسرعمه اش را به بم تبعید کردند سپس آيت. شدند
 

ظفرالســلطنه اظھـار . هللا خود را به ظفرالسلطنه رساندند و شرح مــاوقع را دادنـد با انتشار خبر دستگیري آنھا علماي کرمان خصوصا دو عموي آيت
چار آشـوب . هللا را به کرمان بازگردانند الدوله را مقصر اين قضیه دانست و دستور داد که آيت ندامت کرد و برادران رکن از فرداي ان روز شھر کرمان د

. ھیچ يک از علما به منبر و مسجد نرفتند بجز حاج محمدخان مقتداي شیخیه که او ھم بر اثر فشار مردم ناچار شد شھر را ترک کند. شديدي شد
هللا بھبھاني با ھــم عھـد  هللا طباطبايي و آيت آيت. هللا حاج محمدرضا مجتھد در تھران موجب خشم علماي تھران شد انعکاس خبر چوب خوردن آيت

 . الدوله مذاکره کند هللا نوري ھم وعده داد که دراين باره با عین هللا شیخ فضل بستند که در مقابل چنین توھیني بايستند آيت
 

در کرمـان . در تمام ماه رمضان علماي تھران در مساجد درباره واقعه کرمان صحبت کردند و دولــت را بـراي عـزل ظفرالسـلطنه در فشــار قـرار دادنـد
الدولـه،  مردم اواخر ماه رمضان به خانه ظفرالسلطنه حمله کردند و قصد کشتن او را داشــتند کـه فـرار کـرد در نتیجــه مسـاعي علمـاي تھــران عین

دستور عزل ظفرالسلطنه را صادر کرد و از آيت هللا حاج شیخ محمدرضا مجتھد تقاضا کرد به کرمان بازگردد، اما او راھي مشھد شد و در آنجا مردم 
 . استقبال بي نظیري از او به عمل آوردند

 
اعضـاي . الدوله کرده و از او به دلیل انتصاب حکام ظالم انتقاد کننــد واقعه کرمان فرصتي بود براي علماي تھران تا نوک تیز حمالتشان را متوجه عین

عزل ظفرالسلطنه نشان داد که با اتحـاد و . انجمن ھاي مخفي نیز در رساندن اخبار کرمان وايجاد ارتباط منظم میان علماي تھران فعال عمل کردند
  .الدوله را وادار به عقب نشیني کرد و در نتیجه پیروزي مھمي براي علماي تھران به حساب آمد توان عین پیگیري مي
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