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  چكيده
روطه است كه با وجود تأليفات ترين وقايع سياسي و اجتماعي تاريخ ايران، انقالب مش يكي از مهم

يكي از اين مجهوالت نقش يكي از .  هنوز مجهوالتي از آن باقي مانده است در اين زمينه،فراوان
 مهاجرت صغري يكي از طي مجتهد است كه در محمدرضا ميرزا اهللا آيتنام  علماي كرمان به

ربوط به مشروطه از او نام برده آثار م در برخي . بازگشت ايشان از تبعيد بود، متحصنينهاي خواسته
 اين عملكردمقاله بررسي هدف اين . شده و در مواردي از پيشگامان مشروطه معرفي شده است

 كه هاي پژوهش بيانگر آن است يافته.  است مشروطهنهضت  روند حوادث و تحوالتروحاني در
 شده نقلا برخالف آنچه  ام،كرمان بودهتحوالت مشروطه در ايشان يكي از نيروهاي تأثيرگذار در 

نقش ايشان در انقالب مشروطه منحصر به فرصتي است كه از موقعيت .  نبوده استخواه مشروطه
 و نظام استبداديبه  شد تا  در تهرانخواهان فلك كردن او توسط حاكم وقت كرمان نصيب آزادي

  . و خواهان حاكميت مشروطه در ايران شوند بتازندالدوله عين
  

 يواژگان كليد

 ، انقالب مشروطه، ايران، دورة قاجار، كرماناهللا ميرزا محمدرضا  آيت
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  مقدمه 
بر حوادث پايتخت  نظير تاريخ ايران معاصر است كه عالوه طه از حوادث كممشروانقالب 

 اين حوادث ةاز جمل. ثر بوده استؤ گوشه و كنار ايران نيز در ايجاد آن ماتفاقات ،)تهران(
   .ال پيش از مشروطه در كرمان رخ داد كه يك سرويدادي است

 ميرزا اهللا آيت پس از اختالفاتي كه ميان حاكم وقت كرمان و 1323     درست در سال 
محمدرضا از علماي وقت كرمان بروز كرد، ظفرالسلطنه دستور داد حاج ميرزا محمدرضا را 

را به اتفاق تني چند از  او شدند و ايشان ة وارد خانسربازها.  به ارگ بياورندكنند ودستگير 
 خانوادگيش او را به امالك سپس و در آنجا فلك كردند و كرده ارگ حكومتي ةاطرافيان روان

  ).513:1362 ، كرمانياحمدي( از آنجا به مشهد تبعيد كردند ند ودر رفسنجان فرستاد
 نماز ةقامنرفتن به مسجد و عدم ا(     خبر اين رويداد در شهر كرمان با واكنش محدود علما 

مواجه شد؛ اما انعكاس آن در تهران به واكنش علماي تراز اول تهران چون سيد ) جماعت
آنان اين عمل را . شداهللا نوري منجر  محمد طباطبايي، سيد عبداهللا بهبهاني و حتي شيخ فضل

،  كرمانياالسالم ناظم( خواهان عزل ظفرالسلطنه حاكم وقت كرمان شدند ،هتك حرمت علما دانسته
1371:345.(  

 در وقوع انقالب مشروطه مؤثرنويسان مشروطه اين حادثه را از عوامل مهم و       برخي تاريخ
 مؤثر ميرزا محمدرضا را از عوامل اهللا آيت چوب خوردن ة كرماني قضياالسالم ناظم. اند دانسته

انسته است دست آوردن فرمان مشروطه د تهييج روحانيون مركز و واليات براي اصرار در به
  ).347 :همان(

ترين روحانيون  پاكدامن و   حاجي ميرزا محمدرضا را يكي از بزرگزاده، ملك     مهدي 
باتقوي معرفي كرده كه در تمام طول عمر خود نسبت به حكومت ملي و مشروطيت ايمان 

ه پيشگامي  باند و ه برخي ديگر پا را از اين هم فراتر گذاشت).1363:139، زاده ملك( داشته است
 محمود همت كرماني زمينهدر اين . اند كرده ميرزا محمدرضا در نهضت مشروطه اشاره اهللا آيت
محمدرضا يكي از مفاخر كرمان   ميرزااهللا آيتبر دوست و بيگانه  پوشيده نيست كه « :نويسد مي

ت كرماني، هم( »قدمان مشروطه  محسوب داشت  افتخار ايران است و بايد او را از پيشةبلكه ماي
1364 :357.(  

 ميرزا محمدرضا بر اين باور است كه اهللا آيت فلك كردن ة      ايرانپور نيز ضمن اشاره به حادث
گاه براي  و هيچبودند سر برده  رحم به  در زير يوغ ستم و خودكامگي حكام بيها قرنمردمي كه 

دالت و عدالتخانه سخن به ، از آزادي، عندگفتن و ناله كردن از ستم حكمرانان آزادي نداشت
 ميرزا محمدرضا و اعتراض مردم و اهللا آيت چوب خوردن ةاز نظر ايشان واقع. ميان آوردند

 :1383ايرانپور،  (خانه و مسجد موجب يك دگرگوني فكري در مردم كرمان شد تحصن در تلگراف
72(.  
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 احمد كسروي تنها      اين در حالي است كه برخي ديگر از نويسندگان تاريخ مشروطه نظير
 و ارتباط مستقيمي ميان چنين حوادثي با نهضت اند پرداخته به توصيف اين واقعه

پس از فلك كردن، كساني از خويشان «: نويسد ميكسروي . اند نديده ها كرمانيي خواه مشروطه
و سيد اين حادثه بر د. كنندرضا نامه نوشته و داستان را بازگو مي و هواداران حاجي ميرزا محمد

كسروي، ( »پروايي با علما شمردند بي الدوله و كامگي عين  ديگري از خودةگران افتاد و آن را نمون
1369:65.(  

  اهللا آيت اين است كه ميان دستگيري و فلك كردن شود مي     سؤاالتي كه در اينجا مطرح 
؟ آيا فلك كردن  وجود دارداي رابطه چه ها كرمانيي خواه مشروطهرضا و نهضت  ميرزا محمد

دست آوردن   در تهييج روحانيون در بهمؤثر روايت كرده از عوامل االسالم ناظمطور كه  وي آن
 و زاده ملكيا آنكه روايت ) گذار بودهتأثير اي حادثهمستقيم  غيرطور  به(مشروطه بوده است 

 و ايمان ايشان به نويسندگان كرماني نظير همت كرماني و ايرانپور را بايد پذيرفت كه به اعتقاد
 ميرزا اهللا آيت اصلي پژوهش اين است كه آيا پرسش؟ در واقع اند كردهمشروطيت اشاره 

طور اتفاقي در مسير تحوالت مشروطه قرار گرفته   بوده يا اينكه بهخواه مشروطهرضا  محمد
  است؟

 توصيف فضاي  تحليلي، ابتدا به-، نگارنده با روش توصيفيها پرسش     براي يافتن پاسخ اين 
حوادثي كه در شهر به  و پس از آن پردازد مي مشروطيت ةسياسي و اجتماعي كرمان در آستان

بعد از آن با استفاده از اسناد و منابع تاريخي به كند؛  ميكرمان در اين دوره اتفاق افتاده اشاره 
 ايشان فرينيآ نقش كه از هايي روايت ميرزا محمدرضا و صحت و سقم اهللا آيتبررسي عملكرد 

 . پردازد ارائه شده است ميي در كرمان خواه مشروطه حوادث طيدر 
 

   تحقيقةپيشين
نفوذ اواخر  ذي  ميرزا محمدرضا مجتهد كرماني از روحانيون برجسته واهللا آيتنقش بارة در
شاه پهلوي در مراحل آغاز و نيز پيروزي نهضت مشروطه در   رضاة قاجار و همچنين دورةدور

 در دسترس قرار زمينهآنچه در اين .  رمان آن روز تحقيق مستقلي انجام نگرفته استايالت ك
از .   رخدادهاي مشروطيت وجود داردشده دربارة  نوشته است كه در آثاراي پراكنده مطالب ،دارد
تاريخ  كرماني، االسالم ناظم ةنوشتتاريخ بيداري ايرانيان  هاي توان به كتاب مي  اين آثارةجمل
 احمد ة نوشت ايرانةتاريخ مشروط و نيز زاده ملك مهدي ة نوشتب مشروطيت ايرانانقال

ايرانپور و   همت كرماني،مانندهمچنين برخي از پژوهشگران كرماني .  كسروي اشاره كرد
 به بررسي رخدادهاي كرمان در عصر مشروطه پرداخته و با يادشدهالديني با استناد به آثار  نجم
 ميرزا مجتهد را در پرتو اين تحوالت اهللا آيت جايگاه و نقش ،اكندهبندي مطالب پر جمع

  .  اند كردهتوصيف 
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 ميرزا محمدرضا در انقالب اهللا آيتمستقيم به نقش  طور غير  كه بهيادشدهجدا از مطالب 
  . ، تا كنون تحقيق مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته استاند كردهمشروطه اشاره 

  
   مشروطيتةستاناوضاع كرمان در آ 

 حكومت شاهزادگان قاجار  اجتماعي و مذهبي كرمان كه طي ساليان متماديِ– اوضاع سياسي
 . شد درست چند سال پيش از مشروطه تحت تأثير عواملي چند دستخوش دگرگوني ،آرام بود

 البته در ،بود) باالسري( درگيري ميان دو گروه شيخيه و متشرعه ،يكي از عوامل اين آشفتگي
تازگي از خراسان آمده بود  الدوله حاكم وقت كرمان كه به  شاهزاده ركنةين ميان رفتار ناپختا

 نارضايتي و دودستگي را تشديد ة كه زمينكرد را در حكومت اتخاذ اي شيوه او.  نبودتأثير بي
  ).126: تا بي، الملك افضل( كرد

 از خوانين ابراهيمي شيخي را اي عدهرود  كرماني، نامبرده از بدو واالسالم ناظم ة     بنا به نوشت
داد و روش جديدي در ماليات   دوباره مصدر خدمات قرار،كه قبالً از كار بركنار شده بودند

، كه دستشان از الملك وكيل حاكم قبلي يعني خوانين ةاين امر باعث شد طبق. وجود آورد به
الدوله  ه افتادند و عليه شاهزاده ركنبسياري امور كوتاه شده بود، به فكر بر هم زدن اين شالود

  ). 237 -238 :همان، االسالم ناظم(دست به تحريكاتي زدند 
 كه در اي عدهبالجمله : نويسد ميبا اشاره به اين تحوالت ) كاتوزيان(    محمدعلي تهراني 

 تهراني، ( شيخيه داشتند و مردم كرمان از آنان رنجه بودند ة، اكثر طريقامورات ملكي با آنان بود
1379 :136(.   

بهترين راه براي رسيدن به مقاصد ) الدوله الملك باالخص نصرت خوانين وكيل(     مخالفان 
از زمان مرتضي ( قبل در كرمان ها مدت مذهبي دانستند كه از هاي درگيريخود را تشديد 

  ).123: هماناحمدي كرماني، (آغاز شده بود ) الملك خان وكيل قلي
 ظهور شيخ بحريني نامي ،گري كه در اين دوره به اختالفات مذهبي دامن زد    عامل دي

 گاهي از ؛اين مرد از طرف خراسان وارد كرمان شد. معروف به شيخ شمشيري در كرمان بود
. راند مي گاهي از رباخواران سخن دانست، مي و آنها را كافر و حربي گفت ميو هنود بد  گبر

سا و مشايخ آنان را لعن و ؤ و رگفت مي شيخيه بد ة از طريقاغلب اوقات در منبر و موعظه
 كرد ميحتي آنكه عقد نكاح زناني را كه علماي شيخيه بسته بودند تجديد . كرد ميتكفير 

طور  ه اين سخنان هيجاني در ميان مردم پديد آورد، هيجاني كه ب).238 -239: ، هماناالسالم ناظم(
، دامن زده ديدند مي ها آشفتگيكه نفع خود را در اين الملك  مداوم از سوي خاندان وكيل

  .شد مي
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و به راور فرستادند تا كردند  كارگزاران حكومت شبانه شيخ را دستگير ، اين حوادثدر پي    
 و مردم خواستار بازگشت شد اما چون مردم خبردار شدند بلوايي به پا كنند،به خراسان تبعيد 

  ) 240:همان(ه مجبور شد شيخ را به شهر بازگرداند الدول بنابراين ركن.  شيخ شدند
 پس از مراجعت به كرمان در منزل آقا ميرزا محمد فرزند آقا باقر كه از شيخ بحريني    

 و پس از چندي شدن بزرگ كرمان بود، منزل گزيده و بدين خاطر بر اعتبارش افزوده امجتهد
 اما اين بار سخنان خود را منحصر ،اخت خلق پردةباز در مسجد ملك به منبر رفت و به موعظ

  .)239 :همان (به بدگويي از شيخيه و لزوم اجتناب مردم از معاشرت با آنان نمود
 كه مدت محمدرضا كه حاجي ميرزا )ق1323 االول ربيع(    درست در چنين اوضاع و احوالي است 

 مالخصوص آخوند  هب اعالم يچهارده سال در اصفهان و عتبات مشغول تحصيل بود و از علما
 و مورد كند مي به كرمان مراجعت )287: همان(محمدكاظم خراساني كسب مجوز نموده بود 

 .گردد مياستقبال باشكوه مردم كرمان واقع 
   

   انقالب مشروطه ة در آستانمحمدرضا ميرزا اهللا آيتزندگي 
مقدمات . ه دنيا آمد مذهبي در كرمان باي خانواده در ش.ه1243حاج ميرزا محمدرضا در سال 

 1261در سال .  حاج ابوجعفر و شيخ عبداهللا رايني فراگرفتشو اصول اوليه را نزد پدر
 و در آنجا از محضر علمايي كرد تكميل معارف اسالمي به اصفهان مهاجرت برايدستور پدر  به

تقي مدرس معروف به آخوند نجفي، آقا  محمدباقر فشاركي، آقا محمد همچون آخوند مال
بعد از هفت سال اقامت . خان حكيم و آخوند كاشي استفاده برد اي، جهانگيرمحمد درچه سيد

 و شدها يعني نجف اشرف   رهسپار پايگاه مرجعيت تشيع در آن سال1268در اصفهان در سال 
 سيد محمدكاظم طباطبايي اهللا آيتمحمدكاظم خراساني و   مالاهللا آيتدر آنجا به محضر درس 

 اجتهاد نائل آمد ةپس از هفت سال اقامت و درس و بحث در نجف اشرف به درجراه يافت و 
  ).607 - 608: 1381دانشور، (

 به كرمان ش.ه1275 سال دوري از شهر كرمان به سال 14رضا پس از   ميرزا محمداهللا آيت     
 ةميانزودي در   و در ميان استقبال پرشور مردم كرمان وارد شهر كرمان  شد و بهكردمراجعت 

 يعني در شرايطي كه شيخ بحريني كرد،دعواي مذهبي بين شيخيه و متشرعه شروع به فعاليت 
  ).1390:63كسروي، (زد ميبه آتش كينه و دشمني متشرعان و شيخيه باد 

 ورود ة، با اشاره به اختالفات مذهبي و نحو ايرانةتاريخ مشروط    احمد كسروي در كتاب 
  :نويسد  ميرضا به كرمان ميرزا محمد

ها در نجف درس خوانده و مجتهد  حاجي ميرزا محمدرضا نامي از علماي كرمان، كه سال«
او نيز فرصت جسته در دامن . ه بود، با دلي پر از آرزوي پيشوايي به شهر خود بازگشتشد
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زبون ) شيخيه(خان   و چون كريمشدداستان  زدن به آتش آشوب با شيخ بحريني همدست و هم
د بر آن شد كه مسجدي را كه در دست آنان بود و موقوفات بسيار داشت گرفته  و گشته بودن

» به يكي از خويشان خود سپارد و او را با گروهي از مردم براي گرفتن مسجد روانه گردانيد
  ).63 :همان(

رزا  روايت ديگري از ورود و رويارويي ميتاريخ بيداري ايرانيان كرماني در االسالم ناظم    البته 
 به كرمان اهللا آيتپس از ورود : نويسد ميده كرمحمدرضا با اختالفات مذهبي در كرمان ارائه 

مخالفان شيخيه نظر ايشان را در مورد اين طايفه استفسار نمودند و خواهان صدور فتواي كتبي 
  ).240:پيشين، االسالم ناظم( از اين عمل سرباز زد اهللا آيتدر اين مورد شدند، اما 

 گذارد، مي در بدو ورود به كرمان صحه اهللا آيتطرفي   كه بر بياالسالم ناظم برخالف نظر    
ن شيخيه ا ايشان كانون مخالفة به كرمان، خاناهللا آيت كه از همان ابتداي ورود رسد مينظر  به
 و آن زماني گشت برمياختالف ميان شيخيه و متشرعه به يكي دو دهه پيش از اين . شود مي

رحيم  و مريدان حاج  محمد) رضا پدر ميرزا محمد( ميان مريدان حاج شيخ ابوجعفر بود كه
 بادگيرهايشاه اختالفاتي بر سر ارتفاع مغازه و  در زمان ناصرالدين) پيشواي شيخيه(خان 

 حاج ةستون كه متعلق به شيخيه بود بروز كرد تا جايي كه جمعي از شيخيه به خان مسجد چهل
 گرفته آمد ميخان كه از مسجد  رحيم  نيز سر راه حاج محمدها باالسري و شيخ ابوجعفر ريختند

  ).1333:2 اتحاد ملي، ةروزنام (و او را به زحمت انداختند 
رضا از همان ابتداي ورود درگير اختالفات   ميرزا محمداهللا آيت كه رسد مينظر      بنابراين به

باقر مجتهد، شيخ بحريني را  علي فرزند محمد و پس از آنكه مال شود ميميان متشرعه و شيخيه 
 ة بعد از مدتي واقع.دهد مي، ايشان او را تحت حمايت خود قرار كند مياز منزل خود بيرون 

 اين اتفاقات ةدر هم. شود مي يهوديان حمله هاي خانه و بعد از آن به خورد ميمسجد بازار رقم 
 كه در كند مي آفريني نقش غيرمستقيم  يا طور مستقيم همحمدرضا ب  ميرزااهللا آيتحوادث،  و

 .ادامه به آن خواهيم پرداخت
  

  )شمشيري( شيخ بحريني ةغائل
شهري آرام بود كه كسي به مذهب كسي كار نداشت و علما با همديگر  ق1273 كرمان تا سال

 كه شيخي پيدا شده از خراسان يا رسد مي راور كرمان خبر ةتعامل داشتند تا اينكه از منطق
حال شيخ مذكور بعد از چند  هر به. اسمش شيخ شمشيري است. بيرجند، شمشيري حمايل دارد

 برخي علماي گويد مي و با اينكه در منبر عليه شيخيه بد شود ميروز به شهر كرمان وارد 
رضا از عتبات وارد  در اين حين ميرزا محمد. گذارند ميمتشرعه بناي ديد و بازديد را با او 

اين درحالي . گيرد مي وقت كرمان قرار ةت حاكمأ و مورد استقبال علما و هيدشو ميكرمان 
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 تا اينكه مورد گفت مي و از شيخيه بد رفت مي به منبر ها شباست كه شيخ شمشيري بيشتر 
در اين زمان است كه عمويش حاج يحيي . شود ميرضا واقع   ميرزا محمداهللا آيتحمايت 

  : گويد مي  و كند مياحمدي او را  نصيحت 
عمو نكن، كسي دلش براي تو نسوخته، حضرات محض پيشرفت كار خود تو را جلو «

  ).135 : كاتبرسالة(» اند، اين كارها عاقبت نداردات را بست قرار دادهاند و در خانهانداخته
 پيشگيري از درگيري مذهبي شيخ منظور به وقت كرمان ةت حاكمأ     باري بعد از آنكه هي

با فشار ميرزا محمدرضا و طرفدارانش او را دوباره . كنند ميرا مجبور به ترك كرمان شمشيري 
 و او هم در مسجد برد مي او را با خود به مسجدي اهللا آيت بعد از آن گردانند؛ برميبه كرمان 

 شيخ شمشيري تنها پس از آنكه شايعاتي در خصوص ة غائلراند ميعليه شيخيه سخن 
 و او خوابد ميو اينكه او از الواط بيرجند است و تنش عالمت داغ دارد  در بيرجند اش سابقه
 ).149: همان( كند ميصدا كرمان را ترك  و سر بي

  
   مسجد بازارةواقع

اين مسجد در . آيد مي مسجد بازار شاه پيش ة واقع، شيخ بحرينيةبعد از فروكش كردن غائل
 موقوفات آن ةواسط  شيخيه بود و بهةفتصرف طاي ها در  بازار كرمان واقع شده و سالةمحل

  ).334:همان، االسالم ناظم(مشتري زياد داشت و همه كس طالب امامت آنجا بود 
 شيخيه بود كه براي ة برادر حاج محمد خان رئيس فرقة امامت مسجد بر عهددر اين زمان    

امت مسجد را به  از فرصت استفاده كرده اممحمدرضاميرزا . رود ميمشايعت برادر به باغين 
تازگي از عتبات عاليات به كرمان آمده بود، واگذار   خود كه بهةشيخ محمدصادق پسرعم

از آن طرف چون خبر به جماعت . شود مي مسجد ةايشان نيز با جمعيت زيادي روان. كند مي
. شود مي و در نتيجه بين دو طرف زدوخوردي واقع آيند مي، درصدد مخالفت بررسد ميشيخيه 

چون به نزديكي خانه . گذارند مياين اثنا ماموران حكومت مداخله نموده و مردم پا به فرار در 
، آيند مي ايشان به گمان اينكه مردم به قصد خرابي خانه او هاي آدم، رسند ميحاج محمد خان 

 مقتول و گروهي اي عده و در نتيجه كنند مي و مبادرت به تيراندازي آيند برميدر مقام دفاع 
  ).243: همان( شوند ميروح مج

 در شهر دوره رساله كاتب كرماني كه از نزديك در جريان وقايع و رخدادهاي اين ة   نويسند
  :نويسد مي اين مسجد ةكرمان بوده با اشاره به سابق

 سال است دست شيخيه بوده، يك دانگ و نيم 50- 60مسجدي هست بازار شاه كه قريب «
بايد صرف شمع و . سالي ده خروار گندم اجاره است. داردبردسير وقفيات » سرخ گان«از 

» يكي از برادرهاي جناب آقازاده امام آن مسجد بود. چراغ و فرش مسجد و مواجب خادم شود
  ).159 : كاتب كرمانيةرسال(
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 ضمنو در  پردازد مي روايت كرده االسالم ناظمطور كه   آنماوقع     نويسنده در ادامه به شرح 
 و دهد مي كه دستور بستن مسجد را كند ميالدوله حاكم وقت كرمان نيز اشاره   ركنبه واكنش

 ها شيخيمسجد مال .  امام راتب داشته، جايز نيست كسي ديگر نماز كندگويد چون مسجد مي
 كه اين رويداد با واكنش شكنند مي چند بار قفل مسجد را محمدرضا مال كه البته پيروان ،است

استدالل شيخيه اين بود كه در كرمان مسجدهاي متعدد هست دو . شود مي حاكم كرمان مواجه
  ).161: همان( صادق جلو گرفته استمالسه مسجد دست ماست، به چه حساب 

 هزاران نفر ة روايت كرده به حملاالسالم ناظم در ادامه  برخالف آنچه رسالة كاتب ة     نويسند
و سراي قيصريه در بازار و ) رهبر شيخيه( آقازاده ة به خانمحمدرضااز مردم، آن هم به تحريك 

 آنها به ة كه اين عمل آنها با واكنش محافظان خانه آقازاده و حملكند ميغارت آن اشاره 
  ).167: همان ( شود ميمهاجمان جهت دفع تهاجم آنها مواجه 

  
   يهوديانة حمله به خانةحادث

 پس از رسيدن گويد مي مسجد بازار ة در واقعاهللا آيتاحمد كسروي ضمن اشاره به نقش 
 ديگري رخ داد و آن اينكه پيروان آقا ةظفرالسلطنه حاكم جديد كرمان يك داستان ناستود

 به زمين ها مي آنان را شكسته و هاي خم جهودان ريخته و هاي خانهبه )  محمدرضاميرزا(
  ).65 :همان، كسروي(ريختند 

  :نويسد ميگونه توضيح داده  ود همت كرماني اين     و اما اين داستان ناستوده را محم
پناه مشهور به ديلمقاني بود كه در ايام  در شهر كرمان تاجري معروف به نام احمد يزدان«

نمايد  هم دعوت ميمحمدرضا ميرزا اهللا آيتخواني داشت و از  سال در يك موقع  معين روضه
روند و در بت نموده به مجلس روضه مياهللا دعوت او را اجاآيت. تا به روضه تشريف ببرند

در اين حين يكي از افراد حاضر در . فرماينداي كه مخصوص بزرگان بوده جلوس مي حجره
كار او  و ما شخصي كه كسبة در كوچ: كند كهاهللا رفته و به ايشان عرض ميمجلس نزد آيت
خواران هستند  رقفروشي است ساكن است و چون بيشتر مشتريان او الواط و ع عرق و شراب

اهللا از اين فرد اسم و آدرس آن شخص آيت. كنند از خانه خارج شوندت نميأهاي ما جر بچه
شود از طريق فرستد و چون نزد او حاضر ميگيرد و روز بعد به دنبال او ميفروش را مي عرق

ي از خواهفروشي فعلي حرام است و شما اگر مي دهد كه عرق و شرابمحبت به او تذكر مي
  ).1364:360همت كرماني، (» عذاب آخرت و بدگويي مردم نجات پيدا كني توبه كن

  : كرماني در ادامه مي نوسيدهمت
رسد تمام ظروف عرق شود و چون به خانه مياهللا در آن شخص موثر واقع مينصايح آيت«

  ).361 :همان(» شكندو شراب را سركوچه آورده مي
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عمل اين شخص : اس آنچه همت كرماني روايت كرده اين است كه اين ماجرا  بر اسة    ادام
 حاج ميرزا گويند مي از اين عمل استفاده نموده ماجراجودر تمام شهر شايع و گروهي الواط و 

 تا هر كجا شراب و عرق هست ريخته و ظروف آنها  را اند فرموده دستور اهللا آيت محمدرضا
 آنها شده و هاي خانه ريخته داخل ها يهودي ةكوچآن عده هم به . خرد كرده بيرون بريزند

 و در برند مي غارت نموده با خود يابند مي دار قيمت ة آنها، آنچه اثاثيهاي خمرهضمن شكستن 
  ).361ص: همان( است اهللا آيت حكم ، حكمدارند ميكوچه و بازار داد و فرياد راه انداخته و اظهار 

 كرماني كه به گواهي دكتر باستاني پاريزي از  كاتبةلرسا ة     و اما اين حادثه را نويسند
منصبان كرمان در آن دوره بوده و از نزديك شاهد اين ماجرا و ماجراهاي ديگر بوده به  صاحب

  :نويسد مي ديگري روايت كرده ةگون
از راه مسجد با جمعيت زياد رفت .  بعد از چند شب رفت مسجدمحمدرضاحاجي ميرزا «

بعد از روضه حسين علي رضا . روضه گوش كردند) باف مردي قالي(ا خانه حسين علي رض
اي است، زني آقا در همسايگي  من خانه:  گفتمحمدرضاآمد مشايعت، پهلوي حاجي ميرزا 

اش شراب و عرق دارد و به مردم توي خانه.  است"نوشو"توي اين خانه است اسمش 
 او ةمتي بفرمائيد حكم كنيد كه خانسركار مرح. كشي استمختصر، كاسبيش شيره. فروشد مي

هنوز حرف توي دهن او بود كه آقا حكم كردند به . هاي او را بشكنندرا خراب كنند و خم
» كه بريزيد خانه اين ملعونه را خراب كنيد، اسبابش را تاراج كنيد. اشخاصي كه همراهش بود

  ).222: سالة كاتب كرمانير(
 به دستور ميرزا محمدرضا پرداخته ها يهودي حمله به محله ة رساله در ادامه به نحوة    نويسند

 واكنش حاكم وقت كرمان و موجب و همين حمله است كه افتد ميكه صبح روز بعد اتفاق 
  . شود مي اهللا آيتبازخواست 

فراش آمد در خانه كه حضرت سردار فرمودند مقصرين را بدهيد  بياورند باغ تنبيه كنم؟ «
 يهودي را خراب كردن يعني چه؟ مگر آنها اهل ذمه نيستند؟ به چه ةخاناين چه اوضاع است؟ 

  ).223: همان( اين نوع رفتار با اهل ذمه كرد؟ توان ميشريعت 
 و پس از آن پيش كنسول انگليس و داد و روند مي ابتدا پيش حاكم كرمان ها يهودي     البته 

 تا كساني كه در فرستد مي اهللا آيتپيش لذا حاكم چند مرحله نماينده . اندازند ميفرياد راه 
اما .  او بست نشسته بودند تحويل دهدة دست داشتند و در خانها يهودي حمله به محله ةحادث

هاي سخت دادند كه اين مالعين خالف شرع انور اش جواب همهمحمدرضاحاجي ميرزا «
هاي ايشان را ه دادم خانهبسيار كار خوبي كردم ك. هايشان نگه داشتندمسكرات در خانه. كردند

از من راضي باشيد كه حكم به قتل آنها ... به فتواي من خون ايشان حالل است . تاراج كردند
  ).226: همان(» نكردم
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در تحريك ) سردار نصرت(السلطنه   به اقدامات عدلرسالة كاتب كرماني ةالبته نويسند
 نيز در اهللا آيتدعي است كه خود  و مكند مي عليه حاكم وقت كرمان اشاره محمدرضاميرزا 

  :گويد مي خان كه تو چرا همچه كردي اسفنديار سؤالپاسخ به 
. كردند) الملك وكيل( همه را اوالد محمد اسماعيل. چه بكنم؟ واهللا بااهللا من تقصير ندارم «
: انهم (»جميع اين كارها از روز اول تقصير او بود. السلطنه مرا به اين روز سياه نشاندند عدل

242.(  
  

   و نهضت مشروطهمحمدرضا ميرزا اهللا آيت
خوردهاي  و  اصلي و واقعي زدمنشأ متأخر،برخي از نويسندگان كرماني باالخص نويسندگان 

 مسجد بازار، حمله به منازل ة ميان متشرعه و شيخيه را كه در حوادثي نظير واقعاي فرقه
 كه كنند ميگونه وانمود  پيوند زده و اينبروز و ظهور يافته است، به مشروطه ... يهوديان و 

 بوده است طلبي آزاديسوي اين وقايع مبارزه با ظلم و ستم و عدالتخواهي و  و جهت و سمت
  )1385:102الديني،  نجم(

 را به مشروطه پيوند زده با اشاره به مرگ حاج محمد خان اهللا آيت     برخي نيز اقدامات 
مشروطيت معتقدند كه در واقع او توقيع فرمان مشروطيت رئيس شيخيه پيش از صدور فرمان 

  ).114: 1386باستاني پاريزي، ( شنيد اهللا آيترا نديد، ولي صداي پاي مشروطيت را از نعلين 
درست چند صباح قبل از صدور فرمان مشروطه، : نويسد ميباستاني پاريزي در جاي ديگري 

عنوان اينكه از  دستور ظفرالسلطنه، به ه كرماني را ديديم كه بمحمدرضا ميرزا اهللا آيت
، او را زير چوب انداختند و فلك كردند و چوب بر پاي او كند ميان حمايت خواه مشروطه
  .)281:1377باستاني پاريزي، ( زندند

 استدالل ديگري نيز در كرمان از مشروطيت تا سقوط قاجارالديني در كتاب  آقاي نجم
  :نويسد مي آورده چنين محمدرضا ميرزا اهللا آيت خواهي مشروطهجهت اثبات 

 نشانگر محمدرضااهللا حاج ميرزا السلطنه در مورد آيت  طباطبايي به ظفراهللا آيتسفارش «
ارتباط نبوده و اقداماتش در كرمان در اين است كه ايشان با محافل آزاديخواه در تهران بي

: همانالديني،  نجم(» امگي بوده استجهت آشنايي مردم با اصول آزادي و مبارزه با ظلم و خودك
97.(  

 چوب خوردن مسئلة با اشاره به كرمان در نهضت مشروطهمحمد ايرانپور نيز در كتاب 
 مشروطه رابطه برقرار كرده معتقد است كه اين ة ميرزا محمدرضا بين اين واقعه و مطالباهللا آيت

 آنها ابتدا مجازات . ود گرفتحادثه باعث عصيان مردم كرمان شد و مبارزه رنگ ديگري به خ
السلطنه را خواستار شدند و سرانجام ايجاد عدالتخانه به  مسببين و به تدريج عزل ظفر

  .)63-64:1383ايرانپور، ( اضافه شد هايشان خواسته
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 ميرزا رضا در مخالفت با حكومت قاجاريه تنها اهللا آيتالبته اين رويكرد نسبت به نقش 
تاريخ انقالب مشروطيت  نيز در كتاب زاده ملك چنانكه ؛اني نيستمحدود به نويسندگان كرم

مورين دولت به ستوه آمده بودند بناي سركشي و أمردم كرمان كه از تعديات م: نويسد  ميايران
 مجتهد كه يكي از علماي پرهيزكار و محمدرضاطغيان را گذاردند و گرد حاجي ميرزا 

و شخصيتي كه داشت شهرت به سزايي پيدا كرده بود  اهميت خانواده ةواسط نام بود و به خوش
 روحانيون است اين توجه عامه را استقبال كرد و ةمجتهد مذكور هم چنانچه شيو. جمع شدند

  ).138:  همان:زاده ملك(» اش كانون مخالفين حكومت قرار گرفتخانه
 با قيم عراقتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان معبدالهادي حائري نيز در كتاب 

اين مجتهد كرماني فردي مهم و محبوب بود و : نويسد مي ميرزا محمدرضا اهللا آيتاشاره به 
تنبيه بدني او در برابر عموم، سخت مردم كرمان را خشمناك ساخت و اين ناراحتي عمومي 

 برخي نويسندگان اين رويداد را يكي از گويد مي وي در ادامه . شدسبب عزل حاكم كرمان 
  .)89:1360حائري، ( دانند ميمل پديد آمدن انقالب مشروطيت عوا

 فلك كردن ة بررسي ميزان صحت و سقم اين دعاوي، ابتدا به بازتاب واقعبراي     در اينجا 
 واكنش به ، خواهيم آوردزمينه آنچه در اين ة و با مالحظپردازيم مي در كرمان و تهران اهللا آيت

 محمدرضا كه ميرزا اي فرقه هاي درگيريقايع كرمان باالخص  تهران به وخواه مشروطهعلماي 
 در جريان نهضت اهللا آيت تا برخي مسائل در خصوص نقش پردازيم ميدر آنها نقش داشته 

  .شودمشروطه روشن 
  

   در كرمان و تهراناهللا آيتبازتاب فلك كردن 
منزل ايشان مراسم ، در ماه رمضان در محمدرضا ميرزا اهللا آيت تبعيد فلك كردن وبعد از 

 به ؛شوندگرديد و علماي كرمان به مسجد نرفته و در نماز جماعت حاضر نميعزاداري برپا مي
 ازدحام كرده و مانع رفتن ايشان به ها زنكه آن هم ... جز حاج محمد خان پيشواي شيخيه و

 و شدندل  كرماني در اين مرحله از حوادث وارد عمزنان كه رسد مينظر  به. شوند ميمسجد 
  . پاي مردها در تكاپو و فعاليت بودند به پا

، چون خبر اين رويداد در شهر شايع گشت، امام جمعه به االسالم ناظم     طبق اظهارات 
سرعت خود را به ارگ رسانيد و از شدت اضطراب دم در غش كرد و آقا باقر مجتهد نيز چون 

االسالم، همان،  ناظم(مد خود را به ارگ رسانيد اطالع يافت، به اتفاق پسر خود حاج ميرزا علي مح
 خود چنين هاي نوشته در رسالة كاتب كرماني ةالبته اين در حالي است كه نويسند. )248: 249
كاتب ( در نزد حاكم حضور داشته است اهللا آيت كه گويا امام جمعه هنگام فلك كردن گويد مي

  ).515: همانكرماني، 
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 كوشش چنداني در حمايت از او به عمل اهللا آيت كه هواخواهان آيد مي     به هرحال چنين بر 
  :نويسد مي االسالم ناظم. نياوردند

ها به اهل كرمان   خودش و پدرش و جدش سالمحمدرضابا اينكه جناب حاج ميرزا «
طور مظلوم افتاد و احدي از  چه شد كه اين... خدمت كرده و بر مسند شرع متمكن بودند، 

  ).249 :همان ،االسالم ناظم(» ي نكردايشان همراه
 آنها بر عدم برگزاري نماز جماعت بيشتر و اعتراضات پراكنده كه در ماه رمضان اجتماعات     

توسط روحانيون در مساجد متمركز بود ادامه داشت تا اينكه محافل آزاديخواهي در تهران 
 تا دولت را تحت كردندوان فرصت را غنيمت شمرده، در بزرگ نمودن واقعه كرمان  سعي فرا

 دو كرماني مقيم تهران يعني مجداالسالم و هاي تالش بايد از زمينهدر اين . فشار قرار دهند
 سيد محمد نزد كه پس از آنكه از جانب كرمان تلگرافي دريافت كردند، كرد ياد االسالم ناظم

  :نويسد مي مينهز در اين االسالم ناظمخود .  و واقعه را شرح دادندرفتندطباطبايي 
السلطنه با من دوست است و  شاهزاده ظفر: جنابش از استماع اين خبر متغير شده فرمودند«

خوبي  همه قسم در وقت عزيمت به كرمان با من معاهده نمود كه با علما و فقراي كرمان به
طور احترام و   سفارش نمودم كه بهمؤكداً محمدرضارفتار نمايد و در خصوص حاج ميرزا 

حال كه با من برخالف معاهده رفتار و احترام علما را منظور ننمود . سن سلوك رفتار نمايدح
 و هر گونه اقدامي كه الزم دانم مي و او را ملعون ازل و ابد نمايم ميمن از دوستي او اغماض 

  ).343: االسالم، همان ناظم(باشد خواهم نمود تا او را عزل نمايند 
االسالم توصيه  االسالم و ناظم طبايي براي استحكام امر به مجد     در ضمن سيدمحمد طبا

 نوري برسانند و بگويند اگر اين اهللا فضل بهبهاني و حاج شيخ اهللا آيت واقعه را به اطالع كند مي
  ).343: همان (گذارد ديگر براي اين لباس احترام و وقعي نخواهند ،نشود) تالفي(واقعه جبران 

 نوري رفتند و كساني اهللا فضل به ديدار شيخ االسالم ناظمت مجداالسالم و      پس از اين مالقا
 اهللا فضلمالقات اين دو نفر با شيخ . كردندرا نيز براي مالقات آقاي بهبهاني و صدرالعلما روانه 

  :گويد مي نوري اهللا فضلشيخ .  ايشان جالب استةنوري و  واكنش اولي
اعي باشد، هر كس مخل نظم باشد بايد او را حاكم هر محل بايد در نظم آن محل س«

سياست و تنبيه نمايد خواه مال باشد، خواه سيد، حاج ميرزا محمدرضا باعث فتنه و شرارت 
»  شما هم اگر اقدامي بر ضد دولت كنيد تبعيد و منفي خواهيد گرديد.بود او را تنبيه نمودند

  ).344: همان(
 توان نميكه براي يك نفر آخوند كه چوب خورده است،  افزايد مي در ادامه اهللا فضل     شيخ 

 رسد مينظر  اما به. دهد مي پيگيري قول اهللا فضلالبته در ادامه شيخ . مملكتي را به هم انداخت
 اهللا آيتكه ايشان دعواي شيخيه و متشرعه و اختالفات مذهبي و زدوخوردهاي كرمان را كه 
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راز اول تشته است؛ اختالفاتي كه واكنش علماي  در آن نقش داشت به ياد دامحمدرضاميرزا 
  . اشاره خواهد شدها داشت كه در ادامه به آندر پيتهران را 
آقاي طباطبايي شخصاً به منبر رفته و . شود مي كرمان، موضوع منابر تهران ةهرحال واقع      به

همچنين . گرياند ميالدوله بيان فرموده و حاضرين را  شرحي از ظلم ديوانيان و مخصوصاً عين
در مسجد . شود مي كرمان بيان ةدر مسجد سيد عزيزاهللا توسط صدرالعلما شرحي از واقع

 كند مي ايشان سخنران به اين واقعه اشاره ةسپهساالر قديم هم در حضور آقاي بهبهاني و با اشار
  ).347: همان(

 هاي خواسته يكي از دشو مي سبباالسالم   و مجداالسالم ناظم اقدامات رسد مينظر       به
بازگرداندن حاج ميرزا ) مهاجرت صغري(مهاجرين در جريان مهاجرت به حضرت عبدالعظيم 

 اين ة و در نتيجگردد ميالدوله تعهد   آن از سوي عينعمل به از تبعيد باشد كه محمدرضا
  .شود ميالسلطنه از حكومت كرمان عزل   ظفرها تالش

  
  خواهياهللا ميرزا محمدرضا و آزادي آيت

آمده براي   پيشةراز اول تهران در قبال واقعت واكنش علماي ةدر واقع با مالحظه و بررسي نحو
 براساس اهللا آيتكيد آنها در دفاع از أ دريافت كه تتوان مي در كرمان محمدرضا ميرزا اهللا آيت

ر از اگر بخواهيم فرات. قاعده كلي حفظ احترام علما و حفظ حرمت لباس روحانيت بوده است
 كه براي برخي از آزاديخواهان، اين واقعه فرصتي براي حمله به دولت و يابيم مياين برويم در

 محمدرضا ميرزا اهللا آيت ، وگرنه به داليلي كه خواهيم آورد؛تحت فشار قرار دادن آن بوده است
به  توان مي اين داليل ةاز جمل.  نداشته استخواهي مشروطهخواهي و  اصوالً افكار آزادي

باستاني . اختالفات مذهبي شيخيه و متشرعه در كرمان و واكنش علماي تهران به آن اشاره كرد
 ابوجعفر بود كه مال پسر آخوند محمدرضا  مال:نويسد مي فرماندهان كرمان ةپاريزي در مقدم

 اين اختالف ق1323غوغاي شيخي و باالسري را به حد كمال رساند و چنان شد كه در سال 
  ).1362 باستاني پاريزي،(شديد مبدل شد به جنگي 

ها تنها بر سر اصول عقايد حاج   ذكر است كه دعواي شيخي  و باالسري در اين سالشايان     
 بلكه يك عامل ديگر نيز دخالت داشت و آن اين است كه ،ن او نبودامحمد كريم خان و مخالف

 ، نتيجه طرفدار شيخيه بودندچون حكام كرمان وابسته به خاندان حاج محمد كريم خان ودر
 و اين اختالف كه صورت دعواي شيخي و شدند مياكثر مردم كرمان طبعاً عليه آنان انگيخته 

راز اول ت كه واكنش علماي اي گونه  به؛ خود رسيدنهايت به ق1323باالسري گرفت در سال 
 علماي باالسري  به تلگراف سيد محمد طباطبايي بهتوان مي از جمله ؛ داشتدر پيتهران را 

  :كرمان اشاره كرد
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 اختالفات كه در ميان ايشان است .اندشيخي و متشرع هر دو شيعه: گويممن امروز مي«
. رفتند ها را از ميان برده برادرانه با هم راه ميها بود كه در كرمان بزرگان عاقل اين سخن سال

  .)176: رسالة كاتب كرماني(» كند جاهل كرد كه خدايش هدايت را كدامشود مطلع مياين تجديد 
  :نويسد مي) ها باالسري( نوري نيز طي تلگرافي خطاب به علماي كرمان اهللا فضل     شيخ 

از وقوع فتنه و حدوث غائله متشرعه و شيخيه از جمعي اشرار و اوباش، اخبار متواتر «
نظار اجانب وقع اين نحو از حركات در ا. شود مي العقول ذي و اسباب انكسار قلوب رسد مي

علماي .  و جز ضعف اسالم و مسلمين نتيجه ندارد و عاقبت وخيمه داردبرد ميمذاهب را 
  ).193 :همان(اعالم چرا بايد در مقام نايره فساد برنيايند و عوام  را منع نكرده باشند 

 و وكيل كرمان در مجلس اول مشروطه كه فرماندهان كرمان كتاب مؤلف     شيخ يحيي 
 بنا به نوشته باستاني پاريزي در منازعات شيخي و است نيز محمدرضا ميرزا اهللا آيتعموي 
 بود بسياري از اهللا آيتطرف نگاه داشت و با اينكه عموي   تا حد بسياري خود را بيباالسري

  ).27: همان (كرد مي خود مالمت هاي روياوقات او را در تند
  :گويد مي كرمان ةبه امام جمع     سيد عبداهللا بهبهاني نيز طي تلگرافي 

وقوع قضيه شيخيه و متشرعه خيلي موجب افسون و تحير شده، چگونه شده است كه با «
گونه فتنه واقع شود؟ در هر حال البته در انظار شريفه مسلم است از  توجهات علما اعالم اين

  ).194: همان(» جهت دين و دنيا اين گونه حركات مصلحت نيست
 دعواي شيخيه و متشرعه را نويسد مي رسالة كاتب كرماني كتاب ةاريزي در مقدم     باستاني پ

 ةالملك كه با طايف السلطنه از اوالد وكيل وجود آورده دامن زدند از جمله عدل هطلبان ب قدرت
اين در حالي است كه در جاي ديگر اين ادعا را البته به نقل از ديگران . ابراهيمي رقابت داشتند

  .ساز مشروطيت بوده است  زمينهمحمدرضا ميرزا اهللا آيت كه فلك كردن ندك ميمطرح 
 خواه مشروطه شيخيه و متشرعه و نيز واكنش علماي هاي درگيري سير ة     بنابراين با مالحظ

ي در ميان خواه مشروطه آزاديخواهي و ة انديشه و انگيزگونه هيچ دريافت كه توان ميتهران 
  . خواهي نبوده است محمدرضا در صدد پهن كردن بساط مشروطه ميرزا اهللا آيتنبوده و 

بر اين رويداد، در ساير رخدادهاي آن دوره از جمله حمله به منازل يهوديان در شهر  عالوه
گونه انگيزة  كرمان، غائلة شيخ بحريني و نيز واقعة مسجد بازار كه به آنها اشارت رفت نيز هيچ

 نيز چنين ادعايي كه نويسندگان كرماني محمدرضا ميرزا اهللا آيتود و خواهي در ميان نب مشروطه
 كرماني با االسالم ناظم چنانكه ،حتي خالف آن نيز روايت شده.  نداشتكنند ميبه او منتسب 

  :نويسد مي خود در عصر مشروطه ة روزانهاي مالقاتاشاره به 
شرحي از كرمان در بين الرئيس را كه آمده بود منزل بنده مالقات نموده  امروز جناب شيخ«
 محمدرضاحاج ميرزا : االسالم و گفته بود صدر اعظم آمده بود منزل ظهير: ساخت مذكور. آمد
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گذارم تا من در كرمان باشم نمي: مجتهد كرماني تلگرافاتي مخابره نموده است ماحصل آنكه
  ).437 -438: مان هاالسالم، ناظم(» مشروطيت داير شود شما از طرف كرمان آسوده و راحت باشيد

  :گويد مي كرماني در جاي ديگري االسالم ناظم     عالوه بر مورد فوق 
السلطنه مخابره نمود كه بر   در استبداد صغير چند تلگراف به مشيرمحمدرضاحاج ميرزا «

 محمدرضابه هر جهت با آن احتراماتي كه از طرف ملت به حاج ميرزا ... خواهي بود ضد ملت
  ).421 -422 :همان (شدسوءظن ملت واقع بعمل آمد، طرف 

 از همان ابتداي ورود به كرمان يعني چند سال پيش محمدرضا ميرزا اهللا آيتنظر نگارنده  به
از انقالب مشروطه، در فكر و سوداي مشروطه نبود و ورود ايشان در حوادثي كه او را در 

 بلكه بيشتر ناشي از ،هي او نبودخوا  وقت كرمان قرار داد از جهت آزاديةت حاكمأتقابل با هي
ت أمقابل شيخيه بايستد و نفوذ آنها را در هي عمل به تكليف بوده كه او را واداشته بود در

 به مقصود نائل شود اي اندازهچه اينكه در اين راه نيز توانست تا .  وقت هدف قرار دهدةحاكم
اما اين ادعاي باستاني . سازدو با كنار گذاشتن قدرت سياسي شيخيه موقعيت خود را مستحكم 

  . پاريزي كه او در كنار گذاشتن قدرت قاجاريه نيز سهمي داشته است دور از واقعيت است
  

   نتيجه
 انقالب مشروطه نشان ة اجتماعي كرمان در آستان-مروري بر سير حوادث و تحوالت سياسي

 ةرا با انديش كه در اين شهر مكتبي وجود داشته كه روحانيون و طالب جوان دهد مي
 اين ةاز جمل.  استكرده آشنا ساخته و آنها را در راه مبارزه با استبداد ترغيب خواهي آزادي

 و مجداالسالم و ناظم االسالم ناظمخان، شيخ احمد روحي،   به ميرزا آقاتوان ميآزاديخواهان 
 آخوند بوده، در جعفر  محمدمالاين مكتب كه مروج آن  اما در كنار. التجار كرماني اشاره كرد 

الملك كه رقيب  كرمان شاهد دعواهايي نظير دعواي شيخي و متشرعه هستيم كه خاندان وكيل
 وگرنه مردم عادي كرمان بنابه اند، زده ميبودند به آن دامن ) اغلب شيخيه(خاندان ابراهيمي 

دمي اهل  مربودسر برده  ها چند ماهي در كرمان به  ادوارد براون كه در آن سالهاي گزارش
  .اند بودهتساهل و تسامح 

صداي اختالفات مذهبي ميان شيخيه و  و     در واقع در اين برهه از زمان كه يك موج پر سر
 ميرزا اهللا آيت، شود ميباالسري توسط يك روحاني ناشناخته به نام شيخ شمشيري دامن زده 

وارد بود،  از عتبات گرفته  امور مردم راة ادارة كه مجتهدي جوان بود و فرمان اجازمحمدرضا
رساند كه بيش از يك كند و كار به جايي ميشود بر تارك اين موج خود را بند ميكرمان مي

  .شود مي اولياي شهر و حكام وقت خارج ةسال شهر كرمان از ادار
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السلطنه حاكم وقت كرمان قرار    را در تقابل با ظفرمحمدرضا اهللا آيت    در واقع مسائلي كه 
 مسجد بازار شاه و نيز درگيري ميان شيخيه و ة، حادثها يهودي ة از جمله حمله به محلدهد مي

. ي و نهضت برآمده از آن نداردخواه مشروطه ة به مشروطه و انديشارتباطيمتشرعه هيچ 
 در جايي كه به معرفي مجامع ملي و تاريخ انقالب مشروطيت ايران در كتاب زاده ملكچنانچه  

، محمدرضا ميرزا اهللا آيت، بدون  ذكر نامي از پردازد مي در عصر مشروطه خواهي آزادي
خان  خواهان در كرمان تشكيل يافت كه در آن مجمع ميرزا آقا  كه مجمعي از آزادينويسد مي

العلوم، شيخ احمد روحي، حاجي ميرزا احمد  كرماني، حاجي سيد جواد، شيخ مهدي بحر
 شركت داشتند و در راه  انتشار افكار نوين كوشش الملك افضلكرماني، ميرزا رضا كرماني و 

  .كردند
 نيست، از اوضاع استبدادي رضايت او ياو در اين نوع مجامع به معنانداشتن      البته حضور 
 آنچه عالمه نائيني به آن پرداخته بود، ةمثاب  و مشروطيت بهخواهي آزادي او ةبلكه در انديش

 استبداد صغير چشم ةعلي شاه در دور عواي آزاديخواهان با محمد دةجايگاهي نداشت و در ميان
طور كه در آثار مربوط به تاريخ   آنرو ازاين.  دربار داشتةاميد به صدور اوامر از ناحي

مشروطيت آمده ايشان به استثناي فلك شدن كه انعكاس وسيعي در ميان علماي تهران داشت 
 نكرد انجاميد، سعي و مجاهدتي در راه استقرار مشروطيت الدوله و به افزايش انتقاد آنان از عين

ان تنها به ارسال چند پيام تبريك به سيد محمد طباطبايي و خواه مشروطهو پس از پيروزي 
 پس از آنكه قدرت و نفوذ شيخيه در كرمان رو رسد مينظر   بهدر نتيجه .  بسنده كرداالسالم ناظم

 رقابت ميان روحانيون ةمور شرعي مردم پرداخت و در عرص اة ايشان نيز به ادار،به افول نهاد
 اين در حالي بود كه از وارد نشد؛كرمان براي انتخاب وكيل علما در مجلس اول مشروطه نيز 

رضا   ميرزا محمداهللا آيت مختصر آنكه . در ميان مردم برخوردار بوداي گستردهنسبت  بهپايگاه 
  .نبود) خواه مشروطه( اما آزاديخواه رفت، ميمنبر باور و پرهيزكار داشت كه  شخصيتي دين
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