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شهيد مجتهد خمامی 
و جستارهایی پيرامون نقش علمای گيالن در تأسيس جریان مشروعه خواهی

ميثم عبداللهی1
دکتر مصطفی رستمی

اشاره
گيالن در تاريخ معاصر ايران، يكی از مهم ترين مناطق از حيث فعاليت های سياســی و 
دينی بود و در دوران مشروطه، فعاليت های مردم گيالن به فتح تهران و اعاده مشروطيت 
منجر شد. از همان ابتدای مشــروطه، مردم گيالن فعاليت های پررنگی داشتند كه كمتر 
در منابع تاريخی به آنها توجه شده است. فعاليت مشروعه خواهانه مردم گيالن در همان 
آغاز مشروطه باعث گرديد تا گيالن به يكی از اركان جريان شريعت خواهی در كشور بدل 
شود و حاج مال محمد ُخمامی- مرجع دينی مردم گيالن- به عنوان يكی از سه رهبر جريان 
مشروعه خواهی ايران و از مؤسسين آن در تهران به شمار رود. اكثر علمای گيالن از جريان 
شريعت خواهی در مشروطه حمايت كردند. در اين مقاله به بررسی نقش علمای گيالن در 

1. نويسنده مسئول
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تأسيس جريان مشــروعه خواهی از ماه صفر 1325ق تا ماه رجب همين سال و ذكر وقايع 
آن خواهيم پرداخت. فعاليت های مردم گيالن در قالب جريان شريعت خواهی تا شهادت 
آيت اهلل خمامی به دســت جريان سكوالر غرب پرست، در ســال 1326ق ادامه دارد كه 

پرداختن به آن در اين مقاله ميسر نيست. 
آيت اهلل خمامی كه قبل از شــيخ فضل اهلل نوری توسط يكی از شــبكه های تروريستی 
مشروطه خواهان به نام كميته ستار به شهادت رسيد را بايد در رديف اولين شهدای انتقاد از 

غرب و غرب پرستی و دفاع از استقالل و آزادی ايران به حساب آورد. 

آیت اهلل خمامی، از مشروطه مشروعه تا مشروعه خواهی 
اگرچه آيت اهلل خمامی از مشروطه حمايت می كرد و در حمايت از آن فتوا داده بود ولی 
اين بدان معنا نبود كه از تمام مشروطه  خواهان نيز به صورت مطلق حمايت كرده و انحرافات 
آنها را ناديده بگيرد و با انحرافات مشروطه خواهان كنار آيد. يكی از نقاط اساسی اختالف 
آيت اهلل خمامی با آنها استفاده از هر روش و وسيله برای رسيدن به مقصود بود كه با مرام و 
مشرب اسالمی خمامی سازگار نبود و ايشان نمی پذيرفت كه از هر راهی به نتيجه مطلوب 

برسند بلكه قائل بود كه وسيله هم بايد مشروع باشد. 
اوضاع انجمن ملی رشت و هرج و مرجی كه سراسر گيالن را فرا گرفته بود، از جمله مسائل 
ناراحت كننده ای بود كه آيت اهلل خمامی برای رفع اين مشكالت از گيالن تالش بسياری كرد. 
او تذكراتی به اعضای انجمن و سايرين داد تا جلوی آشوب و اغتشاش را بگيرند و به اوضاع 
رشت سامانی بدهند ولی برخی اعضای انجمن چندان اهتمامی به اصالح امور نداشتند و به 

اين سخنان اعتنايی نمی كردند. 
انجمن های مخفی و آشكار زيادی شكل گرفته بود كه هر كدام به بخشی از اين آشوب ها 
دامن می زدند و مشكالتی برای امنيت و معيشت مردم به وجود می آوردند. انتشار شبنامه ها 
و تهديد مخالفان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه توسط اين انجمن ها از نقاط اصلی اختالف 

مشروعه خواهان با مشروطه خواهان در گيالن بود. 
در 10 فروردين 1286ش1 آيت اهلل خمامی به رغم ميل باطنی برای حل مشكالت مردم 
گيالن، به انجمن رشت رفت و حاضر شد حتی با تندروترين  اعضای اين انجمن كه مسبب 
آشوب های منطقه بودند، گفت وگو كند؛ ولی مشروطه خواهان تندرو، عالقه ای به پرهيز از 
حركت های افراطی نداشتند و بسياری از انقالبيون و مردم را با برچسب ضديت با مشروطه 

1. مطابق 15صفر 1325ق- 30مارس 1907م. 
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از صحنه خارج می كردند. حتی ميرزا محمدرضا حكيمی، رئيس انجمن رشت هم تالشی برای 
حل اين مشكالت نكرد و درگيری های سياسی و داخلی را بر حل مشكالت مردم ترجيح داد. 
آنها نتوانســتند اختالفات را كنار بگذارند و انتخاب دو نفر نماينده مجلس شورای ملی كه 
باقی مانده بود را هم به سرانجام نرساندند. آيت اهلل خمامی كالمش را خيلی ساده در كمال 
احترام به آنها گفت: »ما ضد مشروطه نيستيم، اما وكال و منتخبين خوب می خواهيم.«1 انتقاد 
ديگر آيت اهلل خمامی به انجمن رشت اين بود كه »اين انجمن از هر طبقه، وكيل كافي ندارد 
و از طرف اصناف از همه زيادتر وكيل قبول شده.«2 آنها به تذكرات مجتهد خمامی اعتنايی 

نكردند و حتی بعضی از مشروطه خواهان سكوالر به مجتهد توهين كردند.3 
آيت اهلل خمامی بعد از اين جلسه، به خانه آيت اهلل شيخ علی فومنی رفت و جلسه ای تشكيل 
دادند تا درباره اوضاع جاری گيالن، گفت وگو كنند و در آن آيت اهلل سيد محمد تولمی و چند 
نفر ديگر از علما هم حضور داشتند. شيخ علی فومنی عالمی مهذب بود كه در شهر به اخالق 
و تقوا مشهور بود. عده ای از مشروطه خواهان، دِر خانه شيخ علی را از بيرون قفل كردند تا هم 
توهينی وقيحانه به علمای بزرگ گيالن كرده باشند و هم اسباب خنده خودشان را فراهم كنند!4 
مشــروطه خواهان از فرصت پيش آمده و آزادی ای كه ثمره نهضت مشروطه بود، بايد 
به بهترين شكل ممكن اســتفاده می كردند و به اوضاع شهرها و روستاها و مشكالت مردم 
رسيدگی می كردند، در حالی كه درگيری های سياسی بی فايده و بحث های غيرمفيد تمام وقت 
سران مشروطه حتی اعضای انجمن رشت را گرفته بود و هيچ تالشی برای بهبود وضعيت 
مردم انجام نمی دادند. آنها در مقابل سعی كردند فضايی بسته و استبدادی به نفع جريان خود 
ايجاد كنند و اين بار به اسم مشروطه، استبداد ديگری را سر كار بياورند. آنها هر كسی را كه به 
آنها تذكری می داد با انواع وسايل از سر راه خود برمی داشتند يا بدنام می كردند تا كوچكترين 
صدای انتقادی شنيده نشود. از جمله سعی می كردند كه آن شخص را با تهمت »استبداد« 
از ميدان بيرون بكنند و بارها به خاطر انتقادات آيت اهلل خمامی، با چنين تهمتی ايشــان را 
مورد حمله قرار  دادند. از ديگر راه های از ميدان بيرون كردن اين اشخاص، تهمت وابستگی 
به دولت روسيه بود. رابينو- نايب كنسول انگليس در رشت- در روز 11فروردين 1286 5 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، مشروطه گيالن- آشــوب آخرالزمان، محمد روشن )به كوشش(، رشت، 
طاعتی، 1368، ص6. 

2. همان. 
3. همان. 

4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص4؛ رضا نوزاد )به كوشش(، اخبار گيالن در مطبوعات عصر قاجار، 
رشت، فرهنگ ايليا، 1395، ج2، ص184ـ183.

5. مطابق 16صفر 1325ق- 31مارس 1907م. 
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می نويسد كه مشــروطه خواهان درباره 
آيت اهلل خمامی می گوينــد پنجاه هزار 
منات از قنســول روســيه تــزاری پول 
گرفته است. تهمت پول گرفتن آيت اهلل 
خمامی از روس ها، به قدری ناشيانه بود 
كه حتی رابينوی انگليســی كه سردسته 
افترازنندگان به علمــا بود، اين تهمت را 
رد می كند و تصريح مي كند كه سكوالرها 
براي خــراب  كردن آيــت اهلل خمامی، 
تعمداً چنين نســبتي را بــه او داده اند: 
»براي افتضاح او، مي گويند كه پنجاه هزار 
منات از قنسول روســي گرفته است.«1 
و در نهايت ترور و حذف فيزيكی منتقدان، روشــی بود كه برای اولين بار مشروطه خواهان 
غرب پرست از آن برای ســركوب ديگران اســتفاده كردند و رهبران مردم گيالن نيز از 

سياست های تروريستی آنها در امان نماندند. 

سفر آیت اهلل خمامی به تهران و تالش غرب پرستان در تحریف این سفر 
آيت اهلل خمامی به اين نتيجه رسيد كه داخل رشت نمی توان اوضاع مردم خصوصاً اوضاع 
انجمن رشت را بهبود بخشيد و وضع رشــت روز به روز بدتر خواهد شد. الزم است كه در 
اعتراض به عملكرد انجمن رشــت و انجمن های مخفی، به تهران برود بلكه بتواند با كمك 
مجلس شورای ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد. اوضاع انجمن رشت بايد بهبود می يافت 
چراكه قرار بود اداره شهر را همين انجمن برعهده بگيرد و اگر از تهران اين قضيه را پيگيری 
می كرد می توانست اوضاع را بهتر كند. عصر روز 11فروردين 1286 2 آيت اهلل خمامی به 
همراه عده ای از علما و بزرگان رشت از جمله آيت اهلل شيخ علی فومنی، آيت اهلل سيد اسماعيل 
ويشكايی، آيت اهلل شيخ محمدرضا ُچُكوَسری، آيت اهلل سيدمحمد تُولَمی، شيخ طاهر مجتهد 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص6. 
2. مطابق 16صفر 1325ق. 

از همان ابتدای مشروطه، مردم گیالن 
فعالیت های پررنگی داشتند که کمتر 
در منابع تاریخی به آنها توجه شده 
است. فعالیت مشروعه خواهانه مردم 
گیالن در همان آغاز مشروطه باعث 
گردید تا گیالن به یکی از ارکان جریان 
شریعت خواهی در کشور بدل شود و 
حاج مال محمد ُخمامی- مرجع دینی مردم 
گیالن- به عنوان یکی از سه رهبر جریان 
مشروعه خواهی ایران و از مؤسسین آن 
در تهران به شمار رود. اکثر علمای گیالن 
از جریان شریعت خواهی در مشروطه 

حمایت کردند
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رشتی، شيخ محمد مجتهد و حاجی زين العابدين حاتم به طرف تهران راه افتادند.1
در روزنامه انجمن تبريز، به حركت آيت اهلل خمامی چنين اشاره شده است: 

جناب شــريعتمدار به دهات تشــريف برده و آقای خمامی و آقا شيخ 
علی ]فومنی[ و يك نفر ديگر از علما، اين سه نفر در 16صفر وقت عصر، با 

متابعين شان عازم تهران شدند.2
روزنامه انجمن اصفهان هم كه عناد شديدی با علمای رشت داشت، خبر خروج آنان را 

به اين صورت درج كرد:  
حاجی خمامی و شــيخ علی و ســيد محمد طولمی3 با چند نفر ديگر به 
مالحظاتی چند، از رشــت قهر كرده، بيرون رفته اند... گويا بعد از اينكه از 
طهران وكيل خبر يأس را داده بود كه ديگر سند شما بی فايده است و فالن 
و فالن در مجلس، فالن نطق را كرده اند و بايد عالج واقعه را پيش از وقت 
نماييد. اين بود كه حضرات در خانه شــيخ علی انجمن كرده و شبانه حل 
مشاكل می كردند. رنود خبردار شده، پنج ساعت از شب رفته، می روند در 
خانه شيخ علی را از بيرون قفل می كنند؛ حضرات در خانه مانده نمی توانند 
بيرون بيايند. اين فقره سبب می شود و اين طور صالح می دانند كه از شهر 
خارج شده، عزيمت طهران كرده، عالجی بكنند. هر چند تلگرافات عديده 
از طهران به حاجی خمامی در بين راه می رسد كه حركت شما صالح نيست 

]ولی او به تلگراف ها اعتنايی نكرد[...4
سفر آيت اهلل خمامی به تهران، هم برای جريان سكوالر ساكن در گيالن وحشت آور و هم 
برای جريان سكوالر پايتخت ناراحت كننده بود. سكوالرهای رشت مطمئن بودند كه حضور  
آيت اهلل خمامی در تهران و در مجلس شورای ملی، برای آنها و خصوصًا برای انجمن رشت 
می تواند خطرناك باشد و چه بسا ايشان بتواند افراد منحرف و فاسد را از انجمن رشت بيرون 
كند و ساير انجمن های مخفی و آشكار را هم غيرفعال كند. در واقع مطمئن بودند كه اين سفر 
حداقل برای مشروطه خواهان افراطی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. مشروطه خواهان 
سكوالر تهران هم از حضور آيت اهلل خمامی در تهران بيم داشتند چراكه می ترسيدند تهران 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص6؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه 
وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايران، تهران، نشر نو، 1362، ج1، ص37؛ روزنامه انجمن تبريز، 

س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3. 
2. روزنامه انجمن تبريز، همان. 

3. تولمی. 
4. رضا نوزاد )به كوشش(، همان، ج2، ص183-184. 
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يا قم مركزی بشود كه علمای بزرگی چون آيت اهلل 
خمامی و شيخ فضل اهلل نوری و ساير علمای بالد در 
آنجا جمع بشوند و قدرت بزرگی به دست بياورند 
و اجازه ندهند افراد فاســدی كه در فكر انحراف 
مشروطه و سپردن ايران به دست استعمار انگليس 

بودند، فعاليت مؤثری انجام دهند. 
هر دو جريان سكوالر رشــت و تهران، دست به 
دست هم دادند تا جلوی ســفر آيت اهلل خمامی را 
بگيرند. هر كدام از اين دو گروه به طور مشــخص 
تالش های آشكاری برای انصراف آيت اهلل خمامی از سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آيت اهلل خمامی تا شايعه ســازی حول اهداف اين سفر، از جمله 
مسائلی بود كه از سوی جريان های افراطی دنبال كردند تا جلوی اين سفر را بگيرند. در نهايت 
سكوالرهای حاضر در مجلس شورای ملی هم به اين ماجرا ورود كردند و بلوای سياسی ای را 
در مجلس به راه انداختند و آن را به صورت مطبوعاتی در جامعه مطرح كردند تا جلوی ورود 
خمامی به تهران را بگيرند. آيت اهلل خمامی هوشمندانه به لزوم سفرش به تهران پی برده بود 

و تمام اين تالش ها مانع از سفرش نشد. 
در روز 16فروردين 1286 1 عده ای از طالب رشت از آيت اهلل خمامی سؤال كردند كه چرا 
دارد به تهران می رود. اين سؤال در واقع در پاسخ به شايعاتی بود كه درباره انگيزه آيت اهلل 
خمامی مطرح كرده بودند. طالب رشت ســؤال را مكتوب كردند و درخواست كردند كه 
ايشان نيز به صورت مكتوب به اين سؤال پاسخ دهد تا اين جوابيه را به صورت يك اعالميه، 
منتشر كنند و جلوی سوءاستفاده انجمن های مخفی را ببندند. متن سؤال طالب رشت و جواب 

آيت اهلل خمامی به اين شرح است: 
صورت سؤال از حضرت مستطاب حجت االسالم آقای حاج مالمحمد 

مجتهد رشتی معروف به خمامی و ساير علمای گيالن دامت برکاتهم: 
حضور مبارك حضرت مستطاب حجت االسالم آقای حاج خمامی و ساير 
علما اعالم گيالن دامت بركاتهم عرضه می دارد اگر چه اقدامات مجدانه 
حضرت مستطاب عالی و ساير آقايان رشت...2 در تقويت مجلس شورای 

1. مطابق 21صفر 1325ق. 
2. نقطه چين ها در اصل سند به همين صورت وجود دارد. 

آیت اهلل خمامی به این نتیجه رسید 
که داخل رشت نمی توان اوضاع 
انجمن  اوضاع  خصوصًا  مردم 
رشت را بهبود بخشید و وضع 
رشت روز به روز بدتر خواهد 
شد. الزم است که در اعتراض 
و  رشت  انجمن  عملکرد  به 
انجمن های مخفی، به تهران برود 
بلکه بتواند با کمک مجلس شورای 
ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد
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ملی بر عموم ملت مكشوف است وليكن حركت حضرت مستطاب  عالی 
به دارالخالفه، در اين موقع باعث بعضی توهمات گرديده. استدعا می رود 
مقصود از حركت به دارالخالفه را در ذيل اين ورقــه بيان نموده تا علت 
حركت بی هنگام، معلوم و دفع اين گونه توهمات از مردم شود. ايام افاضات 

مستدام. از طرف عموم طالب عرض شده... 
صورت جوابی که آقايان گيالن در همراهی و تقويت مجلس شورای 

ملی- شيّداهلل ارکانه- داده اند: 
)بسم اهلل تعالی شانه العزيز( خدمت آقايان عظام و اخوان دينی و وطنی 
معروض می دارد از حركت داعی و علمای اعالم،1 استعالم فرموده بوديد 
اجماالً عرضه می داريم، بحمداهلل و المنه، به يُمن تأييدات غيبی و توجهات 
حضرت حجت- عجل اهلل تعالی فرجه- اختر مجد و ســعادت اســالم و 
اسالميان از افق شرافت ســاطع و المع مجلس مقدس دارالشورای ملی 
كه اُّس اساس دين اسالم و ركن ركين آيين سيد خيراالنام است در ايران 
تأسيس و انعقاد يافته ]اســت[. فوائد و منافع اين اساس مقدس كه حاوی 
حفظ بيضه2 اسالم و رافع حوائج مسلمين از اجانب و دافع ظلم و طغيان و 
باعث ترقی ايران و موجب نشر عدل و مساوات است؛ زائد از وهم و قياس 
می باشد. و هر آدم منصف ذی شعوِر ملت دوسِت متدينی منكر فوائد اين 
اساس مقدس باشد، به اعتقاد اين داعی، مخالف و معاند دين مبين اسالم و 
منكر شريعت حضرت خيراالنام است. اين داعی از بدو ظهور تاكنون همه 
وقت از صميم قلب و خلوص وجدان همراه بوده و بقای مجلس شورای ملی 
را باعث تشييد3 مبانی اســالم و ترقی دولت و ملت دانسته و حتی المقدور 
در پيشرفت اين اساس مقدس قلماً قدماً جاناً ماالً حاضر بوده و خواهم بود. 
اين اوقات به مالحظه حركات جاهالنه بعضی مفسدين كه به پاره]ای[ از 
شبهات، توليد اغتشاش در گيالن نموده و جمعی از مردم عوام ساده لوح و 
اشرار هنگامه طلب را كه كاماًل اطالع از معنی مشروطيت ندارند دور خود 
جمع نموده و اين اساس مقدس را آلت اجرای اغراض شخصيه خود نموده، 
تضييع حقوق مردم و هتك احترام محترمين می نمايند. ]در نتيجه[ سلب 

1. در اصل متن »اعالم و« بود كه واو را حذف كرديم. 
2. اساس
3. تقويت
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امنيت و آسايش گرديده، داعی هر قدر درصدد اطفای اين نايره1 و رفع فتنه 
و فساد و جلوگيری از حركات اهالی آن سامان برآمدم، ممكن نشده؛ محض 
رفع اين اغتشاش و تحصيل آسايش عموم مردم آنجا، حركت كرده]ايم[ 
كه به تقويت حجج اســالميه و اوليای دولت قوی شوكت و وكالی محترم 
دارالشــورای ملی، اين فتنه را منتفی2 نماييم.3 اميدواريم به تأييدات امام 
عصر- عجل اهلل فرجه- و مرحمت و فتوت اعليحضرت شاهنشاه جهان مطاع 
اسالم پناه- خلداهلل ملكه- و با اعانت حجج اسالميه و امنای دارالشورای ملی، 
يوماً فيوما4ً بر سطوت و قدرت اسالميان افزوده ]شده و[ خرابی های مملكت 
و مفاسد امور، اصالح و كليه امور بر وفق مصالح جمهور، صورت پذير گردد؛5 
و ريشه مفسدين و مغرضين و مستبدين و خائنين ملت و دولت از بيخ و بن 

كنده  آيد. 
والسالم علی من اتبع الهدی6
فی 21 صفر 1325]ق[

محل مهر حجت االســالم حاج خمامی، محل مهر آقای آقا شيخ علی 
مجتهد فومنی، محل مهر آقای حاج سيد اسماعيل مجتهد ]ويشكايی[، محل 
مهر آقای آقاشيخ طاهر مجتهد ]رشتی[، محل مهر آقای آقا شيخ محمد 

آقای مجتهد.7

1. آتش
2. در اصل: منطفی
3. در اصل: نموده

4. روز به روز
5. در اصل: كرد

6. بخشی از آيه 47 سوره مباركه طه است به اين معنا: »درود بر آن كس باد كه از هدايت پيروی می كند.«
7. محمداسماعيل رضوانی، »اعالن ها و اعالميه های دوره قاجار«، دوماهنامه بررسی های تاريخی، س5، ش2، 
خرداد و تير1349، ص277. محمداسماعيل رضوانی در توضيح اين ســند نوشته كه اين سند در سال 1325ق 
صادر شده و نشان دهنده تالش علما و مردم برای مقابله با دولت و مخالفين مشروطه می باشد. )همان، ص263( 
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آيت اهلل خمامی به قدری جايگاه اجتماعی و سياسی و دينی برجسته ای داشت كه سخنان 
و فتاوا و بيانيه هايش در سراسر كشور منعكس می شد و در رسانه های مختلف ايران بازتاب 
می يافت. همين اعالميه ســؤال و جواب هم در روزنامه جهاد اكبر چاپ اصفهان، درج شد 
و ابتدا مقدمه ای درباره اوضاع رشت و ســفر اعتراض آميز آيت اهلل خمامی نوشته و سپس 

اعالميه را درج كرده: 
... خالصه مضمون سؤال و جواب اين است: 

سؤال از حجج اسالم: اگرچه اقدامات مجدانه و مساعی مبرمانه آقايان در 
تأييد مجلس و تعضيد1 ]مجلس[ شوری مشهود عامه است، وليكن عزيمت 
]به[ تهران مورث توهم شده؛ آنچه مركوز خاطر2 حجج اسالم است مرقوم 

فرمايند. 
جواب: مجلس ]شورای ملی[ اساسی است موافق شرع مقدس و بنيانی 
است بر طبق دين قويم اســالم و ما در انعقاد و استدامت آن كمال جد را 
داريم، جز اينكه اين اغتشاش شــهری و فتنه عمومی ما را گماشت كه به 

طهران رفته، اطفای اين نايره فساد را بر ذمه گيريم.3 
سپهدار تنكابنی حاكم گيالن، تلگرافی به تهران ارسال كرده و طی آن از حركت آيت اهلل 
خمامی به سوی تهران خبر داد. اين تلگراف در روز 11 فروردين 1286 4 در مجلس شورای 

ملی خوانده شد: 
خدمت سردار منصور!

حاج خمامي به طور قهر، عازم طهران ]گرديد[، علماي ديگر هم حركت 
مي كنند. ]ايشــان[ رنجش از حاج  آقا ]محمد[رضا ]رئيس انجمن رشت[ 
و انجمن هاي متعدده، خاصه از اشخاص بيكار مفت خور كه باعث مفسده 

هستند دارند. باري وضع خوشي نيست.5 
گفت وگوهای زيادی بين اعضای مجلس شورای ملی در خصوص حركت آيت اهلل خمامی 

1. ياری دادن
2. مد نظر 

3. روزنامه جهاد اكبر، س1، ش8، 4ربيع االول 1325ق، ص8. 
4. مطابق 16صفر 1325ق. 

5. روزنامه مجلس، س1، ش64، 18صفر 1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، روزنامه رسمی 
كشور شاهنشاهی ايران، سيد محمد هاشمی )به كوشش(، تهران، مجلس شورای ملی، 1325، ص123؛ ناظم االسالم 
كرمانی،  تاريخ بيداری ايرانيان، به اهتمام علی اكبر ســعيدی ســيرجانی، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1357، ج4، 

ص128. 
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به تهران صورت گرفت. باألخره قرار شــد كه 
از طرف مجلس كســی فوراً به رشت برود و به 
اوضاع آنجا رسيدگی كند و نتيجه را به مجلس 
تلگراف بزند. البته بايد در نظر داشت كه وقت 
بسيار ضيق تر از آن بود كه نماينده ای برود چراكه 
اگر نماينده به رشت برسد، حاجی هم به تهران 
رسيده است. به همين خاطر ارسال نماينده برای 

ايجاد مودت بين طرفين كاری بيهوده است. 
نمايندگان مجلس دست به كار شده و از طرف 
مجلس شورای ملی تلگرافی را خطاب به حاجی 
خمامی و شيخ علی فومنی ارســال كردند. آنها 

طی اين تلگراف از اين دو عالم كه از بزرگترين علمای گيالن بودند درخواست كردند كه 
حركت شان را به سوی تهران متوقف كنند چراكه مأموری از سوی مجلس برای رسيدگی 
به اوضاع رشت خواهد آمد و بين طرفين صلح خواهد كرد. متن تلگراف به اين شرح است: 

جنابان مستطابان آقاي حاجي خمامي و آقاي حاج شيخ علي ]فومنی[ 
از قراري كه جناب سپهدار تلگرافاً به جناب سردار منصور اطالع داده اند، 
قهراً مي آييد سمت طهران. اسباب حيرت است در اين موقع كه بايد در راه 
عدالت قدم بزنيد، اين طور اقدامــات مي نماييد. چون مأمور مي آيد براي 

رسيدگي و اصالح، متمني است حركت موقوف ]داريد[ تا مأمور برسد.1 
از لحن تلگراف مجلس، چنين برمي آمد كه مجلس قصد نداشــت به درخواســت هاي 
آيت اهلل خمامي رسيدگي كند و ثانيًا انتظار دارد حاجی خمامي- كه از ابتدا با آنان همراهي 
داشته و در تأييد مشروطه فتوا صادر كرده- بي چون و چرا عملكرد آنها را بپذيرد و درخواستي 
مغاير با منافع آنها، نداشته باشد. مشروطه خواهان كه با آن همه مطبوعات و نيرو از عهده 
موضع گيری های شيخ فضل اهلل نوری برنيامدند، از تجمع علمای بالد به دور او بيم داشتند. 
سكوالرها جمع شــدن همه اين علما را در تهران مقدمه اسالمی  كردن مشروطه و نابودی 
مشروطه سكوالر می ديدند. به همين ســبب تمام تالش خود را كردند تا حاجی خمامی به 

سمت تهران حركت نكند. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول 1325ق، ص3؛  مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139. 

هر دو جریان سکوالر رشت و 
تهران، دست به دست هم دادند 
تا جلوی سفر آیت اهلل خمامی را 
بگیرند. هر کدام از این دو گروه به 
طور مشخص تالش های آشکاری 
برای انصراف آیت اهلل خمامی از 
سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آیت اهلل 
خمامی تا شایعه سازی حول اهداف 
این سفر، از جمله مسائلی بود که 
از سوی جریان های افراطی دنبال 

کردند تا جلوی این سفر را بگیرند
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از راست: ميرزا مهدی شريعتمدار، شهيد آيت اهلل خمامی و حاج سيد محمود روحانی

آيت اهلل آقامير )سيد حسين( بحرالعلوم رشــتی- نماينده علمای گيالن در اولين دوره 
مجلس شورای ملی- از زمانی كه وارد تهران شده بود ارتباط وثيقی با آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوری، پيدا كرده بود و واسطه مكاتبات و نامه های مال محمد خمامی با شيخ فضل اهلل نوری 
بود.1 بحرالعلوم كه شاهد تلگراف مجلس به حاجی خمامی بود، نگران شد كه نكند حاجی 
خمامی با اين تلگراف از سفرش منصرف شود چراكه حضورش در تهران می تواند به بهبود 
اوضاع رشت كمك كند. او تلگرافی به حاج سيد محمود روحانی داماد آيت اهلل خمامی فرستاد 
و تأكيد كرد كه به تلگراف مجلس اعتنا نكنيد و بهتر است حاجی خمامی به تهران بيايد زيرا 
در تهران بهتر می توان به اوضاع انجمن رشت رسيدگی كرد؛ انجمن رشت منشأ آشوب رشت 

است و بايد بسته شود و مفسدين اخراج شوند. متن تلگراف بحرالعلوم به اين شرح است: 
حركت حجت االسالم ]حاج مالمحمد خمامی[ به موقع ]و[ مراجعت ]به 
رشت[ صحيح نيســت. گوش به آن تلگراف نفرماييد. تلگراف به مجلس 
]كنيد[ كه تمام انجمن های رشت موقوف ]شوند[ و دو نفر مفسد از طهران 
خارج ]گردند.[ عقيده بنده ]اين است كه[ از توقف در خارج ]رشت[ نتيجه 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص67. 
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گرفته می شود و بهتر اين است.1
با رسيدن اين تلگراف به رشت، آيت اهلل خمامی و همراهانش با عزمی راسخ  به راهشان به 
سوی تهران ادامه دادند. البته اين تلگراف بعدها مشكالتی را برای حاجی بحرالعلوم به وجود 

آورد كه به آن خواهيم پرداخت. 

تحصن مردم رشت در ناصریه 
در روز 12فروردين 1286 2 كه تنها يك روز از حركت آيت اهلل خمامی به سمت تهران 
می گذشت، جمع كثيری از علما، مردم و بازاريان رشت، به نشانه اعتراض به انجمن رشت و 
اعالم همراهی با آيت اهلل خمامی در منطقه ای در حاشيه رشت كه صحرای ناصريه3 خوانده 
می شد، چادر زدند و متحصن شــدند. آنها می گويند كه تا وقتی انجمن به اين صورت اداره 
می شود و وضع شهر اين قدر آشفته است به شهر باز نخواهيم گشت. بعضي از بازاريان اعالم 
كردند حاضرند تمام دارايي خود را خرج كنند تا رشت به اوضاع عادی اش برگردد. همچنين 

عده ای از روحانيون به سوی تهران شتافتند تا به آيت اهلل خمامی ملحق شوند.4 
رياســت اين افراد با آيت اهلل حاج سيد محمود روحانی اســت كه در اين روزها رهبری 
مشــروعه خواهان را در رشــت به عهده داشــت و اين تحصن را مديريت می كرد. ساير 
شــخصيت هايی كه در اين تحصن نقش داشــتند، حاجی ســيد رضی مقيمــی،5 ميرزا 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول 1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139؛ 
روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص4ـ3؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، مكتوبات و بيانات 
سياسی و اجتماعی علمای شيعه دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج3، ص48. گفتنی است كه ابراهيم فخرايی نويسنده 
كتاب گيالن در جنبش مشروطيت، اين تلگراف را تحريف كرده است و ما در جايی ديگر به تفصيل به آن پرداخته ايم. 
رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی شهيد حاج مالمحمد خمامی؛ جريان مشروعه خواهی گيالن 

و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، تابستان 1393، ص409-410. 
2. مطابق 17 صفر 1325ق.

3. محل تحصن كه خارج از رشــت بوده در آن زمان صحرای ناصريه ناميده می شد. صحرای ناصريه امروزه 
محدوده بيمارستان های پورسينا و توتونكاران رشت است و قبر »شهدای مشروطيت رشت« هم در همين منطقه 

قرار دارد. 
4. روزنامه خيرالكالم، س1، 15شــهر ذی الحجه 1325، ش14، ص1؛ ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، 

ص7. 
5. مقيمی ها از خاندان های باسابقه فومن هستند كه اجدادشان به »مير مقيم« برادر »آيت اهلل العظمی سيد محمدباقر 
شفتی« می رسد. حاجی سيد رضی مقيمی از اعضای سرشناس اين خانواده است و خودش و برادرانش هر چند ملبس 
به لباس روحانيت بودند ولی از مالكين و زمين داران بزرگ گيالن بودند. حاجی سيد رضی از اين مكنت استفاده كرده 
و مصدر خدمات بسياری در گيالن خصوصاً در منطقه فومنات شد. او در رشت سكونت داشت و دارای حسن شهرت 
و اعتبار بسياری نزد مردم بود. او از مريدان آيت اهلل خمامی بود و در آغاز نهضت مشروطه، او به آيت اهلل خمامی و 
شريعت خواهان پيوست و در اين مسير تالش های چشــمگيری را هم انجام داد. در زمان نهضت جنگل، او در زمره 
مخالفان نهضت جنگل درآمد و به تهران رفت. حاجی سيد رضی مقيمی در سال 1300ش درگذشت. مدفن او در ضلع 
شرقی صحن حرم حضرت معصومه)س( در قم قرار دارد. )كيوان پندی، سرزمين و مردم فومنات،  رشت، حق شناس، 
1384، ص366-365؛ كيوان پندی، رشت در آيينه تاريخ، رشت، كتيبه گيل، 1387، ص322؛ جهانگير سرتيپ پور، 

نام ها و نامدارهای گيالن، رشت، گيلكان، 1371، ص183.( 
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محمود قوام التجار، ميرزا علی صديق التجار، ســيد محمد 
واعظ رشتی، حاجی اكبر ارباب، محمداسماعيل وكيل التجار 

اردبيلی و مالجواد سمسار را می توان نام برد.1 
سفر آيت اهلل خمامی به تهران و تحصن مردم رشت در 
صحرای ناصريه، به قدری اهميت داشت كه در نامه »سر 
اســپرينگ رايس« وزيرمختار انگليس در تهران به »سر 
ادوارد گری« وزير امور خارجه انگليس، در تاريخ 24آوريل 1907م ذكر شده است و به آن 
چنين اشاره شده است: »يكی از اعاظم مالها با بسياری از اصحاب و مريدان، عازم طهران 
گرديد و دسته ديگر از اتباعش، شهر را ترك نموده، خارج شهر در چادرها منزل گرفته اند.«2 

رابينو در گزارش روز 12فروردين 1286 3 درباره اين تحصن می نويسد: 
خيلی از اعيان و علمای شهر، از هيئت انجمن، اظهار عدم رضايت می كنند 
و اسباب قوه  حاجی خمامی شــده اند و بيرون شــهر رفته، چادر زده اند و 

می گويند تا مقصود خود را انجام نكنند، آنجا خواهند ماند.4 
خبر تحصن مردم رشت، در روز 13فروردين 1286 5 به مجلس شورای ملی رسيد و در 

مجلس چنين گفته شد كه بعد از حركت حاج خمامي از رشت، علما و اعيان رشت تمامًا 
در صحراي ناصريه چادر زده، جمع شده اند؛ مي گويند تا از طرف دولت و مجلس محترم، 

تكليفي براي انجمن رشت، معين نشود ما به شهر نخواهيم رفت.6 
در مورد اين مسئله بحث های زيادی در مجلس شورای ملی صورت گرفت. برخی گفتند 
كه بايد تحقيق شود و عده ای گفتند كه نظامنامه انجمن هاي ايالتي را هر چه زودتر تمام كنيم و 
بفرستيم تا مشكالت رفع شود. ديگری گفت كه اكثر اين مشكالت به خاطر انتخابات صورت 
گرفته زيرا كه اصول نظامنامه انتخابات را نفهميده اند، حاال اگر نظامنامه انجمن هاي ايالتي 
را هم بفرستيد دوباره همان مشكل پيش خواهد آمد. بايد از طرف وزارت داخله مأموری با 

دستورالعمل به هر واليتي برود اين انجمن ها را از روي آن دستور برقرار نمايد.7 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص67. 
2. احمد بشيری )به كوشش(، همان، ص37. 

3. مطابق 17صفر 1325ق- 1آوريل 1907م. 
4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص7. 

5. مطابق 18صفر 1325ق.
6. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص125. 

7. همان. 

از  بعد  خمامی  آیت اهلل 
ورودش به تهران، در کنار 
آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری- 
مجتهد بزرگ پایتخت-  قرار 
گرفت و همفکری این دو 
و  همراهی  به  شخصیت 

همدلی منتهی شد
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در روز اول ارديبهشت 1286 1 حاج سيد محمود روحانی از رشت به همه واليات ايران، 
تلگرافی ارســال كرد و طی آن، خبر خروج اعتراض آميز آيت اهلل خمامی را به اطالع همه 

رساند. متن پيام به اين شرح است: 
حضور مبارك علماء عظام دامت بركاتهم و عموم تجار و محترمين- زيد 

مجدهم-
اغتشاش رشت و توهين از علما موجب حركت حجج اسالم و جمعی از 
محترمين به طهران شده عازم گشتند. عموم علمای گيالن از تمام امورات 
شرعيه استعفا دادند. اصاًل مداخله در امورات ندارند. البته حمايت در اين 

موارد حقه خواهند فرمود. 
حاجی سيد محمود ]روحانی[.2

در روز 2ارديبهشت 1286 3 تلگرافی از آيت اهلل خمامی به متحصنين در ناصريه رسيد 
مبنی بر اينكه به زودی نظامنامه كاملی درباره نحوه برگزاری انتخابات به شهرهای مختلف 
داده خواهد شد. طرفداران آيت اهلل خمامی از اين خبر خوشحال شدند و به نشانه رضايت، 
چادرهای خود را از ناصريه برچيدند. دوستان آيت اهلل خمامی در تلگرافخانه رشت تجمع 

كردند و منتظر پيام های بعدی او شدند.4 

بلوا در مجلس عليه بحرالعلوم رشتی 
در روز 26فروردين 1286 5 خبر ارســال تلگراف حاجی بحرالعلوم به حاج سيد محمود 
روحانی درباره لزوم حركت آيت اهلل خمامی به تهران، در مجلس شورای ملی منتشر شد. از 
آنجا كه مجلس قبل از آن تلگرافی را به آيت اهلل خمامی ارسال كرده بود و خواسته بود كه 
ايشان در رشت بماند، ولی بحرالعلوم خالف اين را به ايشان تلگراف كرد كه به سوی تهران 
حركت كند، خشم سكوالرها را برانگيخت و بلوايی در مجلس ايجاد كردند و گفتند كه اگر 
اين تلگراف صحيح باشد بايد بحرالعلوم از وكالت عزل شود! جالب است كه نمايندگان تندرو 
تأكيد داشتند كه يك نماينده صرف داشتن عقيده ای متفاوت با برخی از نمايندگان ديگر، 
و ارسال يك نامه كه با نظر جمعی ديگر از نمايندگان مخالف بود، بايد از وكالت عزل شود! 

1. مطابق 8ربيع االول 1325ق.
2. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3. 

3. مطابق 9ربيع االول 1325ق. 
4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص9.

5. مطابق 2ربيع االول 1325ق. 
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طبيعتًا هر نماينده بلكه هر شخص از مردم، آزادی 
داشتند كه در چهارچوب قوانين، هر نظری داشته 
باشــند و آن را در همان محدوده ابراز كنند. عالوه 
بر اينكه نماينده مجلس، مصونيت حقوقی هم دارد. 
بحث های صورت گرفتــه در مجلس حول تلگراف 
بحرالعلوم، به نقل از مشروح مذاكرات مجلس، به 

اين شرح است: 
يكي از وكال اظهار داشته بود تلگراف حاج بحرالعلوم كه به رشت مخابره كرده اند صحيح 

است يا نه؟ اگر صحيح است پس چرا عذرش را نمي خواهيد؟! 
يكي از وكال چنين اظهار داشت كه مكرر گفته ايم، عقايد مختلف است، شايد به نظر آن 

اينطور رسيده؛ عالوه بايد اصالح نمايند. 
جواب داده شد حاال كه در مجلس مطرح شد بايد رسيدگي شود. 

و يكي ديگر از وكال چنين تقرير كرد كه عالوه از اين تلگراف، كاغذي از رشت آمده كه 
قريب دويست مهر دارد؛ نوشته بودند تمام اسباب حركت جناب حاج خمامي و جمع شدن 

مردم در صحراي ناصريه و اسباب اغتشاش رشت، ايشان شده اند. 
باز همان وكيل اظهار كرد من صالح بيني مي كنم، شــايد عقيده او اين اســت و جمعي 

محترمين آمده اند بايد اصالح كرد. 
باز جواب داده شد كه دو نوع تلگراف اســت يكي از روي نفهميدگي است و يكي از روي 

غرض، بايد ديد اين تلگراف كدام يك از آن دو قسم است. 
باألخره گفتند سواد تلگراف مجلس محترم كه به رشت مخابره شده با سواد تلگراف حاج 

بحرالعلوم قرائت شود. هر دو را خواندند.1 
بعد از قرائت تلگراف، بحث های زيادی در ميان وكالی مجلس مطرح شد به اين ترتيب: 

اگر كسي بخواهد خيانت بكند با ما است كه حالي بكنيم. 
و يكي ديگر اظهار داشت كه از طرف جناب رئيس تحقيق شده و عين سواد اين تلگراف 

را در تلگرافخانه ديده اند. 
و يكي ديگر چنين عنــوان نمود: اقدامات وكال بايد براي امنيت اين مملكت باشــد، اگر 
برخالف اقدام نمايند خيانت كرده اند... من مدعي هســتم؛ اين اقدامي كه حاال مي خواهيد 

بكنيد باعث اغتشاش رشت خواهد شد، باشد بعد از اصالح آنجا. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139. 

مشروطه خواهان سکوالر به تکاپو 
افتادند تا جلوی اتحاد علمای 
منتقد را بگیرند چراکه حضور 
اینها در کنار شیخ فضل اهلل نوری، 
تجمع بزرگی ایجاد می کرد و به 
آنها قدرت و اقتداری می داد که 
هیچ  کس توانایی مقابله با آنها را 

نمی داشت
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بالجمله پس از مباحثات زياد قرار شد در اين باب، رسيدگي و تحقيق شود.1 
خالصه اينكه گروهی از نمايندگان در صحت آن ترديد كردند و گروهی ديگر آن را تأييد 
نمودند و درخواســت كردند از اين پس نبايد حاجی بحرالعلوم را به مجلس راه داد؛ نهايتًا 
تصميم قطعی در اين باب گرفته نشــد. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه با توجه 
به جهت گيري ديني در افكار و رفتار آيت اهلل خمامي و زيركي خاصي كه ايشان در ارزيابي 
جريان ها داشت، طبيعي بود مشروطه خواهان سكوالر و تندرو رفتاري ناماليم با ايشان داشته 
باشند. كمترين خواسته آنها اين بود كه نماينده آيت اهلل خمامي را از مجلس اخراج كنند و 
فرد مورد نظر خود را به جاي او به مجلس بفرستند. كما اينكه قبل از ورود آيت اهلل بحرالعلوم 

به مجلس اين اعتراضات شروع شده بود. 
ســرانجام دو روز بعد در 28فروردين 1286 2 با ورود آيــت اهلل بحرالعلوم به مجلس، 
نمايندگان مشروطه خواه سكوالر مجدد بلوايی به پا كردند و چند تن از آنان به نشانه اعتراض 

از مجلس خارج شدند: 
در بين قرائت نظامنامه بلديه حاج بحرالعلوم وارد مجلس شد و در آن 
موقع ده، دوازده نفر از وكال برخاسته از مجلس بيرون رفتند. يكی از وكالء 
عنوان كردند نمی پرســيد جهت اين رفتن وكال چيست؟ پرسيدند جهت 
چيست؟ جواب دادند به جهت آمدن حاج بحرالعلوم است، می گويند اين 
كاری كه از حاج بحرالعلوم صادر شده ما تكليف خود را نمی دانيم كه با بودن 
حاج بحرالعلوم در اين مجلس باشيم ]يا نباشــيم.[ لهذا آقای وثوق الدوله 
نايب رئيس به آقــای حاج بحرالعلوم گفتند: برونــد اطاق ديگری و وكال 
برگردند تا بعد رسيدگی و تحقيق صحيح شود و حاج بحرالعلوم از مجلس 

رفتند. وكال بازگشت نمودند...3 
بعد از ساعتی مذاكره پيرامون يك اليحه، بحث دوباره به سمت حاجی بحرالعلوم كشيده شد: 
يكی از وكال چنين اظهار داشت: ما كه در اين مجلس نشسته ايم برای حفظ 
حقوق ملت ]هستيم[، و ملت شامل افراد ملت كه سيد و محترم ]می باشد[ 
و معلوم نيست ]حاجی بحرالعلوم[ مقصر باشد، تضييع حق شد. جواب داده 
شد كه ما وكال اينجا نشسته ايم برای حفظ حقوق دولت و ملت. اين اشخاص 
كه هنگام ورود حاج بحرالعلوم پا شــدند رفتند خيانت او نزد ايشان شايد 

1. همان دو منبع. 
2. مطابق 4ربيع االول 1325ق.

3. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص142. 
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ثابت شد و تكليف وكالت خود ندانستند كه با حضور او باشند همين طور كه 
عقايد آزاد است، اين طور افعال هم آزاد است. باز همان وكيل اظهار كرد 
كدام اليحه از طرف مجلس نوشته شد كه او مقصر است؛ جواب داده شد 
با وجود آن تلگراف كه پريروز در مجلس خوانده شــد و صراحتًا تلگراف 
نموده گوش به اين تلگراف ندهيد و آن تلگراف از طرف مجلس بود؛ آيا 
باز نمی شود گفت كه او مقصر است و خيانت كرده. يكی ديگر از وكال بيان 
كرد در يك مورد حق با شاهزاده است و آن، اين است كه قرار شد پريروز 
از طرف مجلس به حاج بحرالعلوم اخطار شــود كه بــه اين مجلس ورود 
ننمايند. اين تحقيق در كار ايشان رسيدگی شود حال اگر از طرف مجلس 
اخطار شده و ايشان آمده اند كه هيچ و اال كسی حق اعتراض نداشته. جواب 
دادند كه به توسط وكالء و حجج اسالم اخطار شــده و آقای وثوق الدوله 
نايب رئيس چنين تقرير كردند: اين مسئله صحيح است، ولی چون در نزد 
بعضی تقصير و خيانت ايشان ثابت شده بر حسب تكليف وكالت خودشان 
پا شدند بروند. لهذا من از حاج بحرالعلوم خواهش كردم بروند اطاق ديگر 
و وكال برگردند كه بعد رسيدگی شود؛ در اين وقت مجلس ختم شده عموم 
وكال برخاستند كه جناب آقاميرزا سيد محمد مجتهد ]طباطبايی[ از اطاق 
انتظار كه به جهت رفع كسالت رفته بودند مراجعت كرده فرمودند وكال 
نروند. دوباره مجلس منعقد و باز از تفصيل حاج بحرالعلوم صحبت شد و آقا 
سيد محمد ]طباطبايی[ سؤال نمودند اين وضع كه با حاج بحرالعلوم رفتار 
شد به اكثريت آراء بود؟ جواب دادند خير با اكثريت نبود ولی هر كس در 
وكالت يك تكليفی برای خود می داند؛ اين اشخاص تكاليف خود را به واسطه 
آن تلگرافی كه حاج بحرالعلوم به رشــت مخابره نموده و نزد خود جناب 
آقا ]سيد محمد طباطبايی[ اقرار كرده چنين دانستند كه همچو شخص در 
مجلس مقدسی كه رأی گرفته می شود نبايد باشد. آقا سيد محمد فرمودند 
صحيح است نزد من ]به صحت اين تلگراف[ اقرار كرده، حال شايد جوابی 
در مقابل داشته باشد و گذشــته از اين خوب بود قبل از وقت به او اخطار 
می كردند كه به اين مجلس نيايد. جواب دادند محض احترام به توسط حجج 
اسالم اخطار شد. بعضی جواب دادند كه الزم بود كه از طرف مجلس رسمًا 
اعالم شده باشد. بالجمله پس از مذاكرات زياد جمعی گفتند خيانت او ثابت 
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و معلوم است و بعضی گفتند رسماً بايد تحقيق و رسيدگی شود و بر مجلس 
خيانت حاج بحرالعلوم ثابت شود. قرار شد مجدداً آن تلگرافی كه به رشت 
مخابره نموده با حضور خودش قرائت شود. چون بحرالعلوم رفته بود، گفتند 

باشد در مجلس ديگر.1 
نهايتًا بعد از اين كشمكش ها، مسئله با مداخله آيت اهلل ســيد محمد طباطبايی به پايان 
رســيد. اما آيت اهلل بحرالعلوم ديگر آرام نگرفت و نتوانست با اطالع از حقايق پشت پرده 
مسائل سياسی، با ديگر نمايندگان ناآگاه همگام شــود. پايمردی آيت اهلل بحرالعلوم باعث 
شد تا آيت اهلل خمامی به تهران بيايد و حضور ايشان در تهران بسيار مؤثر بود چراكه جريان 
مشروعه خواهی توسط شيخ فضل اهلل نوری و آيت اهلل خمامی تأسيس شد و آيت اهلل بحرالعلوم 

نماينده اين جريان در مجلس شورای ملی گرديد. 
اتابك كه از اروپا وارد رشت شد و زمانی كه می خواست به سوی تهران برود، در رشت 
از صحرای ناصريه عبور  كرد و از كنار چادرهای متحصنين عبور كردند، چند نفر به عنوان 
نماينده با اتابك صحبت كردند و اتابك به آنها قول داد كه نظرات شان را به تهران برساند 

و آيت اهلل خمامی را بعد از اينكه خواسته هايش در تهران انجام شد، به رشت بازگرداند.2 
چند روز بعد از استعفای سپهدار تنكابنی، حكمران گيالن، خبر رسيد كه »عزيزاهلل ميرزا 
ظفرالسلطنه« به عنوان حكمران گيالن انتخاب شده اســت. ظفرالسلطنه كه دو سال قبل 
حاكم كرمان بود نسبت به علمای كرمان بی احترامی كرده بود و آيت اهلل ميرزاحسين تهرانی 
)نجل ميرزاخليل(، از مراجع نجف، تكفيرش كرده بود. علما و مشروطه خواهان رشت هم در 
اعتراض به حاكم جديد، بازارها را بستند و اعتصاب كردند و علما هم در تلگرافخانه متحصن 
شده و تلگراف هايی به پايتخت فرستادند. در سراسر گيالن موج اعتراضات به حاكم جديد 

به وجود آمد و انزلی و الهيجان و لنگرود هم به موج اعتراض پيوستند و بازارها را بستند.3 
آيت اهلل خمامی هم از تهران تلگرافی به متحصنين در تلگرافخانه فرستاد و طی آن گفت: 
مقاومت علما و مردم گيالن ثمر داد و ظفرالسلطنه عزل شــد. اتابك هم قول داده قانونی 
الزم االجرا در باب برگزاري انتخابات تدوين كرده و امضاء خواهد نمود.4 دوستان آيت اهلل 
خمامی خوشحال شده و تلگرافخانه را ترك كردند. وزير داخله نيز تلگرافی قريب به همين 

1. همان، ص143. 
2. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص8-9. 

3. همان، ص9-10. 
4. همان، ص10.
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مضمون به مشروطه خواهان رشت ارسال كرد.1 يكی از ويژگی های آيت اهلل خمامی و ساير 
مشروعه خواهان اين بود كه هر وقت مجلس قول همكاری می داد، ايشان به صورت موقت 
دست از انتقاد می كشيدند. اما وقتی در عمل با خلف وعده مجلس مواجه می شدند دوباره به 

خواسته های خود تأكيد می كردند. 

تأسيس جریان مشروعه خواهی ایران
روزنامه  انجمن تبريز در روز اول ارديبهشــت 1286 2 خبر حضــور آيت اهلل خمامی و 
همراهانش در تهران را درج كرده بــود.3 آيت اهلل خمامی بعــد از ورودش به تهران، در 
كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری- مجتهد بزرگ پايتخت-  قرار گرفت و همفكری اين دو 
شخصيت به همراهی و همدلی منتهی شد. در زمان ورود آيت اهلل خمامی به تهران، اوضاع 
پايتخت خراب تر از اوضاع رشت بود. فتنه و آشوب در بسياری از مناطق ايجاد شده بود و 
روزنامه ها با هجمه عظيمی كه ايجاد كرده بودند فضای مسمومی را درست كرده و هر چه 
می خواستند، می نوشتند. آيت اهلل ميرزا حسن مجتهد تبريزی- مجتهد آذربايجان- به تازگی 
به خاطر انتقاد به سكوالرها، با حكم انجمن تبريز از آن شهر اخراج شده و راهی تهران گرديده 
بود. شيخ فضل اهلل نوری در روز 17ارديبهشت 1286 4 نامه ای به پسرش در نجف نوشت و 
اوضاع تهران را برايش شرح داد. او به سفر آيت اهلل خمامی به تهران و اوضاع آشفته رشت 

و انجمن رشت نيز اشاره كرد: 
تمام ممالك ايران از تبريز و اصفهان و شــيراز و رشت و... خراب ]شده 
اســت[. وضع مردم مختلف و انجمن های حادثه ]جديد[ ُمخّرب ملت و 
دولت اسالم ]شده اند.[ هيچ متوقع ]انتظار[ نبود. اگر تفصيل نوشته شود يك 
كتاب است. حضرات فاسدالعقيده از فرقه جديده و از دهری و طبيعی و... 
وقت را مغتنم دانسته، در مقام تخريب اسالم و كندن ريشه ]اسالم هستند[. 
روزنامه ها مثل موقف تطاير كتب قيمه، ما من جريده اال و فيها سهم علی 
االسالم و العلماء، قضی االمر و مضی.5 مردم تازه ملتفت شدند كه بد شد، 
مجتهد تبريز را از آنجا بيرون كردند. علی الظاهر اين اوقات وارد ]تهران[ 

1. همان. 
2. مطابق 8ربيع االول 1325ق. 

3. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص4. 
4. مطابق 24ربيع االول 1325ق. 

5. يعنی هيچ روزنامه ای نيست جز اينكه تيری بر اسالم و علما است و امر )اوضاع( چنين بود و می گذرد. 
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می شــود. جناب حاجی خمامی و قريب ده نفر از علمای رشت مدتی اينجا 
]هستند[ و رشــت روز به روز بدتر ]می شود[. رئيس انجمن رشت حاجی 
ميرزا محمدرضا ]حكيمی است[. تفصيل نويسی ]وضعيت رشت[ از مقام 
]بيان[ بيرون است. اين اوقات مشغول نظامنامه اساسی ]هستند و[ در اينجا 
امر، ختم خواهد بود. چند روز اســت مجلس فوق العاده منعقد ]می شود[. 
داعی ]من[ هم می روم برای اصالح و مشغولی. خدا كند متخرجين مقصد 
خود را از پيش نبرند. يك كلمه در نظامنامه »آزادی قلم« ذكر شد، اين همه 
مفاسد روزنامه ها ]را به دنبال داشت[؛ وای اگر »آزادی عقايد« بود، چنان كه 

اصرار دارند! افسوس كه نمی شود گفت چه رسد به نوشتن.1 
مشروطه خواهان ســكوالر به تكاپو افتادند تا جلوی اتحاد علمای منتقد را بگيرند چراكه 
حضور اينها در كنار شــيخ فضل اهلل نوری، تجمع بزرگی ايجاد می كــرد و به آنها قدرت و 
اقتداری می داد كه هيچ  كس توانايی مقابله با آنها را نمی داشــت. در ابتدا گمان می رفت 
كه مشــروعه خواهان قصد تحصن در قــم را دارند. اين تحصن بعدهــا در حرم حضرت 
عبدالعظيم)س( صورت گرفت.2 ميرزا صادق مستشارالدوله از مشروطه خواهان سكوالر و 
نماينده تبريز، در نامه ای به تاريخ اول خرداد 1286 3 به ميرزا علی ثقه االسالم تبريزی- از 

علمای تبريز- چنين نگرانی خود را از حضور آيت اهلل خمامی بروز داد: 
می ترسم كه قم، مركزی باشد و از هر جا شاكی و ناموافقی به آنجا جمع 
شوند... تصميم داريم حاجی خمامی را با احترام به رشت باز گردانيم تا مبادا 
در قم با آقانجفی و حاج محسن عراقی و شخص آذربايجانی ]= ميرزاحسن 

مجتهد تبريزی[ متفق شوند.4 
اين نامه حكايت از توطئه ای دارد كه ســكوالرها از پيش آماده كرده بودند تا به وسيله 
آن، آيت اهلل خمامی را كه قدرت برتر اين جمع بود با احترام به رشت بازگردانند تا جلوی 
اين اتحاد را بگيرند. اما با حضور آيت اهلل ميرزاحسن مجتهد تبريزی در كنار شيخ فضل اهلل 

1. احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1369، ص293-294. 
2. در ابتدای ورود آيت اهلل خمامی به تهران، صحبت از تحصن در قــم بود. كمااينكه در روز حركت حاجی به 
تهران روزنامه مجلس حرف از تحصن در قم می زند و می نويسد كه حاجی خمامی »رفتند در طهران، درد خود را 
دوايی بكنند، هر گاه انجام مقصود برآورده نشد البد به حضرت معصومه قم رفته مجاور شوند.« )روزنامه انجمن 

تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3.( 
3. مطابق 9ربيع الثانی 1325ق.

4. نصرت اهلل فتحی، زندگينامه شهيد نيكنام ثقه االسالم تبريزی و بخشی از تاريخ مستند مشروطيت ايران، 
تهران، نوريانی، 1352، ص140-141. 



332
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

تها
مناسب

و مجتهد خمامی در تهران، اين جمع ســه نفره 
بيش از پيش روشنفكران غرب زده را به تكاپو 
واداشت چراكه حضور علمای شريعت خواه را 
در كنار هم تاب نمی آوردنــد. در دوره اتحاد 
اين سه مجتهد، مهمترين خبری كه درباره آن 
مطلب می نوشتند و تحليل می كردند و نامه هايی 
كه بين مشروطه خواهان رد و بدل می شد يا اخباری كه در مطبوعاتشان منتشر می شد، حاوی 
نگرانی آنها بود. آنها می دانستند اگر وضع به اين منوال پيش برود و حضور آيت اهلل خمامی 
در كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری ادامه يابد امكان دارد كه اوضاع سكوالرها دگرگون شود. 
به همين خاطر آنها هر تحركی كه از علمای مشروعه خواه در تهران می ديدند را به حساب 
مقابله با خودشان می گذاشتند. روزنامه انجمن تبريز با ناراحتی می نويسد كه علمای منتقد، 
در مسجد جامع تهران، جلسه روضه برپا كردند كه »رئيس انجمن آنها حاجی شيخ فضل اهلل، 

حاجی ميرزا حسن آقا و حاجی خمامی رشتی است.«1 
حضور مجتهد تبريزی و مال محمد خمامی در تهران، اين فرصت را برای شيخ نوری مهيا 
كرد تا با تشكيل »انجمن روحانيون« خواستار اصالح سياست های سكوالری مجلس شورای 
ملی و اسالمی شدن قوانين و اصالح ساختارها گردد. علمای مشروعه خواه جلسات متعددی 
برگزار كردند و در هر كدام از اين جلســات هزاران تن از علما و طالب و مردم شــركت 

می كردند و اجتماع بزرگی برپا شده بود. مهدی ملك زاده در اين باره چنين می نويسد: 
در همين زمــان حاجی ميرزاحســن مجتهــد معروف تبريــز كه با 
مشروطه خواهان آن سامان به مخالفت برخاسته بود و حاجی خمامی كه از 
علما و متنفذين گيالن بود... به تهران وارد شدند. حاجی شيخ عبدالنبی كه از 
روحانيون معروف تهران بود و حاجی ميرزا لطف اهلل واعظ و سيد احمد برادر 
طباطبايی با حاجی شيخ فضل اهلل همدست شده به طرفداری از مشروطه  

مشروعه و مخالفت با مشروطه  خواهان قيام كردند.2 
كسروی- تاريخ نويس ســكوالر- يك فصلی در كتاب تاريخ مشــروطه ايران با عنوان 
»هم دستی سه مجتهد« دارد كه در آن به طور مبسوط به تالش های مشترك شيخ فضل اهلل 
نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبريزی و تأسيس جريان »مشروعه خواهی« پرداخته است: 

1. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش106، 20جمادی االول 1325ق، ص4. 
2. مهدی ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، سخن، 1383، ج3، ص477-478. 

کسروی درباره قدرت و اقتداری 
که سران جریان مشروعه خواهی در 
تهران داشتند، می گوید که آنها اگر 
می خواستند می توانستند مشروطه 
لبته قصد آنها  را از ریشه بکنند. ا
کندن مشروطه از ریشه نبود بلکه 

می خواستند که آن را اصالح کنند
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حاج خمامی كه از چند ماه قبل، از رشــت رنجيدگی نموده و به تهران 
آمده بود، نيز با حاج شيخ فضل اهلل همدم و همراز می بود؛ ]با حضور مجتهد 
تبريزی[ سه مجتهد به هم پيوسته با يكديگر پيمان همدستی بستند و كسانی 
را از ماليان مخالف مشروطه از حاج شيخ عبدالنبی ]نوری[ و مالمحمد آملی 
و حاجی ميرزا لطف اهلل روضه خوان و ديگران با خود يكی گردانيده و گروهی 
از طلبه ها را نيز گرد آوردند. بدين سان يك دسته بزرگی برای ايستادگی در 

برابر مشروطه و مجلس پديد آوردند.1 
آيت اهلل العظمی سيد كاظم يزدی )صاحب عروه( از مراجع نجف بود كه به طور علنی به 
حمايت از شريعت  خواهان و مخالفت با مشروطه سكوالر پرداخت و در اين راه تالش بسياری 
كرد. ايشان از نجف اشرف اوضاع ايران را رصد می كرد و در موقع لزوم نامه ها و تلگراف هايی 
را برای مشروعه خواهان می فرستاد. او در نامه ای كه به يكی از علمای مشروعه خواه پايتخت 

نوشته بود از ترويج فرهنگ غرب و اسالم زدايی در روزنامه ها به شدت انتقاد كرده بود.2 
كسروی درباره قدرت و اقتداری كه سران جريان مشــروعه خواهی در تهران داشتند، 
می گويد كه آنها اگر می خواستند می توانستند مشــروطه را از ريشه بكنند. البته قصد آنها 

كندن مشروطه از ريشه نبود بلكه می خواستند كه آن را اصالح كنند: 
بدين سان در تهران نيز، ماليان از توده رو گردانده و برای ايستادگی در 
برابر مشروطه دسته مي بستند. اين دسته بندی آسيب بزرگی به مشروطه 
توانستی رســانيد و آن را از بنياد توانستی برانداخت. به ويژه با بستگی كه 
ميانه اين دسته با سيد كاظم يزدی در نجف مي بود و يك دست نيرومند 
نهانی همگی اينان را به هم بسته مي داشت. با آن پابستگی كه انبوه مردم به 
كيش مي داشتند و رشته »تقليد« به گردنشان مي بود، هيچ گاه نشدی كه با 
سخن و دليل آنان را از پيروی به ماليان و دشمنی با مشروطه نگه داشت 
و بي گمان از اين دسته بندی كار »شــريعت خواهان« باال رفتی و بي گمان 
خونريزی ها رو دادی و چون در اين هنگام مشروطه، ريشه چندان استواری 

1. احمد كسروی، همان، ص360. 
2. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص274. جريان مشــروطه خواهی در نجف نيز فعال بود لذا عده ای به 
طرفداری از مشروطه با اسلحه قصه ترور آيت اهلل سيد كاظم يزدی را داشتند و به طور مكرر نامه ها و اطالعيه های 
تهديدآميزی به دست ايشان می رســاندند. در نجف محيط رعب و وحشــت برای مخالفين مشروطه به قدری 
باال گرفت كه آيت اهلل سيد كاظم يزدی برای مدتی از نجف خارج شــد و در پناه عشاير عرب عراق كه به شدت 
از ايشــان حمايت می كردند زندگی كرد. حتی در زمان حضور در نجف نيز عده ای از عرب ها، مسلح شدند و به 
مراقبت و حفاظت از ايشان پرداختند تا از گزند مشروطه خواهان در امان بماند. )محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، 

ص308-306 و 342-343.( 
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نمي داشت به آسانی برافتادی و از ميان رفتی. آنچه مشروطه را نگه داشت 
پافشاری های مردانه دو ســيد ]= بهبهانی و طباطبايی[ و آخوند خراسانی 
و حاجی شــيخ مازندرانی بود. اينان با فشــارهايی كه ديدند و زيان هايی 
كه كشيدند از پشتيبانی به مجلس و مشــروطه باز نايستادند و آن را نگه 

داشتند.1
محّرر )كاتب( شــيخ فضل اهلل نوری نامه ای به پسر شــيخ در نجف نوشت و درباره اوج 
 اقتدار و شكوهی كه جريان مشروعه خواهی اين روزها در تهران دارد و جلسات بزرگ علما،

چنين گفت: 
اين اوقات، انجمنی از علما تشكيل شــده بود كه سيار است و حضرت 
مستطاب حجت االسالم آقا ]شيخ فضل اهلل[ و مجتهد تبريز و جناب خمامی 
و جناب آخوند مالمحمد آملی و... تشــريف فرما شــده اند و در مجالس 
مخصوصه منعقد يافته اســت. و هر روز منعقد در يكی از منازل اشخاص 
محترم كه داوطلب می شوند می باشند. الحق علما و طالب، اجتماع خوب 
می نمايند و قريب هزار نفر و بيشتر ]از[ علمای اعالم و طالب كرام، جمع 
شده و می شــوند و بنای اين مجلس بر حفظ بيضه اسالم و صون و صيانت 
از طرق موجبات مخالفت شــرع و احكام موضوعــه مجلس مقدس ملی 

می باشد...2 
در گردهمايی سه مجتهد بزرگ، بحث بر سر اين مسئله بود كه قوانينی كه مجلس شورای 
ملی وضع می كند خالف اسالم نباشــد و اين امر جز با نظارت مجتهدين بر قوانين مجلس 
شورای ملی ميسر نمی شد. شــيخ فضل اهلل نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبريزی به طور 
جدی خواهان تغيير ساختار مجلس شورای ملی، نظارت مجتهدين و جلوگيری از تصويب 
قوانين ضددينی در مجلس بودند. ولی فضای مجلس در دست نمايندگان سكوالر به رهبری 
سيد حسن تقی زاده بود و اگر نماينده ای چون بحرالعلوم رشتی در آن حضور می داشت، تحمل 

حضور وی را نداشتند. 
نتيجه جلسات سه مجتهد شريعت خواه اين شد كه شورايی از مجتهدين بر قوانين مجلس 
شورای ملی نظارت داشته باشند و اين شورا به صورت يك »اصل« در قانون اساسی مشروطه 

درج شود. شيخ فضل اهلل نوری آن اصل را نوشت و در همين روزها منتشر كرد: 

1. احمد كسروی، همان، ص360-361.
2. همان، ص260. 
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آن يك »اصلی« را كه گفتيم حاجی شيخ فضل اهلل نوشته و برای افزوده 
شدن به قانون اساسی پيشنهاد مي كرد در اين روزها آن را به چاپ رسانيده و 
در ميان مردم پراكندند. روزنامه صبح صادق هم آن را در شماره خود آورد. 
ولی مردم]= سكوالرها[ از اين كار بد او به خشم آمدند و به اداره روزنامه 

ريخته و آنچه از آن شماره به دست آوردند پاره كردند!1 
در روز 21خرداد 1286 2 بررسی متمم قانون اساسی آغاز شد و دومين اصل آن، همين 
اصل مورد نظر علمای شريعت خواه بود. جالب اســت كه در مجلس كه اكثر آن را افراد 
سكوالر تشكيل می دادند، اين بار نتوانستند در مقابل اين اليحه عرض اندامی بكنند و جلوی 
آن را بگيرند. در واقع اكثر نمايندگان با اين اليحــه موافقت كردند و وجود آن را در قانون 
اساسی الزم دانستند و بحث بر سر اين بود كه اين مجتهدين را مردم انتخاب كنند يا مجلس 
يا مراجع نجف انتخاب كنند. سكوالرها كه تصويب چنين طرحی، دست و پايشان را می بست 
و جلوی اعمال ضددينی شان را می گرفت جز تقی زاده و چند نفر ديگر از نمايندگان تبريز، 
ديگر كســی در مخالفت با اين اليحه صحبتی نكرد بلكه همه موافقت كردند. اعتبار و نفوذ 
اجتماعی آيت اهلل خمامی و آيت اهلل مجتهد تبريزی در كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری به 
قدری بود كه كسی جرئت مقابله با آنها را در مجلس شورای ملی به خود نداد و فضای مجلس 
از دست سكوالرها خارج شده بود. همين موضوع در روزهای 22خرداد و 24خرداد3 دنبال 

شد و در نهايت به تصويب رسيد.4 
تصويب اين طرح يك پيروزی بزرگ برای شريعت خواهان بود چراكه با اجرای اين طرح، 
هرگز كسی نمی توانست قوانينی خالف اسالم در مجلس شورای ملی تصويب كند. اين طرح 
در راه اصالح مشروطه می توانست بسيار مؤثر باشد چراكه از تقابل قوانين با شرع مقدس 

1. همان، ص261. 
2. مطابق 29 ربيع الثانی 1325ق. 

3. مطابق 1 و 3 جمادی االول 1325ق. 
4. احمد كســروی، همان، ص372-370. اين طرح با اكثريت آرا به عنوان اصل دوم متمم قانون اساســی به 
تصويب رسيد و شاه هم در روز 29شعبان 1325ق پای متمم را امضا كرد. متن اصل دوم متمم به اين ترتيب بود: 
»مقرر است كه در هر عصری از اعصار هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهای متدينين كه مطلع از 
مقتضيات زمان هم باشــند به اين طريق كه علمای اعلم حجج االسالم مرجع تقليد شيعه اسامی بيست نفر از علما 
كه دارای صفات مذكوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضای عصر 
اعضای مجلس شــورای ملی باالتفاق يا به حكم قرعه  تعيين نموده، به ســمت عضويت بشناسند تا موادی كه در 
مجلسين عنوان می شود به دقت مذاكره و غوررسی نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه  
اسالم داشته باشــد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع 
خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر- عجل اهلل فرجــه- تغييرپذير نخواهد بود.« )همان( در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در سال 1358ش هم اصل »نظارت شورای نگهبان بر قوانين مجلس شورای 

اسالمی«، از همان اصل مورد نظر شيخ فضل اهلل نوری در زمان مشروطه الگوگيری شده بود. 
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جلوگيری می كرد و مشروع  بودن مشروطه را تضمين می نمود.1 
هر چند اين قانون به تصويب رسيد ولی تغييری در تركيب نمايندگان مجلس رخ نداد 
و شورای مجتهدين هم با كارشكنی سكوالرها، تشكيل نشــد و همان اوضاع گذشته، ادامه 
داشت و حرف های ضددينی در مجلس مطرح می شد. انتقاداتی كه علمای شريعت خواه به 
نمايندگان مجلس شورای ملی می كردند برای سكوالرها ناراحت كننده بود و در مقابل اين 
انتقادات، جبهه می گرفتند و برخوردهای خشنی می كردند. همزمان با ايام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، در تهران مجالس عزاداری برپا شد. در آن زمان مجالس به اين صورت 
بود كه در مساجد چادر يا خيمه بزرگی برپا می كردند و در آن جلسه روضه می گرفتند. از 
سوی شيخ فضل اهلل نوری، برای دهه اول فاطميه، مراسم روضه خوانی اعالم شد و در مسجد 
جامع تهران هم چادر بزرگی نصب شد. استقبال پرشور مردم از برنامه ها و جلسات سابق 
شريعت خواهان باعث شد تا سكوالرها اين مراســم را، مقابله با خودشان معنا كنند و برای 
مقابله با اين مراسم به تكاپو افتادند. عده ای از ســكوالرها در روز 8جمادی االول 1325ق 
)مطابق 29خرداد 1286( به مسجد جامع حمله كرده و برای تعطيل كردن جلسه روضه، 
چادر را پاره پاره كردند.2 ميرزاآقا فرشــی- نماينده ســكوالر تبريز- در نامه ای به تاريخ 

31خرداد 1286 3 چنين می نويسد: 
مخالفين، به زعامت شيخ فضل اهلل، خمامی ]و[ حاج ميرزا حسن مجتهد 
تبريزی حساسيت پيدا كرده، در مسجد شاه به عنوان تعزيه داری، چادری 
برافراشته اند كه از چادرهای سلطنتی اســت... مردم ]= سكوالرها[ چون 
مجلسيان را در اين باره مسالمت كار ديدند بدون اجازه، هجوم برده چادرها 

را خواباندند!4 

آیت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی 
در همان روزی كه ســكوالرها، خيمه عزاداری را در مسجد جامع تهران پايين كشيدند، 
يعنی روز 8جمادی االول 1325ق )مطابق 29خرداد 1286(، آيت اهلل سيد عبداهلل بهبهانی 
از رهبران مشروطه، در صحن علنی مجلس شورای ملی حضور داشت و سخن از نظامنامه 

1. احمد كسروی، همان، ص372-373. 
2. محسن ميرزايی، روزنامه خاطرات عزيزالسلطان مليجك ثانی، تهران، زرياب، 1376، ج2، ص1054؛ احمد 

كسروی، همان، ص374. 
3. مطابق 10جمادی االول 1325ق. 

4. نصرت اهلل فتحی، همان، ص184-185. 
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انتخابات در ميان بود كه ايشان آيت اهلل خمامی 
را »يكي از علماي بزرگ و اول ســاعي و جاهد 
در پيشرفت اساس مشــروطيت« دانست كه 
نظامنامه گيــالن بايد با هماهنگــی با آيت اهلل 
خمامی و با احترام به ايشــان فرســتاده شود و 
نظريات ايشان هم بايد تأمين شود. در اين زمان، 
آيت اهلل خمامی هنوز در تهران به سر می برد ولی 

به مجلس شورای ملی نرفته بود. ســخنان آيت اهلل بهبهانی و ساير نمايندگان در تقدير از 
آيت اهلل خمامی به اين شرح بود: 

آقا سيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: ... به مالحظه آقای حاجی خمامی كه 
يكی از علمای بزرگ و اول ساعی و جاهد در پيشرفت اساس مشروطيت 
هستند، خواهش مي كنم كه رشت را با جاهای ديگر فرقی بگذاريد و طوری 
شود كه اين نظامنامه، به دستورالعمل ايشــان فرستاده شود كه يك نوع 

احترامی نسبت به ايشان رعايت شده باشد. 
همه از جناب حاجی خمامی اظهار امتنان كرده اظهار داشتند: كه اگر در 
زمان ورود ايشان به طور شايســته پذيرايی نشده، علت آن بود كه ايشان 
هم مكتوبات خودشان را نسبت به مجلس مقدس، كاماًل اظهار نفرمودند. 
آقا سيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: آن هم تقصير از ما شد كه به واسطه 

گرفتاري ها نتوانستيم اظهارات ايشان را به مجلس ابالغ نماييم.1 
يك روز بعد، در روز 9جمادی االول 1325ق )مطابق 30خرداد 1286(، مشروطه خواهان 
سكوالر در مدرسه صدر تهران تجمع بزرگی كردند و جلسه ای تند عليه شيخ فضل اهلل نوری 
و ساير شريعت خواهان تشــكيل دادند. آنها به خانه عده ای از سران مشروطه خواه رفتند و 
موفق شد كه سيد محمد طباطبايی و امام جمعه و صدرالعلما و عده ای ديگر از علما را به آنجا 
بياورند به جز آيت اهلل بهبهانی كه به خاطر درد چشم از تهران بيرون رفته بود. سخنرانی تند 
ملك المتكلمين و سيد جمال واعظ و شيخ علی زرندی مبنی بر اينكه االن همه ما بايد به خانه 
شيخ فضل اهلل و ساير شريعت خواهان بريزيم و آنها را از شهر بيرون كنيم! طباطبايی فضا را 
به صورت موقت آرام كرد و به آنها قول داد كه اگر شيخ فضل اهلل نوری از انتقاداتش دست 

برندارد، خودش آنها را از شهر بيرون خواهد كرد! 

1. روزنامه مجلس، س1، ش119، 10جمادی االول 1325ق، ص2؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص193. 

کسروی- تاریخ نویس سکوالر- 
تاریخ  کتاب  در  فصلی  یک 
مشروطه ایران با عنوان »هم دستی 
سه مجتهد« دارد که در آن به طور 
مبسوط به تالش های مشترک شیخ 
فضل اهلل نوری، مجتهد خمامی و 
مجتهد تبریزی و تأسیس جریان 

»مشروعه خواهی« پرداخته است
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بالفاصله بعد از اين جلسه، خبر در تهران پيچيد و علمای مشروعه خواه، احساس كردند كه 
ديگر امنيت جانی ندارند چراكه هر لحظه ممكن است به خاطر اعتقاداتی كه دارند و به خاطر 
ابراز عقيده شان، به منزلشان حمله كنند و آنها را از ميان بردارند. همين مسئله باعث شد 
كه شيخ فضل اهلل نوری به همراه ساير علمای مشروعه خواه، از آخرين ساعات همان شب تا 
بامداد، خودشان را به حرم حضرت عبدالعظيم)س( در شهرری برسانند و در آنجا متحصن 
شوند. تحصن در روز 10جمادی االول 1325ق )مطابق 31خرداد 1286( آغاز شد و آيات 
ميرزاحسن مجتهد تبريزی، سيد احمد طباطبايی، مال محمد آملی، حاجی ميرزا لطف اهلل و 
عده ای ديگر از علمای شريعت خواه، از جمله همراهان شيخ فضل اهلل در تحصن بودند. آيت اهلل 
خمامی با متحصنين همراه نشــد و با آنها به حرم حضرت عبدالعظيم)س( نرفت.1 احتماالً 
او به اين دليل كه مدت نسبتاً طوالنی از رشت به دور مانده بود، فلذا مناسب ديد كه به اين 
سفر خاتمه دهد و در رشت مديريت اوضاع را به دست گيرد، بازگشت به رشت را مفيدتر 

از حضور در تهران دانست. 
آنها در مخالفت با عملی نشــدن اصل دوم متمم قانون اساسی، وضع قوانين ضد دينی در 
مجلس شورای ملی، حضور نمايندگان ســكوالر و ضددين در مجلس، توهين روزنامه ها و 
مجالت به ائمه اطهار و مقدسات دينی، حمله های مكرر به ضروريات دين، ترويج بی دينی به 
بهانه آزادی، ايجاد فتنه عليه مخالفان و... به حرم حضرت عبدالعظيم)ع( متحصن شدند.2 آنها 
به وسيله تلگراف، تحصن خود را اعالم كردند و در آن نوشتند كه تا اين امور اصالح نشود به 
تهران باز نخواهند گشت.3 شيخ فضل اهلل نوری در گفت وگويی كه با آيت اهلل بهبهانی و آيت اهلل 
طباطبايی داشت علت تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم را چنين بيان می كند كه »عده ای از 
مشروطه خواهان كمر قتل مرا، سخت بستند و صالح امور مملكت اسالمی را در اعدام و انفال 
)نابود كردن( من ديدند!«4 وی اشاره می كند كه چطور عده ای از مشروطه خواهان قصد داشتند 
كه به منزلش حمله كرده و وی را بكشند ولی او تنها چند دقيقه قبل از واقعه، مطلع گشته و به 

همراه چند تن از علمای ديگر در حرم حضرت عبدالعظيم)س( حضور يافتند. 

1. احمد كسروی، همان، ص376-375. روزنامه صبح صادق جريان حمله به منزل آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری 
و تأكيد مشروطه خواهان بر تبعيد ايشان را به طور تفصيلی بيان كرده است. رك: روزنامه صبح صادق، س1، ش64، 

11 جمادی االول 1325، ص1-3. 
2. برای دانستن علل تحصن شيخ فضل اهلل نوری می توانيد مذاكرات شيخ فضل اهلل نوری و طباطبايی و بهبهانی را 
مطالعه كنيد. رك: محمد تركمان )به كوشش(، مجموعه ای از رسائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ فضل اهلل 

نوری، تهران، رسا، 1362، ج2، ص223-201؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص262-271. 
3. همان، ص253.
4. همان، ص263.
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حضور آيت اهلل خمامی در تهران در كنار شيخ 
فضل اهلل نوری، بسيار مفيد بود و بر اعتبار سياسی 
و مقبوليت جريان شريعت خواه می افزود. حضور 
ايشان در تحصن هم می توانست به قدرت گيری 
مجدد مشــروعه خواهان كمك كند. ولی مدت 
كوتاهی بعد از تحصن، مجتهد تبريزی نيز به تبريز 
بازگشت. هر چند اين دو شــخصيت در مناطق 
تحت نفوذ خودشان همين تفكر را ادامه دادند ولی 
از قدرت عظيمی كه در اجتماع اين سه مجتهد به 
وجود آمده بود به قدر زيادی كاسته شد و دوباره 
حمالت ناجوانمردانه عليه شــيخ فضل اهلل نوری 

اوج گرفت. 
در روز 5تير 1286 1 در خالل مذاكرات نمايندگان مجلس شورای ملی، مجدد ذكری از 
آيت اهلل خمامی به ميان آمد و اين بار دو نماينده رشت يعنی محمد وكيل التجار و شيخ حسن 
حسام االسالم و همچنين سيد عبدالحسين شهشهاني- نماينده خراسان- به تجليل از آيت اهلل 

خمامی پرداختند:2 
حسام االسالم: از راپورت هاي صحيح كه رسيده معلوم مي شود كه جيش 
مخالف از جناب حاجي خمامي دعوت كرده اند و ايشان قبول نكرده، امتناع 
ورزيده اند. بنده از قول خود و ســي كرور3 خلق از عدالت پرستي و انصاف 
حقيقي ايشان، اظهار تشكر و امتنان مي نمايم. سايرين هم اظهار تشكر نمودند. 
وكيل التجار: آن روز هم بنده، حضور مبارك آقا ســيد عبداهلل مجتهد 
]بهبهانی[ عرض كردم كه اهالي گيالن وجود مقدس آقاي حاج خمامي را 
خيلي مغتنم و محترم مي دانند و حكايت حركت ايشان صحبت ]انجمن[ 

1. مطابق 15جمادی  االول 1325ق.
2. حضور آيت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی، از اغراض اصلی سفر او به تهران بود و او از ابتدا قصد داشت 
كه درباره رسيدگی وضعيت اسفبار انجمن رشت، در آنجا حضور يابد. مجتهد خمامی وقتی به رشت برگشت، در 
سخنان و مالقات هايش و نقدهايی كه به انجمن رشت داشت، موضع شريعت خواهانه اش را ادامه داد و به همين 
خاطر به شهادت رسيد. اگر در بيان حق و مقابله با انحرافات، ذره ای تسامح به خرج می داد يا می ترسيد، قطعًا به 

شهادت نمی رسيد. 
3. به پانزده ميليون نفر جمعيت تقريبی ايران در آن زمان، اشاره دارد. هر يك كرور جمعيت، معادل نيم ميليون 

نفر است.

حضور مجتهد تبریزی و مال محمد 
خمامی در تهران، این فرصت را 
برای شیخ نوری مهیا کرد تا با تشکیل 
»انجمن روحانیون« خواستار اصالح 
مجلس  سکوالری  سیاست های 
شورای ملی و اسالمی شدن قوانین 
و اصالح ساختارها گردد. علمای 
متعددی  جلسات  مشروعه خواه 
برگزار کردند و در هر کدام از این 
جلسات هزاران تن از علما و طالب 
و مردم شرکت می کردند و اجتماع 

بزرگی برپا شده بود
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واليتي بود ]و[ در همراهي با مجلس همه قِْسم حاضرند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني: بزرگي مقام ايشان را همه اهل ايران 
مي دانند و از اول هم كمال مساعدت و همراهي را داشتند. خوب است در 

اين موقع به مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.1 
به تازگی نظامنامه انجمن های ايالتی و واليتی كامل شــده و به چاپ رسيده بود. در روز 
7تير 1286 2 در مجلس شورای ملی بحث شد اين نظامنامه  قرار است به شهرها ارسال شود، 
آيا يك نماينده نيز به همراه آن بايد باشد يا نه؟ و اينكه نماينده اعزامی از مجلس باشد يا از 
دولت؟ در همين موقع، صنيع الدوله رئيس مجلس- گفت كه برای ارسال اين نظامنامه به 
رشت بايد نظر آيت اهلل خمامی هم تأمين شود و يك نماينده از مجلس فرستاده شود و نماينده 

ديگر به نحوی ديگر از مجتهد تقدير كرد. 
آقا شيخ حسين ]سقط فروش، نماينده تهران[: نظامنامه انجمن ايالتی يك 

ماه است از طبع خارج شده يكجا فرستاده شده است.
رئيس ]مرتضی قلی خان صنيع الدوله[: يك چاپ شد، چون غلط داشت 
آن توقيف شد و مجدداً چاپ شد، همين روزها فرستاده مي شود. ولی گفته 
شــد مأمور نرود با نظامنامه. آن روز هم خيلی مذاكره شد اعتقاد بنده اين 
اســت كه بايد مأمور برود يا از طرف وزارت داخله كه وكال اطمينان به 
آن شخص داشــته باشند در اين خصوص خوب اســت رأی گرفته شود 
كه مأموری از طــرف دولت برود يا از طرف مجلس؟ مخصوصاً رشــت 
الزم است بر حسب خواهشي كه آقای حاجی خمامی كرده اند، يك نفر از 

1. روزنامه مجلس، س1، ش124، 17جمادی االول 1325ق، ص1؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص195. روزنامه صبح صادق اين مسئله را چنين بازتاب داده است: »پنجشنبه 15جمادی االول... يكی از آقايان 
وكال اظهار داشت كه جيش مخالفين، جناب حاجی خمامی را دعوت كرده اند كه به ايشان ملحق شوند ]ولی[ ايشان 
به هيچ وجه به آنها همراهی نكرده. اينك اتحاد و انقياد جناب معزی اليه را به مجلس شورای ملی تقديم می كنيم. 
وكيل التجار اظهار كردند كه جناب حاجی خمامی هميشه همراه و همدست با مجلس بوده اند و البته مراتب ايشان 
باالتر از اينهاست. سايرين هم تصديق كردند. )روزنامه صبح صادق، س1، ش68، 17جمادی االول 1325ق، ص4.( 
روزنامه حبل المتين تهران، مسائل اين روز را چنين منعكس كرد: »روز پنجشنبه 15 شهر جمادی االول- بعد از انعقاد 
مجلس اظهار همراهی از جناب آقای حاجی خمامی رشتی شد و از اينكه ديروز دسته مخالفين از حضرت عبدالعظيم 
او را خواسته اند، امتناع و اعراض نمود و از حركات ناصواب ايشــان تبری و اعراض ]جست.[ جمله وكال تصديق 
همراهی ايشان را با اساس مجلس و امتنان و تشــكر از وجود ايشان نمودند.« )روزنامه حبل المتين )تهران(، س1، 
ش53، 17جمادی االول 1325ق، ص4ـ3( آيت اهلل خمامی در اين روز وارد مجلس نشده بود چون در مذاكرات 
مجلس هيچ اشاره ای به حضور حاجی در اين روز نشده است. نمايندگان هم اين تعريفات را در برابر نماينده حاجی 
خمامی يعنی حاجی بحرالعلوم ذكر كرده اند. يكی از نمايندگان درخواســت كرد كه »خوب است در اين موقع به 

مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.« 
2. 17جمادی االول 1325ق. 
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طرف مجلس برود. من دو نفر را انتخاب كردم يكی شاهزاده ]ايرج ميرزا[ 
جالل الممالك1 كه بسيار جوان آزموده عالمی است، يكی هم محمدصفی 

خان، گويا محمدصفی خان را قبول كرده اند. 
حاج ســيد نصراهلل ]ســادات اخوی، نماينده تهران[: اين مطلب خيلی 
خوبست، ولی همين قدر كه نســبت مأمور به مجلس داده شده آن وقت 
مفسدين فتنه خواهند كرد، چنانچه تمام كارها را نسبت به مجلس مي دهند 
مثل اينكه در كتب سابقه هم يك كلمه كفری پيدا شود نسبتش را به مجلس 

مي دهند. 
آقا ميرزا محمود خوانساری ]نماينده تهران[: ما بايد اين كار را از وزارت 
داخله بخواهيم، اگر از طرف مجلس كسی برود تمام اغتشاشات را نسبت 

به مأمور خواهند داد. 
حاج سيد نصراهلل: چون آقای حاجی خمامی خودشان تشريف مي برند 
به رشت، البد آنجا ساكت خواهد شد در اين  كه كسی برود، مذاكره الزم 

است.2 
آيت اهلل خمامی همراه با عده ای از علمای رشت، در روز 19 تير 1286 3 وارد صحن علنی 

مجلس شورای ملی گرديد. روزنامه حبل المتين، اين خبر را چنين انعكاس داد: 
روز پنجشنبه 29 شهر جمادی االولی- امروز جناب آقای حاجی خمامی 
تشريف فرمای مجلس شده بودند و بعد از تبريك و تهنيت، عموم وكالء 

اظهار امتنان از مساعدت و همراهی جناب معظم نمودند.4 
حضور آيت اهلل خمامی به مجلس شورای ملی را بايد از مذاكرات مجلس خواند. ايشان 
با شكوه و جالل و با احترام بســيار به همراه آيت اهلل بهبهانی وارد مجلس شدند. محتوای 
گفت وگوهايی كه صورت گرفت و حرف هايی كه بقيه در تمجيد از مجتهد خمامی گفتند و 

حرف های آيت اهلل خمامی به اين شرح است: 
شروع به قرائت نظامنامه حكام شد، چند ماده از آنكه قرائت گرديد ]كه[ 
آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[ با آقاي حاجي خمامي به مجلس ورود 

1. شاهزاده جالل الممالك، همان »ايرج ميرزا«، شاعر معروف است كه در زمان مشروطه از سكوالرهای فعال در 
مشروطه بود و از اعضای باغ سليمان خان ميكده هم بود كه اكثر اعضای آن بابی يا بهايی بودند. )مهدی ملك زاده، 

همان، ج2، ص239.( 
2. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص199ـ198. 

3. مطابق 29جمادي االول 1325ق.
4. روزنامه حبل المتين )تهران(، س1، ش67، 3جمادی الثانی 1325ق، ص3. 
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كردند... حجت االسالم به مجلس تشريف فرما شده و اظهار مراتب همراهي 
خود را با اين اساس، به انتها رسانده بودند. ]وكال[ از روي كمال مسرت با 
نهايت ابهت، تبريك گفته، هر يك مراتب تحيات و تشكرات قلبي خود را 
نسبت به حجت االســالم آقاي حاجي خمامي1 به ادايي خاص و عباراتي 

مخصوص ابراز داشتند. 
آقا سيد علي نقي ]نماينده دماوند[: از ورود آقاي حاجي خمامي اعضای 

مجلس عموماً و اهل علم خصوصاً كمال تشكر را دارند. 
محقق الدوله ]نماينده تهران[: عموم وكال بلكه عامه ملت از اين بذل توجه 
و مرحمت حضرت حجت االسالم كمال امتنان را دارند و نهايت اميدواري 
را دارند كه حجج اسالم همگي حارس و نگهبان اين مجلس مقدس باشند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني ]نماينده خراسان[: امروز تكليف بزرگي 
بر گردن عموم ملت از برپا داشتن اين اساس مقدس2 ثابت شده كه محض 
حفظ و وقايه ]نگهداری[ حوزه اسالم همه قسم كوشش نمايند اشخاصي هم 
كه مخالفت دارند بايد از اين خالف دوري نمايند و اال موجب فساد عمده 
در مملكت خواهد شد. حضرت آقا- مدظله- امروز بدين مجلس تشريف 
آورده و مساعدت و همراهي خودشــان را اظهار فرمودند. عموم ملت هم 
از ايشان تشكر خواهند داشــت و البته از طرف اهل علم و حجج اسالم در 

تشكيل انجمن هاي اتحاد و موافقت بايد بيش از اين سعي و كوشش شود. 
آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: اين اساس به توجه حضرت حجت 
عصر)ع( بنا شد از ظل توجهات آن حضرت هم باقي و ثابت خواهد بود و 
اميدواريم كه اين مملكت محسود ساير ممالك گردد و خوب است برادران 
داخلي ما هم منافات را كنار بگذارند. باهلل قسم است، كه مقصد بزرگ تر 
است از آنكه ما امروز به اين منافات مشغول باشيم. اين مطلب را به خودم 
مي گويم كه اگر هم گفت وگويي بوده باشد كه بعد از فراغت كمافي السابق با 

يكديگر برادر باشيم نه اينكه كدورتي در بين توليد شود...
آقاي حاجي خمامي: انشــاءاهلل به توجهات حضرت حجت- عجل اهلل 

1. در زمان مشروطه اصطالح »حجت االسالم« غالبًا بر مراجع ثالث نجف اطالق می شد و تعبير »آيت اهلل« و 
»آيت اهلل العظمی« چندان مرسوم نبود. اســتفاده اين لفظ برای آيت اهلل خمامی نشان از مرجعيت دينی و جايگاه 

علمی و اجتماعی ايشان داشت. 
2. در اصل: مقدم
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فرجه- در همه جا به مسالمت و خوشي، خواهد گذشت و رفع اين مباحثات 
هم خواهد شد، يك قدري صبر الزم است.1 

خبر حضور آيت اهلل خمامی در روزنامه های سراسر كشور منعكس شد؛ از جمله روزنامه 
صبح صادق كه به نكات ديگری درباره حضور آيت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی اشاره 

كرده است: 
حضرت حجت االسالم آقای آقا ســيد عبداهلل- دام بركاته- با جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام بركاته- و جناب ظهيراالسالم وارد 

شدند. 
جناب حاجی خمامی اظهار داشتند: كه اوالً به جهت تبريك اين مجلس 
مقدس شرفياب شده ام كه عرض تبريك نمايم. ثانياً معذرت بجويم كه هر 
گاه در اين مدت ماضيه از حيث شــرفيابی تأخير شده تقصير دارم و اميد 

عفو است. 
وكالی محترم هم ســخن و هم زبان ]گفتند[: ما همگــی از ورود جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام بركاته- كمال تشكر را داريم و در 

واقع تشكر از ورود ايشان به عهده آقايان علما است. 
حضرت حجت االسالم ]بهبهانی[ پس از تشكر از مساعدت و معاضدت 
و ورود جناب آقای آقا حاجی خمامی اين طور عنوان فرمودند كه: بحمداهلل 
مملكت ما امروز خوب پيش رفته و می توانيم بگوييم )اين طفل يك شــبه 
ره صد ساله رفت.( كه به زودی ها سرانه ممالك متمدنه شود. ولی خوب 
اســت برادران داخلی و خارجی ما بعضی مناقشات را به كناری گذاشته و 
اگر گفت وگو يا مباحثه هم می شود گفت وگوی علمی باشد و مباحثه اش هم 
مباحثه لفظی باشد و مقصود اشاعه معدلت است. من اين طور فهميده ام و 

عقيده خودم را می گويم كه بايد اغراض شخصی را به كناری بگذاريم.2 
در همين روز )19تير 1286(،3 آيت اهلل خمامی ديدار ديگری داشت كه محرمانه انجام 
شد و رسانه ای نشد. اين ديدار با كامران ميرزا، نايب السلطنه و به درخواست نايب السلطنه 

انجام شده است. شرف الدوله درباره اين ديدار چنين می نويسد: 

1. روزنامه مجلس، س1، ش135، 2جمادی الثانی 1325ق، ص1؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص209-210. 

2. روزنامه صبح صادق، س1، ش80، 2جمادی  الثانی 1325ق، ص4. 
3. مطابق 29جمادي االول 1325ق. 
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حاجی خمامی، منزل نايب السلطنه رفته است و معلوم شد نايب السلطنه 
برای او درشكه فرستاده و او را خواسته است و قريب سه ساعت با حاجی 

خمامی، محرمانه صحبت داشت و همان جا ناهار خورده، خوابيده است.1 
در روز 22تير 1286 2 آيت اهلل شيخ علی فومنی و آيت اهلل سيد اسماعيل ويشكايی از علمای 
برجسته رشت و از همراهان آيت اهلل خمامی، به مجلس شورای ملی وارد شدند و مورد تجليل 
نمايندگان قرار گرفتند. آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی هم همراه آنها بود و آنها را معرفی 

نمود. در مذاكرات مجلس شورای ملی، از اين واقعه چنين ياد شده است: 
بحرالعلوم ]رشتی[: آقايان رشت آقای حاجی شيخ علی ]فومنی[ و آقای 
حاجی سيد اسماعيل ]ويشكايی[ هميشــه مشّيد و مؤيّد مجلس و تابع آن 
بوده و هستند و كمال تشكر را از وكال داشته و دارند و امروز محض تبريك 

و تهنيت مشرف شده اظهار مسرت می نمايند. 
عموم وكال اظهار تشكر و امتنان از ايشان نمودند.

حاجی شيخ علی ]فومنی[: چگونه متشكر نباشيم كه از توجهات حضرت 
حجت و اهتمام همه حجج اسالم و علماء اعالم اين اساس تأسيس شده و بر 
ذمه همگی فرض و متحتم است كه به وظيفه خود عمل نموده از هيچ حادثه 

دلسرد نشوند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهانی: خداوند ان شاءاهلل آنهايی كه در تأييد 

اين مجلس كوشش دارند، توفيق عنايت فرمايد.3
آيت اهلل خمامی قصد داشت به رشت بازگردد ولی پيش از آن، برای آخرين بار به مجلس 
شورای ملی رفت و با نمايندگان خداحافظی كرد و راهی رشت شد. در روز 25تير 1286 4 

وكالی مجلس مشغول بحث بر سر يك اليحه بودند كه: 
در اين موقع آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[، آقاي حاجي خمامي و 

جمعي ديگر از آقايان رشت به مجلس تشريف آوردند. 
بحرالعلوم ]رشتی[ اظهار داشتند كه: حضرت حجت االسالم آقاي حاجي 
خمامي محض مالقات آخرين، به مجلس مقدس تشريف آورده اند. امروز 

1. ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه يی، روزنامه خاطرات شرف الدوله )1327-1324ه  .ق(، يحيی ذكاء )به 
كوشش(، تهران، فكر روز، 1377، ص110-111. 

2. مطابق 2جمادی  الثانی 1325ق.
3. روزنامه مجلس، س1، ش136، 3جمادی  الثانی 1325ق، ص1؛  مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 

ص211.
4. مطابق 5جمادی الثانی 1325ق. 
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هم قصد تشريف بردن دارند. كمال مسرت و امتنان را هم از وكالي عظام، 
اظهار مي فرمايند. در آنجا هم نهايت مجاهدت را در پيشــرفت اســاس 

مقدس مجلس، خواهند داشت. 
عموم وكال از ابراز مالطفت و مساعدت حضرت حجت االسالم، نهايت 
تشكر را نمودند. ]ايشــان دقايقی، مذاكرات مجلس را مشاهده كردند.[... 
در اين موقع آقاي حاجي خمامي رفتند و جمعي از وكال و رئيس، ايشان را 

مشايعت كردند.1 
آيت اهلل خمامی در روز 30تير 1286 2 وارد رشت شــد، جمع زيادی از مردم رشت به 
استقبال ايشــان رفتند و او را با كمال احترام به خانه اش وارد كردند. روزنامه صبح صادق 
درباره ورود آيت اهلل خمامی به رشت می نويسد: »يوم شــنبه دهم شهر جمادی الثانيه، دو 

ساعت به غروب مانده جناب... حاجی خمامی تشريف آوردند.«3 

شيخ علی الهيجی در تحصن شهرری
يكی ديگر از علمای گيالن كه با جريان مشروعه خواهی و شيخ فضل اهلل نوری در تحصن 
شهرری، همراه بود حجت االسالم شيخ علی الهيجی از علمای ساكن تهران و از ياران نزديك 

شيخ فضل اهلل نوری بود. 
شيخ علي فرزند مهدي، در الهيجان به دنيا آمد و سال ها در عتبات به تحصيل علوم دينی 
پرداخت. خصوصًا در شهر كربال مدتی اقامت گزيد و به »حائری« مشهور گرديد و سپس 
به ايران بازگشت و امام جماعت يكی از مساجد تهران بود و تا پايان عمر در همين شهر به 

انجام وظايف دينی مشغول بود. 
شيخ علی الهيجی، زير برخی اعالميه ها و نامه های شيخ فضل اهلل نوری خطاب به علمای 
بالد و علمای نجف را هم امضا نموده است.4 در دوران تحصن شيخ نوری در شهرری، شيخ 
علی الهيجی نيز در زمره علمای متحصن بود و حتی واعظ شريعت خواهان در تحصن بود 
و سخنان آنها را بيان می كرد. شيخ فضل اهلل نوری در مدت تحصن، روزنامه هايی را كه به 

1. روزنامه مجلس، س1، ش139، 6جمادی الثانی 1325ق، ص2؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص214ـ213. روزنامه صبح صادق، آخرين حضور آيت اهلل خمامی در مجلس را چنين می نويسد: »جناب حاجی 
خمامی با شيخ علی وارد شدند كه با اهالی مجلس توديع كنند و به رشت حركت كنند. پس از قدری توقف، توديع 

نموده حركت كردند.« )روزنامه صبح صادق، س1، ش85، 7جمادی الثانی 1325ق، ص4.(
2. مطابق 10جمادی  الثانی 1325ق. 

3. روزنامه صبح صادق، س1، ش95، 24جمادی الثانی 1325، ص2.
4. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ج4، ص21. 
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نام لوايح معروف گرديد را منتشر می كرد و انتقاداتش به مشروطه خواهان را با دليل، بيان 
می كرد. شماره 16 از لوايح شيخ فضل اهلل نوری كه در روز 7رجب 1325ق به صورت چاپ 
سنگی در چهار صفحه منتشر شده بود، به طور كامل، حاوی يك سخنرانی از شيخ علی الهيجی 
بود و ابتدای آن اين عبارت درج شده بود: »نطق جناب مستطاب شريعتمدار مالذاالسالم 

مروج االحكام آقای آقا شيخ علی امام جماعت الهيجی- دام افضاله.«1 
شيخ علی الهيجی در اين اليحه، سابقه اعتقادی مردم ايران را قبل از مشروطه به خوبی 
بيان كرده و سپس به هدف از تشكيل مجلس شورای ملی اشاره كرده كه جلوگيری از ظلم 
حاكمان و عدالت گستری در بين مردم بوده است و از اين مجلس استقبال كرده است. سپس 
از روزنامه هايی كه در آغاز مشــروطه مانند قارچ در اقصی نقاط كشــور شروع به انتشار 
كردند و اكثر قريب به اتفاق آنها در حمايت از جريان ســكوالر و در مقابله با دين، فعاليت 
می كردند و از همان آغاز توهين های بســياری به مقدسات دينی انجام دادند كه با اهداف 
نهضت مشروطه، در تنافی بود، انتقاد می كند. اين فعاليت مخرب روزنامه ها، مورد نقد برخی 
علما قرار گرفت ولی تأثيرات سوئی در فكر مردم ايران به جا گذاشت. در مجلس شورای 
ملی هم همين اهداف پيگيری می شد و افراد سكوالر و هتاك، با صراحت و بدون ترس، به 
مقدسات دينی حمله می كردند و اينها مورد نقد علما قرار داشت. سكوالرها همين علما را هم 
مورد حمله قرار دادند تا آنها سكوت كنند. در اين اليحه سپس به ذكر جزئيات توهين های 
ضددينی روزنامه  ها، پرداخته و با نام روزنامه و بعضاً شماره آن روزنامه، به توهينی كه شده، 
اشاره گرديده است. متن اين اليحه كه توسط اين عالم گيالنی تنظيم شده، برای روشن شدن 
نوع نگاه جريان شريعت خواهی به مشروطه و نيز انتقاداتی كه برخی علما به مجلس شورای 

ملی و روزنامه ها داشتند، بسيار مفيد و مهم است. 
تصوير صفحات اين شماره از روزنامه لوايح شيخ فضل اهلل نوری، در كتاب های تاريخی درج 
نشده است. ولی متن اين شماره از لوايح شيخ، در كتاب تاريخ مشروطه كسروی از ص431 

تا 438 درج شده است.2 

1. لوايح شيخ فضل اهلل نوری، نمره 16، 7 رجب 1325ق، ص1. 
2. محمد تركمان در كتاب »مجموعه ای از رســائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ فضل اهلل نوری« كه 
در سال 1362 جمع آوری كرد، به نسخه چاپ سنگی شــماره 16 از لوايح شيخ دسترسی نداشته، ولی متن همين 
شماره را به نقل از تاريخ مشروطه كسروی در كتابش درج كرده است. )محمد تركمان )به كوشش(، همان، ج1، 
ص337-328.( تصوير اين شماره از لوايح شيخ، در كتاب »لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری« كه در سال 1362 توسط 
خانم هما رضوانی جمع آوری شده، هم درج نشده است. در كتاب »بازخوانی روزنامه شيخ فضل اهلل نوری« هم كه 
در سال 1386، ستار شهوازی در آن به گردآوری تصاوير و متن كامل لوايح شيخ فضل اهلل نوری پرداخته، تصوير 
و نه متن شماره 16 از لوايح شيخ، درج نشده است، ولی به جای آن، متن و تصوير شماره 18 آن را به جای 16 درج 
كرده است و باالی اولين صفحه دوم شماره 18، عبارت »نمره 18« درج شده! ولی جالب است كه گردآورنده دقت 
نكرده و دچار اين اشتباه شده و به همين ترتيب، تمام شماره های بعدی را هم با دو شماره، جابه جا درج كرده است. 
يعنی شماره 19 را به جای شماره 17 درج كرده و الی آخر. )ستار شهوازی، بازخوانی روزنامه شيخ فضل اهلل نوری، 

تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، بهار 1386، ص192-190 و 244-247.(
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ما در اينجا بخش هايی از متن اين شماره از لوايح شيخ را درج می كنيم: 
ناگهان ديده شد كه روزنامه هايی به هم رسيد در تعداد بيش از هشتاد، 
و شــب نامه ها و اعالناتی از اين طرف و آن طرف همــه آنها محتوی بر 
سخنان ســخيف و كفريات گوناگون و هرزگي های رنگارنگ و به دست 
شما ضعفا االيمان افتاد كه بدل نموديد ادعيه و اذكار و تالوت قرآن صباح 
و مساء و عزاداري های حضرت سيدالشهدا)ع( را به خواندن آنها و تصديق 
آنها يا ســكوت در آنها. در صورتي كه شما همان كســانی بوده ايد كه در 
سه ســال قبل در مجلس روضه مسجد ميرزا موســی از استماع روزنامه 
حبل المتين كلكته كه نوشته بود: »مردم كرورها لغواً، خرج زيارت خامس 
آل عبا كنند و يك مشت خاك به اسم تربت آورند و مخارجی در راه حج 
كنند و در عوض قدری آب شور و تلخ به اسم زمزم آورند«! صدای خود را 

در ناله و گريه به آسمان رسانيده بوديد. 
الحال از كثرت انس ]با[ روزنامه ها، ادراك و شــعور شــما تغيير كرده 
و رغبت به معاشــرت فرنگيان و فرنگی مآبان و طبيعيان و المذهبان پيدا 
كرده ايد و جليس يهود و نصاری و مجوس و فرقه ضاله بابيه شــده ايد و 
مانند كساني كه منكر خدا و رسول و اوصياء و آيات قرآنيه و اخبار نبويه اند، 
شده ايد و به سخنان بيهوده و وعده های بی اثر چهار نفر دنياپرست المذهِب 
مّكار كه انتظار آبادی مملكت و زيادتی ثروت و آزادی رعيت را به شــما 
می دهند فريب خورده ايد و از مؤانست علما و ابرار و اخيار صاحبان ديانت و 
حجج اسالميه و مقتدايان نماز خود، كه مادام العمر به ايشان اقتدا داشته ايد، 

سرپيچان1 شده و عداوت ورزيده ايد. 
با خود گفتم: سبحان اهلل مشكل دو تا شــد، يكی، بروز اين همه روزنامه 
كفرآميز در مدت قليله از ابتدای بروز اين مجلس ملی. دوم، عود شما مردم 
نماز جماعت كن مسئله دان شب زنده دار ليالی جمعه حضرت عبدالعظيم، 

از اعتقادات قلبيه و اقارير لسانّيه و تبعيت اهل ضالل در گفتار و رفتار...
و اگر از كفريات آن روزنامه جات سؤال كنی می گويم از جمله روزنامه 
حبل المتين مذكور در باب زيارت خامس آل عبا و حج بيت اهلل، كه امروز 
دنباله آن را اين »حبل المتين«2 در روزنامه يكصد و هشتاد و سه گرفته و 
قتل عثمانی را در اروميه، بهانه ترك رفتن به خاك روم و زيارت كرده كه 

1. يعنی سرپيچی
2. اشاره به روزنامه حبل المتين چاپ تهران به مديريت سيد حسن كاشانی كه از همين سال 1325ق انتشارش 

در تهران آغاز شده بود. 
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مردم به اسم تالفی، زيارت را موقوف كنند. 
و ديگر، اعالن مجاهديِن قفقازيان  است كه به طهران فرستاده شد و به نجف 
اشرف هم رفت و از آنجا علما به طهران نوشتند و در روزنامه يكصد و چهل 
و سه »مجلس«، درج شده كه دين پيغمبر را كهنه نوشتند، و پيغمبر و عيسی 
را شاگرد سياسی دان های اروپا و علمای سياسی دان اين زمان، گفته. و در ذكر 
اخبار رسول و امام، تهديد به قتل و اسيری و نهب اموال نموده و نوشته بعد از 

اين، به مزخرفات كهنه، گوش نخواهيم داد و بيشتر از اين فضولی نكنيد! 
و در روزنامه صوراسرافيل، دين پيغمبر را بازيچه خبر داده1 و در روزنامه 
كوكب ُدّری، آباء و اجداد خود را در عقايد و اعمال سابقه، ابله و احمق ياد كرده.2 
و در روزنامه ]شماره[ سيزدهم عراق عجم، مجلس شوری را تالی كعبه 
و بيت العتيق بلكه به بعضی عبارات، اشرف شمرده و مردم را امر به توجه 
او حتی عندالموت كرده. و نيز در اليحه معروفه، فرمايشــات نبی را از اثر 

گوشت سوسمار و بخار شير شتر دانسته!3
و در كتاب طالب اُف، صرف اضحيه و قربانی و زكوه را سفاهت شمرده. 

چنانكه فخراالســالم در روزنامه خود، زكوه فطره و نذورات شمع شب 
عاشورا و ساير خيرات را از تحت قانون، خارج نام برده.4

و در كوكب دری، تحصيل علوم دينيه و فقهيه را تضييع عمر، شمرده و 
گفته كه انسان بايد در ترقيات سياست و ازدياد ثروت برآيد! و اين احمق، 
ندانسته كه امر رزق و اجل با خدا است. ای بسا مردم كه تدبيرها در حفظ 
و جلب رزق كرده، به جايی نرسيده و اگر هم رسيده يا عمرش سرآمده يا از 
دين به در رفته »ان االنسان ليطغی ان رآه استغنی«.5 ای مسلمانان باانصاف! 
خود تصور نماييد كه آيا اين توهين علم و تخريب و توهين احكام شرعيه 
هســت يا نه؟ و نيز در كوكب دری، حواله كننده به شمشير ابوالفضل را 

مسخره كرده. و در شب نامه، امام زمان را موهوم نوشته! 

1. روزنامه بسيار تندروی صور اسرافيل را ميرزا جهانگير خان شيرازی، ميرزا قاسم تبريزی و علی اكبر دهخدا 
از سال 1325ق در تهران منتشر می كردند. 

2. روزنامه كوكب ُدّری را ناظم االسالم كرمانی از سال 1325ق در تهران منتشر می كرد. اين روزنامه از سال 
1322ق تا 1325ق با نام روزنامه نوروز، منتشر شده بود. 

3. روزنامه عراق عجم را محمدصادق اديب الممالك فراهانی از سال 1325ق در تهران منتشر می كرد و مشی 
افراطی داشت. 

4. روزنامه تديّن را محمدصادق فخراالسالم- كشيش مسيحی تازه مسلمان- از سال 1325ق در تهران منتشر 
می كرد. 

5. سوره علق، آيات 6 و 7؛ ترجمه: انسان سركشی می كند، همين كه خود را بی نياز پندارد. 


