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ايمانوآرمانشهيدآيتاهللشيخفضلاهللنوريدرآيينهروايتهاوتحليلها

 چه شده كه انگليس براي ما
 سنگ عدل به سينه مي زند؟
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شاهدتوحيدي
اث��ري ك��ه هم اينك 
درب��اره آن س��خن 
م��ي رود، يك��ي از 
واپسين تأليفات زنده ياد 
س��يدهادي  اس��تاد 
خسروشاهي  است كه 
»مشروطه مشروعه 
و علم��اي تبريز« نام 
گرفته اس��ت. شايان 
ذكر است كه اجداد آن محقق فقيد، جملگي در 
عداد مش��روعه خواهان بودند و همين امر، بستر 
مناسبي براي ش��ناخت وي از وقايع مشروطيت 
در تبريز را فراهم كرد. مرحوم خسروش��اهي در 
ديباچه اين اثر، در باب محتواي آن چنين آورده 
اس��ت: »بحث ما در اين رس��اله بررس��ي مكتب 
تبريز درباره نهضت مش��روطيت يا  نقش علماي 
بزرگوار در بنيان گذاري آن نيس��ت، بلكه هدف 
اشاره فهرس��ت وار به علل دوري يا  كناره گيري 
علماي تبري��ز از همكاري با نهضت اس��ت، حال 
آنكه خود، بنيان گذار اصلي اين حركت بوده اند. 
احمد كسروي علي رغم گرايش ضدعلمايي كه از 
آغاز به آن شهرت داشت، در اين موضوع نمي تواند 
حقيقت را بيان نكند و در كتاب خود مي نويسد: 
...نبايد اين نكته را فراموش كرد كه مشروطه را در 
ايران علما پديد آوردند. در آن روزها كه در ايران 
غول اس��تبداد درفش افراشت كسي را ياراي دم 
زدن نبود، تنها علما بودن��د كه دل به حال مردم 
سوزاندند و گاهي سخناني مي گفتند. در آن زمان 
كه توده انبوه در بس��تر غفلت خوابيدند و هرگز 
كاري به نيك و بد كشور نداش��تند، در بسياري 
از شهرها علما پيشقدم شدند و س��رانجام بنياد 
مش��روطه را علما گذاردند... و علم��اي تبريز در 
اين زمينه پيشتاز بودند و حتي به گفته بعضي از 
پژوهشگران، تهران را نيز به حركت درمي آوردند 
و نقش ويژه اي در تحرك مركز به عهده داشتند. 
در همين بره��ه گروهي از سوسياليس��ت هاي 

قفقازي ايراني تبار و روشنفكرنمايان داخلي كه 
خود را آزادي خواه مي ناميدند، اجراي توطئه كنار 
گذاش��تن علما را كليد زدند و با مطرح ساختن 
شعارهايي از قبيل ميهن پرس��تي! و حقوق برتر 
توده ها! باعث دوري علما ش��دند. اين خواس��ت 
آزادي خواهان و ماليان را از هم جدا مي كرد... اين 
گروه به ظاهر انقالبي در انجمن ايالتي تبريز نفوذ 
كردند و در واقع اداره امور آن را به عهده گرفتند 
و ناگه��ان اعضاي انجم��ن ايالتي تبري��ز، يعني 
هواداران اصلي مش��روطيت، علي رغم ادعاهاي 
نخستين خواستار لغو ش��ريعت در تنظيم قانون 
اساس��ي ش��دند و حتي پس از غلبه ب��ر انجمن 
اسالميه و اخراج يا تبعيد حاج ميرزاحسن مجتهد 
و ميرهاشم دوه چي، انجمن ايالتي تبريز از موضع 
ق��درت! در تلگرافي كه به مجلس ش��وراي ملي 
فرستاد، رسماً اعالم كرد ما خواهان قانون اساسي 
هستيم... نه قانون شريعت!... و اين نشان دهنده 
ماهيت دروني ضددين��ي صحنه گردانان انجمن 
ايالتي تبريز ب��ود و البته اوباش نف��وذي در اين 
انجمن هم در ترورها، قتل ها و غارت هاي منازل 

تبريز نقش اصلي را بازي مي كردند!
جد بزرگ��وار، مرحوم آيت اهلل آقاي س��يداحمد 
خسروش��اهي كه با اين قبيل اقدام��ات به طور 
علني همراه بقيه علما مخالفت مي كرد، سرانجام 
به علت سفر به عتبات عاليات- كه روش ساالنه 
او بود- متهم ش��د كه براي تغيي��ر دادن نظريه 
مراجع نجف بر ضد مش��روطيت ع��ازم عتبات 
شده است... به ويژه كه اين بار در عرض چند ماه 
او دو بار راهي عتبات و نجف اشرف شده بود و به 
گزارش خبرچيني از نجف به وزارت امور خارجه 
ايران او اعزام شده از طرف وليعهدِ ساكن تبريز 
بوده است! در حالي كه مراجع عظام نجف اشرف 
به طور مكتوب و رسمي اين اتهام را رد و شايعات 
عناصر مشكوك را در اين زمينه تكذيب كردند 
كه متن بيانيه هاي آنها در ويژه نامه جريده ملي 
چاپ تبريز منتشر ش��د. اين رساله ضمن اشاره 
به چگونگي مسائل مش��روطيت در تبريز و علل 
طرفداري علماي تبريز از مش��روطه مش��روعه 
موضع گيري مخالف جد بزرگوار را در اين باره با 
اسناد و مدارك روشن مي كند و اتهامات را از قول 
مراجع عظام نجف اشرف رد مي كند... باشد كه 

مورد قبول و توجه اهالي تاريخ قرار گيرد.«

»مشروطهمشروعهوعلمايتبريز«
درآيينهيكپژوهشنوانتشار

 بازخواني علل
 يك رويگرداني!

احمدرضاصدري
اي�نروزه�ا،تداعيگ�رس�الروزب�ردارش�دن
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استبدادفاصلهنگرفت
آيت اهلل حاج ش��يخ يحيي ن��وري مع��روف به عالمه 
نوري از بستگان ش��هيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري 
و صاحبان اطالعات خانوادگي درباره وي به ش��مار 
مي رفت. وي در واپس��ين س��اليان حيات خويش و 
در گفت و ش��نودي، به تبيين عل��ل موافقت اوليه و 
مخالفت ثانويه وي با مشروطيت پرداخت. او در اين 
گفت وگو اذعان داشت كه شيخ گمان مي برد كه قرار 
است ظلم و استبداد محدود شود و نه اسالم: »مرحوم 
حاج ش��يخ فضل اهلل در آغاز بدين تصور كه دس��ت 
استبداد ش��اه كوتاه مي شود و شمش��ير او در غالف 
مي رود، موافق مش��روطه بود و در نهضت عدالتخانه 
حضور  يافت، اما به تدري��ج وقتي مالحظه كرد قلم  به  
دستان فرهنگ رفته و ديگر بازي خورده ها، به انبيا و 
مظاهر اس��الم و امثال آن اهانت و حاكميت منهاي 
دين عنوان مي شود، بي درنگ از چنين مشروطه اي 
كنار كشيد و اعالم كرد بايد مشروطه در لواي شرع و 
نظام شريعت باشد و اين معني را به همه علما و مردم 
طي لوايح و بيانيه هاي گوناگون اعالم مي نمود. شيخ تا 
آخرين دم حيات هرگز از انديشه مهار قدرت سلطنت 
و دفع مظالم اس��تبداد فاصله نگرفت، اما جان كالم 
وي اين بود كه اين محدوديت لزوماً بايد برخاس��ته 
از آموزه هاي مكتب اس��الم باشد. او اعتقاد داشت كه 
استعمار ش��ور و هيجان عمومي مردم براي برقراري 
عدالتخانه را به نفع خود ربوده و مصادره كرده است. 
ايشان با مشاهده زمينه سازي سفارت انگليس بارها 
به اطرافيان و مالزمان خود گفته بود: چگونه اس��ت 
كه هيچ عاقلي در اين مملكت از خودش نمي پرس��د 
چه شده كه سفارت انگليس سنگ برقراري حكومت 
عدل را براي ما به سينه مي زند؟! در زمان تحصن در 
زاويه حضرت عبدالعظيم نيز، تمامي اعتراض ايشان 
به اين بود كه االن كس��اني ميداندار سياست و اداره 
كشور شده اند كه با اسالم عداوت دارند و به دولت هاي 
خارجي به ويژه انگليس وابس��ته هستند. سال ها بعد 
كه تا حدي اسناد و تلگراف ها و راپورت هاي سفارت 

انگليس انتشار يافت، براي عموم مردم روشن شد كه 
صحنه گرداني اين معركه به دس��ت كدام مركز بوده 
است. اگر امروز ما درباره وجود اليه هاي انحرافي در 
نهضت مش��روطه س��خن مي  گوييم، پس از گذشت 
سال ها و روشن ش��دن بخش زيادي از ابعاد و جوانب 
مسئله و نيز افشاي ماهيت عوامل و جريان هاي دخيل 
در آن طي سال هاي پس از اين واقعه، چنين قضاوتي 
مي كنيم، ام��ا مردمي كه در آن مقطع زماني به س��ر 
مي برند در كانون يك سلس��له وقاي��ع و رويدادهاي 
سياس��ي قرار گرفته بودند كه با ماهيت آن آشنايي 
چنداني نداش��تند و هويت جريان ه��اي پيچيده آن 
زمان برايشان چندان مشخص نبود. بنابراين، درست 
نيست كه بگوييم چگونه برخي عوامل دست اندركار و 
نيز مردم، همچون امروزِ ما، وجود جريان هاي انحرافي 
را درك نكردن��د. درب��اره مواضع متفاوت س��يدين 
طباطبايي و بهبهاني نيز بايد گفت قرائتي در دست 
اس��ت كه نش��ان مي دهد آنها نيز در مواردي با شيخ 
توافق نظر داشتند؛ البته هيچ يك تيزبيني سياسي او 
را نداش��تند. نكته مهم ديگر در اين  باره اين است كه 
آنان از اينكه مواضعشان به مواضع شيخ نزديك شود 
ابا داشتند، زيرا ش��يخ در آن مقطع، آماج حمله هاي 
تبليغي مشروطه خواهان غيرمتدين قرار گرفته بود 
و آنها هم از اين بيم داش��تند كه اگر به شكل مرحوم 
ش��يخ بخواهند در برابر برخي انحراف ها بايستند، به 
وضعيت او دچار شوند. به عبارت ديگر آنها نيز فهميده 
بودند كه صحنه گردانان واقعي مش��روطيت، امثال 
تقي زاده ها هستند و رهبري و احترام آنها در آن واقعه، 
صوري و تشريفاتي است. البته گذشت زمان نشان  داد 
كه اتخاذ همين مشي محافظه كارانه نيز در مجموع، 
كمكي به آنان نكرد زيرا در پايان كار، آنها هم به دست 
مشروطه خواهان سكوالر كشته يا منزوي شدند؛ البته 
در هم نوا نشدن با شيخ، برخي علل و عوامل نفساني 
نيز دخيل بود كه اين مسئله اگرچه به لحاظ مصالحي 

گفتني نيست، اما فهميدني است!«
اوازباطنجريانروش�نفكريسكوالرآگاه

شدهبود
دكتر يعقوب توكلي تاريخ پژوه و به ويژه مشروطه پژوه 
معاص��ر، در گفتاري ب��ه بازخواني بس��ترهاي تقابل 
آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوري با جريان منورالفكري 
وقت پرداخته اس��ت. او با تأكيد بر اينكه زمينه هاي 
اين روياروي��ي را ش��ناخت دقيق و تيزبيني ش��يخ 
فراهم س��اخت، مي گويد: »ايش��ان از باطن جريان 
روش��نفكري س��كوالر آگاه ش��ده بود، همچنان كه 
ش��ايد براي بس��ياري اين اتفاق بيفتد، مانند شهيد 
مطهري ك��ه در دوره اخير به اين درك رس��يده بود 
كه اين جريان ها اساس��اً با اس��الم در تضاد هستند 
و دش��مني ديرين با اس��الم دارن��د. بنابراين جريان 

مشروطه براي مشروطه خواهان، محملي براي حذف 
و كنار گذاشتن اسالم اس��ت و شيخ فضل اهلل در برابر 
جريان روش��نفكري ايستادگي كرد. ش��ما اگر سير 
فكري روشنفكران را قبل از ش��يخ فضل اهلل ببينيد، 
متوجه خواهيد شد گفتمان روش��نفكران، گفتمان 
اسالم زدايانه است. بعد از شيخ فضل اهلل هم مي بينيد 
كاماًل گفتمان اس��الم زدايانه در ميان روش��نفكران 
حاكم بوده اس��ت. زماني كه روش��نفكران سكوالر با 
طرح مش��روطه به حاكميت قوانين عرفي رسيدند و 
مدعي بودند بايد عرف را حاكم كنند و ش��رع را كنار 
بگذارند، شيخ فضل اهلل مسئله را به خوبي درك كرده 
بود. واكنش هاي او ميزان حساس��يت اين مرد بزرگ 
را نشان مي داد. شيخ چون تقابل روشنفكران سكوالر 
را با ش��رع ديده بود، روي قانوني بودن ش��رع تأكيد 
كرد. جدال شيخ با روش��نفكران، بحث انتخاب عرف 
و ش��رع را در آن زمان جدي نمود. مجموعه هايي كه 
ماهيتاً شيخي يا بابي مذهب بودند مانند تقي زاده، هر 
چه زمان بگذرد فاصله آنان از دين بيش��تر مي شود و 
در اين ميان افرادي مانند يپرم خان ارمني، به مراكز 
تصميم گيري نزديك مي ش��وند و به تس��هيل روند 
حاكم ش��دن قوانين عرف كمك مي كنند. بنابراين 
معتقدم آنچ��ه در زندگي ش��يخ فضل اهلل ب��ه وقوع 
پيوس��ته، متفاوت از تمام آن چيزي است كه ممكن 
اس��ت در برخي قضاوت هاي جزئي تاريخي نوش��ته 
شده باشد. متأسفانه تاريخ را روشنفكران يا طرفداران 
پهلوي نوش��تند. تقريباً نخستين كس��ي كه قبل از 
انقالب جرئت كرد از شيخ فضل اهلل دفاع كند، جالل 
آل احمد است، همچنين او تنها كسي است كه آشكارا 
در نقد روشنفكران و بيان خيانت آنها كتاب نوشت. به 
اين ترتيب مظلوميت شيخ فضل اهلل در تاريخ نگاري 
قبل از انق��الب ادامه دارد. البته كمتر كس��ي جرئت 
مي كرد از چنين ش��خصيتي كه مورخان روشنفكر 
يا طرفدار پهلوي به عنوان مدافع استبداد ساختند، 
دفاع كند اما نكته مهم اينجاس��ت كه باطن جريان 
مشروطه خواه و انجمن هاي مخفي را شيخ به صورت 
دقيق مي شناخت و مي دانس��ت كه مسائلي كه اين 
افراد مطرح مي كنند با هيچ يك از مباني شرع تطبيق 
ندارد. نكته جالب اينجاس��ت كه احسان يارشاطر در 
همان كتابش مي گويد: بزرگ ترين امتيازي كه شيخ 
فضل اهلل از روشنفكران سكوالر گرفت اين بود كه به 
روشنفكران قبوالند كه مذهب رس��مي ايران شيعه 
اثني عشري باشد. اين سخن به اين معناست كه اين 
امتياز را ش��يخ فضل اهلل نوري از روشنفكران سكوالر 
گرفت، در حال��ي  كه جريان روش��نفكري به مذهب 
اثني عشري اعتقادي نداش��ت و نمي خواست چنين 
امري را بپذيرد. در واقع ايس��تادگي ش��يخ فضل اهلل 
است كه اين مس��ئله را به نتيجه مي رساند. معتقدم 

دكتريعق�وبتوكلي:»ش�يخفضلاهلل
چونتقابلروشنفكرانراباشرعديده
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ش��يخ فضل اهلل روحيه ايس��تادگي براي شرع و 
اسالم را دارد و اين ايستادگي با معرفت و شناخت 
دشمن نيز همراه است. زماني كه شيخ را به سمت 
چوبه دار بردند، نه مستأصل بود و نه دچار خوف 
ش��ده بود. خيلي راحت پاي چوبه دار مي گويد: 
اين عمامه اي كه امروز از سر من برداشتند، از سر 
شما هم خواهند برداشت. شواهد تاريخي نشان 
مي دهد كه بعد از پيش بيني شيخ فضل اهلل، اين 
اتفاق افتاد و جريان س��كوالر به شدت با اسالم و 
روحانيت جنگي��د و باطن خ��ود را زماني كه به 
قدرت رسيد، نشان داد؛ به اين ترتيب پيش بيني 
شيخ فضل اهلل به واقعيت پيوست. اينكه چرا شيخ 
فضل اهلل نوري نديده ه��ا را ديده ب��ود و ديگران 
نتوانستند ببينند، به اين دليل است كه ديگران 
در معرض آن قرار نگرفتند. اين پرسش را مي توان 
درباره استاد مطهري هم مطرح كرد كه چرا ذهن 
مطهري متوجه شبهه اس��ت و علما و افراد ديگر 
متوجه شبهه نشدند؟ چون مطهري اسير مالحظه 
نشده اس��ت، اما برخي روحانيون دچار مالحظه 
شدند. استاد مطهري در س��ال 1356 اعالم كرد 
به خاطر نوشتن مقدمه چاپ ششم علل گرايش 
به ماديگري برخي مرا به مرگ تهديد كردند! چرا 
آقاي مطهري اس��تنكاف نك��رد و حرفش را پس 
نگرفت؟ چون اعتقاد داشت اگر قرار است كشته 

شود، براي عقيده اش كشته مي شود«. 
طنابدار،پاسخيبهيكاعتراض!

شواهد نشان مي دهد شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوري ب��ه رغم اعتقاد ب��ه دفع اس��تبداد و تحديد 
س��لطنت، به رفتار داعيه داران مشروطه خواهي، 
به دي��ده تردي��د مي نگريس��ت و آن را آل��وده به 
مقاصدي اعالم نشده مي دانس��ت. هم از اين قسم 
اس��ت عدم همراهي وي با مهاجرت اوليه عده اي 
در زاويه حض��رت عبدالعظيم)ع(. ف��رود نودهي 
تاريخ پژوه معاصر، در باب آغاز و انجام تعامل شيخ 
با مش��روطه خواهان مي نويس��د: »تالقي نخست 
آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوري با جنبش مشروطه 
به دعوت اوليه وي از س��وي آيت اهلل سيدعبداهلل 
بهبهاني ك��ه از سرش��ناس ترين روحانيون مبارز 
و موافق مش��روطيت ب��ود باز مي گ��ردد. آيت اهلل 
بهبهاني به همراه آيت اهلل سيدمحمد طباطبايي به 
خاطر ظلم و ستم بيش از اندازه شاه قاجار و والي 
تهران و نيز برخورداري بيگانگان از امتيازات ويژه 
در ايران براي نشان دادن اعتراض خود به حكومت، 
اقدام به مهاجرت نمودند. با اين حال شيخ فضل اهلل 
نوري با درخواست بهبهاني براي همراهي ايشان 
مخالفت كرد. از داليل اصلي مخالفت وي در اين 
زمان عالوه بر وجود زياد شاگردان در كالس هاي 
درس، عدم اطالع از هدف اصلي معترضين و نحوه 
ادامه كار ايش��ان در ادامه اعتراضات بود زيرا اين 
زمان مصادف اس��ت با آغاز جنبش مش��روطه و 
شيخ فضل اهلل نيز اين شيوه اعتراض را در آن برهه 
از زمان جدي نمي ديد و چون هيچ گونه برنامه اي 
از سوي معترضين براي آينده تدوين نشده بود، با 
ايشان همراهي نكرد. با گسترش اعتراضات عليه 
حكومت مركزي و افزايش درگيري ها در شهرهاي 
مختلف ايران و نيز كشته شدن يكي از روحانيون به 
وسيله نيروهاي دولتي، مقدمات مهاجرت كبراي 
روحانيون به قم فراهم ش��د، شيخ فضل اهلل نوري 
هرچند نزد عين الدوله حاكم تهران و نصرالسلطنه 
از جايگاه وااليي برخوردار بود و با اصرار ايشان بر 
همراهي نكردن مهاجرين روبه رو ش��د ولي چون 
شاهد ظلم و س��تم حكومت مركزي عليه مردم و 
نيز عدم اجراي اسالم از س��وي عاملين حكومت 
بود، به صف معترضين و مشروطه خواهان پيوست 
و ايشان را در مهاجرت به قم همراهي كرد. در اين 
زمان ش��يخ فضل اهلل در كنار آي��ت اهلل بهبهاني و 
طباطبايي با سخنراني هاي خود توانستند جمعيت 
زيادي را عليه حكومت مركزي بسيج كرده و كار 
را براي دولت سخت كنند تا در نهايت مظفرالدين 
شاه مجبور ش��د فرمان مش��روطيت را امضا كند 
و بدين طريق اي��ران وارد عصر جديد خود ش��د. 
هرچند در دوران اقامت در قم سخنراني هاي بسيار 
زيادي در محافل چند نفره و جمعي براي توضيح 
مشروطه مشروعه از سوي شيخ فضل اهلل انجام شد 
ولي ش��رايط آن طور كه وي تص��ور مي كرد پيش 
نرفت. شروع مخالفت ش��يخ با جنبش مشروطه 
به حمايت ج��دي انگليس از مش��روطه خواهان 
بازمي گردد. وي كه از ديرب��از و در جريان نهضت 
تنباكو با سياست هاي استعمارگرانه انگليس آشنا 
شده بود، با مشاهده حمايت اين كشور از مشروطه 

كه اوج آن به ماجراي تحصن مشروطه خواهان در 
سفارت اين كشور بازمي گشت، نسبت به اسالمي 
بودن و ايراني ب��ودن اين جريان ش��ك كرد و در 
زمان بازگش��ت ايش��ان از قم و بازگشايي مجلس 
شورا و نوشته ش��دن قانون اساس��ي شك وي به 
يقين تبديل شد كه شرع اس��المي جايگاهي در 
حكومت مش��روطه نخواه��د داش��ت و مدافعان 
روش��نفكر مش��روطه خواه، تبعي��ت از فرهنگ و 
سنت غربي را تنها راه پيشرفت ايران مي دانند. به 
همين دليل وي خود را از مش��روطه خواهان جدا 
كرد و در اعتراض به سنت فكري ايشان با جمعي 
از روحانيون به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت 
مي كنند. جالب اينكه برخ��الف نظر جان فوران، 
ادوارد براون و مهدي مل��ك زاده كه يكي از داليل 
مخالفت ش��يخ فضل اهلل با مش��روطه را حسادت 
نسبت به آيات بهبهاني و طباطبايي مي دانستند، 
ايشان نه در زمان همراهي با اين دو سيد بزرگوار و 
نه در زمان مخالفت با مشروطه خواهان و مهاجرت 
به عبدالعظيم هيچ گاه عليه آنها س��خني نگفته و 
همواره از ايش��ان با احترام ي��اد مي كردند. هرچه 
از تاريخ امضاي مشروطيت مي گذشت، تناقضات 
بيش��تري بين قانون اساسي مشروطه، خط مشي 
مش��روطه خواهان و روند كاري مجلس ش��ورا با 
شرع اس��الم ديده مي شد. اين مس��ائل مخالفت 
ش��ديد ش��يخ با اين جريان را به همراه داشت تا 
جايي كه محمدعلي ش��اه را تنها عام��ل مقابله با 
انحراف مش��روطه خواهان قلمداد  كرد. سرانجام 
با خيزش جنب��ش فتح تهران كه از تبريز ش��روع 
ش��د، در تاريخ 28 تير 1288 اين شهر در اختيار 
مشروطه خواهان قرار گرفت. جنبش مشروطه كه 
با تالش هاي روحانيون مجاهد شروع به كار كرد، 
در اين زمان تحت رهبري روشنفكراني قرار گرفت 
كه عمدتاً از اعض��اي لژ بيداري بودن��د. اين افراد 
اصول اسالم را يكي از داليل عقب ماندگي ايران از 
جامعه جهاني عنوان مي كردند. اين تفكر تا بدانجا 
پيش رفت كه عالوه بر كنار گذاش��تن روحانيون 
از تصميم گيري هاي سياس��ي، در تاريخ 9 مرداد 
همان سال يعني فقط 13 روز پس از فتح تهران، 
با حكم شيخ ابراهيم زنجاني كه از اعضاي فعال لژ 
بيداري محسوب مي شد، ش��يخ فضل اهلل نوري را 
كه جوابي براي نقدهاي جدي وي نداش��تند، به 

دار آويختند«. 
چيستييكاعتراض

در باب ايمان و آرمان »مشروعه خواهان« فراوان 
سخن رفته است. در اين ميان اما، عده اي ترجيح 
داده ان��د كه منظ��ر اين ع��ده را از منابع دس��ت 
دوم بازخوان��ي كنند ي��ا آن را مش��وه بنمايانند. 
س��يدمرتضي حس��يني تاريخ پ��ژوه معاصر در 
مقاله اي، مطالبه اين نحله را به شرح ذيل روايت 
كرده است: »مش��روعه خواهان قانون گذاري بر 
مبناي اكثريت آرا و مس��تقل از دايره ش��ريعت 
را مناف��ي آموزه هاي ديني مي دانس��تند چراكه 
تصويب قان��ون حتي در امور مب��اح، وجه الزامي 
دارد و هرگون��ه ام��ر الزامي بايد ريش��ه در دين 
داشته باش��د: قانون اساس��ي و اعتبار به اكثريت 
آرا اگرچه در امور مباحه باالصل هم باش��د چون 
بر وجه قانون انتزاع شده، مي شود حرام تشريعي و 
بدعت در دين است. آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري 
در مقطعي كه با جمعي از يارانش در عبدالعظيم 
بست نشسته بود رساله هايي منتشر مي كرد كه 
نامش را اليحه گذاش��ته بود. در آن لوايح موارد 
بطالن مش��روطيت را ش��رح مي داد. در يكي از 
لوايح كه پس از جشن س��الگرد مشروطه بيرون 
آمد، با اش��اره به اينكه با افتتاح مجلس جماعت 
القيد الابالي المذهب از كساني كه سابقاً معروف 
به بابي بوده اند و كساني كه منكر شريعت و معتقد 
به طبيعت هستند مادي گرايان به تكاپو افتاده اند 
نوش��ت: روزنامه ها و ش��ب نامه ها پيدا شد، اكثر 
مشتمل بر س��ّب علماي اعالم و طعن در احكام 
اسالم. اينكه بايد در اين شريعت تصرفات كرد و 
فروعي را از آن تغيير داده تبديل به احسن و انسب 
نمود. بايد همه و قوانين يك هزار و س��يصد سال 
پيش را با اوضاع و احوال و مقتضيات امروز مطابق 
ساخت... در ادامه اين متن و پس از بيان بخشي 
از حمالت مطبوعات و روش��نفكران غرب گرا به 
آموزه هاي ديني آمده است: آن  همه كتيبه هاي 
زنده باد مساوات و برادري و برابري، مي خواستيد 
يكي را هم بنويس��يد زنده باد ش��ريعت! زنده باد 
قرآن! زنده باد اسالم!... شيخ فضل اهلل نوري با اشاره 
به اينكه قرار بود مجلس شورا فقط براي كارهاي 
ديواني و درباري كه به دلخواه اداره مي شد قانون 
بگ��ذارد تا پادش��اه و هيئت س��لطنت را محدود 
كرده و راه ظلم را مسدود كند چنين مي نويسد: 
امروز مي بينيم در مجلس شورا كتاب هاي قانوني 
پارلمنت فرنگ را آورده  اند غافل از اينكه ملل اروپا 
شريعت مدّونه نداش��ته اند؛ لهذا براي هر عنوان 
نظام نامه نگاش��ته  و اجرا كرده اند. ما اهل اسالم 
ش��ريعتي داريم آس��ماني و جاوداني كه از بس 
متين و كامل و مستحكم است، نسخ برنمي دارد. 
شارع شريعت در هر موضوعي ُحكمي و براي هر 
موضوعي تكليفي مقرر فرموده است؛ پس حاجت 
مردم ايران به وضع قانون منحصر است در كارهاي 
سلطنتي... شيخ شهيد در واكنش به قانون گذاري 
وكالي مجلس ني��ز مي گويد: چني��ن مي نمايد 
كه مي خواهند جع��ل بدعت و اح��داث ضاللت 
بكنن��د، وااّل وكالت چه معن��ي دارد؟ اگر مطالب 
امور عرفي است، اين ترتيبات دينيه الزم نيست 
و اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امر راجع 
به واليت اس��ت نه وكالت. واليت در زمان غيبت 
امام زمان)عج( با فقها و مجتهدين است نه فالن 
بزاز و بقال. اعتبار به اكثريت آرا به مذهب اماميه 
غلط است و قانون نويسي چه معني دارد؟ قانون ما 

مسلمانان همان اسالم است...«.
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