
ميرزا آقا اصفهاني

فاطمه معّزي
ميرزا آقا اصفهاني يکي از رجال دوره مشروطيت است که گرچه در اکثر منابع ايـن
دوره نامي از او آمده ولي به طور شايسته به عملکرد وي توجه نشده است. اين مـقاله
کوششي است براي شناساندن چهره اي گمنام و مرموز در دوره اي از تاريخ اين مرز و بوم

ان از عصر ناصري تا دولت خاتمي . قم٬ نشر خرم٬ ٬١٣٧٨ ص ٥٧. ان تهر ١. سيد علي اصغر موسوي عبادي. شهردار

که حکايتهاي ناگفته بسيار دارد. ميرزا در سال ١٢٨٢ق در اصفهان متولد شد. ١ در تهران

جال عصر مشروطيت . تهران٬ اساطير٬ ٬١٣٦٣ ص ٢٦١. ٢. ابوالحسن علوي. ر

به تجارت نفت پرداخت ٢ و به همين جهت به ميرزا آقا نـفتي مشـهور شـد. او در سـال
١٣١٣ق. از تهران به بادکوبه و سپس به اسالمبول (استانبول) رفت. چون مدت مديدي
در اين شهر اقامت داشت به همين جهت به اسالمبولي معروف شد. در اسـالمبول بـا
آقاميرزا بزرگ معاون التجار٬ يکي از تجار مـعروف ايـرانـي شـريک شـد و بـه تـجارت
پرداخت. اين شراکت چندان دوام نياورد و معاون التجار از اين شراکت ضررهاي بسيار

٥. پيشين.٤. پيشين.٣. پيشين.

کرد. ٣ پس از آن ميرزا به تنهايي به تجارت پرداخت. دوران اقامت ميرزا آقا در اسالمبول
مقارن ٨با دوره رونق نشريات فارسي زباني چون اختر و حبل المتين بود که مباحث جديدي
مطرح مي کردند. تعدد اين نشريات باعث آشنايي ميرزا آقا با انديشه تجددگرايي شد. را
در سال ١٣١٨ براي مدتي کوتاه به تهران آمد ولي مجددًا به اسالمبول بازگشت. ٤ سپس
راهي اروپا شد٬ همزمان با سفر مظفرالدين شاه به پاريس (ربيع الثاني سال ١٣٢٣) او نيز
در اين شهر بود و موفق به مالقات با رجال دربار ايران از قبيل ناصرالملک و صدراعظم
وقت سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله شد ولي از بين اين گروه تصميم گرفت که به
عين الدوله که نماد قدرت بود نزديک شـود. ٥ ايـن رابـطه دوسـتانه مـنجر بـه بـازگشت
ميرزا آقا در ١٣ رجب ١٣٢٣ به تهران شد و بالفاصله فعاليت سياسي خود را آغاز کرد.
ميرزا آقا اصفهاني بعد از ورود به تهران رفت و آمد در محافل مختلف را آغاز کرد و
به مباحثي چون مدافعه و حب وطن پرداخت که مقارن با درج مقاله وي به نام «مدافعه



انيان در معرفي ميرز ا آقا اصفهاني او را نگارنده اين مقاله معرفي مي کند ولي ١. ناظم االسالم در تاريخ بيداري اير
انيان . به در خود روزنامه حبل المتين نامي از نگارنده مقاله نيامده است. ر.ک: ناظم االسالم. تاريخ بيداري اير
کوشش علي اکبر سعيدي سيرجاني. تهران٬ بنياد فرهنگ ايران و انـتشارات آگـاه و لوح. ص ٤١٥؛ و اوليـن

شماره مقاله مدافعه وطن در شماره ٢٠ روزنامه حبل المتين ٬ مورخ چهارم رجب ١٣٢٣.

وطن» ١ در روزنامه حبل المتين چاپ کلکته بود. اين مقاالت از چهارم رجب ١٣٢٣ق. در
بيست و يک شماره منتشر شد٬ و نقدي بر مقاله «ترقي و تنزل امم» بود که در حبل المتين
منتشر شده بود. ميرزا آقا در اين مقاالت چارچوب تفکر خود را به صراحت بـه رشـته
نگارش درآورد. اين مقاله موضوعات متعددي را درخصوص علل عقب ماندگي ايران در
برمي گرفت و نگارنده مقاله که معتقد به باستانگرايي بود به بررسي علل عـقب ماندگي
ايران از ديد باستانگرايانه پرداخته بـود از سـويي بـراي بـرانگـيختن حس وطـن پرستي
خواننده را به گذشته ايران ارجاع مي داد و تنها راه بازگشت به دوران پـرشکوه و جـالل

٢. مدافعه وطن ٬ شماره ٬١٢ ٢٢ رمضان ٬١٣٢٣ ص ١٣.

قديم را در اقتدا به مرداني وطن پرست چون گودرز سپهساالر کيخسرو مي دانست ٢ ؛ و از
سوي ديگر٬ نداشتن حب وطن و حس ناسيوناليستي٬ و نيز حمله اعراب و حاکميت دين

را عامل تمام ناکاميهاي ايران مي دانست:
... اگر هزار و سيصد سال است مثل بهائم زندگي مي کنيم از اثر همان هنگامه
ميشومه است. اگر کلمه وطن و غيرت را فراموش کرديم هيچ دليلي غير از هـمان
دروس غلط ندارد. اگر حاال حکومت ما مجسمه تمام رذالتها شده به واسطه روان
کردن عادات اعراب است. مي دانيد ما چرا به خرابي دنيا و آبادي امالک خـودمان
معتقد شده ايم؟ به واسـطه بـعضي اعـتقادات مـعوج است کـه از اعـراب بـه ارث

٣. «مدافعه وطن»٬ حبل المتين ٬ شماره ٬١٠ ٨ رمضان ٬١٣٢٣ سال سيزدهم٬ ص ١٥.

گرفته[ ايم.] بگذريم و بگذريم. ٣

او به پيروي از متفکران غرب عامل پيشرفت را در جدايي دين از سياست
و تقدم وطن بر دين مي شمارد و براي اثبات نظر خود به بررسي سير تحوالت
در اروپا مي پردازد و چنين نتيجه مي گيرد که علت رشد جامعه اروپايي امروز
در اين است که قوميت و وطن بر دين ترجيح داده شده و اين ارجحيت نه تنها
 باعث پيشرفت اين ممالک شده بلکه بر عظمت دين مسـيحيت نـيز افـزوده

٥. پيشين.٤. پيشين.

است. ٤ از مسائل ديگري که ميرزا آقا در اين مقاله به آن اشاره کرد عدم کفايت
رجال سياسي و واگذاري مناصب حساس به افراد نااليق بود. ٥ اما آنچه که در



اين سلسله مقاالت بيشتر از هـر چـيز جـاي بـحث داشت راه حـلي بـود کـه
ميرزا آقا پس از آنکه به نابسامانيهاي جامعه ايران پرداخت آن را پيشنهاد کرد.
ايــن راه حــل تأسـيس «مشـورتخانه» مـلي بـود کـه درست پس از بـازگشت
مظفرالدين شاه از سومين سفر خود به اروپا در مقاله ميرزا آقـا مـطرح شـد.
ميرزا آقا تأسيس مشورتخانه ملي به شکل غربي را با قلمي شـيوا و روان در
زماني تجويز کرد که هنوز حرکتي در تهران براي تقاضاي مشروطه خواهي و
يا تشکيل مجلس شوراي ملي صورت نگرفته بود. او بر اين راه حل به عنوان
چاره کار ايران تأکيد بسيار داشت و اين اقدام را نه تنها براي رشد و پيشرفت
جــامعه ايــران مــفيد مــي دانست بــلکه آن را تـضميني بـر بـقاي سـلطنت

١. «مدافعه وطن»٬ حبل المتين ٬ شماره ٬٢٢ اول ذيحجه ٬١٣٢٢ ص ١٣.

برمي شمرد: ١
والله اگر نفس پادشاه را به روز بـازپرس اعـتقادي است بـايد در مـراجـعت از
فرنگستان به دست خود اول خشت قصر دوشيزه عفت را کار بگذارد که ديگر دست
اين قسم مردم به دامان عفتش نرسد٬ يا آبله بدن جمعيت را بکوبد تا تاريخ دنيا به
صورت اجالل و سلطنتش نقيصه وارد نياورد. کدام است اين بناي عفت دوشـيزه
[ تهران] عدالت که هي تکرار مي کنيد؟ مشورتخانه ملي... مي گويم در پايتخت طهران
يکــي از بـاغهاي دو طـرف ارک را خـودمان بگـيريم٬ و يک عـمارتي بـه عـنوان
مشورتخانه ملي بسازيم و اسمش را بناي سعادت بگذاريم و تمام نقايص خود را به

٢. «مدافعه وطن»٬ حبل المتين ٬ شماره ٬١٦ ١٣ شوال ٬١٣٢٣ ص ١٣.

تدريج در آنجا اکمال کنيم... ٢

مباحث مطرح شده از سوي وي و نگارش اين مقاله راهگشاي او به انجمن مخفي و
ارتباط وي با اين گونه محافل شد. ميرزا بـا يکـي از انـجمنهاي مـخفي ارتـباط يـافت و
مخفيانه در جلسات اين انجمن شرکت مي نمود. اين انجمن که از سال ١٣٢٢ق. فعاليت
خود را در تهران آغاز کرده بود توسط سيد محمد طباطبايي و ناظم االسالم تأسيس شد و
اعضاي آن را افرادي چـون سـيد بـرهان الديـن خـلخالي٬ اديب بـهبهاني٬ شـيخ مـحمد
شيرازي ٬ ميرزا احمد کرماني ذوالرياستين تشکيل مـي دادنـد. ايـن انـجمن در ابـتدا بـه
مسائلي چون تجددگرايي٬ عدم کفايت دولتـمردان٬ قـانون خواهـي٬ تأسـيس مـدارس و
همچنين قرائت نشريات روز و کتبي چون سياحتنامه ابراهيم بيگ ٬ يک کلمه و کتب مـلکم
مي پرداخت. انجمن جلسات خود را به صورت سري در منازل اعضايش تشکيل مي داد٬
و داراي يک نظامنامه ١٥ ماده اي بود که ناظم االسالم فقط ٩ ماده آن را شرح داده و از



انيان . ج ٬١ ص ٢٨٦. ١. تاريخ بيداري اير

پرداختن به شش ماده آن به علت محرمانه بودن پرهيز کرده است. ١ ساختار اين انجمن به
اين شکل بود که با افزايش جمعيت٬ شـاخه ديگـري از انـجمن فـعاليت خـود را آغـاز

٣. پيشين٬ ج ٬٢ ص ٢٤٣٠. تاريخ بيداري ايرانيان . ج ٬١ ص ٢٦٩.

مي کرد. ٢ اعضاي انجمن مخفي از مخالفان جدي عين الدوله صدراعظم بودند و در اکثر
جلسات بحث درباره حکومت وي بود.

ميرزا آقا٬ با وجود شرکت در جلسات اين انجمن مخفي٬ مناسبات خود با عين الدوله
را تا بدانجا رساند که صدراعظم از وي که داعيه قانونخواهـي داشت تـقاضاي تـدوين
قانون کرد. ميرزا آقا نيز پذيرفت و اين کار را انجام داد. ناظم االسالم در تاريخ بيداري ايرانيان
مدعي است که نسخه اي از اين قانون نزد وي موجود است و وعده چاپ آن را مي دهد
ولي متأسفانه به وعده خود عمل نمي کند تا مشخص شود که منبع نگارش اين قانون چه
بوده است. ٣ به هر حال اين قانون تدوين شد و به دست عين الدوله رسيد. او نيز آن را به
ميرزا اسماعيل خان ممتازالدوله ارجاع داد تـا مـطالعه کـند و نـظر خـود را اعـالم کـند.
ممتازالدوله پس از بررسي اين قانون٬ آن را مناسب زمان ندانست و به ميرزا آقا گـفت:

٤. پيشين.

«خيلي تند رفتيد؛ اين مرد به خيال خواهد افتاد و سوءظن از تو حاصل خواهد نمود.» ٤
ميرزا اسماعيل ممتازالدوله که عضو لژ بيداري ايران٬ آشنا به قوانين ممالک اروپـايي و
تجددطلب بود اين قانون اساسي را مناسب نـمي دانست؛ پس٬ از عـين الدوله کـه نـماد
حکومت سنتي قاجار بود نمي توان انتظار داشت کـه آن را تـصويب کـند و ايـن قـانون

سرانجام مورد قبول واقع نشد.
ميرزا آقا اصفهاني در راستاي فعاليتهاي خود به لژ بيداري ايرانيان که اولين لژ رسمي
فر اماسونري در ايران بوده پيوست. البته زمان ورود او به لژ مشخص نيست چرا که نام او
در ليست اعضاي اين لژ تحت عنوان اعتمادالملک آمده و او اين لقب را بعد از مشروطه

اموشخانه آمده است ولي در ٥. شايان ذکر است که نام وي در فهرست ابراهيم حکيمي در تاريخ فراماسونري و فر
مجموعه اسناد بايگاني لژ بيداري ايران نامي از وي نيست. براي مقايسه ر.ک: حميد شاه آبادي. تاريخ آغازين
اموشخانه و فراماسونري . فراماسونري در ايران . تهران٬ حوزه هنري٬ ٬١٣٧٨ صص ٣٢٩-٣٢٥ و اسماعيل رائين. فر

ج ٬٢ ص ٤٤٨.

گرفته است. ٥
ولي نوع فعاليت وي حاکي از آن است که او از ابتداي شکل گيري اين لژ (١٣٢٤ق)
عضو آن بوده است. مدعاي ديگر عضويت او در اين لژ تأسيس کتابخانه ملي توسط وي
و افـرادي چـون مـيرزا مـحمدعلي خـان نـصرت السـلطان٬ سـيد نـصراهلل تـقوي٬ سـيد



١. اين سه نفر يعني ملک المتکلمين٬ سيد نصراهلل تقوي و سيد جمال اصفهاني از اعضاي مؤسس انجمن شـبه
ماسوني کميته انقالب بودند که در ربيع االول سال ١٣٢٢ در باغ سليمان خان ميکده اولين جـلسه خـود را
تشکيل دادند. ر.ک: مهدي ملک زاده. تاريخ انقالب مشروطيت . تهران٬ کتابخانه سقراط٬ ٬١٣٢٩ ج ٬٢ صـص

.١٦-٨

جمال الدين واعظ و حاج ميرزا نصراهلل ملک المتکلمين ١ مي باشد چرا که تأسيس اين گونه

٢. روزنامه ادب سال پنجم ٬ شماره ٬١٨٢ ١٧ صفر ١٣٢٤. تاريخ افتتاح اين قر ائتخانه را در همين زمان ذکر کرده
انيان تأسيس اين کتابخانه را ضمن شرح گرفتاري ميرزاآقا در سال است. ناظم االسالم نيز در تاريخ بيداري اير
١٣٢٤ توضيح داده است٬ ولي مهدي ملک زاده در تاريخ انقالب مشروطيت تأسيس اين کتابخانه را در سال

١٣٢٢ مي داند. ر.ک: مهدي ملک زاده تاريخ مشروطيت ايران . همان٬ ج ٬١ ص ٢٥٩.

ائتخانه ها از اهداف فر اماسونري بوده است. اين کتابخانه در صفر ١٣٢٤ ٢ کتابخانه ها و قر
افتتاح شد. مجداالسالم در روزنامه ادب درخصوص خبر تأسيس اين کتابخانه نوشت:

... اين اوقات به همت جناب مستطاب فاضل مـعظم آقـا مـيرزا آقـا اصـفهاني
مجلسي مرکب از جمعي از غيرتمندان در خانه مشاراليه تشکيل يافته؛ در اين مرحله

٤. پيشين.٣. روزنامه ادب ٬ سال پنجم٬ شماره ٬١٨٢ ١٧ صفر ١٣٢٤.

بحث ها نموده عاقبت با اقداماتي سريعه به افتتاح کتابخانه مفصل موفق گرديدند. ٣

محل کتابخانه در خيابان ناصري بود و در آغاز تشکيل٬ بسياري جذب آن شدند و
 کمک مالي به اين کتابخانه کردند. از جمله عين الدوله و حاج شيخ فضل اهلل نوري را بايد

نام برد که هنوز از مقصود تأسيس اين کتابخانه آگاه نبودند.
...سرلوحه آن دفتر موشح است به اسم مبارک حضرت مستطاب اشرف ارفـع
اقدس افخم اتابک اعظم که الحق وجود مقدسش سـردفتر تـرقي طلبان و پـيشقدم
وطن پرستان است و عالوه بر تمجيدات فوق العاده و تشـويقات بـي انـدازه کـه از

تأسيس اين اساس مقدس فرمودند مبلغ يکصد تومان هم اعانه کرم فرمودند. ٤

کتابخانه ملي عالوه بر کارکرد کتابخانه اي پوششي براي تجمع اعضاي لژ بيداري بود
اده٬ هر که سرش درد تا بدون وحشت از هرگونه نظارتي به فعاليت بپردازند. به قول تقي ز

٥. ادوارد براون. انقالب ايران . ترجمه احمد پژوه. تهران٬ کانون معرفت٬ ١٣٣٨. ص ١١٨.

مي کرد به آنجا مي رفت ٥ ؛ و ناظم االسالم نيز اين مکـان را مـحل تـجمع روشـنفکران و

انيان . ج ٬٢ ص ٤٣٠. ٦. تاريخ بيداري اير

وطن پرستان معرفي کرده است. ٦ البته کارکرد عـلمي ايـن کـتابخانه را نـبايد بـا کـارکرد
سياسي آن درهم آميخت و بررسي بعد فرهنگي کتابخانه ملي خود تحقيقي ديگر است.
اين دوره مقارن بـود بـا زمـاني کـه شـبنامه هاي زيـادي در مـخالفت بـا عـين الدوله



صدراعظم منتشر مي شد و انجمنهاي مخفي نيز بر فعاليت خود مي افـزودند. از سـوي
مشروطه خواهان براي تشکيل عدالتخانه و عزل عين الدوله٬ که خواسته بست نشينان در
مهاجرت صغري بـود٬ تـحريکات فـراوانـي در جـامعه صـورت مـي گرفت. از ايـن رو٬

مظفرالدين شاه در ١٢ ربيع الثاني ١٣٢٤ طي حکمي به عين الدوله دستور داد:
به موجب اين دستخط صريح به شما مي گوييم اشخاصي که محرک فتنه و فسـاد
شده و بعضي فضوليها مي کنند از هر طبقه و هر قـبيل کـه بـاشند٬ اعـم از وزرا و
شاهزادگان واعاني و اداني هر کس و داخل هر کار و خدمت هستند تکليف شماست
که وضع آنها را معلوم کرده بدون هيچ مالحظه خودتان را در تنبيه و تبعيد و سياست

١. جواد شيخ االسالمي. قتل اتابک و شانزده مقاله تحقيقي ديگر . تهران٬ کيهان٬ ٬١٣٦٧ ص ٩١.

آنها مسئول و مختار بدانيد. ١

مجموعه اين عوامل باعث شد تا عين الدوله با قاطعيت درصدد شـناسايي عـوامـل
انتشار شبنامه ها و مخالفان فعال خود برآيد. او با آگاه شدن از حضور ميرزا آقا در ايـن

٢. احمد مجداالسالم کرماني. تاريخ انقالب مشروطيت اير ان؛ سفرنامه کالت . مقدمه و تحشيه: محمود خليل پور.
اصفهان٬ دانشگاه اصفهان٬ بي تا. ج ٬١ ص ١٦٠.

فعاليتها از وي خواست که ايران را ترک کند ولي اين هشدار نيز مـؤثر نـبود. ٢ از سـوي
ديگر٬ در ١٩ ربيع الثاني جلسه اي بنابه دعوت ميرزا حسن رشديه در منزل وي با حضور
ميرزا آقا اصفهاني٬ احمد مجداالسالم کرماني٬ محمدحسين ذکاءالملک و ناظم االسالم
تشکيل شد که در اعتراض به سانسور و شيوه نظارت بر مطبوعات بود. در اين جـلسه
ميرزا حسن رشديه به وزير انطباعات انتقاد تندي کرد٬ گزارش اين جلسه به عين الدوله
داده شد. به منظور جلوگيري از تشکيل ايـن گونه مـحافل و جـلسات شـبانه انـجمنهاي
مخفي و پخش شبنامه در ٢٠ ربيع الثاني ١٣٢٤ به دستور نيرالدوله حاکم تهران حکومت
نظامي برقرار شد. ولي اين اقدام نيز مؤثر نبود و باز هم گزارشهايي از تشکيل اين گونه
جلسات به اطالع عين الدوله رسيد که باعث شد تا در عصر روز ٢١ ربيع الثاني حاکـم
تهران نيرالدوله را احضار و حکم دستگيري ميرزا آقا اصفهاني٬ احـمد مـجداالسـالم و
ميرزا حسن رشديه سه عامل عمده اين تحريکات را صادر نمايد. عين الدوله در مـورد

دستگيري ميرزا آقا به نيرالدوله اظهار داشت:
... ميرزا آقا اصفهاني را هم که گاهگاهي در روزنامه حبل المتين کـلکته فـضوليها
مي کند و با رشديه هم مربوط است و در جلسات او شرکت دارد او را هم خـوب
مي شناسم؛ زبان دراز کج سليقه خودپسند آزادخواهي است و بي تقصير نيست؛ او هم

٣. شمس الدين رشديه. سوانح عمر . تهران٬ نشر تاريخ٬ ٬١٣٦٢ ص ٩٨.

بايد با اينها تبعيد شود. ٣



اين حکم دستگيري به خوبي نشان دهنده فراست صدراعظم در شناسايي عـوامـل
آشوب تهران بود. نيرالدوله سريعًا براي اجـراي حکـم عـمل کـرد و در روز جـمعه ٢٢
ربيع الثاني ميرزا حسن رشديه و ٢٣ ربيع الثاني نيز ميرزا آقا و سپس مجداالسالم دستگير

١. شـمس الديـن رشـديه در سـوانـح عـمر در مـورد دسـتگيري رشـديه و اصـفهاني روايت مـتفاوتي بـا روايت
مجداالسالم دارد. او مي نويسد که ميرز ا آقا که براي مالقات با ميرزا حسن رشديه آمـده بـود بـه هـمراه او
دستگير شد و هر دو به نزد عين الدوله برده شدند؛ ولي مجداالسالم در سفرنامه کالت مي نويسد که ابتدا با
ميرزا حسن رشديه در کهريزک مالقات کرده و به نقل دستگيري رشديه از زبان خودش مـي پردازد و بـعد
و تاريخ انقالب مشروطيت ٩٩ ص  ميرز ا آقا در کالسکه اي جداگانه به اين دو ملحق مي شود. ر.ک: سوانح عمر٬

ايران ؛ و احمد مجداالسالم. سفرنامه کالت . اصفهان٬ انتشارات دانشگاه اصفهان٬ ١٣٤٧. ص ٥٨.

شدند. ١ ميرزا آقا در روز ٢٣ ربيع الثاني توسط عين الدوله به منزلش احضار شد ولي موفق
مالقات با وي نشد و بنابه حکم عين الدوله به منزل نيرالدوله رفت و از منزل نيرالدوله به 

٣. پيشين٬ ص ١٥١-٢.١٥٥. سفرنامه کالت . ج ٬١ ص ١٦١.

نيز بدون آنکه به وي توضيحي داده شود به کهريزک منتقل شد. ٢ در کهريزک با مـيرزا
حسن رشديه و مجداالسالم همسفر شده و در شهر مشهد خراسـان مـحبوس شـدند.
ميرزا آقا اصفهاني علل مختلفي براي تبعيد خود بـرشمرده است کـه عـبارت بـودند از
توطئه هاي اميربهادر جنگ نزد عين الدوله٬ رنجش عين الدوله از وي بـه خـاطر نـوشتن
مطلب درخصوص عدالتخانه و زير بار مميزي وزارت انطباعات نرفتن٬ کينه نيرالدوله از
وي به خاطر حمايت از ماجراي محمدرضا مجتهد کرمان و عزل ظفرالسلطنه از حکومت

کرمان. ٣
در مشهد اين سه تن به توافق رسيدند که با آصف الدوله حاکم خراسان مالقات کنند و
وي بخواهند که براي رهايي آنان نزد عين الدوله وساطت کند تا ميرزا آقا به اسالمبول از
برود٬ ميرزا حسـن رشـديه نـيز در خـراسـان مـديريت مـدرسه اي را بـرعهده بگـيرد و

٥. پيشين٬ ص ٤.١٨٤. پيشين٬ ص ١٦٥.

مجداالسالم نيز به غير از تهران در هر جا که صالح باشد سکني گزيند. ٤ ولي اين مالقات
نتيجه مورد نظر را تأمين نکرد و پس از سه روز آصف الدوله در تلگرامي از عين الدوله
خواست تا با توجه به ناآرامي اوضاع اين سه نفر را يا به سيستان يا به کالت تبعيد کند تا:
«... از مرئٰي و منظر مردم دور و از مراوده و مکاتبه با همدستان خود ممنوع و مـهجور

باشند.» ٥
صدراعظم نيز با تبعيد به کالت موافقت کرد و بالفاصله اين امر صورت گرفت. ميرزا
آقا در کالت تلگرافي براي سيد محمد طباطبايي شرح گرفتاري خود را داد٬ از سويي در
اين تلگراف به بدگويي از عين الدوله پرداخت و ابراز خوشحالي کردکه دسـتگيري وي



موجب شد تا بر شايعه روابط دوستانه او و عين الدوله خط بطالنکشيده شود:
اما شکر اين است که بعضي از دوستان همچو تصور کرده بودند که اين مرد از من
دلخوشي دارد و من با او همعقيده هستم؛ ولي هر چـه تـصور مـي کنم جـز آنکـه
دستورالعملي از من خواست در ٢٤ شهر صفر فـرستادم کـه اسـاس يک سـلطنت

انيان ج ٬٢ ص ٤٣٦. ٢. سفرنامه کالت . ج ٬٢ ص ١.٢٧٤. تاريخ بيداري اير

مشروع قانوني بود٬ از آن تاريخ به بعد از من دلسرد شده بود. ١

او همچنين از کالت تلگرافي براي سـي تـن از رجـال تـهران ارسـال کـرد و از آنـان
خواست تا نزد عين الدوله از او وساطت کنند تا به دوره تبعيد وي پايان دهد و او از راه
کــالت بــه روسـيه رهسـپار شـود. ٢ البـته ايـن تـالشها بـي ثمر مـاند تـا ايـنکه جـريان
مشروطه خواهي شدت گرفت. مخالفان عين الدوله موفق شدند و در نهم جمادي الثاني
١٣٢٤ او از سمت خود کناره گرفت و ميرزا نصراهلل خان مشـيرالدوله بـه جـاي وي بـه
صدارت منصوب شد. ميرزا آقا و مجداالسالم بالفاصله تـلگراف تـبريکي خـطاب بـه
صدراعظم جديد ارسال نموده اين انتصاب را «به هزار زبان به مـلت و مـملکت ايـران

انيان . ج ٬٣ ص ٣.٥٤٣. پيشين٬ ص ٣٩٨. ٤. تاريخ بيداري اير

تبريک و تهنيت» گفتند. ٣ ميرزا٬ خود٬ تلگرافهاي تبريک جداگانه اي براي مشيرالدوله و
شيخ فضل اهلل نوري و سيد محمد طباطبايي مخابره کرد. در تلگراف خـود خـطاب بـه
مشيرالدوله به صورت غيرمستقيم تقاضاي آزادي نمود. ٤ مشيرالدوله نيز در تلگرافي به
ميرزا آقا و مجداالسالم وعده آزادي داد و سرانجام در ٢٤ جمادي الثـاني حکـم آزادي
آنان صادر شد؛ ولي مشيرالدوله از سوي مظفرالدين شاه از آنان خواست بـراي حـفظ

٥. سفرنامه کالت . ج ٬٢ ص ٤٤٢.

آرامش و پرهيز از ايجاد آشوب در جامعه پس از آزادي از آمدن به تهران اجتناب ورزند. ٥
بنابر همين حکم ميرزا آقا اصفهاني به اسالمبول بازگشت و فعاليت تـجاري و سـياسي

خود را در اين شهر از سر گرفت.
پس از مدت کوتاهي ميرزا درصدد برآمد انجمني از بازرگانان ايراني در اسالمبول و
طرابوزان تشکيل دهد و به همين منظور در ٢٨ صفر ١٣٢٥ از بيست و چهار نفر تاجر
سرشناس ايراني و مستشار سفارت صفاءالمـلک و مـؤيدالوزاره کـنسول اسـالمبول در
منزل خود دعوت به عمل آورد. در اين نشست بين تاجران ايراني قرارداد اتحاد و اتفاق
بسته شد و براي محکم نمودن اين قرارداد هر يک از حاضران به قرآن قسم ياد کردند.
هدف از تشکيل اين انجمن رفع مشکالت جاري و حل اختالفات ميان تاجران ايراني و
در ضمن هدف اصلي آن مقابله با نفوذ سفارت ايران در امور فرهنگي مربوط به ايرانيان



مقيم اسالمبول و طرابوزان بود تا انجمن بتواند به جاي سفارت عمل کند و اين گونه امور
را خود برعهده گيرد٬ چنانچه در عهدنامه به صراحت به اين موضوع اشاره شده بود:

مدتي است در بين ايرانيان مقيمين عليه يک نفاقي٬ که به هيچ وجه نمي شود از
مبدأ آن صحبت کرد٬ مشاهده مي شود. رفته رفته کار را به جايي کشـانيده[ انـد] کـه
باعث تأخير و تعطيل امورات خيريه و تضييع حقوق ضعفاي ملت شده و در هـر

١. روزنامه انجمن ٬ سال اول٬ شماره ٬٧٦ ٢٥ ربيع االول ١٣٢٥. ص ٣ و ٤.

مسئله از مسائل واقعه منافع قوميه فداي اغراض شخصيه مي شود.... ١

دو عضو سفارت در اين مجلس حکم ناظر را برعهده داشتند و به عـضويت آن در
نيامدند. ارفع الدوله سفيرکبير ايران از طريق کارکنان سفارت از اين جـلسه آگـاه شـد و
بالفاصله در مقابل آن عکس العمل نشان داد٬ از تشکيل اين انجمن اظهار نارضايتي نمود
را مخالف با قوانين عثماني دانست. ارفع الدوله براي جلوگيري از انعقاد اين انجمن آن  و
مأموري به نزد ميرزا آقا اصفهاني فرستاد و از او خواست تا با توجه به سابقه پيشين خود

٢. محمدعلي تهراني کاتوزيان. مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ انـقالب مشـروطيت ايـران . تـهران٬
٣. همان . ص ١٢٨.شرکت سهامي انتشار٬ ٬١٣٧٩ ص ٦٢٦.

در ايران انجمن را بر هم زند وگرنه او را از عثماني اخراج خواهد کرد. ٢ دولت عـثماني
نيز٬ با توجه به اوضاع کشور همسايه خود٬ بسيار طـبيعي بـود کـه از تشکـيل ايـن گونه
انجمنها استقبال نکند و به همين جهت به سفارت ايران اخطار داد که جلوي فعاليت اين
انجمن گرفته شود و ميرزا آقا نيز تبعيد شود. در پي اين حکم خان والده (محل سکونت
ايرانيان در اسالمبول) توسط پليس عثماني محاصره شد٬ سفارت ايران براي حـل ايـن
قضيه هيچ دخالتي نکرد و از دولت عثماني حمايت کرد. ديگر بازرگانان ايراني تـالش
بسيار براي حل ماجرا به شيوه مسالمت آميز به عمل آوردند و از سـفارت ايـران امـداد
جستند که بي نتيجه بود؛ حتي سفارت را تهديد کردند که چنانچه ميرزا آقا تـبعيد شـود
همگي اسالمبول را ترک خواهند کرد. ٣ اين ماجرا يک هفته بـه طـول انـجاميد و بـراي
ايرانيان مقيم اسالمبول بحران ايجاد کرد تا اينکه ماجرا با تبعيد ميرزا آقا اصفهاني پايان
يافت. اما اين داستان در ايران واکنشهاي مختلفي را در پي داشت. نمايندگان آذربايجان
در مجلس شوراي ملي در حضور معاون وزارت خارجه به بحث درخـصوص عـملکرد
سفير ايران ميرزا رضاخان ارفع الدوله در اين جريان پرداختند٬ سياسي بودن انجمن را به

٤. مذاکرات مجلس شوراي ملي٬ ٢١ ربيع االول ٬١٣٢٥ ص ١١٠.

کلي مردود دانسته و ارفع الدوله را محکوم شناختند. ٤ در انجمن تبريز نيز مکتوب تجار
اسالمبول قرائت شد که به شرح ماجرا پرداخته و وظيفه ارفع الدوله را «حفظ حقوق ملت



١. روزنامه انجمن تبريز . شماره ٬٧٦ سال اول٬ ٢٥ ربيع االول ١٣٢٥.

و دولت» ١ دانسته بودند. ارفع الدوله٬ در پي اين محکوميتها در مکتوبي به مجلس شوراي
ملي پاسخ گفت و خود را از هرگونه اتهامي مبرا دانسته دولت عثماني و وزارت خارجه
ايران را در اين جريان مقصر اصلي قلمداد کرد و از تالشهاي خود براي حل اين ماجرا

مي نويسد:
... با وجودي که ناخوش بودم از رختخواب برخاسته به سراي سلطاني رفته عين
ضمانتنامه را از لحاظ سلطان گذرانيده و مذاکرات نموده گفتم مراقبت تام خواهـم
گذاشت که در ممالک عثماني ايرانيها تشکيل انجمن نکنند. في الفور امر صادر کردم
[ پليس] و خفيه را از اطراف خان والده بردارند و از تبعيد آقا مـيرزا آقـا که پوليس
صرف نظر نمايند... حضرات بانيان انجمن عوض تشکر از خدمات بنده که آبروي
صد هزار نفر ايرانيان مقيمين ممالک عثماني را حفظ کرده و نگذاشتم خيال تشکيل
[دچار] هزارگونه مشکالت و انجمن در ممالک عثماني بين آنها منتشر شده دوچار

٢. «سواد اليحه که از طرف سفارت کبراي اسالمبول به توسط وزارت خارجه به مجلس دارالشوراي کبراي ملي
ايران تقديم شده است.» روزنامه اطالع ٬ ٢٨ جمادي الثاني ١٣٢٥.

ناگواري بشوند....» ٢




