
   دكتر موسي  فقيه حقاني
شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري، از شخصيت هاي 
محوري نهضت مشروطه اس�ت. متأسفانه بر اساس 
منابع راي�ج تاريخي، تصوي�ري غيرواقع�ي از اين 
ش�خصيت دائر بر مخالفت با مش�روطه و طرفداري 
از اس�تبداد ارائه ش�ده و به همين دليل، بسياري از 
آرا و ديدگاه هاي او مورد واكاوي قرار نگرفته اس�ت. 
مخالفان ش�يخ، مجموعه اتهاماتي مانند مس�تبد 
بودن، هم�كاري با مس�تبدان و دربار، هم�كاري با 
روس ها، فروختن موقوفه، گرفتن رشوه و دهها اتهام 
ديگر به ايشان نس�بت دادند كه در منابع نيز آمده 
اس�ت. اين ديدگاه با ناديده گرفتن حركت اصالحي 
علما كه زمينه س�از مش�روطه ش�د، اغلب علماي 
مشروعه خواه را همسوي استبداد معرفي مي نمايد 
و علت مخالفت آنها با مشروطه را ناشي از پيوند آنها 
با استبداد عنوان مي كند. علت اين امر آن است كه 
غالباً كس�اني كه از اين زاويه به شيخ نگاه مي كنند، 
مدهوش آثار روشنفكراني هس�تند كه با او دشمن 
بوده و هس�تند و به تعمد از همان زم�ان تاكنون، بر 
چنين تصوير مستبدانه اي از شيخ تأكيد داشته اند. 

    
ما بررسي زندگي سياسي شيخ را بايد دست كم از تحريم 
تنباكو ش��روع كنيم. او همراه علماي نجف و بسياري از 
علماي داخل، در تالش براي اصالح دولت و اوضاع ايران، 
به ويژه نجات آن از س��لطه خارجي بود. از سال ها پيش 
از مشروطه، علما در تماس با يكديگر بوده و در انديشه 
دفاع از ديانت و استقالل كشور تالش مي كردند. شيخ 
فضل اهلل در آن قضايا نقشي محوري و بسيار مؤثر داشت. 
س��اير علما نيز چنين بودند و همزمان هم براي كاهش 
استبداد و فساد از داخل و هم كاستن از نفوذ خارجي و 
فرهنگ بيگانه تالش مي كردند. در مكاتباتي كه مرحوم 
آش��تياني با يكي از فرزندان خود - كه در نجف زندگي 
مي كرد- داشت، كاماًل روش��ن است كه وضعيت ايران، 
براي آنها كاماًل نگران كننده شده بود. مرحوم آشتياني 
از فرزند خود مي خواهد به علما بگويد آب از سرچشمه 
گل آلود است! منظور او فساد و وابستگي امين السلطان 
صدراعظم ايران بود كه در صورت تداوم مي توانست به 
اضمحالل ايران منجر ش��ود. او بعد از مرگ ناصرالدين 
شاه - كه خود نقشي مرموز در آن ماجرا ايفا كرده بود- 
قدرت زيادي پيدا كرد. وقتي ناصرالدين شاه ترور شد، 
عمالً اوضاع ايران به هم ريخت. افراطي  ها سعي داشتند با 
استفاده از فرصت آشفتگي ايران، اين كشور را به سمت 
اهدافي كه خود مي خواستند، ببرند. در اين زمينه، تمامي 
جريان هاي روشنفكري و ماس��وني دست به دست هم 
داده بودند. اين گروه ها برخالف مرجعيت شيعه كه قصد 
اصالح امور در ايران داشتند، درصدد براندازي سلطنت 
و شريعت در ايران بودند، در حالي كه علما در پي اصالح 
ساختاري بودند. اصالح س��اختاري علما، منجر به عزل 

امين السلطان از صدارت شد. 
ادامه همين ماجرا باعث ش��د علما به خصوص ش��يخ 
فض��ل اهلل نوري، به س��مت ط��رح عدالت خان��ه بروند. 
عدالت خانه به اين معني بود كه س��ازوكاري مشخص 
شود، تا افراد عادل به ش��كايات مردم رسيدگي كنند و 
حكم آنها نيز قابل اجرا باشد. اين عدالت خانه بايد از شاه 
خواسته مي شد، نه از اروپا. اما مسير تغييرات به سمت 
انقالب پيش رفت و به جاي عدالت خانه، مشروطه آورد! 
تا اينجا، ش��يخ فضل اهلل مانند باقي علما، با اين جريان 
همراهي مي كرد اما وقتي شيخ دريافت اهداف ديگري 
از جمله حاكم كردن فرهنگ غربي در ميان اس��ت و به 
نيت آنان پي برد، با آنها درگير شد. مظلوميت او اين بود 

كه نتوانست حرف خود را به علماي نجف برساند و آنها را 
نسبت به نيات واقعي غربگرايان مشروطه نما آگاه نمايد. 
متأسفانه در نجف، جو بسيار تندي عليه وي ايجاد شد! 
حتي فرزندش آقا ضياء هم - كه در نجف بود- به انتقاد از 
او پرداخت! سند مهمي كه اينجا عرضه مي كنيم، نامه اي 
است كه شيخ فضل اهلل به فرزندش ضياءالدين نوشته و 
سعي كرده است تا انتقادهاي او را پاسخ دهد. اين نامه، 
طبعاً اواخر استبداد صغير نوشته شده و دوره اي است كه 
محمدعلي شاه نيز در حال تسليم شدن است. نامه ياد 
شده، پس از ترور ناكام شيخ فضل اهلل نوشته شده و شيخ 
در آن مي گويد ضارب را بخشيده است. اهميت اين نامه- 
كه نخستين بار در سال1330 در نشريه وظيفه منتشر 
ش��ده و ما از اصل آن بي خبريم- در اين است كه ما را به 
طور جدي، با ديدگاه هاي شيخ آشنا مي كند و نوع پاسخ 
دادن وي را به انتقادهايي كه عليه او مي شده، بر ما آشكار 
مي سازد. مكاتباتي كه بين فرزند و پدر رد و بدل شده، 
نشان مي دهد كه فرزند شيخ، بخشي از سخنان مخالفان 
را پذيرفته و به پدر مي نويس��د: »ورود اوليه ات و خروج 
 بعدي ات از مشروطه، براي حب رياست، شهوت، تفوق و 
مبالغه بر اقران بوده است!« مقصودش اين است كه رقابت 
شما با سيد عبداهلل سبب شده است تا ابتدا وارد مشروطه 
ش��ده و وقتي ديدي كه رقيب پيش افتاده، از آن خارج 
شديد! شيخ فضل اهلل در پاسخ مي نويسد: »در مشروطه 
داخل نش��دم، مگر براي اينكه صحيح دانستم و خارج 
نشدم، براي اينكه باطل ديدم«. وي سير صحيح دانستن 
و باطل ديدن مشروطه را در اين نامه توضيح مي دهد. او 
حتي موافقت اوليه خود را با مشروطه، از ايام اهلل به شمار 

مي آورد. شيخ فضاي آن دوره و حسن ظني را كه براي 
اصالح امور در جريان افتتاح مجلس داشته، بيان مي كند، 
اما در ادامه، با ديدن انحرافات، مسير خود را جدا مي كند. 
عمده ترين ايراد ش��يخ فضل اهلل، اين اس��ت كه جريان 
مش��روطه، مروج افكار غربي بوده و مظه��ر آن را نظام 
پارلمانتاريستي و تحقق كنستيتوسيون مي داند، نظامي 
كه پشت سر آن روشنفكران غربي قرار داشتند. عبارات 
وي در اين نامه، بسيار با ارزش و براي روشن كردن افكار 
او، فوق العاده ارزشمند اس��ت. شيخ فضل اهلل در آخرين 
بندهاي نامه، از آزادي مذهب��ي و اجتماعي و اينكه در 
اين آزادي مي تواني هر لذتي را ببري، به شرط آن كه به 
ديگران كاري نداشته باشي را مورد انتقاد قرار مي دهد و 

مي گويد حاضر به قبول آنها نيست!
از بندهاي مهم نامه اين است كه ش��يخ فضل اهلل براي 
اصالح جامعه اي��ران، به لزوم تأس��يس دو نهاد تصريح 
مي كند. يك: »تأس��يس براي تربيت اهالي به معارفي 
كه امروز از پرتو آنها روي زمين روش��ن ش��ده اس��ت، 
ولي به شرط ها و شروط ها«، يعني اصالح نظام معارف 
كشور و دو: »تأس��يس معدلت عمومي است« يا همان 
عدليه، نظامي كه س��بب جلوگيري از ظلم و س��تم به 
مردم باشد. او معتقد است تأس��يس اين دو نهاد را بايد 
از ش��اه خواس��ت »نه صيغه پارلمان و اختراع آزادي و 
برابري را كه يك ثلث شريعت مقدسه را از بين ببرد« از 
غرب طلب كرد. اين دغدغه اصلي شيخ فضل اهلل است. 
شيخ در اين نامه مي نويس��د: »عده اي با دستاويز عدل 
به بهانه رفع ظلم، صيغه پارلم��ان را مطالبه مي كنند« 
در حالي كه او معتقد است: »دوام پارلمان منوط بر اين 
است كه در هر عصري، هيئت مخصوص)علما( مراقب 
آن باش��ند«. همچني��ن وقتي بحث معدل��ت عمومي 
مي ش��ود، صحبت از قانون اس��ت كه علما باي��د بر آن 
نهاد نظارت كنند. تربيت اهالي ه��م بايد تحت نظارت 
علما باشد. شرط هايي كه شيخ فضل اهلل در نامه مطرح 
مي كند، همين شروط هستند. شيخ معتقد است در اصل 
»هندسه اصالحات و نقشه ترميمات« اختالف فاحش 
وجود ندارد. يعن��ي در اينكه در اي��ران بايد اصالحات 
صورت گيرد، اختالف نظر وجود ندارد، مشروط بر آن كه 
در طريق رسيدن به اصالحات، سازگاري با دين در نظر 
باشد. شيخ فضل اهلل  جز تعبير»هندسه اصالحات« كه 
تعبير شگفتي است، از جامعه مدني هم مشروط بر اينكه 
مشتق از»مدينه الرسول« باش��د، دفاع مي كند. به نظر 
شيخ فضل اهلل راه مشخص است: »به جاي پارلمان، بياييد 
دردها را از اس��الم بخواهيد و تمدن را از مدينه الرسول 
بخواهيد«. شيخ جاي ديگري مي گويد از شاه بخواهيد 
تمامي شرايط تأس��يس علوم و معارف و شمول عدل و 
احس��ان را بر نحوي كنند كه حاال و ماال بر اقتدار دين 
اسالم بيفزايد و اين ممكن نيست مگر اينكه اصالحات، 
زير نظر يك هيئت از خواص جامعه روحاني انجام شود. 

به نظر مي رس��د، اين نامه مي تواند يك��ي از مهم ترين 
اسنادي باشد كه در كنار آنچه ش��يخ در زاويه حضرت 
عبدالعظيم )ع( نوشت، نگاه و اهداف او را نسبت به آنچه 
به عنوان جنبش عدالت خانه و مشروطه رخ داد، آشكار 
كند. شيخ نه مخالف مجلس بود و نه مخالف مشروطه 
ديني مدنظر آخوندخراساني و نه موافق استبداد قاجاري. 
او به عنوان يك عالم ديني، مخال��ف بدعتي بود كه در 
پشت شعارهاي آزاديخواهي، دين و سياست را در ايران 

هدف گرفته بود. 
***

»... فرزند! فهرست انتقادات شما بر اعتقادات من، نسبت 
به تعليمات و تأسيسات مشروطه طلب ها مالحظه شد 
و حيرت عظيم آورد، زيرا كه اشعار بّين داشت، بر اينكه 

خوانش نامه اي مهم از آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري به فرزندش 
در باب آغاز و انجام حمايت وي از مشروطيت

داخل نشدم جز براي آنكه صحيح دانستم
 و خارج نشدم جز براي آنكه باطل ديدم!

اين پدر پير فاني، براي حب رياست و شهوت، تفوق 
و مغالبه بر اقران و قهر و ظلم ب��ر فالن و بهمان، در 
آغاز اقدامي كرد و سرانجام مخالفت ورزيد. هيهات! 
هيهات! يا بني! به جان عزيز خودت و به همان آستان 
قدس كه واقع مس��ئله و باطن امر و حقيقت حال، 
بر خالف اين خيال اس��ت. ]در واقعه مشروطيت[ 
داخل نش��دم مگر براي آن كه صحيح دانس��تم و 
خارج نشدم مگر براي آن كه باطل ديدم. در حديث 
قدسي اس��ت كه من غضب مي كنم بر بنده اي كه 
مرا به دروغ گ��واه بگيرد. اين پدر پي��ر تو پروردگار 
عالم را به گواهي مي طلبد، ب��ر آن كه ورود و خروج 
در اين امر، هيچ كدام به قصد نيل]به[ مش��تهبات، 
هواپرستي، سياست طلبي ، دنياداري، زمانه سازي، 
دشمن س��وزي، مكنت اندوزي و امثال ذلك نبوده 
است. اين پندارها هيچ يك اليق ريشي نيست كه در 

راه اسالم سفيد شده است. 
غير مستحسٍن وصال الغواني

  بعد ستين حجٍه و ثماٍن
اين كه نوشته اي ناحيه مقدس، محض تذكر خاطر 
انور معروض مي شود، يكي مرقوماتي است كه قبل 
از مهاجرت زوايه مقدسه، از نظر آقايان عظام گذشته 
و جزء اعظم از دواعي ايش��ان، در دخول در تشبيد 
مشروطيت شد. فرزند! طي اين مراحل، جهاد اكبر 
من است در راه اسالم. همه اميدواري به همين رشته 
از خدمتگزاري است. آن موافقت مشوره] را[ كه] از[ 
ايام اهلل معدودات است، آيا چگونه فراموش مي كنم 

تا نوشته اي را به ياد بياورد؟
ذكر تني و ما نسيت عهواً  

لو سال المرء نفسه ما سالها
ش��ما فراموش كرده ايد كه من ج��واب اين تدافع 
و نبائي را در صفحات س��بعه» ش��رح مقاصد«، از 
مطبوعات زاويه مقدسه نوشته ام و به تمام بالد اسالم 
فرس��تاد] اه[م. آري،  اي فرزند! حس��ن ظن و رجاء 
رأي، بلكه عقيده راس��خ ماها، سلسله علميه ايران، 
در مرحله تقريرات و تصويرات مشروطيت و مبادي 
افتتاح مجلس و شروع در ترتيبات آن موقع، همان 
بود كه به نجف  اش��رف و مش��هد مقدس و شيراز و 
مازندران و غيرها نوشتيم و بعد همان دواعي حسيه و 
شواهد ناطقه- كه در شرح مقاصد ثبت است- عزائم 

منسوخ شد و عقايد منحل گرديد. 
اين كه نوشته ايد»مساعدت هاي مساعدين صوري 
اس��ت و دوام آن محال، ]و از[ محاالت است و كار 
به كجاها خواهد كش��يد؟« فرزند! پدر پير تو از تو 
توقع تفقد دارد و نه علم عيب جويي و غيب گويي! 
در بارگاه ق��دس و جوار اميرالمؤمني��ن)ع(، علوم 
آل محمد)ص( بايد آموخ��ت و اندوخت، نه فنون 
سياسي و ديپلماسي. كس��اني هستند كه به دادن 
اين نطق ه��اي عصرجدي��د و از برداش��تن اخبار 
مجالت و جرائد اعجاب مي كنن��د و آرزو دارند كه 
با ويكتور هوگو، داروين و شكسپير محشور شوند، 
ولي من آرزو دارم  تو با حمله  قرآن و حّفاظ حديث 
و فقهاي اهل بيت)ع( محش��ور ش��وي. ابني!ابني! 
فكري بك��ن و به عاقب��ت بينديش. اينكه نوش��ته 
بودي»پادش��اه با همه اس��تعداد مجبور به تسليم 
شد«. فرزند! اگر خود راضي مي كردم به غيب گويي، 
اينجا چيزي مي گفتم، ولي عمل سالطين مقياس 
تكليف ما نيست. اين شريعت سماويه را، اين قانون 
قرآني را، ن��واب امام )علي��ه الصلوات و الس��الم(، 
قريب هزار سال است قرناً بعد قرن، به تحمل انواع 
مش��اق و مجاهدت، نگه داش��ته و بر ما الزم است 
در قبال صاحبان اتساع مش��رب و آزادي مذهب، 
از بذل جهد و مال و مهجه، چي��زي دريغ نداريم، 
تا به دست طبقه آتيه بس��پاريم، طبقه آتيه شايد 
خوشبختانه سيويليزه باشند و در پلتيك به احرار 
سالنيك تأس��ي كنند! اذا اصلح المتخاصمان فما 
بال التظاره. جواني كه پدر پير تو را هدف تير كرد، 
آنقدر مالطفت و تفقد از او كردي��م كه به حمايت 
خ��ود اميدوار گردي��د و از چنگال مرگ رها ش��د. 
فعاًل بحمداهلل صحيح و س��الم اس��ت و خيال دارم 
او را توبه دهم و] به[ كاري كه داش��ته است، وارد 
كنم. عزيمت پادشاه به موجب مصلحت وقت يا به 
مقتضاي فطرت، تمامي بر دادگري و رعيت پروري 
است. شايد تلقين اين كلمه و تلقيح اين خيال كه 

تا يك اندازه از پدر پير شما بوده است. 
اعتقاد من اين اس��ت كه ايران به دو تأسيس بزرگ 
محتاج است. اگر كردند ان ش��اءاهلل مي ماند، واال- 
العياذ باهلل- مشكل است. يكي تأسيس براي تربيت 
اهالي به معارفي كه امروز از پرتوي آنها روي زمين 
روشن شده است، ولي به شرط ها و شروط ها و ديگر 
تأسيس معدلت عمومي كه تمام طبقات رعيت از 
شكايات دوائر دولتي و تطاول ظالم و حكام آسوده 
باش��ند. عنوان صحيح كه از جنس مسلمان، بلكه 

مطالبه كردن آن از پادشاه خود شايسته و زيبنده و 
سزاوارتر است، همين است و بس. 

حيات ملت و اس��تقالل دولت و ترق��ي رعيت، من 
جميع الجهات، انحص��ار دارد به اين دو تأس��يس 
عظيم، نه صبغه كنستيتوسيون و عنوان پارلمنت و 
اقتراح آزادي و برابري كه يك ثلث شريعت مقدسه 
را مي برد. كساني كه دس��تاويز طلب عدل و علم و 
بهانه رفع ظلم و جهل، اين صيغ��ه را و اين عنوان را 
مطالبه دارند، به جان ضياءالحق- كه خدا و رسول 
از آنها بيزارند- شايد از سلسله علميه هم بر بعضي، 
حقيقت امر مكش��وف نباش��د و همه بر اشتباه به 
حقيقت امر ننگريسته، در دقايق امر فرصت باريك 
شدن نيافته باش��ند. بلي، اقدام و اهتمام به ترويج 
معارف و نش��ر معدلت و دوام اين دو اساس بزرگ، 
منوط است بر اينكه در هر عصري هيئتي مخصوص، 
مراقب و قيم آنها بوده باشند، تا پاينده و جاويد بماند 
و معني حقيقت به هم رساند و آن نتايج مسطوره و 
آثار مترقبه كه در چند ش��ماره نمي گنجد، بر وجه 
كامل حاصل شود. پس  اي فرزند! در اصل هندسه 
اصالحات و نقشه ترميمات، اختالف فاحش نيست، 
اگر در طريق و كيفيت نائل شدن به آن مقصد عالي، 
بنا بر سازگاري باش��د نه ناهنجاري، حفّباً و كرامتاً، 
ساير علماي ايران بلكه درباريان كه تا اينجا حاضرند 

و موقع را منتظرند. 
اي فرزند! اگر فرضاً از علماي اي��ران و اركان دوران، 
هيچ كس مساعدت من نباش��د، من خود به فضل 
اهلل و برحمته، اين خدمت را به دين اس��الم و دولت 
ايران خواهم كرد، به ش��رطي كه مصلحين، صورتاً 
و معناً خيراندي��ش و صالح خواه باش��ند و درمان 
دردهاي بي پايان را از احكام اسالم بخواهند و دربار 
اين مملكت را ب��ه درياهاي عصر س��عادت و قرون 
قدرت دوره اسعديه الحاق بدهند و تمدن را از مدينه 
الرسول مشتق بفرمايند. تمامي تأسيس رواج علوم 
و معارف و شمول عدل و احسان، بر نحوي بكنند كه 
حاالً و ماالً بر اقتدار و اعتبار دين مبين اسالم و قوانين 
مقدسه حضرت خير االنام بيفزايند و اين مالحظه 
ضمير ممكن نيس��ت، مگر آن كه اهل اصالحات و 
ترميمات، هميش��ه كاماًل در تحت نظارت خواص 
از جامعه روحاني اين ملت بوده باشد و ساير طبقات 
اهالي، از ثمره متمتع بش��وند و] در[ غرس شجره 
تربيت و استثمار آن، هيچ گونه تجشم نكنند. فرزند! 
در فرنگس��تان، دين] و[ مذه��ب و عقايد، اهميت 
ندارد، اين اعمال دينيه و وظايف مذهبي كه ما مردم 
ايران داريم، آنجا هيچ آبرومند نيست، لبكه مايه غمز 
و تهكم است. مسلمان هاي راسخ العقيده و ممتحن 
القلب اين مملكت، عدم مس��اعدت و مضايقتي كه 
دارند، در همين كيفيت اجراي اصالحات است. كدام 
پيرو اسالم از جلوگيري جور و ستم و افروختن چراغ 

علم، به شروط ها ممانعت مي كند؟ 
به جان خودت  اي فرزند عزيز! كه اين تش��ريحات 
و توضيحات، همه از روي حس و ش��هود است واال 
اختالفي با كس��اني كه اهل علم و حقوق اس��الم و 
حفاظ شريعت باشند، در بين نيست. اشمئزاز قلوب 
و استيحاس نفوس و تنفر طباع، از همين جاست. به 
عبارت روشن تر بگويم نمي گويند رؤساي روحاني يا 
در مقام شكواي ظلم و جهل و فقر مملكت، از عصر 
سعادت و ادبار نبوت دم نمي زنند؟ و نمي گويند كه 
ما اهل اس��الم روزگارهايي، اولين درجه سيادت و 
سروري را دارا بوديم و دولت هاي بزرگ دنيا را تهديد 
مي كرديم؟ از سطوت و اقتدار ما، كره ارض مي لرزيد، 
اشعه علوم و معارف، بر تمام عالم مي تافت، دولت ما 
بايد با ما مس��اعدت جدي كند تا ما را به همان اوج 
سعادت و سيادت برساند. چرا مي گويند كه دولت 
ما چون كنستيتوسيونل نيست و پارلمنت ندارد؟ 
اگر تدليس مي گويند، اينها لفظاً دو و لّبا يكي است، 
مي گويم خير، فرق فاحش دارد. از دعوتي كه اساس 
آن حريت محضه و تس��اوي مطلق است، تا دعوت 
پيغمبران آسماني، تفاوت از زمين تا آسمان است. 
اگر در معني آزادي و برابري شبهه كنند، زنهار فريب 
نخور. اول نظري در صفحات اروپا بينداز، ببين آزادي 
و برابري يعني چه؟ بعد تصفحي در اوراق احرار عصر 
جديد بكن، ببي��ن آزادي و براب��ري يعني چه؟ در 
تعريف حريت مي نويسد: تمتع الشخص بما ال يضر 
به سواه، و در تفسير مساوات مي نگارند: ارباب النحل 
كلهم في الحقوق شرع سواء. اگر به تو اي ضياءالمله! 
بگويند در قانون اساس��ي كه مذه��ب جعفري قيد 
ش��ده بود، آزادي و برابري را هم به اينطور و به اين 
اتساع دايره كه در فرنگ است ننوشته اند، جواب يك 
كلمه بگو: »مقوم ماهيت مشروطه، همان حريت و 
مساواتي است كه در فرهنگ مشاهده مي شود و ما 

علينا اال البالغ المبين«. 
حاصل جواب، حاضر بودم تا صحيح بود و غرض، رفع 
ظلم مايشاء و حكم ما يريد بود. وقتي حقايق غرض 
معلوم شد كه به مقتضيات وقت مي خواهند تغيير 
احكام بدهند و ش��الوده بدع��ت و ضاللت] كنند[، 
رجوع ك��ردم و در حمايت اين خداوند غز اس��مه، 
كوتاهي نكردم. اميدوارم يوم تبلي الس��رائر، ضمائر 
معلوم و ارادت مكش��وف ش��ود. واهلل، با هيچ كس 
غرض ندارم و تمام غرضم در اين دو روز يا سه روز، 
ترويج اس��الم به اندازه]اي[ كه پيشرفت مي كند و 
ترويج حمله اسالم]است[. از داعي، ديگر حالي باقي 
نمانده. گمان دارم عماً قريب مالقات پروردگار بشود. 
قضي و مضي مني، فان الدنيا قد ادبرت بوداع و االخر 

قد اقبلت باطالع. 
لكن افس��وس كه روي هم رفته خوب نش��ده. اين 
ودايع الهي كه دست به دست به طبقه ماها رسيده 
كه عبارت از حفاظت دي��ن و فقه آل محمد عليهم 
السالم باشد، خوب نگه نداشتيم و به طبقه الحقه 
صحيحاً تسليم نش��د و بعد از ماه ديگر، علم و علما 
و مرجعيت براي ش��يعيان آل محمد، به هم خورد 
و وضع ديگرگون ش��د. فاهلل خير حافظاً و هم ارحم 

الراحمين. 
االحقر: فضل اهلل النوري«

آيت اهلل ش�يخ فض�ل اهلل ن�وري: 
»حاضر بودم تا صحيح بود و غرض، 
رفع ظلم مايش�اء و حك�م ما يريد 
بود. وقتي  حقايق غرض معلوم شد 
كه به مقتضي�ات وقت مي خواهند 
تغيي�ر اح�كام بدهند و ش�الوده 
بدع�ت و ضالل�ت كنن�د، رجوع 
ك�ردم و در حمايت اي�ن خداوند 
)عز اس�مه( كوتاهي نكردم. واهلل 
با هيچ ك�س، غرض ن�دارم و تمام 
غرضم در اي�ن دو روز يا س�ه روز، 
ترويج اسالم است. از داعي، ديگر 
حالي باقي نمانده. گمان دارم عمًا 
قريب مالقات پروردگار بش�ود...« 
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پاسخ به اصلي ترين پرسش ها 
در باب حيات شيخ شهيد 

سطور ناخوانده تاريخ 
»مشروطه مشروعه«

   محمدرضا كائيني
س��خن از صحت 
س��قامت  و 
ي  يش��ه ها ند ا

سياس��ي ش��هيد 
ش��يخ  آي��ت اهلل 
فض��ل اهلل ن��وري، 
از مش��روطه بدين 
سو، هماره پرهزينه 
بوده است! چراكه 
هندس��ه متصلب 
تاريخ نگاري هاي فاتحان مش��روطه را دچار تغيير 
مي كنند! زنده ياد استاد علي ابوالحسني )منذر( در 
عداد چهره هايي بود كه با شجاعت وارد اين عرصه 
شد و آثاري گران از خويش بر جاي نهاد. »كارنامه 
شيخ شهيد، پرس��ش ها و پاس��خ ها« در زمره اين 
طيف يادگارهاي آن فقيد س��عيد است كه توسط 
مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران نشر يافت. 
ناشر در ديباچه اين اثر، در باب محتوا و اهميت آن 

چنين آورده است:
»بررس��ي مش��روطيت بدون پرداختن به مواضع 
فكري و سياسي شهيد آيت اهلل حاج شيخ فضل اهلل 
نوري ممكن نيست. شيخ در مراحل گوناگون تاريخ 
مشروطيت، دخيل و مؤثر بوده و اگر مشروطيت را 
در تاريخ كشورمان بستر بروز نخستين نزاع جدي 
و بنيادين ميان دين و مدرنيس��م به شمار آوريم، 
شيخ در آن هنگامه، پرچمدار دفاع از دين محسوب 
مي شده و هزينه س��نگيني چون اعدام در مأل عام 
را در اين راستا به جان خريده اس��ت. اثر پيش رو 
تحت عنوان كارنامه شيخ فضل اهلل نوري، پرسش ها 
و پاس��خ ها قصد دارد ابتدا به طرح پرسش بپردازد 
و سپس براساس مشاهدات و مستندات تاريخي، 
به پاسخ متناسب با آن اقدام كند. زندگي و كارنامه 
شيخ، با سؤاالت متعددي همراه است، اما اثر حاضر 
به طور مشخص به مهم ترين سؤال و مناقشه هاي 

موجود درباره كارنامه سياسي شيخ فضل اهلل نوري 
اش��اره دارد و آن چيزي نيست جز اينكه: شيخ كه 
خود نخست از پيشگامان و رهبران مشروطه بود، 
پس چرا و چگونه بعداً با وجود حمايت از عدالتخانه 
به مشروطه پش��ت كرد و با آن در مخالفت و ستيز 
درآمد؟ بديهي اس��ت پاس��خ دقيق به سؤال فوق، 
پيش از هرچيز در گرو آش��نايي با مفاهيمي چون 
عدالتخانه، مش��روطه مطلقه و مشروطه مشروعه 
است. در اين رساله، بيش��تر چرايي مخالفت شيخ 
با مشروطه غيرمش��روعه مطرح است تا چگونگي 
آن و طبعاً براي پاسخ به اين چراها، بايد وارد حوزه 
ايدئولوژي و انديشه شد و به طور قطع بايد نگاه شيخ 
به وجود تفاوت هاي بنيادين در مشروطه مشروعه و 
غيرمشروعه به دقت و مستند مورد بحث قرار گيرد. 
اثر حاضر در راستاي بررسي مسائل مذكور تنظيم 
يافته و مباحث زير، بخشي از اهم موضوعات ارائه 

شده در كتاب است:
اشاره به يكپارچه نبودن جريان مشروطه و ديدگاه 
شيخ، اش��اره به تفاوت هاي بنيادين ميان فلسفه 
سياسي –اجتماعي عدالتخانه و فلسفه و هدف غايي 
مشروطه غيرمشروعه، نقاط مشترك و افتراق شيخ 
و اسالم با جريان غالب مشروطه خواهي در نگاه به 
عدالتخانه، مراحل مبارزه شيخ با مشروطه سكوالر 
كه شامل طرح شعار مشروطه مش��روعه، تحريم 
مش��روطه و احياي عدالتخانه مي ش��ود، ايرادات 
سياسي ش��يخ به مش��روطه مطلقه غيرمشروعه، 
پاسخ به چرايي حمايت ش��يخ از محمد علي شاه و 
ارائه مستنداتي تاريخي از آرمان هاي ضداستعماري 
وي، اشاره به جايگاه واالي شيخ در بين رجال، علما 
و مردم و نقش مؤثر ش��يخ در عزل حكام جور و... 
قابل ذكر است كه مؤلف فقيد جناب حجت  االسالم 
والمسلمين علي ابوالحسني )منذر( در نگارش 1۷۶ 
صفحه اي اثر پي��ش رو، مخاطب را به بيش از ۲۶0 
رفرنس معتبر ارجاع مي دهد كه جرايد و نشريات 
ادواري دوره م��ورد بحث، كتب، مقاالت و اس��ناد 
مورد وثوق تاريخي را شامل مي شود. كتاب حاضر 
بي شك از حيث مستند و مستدل بودن، جزو آثار 

كم نظير در حوزه تاريخ تحليلي است«. 
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دكتر موسي فقيه حقاني: »به نظر مي رسد 
اين نام�ه مي توان�د يك�ي از مهم ترين 
اسنادي باشد كه نگاه و اهداف او را نسبت 
به آنچه به عن�وان جنبش عدالت خانه و 
مشروطه رخ داد، آش�كار كند. شيخ نه 
مخالف مجلس بود و نه مخالف مشروطه 
ديني مدنظر آخوند خراساني و نه موافق 
اس�تبداد قاجاري. او مخالف بدعتي بود 
كه در پشت شعارهاي آزاديخواهي، دين 
و سياست را در ايران هدف گرفته بود«
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