سيماي مؤسس هيأت علمی و
مکتب مرتضوي نجف اشرف

غالمرضا گليزواره

(فرازهایىازحیاتعلمى،فرهنگىواجتماعىثقةاالسالمحاجمیرزامحمدرحیمبادكوبهاى)
چکیده
میرزا رحیم بادکوبهای در نیمه دوم سده سیزدهم هجری به دنیا آمد و پس از گذراندن مراحل

آغازین تحصیل در حوزه علمیه باکو ،به منظور بهرهمندی از علمای بزرگ روزگار خود ،رهسپار عتبات
ّ
عبدالل
شد و در حوزه علمیه نجف اشرف ،محضر استادانی همچون آخوند مال محمدكاظم خراسانى ،شیخ

مازندرانى ،حاج میرزا حسین خلیلى تهرانى رازى و آیت ّ
الل سید محمدكاظم یزدى را درک کرد.

شیخ بادکوبهای در نجف اشرف ،هیئت علمیه نجف ،متشکل از  25تن از علما وفقهای این شهر را

سامان داد که افزون بر مسائل فقهی و علمی ،در قضایای سیاسی و اجتماعی همچون مشروطهخواهى در

ایران نیزموضعگیرى میکردند.

بادکوبهای در نجف اشرف ،مکتب مرتضوی را به منظور آگاهسازی جامعه اسالمی بنیان نهاد و با قلم و

قدم خویش در راستای وحدت اسالمی و تقریب مذاهب گام برداشت .او که تاب استعمار دولتهای روس

و انگلیس را نداشت ،وابستگی اقتصادى به ابرقدرتها را زمینهساز اسارت سیاسى مسلمانان در چنگال
استعمار میدانست.

میرزا رحیم در دوران زندگی از تیر حسد و تهمت افراد تنگنظر و فرومایه در امان نبود؛ بهگونهایکه

برخی بداندیشان همواره در سعایت او میکوشیدند.

واژگان کلیدی :میرزا رحیم بادکوبهای ،حوزه علمیه ،نجف اشرف ،هیئت علمیه نجف ،مکتب مرتضوی.
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نشو و نما و تحصیالت
در دهه دوم نیمه دوم قرن سیزدهم هجرى در منطقه بلبله باكو 1در خانوادهای متدین،
كودكى دیده به جهان گشود كه او را محمدرحیم نام نهادند .این طفل تحت تربیت پدرى
خوشخو و پاكسرشت و مادرى پاكدامن دوران كودكى خود را سپرى كرد .والدین و
خویشاوندان در آن زمان متوجه این واقعیت نبودند كه این طفل همچون صدفى حامل
گوهرهاى نفیسى میباشد و از اعماق قرون و اعصار به كرانه ساحل فرهنگ و معارف اهل
بیت فراخوانده میشود و جرعهنوش چشمههاى علم و اندیشه میگردد .به سرعت قلههاى
رفیع علوم معقول و منقول را فتح میكند و بین فرزانگان مكتب علوى به چنان كماالت و
توفیقهایى دست مییابد كه مایه امید و سرافرازى جامعه تشیع میگردد .محمدرحیم ارادت
به خاندان طهارت را در مكتب چنین خانوادهاى آموخت؛ چنانكه شوق به دانشاندوزى
و به گام نهادن در مسیر پارسایى و وارستگى را از آنان آموخت و در واقع اولین مربّیان و
نخستین سازندگان شخصیت اخالقى و انسانى وى ،پدر و مادرش بودند.
گوهر پاك بیاید كه شود قابل فیض

ورنه هر سنگ و گلى لؤلؤ و مرجان نشود

ذ ّره را تا نبود ه ّمت عالى حافظ

طالب چشمه خورشید درخشان نشود

2

محمدرحیم پس از آنكه به شكوفایى باشكوهى رسید و بذر خوبیها و خصال
پسندیده در مزرعه وجودش رویدن گرفت ،در مكتبخانه بادكوبه به فراگیرى مقدمات
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ادبى و دینى پرداخت .مكتبى كه وى در آن آموختن را آغاز كرد ،در مجاورت مسجد
محله بلبله قرار داشت و كار تدریس آن را ّ
ملهایى عهدهدار بودند كه در حوزههاى آن

عصر دروس متداول و متعارف را فراگرفته بودند .در مكتبخانه مزبور قرآن و زبان و
الفباى فارسى و عربى تدریس میشد و عالوه بر این فرهنگ دوزبانه تركى ـ فارسى را نیز
به دانشآموزان آموزش میدادند .آموزش نخست بر اساس روخوانى قرآن كریم و برخى
كتب دینى چون «جامع عباسى» بود ،اما به تدریج متون ادبى همچون گلستان و بوستان
سعدى ،بهارستان جامى و خمسه نظامى از اهمیت ویژهاى برخوردار گردید.

3

محمدرحیم پس از تحصیل در مكتبخانه ،برحسب عالیق درونى و اشتیاقى كه در

اعماق وجودش شعلهور گردیده بود ،بر آن گردید تا در بوستان علمى و معنوى حوزه

علمیه باكو روح و روان خویش را ُمعطر سازد و دل و ذهن را از زالل معارف ناب قرآن

و عترت سیراب کند و در محضر پرفیض بزرگان دین و روحانیانى فاضل و مد ّرسانى
وارسته زانوى ادب و تل ّمذ بر زمین ساید تا درسهاى مقطع مقدماتى و سطح حوزه را به

درستى بیاموزد و آنچه را آموخته است ،چراغ راه خویش قرار دهد و با سوار گردیدن بر
كشتى معرفت و فضیلت ،خود را از گرداب جهالت و غفلت برهاند .جوان بادكوبهاى به

خوبى دریافته بود كه صعود به سوى سپهر كرامتهاى انسانى بدون تحصیل و تهذیب
نفس امكانپذیر نیست و به همین سبب از همان آغاز ،همگام با فراگیرى دانشهاى
حوزوزى ،به تزكیه درون و صفاى باطن توجه داشت و ضمن اینكه افكار و اندیشههاى

خود را با معارف اعتقادى و شرعى میآراست ،با روى آوردن به خصال نیك ،نوافل و

مستحبات و پرهیز از منكرات ،نهال وجود خویش را طراوت ویژهاى بخشید و سرانجام
با چنین رهتوشهاى تصمیم گرفت براى ادامه تحصیل عازم عتبات عراق گردد.

هجرت به نجف اشرف
شیخ محمدرحیم به اشتیاق بهرهمندى از صفا و قداست بارگاه موالى متقیان امیر
مومنان 7و نوشیدن جرعههایى جانبخش از اقیانوس معارف اهلبیت و فقه آل محمد9
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در اواخر قرن سیزدهم هجرى ،راه طوالنى پرمشقت بین قفقاز و عتبات عراق را پیمود
و سرانجام پس از تح ّمل رنجى وافر به كوچههاى پرپیچ و خم ا ّما معطر نجف اشرف
گام نهاده مسرور و شادمان و با شوق فراوان ،پس از اندكى درنگ ،خود را مهیاى زیارت

مضجع و بارگاه حضرت على 7نمود تا خستگى راه و دورى از خانواده و خویشاوندان
را با این حالوت معنوى و ّ
لذت روحانى ترمیم نماید:
بدرقه رهت شود ه ّمت شحنه نجف
حافظ اگر قدم زنى در ره خاندان به صدق

او كه به چنین توفیق مبارك و میمونى دست یافته بود ،در طول مسیر وقتى در معابر
نجف قدم میزد ،شاهد شور و هیجان طالب و جویندگان دانش بود .طلبهها در مساجد،
مدارس و رواقهاى حرم مطهر مشغول فراگیرى علوم اسالمى بودند و عطر دلانگیز
معنویت استادان نامدار و مدرسانى عالیمقام با روحانیت بارگاه نخستین امام شیعیان
عجین گردیده وچنین مزیت مضاعفى در و دیدار شهر را آذین نموده و معطر ساخته بود.
شیخ بادكوبه موفق گردید در حوزه دیار علوى محضر اساتید ذیل را درك كند:
 .1آخوند مال محمدكاظم خراسانى ( 1255ـ 1329ق) :شیخ محمدرحیم این توفیق
را یافت كه در جلسات درس فقهى و اصولى این استاد بزرگ حضور یابد .درس آخوند
خراسانى از این جهت براى وى مفید و پربار بود كه ایشان مختصر ،موجز و در عین حال
متقن و روشن ،بدون سرگشتگى در دریاى پرتالطم و وسیع آراى فقهى و اصولى فقهاى
عالم تشیع تدریس میكرد و پیوسته شاگردان مستعد و خوشفكرى چون این روحانى
بادكوبهاى را یارى مینمود تا تمركز اندیشه خود را حفظ كرده و بدون تشتت فكرى،
در سریعترین زمان عصاره مطالب و جان كالم را دریابند .محمدرحیم باكویى عالوه بر
استفاده علمى و فكرى از حوزه پُربار این مد ّرس وارسته ،از محضر او درس مبارزه ،با

استبداد و استعمار و روحیه ستمستیزى و حضور در عرصههاى سیاسى و اجتماعى را
آموخت.
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4

آخوند خراسانى بارها از این شاگرد شایسته و برجسته خود حمایت كرد و تكاپوهاى

آموزشى ،علمى و همت وافرش را ستود .در دستخطى به قلم این زعیم حوزه نجف،

شیخ محمدرحیم بادكوبى اینگونه وصف گردیده است:

جناب مستطاب افاضت نصاب ،اُسوة العلما والمجتهدین ،قدوة الفقها والمحققین
ظهیر الملّة والدین مروج الشریعة حضرت سید المرسلین آقاى آقامیرزا محمدرحیم

بادكوبه بلبله دام افضاله ،سالهاست كه در این زاویه و محضر اساتید اعالم صرف
وقت و همت در تحصیل مداوم شرعیه و استفاده معارف حقه دینیه و اكمال مراتب
و تهذیب اخالق خود مشغول و الحمدهلل برحسب استعداد فطرى و مجاهدات جمیله
خودشان و ُحسن تائید و توفیق الهى به قصوی درجات علم و عمل نایل و به

اعلى مراتب فضل و ملكات قدسیه زهد و تقوا و احتیاط فایز گردیده [است] .از
بزرگترین حوزه علم بر شرف و حواریین احقرند و عالوه بر حدود و مقام رفیع
شرعى خودشان كه حاوى اصول و جامع منقول و معقول و یومنا هذا سرآمد ارباب
خدام شرع مبین میباشد ...رجاء واثق
فضل و یكى از معارف علماى دین یعنى ّ
از اخوان مؤمنین آنكه نعمت وجود ایشان را مغتنم شمرده و در اعزاز و اكرام و
توقید جناب ایشان كوتاهى ننمایند و همواره از بركات انفاس و افكار صحیحه
ایشان سعادتیاب و بهرهمند بشوند و در انجام خدمات و اجراى اوامر و نواهى
شرعیه ایشان در هر موقع خوددارى نكنند .احكام صادره از ایشان را الزم اتباع
شمارند و هر درجه زحمت و همراهى با ایشان را خدمت بر شریعت ،موجب رضا
و خشنودى صاحب شریعت بدانند.

5

ّ
عبدالل مازندرانى ( 1256ـ 1330ق) :از مراجع تقلید و زعماى حوزه نجف
 .2شیخ

اشرف و در زمره شاگردان برجسته میرزاى رشتى كه پس از رسیدن به مقام اجتهاد ،خود

حوزه درسى تشكیل داد .حاج محمدرحیم بادكوبهاى وقتى در محضر ایشان حاضر شد،
متوجه تض ّلع علمى ،روحیه محققانه ،نكتهسنجى و دقتهاى عالمانهاى این استادش
گردید و عالوه بر استفاده فقهى و بهره بردن از تواناییها و تجارب علمى وى ،تحت تأثیر
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حاالت معنوى ،اخالق و خصال واالى وى قرار گرفت .مبارزات این ُمدرس عالیمقام

علیه دستگاه استبداد قاجار و حمایت گستردهاش از تالشهاى عدالتخواهانه روحانیان

و دیگر اقشار ایرانى و مقاومت فوقالعادهاش علیه تجاوزات اجانب و تهاجم آنان به
سرزمینهاى اسالمى براى شیخ محمدرحیم آنچنان درسآموز و راهگشا بود كه خود
نیز در این عرصههاى سیاسی وارد گردید و در این مسیر تالشهاى توأم با فداكارى از

خود نشان داد.

6

 .3حاج میرزا حسین خلیلى تهرانى رازى ( 1230ـ 1326ق) :این فقیه مبارز ،از
شاگردان شیخ محمدحسن نجفى و شیخ مرتضى انصارى میباشد كه پس از رحلت شیخ
اعظم ،خود حوزه درسى تأسیس كرد كه شاگردان نامورى از آن برخاستند .یكى از آنان
شیخ محمدرحیم بادكوبهاى است كه درس این بزرگوار براى او جاذبهاى خاص داشت؛
چرا كه حاج میرزا حسین تسلط كاملى بر مباحث مطروحه داشت و بر فروع فقهى نیز
احاطهاى شگفت داشت .با بیان رسا و تعابیر نیكو فراگیران را شیفته افكار و اندیشههاى
خود مینمود .خلق و خوى پسندیده این مدرس فقاهت ،متانت ،وقار و در عین حال
فروتنى و لطیفهگوییاش براى شاگردانى چون مرحوم بادكوبهاى ،خود درسى عملى به
شمار میآمد .اهتمام استاد مزبور در عبادات و نوافل ،اعتكافش در دهه آخر ماه رمضان
در مسجد كوفه ،خواندن زیارت عاشورا در بین الطلوعین و نیز پیمودن مسیر نجف تا
كربال با پاى پیاده در ایام زیارات ویژه براى شاگردانى چون شیخ محمدرحیم تحولآفرین
و سازنده بود.

7

 .4آیت اهلل سید محمدكاظم یزدى ( 1248ـ 1337ق) :شیخ محمدرحیم بادكوبى توفیق
حضور در درس فقه و اصول این مرجع عالیقدر را نیز یافت؛ ضمن اینكه مباحث علمى
این جلسه پربار بود ،استاد جامع ،وسیع ،نافع و متقن پرتوافشانى میكرد .با ذكر نكات
اخالقى و مطالب عبرتانگیز در البهالى موضوعات علمى ،جان تشنه فراگیرانى چون
محمدرحیم را سیراب میساخت .بادكوبهاى به وضوح میدید كه بر این حوزه درسى علم
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استوار ،تقواى فوقالعاده ،اخالص و زهد استاد حاكمیت دارد .درس سید بزرگ براى او
از این جهت مزیت داشت كه با تسلطى كامل ،مهارتى تحسینبرانگیز و استدالل قوى به
طرح دیدگاههاى فقهى و اصولى خود میپرداخت و ابواب فقهى را یكى پس از دیگرى
به وجه احسن و شیوهاى آسان تبیین میكرد .بدون بیان دالیل قوى و قانعكننده ،از مفاهیم
و موضوعات عبور نمیكرد .وقتى شاگردان اشكاالت یا سؤاالتى را مطرح میکردند یا
در مثالهاى وى خدشه وارد مینمودند ،با وسعت نظر و سعه صدر ویژهاى به سخنان
آنان گوش میداد؛ آنگاه با وقار و تواضع خاصى به ایرادهاى مطروحه پاسخ میگفت.

8

تأسیس هیأت علمیه نجف اشرف
شیخ بادكوبه پس از رسیدن به كماالت علمى و معنوى ،با كفایت و درایتى كه از خود
بروز داد ،مورد توجه مد ّرسان ،فقها و زعماى حوزه نجف قرار گرفت و حتى به عنوان
یكى از فضالى فعال و بااخالص و مروج معارف دینى و شرعى مشهورد شد و مورد
اعتماد مجتهدان و مؤمنان قرار گرفت .همین ویژگى باعث شد که وى هیأتى متشكل از
 25نفر عالم ،مدرس و فقیه در نجف اشرف تشكیل دهد كه به هیأت علمیه حوزه نجف
اشرف مشهور گردید و خود ریاست این نهاد علمى را عهدهدار شد .در مكتوبى از علما
و فقهاى نجف اشرف آمده است:
جناب مستطاب ناصرالملة والدین اسوة الفقها والمجتهدین ثقةاالسالم آقاى حاج
میرزا محمدرحیم بلبله بادكوبه (دامتبركاته) بعد از تحمل چقدر زحمات هیأتى
از اهل علم در نجف اشرف تشكیل داده و با هزاران مشقت و تحمل خسارت
فوقالعاده از مراكز الزمه دولت اسالمى عثمانى رسمیت هیأت مزبور را تحصیل
كرد و خود ایشان را به عنوان رئیس انتخاب نمودند .مدتى 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 اشتهارى پیدا كرد  ...امروز در هیأت مقدسه
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علماى اعالم و حجج گرام پس از دو كانون دایره اسالمیت یعنى حضرات آیات
ممد اساس
عظام خراسانى و مازندرانى نام آقاى بادكوبهاى در حمایت از اسالم و ّ
ُحریت و استقالل ایران و ارتباط هیأت با اقشار دیگر مردم در شرق و غرب عالم

اسالم در همهجا اشتهار دارد.

9

این هیأت در محورهاى ذیل فعالیت میكرده است:
 .1ایجاد ارتباط بین مؤمنان و شیعیان جهان اسالم با فقها و زعماى نجف.
 .2نشر و توزیع احكام مراجع عظام تقلید و مجتهدان بلندپایه درباره مسائل فقهى،
فرهنگى و سیاسى و ایجاد وحدت رویه در این باره.
 .3ایجاد اتحاد ،وفاق و همبستگى اسالمى بین فرق و مذاهب اسالمى.
 .4موضعگیرى اصولى ،قاطع و جدى در برابر نقشههاى بیگانگان ،عقاید افراد فتنهجو
و تفرقهافكن.
 .5پاسخگویى به پرسشهای فقهى ،استفتائات ،شبهات و برخى ایرادهایى كه عدهاى
مطرح میكردند.
 .6مبارزه با مفاسد و منكرات ،خودسرى حكام و كارگزاران مستبد و حمایت از
عدالتخواهى و استقالل ملل و دول اسالمى.
 .7تشویق مردم مسلمان به استفاده از كاالها ،اجناس و محصوالتى كه توسط مسلمانان
و نیروهاى خودى و بومى تولید میگردد و نهى اقشار جامعه از مصرف متاع و البسه
بیگانگان و كفار.

 .8افشاى جریانهاى فکری ،کالمی و فرقهاى كه در اقیانوس مسلمین تشتت به

وجود میآورند و ضاللت و انحراف آنان چون ُمردابى متعفن براى جهان اسالم خسارات
و لطمات به بار میآورد؛ همچون مبارزه با فرقههاى بابى ،وهابى ،دراویش و صوفیه و

غربزدگان خودباخته.

یكى از علماى واقف به مقتضیات عصر كه نیازهاى شیعیان را مورد ارزیابى دقیقتر
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قرار داده است ،در مكتوبى خطاب به هیأت علمیه نجف اشرف نوشته است:
نوزده شعبان 1328ق از تبریز .خدمت باسعادت هیأت محترم علمیه نجف اشرف،
عرض میشود :كتب فقهیه اغلب به زبان عربى و اكثر از خواندن خاصه فهمیدن
اصطالحات محروم هستند و اهتمامى كه از جانب مقلّدین اساطین بر مسائل عبادات
شدهُ ،عشری از آن با سایر مسائل مصروف نگردیده است .اگر سایر مسائل نیز
مانند عبادات مشروحا و مفص ً
ال با فروع متصوره و ممكن االستیفاء تدوین و طبع
شود ،خیلى اسباب سهولت كار خواهد شد؛ مخصوصا پارهای مسائل علم االبتالء
هست كه غالب ًا محتاج الیه عوام بوده و دائما استفتا مینمایند و اگر فتاوى حجج
االسالم در دست و شیوع علم داشته باشد ،مسائل و مسئول هر دو آسوده خواهند
بود .در این باب آنچه به عقل قاصر میرسد ،این است كه حضرات آیات مدظله
العالى حكم فرمایند كه مسائل متعلقه به مكاسب و قضاء و شهادات و غیره و با
مالحظه شروطى كه عرض خواهد شد ،تدوین و از نظر شریعت مخبر گذرانیده
تصدیق نمایند كه در میانه عموم منتشر شود ،عوام و خواص از آن بهرهمند گردند.

نشریه درةالنجف كه در نجف انتشار مییافت و از كمكهاى آخوند خراسانى به

منظور گسترش آگاهیهاى فرهنگى و سیاسى مجاورین و زائرین حرم رضوى ،برخوردار
بود ،در پاسخ به این پیشنهاد خاطرنشان ساخت الزم است هیأت علمیه حوزه نجف

اشرف به سه قوه مجهز گردد:

 .1قوه تصرف در استنباط فروع مستحدثه از مدارك و تطبیق با قواعد فقهیه؛ به
گونهاى كه با مذاق جمهور فقها مالئمت تامه داشته باشد ،با رعایت و مالحظه
حقوق سیاسى امروز ملك و ملت و اسالم كه چهبسا تجویز و تحریم موضوعى
موجب ضعف اسالم و تقویت كفر گردد؛ چنانكه در سند دخانیه ،استیالى كلمه
انگلیس بر ایران منشاء تحریم دخانیات گردید و نهضت تنباكو به رهبرى میرزاى
شیرازى شكل گرفت.
77

شماره ،26بهار 1395

 .2قوه تتبع كه احاطهاى تام و تمام به جمیع ابواب و فروعات فقهى داشته باشد.
این قوه باید جدا تحت نظارت قوه متصرفه باشد كه مخصوص ًا ملحظ و منظر فقها

را در تذكار فروع در تحت عنوانى تعقیب نماید و پس از جوالن انظار ثاقبه صحت
و سقم ایراد آن را در آن موقع تصدیق فرمایند.
 .3قوه انشاء كه در تقریر و تعبیر از اصالحات فقهیه برحسب تفاهم عصر جدید
در كمال سهولت و سادگى آشنا باشد.

10

در ادامه تصریح شده است كه این ُقوا در موقعى شكل میگیرند كه از حمایت مالى
مناسبى برخوردار گردد .به عالوه ضرورت دارد هیأت علمیه عام ه ّمت واالى خود را در
انجام آن به ترتیب یك نظامنامه كه حاوى وظایف اعضا کم ًا و کیف ٌا باشد ،مصروف دارد.
هیأت علمیه نجف به سرپرستى شیخ محمدرحیم بادكوبهاى درباره قضایاى
مشروطهخواهى در ایران چنین موضعگیرى نمود:
حقیقت مشروطیت ایران و آزادى ملت آن عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از
قوانین منطقه بر احكام خاصه و عامه مستعاده از مذهب (طریقه حقه اثنىعشریه) و مبتنی

عز اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملّیه و منع از منكرات اسالمیه
بر اجراى احكام الهیه ّ
و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صیانت بیضه اسالم و

حوزه مسلمین و صرف مالیات مأخوذه از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و
سد ثغور مملكت خواهد بود و مبعوثان ملت (نمایندگان مجلس) هم امنایی خواهند بود
ّ
كه خود ملت به معاشرات تامه ،آنها را به وثاقت و امانت و درایت كامله شناخته ،براى
مراقبت در این امور انتخاب نمایند .آنچه این خدام شریعت ُمط ّهره به وجوب اهتمام در

استقرار و استحكام آن حكم نمودم و به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان ارواحنا
فداه دانستیم و در فصل دوم متمم قانون اساسی هم كه سابقا امضاء نمودیم ،ملزوم عدم
مخالفت قوانین موضوعه با احكام شرعیه را تصریح و كامال این معنا رعایت شده
است.

11
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در اخطارنامه هیأت علمیه نجف اشرف خطاب به عموم اقشار ایران آمده است:
حضور مبارك علماى اعالم و عموم اكابر و تجار و قاطبه اهالى ایران ایدهم اهلل
تعالى ،پس از ابالغ سالم وافر زحمتافزا میشود :البته آن ذوات محترمه و برادران
ایمانى و اعالم احكام الهى در حفظ بیضه اسالم و تأسیس معدلت كه موجب آسایش
و رفاه عموم مسلمین و باعث نشر معارف و بسط شوكت اسالم است ،اطالع و
استحضار یافته و از آنجا كه روسها به بهانههای واهى و غیرقانونى عالوه بر این
كه قواى خود را به ایران فرستاده است ،توسط كاركنان ویژه خود القاى نفاق و
تفرق ه بین مسلمانان كرده ،تمامى فشارهاى تبریز و قراچهداغ و اردبیل و استرآباد
و زنجان و سایر بالد ایران از تحریكات پلتیكى روس است؛ همانطورى كه سایر
ممالك مسلمین را به همین القاى خالف و نزاع داخلى ،اشغال كرده و استقالل
اسالمى آنان را خاتمه داده است ،در صدد برآمد كه به عزت و شرف مسلمین ایران
خاتمه دهد و آنان را تحت اسارت و عبودیت كفار ببرد.

آنگاه هیأت علمیه نجف اشرف از مردم میخواهد که صرفا به تحریم استعمال متاع
و اجناس روسى اكتفا نكنند و الزم است هرگونه اختالف ،نفاق و غرضهاى شخصى را
كنار گذاشته و از دولتى كه بعد از انقالب مشروطه روى كار آمده ،پیروى كنند و با آن
همراهى داشته باشند و همانگونه كه فقها و مجتهدان مقیم نجف به تجاوزات روس و
انگلیس اعتراض كردهاند ،ملت غیور ایران هم باید براى توقّف این تهاجم وحشیانه بهپا
خیزند و دخالتهاى بیگانگان را در امور سیاسى و اجتماعى خویش نپذیرند .مرحوم
آخوند خراسانى در دستخطى هشدارهاى هیأت علمیه نجف اشرف را تصدیق نموده و
مورد تائید قرار داده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .رجاء واثق از عموم برادران ایرانى چنان است كه اهمیت
موقع و مخاطره امروزه را از دست نداده و ترتیبى كه از طرف اعضاى هیأت محترم
معجال معمول دارند .منتظر نتایج اقدامات هستیم.
علمیه دامت توقیفاتهم احظار شدهّ ،

12
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بنیان نهادن مكتب مرتضوى در نجف اشرف
شیخ محمدرحیم بادكوبهاى با ذكاوت و درایتى كه داشت ،دریافت بخش قابل توجهى
از مشكالتى كه براى جامعه اسالمى بهویژه نوجوانان و جوانان به وجود آمده ،ناشى از
جهل و عدم آگاهى آنان از معارف اسالمى و علمى میباشد .او بر این باور بود كه اگر ما
در ممالك اسالمى و حتى در روستاها و نقاط دورافتاده مدارس و مكاتبى احداث نكنیم

و معارف را توسعه ندهیم ،مسلم ًا کافّه مسلمین از رقیت و بردگى ابرقدرتها بیرون
نخواهند آمد و زنجیر اسارت را پاره نخواهند كرد و پرده جهالت را نخواهند درید.
از اینرو تصمیم گرفت تا در این مسیر پیشگام باشد و چنین امر خیرخواهانهاى را از
نجف آغاز كرد؛ زیرا این دیار صرف ًا مركز زیارتى نبود؛ بلکه مركز و مرجع و محل توجه

مسلمانان عالم است و گذشته از آن كه كانون فقاهت و مركز شریعت است ،مركز مهمى
براى میلیونها شیعه به شمار میرفته است؛ به گونهاى كه در مسائل سیاسى ،اجتماعى و
فرهنگى آنان مراجع تقلید ،فقهاى عظام و حجج اسالم دخالت و نظارت داشتند و با توجه
به چنین موقعیت مهمى كه براى این دیار مقدس متصور است ،ضرورت دارد بر گسترش
مدارس و مكاتب آن افزوده شود .از این رو حاج محمدرحیم بادكوبى كه مربّى صمیمى و

پدر روحانى اطفال و نوباوگان شناخته میشد ،در نشر و تأیید معارف و تأسیس مكاتب و
تشیید اساس آنها از بذل مال و جان ابدا ً مضایقه ننمود و با خلوص نیت و كمال جدیت و

فعالیت در ترویج علم و ترقّى فرزندان مسلمانان قدم پیش نهاد .خدماتش در این راستا از
چنان اهمیت زاید الوصفى برخوردار بود كه مورد استقبال علماى حوزه نجف اشرف قرار
گرفت و فرمانرواى دولت اسالمى عثمانى و نیز دولت ایرانچنان این حركت مشترك را
مورد توجه قرار دادند كه وى به نشان علمى معارف با فرامین این حاكمان مفتخر آمد و
به اعالى درجه از او قدردانى نمودند.

13

شیخ محمدرحیم باكویى در اول ربیع الثانى سال 1329ق این نهاد تربیتى آموزشى را
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كه تعالیم و متون آموزشى آن صبغهاى دینى ،شرعى و علمى داشت و به رشد اخالقى و
شكوفایى فضایل و مكارم در نهاد نسل نوخاسته اهتمام میورزید ،تأسیس نمود .وى در
این باره میگوید:
مقصود ما در نجف اشرف كه مركز 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 ،ولیكن به واسطه نشر دادن
معارف در نجف و مأیوس نمودن اهالى بر این قسم مكاتب در اعلى درجه خوشحالى
و مسرت خاطر میباشم .لسان از ادای این مقدار از موفقیت خودم قاصر است .اگر
كثرت اشغال خاصه سه مقصد اتحاد اسالم ،مشروطیت و ترقى معارف شاغل اوقات
بنده نبود ،تدریس شاگردان مكتب مرتضوى را كه به منزله اوالد عزیزم هستند ،با
مقام علمى خود ابدا ً منافى ندیده ،شخص ًا به تدریس ایشان مشغول میشدم .اگر از این

فیض محروم ماندهام ،بحمداهلل مایملك خود (گذشته از صرف در سبیل اتحاد اسالم
و حریت و عدالتخواهى ایرانیان) در تسهیل اسباب تعلیم و تعلم و استخدام مسلمین
صحیح موفق آمدهام .امید از بذل موجودیت خودم در آن مقصد مقدس كه اصل و
اساس استحكام دو مقصد مشروع دیگر است ،مضایقه نكرده ،از لباس و خوراك

خود بریده صرف این مورد و مقصد بكنم.

خدا نیامرزدش كسى را كه امروز ،یك مملكت بزرگ اسالمى را به درهم و
دینار خارجه یا به یك تعارف و لبخند آن میفروشد .تمام بالهایى كه بر سر
مسلمانان آمده است ،از عدم معارف است .اگر معارف داشتیم ،به این روز سیاه
حیه خارج و از لذایذ
نمینشستیم .ملتى كه معارف ندارد ،در حقیقت از زُمره ملل ّ
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 مملكت و تمهید طرق رقی ابناء وطن و بذل مساعى در تربیت
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نمودن رجال كامل براى آینده كشور است .درمان ما ،دواى درد ما ،نجات ما (از
سلطه اجانب) در تأسیس مكاتب و مدارس علمى و تربیت نوباوگان وطن اسالمى
است 15.اگرچه تحصیل تمام شاگردانش مجانى نیست ،لیكن چهل نفر از سادات
فقرا و ایتام رایگان قبول میشوند .از هر صد نفر هم ،ده نفر از غیر سادات فقرا و
ایتام میپذیریم و از غیر فقرا هم در نهایت درجه مسامحه میكنیم.

16

عالوه بر اینكه خود ایشان در تأمین هزینههاى مكتب مرتضوى از بذل اموال و
داراییهاى خویش دریغ نداشت ،از كمكهاى مالى علما و فضال و خیرین نیز برخوردار

الل حاج آقا نوراهلل اصفهانى نجفى و ثقة االسالم میرزا مهدى آیت ّ
بود .آیت ّ
اللزاده ،مبالغ
قابل توجهى براى این مؤسسه آموزشى اختصاص دادند .بادكوبهاى تالش كرد تا معلمان
و مربیانى فاضل ،متدین ،باتجربه و توانا به كار گیرد .شاگردان را نیز موظف نمود که از
البسه وطنى استفاده كنند 17.مرحوم بادكوبهاى چندى پس از تأسیس مكتب مرتضوى،
كتابخانهاى عمومى و قرائتخانهاى هم در نجف دایر كرد .در جراید آن زمان آمده است:
چند روز است با اقدامات جناب مستطاب شریعتمدار ثقةاالسالم آقاى حاج میرزا
محمدرحیم بلبله بادكوبه قرائتخانه و كتابخانه دایر شده است و حالیه سه اداره
علمیه از اهتمامات آقاى معظم در كمال خوبى مفتوح و برقرار شده است .گویا
در نظر دارند یك كارخانه دستى مختصر هم براى مكتب راه بیاندازند كه اطفال
مكتب از منسوجات پاكیزه وطنى لباس پوشند.

18

بادكوبهاى در سال 1329ق در شهر سامراء مكتب ناحیه مقدسه را تأسیس كرد كه
عموما شاگردان آن به طور رایگان پذیرش میشدند 19.یادآور میشود مدرسه بادكوبهاى
كه در نجف معروف میباشد ،در سال 1325ق توسط حاج على نقى بادكوبهاى ،از
آشنایان مرحوم محمدرحیم و به تشویق وى احداث گردیده كه در آغاز  28حجره داشت،
اما در 1383ق نیمى از آن تخریب و جزء خیابان زین العابدین قرار گرفت و لذا تعداد
حجرات آن به  16حجره كاهش یافت.
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20

تالش براى انسجام جوامع اسالمى
تقریب بین مذاهب اسالمى و در پرتو آن ،تحقق اتحاد ا ّمت اسالمى و ایجاد سازگارى

و تفاهم میان مسلمانان ،اصلى دینى ،ضرورى و الزم شمرده میشودّ .
متفكران و فضالى
نامدارى در راه عملى ساختن این هدف مقدس گام برداشتهاند .یكى از افرادى كه در
این راستا تالش وافر و موثرى انجام داده ،مرحوم شیخ محمدرحیم بادكوبهاى است كه
متأسفانه كمتر به این بعد از خدمات ارزشمند ایشان پرداخته شده است .در صورتى كه
اگر مقاصد خیرخواهانه ایشان را به منزله مثلثى تص ّور نماییم ،یك ضلع مهمش اهتمام

درباره اتحاد و وفاق جوامع اسالمى بوده است و تمام فکر این تندیس حمیت و همت این
بوده كه مسلمانان صف واحد باشند و زیر بیرق اسالم و پرچم توحید درآیند و با اتكال
به خداوند متعال و اعتصام به حبل الهى با یكدیگر متحد گردند و بین دولتها و ملتها
تفاهم به وجود آید تا در پرتو این اقتدار و عظمت و اخ ّوت اسالمى توطئه ابرقدرتها را
خنثى كنند و مفاسد و گرفتاریهایى كه بر اثر تفرقهجویى ،ملیتگرایى و كشمكشهاى

قومى و نژادى پدید آمده است را برطرف كنند.
او تنها راه بازیابى عزت و شكوه مسلمین را پرهیز از تشتت ملل و مذاهب اسالمى
میدانست و تأكید میكرد اگر جوامع مسلمانان و فرق اسالمى همگام و همپیمان گردند،
بر قرآن اتكا نمایند و محور اساسى را ارزشهاى دینى بدانند ،ریشههاى استثمار و
سلطه اجانب را میخشكانند و قدرتهاى مسلمان توان تجاوز و تهاجم به ثغور آنان را
نخواهند داشت .همچنین اگر اقشار مردم و كارگزاران كشورهاى اسالمى فاصلهشان را با
یكدیگر كم كنند و به منظور رفع دشواریها و معضالت پیشآمده ،با هم منسجم گردند،

از انحطاط و زبونى و ذلّت دور خواهند بود .نزاعهاى بیهوده كه اغلب آنها ساخته اذناب
بیگانه و افراد جاهل و غافل است ،ابهت و صالبت مسلمین را زایل میكند و زمینههاى
نفوذ بیگانگان را فراهم مینماید و در این فضاى آشفته كه بوى تفرقه میدهد ،قدرتهاى
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زورگو ،ذخائر معنوى و مادى آنان را غارت میكنند .او فریاد میزد :چه شده است كه در

صدر اسالم امتى با ِعدّ ه و ُعدّ ه اندك ،قدرتهاى بزرگ را وادار به انقیاد و تسلیم نمودند
و امت واحدهاى ایجاد كردند ،ولى اكنون با وجود جمعیت زیاد و امكانات فراوان در
مقابل خصم متجاوز این قدر ضعف و ناتوانى از خود نشان میدهند؟! اگر به ایمان و قوه
الیزال الهى اتكا نماییم ،میتوانیم همان عظمت صدر اسالم را اعاده كنیم .در صورتى كه
حق را در جامعه اسالمى پیاده كنیم و مصداق جاء الحق عملى گردد ،دیگر جایى براى
باطل و اهل ضاللت نخواهد بود

21

هنگامی كه تماس م ّلتهاى مسلمان احكام الهى و اخالقى و فرامین قرآنى را مورد

توجه جدّ ى قرار دهند ،دشمن جرئت رخنه به مرزهاى فرهنگى را نخواهد داشت و
هجوم همهجانبه آنان بیاثر میگردد .اگر اجنبى خواسته توطئه كند و تجاوز نماید ،باید
فرق و مذاهب اسالمى همصدا گردند و نقشههاى شوم آنان را خنثى سازند .اینگونه
نبود كه مرحوم بادكوبهاى در سخنرانیها و بحثهاى خود ،صرف ًا هشدار دهد و به سخن
گفتن در این باره اكتفا نماید؛ بلكه با قلم و قدم و حتى صرف اموال و تحمل سختیهاى
فراوان ،در فكر ترقى و اتحاد مسلمانان بود و تا اندازهاى هم در این مسیر موفقیتها و
كامیابیهایى به دست آورد.

22

توجه به خودكفایى و استفاده از تولیدات بومى
تحریم كاالها و اجناس دو ابرقدرت متجاوز آن زمان یعنى روس و انگلیس و ترویج
اجناس اسالمى و بومى و حمایت از تولیدات و مصنوعات مسلمانان ،از امورى بود كه
شیخ محمدرحیم بادكوبهاى بر آنها تاكید و اصرار داشت و خود در این امر خود پیشقدم
گردید و صدمات جانى و مالى بسیاری را نیز در این راه متحمل گردید؛ زیرا عقیده داشت
از این رهگذر استقالل جامعه اسالمى حفظ میگردد و دشمن از تعدى جابرانه و ّ
تخطى

ظالمانه خود دست برمى دارد .بارها هشدار میداد ایرانیان غیور نباید اجازه دهند كسى
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كاالیى از اجانب ابتیاع نموده ،از این طریق به آنان كمك كرده تا استقالل ،عزت و عظمت
ملت مسلمان را تهدید نمایند؛ زیرا دشمنان اسالم و مسلمین این مبالغ را صرف تهیه
سالح و تجهیزات جنگى و نظامى مینمایند و قشون خود را روانه كشورهاى اسالمى
نموده و از خون جوانان ،خاك وطن مومنین را گلگون میکنند .به عالوه وقتى مردم به
اجناس و امتعه بومى روى آوردند ،تولید ملى مورد حمایت قرار میگیرد و صاحبان حرف
و مشاغل و مولدان مصنوعات دلگرم میشوند و چنین روندى اقتصاد خودكفاى مسلمین
را شكوفا میسازد.

23

در واقع مرحوم بادكوبهاى كه وابستگیهاى اقتصادى به ابرقدرتها را مقدمه و
زمینهساز اسارت سیاسى مسلمین در چنگال استعمار میدانست ،لحظهاى از این برنامه
غافل نبود .غیرت دینى و حمیت مذهبى او هرگز نمیپذیرف كه ا ّمت اسالمى را در عرصه
تولید ،تجارت و معرف محتاج و وابسته به اجانب ببیند؛ آن هم غارتگرانى كه مواد خام
را خروار خروار به بهایى اندك و نازل از كشورهاى اسالمى ربوده و سپس كاالهایى
تهیه شده از همان مواد را با بهایى گزاف به خودشان میفروشند .آیت ّ
الل العظمى سید
محمدكاظم یزدى كه از تالشهاى ایشان در ترویج مصنوعات مسلمانان آگاه بود ،در
دستخطى خطاب به وى نوشته است:
خداوند عالم بر توفیقات و تأثیرات شما و هر كس دیگر که در ترویج ملبوسات
مجدانه ساعى باشد ،بیافزاید .در این زمان كه دول خارجه ،به
و صنایع اسالمیه ّ
انواع حیل ،رشته كسب و صنعت و تجارت را كه مایه عزت و منشأ ثروت است،
از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نمودهاند و قتل خون در مجارى عروق
ایشان راسخ و نافذ شده و مشغل اهل اسالم به تدریج منحصر به بیع و شراء اجناس
خارجه گردیده است ،با آنكه اكثر مواد اجناس از قبیل پنبه ،پشم ،ابریشم و
خاك چینی و غیره به َثمن بَخْ س از بالد مسلمین جلب میكنند و به الوان متعدده
و اشكال مختلفه به اعلى القیم در بازار مسلمین به فروش میرود ،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 ُذ ّل فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگى كفار و
تشتت در بالد كفر برهند .این احقر كه از بدو عمر تاكنون اغلب اوقات ،لباسم از

منسوجات دارالعباده ]یزد[ بوده ،مكررا ً به برادران ایمانى توصیه نموده و گفتهام
لباسى كه از ابتداى زرع ماده آن ،تا َع ْزل (ریسندگى) و نسج (بافندگى) و رنگ

آنها با كلمه طیبه ال اله ّال اهلل محمد رسول اهلل على ولى اهلل انجام شود و جمعى
از مسلمین از آن منتفع شوند ،که قماشهاى كمدوام خارجه كجا .چند ماه قبل
شرحى در جواب استفتای شخصی تهرانى ،وجوه متعدد در رجحان آن ،شرعا و

عقال و عرف ًا نوشتهام.و اكنون كه بحمداهلل علما و طالب نجف اشرف كرباس
اسالمى را پوشیده ،امیدوارم اخوان مؤمنین اقتدا و تأسى به رؤساى ملت (علما و
مراجع تقلید) نموده برحسب غیرت اسالمیت ]تا آن جا كه امكان دارد[ اقتصار
به همان ملبوسات اسالمى نمایند؛ بلكه در تمام اثاث البیت خود تا ممكن است
اكتفا به مصنوعات اسالمى نموده و در ملبس و مطعم و مسلك (پوشاك ،خوراك
و آداب و رسوم) خود از شباهت به كفار بپرهیزند؛ چنانکه در اخبار شریفه از
آن نهى شده است؛ بلكه تمام افعال ،اعمال و اخالق خود را اسالمى نمایند تا ُكلیت ًا

ممتاز و در صورت و معنا به هیچ وجه به كفار شباهتی نداشته باشند .انشاءاهلل
تعالى متدینین تجار هم بعد از این ،اجناس خارجه را به بالد اسالمیه جلب نكنند
تا این یك مشت به كسب و كار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرقه آنان بدل به
اجتماع ]گردد[ ،به قلیل زمانى كه نتایج حسنه آن را مشاهده كنند.

24

برنتابیدن استبداد و استعمار
ثقةاالسالم بادكوبهاى كه با مسائل سیاسى ،فرهنگى و اقتصادى ایران آشنایى كافى
داشت ،از اینكه رژیمهاى خودكامه و جفاگستر بر این قلمرو حكمرانى میکردند و از
یك سو به اقشار مسلمان ستم مینمودند و از جانب دیگر زمینههاى نفوذ بیگانگان را
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در این مرز و بوم فراهم میساختند ،به شدت رنج میبرد و همواره هشدار میداد كه

{و َل ْن جی َْع َل َّ ُ
ین عَ َل ْ ُالؤْ ِمنِنیَ َسبِ ًیل} 25و مدارك
الل لِ ْل َك ِاف ِر َ
چرا برخالف آیه قرآن كه میفرمایدَ :

روایى كه از آنها قاعده نفى سبیل به دست میآید ،حاكمان كشور ایران اجازه میدهند

دشمنان بر كشورى اسالمى استیال یابند؟! چرا با وجود آنكه هر معامله و رابطهاى كه

موجب گردد غیرمسلمان بر مسلمین سلطه پیدا كنند ،حرام استّ ،
حكام این سرزمین به
فكر تأمین منافع شخصى افتادهاند و به اجانب تحت عنوان قراردادهایى شوم امتیازاتى
میدهند كه براساس این معاهدات آنها قادر خواهند بود بر منافع فرهنگى ،ثروتهاى
طبیعى و ذخایر اقتصادى تسلط یابند و براى غارت آنها با یكدیگر به رقابت بپردازند؟!
ضعف حكومت قاجار ،طمعورزى و فساد درباریان و دادن امتیازات گوناگون به
دولتهاى استعمارى و نیز حمایت دول بیگانه از پادشاهان مستبد ،رفته رفته احساسات
ملى را جریحهدار كرد .آموزهاى دینى همچون امر به معروف و نهى از منكر ،عدالتخواهى،
دفع ظلم و حفظ عزت ،آنان را بر آن داشت كه در برابر این فجایع احساس تكلیف كنند.
ارتباط مردم با علما و فقها زمینه پیدایش حركتى فكرى و فرهنگى به رهبرى روحانیت
را فراهم ساخت.

26

با گسترش نارضایتیهاى آحاد مردم ،قیام مشروطه رقم زده شد كه در آن همه مردم با
دخالت و هدایت فقها و علماى شیعه ،در مقام مقابله با دولت استبدادى قاجار برآمدند و
خواستار رفع ظلم و تعدى كارگزاران و شاهزادگان ،تأسیس عدالتخانه ،حاكمیت مشروطه،
قانون اساسى و مجلس شوراى ملى گردیدند .شیخ محمدرحیم بادكوبهاى با این جنبش
مردمى كه به رهبرى علما صورت گرفت ،همگامى و همراهى داشت و در حمایت از آن
لحظهاى غفلت نمینمود .خدمات او در این راستا چنان برجسته و مؤثر بود كه از او به
عنوان مجاهد در تأئید مشروطه و نشر عدالت نام بردهاند و مجتهدان ،متفكران و تحلیلگران
مطبوعات آن عصر خدمات صادقانه و مساعدت فداكارانه ایشان را با مسلمانان ایرانى در
راه تحصیل عدالتُ ،حریت ،رهایى از ستم و مسلط و حفظ استقالل ایران ستودهاند و حتى
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برخى اعتراف كردهاند كه تالشهای ایشانچنان گسترده و ارزشمند است كه ما از وصف
و شرح آنها ناتوان هستیم .بعضى تصریح نمودهاند که پس از آیات عظام آخوند خراسانى و

ّ
عبدالل مازندرانى نام بادكوبهاى در پشتیبانى از جنبش ضد استبدادى ایران و اقداماتش
شیخ
در تأمین آزادى جامعه ایران ،درخشندگى ویژهاى دارد.

27

آخوند خراسانى در دستخطى خاطرنشان نموده است:
مر ّوج شریعت سید المرسلین عادل باورع و شریعتمدار آقاى آقامیرزا محمدرحیم

بادكوبهاى بذل جهد و مال مصرف ه ّمت در استحكام اساس قوام مشروطه و اتفاق
مبادى حریت شرعیه نموده است.

28

سرانجام مظفرالدین شاه قاجار اعالم كرد كه به تقاضاهاى مردم درباره بركنارى عین
الدوله از صدرات ،فراهم كردن زمینه براى بازگشت مهاجران از قم به تهران ،ایجاد
عدالتخانه و تشكیل دارالشورا عمل خواهد كرد .وی فرمان تشكیل مجلس شوراى ملى
را در  14مرداد 1285ش صادر نمود و عدهاى از سیاستمداران مشروطهخواه به تدوین
قانون اساسى پرداختند 29.اما با درگذشت مظفرالدینشاه در  28دى  1258فرزندش
محمدعلی شاه روى كار آمد .او كه شاهى خودكامه بود و مردم را برده خود تلقى میكرد
و آنان را براى مشاركت در امور سیاسى اجتماعى الیق نمیدانست ،به قانون اساسى و
مجلس شورا رضایت نمیداد و نزاعش با نمایندگان مجلس آغاز گردید و سرانجام آن
را به توپ بست و از آن پس رهبرى مشروطه آیات محترم سید محمد طباطبائى و سید
عبداهلل بهبهانى توسط قزاقهای روسى دستگیر و مورد شكنجه قرار گرفتند و تبعید
گردیدند و بدین گونه دوباره استبداد حاكم گردید.

30

همدستى محمدعلى شاه قاجار با سربازان روسیه تزارى در سركوب کردن حركت
آزادیخواهى ایرانیان ،علماى نجف و برخى روحانیان این دیار را در موضعى نگرانكننده
قرار داد .میرزا محمدرحیم بادكوبهاى وقتى این وضع را دید ،مبارزات خود را علیه
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متجاوزان روس آغاز كرد و سیاستهاى این دولت زورگو را در حمایت از استبداد
قاجار و اشغال ایران و غارت منافع این سرزمین محكوم نمود .همین مخالفتهاى وى
با استعمارگران روس و انگلیس موجب گردید که كارگزاران روس و بریتانیا علیه وى به
كارشكنى بپردازند و شایعات و اتهاماتى را دربارهاش رواج دهند؛ اما او از مواضع خود
درباره نفوذ اجانب در كشورهاى اسالمى دست برنداشت و براى تحریم كاالها و اجناس
روسى تالش وافرى انجام داد .در یكی از جراید آن عصر آمده بود:
امروز به تصدیق مسلمانان با بصیرت مرحومه بادكوبهاى شخصیت مهمى در
پیشرفت مقاصد مشروطه و نفى سلطه بیگانگان شناخته شده است .به همین دلیل
دولت روس از وجود این شخص بزرگوار خائف است و كنسول روس كه در
بغداد مستقر بود ،براى تیره ساختن رابطه علماى نجف با وى ،مكاتباتى با مشاهیر
این دیار مقدس داشته و از روى حیلهگرى نوشته است من براى حفظ حقوق زوار
آمدهام و مقصد بنده و شما یكى است و مدتى است اوصاف شما علما به گوش من
رسیده است و میخواهم شرفیاب گردم و درك حضورتان را بنمایم كه تاكنون
اجابت نگردیده است.

31

روس و انگلیس چنان مقتضی دیدند كه امور سیاسى و اجتماعى ایران را با توافق و
همكارى یكدیگر تحت كنترل و نظارت داشته باشند و تصمیم گرفتند مشروطهاى روى
كار آید كه هدف آنان را تأمین كند و انقالب واقعى مردم را به زوال ببرد؛ اما مبارزات
پیگیرى كه از جانب علما و روحانیان نجف بر ضد دخالت بیگانگان در امور ایران و
حكومت استبدادى محمدعلى شاه در جریان بود ،موضع این دو دولت استعمارى را مورد
تهدید قرار داد .آشفتگى این ابرقدرتهاى ستمگر و زورگو موقعى افزایش یافت كه در
جمادى االول 1328ق متوجه شدند علماى نجف اشرف به عنوان اعتراض میخواهند به
سوى ایران حركت كنند.

32
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در جریان هجرت علما از نجف به كاظمین به منظور اخراج قشون روس ،شیخ
محمدرحیم بادكوبهاى در زمره طالیهداران و از برنامهریزان این حركت بود .او براى
فراهم نمودن مقدمات چنین سفر سرنوشتسازى ،با قلم و قدم تالشهاى موثرى انجام
داد 33.در مكتوبى كه فقها و مجتهدین حوزه نجف اشرف در دفاع از این روحانى مبارز
نوشتهاند ،به تالشهاى ضداستبدادى و استعمارى او اشاره گردیده است:
شیخ محمدرحیم بادكوبهاى در موقوف نمودن امتعه روس و انگلیس و صدور
اوامر احكام حضرات آیات عظام و حججاالسالم در قوام اساس مشروطه از همه
پیشقدم و در پیشرفت این مقصد عالى چقدر خسارت مالى و صدمات جانى
متحمل گردیده و به نحوی از خود حرارت و اقدامات ظاهر كرده كه محكوم و
مبغوض دولت روس و مورد اعتراضات شدید كنسول روس مقیم بغداد گشته و از
معاودت وى به وطن اصلى خود (بادكوبه) ممنوع گردیده است.

هنگامى كه روسها گنبد مطهر رضوى را به توپ بستند ،در روزهاى دهم تا دوازهم
ربیع الثانى  1331تمام علما و طالب درس و بحث را تعطیل و به مناسبت وقوع این فاجعه
به اقامه عزا پرداختند .در مدارس نجف اشرف اجتماع نمودند و در خطابههاى افشاگرانه
و جانسوزى این رویداد تلخ را تذكر میدادند و به ایران هم اكیدا ً مرقوم نمودند كه در
تمام سنوات ،آن سه روز را همچون ایام سوگواریهاى محرم بدانند و به برپایى مجالس
ماتم اقدام نمایند .در این برنامهها فعالیتهاى مستمر و پیگیر مرحوم شیخ محمدرحیم

بادكوبهاى كام ً
ال مشهود بود .در یکی از جراید آن ایام چنین درج گردیده است:

بهترین اقدامات اخیر آقایان حجج االسالم به سعی و اهتمام عدهاى از انسانهاى خدوم،
از جمله مرحوم باكویى تعطیل مدارس و دروس و مساجد در روزهاى یازدهم تا
سیزدهم ربیع الثانى و برپا داشتن مراسم عزاى حضرت ثامن االئمه :است كه موافق
با ایامى است كه روس متجاوز در مشهد مقدس حرم مطهر منور امام غریب 7را
به توپ بست .خیلى مسئله عزادارى این سه روزه و روضهخوانى و تشویق مردم به
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عزادارى اسباب شكوه اسالم و تنفر عامه از روس باشد .همچنین حضرات حجج االسالم
مقرر داشتند كه هر ساله همچون عاشورا این عزا برپا كنند.

34

آتش رشك و تیر تهمت
به رغم آنكه شیخ میرزا محمدرحیم بادكوبهاى به منظور اقتدار و عزت جوامع و ملل
اسالمى و حریت و عدالتخواهى مسلمانان ایران و نیز سعادت و ترقى فكرى و علمى
فرزندان شیعیان در عتبات عراق و مقاومت در برابر استعمارگران و جرثومههاى استبداد،
كارنامه ز ّرینى از خود به یادگار نهاده است و خدمات آموزشى ،فرهنگى و رفاهى وى
مورد توجه و حمایت و تحسین علما ،روحانیان ،مؤمنین و خیّرین ایران و عراق قرار
گرفته است ،متاسفانه در زمان حیاتش زیر فشار افرادى تنگنظر و تنگمایه قرار گرفت
و رشكورزان و كوتاهفكران میکوشیدند تا با شایعهپراکنی و اتهامات بیاساس سیماى
او را مشوش نشان بدهند.
هنگامى تیر تهمتها به سوى ایشان شلیك گردید كه حامیان استبداد قاجار با شگردهاى
خاصى ،خواستند در هیأت علمى نجف اشرف اختالل به وجود آورند .از جمله اینکه
میرزا ابوالقاسم امامجمعه در نجف اشرف مستقر گردید و كوشید تا در میان اعضاى این
هیأت علمى اختالف و تشتت به وجود آورد .این شخص كه در زمان اوجگیرى جنبش
مشروطه از دستگاه قاجار و كارگزاران مستبد حمایت میكرد ،شكوه الدوله ،دختر هشتم
مظفرالدین شاه را به عقد ازدواج خود درآورده بود .هنگامى كه مردم براى شكایت و
دادخواهى در مسجد شاه تهران اجتماع كرده بودند و اولین زمزمه عدالتخواهى كه منجر
به انقالب مشروطه گردید در آنجا شكل گرفت ،ابوالقاسم امامجمعه كه داماد شاه بود،
به اشاره عین الدوله صدر اعظم مستبد ،متحصنین و معترضین اجتماع کرده در این مسجد
را پراكنده ساخت .به همین دلیل علما به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شدند .پس
از آنكه تهران فتح گردید و محمدعلى شاه از سلطنت خلع شد ،میرزا ابوالقاسم تحت
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حمایت روسها قرار گرفت.

35

میرزا ابوالقاسم امامجمعه كه از سمت خود معزول گردیده بود ،شرایط را در نجف
اشرف به گونهاى سامان داد كه برخى اعضاى هیأت علمیه استعفا دادند .در آخر هم
جناب بادكوبهاى از سمت خود كه ریاست این هیأت بود كنارهگیرى نمود .اگرچه دیگر
اعضا استعفاى وى را قبول نكردند ،اما متأسفانه عدهاى از حامیان میرزا ابوالقاسم در
این تشكیالت نفوذ كردند و به نام هیأت علماى نجف اشرف از خود موضعگیریهاى
غیراصولى نشان دادند.
سرانجام مسائلى به وقوع پیوست كه كارگزاران دولت اسالمى حاكم بر عراق او را
از این سرزمین اخراج نمودند؛ كما اینكه مجلس شوراى ملى ایران نیز او را از كشور
بیرون رانده بودند .طرفداران امامجمعه شایعه کرده بودند که حاج میرزا محمدرحیم باعث
اخراج وى گردیده است و شبانهروز با نشر شایعات و سخنان كذب در صدد تضییع این
روحانى خدوم و مبارز برآمدند .اما نتیجه ترویج چنین اكاذیبى معكوس گردید و اسباب
ترقى وى فراهم آمد و بزرگانى از عراق ،ایران و قفقاز در حمایت از او قیام نمودند.
سرانجام میرزا محمدرحیم را متهم به خبرچینی برای روسیه نمودند و آن را انتشار دادند؛
در حالى كه چند روز قبل از مطرح كردن چنین تهمتى هنگامى كه بنا شد با تحریك میرزا
ابوالقاسم اسباب جلب او را فراهم نمایند ،دائم ًا براى كنسول روس در بغداد از طریق نامه
و تلگراف ،گزارش میدادند كه وجود این عالم بادكوبهاى براى سیاستهاى دولت روس،
در نجف اشرف ضرر دارد و باید او را دستگیر كنید.
این در حالی بودكه عموم اهالى نجف اشرف بهویژه عما و حجج اسالم این واقعیت
را در نظر داشتند كه حاج میرزا محمدرحیم به واسطه شدت اقداماتش در ماجراى خیزش
مكرر مورد اعتراض كنسول روس و انگلیس كه در بغداد مستقر بودند،
مشروطه ایران ّ
واقع شد و دولت ایران (دستگاه قاجار) ایشان را مقصر و محكوم شناخت .همچنین

هنگام حركت علماى عتبات براى اخراج قشون روس از ایران ،او در صدر هیأت علمیه
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نجف اشرف عازم كاظمین گردید تا همراه فقها و مجتهدان به ایران برود .با این وصف
آیا میشود او را راپورتچى روس معرفى كرد و آیا سزاى اعمال پسندیده این مرد خدا آن
بود كه چنین دروغها و افتراهایى بر ایشان ببندند؟!

36

فرد دیگرى كه علیه مرحوم بادكوبهاى ،تبلیغات منفى به راه انداخت و در صدد بود تا
این انسان مقاوم و خادم امت اسالمى را از صحنههاى فرهنگى اجتماعى حذف كند ،حاج
مال ضیاءالدین نایبالصدر میباشد .وى عالوه بر جنبه دینى و برخوردارى از تحصیالت
حوزوى ،از نظر تمكن مالى و موقعیت اجتماعى و سیاسى نیز بسیار بانفوذ بوده است.
پارهاى منابع تصریح دارند كه ایشان در قضایاى مشروط ه به منظور مصون گردیدن
از گزند انقالبیون و نیروهاى مبارز ،مخفیانه از ایران خارج شد و خود را به عتبات
عالیات رساند و مدتى در نجف اشرف ماندگار شد و در آنجا چون قدرت مقاومت در
برابر آخوند خراسانى و شیخ عبداهلل مازندرانى را نداشت ،به تخریب شخصیت حاج
محمدرحیم بادكوبهاى پرداخت و براى او دردسرهایى ایجاد كرد كه او نیز به سرنوشت
ابوالقاسم امامجمعه دچار گردید و از عتبات عراق اخراج گردید.

37

حركات رشكآلود علیه حاج میرزا محمدرحیم و تالش براى مخدوش نمودن
شخصیت وى هنگامی شدت گرفت كه ایشان به سفر حج مشرف گردید .همینكه از
عراق بدان صوب حركت نمود ،بیدرنگ در هر مكان و موقعیتى كارگزاران دولت اسالمى
عثمانى ،مشایخ عرب ،علماى مصر ،مشاهیر سوریه و معارف مسلمانان این صفحات در
درك محضرش از همدیگر سبقت میگرفتند .این نفوذ و اشتهار براى افراد حسودی كه
میخواستند آفتاب را به گل اندود كنند ،قابل تحمل نبود؛ لذا نیرنگ خود را به كار گرفتند
و زبان به سعایت او گشودند .برخى خطوط مجعول و داراى امضاهاى موهوم به اطراف
و اكناف فرستادند كه شاید به مقام محترمش وهنی آورند .در واقع عدم حضور مرحوم
بادكوبهاى در عراق براى اهل نفاق و شقاق موقعیت مناسبى به وجود آورد و چون میدان
را خالى دیدند ،بناى كذب ،افترا و غیبت را گذاردند؛ در حالى كه او از هرگونه غرض مبرا
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بود .این واقعیت هنگامی آشکار گردید كه ایشان از سفر حج بازگشت .در گزارشهاى
خبری آن عصر آمده بود:
وقتى آنجناب در  15ربیع االول  1328از طریق بغداد از مكه مراجعت مینمود،
عموم اقشار مردم خصوصا هیأت علمیه نجف اشرف كه او ریاست بر همه آنان
داشت ،بعضیها تا كربال و كاظمین به استقبال رفته بودند .آن مرحوم به سالمتى
وارد نجف اشرف گردید و از جانب آیات عظام نجف اشرف و بزرگان حوزه این
دیار آنچه الزمه تكریم و احترام بود ،منظور گردید.

38

هنگام یورش انگلیسیها به سرزمین عراق ،در جریان جنگ بینالملل اول ثقةاالسالم
میرزا مهدى خراسانى ( 1292ـ 1364ق) براى استقالل این كشور و رهایى عتبات عراق
از سلطه بریتانیا اهتمام ورزید .ایشان در ستیز با ستمگران و بیگانگان با شیخ محمدرحیم
بادكوبهاى همگام و همراه بود .هنگامی كه بادكوبهاى مكتب مرتضوى را در نجف اشرف
بنیان نهاد ،میرزا مهدى كمك قابل توجهى به این مكان آموزشى و دینى نمود .با ارتحال
آخوند خراسانى در بیستم ذىحجه  1329مرحوم بادكوبهای در برپایى مراسم سوگ و
ماتم براى این فقیه آگاه با بازماندگانش همكارى داشت و خود در مكتب مرتضوى بدین
مناسبت مجلس ختمى برگزار كرد در محضر علما و فقها و حجج اسالم و اقشار گوناگون
نجف اشرف خطابهاى سوزناک ایراد نمود كه حضرات مستمعین را متأثر و متألم نمود.
همچنین این ضایعه را به آقا میرزا مهدى كه در این مراسم حضور داشت ،تسلیت و
تعزیت گفت.
مخالفان تالش كردند رابطه مرحوم بادكوبهاى را با آیت اهللزاده خراسانى بر هم
زنند .آنان نزد شیخ محمدرحیم میآمدند و میگفتند آقامیرزا مهدى مبلغى از فالن مستبد
گرفت و مهر آخوند خراسانى را به نوشته او زد! تمام فكر این مخالفان تضییع این دو
بزرگوار بود .در همان روزگار ثقةاالسالم بادكوبهاى وقتى آیتاهللزاده را مالقات مینمود،
به تلمیح میگفت :چنین اتهاماتى را درباره شما مطرح كردهاند و آیتاهللزاده میگفت:
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تمام اینها كذب محض است .بعد كه از این راه موفقیتى به دست نیاوردند ،شبنامه علیه
فرزند آخوند خراسانی تهیه میكردند و شایعه میکردند كار بادكوبهاى است .به تدریج
این فتنهانگیزان در خرمن اتحاد و انسجام علما حریق افكندند و هیأت علمیه را علیه
شیخ محمدرحیم برانگیختند؛ لكن اثرى نبخشید .در حالى كه این افراد معلوم الحال از
آیتاهللزاده حمایتهاى مادى و فرهنگى میدیدند و آقاى بادكوبهاى هم ایشان را از
كمكهاى خود بهرهمند میساخت ،به افشاندن بذر شقاق و نفاق اصرار داشتند.

به تدریج که رفتار مذموم و مكروه آنان افشا گردید ،شیخ قفقازى براى حفظ آبرو و شرافت

آنان این فضایح را آشکار ننمود و قول داد و سوگند یاد كرد كه خطاهاى ایشان را فاش ننماید؛
ولى بین خودشان اختالف به وجود آمد و فضایح یكدیگر را شهره نجف نمودند.

39

دفاع علماى حوزه نجف اشرف از مرحوم بادكوبهاى
در این میان علماى حوزه نجف به دفاع از وى قیام كردند .نشریه «خیر الكالم» نوشت:
چندین مكتوب به خط و ُمهر آیات محترم و حجج االسالم در تمجید و تحسین
و محاسن اقدامات آقاى بادكوبهاى به دفتر این جریده رسیده است .على هذا ما

ساحت شرافت او را از این تهمتها و افتراها دور و بلكه قریب به محال میدانیم.
آنچه كه مایه شگفتى و حیرت متأمل دقیق النظر است این است كه در نشریهاى
صراحتا مرقوم نمودهاند كه هیأت علمیه نجف اشرف این شخصیت را در ماه ربیع
الثانى  1328از این هیأت اخراج نمودهاند .با آنكه رقعه هیأت مذكور كه استعفاى
این وجود محترم را نپذیرفتهاند ،ماه جمادى االول است!

40

در مكتوب آیات مكرم و حجج االسالم حوزه نجف اشرف خطاب به مدیر یكى از

جراید وقت چنین درج گردیده است:

ما خادمان اسالم و مسلمین قول واحدا ً حضرت احدیت ،رسول اكرمش و ائمه هدى:

را شاهد قرار داده ،قسم یاد مینماییم تمامى آن نسبتها در سؤال و جواب جعلى كه
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درباره آنجناب درج شده ،كذب صریح و بهتان عظیم است .ساحت اسالمدوستى و
وطنخواهى این شخص محترم كه مراتب خدمت و زحماتش پیش همه به خوبى
واضح گردیده ،از اینگونه نسبتهای ناشایست و حرفهاى مزخرف منزه است .چطور
وجدان قبول میكند كه نسبت افساد و خیانت به جناب ایشان داده شود؟! بلكه قضیه
برعكس است .فساد و خیانت را آنان كردند كه مانع از حركت حضرات حجج اسالم
به طرف كاظمین گردیدند .اگر بنا باشد امثال این وجود محترم كه هزار و یك خدمات
صادقانه انجام داده استُ ،مفسد و خائن باشد ،باید در دنیا آدم صحیح مصداق نداشته یا
ما معناى آن را نفهمیدهایم .چند نفرى كه از رفقاى قدیم میرزا ابوالقاسم امام جمعه بودند

به اسم هیأت علمیه خواستند قبایح اعمال سابقه ایشان را تصحیح كنند .جناب آقاى
بادكوبهاى و جمع دیگرى بر این نكته ملتفت گردیده ،در مقام جلوگیرى از این خیانت
بزرگ برآمدند و طرفداران امام جمعه به مقصود نرسیدند .از این جهت همین اشخاص
مریض به دستیارى امامجمعه موجبات فتنه ،نفاق ،اختالف و هرج و مرج را مابین اعضاى
هیأت فراهم آوردند .نتیجه این اختالف آن شد كه جناب بادكوبهاى استعفا دادند و اكثر
اعضاى هیأت هم متفرق شد؛ مگر پنج شش نفر از طرفداران ابوالقاسم امام جمعه ،و سؤال
و جواب مندرجه در جریده مجلس هم از نتایج افكار این افراد است .در این گیر و دار
قضیه جلب امام جمعه از نجف و تبعیدش از عراق بلكه كلیه قلمرو عثمانى اتفاق افتاد.
حد
طرفدارانش وقوع این قضیه را از آقاى بادكوبهاى دانستند ،چون از فرقت او زیاده از ّ
ملول و دلسوختگى داشتند ،مجازاتا مشغول فراهم آوردن مقدمات جلب آقاى بادكوبهاى
از نجف اشرف شدند .مكاتبات متعدد به قونسول روس ،مقیم بغداد ،نوشتند .مضرات
اقدامات معظمله را در راه آزادى ایران ،ترویج البسه اسالمى و تشكیل اتحاد اسالمى
و اشتراك پروتست سفراى دول در وقت ورود قشون روس به ایران بیان نمودند و
قونسول روس را در مقام جلب معظمله درآوردند؛ ولى از جهات ارتباط وى با جمعیت
اتحاد و ترقى و اعیان و اكابر دولت اسالمى عثمانى ،باز از نیل به این مقصد محروم شدند.
عرض شد از مزاق امام جمعه داغ حسرت بر دل داشتند ،به این اكتفا نكرده و تش ّفى قلب
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حاصل نشده ،دوباره این سؤال و جواب را در جریده مجلس درج نمودند .شما را به خدا
مسلمانى را تماشا كنید! دیروز به قونسول روس مینویسند كه جناب معظمله بادكوبه
علیه دولت روس حركت میكند ،امروز به تهران مینویسند كه او خفیهنویس روس
است! قباحت و فضاحت صدور اینگونه حركات و تصدیق و تكذیب آن را به وجدان
طرفداران عالم اسالمیه و انسایت محول نموده ،این قدر اكتفا میكنیم( .جمعى از علماى
حوزه علمیه نجف اشرف)

41

از آیت ّ
الل سید على تبریزى پرسیده بودند در جریده مجلس بعضى شایعات و
نسبتهاى ناشایست از قبیل راپورتچى براى قونسول روس و خیانت و فسادكاریها در
امر ملت به عنوان سؤال و جواب درج و منتشر گردیده است كه موجب اتهام و تضییع
حقوق شیخ محمدرحیم بادكوبهاى شده است .مستدعى است حقیقت امر را مرقوم
فرمائید كه رفع اشتباه از عموم مردم بشود .جواب ایشان چنین است:
جناب معظم آقاى حاج میرزا محمدرحیم بادكوبى كه اولین شخص فعال و خالى از
شائبه غرض و خدمات اسالمیهاش بر همه ثابت و مسلم است ،از هرگونه آالیش
مبرا هستند .چگونه میشود كه جناب ایشان با این همه خدمات و زحمات
منزه و ّ

فوق العاده كه متحمل شده ،حتى از كثرت اقداماتش پیش دولت متبوعه خود
مقصر و محكوم گردیده است ،خائن و بدخواه ملت و یا خفیهنویس قونسول روس
بوده باشد؟! اینها همه كذب و ناشى از اغراض شخصیه مغرضین است .اعاذ باهلل
من شرور انفسنا .االحقر الجانى .الحاج سید على تبریزى عفى اهلل عنه.

42

وقتى چنین فضاى آشفتهاى علیه مرحوم بادكوبهاى به وجود آوردند ،اقا میرزا مهدى
خراسانى به دلجویى از ایشان روى آورد و براى رفع این غائله كوشید 43.مرحوم شیخ
محمدرحیم بادكوبهاى در برابر این اوضاع و نیز حمایت علما از وى ،در نامهاى به یكى
از جراید اینگونه فروتنى نمود و متذكر گردید:
چه بسیار اشخاص غیور كه محض حفظ دین اسالم و استقالل مملكت اسالمى از
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بذل هیچگونه دارایى مضایقه ننموده ،مال و عرض و ناموس و جان خود را نثار
این مقاصد مقدسه كردهاند و ابدا ً مقایسه نمیتوان كرد اقدامات این داعى را به

زحمات و فداكاریهاى آن قسم مردمان غیور .احقر تا جان ناقابل خود را در راه
استقالل مسلمانان نثار نكنم ،خدمات سایر امرا را به هیچ وجه قابل ذكر نمیدانم

و ثانیا كه واسطه اشتمال وقایع امروزى نجف كه از هر كس ذكرى میشود و
گاهى از داعى هم نام برده میشود ،اهالى به گمانهاى بیاصل افتاده ،بلكه نسبت

به داعى هم میدهند كه بعضى مطالب جسارتآمیز را در حق بعضى از ذوات
مقدسه من دادهام؛ در صورتى كه احترامات و حفظ شئونات آن ذوات را جزء
عقیده مذهبى خود میدانم ،چگونه برخالف عقیده رفتار میكنم؟! عالوه بر اینها

وقتى اخراج امام جمعه تهرانى را از احقر تو ّهم نمودند ،بعضى اشخاص مغرض و
هواپرست كه انتظار وقت را داشتند ،در مقام سعایت در حق این داعى برآمدند،

سبب زحمت شدهاند .در این صورت مستدعى چنانم كه مكتوبات وارده از نجف،

همه چه از علماى اعالم و اهالى یا مخبرین كه به اداره میرسد ،آنچه از خیر و

شر راجع به این داعى است ،درج نفرمایید و اگر در چك و اصالح لوایح وارده از

نجف اشرف و مكاتب اداره هر چه نوشتهاند ناچار از انتشار دانید ،باز مستدعیام
اگر نام مرا دیدید ،نسیا منسی ًا گرفته ،حك نمائید؛ بلكه رفع خیال بشود و داعى

به كار خود باشم .ایام توفیق و خدمت بردهام (االحقر محمدرحیم بلبله بادكوبه).

44

از زمان ارتحال مرحوم بادكوبهاى اطالع دقیق و مستندى به دست نیامد؛ ولى قرائن و

شواهدى نشان میدهد كه وى در دهه چهارم نیمه اول قرن سیزدهم هجرى رحلت نموده

و پیكرش پس از تشییع باشكوه با حضور علما ،روحانیان ،مجاورین و زائرین حرم علوى
در جوار آستان مقدس امیر مؤمنان× دفن گریده است .به نظر میرسد فرزندان ایشان

همچنان با علماى نجف اشرف در ارتباط بودهاند .نامهاى از آخوند خراسانى خطاب به
علما و اشراف ارومیه ذیل اسنادى درباره هجوم روس و انگلیس به ایران درج گردیده كه

توسط حاج على ،فرزند حاج محمدرحیم ارسال گردیده كه گویاى روابط این خاندان با
علماى عراق و عتبات از یكسو و علماى ایران از سوی دیگر است.
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