
  مروري بر علل مخالفت شیخ فضل هللا نوري با حكومت مشروطه

  حسن حجابي

  ١۶، شماره  مجله حكومت اسالمي: منبع 

  

تاكنون در . مرداد، روز صدور فرمان مشروطیت ١۴مرداد سالروز شھادت آيت هللا شیخ فضل هللا نوري است و  ١١

باب نھضت مشروطه و علل مخالفت شیخ شھید با حكومت مشروطه سخنان بسیاري گفته شده و تحلیلھاي 

به مناسبت تاريخي آن تقديم آنچه میخوانید مروري دوباره است به اين موضوع كه . متفاوتي ارائه شده است

  . مي شود

  تاريخ معاصر ايران با حركتھا و نھضتھاي متعدد مردمي در ابعاد اجتماعي، سیاسي، اقتصادي 

  يكي از جنبشھاي بارز در اين مقطع تاريخي، . و آثار متفاوتي كه به ھمراه داشته، رقم خورده است

  ء اسالمي و مبدأيت و نقش آفريني نھضت و جنبش مشروطیت است كه با حضور و دخالت علما

  . سیاسي و نقش بارز و آشكار مردم به پیروي از علما آغاز گرديد -آنان در صحنه اجتماعي 

  چنانكه در منابع تاريخي مشروطه آمده است، آيت هللا سید عبدهللا بھبھاني با دعوت از 

  اد و قیام ھماھنگ علیه آيت هللا سیدمحمد طباطبايي و مرحوم شیخ فضل هللا نوري براي اتح

م دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردھاي  َ   اقدامات توھین آمیز برخي اتباع بیگانه مستخد

ّه را به ستوه آورده بود، دعوت    تبعیض آمیز و تجاوزات مستمر دولتیان به جان و مال مردم كه عام

  مرحوم شیخ فضل هللا اين دعوت را رد كرد و آقا سیدمحمد طباطبايي با بیان اين شرط كه  ]١[. نمود

 اگر جناب آقاي سیدعبدهللا مقصود را تبديل كنند و غرض شخصي در كار نباشد، من ھمراه "

 

  

  اما پس از آنكه كار نھضت باال گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما . اجابت نمود ]٢[، "خواھم بود

  و مردم به طور مشخص در برابر دولتیان و طرفدارانشان قرار گرفت و كار به درگیري و جدال 

  ید و پس از مھاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظیم و بازگشت آنھا، و كشته شدن يكي از كش

  طالب و جريانات مسجد جامع، مرحوم شیخ فضل هللا نیز با آقايان ھمراه گرديده و در قضاياي 

  مسجد در كنار مبارزين از علما و مردم قرار گرفت و در قضیه مھاجرت كبرا به قم، با آنكه ھنوز 

  الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وي موضعي مثبت داشتند ولي ھرچه به وي اصرار نمودند كه  عین

  تاريخ بیداري "مؤلف . از مھاجرت به قم صرف نظر نمايد، نپذيرفت و به مھاجرين پیوست

  : مي نويسد" ايرانیان

ّت داد"    ]٣[." علي الظاھر حركت حاج شیخ فضل هللا خیلي امر آقايان را قو

  شیخ فضل هللا در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطیت از سوي 

   اما پس از بازگشت از قم و. مظفرالدين شاه و بازگشت مھاجرين از قم، با آنان ھمداستان بود

ً از    انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسي و مسأله بررسي آن توسط علما، تدريجا

  صف رھبران نھضت جدا گرديد و بناي مخالفت با حكومت مشروطه را نھاد و اين موضع خود را 



  ه در سخنرانیھا و اطالعیه ھا اظھار و اعالم نمود و عاقبت در مخالفت با حكومت مشروطه به ھمرا

  جمعي از علما و ھواداران خويش به حرم حضرت عبدالعظیم مھاجرت نمود و از آنجا نیز به 

  . وسیله سخنراني و چاپ نشريه، ھمگان را به مخالفت با آن دعوت مي نمود

  اكنون براي بسیاري از كساني كه تاريخ نھضت مشروطیت را مطالعه مي كنند اين سؤال مطرح 

ّي شدن نھضت و مبارزه با حكومت  است كه در حالي كه مرحوم   شیخ فضل هللا نوري در مقطع جد

  استبدادي قاجار، با علما و رھبران نھضت ھمراھي نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار 

  حكومت مشروطه و سرآغاز شكل گیري آن كه نیاز به وحدت و يگانگي بیشتر و ضروري تر بود 

  با عزم جزم، بناي مخالفت با آن نھاد و تا آنجا بر مخالفت  از صف رھبران جدا گرديد و علناً 

  . خويش پافشاري نمود كه عاقبت جان خويش را نیز در اين راه فدا نمود

  اين مسأله، ھمان پرسش اصلي مقاله حاضر است كه با مراجعه به تاريخ و سخنان مرحوم شیخ 

  . فضل هللا نوري مي توان پاسخ آن را دريافت

  : فرضیه ھايي كه در پاسخ به اين سؤال مطرح گرديده عبارت است از

 و  ]۴[علت مخالفت شیخ فضل هللا با حكومت مشروطه، دلتنگي، نارضايتي و دشمني  -الف

  

  

  نسبت به آقايان بھبھاني و طباطبايي بوده است و چون با آنان دشمني داشت، بناي  ]۵[حسادت وي 

  . مخالفت با مشروطه را گذارد

  مشروطه آن بود كه درباريان به  فرضیه ديگر آن است كه علت مخالفت وي با حكومت - ب 

   ]٧[. و فريب اطرافیان را خورد كه به او وعده كمك داده بودند ]۶[وي رشوه داده 

  فرضیه سوم آن است كه علت مخالفت شیخ فضل هللا با حكومت مشروطه آن بود كه وي  -ج 

  مالحظه نمود برخي از اصول مشروطیت و مواد قانون اساسي در تعارض با اصول و مباني اسالم و 

  . احكام شريعت است

  كه از سوي آقاي مھدي ملك زاده و آقاي ادوارد براون ) الف(فرضیه در تحلیل و بررسي 

  اوالً، اين دو نويسنده دلیلي كه فرضیه ايشان را مدلّل سازد ارائه : مطرح شده است، بايد گفت

ّعا و يك برداشت ذھني و اظھار رأي شخصي، علت مخالفت مرحوم  ً به نحو اد   ننموده و صرفا

  وطه را دلتنگي، نارضايتي و عداوت و حسادت وي با آقايان شیخ فضل هللا با حكومت مشر

  بھبھاني و طباطبايي دانسته اند و معلوم است كه ادعا و اظھار نظر غیر مبتني بر دلیل و شاھد، فاقد 

  . ارزش علمي و ناپذيرفتني خواھد بود

ً، خود آقاي ملك زاده در بیاني كه در نقل تاريخ مشروطه آورده است مطلبي   را متذكر  ثانیا

  زيرا ايشان در حالي كه مدعي ھست مرحوم شیخ با آقايان . شده كه ناقض ادعاي ايشان است

  در اول مشروطیت حاجي شیخ فضل هللا با : "بھبھاني و طباطبايي دشمني داشته اند، آورده است

  ست ساير روحانیون مشروطه ھمفكر و ھمقدم بوده و با اينكه با عین الدوله صدراعظم وقت دو

ً ادعاي ايشان صحیح بود، چرا مرحوم  ]٨[...". شركت كرد ... بود، در مھاجرت    در حالي كه اگر حقیقتا



  پس از " تاريخ بیداري ايرانیان"در  عالوه بر آنكه ناظم االسالم نیز. شیخ با آنان ھمراھي نمود

  : اشاره به قضیه مھاجرت آقايان به قم، راجع به شیخ فضل هللا مي نويسد

   ]٩[." چندين مرتبه نصرالسلطنه او را مالقات نمود و آنچه كرد كه او از قصد برگردد،قبول ننمود"... 

  با اين وصف اگر شیخ فضل هللا با آقايان طباطبايي و بھبھاني عداوتي داشت، چگونه با 

  مخالفت آشكار با عین الدوله و نصرالسلطنه، با آقايان ھمراه مي شود در حالي كه اگر ادعاي ياد 

  شده حقیقت داشت و مسايلي از آن نوع كه به شیخ نسبت داده اند براي وي مطرح بود، آن 

ً تحريك   موقعیت، فرصتي مناسب براي اظھار و ا ِعمال حسادت و عداوت علیه آنان و احیانا

  

  

  حال آنكه مالحظه مي شود شیخ فضل هللا نه تنھا علیه آنان . ین الدوله و ديگران علیه آقايان بودع

  سعايتي از روي حسادت يا اظھار عداوتي ننموده، بلكه تقاضا و خواست عین الدوله و 

  ود نصرالسلطنه را نیز رد مي نمايد و با آقايان بھبھاني و طباطبايي ھمراه مي شود بلكه به گفته خ

  . آقاي ملك زاده تا صدور فرمان مشروطیت و افتتاح مجلس شوراي ملي نیز با آنان ھمراھي مي نمايد

  دلیل واضح تر در رد اين فرضیه آن است كه مشاھده مي كنیم مرحوم شیخ فضل هللا نوري حتي 

  پس از آنكه در جبھه مخالف مشروطه قرار مي گیرد و به حرم حضرت عبدالعظیم مھاجرت 

  نمايد، در ھیچ يك از سخنرانیھا يا اعالمیه ھاي خويش به آقايان بھبھاني و طباطبايي، نه در  مي

  گفته و نه در عمل، ھیچ گونه تعرضي نمي نمايد بلكه در بعضي موارد كه عنان كالم به اموري 

  مي رسد كه احتمال مي دھد نقل آنھا موجب لطمه و خدشه اي به شخصیت و حیثیت آقايان گردد، 

  از ادامه سخن پرھیز مي كند و حريم احترام آقايان را با بزرگ منشي و درايتي كه در شأن يك عالم 

  چنان كه در يكي از لوايحي كه به ھنگام مھاجرت به حرم . بیدار و متقي است، مراعات مي نمايد

  حضرت عبدالعظیم از سوي مھاجرين منتشر مي گرديد، پس از بیان شواھدي از تخلفات و 

  : تجاوزات مطبوعات به حريم اسالم و احكام اسالمي مي گويد

  ولي از تذكار و تعداد آنھا، ... و ديگرھاي ديگر ھم ھست بلكه بسیار است "... 

ُحبُّ و يرضي    مي ترسم برخي از صناديد سلسله و عظماء علماء عصر وفقھم هللا لما ي

   ]١٠[...". آزرده شوند ورنه سخن بسیار است

  و اينچنین با دعا و احترام نسبت به آقايان، بدون آنكه نام آنان را مطرح نمايد، از آن جھت كه 

   .ممكن است سخنش موجب آزردگي خاطر آنان گردد، از ادامه كالم پرھیز مي نمايد

  كه از جمله از سوي آقاي ادوارد براون و برخي ديگر طرح شده است ) ب(اما در باره فرضیه 

  بیان  ]١٢[" احتمال"و  ]١١[" ظاھر"بايد گفت كه البته اينان فرضیه خويش در اين مسأله را از ابتدا با لفظ 

  و اين تعبیر مي رساند كه خود آنان نیز اين فرضیه را به نحو تحقیقي قايل نبوده اند و به  [*]نموده اند

  عالوه اينكه در اين دو مورد . ھمین جھت آن را به صورت ترديدآمیز و غیر قطعي بیان داشته اند

   [**]. نیز از سوي اين دو نويسنده، ھیچ دلیل و شاھدي بر ادعا اقامه نشده است

  



در جايگاھى نیست كه در يك تحقیق تاريخى مورد بررسى قرار , گرچه از جھت رتبه, البته چنین گفته ھايى [*]

  اما , گیرد

اين , نگارنده با ھدف رفع ابھام از چھره شخصیتى كه از سوى اين نويسندگان مورد اظھار نظر قرار گرفته است

  اقوال را

  . نیز در قالب يك فرضیه مطرح مى نمود

در , قلم به دست مى گیرد, البته اين نكته قابل ذكر است كه چگونه فردى كه به عنوان محقق در تاريخ [**]

 مواردى از تحلیل

  

  

  ثري از موضوع ارتشاء يا وعده كمك، چه از طرف اوالً، ھیچ ا: اما در رد اين فرضیه بايد گفت

  . درباريان و چه از طرف غیر آنان، به شیخ فضل هللا در تواريخ معتبر مشروطه منعكس نگرديده است

ً، شخصیتي ھمچون شیخ فضل هللا كه مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به    ثانیا

  دنیوي بود، به آساني مي توانست به آن دست يابد،  طوري كه اگر وي طالب مال و منال و مظاھر

  . نیازي بدان نداشت كه طبق مدعاي آقاي براون كاري انجام دھد

ً، فردي چون او كه ھنگامي كه اعدام وي قطعي مي شود، با كمال متانت و وقار و بدون    ثالثا

  ويد، چگونه ممكن اندكي اظھار ضعف پاي چوبه دار مي رود و به آساني از زندگاني دست مي ش

  . است براي آسايش و رفاه ھمین زندگاني دست نزد ناكسان دراز كند و چیزي از آنان اخذ نمايد

ً، ويژگیھاي شخصیتي كه از مرحوم شیخ فضل هللا نقل گرديده و از وي سراغ داريم و قوه    رابعا

  و كیاست و  ]١۴[و فطانت وي در شناختن افراد و جريانات  ]١٣[درك وي از اوضاع اجتماعي 

  اين امكان را براي ما فراھم مي سازد كه بگويیم حتي در  ]١۵[تیزھوشي وي در پیش بیني آينده 

  صورتي كه اطرافیان شیخ به وي وعده كمك و ياري داده باشند، شخصیتي ھمچون شیخ فضل هللا 

  . ت كه از چنین وعده ھايي فريفته شودكسي نبوده اس

  از تبیین علت مخالفت شیخ فضل هللا با حكومت ) الف و ب(پس نھايت آنكه فرضیه 

  . مشروطه ناتوان بوده و به ھمین جھت نامقبولند

  بايستي به مالحظه تاريخ و مرور و بررسي قضايا و روند استقرار ) ج(اما در بررسي فرضیه 

  اندركاران آن بپردازيم و از بیانات و سخنان شیخ فضل هللا به علت يا حكومت مشروطه و دست 

  . علل مخالفت وي آگاه شويم

  : پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراي ملي مي نويسد" تاريخ مشروطه ايران"كسروي در 

  نوشته مي شد، كساني از نمايندگان را براي " نظامنامه داخلي"چون مي بايست "... 

   ]١۶[." نیز نوشته مي شد" قانون اساسي"در اين میان . نوشتن آن نامزد گردانیدند

  : سپس راجع به نويسندگان قانون اساسي و چگونگي آن مي نويسد

  گويا مشیرالملك و مؤتمن الملك پسران صدراعظم آن را مي نوشتند، يا بھتر "

   



بدون دلیل و شاھد به اظھار نظر مى پردازد و در مورد , چنین غیر محققانه و دور از شیوه اصولى تحقیق, تاريخ

  مھمى

 - اسى چون موضوع مقاله يعنى علت مخالفت يك شخصیت تاريخى در يك مسأله بسیار قابل توجه سی

  اجتماعى صرفا

 .به خويش اجازه اظھار نظر مى دھد"احتماال " و " ظاھرا " با ذكر لفظ 

  

   ]١٧[." بگويم ترجمه مي كردند

  و اين مسأله ھمان سرآغاز اختالف و اعتراض و جدايي شیخ فضل هللا از جريان نھضت 

  مرحوم شیخ در نامه اي به يكي از علماي . مشروطیت و مخالفت با حكومت مشروطه است

  : شھرستانھا مینويسد

..." ما از انگلیس بیايد  آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي"... 

]١٨[   

  اختالف با مشروطه خواھان آنگاه جدي مي شود كه مسأله بررسي قانون اساسي و تطبیق آن با 

  :  در اين باره با اشاره به قانون اساسي مي نويسدشیخ فضل هللا. شرع، توسط علما آغاز مي گردد

  ، وقتي را صرف اين كار با جمعي از علما كردم و بقدر میسور تطبیق به شرع، يك "...

ّ كلیه ... درجه شد  ّ و عقد مطالب و قبض و بسط مھام   لیكن فرقه كه زمام امور حل

ً گف ً و علنا   ته كه ممكن نیست بدست آنھا بود مساعدت نمي كردند بلكه صريحا

  مشروطه منطبق شود با قواعد الھیه و اسالمیه و با اين تصحیحات و تطبیقات دول 

   ]١٩[." خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواھند شناخت

  اين مقدمات و قضاياست كه شیخ فضل هللا مفھوم و مقصود و مراد از مشروطیت با توجه به 

  : عیني و مشھود را چنین تحرير مي كند

  بدان كه حقیقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبین از بلدان به انتخاب خود "... 

ّنه مملكت باشند و نظر به    رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينھا ھیأت مقن

  تضیات عصر بكنند و قانوني مستقالً مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضي مق

  عصر به عقول ناقصه خودشان بدون مالحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطھر بلكه 

  ھر چه به نظر اكثر آنھا نیكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتي قرار بدھند مشروط 

ّت افراد به اينكه اساس تمام مواد آن قانو   ن به دو اصل مشؤوم كه مساوات و حري

   ]٢٠[." سكنه مملكت است، باشد و سواي اين، آنچه به تو گفته اند كذب محض است

  كه با مالحظه آنچه عمالً مشاھده نموده بیان داشته،  شیخ فضل هللا در اين تعريف از مشروطیت

  وي . آنچه را كه قوالً به صورتي غیر از آن به مردم وانموده اند، كذب محض دانسته است

  قانونگذاري بر اساس رأي اكثريت بدون مالحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل 

ّت"و " مساوات"  ظر مشروطه خواھان مطرح نموده است را به مثابه اركان مشروطیت در ن" حري

  



  . و ھمین سه امر را در سخنرانیھا و اعالمیه ھاي خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است

ً به استناد رأي اكثريت حتي بر خالف قوانین و    شیخ فضل هللا اين امر را كه مجلس بتواند صرفا

  و متقابالً موافقت خود را با مجلسي كه با  ]٢١[احكام شرعي، قانون وضع نمايد، مردود مي داند 

  رعايت احكام اسالم، قانون وضع نمايد، اعالم داشته و در يكي از بیانات خويش، موضع و 

  : دارد مقصود خود را چنین اعالم مي

ّھا الناس من به ھیچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نیستم "...  ً مي گويم ... اي كه من آن مجلس ... صريحا

به اين معني كه البته عموم مسلمانان . شوراي ملي را مي خواھم كه عموم مسلمانان آن را مي خواھند

و بر ) ص(شريعت محمدي مجلسي مي خواھندكه اساسش براسالمیت باشدو بر خالف قرآن و بر خالف 

   ]٢٢[." من ھمچنین مجلسي مي خواھم. خالف مذھب مقدس جعفري، قانوني نگذارد

  فرقه كه "ن مشروطه و اما مرحوم شیخ از آنجا كه در مذاكرات با جماعتي از دست اندركارا

ّ كلیه بدست آنھا بود ّ و عقد مطالب و قبض و بسط مھام   ، عدم متابعت آنان از شرع "زمام امور حل

  را مشاھده مي كند، تالش مي نمايد تا براي عموم مردم مسلمان نیز كه از چند و چون قضايا بي خبر 

  : مانده اند، مسأله را آشكار نمايد

  اي عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود نمي گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواھیم "

   ]٢٣[..." راضي شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود 

  اگر اين جماعت مقصودي جز اجراء قانون الھي نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، "

   ]٢۴[." تمام بر خالف قانون الھي بود

  به حرم حضرت عبدالعظیم مھاجرت  و به دلیل ھمین وضعیت است كه به عنوان اعتراض

  مینمايد و با سخنرانیھا و انتشار لوايح در صدد برمال ساختن مقاصد آن گروه از دست اندركاران 

  مشروطه كه رشته امور را در دست گرفته و بدون تعھد به اسالم جريانات را به جانبي كه خويش 

  در يكي از لوايح منتشر شده از سوي چنانچه . مي خواستند ھدايت مي كردند، اقدام مي نمايد

  : مھاجرين آمده است

  اي مسلمانان كدام عالم است كه مي گويد مجلسي كه تخفیف ظلم نمايد و اجراء "

  تمام كلمات راجع است به چند نفر المذھب . احكام اسالم كند، بد است و نبايد باشد

 خواھند نگذارند كه  مي. بي دين آزادي طلب كه احكام شريعت قیدي است براي آنھا

  

  

ً اين مجلس مقید شود به احكام اسالم و اجراء آن    ]٢۵[." رسما

  آزادي و "يكي از دو اصلي كه دست اندركاران حكومت مشروطه بر آن تأكید داشتند اصل 

ّت   اين اصل گرچه با تفسیري اصولي و معقول و با رعايت حرمت احكام اسالمي، . بود" حري

  نیز با تأكید بر آزاد " اسالم"اصلي مترقي و مايه رشد و كمال فرد و جامعه است و به ھمین جھت 

ّت و عبوديت غیر خداي متعال نھي كرده است، اما ھمین اصل آفريده شد   ن بشر، انسانھا را از رقی

  ارزشمند با تفسیري ديگر، ممكن است به میداني رانده شود كه در آن، نه احكام الھي و نه اخالق 



  در پرتو خصايل و " اخالق"پسنديده انساني واجد حرمت و الزم الرعايه دانسته نشود و 

  انسان، بدون كنترل و رھا، در فراز و نشیب افراط و تفريطھاي خارج از مقیاس كمال و گرايشھاي 

  سعادت بشر با ديدگاه جاودانگي و حیات ابدي او، از جايگاه شايسته آن ساقط گردد و با چنین 

  ديدگاه و تفسیري از آزادي در حكومت مشروطه است كه شیخ فضل هللا به شدت مخالفت 

ّض و تجاوز به حريم مي نمايد و آزاد   ي قلم و مطبوعات را با چنین تفسیري از آزادي، وسیله تعر

  و در بیان اين امر، راجع اصل مربوط به آزادي قلم و مطبوعات در قانون اساسي  ]٢۶[دين مي داند 

  : مشروطه مي گويد

  : عین عبارت اين است"... 

ّزي در آنھا  ّه به دين مبین، آزاد و ممی ّ مضر ّه مطبوعات غیر از كتب ضالل و مواد   عام

ّمات ضروري الحرمة ت   حلیل شد زيرا ممنوع است، به موجب اين ماده بسیاري از محر

ّمات ضروريه، افتراست و يكي    كه مستثني فقط دو امر شد و حال آنكه يكي از محر

ّ و فحش  ُسلم و ايذاء و سب ُسلم است و ھمچنین قذف م ّمات مسلّمه غیبت از م   از محر

ّمات االلھیة،     ]٢٧[..." و توھین و تخويف و تھديد و آن من الممنوعات الشرعیة و المحر

  مرحوم شیخ نارضايتي خويش را آنجا بیشتر آشكار مي سازد كه مالحظه مي كند در 

ّه به دين مبین"مطبوعات، حتي مسايلي كه در قانون به عنوان  ّ مضر    ممنوع گرديده بود، علناً " مواد

  مطرح شده و انتشار مي يابد و باز ھم از جانب حكومتیان با آن برخورد نمي شود و از اين نمونه، 

  : موارد بسیاري را شاھد مي آورد كه ما با اخذ عنوان از آن موارد، فھرست وار آنھا را ذكر مي كنیم

  بیان مخالف اصول اعتقادات اسالمي از اصل توحید  -

ّت بیان مخالف اصول اعتقا -   دات اسالمي از اصل نبو

 . بیان وھن آمیز از اصل معاد -

  

  

  بیان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل  -

  بیان خالف اصول و اسناد شرعي از اصل زكات  -

  بیان خالف اصول و مباني ديني از مفھوم توسل و مفھوم شرك  -

   ]٢٨[. بیان غیر اصولي و وھن آمیز راجع به كعبه و مكه معظمه -

  و در يكي از لوايح منتشر شده از سوي مھاجرين در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به 

  : ستحريم اعتقادات اسالمي، موارد ذيل را با ذكر نام روزنامه مربوطه آورده ا

  توھین به اسالم  -

  بیان غیر اصولي و توھین به نبي اكرم صلي هللا علیه و آله  -

ّت و توھین به نبي اكرم صلي هللا علیه و آله  -   بیان مخالف با اعتقادات اسالمي در باب نبو

ّمات شرعي با ادله ساختگي  -   اعالن جواز برخي از محر

ّت  -   بیان ديگري خالف اصول اعتقادات اسالمي در باب نبو



   ]٢٩[. توھین وقیحانه نسبت به علماي مذھب شیعه -

  : مي داردو در ھمین اوضاع و شرايط است كه شیخ فضل هللا فرياد بر

  چرا اينھمه جرائد پر از كفر را كه سبب تضعیف عقايد مسلمین بود، منع "... 

   ]٣٠[..." نمیكردند

  از اين . اصل دوم كه از اركان حكومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابري است

  اصل نیز ممكن است چنین تفسیر شود كه ھمگي افراد از فقیر و غني، و صاحبان قدرت و افراد 

  از امتیاز و مصونیتي در برابر ... عادي در برابر قانون مساوي بوده و صاحبان ثروت و قدرت و 

  اما ھمچنین ممكن . ون برخوردار نیستند و اين وجھي موجه و بیاني مقبول از اين اصل استقان

  در جرايم ... است اين گونه تفسیر شود كه ھمگي افراد از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و 

  و  مشابه كه مرتكب گردند يا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون داراي كیفر و حكم مشابه اند

  اين تفسیري است كه در برخي موارد با احكام قضايي اسالم ناسازگار است و شیخ فضل هللا 

  مالحظه مي كند كه برخي يا بسیاري از مواد قانون اساسي بر مبناي اين تفسیر نگارش يافته 

  چنانكه كسروي نیز آنجا كه در مورد بررسي قانون اساسي از سوي علما سخن مي گويد،  ]٣١[. است

  : چنین مي آورد

 اھالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي : "نخست در باره اصل ھشتم كه مي گويد"

  

  

  مسلم و كافر در ديه و حدود متساوي : "ايراد گرفته گفتند" متساوي خواھند بود

  اگر مسلماني يك يھودي يا يك زردشتي يا يك كافر ديگري را كشت او . نتواند بود

   ]٣٢[." گرفت" ديه"را به كیفر نتوان كشتن و بايد 

  " غني و فقیر"در حالي كه كسروي نیز اين نظر را كه مراد از تساوي در قانون اساسي، تساوي 

  بوده، مطرح نمي كند، يعني معلوم مي شود كه كسروي نیز از تساوي افراد در " قوي و ضعیف"و 

  و مورد اعتراض شیخ فضل هللا قرار (ذكر گرديد برابر قانون، ھمان تساوي به معناي دوم را كه 

  يعني به دلیل تفسیر ِدوم از مساوات افراد در برابر (مي فھمیده است و به ھمین دلیل ) گرفته بود

  : بود كه شیخ فضل هللا اصل مساوات را مخالف با احكام اسالم دانسته و چنین بیان مي داشت كه) قانون

  ظه نمود كه در قانون الھي ھر كه را با ھر كس مساوي به حكم اسالم بايد مالح"... 

  داشته، ما ھم مساويشان بدانیم و ھر صنفي را مخالف با ھر صنفي فرموده ما ھم به 

   ]٣٣[." اختالف به آنھا رفتار كنیم تا آنكه در مفاسد ديني و دنیوي واقع نشويم

ّت"به جھت ھمین تقابل میان اصول    در حكومت مشروطه، با اصول و " مساوات"و " حري

  احكام اسالم و قرآن بود كه مھاجرين در اعتراض بدان، با اشاره به جريان مراسم جشن سالگرد 

  : صدور فرمان مشروطیت، فرياد برداشتند

  ). برادري و برابري(و ) زنده باد مساوات(آن ھمه كتیبه ھاي زنده باد، زنده باد و "... 

   ]٣۴[) ..." زنده باد اسالم(، )زنده باد قرآن(، )زنده باد شريعت(مي خواستید يكي را ھم بنويسید 



  با اين مرور و مطالعه و بررسي جريان نھضت و حكومت مشروطه و روند ھمراھي و جدايي 

  شیخ فضل هللا نوري با مشروطیت، و سخنان و بیانیه ھاي وي و پیروانش كه مورد توجه و مالحظه 

  . قرار گرفت، بايد گفت سومین فرضیه اين تحقیق، تأيید و اثبات گرديد

  

  : نوشت ھا پي

  . ۴٩و  ۴٨، صص١، ج١٣۵٩كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تھران، امیركبیر،  - ] ١[

  . ١٩٢و  ١٩١، صص١، ج١٣۶٣ناظم االسالم كرماني، محمد، تاريخ بیداري ايرانیان، تھران، نوين و آگاه،  - ] ٢[

  . ۴٢٨، ص)مجلّد سه جلدي( ٣كرماني، ھمان، ج - ] ٣[

  . ١٢۵٩و  ١٢۵٨، صص۶، ج١٣۶٣ ملك زاده، مھدي، تاريخ انقالب مشروطیت ايران، تھران، علمي،: ك.ر - ] ۴[

  . ١۵١، ص١٣۶٧مھري قزويني، تھران، كوير، : براون، ادوارد، انقالب مشروطیت ايران، ترجمه: ك.ر - ] ۵[

  . ھمان: ك.ر - ] ۶[

  . ١٧٠، ص١٣۵۶ باستاني پاريزي، محمدابراھیم، تالش آزادي، نوين، تھران،: ك.ر - ] ٧[

 . ١٢۵٨ملك زاده، ھمان، ص - ] ٨[

  

  

  . ۴٢٨ناظم االسالم كرماني، ھمان، ص - ] ٩[

تركمان، محمد، مجموعه اي از رسائل، اعالمیه ھا و مكتوبات شیخ فضل هللا نوري، بي جا، مؤسسه  - ] ١٠[

  خدمات فرھنگي، 

  . ۴١٩و كسروي، ھمان، ص ٢۶۵و  ٢۴۶، صص١ج، ١٣۶٢

  . باستاني پاريزي، ھمان: ك.ر - ] ١١[

البته چنین گفته ھايي، گرچه از جھت رتبه، در جايگاھي نیست كه در يك تحقیق  -. براون، ھمان: ك.ر -] ١٢[

تاريخي مورد بررسي قرار گیرد، اما نگارنده با ھدف رفع ابھام از چھره شخصیتي كه از سوي اين نويسندگان 

البته اين نكته قابل ذكر است  - . قوال را نیز در قالب يك فرضیه مطرح نمودمورد اظھار نظر قرار گرفته است، اين ا

كه چگونه فردي كه به عنوان محقق در تاريخ، قلم به دست مي گیرد، در مواردي از تحلیل تاريخ، چنین غیر 

چون محققانه و دور از شیوه اصولي تحقیق، بدون دلیل و شاھد به اظھار نظر مي پردازد و در مورد مھمي 

اجتماعي  -موضوع مقاله يعني علت مخالفت يك شخصیت تاريخي در يك مسأله بسیار قابل توجه سیاسي 

ً با ذكر لفظ    . به خويش اجازه اظھار نظر را مي دھد" احتماالً "و " ظاھراً "صرفا

  : راجع به شیخ فضل هللا مي نويسد" تاريخ بیداري ايرانیان"ناظم االسالم كرماني در  -] ١٣[

شیخ در جواب . مي خورددر ضمن مذاكره گفت مالي سیصد سال قبل به كار امروز مردم ن... نگارنده روزي "... 

  گفت خیلي 

مالي امروز بايد عالم به مقتضیات وقت باشد، بايد . دور رفتي بلكه مالي سي سال قبل به درد امروز نمي خورد

  مناسبات 

  ). ٢۵۶كرماني، ھمان، ص." (دول را نیز عالم باشد



  : مرحوم شیخ فضل هللا در نامه اي خطاب به علماي شھرستانھا مي نويسد -] ١۴[

امروز دشمنان شما در اين مملكت به دستیاري منافقین وضعي فراھم آورده اند كه دين شما و دولت شما "... 

  ھر دو را 

به توسط دو لفظ دلرباي عدالت و شوراي برادران ما را  ضعیف كرده اند و در خطر عظیم جماعت آزادي طلب

فريفته و به جانب المذھبي مي رانند آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه 

  شوراي ما از 

ّ سیاسي را از دارالخالفه و غیرھا استكشاف فرموديد، خواھید ديد كه در ا. انگلیس بیايد ين فتنه اگر اين سر

  عظمي برز 

  ). ١۵٠و  ١۴٩تركمان، ھمان، صص..." (االسالم كلّه الي الكفر كلّه 

ّيت مطلقه، چ: "... مرحوم شیخ فضل هللا در يك پیش بیني نسبت به آينده مي نويسد -] ١۵[ یزي نگذرد كه حر

رات، مكشوف و شريعت، منسوخ و قرآن، مھجور بشود  ّ ..." رواج و منكرات، مجاز و مسكرات، مباح و مخد

  ). ١۵٠تركمان، ھمان، ص(

  . ١٧٠، ھمان، صكسروي - ] ١۶[

  . ھمان - ] ١٧[

  . ٢۴٢ص: ، ھمچنین رجوع شود١۵٠تركمان، ھمان، ص - ] ١٨[

  . ١٠۴تركمان، ھمان، ص - ] ١٩[

  . ۶۴ھمان، ص -  - ] ٢٠[

  . ١٠۴تركمان، ھمان، ص: ك.ر - ] ٢١[

  . ٢۴۶و  ٢۴۵ھمان، صص - ] ٢٢[

  . ۶٣ھمان، ص - ] ٢٣[

  . ۶٢ھمان، ص - ] ٢۴[

  . ٣۴١تركمان، ھمان، ص - ] ٢۵[

  . ۶٠ھمان، ص: ك.ر - ] ٢۶[

  . ١٠٩تركمان، ھمان، ص - ] ٢٧[

، )رساله تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل: (تركمان، ھمان: ـ جھت مالحظه جمیع موارد ياد شده رجوع كنید] ٢٨[

  . ۶١ص 

  . ٢٣٣و  ٢٣٢تركمان، ھمان، صص : براي مالحظه اين موارد رجوع كنید - ] ٢٩[

  . ۶۴ھمان، ص - ] ٣٠[

  . ۶٢ھمان، ص: ك.ر - ] ٣١[

  . ٣١۵كسروي، ھمان، ص - ] ٣٢[

  . ۵٩تركمان، ھمان، ص - ] ٣٣[

 . ۴١٩، ص، و كسروي ھمان٢۶۴ھمان، ص - ] ٣۴[

 


