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گيالن در آغازین تکاپوهای مشروطه خواهی

میثم عبداللهی 

مقدمه 
گيالن از مناطق پيشگام در جنبش های اســالمی معاصر است و حماسه های مختلفی در 
كارنامه مردم آن وجود دارد. يكی از آغازين حركت های سياســی مردم گيالن در دوران 
معاصر، فعاليت های اسالم خواهانه در نهضت مشــروطيت است و زمانی كه مشروطه به 

انحراف رفت، نهضت جنگل را برای اصالح مشروطه، آفريدند. 
جريانات مختلف فكری و سياسی كه در مشروطه گيالن وجود داشتند، هر كدام  در كشور 
تأثيرات- مثبت يا منفی- زيادی داشــتند. جريان مشروعه خواهی گيالن، در پيدايش اين 
جريان در كشور نقش تعيين كننده داشت و گيالن تنها نقطه ای در كشور بود )در كنار تهران( 
كه جريان مشروعه خواهی قوی ای بر آن حاكم بود و بخش زيادی از مشروطه گيالن، ذيل 
همين جريان، تعريف می شد. جريان مشــروطه خواهی گيالن هم تأثيرات مهمی در كشور 
گذاشــت كه مهم ترين آنها فتح تهران و بيرون كردن محمدعلی شاه و اعاده مشروطه بود. 
جريان منورالفكری غرب پرســت گيالن هم در به انحراف بردن مشروطه و ترور علمای 
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گيالن و نابودی تالش های علما در مسير مشروطيت و تبديل كردن مشروطه به ابزار سيطره 
استعمار انگليس بر ملت ايران، نقش بارزی داشت. 

درباره نقش مردم گيالن در جنبش مشروطيت، چنانچه شايسته بود، آثار فاخری وجود 
ندارد. كارهايی هم كه تاكنون انجام شده، كاستی های فراوان دارد و خالی از اشكال نيست. 

در اين مقاله، از سبك تاريخ نگاری انگليســی- كه در رژيم پهلوی ترويج می شد- فاصله 
گرفته و تالش شده تا با استفاده از اسناد دسته اول، خصوصاً كتاب ها و نشرياتی كه در همان 
دوره نوشته شده، بهره برده شود. در استفاده از اسناد بيگانه هم سعی شده تا با مراجعه به ساير 

اسناد، كاستی های آن، تكميل و راستی آزمايی شوند. 
نخســتين تالش های مردم گيالن برای درخواســت عدالتخانه با تحصن علما و مردم 
رشت در محرم 1324ق در مسجد خواهرامام)س( رشــت و صدور بيانيه ای كه حاصل 
درخواست های اين عده است، از مسائلی اســت كه تاكنون در كتاب های تاريخ مشروطه 
گيالن، به آن اشــاره ای نشده است. بست نشــينی عده ای از منورالفكران غرب پرست در 
كنسولگری انگليس در رشت كه عامل اصلی اولين جرقه های انحرافات در نهضت و تبديل 
درخواست عدالتخانه، به مطالبه مشروطه و مجلس شورای ملی است از وقايع متأخر است 

كه مورخان تاريخ مشروطه به غلط آن را نقطه آغاز القا می كنند. 
فتوای آيت اهلل ُخمامی مرجع دينی مردم گيالن در تأييد مشروطه و لزوم تسريع در انجام 
انتخابات مجلس شورای ملی و تأثيراتی كه در گيالن داشت، برگزاری انتخابات اولين دوره 
مجلس شورای ملی، تشكيل اولين انجمن رشــت و اختالفاتی كه در مسير تشكيل انجمن 
رشت به وجود آمد، تحصن عده ای از غرب پرستان در كنسولگری انگليس در رشت، مرگ 
مظفرالدين شاه و جانشينی محمدعلی شاه و... از مسائلی است كه بازخوانی آن در اين مقاالت 

ما را با حقيقت جريان مشروطه خواهی مردم گيالن و علل فراز و فرود آن آشنا می كند. 
مقاله پيش  روی، اولين بخش از سلســله مقاالت بازخوانی نهضت عدالتخانه و جنبش 
مشروطه در گيالن است كه به ما كمك می كند تا تالش های استقالل طلبی و آزاديخواهی 
و اسالم گرايی ملت ايران را از زاويه منابع معتبر و اصيل دريابيم و از رمز و راز پيروزی ها و 

شكست های آن عبرت بگيريم. 

گيالن در تب و تاب زمينه های یک جنبش بزرگ اجتماعی 
در شــوال 1323ق اولين تجمعات و حركت های اعتراضی مردم تهران شــكل گرفت 
و علما رهبری مردم را بر عهده داشــتند. ايــن حركت ها به خاطر وجــود بی عدالتی ها و 
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عقب ماندگی هايی بود كه مردم ايران در اطراف شــان می ديدند و آنها را لمس می كردند. 
همچنين نفوذ و تسلط كشورهای استعمارگر در ايران و ضربه هايی كه به مردم ايران وارد 
می كردند از عوامل ناراحت  كننده برای مردم بود كه حركات اعتراضی را باعث شد. زمانی كه 
اولين حركات جنبش عدالتخانه در تهران شكل گرفت، در گيالن نيز همزمان حركت هايی 

به وجود آمد.
در تهران خواسته های مردم در اولين گام جنبش عدالتخانه، عزل عالءالدوله حاكم تهران 
بود كه مردم او را نماد استبداد می دانستند. در گيالن نيز حركتی به رهبری علما شكل گرفت 
و مهم ترين درخواست آنها عزل عضدالسلطان حكمران وقت گيالن كه نماد استبداد به شمار 
می رفت، بود. اوضاع نامطلوب گيالن در زمان حكمرانی عضدالسلطان و عملكرد او يكی از 

علل اصلی شكل گيری حركت های اعتراضی مردم بود. 
»ابوالفضل ميرزا عضدالسلطان«1 كه حكمرانی او با آغازين زمزمه های جنبش عدالتخانه 
در كشور همزمان شد، در جمادی االولی 1321ق با حكم پدرش مظفرالدين شاه به حكمرانی 
گيالن نصب شد.2 او در اين زمان 22سال داشت و تجربه ای برای اداره يك منطقه حساس 

1. »ابوالفضل ميرزا عضدالســلطان« چهارمين فرزند مظفرالدين شاه و برادر محمدعلی شاه بود و در اواخر سال 
1262ش )1300ق( در تبريز متولد شد. از پنج ســالگی و تحت نظر معلمان ايرانی و خارجی ادب فارسی و عربی 
آموخت و زبان فرانسه را نيز فراگرفت. سپس تعليمات نظامی را در دسته پياده نظام و توپخانه آموزش ديد. وی در 
1272ش )1310ق( به همراه ديگر برادرانش به حضور ناصرالدين شاه رسيد؛ و به »عضدالسلطان « ملقب گرديد 
و ساليانه مبلغ يك هزار تومان مقرری برايش تعيين شد. در صفر 1316ق يعنی وقتی شانزده سال داشت حكومت 
همدان به وی واگذار شد اما او ميرزا محسن خان مظفرالملك را به نيابت از خود به حكومت همدان فرستاد و خود 
در تهران ماند. در 1319ق به حكومت اراك كه گلپايگان و خوانســار نيز در ضميمه آن بود منصوب گرديد ولی 
در آن واليات تعدی بســيار كرد، از مال مردم و ناموس رعيت هيچ كوتاهی نكرد و در مدت كم، صد هزار تومان 
ملك خريد. به خاطر همين تعدی ها در ربيع االول 1321ق بركنار شد. با مرگ مشكوك محمودخان حكيم الملك 
حكمران گيالن در 21 جمادی االولی 1321ق كه تنها دو ماه حكومت كرد، عضدالسلطان را به جايش به حكمرانی 
گيالن فرستادند. او در گيالن تعدی و اجحاف را آغاز كرد و باعث شد تا فرياد مردم گيالن به آسمان بلند شود. 
وی در مدت حكمرانی هايش امالك بسياری خريد و تعديات بسياری بر عرض و مال مردم انجام داد. او از اعضای 
سازمان شبه ماسونی جامع آدميت بود. او بعد از رفتن از رشت اندكی در تهران ماند و واسطه نامه نگاری های پدرش 
و مشروطه خواهان شد. او با روشنفكران سكوالری چون شيخ ابراهيم زنجانی، سليمان ميرزا اسكندری، يحيی ميرزا و 
سيد محمد كمره ای همراه شد. عضدالسلطان در سال های پايانی قاجار به حكمرانی لرستان منصوب شد. او در زمان 
رژيم پهلوی نام خانوادگی »عضد« را انتخاب كرد و به عنوان يكی از زمين  داران بزرگ شناخته می شد و با اصالحات 
ارضی شاه مخالف بود. وی از سياست به دور بود و فقط در 1332ش در دوره دوم مجلس سنا به پيشنهاد سپهبد 
زاهدی به عنوان سناتور انتصابی يك دوره چهار ساله عضو سنا بود و در زمستان 1349ش در تهران درگذشت. 
)حسن فراهانی، روزشــمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی ، 1385، ج2، 
ص224-223؛ عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفری، عبدالحسين نوايی )به كوشش( ، ميراث مكتوب، 1386، 
ج 2، ص663، 665، 686؛ اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماســونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج1، 
ص640، 664، 683؛ احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1369، ص103؛ سيد محمد كمره ای، 
روزنامه خاطرات سيد محمد كمره ای، تصحيح محمدجواد مرادی نيا، تهران، اساطير، 1384، ج 2، ص1254-1253؛ 
سيد ابوالحسن علوی ، رجال عصر مشروطيت، تصحيح حبيب يغمايی و ايرج افشار، تهران، اساطير، 1385، ص44.(

2. عبدالحسين سپهر، همان، ص663. 
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و استراتژيك نداشت ولی به صرف 
اينكه فرزند شــاه بــود، بزرگ ترين 
مسئوليت ها را به عهده می گرفت. اين 
امر در ميان شاهزاده های قاجار شيوع 
داشت و باعث بروز اشتباهات زيادی 
از ناحيه حكمرانان می شــد كه گاهی 
غيرقابل جبران بود يا هزينه زيادی به 

همراه داشت. 
مردم گيالن كه حاكــم را جوان و 
بی تجربه می ديدند، پيشنهاد دادند كه 
مجلس مشورتی متشكل از نمايندگان 
اعيان، تجار و اصناف تشــكيل شود 
تا همه امــور گيالن، به مشــورت و 
تصويب اين هيئــت، اجرايی گردد. 
عضدالسلطان اين پيشنهاد را نپذيرفت و برای برخی از پيشنهاددهندگان مشكالتی را ايجاد 
كرد. مدتی اين كشمكش بين دو طرف، ادامه داشت و خبر آن در روزنامه حبل المتين كلكته 

هم درج شد.1 
او ميرزا نوراهلل خان2 را به عنــوان »وزير ماليه« در گيــالن، آصف الممالك را به عنوان 
»پيشكار« و لواءالملك را به عنوان »فراش باشی«3 انتخاب كرد. چند روز گذشت و معلوم 
شد كه نوراهلل خان به امور مالياتی رسيدگی می كند ولی آصف الممالك و لواءالملك به طور 

مشترك با دادن سه هزار تومان به حاكم، تمام امور حكمرانی را به دست آورده اند!4 
عضدالســلطان به ظاهر دارای منصــب حكمرانی گيالن بود ولی عمــاًل عرض و مال و 
ناموس مردم را در اختيار كســانی قرار داد كه از هيچ تعدی و ظلمی كوتاهی نمی كردند. 
عملكرد عضدالســلطان و كارگزارانش در همان ماه های اول، كار را به جايی رســاند كه 
 مردم گيالن از دست او عصبانی شدند و اعتراضات گسترده ای در ذی القعده 1321ق در 

1. مهدی ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، علمي، 1373، ج5، ص1035-1036. 
2. نام او را »نورمحمدخان« هم نوشته اند. 
3. سردسته فراش ها؛ فراش يعنی نگهبان. 

4. چهره نما، س1، ش20، غره ربيع االول، 1323ق، ص9. 

جریان مشروعه خواهی گیالن، در پیدایش 
این جریان در کشور نقش تعیین کننده داشت 
و گیالن تنها نقطه ای در کشور بود )در کنار 
تهران( که جریان مشروعه خواهی قوی ای 
بر آن حاکم بود و بخش زیادی از مشروطه 
گیالن، ذیل همین جریان، تعریف می شد. 
جریان مشروطه خواهی گیالن هم تأثیرات 
مهمی در کشور گذاشت که مهم ترین آنها 
فتح تهران و بیرون کردن محمدعلی شاه 
و اعاده مشروطه بود. جریان منورالفکری 
غرب پرست گیالن هم در به انحراف بردن 
مشروطه و ترور علمای گیالن و نابودی 
تالش های علما در مسیر مشروطیت و تبدیل 
کردن مشروطه به ابزار سیطره استعمار 

انگلیس بر ملت ایران، نقش بارزی داشت
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گيالن شكل گرفت.1 
عالوه بــر فشــارهای عضدالســلطان 
و كارگــزاران او، بيماری وبــا نيز در گيالن 
شــيوع يافت و به مشــكالت مردم افزود. 
عضدالسلطان برای گرفتار نشدن به وبا، به 
همراه شصت نفر از اطرافيانش مدت سه ماه 
در ييالقات طوالش به ســر بردند و مهمان 
عميدالسلطنه- خان طالش- بودند و شش 
هزار تومان خرج روی دســت او گذاشتند 
ولی بعد از ســه ماه وقتی به شهر بازگشتند، 
لواءالملك تنها دو هزار تومان به او پس داد. 
حكمران فقط از فروشــندگان يخ، روزی ده 
تومان ماليات می گرفت. عضدالسلطان فضای 

خفقان ايجاد كرده بود تا مردم جرأت اعتراض نداشته باشند. چند نفر به سراغ كنسول روسيه 
در رشت رفتند و اعتراض خودشان را به كنسول رساندند و او هم از سفير روسيه در تهران 
درخواســت كرد و در نهايت دولت ايران، لواءالملك را عزل كرد. مردم مدتی در آرامش 
بودند؛ تا اينكه لواءالملك با فعاليت های پشت پرده ای كه انجام داد، موفق شد رضايت كنسول 
روسيه را جلب كند و مجدداً به مسئوليت سابقش برگردد. او اولين كاری كه انجام داد اين 
بود كه كالنتر شهر را كه همه از او رضايت داشتند عزل كرد و جوانی را با دريافت چهارصد 

تومان پيشكشی، به كالنتری رشت منصوب كرد.2 
مظفرالدين شاه در صفر سال 1322ق حكم ادامه حكمرانی عضدالسلطان در گيالن را تأييد 
كرد.3 دولت روسيه تزاری كه از اقدامات عضدالسلطان در گيالن راضی بود و با حضور او 
منافع دولت روسيه تأمين می شد، در شوال همين سال نشان »عقاب سفيد«4 را برای وی و 
نشان »َسنْت آنا«5 را برای ميرزا نوراهلل خان وزير ماليه گيالن فرستاد. بدين ترتيب او بيش 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »در ذی القعده ]1321ق[ در گيالن، به جهت بی اعتدالی عضدالسلطان 
حكمران، اغتشاش بسيار و عدم آسودگی مردم است.« )عبدالحسين سپهر، همان، ص685.( 

2. چهره نما، همان، ص9-10. 
3. عبدالحسين سپهر، همان، ص702. 

4. نشان عقاب سفيد )Order of the White Eagle( از نشان های رسمی حكومت روسيه تزاری بود كه پادشاه 
روسيه به كسانی كه به او خدمت كرده بودند، اين نشان را اعطا می كرد. 

5. نشان سنت آنا )Order of Saint Anna( از نشان های رسمی حكومت روسيه تزاری. 

نارضایتی علما و مردم فقط مربوط به 
شخص عضدالسلطان نبود بلکه چون او 
را نماد استبداد می دانستند، درخواست 
برداشتن او را داشتند. آنها به هر کس 
دیگری که قرار بود از طرف دربار به 
عنوان حاکم به گیالن عازم شود اعتراض 
داشتند و می گفتند که تا وقتی اوضاع 
هیچ  است،  برقرار  سابق  استبدادی 
حاکمی از طرف دربار به گیالن نیاید. آنها 
حتی مالیات را هم خودشان به صورت 
حواله به بانک استقراضی روس داده اند 
تا او به دولت مالیات را تحویل بدهد و 
نیازی برای آمدن یک حاکم جدید برای 

جمع کردن مالیات نباشد!
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از اين اينكه به مردم و كشورش خدمت كند، به بيگانه خدمت كرده و از دولت روسيه، نشان 
خوش خدمتی نيز دريافت كرد.1 

عضدالسلطان امور حكومتی را به افرادی سپرد كه با فشار به مردم ماليات زيادی جمع 
می كردند اما او باز مبالغ زيادی مقروض بود. مظفرالدين شاه در سال 1323ق كه راهی سفر 
فرنگ بود و از رشت عبور می كرد وقتی اوضاع اسفبار پسرش را ديد عالوه بر مواجب، مبلغ 

ديگری هم به او داد. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: 
عضدالسلطان  حاكم گيالن به جهت آن  كه جوان و نامجرب است كارهای 
حكومتی را به اجزای نامجرب خود داده و آنها هر چه فايده بردند، برای خود 
برداشتند. از اين روی، عضدالسلطان  مبالغ گزافی مقروض شد. در اين سفر 
كه شاه از آنجا عبور می كرد، چون كار عضدالسلطان  را خراب ديد، مبالغی 

اضافه مواجب به او داد.2 
در همين ســفر در رشــت، ميرزا فتح اهلل خان اكبــر- از خاندان حكومتگــر اكبر- از 
مظفرالدين شاه و صدراعظم پذيرايی كرده و برای آنها هزينه زيادی انجام داد و پيشكشی 
دوازده هزار تومانی هم به شاه داد. شاه از اين پذيرايی و اين پيشكشی خوشحال شد و راهی 
فرنگ شد و زمانی كه در شهر كنتركسويل - شهری ييالقی در فرانسه- بود تلگرافی به رشت 
فرستاد و ميرزا فتح اهلل را ملقب به »سردار منصور« كرد. سردار منصور از خان های ظالمی بود 
كه رابطه بسيار خوبی با دربار و نيز با دولت انگليس داشت و زمين ها و امالك بسيار زيادی 
در سراسر گيالن داشت. شاه هنگام بازگشت از سفر فرنگ در ماه رجب 1323ق زمانی كه 
وارد رشت شد، نصرت اهلل خان عميدالسلطنه- حاكم جائر طالش- را به لقب »سردار امجد« 
ملقب كرد ولی باز در زبان مردم و در اسناد تاريخی به هر دو لقب، شناخته می شد. حمايت 
شاه از عناصر فاسد و شخصيت های ســفاكی كه در ميان مردم بدنام بودند و عملكرد قابل 

دفاعی نداشتند، باعث می شد تا مردم از شاه و سلسله قاجاريه نااميد شوند.3 
در زمستان 1323ق در رشــت و اطرافش برف زيادی آمد كه تا سال ها سابقه باريدن 
چنين برفی وجود نداشت. حدود دو متر برف باريده بود. چهارپايان مانند اسب ها، قاطرها، 
شترها، گاوها و گوسفندان زيادی تلف شــدند و اغلب درختان مركبات يخ زدند و خشك 

1. همان، ص732.  
2. همان، ص783.

3. همان، ص796 و 838؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن های 12 و 13 و 14، تهران، زوار، 1371، 
ج3، ص52. 
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شدند و خسارات بسياری به مردم وارد شد.1 
همچنين گرانی هم به سراغ مردم آمده بود 
و به خاطر جنگی كه ميان روســيه و ژاپن در 
گرفته بــود، ارزاقی كه از روســيه به گيالن 
وارد می شد مانند قند، بسيار كمياب و گران 
شده بود. در شوال 1323ق قند در رشت و 
همچنين ساير نقاط كشور گران شد ولی دولت 
مركزی به جای آن كه اقدامی برای حل گرانی 
كند، بازرگانان محترم را به عنوان مســبب 
گرانی معرفی نمود و به شكل بدی تنبيه كرد. 
اين كار در ميان مردم بازتاب های منفی ای را 

به همراه داشت.2 
در دوره حكمرانی عضدالسلطان، زنی منحرف در رشت زندگی می كرد و با حكمران، رابطه 
جنسی داشــت. خبر اين قضيه به آيت اهلل العظمی مال محمد ُخمامی3- مرجع دينی مردم 
گيالن- رسيد و ايشان حكم كرد كه زن بايد از شــهر اخراج شود. متأسفانه كتب تاريخی 
نسبت به گفت وگوی صورت گرفته در اين محكمه و ادله ای كه مطرح شد، ساكت اند و تنها 
به اين مسئله  اشاره دارند كه حكم اخراج زن صادر شد. احتمال دارد حكم قتل حاكم نيز در 
اين ميان صادر شده باشد. اطراف مجتهد، چند نفر بودند كه اجرای حدود و احكام صادره را 
بر عهده داشتند. او، قوام الشريعه را مأمور كرد تا حكم را به محكومين ابالغ كند. زمانی كه 
قوام الشريعه به همراه چند نفر به خانه زن رفتند، افراد خانه، او را به داخل هدايت كردند و به 
بهانه نبودن زن، او را به انتظار نشاندند. از طرفی عده ای سريع به عضدالسلطان قضيه را اطالع 
دادند. عضدالسلطان سراسيمه نزد آيت اهلل خمامی رفت و گفت: آن زن را صيغه كرده ام. 
و با دليل توانست اين امر را ثابت كند. سپس مجتهد، حكم قبلی را فسخ نمود.4 تمامی اين 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »زمستان امســال ]1323ق[ در رشت  و نواحی برف غريبی آمده، به 
مقدار دو ذرع. می گويند تا حال چنين برفی در آنجا نيامده و بالی آسمانی است. مواشی بسيار تلف شد. درخت های 

مركبات اغلبی خشكيد.« )عبدالحسين سپهر، همان، ص752.(
2. ناظم االسالم كرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، تهران، پيكان، 1376، ج2، ص331-332. 

3. برای دانستن درباره آيت اهلل العظمی خمامی و فعاليت هايش در عصر مشروطه رك: ميثم عبداللهی و محمد 
عبداللهی، آيت اهلل العظمی شــهيد حاج مالمحمد خمامی: جريان مشــروعه خواهی گيالن و رهبر آن در نهضت 

مشروطه، قم، صحيفه معرفت، تابستان 1393. 
4. ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، همان، ص56-57. 

تحصن علمای رشت از اواسط ذی الحجه 
1323ق آغاز شد و حدود یک ماه طول 
کشید و در محرم 1324ق پایان یافت. 
بدین صورت که هجده نفر از علمای 
برجسته رشت به همراه سیصد نفر از 
طالب و جمع زیادی از مردم که در بقعه 
خواهرامام)س( رشت متحصن بودند 
همه روزه برنامه های خاصی داشتند که 
مردم هم با آنها همراهی می کردند و تقریبًا 
دوازده هزار نفر مستمع این برنامه ها بودند. 
شیخ حسن حسام االسالم به منبر می رفت 
و سخنرانی می کرد و مردم را به اتحاد 

دعوت می کرد
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مسائل نشان می داد كه حكومت خاندان قاجار در مردم چهره مقبولی ندارد و جامعه، آبستن 
درگيری های اجتماعی و اعتراضات مردم نسبت به اوضاع عمومی است. 

جنبش عدالتخانه در گيالن 
در روز پنجشــنبه 17شــوال 1323ق عده ای از علمای تهران به رياست آيت اهلل سيد 
عبداهلل بهبهانی و آيت اهلل سيد محمد طباطبايی به حرم حضرت عبدالعظيم)س( متحصن 
شدند تا درخواست عدالتخانه را به گوش مظفرالدين شــاه برسانند كه در اصطالح به آن 
»مهاجرت صغری« می گويند. در اين هنگام آيت اهلل خمامی مجتهد گيالن برای درخواست 
عزل عضدالسلطان حكمران گيالن، به تهران رفته بود. ايشان همچون آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوری- مجتهد بزرگ پايتخت- به متحصنين در شهرری نپيوست. عبدالحسين سپهر درباره 

اين تحصن چنين نوشته است: 
علمايی كه به حضــرت عبدالعظيم رفتند: آقا ســيدعبداهلل ]بهبهانی[، 
صدرالعلما، آقا شيخ مرتضی ]آشتيانی[، آقا شيخ مصطفی ]آشتيانی[، آقا 
سيد محمد ]طباطبايی[، آقا سيد احمد ]طباطبايی[، آقا شيخ محمدصادق 

پسر مرحوم مالمحمدتقی كاشی و بعضی ديگر از مجتهدين و پيشنمازها. 
كسانی كه در طهران ماندند: امام جمعه ميرزاابوالقاسم، آقا شيخ فضل اهلل 

]نوری[، آقا سيد ابوطالب زنجانی. 
و چند نفر ديگر كه ماندند، ليكن با هيچ طرف نيستند: آقا سيد ريحان اهلل 

]بروجردی[، حاجی آقا محسن عراقی، مجتهد خمامی گيالنی.1 
در اواسط ذی القعده 1323ق تحصن در شهرری به پايان رسيد و مظفرالدين شاه پذيرفت 
كه عدالتخانه را ايجاد كند و به ساير درخواست های آنها نيز گردن نهد و علما با تشريفات و 

استقبال مردم، پيروزمندانه وارد تهران شدند. 
معموالً اواخر هر سال حاكمان مناطق مختلف برای دادن ماليات ساالنه، ارايه گزارش و 
كارهای ديگر به تهران می رفتند. عضدالسلطان  حاكم گيالن نيز در روز 9ذی الحجه 1323ق 
وارد تهران شــد.2 وقتی كارش را انجام داد، در دهه دوم ماه ذی الحجه به گيالن بازگشت 
اما مردم گيالن تلگرافی به شاه فرستاده و طی آن گفتند كه ما عضدالسلطان را نمی خواهيم. 
مطالبه عزل عضدالسلطان، جدی بود و مردم رشت وقتی ديدند كه به تلگرافشان وقعی نهاده 

1. عبدالحسين سپهر، همان، ص880. 
2. همان، ص907.
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نشد، بعضی شان برای شكايت، راهی تهران 
شدند و عده ای از روحانيون رشت نيز در بقعه 
خواهرامام)س( رشت متحصن شدند تا شاه را 

به پذيرش خواسته هايشان وادار كنند.1 
اين تحصن از اواسط ذی الحجه 1323ق 
آغاز شــد و حدود يك ماه طول كشيد و در 
محرم 1324ق پايان يافت. بدين صورت كه 
هجده نفر از علمای برجسته رشت به همراه 
سيصد نفر از طالب و جمع زيادی از مردم كه 
در بقعه خواهرامام)س( رشت متحصن بودند 
همه روزه برنامه های خاصی داشتند كه مردم 

هم با آنها همراهی می كردند و تقريباً دوازده هزار نفر مستمع اين برنامه ها بودند. شيخ حسن 
حسام االسالم2 به منبر می رفت و سخنرانی می كرد و مردم را به اتحاد دعوت می كرد. 

علما و طالب رشــت پس از مشورت موفق شــدند عالوه بر عزل عضدالسلطان، ديگر 
خواسته هايشان را طی اعالميه ای در هجده فصل برای تهران و حكمران گيالن بفرستند. اين 
خواسته ها بر چند محور اساسی استوار بود: 1. جلوگيری از فسق و فجور علنی؛ 2. كاستن از 
فشارهای مالياتی و دريافت ماليات بر اساس قوانين؛ 3. رعايت عدالت در حل اختالفات؛ 4. 
رعايت مساوات در رسيدگی قضايی ميان رعايای ايرانی و خارجی؛ 5. انتخاب افراد امين و 

صالح برای تصدی امور حكومتی. 
مشروح اعالميه هجده فصلی به اين شرح بود: 

معروضات و مســتدعيات و مقتضيات نفوس ملی گيالن از رشــت و 
مضافات، از سرير سلطنت ُعظمی- دامت شوكتها- و از اوليای دولت ِعلّيه 

قاهره و ايالت جليله3 بر وفق اين فصول است: 
فصل اول- زنان بدكاره كار را به افراط رسانيده، جرأت و جسارت آنها 

1. همان، ص915. عبدالحسين سپهر چنين نوشته اســت: »پس از آن  كه عضدالسلطان  در ماه ذی  الحجه به 
طهران ]آمد[، در عشــر دوم ذی الحجه مرخصی گرفت دوباره به رشت رفت. چون مردم رشت شنيده بودند كه 
مردم فارس شعاع السلطنه را نخواستند، آنها هم تلگراف به شاه زدند كه ما عضدالسلطان  را نمی خواهيم. جمعی به 

طهران آمد]ند[ و جمعی در امامزاده آنجا پناهنده شدند.« )همان(
2. برای دانستن شرح حال شيخ حسن حسام االسالم رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه علمای 

مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، قم، ناشر: مؤلف، پاييز 1396، ج1، ص117-127. 
3. منظور حكمران گيالن است. 

عضدالسلطان  حاکم گیالن، در دهه 
دوم ماه ذی الحجه به گیالن بازگشت 
اما مردم گیالن تلگرافی به شاه فرستاده 
و طی آن گفتند که ما عضدالسلطان را 
نمی خواهیم. مطالبه عزل عضدالسلطان، 
جدی بود و مردم رشت وقتی دیدند 
که به تلگرافشان وقعی نهاده نشد، 
بعضی شان برای شکایت، راهی تهران 
شدند و عده ای از روحانیون رشت 
نیز در بقعه خواهرامام)س( رشت 
متحصن شدند تا شاه را به پذیرش 

خواسته هایشان وادار کنند
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اسباب خرابی و جرأت ديگران شده و می شود. استدعای ملی عمومی اينكه 
حكم فرماييد جلوی جرأت و جسارت آنها گرفته شود تا اين امر غيرمشروع 

ترك شود. 
فصل دويم- خريد و فروش مســكرات در بازار مسلمانان و محالت و 

جنب مساجد و مدارس قدغن شود. 
فصل سيم- ملك متصرف، محض اظهار دعوی، از دست متصرف انتزاع 
نشود و ضبط نگردد. و در شــنيدن دعاوی و عرايض طرفين پس از اظهار 
به ايالت جليله رجوع به امنای شرع انور شود كه بر وفق قانون شرع فيصل 

شود. كذا در مكافات و ساير دعاوی. 
فصل چهارم- قمارخانه ها در شهر بسته و قماربازی در دهات نيز قدغن 

شود كه مايه خسارت كلی و بيكاری رعايا شده و خواهد شد. 
فصل پنجم- ماليات اصناف و سكنه بازار از روی كتابچه سابق كه معمول 

بوده، مأمورين دريافت دارند و مطالبه زيادی نكنند. 
فصل ششم- اصنافی كه از روی دستخط دولتی معاف از ماليات بوده اند 
و در هيچ وقت از آنها ماليات گرفته نمی شد از قبيل صباغ1 و تنباكوفروش و 
عالف2 و نعل بند و غيره با آنها به نحو ازمنه سابقه رفتار شود ]و[ مأمورين 

بازار از آنها چيزی مطالبه نكنند. 
فصل هفتم- پولی كه از ارابه چی ها و صاحبان ُدرشكه ]های[ عمومی به 
اسم تعمير و مرمت راه شهر الی پل بوسار گرفته می شد به اطالع رؤسای 
شهر ]در[ دست شخص امينی جمع ]شود[ تا در موقع لزوم خرج راه شود 

و حيف و ميل نشود. 
فصل هشــتم- داروغه3 بازار كه حافظ مال داخله و خارجه است بايد 
شخص صحيح امينی كه چشــم به مال كسی نداشته باشد به حق معمولی 
داروغه گی قناعــت كند. و كدخدايان محــالت از روی تصويب مردمان 
بی غرض و صحيح هر محله، امين شــود كه به ايالت جليله اظهار كنند. و 
ايالت جليله از برای صوابديد اهل هر محله، كدخدا را مجاز در رســيدگی 

امور محله كند. 

1. رنگرز
2. در گيالن به معنای برنج فروش است.

3. پاسبان، نگهبان
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فصل نهم- اگر كسی با رعيت ارباب ملكی طرف گفت وگو باشد يا اظهار 
طلبی نمايد يا نسبت خيانتی دهد، ]بايد[ احضار او را از خود مالك بخواهند و 
اگر مالك قدرت بر احضار او نداشت، مأمور به اندازه كار و دعوی فرستاده 

شود كه اسباب وحشت و خسارت همسايگان و غير مقصرين نشود.
فصل دهم- اگر كسی شخصًا مورد بی مرحمتی1 ايالت جليله شود، ملك 

و رعيت و مال و تعلقاتش محفوظ باشد. 
فصل يازدهم- رئيس و اجزای ديوانخانه عدليه پس از اخذ حقوق مدعی 
از مدعاعليه، بيش از ده يك و ده نيــم معمولی حكومتی از طرفين مطالبه 

نفرمايند.
فصل دوازدهم- خباز2 و قصاب كه محــل احتياج عامه مردمند، مورد 
تحميالت فوق العاده نشوند تا ناچار شوند كه بر قيمت نان و گوشت افزوده 

كنند. 
فصل سيزدهم- پيشكاران ايالت جليله و كارگزاران رعايای خارجه در 
حكومت، و فيصل دعاوی بين داخله و خارجه مراعات مساوات نمايند كه 

مايه يأس داخله نشود ]و[ فقط به موجب عهدنامه دولتی رفتار نمايند. 
فصل چهاردهم- رعايای لشته نشا هم در حكم ساير رعايا باشد و هر چه 
معمولی واليتی مملكتی است در ميان آنها اعمال شود كه تعديات آنها يا 
مباشرين آنها به رعايا و ارباب ملك مقرب و جوار آنها وارد نشود و حكم 

مساوات باشد. 
فصل پانزدهم- تعيين قيمت پيلــه در وقت خريد و فروخت، موكول به 
طبيعت باشد كه فروشنده و خريدار هر دو آزاد باشند ]و[ مجبور به قيمت 

مخصوص نشوند. 
فصل شانزدهم- حكام، جز تفاوت عملی كه از روی صادرات و عوارضات 
به حاكم كل می دهند زياده از داده خود از رعايا مطالبه نكنند به مقدار خود 

بين رعايا بالسويه تقسيم نمايند. 
فصل هفدهم- پس از بروز قرائن صحــت دعوی، مأموری كه از طرف 
ايالت جليله از برای ضبط مالك می رود باعث اتالف محصول ملك و خرابی 

1. بی لطفی
2. نانوا
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نشــود و مأمورين اطراف و قرا اگر راپورت دروغ به كارگزار ايالت كبری 
دهند مجازات يابند. 

فصل هجدهم- پولی كه از ُمكاری های1 عابرين راه كوچصفهان2 به اسم 
تعمير در نزد شخصی كه امين ملت باشد ســپرده شود كه در وقت لزوم، 

صرف تعمير همان راه شود. 
تمام نفوس ملــی از دعاگويان دولت ابدمدت قاهره و ســاير نفوس از 
تجار و كسبه و رعايا، به مراحم ملوكانه و خسروانه حضرت ظل اللهی- دام 
سلطانه و ملكه- اميدوار و منتظر تشكر، بروز مراحم ملوكانه و امضای فصول 

هجده گانه هستند.3 
در اين اثنا نماينده های كنسولگری های روســيه و انگليس در رشت، پيام هايی را برای 
متحصنين آوردند تا آنها را جذب كنند يا در ميان شان نفوذ كنند و نيز مردم خواسته هايشان 
را از كانال اين اجانب به دولت ايران برسانند. اما جواب سران متحصنين اين بود كه ما با شما 
دولت های معاند، كاری نداريم و اين مطالبات از امور داخلی ماست و شما حق دخالت در 

آنها را نداريد. 
عضدالسلطان در محرم 1324ق در مقابل خواسته های هجده گانه متحصنين سر فرود 
آورد و با اين درخواست ها موافقت كرد و تحصن پايان يافت و آرامش به شهر بازگشت ولی 

تا مدتی از سوی دربار، جوابی مبنی بر عزل عضدالسلطان نيامد.4 
علمای گيالن می گويند كه بايد »مجلس ملی« باز شود و حكومت به اطالع آن مجلس، 
حكومت نمايد و تا وقتی كه آن مجلس تشكيل نشده، ما به حكمرانی عضدالسلطان رضايت 
نمی دهيم. همين مطالبات و مقاومت مردم باعث شــد كه عضدالسلطان در ماه ربيع االول 

1324ق عزل شود.5 

1. كسی كه چهارپايان را كرايه می دهد. 
2. در اصل: كوچه اصفهان 

3. حبل المتين )كلكته(، س13، ش42، 6 جمادی االولی 1324ق، ص11-12. 
4. چهره نما، س2، ش41، 20ربيع االول 1324ق، ص6-4؛ حبل المتين )كلكته(، همان؛ عبدالحســين ســپهر، 
همان، ص950؛ آزيتا لقائی، »از هر دری- شورش مردم رشت عليه عضدالسلطان«، بهارستان، ش150، شهريور 

1394، ص6. 
5. عبدالحسين سپهر درباره عزل عضدالسلطان چنين نوشته است: »در ماه ربيع االول وزير مخصوص از حكومت 
فارس استعفا كرد. زيرا كه علمای فارس می گويند ما از تو كمال رضامندی را داريم لكن بايد مجلس ملی باز شود 
و حكومت به اطالع آن مجلس، حكومت نمايد. در اصفهان نيز همين حرف ها را علما می زنند. در رشت همچنين 
و به ساير واليات هم سرايت كرده. عضدالسلطان  هم به اين واسطه از حكومت رشت، معزول شد.« )عبدالحسين 

سپهر، همان، ص950(. 
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آيت اهلل خمامی بعد از دريافت خبر عزل عضدالسلطان، پيروزمندانه راهی گيالن شد. 
روزنامه چهره نما در روز 20ربيع االول 1324ق خبر از بازگشت آيت اهلل خمامی به رشت 
داد و جمع كثيری از مردم به استقبال ايشان رفته و حضور ايشان را گرامی داشتند. روزنامه 

چهره نما چنين نوشت: 
حضرت حجت االســالم آقای خمامی كه چندی بود رحل شرافت به 
دارالخالفه كشــيده بودند، ]به گيالن[ عزيمت فرمودند، اهالی با شــوق 
صميمی ورودشــان را اســتقبال كردند. اين نوع اشــخاص كه امروز در 
مصالح رموز اسالم، موشكافند و می دانند اعادی1 ديِن مبين تا كجا چنگال 
دوانيده اند؛ وجودشان در سواد اعظِم2 بالد اســالمی بسيار مغتنم است. 

خداوند زيادشان بفرمايد.3 
نارضايتی علما و مردم فقط مربوط به شخص عضدالسلطان نبود بلكه چون او را نماد استبداد 
می دانستند، درخواست برداشتن او را داشتند. آنها به هر كس ديگری كه قرار بود از طرف دربار 
به عنوان حاكم به گيالن عازم شود اعتراض داشتند و می گفتند كه تا وقتی اوضاع استبدادی سابق 
برقرار است، هيچ حاكمی از طرف دربار به گيالن نيايد. آنها حتی ماليات را هم خودشان به صورت 
حواله به بانك استقراضی روس داده اند تا او به دولت ماليات را تحويل بدهد و نيازی برای آمدن 

يك حاكم جديد برای جمع كردن ماليات نباشد! عبدالحسين سپهر می نويسد: 
بعضی اهالی بالد، بيدار شده اند و از ظلم حكام به تنگ آمده، می گويند ما 
حاكم نمی خواهيم مگر با مجلس ملی. از جمله رشت  است كه ماليات خود 
را به چهار قسمت به بانك روسی حواله داده اند كه به دولت ايران ]تحويل[ 

بدهد و حاكم نرود.4 

حکمرانی ميرزا صالح خان وزیر اکرم 
در دهه دوم ربيع الثانی 1324ق تلگرافی به مردم رشت ارسال كردند و اعالم كردند كه 
 »ميرزاصالح خان ساالر اكرم«5 كه بعدها معروف به آصف الدوله شد، را به عنوان حكمران 

1. دشمنان 
2. شهرهای بزرگ 

3. چهره نما، س2، ش41، 20ربيع االول 1324ق، ص6. 
4. عبدالحسين سپهر، همان، ص954. 

5. »ميرزا صالح  خان  وزير اكرم«  معروف به آصف الدوله پســر »حاج كالنتر تبريزی« در ســال 1270ق در 
باغميشه از محالت تبريز به دنيا آمد. پدرش، زمانی كه علی محمد باب- رئيس فرقه ضاله بابيه- در تبريز كشته 

شد، جسد باب را نجات داده و سمت پير طريقتی عده ای از دراويش را داشته است.
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جديد خواهند فرستاد. مردم رشت جواب دادند: »اگر تكليف حاكم را معين نماييد و حدود 
او معلوم باشد، او را قبول خواهيم كرد و اال هيچ حاكمی را قبول نمی كنيم و ماليات خود را به 

چهار قسط توسط تجار می پردازيم.«1 
حاكم جديد زمانی كه به گيالن وارد شد لقب جديدی از شاه گرفته بود و او را »وزير اكرم« 
می خواندند. وزير اكرم كه اوضاع گيالن را چنــدان آماده پذيرش حكمرانی اش نمی ديد و 

ميرزا صالح  خان در دوره قاجار پست هايی چون حاكم تهران، بيگلربيگی تبريز، حاكم قزوين، حاكم گيالن، 
حاكم زنجان را داشت. او از سوی مظفرالدين شاه در سال 1310ق لقب »معتمد ديوان« و در ذی الحجه 1317ق 
لقب »ساالر اكرم« را دريافت كرد. وقتی در ربيع الثانی 1324ق حكمران گيالن گرديد تازه لقب »وزير اكرم« را 
گرفته بود كه مدتی بود ندای مشــروطه خواهی در گيالن پيچيده بود. او به خاطر دشمنی ای كه با علما داشت، در 
انتخاب آيت اهلل آقاميــر بحرالعلوم نماينده روحانيون گيالن در مجلس اول تشــكيك كرد و تلگراف مخالفتی به 
مجلس فرستاد كه اين مسئله باعث سوءاستفاده سكوالرها عليه بحرالعلوم گرديد و مشكالت زيادی برای وی ايجاد 
كرد. صالح خان به دليل عدم توانايی در اداره امور منطقه يا به خاطر همفكری با سكوالرها باعث شد تا سكوالرها 
فرصت يابند كه در منطقه به آشوب بپردازند و اوضاع از دست وزير اكرم هم خارج گرديد و حتی نتوانست هجده 
هزار تومان ماليات باقی مانده را بگيرد. او به تهران تلگرافی ارسال كرد و اعالم كرد كه حتی نمی تواند امنيت خودش 
را تأمين كند و به كمك و تأمين امنيت آنها نياز دارد. او مورد مالمت شديد محمدعلی شاه قرار گرفت و به خاطر 
بی لياقتی اش در 14ذی الحجه 1324ق )9بهمن 1285ش- 29ژانويه 1907م( بركنار شــد و به جايش سپهدار 
تنكابنی انتخاب گرديد. ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله باغميشه ای برادر وزير اكرم كه از نمايندگان سكوالر تبريز 
در اولين دوره مجلس شورای ملی نيز بود در همين ايام وارد رشت شد و خبر عزل برادرش را خبری وحشت آور 
كه باعث شد تمام دلخوشی های شان تبديل به ماللت و كسالت شود توصيف كرده است. اما از سپهدار تنكابنی نيز 
كاری برنيامد و بعد از مدتی استعفا داد و رفت و خبر حكمرانی مجدد وزير اكرم در گيالن منتشر شد و خود او در 
9جمادی االولی 1325ق )30خرداد 1286ش- 20ژوئن 1907م( وارد رشت شد و نظامنامه انتخابات را همراه 
خود آورد و در انجمن رشت قرار داد تا مردم بخوانند. او موفق نشد آشوب های گيالن را كه هر روز از نقطه ای آغاز 
می شد خاموش كند و در روز 23شعبان 1325ق )9مهر 1286ش- 1اكتبر 1907م( از حكومت گيالن عزل شد و 
به جايش »امير اعظم« انتخاب گرديد. وزير اكرم مدتی بيكار در تهران بود تا اينكه محمدعلی شاه او را در ربيع االول 
1326ق به حكمرانی تهران انتخاب كرد و چند روز قبل از به توپ بســتن مجلس، در 8جمادی االولی وزير اكرم 
را بركنار كرد. وزير اكرم بعد از بركناری اش، به طور رســمی به جرگه مخالفين محمدعلی شاه پيوست و در كنار 
مشروطه خواهان سكوالر قرار گرفت و در روز به توپ بستن مجلس، به جنگ با نيروهای محمدعلی شاه پرداخت و 
معروف است قزاقی را با تير زد و گفت: شاهد باشيد من اول كسی هستم كه به مستبدين تير انداختم! او در آن روز 
بيش از ده نفر از نيروهای توپچی و قزاق ها را به قتل رساند. وی بعد از فتح تهران نيز بار ديگر حكمران تهران گرديد 
و لقب »آصف الدوله« را از احمدشاه دريافت كرد و مدتی حكمران زنجان گرديد. آصف الدوله برای سومين بار در 
ربيع االول 1330ق به حكمرانی گيالن انتخاب شد و تا ابتدای نهضت جنگل در سال 1333 بر اين سمت بود و وقتی 
اوضاع را از دست رفته ديد ديگر به گيالن بازنگشت. او از فعاليت های سياسی كناره گرفت و در 78 سالگی در تهران 
)1348ق/1308ش( درگذشت. )قهرمان ميرزا عين السلطنه سالور، روزنامه خاطرات عين السلطنه، مسعود سالور و 
ايرج افشار )به كوشش(، تهران، اساطير، 1374، ج 9، ص6843؛ سيد ابوالحسن علوی ، همان، ص14؛ احمد كسروی، 
همان، ص632؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره 
انقالب مشروطه ايران، تهران، نو، 1362، ج1، ص24-23؛ ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه، روزنامه خاطرات 
شرف الدوله، يحيی ذكا )به كوشش(، تهران، فكر روز، 1377، ص82-80؛ عبدالحسين سپهر، همان، ص962-961؛ 
ه .ل. رابينو، واليات دارالمرز ايران- گيالن، ترجمه جعفر خمامی زاده، رشت، طاعتی، 1391، ص561-560؛ ه.ل. 
رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، حسين اولياء بافقی، محمد روشن )به كوشش(، رشت، طاعتی، 1368، 
ص3-2، 17، 19 و 32؛ آصف الدوله-  ميرزا صالح خان، يحيی ذكاء، دايره المعارف بزرگ اسالمی، زير نظر: كاظم 

موسوی بجنوردی، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی، 1374، ج1، ص427-430.(
1. عبدالحسين سپهر، همان، ص961-962. 
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اعتراضات گسترده به حكمرانی اش 
را به چشم می ديد، برای جلب قلوب 
مردم، در اولين اقدام مدرســه ای به 
سبك جديد در رشــت افتتاح نمود 
و وســايل مورد نياز مدرســه را هم 
خودش تهيه كرد. چهل هزار تومان از 
امالك شخصی اش را كه ساالنه پنج 
هزار تومان اجاره داشت برای اين كار 
وقف نمود. ولی با اين ظاهرسازی ها 
هم نتوانســت مردم گيالن را آرام 
نمايد و اعتراضات را خاموش كند.1 

اولين انحراف؛ تحصن در کنسولگری انگليس 
بعد از مهاجرت علمــا به قم )مهاجــرت كبــری( در 23جمادی االولــی 1324ق و 
موفقيت هايشان در مطالبه عدالتخانه از مظفرالدين شاه، دولت انگليس كه می ديد رهبری 
نهضت عدالتخانه به دست روحانيت است، از اينكه مطالبات علما به صورت قانون درآيد 
و ايران توســط قوانين دينی اداره شود، وحشت داشــت به همين خاطر درصدد برآمد تا 
اين نهضت اصيل و مردمی را از مســير خودش منحرف كند. اولين گام هايی كه در اين راه 
برداشت تحصن عده ای از غرب پرستان در سفارت انگليس در تهران در 24جمادی االولی 

1324ق بود. 
در رشت هم اوضاع شلوغ بود و به خاطر اينكه علمای تهران به حالت اعتراض به قم رفته 
بودند در روز 8جمادی الثانی 1324ق تجمعات اعتراض آميزی برپا شد.2 اندكی بعد فرمان 
مشروطيت به دست مظفرالدين شاه در 13مرداد 1285 )14جمادی الثانی 1324ق( امضا 

شد و در آن تصريح گرديد كه مجلس شورای ملی تشكيل شود.3 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »ميرزا صالح خان وزير اكرم حاكم رشت، در ماه جمادی االولی، در رشت 
ايجاد مدرسه ملّيه نموده و چهل هزار تومان امالك خود را كه سالی پنج هزار تومان اجاره دارد وقف مدرسه كرده 

است و اسباب مدرسه را هم از خود داده.« )همان، ص1021.( 
2. ناظم االسالم كرمانی در ذيل وقايع روز 8جمادی الثانی 1324ق چنين می نويسد: »از خمسه و زنجان و رشت 
هم خبر رســيد كه مردم بلوا كرده اند برای اين كه علمای طهران را نفی از بلد كرده اند.« )ناظم االسالم كرمانی، 

همان، ج3، ص540.( 
3. احمد كسروی، همان، ص120-121. 

بعضی از مشروطه خواهان سکوالر رشت با 
به  مشروطیت  اعطای  نباید  که  عنوان  این 
پایتخت محدود شود، تصمیم گرفتند به نحوی 
انحراف را در مشروطه رشت نیز بگذارند. آنها 
نیاز به بهانه ای داشتند تا به وسیله آن پایشان به 
کنسولگری انگلیس باز شود. به خاطر اختالفی 
که بین وزیر اکرم حاکم گیالن و یکی از اهالی 
در گرفته بود، عده ای به بهانه نداشتن امنیت 
جانی، در اواخر رجب 1324ق به کنسولگری 
انگلیس در رشت متحصن شدند. در این راستا 
انجمن های مخفی و مجامع سری در منحرف 
کردن مشروطیت به سمت کنسولگری انگلیس 

تالش زیادی کردند و موفق هم شدند
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در نامه ای كه مظفرالدين شاه در روز 16جمادی الثانی و در تأييد فرمان سابق نوشته، به 
صراحت سخن از »مجلس شورای اسالمی« رفته است.1 مشيرالدوله صدر اعظم هم در روز 
17جمادی الثانی می گفت كه بايد »مجلس شورای اسالمی« تشكيل شود ولی سكوالرها با 
او مخالفت كرده و گفتند كه بايد »مجلس شورای ملی« تأسيس شود نه اسالمی. از لندن به 
شارژدافر سفارت انگليس دستور دادند كه اقدامی انجام دهد و او خودش به همراه چند نفر 
از سران متحصنين در ســفارت انگليس در پايتخت، تالش های زيادی انجام دادند و حتی 
نزد صدراعظم رفته و بحث و درگيری زيادی بر سر اين موضوع انجام شد و سكوالرها موفق 
شدند عنوان »اسالمی« را از نام »مجلس شورای اسالمي«، حذف كنند. آنها حتی در دستخط 
سابق شاه كه در آن از لزوم تشكيل »مجلس شورای اسالمی« نام برده شده بود، دست برده 
و عنوان »اســالمی« را به »ملی« عوض كردند.2 شيخ فضل اهلل نوری بعدها در روزنامه اش 

نوشت كه: 
در منشور سلطانی كه نوشته بود مجلس  شورای  ملی  اسالمی  داديم، لفظ 
»اسالمی« گم شد و رفت كه رفت! اين فقره سند صحيح دارد، عندالحاجت، 
مذكور و مشهود مي شــود. و ديگر در موقع اصدار دستخط مشروطيت از 
اعلي حضرت اقدس شاهنشاه عصر- دام ظله الممدود- در مجلس در حضور 

هزار نفس بلكه بيشتر صريحاً گفتند كه ما مشروعه نمي خواهيم .3 
بعضی از مشروطه خواهان سكوالر رشــت با اين عنوان كه نبايد اعطای مشروطيت به 
پايتخت محدود شود، تصميم گرفتند به نحوی انحراف را در مشروطه رشت نيز بگذارند. 
آنها نياز به بهانه ای داشتند تا به وسيله آن پايشان به كنسولگری انگليس باز شود. به خاطر 
اختالفی كه بين وزير اكرم حاكم گيالن و يكی از اهالی در گرفته بود، عده ای به بهانه نداشتن 
امنيت جانی، در اواخر رجب 1324ق به كنســولگری4 انگليس در رشت متحصن شدند. 
در اين راســتا انجمن های مخفی و مجامع ســری در منحرف كردن مشروطيت به سمت 

كنسولگری انگليس تالش زيادی كردند و موفق هم شدند.5 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ج3، ص558. 
2. همان، ص561-562. 

3. احمد كسروی، همان، ص416؛ هما رضوانی )به كوشش(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری، تهران، تاريخ ايران، 
1362، ص28. 

4. به دفتر اصلی نمايندگی يك كشور خارجی، سفارتخانه و به دفاتر فرعی، كنسولگری )قنسولگری- قنسولخانه( 
می گويند. 

5. عبدالحسين سپهر، همان، ص1037-1036. عبدالحســين سپهر چنين نوشته است: »مردم رشت  در آخر 
رجب به حاكم شوريدند و به قونسولگری انگليس رفته، مجلس شورای ملی خواستند.« )همان، ص1037(. 
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تحصن در كنسولگری انگليس به معنای درخواست از انگليس برای دخالت در امور داخلی 
ايران و خدشه دار شدن اســتقالل ايران بود. مردم ايران از دولت انگليس خاطرات خوبی 
نداشتند چراكه آن را يك كشور استعمارگر می دانستند و استعمار هند و بسياری از كشورهای 
نزديك و دور را ديده بودند و همچنين تالش آن دولت برای اســتعمار ايران و ضربه هايی 
كه به هويت ملی ايرانيان وارد كرده بود، باعث می شد تا چهره ای منفور در نظر مردم ايران 
داشته باشد و تحصن در كنسولگری انگليس، دليل وابستگی فكری و عملی تحصن كنندگان 

به سياست های بريتانيا بود. 
تحصن كنندگان در 25شهريور 1285 1 نامه ای به كنسول انگليس در رشت نوشته و از 
او درخواست كمك كردند تا آنها را برای دريافت مطالباتشان كمك كند. در اين نامه كلمه 
»مشروطيت« دو بار استفاده شده اســت و طبق ادعای بعضی محققين، اين نامه اولين سند 
تاريخی موجود در سراسر ايران است كه در آن كلمه مشروطه و مشروطيت استفاده شده 

است.2 متن نامه متحصنين به كنسول انگليس به اين شرح است: 
خدمت جناب جاللت مآب، مجدت و فخامت انتخاب، قنســول دولت 

فخيمه انگليس مقيم رشت! 
... از آنجايی كه خاطر شريف جناب عالی مسبوق می باشد چندی است 
متوالياً از طرف قرين الشرف اعلی حضرت اقدس همايون شاهنشاه ممالك 
ايران- َخلَّداهلل تعالی دولته المله- وعده آزادی داده می شود و دستخط های 
عديده صادر و مرحمــت گرديده كه بعدها اصالحــات مقتضيه در امور 
مملكت مجری خواهد شد. و مدتی اســت اخبارات بشارت آميز موجب 
سكوت و سكون گرديده است، عرض حال و تظلمات و مستدعيات اهالی 
تهران را كافی به حال خودمان می دانســتيم و به خودمان وعده می داديم 
كه آزادی و مشروطيت عمومی خواهد بود و شامل حال ما نيز خواهد شد، 
تاكنون مأيوس شديم و همچو گمان می كنيم كه اين شايعه عدل و مساوات، 
هيچ صورت وقوع ندارد؛ يا دارد و فقط در حق اهالی تهران خواهد بود. به 
اين جهت در اين مكان محترم آمده ايم و به شخص شخيص اعليحضرت 
قوی شوكت پادشاه انگلستان و امپراطور كل ممالك وسيعه هندوستان پناه 
آورديم كه دستخط آزادی و مشروطيت برای قاطبه اهالی گيالن از طرف 

1. مطابق 27رجب 1324ق. 
2. اسماعيل رائين، انجمن های سری در انقالب مشروطيت، تهران، جاويدان، 1355، ص82. 
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دولت قوی شوكت ايران- خلداهلل سلطانه- صادر گردد. و با اطمينان كامل، 
از اين محل خارج شده، دعاگوی ذات ملكوتی  صفات اعلی حضرت اقدس 

همايون- ارواحنا فداه- بوده باشيم. 
فی 27شهر رجب المرجب 1324
)امضا و مهر 100 نفر از متحصنين(1
تحصن كنندگان در روز 27شــهريور 1285 2 طی تلگرافی از مظفرالدين شاه درخواست 
كردند كه با آنها نيز همچون تهرانی ها برخورد كرده و عدالتخانه را برای آنها نيز تشــكيل 

دهد: 
در مجلس محترم شورای ملی، حضور مبارك حجج االسالم و پيشوايان 

دين! 
عرض و استدعا می نمائيم، چون پس از تظلمات و دادخواهی اهالی طهران 
به تفصيلی كه مشــهود خاطر مهر مظاهر ملوكانه افتاد و مكرر دســتخط 
مرحمت آيت، در آزادی و خالص قاطبه اهالی ايران شــرف صدور يافته 
و ما رعايای فقير گيالنی كه تاكنون دچار وضع ســابق بوديم و نتوانستيم 
به جز وساطت و شــفاعت يكی از دول متحابه، دايره اظهاری در آزادی و 
خالصی خودمان حاصل نمائيم ناچار به قونســولخانه دولت انگليس پناه 
برده و اين عرض حال را به دارالشــورای ملی تقديم می داريم و عاجزانه 
اســتدعا می نمائيم كه اگر حكم آزادی در حق قاطبه رعايا شرف صدور 
يافته است، پس بقای استبداد حكومت و مالحظه قوی از ضعيف و اغراض 
نفسانی و صدور احكام بی محابا نسبت به ما رعايای فقير گيالن چيست؟ و 
اگر حكم- مطاع دولت ابد آيت- عمومی است پس مقرر فرمائيد كه با اين 
فدويان هم همان معامله طهرانی ها را نموده چنانچه آنها مشمول به عواطف 
ملوكانه گرديده اند به وجود عدالتخانه نايل شدند ما فدويان فقير هم نايل به 
اين نعمت بزرگ شده، بر مراتب دعاگوئی و شاه پرستی خودمان بيافزائيم. 
علی حده هم به توسط حضرت مستطاب اشرف آقای صدر اعظم- دامت 
شوكته- به خاك پای جواهرآســای مبارك بندگان اعليحضرت اقدس 
شاهنشاهی- ارواح العالمين فداه- عريضه تظلمانه تقديم داشته ايم و به وجود 

1. همان، ص82-83.
2. مطابق 29رجب 1324ق. 
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مباركشان نهايت اميدواری داريم كه عماقريب اين فدويان را از ظلم ظالمين 
خودمختار به وسيله مجلس دارالشورای ملی خالص و به آزادی تظلمات 

خودمان را اظهار نمائيم. 
امضا: محمدتقــی- اكبــر محمــود- اديب الســلطان- محمدتقی- 
ملك الحكماء- ســيد ربيع آقا- جعفر- نجدالدوله- محمد- محمدعلی- 
اســداهلل- محمدجواد- محمدصادق- موسی- حســين الموسوی- علی 

حسين- قوام مجد.
29 رجب ]1324ق[1

در اين مدت، موضعی كه از آيت اهلل العظمی خمامــی مرجع دينی مردم گيالن، در قبال 
مشروطه در منابع تاريخی بر جای مانده، آن بود كه ايشان با تحصن سكوالرها در كنسولگری 
انگليس به مخالفت پرداخت و كار متحصنين را اشتباه خواند. اين موضع نشان از همراهی 
ايشان با مشروطه دارد چراكه حكايتگر دغدغه ايشان برای جلوگيری از انحراف مشروطه 
است. او درصدد بود تا مشروطه بر همان مسير اصلی باقی بماند و تالش های دولت انگليس 
و روشنفكران وابسته، باعث نشود كه مسير مشروطه منحرف شود. همچنين اين موضع را 
ايشان به خاطر جلوگيری از دخالت دولت متجاوز و استعمارگر انگليس در امور داخلی ايران 
و حفظ استقالل ايران، اخذ كرد. ايشان تلگرافی به مظفرالدين شاه ارسال كرد و گفت كسانی 
كه در كنسولگری انگليس تحصن كرده اند، نماينده مردم رشت نيستند بلكه آنها عده ای از 
افرادی هستند كه در بهترين حالت می توان گفت نادان و بی سر و پا هستند. و اال بايد گفت 

كه وابستگان به سياست استعماری انگليس هستند.2 
همچنين متحصنين برای تهران تلگرافی ارســال كردند و ضمن توهين به مرجع دينی 
مردم گيالن، گفتند كه حرف های آيت اهلل خمامی را نشنيده بگيريد و باز به ادامه تحصن در 

كنسولگری انگليس تأكيد كردند: 
عرض عمومی گيالنی، حضور مبارك حجج االسالم و پيشوايان دين مبين 
آن است؛ از قراری كه مسموع شــد و به تحقيق پيوست يك نفر از علمای 
رشت- كه خود را رئيس مسلم و مسن می داند ]و[ برای رياست دو روزه، 
رضای بعضی عباد ظالم را به رضای معبود ترجيح می دهد- تلگرافی نوشت 
برای حكومت، آن وقت فرســتاده كه بعضی جهال و نادان به قونسولخانه 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ج3، ص617-616. 
2. همان، ص617. آيت اهلل خمامی چنين نوشت: »بعضي جهال و نادانان به قنسول خانه دولت انگليس رفته و 

قابل اعتنا نيستند.« )همان(
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دولت انگليس رفته و قابل اعتنا نيستند. 
البته صورت اين تلگراف به موقف حضور صدارت كبری تقديم شــده 
اســت. ما فدويان دولت ابدمدت عرض می كنيم كه جناب آقای معهود، 
از اين جهت ما را منســوب به جهل و نادانی كرده كه از هر جهت خود را، 
مالك جان و مال ما پنداشتند و اغراض شخصيه خود را در هر مورد به زور 
مجری داشــته. جهل و نادانی فدويان كه امروز فی الجمله به علم و دانايی 
مبدل شده است، هيچ برای امثال اين گونه مردم مقرون به صرفه نيست 
كه ما را تصديق كنند و بگويند نبايــد به ما بيچارگان ]و[ فقرا ظلم كرد. به 
هر حال عرض می كنيم عده آقايان علما، بحمداهلل در رشت زياد و همگی 
به علم و زهد موصوف اند و تصديق دارند كه ظلم از هبوط حضرت آدم الی 
زماننا هذا، مذموم و مقدوح بوده تا قيامت هم خواهد بود. البته آن وجودات 
مقدس هم به حكم وجدان عمومی و به اقتضای عدل و انصاف و انسانيت 
تصديق خواهند فرمود كه ظلم و بقای ظلم قبيح است؛ پس بنابراين قلوب 
محترم و عقول وزين و انصاف جبلی آن حجج االسالم، تكذيب آقای معهود 

را فرموده اند. 
الزم به بيان فدويان نيست؛ فرياد واويالی فدويان جز اين نيست كه شفيع 
و باعث شوند تا قانون عدالت و َسّويّت را در حق ما مجری داشته تا به فوايد 
آن كه يكی رفع همين اغراض و سخنان فاسده است نايل شويم و عالوه بر 
دعاگويی ذات اقدس ملوكانه كه فريضه صبح و شام فدويان است دعاگوی 

وجود مقدس حجج االسالم باشيم. 
امضاء: صد و ُخرده ای اسم نوشته شده است.1
سفارت انگليس در تهران نيز هراسان از تأثيرات نامه آيت اهلل خمامی، به طور علنی وارد 
عرصه شد و در 29شهريور 1285 2 به حمايت از متحصنين در كنسولگری رشت پرداخت 
و زوايای ديگری از پيوند متحصنين با سياست های دولت انگليس آشكار گرديد. سفارت 

انگليس در تهران نامه ای به مشيرالدوله صدراعظم نوشت و تأكيد كرد: 
تلگرافی از علمای رشت به عنوان اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی رسيده 
بود، اينك لفاً ايفاد داشت، دوستدار مسئول مندرجات آن نمی باشد. خاطر 

1. همان، ص617-618. 
2. مطابق 1شعبان 1324ق. 
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محترم جناب اشرف ارفع را مستحضر می ســازد از اينكه جمعی از علما و 
سايرين هنوز در قنسولگری1 انگليس در رشــت و تبريز بَستی2 هستند. 
اميدوارم دولت ايران برای رفع زحمت بسياری كه از اين حيث سفارت و 

قنسولگری ها حاصل است اقدامی بفرمايند.3 
ســفير انگليس در اين چند روز دائماً در حال مذاكره يا مكاتبه با صدر اعظم و وزير امور 
خارجه ايران است و دولت ايران را تحت فشار قرار داده كه خواسته های بست نشينان در 
كنسولگری های رشت و تبريز را قبول كنند. سفارت انگليس در 2مهر4 مجدد نامه ديگری 

نوشت و اين درخواست ها را در آن تكرار كرد.5
تحصن نزديك يك ماه ادامه يافت و آيت اهلل خمامی نيز از اين مسئله بسيار ناراحت بود 
اما- غير از ارسال اين نامه- اقدامی عليه آنها صورت نداد. ايشان اميدوار بود كه بعد از مدتی 
اين عده از كار زشت شان پشيمان شده و بازمی گردند. كارنامه سياه دولت انگليس در استعمار 
بسياری از كشــورهای دنيا و دخالتش در امور داخلی ايران از اموری بود كه باعث می شد 
مردم تنفر شديدی از اين كشور داشته باشند. در آن زمان دولت انگليس در نگاه مردم ايران، 
جنايت كارترين دولت ها به شمار می رفت. طبيعی است كه علمايی چون شيخ فضل اهلل نوری و 
آيت اهلل خمامی بودند كه كشور را از افتادن در دامان انگليس حفظ می كردند؛ چراكه عده ای 
روشنفكر فرنگ رفته قائل بودند كه ايران برای اينكه پيشرفت كند بايد كاماًل از غرب پيروی 
كند بلكه خود را در اختيار انگليس قرار دهد؛ غافل از اينكه دولت های اروپايی، كشورهای 
تحت استعمارشان را مثل هند و اكثر كشورهای آفريقايی رو به زوال و فنا می بردند و پيشرفتی 

در آنها به وجود نياوردند. 
بعد از مدت كوتاهی صحت نظر آيت اهلل خمامی در مخالفت با تحصن در كنســولگری 

انگليس روشن شد و وجوه نزديكی اين دو جريان برای همه نمايان گرديد. 

1. كنسولگری
2. متحصن

3. ابراهيم صفائی )به كوشش(، نهضت مشروطيت ايران بر پايه اســناد وزارت امور خارجه، تهران، واحد نشر 
اسناد دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، 1370، ص185.

4. مطابق 5شعبان 1324ق. 
5. عبدالحسين سپهر، همان، ص1039؛ ابراهيم صفائی )به كوشش(، همان. 
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جرج چرچيل1 دبير دوم سفارت انگليس از تهران به رشت سفر كرد و با سران متحصنين 

1. خانواده چرچيل در خدمت دستگاه خارجی انگليس در ايران زمان قاجار بودند و افراد زيادی از اين خانواده، مقدمات 
استعمار كشورهای ضعيف مانند ايران را برای كشورشان فراهم می كردند و برای اين كار به اقصی نقاط دنيا سفر می نمودند. 
جالب است كه هر كدام از فرزندان اين خانواده در يك نقطه از دنيا متولد شده اند. از اين خانواده، پنج نفر در ايران فعاليت 
سياسی به نفع دولت انگليس انجام می دادند و سه نفر از آنها در كنسولگری انگليس در رشت مدتی مسئوليت داشتند 
و در گيالن فعاليت می كردند. »ويليام نوســورتی چرچيل« بريتانيايی )William Nosworthy Churchill( با پوشــش 
روزنامه نگاری وارد قلمرو امپراطوری عثمانی شد و به طور جدی به كارهای مختلف در مسير اهداف استعماری انگلستان 
پرداخت و سال ها در همين كشور سكونت كرد و هر كدام از فرزندانش مانند هنری آدريان و ويليام در شهرهای مختلف 
امپراطوری عثمانی )تركيه كنونی( متولد شدند. »هنری آدريان چرچيل « انگليسی )Henry Adrian Churchill( فرزند 
ويليام نوسورتی چرچيل، در 18سپتامبر 1828م در شهر ادرنه )در تركيه كنونی( متولد شد. او در خدمت دستگاه سياست 
خارجی دولت انگليس بود. مدتی مأمور به خدمت در امپراطوری عثمانی بود و دستيار نقشه بردار كميسيون انگليسی برای 
تعيين حدود مرزی ايران و تركيه در سال 1848م و سپس مترجم همين كميسيون از 1850م تا 1852م بود. همچنين 
عضو ستاد سرلشكر ويليامز در ارتش عثمانی )تركيه كنونی( بود. او سپس به جزيره زنگبار )در كشور تانزانيا( رفت و تا 
زمان بازنشستگی اش در 12فوريه 1872م نماينده كنسولی انگليس در آنجا بود. او بعد از بازنشستگی هم فعاليت سياسی 
را برای منافع استعماری انگلستان ادامه داد و از 8فوريه 1875م به عنوان كنسول انگليس وارد رشت شد و چهار سال در 
اين شهر ماند و در 31سپتامبر 1879م مأموريتش در رشت به اتمام رسيد. او در روز 12ژوئيه 1886م درگذشت و پنج 
پسر داشت؛ به نام های آلفرد، جورج، هنری و سيدنی و ويليام كه در دستگاه سياست خارجی بريتانيا بوده و اكثرشان در 

ايران به عنوان چهره های برجسته استعماری شناخته شده هستند كه به اين ترتيب هستند: 
1. »هنری ليونل چرچيل« )Henry Lionel Churchill( متولد 12سپتامبر 1860م بود. او پسر ارشد بود و در زمان 
مسئوليت كنسولی پدرش در رشت، در سال 1878م مدت يك سال به عنوان كفيل كنسولگری رشت به فعاليت پرداخت. 
سپس به تهران رفت و از 1اكتبر 1880م تا 3سپتامبر 1883م كارگزار سفارت انگليس در تهران بود و سپس مدتی مترجم 
سفارت هم بود. او از 4سپتامبر 1883م تا 20می 1885 نايب كنسول سفارت در تهران بود. او به قدری مورد اعتماد دربار 
و شاه ايران بود كه دو بار مأمور گرديد تا از سوی ناصرالدين شاه قاجار به عنوان نماينده شاه ايران برای شركت در مراسم 
پنجاهمين سالگرد سلطنت ملكه ويكتوريا و شصتمين سالگرد، به ترتيب در سال های 1887م و 1897م شركت كند. او در 
اوج تمام اين تجربيات و فعاليت های سياسی، مأمور به كنسولگری رشت شد و از 28ژوئيه 1891م تا 24ژانويه 1899م 
مدت هشت سال كنسول انگليس در رشت بود. وی در 5نوامبر 1924م درگذشت. 2. »سيدنی جان الكساندر چرچيل « 
)Sydney John Alexander Churchill( متولد 1مارس 1862م بود. ابتدا در خدمت دستگاه ديپلماسی بريتانيا در زمان 
استعمار هند بود و كارگزار دفتر بخش ايرانی »سازمان تلگراف هند و اروپا« وابسته به حكومت انگليسی هند از 18آوريل 
1880م تا ژوئيه 1886م بود. سپس در زمان ناصرالدين شاه قاجار وارد ايران شد و دبير دوم دبيرخانه شرقی سفارت 
انگليس در تهران از 9ژوئيه 1886م تا 1ژوئن 1894م بود. عضو هيئت همراه ناصرالدين شاه قاجار در سفر به انگلستان 
بود. او در 11ژانويه 1921م درگذشت. 3. »آلفرد فرانســيس چرچيل « )Alfred Francis Churchill( نيابت افتخاری 
كنسولگری انگليس در رشت از 1903م تا 1905م را به عهده داشت و در سال 1909م درگذشت. 4. »ويليام الجرنون 
چرچيل« )William Algernon Churchill( در سال 1865م متولد شد. او به دستگاه وزارت امور خارجه انگليس پيوست 
و در مناطقی چون موزامبيك، برزيل، آمستردام، استكهلم، شهر ميالن، پالرمو و الجزاير به عنوان فعال در كنسولگری های 
انگليس پرداخت. او عالقه زيادی به نقاشی های كاغذی داشت و چند تأليف نيز در زمينه تاريخچه برخی هنرها دارد 
 )George percy Churchill( » كه به چاپ رسيده اند. او در روز 23دسامبر 1974م درگذشت. 5. »جرج پِرسی چرچيل
متولد 14اوت 1877م بود. كفيل دبيرخانه شرقی سفارت انگليس در تهران از 7آوريل 1903م و دبير شرقی سفارت از 
آوريل 1907م بود. او از اواسط سلطنت مظفرالدين شاه تا سال 1915م يعنی در تمام قضايای مشروطه، از سران سفارت 
انگليس در تهران بود و رد پايش در بسياری از انحرافات مشروطه و ارتباط با افراد فاسد و وابسته، آشكار است. در ابتدای 
مشروطه مسافرتی به رشت كرد و با مشروطه خواهان متحصن در كنسولگری انگليس در رشت صحبت كرد و به آنها 
وعده داد كه به زودی رابينو راهی رشت خواهد شد. او بار ديگر در زمان استبداد صغير، بالفاصله بعد از فتح رشت به دست 
نيروهای سكوالر، به رشت سفر كرده و ديداری با سران فتح رشت و همچنين ديدار با سپهدار تنكابنی انجام داد و آنها را 
به فتح تهران تشويق كرد و آنها را به آينده اميدوار كرد. او از 11مارس 1919م در خدمت وزارت امور خارجه ايران قرار 
گرفت و در نهايت عضو هيئت همراه احمدشاه در طول سفر به كشور انگلستان در سال 1919م بود. او بعدها كتابی شامل 
شرح حال رجال سياسی ايران به نام فرهنگ رجال قاجار را نوشت كه در ايران توسط غالمحسين ميرزاصالح ترجمه و 
در سال 1369 منتشر شده است. )لويی رابينو، ديپلمات ها و نمايندگان كنسول های ايران و انگليس، ترجمه غالمحسين 
ميرزاصالح، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص57-56 و 143؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص27؛ احمدعلی سپهر، ايران در 
جنگ بزرگ 1918-1914، تهران، چاپخانه بانك ملی ايران ، 1336، ص145؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و حسين 
محبوبی اردكانی، چهل سال تاريخ ايران، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، اساطير، 1363، ج 1، ص418؛ احمد بشيری )به 

كوشش(، همان، ج2، ص459-460.( 
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ديدار كرده و با آنهــا صحبت نمود. 
»ملك الحكما« به نمايندگی از طرف 
متحصنين، با ســفير وارد مذاكره شد. 
چرچيل به آنان اطمينان داد كه از آنها 
»به وجه شايســته ای حمايت« كند! 
متحصنين از حمايت سفير خوشحال 
شده و از كنســولگری خارج شدند و 
تحصن در 7مهر 1285 1 پايان يافت 
و دولت ايــران نيز پذيرفــت كه به 

خواسته های آنان گردن نهد.2 
جای ســؤال دارد كه چــه چيزی 
باعث شده كه ســفير دولت انگليس 

از مشروطه خواهان رشت به شكل شايسته ای حمايت كند؟ اين عده چه كاری كردند كه با 
منافع دولت انگليس همراه بود و سفير بايد راه تهران به رشت را كه آن روز به سختی های 
زيادی انجام می شد، طی كند تا با آنان مالقات كند؟ سفير چه وعده ای به متحصنين داد كه 

خوشحال شدند و از كنسولگری خارج شدند؟ 
چرچيل به درســتی تشخيص داده بود كه غرب پرستان ســكوالر رشت، جدی و پيگير 
هستند و دولت انگليس می تواند روی آنها حساب ويژه ای باز كند؛ به همين خاطر خيلی زود 
اولين نشانه های حمايتش را به آنها نشان داد و سيزده روز بعد، »هاسينت لويی رابينو« به 
عنوان نماينده جديد دولت انگليس وارد رشت شد. رابينو از 20مهر 1285 3 كه به رشت 
سفر كرد، عنوان »كفيل نيابت كنسولگری« را يدك می كشــيد. اما كمی بعد ارتقاء يافت 
و از 26ارديبهشت 1286 تا 10تير 1291 4 ســمت »ويس قنسول« )يعنی نايب كنسول يا 
كنسوليار( را در رشت بر عهده داشــت؛ در حالی كه كسی به عنوان »كنسول انگليس« در 

1. مطابق10شعبان 1324ق. 
2. ابراهيم صفائی )به كوشش(، همان، ص185. عبدالحسين ســپهر روز اتمام اين تحصن را در ششم شعبان 
دانسته است: »در ششم شعبان... هر كس خواست خدمت شاه برود، گفتند صبر كنيد صدر اعظم بيايد. صدر اعظم 
كه آمد، اول با نايب السلطنه و وزير خارجه به تلگرافخانه باغ رفت. از قرار معلوم با تبريز و رشت  و استرآباد حرف 
زدند و مجلس می خواستند و قبول شــد و در همان روز گفتند از قونسولگری بيرون آمدند.« )عبدالحسين سپهر، 

همان، ج 2، ص1040.( 
3. مطابق 13اكتبر 1906م. 

4. مطابق 16می 1907م تا 1ژوئيه 1912م. 

امر  در  حاکم  تعلل  که  خمامی  آیت اهلل 
انتخابات و بحث های بی فایده گروه های 
مختلف مردم را می دید در مقابل این همه 
مسائل سکوت نکرد و وظیفه خود را به 
درستی انجام داد. ایشان در اواخر آبان 1285 
فتوایی صادر کرد و طی آن اعالم کرد مردم 
باید در امر مشروطه اهتمام کنند و نمایندگان 
باید زودتر به مجلس فرستاده شوند. ایشان 
به این وسیله تکلیف شرعی را بر عهده مردم 
گیالن گذاشت که در انتخاب نمایندگان دیگر 
هیچ تعللی صحیح نیست و باید هر چه زودتر 
نمایندگان را انتخاب کرده و راهی تهران 
کنند. خبر این فتوا به سرعت در کشور پیچید
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رشت حضور نداشت و او باالترين مقام كنسولگری انگليس در سراسر شمال ايران بود.1 
رابينو خيلی زود با مشروطه خواهان سكوالر رشــت ارتباط برقرار كرد و آنها نيز ارتباط 
وثيقی با كنسولگری انگليس در رشت و رابينو برقرار كردند و »ميرزا حسين خان كسمايی، با 
مسيو رابينو روابط بسيار نزديكی داشت.«2 رد پای رابينو در بسياری از بزنگاه های انحرافات 

مشروطه در گيالن، مشهود است كه به اين مسئله، خواهيم پرداخت. 

اولين فتوای آیت اهلل خمامی
مهمترين مطالبه ملت ايران در جنبش مشروطه، تشــكيل مجلس شورای ملی بود و به 
همين خاطر بايد مجلس زودتر تشكيل می شــد. اولين مجلس شورای ملی در روز 15مهر 
1285 3 با نطق مظفرالدين شاه افتتاح شد ولی هنوز نمايندگان مردم منتخب نشده بودند و 
اين افتتاح تنها يك امر تشريفاتی بود. كار تدوين »نظامنامه انتخابات اصنافی« برای برگزاری 
انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی، در روز 17شهريور 1285 4 به پايان رسيد. طبق 
اين نظامنامه تعداد نمايندگان »گيالن و طالش، شش نفر« مشخص شده بود و انتخابات به 
صورت »صنفی« برگزار می شد؛ به اين نحو كه شش صنف مشخص شد و طيف های مختلف 
مردم در قالب همين صنف ها حق رأی داشتند. مردم هر واليت يا ايالت )استان( كسانی را به 
عنوان نماينده هر كدام از اين صنف ها انتخاب كرده و راهی مجلس می كردند. شش صنف 
از اين قرار بودند: 1. شاهزادگان و قاجاريه، 2. علما و طالب 3. اعيان و اشراف )زمين داران( 
4. تجار 5. مالكان و كشاورزان 6. اصناف )صنعتگران و پيشه وران و...(. در اين انتخابات، فقط 

رشت نماينده داشت و از ساير شهرهای گيالن، كسی انتخاب نمی شد.5 

1. لويی رابينو، همان، ص5؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب نارنجی: گزارش های سياسی وزارت خارجه روسيه 
تزاری درباره انقالب مشروطه ايران، تهران، نو، 1367، ج1، ص261. 
2. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب  آخرالزمان، همان، ص352. 

3. مطابق 18شعبان 1324ق. 
4. مطابق 19رجب 1324ق. 

5. نظامنامه انتخابات )اصنافی( مجلس شــورای ملی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس 
شورای ملی، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شورای ملی، مهر 1318، ص34-33. تعداد انتخاب شوندگان تمام 
ايالت ها و واليت ها شش نفر يا دوازده نفر بود به جز تهران كه 32 نفر نماينده بايد انتخاب می شد. فهرستی از تعداد 
نمايندگان بر اســاس نام ايالت ها و واليت ها به جز تهران، كه در قانون نظامنامه انتخابات اصنافی، درج شده بود، 
به اين ترتيب بود: 1.  آذربايجان دوازده نفر؛ 2. خراســان و سيستان و تربت و ترشيز و قوچان و بجنورد و شاهرود 
و بسطام دوازده  نفر؛ 3. گيالن و طالش شش نفر؛ 4. مازندران و تنكابن و استرآباد و فيروزكوه و دماوند شش نفر؛ 
5. خمسه و قزوين و سمنان و دامغان شش نفر؛ 7. كرمان و بلوچستان شــش نفر؛ 8. فارس و بنادر دوازده نفر؛ 9. 
عربستان و لرستان و بروجرد شش نفر؛ 10. كرمانشاهان و گروس شــش نفر؛ 11. كردستان و همدان شش نفر؛ 
12. اصفهان و يزد و كاشان و قم و ســاوه دوازده نفر؛ 13. عراق و مالير و تويسركان و نهاوند و كمره و گلپايگان و 

خوانسار شش نفر. 
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هيچ گونه ســابقه انتخاباتی در ايران وجود 
نداشــت و مردم نمی دانســتند چگونه بايد 
نمايندگان خود را انتخاب كنند. ماه شعبان و 
ماه رمضان به فعاليت های انتخاباتی گذشت و 
كسانی كه قصد داشتند تا نمايندگانی را انتخاب 
كنند، هر صنف در جاهايی تجمع می كردند و با 
مشورت سعی می كردند نماينده خود را انتخاب 
كنند اما اين صحبت ها چندان مفيد نبود و حاكم 
گيالن هم يا به خاطر بی لياقتی يا به داليل ديگر، 

اقدامی برای انتخابات نمايندگان نمی كرد. 
آيت اهلل خمامی كه تعلل حاكم در امــر انتخابات و بحث های بی فايده گروه های مختلف 
مردم را می ديد در مقابل اين همه مسائل ســكوت نكرد و وظيفه خود را به درستی انجام 
داد. ايشان در اواخر آبان 1285 1 فتوايی صادر كرد و طی آن اعالم كرد مردم بايد در امر 
مشروطه اهتمام كنند و نمايندگان بايد زودتر به مجلس فرستاده شوند. ايشان به اين وسيله 
تكليف شرعی را بر عهده مردم گيالن گذاشت كه در انتخاب نمايندگان ديگر هيچ تعللی 
صحيح نيست و بايد هر چه زودتر نمايندگان را انتخاب كرده و راهی تهران كنند. خبر اين 

فتوا به سرعت در كشور پيچيد. متن كامل فتوای ايشان به اين شرح است: 
بسم اهلل تعالي

بر كافه عباداهلل واجب و الزم است اهتمام در امر مشروطه. شك نيست 
كه هر كس اخالل كند در امر مشروطه، داخل در جيش2 يزيد بن معاويه 
است لعنت اهلل عليهم اجمعين. اهلل، اهلل، اهلل، العجل، العجل، العجل، منتخبين را 
زودتر بفرستيد كه طولش اسباب سفك3 دماء و نهب4 اموال است. والسالم 

علي من اتبع الهدي.5
بعد از صدور اين فتوا، در روز 30آبان 1285 6 نسخه های زيادی از روی آن تكثير شده 

1. مطابق اوايل شوال 1324ق.
2. سپاه

3. ريختن
4. نابودی

5. مجلس، س1، ش28، 1ذی الحجه 1324ق، ص4؛ ناظم االسالم كرمانی، همان، ج4، ص63-62؛ محمدحسن 
رجبی، مكتوبات و بيانات سياسی و اجتماعی علمای شيعه در دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج2، ص335. 

6. مطابق 4شوال 1324ق- 21نوامبر 1906م

بدون حمایت آیت اهلل العظمی خمامی 
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس 
شورای ملی در گیالن ممکن نبود و 
حمایت ایشان مشکالت بسیاری را 
از سر راه برگزارکنندگان انتخابات 
برداشت و کسانی هم که درصدد 
بودند تا موانعی بر سیر انتخابات 
بگذارند بعد از صدور این فتوا، دیگر 
جرأت چنین کارهایی به خود ندادند. 
در آذر و دی 1285 کار انتخاب چهار 
نفر از نمایندگان گیالن به اتمام رسید 
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و مــردم آن را در معابر و بازارها 
چســباندند.1 مردم رشت بعد از 
ديدن اين فتوا سر از پا نمی شناختند 
و در راه مشروطه گام های مهمی 
برداشــتند. اين فتوا اثــر زيادی 
روی مردم گذاشــت چراكه اگر 
تاكنون كسی درباره شرعی بودن 
يا نبودن مشــروطه ترديد داشت 
و همين مســئله باعث شده بود تا 
با آن موافقت زيادی نشان ندهد، 
اكنون با فتوای مجتهد بزرگ، همه 
به اين مسئله قطع پيدا كردند كه 
بايد از مشــروطه حمايت كنند و 
تمام تالششان را برای آن به كار برند. روزنامه درباره تأثير اين فتوا در ميان مردم رشت، 
نوشت: انتشار اين فتوا در ميان مردم رشت »اثری غريب بخشيده و با كمال مجاهدت، اقدام 
به ترتيب انتخاب وكال نمودند.«2 اما اين اثر مختص به مردم رشت نبود بلكه در تهران نيز 
روزنامه ها به استقبال از فتوای »جناب آقای خمامی مجتهد رشتی« رفتند؛ از جمله روزنامه 
مجلس، چاپ تهران، فتوای مجتهد خمامی را با اين مقدمــه درج كرد: »عين حكم را درج 
نموديم تا همه كس از دور و نزديك بداند كه هيچ وقت قانون و شريعت مقدسه اسالم، مانع 

ترقيات ِملّيه نبوده بلكه اساس قانون اسالم بر مشروطيت است.«3 

تشکيل انجمن ملی رشت 
در ماده نهــم »نظامنامه انتخابــات اصنافی« برای برگــزاری انتخابــات اولين دوره 
 مجلس شــورای ملی مصوب روز 17شهريور 1285 4 درباره تشــكيل يك انجمنی برای

1. مجلس، همان؛ روزنامه مجلس در اين باره چنين می نويسد: »از قرار راپورتی كه به اداره رسيده، جناب حاجی 
خمامی مجتهد برای رفع شبهه از اذهان بعضی مردم، حكم ذيل را خطاب به اهالی رشت صادر فرموده؛ در تاريخ 

چهارم شوال نسخه های زياد از روی حكم برداشته شده در معابر عام چسباندند...« )همان( 
2. مجلس، همان. 

3. همان. 
4. مطابق 19رجب1324ق. 

مرتضی  سید  آقا  خانه  در  رشت  علمای 
شریف العلما، تجمع کرده بودند و بعد از بحث و 
گفت وگو نماینده خود را انتخاب کردند. در ابتدا 
آیت اهلل »میرزا محمدرضای مجتهد« )حکیمی( 
انتخاب شد. او که دوری از رشت را به مصلحت 
نمی دید، از قبول نمایندگی عذر خواست. نفر 
بعدی آیت اهلل »شیخ محمدعلی سیگارودی«بود 
که او نیز به دلیلی عذر خواست. نفر بعدی »شیخ 
رضا خمیرانی« بود که او نیز نپذیرفت. نفر 
بعدی آیت اهلل »آقامیر بحرالعلوم« بود که او این 
مسئولیت را پذیرفت و نماینده علمای گیالن در 
اولین دوره مجلس شورای ملی شد. گفتنی است 
که آقامیر بحرالعلوم از علمایی است که از نظر 

فکری، قرابت کاملی با آیت اهلل خمامی داشت 
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نظارت بر كار انتخابات سخن گفته شده است: 
در هر محلی كه انتخــاب به عمل می آيد، انجمنی بــرای نظارت ]به[ 
انتخابات، از معاريف و طبقات ششگانه انتخاب كنندگان آن محل، مركب 
از شش نفر و تحت نظارت موقتی حاكم يا نايب الحكومه همان محل تشكيل 
خواهد شد، از اين قرار دو انجمن تشكيل می شــود؛ انجمن محلی و ايالتی. 
»انجمن محلی« در شهرهای جزء اياالت و »انجمن ايالتی« در كرسی ايالت 

]تشكيل می شود.[1 
طبق اين قانون، در رشت »انجمن ايالتی« و در ساير شهرهای گيالن »انجمن محلی« بايد 
تشكيل می شد. در رشــت به اين انجمن كه بايد به انتخابات مجلس شورای ملی نظارت 
می كرد، »انجمن ملی« يا »انجمن رشت« می گفتند و اولين انجمنی بود كه در رشت تأسيس 
شد و تأثيرات بسياری در مشروطه گيالن گذاشت و انجمن های بعدی، ادامه همين انجمن 
بودند. در ابتدا مطابق قانون، قرار بود كه تنها شش نفر انتخاب شوند تا اين انجمن را تشكيل 

دهند و اين انجمن در اواخر مهرماه 1285 تشكيل شده و كار خودش را آغاز كرد.2 
انجمن ملی رشت وظيفه اش، برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی بود ولی در تمام امور 
در گيالن دخالت می كرد و اعضای آن هم عده ای از افراد ناهمگون بودند كه روز به روز بيشتر 
می شدند و اعضای آن به چهل نفر  رسيد و بسياری از طبقات، چندين نفر نماينده داشتند كه 
افراد تندرو در آن نمود خاصی داشتند و ديده می شدند. انجمن رشت خودش به يك معضل 
برای مردم گيالن تبديل شد و يك طرف تمام بحران ها قرار گرفت و به هرج و مرج، دامن 
زد. روزنامه انجمن تبريز در روز 17فروردين 1285 )22 صفر 1325ق(، نامه ای از رشت را 
درباره اوضاع انجمن ملی رشت منتشر كرد كه نكات مهمی درباره اوضاع اين انجمن دارد: 

1. نظامنامه انتخابات )اصنافی( مجلس شــورای ملی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس 
شورای ملی، همان، ص35.

2. رابينو در گزارش روز 21دســامبر 1906م )مطابق 30آذر 1285 و 5ذی القعده 1324ق( اشاره كرده كه 
»حاكم اطالع داد كه هر چه زودتر شش نفر برای انجمن ملی رشت تشكيل شوند.« )ه. ل. رابينو، مشروطه گيالن، 
آشوب آخرالزمان، همان، ص2( در حالی كه در اين تاريخ، انجمن ملی رشت تشكيل شده بود و انتخاب چند نفر 
از نمايندگان هم به اتمام رسيده بود، پس اين تاريخی كه رابينو گفته نمی تواند صحيح باشد. طبق گفته سيد حسن 
تقی زاده كه در روز 3رمضان 1324ق )مطابق 29مهر 1285- 21اكتبر 1906م( در ســفر رشت بود، در جلسه 
انتخاباتی برای انتخاب نماينده تجار رشت شــركت كرد. پس بايد انجمن رشت حداقل از مهرماه 1285 تشكيل 
شده باشد كه بر اين جلسات انتخاب نمايندگان، نظارت كند. دليل ديگر اينكه در روز 9دسامبر 1906م )مطابق 
18آذر 1285و 22شوال 1324ق( مدتی بود كه وكيل التجار يزدی به عنوان نماينده تجار انتخاب شده بود، و عده 
زيادی از كسبه و تجار رشت تلگرافی به تهران ارسال كردند و خواهان عزل وكيل التجار شدند. پس بايد قبل از اين 
تاريخ، انجمن ملی رشت تشكيل شده باشد تا در ماجرای انتخابات كمك كند كه نمايندگان انتخاب شوند. )سيد 
حسن تقی زاده، زندگی طوفانی: خاطرات سيد حسن تقی زاده، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، علمی، ص54؛ ه.ل. 

رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص61.( 



216
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 60 و 61    تابستان و پاييز 1398

تها
مناسب

انجمن ملی رشت از طبقات متعدده تشكيل شــده ولی خيلی بی ترتيبی 
است. ابداً از روی انتخاب صحيح، اين انجمن تشكيل نشده. از اين جهت، كار 
پيشرفت نمی كند و طرف اعتنای حكومت وقت نيست. عده وكالی انجمن 
بالغ بر چهل نفر است؛ از طبقه اصناف: شش نفر، از طبقه تجار: تقريباً ده الی 
دوازده نفر، از طبقه علما: چهار نفر، از طبقه طالب: سه نفر، از اعيان كه عده 
اعيان رشت بيست يا سی نفر است: چهار نفر، از مالك كه هنوز ربع مالك 
رأی نداده اند: چهار نفر، پنج، شــش نفر هم از طرف موكلين غيرمرئی به 
سمت نمايندگی تشريف دارند. از اصناف بالنسبه، اگرچه سايرين عوامشان 
می دانند، ولی ترتيب انتخابشان بهتر ]بود[. مابقی هنوز معلوم نيست. كسانی 
كه دارای اعتبارنامه هستند، خودشان ميانه خودشان جمع را متفق كرده، 
كاغذی نوشته به ُمهر آن جمع رســانيده، توی بغل گذاشته، بعد از رؤيت 
اعتبارنامه او، چون اكثر بلكه همه همين شــكل اند، تصديق می شوند. البته 
معلوم است از اين شكل انتخاب و اين عده كاری ساخته نخواهد بود. حكومت 
هم برای خودش مجلسی درست كرده و به كارها می رسد و برای رعايت حال 
امروزه و از آنجاها كه صدا و ندايی محتمل است بلند شود، سخت نمی گيرد.1 
جلســات انجمن به صورت مرتب برگزار می شــد و درباره موضوعات مختلف، بحث 
می كردند و تصميمات آن در گيالن بازتاب پيدا می كرد. آيت اهلل ميرزا محمدرضا حكيمی 
رياست انجمن را بر عهده داشت و اعضای آن، شريعتمدار، حاجی اكبر ارباب، آيت اهلل حاج 
ســيد محمود روحانی،2 آيت اهلل شيخ محمدرضا چكوســری،3 رحيم شيشه بر، سيد جالل 

سيف الشريعه )شهر آشوب( و... بودند. 

برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی 
بدون حمايت آيت اهلل العظمی خمامی برگزاری انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی 
در گيالن ممكن نبود و حمايت ايشان مشكالت بسياری را از سر راه برگزاركنندگان انتخابات 
برداشت و كسانی هم كه درصدد بودند تا موانعی بر سير انتخابات بگذارند بعد از صدور اين 

1. انجمن تبريز، ش63، 22صفر 1325ق.
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل حاج سيد محمود روحانی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص205-233. 
3. برای دانستن شرح حال آيت اهلل شيخ محمدرضا چكوسری رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص93-105. 
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فتوا، ديگر جرأت چنين كارهايی به خود ندادند. در آذر و دی 1285 1 كار انتخاب چهار نفر 
از نمايندگان گيالن به اتمام رسيد. 

انتخابات علما: علمای رشت در خانه آقا سيد مرتضی شريف العلما، تجمع كرده بودند و 
بعد از بحث و گفت وگو نماينده خود را انتخاب كردند. در ابتدا آيت اهلل »ميرزا محمدرضای 
مجتهد« )حكيمی(2 انتخاب شــد. او كه دوری از رشــت را به مصلحت نمی ديد، از قبول 
نمايندگی عذر خواست. نفر بعدی آيت اهلل »شيخ محمدعلی ســيگارودی«3 بود كه او نيز 

1. مطابق شوال و ذی القعده 1324ق. 
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل ميرزا محمدرضا حكيمی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص129-145. 
3. آيت اهلل شيخ محمدعلی سيگارودی فرزند محمدجعفر، در روستای سيگارود از توابع لنگرود متولد شد 
و دروس دينی را در حوزه نجف نزد مراجع تقليد نجف چون شــيخ مرتضی انصاری و ميرزا حبيب اهلل رشتی 
استفاده كرد. او در زمان حضورش در نجف چند تأليف ارزشــمند در فقه و اصول داشت كه تنها يكی از آنها 
باقی مانده است؛ كتاب مفصلی در علم اصول به نام حقايق االصول كه نسخه خطی آن به خط مؤلف در 1036 
صفحه در سازمان كتابخانه ملی در تهران، موجود است. او در پايان كتاب، از استادش ميرزا حبيب اهلل رشتی 
تقدير كرده و او را شخصيتی وارسته و عالمی دانسته كه از زمان آغاز غيبت صغری، مانند او نيامده است و در 
اين مقدمه می گويد كه بيشترين استفاده را از محضر اين استاد برده است و تأليف اين كتاب در ماه ربيع االول 
1293ق به پايان رسيده است. او در اين كتاب از شيخ انصاری با عنوان »شيخنا العالمه االنصاری« ياد كرده 
كه معموالً در ادبيات حوزوی، شــاگردان برای اساتيدشان اســتفاده می كنند. بر اين كتاب، ميرزا حبيب اهلل 
رشتی و شيخ زين العابدين مازندرانی تقريظ نوشتند و برای سيگارودی، به صورت همزمان اجازه نامه اجتهاد 
و اجازه نامه نقل روايت، صادر كردند. ميرزا حبيب اهلل رشتی با اينكه ميراث دار شيخ انصاری بود ولی از شدت 
احتياط، حاضر نشد در تمام عمرش برای ده نفر از شاگردانش اجازه نامه اجتهاد بنويسد ولی برای شاگردش 
سيگارودی اجازه نامه اجتهاد صادر كرد و در آن كتاب حقايق االصول را ستوده و خطاب به خواننده اين كتاب 
گفته است كه اگر جواهر درياها را جست وجو كنی و مهم ترين قسمت های بيابان ها را زير پا بگذاری، نمی توانی 
چيزی بزرگتر از اين پيدا كنی در واجد تمامی دقت های فكری و نظم و انسجامی كه برای حقيقت های نورانی 
در اين كتاب استفاده شده باشد؛ نويســنده اين كتاب سال های متمادی در درس من حاضر شده و می نويسد: 
»فاجتهد فی تحصيل علوم الدين و طريق اســتنباط االحكام من االدله و البراهين و حضر عندنا اعوانا و سنين و 
فبلّغ من ذلك مبلغا عظيمًا و وقف من هنالك موقفا جسيمًا... و هذا من منن اهلل تعالی علينا و هو فخرنا و فخراها 
الينا و به تّقّر عيون المؤمنين....« سپس در ادامه می گويد كه او می خواهد به وطن خودش بازگردد و نفس های 
مرده را احيا كند و به خاطر همين از من درخواســت اجازه نامه كرد و من كه او را شايسته اين اجازه می دانم. 
در پايان به او اجازه نامه نقل روايت هم می دهد. شيخ زين العابدين مازندرانی هم برای سيگارودی به صورت 
همزمان اجازه نامه اجتهاد و اجازه نامه نقل روايت، صادر كرده است و از جلدهای مختلف تأليفات او در فقه و 
اصول ياد كرده است و آنها را در باالترين رتبه دانسته است و اين اجازه نامه به تاريخ ماه شعبان 1294ق امضا 
شده است. آيت اهلل سيگارودی در سال 1294ق به ايران بازگشت و در شهر رشت سكونت گزيد و به هدايت 
و ارشاد مردم پرداخت. او از علمای فعال در عصر مشروطه بود؛ به طوری كه در انتخابات اولين دوره مجلس 
شورای ملی، او به عنوان نماينده علمای گيالن انتخاب شــد ولی خودش نپذيرفت. در تلگرافی كه بعد از فتح 
رشت به تاريخ 9صفر 1327ق، علمای رشــت خطاب به دولت مبنی بر لزوم بازگشت مشروطه و پذيرفتن 
سپهدار تنكابنی به عنوان حاكم نوشتند، امضای آيت اهلل سيگارودی هم پای آن نامه وجود دارد. )آيت اهلل شيخ 
محمدعلی سيگارودی، حقايق االصول، نسخه خطی، ربيع االول 1293ق، تمامی صفحات؛ نسيم شمال، 12صفر 

1327ق، ش27، ص4؛ ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59.( 
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به دليلی عذر خواست. نفر بعدی »شيخ رضا خميرانی«1 بود كه او نيز نپذيرفت. نفر بعدی 
آيت اهلل »آقامير بحرالعلوم«2 بود كه او اين مسئوليت را پذيرفت و نماينده علمای گيالن در 
اولين دوره مجلس شورای ملی شد. گفتنی است كه آقامير بحرالعلوم از علمايی است كه از 

نظر فكری، قرابت كاملی با آيت اهلل خمامی داشت.3 
انتخابات اصناف: هفده صنف شهر رشت شيخ حســن حسام االسالم را از طرف خود 
انتخاب كردند. او روزها منبر می رفت و جمع زيادی از مشــروطه خواهان در پای منبرش 

حاضر می شدند. وی درباره مشروطه و محسنات آن صحبت می كرد.4 
انتخابات تجار: مجالس متعددی در خانه های تجار رشت برگزار شد و جلساتی هم در خانه 
آيت اهلل خمامی و دارالحكومه برگزار شد ولی نتيجه ای در پی نداشت. سيد حسن تقی زاده كه 
هنوز به نمايندگی آذربايجان در مجلس انتخاب نشده بود، در اين ايام طی سفری كه به مناطق 
قفقاز داشت، در روز 29مهر 1285 5 به رشت وارد شد تا به تهران برود. او خود در يكی از اين 

جلساتی كه برای انتخاب نماينده تجار برگزار شده بود شركت كرده و نظراتی هم داده بود: 
ورود ما به رشت در روز ســوم ماه رمضان )1324ه ق( بود. شب همان 
روز تجار رشت جلسه ای داشتند. در يكی از تيمچه ها برای انتخاب وكالی 
رشت به مجلس شورا. صاحب منزل ما كه در آنجا دعوت داشت، مرا هم 
همراه خود برد و در آنجا مذاكرات زيادی راجع به انتخابات وكيل به عمل 
آمد كه شرح آن طوالنی می شــود. همين قدر معلوم شد كه مدتی است 

1. شيخ محمدرضا خميرانی از علمای برجسته رشت بود كه در نجف نزد آيت اهلل ميرزا حبيب اهلل رشتی تحصيل 
كرد و در همان نجف به تدريس دروس دينی پرداخت و فضاليی از درسش تربيت شدند. سپس به رشت بازگشت 
و به انجام امور دينی از قبيل اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم و ترويج احكام الهی اشتغال ورزيد. او از علمای فعال 
در عصر مشروطه بود؛ به طوری كه در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی، به عنوان نماينده علمای گيالن 
انتخاب شد ولی نپذيرفت. او در ســال 1339ق برای زيارت حضرت فاطمه معصومه)س( به قم مسافرت كرد و 
در همان جا درگذشت و پيكرش در همان شهر مدفون گرديد. در آرشيو سازمان كتابخانه ملی ايران، نسخه خطی 
كتاب بدائع االصول ميرزا حبيب اهلل رشتی وجود دارد كه در ابتدای آن نام شيخ محمدرضا خميرانی درج شده است 
و اين نسخه متعلق به او بوده و بعيد نيست كه به خط خميرانی باشد. )آيت اهلل ميرزا حبيب اهلل رشتی، بدائع االصول، 
نسخه خطی، احتماالً به خط شــيخ محمدرضا خميرانی، تمامی صفحات؛ آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر فی القرن 
الرابع عشر، تحقيق: عبدالعزيز طباطبايی و محمد طباطبايی بهبهانی، دارالمرتضی للنشر، مشهد، دوم، 1404ق، ج2، 
ص728؛ عبدالحسين جواهركالم، تربت پاكان قم؛ شرح حال مدفونين در سرزمين قم، قم، انصاريان، 1382، ج2، 

ص725؛ ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59.( 
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص21-39. 
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59؛ مجلس، س1، ش23، 19ذی القعده 1324ق، 

ص4. 
4. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان. 

5. مطابق 3رمضان 1324ق. 
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جمع می شوند و راه حلی آسان برای انتخاب وكيل پيدا نمی كنند و بيشتر 
به همديگر تعارف می كردند. من چند كلمه، به طريقه اين كار در ممالك 
خارجه صحبت كردم. اتفاقاً خيلی مؤثر و مورد پسند آنها واقع شد و طريقه 

صحيح اخذ آرا را به كار بستند.1 
همين مسئله باعث شد كه يكی از همفكران تقی زاده، به عنوان نماينده تجار رشت انتخاب 
گردد و مخالفت های زيادی را از سوی ساير تجار برانگيزد و برای انتخابات تجار اختالفات 
شديدی رخ داد. در مجلســی كه در خانه يكی از تجار به نام »محمداسماعيل وكيل التجار 
اردبيلی« منعقد شد، بحث بين تجار تبريزی ســاكن رشت و تجار رشتی باال گرفت. حاجی 
زين العابدين حاتم از تجار رشتی می گفت كه »دخالت چند نفر از كسبه تبريز كه به رشت 
آمده اند و در بازار حجره گرفته اند و خودشان را تاجر معرفی می كنند به حيثيت ما برمی خورد 
و ما دخالت آنها را قبول نداريم.« در نهايت با اختالفات بسيار، محمد يزدی، كه از اين زمان 

به »وكيل التجار«2 معروف شد، انتخاب گرديد.3 

1. سيد حسن تقی زاده، همان، ص54. 
2. محمد يزدی معروف به »وكيل التجار« از تجار و ثروتمندان گيالن بود. پدرش محمدحسين يزدی از بازرگانان مقيم 
رشت بود كه با مناطق قفقاز تجارت می كرد و نمايندگی تجارتخانه امين الضرب را در بادكوبه داشت. پسرش محمد در 
بادكوبه سال ها زيست و در آنجا به تحصيل زبان های روسی و تركی پرداخت و تحت تأثير آموزه های سوسيال دموكراسی 
قفقاز قرار گرفت. او در حدود سی سالگی به رشت بازگشت و با تندروترين مشروطه خواهان سكوالر رشت همراه شد و 
نماينده دوره اول و دوم رشت در مجلس شورای ملی گرديد. او در جريان به توپ بستن مجلس، به خراسان تبعيد شد 
اما پس از مدتی به بادكوبه بازگشت و با كريم خان رشتی برای جلب نيروهای قفقازی تالش كرد. برای از ميان برداشتن 
مخالفين  از هيچ راهی ابا نداشت. به همين خاطر با همدستی ميرزاكريم خان رشتی و ساير اعضای كميته ستار، مجتهد بزرگ 
رشت آيت اهلل خمامی را به كشتن تهديد كرد. بعد از مدت كوتاهی آيت اهلل خمامی به دست همين گروه ترور ناموفق شده و 
سپس به شهادت رسيد. بزرگان ديگری همچون عالم مهذب و اخالقی رشت آيت اهلل شيخ علی فومنی به دست همين گروه 
به وضع فجيعی به شهادت رسيد. وكيل التجار در نهايت در 16اسفند 1289ش )6ربيع االول 1329ق( در مجلس شورای 
ملی درگذشت. دو پسرش نام خانوادگی »كشاورز« را انتخاب كردند و در اقدامات ضد دينی، ادامه دهنده راه پدر بودند. 
پسر بزرگش، كريم كشاورز سال ها در خدمت ماركسيسم بود و فعاليت های چشم گيری در مسير ترويج ماركسيسم در 
ايران انجام داد ولی در اواخر عمر تغيير قبله داد و ليبرال شده و به عضويت تشكيالت فراماسونری درآمد و از مترجمين 
مشهور عصر پهلوی  دوم بود كه در 18آبان 1365 درگذشــت. فرزند ديگرش هم فريدون كشاورز از باسابقه ترين 
كمونيست های ايرانی و از مؤسسين حزب توده بود كه در كابينه ائتالفی قوام در سال 1325 وزير فرهنگ بود. از ديگر 
شخصيت های اين خانواده می توان به هوشنگ نهاوندی اشاره كرد كه نوه دختری وكيل التجار است. او پست های متعددی 
در رژيم پهلوی به عهده داشت و به ديكتاتور خدمت می كرد. پست های او آجودان كشوری شاه، رئيس دفتر مخصوص 
فرح پهلوی، وزير آبادانی و مسكن، وزير علوم و آموزش عالی بوده است. او هم اكنون زنده است و در پناه كشورهای غربی 
به توطئه پردازی عليه جمهوری اسالمی مشغول است. )فريدون آدميت، فكر دموكراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت 
ايران، تهران، گستره، 1388، ص23؛ كيوان پندی، رشــت در آيينه تاريخ، رشت، كتيبه گيل، 1387، ص253-352؛ 
عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطالعات، 1387، ج2، ص517-510؛ جهانگير سرتيپ پور، نام ها 
و نامدارهای گيالن، رشت، گيلكان، 1371، ص189؛ عبدالفتاح فومنی، تاريخ گيالن و نقش گيالن در نهضت مشروطيت 
ايران، عطاءاهلل تدين )مقدمه و تصحيح(، تهران، فروغی، 1353، ص234-233؛ فراماســونرها، روتارين ها و الينزهای 

ايران1357-1333، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1377، ص377.(
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59-60. 
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اما مخالفت ها با انتخاب محمد يزدی 
تا مدت ها ادامه داشــت و تجار بزرگ 
رشت، او را به رســميت نمی شناختند. 
در روز 18آذر 1285 1 عــده زيادی از 
كسبه و تجار رشــت تلگرافی به تهران 
ارسال كردند و خواهان عزل محمد يزدی 
وكيل التجار شدند. از آنجا كه وكيل التجار 
از نظر فكری با مشــروطه خواهان تندرو 
هماهنگ است، جواب مناسبی به مخالفين 

داده نشد.2 
تنها يك هفته بعد از رفتن وكيل التجار به تهران، در روز 18دی 1285 3 دويســت نفر از 
كسبه و تجار رشــت در مخالفت با وكيل التجار در تلگرافخانه متحصن شدند و به مجلس 
شورا تلگراف كردند. ولی باز جواب درخوری داده نشد. آنها در تلگرافخانه متحصن شدند تا 

باألخره جوابی داده شود؛ اما روز بعد به خاطر فوت مظفرالدين شاه متفرق شدند.4 
در 7اســفند 1285 5 كه محمد وكيل التجار در تهران بود، بسياری از تجار رشت هنوز از 
انتخاب او ناراضی بودند و خواهان عزل وی و انتخاب »حاجی داود تاجر رشتی«6 بودند. تاجر 
ديگری به نام »ميرزا ربيع خان طايفه« كه احتمال انتخاب وی نيز می رفت، از كانديداتوری 
استعفا داد. در نهايت با پيگيری ساير نمايندگان سكوالر مجلس، وكيل التجار در جايگاهش 
باقی ماند و تالش های مخالفينش به جايی نرســيد. تا مدت ها ماجرای اعتراض به انتخاب 

وكيل التجار وجود داشت و به صورت های مختلفی بروز می كرد.7 
چند روزی از انتخابات مجلس شورای ملی در رشــت می گذشت ولی ميرزا صالح خان 
»وزير اكرم« حاكم گيالن ميل نداشت كه نمايندگان منتخب به طرف تهران بروند.8 او كه با 

1. مطابق 22شوال 1324ق- 9دسامبر 1906م.
2. همان، ص61.

3. 23ذی القعده 1324ق- 8ژانويه 1907م. 
4. همان.

5. 13محرم 1325ق- 26فوريه 1907م.
6. حاجی داود از تجار سرشناس بازار رشت و داماد شيخ حسن خمامی- از علمای رشت- و پدر ابراهيم پورداوود 

و مهدی داوودی و محمدعلی داودزاده بود. 
7. همان، ص62.
8. همان، ص60.

آیــت اهلل »آقـامیــر بحــرالعــلــوم« 
از معدود نمایندگانی بود که با فعالیت 
مشروطه خواهان سکوالر مخالف بود و با 
آیت اهلل خمامی از نظر فکری نزدیک بود 
و آیت اهلل خمامی نیز به او عنایت ویژه 
داشت. ولی مشروطه خواهان سکوالر تاب 
حضور کسی که خواسته علما را پیگیری 
کند نداشتند و در صدد بودند تا او را از 
مجلس بیرون کنند. تلگراف مغرضانه وزیر 
اکرم حاکم گیالن این بهانه را به آن دسته 

داد تا با بحرالعلوم به مقابله برخیزند
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سكوالرها همفكر بود شرايط مسافرت نمايندگان به تهران را فراهم نكرد و تلگرافی به پايتخت 
فرستاد و در آن ادعا كرد كه انتخاب بحرالعلوم، خالف آيين نامه انتخابات بوده است. 

آيت اهلل »آقامير بحرالعلوم« از معدود نمايندگانی بود كه با فعاليت مشــروطه خواهان 
ســكوالر مخالف بود و با آيت اهلل خمامی از نظر فكری نزديك بود و آيت اهلل خمامی نيز به 
او عنايت ويژه داشت. ولی مشروطه خواهان ســكوالر تاب حضور كسی كه خواسته علما را 
پيگيری كند نداشتند و در صدد بودند تا او را از مجلس بيرون كنند. تلگراف مغرضانه وزير 
اكرم حاكم گيالن اين بهانه را به آن دسته داد تا با بحرالعلوم به مقابله برخيزند. در روز 9دی 
1285ش1 نمايندگان سكوالر با قرائت تلگراف وزير اكرم در مجلس، اعتبارنامه بحرالعلوم 

را مخدوش دانستند. متن تلگراف به اين شرح بود: 
از رشت به طهران. پنجشنبه 11ذيقعده الحرام2 

حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد آقاي صدر اعظم 
روحي فداه!

منتخبين رشت تمام شــده، همين ماه حركت مي كنند. آقايان علما هم 
يك شب، خانه شريف العلماء جمع شده، جناب حاجي بحر العلوم را انتخاب 
كرده اند. ولي طالب مي گويند اين انتخاب از روي نظامنامه نشده. توي خود 
علما و طالب در خصوص منتخبين نفاق است. اگر مي فرماييد همين طور 
جناب حاجي بحرالعلوم را روانه كنم يا اينكه به طبيعت خودشان واگذارم 

هر وقت خواستند وكيل تعيين نموده بفرستند؟
چاكر، صالح3
اين تلگراف باعث صحبت های زيادی درباره حاجی بحرالعلوم شد تا جايی كه نمايندگان 
سكوالر، خواهان رد اعتبارنامه اش شدند. در ادامه يكی از نمايندگان مجلس گفت: »خوب 
است آقايان از جناب حاجي خمامي استفسار كنند كه حاجي بحرالعلوم ترتيب انتخابش به 

چه نحو بود؟ چون در آنجا چند نفر خائن و مفسد هستند كه اغتشاش مي كنند.«4 
آيت اهلل سيد محمد طباطبايی تحت تأثير فضای متشنج مجلس توسط سكوالرها، چنين 
پاســخ داد: »كراراً نوشته شــده و بعضي جواب دادند كه انتخاب او ]بحرالعلوم[ بر خالف 

1. مطابق 14ذی القعده 1324ق. 
2. مطابق 6دی 1285ش. 

3. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده1324ق، ص40؛ مجلس، س1، ش23، 19ذی القعده 
1324ق، ص4؛ ناظم االسالم كرمانی، همان، ج4، ص45. 

4. مذاكرات مجلس شورای ملی، همان. 
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نظامنامه است.«1 
مشــروطه خواهان ســكوالر كــه 
حاجی بحرالعلــوم را نماينده آيت اهلل 
خمامی دانستند شروع به مقابله با وی 
نمودند. آنها از هر راهی كه بتوانند سفر 
بحرالعلوم را به تأخير اندازند استفاده 
كردند.2 ســكوالرها درصدد بودند تا 
رفتن بحرالعلوم بــه تهران را به تأخير 
بيندازند يا او را منصرف كنند ولی به هر 
حال جنجال مشروطه خواهان سكوالر 
در رشت باعث نشــد كه بحرالعلوم از 
رفتن به تهران منصرف شود. او صبح 
روز10دی 1285 3 با كالسكه پُستی راهی تهران شد. سه روز بعد اعتبارنامه اش در مجلس 

اول شورای ملی قرائت شد و به عنوان نماينده علمای گيالن در مجلس پذيرفته شد.4 
آيت اهلل مال محمد خمامی، پس از اين انتخابات، در روز 19دی 1285 5 با فرستادن تلگرافي 
به حضرات طباطبايي و بهبهاني صحت اين انتخــاب را تأييد نمود و اعالم كرد كه نماينده 

گيالن از صنف علما انتخاب گرديده و به سوي آنها روانه شده است: 
حضور مبارك حضرت حجت  االسالم آقاي آقا سيد محمد ]طباطبايی[ 

و آقاي آقا سيد عبداهلل ]بهبهانی[- دام ظلهما!
از طرف دعاگويان علمای گيالن جناب مستطاب آقاي حاج  بحرالعلوم - 

1. همان.
2. رابينو از كنسولگری انگليس در رشــت به مشروطه خواهان ســكوالر خط فكری می داد و درباره آيت اهلل 
بحرالعلوم چنين می گويد: »چون ]بحرالعلوم[ از يك طرف به واســطه جزئی تصرفاتی كه در چند ذرع قبرستان 
آقافخرای جنب خانه خودش كرده بود و طرف بی ميلی علمای نجف واقع شده بود... و ]نيز[ مردم به واسطه استبداد، 
سوءظنی درباره او برده بودند، خواستند او را از حركت مانع شوند.« )ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، 
همان، ص61-60.( سكوالرها دنباله همين مسئله را گرفتند و با آن عليه بحرالعلوم جنجال آفريدند. اين مسئله 
از حد يك جنجال فراتر نرفت چراكه آنها سندی دال بر »غصب زمين گورستان آقافخرا« و دليلی بر »بی اعتنايی 

علمای نجف« ارايه نكردند. 
3. 15ذی القعده 1324ق. 

4. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران )از مشروطه 
تا انقالب اســالمی(، تهران، فرهنگ معاصر، 1390، ص387؛ مذاكرات مجلس شــورای ملی، دوره1، پنجشنبه 

18ذيقعده الحرام  1324ق، ص42. 
5. مطابق 24ذی القعده 1324ق. 

در روز 26آبان 1285 سید محمد واعظ 
رشتی در الهیجان در باالی منبر از عقاید 
بابی ها گفت و آنها را نقد کرد. او از 
سرسپردگی بابی ها به دولت های استعمارگر 
نیز گفت. بعد از پایان مراسم وقتی داشت 
به سوی خانه برمی گشت عده ای به او 
حمله کردند و به او کتک مفصلی زدند. 
خبر به مال محمد خمامی در رشت رسید 
و او عده ای از افراد مورد اعتماد خود را 
به همراه تعدادی از مأموران دولتی برای 
تحقیق به الهیجان فرستاد. پس از تحقیق 
و تفحص »اکرم السلطان« حاکم الهیجان 

مقصر شناخته  شده و بی درنگ عزل شد



22
3

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

سلمه اهلل- منتخب ]شده[ و ]به سوی تهران[ حركت كرده  اند و از خداوند 
متعال تأييد ايشان و وكالی مجلس ملي مركزي را خواهانيم. 

حاجي خمامي و امام  جمعه1 و سايرين2
همچنين تلگراف ديگری از جانب عموم علمای گيالن به آيت اهلل طباطبايی به اين شرح 

فرستاده شد: 
از طرف عموم علما رشت به عنوان جناب آقای طباطبايی! 

جناب آقای بحرالعلوم از طرف دعاگويان، منتخب و روانه شدند. متوقع 
مايه افتخار و سرافرازی هستند.3

بحرالعلوم رشتی در تهران، رابط ميان آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری و آيت اهلل خمامی بود 
و در مجلس از حاميان جدی تفكرات اين دو مجتهد بزرگ بود و اين مســئله بعدها باعث 

1. آيت اهلل ميرزا جعفر امام جمعه فرزند آيت اهلل ميرزا محمدعلی خشكبيجاری بود و بعد از فوت پدر در سال 
1309ق، پسرش ميرزا جعفر كه او هم مجتهدی برجســته بود، امام جمعه رشت گرديد و در مسجد جامع بازار 
به اقامه نماز جمعه می پرداخت. او در زمان مشــروطه، فعاليت های زيادی در حمايت از آن انجام داد و در روز 
30آذر 1286 )مطابق 16ذی القعده 1325ق(، همراه با عده ای ديگر از علمای رشــت، تلگرافی به نجف نوشت و 
سؤال كرد كه نسبت به مشروطه چه كنيم؟ در روز 9صفر 1327ق در زمان انحالل مجلس شورای ملی به دست 
محمدعلی شاه، امام جمعه و جمعی از علما و معاريف رشت، طی تلگرافی كه به صدراعظم وقت مخابره كردند، از او 
خواستند كه ضمن به رسميت شناختن سپهدار تنكابنی به عنوان والی گيالن، مجلس شورای ملی هم استقرار يابد. 
در روز 22صفر 1330ق در مكاتبه سفارت روسيه تزاری با دولت ايران، درخواست شده بود كه عده ای از افراد 
فعال در مشروطه در رشــت و بندر انزلی كه از جمله آنها امام جمعه رشت بود، به مدت پنج سال از گيالن تبعيد 
شوند و اين تبعيد انجام شد. آيت اهلل ميرزا جعفر امام جمعه در حدود سال 1333ق درگذشت و جناب آيت اهلل شيخ 
يوسف نجفی جيالنی، شعری را در وصف او سرود كه بسيار زيبا است و حكايت از جايگاه علمی و ادبی امام جمعه و 
محبوبيت او در ميان مردم و روحانيت دارد. دو بيت از آن به اين ترتيب است: »حامی به شريعت مطهر، تا گشته 
جناب شيخ جعفر/ گيالن به شكوفه اش معطر، گردون ز وجود او منور/ بر جمله امام و شيخ االسالم، استاد فحول و 
فخر اعالم/ صفرند ديگران و اوست بر محوره فنون محور«. امام جمعه فرزند فاضلی به نام ميرزا مهدی داشت كه 
بعد از او امام جمعه رشت شد و در مسجد جامع رشت، به اقامه نماز جمعه پرداخت. ميرزا مهدی سومين و آخرين 
نفر از اين خانواده بود كه امام جمعه شد و در زمان رضاشاه به خاطر آتش سوزی بنای مسجد جامع و مدرسه جامع 
رشت، نماز جمعه هم برای مدتی تعطيل شد. بازماندگان آيت اهلل ميرزا محمدعلی امام  جمعه نام خانوادگی »جامعی« 
را انتخاب كردند. همسر ميرزا جعفر امام جمعه، خانم سيده زهرا بود كه در روز 1شوال 1360ق )مطابق 30مهر 
1320( در رشت درگذشت و در صحن حرم حضرت معصومه)س( در قم مدفون شد. حاصل اين ازدواج به نام 
مريم كه همسر محمود رضا طلوع بود، در روز يكشنبه 13ارديبهشت 1326 در رشت درگذشت و در كنار مادر و 
همسرش در صحن حرم حضرت معصومه)س( مدفون شد. همسرش »محموِد رضا« معروف به طلوع فرزند حاج 
آقا رضای مجتهد رشتی بود و نشريه طلوع را در رشت منتشر می كرد و در زمان رضاشاه يك دوره نماينده مجلس 
بود و در روز 15دی 1319 درگذشت. )ابراهيم فخرايی، مشاهير گيالن، بازخوانی و ويرايش: هادی ميرزانژاد موحد، 
با همكاری غالمرضا فروتن، رشت، فرهنگ ايليا، 1394، ص39؛ آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر، ج4، ص1366؛ 
ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص30؛ آيت اهلل شــيخ يوسف نجفی جيالنی، ديوان فانی، 
تهران، ناشران: محمد و علی و حسن نجفی جيالنی، تير1363، ص196-195؛ حكمت، س16، ش904، 15محرم 
1326ق، ص4؛ نسيم شمال، ش27، 12صفر 1327ق، ص4؛ احمد كسروی ، تاريخ هجده ساله آذربايجان، تهران، 

اميركبير، 1383، ص473-475.( 
2. ناظم االسالم كرمانی، همان،  ج4، ص58. 

3. همان. 
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درگيری های زيادی ميان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان گرديد. 
در روز 7دی 1285 1 عده ای از مردم الهيجان تلگرافی به نخســت وزير ارسال كردند و 
درخواست كردند كه يك نفر از شش نماينده گيالن، از اين شهر انتخاب شوند. تلگراف از 

اين قرار بود: 
حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اجل اشرف اكرم آقای صدر 

اعظم مدظله العالی! 
حسب االمر از طرف ايالت جليله مقرر شده كه شش نفر وكيل از طرف 
عموم اهالی الهيجان به رشت حضار شوند و شش نفر منتخبين كه بايد به 
مركز كل بفرستند معين شده. الهيجان از محال بزرگ گيالن است، سابق 

هم پايتخت گيالن بوده، در شهر و ده جمعيت زياد دارد. 
عرض و استدعای همگی آن است از شش نفر وكيل كه بايد به مجلس 
ملی طهران بفرســتند يك نفر بايد از اهالی الهيجان باشد. اهالی الهيجان 
شش نفر منتخب و تمام اهالی از علما و اعيان و كسبه اتفاق نموده اند يك نفر 
وكيل كه بايد از طرف اهالی الهيجان... باشند جناب آقا ميرزا هادی خان 
معروف به »دبير الهيجان« اســت كه مرد كامل و با اطالع از قانون ملت 
و دولت و خيرخواه صحيح است. اســتدعا داريم از كارگزاران مبارك امر 
بفرمايند يك نفر از شش نفر وكالی ملی گيالن، معزی اليه باشد. همين طور 
هم همه اهالی به ايالت جليله گيالن تلگراف نموده اند و ايشــان هم امضا 

نمايند. 
عموم علما و اعيان و تجار و كسبه الهيجان2

اين درخواست از سوی مجلس شورای ملی پذيرفته شد و »ميرزا هادی خان دبير رسائل 
الهيجی«3 به عنوان نماينده الهيجان در مجلس و چهارمين نماينده گيالن انتخاب شد. 

1. مطابق 12ذی القعده 1324ق.
2. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده 1324ق، ص40. 

3. ميرزا هادی خان الهيجی معروف به »دبير رسائل« از كارمندان دولتی الهيجان بود. در جريان انتخابات اولين 
دوره مجلس شورای ملی در گيالن، اهالی الهيجان در 12ذی القعده 1324ق به مجلس شورای ملی نامه ای نوشتند 
و درخواســت كردند كه وی به عنوان نماينده الهيجان انتخاب شود. اين درخواست پذيرفته شد و وی به مجلس 
راه يافت و تا زمان به توپ بســتن مجلس نماينده اين مجلس بود. )عطاءاهلل فرهنگ قهرمانی،  اسامي نمايندگان 
مجلس شوراي ملي از آغاز مشــروطيت تا دوره 24 قانون گذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دوره، مجلس 
شورای ملی، چاپخانه مجلس شورای ملی، 1356، ص10؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران، همان، ص710؛ 
مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده 1324ق، ص40؛ ابراهيم اصالح عربانی، كتاب گيالن، تهران، 

گروه پژوهشگران ايران، 1384 ج1، ص669.( 
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وكيل التجار در 17دی 1285 1 و حسام االسالم وكيل ديگر رشت در 18 دی 1285 2 راهی 
تهران شدند.3 بدين ترتيب با تأكيدات مجتهد رشت، چهار نفر از شش نماينده گيالن انتخاب شده 
و راهی مجلس شورای ملی شدند. دو نماينده ديگر، بعد از مدتی انتخاب شدند و به مجلس رفتند. 

عزل وزیر اکرم
شايعاتی در فضای رسانه ای گيالن می چرخيد و بازتاب هايی در گيالن داشت. در حدود 
روز 24آبان 1285 4 به اهالی گيالن خبر رسيد »وزير اكرم« از حكمرانی گيالن بركنارشده 
و عبدالمجيد خان عين الدوله، منصوب شده است. اين مســئله باعث ناراحتی مردم شد و 
تلگراف های متعددی به تهران ارسال كردند و خواستار لغو اين مسئله شدند. اصل خبر از 
سوی دولت تكذيب شد و باعث خوشحالی مردم گشــت. در روز 7آذر 1285 5 در رشت 
شايعه شد كه عضدالسلطان مجدد به حكومت گيالن فرســتاده خواهد شد. مردم دوباره 
ناراحت شده و از تهران لغو اين مسئله را درخواست كردند. آنها از شاه خواستند كه از بستگان 

نزديك خود، كسی را برای حكمرانی گيالن نفرستند. اين خبر هم تكذيب شد.6 
در روز 13آذر 1285 7 مشروطه خواهان رشت برای اينكه متشكل شوند درصدد ايجاد يك 
هسته نظامی درآمدند. آنها صد دست لباس نظامی تهيه و به تعداد صد نفر نيروهايی آماده 

كردند و هر روز تمرين نظامی می نمودند و هزينه مالی آن به عهده هيئت مخصوصی بود.8 
در روز 26آبان 1285 9 سيد محمد واعظ رشــتی10 در الهيجان در باالی منبر از عقايد 

1. مطابق 22ذی القعده 1324ق.

2. مطابق 23ذی القعده 1324ق.
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص61. 

4. مطابق 15نوامبر 1906م. 
5. مطابق 28نوامبر 1906م.

6. همان، ص1.
7. مطابق 4دسامبر 1906م. 

8. همان.
9. مطابق 17نوامبر 1906م. 

10. حجت االسالم والمسلمين سيد محمد واعظ رشتی فرزند سيد ابوالقاسم روضه خوان از علمای مشروعه خواه 
گيالن بود. او فوق العاده خون گرم و پرحرارت بود و منبرهايش شور و حرارت زيادی به پا می كرد. در جريان تحصن 
اعتراض آميز جمع كثيری از مردم رشت در منطقه ناصريه، سيد محمد واعظ، خطيب اين جمع بود كه در جلسات 
سخنرانی مردم را با نظرات علما آشنا می كرد. او سال ها بعد از مشروطه زنده بود و به تبليغ دين در گيالن مشغول 
بود. او به خاطر فشار منبر در سال 1311 )1351ق( دچار سكته قلبی شده و وفات كرد. مزارش در قبرستان حاج 
شيخ عبدالكريم )نو( قم قرار دارد. )ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص1 و 67؛ حسن شمس 

گيالني، تاريخ علما و شعرای گيالن، تهران، كتابفروشي و چاپخانه دانش، 1327، ص127.( 
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بابی ها گفت و آنها را نقد كرد. او از سرسپردگی بابی ها به دولت های استعمارگر نيز گفت. بعد 
از پايان مراسم وقتی داشت به سوی خانه برمی گشت عده ای به او حمله كردند و به او كتك 
مفصلی زدند. خبر به مال محمد خمامی در رشت رسيد و او عده ای از افراد مورد اعتماد خود 
را به همراه تعدادی از مأموران دولتی برای تحقيق به الهيجان فرستاد. پس از تحقيق و تفحص 

»اكرم السلطان« حاكم الهيجان مقصر شناخته  شده و بی درنگ عزل شد.1 
اوضاع گيالن به هم ريخته شده بود و حاكم توانايی جمع كردن اوضاع رشت را نداشت. 
در روز 30آذر 1285 2 خبر رسيد كه مشروطه خواهان گيالن، حاكم را تهديد كرده اند كه 
اگر پسرش »ساالر اكرم« از گيالن نرود دارالحكومه را با بمب، خراب خواهيم كرد! حاكم 
به قدری از اين تهديدها ترسيده كه پسرش را با يك بهانه ای راهی تهران كرد و صد تومان 
پول هم برای تهديدكنندگان فرستاده. حاكم می گويد: »ديگر من حاكم، نيستم و كسی حرف 
مرا نمی خواند. تخمينًا 18000 تومان از ماليات باقی مانده كه وصولش از عهده من، خارج 

است.«3 
مظفرالدين شــاه در روز 14ذی القعده 1324ق )9دی 1285( بر متن قانون اساســی 
مشــروطيت، امضا كرد و چند روز بعد در روز 24ذی القعــده 1324ق )19دی 1285( 
درگذشت. اين خبر به رشت رسيد و سه روز عزای عمومی برقرار شد. بازار رشت برای سه 
روز بسته شد و در مساجد، مجالس ختم منعقد شد و وزير اكرم برای مجلس ختم به مسجد 
جامع رشت رفت. عده ای از مشروطه خواهان سكوالر از اين فرصت استفاده كرده و در مسجد 
صفی تجمع كردند و عليه دين و روحانيت سخنرانی كردند و همه درگير مراسم عزای شاه 

بودند و كسی متعرض آنان نشد.4 
محمدعلی شاه، به عنوان شاه جديد در اولين روزهای ذی الحجه 1324ق تاجگذاری و اعالم 
جشن و شادمانی در سراسر كشور كرد ولی مشــروطه خواهان رشت جشن نگرفتند. آنان 
مطمئن نبودند كه شاه جديد با مشروطه همراهی كند. مشروطه خواهان گيالنی منتظر بودند 
تا مجلس شورای ملی اعالم كند كه می توانند جشن بگيرند. آيت اهلل سيد محمد طباطبايی 
از رهبران مشروطه در تهران، تلگرافی به رشت فرستاد و اعالم كرد كه می توانند جشن و 

1. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص1. 
2. مطابق 21دسامبر 1906م. 

3. همان، ص2. 
4. همان، ص61. رابينو در اين زمينه می نويسد: »در مسجد صفی، مجاهدين نطق ها به ضد مالها و اوضاع قديمه 

مملكتی كردند و كسی متعرض آنها نشد.« )همان، ص61.( 
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شادمانی برگزار كنند. آن وقت در گيالن هم 
جشن گرفتند.1 

فعاليت انجمن های مخفی در رشت باعث 
مختل شــدن امور و عدم امنيت شهر شده 
بودند. وزير اكرم چنــد بار به تهران تلگراف 
ارسال كرد كه حتی نمی تواند امنيت خودش 
را تأمين كند و درخواست امنيت برای خودش 
كرده بود! نيز تلگراف های متعددی از سوی 
مردم رشــت به پايتخت مبنی بر شكايت از 
وزير اكرم حاكم گيالن می رسيد. ناتوانی وزير 
اكرم در اداره منطقه باعث شد تا از سوی شاه 

قاجار، مالمت و در روز 9بهمن 1285 2 عزل شود. او به خاطر قرض های بسياری كه در رشت 
داشت، نتوانست حركت كند و مدتی در رشت معطل همين مسئله بود و از حاج مال محمد 
خمامی درخواست كرد پولی قرض بگيرد ولی آيت اهلل خمامی حاضر نشد به او پولی بدهد. 

در نهايت از شريعتمدار، دو هزار تومان قرض گرفت.3
نمايندگان تبريز در اولين دوره مجلس شورای ملی، برای رفتن از تبريز به تهران، به رشت 
رفتند. آنها همشهريان و دوستان حاكم گيالن بودند و برادرش ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله 
باغميشــه ای هم در ميان نمايندگان تبريز بود. خبر عزل وزير اكرم كه به آنها رسيد، مايه 
ناراحتی و پريشانی آنها شد. در رشــت برف هم آمده بود و كسی در انزلی به استقبال آنها 
نرفت. در همين ايام از صندوقخانه وزير اكرم، اموال گران قيمتی دزديدند و همين مسئله 
به حال پريشان او افزود و باعث پريشــانی تبريزی ها هم گرديد. در نهايت وزير اكرم در 
روز 15بهمن 1285 )21ذی الحجه 1324ق- 5فوريه 1907م( به بهانه اينكه می خواهد با 
نمايندگان تبريز ديداری كند به سمت بيرون شهر رفت و با كالسكه پستی به طرف تهران 
حركت كرد. همچنين سه نفر از نمايندگان تبريز يعنی مستشارالدوله، ميرزا ابراهيم  آقا و 
حاجی ميرزا آقا بدون اطالع دادن به بقيه، با درشكه كرايه ای راهی تهران شدند. روز بعد 

1. همان، ص62؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره 
انقالب مشروطه ايران، همان، ج1، ص24. 

2. مطابق 29ژانويه 1907م. 
3. ه.ل. رابينو، مشــروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان، ص3؛ احمد بشــيری )به كوشش(، كتاب آبی: 

گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايران، همان. 

فعالیت انجمن های مخفی در رشت 
باعث مختل شدن امور و عدم امنیت 
شهر شده بودند. وزیر اکرم چند بار 
به تهران تلگراف ارسال کرد که حتی 
نمی تواند امنیت خودش را تأمین کند 
و درخواست امنیت برای خودش کرده 
بود! نیز تلگراف های متعددی از سوی 
مردم رشت به پایتخت مبنی بر شکایت 
از وزیر اکرم حاکم گیالن می رسید. 
ناتوانی وزیر اکرم در اداره منطقه باعث 
شد تا از سوی شاه قاجار، مالمت و در 

روز 9بهمن 1285 عزل شود
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تها
مناسب

شرف الدوله به همراه نمايندگانی كه باقی مانده بودند به سوی تهران حركت كردند.1

نتيجه گيری
مردم گيالن در آخرين ســال های ســلطنت مظفرالدين شــاه قاجار، دوران سختی را 
می گذراندند و تحت فشــار حكام بودند. به دليل بيماری و ناتوانی شاه، حكام محلی آزادی 
عمل بيشتری داشتند و به مردم، فشار بيشتری را تحميل می كردند. در چنين فضايی، برخی 
از مردم گيالن خواهان ايجاد عدالتخانه بودند و در اين مسير تالش هايی كردند و در حرم 
بقعه خواهرامام)س( رشت هم بست نشستند و بيانيه هايی را امضا كردند. روشنفكران در 
كنسولگری انگليس در رشــت بست نشستند و خواهان مشروطه شــدند و عدالتخانه به 

مشروطه تغيير يافت. 
با امضای فرمان مشروطيت توسط شاه، مردم درصدد برآمدند تا برای مجلس شورای 
ملی نمايندگانی را انتخاب كنند. آيت اهلل العظمی خمامی مرجع دينی مردم گيالن، فتوايی در 
تأييد مشروطه صادر كرد و لزوم تسريع در برگزاری انتخابات اولين دوره مجلس شورای 
ملی را يادآور شد. اولين انتخاب ملت ايران با مشكالت و فراز و فرودهای بسياری انجام شد و 
نمايندگان انتخاب شدند و راهی تهران گرديدند. اولين انجمن ايالتی گيالن معروف به انجمن 
رشت با اعضای بسياری تشكيل شد ولی اختالفات بسياری در مسير تشكيل اين انجمن شكل 
گرفت و انجمن های ديگری در رشت شكل گرفت كه هر كدام به نحوی به مشكالت شهر و 
هرج و مرج می افزودند و انجمن چند دفعه با انشعاب هم مواجه شد. اقدامات مردم گيالن 

به ثمر رسيد و حكمران گيالن عزل شد و راهی تهران گرديد. 

1. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان، ص3؛ ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه، همان، 
ص80-82. 


