
  

  

  

  

  

  بررسي و تعيين نقش علماي استان مركزي در انقالب مشروطيت

  

  السادات ميرداوودي اشرف

  
  

  مقدمه

اي دارد؛ زيرا كه نمايانگر  از ميان حوادث اجتماعي جامعة ما، نهضت مشروطيت نقش ويژه
درواقع، . نخستين مواجهة مستقيم بين فرهنگ سنتي اسالم و غرب در ايران جديد است

توان حاصل يك قرن اختالف و كشمكش ميان دولت و علما دانست و اين خود   ميمشروطيت را
 اجتماعي و تاريخي شده است كه نقش علما را در اين -موضوع بسياري از تحقيقات سياسي

هاي  جنبش مشخص كنند و نظر به اينكه اين مقاله براي ارائه در نخستين همايش ملي جلوه
 شده است لذا به بررسي نقش علماي استان مركزي در اين واقعة فرهنگي و تمدن ايران زمين تهيه

طور اخص وقايع مشروطه  پردازد و كنش روحانيان را در وقايع سياسي و به تاريخي ايران زمين مي
  :توان به گروههاي زير تقسيم كرد مي
  پردازان سياسي مانند ميرزاي نائيني؛  نظريه-١
بهبهاني، سيد محمد ...  مسائل سياسي همچون سيد عبداهاي سياسي برجسته و فعال در  چهره-٢

  .اهللا نوري و همراهان آنان طباطبايي، شيخ فضل
  گونه دخالتي نداشتند؛ اند و هيچ طرف بوده  روحانياني كه بي-٣
  كردند؛  روحانياني كه با آن واقعة سياسي مخالف بودند و كارشكني مي-٤
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ليلي از علماي بنام در اين مقطع از تاريخ ايران زمين  تح-اين نوشتار ضمن ارائة گزارشي توصيفي
كند و سپس با توجه به اهداف  نقش آنان را در انقالب مشروطه بررسي مي) ق١٣٢٢ -١٣٣٢(

  .دهد بنديهاي ذكر شده قرار مي گيري در دسته مقاله، آنها را در هنگام نتيجه
  

  اهداف

گونه  توان اهداف خردتر آن را اين  ميعنوان مقاله هدف كلي مشخص شده است ولي با توجه به
  :بيان نمود

سازي  يعني مرحلة واژگون(در مرحلة نفي انقالب ) اراك( تعيين نقش علماي استان مركزي -١
  : بندي زير با توجه به دسته) رژيم موجود

  طرف؛  بي- موافق استبداد؛ ج- موافق مشروطه؛ ب-الف
 تثبيت و به ثمر ةيعني مرحل( مرحلة اثبات انقالب در) اراك( تعيين نقش علماي استان مركزي -٢

  :شود كه در دو بخش بررسي مي) رسيدن آن
   بعد از به توپ بستن مجلس؛- بعد از صدور فرمان مشروطيت؛ ب-الف
  :بندي زير با توجه به دسته) اراك(خواهي در استان مركزي    تعيين خاستگاه مشروطه-٣

  از تهران را داشت؛خواهي فقط جنبة تقليد   مشروطه-الف
وجود آمد كه از دير زماني ميان  اي به خواهي به علت اختالفات محلي و دودستگي  مشروطه-ب

  .مردم بود
  .خواه بود اي حقيقي و آزادي خواهي به علت وجود هسته  مشروطه-ج
  

  روش تحقيق

ع به عبارتي روش مسبوق به موضو. كند به بيان دوركيم موضوع تحقيق روش را مشخص مي
خواهد پديدة منحصر به  شناسي مي  از طرفي به بيان ريمون بودن در مواردي كه جامعه١.است

هاي منحصر به  فردي را تحليل كند روشهاي كمي منتفي است و كاربرد ندارد و براي بررسي پديده
  ٢.فرد روشهاي كيفي كاربرد دارد
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 تاريخي منحصر به فرد اي تاريخي است و موضوعات در اينجا چون موضوِع مقاله پديده  
همچنين با توجه به ماهيت موضوع يعني . توان از روش كيفي سود جست رو، مي هستند از اين

ها  هاي كيفي هستند و داده هاي تحقيق نيز داده تاريخي بودن آن و نوع روش مطالعة آن، نوع داده
  . شود هاي دستة دوم محسوب مي اكثراً از نوع داده

  
  )آوري اطالعات جمع(نحوة مشاهده 

اسناد، گزارشها، (ها و منابع مادي عيني  كار بستن يك روش تاريخي جديد، متكي به داده به
ها و انتخاب  در اين مقاله با مراجعه به كتابخانه. استوار شده است) ها و مذاكرات مجلس روزنامه

  ) اي كتابخانه. (ستاسناد و مدارك تاريخي از كتابهاي توصيفي و تحليلي، تاريخي استفاده شده ا
  

 در انقالب مشروطيت ) اراكي(مروري توصيفي و تحليلي بر نقش حاج آقا محسن عراقي 

  )ق1247 -1325(

حاج آقا محسن عراقي از شخصيتهاي بسيار معروف و مشهور مذهبي و تاريخي است كه از دو 
. ق است١٢٤٧تولد وي فرزند سيد ابوالقاسم و م. طبقة روحانيت و بزرگ مالكان اراك بوده است

مرحوم حاج آقا محسن، تحصيالت ابتدايي را تا مقدمات فقه و اصول در شهر عراق، خدمت پدر 
حاج سيد ... ا و جدش حاج سيد احمد فرا گرفت، سپس در بروجرد در حوزة درس مرحوم آيت

جتهاد اجازة ا.  تحصيل پرداختةحاج مالصدرا بروجردي به ادام... ا شفيع، مجتهد جاپلقي و آيت
 جلد نهم آمده است اعيان الشيعهطور كه در  ايشان را مرحوم حاج سيد شفيع صادر كرد و همان

مصابيح مرحوم حاج آقا محسن، تفسير را نزد سيد جعفر كشفي، اصول را نزد شيخ احمد، صاحِب 
  استفاده المعالمةشيحا تلمذ نمود و نيز از حوزة درس مرحوم سيد محمدتقي صاحِب في االصول

  :شخصيت و اثر وجودي حاج آقا محسن عراقي از سه ديدگاه قابل تجزيه و تحليل است. كرد
شخصيت علمي و روحاني ايشان را به حد كافي علماي مذهبي تحليل و بررسي و او را از ) ١

توان در كتاب  طوري كه اكثر اين نظريات را مي اند به مجتهدان بزرگ قرن چهاردهم محسوب كرده
  ٣.به صورت مستند مورد مطالعه و بررسي قرار داد آيات سرمد
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   اجتماعي؛-شخصيت ايشان از بعد سياسي) ٢
  شخصيت نامبرده از خاستگاه زمينداري و بزرگ مالكان؛) ٣

هم در برهة زماني انقالب  نويسندة اين مقاله فقط در نظر دارد به نقش سياسي ايشان آن  
هاي  در كتابهاي مختلف تاريخ مشروطيت و سفرنامهمشروطه بپردازد؛ زيرا در هفتاد سال گذشته 

طوري كه آقاي  متعدد، شخصيت سياسي ايشان گاه همراه با بدبيني، اظهار نظر شده است به
خاندان در كتاب ) يكي از نوادگان فرزند دهم ذكور ايشان آقاي حسين خاكباز(اكبر خاكباز  علي

است و تالش نموده كه نظريات منفي، دربارة  به برخي از كتب و اسناد اشاره كرده محسني اراك
به اعتقاد اينجانب . ويژه مخالفت وي را با انقالب مشروطيت رد نمايد شخصيت حاج آقا محسن به

اند با  لذا نگارنده بر آن شد تا آنچه را در اين باب نوشته و گفته. اين بررسي نارسا و ناكافي است
تكاء به حقايق و دسترسي به مدارك، تجزيه و تحليل نمايد طرفي با تحقيق و مطالعه و با ا كمال بي

هرچند كه اين پايان كار نيست و بايد گفت . اي تطبيقي كند و در حد توان خود نظريات را مقايسه
تر  ترين عامل در پويا و غني گوناگوني، تفاوت و حتي تضاد در تحليلها و روايتهاي تاريخي مهم

 لحاظ منطقي، بازسازي و بازنويسي يك مرحلة تاريخي شدن پژوهشهاي تاريخي است و از
تواند پروندة يك دورة  ازجمله تاريخ سياسي، نقطة كمال و پاياني ندارد و هيچ مورخي نمي

يكي از . گونه ارائه شده است  پژوهشي كه اينةتاريخي را به بايگاني بسپارد چه رسد به يك مقال
حاج آقا محسن عراقي به تعيين نقش ايشان در مرحلة وقايعي كه مورخان با توجه به نحوة حضور 

 نفي وضع موجود و واژگون كردن حاكميت استناد و سپس دربارة نقش ةاول انقالب يعني مرحل
  ٤.جامع و تحصن علما در آنجا است) شاه(اند واقعة مسجد  او حكم صادر كرده

ترين امتياز   زعم اكثر مورخان مهمبه (تاريخ بيداري ايراناالسالم كرماني در كتاب   مرحوم ناظم-١
هاي سياسي رهبران گفتگواين كتاب، اخبار و اطالعات دست اولي است كه از مذاكرات و 

 :گويد دربارة اين واقعه چنين مي) دهد ويژه سيد محمد طباطبايي، به دست مي ه تهران، بةمشروط
 مجدداً شب را از طرف عصر امروز حاج آقا محسن عراقي آمد براي اصالح، كاري نكرد رفت«

الدوله، آقاي طباطبايي ديد كه بعضي مايل خواهند شد فلذا  الدوله آمد كه آقايان را ببرد نزد عين عين
سيد تو را چه كار كه در كار ما دخالت :  و سختي رو كرد به حاج آقا محسن و فرمودتغيربا 
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يست كه آمده خدمت براي كني همان ظلمها و كارهايي كه در عراق كردي تو را كافي ن مي
نظر تو داخل آدم هست، علماي مركز از   صدراعظم در نزد تو اهميت دارد و به.الدوله كني عين
باري حاج آقا محسن مجتهد عراق با حال .  خود را نگاه دارحداند،  گونه صدور بسيار ديده اين

  ٥.»ياس مراجعت نمود
) شاه(تحصن در مسجد « در ذيل عنوان هتعارض در انقالب مشروط همين واقعه در كتاب -٢

  :شود اي ديگر بيان مي گونه به» الدوله  تهران و برخورد با نمايندة عينةجمع
... ا علماي تهران ازجمله شيخ فضل... نام سيد عبدالحميد  به دنبال شهادت طلبة جواني به... «  

تگاه قدرت حاكم جهت در اين هنگام، دس... نوري به عالمت اعتراض در مسجد متحصن شدند 
 بازي روي آوردند و حاجي آقا ة شورش و خاموش كردن قيام به واسطة دامنةجلوگيري از توسع

الدوله مستبد به مسجد شاه آمد تا شايد علماء را با تهديد وادار به  محسن عراقي از جانب عين
نشيني خواهند  د عقبكرد علماء با تهدي آيا توانست به هدفش برسد؟ آيا فكر مي. نشيني كند عقب

... ا نمود؟ مسلماً براساس چنين برداشتي وارد عمل شد زماني كه با پاسخ شديد اللحن شيخ فضل
  : نويسد چنين مي) ترجمان الممالك(باره مرتضي فرهنگ  در اين. »نشيني نمود مواجه شد عقب

د و رسالتش را الدوله به مسجد جمعه آم يك روز كه حاجي آقا محسن عراقي از طرف عين... «
كه در ... ا ابالغ كرد مبني بر اينكه بهتر است آقايان علماء را محرمانه متفرق كنم، حاجي شيخ فضل

الدوله خارج شده است؟ حاجي آقا محسن  آيا اين حرفها از دهان عين: مسجد حضور داشت گفت
مجدداً ... ا خ فضلگويم؟ آخوند، حاج شي يعني من دروغ مي: گفتتغير كه خلقش تنگ شده بود با 

كند چنين  زير قلم ماست چگونه جرئت مي) الدوله عين(كسي كه حيات و مماتش : اظهار كرد
اي نداريم و عن قريب تكليف را روشن  به او بگو ما از تو واهمه. جمالتي را به زبان بياورد

  ٦.كنيم مي
  :كند ميبيان » داستان آدينه« مرحوم كسروي هم در كتاب خود در ذيل عنوان -٣

الدوله با يك دسته سواره در پيرامون خود، همراه اميربهادر و نصرالسلطنه از  امروز عين«  
او كسي را به مسجد فرستاد و به ...  آگاه گردد نيتخواست از چگونگي  نياوران به شهر آمد، مي

 آنان دليرانه پاسخ .هاي خود تا ما درخواست شما را به كار بنديم شما برويد به خانه: علماء پيام داد
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 كه به نظر ٧.»...ي نكند تعدمقصود ما تأسيس مجلس عدل است كه پس از اين كسي ظلم و : دادند
  .گران در اينجا نيز استناد به حضور حاج آقا محسن است تحليل

 حضور ايشان را در خاندان محسني اراكياكبر خاكباز در كتاب خود تحت عنوان   آقا علي-٤
عنوان نمايندة دولت و ابالغ نظر دولتيان را به متخصصان و جواب منفي آنها به  مسجد جامع به

  : كند كند و اين واقعه را چنين تحليل مي حاج آقا محسن را تأييد مي
قاتل سيد (حدي بارز و عالي بوده كه درباريان قاتل  شخصيت مرحوم آقاي حاج آقا محسن به... «

به ميان جمعيت برافروخته و ) جامع(م له به مسجد را هم به معيت معظ) عبدالحميد وفسي
اند با بودن مرحوم آقاي حاجي آقا محسن و احترام به ايشان  اند چون يقين داشته عصباني فرستاده

خواستند از عصبانيت و ناراحتي مردم  عمل حادي دربارة قاتل نخواهد شد و با اين عمل مي
 دربار را به آقايان علماء و حاضران در مجلس اعالم مرحوم آقاي حاج آقا محسن عين پيام. بكاهند

شاه بوده، ولي بزرگي و آقايي  گرچه معظم له داراي روابط بسيار نامطلوب با مظفرالدين... «: دارد مي
اند حامل پيام گردد و نزد آقايان  كرده كه وقتي دولتمردان به ايشان متوسل شده ايشان ايجاب مي

  ٨.»تيان را بر ايشان اعالم داردعلماء رفته و درخواست دول
از داليل ديگري كه نقش ايشان را در انقالب مشروطيت در نفي حاكميت موجود فعال و   

  . دانند كمك مالي ايشان به متحصنان است مثبت مي
خواهان در حرم حضرت عبدالعظيم  در زماني كه مشروطه... «: كند اكبر خاكباز بيان مي ـ آقاي علي١

له دادند كه  پيغام به معظم... آقايان علماي اعالم طباطبايي و بهبهاني ... متحصن بودند 
و براي اينكه بتوان اين تجمع و تحصن ... خواهان متحصن از نظر مالي در مضيقه هستند  مشروطه

را حفظ نمود احتياج به وجه است مرحوم آقاي حاجي آقا محسن مبلغ شش هزار تومان براي 
  ٩.»ايشان ارسال كردند

آقاي (زاده با پدر خود  يي كه بين آقاي تقيگفتگوكند به  وي در تأييد اين موضوع استناد مي  
زاده هم پس  اند و آقاي تقي حسين خاكباز كه در دورة چهاردهم سمت نمايندگي مجلس را داشته

 صورت گرفته است و سپس اين مطالب را نفر سوم يعني) از مدتها به ايران مراجعت نموده بودند
رئيس مجلس در دورة چهاردهم و فرزند مرحوم (مرحوم آقاي سيد محمد صادق طباطبايي 
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اند تأييد  ، كه خود حاضر و ناظر در انقالب مشروطيت بوده)سيد محمد طباطبايي... ا آيت
  ١٠.»اند كرده

 دكتر محمد اسماعيل رضواني دربارة كمكهاي مالي در اين انقالب مشروطيت ايران در كتاب -٢
  :كند عه چنين بيان ميواق
اصغرخان   طرفداران ميرزا عليةشد نخست از ناحي مخارج مهاجران از سه ناحيه تأمين مي... «

الدوله   بازاريان، اينان از ترس عينةحدود سي هزار تومان؛ دوم از ناحي) صدراعظم معزول(اتابك 
پرداختند؛ سوم از  ه مينشينان را محرمان در مهاجرت شركت نكرده بودند و در عوض مخارج بست

المتكلمين به مهاجران   مرحوم ملكةشاه، كه وي پول را به وسيل  ساالرالدوله پسر مظفرالدينةناحي
  ١١.») هزار تومان٥٨(رساند  مي
 ١٢كند  به اين طريق بيان مينوري و مشروطيت... ا شيخ فضل اين امر را مهدي انصاري در كتاب -٣

ك به حاج محمدتقي بنكدار و برادرش حاج محمدحسن به اصغر اتاب كه مبلغ ميرزا علي
  .متخصصان انتقال يافت

پروفسور براون ... («:  اين واقعه چنين بيان شده استتاريخ بيداري ايرانيان همچنين در كتاب -٤
اصغرخان،  ميرزا علي» ع«نويسد در مدت تحصن مردم در شاه عبدالعظيم  در تاريخ خود مي

لكن آنچه نگارنده ديده و دانسته است اين است كه ) ار تومان به آنها دادصدراعظم قديم، سي هز
مخارج ناهار و شام و ضروريات يوميه از قبيل قليان و سيگار و چپق و چاي با تجار بود كه نزد 

كردند و آنچه  شد و آنها هم خرج مي جمع مي) حاج محمدتقي و حاج حسن بنكدار(اين دو برادر 
شد و هرگاه كلي بود بين آقايان  گر جزوي بود باز جمع بر دو وكيل خرج ميرسيد ا از خارج مي
المتكلمين تقسيم شد چهارصد  چنانچه پول ساالرالدوله را كه به توسط حاج ملك. شد تقسيم مي

السلطان و غيره هم  الدوله و امين السلطنه و ركن تومان به آقايان طباطبايي رسيد و نيز پول اعتصام
سيم شد بلي آقا شيخ عبدالرحيم نوة صاحب فصولي مدعي بود كه من در اين مدت از بين آنها تق

  ١٣.احدي پول نگرفتم جزء شصت توماني كه از طرف طباطبايي براي مخارج داده شده بود
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كدام از منابع مورد مطالعه سندي دال بر اينكه ايشان كمك مالي  نگارنده طي تحقيق در هيچ  
 كه مؤلف محترم نيز به نقل قول از كتاب آيات سرمدافت، جزء در كتاب اند ني به متخصصان كرده

  . اند اكبر خاكباز اين مطلب را بيان كرده آقاي علي
اي  خواهي حاج آقا محسن عراقي به نامه اكبر خاكباز در تأييد مشروطه همچنين آقاي علي  

سيد ... «:  نوشته شده استالدين اسدآبادي به علماي ايران كند كه از طرف سيد جمال استناد مي
اي مفصل در مورد وضعيت آن روز ايران نوشته و براي ده نفر از  الدين اسدآبادي نامه جمال
الدين  ترين مراجع و شخصيتها اين نامه را ارسال داشته، يكي از ده نفري كه سيد جمال بزرگ

ده است، چنانچه مكتوب خود را براي او ارسال داشته است مرحوم آقاي حاجي آقا محسن بو
 ةعنوان مخالف با زورگويي و استبداد و سلط الدين به خوانندگان مستحضر هستند سيد جمال

دانستند و اطالع داشتند كه يكي از افرادي كه در مقابل زورگويي و  انگليسها قيام نموده و چون مي
ت لهذا مكتوب نمايد مرحوم آقاي حاجي آقا محسن اس  بيگانگان ايستادگي ميةاستبداد و سلط

  ١٤.»خود را براي ايشان ارسال داشته است
گران به استناد آن به تعيين نقش حاج آقا محسن در  واقعة ديگري كه مورخان و تحليل  

پردازند و وي را فردي   اثبات و تثبيت نظام سياسي جديد ميةمرحلة دوم انقالب يعني مرحل
آباد   نمايندگان مجلس از اهالي قرية ابراهيمدانند وصول تلگرافهايي است از مخالف مشروطيت مي

اي در حياط بهارستان هنگام تشكيل مجلس اول كه به دادخواهي  بر آن، حضور عده عراق و عالوه
  .از حاج آقا محسن تجمع كرده بودند

  :كنند  اين واقعه را آقاي كسروي چنين اظهار مي-١
آباد  تلگراف زنهاي ابراهيم) ١٣٢٥االول  بيع ر١٦ (١٢٨٦شنبه نهم ارديبهشت  در نشست روز سه... «

فرمودة حاج آقا  چهارده تن از كسان ايشان به: گفتند خوانده شد كه از قم فرستاده و در آن چنين مي
محسن كشته شده است و هفده تن زخمي گرديده و نزديك به مرگ هستند و گروهي را نيز 

كه روز مجلس بود در حياط ) االول  ربيع٢٣ ( ارديبهشت١٦شنبه  روز سه... اند  گرفته بند كرده
اي برپا گرديد، شيرازيان كه به دادخواهي از ميرزا ممالك در آنجا بست نشستند  بهارستان هنگامه

نيز ستمديدگان قم و عراق كه از . هايي از انجمنهاي ديگر را هم به ياري خود خواندند امروز دسته
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در همان روزها،  ... ١٥خواهي آمده بودند، به آنان پيوستندباشي و حاج آقا محسن به داد دست متولي
، )االول  جمادي٢٤(در نشست چهاردهم تير . تر گرديده بود گله و ناله از حاجي آقا محسن فزون

الممالك كه مأمور حركت دادن  صمصام«: شده، بدينسان تلگرافي از عراق، در مجلس خوانده
پيش از . وارد شهر شد) نفي بلد ايشان قرار گرفتچون رأي مجلس بر (حاجي آقا محسن بود 
الممالك اقدام شود حاجي آقا محسن اشرار را فرستاد دكاكين را بستند  آنكه از طرف صمصام
» بام بازارها و غيره مشغول شليك بودند، امنيت سلب زودتر عالج نمايند ديشب جمعي در پشت

  ١٦.انجمن محلي عراق
مذاكرات مجلس استناد به كتاب ( مؤلف  اجتماعي خمين-سيتاريخ سيا همچنين در كتاب -٢

 كه ازجمله ١٧كند بيان مي) ٣٢٤ ة صفح، مجلس شوراي ملي با مقدمة سعيد نفيسيدورة اول تقنينيه
هاي متعدد مردم از اعمال استبدادي و بيدادگريهاي حاج آقا  هاي مجلس اول شكايت گرفتاري

  .محسن عراقي است
نام  اند، در اثر خود به ان از نويسندگان معاصر، كه خود در اراك ساكن بوده مرحوم ابراهيم دهگ-٣

در (در سال دوم حكومت فخرالملك ... «: ١٨كنند  در ذكر اين واقعه بيان ميكارنامه يا تاريخ اراك
عنوان  خواهي تا به عراق هم رسيد حاج آقا محسن كه شش تا هفت سال به طليعة مشروطه) اراك

الثانيه  برد گويا بدون اجازه، خودسرانه راه عراق گرفتند عشر آخر جمادي سر مي ان بهتبعيد در تهر
در اين تاريخ . كنهاي مخالف به دست و پا افتاده و سروصدا بلند شد وارد عراق شدند كارچاق

انجمنهاي متعددي تأسيس شده بود و مخالفان آقا در بين اعضاي انجمن رخنه كرده بودند و نداي 
كردند تا در نتيجه آقا فرستادند در انجمنها را بست، سطح خصومت   از گلوي آنها بلند ميخود را

خان بيات به  باال گرفت چريكهاي آقا از يك طرف قواي نيمچه دولتي چون دارودسته عمو كريم
الممالك در شهر و تقويت نيرو به  خان صمصام الملك از راه رسيدن محمدعلي مأموريت صمصام

كرد شرح اين داستان در كتب  آبادي كار را بر عراقيان مشكل مي خان ابراهيم  طرف عليمقاومت از
  .وجود دارد... وابسته به مشروطيت 

اصل اين داستان اين بود كه بين ... «: كند اكبر خاكباز بيان مي  در دفاع از اين واقعه آقاي علي-٤
از معاندان (سواران آن منطقه  م رئيس قرهخان صمصا آباد به زعامت علي اي از زارعان ابراهيم عده
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 ة اميرآباد متعلق به شاهزاده خانم انوارالسلطنه صبيةو كشاورزان قري) مرحوم حاج آقا محسن
گيرد و از  خان پيشكار خانم انوارالسلطنه نزاعي درمي شاهزاده ناصرالدوله كه متصدي ده، كريم

گردد كه اين   آن زمان ارجاع مية به عدليشوند و پرونده طرفين دعوي سه چهار نفر مقتول مي
اشاره به (چرا سفارت انگليس . گونه ارتباطي با حاج آقا محسن يا بستگان نداشته است قضيه هيچ

اين قضيه )  قمري نوشته شده٤/٢/١٣٢٥ سفارت انگليس به وزارت امور خارجه كه در تاريخ ةنام
نفي بلد معظم له را از دولت نموده است، فقط را به ايشان نسبت داده و با اين دستاويز تقاضاي 

براي اين بوده كه كمپاني زيگلر انگليس بتواند كشاورزان آن ناحيه را بهتر بچاپد و سود بيشتر 
تحصيل كند و اصوالً دخالت وزير مختار انگليس در نفي بلد معظم له يا هر ايراني ديگر چه 

نگليس صراحتاً بيان و اذعان شده است كه به صورت و مجوزي داشته است در نامة وزير مختار ا
همين . آباد عراق نفي بلد و تبعيد شود خاطر منافع اتباع انگليس بايستي حاجي آقا محسن از سلطان

اي است از حمايت جدي مرحوم آقاي حاجي آقا محسن از قاليبافان كه تمام آنها از  امر نشانه
  . بوده است١٩بل اتباع انگليساند در مقا خانوادة كشاورزان و زارعان بوده

اين ) منظور نقش حاج آقا محسن بعد از فرمان مشروطيت(خواهي ايشان  اما درباب مشروعه  
 از ياد ةمجل: اند ازجمله نيز تعيين نقشي است كه مورخان با توجه به بعضي وقايع به او نسبت داده

 در ارتباط با تحليل نقش ١٢٩ص ، ١٧انتشارات سازمان مدارك و اسناد انقالب اسالمي در شمارة 
از طرف ... «: كند حاج شيخ عبدالكريم حائري در مشروطه جايگاه حاج آقا محسن را نيز بيان مي

ديگر، بايد اين ميان شخصيت ويژة مرحوم حاج آقا محسن عراقي را كه حامي اصلي و عمدة او 
از آنجا .  بهتري در قضيه كرددر ايران بود نيز شناخت تا بتوان قضاوت) حاج عبدالكريم حائري(

نوري ابتدا از سران مشروطه بود و سپس ... ا كه حاج آقا محسن عراقي نيز مانند حاج شيخ فضل
خواه شده بود لذا همة مورخان ياد شده او را به باد تهمت، افترا و  به انحراف آن پي برد و مشروعه

  ٢٠.اند انتقام گرفته
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  تحليل نظرات فوق

 روحانيان ةرا در دست) حاج آقا محسن( راقم سطور اگر ايشان ةه گذشت به عقيدبا توجه به آنچ
به عبارتي توجيه عملكرد و مواضع ايشان در برخورد با . تر باشد طرف قرار دهيم شايد صحيح بي

طرفانه داشته است؛ زيرا مداخلة او در اين حوادث  حوادث سياسي ذكر شده درواقع صورتي بي
الدوله با روحانيان در هنگام تحصن در   عينةواسط(اي و وساطت داشته است  هميشه جنبة توصيه

توان با تكيه بر اين مواضع از او يك  و نمي) تقاضاي مالي علماي متحصن از ايشان(، )مسجد جامع
چهرة سياسي يا مبارز سياسي يا برعكس ساخت و در تحليل اين مسئله بايد گفت وساطت و 

 و ويژگيهاي شخصيتي ايشان در دو بعد روحاني بودن و مالك و دخالت ايشان به خصوصيات
هاي  شود و از آنجا كه وي روحاني بود و بخصوص سرشناس حوزه متنفذ بودن ايشان متبلور مي

علمي با تمام ويژگيهاي علمي بارز، كه در كتب مختلف ذكر شده، خود عاملي براي وساطت 
و وساطت ايشان در واقع نوعي وساطت صنفي بوده ايشان با روحانيان درگير با مشروطيت است 

هم جزء  اي و سياسي، و حتي با فرض پذيرفتن كمك مالي كردن به متحصنان اين است نه عقيده
الدين حسيني  اي كه سيد جمال ويژگيهاي روحاني ايشان است و همچنين بودن نام ايشان در نامه

  . از شخصيت ايشان استدبعنويسند نيز مربوط به همين  به علماي ايران مي
 تلگرافهاي ارسالي به مجلس اول و تحصن در بهارستان به دادخواهي از ةدر ارتباط با قضي  

كنند بايستي آن را نه از بعد سياسي  ايشان، كه مخالفان دليلي بر ضد مشروطه بودن وي تلقي مي
رسد كه  نظر مي بهبلكه از ويژگي ديگري از شخصيت او كه همان مالك بودن است تحليل نمود 

كه نگارنده در هنگام مطالعه و تحقيق   اين درگيري از نوع مالك و زارع بوده است نه سياسي، چنان
آباد عراق با  اند، اشاره به اينكه در ابراهيم كدام از منابع، كه شرحي از اين واقعه را ذكر نموده در هيچ
ارائه نشده است ولي در موردي مشابه خواهان يا طرفداران مشروطه درگير شده مدركي  مشروطه
 ميرزاالممالك شيرازي كه از وي نيز همزمان به مجلس اول شكايت شده است در تمام ةيعني قضي

تاريخ در كتاب . شود منابع هنگام اشاره به وقايع مجلس اول اين دو واقعه در كنار هم مطرح مي
  :شود شيرازي عنوان مي ميرزاالممالك ةزاده شرح واقع  نوشتة آقاي ملكمشروطيت
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طلب  خواه فارس بود با جمعي مشروطه سيد عبدالحسين الري كه يكي از سران مشروطه... «  
خواهان به سردستگي سيد  طلبان به شيراز آمدند و جنگ در ميان مشروطه براي ياري مشروطه

جروح الملك درگرفت و عدة زيادي كشته و م عبدالحسين الري و مستبدان به سردستگي قوام
گشتند و هزارها نفر از ترس جان به شاهچراغ پناهنده شدند و جمعي از فارسهاي مقيم تهران در 

الملك،  الملك را از مجلس استدعا كردند، سركشي قوام رفع شر قوام. مجلس متحصن شدند
از دولت تقاضا  خواهان تهران و مجلس را متأثر و خشمگين ساخت و تبعيد او را مشروطه
  ٢١.كردند
اند و عملكردش او را در كدام  اينكه ايشان از جنبة مالك و زارع چگونه شخصيتي داشته  

گنجد كه از بحث اين مقاله خارج  دهد در بعد شخصيت اجتماعي وي مي دسته از مالكان قرار مي
خواهان پرداخت و نه به دفاع از  است، درنتيجه، در قضية مشروطيت نه به دفاع از مشروطه

طور جدي  خواهي به چون در زمان حيات ايشان موضوع مشروطه و مشروعه(ان خواه مشروعه
به ) انقالب مشروطيت(و نه بر ضد مشروطه، بلكه عملكرد ايشان در اين واقعه ) مطرح نبوده

ويژگيهاي شخصيتي وي از بعد مالكيت مربوط بوده است؛ زيرا ايشان از متنفذان منطقه بودند و در 
فرمانرواهايي كه از طرف دولت براي اين (ي و اعمال نفوذ چه سياسي مقابل هر نوع قدرتمند

  .كردند شدت برخورد مي به) مانند كمپاني زيگلر(و چه اقتصادي و مالي ) شدند منطقه منسوب مي
ولي در نهايت از آنجا كه مرحوم آقا محسن از علما و زمينداران بزرگ هستند قضاوت نهايي   

... ا ز نگه داشتن پروندة اين واقعة تاريخي به قسمتي از خاطرات آيتبسيار دشوار است و براي با
  :شود پسنديده دربارة شخصيت وي اشاره مي

الدوله به  روند به قم كه از حشمت ده بزرگ خمين مي) رباط مراد(كوبه  اهالي شه... «  
زد مرحوم الدوله در عراق ن كنند كه حشمت صدراعظم اتابك شكايت كنند از مقام باال امر مي

الدوله از تجاوز به  آقا محسن مجتهد و مالك غريب و عجيب عراق به مرافعه بروند يا حشمت حاج
كند مرحوم  نويسم، مطالبي در ذهنم خطور مي  تعجب است وقتي چيزي مي-نظر كند اهالي صرف

ا آبادي افقه و اعلم علم با مرحوم حاج ميرمحمد صادق خاتون... آقا محسن در اصفهان  حاج
بيند تا گلوي خودش به خاك فرو رفته  آقا محسن خواب مي  شبي مرحوم حاج-اند مباحثه بوده هم
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گويد ايشان  آبادي، خوابش را مي با اضطراب و نگراني به مرحوم حاج ميرمحمد صادق خاتون
  ٢٢.طور هم شد گويد تعبيرش اين است كه شما مالك امالك زياد خواهيد شد و اين مي
  

   و تحليلي بر نقش حاج آقا نورالدين عراقي در انقالب مشروطيتمروري توصيفي

 عراق پا به عالم نهاد وي تحصيالت ابتدايي را در ة در بلد١٢٧٨مرحوم آقانورالدين در سال 
ق براي تكميل معلومات عاليه به نجف اشرف مهاجرت ١٣٠٣ سپهدار گذراند و در سال ةمدرس

خراساني و حاج ميرزا حسين، ... ا رشتي؛ آيت... ا ا حبيبكرد و در محضر استادان بزرگ چون ميرز
 به ١٣٠٧حاج ميرزا خليل بهرة كافي برد و درجة اجتهاد خود را از آقايان دريافت كرد و در سال 

وي در منزل .  اتفاق افتاد١٣٤١ رجب ٧اراك مراجعه نمود و تا پايان عمر آنجا ماند، فوت آقا در 
. ن اين فقيه سعيد زيارتگاه خاص و عام مردم اراك استشخصي خود دفن شده است و مدف

ايشان از لحاظ اجتماعي و سياسي جايگاهي بسيار واال داشتند كه در اين قسمت فقط به شخصيت 
  :گونه بيان شده است  در اين مورد اينتاريخ اجتماعي اراكدر كتاب . شود سياسي ايشان اشاره مي

 اصول -طه و تعيين وظايف انجمنهاي ايالتي و واليتيپس از تنظيم قانون اساسي مشرو... «  
 طرفداران مشروطه در شهرستانها اقدام به تأسيس انجمن ايالتي و واليتي -)٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩

خواهان بنام بود،  الشرايط وقت، كه يكي از مشروطه مجتهد جامع) آقا نورالدين حاج(كردند، آقانور 
تاسيس كرد و خود رياست آن را به عهده گرفت و ) آباد سلطان(اولين انجمن واليتي را در عراق 

  ٢٣.»پنج نفر اعضاي آن بودند
وقتي كه علم ... «: خوانيم  استان مركزي مي هنري-تحقيقات فرهنگي ةهمچنين در فصلنام  

مشروطيت بر فراز كاخ گلستان به اهتزاز درآمد در عراق نيز انجمن ايالتي و واليتي تاسيس شد كه 
... كردند  ت آن با مرحوم آقا نورالدين بود و همراه ساير اعضا به كارهاي مربوط رسيدگي ميرياس

از خوشبختي احرار عراق ... تا زماني كه مجلس به توپ بسته شد و انجمنها هم تعطيل شد 
تر مجتهدهاي محل به پيروي از استاد  توان يكي را آن دانست كه مرحوم آقا نورالدين بزرگ مي

بودند، با بودن آن  خراساني طرفدار احرار و طالب حكومت دموكراسي مي... ا ر خود آيتعاليقد
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خواهان اين دسته از تعرض ديگران مصون و سر و صداي محل عراق از  مرحوم در صف مشروطه
  ٢٤.ديگر شهرستانها كمتر بود

: شود  ميدر واقعة ديگر نقش اين علماي بزرگ در حفظ و تثبيت نظام مشروطيت چنين بيان  
طرفي كامل خود را به اطالع  ور گرديد دولت ايران بي الملل اول شعله زماني كه آتش جنگ بين... «

دولتهاي بزرگ جهان رسانيد اما بر اثر تحوالتي كه روي داد و دولت عثماني همدوش دولتهاي 
دولتهاي آلمان روس و انگليس رنج كشيده بود، اين جنگ را به فال نيك گرفته و آمادة همكاري با 

. و عثماني، عليه روس و انگليس شد تا ساية آن دو دولت قدرتمند را از سر خود كوتاه كند
 آمادگي - كه رجلي خوشنام و آزاديخواه و از هواداران مشروطه بود-السلطنه خان نظام رضاقلي

بخش  رتاين خبر مس. خود را جهت همكاري با دولتهاي آلمان و عثماني به اطالع مردم رساند
اش برخاستند  پرست از اطراف و اكناف مملكت به ياري تحركي در مردم ايجاد كرد و جوانان وطن

در اين موقع آقايان محمدرضا مساوات، دهخدا، استرآبادي، . و در كرمانشاه به اردوي او پيوستند
 جهت جهاد به خان از تهران به اراك آمدند و براي فتوا گرفتن دهخوارقاني، صوراسرافيل و سليمان

اي كه سران  آقانورالدين فتواي جهاد داد و با عده. نفع آلمان و عثماني خدمت آقانورالدين رسيدند
آنها عبارت بودند از حاج علي آقا فراهانچي، غالمرضا فرخي و رحمان مكي روز بيستم محرم 

  ٢٥. قمري براي جهاد از اراك به سمت كرمانشاه حركت كردند١٣٣٤
آقا  ويژه جوانان كه تعدادشان بيش از دويست نفر بود نداي حاج از مردم بهگروه كثيري   

  .نورالدين را لبيك گفتند و آمادة جانبازي و شهادت شدند
  

در انقالب ) محسني(آقا سيد احمد حجتي امامي  مروري توصيفي و تحليلي بر نقش حاج

  مشروطيت

ق ١٢٨٠آقا محسن در  ر مرحوم حاجاكبر اوالد ذكو) محسني(آقا سيد احمد حجتي امامي  حاج
  . ق فوت كرد١٣٥٧متولد و در سال 

مرحوم آقاي حاج سيد احمد در نجف اشرف به تحصيل علوم فقه و اصول معقول و منقول   
العظمي آخوند مالكاظم خراساني و ... ا پرداخت و در محضر استادان آن عصر مانند مرحوم آيت
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وي پس از .  اجتهاد از آقايان مذكور بودةنمود و داراي اجازالعظمي شريباني تلمذ ... ا مرحوم آيت
مراجعت به ايران اكثر اوقات در تهران توقف داشت و از علماي سرشناس زمان خود در تهران 

در مسجدي در ناحية جنوبي خيابان ... بوده است و بنا به درخواست اهالي محل سكونت ايشان 
  .گذارد نماز مياميركبير فعلي معروف به محلة عربها، 

آقا  پسران مرحوم حاج... «: كند  دربارة ايشان بيان ميتاريخ اراكاستاد دهگان در كتاب   
در ) ١٣٢٠ جمادي سال ٢٥(محسن ده نفر بودند كه حاج سيد احمد پسر بزرگ آقا در اين هنگام 

مشروطة سنگ ... ا تهران و جزء مهاجران به حضرت عبدالعظيم به همراهي مرحوم آقا شيخ فضل
  ٢٦.»زد مشروعه را به سينه مي

 دربارة ١٣١، ص ١٧ ة از انتشارات سازمان مدارك و اسناد انقالب اسالمي در شمارياد ةمجل  
تحليل نقش حاج شيخ عبدالكريم حائري در مشروطه، هنگام استناد به اينكه چرا حاج شيخ 

طبيعي است شيخ ... «: كند طلبان است بيان مي عبدالكريم در واقعة مشروطيت جزء مشروعه
اعتقاد به حركت و نظام مشروطه و سراِن  نوري بوده و بي... ا عبدالكريم كه از شاگردان شيخ فضل

گرايي و مشروطة  آن هميشه به دنبال جايي بوده است كه از آنجا پايگاهي بر ضد جريان غرب
مي يا به اصطالح وجود آورد كه به سياستهاي اسال كذايي درست كند و كادرهاي روحاني به

رفاقت و آشنايي او در عتبات با پسر آقامحسن عراقي . خواهي باور داشته باشند مشروعه
را براي وي فراهم ) اراك(آباد  زمينة ايجاد چنين پايگاهي در سلطان... خواه و پرنفوذ و  مشروعه

  . آورد
  

  گيري كلي نتيجه

  :ب ذكر شده را به صورت زير خالصه كردتوان مطال بنابراين با توجه به اهداف اين مقاله مي
سازي رژيم موجود نه موافق   واژگونة علماي استان مركزي در مرحلة نفي انقالب يعني مرحل-١

  . كردند طرف عمل مي مشروطه و نه موافق استبداد، بلكه بي
مر  تثبيت نظام تغييريافته و به ثة علماي استان مركزي در مرحلة اثبات انقالب يعني مرحل-٢

  :اي متفاوت عمل كردند گونه رسيدن آن در دو بخش زير به
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آقا نورالدين عراقي در  در بخش بعد از صدور فرمان مشروطيت، بعضي از آنان ازجمله حاج) الف
عنوان مسئول انجمن واليتي در اراك اقدامات الزم را  خواهان قرار گرفت و به صف مشروطه

در صف ) اوالد اكبر حاج آقا محسن(جتي امامي آقا احمد ح عمل آورد و همچنين حاج به
  . نوري بود... ا خواهان و همراه شيخ فضل مشروعه

بعد از به توپ بستن مجلس واضح و روشن نقشي از آقايان مشاهده نشد، جز عنوان ) ب
هاي مختلف تا زمان جنگ جهاني اول كه براي تثبيت رژيم مشروطة  نمايندگي شهر در دوره

  . گونه كه ذكر شد عمل كردند ين فرمان جهاد را صادر نمود و همانآقا نورالد حاج
اي در منابع ذكر نشده است  خواهي در استان مركزي به صورت برجسته اما خاستگاه مشروطه  

به آن اشاره ) آقاي ابراهيم دهگان (تاريخ اراكولي با توجه به سابقة ديرينة شهر اراك كه در كتاب 
خان  ستگي ميان محلة قلعه و حصار حتي قبل از اينكه شهر را يوسفشده است از ديرزمان دود

گرجي تأسيس كند و بعد از اسكان مردم نيز همان روال قبل باقي ماند و شهر حالت دودستگي 
توان گفت در بحث مليون  خواهي در اين استان بيشتر مي ولي در تعيين خاستگاه مشروطه. داشت

همچون ديگر شهرستانها ) اراك(در بدو مشروطيت در عراق ... «. تبه تقليد از تهران انجام شده اس
خواهان جنب و جوشي در بين اهالي برپا نمود و مردم دسته دسته به تشكيل  نهضت مشروطه

تر بود و تقريباً  نمودند نخستين انجمن كه از همه حساس انجمنهاي سري و غيرسري اقدام مي
 بود و ساير انجمنها ميتنام آد داد انجمن سري به يخواهان را تشكيل م هستة مركزي مشروطه

انجمن دموكرات، انجمن تدين، انجمن آذربايجانيان، انجمن برادران و انجمن : اند از عبارت
  ٢٧.اعتداليون

پروين؛ انجمن تدين در مدرسة سپهدار تشكيل ...  به رياست مرحوم آقاي اسداميتانجمن آد  
تين بود؛ انجمن دموكرات از انجمنهاي حساس بود كه رهبري شد و رهبر آن مرحوم علي نخس مي

  آن با حاج ميرزا عبدالعظيم و نيز آقاي پروين بود؛
دادند و رياست  انجمن آذربايجان، اكثريت اعضاي آن را آذربايجانيان مقيم عراق تشكيل مي  

ن دو نفر بودند ميرزا بود؛ انجمن برادران رهبر اين انجم) طاهري(باشي  عكاس... ا آن با ميرزا حبيب
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اكبرخان كمپاني؛ انجمن اعتداليون رياست آن را مجدالممالك  خان حرآبادي و ميرزا علي حسين
  .داشت

  
  ها نوشت پي

 .۲۳ -۲۴ ،دوركيم. ۱
 .۹۶ و ۲۷، منطق اجتماعيبودن، ريمون، . ۲
 . به بعد۱۰۵، آيات سرمدنعيمي، داوود، . ۳
 ).۱۳۱۸ -۱۳۲۴(رالدين شاه نفي بلد كرده و ساكن در تهران بودند آقا محسن را مظف در اين هنگام حاج. ۴
 .۴۱۲، ص تاريخ بيداري ايرانياناالسالم،  كرماني، ناظم. ۵
، چاپ گيالن در جنبش مشروطيت نقل از ابراهيم فخرايي، ۶۸، ص تعارض در انقالب مشروطه، ...ا صالحي، روح. ۶

  .۶۸، ص ۱۳۵۶لين،  انتشارات فرانكةسسؤسوم، تهران، با همكاري م
 .۹۸، ص تاريخ مشروطيت ايرانكسروي، احمد، . ۷
 .۵۵، ص خاندان محسنياكبر،  خاكباز، علي. ۸
 .۵۲همان، ص . ۹

  .۵۳همان، ص . ۱۰
 .۱۰۳، ص انقالب مشروطيت ايرانرضواني، محمد اسماعيل، . ۱۱
 .۸۲نوري و مشروطيت، ص ... ا انصاري، مهدي، شيخ فضل. ۱۲
 .۲۸۵، جلد دوم، ص تاريخ بيداري ايرانياناالسالم،  ظمكرماني، نا. ۱۳
 .۵۸، ص خاندان محسني اراكياكبر،  خاكباز، علي. ۱۴
 .۲۸۱ -۲۸۲، جلد اول، ص تاريخ مشروطيت ايرانكسروي، احمد، . ۱۵
  .۴۰۹همان، ص . ۱۶
  .۱۴۴، ص  اجتماعي خمين-تاريخ سياسيآيت، محمدعلي، . ۱۷
 .۲۰۸ -۲۰۹، ص راكتاريخ ادهگان، ابراهيم، . ۱۸
 .۴۸اكبر، همان، ص  خاكباز، علي. ۱۹
 .۲۵۰، ص ۱۷ -۱۸ ة تحقيقات فرهنگي هنري استان مركزي، راه دانش، شمارةفصلنام. ۲۰
  .۴۵۵، ص تاريخ انقالب مشروطيت ايرانزاده، مهدي،  ملك. ۲۱
  .از اهالي خمين استسميعي ...  كه نزد آقاي عزيزا۲۲، ص پسنديده... ا نويس از آيت خاطرات دست. ۲۲
 .۲۴۰ نوشتة حسن صديق، ص نامداران اراك به نقل از ۶۰، ص تاريخ اجتماعي اراكذبيحي، مرتضي، . ۲۳
 .۸۳، ص ۳ -۴ جلد ، هنري استان مركزي- تحقيقات فرهنگية، فصلنامراه دانش. ۲۴
 .۲۴۱، ص نامداران اراكصديق، حسن، . ۲۵
 .۲۰۹، ص تاريخ اراكدهگان، ابراهيم، . ۲۶
 .۸۲، ص ۳ -۴ تحقيقات فرهنگي هنري استان مركزي راه دانش، جلد ةفصلنام. ۲۷
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  .۱۳۷۲ اراك، ة، جلد چهارم، سايسيماي اراك محتاط، محمدرضا، -
  . مؤلف، بي تا، ناشرآيات سرمد نعيمي، داود، -
 كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ة، شوراي پژوهشي ادارراه دانش، تحقيقات فرهنگي، هنري استان مركزي ة فصلنام-

 .۱۷ -۱۸، ۱۵ -۱۶، ۳ -۴ ةاستان مركزي، شمار
  .سميعي از اهالي خمين است... ، كه نزد آقاي عزيزا۲۲پسنديده، ص ... ا نويس از آيت  خاطرات دست-


