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ميرزا صادق آقا مجتهد تبریزي و 
جنبش اجتماعی مشروطه

دکتر معصومه قره داغی1
غالمرضا دوست زاده2

چکيده 
جنبش اجتماعی مشروطه در ايران، واكنش های مختلفی از جانب قشرهای مختلف 
مردم به دنبال داشت؛ به ويژه كه درخواست های مردم ابتدا برای تأسيس عدالتخانه 
بود و سپس تبديل به مشــروطه گرديد. در جريان مشروطه علمای مشروطه خواه 
بر اساس مسئوليت هايی كه احساس می كردند از سوی شريعت بر عهده آنها نهاده 
شده است، ســخنانی ايراد نموده، نظرياتی ارايه داده و مكتوباتی از خود به يادگار 
گذاشته اند. در اين ميان با وجود بهره برداری از آثار بسياری از اين عالمان دين، آرا، 
اقوال و ديدگاه های برخی از آنها كمتر مورد توجه مورخان، محققان و پژوهشگران 
قرار گرفته است كه آثار و انديشه های آيت اهلل حاج ميرزا صادق مجتهد تبريزی، 

1. عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر )نويسنده مسئول( 
2. دانشجوی دكترای تخصصی تاريخ ايران بعد از اسالم، دانشگاه خوارزمی 
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به خصوص دو رساله وی كه عليه مشروطه نگاشته شده، در زمره مواردی قرار دارد 
كه در باب آنها اعتنای چندانی از جانب اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه صورت 
نگرفته است. وی در رساالت خود مشروطه را به صراحت مخالف اسالم و شريعت 
دانسته و ديدگاه های خود در مورد دخالت مردم در امور حكومتی، مجلس شورا و 
نمايندگان مجلس را بيان نموده است. يافته های اين تحقيق نشان می دهد كه بعد 
از پيروزی جنبش مشروطه به دليل تندروی برخی مشروطه خواهان و زاويه گرفتن 
تعداد قابل توجهی از گردانندگان اصلی مشــروطه با موازين دينی و شرعی، برخی 
از علما از جمله ميرزا صادق مجتهد تبريزی به رغم جانبداری از مشروطه اول، در 
ادامه به همراه حاج ميرزا حسن مجتهد در صف مشروعه خواهان درآمده، از انجمن 
اسالميه ضد مشروطه تبريز هواداری كرده و مشــروطه طلبان را بابی خوانده و در 

نهايت بعد از چندی، انزوا و كناره گيری را پيشه خود نموده است. 
کليدواژه ها: ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزی، مشروعه خواهان، مشروطه طلبان، 

جنبش اجتماعی 

مقدمه
يكی از مهم ترين چالش های فكری موجود در جريان جنبش اجتماعی و نه سياسی 
مشروطه، تضارب آرا و ديدگاه های مشروطه طلبان و مشــروعه خواهان بوده كه 
بالفاصله پس از پيروزی مشــروطه به وجود آمد. كسانی كه مشروطه را پديده ای 
غربی تصور می كردند، مشروطه مشروعه را امری متناقض دانسته و مقوله مشروطه 
را نظامی  غربی می دانند كه ارتباطی به شــرع و مذهب اســالم نــدارد. اين گروه 
هدفشان بيشتر پاسداری از احكام شريعت بود؛ به عبارتی توجه خود را به اصولی از 
قانون اساسی و قوانين ديگر كه به وسيله مجلس اول تصويب شده و بنا به تعبير اين 
گروه مخالف با شريعت به شمار می آمد متمركز ساختند و در نتيجه وظيفه شرعی 
خود می دانستند كه بر ضد مشروطه پايمال كننده قوانين اسالمی  به پاخيزند. چون 
در آن زمان با توجه به وضعيت اجتماعی و فرهنگی، ايدئولوژي زنده و فعال در بين 
مردم در چهارچوب مذهب خالصه مي شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبي و 

مراجع تقليد بودند. 
روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفی- تحليلی می باشد كه بعد از توصيف 
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داده ها و مطالب به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته و در ضمن آن بيان خواهد شد كه 
آيت اهلل آقا ميرزا محمدصادق مجتهد تبريزی به دليل هوشمندی و ذكاوت متوجه 
ناســازگاری منويات مشروطه طلبان دســت اندركار جنبش اجتماعی مشروطه با 
شريعت اسالم شده و آرا و نظريات خود را طی دو رساله در مخالفت با آن بيان نمود. 

زندگينامه
آيت اهلل آقا ميرزا محمدصادق مجتهد تبريزی فرزند آيت اهلل ميرزا محمد معروف 
به باال مجتهد و نوه آيت اهلل مولی محمدعلی مجتهد دينوری قراجه داغی )صاحب 

شرح معروف بر تبصره عالمه( در سال 1274 ق در شهر تبريز متولد شد.1 
تحصيالت مقدماتی در فقه و اصول را در تبريز و در سال 1288ق و به قولی ديگر 
در سال 1291ق در سن هجده سالگی پشت سر نهاده و برای ادامه تحصيل همراه 
برادرش آقا ميرزا محسن راهی نجف اشرف شد و در نزد استادانی چون شيخ  هادی 
تهرانی2 كه در علم اصول فقه مشرب خاصی داشت و شــيخ حسن مامقانی، مولی 
محمدفاضل ايروانی و فاضل شــربيانی تلمذ كرد.3 آقا ميرزا محمدصادق به شيخ  
هادی تهرانی ارادت بيشتری داشت و نظريات او را دقيق می دانست. مشاراليه بعد 
از بيست و چهار سال اقامت در نجف در سال 1312ق كه به درجه اجتهاد و فقاهت 
رسيده بود، به زادگاهش تبريز بازگشــت4 و به كار تدريس فقه و اصول و امامت و 
مرجعيت دينی مســلمانان پرداخت. وی عالوه بر دانش وسيع در فقه و اجتهاد به 
درجه ای رسيد كه حتی در مبانی حقوق هم از وی به عنوان يك صاحب نظر ياد شده 
و مدرس تبريزی در كتاب ريحانه االدب لقب »افضل المحققين« و »اكمل المدققين« 

1. سيد محسن امين در كتاب اعيان الشــيعه تاريخ تولد آقا ميرزا صادق را سال 1269ق مي داند كه در 
هشتاد و دو سالگي وفات يافته است. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، االنصاف، 1951م، ج7، ص367؛ 
اين خاندان امروزه به نام »دينوري« يكي از قراء اطراف اهر اســت مشهور هستند. مهدی مجتهدی، رجال 
آذربايجان در عصر مشروطيت، به كوشش غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، زرين، 1377، ص182؛ و احمد 
دنيانور و هادی هاشميان، بيان صادق؛ بررسي احوال، افكار و آثار آيت اهلل ميرزا صادق مجتهد تبريزي، تبريز، 

مهد آزادي، 1386، ج1، ص16. 
2. شيخ هادي تهراني بنا به نوشته مهدي مجتهدي در علم اصول سليقه خاصي داشت و در مباحث الفاظ با 
شيخ مرتضي انصاري هم عقيده نبود. تكفير وی از جانب مرحوم شيخ حبيب اهلل رشتی موجبات زحمت برايش 

گرديد. مهدی مجتهدي، همان، ص183. 
3. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص22-28. 

4. سيد محسن امين، همان، 1951م، ص366. 
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را به او می دهد.1 
ايشان عالوه بر تدريس و تأليف آثاری 
چون مباحث الفاظ، صلوه و مشتق، مرجع 
تقليد مردم در مســائل شــرعی و احكام 
علمی بــود و در موقعيت های مختلف در 
منبر مردم را در مسائل سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی با لحن قاطع ارشاد می كرد.2
مخالفت با اســتبداد دوره قاجار و دوره 
پهلوی و تبعيد به شهر قم حاكی از مبارزات 

وی در طول زندگی می باشد.3 
بنيانگذار فقيد جمهوری اسالمی  ايران، 
مرحوم ميرزا صادق آقا را شخص اول روحانيت تبريز در دوران پهلوی اول دانسته 
و با اشاره  به سابقه آشنايی با آذربايجان و مجاهدت های علما و به ويژه آقايان انگجی 
و ميرزا صادق آقا با ذكر اين نكته كه: »... و ما می دانيم كه آذربايجان هميشه در اين 
مسائل پيش قدم بوده است، از قبل از     مشروطيت و در خود مشروطيت و بعدها. و 
علمای آذربايجان در اين مسائل رنج     ديده اند و ما شاهد تبعيد مرحوم آقای انگجی و 
مرحوم آقا ميرزا صادق آقا بوديم؛ و      همين جا هم خدمتشان رسيده ايم، بعد از اين هم 
كه از تبعيد برگشتند و مرحوم آقا ميرزا   صادق آقا اينجا ماندند تا آخر عمر؛ ما هم 
خدمتشان می رسيديم«؛4 به مبارزات و اقدامات مشاراليه در برابر حركت های ضد 
اسالمی  رضاخان عليه روحانيت و كوشش برای كشف حجاب بانوان اشاره نموده و 

خاطرنشان می نمايد: 
... با دست رضاخان شروع كردند به كوبيدن روحانيون، عمامه ها 
را برداشتن و مدرسه ها را جلويش را گرفتن، لباس ها را تغيير دادن، 

1. محمدعلی مدرس تبريزی، ريحانه االدب، تبريز، كتابفروشي خيام، بی تا، ج5، ص269. 
2. سيد ابراهيم سيد علوی، »بيان صادق؛ شرح حال، آثار، افكار و مبارزات آيت اهلل ميرزا صادق آقا«، كيهان 

انديشه، 1366، ش16، ص77. 
3. براي اطالعات بيشتر در خصوص زندگينامه آقا ميرزا صادق رك: عبدالحسين اميني تبريزی، شهيدان 
راه فضيلت، نجــف، بي نا، 1355، ص553؛ ميرزا علی ثقه االســالم تبريزي، مراه الكتــب، تصحيح عبداهلل 
ثقه االسالمي، تهران، بی نا، 1363، ج1، ص108؛ و مرتضی مدرس چهاردهي، سيماي بزرگان، تهران، شرق، 

1355، ص238. 
4. صحيفه امام، ج10، ص31. 

آثار و اندیشه های آیت اهلل حاج میرزا 
صادق مجتهد تبریزی، به خصوص 
دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته 
شده، در زمره مواردی قرار دارد که 
در باب آنها اعتنای چندانی از جانب 
اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه 
صورت نگرفته است. وی در رساالت 
خود مشروطه را به صراحت مخالف 
اسالم و شریعت دانسته و دیدگاه های 
خود در مورد دخالت مردم در امور 
حکومتی، مجلس شورا و نمایندگان 

مجلس را بیان نموده است
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با آن شدتي كه انسان شرم مي كند كه چه كردند با اين طايفه و آن 
هم به اسم اين كه مي خواهيم اصالح بكنيم، با اسم اين كه همه ايران 
يك رنگ باشند، ملت ما كذا باشد، با اين حرف هاي ناروا، اين قدرت 
را هم مي خواستند بشــكنند و شكســتند در آن وقت و سخت هم 
شكســتند و چند قيامي كه در ايران از جانب روحانيون شد كه يكي 
از آنها از اصفهان بود... اين را هم با حيله و قدرت شكســتند، چنان 
كه قيام آذربايجان و علماي آذربايجان و قيام خراســان اينها را هم 
با قدرت شكســتند... و علماي تبريز را دو نفر شخصي كه در رأس 
بود از آنجا گرفتند و بردند، گمانم اين است كه در سنقر، آنجا مدتي 
تبعيد بودند و بعد هم كه اجازه رفتــن را دادند و مرحوم حاج ميرزا 
صادق كه شخص اول آن وقت روحانيت تبريز بود آمد و در قم ماند 
و در همين جا هم ماندگار شد و ديگر نرفت. آنجا مي رفت هم كاري 

نمي توانست بكند.1 
امام خمينی در جايی ديگر با توجه دادن قيام علمای كشور عليه رضاخان متذكر 

می شود: 
در زمان خود ما     چندين نفر قيام كردند؛ روحانيون بر ضد رضاخان، 
چندين دفعه، يك دفعه از خراســان،     يك دفعه از آذربايجان، يك 
دفعه از اصفهان؛ و همه اطراف ايــران را دعوت كردند به     قم؛ كه ما 
اينها را شاهد بوديم و اينها همه قيام بر ضد رضاخان بود. البته قدرت 
او داشت و     شكست اينها را. علمای آذربايجان را گرفت و برد- در 
سنقر- گمان می كنم بود. دو نفر     بزرگان علمای آنجا مرحوم آميرزا 
صادق آقا،  مرحوم انگجی،  اينها را بردند در   ســنقر، يا آنجاها طرف 
كردســتان. آنجاها مدت ها آنها در آنجا تبعيد بودند. بعد هم كه   
  رهايشان كردند، مرحوم آميرزا صادق آقا آمد قم ماند و ديگر نرفت 

به آذربايجان، و در   همانجا فوت شد.2
مؤســس حكومت اســالمی  ايران در عصر حاضر، در نهايت با اشــاره به اينكه 
حركت ها و قيام های اصيل از ســوی روحانيت آگاه شــيعه رهبری شده، در گفتار 

1. همان، ج8، ص452-453. 
2. همان، ص294. 
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ديگری توجه عموم را به قيام علمای آذربايجان 
و شــخص مرحوم ميرزا صادق آقــا مجتهد 

تبريزی معطوف نموده و فرمودند: 
از وقتي كه رضاخــان آمد تا امــروز چند 
مرتبه قيام شــد، كي قيام كرد؟ از اين طبقات 
ديگر، مردم، از روشــنفكرش بگير، نمي دانم از 
نويســنده اش بگير و از اينها. در اين قيام ها بر 
ضد، كي بود كه قيام كرد؟ قيــام آذربايجان 
را كي كــرد؟ علماي آذربايجــان، مرحوم آقا 
ميرزا صادق آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه 
اينها را شكست داد. قيام ها را شكستند، علماي 
آذربايجان را گرفتند و در يكي از بالد كردستان 
تبعيدشان كردند و بعد از مدت ها اجازه دادند كه مرحوم آقا ميرزا 

صادق آقا آمدند همين قم و اينجا هم فوت كردند.1
در نهايت اين عالم مجاهد در شهر قم به سال 1351ق به رحمت حق پيوسته و در 

كنار مرقد حضرت معصومه)س( مدفون گرديد.2 

مواجهه ميرزا صادق آقا با جنبش مشروطه
در نهضت مشــروطه، چهار عنصر روحانيان، مردم، روشــنفكران غرب زده و 
دربار، نقش آفريدند. در اين ميان، سهم روحانيان، بيشتر در »تكوين و راه اندازی« 
و »هدايت و رهبری« نهضت؛ ســهم مردم، در همراهی و پيروی از رهبری نهضت 
و بدين وسيله آماده ساختن بستر رشــد و تكامل آن تا مرز توفيق و پيروزی؛ سهم 
روشنفكران غرب زده، بيشتر در سوق دادن نهضت به مشروطه غربی و انحراف از 
اصول آرمانی و نخســتين آن )كه مورد نظر علمای شيعه بود( و سهم دربار، بيشتر 
در حفظ منافع شخصی كه مستلزم مخالفت با مشــروطه بود، مشهود است. ميان 
واليات و اياالت آن روز ايران، هر چهار عنصر يادشده در ايالت آذربايجان و به ويژه 
شهر تبريز، فعاليت چشمگيری در مقايسه با ديگر واليات داشته اند؛ به گونه ای كه 

1. همان، ج9، ص399. 
2. علی تبريزی خيابانی، علماء معاصرين، تهران، چاپ سنگی، 1366ق، ص154-155. 

نیم که  امام خمینی)ره(: می دا
آذربایجان همیشه در این مسائل 
پیش قدم بوده است، از قبل از   
  مشروطیت و در خود مشروطیت 
و بعدها. و علمای آذربایجان 
در این مسائل رنج     دیده اند و ما 
شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی 
و مرحوم آقا میرزا صادق آقا 
بودیم؛ و      همین جا هم خدمتشان 
رسیده ایم، بعد از این هم که از 
تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا   
صادق آقا اینجا ماندند تا آخر 
عمر؛ ما هم خدمتشان می رسیدیم
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تأثير فعاليت اين چهار عنصر در تبريز، كمتــر از تأثير فعاليت آنها در تهران نبوده 
است. به عبارت ديگر، شــهر تبريز )اگر نه در نطفه و تكوين نهضت مشروطه( به 
يقين، يكی از مراكز ثقل و مهم رشد و سرعت گيری نهضت مشروطه ايران است تا 
جايی كه می توان ادعا كرد: مشروطه تبريز، نمايی كوچك از مشروطه ايران با همه 

شاخصه های آن است.1
با توجه به اهميت انكارناپذير شهر تبريز 
در جنبش اجتماعی مشــروطه، بی ترديد 
نقش عالمان آن در مشــروطه كه بررسی 
افكار يكی از برجســتگان آن موضوع اين 
پژوهش اســت، نيز همواره مــورد توجه 
بوده اســت. اما قبل از ورود به اين مقوله 
بايد خاطرنشان سازيم كه مشروطيت نه 
به لحاظ لفظ بلكه به عنوان يك سيســتم 
حكومت برای اداره مملكت و قالبی برای 
ماهيت ســلطنت، در نظر عالمان دينی از 
مسائل مستحدثه بوده است و عامل اصلی 
اختالف سران روحانی مشروطيت پس از 

صدور فرمان 14 جمادی الثانی 1324ق نيز در همين نكته است. يكی مشروطه را 
امری كه اصول و فروع آن را نمی داند ياد می كنــد و همو در جای ديگر صراحتًا از 
مشروطيت به عنوان »فتنه مســتحدثه« نام می برد. مشروطه خواهان آن را سخنی 
كه از سمت فرنگستان به مملكت ما سرايت كرده و لفظی كه تا به حال در مملكت 
مستعمل نبوده است ياد می كنند و شــيخ فضل اهلل نوری مشروطه را از مخترعات 
ملل خارجه می داند. ديگری آن را رژيمی  می داند كه موجب امنيت و آبادی مملكت 
است. مال عبداهلل مازندرانی و محمدكاظم خراســانی آن را تابش آفتاب عدالت 
قلمداد می كنند. نوراهلل اصفهانی مشروطيت را در اسالم، اساسی می داند كه در ظرف 

ده، بيست سال قصور قياصره و كنوز اكاسره را دارا شد.2 

1. احمد رهدار، »سيری در حيات سياسی ميرزا حسن مجتهد تبريزی«، آموزه، ش3، 1382، ص144-
  .143

2. محمدمهدی مرادی خلج، مشروعه خواهان مشروطيت، شيراز، كوشا مهر، 1389، ص8-9. 

شيخ فضل اهلل نوری
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با اين وصف، علما به سبب تفاوت فهم و ديدگاه از معنای مشروطه در آن دوره 
به دو گروه تقسيم شدند: مشروطه طلب و مشروطه  مشروعه خواه. با توجه به تعلق 
ميرزا صادق تبريزی به گروه مشــروعه خواه، از پرداختن به علمای مشروطه طلب 
عبور می كنيم و روی سخن را به جانب علمای مشروعه خواه برمی گردانيم. عالمان 
مشروعه خواه در رابطه با مشروطه و به ويژه بحث قانون گذاری در آن به دو مقوله 
مهم توجه داشتند: »مباينت قانون گذاری با خاتميت دين محمدی)ص( و عدم نياز 
به جعل قانون در كشور اسالمی  و نيز مســئله  حرمت و قلمرو و دايره  شمول آن«.1 
اين دو مسئله سبب دو جهت گيری متفاوت در ميان مشروعه خواهان شد: عده ای 
اساس مشروطيت را مورد تعرض قرار دادند و آن را مغاير با اسالم دانستند و عده ای 
ديگر مشروطيت را مشروط به شرايطی كه در آن دين محمدی)ص( حفظ گردد 
قبول داشــتند. گروه دوم را اصطالحًا طرفداران مشــروطه  مشروعه می دانستند. 
طرفداران مشروطيت و به تبع ايشان، كثيری از مورخان نهضت مشروطيت به دليل 
تعلقات مرامی  و مسلكی نتوانسته اند تصوير و دركی درست از آرا و داليل مخالفت 
مشروعه خواهان ارايه دهند.2 متأسفانه با توجه به غلبه موافقان مشروطه به ويژه در 
حوزه چاپ و نشر و ممانعت از انتشار آثار مشروعه خواهان چهره واژگونه ای از آنان 
در مكاتيب عصر مشروطه و پس از آن ارايه شده و علت مخالفت آنان با مشروطه 
در هوای نفس و منفعت طلبی آنها عنوان شده است. اما همان گونه كه يكی از محققين 

حوزه مشروعه به درستی اذعان می دارد: 
آنان به دليل درك خاصی از فلســفه  سياســی در دوره  غيبت و 
احساس خطر شديد نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسالمی، 
واقعًا از غلبه  المذهبی در قالب مشــروطيت انديشناك و هراسان 
بودند و به همين جهت اوالً فلسفه  سياسی خاص خود يا نظام مشروعه 
را بهتر از مشروطيت و مفيدتر به حال اسالم و مسلمين می دانستند، 
ثانيًا خطر حكومت اســتبدادی محمدعلی شــاهی را كمتر از خطر 
مشروطه طلبانی می شمردند كه مجلس را قبله  خود و محل طواف 

1. غالمحسين زرگری نژاد، رسائل مشروطيت: هيجده رســاله و اليحه درباره  مشروطيت، تهران، كوير، 
1377، ص25. 

2. غالمحسين مقدم حيدری، »بر عليه مشروطيت«: دو بخش، تارنمای مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی 
)مركز پژوهش های اســالمی و ايرانی /http://www.cgie.org.ir/fa/news  به كد 27932 و 27938(، 

1393، بخش اول. 
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توصيف می كردند.1 
آيت اهلل ميرزا صادق در آغاز جنبش مشروطه به عنوان يكی از علمای طراز اول 
شهر تبريز )با مطالب ذكرشــده باال در خصوص اختالف فكری علما در موضوع 
مشروطه و نحوه مواجهه با آن( ابتدا با مشــروطه خواهان همكاری داشت و بعداً از 
مشروطه روی گردان شد و به صف مشروعه خواهان در آمد؛ به طوری كه در سال 
1292 هجری شمســی با برخی از علما به محمدعلی شاه- ششمين پادشاه سلسله  
قاجار- تلگرام فرستاد و لغو مشروطيت را خواستار شد2 كه بررسی اين مقوله را در 

ادامه اين مطلب و در بخش جداگانه ای پی خواهيم گرفت. 
او در مهاجــرت علمــا و روحانيــون 
)مهاجرت كبری( به قم )مشــروطه اول( 
تلگرافی همراه حاجی ميرزا حسن مجتهد،3 
امام جمعــه، ثقه االســالم و حاجی ميرزا 
محسن4 به مظفرالدين شاه مخابره نموده 
و حمايت و پشتيبانی خود از علمای مهاجر 
را اعالم كردنــد و در ادامه تلگراف هايی 
به علمای قم و ديگر روحانيون شهرهای 
مختلف فرســتاده و خواســتار همكاری 
آنها شدند. هر چند كســروی در تاريخ 
مشــروطه ايران تلگراف علمای تبريز به 
مظفرالدين شاه را به اشــاره محمدميرزا 

1. غالمحسين زرگری نژاد، همان، ص39. 
2. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، مؤسسه  كتاب شناسی شيعه، قم، 1390، ص423. 

3. حاجي ميرزا حســن آقا مجتهد تبريزي فرزند حاجي ميرزا محمدباقر مجتهد امام جمعه مي باشد كه 
تحصيالت خود را در محضر اساتيدي چون حاج ميرزا محمدحسن شيرازي و سيد حسين كوه كمري گذراند 
و در همان سنين جواني به درجه اجتهاد نايل گرديد و آثاري چون تشريح االصول، كتاب الطهاره و رساله اي 
در مقدمه واجب از خود به يادگار گذاشته است. وي از بنيانگذاران مشروطه تبريز محسوب مي شود كه در 
آغاز جنبش مشروطه با آن همكاري داشت اما بعد از مدتي مخالف آن گرديد. براي اطالعات بيشتر رك: 
علی )منذر( ابوالحسني، »آيت اهلل حاجي ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه تبريز«، 
تاريخ معاصر ايران، تهران، تابستان 1380، س5، ش18؛ سيد احمد كسروي تبريزی، تاريخ مشروطه ايران، 

تهران، اميركبير، 1373؛ و مهدی مجتهدي، همان. 
4. برادر بزرگ ميرزا صادق آقا كه از علمای فاضل زمان خود بود و مجتهدي مشاراليه را از عقالء تبريز به 
شمار مي آورد كه با برادرش در اسالميه شركت كرد و كتابي هم به نام اربعين نوشته است. مهدی مجتهدي، 

همان، ص185. 

آيت اهلل حاج ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزی
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وليعهد در مخالفت با عين الدوله می داند، اما 
متن تلگراف حاكــی از آگاهی و درايت اين 
روحانيون به وضعيت سياسی حاكم در دربار 
و مخالفت آنها با استبداد و ظلم و بی عدالتی 

است.1 
در اين تلگراف اشخاص مغرض درباری را 
مانع رسيدن عرايض به حضور شاه می دانند: 
مغرضين دربــاری نمی گذارند عرايض 
ما و ســاير خادمان شــريف مطهره چه در 
طهران و چه در ساير نقاط ممالك محروسه2 
درست بعرض حضور حضرت سلطانی برسد 
و مقاصد حقه و مشــروعه ما را در البسه ای 
كه منافی اغراض خودشــان نباشــد جلوه 
می دهند... ما خادمان شريعت مطهره و ساير امل آذربايجان چهار 
سال اســت كه... می بينيم عرايض ما را هيچ كدام از لحاظ مبارك 

نگذرانيده اند.3
ميرزا صادق آقا در اين تلگراف اشــاره به درخواست های اوليه علمای تهران در 
مهاجرت به حرم حضــرت عبدالعظيم می كند كه خواســتار اصالحات در اوضاع 
محاكمات و امور مالياتی بودند اما به دليل مخالفت درباريون كه اصالحات را منافاتی 
با استبداد و ظلم و ستم خود می دانستند تنها به دادن وعده های پوشالی به آنها اكتفا 
نمودند.4 چون علما متوجه شــدند كه درباريان اقدامی  در جهت اصالحات انجام 
نمی دهند مجدداً با مهاجرت به قم درخواست های خود را تكرار كردند. اما وزرای 
دربار كه می دانند با اين اصالحات دست استبداد و ظلم آنها كوتاه خواهد شد، علما 
را تهديد نمودند.5 در ادامه تلگراف از مظفرالدين شاه درخواست نمودند تا از علما 

1. احمد كسروی، همان، ص113.  
2. اصطالحي سياسی و اداری كه در دوره قاجاريه رايج بود. 

3. احمد كسروی، همان. 
4. همان. 
5. همان. 

امام خمینی)ره(: از وقتي که رضاخان 
آمد تا امروز چند مرتبه قیام شد، کي 
قیام کرد؟ از این طبقات دیگر، مردم، 
از روشنفکرش بگیر، نمي دانم از 
.. قیام  نویسنده اش بگیر و از اینها.
علماي  کرد؟  کي  را  آذربایجان 
آذربایجان، مرحوم آقا میرزا صادق 
آقا... و قدرت، آن قدرتي بود که اینها 
را شکست داد. قیام ها را شکستند، 
علماي آذربایجان را گرفتند و در یکي 
از بالد کردستان تبعیدشان کردند و 
بعد از مدت ها اجازه دادند که مرحوم 
آقا میرزا صادق آقا آمدند همین قم و 

اینجا هم فوت کردند
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دلجويی كنند و با احترام آنها را برگردانند.1
مظفرالدين شــاه نيــز طــی تلگرافی به 
وليعهد قــول داد كه از علمــا و روحانيون 
مهاجــر دلجويی كرده و آنهــا را به تهران 

بازمی گرداند. متن پاسخ شاه چنين است: 
بجنابان مستطابان حاجی 
ميرزا حسن آقای مجتهد و 

آقای امام جمعه و آقای حاج ميرزا محسن آقا و آقای ميرزا صادق 
آقای مجتهد و آقای ثقه االســالم التفات ما را برسانيد و از طرف ما 
بگوييد كه مراحم ملوكانه هميشه شــامل طبقات مردم خاصه به 
علمای اعالم و مخصوصًا به علمــای آذربايجان بوده و خواهد بود... 
به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربايجان را در معاودت 
علمای طهران قبول فرموده مشــيرالدوله وزير امور خارجه را برای 
معاودت دادن آنها روانه كرديم به زودی علمای طهران شــرفياب 
می شوند و عرايض حقه آنها را هم مبنی بر صالح دولت و ملت باشد 

قبول خواهيم فرمود.2
همچنين كسروی در كتابش به همكاری ميرزا صادق آقا با مردم در مخالفت با 
ظلم و بی عدالتی و استبداد محمدعلی ميرزا وليعهد در تبريز اشاراتی می كند. در اين 

مورد می نويسد: 
يكی از ســاكنان تبريز به نــام حاجی عباس الكــه ديزجی3 كه 
پيرمردی دلير بود همراه پسرش در برابر حاجی محمدتقی صراف كه 
از نزديكان وليعهد )محمدعلی ميرزا( به شمار می رفت و زمين های 
خالصه اين منطقه را می خريد و به بهانــه آن بقيه اراضی را تصرف 
كرده ايســتادگی نمود، اما هر چه فرياد می كند و تظلم می نمايد به 
جايی نمی رسد. سرانجام به خانه علما و مجتهدين پناه می آورد و راجع 
به غصب امالك و زمين هايش پرسشنامه ای تهيه و جواب می خواهد 

1. همان، ص116. 
2. همان. 

3. يكي از محالت تبريز 

عالمان مشروعه خواه در رابطه با 
مشروطه و به ویژه بحث قانون گذاری 
در آن به دو مقوله مهم توجه داشتند: 
»مباینت قانون گذاری با خاتمیت دین 
محمدی)ص( و عدم نیاز به جعل 
قانون در کشور اسالمی  و نیز مسئله  

حرمت و قلمرو و دایره  شمول آن«
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و به قولی درهای مساجد ميرزا صادق و ديگر علما را قفل می زند و از 
آنها می خواهد جلوی ستم و ظلم را بگيرند. آيت اهلل ميرزا صادق آقا 
چون صحت ادعای آن رعيت مظلوم را می دانسته و به حقيقت ماجرا 

واقف بوده جوابی به مضمون زير می نويسد:
اگر غصب امالك حاجی عباس درســت است پس غصب فدك 
هم درست بوده است. در حالی كه ديگر ماليان پاسخ می دهند ما را 

توانايی نيست كه جلو ستمگران را بگيريم.1 
در منابع مشــروطه همواره نام ميرزا صادق در كنار ثقه االســالم و حاج مهدی 
كوزه كنانی2 آمده است كه بيانگر دوستی اين روحانيون انديشمند می باشد كه در 

آغاز جنبش مشروطه با يكديگر همكاری نزديكی داشتند. 

آيت اهلل ميرزا صادق آقا تبريزی )نفر پنجم از سمت راست( 

انتشار اخبار مشروطه تهران در تبريز باعث شد مردم ابتدا در كنسول خانه انگليس 
و سپس در مسجد صمصام خان3 جمع شده و علمای بزرگی چون حاجی ميرزا حسن 

1. احمد كسروی، همان، ص148. 
2. مرحوم حاجي مهدي كوزه كنانــي تاجر تبريزي كمك هاي قابل توجهي به مشــروطه كرد و از اصول 
مشروطه و آزادي حمايت نمود. وي مردي متدين، متين و بردبار بود و منزلش هم اكنون خانه مشروطيت 
مي باشــد. كريم طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقالب مشــروطيت ايران تبريز، شركت نسبي حاج 

محمدحسين اقبال و شركاء، 1332، ص460-461. 
3. تا قبل از وصول فرمان مشروطه در تبريز اجتماع مردم در مسجد صمصام خان صورت مي گرفت اما 

بعد از آن محل جديدي به نام انجمن ايالتي را انتخاب كردند. همان، ص148. 
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مجتهد، حاجی ميــرزا كريم امام جمعه 
و ميرزا صادق و حاجی ميرزا محســن 
و ثقه االســالم به آنها پيوسته و تحصن 
كردند تا وليعهد را به قبول مشــروطه 
وادار كنند.1 تحصن در سفارت انگليس 
را بايد نقطه شــروع انحراف در نهضت 
گرفت. اگر چه تحصن در سفارتخانه های 
خارجی سابقه داشت، ولی زمان حادثه و 
پيچيده تر شدن عمل استعمار به گونه ای 
نيست كه انسان اين پناهندگی را هم در 
عداد تحصن و ملتجی شدن های گذشته 
بداند بلكه انگلستان از اين تحصن بهره 

خود را برد.2 
در سيزدهم شــوال 1324 روز آدينه 
هشــتم آذرماه در منزل حــاج مهدی 
كوزه كنانی، تعدادی از تجار و روحانيون 

از جمله مجتهد3 و ثقه االسالم و ميرزا صادق آقا و حاج ميرزا محسن آقا و حاجی سيد 
المحققين در خصوص تأسيس بانك ملی نشستی برگزار كردند و بعد از مذاكرات با 
بنيادگذاری بانك ملی موافقت نموده و پول هايی هم جمع آوری كردند اما با اعطای 
وام به دولت كه به جيب مخالفان مشروطه خواهد رفت مخالف بودند و دو تلگراف 

از سوی تجار و بازرگانان و روحانيون به تهران فرستادند.4 
در اين تلگراف آمده اســت كه تأســيس بانك ملی برای خالصی از استقراض 
خارجی، اصالح بودجه كشور و جلوگيری از اختالس و خيانت است تا در آينده نيازی 
به استقراض خارجی نباشــد و در صورت احتياج به چنين استقراض، امنای دولت 

1. احمد كسروی، همان، ص156. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص14. 

3. در اين جلسه مجتهد براي اثبات وفاداري خود به مشروطه دهاتش را در اختيار انجمن گذاشت تا گندم ها 
را آورده و به هر قيمتي كه مي خواهند به فروش برسانند. نصرت اهلل فتحي، زندگي نامه شهيد نيكنام ثقه االسالم 

تبريزي، تهران، بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، ص118. 
4. احمد كسروی، همان، ص185. 

به تدریج با پیشرفت کار مشروطه، 
نوگرایان مذهبي محافظه کار که در 
آغاز   جنبش عالقه مند به اصالحاتي به 
نفع گروه هاي مردم بوده و بهبود وضع 
دادگستري و امور مالیاتي را همراه با 
نظامنامه اسالمي از مطالبات مردم و خود 
می دانستند خواستار اصالحاتي شدند 
که در چهارچوب اسالم بدون کمترین 
انعطاف پذیري و تفسیر و تأویلي صورت 
مي گرفت و مبارزه در این راه را از 
وظایف تردیدناپذیر خویش مي دانستند 
و چون مشروطه را با اسالم هماهنگ 
نیافتند آن را گونه اي الحاد اعالم کرده 
و حمایت از محمدعلي شاه را یکي از 
وظایف حتمي اسالمي به شمار آوردند 
و خود را با درباریان متحد ساختند. این 
گروه از اسالم دفاع مي کردند که آقا 

میرزا صادق در زمره این گروه بود
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بايد آن را بپردازند و مجدداً تأكيد كردند 
كه علما و بازرگانان اســتقراض خارجی را 

تصويب نكرده و به آن رضايت نداده اند.1 
به تدريج با پيشــرفت كار مشــروطه، 
نوگرايــان مذهبــي محافظــه كار كه در 
آغاز   جنبــش عالقه مند بــه اصالحاتي به 
نفع گروه هــاي مردم بــوده و بهبود وضع 
دادگســتري و امــور مالياتــي را همراه با 
نظامنامه اسالمي از مطالبات مردم و خود 
می دانســتند خواســتار اصالحاتي شدند 
كه در چهارچوب اســالم بــدون كمترين 
انعطاف پذيري و تفســير و تأويلي صورت 
مي گرفت و مبارزه در اين راه را از وظايف 
ترديدناپذير خويش مي دانســتند و چون 
مشروطه را با اســالم هماهنگ نيافتند آن را گونه اي الحاد اعالم كرده و حمايت از 
محمدعلي شاه را يكي از وظايف حتمي اسالمي به شمار آوردند و خود را با درباريان 
متحد ساختند.2 اين گروه از اسالم دفاع مي كردند كه آقا ميرزا صادق در زمره اين 
گروه بود. در ماه ربيع االول 1325ق ميرزا حسن مجتهد، حاجي ميرزا محسن، آقا 
ميرزا صادق، حاجي سيد احمد خسروشاهي و ثقه االسالم از شهر تبريز بيرون رفتند. 
ميرزا حسن مجتهد علت مخالفت با مشروطه خواهان تبريز را طي تلگرافي به مجلس 

چنين مي نويسد: 
انجمن تبريز مؤدي شــد به رواج و ظهور مذاهب فاسد و ضعف 
اسالم و هتك حرمت مؤمنين و علما و سلب امن در مال و جان و هرج 

و مرج كلي در شهر و اطراف...3
صفايي هم در كتاب رهبران مشــروطه نقــل مي كند كه از ديــدگاه مجتهد و 

1. همان؛ و نصرت اهلل فتحی، همان، ص118. 
2. عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، 1381، 

ص329. 
3. نصرت اهلل فتحی، همان، ص138. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی: عدل 
لهیه و جریان  منحصر به سلطنت ا
قوانین آنها که احکام کتاب مکنون 
به دست مباشرین آن، که  است 
منصوبین از جانب حضرت احدیت 
باشند و سایر مردم گردن به طوع 
نقیاد او نهند و خداوند متعال  و ا
دستگاه همین سلطنت حقه  خود را 
در زمین از ابتدای خلقت تا انقراض 
آن گسترده و مهیا فرموده است. 
مطالبه  مردم لغو و غلط است: اواًل، 
مردم را حق مطالبه نیست، ایشان 
نقیاد وظیفه ای  را جز عبودیت و ا
نیست. ثانیًا، اگر از غیر اولیای امر 
مطالبه می کنند که آنها خود غاصب 

و جائرند، غلط و سفاهت است
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همكارانش، برخي از بابي ها در انجمن تبريز نفوذ كرده بودند كه به دنبال مشروطه 
نبودند.1 ثقه االســالم هم در نامه هايي كه به مستشــارالدوله نوشــته اشاراتي به 
افراط مشروطه طلبان و انحراف مشروطه مي كند. وی در يكي از اين نامه ها چنين 

مي نويسد: 
معلوم گرديده كه مقصودشــان از  هاي و هوي و مشروطه طلبي، 
محض رياست و مداخل و افســاد و خيانت بر ملت بوده است ابدا 
راضي به اجراي قانون و انتخاب وكال و تأسيس انجمن و امنيت شهر 

نيستند.2
مدتي بعد از خروج علما از تبريز، به قصد عتبات به دليل اصرار انجمن و وكال، حاج 
ميرزا محسن آقا و آقا ميرزا صادق آقا را برگرداندند كه آنها هم با عنوان شرايطي 
از جمله انجمن به عرايض مردم نرسند و واعظان اسم مشروطه در منابر برنياورند 
و ما را هم به انجمن احضار ننمايند و علمايي كه رفته اند به شــهر برگردانده شوند، 
بازگشتند.3 به تدريج ميرزا صادق آقا با انجمن اســالمي4 كه به رهبري ميرهاشم 
دوه چي )روحاني و نماينده سابق مجلس و محور مخالفان مذهبي در سال 1326 ق 
بود( همكاري كرد.5 نحوه همكاری وی به اين شرح بوده كه بعد از حوادث تهران و 
انهدام مجلس شورا، »در اين ايام آقا سيد  هاشم... و جناب مستطاب حاج ميرزا حسن 
مجتهد و جناب حاج ميرزا محسن آقا مجتهد و حاج ميرزا كريم امام جمعه و جناب 
آقا ميرزا صادق آقا مجتهد و جناب آقا شيخ عبدالكريم كليبری و ساير عمامه داران 
را جمع نمودند و صحيفه هم عهدی )تشكيل انجمن اسالميه( در بر هم زدن اين امر 
شريف )مشروطه( نوشتند و مهر كردند.«6 در ايام فعاليت اشخاص فوق الذكر در 
انجمن اسالميه تبريز مطلبی مهم و خواندنی از نشريه مال عمو بيان می گردد تا اهميت 

1. ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، تهران، جاويدان، 1362، ج1، ص329. 
2. ايرج افشار، نامه هاي تبريز از ثقه االسالم به مستشارالدوله، تهران، فرزان، 1378، ص343. 

3. محمدباقر ويجويه اي، تاريخ انقالب آذربايجان و بلواي تبريز، تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، 
اميركبير، 1386، ص30؛ و احمد كسروي، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، اميركبير، 1376، ص336. 
4. انجمن اسالمي توسط ميرهاشم دوه چي، ميرزا حسن مجتهد و امام جمعه در تبريز تأسيس و به صورت 
كانون نيروهاي سلطنت طلب )ضد مشروطه( درآمد. مشروطه خواهان را بابي و ملحد مي ناميدند. اين انجمن 
در سال 1287ش از ميان رفت. ژانت آفاري، انقالب مشروطه ايران، ترجمه رضا رضايي، تهران، بيستون، 

1379، ص280. 
5. ژانت آفاري، همان، ص109. 

6. محمدباقر ويجويه ای، همان، ص36. 
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حضور اين اشخاص در انجمن مذكور و 
ميزان تأثيرگذاری آنها و داليل درگيری 

نظامی  در تبريز به ميان آيد. 
اعضای افراطی انجمن خواســتار آن 
بودند كه اين چند نفر شاه را از سلطنت 
عزل كنند. وقتی قبول نكردند كســی را 
واداشــتند تا آنان را ترور كند كه سيد 
 هاشم را ترور كرده و تروريست اعتراف 
كرد كه برنامه افراطی ها چه بوده است. 
در اين نشريه آمده بود جمعی از مفسدين 
و دشــمنان دين... چند نفــر را تحريك 
و وادار نموده بودند كــه جناب مجتهد 
)ميرزا حسن(، جناب امام جمعه و جناب 
حاج ميرزا محسن آقا مجتهد و جناب آقا ميرزا صادق آقا مجتهد و 
جناب آقا سيد  هاشم و ساير علما را غفلتاً بكشند... بعد از اين است كه 
انجمن اسالميه تدارك می شود و در شهر جنگ داخلی باال می گيرد. 
پس از چند روز جنگ علما گرد آمده، مقاومت را به صالح ندانستند 
و انجمن را منحل كردند. اواخر شــوال 1326ق ميرزا صادق آقا و 

برادرانش از شهر خارج و به قراچه داغ رفتند.1 
اما بعد از انحالل اسالميه خود را از مسائل سياسي كنار كشيده و مداخله نمي كرد. 
بنا به نوشــته مهدي مجتهدي كار او در اين زمينه )عدم مداخله( به افراط كشيد؛ 
چنان كه از صدور فتوي هم در مسائل شرعي خودداري مي كرد. اسناد را تسجيل 
نمي كرد و به هيچ عنوان از حكومت و مشروطه و قانون... صحبت نمي كرد و از هر 
چيزي مشــمئز بود و آن را به اطرافيان خود هم تزريق مي كرد.2 به دليل در پيش 
گرفتن سياســت عدم مداخله چهره وجيه المله اي در بين مردم يافت؛ به ويژه بعد 
از فوت ميرزا حسن آقا مجتهد از حيث نفوذ و وجهه به مقام واالتري دست يافت. 
»چنانچه در شب عيد فطر مردم از نصف شــب به مسجد او مي رفتند و براي خود 

1. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص235-236. 
2. مهدی مجتهدی، همان، ص184. 

به نظر می رسد میرزا صادق به این 
نکته واقف شده بود که دستگاه کفر 
چنان بر همه چیز مستولی شده است 
که مخالفت با آن نه تنها تأثیری ندارد، 
بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار 
می گیرد؛ از این  رو، او نه با کل دنیای 
مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( 
هم نوا می شود و نه بر علیه آن قیام 
می کند، بلکه تنها از آن کناره گیری 
می کند؛ البته این بدان معنا نیست که او 
امید خود را از دست داده است، بلکه 
اگر ایمان وی به امام زمان را به این 
امر اضافه کنیم، کناره گیری او دارای 

معنای ویژه ای می شود
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جا مي گرفتند و بعضي از مردم جاي خــود را به قيمت گران به اعيان و اشــراف 
مي فروختند.«1

بررسي اندیشه های ميرزا صادق آقا در مورد جنبش اجتماعی مشروطه 
بسياري از مخالفان مشروطه توصيف از مشروطيت را معادل نظام هاي سياسي 
اروپايي دانسته و با اين نظر كه چنين سيستمي براي ايران هم كاربردي است، مخالف 

بودند.2
آقا ميرزا صادق جزء اين اشخاص اســت. مهدي مجتهدي مشاراليه را شاگرد 
شيخ  هادي طهراني مي داند كه در علم اصول سليقه اي خاص داشت و آرای وي در 
مباحث الفاظ با روحانيون ديگر متفاوت بود و آقا ميرزا صادق راه و روش شيخ  هادي 
را در آذربايجان رواج داد كه برخي از علما پيرو شيخ  هادي مي باشند و  هادوي ناميده 
مي شوند.3 چون مشروطه مفهومي مبهم بود به همين دليل اختالف نظر زيادي به 
وجود آورد كه هر كسي برداشــت خود را از اين واژه داشت.4 به دليل ماهيت ضد 
ديني مشروطه، آقا ميرزا صادق آقا با طرفداران اين طرز فكر هم سويي نكرد، هر چند 
در آغاز همكاري مي كرد، اما به تدريج با تندروي برخي مشروطه خواهان، به تضاد و 
ناسازگاري مشروطه با اسالم پي برده و در آثار و سخنان خود آن را بيان مي كند. البته 
بنا به نوشته حائري در آن زمان ايدئولوژي زنده و فعال در بين مردم در چهارچوب 
مذهب خالصه مي شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبــي و مراجع تقليد بودند. 
همزماني مبارزات دوجانبه نيروهاي مشــروطه خواه و مستبد عليه همديگر، با ضد 
اسالمي شدن كارها و تصميم هاي حكومت مشروطه به وسيله برخي از روحانيون به 
صورت يك كارزار گسترده سياسي- مذهبي- ايدئولوژيك به رهبري مراجع تقليد 
درآمد.5 جدال ايدئولوژيك منجر به نوشته شدن نشريات و رسايل مختلفي بر له و 
عليه مشروطه گرديد كه ميرزا آقا صادق به عنوان عالم و انديشمند شيعي دو رساله 

1. همان، ص182. 
2. هوشنگ شهابي و ونسا مارتين، انقالب مشروطه ايران، ترجمه محمدابراهيم فتاحي ولياليي، تهران، بنگاه 

ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1392، ص460. 
3. مهدی مجتهدي، همان، ص183؛ و ميرزا علی ثقه االسالم تبريزی، همان، ص108. 

4. رسول جعفريان، »امكان يا امتناع تركيب مشروطه با مشروعه«، جريان هاي فكري مشروطيت همايش 
يكصدمين سالگرد مشروطه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1386، ص146. 

5. عبدالهادی حائری، همان، ص213. 
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مشــروطيت اول و دوم را به عنوان نقدي 
به ترتيب بر رساله شوراي آسماني نوشته 
عبدالرحيــم الهي قراچه داغــي و ديگري 
نقدي بر رســاله فوايد مجلس شوراي ملي 
به قلم سيد نصراهلل تقوي كه بر له مشروطه 
نوشته شــده اند، تأليف كرد. او بر عكس 
علمای مشروطه مشروعه خواه )همانند شيخ 
فضل اهلل نوری( مخالف تركيب اين دو بوده؛ 
كساني هم كه عقيده به مشروطه مشروعه 
داشتند به تدريج متوجه اين مسئله شدند 
كه مشروطه، مشروعه شدني نيست. چون 
روند مشروطه به گونه اي بود كه جايي براي 
شريعت باقي نمي گذاشت.1 با طرح مسئله 
مشروطه مشروعه شيخ عبداهلل مازندراني 
طي نامه اي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي گفته است كه »اين گاو مجسم مشروطه 
كه مشروعه نمي شود.« كه اين خبر در رســاله ميرزا صادق هم آمده است.2 ميرزا 
صادق آقا با اشاره به اين تعبير بيان مي كند كه شيخ عبداهلل مازندراني و افرادي امثال 

وي دچار تناقض گويي شده اند. 
از يك سو مي گويند مشروطه، مشروعه شدني نيست و اگر چنين 
بگويد گاو مجسم است و از ســوي ديگر مي گويند مشروطه واجب 
شرعي است و اگر كسي آن را قبول نكند از شيوخ نهروان بدتر است و 
گاهي مي گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود 
و گوينده او را گاو مجســم عمامه دار مي نامند و گاهي خود با فاصله 
مي گويد شرعًا واجب است و حال آن كه در صورتي كه شرعًا واجب 
شد از واجبات شرعيه مي شود و اين كه واجبات شرعيه مشروع بنا 
شد و يا خالف شرع، شرعًا واجب باشــد اسباب حيرت است... چه 
باشد از اهل علم، مدعي علم... و تعجب از اين است كه اين مرد به هر 

1. رسول جعفريان، همان، ص137-138. 
2. همان، ص137. 

تبریزی:  مجتهد  آقا  میرزا صادق 
مسلمین در اسالمیت خود به تکالیف 
شرعیه و قوانین دینیه  خود کاماًل عمل 
نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است 
در آخر به قوانین دول خارجه مبتال 
شده، شکوه و رونق اسالم برود. ما 
خود قوانین آنها را تأسیس و سلطنت 
جوریه به شکل سلطنت آنها تشکیل 
نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی  به 
شریعت در آخر از اجانب خواهد 
رسید یا محتمل است برسد، ما خود 
آن ظلم را به شریعت برسانیم تا آنها 
نرسانند. مثل اینکه کسی بگوید متوقع 
است من در آخر به دست اجانب 
کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!
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دو طرف مي زند.1
به نظر ميرزا آقا صادق توجيه ديني براي مشــروطه القای شيطاني است و رو به 

مسلمانان می گفت: 
ای برادر من، آگاه و هوشيار باش و به عروه الوثقی و حبل ممدود 
الهی محكم بچسب، محل لغزش اســت. مبادا نور ايمان از تو زائل، 
چشم بصيرت تو خيره شده، مشتبه شوی، اين عمله شياطين از راه های 
باريك و موافق هوای نفس تو می آيند، می خواهند به آنچه در دست 
تو است از كتاب و سنت به تدليس و تحريف، تو را مشتبه كرده، روح 
و حقيقت ايمان تو را بدزدند... به خدای الشريك قسم! چنين شخصی 
كه خدا و قرآن و امام و پيغمبر و شرع به زبان می آورد، نه اينست كه 
اعتقادی بر آنها دارد، بلكه تو را معتقد به آنها ديده است. به جهت 
پيشــرفت اغوای خود، خود را به  صورت تو انداخته و به لباس اهل 
دين و قرآن برآمده، می خواهد از همان راه معتقدی تو، به تلبيس و 

تدليس، تو را به وادی كفر برساند.2 
از ديگر نكات حائز اهميت مورد اشاره در رسائل مجتهد تبريزی پاسخ به سخنان 
مشروطه خواهان در باب اســتيفای عدل و داد با برپايی نظام مشروطه می باشد كه 

خود خواندنی است: 
عدل محض و حقانيت صافيه از شوائب ظلم و جور، منحصر است 
به سلطنت الهيه و قوانين او؛ يعنی احكام كتاب مكنون كه به دست 
مباشرين آن سلطنت كه از جانب حضرت احديت منصوب و معين 
باشند، مجری شود و تمام خلق در حدود وظايف عبوديت خود انقياد 
ورزند و ماعدای او هر چه باشد، از هر قسم سلطنت و رياست و اساس 
كه از اين رشته  الهيه خارج است و از مجعول و مخترعات خلق باشد، 
خواه مخترعين آن مسلم باشند يا كافر، به هر شكل و به هر صورت 
اختراع كرده باشند، از استبداد يا مشــروطه يا جمهوريت، به قهر و 
غلبه و اجبار يا به رضا و رغبت خلــق، و همچنين قانون و قرارداد و 
قواعد موضوعه، همه  صنوف خلق از اولين و آخرين، همه ظلم و جور و 

1. رسول جعفريان، همان، ص39-40. 
2. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص618. 
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ناحق و باطل است. مؤسسين آنها مبدع و مباشرين آنها ظالم و اعانت 
و حمايت كنندگان آنها، اعوان و حمايت جور و مفسدين در روی زمين 
و صفحه  ممالك حضرت رب العالمين هســتند و اگر اسم حقانيت و 
مشروعيت بر او بپوشانند، ممزقين و محرفين كتاب و مبدلين دين اهلل 

خواهند شد.1
ميرزا صادق در همين خصوص و با اشــاره به اينكه چاره كار خلق فقط و فقط دل 

سپردن به حكومت الهی و اشخاص مأذون از جانب اوست خاطرنشان می سازد: 
عدل منحصر به سلطنت الهيه و جريان قوانين آنها كه احكام كتاب 
مكنون است به دست مباشرين آن، كه منصوبين از جانب حضرت 
احديت باشند و ساير مردم گردن به طوع و انقياد او نهند و خداوند 
متعال دستگاه همين سلطنت حقه  خود را در زمين از ابتدای خلقت 
تا انقراض آن گسترده و مهيا فرموده است. مطالبه  مردم لغو و غلط 
است: اوالً، مردم را حق مطالبه نيست، ايشان را جز عبوديت و انقياد 
وظيفه ای نيست. ثانيًا، اگر از غير اوليای امر مطالبه می كنند كه آنها 

خود غاصب و جائرند، غلط و سفاهت است.2
از ديدگاه مشاراليه در نقد اظهارات عبدالرحيم الهي قراچه داغي مندرج در رساله 

شورای آسمانی با زنديق احمق خواندن وی خاطرنشان می سازد كه: 
اين بيچاره زنديق احمق اقاًل آن چه از اساتيد خود كه ملل كفرند 
ياد گرفته، او را هم درست نفهميده اســت. آنها كه حق رأی برای 
مردم معتقدنــد، در اموری می دانند كه در تحت واليت شــخصی 
نباشد، و اال امورات شخصی هر كس مثل اموال و انتفاعات متفرعه 
بر نفس و مال از روی واليت شخص بر نفس و توابع نفس خود راجع 
به خود آن شخص است و آن شخص سلطان مستقل در اين جهت 
است... و در امور عامه اختصاص به شخصی ندارد، اهل اديان الهيه 
كه مسلمان باشــند، واليت آنها با خدا و خلفاي او می دانند، لهذا به 
عقيده آنها مردم در اين امور حق مداخله در رأی ندارند. به عبارت 
آخری كســي كه خدا را معتقد و او را اولي و احــق به امور مخلوق 

1. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، همان، ص262. 
2. همان، ص265. 
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خود دانست نمي تواند 
مخلوق را صاحب حق 

رأي بداند.1 
به عبارتي معصومين اليق واليت و 
سرپرستي بر همه انسان ها هستند. از 
اين رو معتقد است كه قوانين موضوعه 
از سوي مردم بالذات  هادم شرع دين 
و مصادم او است. از ديدگاه وی وسايل 
و ابزار تكنولوژيك ســاخته فرهنگ 
و تمدن غربي اســت كه با مشروطه 
ملبس به اسالم شده است؛ به همين 
دليل از مشــروطه رويگردان شده و 

خود را كنار كشيد. 
به نظر می رسد ميرزا صادق به اين نكته واقف شده بود كه دستگاه 
كفر چنان بر همه چيز مستولی شده است كه مخالفت با آن نه تنها 
تأثيری ندارد، بلكه خود در بازی دستگاه كفر قرار می گيرد؛ از اين  رو، 
او نه با كل دنيای مدرن )آيين طبيعيات و ملت كفريه( هم نوا می شود 
و نه بر عليه آن قيام می كند، بلكه تنها از آن كناره گيری می كند؛ البته 
اين بدان معنا نيست كه او اميد خود را از دست داده است، بلكه اگر 
ايمان وی به امام زمان را به اين امر اضافه كنيم، كناره گيری او دارای 

معنای ويژه ای می شود.2 
بيان مجتهد تبريزی در رابطه با داليل مشروعه خواهانی كه قصد داشتند تا با دادن 
ظاهر شرعی به مشروطه آن را برای علما و قاطبه مردم مسلمان و متدين قابل قبول 

سازند نشان از دقت نظر كم نظير او در واشكافی موضوعات دارد: 
مسلمين در اسالميت خود به تكاليف شرعيه و قوانين دينيه  خود 
كاماًل عمل نخواهند كرد؛ لهذا محتمل است در آخر به قوانين دول 
خارجه مبتال شده، شكوه و رونق اســالم برود. ما خود قوانين آنها را 

1. همان، ص622. 
2. مقدم حيدری، همان، بخش دوم. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله 
مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به 
دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
جانب  از  متعددی  حمالت  مشروطه 
مشروطه طلبان به وی شده است. در حالی 
که مشارالیه به دلیل تسلط بر مسائل فقه و 
اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله 
مشروطه از اصول الیتغیر غربی است و 
آن را نمی توان ملبس به شریعت اسالمی 
 کرد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه خواهان و مشروطه 

مشروعه خواهان نیز به آن واقف شدند
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تأسيس و سلطنت جوريه به شكل سلطنت 
آنها تشكيل نماييم تا آنها نكنند؛ يعنی ظلمی  
به شــريعت در آخر از اجانب خواهد رسيد 
يا محتمل است برسد، ما خود آن ظلم را به 
شريعت برسانيم تا آنها نرسانند. مثل اينكه 
كسی بگويد متوقع است من در آخر به دست 
اجانب كشته شوم، به نقد خود را بكشم تا از 

اجانب مأمون شوم!1
نكته مهمی كه ذكــر آن در اين بخش از 
تحقيق ضروری به نظر می رســد اينكه در 
واقع با دست خط مشــروطه در 27 ذيحجه 
1324ق، بايد گفت آنچه روحانيت برايش 
تالش كرده بود از دست اين قشر )روحانيت( 
خارج شد. عامل اين خروج و عقب افتادن از 
جريانات و در موضع انفعالی قرار گرفتن، بخشی ناشی از تفكر خود روحانيت در جدا 
كردن دين از سياست در مرحله به  دست گرفتن حكومت و قدرت از يك طرف و 
انسجام و تشكل جبهه مشروطه خواهان به سبك اروپايی- كه علما به منظور تقويت 
از مرحله گذر از استبداد به سوی قانون به كمك آنها می آيند- از سوی ديگر بود. 
شــريعتی كه علما خواهان آن بودند چيزی نبود كه در مشروطه تحقق يافته باشد، 
ولی اين آگاهی از مشــروطيت به مرور به  دست آمد؛ زمانی كه ديگر دير شده بود 
و موقع عمل نبود. به همين علت است كه ميرزا محمدحسين نائينی پس از نوشتن 
تنبيه االمه و تنزيه المله كه قبل از فتح تهران به آن اقدام كرد، دلسردی خود را از اين 
كار بيان  كرد؛ چراكه می ديد همان كسانی دوباره حاكم شده اند كه آنها برای از ميان 
برداشتن شان تالش كرده بودند. سيد محمد طباطبايی درباره مشروطه دوم نوشته 
است: »مشروطه و مجلس درست شد، ولی نه آن طور كه من می خواستم.« واقعيت 
اين است كه نه نهضتی كه بعدها مشروطه نام گرفت بر نهج واحدی رفته است و نه 

مشروعه  خواهان از جهت فكری و عملی بر يك مسير بوده اند.2

1. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، همان، ص363. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص13-15. 

اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر 
قابل تغییر خداوند متعال و در امتداد 
آن والیت انبیای کرام و ائمه اطهار و 
فقهای پارسا در عالم امکان جان مایه 
بیان و کالم مجتهد تبریزی است و 
این حق، قابل تفویض به اشخاص 
غیر نبوده و غصب حقوق مسلم الذکر 
خداوند متعال و جانشینان بر حق 
صدراالشاره او می باشد و به طریق 
اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا 
و مأذون از وی نیز غاصب بالوصف 
حق حاکمیت ایزد منان بوده و این 
ساختار و شاکله از اساس باطل 
است و همکاران با آن نیز در ردیف 

دستیاران حاکمیت ظلم هستند
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علمای شهيد مشروطه

نتيجه گيری
ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزی از جمله مراجع و علمای طراز اول آذربايجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است كه به دليل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
مشروطه حمالت متعددی از جانب مشروطه طلبان به وی شده است. در حالی كه 
مشاراليه به دليل تسلط بر مســائل فقه و اصول و مباحثات و هوشمندی و ذكاوتی 
كه داشت پی برده بود كه اصل مقوله مشــروطه از اصول اليتغير غربی است و آن 
را نمی توان ملبس به شريعت اسالمی  كرد. چيزی كه به مرور زمان و گذشت ايام، 
بسياری از مشروطه خواهان و مشروطه مشروعه خواهان نيز به آن واقف شدند. وی 
طی دو رساله اول و دوم نظريات خود در اين زمينه را به صورت مبسوط توضيح داد 
و مشروطه و استبداد را در يك رديف قرار داد؛ چون شاه و مردم را بنا به اعتقادات 
مذهب شــيعه غاصب حكومت الهی می دانســت. اما اقدامات او بــه دليل غلبه 
مشروطه طلبان و سركوب شديد مخالفان در اين راستا چندان موفقيت آميز نبود. وی 
در نهايت بعد از انحالل انجمن اسالميه تبريز به كناری كشيده و حتی از صدور فتوی 
در مسائل شرعی هم خودداری می نموده و از مباحث مربوط به مشروطه و قانون و 
مجلس بيزار شده و از مداخله در امور حكومتی هم اجتناب می كرد كه البته اين امر 
بر محبوبيتش افزود. اعتقاد به حق حاكميت مطلق و غير قابل تغيير خداوند متعال و 
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در امتداد آن واليت انبيای كرام و ائمه اطهار و فقهای پارسا در عالم امكان جان مايه 
بيان و كالم مجتهد تبريزی اســت و اين حق، قابل تفويض به اشخاص غير نبوده و 
غصب حقوق مسلم الذكر خداوند متعال و جانشينان بر حق صدراالشاره او می باشد و 
به طريق اولی مشروطه و حاكميت غير خدا و مأذون از وی نيز غاصب بالوصف حق 
حاكميت ايزد منان بوده و اين ساختار و شاكله از اساس باطل است و همكاران با آن 

نيز در رديف دستياران حاكميت ظلم هستند. 


