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 ها در عصر مشروطه جريان آزاديخواهي كرماني
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و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان  استاديار گروه علوم سياسي دانشكده ادبيات

)17/11/89: تاريخ تصويب–14/5/89: تاريخ دريافت(

: چكيده

اجتماعي در ايـران معاصـر اسـت كـه بـا- تحوالت سياسيترين انقالب مشروطه يكي از مهم

و اندي سال از آن هنوز نانوشته هاي بسيار دربـاره آن وجـود دارد كـه  وجود گذشت بيش از صد

از جمله اين مباحث مي توان به نقش آيت اهللا مالمحمـد جعفـر. چندان به بحث گذاشته نشده است 

و در اين مقال. ملقب به شيخ العلما اشاره كرد  ه به بررسي تأثير شيخ العلمـا بـر رونـد آزاديخـواهي

و استبدادستيزي شخصيت هاي كرماني عصر مشروطه نظير ميرزاآقاخان، ناظم االسالم، مجداالسـالم

.استشده شيخ احمد روحي پرداخته 

::واژگان كليديواژگان كليدي
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 مقدمه

ش يكي از نقاط عطف تاريخ معاصـر ايـران محـسوب.هـ1285سال انقالب مشروطه در

و يـا طبقـات مختلـف جامعـة آن روز مي و نقشي كه اقشار كه در ارتباط با علل وقوع آن شود

و ساير اياالت ايفا  و بازاريان ساكن در تهران و اند كتاب كردهايران اعم از علما، روشنفكران هـا

دريمقاالت به رشته تأليف تـاريخ با مطالعه برخي از ايـن آثـار از جملـه كتـاب. آمده است چند

 تاريخ مشروطيت كسروي، تاريخ مشروطه مهدي ملك؛ناظم االسالم كرماني اثر بيداري ايرانيان 

و تاريخ مشروطه ايران نوشته ادوارد براون چنين بر مي و زاده آيـد كـه همگـام بـا روشـنفكران

ك  و اصفهان، چنانكـه. هاي مشروطه خواهي بـوده اسـت رمان نيز از كانون علما در تهران، تبريز

: نويسد احمد كسروي در كتاب تاريخ مشروطيت مي

مي« و اتفاقات در طول مبارزه كه مشروطيت خـواهي، از مجموع حوادث توان نتيجه گرفت

گ  و تبريز پيش برد آن را به عهـده و ابتدا از كرمان آغاز گرديد، تهران آن را به ثمر نشاند رفـت

)1: 1383 ايرانپور،(»از آن پاسداري كرد

 بـه وسـيله110آري، پيش از آنكه انجمن مخفي مشروطه خواهان كرمان با عنوان انجمـن

و تعـداد و با همكاري ناظم التجار، ميرزا شهاب، آقا سيد جواد معلم ازيحاج غفارخان  ديگـر

ايرانپور،(و حاكميت قانون آغاز كند آزاديخواهان كار خود را در جهت بسط انديشه آزاديخواهي

و رخدادهايي هستيم كه جريان مبارزه با حكومـت را وارد؛)52-51: 1383  در كرمان شاهد وقايع

و. كرد جديد اي مرحله و ايـادي اسـتبداد به تقابل بين آزاديخواهـان از جمله اين رخدادها كه

. اهللا ميرزا محمدرضـا مجتهـد اسـت بروز قيام مردم شهر كرمان انجاميد واقعه چوب زدن آيت 

و در اين درخصوص چگونگي اين رويداد در كتاب هاي مرتبط با تاريخ كرمان بسيار گفته شده

و اجتمـاعي آن روز  و ارتبـاط آن بـا فـضاي سياسـي مـذهبي به نكاتي در اين خصوص مجال

. شود كرمان اشاره مي

ك،در دوره حكومت مظفر الدين شاه ؛ه در محل بازار كرمـان قـرار داشـت مسجد بازار شاه

ي شيخيه بود فرقه اي كه شيخ محمد كريم خـان فرزنـد ابـراهيم خـان-سالها در دست طايفه

 پس از عزل امير االمـرا كـه طرفـدار.-ظهير الدوله شاگرد شيخ احمد احسايي بنيانگذار آن بود 

مح. نهاد قدرت شيخيه رو به زوال؛شيخيه بود مدرضـا از مجتهـدين وقـت لذا آيـت اهللا ميـرزا

به پسر عمه  و امامت مسجد را ي خويش آقا سيد محمد صـادق كرمان فرصت را غنيمت شمرد

و تعدادي. واگذار كرد و طرفداران آيت اهللا نزاع سختي درگيرد اين اقدام باعث شد بين شيخيه
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و مجروح شوند شد. كشته ، وليعهـد محمدعلي ميـرزاي؛وقتي خبر اين واقعه به تهران تلگراف

و به جاي وي ظفـر الـسلطنه را منـصوب كـرد در دوره. ركن الدوله حاكم وقت كرمان را عزل

منجر عمال حكومت يلهوسبحكومت ظفر السلطنه مسائلي پيش آمد كه به چوب زدن آيت اهللا 

و آشوب در شهر بر پا گرديد. شد به منظـور. وقتي اين موضوع در شهر منتشر شد هيجان علما

و هـيچ اعتراض  و ابراز پشتيباني از آيت اهللا از حضور در مساجد خودداري كردند به حكومت

. كدام در اقامه نماز جماعت حاضر نشدند

و مجداالسـالم بـه اطـالع جريان چوب خوردن آيت اهللا ميرزا محمدرضا را ناظم االسـالم

ب  كه باعث شد يكي از علماي طراز اول تهران رساندند ايـن. رآشفته شـود سيد محمد طباطبايي

كه مصادف با ايام قدر ماه رمضان بود   باعث شد وعاظ در مساجد دربـاره واقعـه كرمـان،واقعه

گ و ظلم حكام سخن گويندفتهسخن .)66:ايرانپور، همان(و به بهانه آن از ستم ديوانيان

ا يكي از مصاديق پيشتازي كرمانيان در جريان سلسله وقايعي ست كه به البته اين حادثه تنها

كه اين وقايع پيش آيد، كرماني ها در فـراهم آوردن؛ انقالب مشروطه منجر شد  چه پيش از آن

. ممتازايفا كردنديمباني ذهني آن نيز نقش

 طرح مسأله-1

و نقش كرماني ها در انقالب مشروطه تنها محدود بـه اقـدامات آيـت محمدرضـا مجتهـد

و ايـادي آن در از ديار كرمان افرا. چوب زدن وي نيست  و سـتم حكومـت د بسيار عليـه ظلـم

كه ازجمله آنها مي و شخصيت تأثيرگـذار كرمان علم مخالفت برداشتند توان به چهار روشنفكر

به ويژه نهضت مشروطيت ملت ايران اشـارهو فراموش نشدني در تاريخ سياسي دوره  ي قاجار

و پيروزي اين و اقداماتشان در بروز ميـرزا آقاخـان: نهـضت قابـل اعتناسـت كرد كه نوشته ها

و مجداالسالم كرماني . كرماني، شيخ احمد روحي، ناظم االسالم كرماني

را–عالوه بر اين افـراد كـه شـعاع علمكردشـان محـيط سياسـي  اجتمـاعي ايـران آن روز

.ند ديگر نيز بودند كه چراغ مبارزه عليه اسبتداد را در كرمان روشن نگه داشـتي افراد؛درنورديد

بـود كـه دكتـر) همداماد حاج ميرزا محمدرضا مجتهـد(از جمله اين افراد، ناظم التجار كرماني

: نويسد مهدي ملك زاده در كتاب تاريخ انقالب مشروطيت درباره وي مي

و سـري پـر« و انقالبي حقيقي بـود كه يكي از مشروطه خواهان واقعي ناظم التجار كرماني

ش  به اتفاق ميرزا وحاجي نايب، زمام اموركرمان را در دسـت) پدر دكتر بقايي(هاب شور داشت
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و براي حمايت از مشروطيت يك قـشون و رهبري مشروطه خواهان را عهده دار شدند گرفتند

.)1358:235ملك زاده،(»ملي تشكيل دادند

و تأثير كرماني از در خصوص نقش ها در انقالب مشروطيت مطالب بسيار گفته شده اسـت

از احمد كسروي در كتاب تاريخ مشروطيت بر اين نكتـه تأكيـد مـي جمله كنـد كـه مـشروطه

به حادثه چوب زدن آيـت اهللا ميـرزا. كرمان آغاز شد  ناظم االسالم نيز در تاريخ بيداري ايرانيان

و واكنشهايي  ميامحمدرضا مجتهد در كند شاره برخـي. تهران بـه دنبـال داشـت كه اين واقعه

به عنوان ديگر نظير دكت  ر صادق زيباكالم به نقش ميرزا رضاي كرماني در ترور ناصر الدين شاه

و عقـب نـشيني و روي كار آمدن مظفر الـدين شـاه مقدمه فرو ريختن اقتدار حكومت قاجاريه

و مدرنيته،(وي در مقابل آزاديخواهان اشاره دارد  .)406: 1379زيبا كالم، سنت

كه در اينجا پيش مي كه علت مخالفت برخي از شخصيت هاي كرماني آيد سؤالي اين است

در) دوره ناصر الدين شـاه(و پيوستن آنها به جرگه مخالفين حكومت وقت  چـه بـوده اسـت؟

واقع چه عامل يا عواملي در اين زمينه تأثيرگذار بوده اند؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال برخـي بـه 

به حادثه تاريخي سركو   آقـا محمـدخان بوسـيلهب مردم كرمـان ذهنيت باقي مانده مردم نسبت

در«چنانكه محمد ايرانپور مؤلف كتاب. كنند اشاره مي در پيش گفتار» نهضت مشروطيت كرمان

در«:خود آورده است  به خاطر پايمردي در مردم كرمان و مقاومـت حمايـت از شـاهزاده زنـد

اين غضب طبعـاً بـه. برابر آغامحمدخان قاجار هميشه مغضوب سياست دولت مركزي بوده اند 

و اخذ ماليـات  هـاي گونـاگون از قبيـل ماليـات چـوب، صورت اختيارات حكام درتيول بندي

و ساير بي ادبي .»هاي زمان بر مردم تحميل شده استتامالي ماليات

ازهكند كه مردم كرمان در تمام دور نامبرده تأكيد مي و مركـز نـشينان سلطنت قاجار مركـز

و ستم نصيبي  ميجز قهر و حكمراناني كه بدين ديار قدم و نداشتند گذاشتند با نهايت قـساوت

و تـأمين  و ثـروت و بيـشترين هـم خـود را در راه كـسب مـال بيدادگري با مردم رفتار كـرده

و هوس خواسته و چنان عرصه را بر مردم تنگ كرده بودنـد كـه ها به كار انداخته هاي شخصي

. هيچ كس را جرأت حرف زدن نبود

و مسالمت جو را چون شـير بـه طغيـان وي معتقد است همين ستم ها، يكباره جوانان آرام

و استقرار نظـامي  به جان آمده را در راه برافكندن حكومت فردي و و ملتي ستم كشيده درآورد

و ايجاد جامعه اي مترقي به دنبال خود كشاند .)17:همان( قانوني
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ن،برخالف استدالل آقاي ايرانپور  سياسـت دولـت مركـزي ايـران در دوره رسـد ظر مـيبه

و مـنش حكـام تاريخي مورد بحث در قبال كرماني ها تحت تأثير روحيه، و شخـصيت اخالق

ر محلي بوده است تا   در ايالت كرمان نيـز همچـون.ثابت دربار قاجاريه در تهراناهبرد ناشي از

و در دورهياصفهان يا فارس در يك دوره شاهد حاكم  غيـر مـستبدياي ديگر حـاكم ستمگر

به كرمان از چنانكه در كتاب. ايم بوده جمله كتاب محمدعلي خـان وزيـري هاي تاريخي مربوط

و جغرافياي كرمان«تحت عنوان  به ناصر الدولـه بعنـوان» تاريخ از حميد ميرزا فرمانفرما ملقب

،ناصر الـدين شـاه اين در حالي است كه در اواخر دوره سلطنت. حاكمي ستمگر ياد شده است 

به نام عالء الملك بوده است كـه در» آرنولـد هنـري سـاويج لنـدور«حاكم ايالت كرمان فردي

و» ايران در آستانه مشروطيت«سفرنامة خود تحت عنوان كه اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي

و مدتي هم در كرمان بوده در خصوص وي مي :سدنوي اقتصادي را نيز مورد بررسي قرار داده

و تـشريفاتي« عالء الملك كه مدتهاي مديد در اروپا زندگي كرده با همه مقامـات توخـالي

يكي دو نوكر خود در خيابان.كه در مناصب باالي ايران قرارگرفته اند تفاوت دارد  هاي شـهر با

و زماني پياده به بازديد كوچك. رود راه مي  كه بـه سـختي پردازدميترين نقطه شهر گاه سواره

مييكس و برعكس احترام مردم ديگر ازحاكم شهر نمي. رود ديگر آنجا اويترسند  شديد بـراي

از.ند هست قائل به تازگي به اين مقام منـصوب شـده صـاحب رفتـاري مناسـب، حـاكي كه وي

و عادالنه حكومت مي و توجه است .)300: 1388ساويج لندور،(»كند مهرباني، دقت

و بيشتر حكام محلي به ديده رعيت البته بي گمان حكامي نظي ر عالء الملك استثناء بوده اند

و شواهدي كه در اين،با وجود. اند نگريستهبه مردم مي مي،كتاب وزيري آمده قرائن دهـد نشان

راكه حكام ايالت كرمان در دوره فتحعلي  كه با آباداني كرمـان جراحتـي شاه سعي وافر داشتند

نه اينكـه خـصومت دائمـي. دخان ايجاد شده بود اندكي ترميم كنندكه در نتيجه حمله آقا محم 

و دربار قاجار باشد . عليه كرماني ها سياست ثابت دولت مركزي

جمله ناظم االسالم كرماني واقعه چوب خوردن آيت اهللا ميرزا برخي ديگر از نويسندگان از

و مسجد را موجـب دگرگـو  و اعتراض مردم در تلگراف خانه ني فكـري در مـردم محمدرضا

.)238-284: تاريخ بيداري ايرانيان(دانند كرمان مي

از،در اين ارتباط و پـي گيـري موضـوع  هر چند جريان اهانت به آيت اهللا ميرزا محمدرضا

و بازتاب آن در ديگر نقاط كشور باالخص تهران، تأثير  بـه سـزا در افكـاريطرف مردم كرمان
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و بيداري ديـار؛ ادامه خواهد آمد عمومي داشت اما همانطوري كه در  آغاز نهضت آزاديخواهي

. گردد كرمان به پيش از اين واقعه بر مي

برخي ديگر از محققين تاريخ كرمان بـه تـأثير سـيد جمـال الـدين اسـدآبادي بـر نهـضت

و شخصيت  براي اثبات اين مدعا نيز داليـل. هاي آزاديخواه كرماني اشاره كرده اند آزاديخواهي

كه در كتابو قرا  به آن بسيار اشاره شده است ئن فراوان در دست است  از جملـه.هاي تاريخي

و قتل ناصرالدين شاه و همينطـور بوسيلهتحريك ميرزا رضاي كرماني جهت ترور  سيد جمـال

و آقاخان كرماني در استانبول . همكاري سيد جمال با شيخ احمد روحي

بـه خـاطره علـي اكبـر» كرمان در گـذر تـاريخ«آقاي سيد محمدعلي گالب زاده در كتاب

مي  در«:كند صنعتي از مالقات با سيد جمال الدين در استامبول اشاره حاجي علي اكبـر صـنعتي

و شيخ احمـد روحـي بـه حـضور سـيد جمـال  معيت بعضي از دوستانش مثل آقاخان كرماني

مي. رود مي مـ سيد از او سؤال ايـد؟ جـوابا آمـده كند مگر شما اهل سياست هستيد كـه پـيش

مي: دهد مي مي نه، عبادت جز خـدمت: گويد خواهم در خدمت شما عبادت كنم، سيد درجواب

و سـعي كـن اسـالم را از ريـشه  و آنجا را ميدان مبارزه قرار بده به كرمان بر گرد خلق نيست،

ـ  و ب و برايشان سـرپناهي فـراهم كـن و كنار جمع كن ه سازي، اطفال بي سرپرست را از گوشه

و ناداني است آنها تعليم بده، چون تمام بدبختي .)1384:65زاده، گالب(»هاي ما از جهل

و همكاري نزديك بين آزاديخواهان كرماني با سيد جمال وجـود داشـت ؛هر چند جلسات

و شـيخ احمـد اما آغاز فعاليت برخي از شخصيت هاي آزاديخـواه كرمـاني نظيـر ميرزاآقاخـان

كه درآثار مربـوط بـه انقـالب مـشروطه روحي تحت تأثير سيد  به گواهي آنچه و جمال نبوده

و شيخ احمد در استامبول كه علت آن بيم از دستگير شدن در ايـران  آمده است حضور آقاخان

به پيش از آغاز همكاري آنها باسيد جمال الدين بر مي . گرددو لذا مهاجرت به آنجا بوده

كه گفت به آنچه و يـا بـه عبـارتي اسـتبداد؛ه شد بنابراين با توجه  آغاز نهضت آزاديخـواهي

به پيش از واقعه چوب زدن آيت اهللا ميـرزا محمدرضـا ستيزي برخي از شخصيت هاي كرماني

مي  و همكاري با سيد جمال الدين اسدآبادي بر  همانطور كـه اشـاره شـد ادعـاي.گردد مجتهد

 قـانع كننـده بـه علـت مخالفـتيسخت گيري عمدي دربار وقت عليه مردم كرمان نيز پاسـخ

رو.ستكرماني ها با حكومت ني  عوامـل مـوثر در شـكل گيـري نهـضت آزاديخـواهي،از اين

مي. اي ديگر جستجو كرد عرصهدردها را باي كرماني وبه نظر رسد مروري بر چگونگي تعلـيم

و دينـي آن دوره مـ  و تحوالت فكـري و افكار توانـديتربيت شخصيت هاي تأثيرگذار كرماني
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به يـافتن پاسـخي قـانع كننـده يـاري و ما را در نيل و پيچيدگي موضوع كاسته مقداري ازابهام

. ببخشد

در آستانه انقالب مشروطيت-2  شخصيت هاي آزاديخواه كرماني

 اجتماعي ايران در عصر مشروطيت نـشان–مروري در كتابهاي مربوط به تحوالت سياسي

كه مي ب7دهد يش از ديگر هموطنان خود در جريان نهضت ضـد اسـتبدادي شخصيت كرماني

از. در دوره قاجار نقش داشته اند  آقاخان كرماني، شيخ احمد روحـي، ميـرزا: اين افراد عبارتند

و نـاظم  رضاي كرماني، ناظم االسالم كرماني، مجداالسالم كرماني، آيـت اهللا ميـرزا محمدرضـا

. التجار كرماني

به مع و تربيـت آنهـا پرداختـه در اينجا ابتدا و نيز چگونگي تعليم  مـي شـود؛ رفي اين افراد

كه مي .تواند ما را در يافتن پاسخ سؤال اصلي ياري رساند نكاتي

به ميرزا آقا خـان كرمـاني،: ميرزا آقاخان كرماني*  1314-1270(ميرزا عبدالحسين معروف

را. كرمان بودهاي بردسير فرزند ميرزا عبدالرحيم مشيزي، از خان)ق.هـ و نوشـتن وي خواندن

و  و اصول، حـديث و در آنجا فقه و براي ادامه تحصيالت راهي كرمان شد در بردسير آموخت

و عرفـان آموخـت  و نحل، رياضيات، طب، نجوم، منطق، حكمت  معـروف. روايت، تاريخ ملل

به شيخ العلما بـودهترين استاد وي در اين دور  1302در سـال.، مالمحمد جعفر كرماني ملقب

به اصـفهان رفـت)ش. هـ 1263(هجري قمري و . با شيخ احمد روحي از كرمان هجرت كرد

س به اصفهان همراه با تشكيل يك و خصوصي شد كـه بـاني آن محرمانه جلسات لسلهورود او

؛از ديگـر حاضـران در ايـن جلـسات. ميرزا هادي دولت آبادي نماينده صبح ازل در ايران بـود

و سـيد جمـال واعـظ اصـفهاني پـدر حاج مير زا نصر اهللا بهشتي ملقـب بـه ملـك المتكلمـين

مي1303در. محمدعلي جمال زاده بودند  و بـه همـراه در آنجا نتوانست اما رودبه تهران بمانـد

به استامبول هجرت كرد  و به رشت رفت سپس مجبور به ترك آنجا شد : 1388كـردي،(شيخ احمد

دي.)415 به قبـرس. دار با مدعي نيابت باب، صبح ازل راهي قبرس شدندپس از مدتي براي سفر

و شيخ احمد با دختران صبح ازل بود  گرچه پس از بازگشت بـه. همراه با ازدواج ميرزا آقاخان

ق 1310در. استانبول اين دو ازدواج به جدايي انجاميد  كـه سـيد جمـال)ش. هــ1271( هـ

به دعوت سلطان عبد   همكـاري ميـان؛رود الحميـد عثمـاني بـه اسـتامبول مـي الدين اسدآبادي،

و شيخ احمد با سيد جمال آغاز مي . شود آقاخان
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شد. هـ 1272وي در سال: شيخ احمد روحي* را.ق در شهر كرمان زاده تحصيالت اوليه

و حديث در همان شهر نـزد پـدر خـود مالمحمـد باب در  و اصول و فقه مقدماتي علوم عربي

به  به اتمام رسانيد جعفر ملقب در.)274: همان( شيخ العلماء كه اشاره شد با. هـ 1302همانطور ق

و در اين به استامبول رفت و سپس و رشت و از آنجا به تهران به اصفهان ميرزا آقاخان كرماني

و شاعري زبردست بـود. شهر رحل اقامت افكند  زبانهـاي انگليـسي،. وي فردي اديب، سخنور

ا  و تركي و با هكاري ميرزا حبيب اصفهاني چندين كتاب ازجمله فرانسه ستامبولي را فرا گرفت

وي در اسـتامبول بـه همـراه. حاجي باباي اصفهاني اثر جيمز موريه را به فارسـي ترجمـه كـرد 

و  و عـراق و ارسـال نامـه بـه اطـراف ايـران و سيد جمال الـدين بـه تبليغـات آقاخان كرماني

و حكومت استبدادي ايران پرداختنـدنعليهبرانگيختن مراجع شيعه  : 1388دانـشور،(اصر الدين شاه

228(.

و مؤلفان معروف كرمان در نيمه: ناظم االسالم كرماني* ي دوم قرن سـيزدهم وي از فضال

و نام پدرش علي است. است در. نامش محمد از.ق در كرمان متولـد شـد. هـ 1280او پـس

و شـرح فراگيري مقدمات علوم ادبي پارسي  و تحـصيل منطـق و اصول در كرمان و عربي، فقه

و در مجلـس درس ميـرزا28اشارات در محضر ميرزا آقاخان كرماني در به تهران آمـد  سالگي

و بـا پـيش آمـدن به تحصيل حكمت الهي پرداخـت و سيد شهاب الدين شيرازي حسن جلوه

و برخاستن زمزمه آزاديخواهي  و انحصار تنباكو ي رژي در شمار طـالب تجـددخواه در واقعه

به نام  و كتاب معروف خود را و اسـناد» تاريخ بيداري ايرانيان«آمد به اتكاء مشاهدات شخصي

را كـه آيـت اهللا آقـا سـيد محمـد» مدرسه اسـالم«ناظم االسالم سالها نظامت.دقيق تأليف كرد

و از همــين روي لقــب نــاظم االســال م را بــه او طباطبــايي موســس آن بــود بــر عهــده داشــت

از.)430-431:كردي، همان(دادند كه وي  البته آقاي مجيد نيك پور در شرح حال ايشان چنين آورده

.)125: 1383نيك پور،(شاگردان حاج شيخ ابوجعفر بوده است

در؛ق در كرمان متولد شـد.هـ1288در سال: مجداالسالم كرماني*  تحـصيالت خـود را

ت و اصفهان گذرانيد به درجه اجتهاد رسـيد كرمان كر.ا و اصـفهان مـ تحـصيالت خـود را در ان

:1384گـالب زاده،(در كرمان از شاگردان آخوند مال جعفر پدر شـيخ احمـد روحـي بـود. گذرانيد

و سيد جمال الدين واعظ مدرسه اي براي اطفـال.)131 در اصفهان به همراهي ملك المتكلمين

كه دوامي نيافت   از طالب تحت فرماندهي يكي از پيـشوايان مـذهبي زيرا جمعي؛تأسيس كرد

و مدرسـه را و شاگردان را تا حد توان كتك زده و معلمان به مدرسه هجوم برده، مدير اصفهان
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به ترويج جرائد فارسي همچون ثريا، پرورش، حبـل المتـين،. بستند وي براي تنوير افكار عامه

و  مي پرداخت...حكمت كه مورد تعقيب والـي اين.شد كه در خارج چاپ اقدامات باعث شد

و مجـد» ظل السلطان«اصفهان  و امام جمعه اصفهان نيـز درصـدد ايـذاء وي برآمـد قرار گيرد

كه يك نسخه از  و بدو گفت و تهديد به قتل كرد و توقيف به خانه خود برد رؤياي«االسالم را

و بـه جمـع پس از رهايي بـا لبـاس مبـدل راهـ. نزد تو ديده شده است» صادقه ي تهـران شـد

و با همكاري اديب الممالـك روزنامـه را پـي» ادب«مخالفين حكومت استبدادي وقت پيوست

شد. افكند و به كالت تبعيد نـداي«وقتي بـه تهـران بازگـشت روزنامـه. پس از مدتي دستگير

.)717-1383:721بهزادي اندوهجردي،(را منتشر كرد» وطن

در: ميرزا رضاي كرماني* و به دنيا آمده  فرزند مالحسين عقاليي است، اما چون در كرمان

. وي در اوايل جواني به كـار زراعـت مـشغول بـود. اند كرمان نيز بزرگ شداو را كرماني ناميده

با حاج ابـوجعفر مجتهـد) شمال غرب كرمان(تصرف اراضي شوروئيه پس از مرگ پدر بر سر

فرمانفرما حاكم وقت كرمان از حاج ابوجعفر حمايت كـرد ناصر الدوله. وقت اختالف پيدا كرد 

بعداز اين واقعه بـه ناچـار از كرمـان بـه يـزد.و ملك شوروئيه را از تصرف وي خارج ساخت 

و در صدد مطالبه حق خود بر آمـد. مهاجرت كرد  . پس از مدتي مجدداً به كرمان مراجعت كرد

و. بودمراجعت وي به كرمان مصادف با قضيه قرارداد رژي به مبارزه عليه قرار داد وي مردم را

مي  در. كرد ناصر الدين شاه تشويق و مـدت شـانزده مـاه سخنان وي باعث گرفتـاري وي شـد

به تجارت پرداخت. زندان به سر برد  در،در نتيجه. پس از آزادي از زندان و ترمه  تجارت شال

و پس از مدتي از مريـد پـس از آنكـه. ان سـيد جمـال شـد تهران با بسياري از رجال آشنا شد

و بـه عثمـاني تبعيـد  به زور خـارج حكومت وقت سيد جمال را از تحصن در حرم عبدالعظيم

و. كرد كه همين امر بعدها براي او مشكالت فـراوان ميرزا رضا نسبت به حكومت عصباني شد

به بار آورد5 ال الـدين راهـي پس از آزادي از زندان به منظور ديدار با سـيد جمـ. سال زنداني

كه ديده بود صحبت كرد. اسالمبول شد  و شكنجه هايي كه از دردها، رنجها  سيد جمـال؛وقتي

كه در حقت روا داشته اند خوب بـود نايـب الـسلطنه را كـشته«:الدين گفت با اين همه ظلمها

و حب حيات داشتي ظالمي كه تا اين حد ظلم كند كشتني اسـت. باشي .چه سخت جان بودي

و در پاسخ گفت اين همين قدر كه كسالتم بر طـرف« سخن در ميرزا رضا بسيار موثر واقع شد

مي   اين انتقـام در واقـع قتـل ناصـر الـدين شـاه.)76:1362: ناظم االسالم(» گيرم گردد انتقام خود را

به ايران اتفاق افتاد . درحرم حضرت عبدالعظيم بود كه پس از مراجعت



 1391تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 272

به دنيا)ش.هـ1243(ق.هـ1290در سال: ضا مجتهد آيت اهللا ميرزا محمدر* در كرمان

و اصفهان فرا گرفت. آمد از.تعليمات خود را در كرمان  سال اقامت در اصفهان به نجف7 پس

و7اشرف عزيمت كردو مدت  سال از محضر علماي نجف از جمله مال محمدكاظم خراسـاني

از.دكـر آيت اهللا سيد محمدكاظم طباطبايي كسب فيض و بـا داشـتن14پـس 10 سـال دوري

ورود ايـشان.ق به كرمان بازگـشت.هـ1322علماي طراز اول نجف در سال مجوز اجتهاد از

و بر سر تصاحب مسجدي در بازار بود  پـس.به كرمان مصادف با درگيري فرقه اي بين شيخيه

به حمايت مردم از ايشان  كه  وقـت كرمـان يعنـي ظفـر حـاكم؛شـد منجـر از مداخله آيت اهللا

و دستور چوب زدن وي را صادر كرد اين اقدام حاكم كرمان موجب واكـنش. السلطنه برآشفته

و آيـت اهللا بهبهـاني  و اعتراض علماي مشروطه خواه تهران يعني آيت اهللا سيد محمد طباطبايي

مي. شد در گفته كه يكي از خواسته هـاي مهـاجرين طه مهـاجرت صـغري در اوان مـشرو شود

و دلجويي از وي بوده است .)135:نيك پور، همان(برگرداندن ايشان از تبعيد

محمدحسين ملقب به ناظم التجار فرزند حاج اسـداهللا نـاظم التجـار: ناظم التجار كرماني*

مي. است به شمار هرفت كـه زمـام امـور كرمـان را در دور وي از سران حزب دموكرات كرمان

و در ايـن. گرفتمبارزات مشروطيت در دست صف اول آزاديخواهان كرمان قـرار داشـت در

و خرج كـرد  و داراييهاي خود را فروخت » تـاريخ مـشروطيت«در كتـاب. راه بخشي از امالك

: نوشته دكتر مهدي ملك زاده ضمن شرح زندگينامه ناظم التجار نوشته شده است

ا» ناظم التجار كرماني« و و سـريكه يكي از مشروطه خواهان واقعي نقالبـي حقيقـي بـود

و  و حاجي نايب، زمام امـور كرمـان را در دسـت گرفتنـد به اتفاق ميرزا شهاب پرشور داشت،

و بـراي حمايـت از مـشروطيت يـك قـشون ملـي  رهبري مشروطه خواهان را عهده دار شدند

نا.)1388:412 دانشور،(»تشكيل دادند  به مجلس اول مشروطه ؛كام ماند وي پس از آنكه از راهيابي

و تبعيد به جرم اخالل در نظم عمومي دستگير به نتيجه انتخابات به خاطر اعتراض طرفدارانش

و اجتماعي خود را تا زمان رضاخان ادامـه داد. شد نيـك( پس از آزادي باز هم مبارزات سياسي

و با حاج)دهمداما(ناظم التجار با آيت اهللا ميرزا محمدرضا مجتهد قرابت داشت ).136:1383پور، 

كه منزلش محل تـشكيل جلـسات سياسـي سـيد جمـال امين الضرب از تجار سرشناس تهران

و ستد داشت  به عبارتي داد و و آمد مي. الدين اسدآبادي بود رفت بر لذا به نظر رسد كه عالوه

 اجتماعي كرمان كه در آن آزاديخواهـان در تكـاپوي مقابلـه بـا–تأثيرپذيري از فضاي سياسي 
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و افكـار سـيد او را در پـيش گـرفتن است بداد بودند از جلسات سيد جمال الدين نيز متأثر شده

.مبارزه با استبداد ثابت قدم تر كرده باشد

و نقش آخوند مال محمد جعفر شيخ العلماء-3  جريان ضداستبدادي

و؛شهري كـه مـردم آن مـدتها آرام بودنـد همانطوري كه مالحظه شد در  افـرادي سـركش

و دراز مدت پادشـاهي چـون ناصـرالدين ان قالبي پيدا شدند آن هم در زمان سلطنت پر قدرت

براي يافتن پاسخ داليل اين امر به نكاتي اشاره كرديم از جمله نقـش سـيد جمـال الـدين،. شاه

و اقـدامات آقـا محمـدخان در  و همينطـور اسـتبداد همچنين آيت اهللا ميرزا محمدرضا مجتهـد

و تعليمات شخصيت هاي آزاديخواه كرمـاني نـشان مـي اما مروري. كرمان دهـد كـه بر زندگي

و پـس از آن جهـت ادامـه  انگيزه مخالفت با حكومت استبدادي را آنان در شـهر كرمـان يافتـه

چه كـسي. مبارزه به ساير مناطق ايران مهاجرت كرده اند  حال سؤال اين است كه اين انگيزه را

ا  و زمينـه تربيتـي.ستو چگونه در آنها بوجود آورده  شخـصيت آزاديخـواه7مطالعه زنـدگي

به استثناي آيت اهللا ميرزا محمدرضا مجتهد كـه مبـارزه وي بـا حكـام كرماني نشان مي كه دهد

و در  و حـاكم وقـت كرمـان بـود به درگيـري بـا شـيخيه و محدود وقت فراتر از كرمان نرفت

ا  و انجمن مخفي نامي از از(يشان نيـست، سـاير شخـصيتها قضاياي مشروطيت در كرمان غيـر

د يگر را در مـسير. از شاگردان آخوند مالمحمد جعفر بوده اند) ميرزارضا چه نقش عوامل اگر

و سيد محمـد طباطبـايي(توان انكار كرد مبارزاتي اين افراد نمي  ؛)مانند نقش سيد جمال الدين

به نظر مي بـ اما راي در پـيش گـرفتن مبـارزه عليـه رسد كه آنچه جسارت الزم را در اين افراد

. استبداد ايجاد كرده تعليمات مال محمدجعفر بوده است

و پدر شيخ احمد روحـي و مجتهدان كرماني در دوره قاجار آخوند مالمحمدجعفر از علما

و در هنگام توليت آقا سيد جالل فرزنـد سـيد جـواد. بوده است  او لقب شيخ العلماء را داشت

و شاگردان خـود در يكـي از حجـره امام جمعه بر موقو  ي وزيري كرمان، با مالزمان فات تكيه

به حوزه درس داشت، تدريس مـي  كه طبق وقفنامه، اختصاص و بـه قـول كـر هاي اين تكيه د

و دانشمند بيرون آمدنـد كـه و دانش شاگرداني متبحر، فيلسوف پاشا وزيري از آن مكتب فضل

و  نماينـده مجلـس اول( شـيخ مهـدي بحرالعلـوم از آن جمله دو پسرش شـيخ احمـد روحـي

.)205-1375:206باستاني پاريزي،(بودند) مشروطه
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، آقاخـان، كه شاگرداني چون ناظم االسالم، مجداالسالم كه آن مكتب حال سؤال اين است

چه ويژگي هايي داشته است  و شيخ احمد روحي از آن برخاستند در تأييـد تـأثير. ناظم التجار

 سـعيدي سـيرجاني بـر كتـاب اي از مقدمه مسير آينده اين شخصيت ها ذكر نكته اين مكتب بر 

- آنجـايي كـه بـه تعليمـات نـاظم؛تاريخ بيداري ايرانيان اثر ناظم االسالم خالي از فايده نيست

: گويدميو كند االسالم اشاره مي

كر) ناظم االسالم(عواملي چند اين جوان كنجكاو« به محفل ميرزاآقا خان مي را كشاند ماني

به محضر درس حاج شيخ ابوجعفر مجتهد رهنمون شود تا  و و شرح اشارات فرا گيرد تا منطق

و مـصاحبت كنـد  و با شيخ احمد روحي معاشـر و اصول كند و. تحصيل فقه طبعـاً مـصاحبت

جا شاگردي استاداني از اين گونه در روح ناظم االسالم اثري قاطع مي  و تقريباًاز همين و گذارد

مي در همين سالها راه زندگي آينده سـعيدي.)36و37: 1362سـعيدي سـيرجاني،( شـود اش مشخص

مي  و ايـن پـدر سيرجاني كه حاج شيخ ابـوجعفر پـسر حـاج آقـا احمـد احمـدي اسـت گويد

به محضر درس حاجي سيد كاظم رشتي افتاده است .)38:همان( روزگاري گذارش

ا مي نويسداطبرتناظم االسالم در كتاب خود در : با شيخ ابوجعفر

و اصـول« و از اساتيدم مرحوم حجه االسالم شيخ ابوجعفر فقيه كرماني بود كه تكميل فقـه

و مكـرر و در حوزه درس آن مرحوم طرف توجه ايـشان بـودم را در خدمت آن مرحوم نمودم

كه آنچه در اينجا برايت  ميبنده را مخاطب داشته مي فرمود قدر اين درس را بدان شود حاصل

كه گمان ندارم جاي ديگري بتواني تحـصيل كنـي  و نتيجه زحمات اساتيد است در».خالصه و

مي گويد و صدق بود«: ادامه با تأييد نظر استاد خود .)15:ناظم االسالم، همان(»والحق، حق

ي ميرزا ابوالحسن خان كالنتر و«به گفته و افـضل فـضال، جـامع معقـول وي اعلـم علمـا

و منـاهي نفـور، از علـوم منقو و زهاد منظور هـر مالهـي به عبادت و اصول، و حاوي فروع ل

و استرالب و رمل حساب و نجوم هندسه و معاني بيان و منطق و نحو و از صرف اديبه با خبر

و انـزوا. مستحضر گرديد  و عادت به عزلت و تقوي و فاضلي كامل، از غايت ورع عالمي عالم

و ارباب استيال نميو اغراق وي به نزد  و اعيـان مجـالس حكام و اشـراف و با امراء اركان رود

تاابوالحسن خان كالنتر،(»شود مؤانس نمي .)97:بي

شـيخ محمـدجعفر«: تأليف عالمه آقا بزرگ تهراني، آمده اسـت» اعيان الشيعه«در مجموعه

و فاضل ترين مدرسين كرمان بود تاجلد اول،اعيان الشيعه،(»روحي از علماي بزرگ .)235:بي

: مهدي بامداد در كتاب شرح رجال ايران در شرحي مفصل تر نوشته است
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از علماي روحـاني كرمـان بـود، در اوايـل سـلطنت» شيخ العلماء«آخوند مالمحمد جعفر«

به اتهام بابي گري، سردار وي را به مـدت  به داليلي ناصر الدين شاه درحكومت باباخان سردار

ح  به به وساطت حاج سيد جواد شيرازي امـام جمعـه كرمـان از يك ماه و باالخره بس انداخت

در ايام حكومت مرتضي قلـي خـان وكيـل الملـك ثـاني، وي را مجبـور بـه. زندان بيرون آمد 

به مشهد رفته پس از عزيمت به كرمان بسيار با احتياط رفتار  مهاجرت از كرمان نمودند، الجرم

.)329-1356:30بامداد،( كرد مي

: تاني پاريزي در حاشيه كتاب فرماندهان كرمان در مورد ايشان چنين نگاشته اندسدكتر با

و حتي مـدتها« او در ابتداي كار از نزديكان حاج محمد كريم خان رئيس طايفه شيخيه بود

و مذاكره داشتند؛ اما پس از مدتي ميان اين دو نفر روحاني اختالف پديد آمد كـه  با هم خلوت

كه جـرأت با  و موقعيت كريم خان، آخوند مالجعفر را خانه نشين كرد تا جايي به اقتدار توجه

و سـپس بـاز مـي  به مـسجد مـي رفـت و روزها مستقيماً از حجره اش  گـشت خروج نداشت

.)336، 332، 1370:331فرماندهان كرمان،(

حمـد جعفـر مـورد نقـش مالم در دكتر باستاني پاريزي در مقدمه كتاب سروش پيـر مغـان

و دامادش آخوند ماليوسف مورد اعتماد همه طبقات مردم مـسلمان: نويسد مي آخوند مالجعفر

آخوند مالمحمد جعفر داراي چهار پسر.و اقليت هاي مذهبي مخصوصاً جامعه زرتشتيان بودند 

را. بحر العلوم پسر بزرگتر او بود: بود او در نخستين دوره مجلس شوراي ملـي وكالـت كرمـان

و در مدت وكالت از قبول مقرري خـودداري كـرد دا پـسر دوم وي شـيخ احمـد روحـي. شت

كه گويند هـر چـه كردنـد  آزاديخواه معروف بود، پسر سوم او شيخ محمود افضل الملك است

و گفته بود كه من با قاتل برادرم روبـرو نمـي  به ديدن عالء الملك حاكم برود، نرفت . شـومكه

و چهـارمين پـسر ازجهتي براي تهديد افضل، و نو مذهبي را پيش كـشيدند و ازلي  تهمت بابي

 آخوند شيخ ابوالقاسم نام داشت كه در اسالمبول در خدمت سيد جمال الـدين اسـدآبادي بـود

 ).48: 1388دانشور،(

هاي تاريخي در خصوص شخصيت شـيخ ابـوجعفر ناشـي از رسد كه ابهام كتاببه نظر مي

و تأثير پذ  از. يري وي از شيخ احمد احسايي بوده باشد گرايشات بابي او چـرا كـه در بـسياري

كه در كتاب به ذكـر هايي به رشته تحرير در آمده تنها خصوص زندگينامه اشخاص نامي كرمان

و اغلـب بـه سـابقه زنـدان او بـه جـرم بـابيگري اشـاره   كلياتي از زندگي او اشاره رفته اسـت

تع. نكرده اند به بابيگري در مي گرايش و مكتب درس او از آنجا تقويت شود كـه چنـين ليمات
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و حتي مجداالسـالم وجـود داشـته اسـت چنانكـه. گرايش در نزد آقاخان، شيخ احمد روحي

و مجبـور  و اذيت قرار گرفـت مجداالسالم در اصفهان به جرم نگهداشتن كتاب باب مورد آزار

و شيخ احمد  و حتي ناظم االسالم و سـيد شد اصفهان را ترك كند و آقاخان با ملك المتكلمين

مي جمال واعظ شايد اثر همين تعليمات بـود كـه شـيخ.كه گرايش بابي داشتند نندك همكاري

و در  و آقاخان را واداشت تا براي ديدار صبح ازل رنج سفر بـه قبـرس را بـه خـود داده احمد

. آنجا با دختران صبح ازل ازدواج كنند

 بـه بررسـي ايـن گـرايش در نـزد1327ه اي در مجله يادگار در عبدالحسين نوايي در مقال

مي نويسد محمد علي باب در همان ابتداي كار سـه نامـه بـه كرمـان«: مالمحمد جعفر پرداخته

يكي از آنها براي آخوند مال محمد جعفر بوده است  كه باسـتاني پـاريزي).7: 1327: نوايي(»فرستاد

مي گو  به اين واقعه يد كه مرحوم مال محمـد جعفـر در جـواب نامـه سـكوت نيز ضمن اشاره

و فرزندان او بـه ازلـيكراختيار  و بعدها سكوت او را دليل بر رضايتش از آيين باب دانستند د

.)1372:723،باستاني پاريزي( منتسب گرديدند

به شـيخ العلمـاء كه اتهام بابي گري به اين نكته مهم اشاره شد هبوسـيل البته در برخي منابع

و دليل آن هم اين بـوده كـه شـيخ اطرافيان شيخ محمد كريم خان رئيس فرقه شيخيه وارد شده

با وجـود. العلماء درخواست شيخ محمد كريم خان براي همكاري با فرقه شيخيه را رد مي كند 

كه شـاگردان وي از اشـاره اين آنچه محتمل است،اين به شيخ العلماء باعث شده كه اتهام بابي

به سادگي بگذرند تا شايد خود متهم به بابي گري نشوندبه تعا و بحث او و مكتب درس .ليم

 نتيجه

و شـكل گيـري انگيـزه؛همانطوري كه در سطور پيشين آمد  عوامـل مختلـف در پيـدايش

و رجال سياسي . مذهبي كرمـان مـوثر بـوده انـد–استبداد ستيزي در ميان برخي شخصيت ها

ا به ناديده گرفتن حقوق شـهروندانيكي از اين عوامل حكومت ستبدادي است كه بطور طبيعي

مي  و ستم عليه آنان شـود كـه چنانكه در مورد ميرزا رضاي كرماني مالحظه مـي. انجاميدو ظلم

به حاكم وقت كرمان  به اعتراض ايشان به جـايميمنجر پايمال شدن حقوق اش و حاكم شود

و حقوق او، او را  به زندا16اعاده مي ماه ازن و پس از آنكه با وسـاطت برخـي از علمـا افكند

مي  مي. شود زندان آزاد و در جريان امر تجارت بـاز بـا عمـال دربـار وقـت به تجارت رو آورد

به حـاكم  و پس از آنكه و ستد با آنها متضرر مي شود و در نتيجه داد درتهران ارتباط پيدا كرده
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مي شود پاپوش عليه وي به وقت تهران متوسل و . شـود سال زندان محكوم مـي5درست شده

و فروپاشي خانواده حـس انتقـام را در او تقويـت كـرده ضـمن و بيماري و آوارگي اين زندان

مي اينكه تعاليم سيد جمال الدين اسدآبادي نيز او را در اين راه ثابت قدم . كند تر

ومتي از شيخيه منجـر بـه در مورد آيت اهللا ميرزا محمدرضا متجهد نيز جانبداري عمال حك

مي  و تبعيـد ايـشان منجـر بـه عكس العمل ايشان و اسائه ادب حاكم وقت در چـوب زده شود

مي   شخـصيت آزاديخـواه ديگـر يعنـي آقاخـان5امـا در ارتبـاط بـا.شود واكنش علماي تهران

و ناظم التجار كرماني بـ و مجد االسالم كرماني ه نظـر كرماني، شيخ احمد روحي، ناظم االسالم

به شيخ العلماء تـأثير زيـادي داشـته اسـت مي و مكتب درس شيخ ابوجعفر ملقب . رسد تعاليم

و زنـدگي» تاريخ بيداري ايرانيان«ناظم االسالم در بخشي از كتاب كـه مربـوط بـه سرگذشـت

در.به اين مسأله اشاراتي دارد. خود اوست  منابع تاريخي كرمان نيـز در خـصوص ضمن اينكه

م اينكه شخص   اختالفي وجـود، مديد از محضر شيخ ابوجعفر تلمذ كرده انديور مدتزبيت هاي

كه ابوجعفر به ايـن شـاگردان نـامي. ندارد كه اين منابع تاريخي راجع به نوع تعليماتي هر چند

به گـرايش ازلـي هست خود ارائه كرده ساكت  ند اما در معدود منابعي كه مورد اشاره قرار گرفت

ر  و سيد كاظم رشتي دانسته ايشان اشاراتي و او را از جمله شاگردان شيخ احمد احسايي انـد فته

و هـواداران محمـدعلي بـاب  كه سخت گيري هاي حكومت وقت عليه بابي هـا و بعيد نيست

و مبـارزه و انتقاد از ماهيت حكومـت و حكام وقت منجر به فاصله گيري ابوجعفر از حكومت

و اين نوع نگاه . را به شاگردان خود منتقل كرده باشدعليه آن شده باشد

و آثار شيخ ابوجعفر يا مالمحمدجعفر ملقـب،به هر حال  در خصوص شخصيت، تعليمات

و بس مهم در سوق دادن شاگردان نامي خـود بـه مبـارزه به شيخ العلماء كه نقشي انكار ناپذير

و پژوهشي صورت نگرفته اسـت  و اميـد آن اسـت عليه حكومت استبدادي وقت داشته مطالعه

تا به ابهاماتي كه در ارتبـاط بـا تعـاليم اي براي پژوهش گراني باشدكه نگارش اين مقاله انگيزه

و نيز انگيزه او در مخالفت با استبداد وجود دارد بيشتر بپردازند .مالمحمدجعفر مجتهد
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