
 
 

 1به دنبال حکومت ایران، زیر نظر پادشاهی عثمانی

 :ند، از نوادگان مرحوم میرزای شیرازی، در مصاحبه ای می گویدسیدرضی شیرازیآیت اهلل 

 کهه نددمن نقل کر مرحوم میرزای نائینی برای انایشان از پدرش آقا سیدعلی گلپایگانی از آقا میرزا علی نائینی و

ز امن بهود   در سامرا میهمان به سامرا آمد و در مدت اقامتِ ادر زمان مرحوم میرز سیدجمال الدین اسدآبادی

نامه  الدین دو   مؤید این مطلب این که سید جمالندمیرزا به او وقت مالقات نداد ولی میرزا وقت مالقات خواست

ی بهراهه   لیههعرحمه اهلل  نها نمی دهد  مرحوم آیه اهلل مرعشی نجفیآپاسخی به  ولی میرزا ،به میرزا می نویسد

د سهیّ و ی دههدمیرزا به وی وقت مالقات نم ،می رود به سامرا اسیدجمال برای مالقات با میرز ند کهمن نقل کرد

مرحهوم  به هر حهال !مالقات می کند یشانا اطاق میرزا می شود و با شبانه از دیوار خانه میرزا باال می رود و وارد

   دجمال اجتناب داشته استمرحوم سیّاز داشتن رابطه با  میرزا

نجهل جلیهل ایشهان  نهد ودر تهران ساکن بود که بودند ی شیرازیآیه اهلل شیخ عبدالنبی نوری از شاگردان میرزا

برای  اناز قول پدرش ندسالگی مرحوم شد 103در  و گاهی خدمت ایشان می رفت  که بنده شیخ بهاءالدین نوری

از طریق ترکیه به مکه مشرف شدم  در بازگشت به استانبول که رسیدم سهید  سامرااز  یک بار که ددنمن نقل کر

 ی جمال با خبر شد و از من مالقات خواست  وقتی که آمد گفت پیامی دارم برای میرزا که می خواه  به وسهیله

بهه  "سپس عزل کند او را ابتدا تکفیر و  به میرزا بگو ناصرالدین شاه فرد فاسدی است "شما برای ایشان بفرست   

سیدجمال گفت: خود من  گفت : بها چهه  د چه کسی به جای او بیاید؟ناگر ناصرالدین شاه را عزل کن سید گفت :

مخالفهت کهردم  بگهو  سید این سخنِ با !)پادشاه عثمانی( به پشتوانه سلطان عبدالحمید گفت:پشتوانه ای؟ 

مالقات با سهید  جریانِ در عین حال نتیجه ای نداد  به سامرا که آمدم خدمت مرحوم میرزا رفت   ،مگو باال گرفت

ایهن پیشهنهاد  مرحهوم میهرزا  گفت : مخالفهت کهردم بها ؟د: شما چه جواب دادیندفرمود ارا به ایشان گفت   میرز
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 است  صورت گرفتهحتوای جمالت تغییراتی جزئی در ساختار و ماساسی از آنجا که متن پیاده شده ی یک مصاحبه است، بدون تغییر 

 

http://www.hawzah.net/


 
 

ایهن پیشهنهاد چهه مفسهده ای دارد؟  ددانیهی قطع می شهد  مه شمارابطه من با  داگر موافقت کرده بودی :ندگفت

 ،دولت عثمانی گردد ی از دست بدهد و تبعه استقالل خودش را ،شیعه معنایش این است که تنها کشور مستقلّ

   است اگر ما ناصرالدین شاه را عزل نمی کنی  به خاطر این ظاهر این به مصلحت نیست 

از مرحوم شیخ بهاءالدین نوری بشنوم این مسهاله  وق رااین که داستان ف قبل از )آیت اهلل سیدرضی شیرازی( من

 هایش به ناصرالدین شاه تعبیرات محترمانه ای به کار می بهرد و بها در تلگراف ادر ذهن  بود که چرا مرحوم میرز

بهه خهاطر حفه   ااین مطلهب چیسهت  میهرز القاب زیادی وی را مورد خطاب قرار می دهد  بعد فهمیدم که سرّ

ظهاهری را  ایهن اسهتقاللِ شود وآن شرایط جانشین ناصرالدین شاه  که بتواند در این که کسی و موقعیت موجود

ایهن روی در  از  ظهاهری شهاه را در هه  بشهکندی  هنهح نمی دانهد هیمَصال ،حف  کند وجود نداردبرای شیعه 

  ت با ناصرالدین شاه برخورد می کندمانند یک رعیّ ،تعبیرات

 


