
 ) 1(رساله الالن 

 ] االسالم تبريزى شاھكار انديشه سیاسى ثقة[

 3مجلھ آموزه ، شماره : منبع 

  

 زبانان دانى   آنى كه زبان بى

 احوال دل شكسته باالن دانى 

 گر خوانمت از سینه سوزان شنوى 

 ور دم نزنم زبان الالن دانى 

طلبان از زبان مشروطه بى زبان، به حضور انور حضرات آيات هللا فى االنام  عريضه مشروطه -باسمه تعالى 
اھالى ايران كه ھمیشه در زير بار استبداد و . كه زبان الالن دانند -مد ظلھم العالى  -حجج االسالم 

حركات خودسرانه سالطین و حكام مضمحل بودند، جمعى از ھشیاران ھر طبقه و ھر مملكت كه درد را 
ديدند، كم كم معنا و لذت مشروطه را بر اھالى حالى كرده و آن  آشكار و عالج را در منع استبداد مى

 . دانند به عمل آمد كه ھمه مى مقدمات و نتايج

در بدو امر، علماى اعالم پیش افتادند و اشخاص تقدم كردند كه نزد حضرات آيات هللا فى االنام، موثق و 
معتمد، بلكه نیابت نیز داشتند و در اين اثنا، اشارت با بشارت از حضرات آيات هللا نیز رسید و اسباب 

طلبان پى مشروطه رفتند و در ثانى احكام مفصله و فتاوى صريحه، شرف  دلگرمى گرديد و مشروطه
طلبان عقايد خودمان را درج كرده در اين رساله  گرمى زيادتر شد و ما مشروطه صدور يافت و اسباب پشت

 : كنیم داريم و عرض مى معروض نظر شريف و محترم مى

 ] مشروطه و حفظ بیضه اسالم[

گويند با اين ھمه ظلم و  طلبان، لزوم سعى است در حفظ اساس شريعت اسالمیه و مى عقیده مشروطه
جور و خود رايى، و عدم مساوات در حقوق مملكتى، و با آن ھمه تسلط و نفوذ و كثرت و قدرت و علم 

معاش، و عالوه بغض اسالم و طمع در ممالك اسالمیه كه دول خارجه را ھست و منكران يا جاھل صرف 
شود كار به  ھايى كه بر اساس بیضه اسالم وارد شده و مى و يا معاند محض است، البد و بالبداھه رخنه

جايى خواھد كشید كه اسالم بالمره مضمحل و موجب لعن حضرت ختمى مرتبت و اوالد طاھرين و 
پس غرض اصلى حفظ بیضه اسالم و اعتالى كلمه حقه و ; تمامى آيندگان بر اھل عصر حاضر خواھد شد

سعى در محافظت آن است كه معاذهللا طورى نشود سلطنت اسالم يا ايران كه مذھبش طريق اثنا 
عشرى است، متزلزل يا نستجیر با منقرض شده، قوه جامعه و ھیات اجتماعیه اسالمیه كه مركز آن 

برود و مسلمین ذلیل و زبون و خار و لگدكوب ملل اجنبیه بشود و عالج آن را در  سلطنت است از دست
مشروطه شدن دولت و محدود نمودن سلطنت و منع استبداد آن ديدند و به اين لحاظ، به تھیه و مقدمات 

 . آن كه اس اساسش دارالشورا است، مشغول شدند

 ] تجربه استیالى غرب بر كشورھاى اسالمى[

بینیم كه وقتى امتداد مملكت اسالم از ديوار  نمايیم، مى گويند چون ما عطف نظر بر سوابق ايام مى مى
چین بود تا جبل الطارق و مملكت اندلیس آيا مملكت اندلیس و اسپانیا ھشتصد سال در تحت تسلط و 
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البالد مملكت نبودند؟ آيا اجانب متدرجا مستولى بر آن ممالك  استیالى اسالم نبود و قرطبه و غرناطه ام
نشده بعد از صدمات متتالیه و تسلطھاى تدريجى باالخره بعد از ھشتصد سال بالتمام مستولى و اسالم 

را بالمره مستاصل نكردند؟ و مساجد آن دو شھر معظم را كلیسا ننمودند و دو كرور كتب از مؤلفات 
. نمايند خوردند و مرتكب آن را نفرين مى مسلمین را آتش نزدند كه عقالى فرنگ خود نیز تاسف آن را مى

الشان در جزو آن كتب محرقه به آتش عدوان نسوخت؟ آيا فلیپ سیم در  آيا پنج ھزار مجلد قرآن عظیم
قريب دو كرور مسلمانان را از غرناطه و اسپانیا اخراج نكرد؟ آيا جماعت كثیره از مسلمین از  1007سنه 

ھا كردند ترك جان يا تبديل  بر آن بیچاره) يعنى مفتش مذھب(ھايى كه جماعت انگیزيسیون  زجر و عذاب
مذھب نكردند و جماعتى اليحصى زنده زنده به آتش نسوختند؟ آيا سالطین غیر مسلمه، شامات و 

سواحل را تا بیت المقدس فتح نكردند و ھشتاد و چند سال در دست اجانب نبود كه دوباره صالح الدين 
ھا را استرداد كرد و اگر ھمت او نبود، حاال تمامى آن واليات ديگر نیز مانند اندلیس در دست  ايوبى آن

اش در تحت استیالى اسالم و شیعه نبود به  اجانب بود؟ آيا ممالك وسیعه ھند كه چندين ايالت معظمه
انواع حیل و تدابیر به تصرف ديگران نرفت؟ آيا الجزاير و فارس و مراكش، سلطانش مسلمان نبود كه اولى 

در دست دولت فرانسه و دويمى در كشمكش و تحت نفوذ دول مشترك المنافع خارجه است؟ مصر و 
آيا قبرس و قرطاغ و . آفريقا وضعش چه بود و حالیه حالش چیست؟ قفقازيه و ھرات چه بودند و چه شدند

 عربستان حتى يونان جزو ممالك اسالمیه نبود؟ 

 ] علت ضعف مسلمانان[

انگیزانند؟ آيا  آيا دول اجنبیه دائما در حال برچیدن اساس كلیه نیستند و حیل و وسايل براى منع آن نمى
اين : به دست گرفته و گفت وزير انگلستان نبود كه قرآن عظیم الشان را در پارلمانت] نخست[گالدستون 

بايد آن را از میان برداشت؟ شما را به خدا علت اين فتور در ممالك . قرآن است كه مانع از تمدن است
اسالمیه جز عدم اتحاد پولتیك سالطین و استبداد و اصرار ايشان در منافع شخصیه و اختالف كلمه 

و تا ] اند داشته[ايشان علتى ديگر دارد؟ آيا دول خارجه كه در سر خاك چین و مانچورى اين ھمه نزاع 
نمود با ھم جنگ و بعد صلح و وجه مصالحه را از كیسه ديگرى ادا كردند، در سر بقیه  یك اقتضا مىولت

آيا اين ھمه احتیاج خاك اسالم بر خارجه در لباس و ساير و قلت صادر . اسالم و بقیه ايران نخواھند كرد
مستوجب ذلت و فقر و فنا كه نتیجه تسلط دول خارجه بر خاك اسالم و ايران است ] ات[از وارد ] ات[

نیست و اگر كسى اين معروضات را باور ننمايد و باز خود را فريب دھد، حسابش با كرام الكاتبین نیست؟ 
و اگر حكايت گذشتگان را قصه شماريم و خود را از ابتال با مثال آن باليا آزاد انگاريم، نبايد اين قدر غفلت 

خارجه با ما بديھى است و  وضع حركت. كرده و از وضع حالیه و رفتار ديگران با خودمان تجاھل نمايیم
 ; ...تحكماتشان بر ما مستغنى از بیان است و به محض اشاره، بعضى را ذكر خواھم كرد

 ] تعديات داخله[

اما وضع اجحافات و تعديات غیر محصوره داخله در بیان آن ھمین قدر كافى است كه قانون حقوق دول 
شده و اال كار بر رعیت ايران چنان تنگ بود كه  وآنگھى شرافت نفس ايرانى است كه مانع از تبديل تبعیت

به ھر ترتیب و وسیله در صدد بودند كه خود را در . شب و روز در فكر آزادى خود از دست ظالم ايران بود
بستند  آذربايجان و رشت و خراسان به دولت روس و در فارس و كرمان به دولت انگلیس ببندند و مى

چه بالعیان ديديم كه ھر كس اندك مناسبتى با تبعه خارجه داشت تا چه درجه از تعديات خارجه آزاد  چنان
بودند و با ھمسايگى طباخ  و تا چه پايه صاحب تحكمات بود و اغلب مردم در صدد تحصیل اين مناسبت

آيا وضع تعديات مامورين خارجه خودمان در داخله ايران يا خارجه مانند  -فالن تبعه خارجه افتخار داشتند 
تفلیس و بادكوبه و اسالمبول و شام و جده بر احدى مخفى است؟ كدام حاجى است كه اين داغ سیاه 

ھاى نجیب از تعدى مامورين ايران در مصر تبعه دولت انگلیس  را ندارد؟ آيا چندين تاجر معتبر از خانواده
ھاى  از تقلبات مامورين داخله ايران چه حقوق ايرانى خصوصا و عموما به باد فنا رفت و از خیانت. اند نشده

از جور و . ھا كه ضايع و تلف نشد ھا و چه حق ھا از مسلمانان و چه خاك چه مال] كارگزاران[كارگذران 
تعدى حكام و سلب امنیت از كافه ايرانى و عدم مساوات در حقوق و حدود كه از اولین احكام اسالمیه 

 . نداد] ى[ھا كه رو  ھا و چه ذلت و وھن ھا و چه خاكسارى است، چه بدبختى
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 ] بستر تسلط و نفوذ بیگانگان[

 : شود در تسلط و نفوذ خارجه ھمین مطالب معروضه گويا كافى باشد، ولى من باب تذكار عرض مى

يعنى مامورين مذھبى كه به خاك ايران ريخته و در اقطار آن بناى مدارس گذاشته و ) مسیونرھا(آيا اين 
مشغول نشر مذھب خود ھستند، در رخنه انداختن به مذھب اسالم كافى نیست و مقدمه تسلط و 

آيا راه تسلط بر مملكت چین را با ھمین حیله باز نكردند و . استیالى ملل اجنبیه ولو بعد حین نخواھد بود
كشته شدن دو نفر كشیش را بھانه كرده به خاك چین نتاختند؟ آيا چند سال قبل نبود كه يك نفر 

كشته شدند و تا به حال ايران در ) ھر دو از توابع آذربايجان است(كشیش در عرض راه سلماس و خوى 
ھا كه نكشید و پنجاه  كشمكش صدمه آن است و مردمان بزرگ مانند حاج نظام الدوله و غیره چه صدمه

ھزار تومان خون بھا نخواستند و خوانین دشتى را مقصر نكردند و عالم معتبر ارومى را جلب تبريز و مدتى 
 توقیف نكردند و كشتى جنگى بر بندر بوشھر نیامد؟ 

 ] راه انحصارى حفظ استقالل اقتصادى; مشروطه[

آيد و عالج آن منحصر  آيا اين ھمه ضعف و فتور كه بر اركان اربعه مذھب اسالم وارد مى. برويم سر مطلب
به محدود نمودن دولت و مشروطه كردن سلطنت نیست، واجب نیست كه ھر چه زودتر به عالج آن 

تازند و آن تواريخى كه در فنا و اضمحالل چندين ممالك عظیمه  ھا كفار نمى بكوشیم؟ آيا فعال به مملكت
ھا كه با تمام قواى ماديه و معنويه خود در حق  اسالمیه خوانديم و اين ھمه اقدامات و دسیسه كارى

ھا  نمايند و بعضى از آن را ما با وجود بداھتش يادداشت كرديم در توضیح مقاصد خصم ممالك اسالمیه مى
كافى نیست؟ آيا جھاد در صورت خوف بر بیضه اسالم واجب نیست؟ و در حال حاضر خوف بر بیشه 

اسالم حاصل نیست پس فعال كه قوه جھاد ظاھرى نداريم، آيا واجب نیست كه الاقل خندقى بر دور 
مملكت اسالم بكنیم و در حفظ حصار اسالم با قواى معنويه خود بكوشیم؟ آيا الزم نیست كه نظیر 

و اعدوا لھم ما «حكم آيه شريفه  به اسلحه مادى و معنوى خصم كه فعال اسباب غلبه و نفوذ ايشان است
تحصیل نمايیم؟ آيا الزم نیست كه تاسیس مكاتب كرده و مطابق آيه »  استطعتم من قوة و من رباط الخیل

بتوانیم تحصیل ثروت و علوم نافعه در »  فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم«شريفه 
معاش و علم پولتیك و علم سد باب احتیاج به خارجه كه اولین وسیله تسلط كفار بر خاك اسالم 

اند و در سايه اسالم و اسالمیت، به زور شريعت  بنمايیم و بر آنان از آن راه بتازيم كه ايشان تاخته است
طاھره، بكنیم آن چه بايد كرد؟ آيا اقدام به اين اعمال و نتیجه برداشتن از آن بى تحصیل امنیت و عدالت و 

بدون قطع يد استبداد كه برق خانمانسوز ھر خشك و تر است، امكان دارد، و بدون مشروطه نمودن و 
 محدود كردن قوه مركزيه عالجى دارد؟ 

 ] استقراض خانمانسوز و لزوم مشروطه[

يا خود ملت ايران مقروض خارجه شده و گمركات به درك رفته و صاحب طلب  گويد كه دولت مشروطه مى
سر گمركات نشسته اگر فكر اداى اين قرض و سد راه تزايد آن نشود، گمركات كه سھل است كلیه 

بیرون خواھد رفت و صدمه كه ما امروز از گمركچیان  يا خود ملت سلطنت مملكت رسما و حقیقتا از دست
كشیم، ھزار مرتبه باالتر خواھد شد و مفاسد آن بديھى است و اگر دولت، مشروطه نشدى  بلجیكى مى

بھیجان نیامدى، آيا تلخى استقراض قديم از مذاق ملت نرفته دوباره عقد استقراض جديد كرده  و ملت
ھا است در خاطر بود، به  دانیم كدام مدخول را به گرو آن نگذاشتندى و آرزوى سفر فرنگ را كه مدت نمى

رفتى؟ آن  جا نیاوردندى و خون تازه از ملت گرفته به ھمان مسیل كه وجوه استقراضى سابق رفته نمى
 ھیجان عمومى ايامى كه تنباكو را رژى كرده بودند، چه بود و براى چه بود؟ 

آن پافشارى حجج االسالم و علماى اعالم و ايستادگى ملت در حفظ حقوق دينى و ملكى منشاش چه 
بود و كه بود؟ ندانم آن قیام و اقدام در وقت استقراض شوم كه وخامت عاقتبش ھزار برابر رژى است، 

 كجا رفت و چه شد؟ 
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، با معايب عديده ملكى و تجارتى كه علما بر معايب و ]بود[بیع اجبارى بودن ممنوع  اگر رژى به علت
برآمدند، آوخ و  شده، جدا به مقام مخالفت و عدم مطاوعت دولت اى آن ملتفت مفاسد شرعیه و پولتیكه

ھاى الابالیانه گزاف و گرو گذاشتن  ھاى نابھنگام و خرج جا و مسافرت افسوس كه در استقراض بى
تر است،  اش ھزاران ھزار از رژى تنباكو بیش گمركات كه معايب و مفاسد شرعیه و ملكیه و پولتیكه

 ) . آيا چه شنیدند كه خاموش شدند -گفتند  آنان كه به صد زبان سخن مى(سكوت شد 

بود، اين »  ال تاكلوا اموالكم بینكم الباطل االان تكون تجارة عن تراض«اگر در رژى مخالفت آيه شريفه 
لن يجعل «استقراض شوم و گرو گذاشتن میشوم، مستلزم تسلط كفار بر مسلمین و مخالف آيه شريفه 

اگر . و مستوجب مزيد كردن كمك از حدى دو بر اضعاف بود و شد» هللا الكافرين على المؤمنین سبیال
كسى متعرض جواب نشود، ما گويیم چون رژى امرى بود عمومى و مبتال به عامه و در داخله مملكت 

اشخاص ھشیار و مستعد و نافذ القول از ھر طبقه خاصه و عامه بود و مردم ضرر بالفعل والحس رژى را 
موجى به جنبش آمد، برخاست . (بندى خواص ھیجان عام شد ديدند، لذا به دستیارى عوام و پشت مى

بر خالف استقراض و گرو گذاشتن گمركات كه در صورت ظاھر و بالفعل، ضررى بر عوام نداشت ) كوه كوه
لھذا از ; بین و نفس پرست و خائن و جاه طلب بودند و عقال مثل سابق نفوذ كلمه نداشتند و وزراى كوته

مجمال ) ابرى ببارش آمد و بگريست زار زار(كشته و مرده خواص و عوام آواز برنیامد و در سوگوارى ملت 
يعنى ; بر حفظ حق وجھت اين سكوت، امر استبداد بود يعنى قیام ملت; علت آن منع حكم مشروطه بود

خاموشى و فراموشى ثمره آن ھیجان، نجات و حیاط ابدى بود و نتیجه اين خمول و ذھول، خذالن و ھوان 
 . سرمدى

خواھند بفروشند  حاال عموم بر حقوق خود واقف شده و مانند مساله رژى، نفع عاجل را به ضرر آجل نمى
اگر در امر استقراض و : گويند اند و مى گرى كردند، در اين موقع پیش گرفته و ھمان اقدام را كه در ايام رژى
گرى منع عاقالنه و تدبیر عالمانه كردندى، ما امروز خاكسترنشین عالم  گرو گذاشتن گمركات مانند رژى

ولى تقدير الھى چنین بود كه آن مقدمات پیش ; شنیديم شديم و طعن خودى و بیگانه را نمى ادبار نمى
يا خود تغافل آن نتايج ناگوار ظاھر شد، از سكوت مطلق  چه از آن غفلت آيد و اين نتايج روى دھد و چنان

»  يوم اكل الثور االبیض اكلت«ملت در حكم امروزه انقراض دولت و اضمحالل ملت روى نمودى، ملت نداى 
 !!! ولى افسوس; كند مى

 ] مظلومیت مردم[

حق اين دعوى را ندارد و داورى اين مظلمه را نبايد بكند و نبايد بگويد كه چرا آن  شما را به خدا آيا ملت
استقراض شد و چرا آن گروكارى به عمل آمد كه از اثر شوم آن گمرك قیمت اجناس باال رفت و كاسه 

خالى و كیسه دشمن پر گرديد و كفار بر ما مسلط شدند و چرا ھمه مھر خاموشى بر لب زديم و  دولت
. بلند شود و طنین بر نه گنبد دوار بیندازد ھمه سكوت كرديم و تن به ذلت داديم تا اين كه حال ناله ملت

توان  به زر مى(گويد  مشروطه مى. آخ اى ملت مظلوم كه وقتى مظلوم سكوت شدى و روزى مظلوم نطق
رز ملت نثار سر كدام عروس شد كه لشكريان دست در ) ھا خواستن به لشكر توان كینه -لشكر آراستن 

معادن كه ثروت خدادادى وطن . بغل ماندند و اسب لشكر يدك كدام داماد گرديد كه سواره پیاده ماند
به صد خون جگر تحصیل و به دولتیان تحويل  محترم ما است، چرا زير خاك مانده و مالیات كه آحاد رعیت

نمايند و بايستى در حفظ ثغور و مراقبت آسايش ملت صرف شود، چرا در خارج از حدود خود صرف  مى
 . گرديد و جان و مال ملت تیول ابدى جمعى از ھواپرستان شد

 ] كسر بودجه[

چرا خرج ايران شش كرور فاضل از دخل است و چرا كه وقتى ناصر الدين شاه مرحوم : گويد مشروطه مى
شد جا خالى مملكت قريب يك كرور و نیم بود و قرضى كه به خارجه داشتند، قرض صدمه رژى و 

شايگان دولت كه ذخیره چند قرن بود، به رايگان فروخته شد و مداخله  پس از آن گنج. مختصريات ديگر بود
به شش كرور رسید و عالوه قرضى فوق الطاقه نیز به ذمت  چند كرور افزود و جا خالى بودجه مملكت

ملت فرود آمد كه كمر ملت را شكست و اگر سد باب و عالج آن مفاسد نشدى، روز به روز كسر بودجه 
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 . به درجه قصوا و قرض بر خارجه بر مرتبه عالیا رفته بود

 ] صبرى از استبداد جويى مردم و بى چاره[

برآورده  حال تمامى مسلمین خاك اسالم عموما و سكنه ايران خصوصا دست مسالت از آستین مسكنت
ھجوم و  7 حضرات خیر االنام و نواب امام! نمايند كه اى رؤساى مذھب و حافظان شريعت عرض مى

حوادث مھلكه محسوس و ابتال به مخاطرات عظیمه قطعى الحصول و سیاسیون فرنگ، مدت سلطنت 
كنند و اين خود پولتیكى است كه منظور داشته، قوت قلبى بر خود و  سال تخمین مى اسالمیه را دويست

چه  بر استبداد و چنان چاره ما چیست؟ آيا باز صبر و تحمل است. نمايند القاى ضعفى بر مسلمین مى
سلف كردند و مقدار كلى از خاك اسالم و جناب عظیمى از قوه ايران رفت و پامال سیل حوادث و استبداد 

شد، ما نیز تامل نمايیم كه بعد از اندك زمانى كه اين حشاشه در دست مانده تمام شود و شوكت 
اسالم در آغوش ما تسلیم روح نمايد، و خاك ما مانند خاك اسپانیا و قفقاز و غیره بشود كه حال اسالم و 

جاھا معلوم است و تامل نمايیم كه اعقاب ما اسمشان از جريده اسماى مسلمین محو  مسلمین در آن
چه در اندلیس و غیره شده يا بايد  شده مبدل به آلبرين بن آلفونس بن كريكور بن محمد بشود؟ چنان

به كمر زده، با جان بكوشیم تا دامن مقصود به كف آريم و يك حركت غیورانه و جنبش عالمانه  دامن ھمت
 . و عاقالنه كرده، مسلمین را از ذل اسارت برھانیم

 بالم نمانده است آن قمريم كه طاقت

 چشم امید مانده بدان سرو سركشم 

 ] خواھى مشروطه: جھاد شرفى روحانى[

بلكه جھاد شرفى روحانى بنمايیم و جھاد اكبر كنیم تا بتوانیم ; گويیم كه جھاد جسمانى نمايیم ھان نمى
آيا چاره آن جز . در آتیه حفظ استقالل خود را بنمايیم و ناموس مذھبى و ملى خود را محافظ كنیم

توان كرد؟ آيا  مشروطه شدن دولت امرى ديگر ھست و سد اين سیل عظیم را جز در پناه مشروطه مى
الزم نیست كه در حفظ شرف مذھبى ايران كه نتیجه زحمات علماى ربانى و پادشاھان صاحب قدرت 

شیعه را كه به زور بازوى صفويه در ايران استقرار يافته، مصون داريم؟  است، سعى نمايیم و سلطنت
. دانند حتى بديھى كافه ارباب تمیز است كه قوت ھر امرى موقوف بر قوت حامیان آن امر است ھمه مى

 . وقتى كه صاحبان مذھبى خوار و زبون شدند، مذھب نیز رو به تزلزل بگذارد و در حكم مذاھب میته شود

 ] علت پیدايش فساد بعد از مشروطه[: فصل 

نمايند، ظھور فساد و احراق دما و سلب اموال و حركات وحشیانه عوام و  اعتراضى كه بر مشروطه مى
اين ھمه مفاسد را از لوازم و يا . شیوع اقاويل باطله فاسده است كه از توھم آزادى مطلقه ظاھر شد

گويد كه نسبت اين شنايع بر لوازم مشروطیت  شمارند در صورتى كه مشروطه مى نتايج مشروطه مى
بلى، اين مطلب را نتوان انكار كرد كه پاره مفاسد بعد از ظھور مشروطه شايع شده و . ظلم بین است

باعث آن، جھالت ملت و عدم مداخله عقال و دانايان است و در غالب موارد اثر استبداد و از تصادم دو قوه 
نمايد و استبداد دل رفتن ندارد و  زيرا مشروطه استبداد را اخراج مى; مشروطه و استبداد شد و ھست

با مرض مكاوحت كند  شود، به ھمین نحو است اثر دوا در مزاج مريض كه طبیعت ھمین باعث ھیجان مى
بحران  و مرض مقاومت نمايد و دوا خواھد اثر خود را ظاھر سازد و انقالبى كلى در مزاج ظاھر شود و وقت

مريض برسد و جاھل چنان پندارد كه دوا ضرر كرده و شايد پرستار جاھل نیز از دلسوزى خبط كند و دست 
گويد كه فعال ابتداى كار و ايام انقالب  خود مشروطه مى. و پاى خود را گم نمايد و حال مريض منقلب شود

و تصادم و تزاحم دو قوه متكافه مشروطه و استبداد است و مسلم است كه رفع باطلى نخواھد شد، 
خصم قوى به رضاى خاطر، تمكین از حق نخواھد كرد و ھمیشه راه  مگر با صدمات و زحمات و ھیچ وقت

ترقى را خواھد بست كه مبادا بھمن تاجدار شده خون اسفنديار را به جوش آرد و كار را به طبیعت 
گذاشتن و به جريان احوال تابع شدن خالف راى خردمندان است و وقتى تا يك درجه تصديق توان كرد كه 
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واال مادام كه ھر دو بیدار ; بازى و ضعیف كردن ملت غفلت نمايند خصم داخلى و خارجى ھر دو از نیرنگ
 ) بلى. (اند است، صاحب حق وقتى بیدار شود كه سر او را در رختتخوابش بريده

بگرفتى  شدى و عقال رشته را كه به دست عوام افتاده بود، به دست در اول امر اگر اندك درجه تمكین مى
ولى افسوس كه از يك طرف ; و از صدمات و حمالت جھان رو گردان نشدى، كار به اين پايه نرسیدى

شنیدند و مناديان  ھاى كباب شده و ستم كشیده وقتى كه نداى مشروطیت ھاى به لب رسیده و دل جان
اى كه به آب زالل رسد خود را روى اين  نوشدارو به میان افتاده صالى عدالت دادند، مانند تشنه

سرچشمه حیات انداخت و از ازدحام مردم غوغا برخاست و چشمه پاك پر از خس و خاشاك و گل و الى 
اند و يا اغراض فاسده داشتند، خود را داخل  گرديد و پاره اشخاص كه ھمیشه پا پى دخل و تابع قوت بوده

طلبان كردند و جمعى از اعوان و انصار استبداد نیز تبديل لباس كرده، دامن زن آتش  جماعت مشروطه
چه غالب اعضاى دار الشورا طالب شاه بودند تا سرچشمه حیات گل آلود شد و  چنان; فساد شدند

طلب حقیقى متنفر گرديد و معلوم است كه درختى را با ھمچو آبى آبیارى  مشروطه متھم و مشروطه
اش نمايند، ثمرى جز ھرج مرج نخواھد  نمايند و استبدادش تلقیح كنند و تبديل لباس دھندگان باغبانى

 . داد

 ] پرستى شوكت دولت اسالم و حل شبه عدم شرعیت وطن اھمیت[

] و[و بعضى را گمان اين است كه مشروطه اگر حسنى داشته باشد، راجع بر سلطنت است و حسن 
توان حفظ  قبحش راجع بر اساس شريعت نیست تا آن را مقدمه حفظ شريعت نمايیم و در ھر بلدى مى

چه در قفقازيه و ھند و غیره وطن پرستى كه در السنه و افواه بعضى ھست در حقیقت  چنان; دين كرد
دھد و حواله بر  پرستى است، مشروطه جواب اين توھم را نمى نوعى از جمادپرستى و خارج از اسالم

 : گويد ولى از ذكر جواب مختصر ناچار است و مى; نمايد انتقال سامع مى

بلكه وطن مسلمین خاك ايران است و شايد در قرآن حضرت ختمى ; وطن تنھا خاك و آب نیست] اوال[
، اشارتى به اين معنا » جعلت لى االرض مسجدا و طھورا«: فرمايند مرتبت صلى هللا علیه و آله كه مى

بوده باشد و ھیبت جامعه مركبه از اين مملكت و لسان و شرف وطن خاص و غیره نوع مخصوصى است 
 . از وطن

حاضره غیر مشروعه، مقدمه عطیه حفظ بیضه  ثانیا حفظ ھمین آب و خاك و حراست ھمین سلطنت
آيا . اسالم است و شوكت دين با قوت اجتماع و قوت سلطنت آن است كه قوه مجريه مملكتى است

يا يكى ديگر از علوم بوده، آن علم تا چه بايه  سلطنتى معین و معاون علم شريعت بینید كه ھر وقت نمى
] معاصرين[: ترقى كرده؟ آيا شھرت و نفوذ شیخ مفید و سید مرتضى و شیخ طوسى كه محاصرين 

سالطین شیعه بويھیه بودند و ھكذا قدرت خواجه نصیر طوسى و عالمه حلى و شیخ على محقق ثانى 
يا  تر است شريعت طاھره بیش] به خدمت[: بر  و غالب علماى عھد صفويه در اعالى كلمه حقه و حرمت

 . ساير علماى اعالم خدمت

بلكه در لندن و امريكا و چین ; بلى در ھند و قفقاز بعضى آداب و رسوم شريعت تا يك درجه باقى است
آيا در آن . نیز بحمد هللا ملت مسلمان ھست و در بعضى بالد غیر ايران نیز مذھب شیعه موجود است

ھا سوق اسالمیت نیست؟  حتى در بعضى از آن ممالك، قوت اسالمیت و لواى اسالمیت و نفوذ سالمیت
و اگر خواھیم مجارى حاالت قفقازيه و سلوك دولت غالبه را با اھالى مذھب اسالم و علماى مسلمین 

ذكر نمايیم، از حوصله اين اليحه خارج است و فرق است میانه بقاى بعض احكام اسالم با زوال شوكت و 
چه فعال تمام احكام شرعیه كما ھو  ملكوت آن، و بقاى قدرت و ملكوتش با عدم عمل بر بعض احكام چنان

خواھد پايدارترش  باقى است و مشروطه مى ولى دولت و سلطنت اسالمیت; حقه در ايران جارى نیست
نمايد و ما را كافى است مالحظه حال اسالم در زمان سلطنت كافره مغول و در ايام ساير سالطین 

اسالم و مطالعه حال شیعه و علماى شیعه قبل از زمان ديالمه و بعد از آن و قبل از سلطان اولجايتو و 
گويیم كه حفظ  باز مى مصداق حال ما است»  الناس على دين ملوكھم«: صفويه و ھمین مثل معروف

بیضه اسالم فعال كه امام ما غايب است، ممكن نیست، مگر با حفظ ھمین آب و خاك كه وطنش نامند و 
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چه تا حال بوده و قبل از مشروطه ھم انقیاد بر او  خارج از مركز، چنان با حراست و حمايت ھمین سلطنت
 . بود

 ] ھاى پیشین علت زوال حكومت[

طلبیم علت انقراض دول و انتقال سلطنت از خاندانى كه باعث فتن عظیمه و  از ارباب بصیرت انصاف مى
 مھالك بزرگ در ممالك شده، چیست؟ آيا علتى جز استبداد دارد؟ 

شاه سلمان را كه در  دولت قويه صفويه چرا منقرض شد؟ آيا علتش اين نیست كه وزراى خائن، وصیت
حق پسر ارشدش سلطان مرتضى كرده بود، قبول نكرده، شاه سلطان حسین ساده لوح را چون 

دستخوش وزراى و سھل القبول بود، بر سلطنت انتخاب نمودند و در عھد سلطنت او چندين قطعات 
معتبره از خاك ايران مجزا و افاغنه مسلط شد و آخرش منجر به انقراض گرديد و او بود كه پطر كبیر را به 

 . كرد خواست و مقدارى از مملكت را پیش كش او مى مدد خود مى

نادر شاه كه فرنگیان او را ناپلیان شرق نامند با آن عزم خدادادى خاك ايران را از لوث بیگانگان پاك كرد و 
شده خواست مذھب  دارى ملتفت برد و بر نكته مملكت عراق و عرب را مجددا تسخیر نمود و به ھند تاخت

جعفرى را به عنوان مذھب خامس داخل اجماع اھل سنت نمايد و براى ايشان در حول كعبه مقدسه 
مانند ساير ارباب مذاھب اربعه محلى براى اقامت نماز جماعت معین كند، آيا جھت چه شد كه دولتش 

مستقر نشد و پسرش رضا قلى میرزا خودسرى آغاز كرد و آن نتايج رويداد كه در تاريخ معین است و نادر 
آيا جھتى جز استبداد و عدم اجراى قانون عدل و مساوات . آن ھمه نیات حسنه را با خود به خاك برد

يعنى مشروطه نبودن، علتى ديگر داشت؟ ھمچنین كريمخان زند كه سلطنتى شبیه به مشروطه داشت 
و از جمله مختصات او است كه راضى به افتتاح باب تجارت ما بین ايران و فرنگ نشد، جز اين كه قوايم 

 سلطنتش بر اركان قويمه مشروطه نگذاشته بود انقراضش علتى ديگر دارد؟ 

 ] شوكت دولت و قوت شريعت نسبت[

حاضره را بنويسیم، از منظور خارج خواھیم شد وانگھى محسوسات را تكرار  و اگر حوادث و تزلزل دولت
كنى كه آيا قوت شريعت در اواسط  ھمین قدر از خواص و عوام سؤال مى. كردن مستحسن نیست

تر شد  به اين اواخر كه دولت ھر چه ضعیف تر بود يا اواخرش؟ و ھكذا عھد اول قاجاريه نسبت صفويه بیش
پس، از اين ; تر گرديد تر و ذلیل تر آمد، مظلوم تر گرديد و ھكذا حال رعیت كه ھر چه پايین نفوذ شريعت كم

توان فھمید كه اگر خدا نخواسته سلطنت منقرض، و مملكت دست اجانب افتاده يا مانند  قیاس مى
 افغانستان و مصر شود، حال چه خواھد بود؟ 

 ] يا تحديد سلطنت) جمھوريت(حكومت نواب عام : دو راھكار مشروطه[

مشروطه بعد از حس كردن افكار : گويیم گرديم بر اصل مطلب و مى از تطويل كالم عذر خواسته، برمى
گويد كه  ھا در زوال آن و وجوب محافظت آن بر كافه مسلمین مى دول خارجه درباره اسالم و سعى آن

متصدى امر  7 شرعیه كه نواب امام به سلطنت اولى تبديل سلطنت: عالج اين امر يكى از دو كار است
شوند و اجراى عدل مذھبى نمايند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع را محو كنند كه آن را به  سلطنت

حاضره و امناى ملت را بر آن ناظر  دويمى محدود مقید ساختن سلطنت. گويند... اصطالح، جمھوريت
گماشتن و تاسیس دار الشورا دادن و در امورات عرفیه با شور عقال و امنا راه رفتن و رشته امورات را از 

 . دست استبداد گرفتن است

دانند و امور شرعیه و غیر  در حال حاضر كه نواب ائمه علیھم السالم خود را مكلف به سلطنت عامه نمى
شرعیه چنان به ھم پیچیده كه تفكیك آن از ھمديگر و موقوف نمودن آن قوانین غیر مشروعه يا منع 

پايان است، بايد بالضروره قسم دوم را اختیار  بى اطالعى ملت متصديان غیر اليق امكان ندارد و غفلت و بى
يعنى ترك اشتغال به امور ; چه از زمان قديم رويه ائمه علیھم السالم و نواب ايشان ھمین بوده چنان; كرد
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سلطنت و اال ھر دو مسلك را ترك كردن و سلطنت را به حال خود گذاشتن و خود را به تنبلى زدن و 
اصالح آن چه را كه در تحت قدرت و اختیار است، تكلیف خدا دانستن تیشه بر ريشه خود زدن و جبرى 

 . مذھب شدن است

بگويیم كار مشروطه با سلطنت است كه  و بعد از ذكر اين ھمه مقدمات و اين ھمه تطويل الزم نیست
قابل و مستحق شرط و تقلید است نه مذھب، و احكام عرفیه مستوجب اصالح است و نه احكام شرعیه 

و قوانین عرفیه محتاج به شور است، نه قوانین شرعیه، و شرعا نیز شور در موضوعات است نه در 
 . احكام

 ] مراد از سلطنت مشروعه[

و اين كه در افواه بعضى دائر است كه مشروطه بايد مشروعه باشد، مقصود از آن درست معلوم نشده 
 حالیه؟  يا اصالح سلطنت شرعیه حقیقیه است به سلطنت كه مقصود تبديل سلطنت

شرعیه  اولى كه ممكن نیست و احكام شرعیه مشروط نتواند بشود و موقع مقتضى بیان تفصیل سلطنت
 . و كیفیت آن نیست و غرض گوينده نیز آن نیست

و در قسم ثانى، با بقاى قوانین غیر مشروعه متداوله و عدم امكان تغییر ھزاران منكرات موجوده اسم آن 
 . را مشروعه گذاشتن تناقض است

و اگر مقصود اين است كه دولت، مقید و مشروط باشد كه كدام احكام شرعیه را اجرا نمايد و در وضع 
قوانین جديده يا اجراى قواعد عرفیه سابقه حكم اقرب به عدل را منظور دارد و قانونى بر خالف اصول 

مذھب و خالف مذاق مملكت وضع ننمايد و به عبارت صريحه، مشروطه ايرانى مقلد مشروطه دول 
خارجه نباشد، در اين صورت نزاعى نخواھد ماند و در قانون اساسى رعايت اين نكات شده است و 

خواھد كه بدعتى در دين گذاشته شود و قانون عرفى را قانون شرع الھى واجب  مشروطه ايرانى نمى
چه مالیات  چنان: گويد بلكه مى; خواھد پاره اصول منكره را داخل مملكت نمايد االتباع خداوندى داند و نمى

و كمك و غیره از معامالت دولتى كه تا حال معمول بوده، من بعد نیز به طور عدل عرفى جارى شود و 
متصديان امور عرفیه، عالم و در كار خود امین باشند و رشوه نگیرند و اغماض از حق نكنند، مجمال چنان 

شود، صرف آبادى  باشند كه در حق ايشان خیر الظلمه گفته شود و مالیات كه از مردم گرفته مى
 . شود و لقمه خادمان ملت و مساكین باشد، نه طعمه اخوان الشیاطین مملكت

 ] تفكیك قوا و ساختار نظام مشروطه[

قوه : اساس مشروطه منع اراده شاھانه و لزوم شورا است در امور عرفیه و مدار آن بر سه قوه است
قوه مقننه فقط براى وضع قانون : مقننه، قوه قضائیه، قوه مجريه، و افتراق و امتیاز اين سه قوه از ھمديگر

است در امورات مملكتى از تعیین حدود شاه و رعیت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن مالیات 
با او است و  دارى الزم است و قوام مملكت و سلطنت و سرباز و صلح و جنگ و غیر آن چه در اداره مملكت

 . در ايام استبداد نیز به نحو استبداد عادت و جارى بودند به نحو قانون

اما شرعیات، حكم آن ; يكى قضائیه شرعیه و ديگرى محاكمات عرفیه: قوه قضائیه نیز بر دو قسم است
بلكه نیت ; ھمان است كه در شريعت مطھره معین شده و در قانون مشروطه ايرانى تغییرپذير نیست

بوده و نا اھل را راه ندھند و دكاندارى شرع  مشروطه آن است كه در اين باب تا قوه دارند، مطابق شريعت
فروشى را كه در غالب كوچه و بازارھا معمول است، موقوف دارند و اسناد معامالت را طورى نمايند كه 

خريدار از شرور معلومه كه معلوم است، ايمن بماند و غیر ذلك كه تفصیل آن طوالنى است و اين رساله 
نه گنجايش ذكر مفاسد امورات معموله دارد و نه حوصله ذكر محاسنى كه در استحكام و سد باب عیوبات 

و ديگر محاكمات عرفیه است از قبیل محاكمات عسكريه و مالیه و محاكمات جرايد و مامورين ... ھست
 . كه تابع قوه ديگر است، باز ربطى به احكام شرعیه ندارد
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 قوه مجريه 

عرفا نیز حق ] و[بوده كه شرعا ] ى[اجرا آن دو قوه فوق الذكر است و ھمیشه در دست اشخاص 
اند و آن قوه سلطنت است كه تسلط نفوذ در تمام مملكت دارد و مالك آن را در  مداخله بر امورات نداشته

نامند و در دوره استبداد تمام اين قوا در دست پادشاه بود و ھر كه  اصطالح پادشاه يا رئیس جمھور مى
 . تر بود تر بود، در نزد پادشاه يا حاكم او پیش زور بازويش بیش

گاھى نوشته فالن شخص نااليق باشرق دست جارى، و حكم . امضاى احكام علما، راجع به دلخواه بود
ماند و برگشت تمامى معايب بر قوه مجريه بود و علماى حقیقى و عقال نیز  فالن عالم مقبول، زير نمد مى

كردند، و امر از شدت وضوح  از اين معامالت نھايت دلتنگى و دلسردى داشته، دائما معارضه با دولتیان مى
 . خفا پذيرفته

و از عدم انتظام نوشتجات بود كه پطروف قونسول سابق روس دو ورقه متناقضه از يكنفر مالى محاكمه 
شد فورا پطروف  به دست آورده ھر وقت رعیت روس محكوم بر رجوع بر شريعت مى) دكاندار(نشین 

بشريعتى كه مالى آن اين قسم ! گفت، رعیت روس آورد و مى ھمان دو ورقه را از كشو میز بیرون مى
دست (فھماندن اين كه صاحب اين دو ورقه مال نیست . كند دھد، رجوع نمى نوشتجات متناقضه را مى

خاصه بر خصم عنود ; و شريعت، منكر اين مطالب و مسائل است، كار حضرت فیل بود) فروش است
 . انصاف بى

 )] ديكتاتورى(تفاوت سلطنت مشروطه با سلطنت قانونى مستقله [

كه اراده ) ديكتاتورى(و اساس مشروطه فارق است میانه سلطنت مشروطه و سلطنت قانونى مستقله 
شاھانه و قدرتش بر نقض تمامى قوانین سرلوحه آن است، و سلطنت قانونى غیر مشروطه ھمان 

دارى كه سپرى از قانون بر روى خود بگیرد و با شمشیر استبداد  به عالوه قانون. سلطنت مستبده است
روى ملت دو اسبه بتازد، بلكه در دولت مستقله قانونى، مجلس مشورت نیز ھست و قانون حكم  به

چرا كه حاكم و طرف ; كند بر لزوم مشورت در امورات و با وجود مجلس شوراى، باز مشروطه نیست مى
وآنگھى راى شاھانه مقدم بر راى ; مشورت و اعضا ھمه از جانب دولت است و ملت را دخالتى نیست

»  ياساى چنگیزيش«خونريزانه چنگیزيه با وجود قانون كه  مثال لطنت. تمامى اھل مشورت است
 . گفتند، باز دولت مستبده بود مى»  قورولتايش«نامیدند و با وجود مجلس مشورت كه  مى

 ] انحصار حفظ اسالم به حمايت از مشروطه[

داريم مھاجمات مادى و معنوى و پولتیكى دول خارجه بر ممالك  بعد از عرض اين مقدمات معروض مى
اقامه برھان،  حس، بى اسالم و عالم اسالمیت محسوس، و در خطر عظیم بودن بیشه اسالم بر ھر ذى
به سلطنت مشروعه  واضح و آشكار، و وجوب حفظ اسالم از ضروريات دين است و فعال تبديل سلطنت

صحیحه ممتنع و رفع اين خطرات مقدور نیست، مگر با قوه اجتماعیه تمامى قواى علمیه و عملیه و ماديه 
و معنويه مسلمین كه مركز آن قوه را سلطنت نامند و اعمال رويه و تدبیر در عالج كار و تعاطى افكار و اين 
اجتماع و مبادله آرا اثرى نبخشد، مگر با دفع خود رايى و استبداد قوه مركزيه كه مركز قوه فاعله و مجريه 

 . است، و منع آن از فعال ما يشاء والحاكم لما يريد بودن

و بنابراين مقدمات بود كه حضرات عالیات، ملت را بر سلطنت ناظر قرار دادند و مركز را تحت نظارت و 
دھد، ال اقل صرف اباطیل  به حكم الجاء ضرورت مجبره مى مراقبت گذاشتن را تا با اين واسطه آن چه ملت

حاصل شده، ھر طبقه بتواند  بر رعیت سعى و صرف شود، و امنیت نشود و در تعمیر ملك و آبادى مملكت
خاطر از حكم استبداد، پى شغل مخصوص از كسب و تحصیل معاش و اختراع اسباب تسھیل  با فراغت

طلبان نیز به حكم انقیادى كه بر آن  امور معاشیه برود، تجويز بلكه حكم بر وجود آن فرمودند و ما مشروطه
طلبان كه در اين رساله معروض  خالصه عقايد مشروطه اين است. بزرگواران داريم، مطاوعت كرديم

گويد؟ چاره چیست؟ عاقبت كار  خواھد دولت چه مى ملت چه مى) بسكه گفتم، زبان من فسود(داشتیم 

Page 9 of 16

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\85.htm



 چیست؟ 

 ] حفظ اسالم و حفظ كیان: ھاى ملت خواسته. [فصل اول

يكى حفظ سلطنت و شوكت اسالم و مذھب جعفرى و : خواھد خواھد؟ ملت دو چیز مى ملت چه مى
يكى جنبه سلطنت اسالمیت و : ديگرى بقاى ملك ايران بر ايرانیان، يعنى سلطنت ايران دو جنبه دارد

 . مذھب، ديگرى جنبه تاجدارى ملك كیان

دويمى به مالحظه جسمانیت و داخل ماديات و فعال اين . اولى به لحاظ روحانیت و داخل معنويات است
 . ھر دو عنوان در يك ھیكل جمع است كه آن را سلطنت اسالم و ايران نامند

 ] وحدت خواسته تمام مسلمانان جھان و لزوم اتحاد آنان[

در عنوان اولى كافه مسلمین عموما و شیعه مذھب خصوصا متحد الراى و متفق الفكر، و در اين مساله 
فرقى میان مسلمین ايران و ساير ممالك روى زمین نیست و به عبارت اخرى سیصد میلیان مسلم ھمه 

آفتابیش در میان  -دل ھر ذره را كه بشكافى (طالب تشیید سلطنت اسالم و اجراى احكام آن است 
) يا متجاھل كه يا غافل است اال آن(و ھمه اين ملت واحده كه تابع يك قبله و افراد يك قبیله ھستند ) بینى

در اين امر، اتفاق و اتحاد دارند و اختالف مذھب و كثرت فرق مسلمین در اين مساله سرمويى اسباب 
تواند بشود، و آن گونه اختالفات ھر چه باشد، نزاع خصوصى است و مانع از اتحاد حقیقى  اختالف نمى

 . مركزى نیست و نبايد بشود

المؤمنون اخوة تتكافى دمائھم وھم يد على من «: فرمايد پیغمبر واجب التكريم صلى هللا علیه و آله مى
خون ھمه يكى است و در قاتل و  يعنى قیمت; سواھم، يعنى تمامى مؤمنین با ھم برادرند و در خون برابر

مقتول از ھر طبقه باشند ولو يكى پادشاه باشد و ديگرى گدا، حكم قصاص على السويه است، و تمام 
مؤمنین دست ھمديگرند در دفع دشمنان خود، و در اين عنوان تعدد سالطین مضرتى ندارد و منافى اين 
مسلك نیست، در صورتى كه در حفظ مركز حقیقى كه حفظ نوع اسالمیت است اتحاد پولتیك داشته و 

بلى اسالم بلكه اھالى تمام . چه پیغمبر فرموده در دفع ضرر و جلب منفعت متحد و متفق باشند چنان
روى زمین، وقتى در زير بیرق سلطان واحد جمع خواھد شد و جز يك تن در بسیط زمین سلطنت نخواھد 

كرد و جز يك قانون، معمول و مجرى نخواھد شد و شرع و عقل اين نويد را داده و روزگار ضامن ھمچو 
روزى است، ولى عجالتا تا آن روز نیامده، تكلیف فعلى كافه مسلمین و ھمه سالطین آن ھمین است 

سلطانى و ھر سلطان، مشرب خاصى داشته باشد تا وقت موعود برسد و  اگر چه ھر مملكت; كه گفتیم
 . سلطان معھود ظاھر شود

 » .يك نكته در اين معنا گفتیم و ھمین باشد«

 ] حفظ كیان ايران[

نژاد، ھر جا باشد و ھر  تمامى ايرانى -خاك ايران و تاجدارى مملكت كیان است  كه سلطنت -در امر دويم 
مذھب داشته باشد، به حكم اين كه فرزند اين مادر است، سعیش در حراست وطن و استقالل عزت و 

ھا و حكمش  ثروت وطن است، و ھمیشه در صدد اين است كه بیرق پادشاه مملكتش باالى ھمه بیرق
ھا باشد و رعیت، خود را چنان نگھدارى كند كه محسود ديگران باشد و درخت ھمايون  ما فوق حكم

سلطنت چنان تناور و بارور گردد كه ھمه مظلومین و ملھوفین و دلسوختگان از اقطار عالم پناه به 
داند كه ايرانى، وقتى ضعیف شده و تمكین از ديگرى  درگاھش آورند، و ھر كسى كه تاريخ خوانده مى

 . كرده يا ھر وقت كه قوت گرفته، بیگانه را دور كرده است، جز به سلطنت ايران نژادان تن در نداده است

كند به مقصد  اين ھر دو مسلك و اين ھر دو، چون شارع عام و شاھراھى است كه ملت را راھنمايى مى
واحد كه كعبه آمال ھمه است و آن عبارت است از سعى در پايدارى سلطنت اسالم و ايران، و عالج آن 
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به مشروطه بودن دولت كه علت تامه بقاى سلطنت و شوكت اسالمیت و ايرانیت  نیز منحصر است
 . باشد مى

 ] ماندگى ايران و بیدارى ايرانیان علت عقب[

حجج االسالم به مالحظه مقتضیات عصر و حفظ جنبه روحانیت، حكم بر وجوب مشروطیت دادند و آن را 
يا × االبرغبى (مقدمه عقلیه بقاى شوكت اسالمیت دانستند و وجوب عقلى و پولتیكى آن ھم بر ھمه 

 ] است[واضح و اليح ) متغابى

يك نفر است و آن يك نفر فعال مايشاء  و تجربیات بر ما ثابت كرده كه مادام كه رشته امورات در دست
چه حكیم سعدى  چنان -خواھد، نه وجود خود را براى سلطنت  است و سلطنت را براى وجود خود مى

جز خرابى مملكت و پريشانى  -) بلكه چوپان براى خدمت او است -گوسفند از براى چوپان نیست : (گويد
 . زار كاشتن است ملت را چشم داشتن، تخم بیھوده در شوره

ايران ھشتاد و چھار سال قبل قدرت آن را داشت و جرات آن را كرد كه با دولت روس جنگ نمود، اگرچه از 
اما باز ; محمد شاه بر سر ھرات لشكر كشید، اگرچه كارى نكرد] و[خیانت رؤساى لشكر مغلوب شد 

سلطنت تا اين درجه بود كه دو سال مركز ايران خالى ماند و دولت اگر منفعتى نبرد، مملكت نیز  حشمت
بعد از آن اگرچه . خورد اختالل نیافت و ناصر الدين شاه ھرات را فتح كرد، اگر چه در مرو كست

يا خود  شد و الاقل دولت رانى مبدل شد، اما باز صورت ظاھرى حفظ مى دارى يك مرتبه به عیش مملكت
 . دانند زيرا كه ھمه مى; گويم تاريخ بعد آن را نمى. ملت قرضى نداشت

طلبیم كه دولت ايران و روس ھر دو سلطنت استبدادى  پرسیم و انصاف را به داورى مى حال از عقال مى
پس چه شد كه در عرض ھشتاد و چند سال دولت ; شد بود و حكومت افغان در عداد دول محسوب نمى

روس اين ھمه پیش آمد و دولت ايران اين ھمه عقب رفت و افغانستان ادعاى استقالل نمود؟ آيا معاذهللا 
 تر است؟  آيا رشادت ايرانى كم. گويند چه دشمنان ما مى اسالم مانع ترقى است چنان

دو (حق ندارد سئوال نمايد كه چرا  آيا شريعت و ملت. مشروطه را پیشكش كرديم و اسمش را ھم نبرديم
بلى نود سال به خواب ) يكى رسید به ساحل دگر به طوفان رفت -كشتى متساوى اساس در يك بحر 

جنبانى كردند و گفتند كه ھنوز شب  مان دادند و ما را الالى گفتند و گھواره يعنى خواب خرگوشى; رفتیم
ديديم آفتاب از . ھاى مدحش ما را از خواب بیدار كرد ھاى موحش و كابوس است تا آن كه يك دفعه خواب

اند و جز ته سفره چیزى نمانده،  ھاى ناخوانده يغما كرده وسط السماء نیز گذشته و خوان نعمت را مھمان
 . اند ھاى آتشین گرفته اى، دور ما را با حربه و مانند شكار جرگه

مالد، مانند طفلى كه از خواب بیدار شود و در دست  حاال كه ملت نیمه بیدار شده و چشم خود را مى
ھاى خوشگوار ببیند و در سفره خود جز نان جوين چیزى نیابد و بناى جزع بگذارد، معلوم است  ديگر نعمت

كه ديگر به خواب نخواھد رفت و لقمه نان جوين را سخت نگھدارى خواھد كرد تا آن لقمه مختصر را قوت 
اند، تمالك  خود كرده، بتواند در پى تحصیل اغذيه لطیفه ديگر برود، خانه خود را كه ديگران تصاحب كرده

داند  باقیمانده را در مشروطه كردن دولت و آزادى خود مى اين است كه ملت، عالج حفظ اين نعمت. نمايد
 . و ديگر به خواب نخواھد رفت تا به حد بلوغ برسد

 ] تحريف معناى مشروطه و آزادى[

ولى ; حاجتى به تكرار نیست. ايم معناى مشروطه را در رساله اولى و در ھمین عريضه الالن گفته
خواھد، اسمش را المذھبى و  مستبدان مشروطه را موافق صرفه خود معنا كردند و آزادى را كه ملت مى

 . خروج از قید شريعت گذاشتند و انكار دين شمردند

دين جدا . خواھد، آزادى از فشار استبداد است و عرصه جنگ در اين مقام است آن چه ھمه ملل مى

Page 11 of 16

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\85.htm



. دولت جدا است ھر صاحب مذھب، احكام مذھب خود را قبول كرده و آن توشه آخرت او است. است
اين ھمه ھیجان عالم و عامى كه بساط سبزه لگدكوب شد به پاى نشاط، براى خروج از ! سبحان هللا
 دين است؟ 

اما للحق دوله ; مانند عھود سالفه تك و پوى خواھد نمود; بلى غیر متدين در اين میدان جوالن خواھد كرد
 ) 2(. وللبطل جوله

حق دارد بگويد كه مروج اين مسلك نیز  گويند، ملت و اگر مراد از آزادى ھمان باشد كه مستبدان مى
ثمره ) . نه در انديشه فردا و نه در حسرت دوش(شمايید كه فتح باب منكرات را كرده، نشر فضايح كرديد 

ھاى ناگوار و ھتاكى حرمات الھیه را از درخت آزادى كه در باغ استبداد  ھاى نامشروع و طلسم عشرت
كاشته بوديد، چیديد و ثروت ملت را به زور عدم مسؤولیت جمع كرده، صرف مخارج فرنگستان و ترويج 

 . مذھب مزدكیان كه اباحه خروج و اموال است نموديد

اسرائیل عطا فرمود و ايشان را از استبداد فرعون آزادى  اين آزادى ھمان است كه خالق منان بر بنى
ان فرعون عال فى االرض و جعل اھلھا شیعا يستضعف طائفة «: فرمايند بخشود و در حق فرعون مى

بر  فرعون برترى جست: فرمايند مى. »  منھم يذبح ابناءھم و يستحیى نساءھم انه كان من المفسدين
ھا را، پسرانشان را  اى از آن طايفه. مردم در روى زمین و اھل آن را فرقه فرقه كرد و ضعیف شمرد

 . و فرعون از مفسدين بود) براى كنیزى و خدمتكارى(گذاشت  كشت و زنانشان را زنده مى مى

تلك الدار اآلخرة نجعلھا للذين ال يريدون علوا «فرمايد  ھا مى اند كه خداوند در حق آن طلبان ھمان و آزادى
را قرار ) يعنى بھشت جاويدان(خانه آخرت : فرمايد مى. »  فى االرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین

خواھند زبردستى و فساد نمايند در روى زمین و نیك انجامى براى  دھیم براى اشخاصى كه نمى مى
 . پرھیزكاران است

بلى ھمه عبد رق حضرت پروردگار است و اين خداوند براى بندگان خود آزادى بخشید و جز در احكام 
قانون شريعت كه نظم دنیا و آخرت با او است و احكام سیاسیه، كسى را چیره دستى نداده و يكى را 

فرمايند و تفسیر بما ال  محكوم به حكم ديگرى نكرده و اين است معناى آزادى به آن چه كه اصحابنا مى
 . كنند يرضى صاحبه مى

رفت و به ايشان  خود در كوچه و بازار میان مردم راه مى حضرت امیر مؤمنان علیه السالم در موقع خالفت
دھقانان كه ادب . گفتند نه فراش داشت و نه دور باش و كورشو مى. راه بدھید امیر خودتان را: فرمود مى

شد، ايشان به پاخاستند و به ركاب  ايام سالطین فرس داشتند وقتى آن حضرت بغتتا براى آنان ظاھر مى
 . آن حضرت ايشان را منع فرمود. آن حضرت افتاده، پیاده راه رفتند

طلب،  مشروطه. خواھند دور باش، كور باش گويان، الل شوند تا گوش ديگران را كر نكنند آزادى طلبان مى
خواھد يعنى قدرت امر به معروف و نھى از منكر، نه اين كه صفت استبداد را  آزادى قلم و آزادى زبان مى

از شما سلب كرده، خود مالك شوند و دروغ و افترا ھر چه بتوانند بگويند و آن چه در اين مدت بر خالف 
تواند  دانند كه علتش چیست و كسى نمى اين مسلك و مسلك مشروطه حقیقى اتفاق افتاده، ھمه مى

ھر وقت مشروطه . منكر قبح آن بشود و مسلم است كه حكم ايام جنگ، غیر از حكم ايام صلح است
گیرد و ھیچ عاقلى نگويد كه آن چه فعال در دست  استحكام گرفت، بالبداھه حق به مركز خود قرار مى

 . »  سبحانك ھذا بھتان عظیم«است مشروطه است 

 گويد؟  دولت چه مى: فصل دويم

چه كرد، كه ھمه  بايد تنبیه شود و كرد آن دولت اول عنوان كرد كه چند نفر المذھب در دار الشورا ھست
در . شعبان باز افتتاح دارالشورا شود 23دانند و دارالشورا را سه ماھه تعطیل نمود و وعده داد كه در  مى

اين بین آن مقدمات فجیعه تبريز فراھم آمد و جمعى كه در اول جز ھشت تن نبودند، در پى حفظ و 
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بدھد زور استبداد  بعد خدا بركت. ناموس و جان و مال برخاستند، و اسم مشروطه بالمره از میان رفته بود
دولتیان، اھل تبريز را ياغى و شرير . باكى افزود، كار مشروطه باال گرفت را، كه ھر چه او به ھتاكى و بى

قلم دادند و بھانه كرده، گفتند تا تبريزيان تنبیه نشوند، دولت، مشروطه نخواھد داد، و در آخر شعبان به 
دولت مجلس مشروعه كه مطابق با مزاج مملكت و مطابق با شريعت نبوى صلى «سپھدار تلگراف كرد 

ھا را اشرار  هللا علیه و آله باشد، خواھد داد و وفا بر اين وعده را نیز موكول بر تنبیه تبريزيان كرد و آن
مجلسى «به صدر اعظم دستخط فرمودند كه ) 3(شعبان ھزار و سیصد و بیست و شش  27در . » خواند

حضرت ختمى مرتبت صلى هللا علیه و آله و  كه قوانین آن موافق مزاج مملكت و موافق قانون شريعت
به آن جناب اشرف «: فرمايند و باز مى»  نمايیم حافظ قوانین عدالت و نشر عدل و داد باشد، منعقد نمى

فرمايیم انعقاد مجلس مزبور را با شرايط و حدود معین كه موافق مزاج مملكت و قانون موافق  مقرر مى
» خواھیم فرمود ماه شوال، اول انعقاد آن است مرحمت 19شريعت مطھره و مانع تولید ھرج و مرج باشد، 

فرمايیم كه نظامنامه انتخابات و قوانین مملكتى كه مطابق با قانون شرح  از حاال مقرر مى«: فرمايند و مى
چون اشرار در تبريز به قدرى ھرزگى و شرارت و «: فرمايند و مى»  انور باشد، نوشته مرتب داريد الخ
تا شھر تبريز منظم نشود، آن شھر از اين «: فرمايند تا اين كه مى»  خونريزى كرده و شھر را مغشوش

. شوال در تھران مجلسى كردند و افتتاح دارالشورا را عنوان كردند 12بعد در . » مستثنا خواھد بود
مجلس شوراى عمومى منافى با قواعد اسالم است و ممكن الجمع «دفعه جمعى عرض داشتند كه  يك

حال كه مكشوف داشتید تاسیس «ماه مزبور عريضه دادند شاه در صدر آن دستخط كرد  24و در »  نیست
مجلس با قواعد اسالمیه منافى است و حكم به حرمت داديد و علما ممالك ھم به ھمین نحو كتبا و 

اند، در اين صورت ما ھم از اين خیال بالمره منصرف و ديگر عنوان ھمچو  تلگرافا حكم بر حرمت نموده
نظامنامه دارالشورايى كه موافق مزاج مملكت و  1326در غره ذى قعده »  مجلسى نخواھد شد الخ

ماه مزبور طبع شد و مجلس نیز منعقد  21مطابق شريعت طاھره است، از صحه ھمايونى گذشت و در 
 !!! مزاج مملكت و مطابق شريعت مطھره است) 4(تماما موافق  19 - 17 - 16 - 7 - 3گرديد و بند 

ھا قید و مقدم بر ھمه احكام است و از اين مقدمات و نتايج معلوم  چرا كه اراده علیه ملوكانه در ھمه آن
است كه نیت دولت چیست و تلگرافاتى كه در اين مدت به حجح االسالم نجف شده، و خطاباتى كه از 

رويم سر اصل مطلب و  نويسى نیست و مى ايشان صادر شده، الزم نیست ذكر نمايیم و مقصود ما تاريخ
 : گويیم مى

 ] با مشروطه و موضع علماى عتبات ضديت دولت[

خواھد از قدرت استبدادى خود تنزل كند و نقد قلیل موقتى را، با  خواھد و نمى دولت، مشروطه نمى
نسیه كثیر المنفعه دائمى خوش ندارد مبادله نمايد و امروز تخم پاشیدن و بعد از مدتى بھره برداشتن را 

 : دوست ندارد، و دو چیز را بھانه كرده

لگام تصور كردند و از  يكى اختالل دارالشورا و پاره حركات عامیانه عموم بر ضد آسايش كه خود را بى
 . داند، گذشتند حدودى كه مشروطه تخطى از آن را جايز نمى

 . ديگرى مخالف بودن مشروطه با شرع مطھر

گويیم جنبش  اند و ما ھم در عريض الالن حاضر، اشارتى كرديم و اين جا نیز مى جواب اولى را ھمه گفته
ھا را از صرافت اختالل و  ھا ھمزبان شدن و با زبان كودكى آن عوام را چاره نبود، مگر مداخله عقال و با آن

جمعى ھم از . جرات بودند جمعى ذاتا كم. ولى جمعى تكلیف شرعى خود ندانستند; خودسرى انداختن
چه اختالل حدود  چنان; زن اشتعال اين نايره بودند خوف استبداد دم نیاوردند و دولتیان نیز متصل دامن

 . كنم اردبیل و قره داغ و ماكو ھمه منشاش معلوم است و اطاله نمى

اما مخالف شرع بودن در صورتى كه حجج االسالم عتبات كه امروز مرجع و ملجا كافه شیعه مذھب 
ھستند، فتاوى صريحه بر وجوب آن بدھند و غیر از قول، فعلیات نمايان نیز از ايشان ظاھر شود و بقاى 

 . شوكت اسالم را در آن ببیند، مخالفت ديگران خالف است

Page 13 of 16

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\85.htm



اما اين كه مشروطه موافق مزاج مملكت نیست، بلى ھرج و مرج در ھیچ مذھبى و ملتى صحیح و روا 
اگر مشروطه را دادندى و رفع غوائل . اند، نه ھرج و مرج را علما مشروطه را واجب شمرده] ولى. [نیست

را نمودندى، يعنى بر ھرج و مرج نیفزودندى و مشروطه رواج يافته و به طور صحیح و متقن مردم ) 5(
 . آسوده شده بودند

كه اظھار نبوت  9 يا تغافل كرد؟ نبى اكرم از اصول سیاسیه شريعت طاھره، چرا بايد غفلت! شما را به خدا
عرب با آن . در میان عرب فرمود و با وجود جھالت فوق العاده كه عرب را بود، خداوند امر به شور فرمود

شود، و لیكن پس از ھزار و سیصد سال تربیت و تھذيب ايرانیان  جھالت را شور كردن موافق مزاج مى
 . »  تلك اذا قسمه ضینرى«. شود موافق مزاج مملكت نمى

 ] مشروعیت مشروطه و استبعاد مخالفت علماى تھران با آن[

كه مجلس شوراى عمومى منافى «و اين كه از قول علماى تھران يا ممالك اطراف شھرت دادند ونوشتند 
، ما ابدا باور نداريم كه صاحب علمى تفوه بر اين عبارت »  با قواعد اسالم است و ممكن الجمع نیست

 . نمايد

شرعى نیست، مشورت در اين نیز شرعى نیست، در  اوال، اگر مقصود اين است كه چون احكام سلطنت
اين حال از اصل سكوت كردن و به فرع آن چسبیدن، خیلى مضحك است و مثل اين است كه عوض اين 

كه بگويند شراب خوردن حرام است، بگويند در جام طال شراب خوردن حرام است و ھمان است كه وقتى 
 . لوحى حكم شرعى گرفتند بر اين كه تیماج گمرك ندارد و گرفتنش بدعت است در تبريز از ساده

كه اعقابش نیز  -پرسم آيا سلطنت مستبده را سر خود گذاشتن و آن را تحت قانون نیاوردن  ثانیا، باز مى
يا نیست؟ و اين عمل موقوف به  جايز است -نتواند آن قانون را به ھم زند و رجوع بر خودسرى نمايد 

بر ادعاى اين حق كه ھر وقت پادشاه خواھد نكول نمايد،  مشورت عامه، يعنى واداشتن تمام ملت است
 يا نیست؟  ملت نیز حاضر به دافعه باشد، ھست

ثالثا، در صورتى كه دولت از قديم نیز اسم دارالشورايى جعل و مجلسى نیز براى آن معین كرده بود و ابدا 
شود و  پس حاال به چه مناسبت لواى تكفیر برافراشته مى. شد منافى با قواعد اسالم است گفته نمى

كه در ) 6(شود و بعد از صدور اين حكم از آقايان، مجلسى  شوراى عمومى منافى با قواعد اسالم مى
در تھران به اسم دارالشورا منعقد شد و چھل و چھار نفر اعضا بر حسب انتخاب  1326سیم ذى قعده 

 ! براى آن منتخب و قانونش نیز نوشته شد به چه عنوان مشروع گرديد؟ دولت

چه سابقا گفتیم، اراده ملوكانه، حق ابطال و فسخ ھمه را داشت،  بلى چون در اغلب مواد آن چنان
 . موافق مزاج مملكت و مطابق شريعت طاھر شد

چه در عريضه نیز شرح داديم كه بقاى سلطنت اسالم و مذھب اثنا عشرى و ثبات  رابعا، گويیم چنان
سلطنت ايران موقف بر سلب استبداد يعنى خودرايى است و اين شرط محال است صورت بگیرد اال با 

و حال آن ) يعنى در موضوعات(نظارت عامه عقال و در صورتى كه پیغمبر معصوم مامور بر مشورت باشد 
 . كه عقل كل و مؤيد من عند هللا است، امثال ماھا جاھل غیر عادل را چه عذرى در استبداد خواھد بود

و ما خیلى تعجب داريم قانونى كه دارالشوراى ملى، مدلول آن را تصديق كرد و به نظر شريف 
اما قانونى كه مشیر ; شود االسالم عتبات نیز رسید و تكذيب نفرمودند مخالف شريعت طاھره مى حجج

شعر جمال  و خیلى مناسب است -اند  صفتش داشته السلطنه بیچاره و امثال او كه در پس آينه طوطى
 : الدين

 بود روز عید، چون كه زبیمايگى  زشت
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 پیر زن خر سوار گوى زمیدان برد 

و تا شھر منظم نشود، شھر تبريز از اين حكم ... اند چون اشرار تبريز به قدرى ھرزگى كرده: فرمايد مى -
 . مستثنا خواھد بود

كنند، و مطالبه حقوق در ھیچ لغتى جز در میل استبداد  كردند و مى اھالى تبريز مطالبه حقوق مى
البته ; شرارت نامیده نشود و علت اين انقالب ھم نیست، مگر ندادن حقوق مورد درخواست

خواھند  دانند و در میانه خودشان دائما اين زد و خورد ھست و مى طلبان خود را معصوم نمى مشروطه
پرورى عادت بدھند تا در سايه آن، سايرين را دعوت به  داوطلبان را به حق گويى وخوشرفتارى و عدالت

 . راه استقامت نمايند

 تكلیف چیست؟ : فصل سوم

تكلیف، استقامت مزاج و عدم »  فاستقم كما امرت«: فرمايد تكلیف، اطاعت امر خداوندى است كه مى
يعنى آن چه مستبدان پیش خود كرده و ھمه ; تكلیف، حكمت آموختن است. انحراف از جاده صواب است

تكلیف، اين است كه بزرگ و كوچك و وضیع و شريف به قانون . را به ناله آورده بودند ترك كردن است
شريعت طاھره عمل كرده، عدالت را پیشه خود سازيم و امر به معروف و نھى از منكر را كه آزادى زبان و 

قلم عبارت از او است، از دست ندھیم و طورى نمايیم كه ديگران از آتش ظلم فرار كرده و بر سايه 
 . استراحت گرد آيند و كارى را كه شمشیر نكند، با قوه حكمت عملیه به جا آريم

و اذا اردنا ان نھلك قرية امرنا «: فرمايید اين است صیحه آسمانى با لسان قرآن كه مى! عزيزان وطن
ھا، بسته بر تعدى صاحبان نفوذ آن آبادى است، حدود حقه و  خرابى آبادى. » مترفیھا ففسقوا فیھا

سكرات افتاده  مملكت ما از تعدى صاحبان نفوذ قديمه خراب شده بود و در اين كشاكش حالیه به حالت
 . بايد با اھلیت جامعه جھاد شرفى نمايد و مشتى ودايع الھیه را مستخلص كند

تكلیف آن است كه ما تكذيب اقوال . طلبان را بابى و طبیعى و مزدكى مذھب گفتند و نوشتند مشروطه
مدعیان را نمايیم و تنھا به گفتن قناعت نكنیم و تا به مقام فعل بیاوريم و كوس عدالت نزنیم و تنھا به 

 . گفتن قناعت نكنیم و تا به مقام فعل بیاوريم و كوس عدالت نزنیم از پاى ننشینیم

طلبان بايد حسن مشروطه را براى  بى علم است و تابع قوت و طالب امنیت، مشروطه ملت! عزيزان وطن
چه  چنان; جا است علم دلیل و برھان معنوى آوردن بى اطالع و بى ايشان حسى نمايند و براى شخص بى

تر و سھل البیع و  پیش نظر ما است و ھمه ملتفت ھستیم كه ھر تاجرى كه متاعش بھتر و ارزان
. طلب، است عموم به دورش جمع شوند، كساد كردن بازار خصم با قوه جبريه نیست خوشرفتار و خوش

ھمه از شكم مادر در لباس جھل متولد . ما كه جاھلیم جھالت عیب نیست. حكمت عملى الزم است
; عیب عدم التفات بر جھالت و خود را عالم شمردن است و مادام كه در جھل مركب ھستیم. ايم شده

قواى ثالثه علم و قدرت و ثروت، با سه . علمى خود واقف نیستیم، كار ما ھمین خواھد بود يعنى بر بى
خصم خود كه جھل و ضعف و فقر است، ھمیشه مشغول جنگ است، وغلبه ھمیشه با آن سه قوه 

مشروطه فقط طالب علم است و عمل، و . اند مستبدين فقط در پى تحصیل قوت و ثروت بوده. اولیه است
كند و مزيت علم و عمل را بر ثروت صاحب شريعت طاھره  گويد علم، آن دو قوه ديگر را نیز تحصیل مى مى

حاال كه تبريزى لواى مشروطه برافراشته اگر علوم عالیه را ندارد، . اند و فضیلتش حسى است فرموده
ما اگر به ھمان علمى كه داريم، عمل نمايیم، مسلما پیش خواھیم . الاقل علوم بديھیه را كه دارا است

 ; تر از ما نیست افتاد، چرا كه علم استبداديان بیش

دانیم و مركوز طباع ما  به ھم بدھیم و ھم آواز شويم و آن علم عدالت را كه ھمه مى پس بیايید دست
است و شريعت اسالمیه به ما ياد داده، معمول داريم تا خود را به ساحل نجات برسانیم و از طرف خصم 

طلب بايد قناعت  جو و صلح جنگ. مملكت ما فقیر بود، مستاصل شد. ايمن شويم و بر او غلبه جويیم
 . خود را اجراى مقاصد عامه كنیم نه اجراى مقاصد خاصه نموده و وجھه ھمت
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 در مصطبه عشق تنعم نتوان كرد 

 بسازيم به خشتى  گر بالش زر نیست

 : اينك به اخبار رجوع نمايید

اصحاب گرامش . برد پیغمبر ما صلى هللا علیه و آله در دعواھاى بزرگ، چند شب و روز گرسنه به سر مى
فعال اگر . غلبه اصحاب آن حضرت بر اثر عدالت و تقوا و اطاعت رئیس عالم و معصوم بود. كردند تبعیت مى

 ھمه را نداريم، الاقل بعضى را كه داريم چرا بايد ھمه را ترك كنیم؟ 

 عاقبت كار چیست؟ ): فصل چھارم(

حاصل نشود و طرفین از ھمديگر مطمئن  اگر دولت، مشروطه را ندھد و امنیت و ائتالف میان دولت و ملت
شده، نه سر  نشوند، رفته رفته دايره فساد وسعت گرفته و تمامى ممالك پامال تاخت و تاز و عدم امنیت

ماند و نه دستار، و اگر ما تبريزيان نیز به تكالیف فصل سوم عمل ننمايیم و خود را از ھمه چیز معاف 
 . ساقى عدوان ما خواھیم نوشید شمريم، اولین جام خذالن را از دست

 پايان 

تاريخ نگارش آن بنابر وقايعى كه در رساله منعكس . اين رساله به علماى نجف نوشته شده است) 1
كه  - 1326االول  در نتیجه تاريخ ربیع; باشد مى) 1327احتماال اوايل سال (گشته، زمان استبداد صغیر 

زيرا در آن تاريخ، ھنوز مجلس به توپ ; تواند صحیح باشد نمى -اند  هللا فتحى نوشته ظاھرا آقاى نصرت
 . بسته نشده بود

 . به معناى عنكبوت و كارھاى او) 2

 . داد ھا را مى سه ماه پس از به توپ بستن مجلس كه تبريز در مقابلش ايستاد، اين وعده) 3

 . مربوط به دوران استبداد صغیر از طرف محمد على شاه است) 4

 . جمع غائله) 5

 . این مجلس در زمان استبداد صغیر در تھران تشكیل شده بود) 6
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