
   فائزه سادات حسيني
روزهايي كه بر ما گذشت همزمان با سالروز شهادت 
آيت اهلل ش�يخ فضل اهلل ن�وري و ايضًا سال گش�ت 
انقالب مش�روطيت ايران را تداعي مي ساخت. هم 
از اي�ن روي بازخوان�ي ماهيت مش�روطه )به ويژه 
مفهومي كه روش�نفكران از آن اراده مي كردند( از 
منظر آن عالم زمان آگاه، به هنگام به نظر مي رسد. 
در مق�ال پي آم�ده، ب�ه جوانب�ي از اي�ن موضوع 
پرداخته ش�ده اس�ت. امي�د آنكه تاري�خ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقمندان را مفي�د و مقبول آيد. 

      
   در زمانه و كارنامه شيخ شهيد

س��خن را از اين نكته آغاز كنيم كه يك��ي از مخالفين 
سرسخت شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري، درباره او 
نوشت: »حاج شيخ فضل اهلل اگر چند ماهي در عتبات 
توقف كند شخص اول علماي اسالم خواهد گرديد، چه 
هم حسن س��لوك دارد و هم مراتب علميه و هم نكات 
رياس��ت را بهتر از ديگران داراس��ت... .« )1( بي ترديد 
ش��خصيتي كه دش��منان درباره وي، اينگونه زبان به 

اعتراف گشوده اند در خور شناخت بيشتر مي نمايد. 
آيت اهلل حاج ش��يخ فضل اهلل نوري، در سال 1259 ق، 
در مازندران متولد ش��د. پ��درش مالعباس كجوري و 
دايي اش محدث نوري صاحب مستدرك الوسائل بود. 
پس از گذران��دن تحصيالت مكتب خان��ه در زادگاه و 
تكميل آن در ح��وزه علميه تهران به نج��ف رفت. در 
طول هش��ت س��ال اقامت خود در حوزه اين ش��هر از 
محضر بزرگاني همانند آيات: ميرزا حبيب اهلل رش��تي 
و ميرزا محمدحسن ش��يرازي بهره مند گرديد. سپس 
به همراه استادش ميرزاي ش��يرازي، به سامرا رفت و 
به مدت 12 سال به بهره گيري ادامه داد، آن گاه به امر 
ايشان رهسپار تهران شد. ش��يخ فضل اهلل در جنبش 
تنباكو، نقش فعالي داش��ت و به نمايندگي از ميرزاي 
شيرازي به هدايت نهضت در پايتخت پرداخت. با وفات 

آيت اهلل ميرزا محمدحسن آشتياني، ايشان به مهم ترين 
شخصيت روحاني تهران تبديل شد. هنگامي كه نهضت 
عدالتخانه آغاز گشت، شيخ با مساعدت به معترضان، در 
مهاجرت كبراي قم حضور پيدا كرد. با پيروزي جنبش، 
اختالفات بين علما و روشنفكران، در موضوع ماهيت 
مشروطه و چگونگي انطباق رويكردهاي سياسي اسالم 
با مكاتب غربي آشكار ش��د. نكاتي كه از اركان برپايي 
حكومت مش��روطه بود، اما براي آن دو دسته تعاريفي 
خاص داش��ت. ش��يخ فضل اهلل نوري نيز بنابر قوانين 
اسالمي و شرايط آن دوره ايران، اين مفاهيم را تبيين 
كرد، اما طولي نكشيد كه با واكنش منفي روشنفكران و 
برخي از هم لباسان خود روبه رو شد. چنانچه اين ماجرا 
با استبداد صغير و سپس فتح تهران، شدت گرفت و در 

نهايت با اعدام ايشان پايان يافت. 
   از »دارالشوراي اسالمي« تا »مشروطيت«

از زماني كه واژه »دارالشوراي اس��المي« وارد ادبيات 
جامعه ايران شد، برخي ديگر به جهت آشنايي با فضاي 
فكري اروپا، اين كلمه را مناسب با حقوق ساير نحله هاي 
حاضر در ايران ندانس��تند. در واقع اي��ن گروه جديد، 
روشنفكراني بودند كه دين را در تضاد با آزادي و عدالت 
توصيف مي كردند و سعي داشتند مفاهيم بنياديني از 
غرب را در عرصه حاكميت وارد س��ازند. بدين ترتيب 
كه اين مفاهيم را  در قالب بومي گنجان��ده و از آن در 
حكومت جديد استفاده كنند. البته روشنفكران پيش 
از اين، تعري��ف مفاهيم را در كتب يا روزنامه هايش��ان 
آغاز ك��رده بودند، اما ب��ا پيروزي جنبش مش��روطه، 
حركت خويش را شدت بخشيدند. آنان در اين جريان 
هم توانس��تند، برخي از روحانيون همانند سيدمحمد 
طباطبايي و سيد عبداهلل طباطبايي را  همراه با خويش 
س��ازند. )2( نگرش ش��يخ فضل اهلل نوري اما، نسبت به 
مشروطيت متفاوت بود، )3( زيرا وي بنابر جايگاه واالي 
علمي و مذهبي خويش در تهران، خود تعريفي جداگانه 
از نظام جديد داشت كه چندان به مذاق روشنفكران و 

ايده هايشان نمي نشست: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم. صورت مقاصد علماء اعالم و 
حجج اسالم مهاجرين )دامت  بركاتهم(، بر وجه اجمال. 
در اين ورقه براى برادران دينى نوش��ته مي ش��ود كه 
بدانند و بفهمند كه به هيچ وجه غرض دنيوى نيست، 
فقط غرض حفظ بيضه اسالم از انحرافات كه ملحدين 
و زنادقه )خذلهم اهلل( اراده نم��وده. ال انا لهم اهلل تعالى 
ما ارادوا ان شاءاهلل تعالي. اوالً تلو كلمه مشروطه در اول 
قانون اساسى، تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون 
محمدى )صلى اهلل عليه وآله( بش��ود. ثانيا ً آنكه اليحه 
نظارت علماء كه به طبع رسيده، بدون تغيير ضم قانون 
شود و تعيين هيئت نظار هم در همه اعصار فقط با علما 
مقلَدين باشد، چه آنكه خودشان تعيين بفرمايند، يا به 
قرعه خودشان معين شود و ماده]اي[ كه حجه االسالم 
آقاى آخوند خراس��انى )مدظله(، كه تلگرافا ً توس��ط 
حجه االس��الم آق��اى حاجى ش��يخ فض��ل اهلل )دامت 
بركاته( از مجلس محترم خواس��تند، امتث��اال ً المره 
الش��ريف در قانون اساسى درج ش��ود. ثالثاً اصالحات 
مواد قانونيه از تقييد مطلقات و تخصيصات عمومات و 
استثناء مايحتاج الى االستثناء، مثل تهذيب مطبوعات 
و روزنامجات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع و 
غيرها كه در محضر علما اعالم و وجوه از وكال واقع شد، 
بايد به همان نحو در نظام نامه بدون تغيير و تبديل درج 

شود. ان شاءاهلل  تعالي«. )4( 
براي شيخ حفظ موجوديت اسالم و استقالل مملكت، 
در اولويت قرار داش��ت و بر اين اس��اس بايد ساز و كار 
مجلس و قانون اساسي اجرا مي شد. از اين روي قضاوت 
انديش��ه او، تقريباً در نزد تاريخ ن��گاران قديم و جديد 
مشروطه، همراه با توهين و برچس��ب هاي ناوا بود. )5( 
با اين همه برخي از مورخان، همانند احمد كس��روي، 
فريدون آدميت و ماشاءاهلل آجوداني به نكته اي اعتراف 
كردند كه شيخ فضل اهلل از همان روزهاي آغاز مجلس 
شوراي ملي به آن رسيده بود )6(: مشروطيت غربي در 

شيخ شهيد، مشروطه خواهي منورالفكران، نظري بر يك تضاد جوهري

قالب ديني و به ويژه تش��ييع نمي گنجيد و اغلب 
معارف آن نس��بت به دغدغه هاي اسالمي نگرشي 
مبهم داشت. اين موضوع براي ش��يخ، با تشكيل 
اولين دوره از مجلس شوراي ملي عيني شد: »جعل 
قانون، كاًل ام بعضاً، منافات با اسالم دارد و اين كار، 
كار پيغمبري است. لذا هر رسولي كه مبعوث شد، 
از براي همين كار بود. بعضى از احكام پيغمبر سابق 
را امضا مي فرمود و بعضي را تغيير مي داد، تا آنكه 
خاتم انبيا )ص( مبعوث شد و دين خدا را كاماًل  بيان 
فرمود. لذا او خاتم انبياست و قانون الهي كه او آورد، 
ديگر نقص نخواهد داش��ت، حتي نسبت به تمام 
ايام و نيز نسبت به تمام مردم... حاصل آنكه ُمسلِم 
را حق جعل قانون نيس��ت... پس اين دارالشوري 
كه مردم خواس��تند منعقدش نماين��د و از روي 
موافقت با طباع اكثريت آرا تعيي��ن قانون كنند، 
اگر مقصودش��ان جعل قانون جديد بود، چنانكه 
اين هيئت را مقننه مي خوانند، بي اشكال تصديق 
به صحت آن، منافات با اقرار به نبوت و خاتميت و 

كمال دين داشت... .« )7(
ه��م از اين روي ايش��ان ل��زوم وجود ش��ورايي از 
مجتهدان طراز اول را  به منظور نظارت بر تصويت 
قوانين پيش��نهاد كردند كه يكي از داليل آن را با 
قلم خويش و تحت عنوان »اليحه قرآن«، مكتوب 
نمود: »بايد گفته شود كه قوانين جاريه در مملكت، 
نس��بت به نواميس الهي��ه از جان و م��ال و عرض 
مردم، مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصري 
كه مرجع تقلي��د مردمند، باش��ند و از اين رو بايد 
تمام قوانين، ملف��وف و مطوي گ��ردد و نواميس 
الهيه در تحت نظريات مجتهدين عدول باش��د، تا 
تصرفات غاصبانه كه موجب هزارگونه اش��كاالت 
مذهبي ب��راي متدينين اس��ت، مرف��وع گردد. و 
منصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميه و ساير 
حكام، فقط اج��راي احكام ص��ادره از مجتهدين 
عدول مي باش��د، چنانچه تكليف هر مكلفي، انفاذ 
حكم مجتهد عادل است... .«)8( اين موضوع موجب 
مخالفت روشنفكران، تندروها و برخي از روحانيون 
ش��د و آنان اين امر را غير ممكن مي دانستند، اما 
باالخره ش��يخ فض��ل اهلل نوري موفق ب��ه تصويب 
پيشنهاد خويش گش��ت. )9( البته اين آغاز راه بود، 
زيرا تهديدها و آزارها به جان شيخ افزايش يافت، 
چنانچه يك بار قصد ترور وي را كردند كه خطر از 

او دفع شد. )10(
   ناهمخواني انديشه سياسي غرب، با قوانين 

اسالمي
 ش��يخ با گذر زم��ان و پس از مش��اهده ش��رايط 
سياسي حاكم، همراه با جمع كثيري از روحانيون 
ديگر، به بست نشيني س��ه ماهه در حرم حضرت 
عبدالعظي��م)ع( روي آورد، تا ب��ه همگان اهميت 
استقالل حكومت اس��المي را يادآوري كند. اين 
موضوع براي برخ��ي، به معناي دش��مني با نظام 
مش��روطيت بود و براي عده اي ديگ��ر، لزوم تفكر 
بر مسئله چگونگي س��ازگاري آراي سياسي غرب 
با دين اسالم. براين اساس دس��ته اول، شيخ را در 
قامت يك ش��ريك جرم در كنار محمد علي شاه 
مي ديدند و بدين ترتيب، س��عي به تخريب وجهه 
وي در روزنامه ها و اعالميه هاي خود داشتند. اين 
موضوع موجب انشقاق در مردم شد چنانكه آثار را 
در مقطع اعدام ايشان و س��كوت عمده مشروطه 
خواهان و مردم، شاهد هستيم. اما براي دسته دوم 
مسئله به گونه اي متفاوت ظاهر مي گشت چراكه 
ماجراي تاويل در احكام و انطباق آن با رويكردهاي 
بنيادين اروپايي توسط روشنفكران مطرح مي شد. 
نگراني شيخ نيز از اين مسئله بود چنان كه نوشت: 
»ديدم دسته اي از مردم كه در همه وقت مرمي به 
بعضي از انحراف بودند، وارد بر كار ش��دند. كم كم 
كلمات موهمه از ايشان شنيده مي شد كه حمل بر 
صحت مي شد... زمام امور حل و عقد مطالب و قبض 

و بسط مهام كليه، به دست آنها بود... .« )11( 
بدين س��بب در زم��ان تحصن در ح��رم حضرت 
عبدالعظيم، شيخ با انتشار رساله مشهور »حرمت 
مشروطه« و لوايح مربوطه، مواضع خود را آشكارا 
تبيين ك��رد. در اين نوش��تارها تمرك��ز اصلي بر 
حفظ بناي اس��الم ب��ود چراكه در نگرش ش��يخ، 
معناي مشروطيت بار مش��ترك لفظي داشت. در 
اين داي��ره واژه هاي: آزادي، مس��اوات و عدالت، با 
عقايد ديني اشتراك داشت اما آنها مي بايست در 
چارچوب حكومت اس��المي عملي مي شد. امري 
كه در نزد روش��نفكران نس��بي بود و تحديدي بر 
تعريف اي��ن مفاهيم اعمال نمي ش��د. براي مثال، 
ش��يخ آزادي را به معناي مجوز بر ه��ر امر يا هرج 
و مرج در نظ��ام جديد تبيين نمي ك��رد )12( و اين 
معنا را از اظهارات علماي عتب��ات، در قالب »امر 
به مع��روف و نه��ي از منكر« اس��تنباط مي نمود. 
چنانچه شيخ در يكي از نوش��تارهاي ايام تحصن 
خود نوش��ت: »ما همان چيزي را مي خواهيم كه 
علماي عتبات خواس��ته اند....« )13( با اين اقدام او 
هم نظرات روحانيون عتبات را اعالم مي كرد و هم 
از تصويب »قوانين خارج��ه« در تدوين نظام نامه 
قانون اساسي مملكت مانع مي شد. )14( قوانيني كه 
توسط برخي از روشنفكران و طيف تندرو مجلس 
اول، مورد حمايت قرار مي گرفت و به منظور اقناع 
مردم، روزنامه ها و شب نامه ها شماره هايي را به آن 
مطالب اختصاص مي دادند. شيخ فضل اهلل نيز از اين 
رويدادها نگران بود و در تحليل شخصيت شناسي 
نماين��دگان مجل��س اول اعالم ك��رد: »حضرات 
مهاجري��ن زاوي��ه ه��م مي گويند، باي��د مجلس 
مسلمان ها مجلسي باش��د كه تقويت اسالم بكند 
نه ترويج كفر. پس دسته بابي ها و دسته طبيعها و 
دسته مستضعفين در دين كه همه منكر اسالم و 
مروج كفرند، بايد بالكليه خارج شوند چه از متن و 
چه از حواشي مجلس... .« )15( بر اين اساس در چند 
نوبت به نامه ها و تلگرافات روحانيون عتبات اشاره 
كرد، تا از دغدغه و نگران��ي آنان مردم را آگاه كند. 

اما تبليغات شيخ و گروهي كه در اطراف وي بودند، 
هرگز نمي توانس��ت غوغاي جماعت شهرآشوب و 

تندرو را  از خويش متأثر سازد. 
   آزادي و براب�ري مش�روطه خواهان، يك 

ثلث شريعت را مي برد!
پايان اين مقال را  به بخش��ي از نامه آيت اهلل شيخ 
فضل اهلل نوري به فرزندش حاج ميرزاهادي در نجف 
اختصاص مي دهيم كه در عداد واپسين نامه هاي 
او در دوران حيات است. اين مسوده از آن روي در 
خور اهميت مي نمايد كه آيينه اي از انديش��ه هاي 

راهبردي شيخ، در آخرين روزهاي زندگي اوست:
»اين شريعت س��ماويه را  اين قانون قرآني را  نواب 
امام )عليه الصلوات و السالم(، قريب هزار سال است 
قرناً بعد ق��رن، به تحمل انواع مش��اق و مجاهدت، 
نگه داشته و بر ما الزم است در قبال صاحبان اتساع 
مشرب و آزادي مذهب، از بذل جهد و مال و مهجه، 
چيزي دريغ نداريم، تا به دست طبقه آتيه بسپاريم، 
طبقه آتيه شايد خوشبختانه س��يويليزه باشند و 
در پلتيك به احرار سالنيك تأسي كنند! اذا اصلح 
المتخاصمان فما بال التظاره... اعتقاد من اين است 
كه ايران به دو تأس��يس بزرگ محتاج اس��ت. اگر 
كردند، ان شاءاهلل 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 ش��كايات دوائر 
دولتي و تطاول ظالم و حكام آسوده باشند. عنوان 
صحيح كه از جنس مسلمان، بلكه مطالبه كردن آن 
از پادشاه خود شايس��ته و زيبنده و سزاوارتر است 
همين اس��ت و بس. حيات ملت و استقالل دولت 
و ترقي رعيت، من جميع الجهات، انحصار 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 دستاويز طلب 
عدل و علم و بهانه رفع ظلم و جهل اين صيغه 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 مكشوف نباشد 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 شماره 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 باشد نه ناهنجاري، حفّباً و كرامتاً، 
ساير علماي ايران بلكه درباريان كه تا اينجا حاضرند 

و موقع را منتظرند....« 
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 تاريخ معاصر ايران
 در آيينه روايت يك شاهد عيني

از فدائيان اسالم
تا هيئت هاي مؤتلفه اسالمي

   محمدرضا كائيني
زن��ده ي��اد هاش��م 
امان��ي همداني، در 
عداد مبارزان ديرين 
معاص��ر  مذهب��ي 
قلم��داد مي ش��د. 
حضور وي در عرصه 
مبارزات نهضت ملي 
و نهضت اس��المي و 
نيز تحمل س��ال ها 
زن��دان در پي اعدام 
حسنعلي منصور به وي مكانتي خاص بخشيده بود. 
اثري كه درباره آن س��خن مي رود، ش��امل بخشي از 
خاطرات آن مبارز فقيد اس��ت كه توسط مركز اسناد 
انقالب اسالمي نشر يافته اس��ت. عبداهلل علي آبادي 

تدوينگر اين اثر در ديباچه خويش بر آن آورده است:
»انقالب اسالمي ايران از معدود انقالب هايي است كه 
در دوران معاصر نام خود را در جهان به ثبت رساند. اين 
انقالب كه در نوع خود منحصر به فرد است، تئوري هاي 
همه نظريه پردازان را در خص��وص داليل ايجاد يك 
انقالب به چالش كش��اند و توجه هم��گان را به درك 
بيشتر ماهيت آن معطوف كرد. براي رسيدن به داليل 
ايجاد هر انقالبي، بررسي و فهم همه جانبه رويدادها و 
پديده هاي آن الزم و يكي از راه هاي آن ثبت خاطرات 
و بررسي افكار و اعمال افرادي است كه در متن حادثه 
بودند. پدر اماني ها، حاج احمد امان��ي همداني - كه 
فردي روحاني و در حد اجتهاد بود- در دوره رضاشاه 
و به علت مقاومت هايش در برابر اقدامات ضد مذهبي 
وي، مجبور به خلع لباس شد. ايش��ان كه در بازار به 
امانت فروشي اشتغال داش��ت، به رغم تمام فسادهاي 
محيط، تمام سعي و كوش��ش خود را صرف اعتالي 
فرهنگ اس��الم در خانه و خانواده و پايبندي فرزندان 
به مس��ائل مذهبي كرد. نتيجه اي��ن تربيت صحيح، 
همراهي پس��ران وي با گروه هاي مبارز ديني پس از 
سقوط رضاشاه، مانند جمعيت فداييان اسالم، مجمع 
مسلمانان مجاهد و گروه شيعيان بود. با آغاز نهضت امام 
خميني، ايشان به فعاليت در هيئت هاي مؤتلفه اسالمي 

مشغول شدند. حضور همزمان سه نفر از پسران حاج 
احمد اماني در كادر مرك��زي هيئت مؤتلفه، اهميت 
بررسي و ثبت خاطرات تك تك اعضاي اين خانواده را 
در مبارزه عليه رژيم، بيشتر مي نماياند. حاج هاشم اماني 
يكي از اشخاصي بود كه به عنوان يك بازاري مذهبي در 
مبارزات سياسي و مسلحانه عليه رژيم پهلوي فعاليت 
داشت. خاطرات حاج هاشم اماني تاكنون چاپ نشده 
و تنها در كتاب امام خمين��ي)ره( و هيئت هاي ديني 
مبارز، يك فصل از كتاب و به طور مختصر به زندگي نامه 
و مبارزات ايشان اختصاص داده شده است. همچنين 
در حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، چند صفحه از 
خاطرات ايشان به صورت مختصر، با دستخط خودش 

موجود است. 
اين خاطرات بر مبناي چندين مرحله مصاحبه مستقيم 
با راوي، طي سال هاي 1380� 1385 به صورت پرسش 
و پاسخ ضبط و صوت مصاحبه عيناً پياده و تنظيم شد. 
سپس متن خاطرات با رعايت اصل امانتداري در يازده 
فصل تنظيم و تدوين ش��د. در فصل اول، به خانواده و 
تحصيالت حاج هاش��م اماني و خانواده اش پرداخته 
شده اس��ت. در فصل دوم سعي ش��د به فعاليت هاي 
سياسي  � اجتماعي دوران بعد از رضاشاه و نحوه وارد 
شدن ايشان به فعاليت هاي سياسي و عضويت همزمان 
در جمعيت فداييان اسالم و مجمع مسلمانان مجاهد 
و اقدامات اين دو گروه عليه رژيم شاه پرداخته شود. در 
فصل سوم جريان ملي شدن صنعت نفت، تعامالت با 
فداييان اسالم، مبارزات آيت اهلل كاشاني و جبهه ملي 
بررسي شده است. فصل چهارم به كودتاي 28 مرداد 
1332، داليل انفعال مردم نس��بت ب��ه اين موضوع، 
اقدامات فداييان اسالم، دستگيري و شهادت رهبران 
آنها پرداخته اس��ت. در فصل پنجم راوي به اخالق و 
خصوصيات ش��هيد نواب صفوي، اقدامات اجتماعي 
فداييان اسالم و داليل اعدام هاي انقالبي آنها مي پردازد. 
نهضت امام خميني و چگونگي تش��كيل هيئت هاي 
مؤتلفه اسالمي در فصل ششم بررسي شده است و در 
فصل هفتم راوي به قيام 15 خرداد 1342، دستگيري و 

تبعيد حضرت امام در سال 1343 مي پردازد... .« 

   زنده ياد هاشم اماني همداني
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ب�راي ش�يخ حف�ظ موجوديت اس�الم و 
اس�تقالل مملكت در اولويت قرار داشت و 
بر اين اساس بايد ساز و كار مجلس و قانون 
اساسي اجرا مي شد. از اين روي، قضاوت او 
نزد تاريخ نگاران قديم و جديد مش�روطه، 
همراه با توهين و برچس�ب هاي زش�ت به 
وي بوده است. با اين همه برخي از مورخان 
همانند: احمد كسروي، فريدون آدميت و 
ماشاءاهلل آجوداني به نكته اي اعتراف كردند 
كه ش�يخ فضل اهلل، از همان روزه�اي آغاز 
اولين مجلس شوراي ملي به آن رسيده بود: 
مش�روطيت غربي، بر قالب ديني و به ويژه 
تشييع منطبق نبود و اغلب معارف آن نسبت 
به دغدغه هاي اسالمي نگرشي مبهم داشت

ش�يخ در زمان تحصن در حرم حضرت 
عبدالعظيم، با انتشار لوايحي مواضع خود 
را آشكارا تبيين كرد. در اين نوشتارها، 
تمركز اصل�ي بر حفظ بناي اس�الم بود. 
چراكه در نگ�ره او معناي مش�روطيت 
بار لفظي مشترك داشت. در اين دايره 
واژه ه�اي: آزادي، مس�اوات و عدالت با 
عقايد ديني نس�بتي داش�تند، اما بايد 
در چارچوب حكومت مستقل اسالمي 
عمل�ي مي ش�دند. ام�ري ك�ه در ن�زد 
روشنفكران نسبي بود و تحديدي بر اين 
مفاهيم نداشتند. براي مثال شيخ آزادي 
را به معناي مجوز بر هر امر يا هرج ومرج 
در نظام جديد تبيين نمي كرد و اين معنا 
را از فتاوي علماي دي�ن، در قالب امر به 
معروف و نهي از منكر استنباط مي نمود

مجلس را نشايد
 كه قانون پيامبر را نقض كند!
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