
 
 
 
 

 

  زنی عریانهویدا شدن پیکر

 کردکه آشوب به پا  در گورستان
 

 داریوش شهبازي

 

خواهد به بهانه حادثه پیداشدن جنازه زنی در قبرستان سیید این مطلب می

وضع حکومت قاجار را در برهیه ای از زمیان در  که غائله ای به پا می کند، ولی

وس و انگلیی  در دولیت مقطع انقالب مشروطه آشکار کند و نقش دو دولیت ر

ایران و موضع گیری نخبگان ایرانی در این میان و جنگ پنهان و آشکار مییان دو 

 بررسی کند: به اختصاردولت و عمال و هواخواهان آنها را 

 حادثه پیدایی جنازه زن .1

 بانک استقراضی .2

 بانک شاهنشاهی .3

 شیخ فضل اهلل نوری .4

 باطباییطسیدمحمد  .5

 

دفن شده در گورستان محله عتیق بازار تهیران،  پیدا شدن پیکر زنی تازه. 1

آشوب به پا کیرد و میرده هینیان زده شیوریدند و سیاختمان تیازه سیاز بانیک 
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استقراضی روس را در هم کوبیدند. ماجرای ایین حادثیه کیه در اواخیر سیلطنت 

 مظفرالدین شاه در تهران رخ داد از این قرار است:

وکیه ای بالایاحب در منیاور  ماجرا این بود که مدرسه و قبرستان متر

قراضیی امامزاده سید ولی در وسط محله بازار تهران افتاده بیود، میدیر بانیک است

روس هم آن روزها در به در پی محلی برای احداث شعبه بانک میی گشیت، تیا 

با  دیر بانک، اراضی قبرستان سید ولی را به او پیشنهاد کردند، مدالالن رنداین که 

شیت، اراضی که در دل بیازار قیرار دا آن جا و موقعیت ممتاز عنایت به مرغوبیت

املیه بالفااله تمایل خود را با این معامله اعاله کرد، ولیی عملیی شیدن ایین مع

بسیار پیچیده بود از آن جهت که اراضی مواوف، موقوفیه بیود و هییک ییک از 

ت منتهدین )در آن روزگار فقط محضر منتهدین محل انتقال سند بیود.  پایتخی

 اسیالمی حاضر به تنظیم سند انتقال مزبور به ناه بانک نبود. زیرا مطیابق میوازین

تاریخ تحوال  سیاسیی و روابیط خیارجی  انتقال موقوفا  امری شرعی نیست./

 .98 ، ص2، ج 1361ایران، مدنی، سیدجالل الدین  قم، دفتر انتشارا  اسالمی، 

ه زمیین مزبیور را میرد گواینکه اطراف آن به اور  پراکنده تکه هایی از

ولی مساله بانک روس داسیتان دیگیری بیود  دتصاحب کرده و خانه ساخته بودن

 ردککار را مشکل می  این و بود رقابت انگلی  و طرفداران داخلی اش در میان

ای خیراب و وییران و مدرسیه در وسط بازار امیر تهران قبرستان کهنیه »...

انه های اطراف قبرستان را تصرف کرده، خوجود داشت. به مرور زمان مرده زمین

های مدرسه و قبرستان به منظیور ساخته بودند، علما و منتهدین در فروش زمین

تاریخ تحوال  سیاسیی و روابیط خیارجی «/ دیدند.تبدیل به احسن اشکالی نمی

 .1361، 98، ص 2ایران، سیدجالل الدین مدنی، دفتر انتشارا  اسالمی، ج 
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ایی بانک استقراضی روس نیز با قول واسطه مبنی بر تواندر چنین اوضاعی 

 او در انتقال سند عزمش جزه شده بود تا آن اراضی را خریداری کند.

ی نخست منازل اطراف را از مالکین خرییداری کیرد، آنگیاه بیرا بانک »...

مستشارالتنار دست به دامن سید محمید طباطبیائی خرید مدرسه به وسیله حاج 

اهلل نیوری فضلپایتخت شد. اما طباطبائی آن را نپزیرفت ولی شیخ منتهد مشهور

 .بانک فروخت هقبول کرد وبا دریافت ی آننا را  ب

ها پ  از به دست آوردن این سیند شیروب بیه سیاخت کردنید و از روس

نید، جمله چاهی در حیاط بنا کندند تا اسیتخوان مکشیوفه مردگیان را در آن بریز

اعتنیایی آن ، جسد تازه دفن شده زنی پیدا شد که بیا بیهاضمن درآمدن استخوان

انگییز بیه گیوش مخالفیان را هم درون چاه انداختند. خبر این حادثه احسیاس بر

برای اجرای تصمیما  خیود بیه رئیی  بانیک پی یاه  هم دولت رسید. طباطبائی

ت و زمین قبرستان و مدرسه را خراب کردن به هیک قانونی مشروب نیسی»فرستاد: 

 خواهم گذاشت که این زمین در تصرف شما بماند و عمار  بنیا کیردن در ایینن

نار او پاسخ داد: مین ایین اراضیی را از مستشیارالت« مکان تضییع  خودتان است.

ان از خریده اه و او نوشتنا  معتبر در دست دارد./ تحوال  سیاسی اجتماعی ایر

زی، اهلل ابوالحسین شییرادوران قاجار تا سقوط رضاشاه، علیرضا امینیی و حبییب

 .135،1382قوم ،  ص 

مدیربانک استقراضی روس دلش از جانب حامییان داخلیی اش گیره بیود 

ه نخست منازل اطراف را از مالکین خریداری کرد، آنگاه بیرای خریید مدرسیه بی

 مستشارالتنار اقداه شد.  وسیله حاج
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ر  خبیر اتفاقیا  بیه ننیز نییز رسیید و برخیی علمیای آننیا هیم  ا هییا

کیه در روز داد. تا این ناخشنودی نمودند ولی بانک همچنان به کار خود ادامه می

ر ش. محمد واعظ از سخنوران برجسته عهد انقالب مشروطه باالی منب1284آذر4

ها اسیت و رفت و بعد از سخنرانی درباره حرمت رباخواری که کار اساسی بانک

 وان زده د تازه، به اتفاق میرده هینیاشاره به داستان قبرستان و بیرون آمدن اجسا

کیاره  برانگیخته به سمت قبرستان و محل ساختمان حرکت کردنید و بنیای نیمیه

کن کردند. بانک روس به دولت شیکایت کیرد و بیسیت بانک را خراب و ریشه 

بیه  هزار تومان ادعای خسار  کرد. شاه فرمان داد خسار  بانیک را بپردازنید و

ن، ص شند و این کار شاه، آتش غوغا را فیرو نشیاند./ پیشییعلما کاری نداشته با

محمید .171 ص پیشیین، اهلل؛حبیب شیرازی، ابوالحسن و رضا؛امینی، علی .171

 علی زندی

ماجرای تخریب مدرسه متروکه و تبیدیل آن بیه شیعبه بانیک استقراضیی 

روسیه و سپ  خراب کردن آن ساختمان معمایی می شود که بازیگرانش سیاست 

 وس و انگلی  و اعقاب و طرفداران داخلی آن دو در نقش بانک استقراضیی ور

 .شاهنشاهی و عمال ایرانی و خارجی آن

 

                  بانک استقراضی ایران یا بانک واه و اعتبار ایران:          .1

بیه وسییله    این بانیک  Учетно-Ссудного Банка Персии  :)به روسی

سیال  75تزاری در ایران افتتاح شد. مد  امتییاز ایین بانیک یکی از اتباب روسیه 

 .بود
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هایی در خورشیدی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعبه 127۰بانک در سال 

دولیت روسییه همیه  1277چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 

در  .سهاه این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبیور  درآورد

ه بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جمیاهیر شیوروی، بانیک بی 13۰1سال 

ای دولت ایران واگذار شد. این بانک هییک گیاه نتوانسیت سیپرده قابیل مالحظیه

ایین  1312های بانکی چندان موفق نبیود. در سیال جذب کند و در انناه فعالیت

 رشد.دانشنامه  /بانک در بانک کشاورزی ایران ادغاه شد.

ناارالدین شاه پ  از سفر اول خود بیه اروپیا در برابیر سیاسیت روس و 

ز اانگلی  سیاست موازنه مثبت پیش گرفت و در برابر هر امتیازی کیه بیه یکیی 

داد، بیرای رفیع اعتراضیا  و جلیب مؤسسا  یا اتباب یکی از آن دو کشیور میی

قییب واگیذار رضایت دولت رقیب، امتیازی هم به یک مؤسسه یا تبعیه دولیت ر

اکبر؛ تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناارالدین شاه و والیتی، علی /شد.می

  . 325، ص 1372مظفرالدین شاه، تهران، وزار  امور خارجه، 

وقتی بارون رویتیر تبعیه انگلیی  امتییاز  مریق13۰6/یالدیم1889در سال

ها نیز رفت، فورا روسدن را گبرداری از معاتأسی  بانک شاهنشاهی و اجازه بهره

ه به دولت ایران اعاله داشیتند، قبیول تقاضیاهای دولیت در دادن قرضیه، مسیتلز

ه ییا بیالی لسانی، ابوالفضل؛ طیالی سییا باشد./تأسی  بانک روسی در ایران می

 41، ص 1357ایران، تهران، امیرکبیر، 

یعنی حیدود دو سیال بعید از  189۰مه / 1269خرداد 13۰7/1شوال1و در 

دن امتیاز بیه رویتیر، امتییاز تأسیی  بانیک استقراضیی رهنیی را بیرای مید  دا

اکبر؛ امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، تهران، سال/هاشمی رفسننانی، علی75
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هیای را به دو نفر از اتباب روسیه به ناه534، ص 1346مؤسسه انتشارا  فراهانی، 

تیاریخ سیاسیت خیارجی اییران  یاکز و رافیالویک داد./علیی بابیایی، غالمرضیا؛

 155، ص 1375شاهنشاهی هخامنشی تا امروز، تهران، درسا، 

داد و دادن واه به متقاضیان وران و بازرگانان واه می این بانک به همه پیشه

 ی بیود./به ازای گرفتن کاال یعنی اموال منقول، اوراق بهادار و حتیی اشییاق قیمتی

خیط  از قاجاریه تا سقوط رضاشیاه، تهیران، امینی، علیرضا؛ روابط خارجی ایران

 139، ص 1382سوه، 

شد. به گفته لُرد کرزن از این طریق گسترش نفوذ روسیه را هم موجب می

 رقیبی برای بانک شاهنشاهی بود که زیر حمایت دولت روسیه هیم قیرار داشیت.

  اراکرزن، جورج؛ ایران و قضیه ایران، ترجمه وحیید مازنیدرانی، تهیران، انتشی/

 .788، ص 1، ج 1362علمی و فرهنگی، 

حکیم تارزش این امتیاز برای روسیه آنقدر زیاد بود که پ  از شروب کار و 

فسیننانی، رهاشیمی   را خریید/رزبور  سهاه آنتپموقعیت آن، بانک دولتی سن

 .535اکبر؛ پیشین، ص علی

ای از وزار  را بیه ایور  شیعبهآنقمری 1315میالدی/1898و در سال 

 .139امینی، علیرضا؛ پیشین، ص  /ارایی امپراتوری روسیه درآورد.د

داد مالیک بسییاری از مسیت ال  هایی که میبانک استقراضی از برکت واه

لکیی میلیون روبل به ایرانیان قرض داد و در مقابیل گرروهیای م45گردید. قریب 

ن الیدی افشار یزدی، محمود؛ سیاست اروپا در ایران، ترجمه سیید ضییاق . گرفت

 .9۰، ص 1358دهشیری، تهران، انتشارا  بنیاد افشار یزدی، 
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داد و دادن واه به متقاضیان وران و بازرگانان واه میاین بانک به همه پیشه

 .ی بیود/به ازای گرفتن کاال یعنی اموال منقول، اوراق بهادار و حتی اشییاق قیمتی

خیط  وط رضاشیاه، تهیران،امینی، علیرضا؛ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سق

  139، ص 1382سوه، 

این بانک عالوه بر عملیا  بانکی و رهنی، حق انحصاری حیراج عمیومی 

؛ را بر عهده داشت و از پرداخت مالییا  نییز معیاف بیود./ اسیماعیلی، علیرضیا

نگ و اسنادی از اختالف دعاوی بانک ایران)بانک استقراضی ، تهران، وزار  فره

 6، ص 138۰ارشاد اسالمی، 

چند سال پ  از شروب به کار مطابق حق انحصاری که برای رهین امیوال 

؛ شیرح مسیتوفی، عبیداهلل . گرفیت./غیر منقول داشیت، امیالر را نییز رهین می

، 1تا، ج یزندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، تهران، نشر زوار، ب

 61۰ص 

 ارا بوددانی و خرید سهاه را نیز این بانک اجازه ارافی و انناه امور بازرگ

مردان های بدون وثیقه هم بیه برخیی از بازرگانیان و شیاهزادگان و دولیتو واه

شد. بیه گفتیه داد و از این طریق گسترش نفوذ روسیه را هم موجب میایرانی می

رار قلُرد کرزن رقیبی برای بانک شاهنشاهی بود که زیر حمایت دولت روسیه هم 

ن، ، جورج؛ ایران و قضیه اییران، ترجمیه وحیید مازنیدرانی، تهیراکرزن . داشت/

 .788، ص 1، ج 1362انتشارا  علمی و فرهنگی، 

ارزش این امتیاز برای روسیه آنقدر زیاد بود که پ  از شروب کار و تحکیم 

 [ و در سییال9را خرییید پترزبور  سییهاه آنموقعیییت آن، بانییک دولتییی سیین
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ای از وزار  داراییی امپراتیوری روسییه شیعبه را به اور ق. آن1315ه./1898

 .139امینی، علیرضا؛ پیشین، ص  درآورد./

نیه سرمایه بانک نامحدود بود و آنچه الزه داشت از وزار  داراییی و خزا

کرد و در معامال  اقتصادی و تناری رقیب سرسیخت بانیک روسیه دریافت می

ری، ان، ترجمه کا م انصاشاهنشاهی گردید./ایوانز، ه.س؛ انقالب مشروطیت ایر

 13، ص 1354های جیبی، تهران، شرکت سهامی کتاب

ها و ه، این بانک در تهران، تبریز، رشت، مشیهد، شیعبه19۰7در پایان سال

ر هایی دایدر قزوین و همدان، انزلی، ارومیه، اافهان، سیستان و سبزوار نمایندگی

اه شیاه، امتییاز احیداث رق پ  از واه خیواهی دوه مظفرالدین1319کرد. در سال

تر  ریز بیشآهن، جلفا به قزوین نیز به این بانک داده شد. البته این خط آهن تا تب

اگذار وه  به دولت ایران 1921مارس/1299اسفند 8امتداد نیافت و مطابق قرارداد 

 شد.

شعاب عمل این بانک بیه تیدریت توسیعه یافیت و بیه دولیت و پادشیاه و 

 بر آن که از این طریق سود کالنییداد و بدین ترتیب عالوهشاهزادگان نیز واه می

امینیی، علیرضیا؛ ابوالحسین شییرازی،  داد./شد، غالبا ضرر هم میعاید بانک نمی

  13515اهلل؛ پیشین، ص حبیب

ها از تأسی  بانک استقراضی، توسیعه نفیوذ در اییران چون مقصود روس

ابان بانفوذ و علما قرض داد به نحیوی بود. مبالغ زیادی به درباریان و اعیان و ارب

میلیون منا  سرمایه بانک 3۰که یک وقت وزار  دارایی روسیه متوجه شد که از 

میلیون باقی نمانده و بقیه واه داده شده است. بانک استقراضیی هرچنید 3بیش از 

الواز هدف سیاسی خود را که -همیشه اقداما  پرسود مالی انناه نداد ولی مع
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لسیانی، ابوالفضیل؛  تأسی  شده بود را به ایور  عملیی درآورد/  به خاطر آن

 41، ص 1357طالی سیاه یا بالی ایران، تهران، امیرکبیر، 

خیدمتی نشیان خوار او خوشروسیه نه تنها در برابر شاه و وزییران رشیوه

نییت همیه را بیه خیود معطیوف دارد، بیه بانیک  داد، بلکیه خواسیت حُسینمی

ه بهمان حسن نظر و بذل و بخشش را که در حق شاه دارد استقراضی دستور داد 

هیای تنیاری در عموه نیز نشان دهد تا بدین ترتیب بانک انگلیی  را از فعالیت

نیک ایران دور کنند و هم جانشین بانک شاهنشاهی در معیامال  افیراد گیردد. با

از  ها از بعضی جها  کمتراستقراضی در مورد تنزیل و ربح بروا  تناری و واه

هیا در جمییع بازارهیا بیه خیوش گیر بود چنانچیه روسبانک شاهنشاهی سخت

غرضییی شییهر  یافتنیید./امینی، علیرضییا؛ و ابوالحسیین شیییرازی، خییدمتی و بی

 .135اهلل؛ پیشین، ص حبیب

نمودنید و بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی سخت با یکدیگر رقابت می

بهیای انتشیار اسیکناس را یار گرانبا آنکه بانک شاهنشاهی امتیاز انحصیاری بسی

توانست به آسانی در برابیر اقیداماتی کیه بانیک استقراضیی علییه آن داشت، نمی

ورزیید نمود، مقاومت نماید. به همین جهت رئی  بانک شاهنشاهی اارار میمی

 که دولت انگلستان اکثریت سهم بانک استقراضی را بخیرد ولیی ایین اایرار بیه

اجاریه تا دتقی؛ ایران در برخورد با استعمارگران از آغاز قنصر، سی جایی نرسید./

 .36۰، ص 1363مشروطیت، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان، 

هیای ها به کار خیود ادامیه داد و بعضیی از پرداختبانک استقراضی سال

های حقوق تیپ قزاق به وسییله ایین بانیک اننیاه دولت ایران از جمله پرداخت

مردان و ااحبان نفوذ و نیز دولت و شاه، بخصوص از دولتگرفت و بسیاری می
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اکبیر؛ والیتیی، علی شاه در رده وامداران این بانک درآمدنید./در زمان مظفرالدین

 .337پیشین، ص 

طورکلی با تأسی  این دو بانک)بانک شاهنشاهی و استقراضی  ایران باز به

د. ایین دو بانیک هم سیهم بییش تیری از آزادی اقتصیادی خیود را از دسیت دا

های اعتباری بودنید بیه مقصیود نگذاشتند تا ایرانیانی که درادد تأسی  سازمان

اهلل؛ پیشیین، ص امینیی، علیرضیا؛ و ابوالحسین شییرازی؛ حبییب / خیود برسیند

در چنین اوضاعی بانک استقراضی روس نییز مصیمم  حادثه بانک استقراضی135

یید از برای انناه منظیر بهتیر ایین د شد در مرکز بازار تهران ساختمانی بسازد و

 مدرسه و قبرستان بالااحب استفاده کنید. نخسیت منیازل اطیراف را از میالکین

مستشیارالتنار دسیت بیه خریداری کرد، آنگاه برای خرید مدرسه به وسیله حاج

ننیا را آاهلل قبیول کیرد و لفضدامن طباطبائی شد. طباطبائی قبول نکرد ولی شیخ

 .فروخت

 
 جاي بانك استقراضیران بهبانك ای

انک استقراضی را زیر نظیر گرفیت بیا که وزار  دارایی ایران ب پ  از آن

رئی  بانک استقراضی، یک اداره موقتی زیر « اربالُنسکی»همکاری وزار  دارایی و

بازرس اداره مرکزی بانک برای انناه کار تحویل و تحیول « افخشاب علی»نظر

« بانیک اییران»ناهمین حال دولت اییران بیانکی را بیهوجود آورد و در ه بانک به

جانشین بانک استقراضی نمود تا کار تحویل و تحول بانک را به اننیاه رسیاند و 

تبار و در کار بازرگیانی بیود بیه که یک ارمنی« الکساندر تونیان »شخصی به ناه

ض ریاست بانک ایران منصوب گردید. سفار  انگلی  به ناه بانک اییران اعتیرا
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کییرد و آن نییاه را مخییل مصییالح بانییک شاهنشییاهی ایییران دانسییت ولییی وزار  

امورخارجه پاسخ داد که کلمه شاهنشاهی معرف بانک انگلیسی است و ناه بانکر 

ایران خللی به ناه بانک شاهنشاهی ایران وارد نخواهد کرد. پ  از چنیدی بیرای 

وزیر، سیلطنه نخسیتتشریع کار تحویل و تحول بانک استقراضی از سوی قواه ال

خان ممتازالملک به ریاست بانک اییران منصیوب شید و کیار تحوییل و مرتضی

تحول بانک زیر نظر کمیسیون مختلط مرکب از رئی  کل بانک اییران، و رئیی  

سابق بانک ایران و نماینده وزار  امورخارجه و وزار  دارایی و نماینده دولیت 

یری شد و کار تحویل و تحیول بانیک گشوروی و نمایندگان بانک استقراضی پی

به مرحله انناه رسید ولی تنظیم و امضاق و مبادله اور  منل  قطعی تحوییل 

بانک استقراضی را نمایندگان اداره بانک استقراضی و نماینده سیفار  شیوروی، 

افتاده کارکنان روسی بانک نمودنید. سیرانناه بیا موکول به پرداخت حقوق عقب

گیری رئی  بانیک اییران و وزار  داراییی، مد قواه  و پیوزیر)احتأکید نخست

حسیییاب کارکنیییان روسیییی برکنیییار شیییده بانیییک تسیییویه شییید و روز 

اور  جلسه تحویل بانک به  1922سپتامبر14 / 13۰1شهریور1341/22محره21

ها و محاسیبا  امضای نمایندگان دو طرف رسید و مبادله شد و مطالبا  و بدهی

اکبیر؛ پیشیین، ص والیتیی، علی مشیخ  گردیید/کلی بانک در اور  جلسیه 

 .342همان، ص  .337.27

روسیه و استقرار دولت اتحاد جماهیر شیوروی،  1917پ  از انقالب اکتبر

ه بیین دولتیین اییران و 1921کار بانک متزلزل شید و عهدنامیه میودتی در سیال

ه موجب فصل نهم این عهدنامه، دولت بلشویکی روسییشوروی منعقد گردید. به 

بانک استقراضیی روس را بیا کلییه نقیدینگی، اشییای قیمتیی و امیوال منقیول و 
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 غیرمنقول و همچنین کلیه مطالبا  و بدهی آن، به دولیت اییران واگیذار کیرد./

 .5اسماعیلی، علیرضا؛ پیشین، ص 

 فیروردین هیئت دولت اییران بیه ریاسیت سیدضییاق طباطبیائی در پیننم

اراییی اجیازه داد اداره کرد و بیه وزار  د ای اادرنامهخورشیدی تصویب13۰۰

ها زیر نظر بگییرد و بیه های آن در شهرستانبانک استقراضی را در تهران و شعبه

ای که تیا خاتمیه جز عدهها)بهخدمت کارکنان روسی بانک در تهران و شهرستان

کار تحویل گرفتن بانک به وجود آنها نیاز هسیت  خاتمیه دهید و تمیاه حقیوق 

گردنید بیه اضیافه ده کارکنان روسی و غیر روسی بانک را که اخیراج میافتاعقب

 ماه حقوق به آنان پرداخت نمایند.3معادل 
 

ییران اانگلیسی بود که به عنوان اولین بانک  بانکبانک شاهی ایران یک . 3

توسیط بیارون جولییوس دو رویتیر، بانکیدار  1889آیید کیه در سیال بشمار می

ت ان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا و به امتییاز دولیمانگلیسی، و با فر-یهودی

 (BBME) نهها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیا ایران تاًسی  گردید. این بانک سال

 شود.اخته میسی خاورمیانه شنبیاست ییر ناه داد و امروزه به ناه بانک اچ 

ر درد که ن وارد کاین بانک اولین بار ایده های بانکداری اروپایی را به ایرا

ین ناس اولآن این ایده ها تا آن زمان شناخته شده نبودند. همچنین استفاده از اسک

 .بار توسط این بانک در ایران رایت شد

نیار  تبعد از انقالب اسالمی، تمامی فعالیتهای ایرانی این بانک به بانک 

 .منتقل شد
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ل در دسیت های اقتصیادی بیه ایور  کیت در قرن نوزدهم ایرانی فعالی

ی ها به دلیل نفوذ فرهنگی و یکپارچگی قیوم های یهودی بود. این اراف اراف

 .های وامی را در دست داشتند به اور  کامل فعالیت

عطیای واه بیه انگلیسیی بیا ا-بارون جولیوس دو رویتیر بانکیدار یهیودی

سیی  ناارالدین شاه قاجار امتیازا  بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تا

ه و دید مردنک بود. این قرارداد که قسمتی از امتیازنامه رویتر بود با مخالفت شبا

ه حتی روسیه مواجه شد. شبنامه های زیادی در تهران پخش شد که در آن نوشیت

سیت. در اشده بود که شاه ایران مالکیت تمامی منابع ایران را به یک یهودی داده 

یتیر اه دلیل آن را عده موفقییت روخورشیدی، امتیاز اول ل و شد و ش 1267سال 

 .در شروب پروژه راه آهن بعد از پانزده ماه بر اساس قرارداد دانست

ا ولیکن رویتر قصد نداشت از چنین قرارداد پرسودی ارف نظر کند. او بی

میالدی بیه کمیک وزییر یهیودی  1889تالش فراوان موفق شد سرانناه در سال 

مید   انکداری و معدنداری در ایران را بیهانگلستان هنری دراموند ولز اجازه ب

بسییار  سال دریافت کند. این قرارداد به مفصلی قرارداد اول نبود ولیکن سیود 6۰

ه زیادی برای رویتر داشت. بانک از پرداخت هرنوب مالییا  معیاف بیود و اجیاز

 .واردا  بدون پرداخت تعرفه مالیاتی را دارا بود

 1269انین انگلسیتان بیود، از سیال این بانک که مقرش لنیدن و تیابع قیو

خورشیدی کار خود را آغاز کرد و اولین اسکناس بانکی را در ایران منتشر نمود. 

تا این زمان تنها نوب  مورد استفاده سکه های نقیره و طیال بودنید و بانیک بیرای 

اولین بار استفاده از اسکناس را در ایران رایت کرد. رئی  این بانیک سیر ویلییاه 

بود. سرمایه این بانک از سه کمپانی گلین، میلیز و شیرکاق، جیی هنیری کسویک 
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شرودر و شرکاق و دیوید ساسون و شرکاق به دست آمده بود. اولین میدیر بانیک 

جوزف ربینو بود که از پدری ایتالیایی یهودی و مادری انگلیسی در لندن به دنییا 

سال در ایران باقی مانید  18 آمده بود و تابعیت بریتانیایی دریافت کرده بود. ربینو

و نقش موثری در گسترش بانک شاهی داشت. او دستور داد تمامی مدیران بانک 

زبان فارسی را بیاموزند. در این زمیان میرده اییران بیه  کاغیذی اعتمیاد زییادی 

نداشتند. ربینو برای گسترش استفاده از اسکناس دستور داد که تنها  در مقدارهای 

ین  در هر زمان توسط شعبه قابل تبدیل به سکه نقره باشد. کوچک چاپ شود و ا

این امر در مناطق دورافتاده بسیار مشکل بود. تحت نظر ربینو و به کمیک ارتیش 

ایران سکه های نقره به مناطق دورافتاده انتقال داده میشدند. ولیکن با این وجیود 

افتاد. گیاهی دلییل در سال های اولیه تاسی  بانک، هنوه بانکی، به کرا  اتفاق 

 این امر تبلی ا  روس ها بود که انگلیسی ها را رقیب خود در ایران میدانستند

ر بیود مهم ترین فرد مورد ارتباط بانک در تهران ژنرال آلبر  هوتوه شیندل

زییادی  که مانند رویتر یک آلمانی تبار انگلیسی شده بود. او در ایران سیال هیای

ز بیه ج رافیای منطقه مسلط بود. هنری دراموند ولزندگی کرده بود و به تمامی 

او عالقه زیادی داشت و تالش کرد که او را در بخش خیارجی دولیت اسیتخداه 

شییندلر  کند. ولیکن وقتی این امر موفقیت آمیز نشد، رویتر وی را استخداه نمود.

 و ربینو مهم ترین افراد تاثیرگذار در گسترش این بانک در ایران بودند.

اهمیت زیادی در پرداخت واه های بزر  بیه شیاه در بیین سیالهای  بانک

 داشت. این واه ها در قبیال کنتیرل میاهیگیری در درییای خیزر و 1911و  1892

 گرایان کنترل تعرفه گمرکی در بندرها به شاه پرداخت شدند. خبر این واه ها ملی

 نداشت. ایرانی را به شد  برآشفت ولیکن در نهایت مخالفت آنها تاثیری 
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شیعبه در اییران بیود. بانیک  24میالدی ایین بانیک دارای  1929در سال 

میه به فعالیت خود در زمینه نشر انحصاری اسیکناس ادا 13۰9شاهنشاهی تا سال 

الفیت داد. در زمان رضا شاه پهلوی ملی گرایی در بین ایرانیان شد  یافت و مخ

ه ایور  ببانک )شاهی  "نویسد :با این بانک گسترش یافت. جئوفری جونز می

ونز جی "بیود.نگسترده به عنوان نماینده امپریالیسم بریتانیا بود و این نظر بی دلیل 

و ددهد که بانک شاهی نقش زیادی در تامین منابع مالی برای بریتانییا در ادامه می

توسیط رضاشیاه  13۰9های ایران داشیت. در سیال جنگ جهانی با کمک سرمایه

زار ه 2۰۰حصاری نشر اسکناس از سوی دولت ایران به مبلغ پهلوی امتیاز حق ان

رسمی  لیره خریداری و به بانک ملی ایران واگذار شد. بانک شاهی بر اساس آمار

بیه  خود سود بسیار کمی داشت ولیکن در این زمان بانکداران اجازه داشیتند کیه

ار از آمیحساب های مخفی مبال ی واریز و دریافت کنند و این حساب ها به دور 

ر ترسمی بودند. جئوفری جونز می نویسد که سود واقعی بانک شاهی بسیار بیش 

 .از آنچه در آمارهای رسمی چاپ شده بود بوده است

بانک شاهی در به حرکیت در آوردن پی  انیدازهای میرده نقیش زییادی 

دیگری  داشت ولیکن بسیاری معتقد بودند که بانک از این پ  اندازها برای منافع

از زمیان  ."واه دادن به ایرانیان تبعیض قائل میشید"فاده می کند زیرا بانک در است

 ا اینکیهبتاسی  بانک هیچگاه ایرانیان در مقاه های مدیریتی به کار گرفته نشدند 

نسوی و در این زمان بانک شاهی عثمانی که دارای مالکیت مشترر بریتانیایی، فرا

ز روش مدیریتی استفاده میکیرد. بسییاری اعثمانی بود از مرده ترکیه در پستهای 

ه میی های به کار گرفته شده توسط بانک شاهی امروزه بسیار نژادپرسیتانه دانسیت

 شود.
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این بانک در کشورهای حاشیه خلیت فارس شعبه بیاز  132۰های  در سال

انیک بمیالدی این  1952کرد و اولین بانک در کویت، دوبی و عمان بود. در سال 

یسیی های خود را در ایران کم کرد و ناه خیود را بیه بانیک انگل یتتر فعال بیش

های بانک انگلیسی خاورمیانیه توسیط سرمایه 1959خاورمیانه ت ییر داد. در سال 

 بانک اچ اس بی سی هنگ کنگ خریداری شده و ناه این بانک به اچ اس بی سی

 .خاورمیانه ت ییر یافت

مانیده از نها میراث ارزشمند باقیساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه ت

 های میدان توپخانه قدیم است، دارای طرحی یگانه بوده و استفاده از عناایربدنه

یکاری تزیینی معماری ایران، همانند کاسه سازی در نیم گنبد سر در ورودی، کاش

های های برجسته آن شمرد. هم چنین وجود ستونتوان از ویژگیو گچبری را می

ه های تیزه دار و اسیتفادفضای داخلی بانک و تلفیق هنرمندانه آن با دورهرفیع در 

است که شکوه و عظمت از چوب در پوشش سقز، ترکیبی موزون را پدید آورده

کند. کاشی کاری سر در توسط اسیتاد معماری هخامنشی را به بیننده یادآوری می

گذر مترو ثابیت  تخریب بانک شاهی به علت»حسین کاشی پز انناه شده است./

 .1383اسفند  119خبرگزاری میراث فرهنگی،   /«شد
he English Amongst the Persians: Imperial Lives in Nineteenth 

Century Iran, Denis Wright, pp 10 
he English Amongst the Persians:  

ر که د ردکاین بانک اولین بار ایده های بانکداری اروپایی را به ایران وارد 

ین ناس اولآن این ایده ها تا آن زمان شناخته شده نبودند. همچنین استفاده از اسک

 .بار توسط این بانک در ایران رایت شد

 هیای ایرانیی ایین بانیک بیه بانیک بعد از انقالب اسالمی، تمامی فعالیت

 تنار  منتقل 
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هیا گاهیا در  خورشییدی. اسیکناس 1285اسکناس یک تومانی متعلق بیه 

ا خواهید فقط در یزد اد»سر ایران دارای اعتبار نبودند و بر روی اسکناس مهر سرا

 .ضرب شده است« شد

 . 1383اسفند  119خبرگزاری میراث فرهنگی، 
he English Amongst the Persians: Imperial Lives in Nineteenth- 

Century Iran, Denis Wright, pp 105 
he English Amongst the Persians: Imperial Lives in Nineteenth-

Century Iran, Denis Wright, pp 106. 
سرگذشیت « 1933ل یو امتییاز دارسیی، انعقیاد قیرارداد »سیمین روشین. 

 امتیازنامه دارسی؛ آغاز و انناه. 

 

اهلل نوری, فضیل اهلل آل کییا کنیوری طبرسیی مازنیدرانی از شیخ فضل. 3

در روسیتای  1222دی  3ر روز یکشینبه، خاندان رسیتمدار از منتهیدان شییعه د

اه نیالشک )لهشک  در منطقه نور و کنور، مازندران به دنیا آمید.چهار پسیر بیه 

و  های: شیخ مهدی )کیا نوری ، ضیا الدین کیا)نوری  ، حیاج هیادی )کییا نوری

 های: زینب الشیریه ، انیسیه الشیریههجالل الدین کیا)نوری  و هشت دختر به ناه

و  الزمیان حتراه الشریه ، بدیه الزمیان ، منییره ، اقیدس الزمیان ، انیور)مرضیه  ، ا

 .خدینه بود

شییخ فضیل اهلل از »نویسید: ادوارد براون، محقق و تاریخ نوی  نامدار می

اس لحاظ علم و آراستگی به کمال معروف و فقیه جامع و کامل ... منتهد سرشین

دوارد ا ب ایران،انقال/...« یگران بود و عالمی متبحّر ... و از لحاظ اجتهاد برتر از د

 .355براون، ترجمه احمد پژوه، ص 
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مقیاه علمیی اش بیاالتر از )دو سیید  »مهدیقلی هدایت چنین گفته است: 

ا رمسند نشین )طباطبایی و بهبهانی  است. طالب و بییش تیر اهیل منبیر دور او 

  .155خاطرا  و خطرا ، مهدیقلی هدایت، ص «/دارند.

شیخ فضل اهلل از شاگردهای نمیره اوّل حیاجی »گوید: لوی میابوالحسن ع

رجیال  «/میرزا حسن شیرازی معروف بود. در پایتخت مرجع امورا  شرعی بود.

  .81عصر مشروطیت، ابوالحسن علوی، ص 

متفکر مشروطیت مشیروعه شییخ فضیل اهلل »فریدون آدمیت نوشته است: 

یی تر از طباطبیاا در اجتهاد اسالمی براش رنوری بود. از علمای طراز اوّل که پایه

  .429، ص ایدئولوژی نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت «/اند.و بهبهانی شناخته

حاجی شیخ فضل اهلل نوری ... از منتهدان بنیاه »نویسد: احمد کسروی می

و باالخره یپره خان ارمنیی ی کیه خیود عاقبیت « شد.و باشکوه تهران شمرده می

یخ شد ی در یادداشت های خصوایی خیود نوشیته اسیت: منری حکم اعداه ش

، وحیی شیخ فضل اهلل نوری ... روحانی عالیقدری بود و گفته او برای توده خلق»

 .252یپره خان سردار، اسماعیل رائین، ص  «./شدمُنزل محسوب می

وی پ  از تحصیل علوه دینی مقیم تهیران گشیت. او در وقیایع انقیالب 

ی، و همراهی میرزای شیرازی بزر ، میرزاحسن آشیتیان مشروطه ایران با حمایت

ای بییر رهبییری  نااییرالدین اییاحب دیباچییهسییید جمییال الییدین اسییدآبادی/ 

 .مؤسسه مطبوعاتی عطایی 149الزمانی/

اهلل نییوری الگوهییایی ارائییه داد کییه بییه مشییروطه مشییروعه مشییهور فضییل

وشیش ل، به ک،کتاب اورسائل مشروطیت ،حرمت مشروطه اهلل،نوری، فضل شد./

 .ش1374نژاد، تهران، غالمحسین زرگری
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اهلل در مسئله فروش قبرستان متروکه به بانک استقراضی روس شیخ فضیل 

بود که مدرسه قبرستان متروکیه را بیه ایین بانیک فروخیت. در آن زمیان بانیک 

د و به استقراضی روسیه تزاری به دنبال زمینی برای ساختن شعبه در مرکز شهر بو

رونید. شخصیی بیه نیاه رسیه متروکیه و قبرسیتانی در بیازار تهیران میسراغ مد

 کند تا آن را از سید محمد طباطبیاییمستشارالتنار به نمایندگی از بانک سعی می

دهد که ایننیا موقوفیه و قبرسیتان مسیلمین اسیت. نیه بخرد. طباطبایی پاسخ می

شیید. کرون تیوان از خیار بییتیوان فروخیت و نیه مردگیان را میموقوفه را می

اهلل نییوری رفتییه و آن بییه بهییای مستشییارالتنار سییپ  بییه سییراغ شیییخ فضییل

کنید. وسیاز در آن را آغیاز میخرد و بانیک ساختهفتصدوپنناه تومان از او می

دهد و این کار را خالف شرب عنیوان طباطبایی همچنان به اعتراض خود ادامه می

شیخ محمید واعیظ از خطیبیان  مضانر 27/ 1284کند. تا اینکه در چهاره آذر می

ا بیه پرشور مخالز استبداد و متحدان طباطبایی و بهبهانی، نمازگیذاران مسیند ر

ا رعنوان زیار  قبور به سوی این محل هدایت کرده و مرده به سرعت ساختمان 

اهلل بسیار کاسیته شیده و بیر کنند. پ  از این واقعه از اعتبار شیخ فضلویران می

احمید شیود./ و بهبهانی و قیدر  مخالفیان اسیتبداد افیزوده میاعتبار طباطبایی 

آبادی، دولت؛ 75–79، ا  1392 سبز، ٔ  آدینه ایران، ٔ  کسروی، تاریخ مشروطه

 8و  7انتشارا  فردوسی جلد دوه. ا   حیا  یحیی .میرزا یحیی

 19کنید کیه در روز اهلل نیوری ییاد میکسروی از واقعه ترور شییخ فضیل

گشیت کیه شب بود و شیخ از دییدن کسیی برمیجمعه»ق افتاد: اتفا 1287ماه دی

هنگاه پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعد معلوه شد کریم دواتگر اسیت 

ها به همراهیان شییخ اایابت کیرد و به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله
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د، شیخ منروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دی

اش بیرون پرید. منروحیان را بیه ای شلیک کرد که از گونهزیر گلوی خود گلوله

خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقییه منروحیان بهبیود 

تیاریخ مشیروطه، احمید کسیروی،  «./ یافت و به جره این اقداه به زنیدان افتیاد

 83۰ص

د. به مد  سه ماه و نییم بسیتری بیوحاج شیخ فضل اللّه نیز پ  از ترور  

اللّه در میورد کیریم جیوانمردی از خیود نشیان داد و از خیون او در شیخ فضیل

 -یخ عامل ترور ش -انگیز تاریخی این است که کریم دواتگر گذشت. نکته عبر 

رجیب 12سال پ  از شهاد  شیخ تنها با اختالف ییک روز یعنیی در  8درست 

کمیته منازا  )رشید السلطان، سید مرتضیی و  به دست رفقای خویش در 1335

 میر عبد الحسین ساعت ساز  ترور شد و به قتل رسید.

اهلل نیوری بازداشیت شید و بیه حکیم شییخ پ  از فتح تهران، شیخ فضل

ری قمی 1327رجب  13برابر با 1288مرداد  9ابراهیم زننانی عضو لژ بیداری در 

یختیه شید. ده بیه غیروب بیه دار آوونیم ماندر میدان توپخانه حدود یک ساعت

سدش ماه نبش قبر و ج 6خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 

 .به قم منتقل و دفن شد

به همین نمط باید به عده هراس شیخ از مر  و پایداری شیگفت وی در 

حین محاکمه و نیز در پای دار اشاره کرد که ایضاً مورد اعتراف دوست و دشیمن 

ر داد. احمد کسروی، که عنادش با علمای دین مشهور آفاق اسیت، وقتیی بیه قرا

رسد، با آنکه از کنار این حماسیه، سیریع و شیتابان آخرین بر  زندگی شیخ می

شییخ در پیای دار و « خویشتنداری»و « خونسردی»گذرد باز کالمش حاکی از می
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شمسیی،  1327دی  2۰-22روزنامه اطالعیا ،   عده هراس وی از مر  است./

زاده نییز کیه مخالفیت و مهیدی ملیک .66-67مقاله سید محمیدعلی شوشیتری 

ایین چنیین بیه  -سرسخت با شیخ را از پدرش )ملک المتکلمین  بیه ارث بیرده

 :کندمقاومت، االبت و اراحت شیخ شهید اعتراف می

 شیخ از زمانی که حب  شد تا موقعی که اعداه گشت، تماه سیاعا  را بیا

 ونسردی و متانت گذراند و ضعز نف  از خیود نشیان نیداد، و راهبردباری و خ

عنز و ناله و توسل به این و آن را در پیش نگرفت و شخصییت خیود را حفیظ 

کیرد. ها در زیر آفتاب گره تابستان چشیم را خییره میکرد... برق تفنگ و سرنیزه

کبر  و با محکوه، فااله میان محب  و محل اعداه را با خونسردی و متانت پیمود

و  سن و پیری، ضعز و ناتوانی از خود نشان نداد و در دقایق آخیر عمیر، ثبیا 

 .118-117/6تاریخ انقالب مشروطیت ایران، استقامت خود را به  هور رسانید./ 

محکمییه انقالبییی در سییومین روز ورود » نویسیید:یکییی از محققییین می

 ، مفاخرالملیک، مناهدین به پایتخت تشکیل گردید، کسانی چون انیع حضیر

آجودانباشی، میرهاشم دوچی، شیخ فضل اهلل نوری محاکمه و محکیوه بیه میر  

 زنیدانها بیه نییز دیگری عده. درآمد اجرا به آنها ٔ  شدند و حکم اعداه نیز درباره

 در الدولیه، عیین شاهزاده اما. گردیدند تبعید پایتخت از گروهی و شدند فرستاده

گونه تند و تیز بود و شرربار بود، درسیت روزی  بدین انتقاه آتش که موقع همان

که سران انقالب و زعمای مشروطه به مناسبت فیتح تهیران، در بهارسیتان جمیع 

شده بودند، تا به یاد آن روز تاریخی عک  بردارند، عصا زنان خود را بیه جمیع 

ایستد وبیی آنکیه از جانیب کسیی اعتیراض و رساند و در ردیز آنها میآنها می
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شود، با سپهدار، سردار اسعد، عضدالملک، مستوفی الممالک و ... در جلو  اکراهی

 .داشتبهارستان عک  یادبود بر می

 ایهی فراماسون سکر ) ایمدیره هیئت دستور به بامداد، مهدی ٔ  به گفته

 نیوری اهلل فضیل شیخ شد، تشکیل عالی منل  انحالل از پ  که  فرانسه شاخه

، 1 ج، 1387نفکران در تاریخ معاار ایران، تهیران نقش روش./ شد آویخته دار به

 .577ص

ای از تیا دسیته” نویسید: عبدالحسین امینی در کتیاب شیهداق الفضییله می

او را  وتبهکاران او را که دشمن زشتکاری و فریب و کفر بود، مانع خویش یافتند 

هید به دار آویختند و شهید دست  لم و تناوز گشت، قربانی راه تبلیغ دیین، شی

اج شیخ شهداق الفضیله، ح ”/راه خدا، شهید مبارزه با زشتی و تباهی و فریب؛ شد

 .52، مکتبه الطباطبائی، قم 2عبدالحسین امینی، چ 

 

خانه شیخ فضیل اهلل نیوری در محلیه سینگلت قیدیم تهیران و در خیابیان 

 دارد بست جوان قراربهشت، خیابان شیخ فضل اهلل نوری، بن

ماه پ  از اعداه شیخ فضل اهلل نوری، محل دفن وی  18این خانه به مد  

خانه شیخ  ./باشدبود و در حال حاضر به علت عده رسیدگی در حال تخریب می

 خبرگزاری مهر /ریزد،فضل اهلل نوری فرو می

 و آزادی و حریت و ملی رایشو این خداپرستان ای"اهلل نوری :شیخ فضل

 قامیت بیه اسیت لباسیی حالییه ٔ  مشیروطه قیانون اسیاس و برابیری و مساوا 

 کتیاب و الهیی قانون از خارج و مذهب طبیعی اغلب و اکثر که دوخته فرنگستان

رند قهراً و ندا آیین و دین سپاس که فرنگان فرقه این. است هویدا هستند آسمانی

داری و کون و قانونی خواهند بود که اساس مملکتبالضروره ناگزیر از تأسی  ذا

http://www.mehrnews.com/detail/News/2306797
http://www.mehrnews.com/detail/News/2306797
http://www.mehrnews.com/detail/News/2306797
http://www.mehrnews.com/detail/News/2306797
http://www.mehrnews.com/detail/News/2306797
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گذاری و تنظیما  ملکیه و انتظاما  کلیه و حفظ حقوق و نفوسشیان در سیاست

تحت آن قانون و مربوط بدان ذاکون باشد و اال حیا  و زندگانی اور  نبنیدد، 

بلکه منبور از مشروطیت نیز خواهند بود... ولی ما فرقیه علییه اسیالمیان کیه بیا 

فتخار و مباها  بحمداهلل و المنه کتابی داریم آسمانی، ناسخ ایحز انبییا جیپن ا

قرآن منید و پی مبری عقل اول و افو  آدمیان که و میا ینطیق عین الهیوی ان 

 چگونه گوش در اطاعتش ٔ  حلقه و دوش به رسالتش ٔ  هوال وحی یوحی، عاشیه

هیم متابعت فرنگان آزادان درآییم و شورای ملی و مساوا  بخوا منل  به توانیم

طلبان پاری  و انگلیی  نمیاییم دیین بیه دنییا فروشییم و در خسی  و مشروطه

 "تحریز کتاب خدا بکوشیم.

اهلل نوری استبداد محمدعلی شاه را با عنوان حکومیت زمانی که شیخ فضل

کرد، رهبر دینی نهضت مشروطه آخونید خراسیانی بیه مشروعه توجیه شرعی می

اگیر چیه در زمیان غیبیت، حکومیت مشیروعه )حکومیت وی یادآوری کرد که 

ه اسالمی  ممتنع است، اما تنها حکومت مشروب حکومت مبتنی بر عدالت است ک

ر دقدر  سیاسی مقید و محدود به قانون و تحت نظار  نمایندگان مرده باشید. 

 .نیددترویارویی با  .نصری بدوره استبداد ا یر شیخ به دفاب از شاه پرداخت./

 .387ج اول ص . 1386نشرعلم. تهران؛ 

کسروی اذعان دارد که همدسیتی شییخ فضیل اهلل و سییدین سیندین امیر 

دارد که شیخ فضیل اهلل در نظیر مشروطیت را به پیش برد و به اراحت اعاله می

داشت احکاه شرعی را به اور  قانون در آورد و یک حکومیت شیرعی بنییان 

، تهیران، سیید حسین امیین و سیروس غنیی های قاسم غنی، به کوششنامهنهد./

 .26یی27، ا 1368وحید، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%BA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%BA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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ش  . 133۰وسیوه بهمین قاسم غنی در نامه به عبدالحسین دهقیان )بیست

اهلل نوری از دانشمندترین و بزرگترین علمای شرب بعید از فضلشیخ» نویسد: می

د. حاج میرزای شیرازی محسوب است. عالمه قزوینی نزد او فقه درس خوانده بو

آزادمنشی و رندی و افا  بیزر  و همیه چییز او  از وسعت مشرب و آزادی و

اهلل آنهیا فضلاه... همان ح  برتری شیخکرد که متواتراً از همه شنیدهحکایتها می

واسیت را حسود ساخته بود، او را به کشتن داد. شیخ هم با مناعتی که داشت، نخ

اندند و چسیبشاه با درباریان او، خود را به او میبه کسی متوسل شود. محمدعلی

حوه شمردند که به آن وسیله حیثیتی احراز کنند. باری، باید از مراو را از خود می

فاضل خراسانی، آقازادة خراسانی مرحوه، واردیین مخبرالسلطنه، حاجتقوی، حاج

 آورد... .دستبه مشروطه و طبقا  مختلز معاار با او پرسید و حقیقت را به

اهلل شیخ فضل اهلل نیوری را وعی که آیتاهلل خمینی موضدر نگاه سید روح

کرد و همین تمایز، مشکالتی را برای ایشان پیش آورد، ایین از دیگران متمایز می

بود که فهم ایشان فراتر از فهم زمان خود بود و بسیاری مسائل و حوادث را پیش 

ها و کییرد. در بسیییاری از نهضییتاز آنکییه دیگییران درر کننیید، ایشییان درر می

ها را ای همیه عرایهشود و به گونهها، روند انحراف به شکلی فراگیر میانقالب

تواننید بیه خیوبی جرییان نوردد که حتی رهبران و بزرگان انقالب نیز نمیدر می

اهلل شیخ فضیل اهلل نیوری عیالمی بیود کیه انحراف را تشخی  بدهند، ولی آیت

داد. بیه همیین میی انحرافا  را در همان مراحل اولیه تکوین به خوبی تشیخی 

دلیل است که وی در حالی که از بنیانگذاران االی نهضت بود، در همان مراحیل 

اولیه بعد از پیروزی، متوجه شد که غرب گرایان و عوامیل اسیتعمارگران خیواب 

خواهند آن را به سمتی کامالً مخالز و متضیاد اند و میدیگری برای نهضت دیده



 55  یدا شدن پيكر عریانهو

تیرین مسیامحه و به همیین دلییل، وی بیدون کم با اهداف اولیه نهضت بکشانند.

مالحظه کاری و بیا ایراحت و شیناعت تمیاه در برابیر منحرفیان ایسیتاد و از 

آیت اهلل شیخ فضیل اهلل نیوری  ها و تهدیدها و حتی از جان خود نترسید./تهمت

 علی معصومی -در نگاه اماه خمینی

داند و ییا ب« شریعتحافظ »قانون یا باید خود را  نویسد:مرتضی آوینی می

ت خود، شریعتی دیگر خواهد شد. پ ، رویکرد تاریخی ما به قانون در مشیروطی

آنکه خود بدانیم. شیخ فضیل اهلل نیوری بیه روی آوردن به شریعتی دیگر بود، بی

ای از عهنیز در مقاه احکاه به منمو« شرب»توجه یافته بود، چرا که « نسبت»همین 

 .شودمی مبدل – ونقان یعنی –ها و حدود شرط

اهلل نوری بیه ایراحت از امتنیاب آزادی در متیون دینیی سیخن شیخ فضل

وی از سوئی « بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است.»گوید و معتقد است: می

گردد و از سوی دیگر بیر ایین بیاور ترین متن دینی میمنکر وجود آزادی در مهم

این سخن در اساله »شتباهی است و حتی است که اعتقاد به آزادی مطلق حرف ا

گوید و آن را نفیی نوری در قطعه فوق از آزادی مطلق سخن می« کلیتاً کفر است.

تیوان نتینیه گرفیت کیه وی بیا نشیاند. گیو اینکیه میکند و برابر با کفیر میمی

پذیرد. اما بیا دقیت های مضاف )بیان، قلم و...  سازگاری دارد و آنان را میآزادی

هیای ای گرفت اساسیاً وی نیه تنهیا بیا آزادیتوان چنین نتینهخنان او نمیدر س

های موجیود کند واژه آزادی از بحثمضاف مخالز است، بلکه حتی پیشنهاد می

شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف میا اگر از من می»حذف شود: 

 و بییان آزادی» سر بر مشروطه ٔ  جدال بین علمای دوره«/را مفتضح خواهد کرد.

 «قلم

http://www.parsine.com/fa/news/60254
http://www.parsine.com/fa/news/60254
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 مخالفت با مشروطیت

 و از مخالفیان جنیبش مشیروطه و نوری از رهبران قیاه تنبیاکو در تهیران

و معتقد به انحیراف فرهنگیی مشیروطه بیود. شییخ « مشروطه مشروعه»مدافعان 

سیید محمید طباطبیایی و عبیداهلل  مخالفیاناهلل در آغاز جنبش مشیروطه از فضل

ی، بهبهانی و از متحدان میرزای شیرازی، میرزاحسن آشتیانی، حسین محدث نیور

وزیر مقتدر مظفرالدین شیاه الدوله نخستسید محمدکا م طباطبایی یزدی و عین

خواهان پیوسیته و در مهیاجر  بیه قیم بیه آنهیا بود اما پ  از مدتی به مشروطه

ت. اما پ  از مدتی به مخالفت با سیدین سندین و مشروطه برخاسهمراهی کرد، 

ود و باو در مخالفت با مشروطه، هم عهد و پیمان محمدعلی شاه و امین السلطان 

 .ییرانا ٔ  انقیالب مشیروطه .آفاری، ژانیت داد./داد و هم دستور میشاه هم  می

153. 

های شدن فرقه بعضی از طرفدارانش علت مخالفت او با مشروطه را به پیدا

 آنارشیست، نیهیلیست، سوسیالیسیت، ناتورالیسیت و سیکر  فراماسیون نسیبت

خواهان و به حکم دادگاهی بیه وی پ  از فتح تهران به دست مشروطه دهند.می

 .ریاست قاضی شیخ ابراهیم زننانی به دار آویخته شد

 پ  از نقل جرییان افتتیاح« تاریخ مشروطه ایران»احمد کسروی در کتاب 

شد، بایست نظامنامه داخلی نوشته میچون می»... نویسد: منل  شورای ملی می

کسانی از نمایندگان را برای نوشتن آن نامزد گردانیدند. در این میان قانون اساسی 

سپ  راجیع بیه نویسیندگان قیانون اساسیی و چگیونگی آن « شد.نیز نوشته می
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نوشتند، یا ان ادراعظم آن را میالملک پسرگویا مشیرالملک و مؤتمن»نویسد: می

 «.کردندبهتر بگویم ترجمه می

اهلل از این مسئله همان سرآغاز اختالف و اعتیراض و جیدایی شییخ فضیل

اهلل در جریان نهضت مشروطیت و مخالفت با حکومت مشروطه است. شیخ فضل

امیروز  ه افتاده است کهچآیا »... نویسد: ها میای به یکی از علمای شهرستاننامه

شییخ .« باید دستور عدل ما از پاری  برسد و نسخه شورای ما از انگلی  بیاید؟..

ای را که از دیگ پلیوی سیفار  اهلل همان زمان در جایی گفته بود مشروطهفضل

 .خواهدسردرآورد، نمی

در رساله حرمت مشروطه در سؤالی نسبت بیه موافقیت اولییه و مخالفیت 

االساله بیه چرا مساعدا  جدی اولیه حنت»ه است: ثانویه با مشروطه نوشته شد

مخالفت با مشروطیت و مهاجر  بیه حضیر  عبید العظییم پیوسیت؟ آییا ایین 

مخالفت موجب شرعی داشت و به ایین سیبب بیود کیه مشیروطه را بیا قیوانین 

شریعت آسمانی مخالز یافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجیب شیرعی 

 تاین خالاه سؤال از شیخ اس« ن مخالفت کردید؟نداشت، پ  به چه دلیل با آ

ودر خی... مرین جملیه "گویید: شیخ در پاسخ در رساله حرمت مشیروطه می

مّیل داعی هم )من نیز به عنوان مدعی مشروطه  اقداه بیه ایین امیر نمیوده و متح

 .زحما  سفر و حضر شده و ااحاب هم مساعد  نمودند

ای از مرده کیه همیه دیم دستهوقتی که شروب به اجرای این مقصد شد دی

کم کلما  موهمه از وقت مَرمریّ به بعضی از انحراف بودند وارد بر کار شدند. کم

شد. تا اینکه یک درجه پرده از آن برداشتند اینها شنیده شد که حمل بر احت می

و بنای انتخاب وکالق و مبعوثین بیا اعتمیاد بیر اکثرییت آراق گذاردنید، بیاز هیم 
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که اینها برای انتظاه امور و بسط عدالت است. تا رفتیه رفتیه، بنیای اغماض شد؛ 

شد که ایین دسیتگاه چیه نظامنامه و قانون نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره می

خواهند بکننید و نماید که جعل بدعتی و احداث ضاللتی میمعنا دارد؟ چنین می

؟ اگیر مطالیب امیور االّ وکالت چه معنا دارد؟ موکّل کیست؟ و موکّل فیه چیست

عرفیه است، این ترتیبا  دینیّه الزه نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامیه اسیت، 

این امر راجع به والیت است نه وکالت؛ و والیت در زمان غیبت اماه زمان )عت  

 ...با فقهای منتهدین است نه فالن بقال و بزّاز

 شیخ فضل اهلل عبدالعلی حائری از محققین تاریخ مشروطه در علت جدایی

نویسد که پی  از تصیویب قیانون اساسیی )در سیال از منل  و مشروطیت می

میالدی ، شیخ فضل اهلل که متوجه شید مشیروطه بیا اسیاله  19۰7شمسی/ 1285

 سازگاری ندارد، از دیگر رهبران روحانی انقیالب جیدا شیده و بیه مخالفیت بیا

ل مخیالز ریشیه در مسیائتصویب قوانین برگرفته از قوانین غربی پرداخت. این 

ن ایدئولوژیکی و نظری داشت، شیخ فضل اهلل اعاله داشت که بیرای مطابقیت ایی

ب ه انتخیابیقوانین با قوانین اسالمی باید از پنت نفر از منتهدین طراز اول تهران 

لز علماق، امور منل  را تحت نظار  خود قرار دهند تا از تصویب قوانین مخا

 نمایند.شرب مقدس اساله جلوگیری 

اال پیشنهادی شیخ فضل اهلل مبنی بر نظار  پینت « ابح اادق»روزنامه 

خود به چاپ رساند که بیه تحرییک  48منتهد بر مصوبا  منل  را در شماره 

 -موییدالملک -مخالفان شیخ فضل اهلل مورد غار  قرار گرفت و مدیر روزنامیه 

شماره جدییدی انتشیار منبور شد که شماره فوق روزنامه را باطل اعاله کرده و 

ها جراید دیگیر بیر ها و دهها، ابح نامهنامهها، شبدهد. هنوه تبلی ا  روزنامه
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ضد شیخ فضل اهلل، وی را بر آن داشت که بیه مناسیبت اییاه فاطمییه در مسیند 

 های خود بپردازد که در آننا نیز مورد حمله قیرار گرفیت./جامع به تبیین اندیشه

 قمری 1325جمادی الول  11، یکشنبه 48شماره روزنامه حبل المتین، 

 :نویسداش میزاده در تاریخ مشروطهملک

اهلل بییا سییایر روحییانیون در اول  هییور مشییروطیت حییاجی شیییخ فضییل

 خواه همفکر و همقده بود مشروطه

 :دانددر ادامه وجود منافع شخصی را نیز بی تأثیر در این مخالفت نمی

س مشیروطیت را اول امر چون استحکاه اسااهلل نوری از حاجی شیخ فضل

مخل منافع شخصی خود دید و دانسته است که با توسعه اسباب عیدل و تحقییق 

گردد، که از جمله مزایای این اساس عالی است، طرق استفاده شخصی مسدود می

در خفی و آشکار گاهی بعنوان موافقت و گیاهی بیا اعیالن مخالفیت در اخیالل 

انقییالب  تییاریخ .زاده، مهییدیملکوتییاهی نداشییته../ارکییان سییعاد  مملکییت ک
  .5۰3. 1387تهران: انتشارا  سخن، . 1،2،3 ج. .مشروطیت ایران

های شییخ بیا کند ریشه مخالفتزاده در ادامه ذکر میاما مطلبی را که ملک

 کندتر از رقابت و حساد  در مرجعیت دینی تصویر میمشروطه را بسیار عمیق

شاه با آنکه همیه در روزهای آخر سلطنت محمدعلیعنیب در اینست که 

یقین داشتند که استبداد باغشاه دوامی نخواهد کرد و چراغ سلطنت شیاه بییدادگر 

در شرف خاموش شدن است و خود شاه و سعدالدوله و اکثر درباریان بیه قبیول 

هایش بیه اهلل همیانطوری کیه در نامیهبودند، حاجی شیخ فضلمشروطیت درداده

کند با منتهای سرسختی و شد  در نگاهداری السلطنه ثابت میمیرزا نایبنکامرا

دستگاه استبدادی و مخالفت با مشیروطیت مبیارزه کیرد و در آخیر کیار مسیلک 
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جنگنویی را با مقاه روحانیت توأه نمود و بنفع استبداد جمعی را مسیلح کیرد و 

گنیاه از میرده بیروزه تا فتح تهران شرکت کرد و سبب قتل جمعیی در جنگ سه

 .انتشارا  علمی.1371، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، تهران. زاده هملک شد./

 1258ص 

اهلل نیوری: او در مورد شیخ فضل شریز کاشانی ریاست اننمن باغ میکده

ز ادر مخالفت با مشروطه، هم عهد و پیمان محمدعلی شاه بود و تماه حرکیاتش 

... "و یا بیه عبیار  دیگیر: دادر میداد و هم دستوتحریکا  او بود، شاه هم  می

چسییباندند و او را از خییود شییاه بییا درباریییان او، خییود را بییه او میمحمدعلی

انتقادهایش بیه انحیراف جنیبش  "یثیتی احراز کنند.شمردند که به آن وسیله حمی

ن مشروطه جنبه مذهبی و ضد استعماری داشت و از مخالفان قانون گذاری بییرو

 .وداز حوزه فقیهان ب

پیذیرد، جیرا کیه قانونگیذاری را اهلل منل  قانونگذاری را نمیشیخ فضل

داند. او قانونگذاری را مخالز بیا خاتمییت و کمیال دیین تلقیی خالف شرب می

 کنمی

دانست. شیخ ااالح امور را با تأسی  منلسی با عنوان عدالتخانه میسر می

ها را عیدالتیریق جلیوی بیدر واقع شیخ به دنبال تأسی  نهادی بود که از این ط

 .392ج اول ص . 1386تهران؛ نشرعلم.  .رویارویی با تندد .نصری ب بگیرد/
 

 والیت، نه وکالت

دانست نه وکالیت. از ایین شیخ دخالت در امور عامه را از باب والیت می

 دانستروی نمایندگان را به عنوان وکیل مشروب نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ایحیح نیسیت، ایین بیاب والییت  دانید که در امور عامه وکالتمگر نمی

است. یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصیوص اسیت بیه شیعه

ر این الساله یا نواب عاه او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها داماه علیه

رسیائل السیاله است./امور حراه و غصب نمودن مسند پی مبر )ص  و اماه علیهم

 184مشروطیت، ص 

 با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالز بود.او 

نیا م االسیاله  /او از مخالفین احداث مدرسه دخترانیه بیود. کیذا و کیذا.

 1361خش اول ج اول، رودکی ، بتاریخ بیداری ایرانیان ،کرمانی

ها و افتتاح میدارس تربییت نسیوان و خانهاباحه مسکرا  و اشاعه فاحشه

دبستان دوشیزگان و ارف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارا  مشیاهد مقدسیه 

انقیالب  تیاریخ زاده ه،ملیک«/در ایناد کارخاننا  و تسیویه طیرق و شیوارب...
 ج ششم و هفتم، ص 1371، چاپ سوه، تهران، انتشارا  علمی .مشروطیت ایران

1146. 
 

فر را غیر  اسالمی شیخ نوری، به او رخصت امداد از ک»به گفته  تندرکیا: 

 داده. نمی
 اهللدادگاه شیخ فضل

مخالفان شیخ، با فتح تهران، فرات را غنیمت شمرده نزد مناهدان و یپره 

ه بود رفته و ا هار خان ارمنی که دو روز بود به ریاست کل شهربانی منصوب شد

داشتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند، امکیان دارد در سراسیر کشیور میرده را 

وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مرده علیه آنهیا بیه 

وجود آورد و اگر فرات از دست برود بیم وقوب همه گونه حوادث مخاطره آمیز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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مسلمان بود و نه ایرانی، تصمیم گرفت تا زمانی که  خواهد رفت. یپره خان که نه

ایفایی، رهبیران مرده هینانزده هستند، اعداه شییخ را بیه موقیع اجیرا بگذارد./

دانشور علوی، تاریخ مشروطه و جنبش وطین پرسیتان،  ؛558، ص 1ج ،مشروطه

 .61ص 

: نفیر 13اعضای دادگاهی که محاکمه شیخ را انناه داد، عبیار  بودنید از 

ان رالدوله پیشکار سپهدار، نظاه سلطان، حمیدالملک شییبانی، جعفرقلیی خیمنتص

دخان استانبولی، ساالر فاتح، یمین نظاه، میرزا علی محمدخان، مییرزا علیی محمی

لقب معمیدالسلطان، میرزا محمد مدیر روزنامه ننا ، اعتالق الملک، سید محمد 

نقیش  ./انی عضو لژ بیداریبه امامزاده، جعفرقلی خان بختیاری، شیخ ابراهیم زنن

 .578، ص 1، ج 1387روشنفکران در تاریخ معاار ایران، تهران 

شود که تماه دستور در استنطاق مفاخر الملک و انیع حضر ، معلوه می

های اشرار همه های محمد علی میرزا و جسار العمل ها و نیز تهورا  و سفاکی

تن م378تا 376 زگار جلد دوه اواقعا  اتفاقیه در رو از این شیخ بوده است./

 .کیفرخواست را شیخ ابراهیم زننانی قرائت نمود

کنید کیه زاده در کتاب تاریخ انقالب مشروطیت ایران خیود ذکیر میملک

 به دادگاه آن از مکتوبی ٔ  انناه داده اورتنلسه رغم تالش و جستنویی کهعلی

 اگیر ایی و نشیده تنظییم ایاورتنلسیه که اینست قوی ن و استنیاورده دست

اسیت و بنیابراین مطالیب را بیه ایور  مییان رفته از روزها همان در استشده

زاده ملیک کند./قول از بعضی از اعضای محکمه یا روسای مناهدین نقل مینقل

 ج 1371تهران، انتشارا  علمی، چاپ سیوه،  .تاریخ انقالب مشروطیت ایران ه،

 1259-126۰  ششم و هفتم، ا
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از چنید روز پییش فیراهم شیده بیود و داری را کیه اینیع  وسایل اعیداه

شده بودند در مییدان توپخانیه سیرپا باشی با آن به دار آویختهحضر  و آجودان

نیان و کدر روز اعداه تماه میدان توپخانه پر از جمعیت بود و میرده هلهلیه  بود.

خواهان  کردند. در همانروز یکی از مشروطهشادی کنان تماشای مکافا  او را می

 :استماده تاریخ اعداه او را در قالب شعری گفته

   چون شیخ بی خبر ز خدا زیب دار شد

 عنوان کفر بر سر دار آشکار شد

از آن »نویسید: فکران میاحمد در کتاب خدمت و خیانت روشینجالل آل

ن روز بود که نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند و من نعیش آ

زدگیی دانم که به عالمت اسیتیالی غربا بر سردار همچون پرچمی میبزرگوار ر

جیالل آل  «./سال کشمکش بر باه سرای این مملکیت افراشیته شید 2۰۰پ  از 

 تهران، انتشارا  خیوارزمی، ج دوه، ص .در خدمت و خیانت روشنفکران احمد،

4۰2. 

از او بیه های بسیاری از شیخ فضل اهلل ناه برده و اماه خمینی در سخنرانی

 عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. 

 نیوری اهللکشته شدن مرحوه آقا شیخ فضیل»محمود طالقانی گفته است: 

 57 پ  از پییروزی انقیالب «.نهاد مشروطیت تاریخ در ننگی لکّه محاکمه، بدون

اهلل شیهید شییخ فضیل»در ایران، نظاه جمهوری اسالمی اییران از وی بیه عنیوان 

کنید و بزرگراهیی در شیهر تهیران را نییز بیه نیاه وی نامگیذاری ییاد می« نوری

است. در جمهوری اسالمی ایران، نهاد نظار  استصوابی شورای نگهبان بیر کرده

 .بینی شدپیش اهلل نوریپایه نظر شیخ فضل
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 1339کیربال، درگذشیته 1221قمری/  1258 )زاده سید محمد طباطبایی. 3

 - 1221)  یدی تهیران در حیره عبیدالعظیم میدفون اسیت خورش 1299قمری / 

ش.  که به سنگلنی هم معروف اسیت، از منتهیدان شییعه و از مخالفیان  1299

هلل طباطبیایی همیراه سیید عبیدا .استبداد و از رهبران جنبش مشروطه اییران بیود

 بهبهانی دو رهبر االی مشروطه در تهران بودند که بیه سییدین سیندین معیروف

 1362افایی، ابراهیم، رهبران مشروطه، انتشارا  جاویدان، بودند./

ان جنبش از رهبر خواه ومنتهد آزادی، آقا سید محمد طباطبائی سنگلنی 

 .مشروطه ایران

سید اادق سنگلنی همدانی پدر سیید محمید اسیت کیه از منتهیدان و 

ق 1299قاضیان شرعی دارای محکمه در تهران عصر نااری است کیه بیه سیال 

شته است. همچنین سید احمد طباطبایی از فقهیای هیوادار مشیروعه شییخ درگذ

 .فضل اهلل نوری برادر سید محمد است

ه بیه طباطبایی به همراه بهبهانی دو رهبر االی مشروطه در تهران بودند کی

اند. طباطبایی در آغاز جنبش مشروطه همراه بیا سیید سیدین سندین معروف بوده

 1284الدوله و استبداد پرداخیت. وی در سیال فت با عینعبداهلل بهبهانی، به مخال

عبدالعظیم شرکت داشت و پ  از توپ بستن به منل  دستگیر و به تحصن شاه

خواهان به تهران بازگشت و مورد اسیتقبال خراسان تبعید شد. با پیروزی مشروطه

 .مرده قرار گرفت

روطه در شرح کتاب تاریخ انقالب مش  62نا م االساله کرمانی در افحه 

آبیادی زندگی سید محمد طباطبایی به کسب اخالق از مرحوه شییخ هیادی ننم

نویسد: زمانی که شیخ هادی از جانیب پیدر اشاره نموده است. عالمه قزوینی می
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سید محمد طباطبایی )سید اادق  تکفیر گردید فرزندش سید محمد نییز عقایید 

هلل ملییک المتکلمییین و پییدر را رد نمییود. حمایییت وی از کسییانی چییون نصییرا

الدین واعظ اافهانی که مورد خشم برخی روحانیون تهران بودندبیانگر این جمال

آبیادی در نقیش و حایگیاه شییخ هیادی ننم»نبوی رضیوی.   باشد./واقعیت می

تهران: وزار  علوه،  .فصلنامه مطالعا  تاریخ اساله در«. تکوین جنبش مشروطه

 .52 ص .1392تحقیقا  و فناوری، 

 

در هنگاه اش ال غرب اییران توسیط امپراتیوری عثمیانی در زمیان جنیگ 

پ   جهانی اول و قحطی بزر  در ایران به امپراتوری عثمانی پناهنده شد. سپ 

از شکسییت امپراطییوری عثمییانی و متحییدانش در جنییگ جهییانی اول بییه تهییران 

 .بازگشت و درگذشت

بیا دربارییان  یانه خوشیود، مکه حامی اتابک ب طباطبایی بر خالف بهبهانی

و با هر ادر اعظمی که در «فرموداز معاشر  شاه و درباریان تنفر می»نداشت و 

 زمان او بر مسند ادار  نشست او مخالفت می نمودچرا که طباطبیایی خیود را

در مقامی به مراتب باالتر از ادر اعظم و در واقیع همردییز  یعنی« رئی  ملت»

لگیراف فرسیتاد و از عنوان بیرای امپراتیور ژاپین ت دانست و تحت همینشاه می

نی، نا م االساله کرمیا رفتار کند./ امپراتور خواست تا با مسلمانان ژاپن به خوبی

، چیاپ تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتماه علی اکبر سعیدی سییرجانی، نشیر بنییان

ان آن در متولیی ر. ر. مهرا ملکی، نقش دین و - 63، جلد اول، بر  1367پننم، 

  128بر   1392تاریخ اجتماعی ایرانیان، شرکت کتاب، 
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ترین ارزشی برای مشروطیت و حکومت قانون کوچک او نیز مانند بهبهانی

که مرده برای مشروطیت مبارزه می کردنید  هاییقائل نبود. نطق طباطبایی در روز

 :گویدمی که است نکته همین ٔ  نشان دهنده

مالیک  ل ما یک نفر است نه اینکیه بیه قیول بعضییبابا جان پادشاه هم مث

طه الرقاب و آنچه بخواهد بکند...ما جمهوری طلب نیستیم، به ایین زودی مشیرو

میرده اییران هنیوز بیه آن درجیه تربییت نشیده انید و قابیل  نمی خواهیم، یعنی

باشند ... ما عدل و عدالت خانه میی خیواهیم، میا اجیرای قیانون مشروطیت نمی

گیوییم منلی ، میخواهیم ... ما نمی گوییم مشروطه و جمهوری، ما میاساله را 

 454تیا  449های تاریخ بیداری ایرانیان، بر مشروعه، عدالت خانه، تماه شد..../

 128، نقش دین، بر  ر. ر. مهرا ملکی -

آمیز بییه مقدسییا  در آن نشییریه، مرحییوه ای تییوهینبعیید از چییاپ مقالییه

اید؟ بهبهانی آقا شما مقاله اور اسرافیل را خوانده»وید: گطباطبایی به بهبهانی می

گوید: نویسندگان این دهد: بلی. طباطبایی با عصبانیت میبا خونسردی جواب می

امیر سبزی پور و علی  «./اندالقتلاند و واجبمقاله کافرند و به اساله توهین کرده

ه یخ اسیاله در آیینیتیار»احمدی خواه، بررسی هفته نامه ایور اسیرافیل، منلیه 

 125، بر  21، شماره 1388، بهار «پژوهش

سید محمداادق طباطبایی مسئول روزنامه منل  و رئی  منل  شورای 

ایفایی، ابییراهیم، رهبییران مشییروطه، انتشییارا   /.ملیی فرزنیید طباطبییایی اسییت

؛کسیروی، 137۰؛سفری، محمد علی، مشروطه سازان، نشر علیی، 1362جاویدان، 

؛حائری، عبد اهلل، تشییع و 1319مشروطه ایران، انتشارا  امیر کبیر، احمد، تاریخ 
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زاده، مهدی، تیاریخ انقیالب ؛ملک136۰مشروطیت در ایران، انتشارا  امیر کبیر، 

 1363مشروطیت ایران، انتشارا  علمی، 
 


