شهيدآیتاهللآقاميربحرالعلومرشتیونقشاودرمشروطه
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 .1دانشآموخته سطح چهار حوزه علميه قم

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

چکيده
آيتاهلل سيد حسين بحرالعلوم معروف به آقامير بحرالعلوم رشتی از مجتهدين بزرگ و
از رهبران دينی مردم گيان بود .او در ابتدای جنبش مشروطه همانند اكثر علما از اين
جريان حمايت نمود و به عنوان نماينده علمای گيان راهی مجلس اول شورای ملی شد.
وی با بينش باال و بصيرت الهی خود توانس��ت نقش فعالی در جريان مشروعهخواهی
ايفا نمايد و در تهران رابط ميان آيتاهلل ش��يخ فضلاهلل ن��وری و آيتاهلل خمامی رهبر
مش��روعهخواهی گيان بود و همواره از افكار و طرحهای آنان حمايت مینمود و با باال
گرفتن منازعات بر س��ر مش��روطه ،از طرف آيات نامبرده راهی نجف گرديد تا با علما و
مراجع نجف اشرف مذاكره نمايد .در نجف پيشامدهای ناگواری برای او رخ داد و سرانجام
در راه بازگشت به ايران همراه پسر بزرگ خود در اطراف قزوين توسط مشروطهطلبان
دستگير شد و به شهادت رسيد.
کليدواژهه�ا :آي��تاهلل آقامي��ر بحرالعل��وم ،آي��تاهلل خمام��ی ،مش��روطهخواهان،
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مشروعهخواهان.
مقدمه
تاريخ مبارزات اسامی مردم گيان پر است از افتخارات گوناگون كه قشرهای مختلف
مردم برای ياری دين خدا ،به آنها دس��ت يافتهاند و در اين مس��ير زحمات بسياری را
متحمل شدند و بارها و بارها از جان و مال خود گذشتند تا اسام عزيز محفوظ بماند.
در اين ميان هر گاه رهبری اين نهضتهای اس��امی با علمای راستين بوده و صدای
عدالتخواهی و ظلمستيزی از مساجد بلند شده است ،كاخهای بيداد بيش از پيش به
خود لرزيدهاند و نيروهای اهريمنی تمام فكر و قدرت خود را به كار بستهاند تا مانع تحقق
شعار استقال و آزادی مردم باشند.
البته همواره در طول تاريخ ،مصاف حق و باطل بدينگونه بوده است و خواهد بود و هر
گاه كه صفحه تاريخ اسام به سرخی گراييده است ،نام شهيدی از تبار روحانيت اصيل
بر تاركش حك شده است.
يكی از اين عالمان بزرگ ،شهيد آيتاهلل سيد حسين بحرالعلوم رشتی میباشد كه با
بينش باال و بصيرت الهی خود توانست نقش فعالی در جريان مشروعهخواهی ايفا نمايد
و همواره مدافع افكار و طرحهای ش��هيد آيتاهلل ش��يخ فضلاهلل نوری و شهيد آيتاهلل
مامحمد خمامی مرجع بزرگ گيان در نهضت مشروطه بوده است تا اينكه سرانجام
همچون پيشوايان معصوم ش��يعه عليهمالسام به فيض عظيم ش��هادت نائل گرديد و
متأس��فانه تيغ تيز تحريف -از طرف همان كسانی كه ادعای آزادی و فضای باز سياسی
داشته و دارند -ش��خصيت اين بزرگمردان در طول تاريخ مخدوش و تاكنون به عنوان
چهره مرتجع ،ضد ملی ،مستبد و ...معرفی شده است.
در اين مقاله سعی شده است مروری گذرا بر مجاهدتهای «شهيد آيتاهلل سيد حسين
(آقامير) بحرالعلوم» در آن دوره پر فراز و نشيب تاريخ ايران شود تا هم بتواند بسياری از
ابهامات و تحريفات را روشن سازد و هم به برخی تهمتها پاسخ دهد.
البته بازنگری نقش روحانيت دينی گيان در جريان مشروطه ،نياز به تحقيق و بررسی
بيشتری دارد كه انشاءاهلل بتوان به اين مهم نائل آمد.
گيان موقعيتي ممتاز نه فقط از لحاظ اقليم��ي و جغرافيايي ،بلكه از
لحاظ تاريخي و انساني دارد .هر چه در مد نگاه خود به اين سرزمين دقت
ميكنيم ،نشانههاي عظمت بيشتري را در آن ميبينيم.

گيان سرزميني نابغهپرور اس��ت .علماي بزرگ ،فقيهان ،فيلسوفان،
ش��اعران و اديبان ،صنعتگران و دانش��مندان ،م��ردان و زنان از خود
گذشته ،شجاع در تجربههاي گوناگون اين كش��ور ،سرتاسر تاريخ اين
خطه عزيز و پربركت را انباشتهاند...
در دوران مشروطيت ،در دوران استبداد صغير ،در دوران دستاندازي
انگليس��يها و ديگر بيگانگان متجاوز به اي��ران -در همه اين تجربهها-
گيانيها نشان دادند كه پيشروند .گيانيها پيشرو مبارزات سياسي و
فعاليتهاي مطبوعاتي بودند .از جمله قديميترين روزنامههاي كشور و
1
قديميترين فعاليتهاي سياسي ،در اين منطقه بوده است.
از همه كس��انی كه در تهيه اين مقاله كمك نمودند تش��كر مینماي��م و اميدوارم كه
توانسته باشم گامی در راستای احيای فرهنگ اسامی ايرانی برداشته باشم و از خداوند
متعال شفاعت اين عالمان شهيد را برای خود مسئلت دارم.
2
َث حَ يًّا.
وت َو يَ ْو َم يُ ْبع ُ
َو سَ ا ٌم َعلَ ْي ِه يَ ْو َم ُول ِدَ َو يَ ْو َم يَمُ ُ
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 .1مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان ،رنگ ايمان؛ مجموعه بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در گيان،
رشت ،كانون فرهنگی دينی ثقلين ،بیتا ،ص.12-13
 .2قرآن كريم ،سوره مريم ،آيه .15
 .3مطابق با سال 1267ق.
 .4عبدالحسين امينی ،شهداء الفضيله ،قم ،دارالشهاب ،بیتا ،ص.363
 .5جهانگير سرتيپپور ،نامها و نامدارهای گيان ،گيلكان ،ص324؛ عبدالحسين جواهركام ،تربت پاكان قم،
قم ،انصاريان ،1382 ،ج ،2ص877؛ شجرهنامه آيتاهلل آقامير بحرالعلوم اينگونه است :سيد حسين (آقامير) بن
حاج ميرعبدالباقی بن عليرضا بن حاج ميرادريس بن حسين بن عليرضا بن حسين بن نجات بن ادريس بن سديد
بن ادريس بن موال جان بن محمد جان بن ابراهيم بن محمد بن يعقوب بن شرفالدين بن عبداهلل بن حسين بن
عبداهلل بن علی بن ابراهيم بن موسی بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن عبداهلل بن موسی الثانی بن ابراهيم بن امام
موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب عليهم السام.

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

خاندان بحرالعلوم
آيتاهلل سيد حسين بحرالعلوم معروف به حاجی آقامير بحرالعلوم رشتی در حدود سال
4
1229ش 3در نجف اشرف به دنيا آمد.
پدرش آيتاهلل ميرعبدالباقی موسوی ملقب به شريفالعلمای رشتی فرزند سيد عليرضا
بن حاج ميرادريس بن سيد حسين بود كه نسبش به سيد شرفشاه گيانی -از عرفای قرن
5
هشتم هجری -منتهی میشود و سرانجام به امام موسی كاظم(ع) میرسد.
آيتاهلل ميرعبدالباقی در ابتدای جوانی به نجف اشرف هجرت كرده تحصياتش را نزد
شيخ حسن و شيخ مهدی كاشفالغطاء و صاحب جواهر به اتمام رسانده و پس از دريافت
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اجازه اجتهاد و نقل روايت از اساتيد مذكور راهی رشت گرديد 1و به مرجعيت دينی آن
سامان رسيد و در ميان مردم بسيار مورد احترام و اطاعت بود .شريفالعلما عمر خود را
2
در طاعت خدا و خدمت به شريعت اجداد طاهرينش سپری نمود.
شريفالعلما فاضلی كامل و از علمای بزرگوار عصر خويش و معروف به «حجتاالسام»
بود .گفتهاند يكبار زمانی برخی از مأموران حكومتی كه ب��رای گرفتن ماليات به مردم
فشار میآوردند و باج میخواس��تند ،مردم رفتند نزد آيتاهلل ميرعبدالباقی و شكايت
كردند؛ ايشان با پای برهنه به س��مت محل حكومت حركت كردند و فرياد زد« :آهای
والی ،آهای والی ،مأمورانت از مردم چه میخواهند؟!» و اين گونه بود كه استاندار واليت
دارالمرز گيان با يك خطاب ساده ،حس��اب كار دستش آمد و تا مدتی به مردم مظلوم
4
كاری نداشت 3.از وی به عنوان يكی از مراجع عصر ناصرالدين شاه قاجار نام بردهاند.
از آثارش كتاب المواهبالغرويه شرح استداللی بر كتاب شرائعاالسام است كه آن را در
جوانی در چندين مجلد نوشت و بعدها با استفاده از احاديث صحيحه ،كتاب انوارالشيعه
5
در اخاق را نگاشت.
6
وی در اسفند س��ال 1272ش در رش��ت درگذش��ت و پيكر او به ش��هر مقدس قم
منتقل گرديد و در مقبره ش��ماره ش��ش صحن عتيق حرم حض��رت فاطمه معصومه-
7
ساماهللعليها -مدفون شد.
مادر آقامي��ر بحرالعلوم ،دختر فقيه عالیمقام س��يد علی آلبحرالعل��وم طباطبايي-
نويس��نده كتاب البرهانالقاطع -بود 8.فرزندان اين خانواده چون از طرف مادر متصل به
9
خاندان «بحرالعلوم» بودند همگی ملقب به بحرالعلوم شدند.
ديگر فرزن��دان ميرعبدالباقی ب��ه نامهای ميرزا ص��ادق «صدرالفقها»؛ س��يد احمد
 .1عبدالحسين جواهركام ،همان ،ص.878
 .2آقابزرگ تهرانی ،نقباء البشر ،مشهد ،دارالمرتضی ،1404 ،ج ،3ص.1020
 .3گفتوگو با آقای سيد محمدحسين موسوی نتيجه شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم.
 .4شريفمحمد رازی ،گنجينه دانشمندان ،اس��اميه ،1352 ،ج ،5ص178؛ سيد محسن امين ،اعيانالشيعه،
بيروت ،دارالتعارف للمطبوعات ،1406 ،ج ،7ص433؛ چهل سال تاريخ ايران ،ج ،1ص.236
 .5سيد احمد حسينی اشكوری ،تراجم الرجال ،قم ،دليل ما ،1422 ،ج ،2ص.16
 .6مطابق رمضانالمبارك 1311ق.
 .7سيد محسن امين ،همان ،ج ،7ص433؛ منوچهر ستوده ،كتابههای حرم حضرت معصومه و حظيرههای اطراف
آن ،قم ،كتابخانه آيتاهلل مرعشی نجفی ،1375 ،ص74؛ شناختنامه قم ،ج ،1ص .408
 .8سيد محسن امين ،همان؛ مرتضی انصاری ،زندگانی و شخصيت ش��يخ انصاری ،كنگره شيخ اعظم انصاری،
 ،1373ص.483
 .9آقابزرگ تهرانی ،همان ،ج ،3ص.1021

«افتخارالفقها»؛ 1سيد حسين آقا مجتهد و سيد مرتضی «شريفالعلما» بودند.
2
ميرزا صادق ،فرزندی به نام ميرزا زينالعابدين ملقب به فخرالشريعه داشت.
سيد حسين آقا مجتهد ،فرزندانی به نامهای ميرعبدالباقی ملقب به «صدرالشريعه» و
3
سيد محمدرضا معروف به «عزيز» كه شاعر هم بود ،داشت.
س��يد مرتضی«ش��ريفالعلما» ه��م فرزندان��ی ب��ه نامه��ای محم��ود ملق��ب ب��ه
«اجالالسلطان» ،زينالعابدين معروف به «فخرالس��لطان» و سيد محمدرضا روشن
داش��ت .ايش��ان نام خانوادگی خاتم��ی را برگزيدند .س��يد مرتضی ش��ريفالعلما در
30بهمن1299ش 4در رش��ت درگذش��ت و در حرم كريمه اهل بي��ت حضرت فاطمه
5
معصومه ،كنار پدرش سيد عبدالباقی مدفون است.
همچنين اجالالسلطان فرزندی دارد به نام سيد محمد خاتمی كه وارد نيروی هوايی
رژيم پهلوی شد و به «ارتشبد خاتم» معروف بود .وی فرمانده نيروی هوايی ارتش شد
و بعد با فاطمه پهلوی خواهر محمدرضا پهلوی ازدواج كرد و س��رانجام ،هنگام پرواز با
كايت در 22شهريور 1354سقوط كرد و كشته شد .معروف بود كه به دستور شاه به قتل
6
رسيده است.
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 .1عبدالحسين سپهر ،مرآت الوقايع مظفری ،تصحيح عبدالحسين نوايی ،تهران ،ميراث مكتوب ،1386 ،ج،1
ص.518
 .2همان؛ البته شايد اين ميرزا زينالعابدين همان فخرالسلطان باشد كه فرزند سيد مرتضی شريفالعلما است و
به اشتباه در برخی منابع به عنوان فرزند سيد صادق آمده باشد ،چرا كه در برخی منابع ميرزا صادق را بدون فرزند
دانستهاند( .جهانگير سرتيپپور ،همان ،ص324؛ صادق احسانبخش ،دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم ،رشت،
صادقين ،ص).271
 .3صادق احسانبخش ،همان ،ص.324-325
 .4مطابق با 10جمادیالثانی1339ق.
 .5منوچهر ستوده ،همان ،ص73؛ شناختنامه قم ،همان.
 .6انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك (استان گيان) ،تهران ،مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات،
 ،1389ج ،1ص438؛ جهانگير س��رتيپپور ،همان ،ص324-325؛ گفتوگو با حجتاالس��ام سيد محمدتقی
موسوی بحرالعلوم و سيد نورالدين موسوی فرزندان آيتاهلل سيد حسن بحرالعلوم و نوههای شهيد آيتاهلل آقامير
بحرالعلوم؛ گفتوگو با آقای سيد محمدحسين موسوی.
 .7مطابق با 1281ق.
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زندگينامه
آيتاهلل آقامير بحرالعلوم در دوران كودكی همراه پدر به رشت رفت و دوران نوجوانی را
در اين منطقه پر بركت و در خانوادهای اهل علم و معنويت سپری نمود تا اينكه در حدود
سال 1243ش 7برای تحصيل علم به نجف اشرف برگشت و در همان زمان با «ناز بيگم»

دختر سيد حسين آلبحرالعلوم ازدواج كرد.
از ايشان ش��ش پسر به نامهای س��يد جواد ،ميرمهدی ،س��يد محمدعلی ،ميرجعفر،
ميرمحمدباقر و سيد حسن؛ و سه دختر به اس��مهای زهره بيگم ،صديقه خانم و فاطمه
2
خانم به يادگار ماند كه همگی شهرت موسوی را برای خود برگزيدند.
ميرمهدی امام جماعت مسجد ماعلیمحمد رشت بود و خاندان آلبحرالعلوم رشت
همگی از فرزندان ايشان هستند.
معروفترين فرزندان آقامير بحرالعلوم «سيد حسن» بود كه در 12خرداد  3 1268در
رشت متولد شد ،دروس مقدماتی حوزه علميه را نزد علمای رشت خواند ،سپس به نجف
اشرف مهاجرت كرد و در آنجا از جمله شاگردان مبرز آيات عظام سيد محمدكاظم يزدی،
محمدحسين نائينی ،آقا ضياءالدين عراقی ،محمدحسين غروی اصفهانی و شيخ شعبان
رش��تی بود؛ 4ايش��ان كه جزء مجتهدين و علمای تراز اول گيان به حساب میآمد ،در
نهضت امام خمينی در سال  1342نيز از طرفداران جدی امام خمينی بود كه در اعتراض
به دستگيری امام خمينی ،دستگير شد و مدتی در زندان رژيم پهلوی به سر برد .آيتاهلل
سيد حسن بحرالعلوم كه امامت جماعت مسجد گلشن بازار رشت را بر عهده داشت در
21شهريور 1356در تهران درگذشت 5و بعد از تشييع باشكوهی در رشت ،بدن مطهرش
را -بنابر وصيتش -به مشهد منتقل نمودند و در صحن كهنه حرم حضرت ثامنالحجج
6
امام علیبنموسیالرضا(ع) دفن كردند.
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1

تحصيات
آقامير بحرالعلوم مدت زيادی نزد اساتيد مختلف درس خواند .او دروس مقدماتی حوزه
را نزد آخوند خراسانی آموخت و دروس عالی را در خدمت ميرزاحبيباهلل رشتی (متوفی
7
1273ش) و شيخ هادی تهرانی (متوفی 1282ش) به اتمام رسانيد.
او از شاگردان بزرگ و فضای مش��هور درس ميرزاحبيباهلل رشتی محسوب میشد
و بسياری از تقريرات درس او را نگاشت تا اينكه از اعيان علمای رشت گرديد و در همه
 .1عبدالحسين امينی ،همان ،ص.364
 .2جهانگير سرتيپپور ،همان ،ص.324
 .3مطابق با 2شوال1306ق.
 .4شريفمحمد رازی ،همان ،ص.185
 .5بانك اطاعات مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان ،پرونده آيتاهلل سيد حسن بحرالعلوم.
 .6عبدالحس��ين جواهركام ،همان ،ص879؛ مش��اهير مدفون در ح��رم رض��وی ،ج ،1ص105؛ گفتوگو با
حجتاالسام سيد محمدتقی موسوی و آقای سيد محمدحسين موسوی.
 .7عبدالحسين امينی ،همان ،ص.364

رشتههای علوم دينی استاد شد.
سرانجام او در سال1272ش 2به رش��ت بازگش��ت و هدايت مردم را به دست گرفت
و هيچگاه حق را بر ناروا و ناراس��تی ترجي��ح نداد و به جای دين و يقي��ن ،بيراهه باطل
3
برنگزيد.
مرحوم عامه امينی -نويس��نده كتاب گرانس��نگ الغدير -درباره او میفرمايد« :قائ ِدٌ
علوی ،حا َز القدحَ المعلّی مِن كلِّ فضيله و إكتسی بَرَد َه العلم و العمل ،له مِن
ٌّ
روحیٌّ و زَعيمٌ
العلم و األدب حظّ ه األوفی و نصيبه األوفی» 4يعنی او رهبری معنوی و سرپرستی علوی
بود ،پيمانهای بلند از هر فضيلتی را بدست آورد و لباس علم و عمل را پوشيد؛ او واالترين
حظ و نصيب را از علم و ادب برخوردار بود.
1
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 .1همان؛ آقابزرگ تهرانی ،همان ،ص592؛ سيد محسن امين ،همان ،ج ،10ص.198
 .2مطابق با 1311ق.
 .3عبدالحسين امينی ،شهدای راه فضيلت ،ترجمه روزبه ،بیجا ،بینا ،بیتا ،ص.523
 .4عبدالحسين امينی ،شهداء الفضيله ،همان ،ص.363

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

فعاليتهای سياسی -اجتماعی
در زمان مش��روطه آيتاهللالعظمی حاج ما محمد خمامی مرج��ع بزرگ گيان و از
حاميان نهضت مشروطه بود .آيتاهلل آقامير بحرالعلوم نيز از آنجا كه درد دين داشت و
يار مردم بود در ابتدای جنبش مشروطه همانند اكثر علما از اين جريان حمايت نمود.
فعاليتهای انقابی و آزادیطلبانه در گيان بسيار پرشور انجام میشد و در اين ميان
افراد بسياری چون سردار منصور ،س��ردار محيی ،يپرم خان ،سردار معتمد ،ميرزاكريم
خان رشتی ،حسن خان عميدالسلطان كه بعدها از س��ران مملكتی و از شخصيتهای
تأثيرگذار حكومت پهلوی شدند ،حضور داشتند .متأسفانه حضور چنين افرادی باعث
به بيراهه رفتن جريان مش��روطهخواهی گرديد و دو جريان در مقابل هم شكل گرفت،
مشروطهخواهی و مشروعهخواهی.
علمای رش��ت در ابتدا تاش بس��ياری در حمايت و هدايت اين جريان كردند؛ حتی
آيتاهلل خمامی فتوايی در تأييد مش��روطيت صادر كرد و حمايتهای ايشان باعث شد
كه انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی در رشت صورت بگيرد .اين حمايت ايشان
مشكات بسياری را از سر راه برگزاركنندگان انتخابات برداشت .كسانی هم كه درصدد
بودند تا موانعی بر سير انتخابات بگذارند بعد از صدور فتوا ،ديگر جرئت چنين كارهايی
به خود ندادند.
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در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی در آذر  1 1285كه به صورت صنفی برگزار
شد ،بايد از گيان ،شش نفر به مجلس اعزام میشدند .برای انتخاب نماينده روحانيون
رشت ،علما در منزل شريفالعلماء جمع شدند و بعد از بحث و گفتوگو نماينده خود را
انتخاب كردند .در ابتدا ميرزا محمدرضا مجتهد انتخاب ش��د .او كه دوری از رشت را به
مصلحت نمیديد از قبول نمايندگی عذر خواست .نفر بعدی شيخ محمدعلی سيگارودی
بود ،كه او نيز به دليلی عذر خواست .نفر بعدی شيخ رضا خميرانی بود كه او نيز نپذيرفت.
نفر بعدی آيتاهلل آقامير بحرالعلوم بود كه او اين مسئوليت را پذيرفت و نماينده علمای
گيان در اولين دوره مجلس شورای ملی شد 2.او مورد حمايت آيتاهللالعظمی خمامی
و آيتاهلل شيخ علی فومنی قرار داشت 3و حتی پيشنهاد كانديداتوری وی از طرف حاجی
خمامی مطرح شد.
از طرف هفده صنف شهر رشت هم شيخ حسن حساماالسام انتخاب شد .برای انتخاب
نماينده تجار ني��ز مجالس متعددی در خانههای تجار رش��ت برگزار ش��د كه همراه با
اختافات زيادی بود .جلساتی هم در خانه حاجی خمامی و دارالحكومه برگزار گرديد و
در نهايت با اختافات بسيار ،آقا محمد يزدی -كه از اين زمان به «وكيلالتجار» معروف
4
شد -انتخاب گرديد.
با تأكيدات آيتاهلل خمامی برای برگزاری هر چه زودتر انتخابات و حمايت از برگزاری
انتخابات توسط ايشان س��ه تن از نمايندگان گيان در اولين دوره مجلس شورای ملی
انتخاب شدند ولی هنوز سه نفر ديگر از نمايندگان گيان در روزهای آينده بايد انتخاب
میشدند.
چند روزی از انتخابات مجلس شورای ملی میگذشت ولی «وزير اكرم» حاكم گيان
ميل نداشت كه نمايندگان منتخب به طرف تهران بروند 5.او شرايط مسافرت نمايندگان
به تهران را فراهم نكرد و تلگرافی به مجلس فرستاد و در آن ادعا كرد كه انتخاب حاجی
بحرالعلوم خاف آييننامه انتخابات بوده است .اين گزارش باعث شد كه در تهران برای
حاجی بحرالعلوم مشكاتی ايجاد شود.
 .1مطابق با شوال 1324ق.
 .2هل رابينو ،مشروطه گيان؛ از يادداش��تهای رابينو به انضمام وقايع مشهد در  ،1921ترجمه حسين اولياء
بافقی ،رشت ،طاعتی ،1368 ،ص.59
 .3جهانگير سرتيپپور ،همان ،ص.510
 .4هل رابينو ،همان ،ص.59-60
 .5همان ،ص.60
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 .1مطابق با 9بهمن1285ش.
 .2مذاكرات مجلس شورای ملی ،دوره14 ،1ذیالقعده1324ق ،ص.40
 .3همان.

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

اين تلگراف روز14ذیالقعده1324ق 1در مجلس خوانده شد:
از رشت به تهران پنجشنبه  11ذيقعدهالحرام.
حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد آقاي صدر اعظم
روحي فداه .منتخبين رشت تمام شده همين ماه حركت ميكنند آقايان
علما هم يك شب خانه شريفالعلماء جمع شده جناب حاجي بحرالعلوم
را انتخاب كردهاند ولي طاب ميگويند اي��ن انتخاب از روي نظامنامه
نش��ده ،توي خود علما و طاب در خصوص منتخبين نفاق اس��ت .اگر
ميفرماييد همي��ن طور جناب حاجي بحرالعل��وم را روانه كنم يا اينكه
به طبيعت خودش��ان واگذارم هر وقت خواس��تند وكيل تعيين نموده
بفرستند .چاكر صالح
در ادامه يكی از نمايندگان مجلس گفت:
خوب اس��ت آقايان از جناب حاجي خمامي استفسار كنند كه حاجي
بحرالعلوم ترتيب انتخابش به چه نحو بود؟ چون در آنجا چند نفر خائن
2
و مفسد هستند كه اغتشاش ميكنند.
آيتاهلل سيد محمد طباطبايی تحت تأثير فضای متش��نج مجلس توسط سكوالرها،
چنين پاسخ میدهد« :كرارا ً نوشته شده و بعضي جواب دادند كه انتخاب او [بحرالعلوم]
3
بر خاف نظامنامه است».
آيتاهلل مامحمد خمامی ،پس از اين انتخابات ،با فرستادن تلگرافي به حضرات آقا سيد
محمد طباطبايي و سيد عبداهلل بهبهاني صحت اين انتخاب را تأييد نمود و اعام كرد كه
نماينده گيان از صنف علما انتخاب گرديده و به سوي آنها روانه شده است:
حضور مبارك حضرت حجتاالسام آقاي آقا سيد محمد [طباطبايی]
و آقاي آقا سيد عبداهلل [بهبهانی] -دامظلهما -از طرف دعاگويان علما
گيان جناب مس��تطاب آقاي حاج بحرالعلوم سلمهاهلل منتخب [شده]
و [به س��وی تهران] حركت كردهاند و از خداوند متعال تأييد ايش��ان و
وكای مجلس ملي مركزي را خواهانيم( .حاجي خمامي و امام جمعه

و سايرين)
با ارسال اين تلگراف اوضاع آرام شد و همه از صحت انتخابات اطمينان يافتند.
همچنين تلگراف ديگری از جانب علمای گيان به آيتاهلل طباطبايی رسيد .متن اين
تلگراف به اين ترتيب است:
از طرف عموم علما رشت به عنوان جناب آقای طباطبايی -جناب آقای
بحرالعلوم از طرف دعاگويان ،منتخب و روانه شدند .متوقع مايه افتخار
2
و سرافرازی هستند.
مشروطهخواهان س��كوالر كه حاجی بحرالعلوم را نماينده آيتاهلل خمامی دانستند،
ش��روع به مقابله با وی نمودند .آنها از هر راهی كه بتوانند س��فر بحرالعلوم را به تأخير
اندازند اس��تفاده كردند .رابينو از اعضای برجسته كنس��ولگری انگليس در رشت كه به
مش��روطهخواهان س��كوالر خطدهی فكری میداد ،درباره آي��تاهلل بحرالعلوم چنين
میگويد:
چون [بحرالعلوم] از يك طرف به واسطه جزيی تصرفاتی كه در چند
زرع قبرستان آقافخرای 3جنب خانه خودش كرده بود و طرف بیميلی
علمای نجف واقع شده بود ...و [نيز] مردم به واسطه استبداد ،سوءظنی
4
درباره او برده بودند؛ خواستند او را از حركت مانع شوند.
مشروطهخواهان دنباله همين مسئله را گرفتند و با آن عليه بحرالعلوم جنجال آفريدند
حتی آن را در يك ش��ماره از روزنامه حبلالمتين درج كردند .اين مس��ئله از حد يك
جنجال فراتر نرفت چرا كه آنها سندی دال بر «غصب زمين گورستان آقافخرا» و دليلی
بر «بیاعتنايی علمای نجف» ارايه نكردند.
میتوان حدس زد كه سكوالرها درصدد بودند تا رفتن حاجی بحرالعلوم به تهران را به
تأخير بيندازند يا او را منصرف كنند ولی به هر حال جنجال مشروطهخواهان سكوالر در
رشت باعث نشد كه حاجی بحرالعلوم از رفتن به تهران منصرف شود .باألخره او صبح روز
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1

 .1ناظماالسام كرمانی ،تاريخ بيداری ايرانيان ،علیاكبر سعيدی س��يرجانی (به كوشش) ،تهران ،نوين /آگاه،
 ،1362ج ،4ص.58
 .2همان.
 .3محله «آفخرا» امروزه در مركز رش��ت قرار دارد .نام اين محله برگرفته از نام س��يدی اس��ت به نام «آقا سيد
فخرالدين» كه در مسجدی به همين نام مدفون است و بر اثر كثرت استعمال به صورت «آفخرا» خوانده میشود.
مسجد آفخرا از مساجد قديمی رشت است.
 .4هل رابينو ،همان ،ص60-61
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 .1مطابق با 15ذیالقعده1324ق.
 .2هل رابينو ،همان.
 .3منوچهر نظری ،رجال پارلمانی ايران (از مشروطه تا انقاب اسامی) ،تهران ،فرهنگ معاصر ،1390 ،ص387؛
يوسن مرواريد ،از مشروطه تا جمهوری؛ نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطيت ،تهران ،اوحدی،
 ،1377ج ،1ص54؛ مذاكرات مجلس شورای ملی ،دوره ،1پنجشنبه 18ذيقعدهالحرام 1324ق ،ص.42
 .4هل رابينو ،همان ،ص.67
 .5مطابق با 1325ق.

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

10دی 12851با كالسكه پستی راهی تهران شد 2.سه روز بعد اعتبارنامهاش در مجلس
3
اول شورای ملی قرائت شد و به عنوان نماينده علمای گيان در مجلس پذيرفته شد.
او وقتی به تهران رسيد رابط ميان آيتاهلل شيخ فضلاهلل نوری و حاجی خمامی بود 4.و
اين مسئله بعدها باعث درگيریهای زيادی ميان مشروطهخواهان و مشروعهخواهان
گرديد.
اين رفتارها و تلگرافها به خوبی نمايانگر اين مطلب است كه آيتاهلل خمامی و ساير
علما در راستای اهداف مشروطه گامهای مهمی برداش��تند ولی كمكم با آشكار شدن
برخی خواس��تههای غير ش��رعی نمايندگان مجلس ،اين حمايت تبدي��ل به اصاح و
موضعگيری از طرف جريان مشروعهخواه گرديد .در مجلس هم آيتاهلل آقامير بحرالعلوم
در دفاع از موضعگيریهای حاجی خمامی ،تمام تاش خود را به كار گرفت.
حمايت آيتاهلل خمامی از مش��روطه برای همه ثابت ش��ده بود ولی اين به معنای آن
نبود كه از مش��روطهخواهان نيز به صورت مطل��ق حمايت كند بلك��ه انحرافاتی را كه
میديد گوشزد میكرد و به هيچ وجه با آن امور كنار نمیآمد .ايشان نمیپذيرفت كه از
هر راهی به نتيجه مطلوب برس��د بلكه قائل بود كه وسيله هم بايد مشروع باشد .وی در
مقابله با اشخاص منحرف كه سعی در انحراف جامعه داشتند كوتاه نمیآمد و در مقابل
انحرافشان میايستاد.
نمايندگان تبريز در مجلس شورای ملی به تندروی و س��كوالر بودن معروف بودند و
تقیزاده كه از نمايندگان تبريز بود ،رهبری جناح س��كوالر مجلس را بر عهده گرفت و
افراطگرانه مشروطه را به سوی سكوالريسم پيش برد .آنان در اوايل سال 1286ش 5به
گيان سفر نمودند و تقیزاده نيز در ميان نمايندگانی كه به رشت سفر كرده بودند حضور
داشت .نمايندگان انتظار داشتند كه علما به ديدن آنها بروند.
در اين زم��ان بعضی از علمای رش��ت مانن��د مي��رزا محمدرضا با ش��دت و حدت از
مش��روطهخواهان حمايت میكردن��د و در مقابل حركات ضد دينی و ش��خصيتهای
منحرف موضعی نمیگرفتند؛ اين دسته به ديدار وكای تبريز رفتند .بعضی ديگر از علما
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كه چندان تمايلی به مشروطه نشان نمیدادند مثل شريعتمدار هم به ديدار آنها رفتند.
ولی آيتاهلل خمامی به ديدن آنها نرفت و به اين وسيله مخالفت خود را با تفكرشان اعام
كرد .اين مسئله برای نمايندگان سكوالر تبريز گران آمد چرا كه آيتاهلل خمامی كه رأس
1
علمای گيان بود مخالفت خود را با افكارشان اعام كرده بود.
در روز 10فروردين 2 1286آيتاهلل خمامی به انجمن رشت رفت .او در آنجا گفت« :ما
ضد مشروطه نيستيم ،اما وكا و منتخبين خوب میخواهيم 3».او از اوضاع آشفته رشت
و وضع اسفانگيز انجمن رش��ت ناراحت بود .مش��روطهخواهان نتوانستند تا آن موقع
اختافات را كنار بگذارند و چند نفر برای انجمن رشت انتخاب كنند ،چه برسد به اينكه
بخواهند شهر را اداره كنند .اين مسائل باعث شده تا حاجی خمامی به مشروطهخواهان
تذكراتی بدهد و به رفتارهايش��ان انتقاداتی كند .بعضی از مشروطهخواهان سكوالر به
حاجی خمامی توهين كردند.
حاجی خمامی بعد از آن به خانه آيتاهلل شيخ علی فومنی رفت تا درباره اوضاع جاری
گفتوگو كنند .شيخ علی فومنی عالمی مهذب بود كه در شهر به اخاق و تقوا مشهور
بود .در اين موقع عدهای از مش��روطهخواهان در خانه را از بيرون قفل نمودند تا اسباب
4
خنده خود را فراهم كنند!
متأسفانه مش��روطهخواهان درصدد برنيامدند كه به اوضاع س��ر و سامانی دهند بلكه
تاش كردند تا كوچكترين انتقادی را خفه كنند .آنها از ه��ر راهی برای از ميدان به در
كردن مخالف استفاده كردند.
سكوالرها كه انتقادات حاجی خمامی را ديدند گفتند حاجی خمامی «پنج هزار منات
از قنسول روسي گرفته است 5».تهمت پول گرفتن حاجی خمامی از روسها ،به قدری
ناشيانه بود كه حتی «رابينوی انگليس��ی» كه خود سردسته افترازنندگان به علما بود،
اين تهمت را رد میكند .رابينو تصريح ميكند كه مشروطهخواهان براي خراب كردن
6
حاجی خمامی تعمدا ً چنين نسبتي را به او دادهاند.
مقبوليت و اقتدار آيتاهلل خمامی در ميان مردم گيان امری بود كه مانع میش��د تا
 .1انجمن تبريز ،س ،1ش8 ،68ربيعاالول 1325ق ،ص4؛ روزنامه انجمن تبريز چنين مینويسد« :عموم حضرات
علما حتی شريعتمدار از وكا ديدن كردند غير از حاجی خمامی كه تمارض كرده بود( ».همان)
 .2مطابق با 15صفر1325ق.
 .3هل رابينو ،همان ،ص.4
 .4همان.
 .5همان ،ص.6
 .6عين كلمات رابينو چنين اس��ت« :اما مردم [مش��روطهخواه] براي افتضاح او ميگويند كه پنجهزار منات از
قنسول روسي گرفته است( ».همان)
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 .1ابراهيم فخرايی ،گيان در جنبش مشروطيت ،تهران ،فرانكلين ،1352 ،كتابهای جيبی ،ص.99-100
 .2مطابق با 16صفر1325ق.
 .3ابراهيم فخرايی ،همان ،ص.100

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

مشروطهخواهان سكوالر با ايشان به طور مس��تقيم مقابله كنند .از اين رو با كسانی كه
در جبهه حاجی خمامی بودند ولی زورشان به آنها میرسيد در میافتادند .بحث اخراج
شريعتمدار از رشت در واقع بحث اخراج حاجی خمامی بلكه اخراج جريان اسامخواه از
وقايع مشروطه بود .مشروطهخواهان كه شرعی بودن كارهايشان چندان برايشان اهميت
نداشت ،تحمل نمیكردند كه علما به رياست حاجی خمامی به آنها تذكر دهند و بگويند
كه كارهايتان با دين هيچ س��نخيتی ندارد .به همين خاطر پروژه از ميدان به در كردن
1
سران جريان اسامخواهی را كليد زدند.
آنها به حاجی شريعتمدار اعام كردند كه يا از شهر بيرون برود و يا منتظر عواقب شوم
آن باشد .شريعتمدار قضيه را برای آيتاهلل خمامی شرح داد .حاجی خمامی حركتهای
موزيانه انجمنهای مخفی را به خوبی رصد میكرد .او حركتهای خزنده و آشوبگرانه
مش��روطهخواهان س��كوالر را میديد ولی عدهای از روحانيون به اين تحركات توجهی
نداشتند و يا آنها را حمل بر صحت میكردند .آنها به نفوذ شبكههای مخفی واقف نبودند و
به خاطر حمايت از مشروطه ،از شخصيتهای مسئلهدار و سكوالر نيز حمايت میكردند.
اوضاع ش��هر به هم ريخته بود و انجمنه��ای مخفی به راحتی تهدي��د میكردند و يا
ش��بنامه منتش��ر میكردند .انجمن رش��ت هم نه تنها در فكر اصاح نبود بلكه اگر از
اختافات داخلیاش لحظهای فارغ میشد ،به حمايت از انجمنهای مخفی پرداخته و به
پيچيدگی اوضاع میافزود .آيتاهلل خمامی و عده ديگری از علما تصميم گرفتند به نشانه
انتقاد و نارضايتی از عملكرد انجمن رشت از شهر خارج ش��وند و به سوی تهران بروند.
آنان در 11فروردين 2 1286از رشت خارج و به سوی تهران رهسپار شدند .در اين ميان
حاجی آقامير بحرالعلوم كه در جريان امور بود ،تلگرافی از تهران به آيتاهلل سيد محمود
3
روحانی -داماد حاجی خمامی و از رهبران جريان مشروعهخواهی گيان -فرستاد:
حركت حجتاالسام [حاج ما محمد خمامی] به موقع [و] مراجعت
صحيح نيست .گوش به آن تلگراف نفرماييد .تلگراف به مجلس [كنيد]
كه تمام انجمنهای رشت موقوف [شوند] و دو نفر مفسد از تهران خارج
[گردند ].عقيده بنده [اين اس��ت كه] از توقف در خارج [رشت] نتيجه

گرفته میشود و بهتر اين است.
با رسيدن اين تلگراف به رشت ،حاجی خمامی و شيخ علی فومنی با عزمی استوارتر به
راهشان به سوی تهران ادامه دادند.
در مجلس از تلگراف آقامير بحرالعلوم س��خن به ميان آمد و اين مس��ئله باعث خشم
نمايندگان سكوالر مجلس شد.
يكي از وكا اظهار داش��ته بود تلگ��راف حاج بحرالعلوم كه به رش��ت
مخابره كردهاند صحيح است يا نه؟ اگر صحيح است پس چرا عذرش را
نميخواهيد؟ يكي از وكا چنين اظهار داشت كه مكرر گفتهايم ،عقايد
مختلف است ،شايد به نظر آن اين طور رسيده؛ عاوه بايد اصاح نمايند.
جواب داده شد حاال كه در مجلس مطرح شد بايد رسيدگي شود و يكي
ديگر از وكا چنين تقرير كرد كه عاوه از اين تلگراف كاغذي از رش��ت
آمده كه قريب دويست مهر دارد؛ نوشته بودند تمام اسباب حركت جناب
حاج خمامي و جمع شدن مردم در صحراي ناصريه و اسباب اغتشاش
رشت ،ايشان شدهاند .باز همان وكيل اظهار كرد من صاحبيني ميكنم،
شايد عقيده او اين است و جمعي محترمين آمدهاند بايد اصاح كرد .باز
جواب داده شد كه دو نوع تلگراف است يكي از روي نفهميدگي است و
يكي از روي غرض؛ بايد ديد اين تلگراف كدام يك از آن دو قس��م است.
باألخره گفتند سواد تلگراف مجلس محترم كه به رشت مخابره شده با
2
سواد تلگراف حاج بحرالعلوم قرائت شود .هر دو را خواندند.
بعد از قرائت اين تلگراف بحثهای زيادی در ميان وكای مجلس مطرح شد:
اگر كسي بخواهد خيانت بكند با ما است كه حالي بكنيم و يكي ديگر
اظهار داش��ت كه از طرف جناب رئيس ،تحقيق ش��ده و عين سواد اين
تلگ��راف را در تلگرافخانه ديدهان��د و يكي ديگر چني��ن عنوان نمود:
اقدامات وكا بايد براي امنيت اين مملكت باش��د ،اگ��ر برخاف اقدام
نمايند خيانت كردهاند .ب��از همان وكيل چنين بي��ان كرد :من مدعي
هس��تم؛ اين اقدامي كه حاال ميخواهيد بكنيد باعث اغتش��اش رشت
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 .1محمدحسن رجبی دوانی ،مكتوبات و بيانات سياسی و اجتماعی علمای شيعه دوره قاجار ،تهران ،نی،1390 ،
ج ،3ص.48
 .2مجلس ،س ،1ش3 ،73ربيع االول1325ق ،ص3؛ مذاكرات مجلس شورای ملی ،دوره2 ،1ربيعاالول1325ق،
ص.138
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 .1مجلس ،همان؛ مذاكرات مجلس شورای ملی ،همان ،ص.139
 .2ابراهيم فخرايی ،همان ،ص.100
 .3مطابق با 4ربيعاالول1325ق.
 .4مذاكرات مجلس شورای ملی ،دوره4 ،1ربيعاالول1325ق ،ص.142
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خواهد شد ،باشد بعد از اصاح آنجا .بالجمله پس از مباحثات زياد قرار
1
شد در اين باب رسيدگی و تحقيق شود.
خاصه اينكه گروهی از نمايندگان در صحت آن تردي��د كردند و گروهی ديگر آن را
تأييد نمودند و درخواست كردند از اين پس نبايد حاجی بحرالعلوم را به مجلس راه داد؛
2
نهايتاً تصميم قطعی در اين باب گرفته نشد.
البته اين نكته را نبايد از نظر دور داش��ت كه با توجه به جهتگي��ري ديني در افكار و
رفتار آيتاهلل خمامي و زيركي خاصي كه ايشان در ارزيابي جريانها داشت ،طبيعي بود
مشروطهخواهان سكوالر و تندرو رفتاري نامايم با ايشان داشته باشند .كمترين خواسته
آنها اين بود كه نماينده حاجی خمامي را از مجلس اخراج كنند و فرد مورد نظر خود را
به جاي او به مجلس بفرس��تند كما اينكه قبل از ورود آيتاهلل بحرالعلوم به مجلس اين
اعتراضات شروع شده بود.
3
سرانجام دو روز بعد در 28فروردين 1286با ورود آيتاهلل بحرالعلوم به مجلس بلوايی
به پا شد و چند تن از نمايندگان به نشانه اعتراض از مجلس خارج شدند:
در بين قرائت نظامنامه بلديه حاج بحرالعلوم وارد مجلس شد و در آن
موقع ده دوازده نفر از وكا برخاسته از مجلس بيرون رفتند .يكی از وكا
عنوان كردند نمیپرسيد جهت اين رفتن وكا چيست؟ پرسيدند جهت
چيس��ت؟ جواب دادند به جهت آمدن حاج بحرالعلوم است ،میگويند
اين كاری كه از حاج بحرالعلوم صادر ش��ده ما تكليف خود را نمیدانيم
كه با بودن حاج بحرالعلوم در اين مجلس باشيم [يا نباشيم ].لهذا آقای
وثوقالدوله نايبرئيس به آقای حاج بحرالعلوم گفتند :بروند اتاق ديگری
و وكا برگردند تا بعد رسيدگی و تحقيق صحيح شود و حاج بحرالعلوم از
4
مجلس رفتند .وكا بازگشت نمودند...
بعد از س��اعتی مذاكره پيرامون يك اليحه ،بحث دوباره به س��مت حاجی بحرالعلوم
كشيده شد.
يكی از وكا چنين اظهار داشت :ما كه در اين مجلس نشستهايم برای
حفظ حقوق ملت [هستيم] ،و ملت شامل افراد ملت كه سيد و محترم
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[میباشد] و معلوم نيست [حاجی بحرالعلوم] مقصر باشد ،تضييع حق
شد .جواب داده شد كه ما وكا اينجا نشستهايم برای حفظ حقوق دولت و
ملت .اين اشخاص كه هنگام ورود حاج بحرالعلوم پا شدند رفتند خيانت
او نزد ايشان شايد ثابت شد و تكليف وكالت خود ندانستند كه با حضور
او باشند همين طور كه عقايد آزاد اس��ت ،اين طور افعال هم آزاد است.
باز همان وكيل اظهار كرد كدام اليحه از طرف مجلس نوشته شد كه او
مقصر است؛ جواب داده ش��د با وجود آن تلگراف كه پريروز در مجلس
خوانده ش��د و صراحتاً تلگراف نموده گوش به اين تلگراف ندهيد و آن
تلگراف از طرف مجلس بود؛ آيا باز نمیش��ود گفت كه او مقصر است و
خيانت كرده .يكی ديگر از وكا بيان كرد در يك مورد حق با ش��اهزاده
است و آن اين است كه قرار شد پريروز از طرف مجلس به حاج بحرالعلوم
اخطار ش��ود كه به اين مجلس ورود ننمايند .اين تحقيق در كار ايشان
رسيدگی شود حال اگر از طرف مجلس اخطار ش��ده و ايشان آمدهاند
كه هيچ و اال كسی حق اعتراض نداشته .جواب دادند كه به توسط وكا
و حجج اسام اخطار ش��ده و آقای وثوقالدوله نايبرئيس چنين تقرير
كردند :اين مسئله صحيح است ،ولی چون در نزد بعضی تقصير و خيانت
ايشان ثابت شده بر حسب تكليف وكالت خودشان پا شدند بروند .لهذا
من از حاج بحرالعلوم خواهش كردم بروند اتاق ديگر و وكا برگردند كه
بعد رسيدگی شود؛ در اين وقت مجلس ختم شده عموم وكا برخاستند
كه جناب آقا ميرزا سيد محمد مجتهد [طباطبايی] از اتاق انتظار كه به
جهت رفع كسالت رفته بودند مراجعت كرده فرمودند وكا نروند .دوباره
مجلس منعقد و باز از تفصيل حاج بحرالعلوم صحبت ش��د و آقا س��يد
محمد [طباطبايی] س��ؤال نمودند اين وضع كه با حاج بحرالعلوم رفتار
شد به اكثريت آرا بود؟ جواب دادند خير با اكثريت نبود ولی هر كس در
وكالت يك تكليفی برای خود میداند؛ اين اش��خاص تكاليف خود را به
واسطه آن تلگرافی كه حاج بحرالعلوم به رشت مخابره نموده و نزد خود
جناب آقا [سيد محمد طباطبايی] اقرار كرده چنين دانستند كه همچو
شخص در مجلس مقدسی كه رأی گرفته میشود نبايد باشد .آقا سيد
محمد فرمودند صحيح است نزد من [به صحت اين تلگراف] اقرار كرده،

حال شايد جوابی در مقابل داشته باشد و گذشته از اين خوب بود قبل از
وقت به او اخطار میكردند كه به اين مجلس نيايد .جواب دادند محض
احترام به توسط حجج اسام اخطار شد .بعضی جواب دادند كه الزم بود
كه از طرف مجلس رسماً اعام شده باشد .بالجمله پس از مذاكرات زياد
جمعی گفتند خيانت او ثابت و معلوم اس��ت و بعضی گفتند رسماً بايد
تحقيق و رسيدگی شود و بر مجلس خيانت حاج بحرالعلوم ثابت شود.
قرار شد مجددا ً آن تلگرافی كه به رشت مخابره نموده با حضور خودش
1
قرائت شود .چون بحرالعلوم رفته بود ،گفتند باشد در مجلس ديگر.
نهايتاً بعد از اين كشمكشها بود كه مسئله با مداخله آيتاهلل سيد محمد طباطبايی به
پايان رسيد 2اما آيتاهلل بحرالعلوم ديگر آرام نگرفت و نتوانست با اطاع از حقايق پشت
پرده مسائل سياسی ،با ديگر نمايندگان ناآگاه همگام شود.
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 .4علی اميری (به كوشش) ،خاطرات ميرزا احمدخان عمارلويی (نماينده ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)،
تهران ،موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسامی ،1391 ،ص.83

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

به سوی نجف
همزمان با باال گرفتن منازعات بر سر مشروطه ،آيتاهلل شيخ فضلاهلل نوری و آيتاهلل
حاجی خمامی ،در س��ال 1287ش 3حاجی بحرالعلوم را به نمايندگی از خود به نجف
اشرف فرستادند .آقا شيخ ضياء فرزند شيخ فضلاهلل نوری كه در نجف درس میخواند
نيز با ايشان در نجف همراه شد 4.البته افراد ديگری نيز در نجف با ايشان همراه شدند و
به صورت يك هيئت به پيگيری امور پرداختند.
غرض مشروعهخواهان از ارس��ال نماينده ،رساندن پيامش��ان به مراجع تقليد نجف
بود .هياهوی س��كوالرها و برخي كارش��كنيهاي آنها در ايران مانع میشد كه صدای
مشروعهخواهان به علمای نجف برسد؛ اما سكوالرها كه اين ديدارها را برای خود بسيار
خطرناك میديدند شايع كردند سفر ايشان به دستور محمدعلی شاه صورت گرفته است
تا همراهی مراجع تقليد را با شاه ايران جلب كند.
ميرزا احمد عمارلويی كه از طلبههای مش��روطهطلب نجف بود ،درباره سفر آيتاهلل
بحرالعلوم ،در خاطرات خود مینويسد:
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در راه بازگشت به ايران[ -كه بنا به گفته خود به دستور مرحوم آخوند
انجام گرفته بود تا به تبريز رفته و قائله تبريز را به سرانجامی برساند]-
در 11رمضان 1 1326به شهروان 2رسيديم ،دستهای از زوار ايران وارد
شهروان گرديده كه مركب از خراسانی و گيانی و تهرانی و يزدی بودند.
از جمله واردين س��يدی بود از خدام نجف اشرف[ ...از اين سيد سؤال و
جوابهايی شد و عمارلويی به جرم اينكه اين سيد همعقيده او نيست،
توهينهايی به او میكند و در ادامه از او میپرس��د ]:اين س��يد [كه در
ميان جمع زوار بود] كيست كه آمده است؟ گفت :آقای بحرالعلوم رشتی
است .سؤال ش��د كجا میرود؟ گفتند :زيارت .و سؤال شد :از قِبل كی؟
جواب گفت :از قِبل شاه .در اين وقت [از همان جمع] يكی از اجزا بیتاب
شده و حرفی نسبت به بحرالعلوم پرانده شد .خادم خود را جمع [كرده] و
ملتفت شد كه بد باخته است ولی [هر وقت] از نصف ضرر [هم] برگشتی
باز منفعت است ،گفت :نمیدانم ،خودش هم به من نگفته است و رفاقت
3
هم نداريم ،فقط در بين راه در يك منزل با هم مصادف شدهايم.
بعد كمی جلوتر مینويسد:
چون در كاظمين كاغذی برای يكی از رفقا از تهران رسيده از رفيق با
اطاعش ،و در آنجا نوشته بود كه شاه عده[ای] تقريباً بيست نفر معين
كرده از كس��انی كه غالباً اهل مجلس و به اعتقاد [وی] آنها[يی] كه در
[نزد] حجج نجف محل وثوق میباش��ند كه از جمله همين سيد ايران
 .1مطابق با 16مهر1287ش.
 .2در كتاب جهانگشای نادری صفحه  387آمده است« :چون از بغداد به طرف كرمانشاهان به حركت آييم پس
از هشت فرسخ به بعقوبه میرسيم و اگر راه بين بغداد و كرمانشاه باز ادامه داده شود پس از هفت فرسخ به شهروان
خواهيم رسيد .بين راه غير از دو پل كوچك ،رباط و خانی ديده نمیشود .شهروان محلی است نسبتاً آباد كه از شط
دياله مشروب [سيراب میشود] و دارای سه دهكده است كه اهميت كشاورزی دارند .به يك فرسخی شهروان آثار
شهر بزرگی است كه محيطش دو ميل ولی نامش را نشناختهاند .شايد يكی از شهرهای هفتگانه ساطين قديم
ساسانی باشد .به نقل از رحله منش��ی بغدادی ص37و »38در يك فرسخی شهروان ،مقبره مقداد رضواناهلل عليه
است )عليرضا عضدالملك ،س��فرنامه عضد الملك به عتبات ،حسن مرس��لوند (مصحح) ،تهران ،مؤسسه پژوهش
و مطالعات فرهنگی ،1370 ،ص115؛ ناصرالدينش��اه قاجار ،ش��هريار جادهها ،محمدرضا عباسی و پرويز بديعی
(مصحح) ،تهران ،سازمان اس��ناد ملی ايران ،1372 ،ص (89نامهای ديگر اين شهر ،دسكره و شهربان میباشد.
)قاضی احمد تتوی ،تاريخ الفي ،ترجمه آصفخان قزوينی ،غامرضا طباطباي��ی مجد (مصحح) ،تهران ،علمی و
فرهنگی ،1382 ،ج ،1ص).547
 .3علی اميری (به كوشش) ،همان ،ص.98-99
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 .1همان ،ص.101
 .2ناظماالسام كرمانی ،همان ،ص.240

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

ويران كن [منظور آقامير بحرالعلوم رشتی است] و ديگری امام جمعه
خويی ...و امثال اينها كه بيايند نجف و بفهمانند مَضار مشروطيت را به
دين و مناقضهاش با رد و حكم به حرمت بگيرند تا در جواب پروتستهای
سخت دُول اجنبيه بگويد علما اين مطلب را خاف دين دانسته و منكر
1
مشروطيت شدهاند.
ناظماالسام هم در اين باره مینويسد:
صدر راونجی و بحرالعلوم رشتی كه رفته بودند به عتبات ،به اتهام آنكه
از طرف دولت آمدهاند ،آنه��ا را به نجف راه ندادن��د و [نيز] چون مردم
شورش كرده بودند ،از اسامبول تلگراف ش��ده است كه مفسدين را از
2
خاك دولت عثمانی خارج كنند.
عمارلويی در جای ديگری درباره آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی مینويسد:
اين بحرالعلوم رشتی كه يكی از پسرهای ميرعبدالباقی رشتی است،
يكی از وكای رشت بوده در تهران ،در اوايل ورودش به تهران تا چندی
كه از صدارت ميرزا علیاصغرخان گذش��ته بود خيانتهای فاحشی در
خصوص همراهی شريعتمدار رشتی و غيره با ملت رشت و موافقتهای
تيزی با حرف ش��يخ فضلاهلل و بعضی رشوه گرفتنها و به همين جهت
مطرود گرديد .زمانی كه خمامی از ش��يخ فضلاهلل كن��اره كرده صورتاً
و متكل به مجلس شد ،چند خواهش��ی از مجلس كرده كه يكی قبول
وكالت اين سيد ايران ويرانكن بود .مجلس هم گرچه خاف قانون بوده
ولی در اول امر با داد استبداد ش��يخ فضلاهلل در زاويه مقدسه حضرت
عبدالعظيم -عليه[سام]اهلل -و به واسطه گول زدن جمعی از مقدسين
بیعلم و برخی از مفسدين مانماها و با خود به حضرت بردن ،وسوسه در
قلوب مردم كرده و از طرفی هم شاه و صدر اعظم غير مرحوم و سفارت
روس س��را ً و علناً حمايت نموده و از طرفی ه��م بیعقل و پرغرضهای
ا به ميان كار افت��اده ،از طرفی
يزد از عراق ع��رب و عجم تعندا ً و جه�� ً
سرحددارها را از قبيل اقبالالسلطنه و غيره و عشاير داخله را از قبيل پسر
رحيمخان و تركمان به تلگرافات و كاغذهای رمزی و غير رمزی به جان
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مردم انداخته البد به قبول كردن بعضی خاف قانونها كه منجملهاش
آن بود ،گرديد .و اين شخص [حاجی بحرالعلوم] پستفطرت دنیهمت
هم كمر قتل مجلس��يان يعنی بيس��ت كرور ملت ايران يعنی ششصد
ميليون امت مسلمان را بسته ،زنانه در خفيه بنای راپرتگری را گذاشته
و عده كثيره[ای] ه��م كه با اين [فرد] در خباث��ت ذات و دنائت فطرت
شريك بوده منتفع گرديده ،رفته رفته تيشه به ريشه مجلس زده و متصل
اخبار مجلس سری را در حضور مس��تبدين خاصه مركز علنی كرده و
دستورالعملهای مخفی داده و گرفته تا كردند آنچه بايد بكنند و حاال
از قِبل شاه به عنوان اينكه مشروطيت با مذاق اسام منافی [دارد] حكم
حرمت از آقايان به لطايفالحيل و مخارج گزاف گرفته يعنی به واسطه
بعضی اجزا كه محتمل است از اهل رشحا مثل خود سيد باشد گول زده
1
پول داده بگيرند.
او در جايی ديگر مینويسد كه تمام فساد ايران بلكه فساد تمام ملت اسامی از جهتی
«مس��تند به وكای خائن ملتفروش است كه من جملهاش س��يد سابقالذكر [آقامير
2
بحرالعلوم] میباشد».
احمدخان عمارلويی از كسانی است كه با زبانی تلخ و گزنده به علمای مشروطهخواه به
شدت هتاكی كرده است و حرفهای دروغی را به آنها نسبت داده است .او ادعا كرده كه
بحرالعلوم با «خيانتهای فاحشی در خصوص همراهی شريعتمدار رشتی و غيره با ملت
رشت و موافقتهای تيزی با حرف شيخ فضلاهلل و بعضی رشوهگرفتنها» از نمايندگی
مجلس شورای ملی عزل شد .با توجه به اينكه عمارلويی از چند سال پيش از مشروطه
از ايران به نجف رفته بود و درس طلبگی میخواند معلوم نيس��ت ب��ا چه دليلی ادعای
رشوه گرفتن آيتاهلل بحرالعلوم را مطرح كرده است 3.با توجه به صورت مذاكرات مجلس
ش��ورای ملی میدانيم كه آيتاهلل بحرالعلوم از نمايندگی دوره اول مجلس عزل نشد و
اين ادعا را بايد در زمره دروغهای عمارلويی دانست.
از ادعاهاي��ی كه عمارلويی مطرح كرده اس��ت اين اس��ت كه آيتاهلل
خمامی وقتی در مجلس حضور يافت ،از مجلسيان خواست« :زمانی كه
 .1علی اميری (به كوشش) ،همان ،ص.98-99
 .2همان ،ص.102
 .3همان ،ص.10
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 .1مذاكرات مجلس شورای ملی ،دوره29 ،1جمادياالول1325ق ،ص.209-210

شهيد آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه

خمامی از شيخ فضلاهلل كناره كرده صورتاً و متكل به مجلس شد ،چند
خواهشی از مجلس كرده كه يكی قبول وكالت اين سيد ايران ويرانكن
بود .مجلس هم گرچه خاف قانون بوده ولی ...البد به قبول كردن بعضی
خاف قانونها كه منجملهاش آن بود ،گرديد».
اين حرف نيز باطل است زيرا نه بحرالعلوم عزل شده بود و نه آيتاهلل خمامی كلمهای
مبنی بر درخواست پذيرش مجدد بحرالعلوم انجام داد .متن مذاكرات مجلس ،بهترين
دليل روز ورود آيتاهلل خمامی در مجلس اس��ت و در آن كوچكترين اشارهای به ادعای
1
عمارلويی نشده است.
عمارلويی درب��اره بحرالعلوم چنين مینويس��د كه او «از قِبل ش��اه به عن��وان اينكه
مشروطيت با مذاق اسام منافی [دارد] حكم حرمت از آقايان به لطايفالحيل و مخارج
گزاف گرفته يعنی به واس��طه بعضی اجزا كه محتمل است از اهل رشحا مثل خود سيد
باشد گول زده پول داده بگيرند».
او در اين عبارت تاش كرده تا بحرالعلوم را نماينده شاه معرفی كند و مخالفت آيتاهلل
سيد كاظم يزدی در نجف را به خاطر گرفتن «مخارج گزاف» بيان كند .كمی قبل گفتيم
كه مواضع آيتاهلل يزدی ،قبل و بعد ورود بحرالعلوم رشتی به نجف هيچ تغييری نكرده
بود .عاوه بر اينكه آيتاهلل بحرالعلوم را نماينده ش��اه معرفی كردن يكی از تهمتهای
عمارلويی به اين عالم بزرگوار است.
هتاكیهايی كه عمارلويی به عالمان بزرگوار كرده اس��ت نوع نگاه مش��روطهخواهان
ايرانی ساكن نجف را نسبت به جريان مش��روعهخواهی به خوبی روشن میكند .آشكار
است كه عمارلويی در اين دشمنی ،راه افراط را پيموده و تمام فساد ايران بلكه فساد تمام
ملت اسامی را به خاطر بحرالعلوم و امثالش میداند!
البته همانط��ور كه ذكر گرديد حاج��ی بحرالعلوم به نمايندگی از طرف حاج ش��يخ
فضلاهلل نوری و حاجی خمامی عازم اين سفر شده است ،نه از طرف شاه مستبد قاجاری
كه قلم به دس��تان آن موقع اين همه بر س��ر اين مطلب هياهو بهپا كردهاند زيرا كه اوالً
آيتاهلل بحرالعلوم تا آن موقع هيچ ارتباطی با شاه و دربار نداشته است ولی قطعاً با حاجی
نوری و حاجی خمامی مرتبط بوده و به مشورت میپرداخته است؛ ثانياً معنا ندارد كه او
به خاطر پادشاهی كه از نظر عقيده هم با هم در يك خط نيستند ،بخواهد در آن شرايط
حساس ،وظيفه نمايندگیاش را رها كند و س��ختی چندين ماه سرگردانی در عراق را
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به جان بخرد؛ ثالثاً سفر ايشان يك سفر برای زيارت عتبات به صورت معمولی نبود و اال
اين همه بازتاب و سر و صدا معنا نداشت و مشروطهخواهان چون همه مخالفين خود را
با شاه در يك خط فرض میكردند -تا بهتر بتوانند به اهداف خود برسند -در اين مورد
هم از گفتن مطالبی كه بدون دليل و مدرك بود باز هم دريغ نكردند؛ مانند آنچه در باال
در نوشتههای عمارلويی ديديد كه به صرف احتمال و شايد به سندی تمسك كرده كه
عاوه بر اينكه نام قائل آن معلوم نيست ،گفته كه يكی از دوستان كه نامش را هم نمیبرد
ا معلوم
از طرف يكی از دوستان ديگرش كه نام او را هم نمیبرد يك تكه كاغذی را كه اص ً
ا مش��خص است كه از نظر
نيس��ت آن چه بوده ،و همه را گنگ و مبهم میآورد و كام ً
سندی و علمی هيچ ارزشی ندارد و نمیتوان به آن استناد كرد.
البته اين سخن كه آيتاهلل بحرالعلوم و همراهانش را به نجف راه نداده باشند ،هم اشتباه
است؛ چون عامه امينی مینويسد« :قادته السعاده الی تجديد العهد بزياره اميرالمؤمنين
عليه السام فی شهر اهلل الحرام سنه 1.»1326يعنی آيتاهلل بحرالعلوم رشتی در يكی از
ماههای حرام سال 1326ق سعادت به او روی آورد و موفق شد به زيارت اميرالمؤمنين
(ع) نائل آيد.
بنابراين ايشان به نجف اش��رف رفت و موفق به زيارت حضرت اميرالمؤمنين گرديد و
چند مدت در آنجا اقامت كرد ولی دقيقاً معلوم نيست از چه تاريخی و تا چه تاريخی در
عراق حضور داشت؛ البته ايشان قطعاً در اواخر ماه مبارك رمضان در شهر نجف بودهاند
زيرا اوالً ديدار ايش��ان و افراد همراهش��ان با حاجی ميرزا خليل تهرانی از مراجع نجف،
در كتب تاريخی گزارش ش��ده اس��ت .ثانياً عمارلويی در 11رمضان ،ايش��ان را در 15
فرسخی بغداد ديده و از آنجا تا نجف راهی نبوده است .ثالثاً اينكه به احتمال قوی حاجی
بحرالعلوم ،قبل از ماه رمضان هم به نج��ف رفته بود ،همانگونه كه عامه امينی فرمود:
«قادته الس��عاده الی تجديد العهد بزياره اميرالمؤمنين عليهالسام فی شهراهلل الحرام
سنه»1326؛ 2يعنی عامه امينی زمان حضور ايشان را در يكی از ماههای حرام میداند و
همانطور كه میدانيد ماه رمضان از ماههای حرام نيست و ماه رجب كه دو ماه قبل از ماه
رمضان قرار دارد از ماههای حرام است و دو ماه آخر سال قمری يعنی ذيقعده و ذيحجه و
ماه اول آنها يعنی محرم؛ ولی طبق اينكه ايشان قطعاً در ماه رمضان در نجف بوده پس به
احتمال قوی او قبل از اين ماه يعنی در ماه رجبالمرجب سال 1326ق به نجف رسيده
 .1عبدالحسين امينی ،شهداءالفضيله ،همان ،ص.364
 .2همان ،ص.364
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 .1مترجم كتاب شهداء الفضيله به اشتباه عبارت شهراهللالحرام را ،ماه مبارك رمضان ترجمه كرده است كه بالتبع
بعد از او هم در بقيه كتب به آن استناد كردهاند و اين اشتباه را تكرار كردهاند.
 .2عبدالحسين امينی ،شهداءالفضيله ،همان.
 .3همان.
 .4تاريخ بيداری ايرانيان ،ج ،4ص.246
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شهادت
آيتاهلل بحرالعلوم ناراحت از مس��ائلی كه اتفاق افتاده بود راهی رش��ت گرديد و هنوز
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بود 1.به هر حال ايش��ان يا از ماه رجب و يا از ماه مبارك رمضان تا قبل از زيارت غديريه
اميرالمؤمنين در ماه ذیالحجه -حدود سه يا پنج ماه -در نجف بوده و بعد به سمت ايران
باز میگردد 2و اين مدت اقامت با توجه به سابقه حضور خود ايشان در گذشته در شهر
نجف و آشنايی با فضا و علمای نجف و همچنين حضور پسر كوچكش سيد حسن ،برای
تحصيل در آن حوزه بزرگ ،جای تعجب ندارد.
در همين ايام «آيتاهلل حاج ميرزا حس��ين خليلی تهرانی» از مراجع س��هگانه نجف
و از حاميان مشروطه ،در مس��جد سهله رحلت كرد .س��كوالرها كه از هر فرصتی برای
ضربه زدن به مشروعهخواهان استفاده میكردند ،ش��ايعه كردند كه آيتاهلل بحرالعلوم
و همراهانش ،هنگام ديدار با آيتاهلل ميرزا حس��ين خليلی ،وی را مسموم كردهاند .اين
شايعه دشمنی مشروطهخواهان را نسبت به وی تشديد نمود و آنها اعاميههای متعددی
را در اين زمينه در تهران و حتی نجف منتشر كردند و توهينهای زيادی به شيخ فضلاهلل
نوری و ساير مشروعهخواهان نمودند.
مشروطهخواهان با نفوذی كه در بعضی مراكز نجف داشتند باعث شدند كه مشكاتی
برای آيتاهلل بحرالعلوم و همراهانش رخ دهد« .در نجف اشرف پيشامدهای ناگوار او را
مجبور كرد پيش از زيارت غدير با حالت خوف و رجا آن شهر مقدس را ترك گويد و به
3
ميهن خويش بازگردد».
البته بعد از ماه ذیالحجه تا ماه ربيعالثانی -يعنی زمان شهادتش��ان -كه در راه ايران
بوده است ،هم معلوم نيست به كدام شهرها سر زده و در كجا اقامت داشته است .شايد
هم گفته ناظماالسام درست باشد كه ايشان مدتی دستگير شده و در زندانهای بغداد
به سر برده است« .چون پسر شيخ فضلاهلل و پسر مرحوم حاجی ميرزا حسين نوری روز
همان شب به كربا فرار مینمايند ،لهذا آن س��ه نفر ديگر [حاجی بحرالعلوم و بقيه] را
4
گرفته مغلوالً روانه بغداد میكنند و در آنجا مشغول به تحقيق و استنطاق میباشند».

مناسبتها
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به وطن نرسيده بود كه خبر ش��هادت آيتاهلل مامحمد خمامی ،در روز 29ذیالحجه
( 1326مطابق 2بهمن )1287و در پی آن اشغال رش��ت و قلع و قمع مخالفين توسط
مشروطهخواهان به ايشان رسيد.
شهادت آيتاهلل شيخ علی فومنی در دوم ربيعالثانی ( 1327مطابق سوم ارديبهشت
 )1288به ضرب گلوله مشروطهطلبان ،هم اوضاع را آشفتهتر كرد.
مشروطهخواهان هم كه هوای اش��غال تهران در سرشان بود ،در راه رسيدن به تهران،
اولين گام را اشغال قزوين ميديدند .ورود آيتاهلل بحرالعلوم به قزوين مصادف شد با ورود
مشروطهخواهان گيانی به اين شهر .س��كوالرها به محض ورود به شهر ،مجتهد بزرگ
شهر ،آيتاهلل ميرزا مسعود شيخاالسام را به دار آويختند.
آقامير بحرالعلوم و پس��ر بزرگش س��يد جواد ،در نزديكی قزوين در «يوزباشیچای»
توسط سربازان اردوی ملی رشت به س��ركردگی عبدالحسينخان معزالسلطان ،شبانه
دستگير شدند و نزديك صبحدم روز يكشنبه 19ارديبهشت 1 1288به اتهام طرفداری
شاه در صحن عمارت ركنيه ،تيرباران شدند و به آرزوی ديرينه خود كه شهادت در راه
2
اسام بود نائل گشتند.
البته فرزند كوچك آقامير بحرالعلوم يعنی سيد حسن بحرالعلوم كه در آن ايام جوانی
بيست س��اله بود هم در اين س��فر پدرش را همراهی میكرد؛ اما او ش��بانه داخل شهر
قزوين شد تا سری به دوس��تانش در يكی از مدارس قزوين بزند .در همين زمان بود كه
مشروطهخواهان ،پدر و برادرش را گرفتند و به ش��هادت رساندند 3و شايد اين خواست
خدا بود كه او با آنها نباش��د تا در آينده از حاميان اصلی نهضت ام��ام خمينی بوده و از
پيشگامان عرصه جهاد و شهادت باشد.
پيكر مطهر آيتاهلل آقامير بحرالعلوم رش��تی و فرزندش س��يد جواد را در قبرس��تان
«امامزاده آمنه خاتون» قزوين دفن كردند.
مؤلف تاريخ بيداری ايرانيان مینويسد:
امروز و ديروز ش��نيدم كه بحرالعلوم رش��تی و پس��رش را در قزوين
 .1مطابق 18ربيعالثانی 1327ق.
 .2احمد كس��روی ،تاريخ هجدهس��اله آذربايجان ،ته��ران ،اميركبي��ر ،1383 ،ص26؛ عبدالحس��ين امينی،
شهداءالفضيله ،همان ،ص365؛ عينالسلطنه قهرمان ميرزا سالور ،روزنامه خاطرات عينالسلطنه ،مسعود سالور و
ايرج افشار (مصحح) ،تهران ،اساطير ،1374 ،ج ،3ص2489؛ يحيی دولتآبادی ،حيات يحيی ،تهران ،عطار ،ج،3
ص.95
 .3گفتوگو با آقای خليل ساجدی از نزديكان آيتاهلل سيد حسن بحرالعلوم.
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 .1ناظماالسام كرمانی ،همان ،ص.405
 .2ابراهيم فخرايی ،همان ،ص .150اين واقعه در سال1290ش واقع شد و كسروی قضيه را چنين بيان میكند:
«صمدخان را سگ درنده بس بزرگی به نام «آالباش» بود كه از مراغه همراه ميداشت .حاج احمد را دست و پا بسته
جلو او میاندازند ،سگ به او نزديك شده از اينور و آنور ميبويدش ولی چون دستهايش بسته بوده و هيچ تكانی
نميكرده ،چنانكه خيم سگانست آزاری به او نميرساند .صمد خان دستور ميدهد يك دست او را باز ميكنند و
اينبار چون سگ به او نزديك ميشود و حاج احمد دس��ت بلند كرده و ميخواهد او را دور كند سگ بر او پريده از
هم ميدرد( ».احمد كسروی ،همان ،ص)351
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كشتهاند و ما شرح كشتن او را با خيانتهايی كه در زمان وكالت خود در
1
مجلس كرده بود ،پس از تحقيق كيفيت كشتن او درج خواهيم نمود.
ولی اتهامات بیاساس بوده و حتی مؤلف طبق وعدهاش ش��رح خيانتهای او را بعدا ً
ذكر نكرده است!
جنايت قتل حاجی بحرالعلوم و فرزندش به قدری برای مش��روطهخواهان مفتضحانه
بود كه بسياری از آنها اين امر را محكوم كردند .ابراهيم فخرايی میگويد:
نخستين كسی كه پس از اس��تقرار مجاهدين در ش��هر [قزوين] در
چهار ديواری خانه مس��كونیاش به قتل رس��يد ،حاجی ميرزا مسعود
شيخاالسام بود و پس از او حاجی آقامير [بحرالعلوم] رشتی و فرزندش،
كه از مسافرت عتبات بازگشته بودند ...انگيزه قتل حاجی آقامير رشتی
را چنين روايت میكنند كه وی در عين ح��ال كه در دوره اول تقنينيه
نماينده رشت بود با مهدی ش��ريعتمدار و شيخ فضلاهلل نوری سَ ر و سِ ر
داشت و شهرت ديگر اين بود كه ش��اه به بحرالعلوم مأموريت داده بود
به نجف رفته مراجع تقليد را از پش��تيبانی مشروطيت منصرف سازد و
آخرين شهرت اينكه «حاج ميرزاحسين حاجی ميرزا خليل» را در نجف
مسموم كرده است .اتهامات مزبور بعدها تكذيب و بیاساس معرفی شد.
فخرايی اين نكته را نيز اضافه میكند كه:
قاتل بحرالعل��وم و فرزندش ،مجاهدی به ن��ام «حاجی احمد نقاش»
بود و از لحاظ تشابه اسم بايد همان كسی باش��د كه بعدها «صمدخان
شجاعالدوله تبريزی» او را جلوی س��گ درندهاش انداخت و آن حيوان
2
او را دريد.
شايد فخرايی با ذكر عاقبت تأس��فبار قاتل آيتاهلل بحرالعلوم میخواهد به خواننده
تسلی بدهد كه اگر سكوالرها جنايتی كردند ،مكافاتش را هم كشيدند و ناراحتی بر قتل
آيتاهلل بحرالعلوم معنی ندارد.

مناسبتها
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واقعيت اين اس��ت كه اگر اين نكتهای كه فخرايی درباره احمد نقاش ذكر كرد درست
باشد ،هيچ گناهی را از دوش مشروطهخواهان سكوالر كم نمیكند .كشتن عالم بزرگی
كه دارای درجه اجتهاد است و س��الها به امر تبليغ دين پرداخته با چه توجيهی قابل
اغماض است؟ و آيا اين رفتار مشروطهخواهان با ش��عارهای فضای باز سياسی و آزادی
عقيده و آزادی بيان كه نقل محافل روشنفكری بود -و هست -سازگار است؟! قتل فرزند
جوان آيتاهلل بحرالعلوم ،سيد جواد را چگونه میتوان پذيرفت؟ او به چه گناهی كشته
شد؟
عامه اردوبادی قصيدهای چهل بيتی در رثای آيتاهلل شهيد آقامير بحرالعلوم و پسر
1
بزرگش با اين مطلع سروده است؛ «خطب المّ فأفجعأ الدين و الدنيا معاً»
شهيد آيتاهلل بحرالعلوم و پس��رش را در قزوين دفن كردند و روی سنگ مزار ايشان
نوشته شده است:
هوالباقی؛ مقبره ش��هيد س��يد حس��ين بحرالعلوم رش��تی دانشمند
عظيمالشأن س��بط مرحوم آيتاهلل س��يد مهدی بحرالعلوم طباطبايی
نجف��ی ...وكيلالعلماء در دوره اول مجلس ش��ورای مل��ی از گيان به
اتفاق بزرگترين فرزندش به نام سيد جواد در قزوين به شهدای راه حق
پيوست.
کرامت
در اولين سالهای حكومت پهلوی دوم -حدود س��ال1320ش -يكی از خيابانهای
محله ملكآباد قزوين در دست تعريض قرار گرفت .زمانی كه برای خاكبرداری و تخريب
ا سالم ،با كفن و ساير لوازم ميت نمايان
قبرستان كنار امامزاده اقدام شد ،يك جنازه كام ً
شد و جای تير در بدنش معلوم بود.
بعد از اين ماجرا بافاصله علما و مجتهدين ش��هر را خبر كردن��د و عده زيادی از علما
آمدند و با توجه به سنگ قبر موجود ،ايشان را ش��ناختند و به مردم اعام كردند كه او
همان شهيد آيتاهلل سيد حسين (آقامير) بحرالعلوم رشتی است كه در جريان مشروطه
به شهادت رسيده است.
علما و مردم ،پيكر مطهر اين عالم ربانی را با انجام تش��ريفات به داخل مس��جد بقعه
آمنه خاتون منتقل كرده و در آنجا دفن كردند و اكنون تنها قبری كه از آن قبرستان بر
 .1عبدالحسين امينی ،شهداءالفضيله ،همان ،ص.365-367

جای مانده ،مزار اين عالم جليل است كه در گوش��های از مسجد اين بقعه ،وجود دارد و
بعد از گذشت بيش از  100سال از شهادت ايشان ،مزارش زيارتگاه مردم و محل اجابت
1
حاجاتشان میباشد.
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 .1گفتوگو با آقای رضا صمديها از نويسندگان ش��هر قزوين؛ رضا صمديها« ،يادی از رفتگان» ،واليت قزوين،
ش ،2609شنبه  ،1391/9/11ص.5

