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سيماي مؤسس هيأت علمی و 
مکتب مرتضوي نجف اشرف

غالمرضا گلي زواره

چکیده 

مراحل  گذراندن  از  پس  و  آمد  دنیا  به  هجری  سیزدهم  سده  دوم  نیمه  در  بادکوبه ای  رحیم  میرزا 
آغازین تحصیل در حوزه علمیه باکو، به منظور بهره مندی از علمای بزرگ روزگار خود، رهسپار عتبات 
شد و در حوزه علمیه نجف اشرف، محضر استادانی همچون آخوند مال محمدکاظم خراسانی، شیخ عبداهلّل 

مازندرانی، حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی رازی و آیت اهلّل سید محمدکاظم یزدی را درک کرد.
شیخ بادکوبه ای در نجف اشرف، هیئت علمیه نجف، متشکل از 25 تن از علما وفقهای این شهر را 
سامان داد که افزون بر مسائل فقهی و علمی، در قضایای سیاسی و اجتماعی همچون مشروطه خواهی در 

ایران نیزموضع گیری می کردند.
بادکوبه ای در نجف اشرف، مکتب مرتضوی را به منظور آگاه سازی جامعه اسالمی بنیان نهاد و با قلم و 
قدم خویش در راستای  وحدت اسالمی و تقریب مذاهب گام برداشت. او که تاب استعمار دولت های روس 
و انگلیس را نداشت، وابستگی  اقتصادی به ابرقدرت ها را زمینه ساز اسارت سیاسی مسلمانان در چنگال 

استعمار می دانست.
میرزا رحیم در دوران زندگی از تیر حسد و تهمت افراد تنگ نظر و فرومایه در امان نبود؛ به گونه ای که 

برخی بداندیشان همواره در سعایت او می کوشیدند.
واژگان کلیدی: میرزا رحیم بادکوبه ای، حوزه علمیه، نجف اشرف، هیئت علمیه نجف، مکتب مرتضوی.

 )فرازهايی از حيات علمی، فرهنگی و اجتماعی ثقة االسالم حاج ميرزا محمدرحيم بادکوبه اى(
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نشو و نما و تحصیالت

در دهه دوم نيمه دوم قرن سيزدهم هجری در منطقه بلبله باکو1 در خانواده ای متدين، 
کودکی ديده به جهان گشود که او را محمدرحيم نام نهادند. اين طفل تحت تربيت پدری 
خوش خو و پاک سرشت و مادری پاکدامن دوران کودکی خود را سپری کرد. والدين و 
خويشاوندان در آن زمان متوجه اين واقعيت نبودند که اين طفل همچون صدفی حامل 
گوهرهای نفيسی می باشد و از اعماق قرون و اعصار به کرانه ساحل فرهنگ و معارف اهل 
بيت فراخوانده می شود و جرعه نوش چشمه های علم و انديشه می گردد. به سرعت قله های 
رفيع علوم معقول و منقول را فتح می کند و بين فرزانگان مکتب علوی به چنان کماالت و 
توفيق هايی دست می يابد که مايه اميد و سرافرازی جامعه تشيع می گردد. محمدرحيم ارادت 
به خاندان طهارت را در مکتب چنين خانواده ای آموخت؛ چنان که شوق به دانش اندوزی 
و به گام نهادن در مسير پارسايی و وارستگی را از آنان آموخت و در واقع اولين مربّيان و 

نخستين سازندگان شخصيت اخالقی و انسانی وی، پدر و مادرش بودند. 

ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشودگوهر پاك بیاید که شود قابل فیض

حافظ عالی  هّمت  نبود  تا  را  طالب چشمه خورشید درخشان نشود2 ذّره 

خصال  و  خوبی ها  بذر  و  رسيد  باشکوهی  شکوفايی  به  آن که  از  پس  محمدرحيم 
پسنديده در مزرعه وجودش رويدن گرفت، در مکتب خانه بادکوبه به فراگيری مقدمات 



شماره26،  بهار 1395
71

ادبی و دينی پرداخت. مکتبی که وی در آن آموختن را آغاز کرد، در مجاورت مسجد 
محله بلبله قرار داشت و کار تدريس آن را ماّلهايی عهده دار بودند که در حوزه های آن 
عصر دروس متداول و متعارف را فراگرفته بودند. در مکتب خانه مزبور قرآن و زبان و 
الفبای فارسی و عربی تدريس می شد و عالوه بر اين فرهنگ دوزبانه ترکی ـ  فارسی را نيز 
به دانش آموزان آموزش می دادند. آموزش نخست بر اساس روخوانی قرآن کريم و برخی 
کتب دينی چون »جامع عباسی« بود، اما به تدريج متون ادبی همچون گلستان و بوستان 

سعدی، بهارستان جامی و خمسه نظامی از اهميت ويژه ای برخوردار گرديد.3
محمدرحيم پس از تحصيل در مکتب خانه، برحسب عاليق درونی و اشتياقی که در 
اعماق وجودش شعله ور گرديده بود، بر آن گرديد تا در بوستان علمی و معنوی حوزه 
علميه باکو روح و روان خويش را ُمعطر سازد و دل و ذهن را از زالل معارف ناب قرآن 
و عترت سيراب کند و در محضر پرفيض بزرگان دين و روحانيانی فاضل و مدّرسانی 
وارسته زانوی ادب و تلّمذ بر زمين سايد تا درس های مقطع مقدماتی و سطح حوزه را به 
درستی بياموزد و آنچه را آموخته است، چراغ راه خويش قرار دهد و با سوار گرديدن بر 
کشتی معرفت و فضيلت، خود را از گرداب جهالت و غفلت برهاند. جوان بادکوبه ای به 
خوبی دريافته بود که صعود به سوی سپهر کرامت های انسانی بدون تحصيل و تهذيب 
دانش های  فراگيری  با  همگام  آغاز،  همان  از  همين سبب  به  و  نيست  امکان پذير  نفس 
حوزوزی، به تزکيه درون و صفای باطن توجه داشت و ضمن اين که افکار و انديشه های 
خود را با معارف اعتقادی و شرعی می آراست، با روی آوردن به خصال نيک، نوافل و 
مستحبات و پرهيز از منکرات، نهال وجود خويش را طراوت ويژه ای بخشيد و سرانجام 

با چنين ره توشه ای تصميم گرفت برای ادامه تحصيل عازم عتبات عراق گردد.

هجرت به نجف اشرف

امير  متقيان  موالی  بارگاه  قداست  و  از صفا  بهره مندی  اشتياق  به  محمدرحيم  شيخ 
مومنان7 و نوشيدن جرعه هايی جان بخش از اقيانوس معارف اهل  بيت و فقه آل محمد9 
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در اواخر قرن سيزدهم هجری، راه طوالنی پرمشقت بين قفقاز و عتبات عراق را پيمود 
و سرانجام پس از تحّمل رنجی وافر به کوچه های پرپيچ و خم اّما معطر نجف اشرف 
گام نهاده مسرور و شادمان و با شوق فراوان، پس از اندکی درنگ، خود را مهيای زيارت 
مضجع و بارگاه حضرت علی7 نمود تا خستگی راه و دوری از خانواده و خويشاوندان 

را با اين حالوت معنوی و لّذت روحانی ترميم نمايد:
 بدرقه رهت شود هّمت شحنه نجف حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

او که به چنين توفيق مبارک و ميمونی دست يافته بود، در طول مسير وقتی در معابر 
نجف قدم می زد، شاهد شور و هيجان طالب و جويندگان دانش بود. طلبه ها در مساجد، 
دل  انگيز  و عطر  بودند  اسالمی  علوم  فراگيری  مطهر مشغول  رواق های حرم  و  مدارس 
شيعيان  امام  نخستين  بارگاه  روحانيت  با  عالی مقام  مدرسانی  و  نامدار  استادان  معنويت 
عجين گرديده و  چنين مزيت مضاعفی در و ديدار شهر را آذين نموده و معطر ساخته بود. 

شيخ بادکوبه موفق گرديد در حوزه ديار علوی محضر اساتيد ذيل را درک کند:
1. آخوند مال محمدکاظم خراسانی )1255 ـ 1329ق(: شيخ محمدرحيم اين توفيق 
را يافت که در جلسات درس فقهی و اصولی اين استاد بزرگ حضور يابد. درس آخوند 
خراسانی از اين جهت برای وی مفيد و پربار بود که ايشان مختصر، موجز و در عين حال 
متقن و روشن، بدون سرگشتگی در دريای پرتالطم و وسيع آرای فقهی و اصولی فقهای 
عالم تشيع تدريس می کرد و پيوسته شاگردان مستعد و خوش فکری چون اين روحانی 
بادکوبه ای را ياری می نمود تا تمرکز انديشه خود را حفظ کرده و بدون تشتت فکری، 
در سريع ترين زمان عصاره مطالب و جان کالم را دريابند. محمدرحيم باکويی عالوه بر 
استفاده علمی و فکری از حوزه پُربار اين مدّرس وارسته، از محضر او درس مبارزه، با 
استبداد و استعمار و روحيه ستم ستيزی و حضور در عرصه های سياسی و اجتماعی را 

آموخت.4 
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آخوند خراسانی بارها از اين شاگرد شايسته و برجسته خود حمايت کرد و تکاپوهای 
آموزشی، علمی و همت وافرش را ستود. در دست خطی به قلم اين زعيم حوزه نجف، 

شيخ محمدرحيم بادکوبی اين گونه وصف گرديده است:

الفقها والمحققین  قدوة  والمجتهدین،  العلما  اُسوة  افاضت نصاب،  جناب مستطاب 
ظهیر الملّة والدین مروج الشریعة حضرت سید المرسلین آقای آقامیرزا محمدرحیم 
بادکوبه بلبله دام افضاله، سال هاست که در این زاویه و محضر اساتید اعالم صرف 
وقت و همت در تحصیل مداوم شرعیه و استفاده معارف حقه دینیه و اکمال مراتب 
و تهذیب اخالق خود مشغول و الحمدهلل برحسب استعداد فطری و مجاهدات جمیله 
به  نایل و  به قصوی درجات علم و عمل  الهی  توفیق  تائید و  خودشان و ُحسن 
اعلی مراتب فضل و ملکات قدسیه زهد و تقوا و احتیاط فایز گردیده ]است[. از 
بزرگ ترین حوزه علم بر شرف و حواریین احقرند و عالوه بر حدود و مقام رفیع 
شرعی خودشان که حاوی اصول و جامع منقول و معقول و یومنا هذا سرآمد ارباب 
فضل و یکی از معارف علمای دین یعنی خّدام شرع مبین می باشد... رجاء واثق 
از اخوان مؤمنین آن که نعمت وجود ایشان را مغتنم شمرده و در اعزاز و اکرام و 
توقید جناب ایشان کوتاهی ننمایند و همواره از برکات انفاس و افکار صحیحه 
ایشان سعادت یاب و بهره مند بشوند و در انجام خدمات و اجرای اوامر و نواهی 
شرعیه ایشان در هر موقع خودداری نکنند. احکام صادره از ایشان را الزم اتباع 
شمارند و هر درجه زحمت و همراهی با ایشان را خدمت بر شریعت، موجب رضا 

و خشنودی صاحب شریعت بدانند.5

2. شيخ عبداهلّل مازندرانی )1256 ـ 1330ق(: از مراجع تقليد و زعمای حوزه نجف 
اشرف و در زمره شاگردان برجسته ميرزای رشتی که پس از رسيدن به مقام اجتهاد، خود 
حوزه درسی تشکيل داد. حاج محمدرحيم بادکوبه ای وقتی در محضر ايشان حاضر شد، 
استادش  اين  عالمانه ای  دقت های  و  نکته سنجی  محققانه،  روحيه  علمی،  تضّلع  متوجه 
گرديد و عالوه بر استفاده فقهی و بهره بردن از توانايی ها و تجارب علمی وی، تحت تأثير 
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حاالت معنوی، اخالق و خصال واالی وی قرار گرفت. مبارزات اين ُمدرس عالی مقام 
عليه دستگاه استبداد قاجار و حمايت گسترده اش از تالش های عدالت خواهانه روحانيان 
به  آنان  تهاجم  و  اجانب  تجاوزات  عليه  فوق العاده اش  مقاومت  و  ايرانی  اقشار  ديگر  و 
بود که خود  برای شيخ محمدرحيم آن چنان درس   آموز و راه گشا  سرزمين های اسالمی 
نيز در اين عرصه های سياسی  وارد گرديد و در اين مسير تالش های توأم با فداکاری از 

خود نشان داد.6
از  مبارز،  فقيه  اين  1326ق(:  ـ   1230( رازی  تهرانی  خليلی  حسين  ميرزا  حاج   .3
شاگردان شيخ محمدحسن نجفی و شيخ مرتضی انصاری می باشد که پس از رحلت شيخ 
اعظم، خود حوزه درسی تأسيس کرد که شاگردان ناموری از آن برخاستند. يکی از آنان 
شيخ محمدرحيم بادکوبه ای است که درس اين بزرگوار برای او جاذبه ای خاص داشت؛ 
چرا که حاج ميرزا حسين تسلط کاملی بر مباحث مطروحه داشت و بر فروع فقهی نيز 
احاطه ای شگفت داشت. با بيان رسا و تعابير نيکو فراگيران را شيفته افکار و انديشه های 
خود می نمود. خلق و خوی پسنديده اين مدرس فقاهت، متانت، وقار و در عين حال 
فروتنی و لطيفه گويی اش برای شاگردانی چون مرحوم بادکوبه ای، خود درسی عملی به 
شمار می آمد. اهتمام استاد مزبور در عبادات و نوافل، اعتکافش در دهه آخر ماه رمضان 
در مسجد کوفه، خواندن زيارت عاشورا در بين الطلوعين و نيز پيمودن مسير نجف تا 
کربال با پای پياده در ايام زيارات ويژه برای شاگردانی چون شيخ محمدرحيم تحول آفرين 

و سازنده بود.7
4. آيت اهلل سيد محمدکاظم يزدی )1248ـ  1337ق(: شيخ محمدرحيم بادکوبی توفيق 
حضور در درس فقه و اصول اين مرجع عالی قدر را نيز يافت؛ ضمن اين که مباحث علمی 
اين جلسه پربار بود، استاد جامع، وسيع، نافع و متقن پرتوافشانی می کرد. با ذکر نکات 
اخالقی و مطالب عبرت انگيز در البه الی موضوعات علمی، جان تشنه فراگيرانی چون 
محمدرحيم را سيراب می ساخت. بادکوبه ای به وضوح می ديد که بر اين حوزه درسی علم 
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استوار، تقوای فوق العاده، اخالص و زهد استاد حاکميت دارد. درس سيد بزرگ برای او 
از اين جهت مزيت داشت که با تسلطی کامل، مهارتی تحسين برانگيز و استدالل قوی به 
طرح ديدگاه های فقهی و اصولی خود می پرداخت و ابواب فقهی را يکی پس از ديگری 
به وجه احسن و شيوه ای آسان تبيين می کرد. بدون بيان داليل قوی و قانع کننده، از مفاهيم 
و موضوعات عبور نمی کرد. وقتی شاگردان اشکاالت يا سؤاالتی را مطرح می کردند يا 
در مثال های وی خدشه وارد می نمودند، با وسعت نظر و سعه صدر ويژه ای به سخنان 

آنان گوش می داد؛ آن گاه با وقار و تواضع خاصی به ايرادهای مطروحه پاسخ می گفت.8

تأسیس هیأت علمیه نجف اشرف

شيخ بادکوبه پس از رسيدن به کماالت علمی و معنوی، با کفايت و درايتی که از خود 
بروز داد، مورد توجه مدّرسان، فقها و زعمای حوزه نجف قرار گرفت و حتی به عنوان 
يکی از فضالی فعال و بااخالص و مروج معارف دينی و شرعی مشهورد شد و مورد 
اعتماد مجتهدان و مؤمنان قرار گرفت. همين ويژگی باعث شد که وی هيأتی متشکل از 
25 نفر عالم، مدرس و فقيه در نجف اشرف تشکيل دهد که به هيأت علميه حوزه نجف 
اشرف مشهور گرديد و خود رياست اين نهاد علمی را عهده دار شد. در مکتوبی از علما 

و فقهای نجف اشرف آمده است:

جناب مستطاب ناصرالملة والدین اسوة الفقها والمجتهدین ثقة  االسالم آقای حاج 
میرزا محمدرحیم بلبله بادکوبه )دامت  برکاته( بعد از تحمل چقدر زحمات هیأتی 
با هزاران مشقت و تحمل خسارت  از اهل علم در نجف اشرف تشکیل داده و 
فوق   العاده از مراکز الزمه دولت اسالمی عثمانی رسمیت هیأت مزبور را تحصیل 
کرد و خود ایشان را به عنوان رئیس انتخاب نمودند. مدتی مدید در تحت ریاست، 
به وظایف اسالمیه و خدمات ملیه نموده، بسی از مهام امور و حوائج ملّت مظلومه 
را انجام دادند و هیأت علمیه نجف اشتهاری پیدا کرد ...  امروز در هیأت مقدسه 
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علمای اعالم و حجج گرام پس از دو کانون دایره اسالمیت یعنی حضرات آیات 
عظام خراسانی و مازندرانی نام آقای بادکوبه ای در حمایت از اسالم و ممّد اساس 
ُحریت و استقالل ایران و ارتباط هیأت با اقشار دیگر مردم در شرق و غرب عالم 

اسالم در همه  جا اشتهار دارد.9

اين هيأت در محورهای ذيل فعاليت می کرده است:
1. ايجاد ارتباط بين مؤمنان و شيعيان جهان اسالم با فقها و زعمای نجف.

2. نشر و توزيع احکام مراجع عظام تقليد و مجتهدان بلندپايه درباره مسائل فقهی، 
فرهنگی و سياسی و ايجاد وحدت رويه در اين باره.

3. ايجاد اتحاد، وفاق و هم بستگی اسالمی بين فرق و مذاهب اسالمی.
4. موضع گيری اصولی، قاطع و جدی در برابر نقشه های بيگانگان، عقايد افراد فتنه جو 

و تفرقه افکن.
5. پاسخ گويی به پرسش های فقهی، استفتائات، شبهات و برخی ايرادهايی که عده ای 

مطرح می کردند.
از  حمايت  و  مستبد  کارگزاران  و  حکام  منکرات، خودسری  و  مفاسد  با  مبارزه   .6

عدالت خواهی و استقالل ملل و دول اسالمی.
7. تشويق مردم مسلمان به استفاده از کاالها، اجناس و محصوالتی که توسط مسلمانان 
و نيروهای خودی و بومی توليد می گردد و نهی اقشار جامعه از مصرف متاع و البسه 

بيگانگان و کفار.
به  تشتت  مسلمين  اقيانوس  در  که  فرقه ای  و  کالمی  فکری،  جريان های  افشای   .8
وجود می آورند و ضاللت و انحراف آنان چون ُمردابی متعفن برای جهان اسالم خسارات 
و لطمات به بار می آورد؛ همچون مبارزه با فرقه های بابی، وهابی،  دراويش و صوفيه و 

غرب زدگان خودباخته. 
يکی از علمای واقف به مقتضيات عصر که نيازهای شيعيان را مورد ارزيابی دقيق تر 



شماره26،  بهار 1395
77

قرار داده است، در مکتوبی خطاب به هيأت علميه نجف اشرف نوشته است:

نوزده شعبان 1328ق از تبریز. خدمت باسعادت هیأت محترم علمیه نجف اشرف، 

عرض می شود: کتب فقهیه اغلب به زبان عربی و اکثر از خواندن خاصه فهمیدن 

اصطالحات محروم هستند و اهتمامی که از جانب مقلّدین اساطین بر مسائل عبادات 

شده، ُعشری از آن با سایر مسائل مصروف نگردیده است. اگر سایر مسائل نیز 

مانند عبادات مشروحا و مفصاًل با فروع متصوره و ممکن االستیفاء تدوین و طبع 

شود، خیلی اسباب سهولت کار خواهد شد؛ مخصوصا پاره ای  مسائل علم االبتالء 

هست که غالبًا محتاج الیه عوام بوده و دائما استفتا می نمایند و اگر فتاوی حجج 

االسالم در دست و شیوع علم داشته باشد، مسائل و مسئول هر دو آسوده خواهند 

بود. در این باب آنچه به عقل قاصر می رسد، این است که حضرات آیات مدظله 

العالی حکم فرمایند که مسائل متعلقه به مکاسب و قضاء و شهادات و غیره و با 

مالحظه شروطی که عرض خواهد شد، تدوین و از نظر شریعت مخبر گذرانیده 

تصدیق نمایند که در میانه عموم منتشر شود، عوام و خواص از آن بهره مند گردند.

انتشار می يافت و از کمک های آخوند خراسانی به   نشريه درةالنجف که در نجف 
منظور گسترش آگاهی های فرهنگی و سياسی مجاورين و زائرين حرم رضوی، برخوردار 
نجف  علميه حوزه  هيأت  است  پيشنهاد خاطرنشان ساخت الزم  اين  به  پاسخ  در  بود، 

اشرف به سه قوه مجهز گردد:

1. قوه تصرف در استنباط فروع مستحدثه از مدارک و تطبیق با قواعد فقهیه؛ به 
گونه ای که با مذاق جمهور فقها مالئمت تامه داشته باشد، با رعایت و مالحظه 
حقوق سیاسی امروز ملک و ملت و اسالم که چه  بسا تجویز و تحریم موضوعی 
موجب ضعف اسالم و تقویت کفر گردد؛ چنان که در سند دخانیه، استیالی کلمه 
انگلیس بر ایران منشاء تحریم دخانیات گردید و نهضت تنباکو به رهبری میرزای 

شیرازی شکل گرفت.
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2. قوه تتبع که احاطه ای تام و تمام به جمیع ابواب و فروعات فقهی داشته باشد. 
این قوه باید جدا تحت نظارت قوه متصرفه باشد که مخصوصًا ملحظ و منظر فقها 
را در تذکار فروع در تحت عنوانی تعقیب نماید و پس از جوالن انظار ثاقبه صحت 

و سقم ایراد آن را در آن موقع تصدیق فرمایند.

3. قوه انشاء که در تقریر و تعبیر از اصالحات فقهیه برحسب تفاهم عصر جدید 
در کمال سهولت و سادگی آشنا باشد.10

در ادامه تصريح شده است که اين ُقوا در موقعی شکل می گيرند که از حمايت مالی 
مناسبی برخوردار گردد. به عالوه ضرورت دارد هيأت علميه عام هّمت واالی خود را در 
انجام آن به ترتيب يک نظام نامه که حاوی وظايف اعضا کمًا و کيفٌا باشد، مصروف دارد.
قضايای  درباره  بادکوبه ای  محمدرحيم  شيخ  سرپرستی  به  نجف  علميه  هيأت 

مشروطه خواهی در ايران چنين موضع گيری نمود: 

حقیقت مشروطیت ایران و آزادی ملت آن عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از 
قوانین منطقه بر احکام خاصه و عامه مستعاده از مذهب )طریقه حقه اثنی  عشریه( و مبتنی 
بر اجرای احکام الهیه عّز اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملّیه و منع از منکرات اسالمیه 
و اشاعه عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه اسالم و 
حوزه مسلمین و صرف مالیات مأخوذه از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و 
سّد ثغور مملکت خواهد بود و مبعوثان ملت )نمایندگان مجلس( هم امنایی خواهند بود 
که خود ملت به معاشرات تامه، آنها را به وثاقت و امانت و درایت کامله شناخته، برای 
مراقبت در این امور انتخاب نمایند. آنچه این خدام شریعت ُمطّهره به وجوب اهتمام در 

 استقرار و استحکام آن حکم نمودم و به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنا 
فداه دانستیم و در فصل دوم متمم قانون اساسی هم که سابقا امضاء نمودیم، ملزوم عدم 
مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه را تصریح و کامال این معنا رعایت شده 

است.11
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در اخطارنامه هيأت علميه نجف اشرف خطاب به عموم اقشار ايران آمده است:

حضور مبارک علمای اعالم و عموم اکابر و تجار و قاطبه اهالی ایران ایدهم اهلل 
تعالی، پس از ابالغ سالم وافر زحمت افزا می شود: البته آن ذوات محترمه و برادران 
ایمانی و اعالم احکام الهی در حفظ بیضه اسالم و تأسیس معدلت که موجب آسایش 
و رفاه عموم مسلمین و باعث نشر معارف و بسط شوکت اسالم است، اطالع و 
استحضار یافته و از آن جا که روس ها به بهانه های واهی و غیرقانونی عالوه بر این 
که قوای خود را به ایران فرستاده است، توسط کارکنان ویژه خود القای نفاق و 
تفرقه  بین مسلمانان کرده، تمامی فشارهای تبریز و قراچه داغ و اردبیل و استرآباد 
و زنجان و سایر بالد ایران از تحریکات پلتیکی روس است؛ همان طوری که سایر 
استقالل  اشغال کرده و  نزاع داخلی،  القای خالف و  به همین  ممالک مسلمین را 
اسالمی آنان را خاتمه داده است، در صدد برآمد که به عزت و شرف مسلمین ایران 

خاتمه دهد و آنان را تحت اسارت و عبودیت کفار ببرد.

آن گاه هيأت علميه نجف اشرف از مردم می خواهد که صرفا به تحريم استعمال متاع 
و اجناس روسی اکتفا نکنند و الزم است هرگونه اختالف، نفاق و غرض های شخصی را 
کنار گذاشته و از دولتی که بعد از انقالب مشروطه روی کار آمده، پيروی کنند و با آن 
همراهی داشته باشند و همان گونه که فقها و مجتهدان مقيم نجف به تجاوزات روس و 
انگليس اعتراض کرده اند، ملت غيور ايران هم بايد برای توقّف اين تهاجم وحشيانه به پا 
نپذيرند. مرحوم  امور سياسی و اجتماعی خويش  بيگانگان را در  خيزند و دخالت های 
آخوند خراسانی در دست خطی هشدارهای هيأت علميه نجف اشرف را تصديق نموده و 

مورد تائيد قرار داده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. رجاء واثق از عموم برادران ایرانی چنان است که اهمیت 
موقع و مخاطره امروزه را از دست نداده و ترتیبی که از طرف اعضای هیأت محترم 
علمیه دامت توقیفاتهم احظار شده، معّجال معمول دارند. منتظر نتایج اقدامات هستیم.12
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بنیان نهادن مکتب مرتضوی در  نجف اشرف

شيخ محمدرحيم بادکوبه ای با ذکاوت و درايتی که داشت، دريافت بخش قابل توجهی 
از مشکالتی که برای جامعه اسالمی به ويژه نوجوانان و جوانان به وجود آمده، ناشی از 
جهل و عدم آگاهی آنان از معارف اسالمی و علمی می باشد. او بر اين باور بود که اگر ما 
در ممالک اسالمی و حتی در روستاها و نقاط دورافتاده مدارس و مکاتبی احداث نکنيم 
بيرون  ابرقدرت ها  بردگی  و  رقيت  از  مسلمين  کافّه  مسلمًا  ندهيم،  توسعه  را  معارف  و 
دريد.  نخواهند  را  جهالت  پرده  و  کرد  نخواهند  پاره  را  اسارت  زنجير  و  آمد  نخواهند 
از اين رو تصميم گرفت تا در اين مسير پيش گام باشد و چنين امر خيرخواهانه ای را از 
نجف آغاز کرد؛ زيرا اين ديار صرفًا مرکز زيارتی نبود؛ بلکه مرکز و مرجع و محل توجه 
مسلمانان عالم است و گذشته از آن که کانون فقاهت و مرکز شريعت است، مرکز مهمی 
برای ميليون ها شيعه به شمار می رفته است؛ به گونه ای که در مسائل سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی آنان مراجع تقليد، فقهای عظام و حجج اسالم دخالت و نظارت داشتند و با توجه 
به چنين موقعيت مهمی که برای اين ديار مقدس متصور است، ضرورت دارد بر گسترش 
مدارس و مکاتب آن افزوده شود. از اين رو حاج محمدرحيم بادکوبی که مربّی صميمی و 
پدر روحانی اطفال و نوباوگان شناخته می شد، در نشر و تأييد معارف و تأسيس مکاتب و 
تشييد اساس آنها از بذل مال و جان ابداً مضايقه ننمود و با خلوص نيت و کمال جديت و 
فعاليت در ترويج علم و ترقّی فرزندان مسلمانان قدم پيش نهاد. خدماتش در اين راستا از 
چنان اهميت زايد الوصفی برخوردار بود که مورد استقبال علمای حوزه نجف اشرف قرار 
گرفت و فرمانروای دولت اسالمی عثمانی و نيز دولت ايران  چنان اين حرکت مشترک را 
مورد توجه قرار دادند که وی به نشان علمی معارف با فرامين اين حاکمان مفتخر آمد و 

به اعالی درجه از او قدردانی نمودند.13
شيخ محمدرحيم باکويی در اول ربيع الثانی سال 1329ق اين نهاد تربيتی آموزشی را 
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که تعاليم و متون آموزشی آن صبغه ای دينی، شرعی و علمی داشت و به رشد اخالقی و 
شکوفايی فضايل و مکارم در نهاد نسل نوخاسته اهتمام می ورزيد، تأسيس نمود. وی در 

اين باره می گويد: 

مقصود ما در نجف اشرف که مرکز هشتاد میلیون شیعه مذهب است،14 نشر معارف 
است نه جلب منافع. اگرچه امروزه از جهت حسرت دور ماندن از وطن و پدر و مادر 
و به سبب محرومیت خودم از اوالد در نهایت غمگینم، ولیکن به واسطه نشر دادن 
معارف در نجف و مأیوس نمودن اهالی بر این قسم مکاتب در اعلی درجه خوشحالی 
و مسرت خاطر می باشم. لسان از ادای این مقدار از موفقیت خودم قاصر است. اگر 
کثرت اشغال خاصه سه مقصد اتحاد اسالم، مشروطیت و ترقی معارف شاغل اوقات 
بنده نبود، تدریس شاگردان مکتب مرتضوی را که به منزله اوالد عزیزم هستند، با 
مقام علمی خود ابداً منافی ندیده، شخصًا به تدریس ایشان مشغول می شدم. اگر از این 
فیض محروم مانده ام، بحمداهلل مایملک خود )گذشته از صرف در سبیل اتحاد اسالم 
و حریت و عدالت خواهی ایرانیان( در تسهیل اسباب تعلیم و تعلم و استخدام مسلمین 
صحیح موفق آمده ام. امید از بذل موجودیت خودم در آن مقصد مقدس که اصل و 
اساس استحکام دو مقصد مشروع دیگر است، مضایقه نکرده، از لباس و خوراک 

خود بریده صرف این مورد و مقصد بکنم. 

و  درهم  به  را  اسالمی  بزرگ  مملکت  امروز، یک  را که  نیامرزدش کسی  خدا 
لبخند آن می فروشد. تمام بالهایی که بر سر  دینار خارجه یا به یک تعارف و 
مسلمانان آمده است، از عدم معارف است. اگر معارف داشتیم، به این روز سیاه 
نمی نشستیم. ملتی که معارف ندارد، در حقیقت از ُزمره ملل حّیه خارج و از لذایذ 
انسانیت محروم و از محافظت وطن در دیانت و ملّت خود عاجز و از گذاشتن 
زنجیر اسارت و رقیت اجانب به گردن البد و از تصدیق سیادت ملل اجنبیه ناچار 
است. در این صورت خدمت به عالم اسالم و جامعه مسلمین نشر علوم و فنون در 
عروق و شریان مملکت و تمهید طرق رقی ابناء وطن و بذل مساعی در تربیت 



فصلنامه فرهنگ زيارت
82

نمودن رجال کامل برای آینده کشور است. درمان ما، دوای درد ما، نجات ما )از 
سلطه اجانب( در تأسیس مکاتب و مدارس علمی و تربیت نوباوگان وطن اسالمی 
است.15 اگرچه تحصیل تمام شاگردانش مجانی نیست، لیکن چهل نفر از سادات 
فقرا و ایتام رایگان قبول می شوند. از هر صد نفر هم، ده نفر از غیر سادات فقرا و 

ایتام می پذیریم و از غیر فقرا هم در نهایت درجه مسامحه می کنیم.16 

و  اموال  بذل  از  مرتضوی  مکتب  هزينه های  تأمين  در  ايشان  خود  اين که  بر  عالوه 
دارايی های خويش دريغ نداشت، از کمک های مالی علما و فضال و خيرين نيز برخوردار 
بود. آيت  اهلّل حاج آقا نوراهلل اصفهانی نجفی و ثقة االسالم ميرزا مهدی آيت  اهللّ زاده، مبالغ 
قابل توجهی برای اين مؤسسه آموزشی اختصاص دادند. بادکوبه ای تالش کرد تا معلمان 
و مربيانی فاضل، متدين، باتجربه و توانا به کار گيرد. شاگردان را نيز موظف نمود که از 
تأسيس مکتب مرتضوی،  از  بادکوبه  ای چندی پس  کنند.17 مرحوم  استفاده  البسه وطنی 
کتابخانه ای عمومی و قرائت خانه ای هم در نجف داير کرد. در جرايد آن زمان آمده است:

چند روز است با اقدامات جناب مستطاب شریعتمدار ثقةاالسالم آقای حاج میرزا 
محمدرحیم بلبله بادکوبه قرائت خانه و کتابخانه دایر شده است و حالیه سه اداره 
علمیه از اهتمامات آقای معظم در کمال خوبی مفتوح و برقرار شده است. گویا 
در نظر دارند یک کارخانه دستی مختصر هم برای مکتب راه بیاندازند که اطفال 

مکتب از منسوجات پاکیزه وطنی لباس پوشند.18

بادکوبه ای در سال 1329ق در شهر سامراء مکتب ناحيه مقدسه را تأسيس کرد که 
عموما شاگردان آن به طور رايگان پذيرش می شدند.19 يادآور می  شود مدرسه بادکوبه ای 
از  بادکوبه ای،  نقی  علی  حاج  توسط  1325ق  سال  در  می باشد،  معروف  نجف  در  که 
آشنايان مرحوم محمدرحيم و به تشويق وی احداث گرديده که در آغاز 28 حجره داشت، 
اما در 1383ق نيمی از آن تخريب و جزء خيابان زين العابدين قرار گرفت و لذا تعداد 

حجرات آن به 16 حجره کاهش يافت.20
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تالش برای انسجام جوامع اسالمی

تقريب بين مذاهب اسالمی و در پرتو آن، تحقق اتحاد اّمت اسالمی و ايجاد سازگاری 
و تفاهم ميان مسلمانان، اصلی دينی، ضروری و الزم شمرده می شود. متفّکران و فضالی 
نامداری در راه عملی ساختن اين هدف مقدس گام برداشته اند. يکی از افرادی که در 
اين راستا تالش وافر و موثری انجام داده، مرحوم شيخ محمدرحيم بادکوبه ای است که 
متأسفانه کمتر به اين بعد از خدمات ارزشمند ايشان پرداخته شده است. در صورتی که 
اگر مقاصد خيرخواهانه ايشان را به منزله مثلثی تصّور نماييم، يک ضلع مهمش اهتمام 
درباره اتحاد و وفاق جوامع اسالمی بوده است و تمام فکر اين تنديس حميت و همت اين 
بوده که مسلمانان صف واحد باشند و زير بيرق اسالم و پرچم توحيد درآيند و با اتکال 
به خداوند متعال و اعتصام به حبل الهی با يکديگر متحد گردند و بين دولت ها و ملت ها 
تفاهم به وجود آيد تا در پرتو اين اقتدار و عظمت و اخّوت اسالمی توطئه ابرقدرت ها را 
خنثی کنند و مفاسد و گرفتاری هايی که بر اثر تفرقه جويی، مليت گرايی و کشمکش های 

قومی و نژادی پديد آمده است را برطرف کنند.
او تنها راه بازيابی عزت و شکوه مسلمين را پرهيز از تشتت ملل و مذاهب اسالمی 
می دانست و تأکيد می کرد اگر جوامع مسلمانان و فرق اسالمی همگام و هم  پيمان گردند، 
و  استثمار  ريشه های  بدانند،  دينی  ارزش های  را  اساسی  محور  و  نمايند  اتکا  قرآن  بر 
سلطه اجانب را می خشکانند و قدرت های مسلمان توان تجاوز و تهاجم به ثغور آنان را 
نخواهند داشت. همچنين اگر اقشار مردم و کارگزاران کشورهای اسالمی فاصله شان را با 
يکديگر کم کنند و به منظور رفع دشواری ها و معضالت پيش آمده، با هم منسجم گردند، 
از انحطاط و زبونی و ذلّت دور خواهند بود. نزاع های بيهوده که اغلب آنها ساخته اذناب 
بيگانه و افراد جاهل و غافل است، ابهت و صالبت مسلمين را زايل می کند و زمينه های 
نفوذ بيگانگان را فراهم می نمايد و در اين فضای آشفته که بوی تفرقه می دهد، قدرت های 
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زورگو، ذخائر معنوی و مادی آنان را غارت می کنند. او فرياد می زد: چه شده است که در 
صدر اسالم امتی با ِعّده و ُعّده اندک، قدرت های بزرگ را وادار به انقياد و تسليم نمودند 
و امت واحده ای ايجاد کردند، ولی اکنون با وجود جمعيت زياد و امکانات فراوان در 
مقابل خصم متجاوز اين قدر ضعف و ناتوانی از خود نشان می دهند؟! اگر به ايمان و قوه 
اليزال الهی اتکا نماييم، می توانيم همان عظمت صدر اسالم را اعاده کنيم. در صورتی که 
حق را در جامعه اسالمی پياده کنيم و مصداق جاء الحق عملی گردد، ديگر جايی برای 

باطل و اهل ضاللت نخواهد بود21
هنگامی که تماس مّلت های مسلمان احکام الهی و اخالقی و فرامين قرآنی را مورد 
و  داشت  نخواهد  را  فرهنگی  مرزهای  به  دهند، دشمن جرئت رخنه  قرار  توجه جّدی 
هجوم همه جانبه آنان بی اثر می گردد. اگر اجنبی خواسته توطئه کند و تجاوز نمايد، بايد 
اين گونه  آنان را خنثی سازند.  فرق و مذاهب اسالمی همصدا گردند و نقشه های شوم 
نبود که مرحوم بادکوبه ای در سخنرانی ها و بحث های خود، صرفًا هشدار دهد و به سخن 
گفتن در اين باره اکتفا نمايد؛ بلکه با قلم و قدم و حتی صرف اموال و تحمل سختی های 
فراوان، در فکر ترقی و اتحاد مسلمانان بود و تا اندازه ای هم در اين مسير موفقيت ها و 

کاميابی هايی به دست آورد.22

توجه به خودکفایی و استفاده از تولیدات بومی

تحريم کاالها و اجناس دو ابرقدرت متجاوز آن زمان يعنی روس و انگليس و ترويج 
اجناس اسالمی و بومی و حمايت از توليدات و مصنوعات مسلمانان، از اموری بود که 
شيخ محمدرحيم بادکوبه ای بر آنها تاکيد و اصرار داشت و خود در اين امر خود پيش قدم 
گرديد و صدمات جانی و مالی بسياری را نيز در اين راه متحمل گرديد؛ زيرا عقيده داشت 
از اين رهگذر استقالل جامعه اسالمی حفظ می گردد و دشمن از تعدی جابرانه و تخّطی 
ظالمانه خود دست برمی دارد. بارها هشدار می داد ايرانيان غيور نبايد اجازه دهند کسی 
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کااليی از اجانب ابتياع نموده، از اين طريق به آنان کمک کرده تا استقالل، عزت و عظمت 
اين مبالغ را صرف تهيه  نمايند؛ زيرا دشمنان اسالم و مسلمين  ملت مسلمان را تهديد 
سالح و تجهيزات جنگی و نظامی می نمايند و قشون خود را روانه کشورهای اسالمی 
نموده و از خون جوانان، خاک وطن مومنين را گلگون می کنند. به عالوه وقتی مردم به 
اجناس و امتعه بومی روی آوردند، توليد ملی مورد حمايت قرار می گيرد و صاحبان حرف 
و مشاغل و مولدان مصنوعات دلگرم می شوند و چنين روندی اقتصاد خودکفای مسلمين 

را شکوفا می سازد.23
و  مقدمه  را  ابرقدرت ها  به  اقتصادی  وابستگی های  که  بادکوبه ای  مرحوم  واقع  در 
زمينه ساز اسارت سياسی مسلمين در چنگال استعمار می دانست، لحظه ای از اين برنامه 
غافل نبود. غيرت دينی و حميت مذهبی او هرگز نمی پذيرف که اّمت اسالمی را در عرصه 
توليد، تجارت و معرف محتاج و وابسته به اجانب ببيند؛ آن هم غارتگرانی که مواد خام 
از کشورهای اسالمی ربوده و سپس کاالهايی  نازل  اندک و  بهايی  به  را خروار خروار 
تهيه شده از همان مواد را با بهايی گزاف به خودشان می فروشند. آيت   اهلّل العظمی سيد 
بود، در  آگاه  ايشان در ترويج مصنوعات مسلمانان  از تالش های  محمدکاظم يزدی که 

دست خطی خطاب به وی نوشته است:

خداوند عالم بر توفیقات و تأثیرات شما و هر کس دیگر که در ترویج ملبوسات 
بیافزاید. در این زمان که دول خارجه، به  و صنایع اسالمیه مجّدانه ساعی باشد، 
انواع حیل، رشته کسب و صنعت و تجارت را که مایه عزت و منشأ ثروت است، 
از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده اند و قتل خون در مجاری عروق 
ایشان راسخ و نافذ شده و مشغل اهل اسالم به تدریج منحصر به بیع و شراء اجناس 
و  ابریشم  پشم،  پنبه،  قبیل  از  اجناس  مواد  اکثر  با آن  که  است،  خارجه گردیده 
خاک چینی و غیره به َثمن بَْخس از بالد مسلمین جلب می کنند و به الوان متعدده 
و اشکال مختلفه به اعلی القیم در بازار مسلمین به فروش می رود، مناسب است 
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مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه 
بنمایند و به تأییدات ربّانیه از ُذّل فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگی کفار و 
تشتت در بالد کفر برهند. این احقر که از بدو عمر تاکنون اغلب اوقات، لباسم از 
منسوجات دارالعباده [یزد] بوده، مکرراً به برادران ایمانی توصیه نموده و گفته ام 
لباسی که از ابتدای زرع ماده آن، تا َعْزل )ریسندگی( و نسج )بافندگی( و رنگ 
آنها با کلمه طیبه ال اله ااّل اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل انجام شود و جمعی 
از مسلمین از آن منتفع شوند، که قماش های کم  دوام خارجه کجا. چند ماه قبل 
شرحی در جواب استفتای شخصی تهرانی، وجوه متعدد در رجحان آن، شرعا و 
اشرف کرباس  نجف  و طالب  علما  بحمداهلل  که  اکنون  نوشته ام.و  عرفًا  و  عقال 
اسالمی را پوشیده، امیدوارم اخوان مؤمنین اقتدا و تأسی به رؤسای ملت )علما و 
مراجع تقلید( نموده برحسب غیرت اسالمیت [تا آن جا که امکان دارد] اقتصار 
به همان ملبوسات اسالمی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است 
اکتفا به مصنوعات اسالمی نموده و در ملبس و مطعم و مسلک )پوشاک، خوراک 
و آداب و رسوم( خود از شباهت به کفار بپرهیزند؛ چنان که در اخبار شریفه از 
آن نهی شده است؛ بلکه تمام افعال، اعمال و اخالق خود را اسالمی نمایند تا ُکلیتًا 
ممتاز و در صورت و معنا به هیچ وجه به کفار شباهتی نداشته باشند. ان شاءاهلل 
تعالی متدینین تجار هم بعد از این، اجناس خارجه را به بالد اسالمیه جلب نکنند 
تا این یک مشت به کسب و کار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرقه آنان بدل به 

اجتماع [گردد]، به قلیل زمانی که نتایج حسنه آن را مشاهده کنند.24

برنتابیدن استبداد و استعمار

ايران آشنايی کافی  اقتصادی  با مسائل سياسی، فرهنگی و  بادکوبه ای که  ثقةاالسالم 
داشت، از اين که رژيم های خودکامه و جفاگستر بر اين قلمرو حکمرانی می کردند و از 
يک سو به اقشار مسلمان ستم می نمودند و از جانب ديگر زمينه های نفوذ بيگانگان را 
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در اين مرز و بوم فراهم می ساختند، به شدت رنج می برد و همواره هشدار می داد که 
ُ لِْلَكاِفِریَن َعىَل اْلُْؤِمننَِی َسبِیاًل{25 و مدارک  چرا برخالف آيه قرآن که می فرمايد: }َوَلْن جْیَعَل اهللَّ
روايی که از آنها قاعده نفی سبيل به دست می آيد، حاکمان کشور ايران اجازه  می دهند 
دشمنان بر کشوری اسالمی استيال يابند؟! چرا با وجود آن که هر معامله و رابطه ای که 
موجب گردد غيرمسلمان بر مسلمين سلطه پيدا کنند، حرام است، حّکام اين سرزمين به 
فکر تأمين منافع شخصی افتاده اند و به اجانب تحت عنوان قراردادهايی شوم امتيازاتی 
آنها قادر خواهند بود بر منافع فرهنگی، ثروت های  اين معاهدات  می دهند که براساس 

طبيعی و ذخاير اقتصادی تسلط يابند و برای غارت آنها با يکديگر به رقابت بپردازند؟!
به  گوناگون  امتيازات  دادن  و  درباريان  فساد  و  طمع ورزی  قاجار،  حکومت  ضعف 
دولت های استعماری و نيز حمايت دول بيگانه از پادشاهان مستبد، رفته رفته احساسات 
ملی را جريحه دار کرد. آموز های دينی همچون امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی، 
دفع ظلم و حفظ عزت، آنان را بر آن داشت که در برابر اين فجايع احساس تکليف کنند. 
ارتباط مردم با علما و فقها زمينه پيدايش حرکتی فکری و فرهنگی به رهبری روحانيت 

را فراهم ساخت.26 
با گسترش نارضايتی های آحاد مردم، قيام مشروطه رقم زده شد که در آن همه مردم با 
دخالت و هدايت فقها و علمای شيعه، در مقام مقابله با دولت استبدادی قاجار برآمدند و 
خواستار رفع ظلم و تعدی کارگزاران و شاهزادگان، تأسيس عدالتخانه، حاکميت مشروطه، 
قانون اساسی و مجلس شورای ملی گرديدند. شيخ محمدرحيم بادکوبه ای با اين جنبش 
مردمی که به رهبری علما صورت گرفت، همگامی و همراهی داشت و در حمايت از آن 
لحظه ای غفلت نمی نمود. خدمات او در اين راستا  چنان برجسته و مؤثر بود که از او به 
عنوان مجاهد در تأئيد مشروطه و نشر عدالت نام برده اند و مجتهدان، متفکران و تحليل گران 
مطبوعات آن عصر خدمات صادقانه و مساعدت فداکارانه ايشان را با مسلمانان ايرانی در 
راه تحصيل عدالت، ُحريت، رهايی از ستم و مسلط و حفظ استقالل ايران ستوده اند و حتی 
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برخی اعتراف کرده اند که تالش های ايشان  چنان گسترده و ارزشمند است که ما از وصف 
و شرح آنها ناتوان هستيم. بعضی تصريح نموده اند که پس از آيات عظام آخوند خراسانی و 
شيخ عبداهلّل مازندرانی نام بادکوبه ای در پشتيبانی از جنبش ضد استبدادی ايران و اقداماتش 

در تأمين آزادی جامعه ايران، درخشندگی ويژه ای دارد.27 
آخوند خراسانی در دست خطی خاطرنشان نموده است:

 مرّوج شریعت سید المرسلین عادل باورع و شریعتمدار آقای آقامیرزا محمدرحیم 
بادکوبه ای بذل جهد و مال مصرف هّمت در استحکام اساس قوام مشروطه و اتفاق 

مبادی حریت شرعیه نموده است.28

سرانجام مظفرالدين شاه قاجار اعالم کرد که به تقاضاهای مردم درباره برکناری عين 
ايجاد  تهران،  به  قم  از  مهاجران  بازگشت  برای  زمينه  کردن  فراهم  صدرات،  از  الدوله 
عدالت خانه و تشکيل دارالشورا عمل خواهد کرد. وی فرمان تشکيل مجلس شورای ملی 
را در 14 مرداد 1285ش صادر نمود و عده ای از سياستمداران مشروطه خواه به تدوين 
فرزندش   1258 دی   28 در  مظفرالدين   شاه  درگذشت  با  اما  پرداختند.29  اساسی  قانون 
محمدعلی شاه روی کار آمد. او که شاهی خودکامه بود و مردم را برده خود تلقی می کرد 
و آنان را برای مشارکت در امور سياسی اجتماعی اليق نمی دانست، به قانون اساسی و 
مجلس شورا رضايت نمی داد و نزاعش با نمايندگان مجلس آغاز گرديد و سرانجام آن 
را به توپ بست و از آن پس رهبری مشروطه آيات محترم سيد محمد طباطبائی و سيد 
تبعيد  و  گرفتند  قرار  شکنجه  مورد  و  دستگير  روسی  قزاق های  توسط  بهبهانی  عبداهلل 

گرديدند و بدين گونه دوباره استبداد حاکم گرديد.30 
همدستی محمدعلی شاه قاجار با سربازان روسيه تزاری در سرکوب کردن حرکت 
آزادی خواهی ايرانيان، علمای نجف و برخی روحانيان اين ديار را در موضعی نگران کننده 
عليه  را  خود  مبارزات  ديد،  را  وضع  اين  وقتی  بادکوبه ای  محمدرحيم  ميرزا  داد.  قرار 
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استبداد  از  حمايت  در  را  زورگو  دولت  اين  سياست های  و  کرد  آغاز  روس  متجاوزان 
قاجار و اشغال ايران و غارت منافع اين سرزمين محکوم نمود. همين مخالفت های وی 
با استعمارگران روس و انگليس موجب گرديد که کارگزاران روس و بريتانيا عليه وی به 
کارشکنی بپردازند و شايعات و اتهاماتی را درباره اش رواج دهند؛ اما او از مواضع خود 
درباره نفوذ اجانب در کشورهای اسالمی دست برنداشت و برای تحريم کاالها و اجناس 

روسی تالش وافری انجام داد. در يکی از جرايد آن عصر آمده بود:

در  مهمی  شخصیت  بادکوبه ای  مرحومه  بصیرت  با  مسلمانان  تصدیق  به  امروز   
پیشرفت مقاصد مشروطه و نفی سلطه بیگانگان شناخته شده است. به همین دلیل 
دولت روس از وجود این شخص بزرگوار خائف است و کنسول روس که در 
بغداد مستقر بود، برای تیره ساختن رابطه علمای نجف با وی، مکاتباتی با مشاهیر 
این دیار مقدس داشته و از روی حیله گری نوشته است من برای حفظ حقوق زوار 
آمده ام و مقصد بنده و شما یکی است و مدتی است اوصاف شما علما به گوش من 
رسیده است و می خواهم شرفیاب گردم و درک حضورتان را بنمایم که تاکنون 

اجابت نگردیده است.31

روس و انگليس چنان مقتضی ديدند که امور سياسی و اجتماعی ايران را با توافق و 
همکاری يکديگر تحت کنترل و نظارت داشته باشند و تصميم گرفتند مشروطه ای روی 
کار آيد که هدف آنان را تأمين کند و انقالب واقعی مردم را به زوال ببرد؛ اما مبارزات 
پی گيری که از جانب علما و روحانيان نجف بر ضد دخالت بيگانگان در امور ايران و 
حکومت استبدادی محمدعلی شاه در جريان بود، موضع اين دو دولت استعماری را مورد 
تهديد قرار داد. آشفتگی اين ابرقدرت های ستمگر و زورگو موقعی افزايش يافت که در 
جمادی االول 1328ق متوجه شدند علمای نجف اشرف به عنوان اعتراض می خواهند به 

سوی ايران حرکت کنند.32
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شيخ  روس،  قشون  اخراج  منظور  به  کاظمين  به  نجف  از  علما  هجرت  جريان  در 
برای  او  بود.  اين حرکت  برنامه ريزان  از  و  زمره طاليه داران  در  بادکوبه ای  محمدرحيم 
فراهم نمودن مقدمات چنين سفر سرنوشت سازی، با قلم و قدم تالش های موثری انجام 
داد.33 در مکتوبی که فقها و مجتهدين حوزه نجف اشرف در دفاع از اين روحانی مبارز 

نوشته اند، به تالش های ضداستبدادی و استعماری او اشاره گرديده است:

و صدور  انگلیس  و  امتعه روس  نمودن  موقوف  در  بادکوبه ای  محمدرحیم  شیخ 
اوامر احکام حضرات آیات عظام و حجج  االسالم در قوام اساس مشروطه از همه 
جانی  و صدمات  مالی  خسارت  چقدر  عالی  مقصد  این  پیشرفت  در  و  پیش قدم 
متحمل گردیده و به نحوی از خود حرارت و اقدامات ظاهر کرده که محکوم و 
مبغوض دولت روس و مورد اعتراضات شدید کنسول روس مقیم بغداد گشته و از 

معاودت وی به وطن اصلی خود )بادکوبه( ممنوع گردیده است.

هنگامی که روس ها گنبد مطهر رضوی را به توپ بستند، در روزهای دهم تا دوازهم 
ربيع الثانی 1331 تمام علما و طالب درس و بحث را تعطيل و به مناسبت وقوع اين فاجعه 
به اقامه عزا پرداختند. در مدارس نجف اشرف اجتماع نمودند و در خطابه های افشاگرانه 
و جان سوزی اين رويداد تلخ را تذکر می دادند و به ايران هم اکيداً مرقوم نمودند که در 
تمام سنوات، آن سه روز را همچون ايام سوگواری های محرم بدانند و به برپايی مجالس 
ماتم اقدام نمايند. در اين برنامه ها فعاليت های مستمر و پی گير مرحوم شيخ محمدرحيم 

بادکوبه ای کاماًل مشهود بود. در يکی از جرايد آن ايام چنين درج گرديده است: 

بهترین اقدامات اخیر آقایان حجج االسالم به سعی و اهتمام عده ای از انسان های خدوم، 
از جمله مرحوم باکویی تعطیل مدارس و دروس و مساجد در روزهای یازدهم تا 
سیزدهم ربیع الثانی و برپا داشتن مراسم عزای حضرت ثامن االئمه: است که موافق 
با ایامی است که روس متجاوز در مشهد مقدس حرم مطهر منور امام غریب7 را 
به توپ بست. خیلی مسئله عزاداری این سه روزه و روضه خوانی و تشویق مردم به 
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عزاداری اسباب شکوه اسالم و تنفر عامه از روس باشد. همچنین حضرات حجج االسالم 
مقرر داشتند که هر ساله همچون عاشورا این عزا برپا کنند.34

آتش رشك و تیر  تهمت

به رغم آن که شيخ ميرزا محمدرحيم بادکوبه ای به منظور اقتدار و عزت جوامع و ملل 
اسالمی و حريت و عدالت خواهی مسلمانان ايران و نيز سعادت و ترقی فکری و علمی 
فرزندان شيعيان در عتبات عراق و مقاومت در برابر استعمارگران و جرثومه های استبداد، 
 کارنامه زّرينی از خود به يادگار نهاده است و خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی وی 
مورد توجه و حمايت و تحسين علما، روحانيان، مؤمنين و خيّرين ايران و عراق قرار 
گرفته است، متاسفانه در زمان حياتش زير فشار افرادی تنگ نظر و تنگ مايه قرار گرفت 
و رشک ورزان و کوتاه فکران می کوشيدند تا با شايعه پراکنی و اتهامات بی اساس سيمای 

او را مشوش نشان بدهند.
هنگامی تير تهمت ها به سوی ايشان شليک گرديد که حاميان استبداد قاجار با شگردهای 
خاصی، خواستند در هيأت علمی نجف اشرف اختالل به وجود آورند. از جمله اين که 
ميرزا ابوالقاسم امام  جمعه در نجف اشرف مستقر گرديد و کوشيد تا در ميان اعضای اين 
هيأت علمی اختالف و تشتت به وجود آورد. اين شخص که در زمان اوج گيری جنبش 
مشروطه از دستگاه قاجار و کارگزاران مستبد حمايت می کرد، شکوه الدوله، دختر هشتم 
مظفرالدين شاه را به عقد ازدواج خود درآورده بود. هنگامی که مردم برای شکايت و 
دادخواهی در مسجد شاه تهران اجتماع کرده بودند و اولين زمزمه عدالت خواهی که منجر 
به انقالب مشروطه گرديد در آن جا شکل گرفت، ابوالقاسم امام  جمعه که داماد شاه بود، 
به اشاره عين الدوله صدر اعظم مستبد، متحصنين و معترضين اجتماع کرده در اين مسجد 
پناهنده شدند. پس  را پراکنده ساخت. به همين دليل علما به حرم حضرت عبدالعظيم 
از آن  که تهران فتح گرديد و محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد، ميرزا ابوالقاسم تحت 
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حمايت روس ها قرار گرفت.35
ميرزا ابوالقاسم امام  جمعه که از سمت خود معزول گرديده بود، شرايط را در نجف 
در آخر هم  دادند.  استعفا  اعضای هيأت علميه  برخی  که  داد  به گونه ای سامان  اشرف 
جناب بادکوبه ای از سمت خود که رياست اين هيأت بود کناره گيری نمود. اگرچه ديگر 
در  ابوالقاسم  ميرزا  حاميان  از  عده ای  متأسفانه  اما  نکردند،  قبول  را  استعفای وی  اعضا 
اين تشکيالت نفوذ کردند و به نام هيأت علمای نجف اشرف از خود موضع گيری های 

غيراصولی نشان دادند. 
سرانجام مسائلی به وقوع پيوست که کارگزاران دولت اسالمی حاکم بر عراق او را 
از اين سرزمين اخراج نمودند؛ کما اين که مجلس شورای ملی ايران نيز او را از کشور 
بيرون رانده بودند. طرفداران امام  جمعه شايعه کرده بودند که حاج ميرزا محمدرحيم باعث 
اخراج وی گرديده است و شبانه روز با نشر شايعات و سخنان کذب در صدد تضييع اين 
روحانی خدوم و مبارز برآمدند. اما نتيجه ترويج چنين اکاذيبی معکوس گرديد و اسباب 
از او قيام نمودند.  ايران و قفقاز در حمايت  ترقی وی فراهم آمد و بزرگانی از عراق، 
سرانجام ميرزا محمدرحيم را متهم به خبرچينی برای روسيه نمودند و آن را انتشار دادند؛ 
در حالی که چند روز قبل از مطرح کردن چنين تهمتی هنگامی که بنا شد با تحريک ميرزا 
ابوالقاسم اسباب جلب او را فراهم نمايند، دائمًا برای کنسول روس در بغداد از طريق نامه 
و تلگراف، گزارش می دادند که وجود اين عالم بادکوبه ای برای سياست های دولت روس، 

در نجف اشرف ضرر دارد و بايد او را دستگير کنيد. 
اين در حالی بود  که عموم اهالی نجف اشرف به ويژه عما و حجج اسالم اين واقعيت 
را در نظر داشتند که حاج ميرزا محمدرحيم به واسطه شدت اقداماتش در ماجرای خيزش 
مشروطه ايران مکّرر مورد اعتراض کنسول روس و انگليس که در بغداد مستقر بودند، 
همچنين  شناخت.  محکوم  و  مقصر  را  ايشان  قاجار(  )دستگاه  ايران  دولت  و  واقع شد 
هنگام حرکت علمای عتبات برای اخراج قشون روس از ايران، او در صدر هيأت علميه 



شماره26،  بهار 1395
93

نجف اشرف عازم کاظمين گرديد تا همراه فقها و مجتهدان به ايران برود. با اين وصف 
آيا می شود او را راپورتچی روس معرفی کرد و آيا سزای اعمال پسنديده اين مرد خدا آن 

بود که چنين دروغ ها و افتراهايی بر ايشان ببندند؟!36
فرد ديگری که عليه مرحوم بادکوبه ای، تبليغات منفی به راه انداخت و در صدد بود تا 
اين انسان مقاوم و خادم امت اسالمی را از صحنه های فرهنگی اجتماعی حذف کند، حاج 
مال ضياء  الدين نايب   الصدر می باشد. وی عالوه بر جنبه دينی و برخورداری از تحصيالت 
حوزوی، از نظر تمکن مالی و موقعيت اجتماعی و سياسی نيز بسيار بانفوذ بوده است. 
گرديدن  مصون  منظور  به  مشروطه   قضايای  در  ايشان  که  دارند  تصريح  منابع  پاره ای 
عتبات  به  را  خود  و  شد  خارج  ايران  از  مخفيانه  مبارز،  نيروهای  و  انقالبيون  گزند  از 
عاليات رساند و مدتی در نجف اشرف ماندگار شد و در آن جا چون قدرت مقاومت در 
به تخريب شخصيت حاج  نداشت،  را  مازندرانی  برابر آخوند خراسانی و شيخ عبداهلل 
محمدرحيم بادکوبه ای پرداخت و برای او دردسرهايی ايجاد کرد که او نيز به سرنوشت 

ابوالقاسم امام  جمعه دچار گرديد و از عتبات عراق اخراج گرديد.37
نمودن  مخدوش  برای  تالش  و  محمدرحيم  ميرزا  حاج  عليه  رشک آلود  حرکات 
شخصيت وی هنگامی شدت گرفت که ايشان به سفر حج مشرف گرديد. همين که از 
عراق بدان صوب حرکت نمود، بی درنگ در هر مکان و موقعيتی کارگزاران دولت اسالمی 
عثمانی، مشايخ عرب، علمای مصر، مشاهير سوريه و معارف مسلمانان اين صفحات در 
درک محضرش از همديگر سبقت می گرفتند. اين نفوذ و اشتهار برای افراد حسودی که 
می خواستند آفتاب را به گل اندود کنند، قابل تحمل نبود؛ لذا نيرنگ خود را به کار گرفتند 
و زبان به سعايت او گشودند. برخی خطوط مجعول و دارای امضاهای موهوم به اطراف 
و اکناف فرستادند که شايد به مقام محترمش وهنی آورند. در واقع عدم حضور مرحوم 
بادکوبه ای در عراق برای اهل نفاق و شقاق موقعيت مناسبی به وجود آورد و چون ميدان 
را خالی ديدند، بنای کذب، افترا و غيبت را گذاردند؛ در حالی که او از هرگونه غرض مبرا 
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بود. اين واقعيت هنگامی آشکار گرديد که ايشان از سفر حج بازگشت. در گزارش های 
خبری آن عصر آمده بود:

وقتی آن جناب در 15 ربیع االول 1328 از طریق بغداد از مکه مراجعت می نمود، 
عموم اقشار مردم خصوصا هیأت علمیه نجف اشرف که او ریاست بر همه آنان 
داشت، بعضی ها تا کربال و کاظمین به استقبال رفته بودند. آن مرحوم به سالمتی 
وارد نجف اشرف گردید و از جانب آیات عظام نجف اشرف و بزرگان حوزه این 

دیار آنچه الزمه تکریم و احترام بود، منظور گردید.38

هنگام يورش انگليسی ها به سرزمين عراق، در جريان جنگ بين  الملل اول ثقة  االسالم 
ميرزا مهدی خراسانی )1292 ـ 1364ق( برای استقالل اين کشور و رهايی عتبات عراق 
از سلطه بريتانيا اهتمام ورزيد. ايشان در ستيز با ستمگران و بيگانگان با شيخ محمدرحيم 
بادکوبه ای همگام و همراه بود. هنگامی که بادکوبه ای مکتب مرتضوی را در نجف اشرف 
بنيان نهاد، ميرزا مهدی کمک قابل توجهی به اين مکان آموزشی و دينی نمود. با ارتحال 
آخوند خراسانی در بيستم ذی   حجه 1329 مرحوم بادکوبه ای در برپايی مراسم سوگ و 
ماتم برای اين فقيه آگاه با بازماندگانش همکاری داشت و خود در مکتب مرتضوی بدين 
مناسبت مجلس ختمی برگزار کرد در محضر علما و فقها و حجج اسالم و اقشار گوناگون 
نجف اشرف خطابه ای  سوزناک ايراد نمود که حضرات مستمعين را متأثر و متألم نمود. 
اين مراسم حضور داشت، تسليت و  ميرزا مهدی که در  آقا  به  را  اين ضايعه  همچنين 

تعزيت گفت.
هم  بر  خراسانی  اهلل زاده  آيت  با  را  بادکوبه ای  مرحوم  رابطه  کردند  تالش  مخالفان 
زنند. آنان نزد شيخ محمدرحيم می آمدند و می گفتند آقاميرزا مهدی مبلغی از فالن مستبد 
گرفت و مهر آخوند خراسانی را به نوشته او زد! تمام فکر اين مخالفان تضييع اين دو 
بزرگوار بود. در همان روزگار ثقة  االسالم بادکوبه ای وقتی آيت  اهلل زاده را مالقات می نمود، 
به تلميح می گفت: چنين اتهاماتی را درباره شما مطرح کرده اند و آيت  اهلل زاده می گفت: 
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تمام اين ها کذب محض است. بعد که از اين راه موفقيتی به دست نياوردند، شبنامه عليه 
فرزند آخوند خراسانی تهيه می کردند و شايعه می کردند کار بادکوبه ای است. به تدريج 
افکندند و هيأت علميه را عليه  انسجام علما حريق  اتحاد و  فتنه انگيزان در خرمن  اين 
شيخ محمدرحيم برانگيختند؛ لکن اثری نبخشيد. در حالی که اين افراد معلوم الحال از 
از  را  ايشان  هم  بادکوبه  ای  آقای  و  می ديدند  فرهنگی  و  مادی  آيت اهلل زاده حمايت های 

کمک های خود بهره مند می ساخت، به افشاندن بذر شقاق و نفاق اصرار داشتند.
به تدريج که رفتار مذموم و مکروه آنان افشا گرديد، شيخ قفقازی برای حفظ آبرو و شرافت 
آنان اين فضايح را آشکار ننمود و قول داد و سوگند ياد کرد که خطاهای ايشان را فاش ننمايد؛ 

ولی بين خودشان اختالف به وجود آمد و فضايح يکديگر را شهره نجف نمودند.39

دفاع علمای حوزه نجف اشرف از مرحوم بادکوبه ای

در اين ميان علمای حوزه نجف به دفاع از وی قيام کردند. نشريه »خير الکالم« نوشت: 

چندین مکتوب به خط و ُمهر آیات محترم و حجج االسالم در تمجید و تحسین 
و محاسن اقدامات آقای بادکوبه ای به دفتر این جریده رسیده است. علی هذا ما 
ساحت شرافت او را از این تهمت ها و افتراها دور و بلکه قریب به محال می دانیم. 
آنچه که مایه شگفتی و حیرت متأمل دقیق النظر است این است که در نشریه ای 
صراحتا مرقوم نموده اند که هیأت علمیه نجف اشرف این شخصیت را در ماه ربیع 
الثانی 1328 از این هیأت اخراج نموده اند. با آن که رقعه هیأت مذکور که استعفای 

این وجود محترم را نپذیرفته اند، ماه جمادی االول است!40

در مکتوب آيات مکرم و حجج االسالم حوزه نجف اشرف خطاب به مدير يکی از 
جرايد وقت چنين درج گرديده است: 

ما خادمان اسالم و مسلمین قول واحداً حضرت احدیت، رسول اکرمش و ائمه هدی: 
را شاهد قرار داده، قسم یاد می نماییم تمامی آن نسبت ها در سؤال و جواب جعلی که 
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درباره آن جناب درج شده، کذب صریح و بهتان عظیم است. ساحت اسالم دوستی و 
وطن خواهی این شخص محترم که مراتب خدمت و زحماتش پیش همه به خوبی 
واضح گردیده، از این گونه نسبت های ناشایست و حرف های مزخرف منزه است. چطور 
وجدان قبول می کند که نسبت افساد و خیانت به جناب ایشان داده شود؟! بلکه قضیه 
برعکس است. فساد و خیانت را آنان کردند که مانع از حرکت حضرات حجج اسالم 
به طرف کاظمین گردیدند. اگر بنا باشد امثال این وجود محترم که هزار و یک خدمات 
صادقانه انجام داده است، ُمفسد و خائن باشد، باید در دنیا آدم صحیح مصداق نداشته یا 
ما معنای آن را نفهمیده ایم. چند نفری که از رفقای قدیم میرزا ابوالقاسم امام جمعه بودند 
به اسم هیأت علمیه خواستند قبایح اعمال سابقه ایشان را تصحیح کنند. جناب آقای 
بادکوبه ای و جمع دیگری بر این نکته ملتفت گردیده، در مقام جلوگیری از این خیانت 
بزرگ برآمدند و طرفداران امام جمعه به مقصود نرسیدند. از این جهت همین اشخاص 
مریض به دستیاری امام  جمعه موجبات فتنه، نفاق، اختالف و هرج و مرج را مابین اعضای 
هیأت فراهم آوردند. نتیجه این اختالف آن شد که جناب بادکوبه ای استعفا دادند و اکثر 
اعضای هیأت هم متفرق شد؛ مگر پنج شش نفر از طرفداران ابوالقاسم امام جمعه، و سؤال 
و جواب مندرجه در جریده مجلس هم از نتایج افکار این افراد است. در این گیر و دار 
قضیه جلب امام جمعه از نجف و تبعیدش از عراق بلکه کلیه قلمرو عثمانی اتفاق افتاد. 
طرفدارانش وقوع این قضیه را از آقای بادکوبه ای دانستند، چون از فرقت او زیاده از حّد 
ملول و دل سوختگی داشتند، مجازاتا مشغول فراهم آوردن مقدمات جلب آقای بادکوبه ای 
از نجف اشرف شدند. مکاتبات متعدد به قونسول روس، مقیم بغداد، نوشتند. مضرات 
اقدامات معظم له را در راه آزادی ایران، ترویج البسه اسالمی و تشکیل اتحاد اسالمی 
و اشتراک پروتست سفرای دول در وقت ورود قشون روس به ایران بیان نمودند و 
قونسول روس را در مقام جلب معظم له درآوردند؛ ولی از جهات ارتباط وی با جمعیت 
اتحاد و ترقی و اعیان و اکابر دولت اسالمی عثمانی، باز از نیل به این مقصد محروم شدند. 
عرض شد از مزاق امام جمعه داغ حسرت بر دل داشتند، به این اکتفا نکرده و تشّفی قلب 
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حاصل نشده، دوباره این سؤال و جواب را در جریده مجلس درج نمودند. شما را به خدا 
مسلمانی را تماشا کنید! دیروز به قونسول روس می نویسند که جناب معظم له بادکوبه 
علیه دولت روس حرکت می کند، امروز به تهران می نویسند که او خفیه نویس روس 
است! قباحت و فضاحت صدور این گونه حرکات و تصدیق و تکذیب آن را به وجدان 
طرفداران عالم اسالمیه و انسایت محول نموده، این قدر اکتفا می کنیم. )جمعی از علمای 

حوزه علمیه نجف اشرف(41

و  شايعات  بعضی  مجلس  جريده  در  بودند  پرسيده  تبريزی  علی  سيد  آيت  اهلّل  از 
نسبت های ناشايست از قبيل راپورتچی برای قونسول روس و خيانت و فسادکاری ها در 
امر ملت به عنوان سؤال و جواب درج و منتشر گرديده است که موجب اتهام و تضييع 
مرقوم  را  امر  حقيقت  است  مستدعی  است.  شده  بادکوبه ای  محمدرحيم  شيخ  حقوق 

فرمائيد که رفع اشتباه از عموم مردم بشود. جواب ايشان چنين است:

جناب معظم آقای حاج میرزا محمدرحیم بادکوبی که اولین شخص فعال و خالی از 
شائبه غرض و خدمات اسالمیه اش بر همه ثابت و مسلم است، از هرگونه آالیش 
منزه و مبّرا هستند. چگونه می شود که جناب ایشان با این همه خدمات و زحمات 
متبوعه خود  پیش دولت  اقداماتش  از کثرت  متحمل شده، حتی  العاده که  فوق 
مقصر و محکوم گردیده است، خائن و بدخواه ملت و یا خفیه نویس قونسول روس 
بوده باشد؟! این ها همه کذب و ناشی از اغراض شخصیه مغرضین است. اعاذ باهلل 

من شرور انفسنا. االحقر الجانی. الحاج سید علی تبریزی عفی اهلل عنه.42

وقتی چنين فضای آشفته ای عليه مرحوم بادکوبه ای به وجود آوردند، اقا ميرزا مهدی 
خراسانی به دلجويی از ايشان روی آورد و برای رفع اين غائله کوشيد.43 مرحوم شيخ 
محمدرحيم بادکوبه ای در برابر اين اوضاع و نيز حمايت علما از وی، در نامه ای به يکی 

از جرايد اين   گونه فروتنی نمود و متذکر گرديد: 

چه بسیار اشخاص غیور که محض حفظ دین اسالم و استقالل مملکت اسالمی از 
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بذل هیچ گونه دارایی مضایقه ننموده، مال و عرض و ناموس و جان خود را نثار 
این مقاصد مقدسه کرده اند و ابداً مقایسه نمی توان کرد اقدامات این داعی را به 
زحمات و فداکاری های آن قسم مردمان غیور. احقر تا جان ناقابل خود را در راه 
استقالل مسلمانان نثار نکنم، خدمات سایر امرا را به هیچ وجه قابل ذکر نمی دانم 
و ثانیا که واسطه اشتمال وقایع امروزی نجف که از هر کس ذکری می شود و 
گاهی از داعی هم نام برده می شود، اهالی به گمان های بی اصل افتاده، بلکه نسبت 
از ذوات  به داعی هم می دهند که بعضی مطالب جسارت آمیز را در حق بعضی 
مقدسه من داده ام؛ در صورتی که احترامات و حفظ شئونات آن ذوات را جزء 
عقیده مذهبی خود می دانم، چگونه برخالف عقیده رفتار می کنم؟! عالوه بر این ها 
وقتی اخراج امام جمعه تهرانی را از احقر توّهم نمودند، بعضی اشخاص مغرض و 
هواپرست که انتظار وقت را داشتند، در مقام سعایت در حق این داعی برآمدند، 
سبب زحمت شده اند. در این صورت مستدعی چنانم که مکتوبات وارده از نجف، 
همه چه از علمای اعالم و اهالی یا مخبرین که به اداره می رسد، آنچه از خیر و 
شر راجع به این داعی است، درج نفرمایید و اگر در چک و اصالح لوایح وارده از 
نجف اشرف و مکاتب اداره هر چه نوشته اند ناچار از انتشار دانید، باز مستدعی ام 
اگر نام مرا دیدید، نسیا منسیًا گرفته، حک نمائید؛ بلکه رفع خیال بشود و داعی 
به کار خود باشم. ایام توفیق و خدمت برده ام )االحقر محمدرحیم بلبله بادکوبه(.44

از زمان ارتحال مرحوم بادکوبه ای اطالع دقيق و مستندی به دست نيامد؛ ولی قرائن و 
شواهدی نشان می دهد که وی در دهه چهارم نيمه اول قرن سيزدهم هجری رحلت نموده 
و پيکرش پس از تشييع باشکوه با حضور علما، روحانيان، مجاورين و زائرين حرم علوی 
ايشان  نظر می رسد فرزندان  به  امير مؤمنان× دفن گريده است.  در جوار آستان مقدس 
همچنان با علمای نجف اشرف در ارتباط بوده اند. نامه ای از آخوند خراسانی خطاب به 
علما و اشراف اروميه ذيل اسنادی درباره هجوم روس و انگليس به ايران درج گرديده که 
توسط حاج علی، فرزند حاج محمدرحيم ارسال گرديده که گويای روابط اين خاندان با 

علمای عراق و عتبات از يک سو و علمای ايران از سوی ديگر است.45
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