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ھای وارداتی  ھا و ایدئولوژی» ایسم « از ھنگامی که شیفتگان و دلباختگان فرھنگ غرب، با کوله باری از 
بای  و انحرافی و خوراک در عرصـه سیاسـی ایـران گـام ! »روشـنفکر« ھای زھرآلود فکری، با نام زیبا و فری

مه  نھادند، یکی از بزرگترین مأموریت ته و در درازای سـده اخـیر ادا ھايی را که با ھمه نیرو و توان پـی گرف
ایـن دسـت پروردھـای سـازمان . ھای گوناگون زورمداران و سـلطه گـران بـود دادند، توجیه جنایات و خیانت

خویش سـرنیزه -و ھستند -مرموز فراماسونری ھماره بر آن بوده  ھای خـونین و  که بـا نیـش قلـم و زبـان 
ھبران، دلـیران و پیشـتازان  زھرآگین حاکمان خون خدائی و مردمـی ر ھره ھــای  آشام را صـیقل دھنــد و چ

 .ھا را کدر و آلوده سازند سترک راه انسان

مردمی، به نابودی مردان خـدا ور  ھای ضد از این رو، می بینیم که در در ازای سده گذشته، از سويی رژیم
ندگی رھبران توده صدای ز نان کوشـیده انـد و از سـوی دیگــر  ھا دست زده و در راه خفـه کـردن  « بخش آ
ند و » روشنفکران گواران نشسـته ا با قلم و زبان خود به بدنامی، بی آبروئی، نکـوھش و سـرزنش آن بزر

 .ھای خودکامه بر ضد رھبران خدايی و مردمی را امضاء کرده اند بدین گونه پای جنایات رژیم

الدین اسد آبادی، از آن سو به دست رژیـم  ھای اسالمی سده اخیر، سیدجمال سرسلسله جنبان جنبش
خودکامه ناصرالدین شاه قاجار، با وضعی ناھنجار و شرم آور از ایران بیرون رانده شد و به دست زورمداران 

سیله  نـه تنھـا در آن روز » روشـنفکران« حاکم بر کشور عثمانی، به شھادت رسید و از سـوی دیگــر بـه و
ھا و ناسـزاھا  ترین پیرأیه ای زیر شدیدترین و نارواترین یورش قلمی قرار گرفت و زشت بلکه در درازای سده
 !به او روا داشته شد

ست  رھبران مشروطه مانند شیخ فضل ند و » روشـنفکران«هللا نوری و سید عبدهللا بھبھانی به د قـداره ب
دسـت از  قلـم به» روشـنفکران« تیرکش، به ترتیب اعدام و ترور شدند و به دنبال این جنایـت خـونین  ھفت

و در . گونه بدگويی، ھرزه داری و پیرأیه تراشی برضد آنان پروا نکرده اند روز شھادت آنان تا به امروز از ھیچ
ضل یرا او تنھــا  این میـان حقـد و کینـه آنـان نسـبت بـه شـیخ ف هللا نـوری شـدیدتر و ریشـه دارتـر اسـت، ز
ئه ندھا و توط مزدوران از  ای فراماسـون ھای ژرف و ریشـه شخصیت دوران خویش بود که به ترف ھا و دیگـر 

بازیگر صحنه بودند، پی برد زنگ خطر را به صدا درآورد و با نثار خـون » روشنفکر« فرنگ برگشته که زیرنام 
برو  خوش» روشنفکران« خویش این  خظ و خال را رسوا کرد و توطئه اسالم زدايـی آنـان را بـا شکسـت رو

 .ساخت

لی» روشنفکران« این شکست و ناکامی برأی  که ع بود  لخ و نـاگوار  شت نزدیـک بـه  تا آن پایه ت رغم گذ
هللا  ای از آن روزگاران، ھنوز دژکامی آنان زدوده نگردیده و خشـم و کیـن آنـان نسـبت بـه شـیخ فضـل سده

به بـدنامی آن مـرد  نوری کاھش نیافته است، از این رو نه تنھا در البالی کتاب ھای تحریف شـده تـاریخی 
نه سـاخته ھا و آرمان ھا، گفته نامی کوشیده و دیدگاه اند بلکــه حـتی در سـر کـالس درس،  ھـای او را وارو

ھد، کینـه نشست که دسـت بد ھر فرصـتی  شه ای خـود را  ھای علمی، سمینارھا و در  توزی و حقـد ری
» عقـده گشـايی« ھا بر ضد او، به اصـطالح  ھا و بدگويی تراشی نسبت به او آشکار می سازند و با پیرأیه 

، »دربــاری «، »ریاســت طلــب «و روز دیگــر او را » روســی« و گــاھی » انگلیســی« روزی او را ! مــی کننــد
ھا و  گونـه سمپاشـی تا بـا این!! می خوانند» ھوادار رژیم استبدادی «و » مخالف مشروطه «، »گیر رشوه«

فل از اینکـه آن ! رھـرو سـازند دار و راه او را بی ھا چھره نورانی و ملکوتی او را خدشـه جوسازی از  2/98غا
را واژگون کردند و به جمھوری اسالمی ایران رأی » شاھنشاھی«پرور ایران که رژیم منحوس  ملت قھرمان

 .مثبت دادند از پیروان راستین راه شیخ شھید بودند و به ندای مقدس او لبیک گفتند
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ھد نسـتوه و پرخـاش» مشروطه«اکنون در سالروز برپایی  گر آگـاه را  در ایران بایسته است که یـاد آن مجا
لت ایـران را از فرو غرب در ایـران پیشـگیری کـرد م افتـادن در  که با خون خویش از حاکمیت فرھنـگ کثیــف 

بر جریان و ملی» لیبرالیستی«گنداب  ضع انقالبـی او را در برا ھـای انحرافـی بـه شـکل  گرايی رھانید و مو
کوتاه و گذرا در این کوتاه نوشتار بازگو سازیم، باشد که گامی در راه رویارويی با تحریف تاریخ و بازنویسی 

 : صد سال اخیر برداشته باشیم ھای یک تاریخ نھضت

مد و در محضـر درس اسـتاد  1259هللا نوری فرزند مالعباس مازندانی در سـال  شیخ فضل یا آ ھــ ق بـه دن
ند. فقیه میرزای شیرازی به درجه اجتھاد رسید می او چنیـن نگاشـته ا از  «: عالمه امینی درباره مقام عل

اکابر مجتھدین و فقھای امامیه و بزرگترین رھبر مذھبی پایتخت که فضل و دانش از اطراف و جوانبش موج 
 ]1[»نگارشاتش می ریخت می زد و بر البالی سخنان و سطور

ھای فراوان بر ضد آن عالم بزرگـوار، بـه مقـام  رغم سمپاشی ھای خود علی دشمنان او نیز در تحریف نامه
 : علمی او چنین اعتراف کرده اند

شخص اول علمــاء  حاجی شیخ فضل… « بات توقـف کنــد،  ماھی در عت ھد هللا اگر چند  اسـالم خوا
چــه ھــم حســن ســلوک دارد و ھــم مراتــب علمیــه و ھــم نکــات ریاســت را بھــتر از دیگــران . گردیــد

 ]2[»…داراست

ئز  اگر چه حاجی شیخ فضل« خت بـاالترین مقـام روحانیـت را حا ید نبــود ولـی در پایت جع تقل هللا، مر
مه ھم گفته می... بود لوم دیـنی بـه ھ نانش برتـری داشـته و  شود از حیث معلومات و تبحر در ع گ

 ]3[».بسیار فھیم و باھوش بوده و در قدرت استدالل در میان طبقه خود نظیر نداشت

  ]4[»...نام و باشکوه تھران شمرده می شد هللا نوری که از مجتھدان به حاجی شیخ فضل«

شتر اھـل منبـر  مقام علمی... هللا شیخ فضل« اش باالتر از سیدین مسند نشین اسـت، طـالب و بی
 ]5[»...دور او را دارند

شرعی « مورات  جع ا از شاگردھای نمره اول حاجی میرزاحسن شیرازی معروف بود، در پایتخت مر
 ]6[»بود

یه اش را در اجتھـاد  متفکر مشروطیت مشروعه شیخ فضل« طراز اول کـه پا هللا نوری بود از علمای 
 ]7[»اسالمی برتر از طباطبایی و بھبھانی شناخته اند

 ]8[»...هللا نوری که اعلم مجتھدین تھران بود شیخ فضل«

یز  موضوع دیگری که به نظر می رسد مورد پذیرش ھمگان است و دشمنان سـوگند خورده شـیخ شـھید ن
را نادیده بگیرند، رھبری و پیشتازی او در نھضت مشروطه و پافشاری و پایداری او در به بار  اند آن نتوانسته

 :در این باره آورده اند. نشاندن این نھضت و تشکیل مجلس شورأی ملی می باشد

حانیون مشـروطه خـواه ھم در اول ظھور مشـروطیت حـاجی شـیخ فضـل... « فکـر و  هللا بـا سـایر رو
الدوله صدر اعظم وقت دوست بود، در مھاجرت به حضرت عبداالعظیم و  قدم بود و با اینکه با عین ھم

قم شرکت کرد و تا صدور فرمان مشروطیت و افتتاح مجلس شورأی ملی کوچکترین مخـالفتی از او 
 ]9[»...مشاھده نشده

هللا نوری بـا جمعیـت بسـیاری مھـاجرت نمـوده کـه در حسـن آبـاد  اول آفتاب حاجی شیخ فضل... «
با آقایـان . ملحق به آقایان گردد یا  صل و متوال ھم کـه در شـھر مانــد مت سه روز  -بھبھـانی(در این 

سوگند . مکاتبه و مراسله داشت) طباطبایی حاجی علی اکبر بروجردی را رسول نمود نزد آقایـان و 
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و نــیز چنــدین مرتبــه . ھــر جــا کــه برویــد مــن ھــم مــی آیــم. یــاد نمـود کــه بــه شــما خــواھم رســید
مروز  نصرالسلطنه او را مالقات نمود و آنچه کرد که او از قصد خود برگـردد قبـول ننمـوده ، تـا آن کـه ا

شد صبح علی ضل. الطلوع از دروازه تھران خارج  کت حـاج شــیخ ف هللا بـی انـدازه  عیـن الدولـه از حر
 ]10[»...ضعیف شد

یان را قـوت داد حرکت حاج شیخ فضل... «: در دنباله گزارش باال در زیرنویس آمده است . هللا خیلی امــر آقا
 ».چه مراتب علمیه او از دیگران بھتر و سلوکش نسبت به طالب و اھل علم از دیگران خوشتر بود

 :نیز آورده اند

ند حضـور شـاه امروز حاج شیخ فضل... « ما رفت سایر عل لف  اعلی... هللا و  حضـرت فرمودنـد مـا مخا
مايیم می ن ماء عـرض . مشروطه نمی باشیم و در اول میزان، مجلس را مفتوح و دایر  سـلطان العل

ته بـود از  کرده بود این لفظ مشروطه را که منافی با دین است در زبان مبارک نیاورند و خیلی بد گف
ضل. مشروطه خط مشـروطیت را  هللا گفـت مشـروطه خـوب لفظـی اسـت شـاه دسـت حاج شیخ ف

حوم دسـت شروطه بایـد باشـد ولـی مشـروطه مشـروعه و مجلـس . خط داده انـد دادند، شاه مر م
 ]11[»...محدود نه ھرج و مرج

ای جسـته بـه کنـار رفتنـد  پس از پیشرفت مشروطه و باز شدن مجلس، دیگران ھر یکــی بھـره... «
ضل خود مـی  ولی دو سید و حاجی شیخ ف چون مشـروطه را پدیـد آورده  نان بازماندنـد و  هللا ھمچ

ید ولی حاج شیخ فضـل...  ایستادند از نگھبانی باز نمی. شماردند می طلب [»...هللا رواج شـریعت را 
12[ 

هللا نوری از روز قبل که علما به مسجد رفتند با صدارت قطع مراوده کـرد ھــر قــدر  اما شیخ فضل... «
در مغـرب روز دوم بـه اتفـاق . الدوله پیغام فرستاد که شما اینجا بمانید، شیخ جواب سـخت داد عین

 ]13[».آقایان بھبھانی و طباطبایی و چند نفر دیگر به سمت قم حرکت کردند

نوری، بھبھانی و طباطبايی آشکار بر ضد دولت برخاستند و خواستار نوسازی در امور دادگسـتری  «
 ]14[»منجر گردید 1906/1324این جنبش سرانجام به اعالم مشروطیت در ... شدند

[»...آور و پیشـگام بـوده اسـت خواھان نام هللا در آغاز یکی از مشروطه می دانیم که شیخ فضل... «
15[ 

چه برھـه و روی چـه  اکنون پرسشی که در خور طرح و بررسی می که شـیخ شـھید از  باشد، این است 
با آنـان » خواھان مشروطه«انگیزه ای از ھمکاری و ھمسويی با به اصطالح  دسـت کشـید و بـه مخالفـت 

ھای شـیخ  برخاست؟ از نوشته شته  ته و نو لم زده انـد و نـیز از گف ھای بسیاری از آنانکه به نام تـاریخ ق
قانون اساسـی در »  خواھان مشـروطه«شھید به دست می آید که برخورد او بـا  مم  مان بـا طــرح مت ھمز

 .مجلس شورأی ملی بوده است

شروطه«این نکته نیز در خور نگرش است که ھمزمان با آغاز مخالفت شـیخ شـھید بـا  و بلکـه » خواھان م
بـا ھمـه نـیرو و تـوان » مشـروطه«پیش از آن بسیاری از عالمان اسالمی نیز که تا دیـروز در راه اســتواری 

خود را  شروطه«و » خـواه آزادی«مبارزه می کردند راه خود را از عناصـری کـه  جـدا ! مـی خواندنـد» خواه م
نمانـد «کردند و به مخالفت با آنان برخاستند تا آنجا که بنابر نوشته کسروی از عالمان اسالمی ھیچکـس 

ــان مشــروطه ــر آنان در می ــه یک خواھان، مگ ــه ب ــد و شــکوه آن  ک ــی و درآم ــاره از پیشــه مالي چشــم (!!) ب
 ]16[»...پوشیدند

» روشنفکران«اندیش اسالمی، آنگاه که دریافتند  هللا نوری و بسیاری از دیگر عالمان آگاه و ژرف شیخ فضل
فرھنگ زھرآگین و فاسد غرب و » قانون«و » آزادی«، »مشروطه«زدگان خودفروخته برآنند که با نام  و غرب
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به  را جایگزین آيین انسان» دموکراسی«و » لیبرالیسم«، »اومانیسم« ساز اسالم سازند و خودمحـوری را
صالت هللا«و اصـالت انسـان را در برابـر » شـرع مـداری«را به جای » مداری توده«و » خدامحوری«جای  » ا

 .بنشانند، سخت برآشفتند و با ھمه نیرو به مبارزه برخاستند

شیخ شھید از نخستین عالمان اسالمی در دوران مشروطه بود که به نقشه گسترده و خطرناک استکبار 
قـانون «و » مشـروطه«و بیگانه از خدا زیر پوشش » اليیک«ای  زدايی و ساختن جامعه جھانی برأی اسالم

لی » افشاگری«ھا و » روشنگری«برد و بر آن شد که از راه  پی» اساسی ھد کـه م ھای خود، رخصت ند
و بی بندوباری غربـی در جامعـه » دموکراسی«، »آزادی«نام  بنشیند و به» اسالم گرائی«گرايی به جای 

مان اسـالمی. اسالمی ایران حاکم گردد نه و دشـمنی خـود بـا عال یژه  -احمد کسـروی بـا وجـود کی بـه و
 :دارد از روی این حقیقت چنین پرده برمی -هللا نوری نسبت به شیخ فضل

می » شریعت«چنانکه گفتیم، چون پیشگامان جنبش مالیان بودند تا دیری سخن از ... « و رواج آن 
کم گفتگــو  سپس کم. پنداشتند که آنچه خواسته می شود ھمین است رفت و انبوھی از مردم می

گونــه چیزھــا بــه میــان آمــد و  و این) ناسیونالیســم(و میھــن دوســتی ) اومانیســم(از کشــور و تــوده 
خواھان میانه آن و این  سان یک خواست دیگری پیدا شد که آزادی ھا به آن آشنا گردید و بدین گوش

می » خواھان آزادی«دودل گردیدند و خود ناسازگاری این درخواست بود که  جدا  و مالیان را از ھــم 
به پیشـرفت کشـور و » خواھان آزادی«چیزی که ھست ... گردانید که کوشـیدن  خود را  درخواست 

شتند توده باشد، راه روشنی درپیش نمی فالن «. داشتند و ھرگامی را به پیروزی از اروپا برمـی دا
اگر ھـم ازروی بینـش بـودی . این بود عنوان کارھایش» چیز در اروپا ھست ما نیز باید داشته باشیم

ھــا و  ھا از کتاب بــاز زیــان کــم داشــتی، افســوس کــه چنیــن نمــی بــود و یــک چیزھــايی را روزنامــه
گان از  روزنامه ھای اروپايی برداشته و فھمیده و نافھمیده می نوشـتند و چیزھـايی را ھـم اروپــا رفت

رویه زندگی اروپايیان یاد گرفته در بازگشت به ارمغان می آوردند، و اینھا یک آشفتگی بزرگی در کار 
 ]17[»گری رسید که خود داستان جدايیست پیدا آورد و سرانجام به اروپايی

 :در نوشته دیگری علت مخالفت شیخ شھید چنین بازگو گردیده است

عی از  جماعتی از علما و جمعی از طالب و عده... « ای از مریـدان و پـیروان و گروھـی تالمـذه و جم
مذمت از آزادی و  مع ھسـتند و در ضـمن  فی در ایـن اوقـات دور حــاج شـیخ ج قه و اطرا مردم متفر

سخن مـی گوینـد حرفشـان ایـن اسـت  ھا ھم بی این. نمایند قوانین غیر مشروعه مجلس می پرده 
که قـوانین و  مجلس را که شما می گويید رفع ظلم می کند و اشاعه عدل می نماید چه دلیل دارد 

قانون مجلــس مبعوثـان اسـالمی از روی  احکام او به خالف قرآن محمدی و طریقه احمـدی باشـد و 
ترین تمام  قانون پارلمان انگلیس و آلمان نوشته شود با اینکه قرآن آسمانی ما سرآمد و بھتر و کامل

قوانین دنیا بلکه کامل ترین تمام کتب سماوی است که در حقیقت جامع است دارأی تمدن و تدیـن 
که چـیزی  می» الرطب و الیابس اال فی کتاب مبین«است از آیه وافی ھدایه شریفه  توان درک کرد 

ست » ....نیست در قانون ما نباشد شیخ نـوری ... «در دنباله ایـن نوشـته آورده ا فی کـه  فقـط حر
ً می سئله را کـرارا له ایـن م گفـت احـدی را در موضـوع مشـروطیت حرفـی  داشت در وضع قوانین وا

ھا باید صورت شرع و مطابقت  نیست و لکن قانون اساسی و قوانین مملکتی و ادارات و وزارت خانه
 ]18[»...با قرآن که کتاب آسمانی است داشته باشد

ستی » خواھی مشروطه«ھای شیخ شھید نیز آغاز و انگیزه او از مخالفت با جریان  از گفته و نوشته به در
 :ھایی که از سوی او منتشر شده آمده است» الیحه«شود و در یکی از  مشخص می

و بعد ھمینکه مذاکرات مجلس شروع شد و عناوین داير به اصل مشروطیت و حدود آن در میان ... «
سید کـه ھیچکـس منتظـر نبـود و زایدالوصـف  آمد و از اثناء نطق ھا و لوایح و جرأید اموری به ظھور ر

مایه وحشت و حیرت رؤسای روحانی و ائمه جماعت و قاطبه مقدسین و متدینین شـد از آن جملـه 
سالمی گـم شـد و  فظ ا یم ل در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورأی ملی اسـالمی داد

ضرت اقـدس شاھنشـاه خط مشـروطیت از اعلی و دیگر در موقع اصرار دست... رفت که رفت در ... ح
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ً گفتند ما مشروعه نمی مه و شـب... خـواھیم حضور ھزار نفس بلکه بیشتر صریحا نامه  و دیگـر روزنا
که بایـد در ایـن شـریعت  ب علما اعالم وطعن در احکام اسـالم و این ُ ً مشتمل بر س ھا پیدا شد اکثرا
تصــرفات کــرد و فروعــی را از آن تغیــیر داده تبــدیل بــه احســن و انســب نمــود و آن قوانیــنی کــه بــه 

ھزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید ھمه را با اوضاع و احوال و مقتضیات  مقتضای یک
مروز در فرنگسـتان فیلسـوف... امروز مطابق ساخت لی از انبیــا و مرسـلین  و اینکه ا ھا ھسـتند خی

بن الحسـن عجـل هللا تعـالی فرجـه را امـام  تر و داناتر و بزرگ آگاه ستجیربا حضـرت حجـت ا تـر و ن
  ]19[»...موھوم خواندن

برخی از فرازھای دیگر از پیام » خواھی مشروطه«تر شدن راز قیام شیخ شھید در برابر جریان  برای روشن
 :تاریخی او را بازگو می کنیم

شما که بھتر می دانید که دین اسالم اکمل ادیان و اتم شرأیع است و این دین دنیا را به عـدل ... «
و شورا گرفت آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسـخه شـورأی مــا 

  ]20[؟»...از انگلیس بیاید

که مـردم فاسـدالعقیده « قوانین مجعوله آنھا که از روح آزادی اروپـا برداشـته شـده بـود باعـث شـد 
مالحظــه برضــعف اســالم آنچــه خواســته گفتنــد و نوشــتند چنانچــه لــوایح و جرأیــد آنھــا شــاھد  بی

 ]21[»...است

ً گفتیم ما طبقه مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی ھستیم چرا از روی قانون قرآن ... « کرارا
کرد  رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و انگلیس وضع قانون نمايیم؟ کسی به این حرف نايی ن ھا اعت

 ]22[» ...بلکه در روزنامه مرا توھین کردند

از خوف آنکه مبادا بعدھا قوانین مخالف شریعت اسالم وضع کنند خواستم از این کار جلوگـیری ... «
شتم تمـام دشـمنی) اصل و متمـم قـانون اساسـی(کنم، آن الیحه را  ھا از ھمـان  ھا و فحاشـی نو

 ]23[».الیحه سرچشمه گرفته است

مدخلیت خـود را در  ایھا الناس من به ھیچ... « من  ستم بلکـه  وجه منکـر مجلـس شـورأی ملــی نی
یات و  تاسیس این اساس بیش از ھمه کس می دانم زیرا که علماء بزرگ ما کـه مجـاور عتبـات عال

مه دالیـل و بـراھین مـن ھمـراه کـردم از  سایر ممالک ھستند ھیچ یک ھمراه نبودند و ھمه را به اقا
لب را جویـا شـوید که بـودم . خود آن آقایان عظام می توانیـد ایـن مطا مان ھسـتم  ھم مــن ھ اآلن 

می گـویم ھمـه بشـنوید و بـه   ً ست صـریحا تغییری در مقصد و تجددی در رأی من به ھم نرسیده ا
موم مسـلمانان مجلسـی  غايبین ھم برسانید که من آن مجلس شورأی ملی را می خواھم کـه ع

و بـر ) ص(می خواھند که اساسش بر اسالمیت باشد و بر خالف قرآن و بر خالف شریعت محمـدی
 ]24[»خالف مذھب مقدس جعفری، قانونی نگذارد من ھم چنین مجلسی می خواھم
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به  ھا و نوشته از مجموع این گفته ھا پیرامون موضع و نقش شیخ شھید در نھضت مشروطه حقایقی چند 
 :دسترسی آشکار می گردد که برخی از آنرا بازگو می کنیم
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هللا نوری از نخستین کسانی بود که برای برقراری حکومت عدل و داد و برچیدن بساط زور و  شیخ فضل -1
کرد و در ایـن راه تـا آنجـا  استبداد به پا خاست و ھمراه با دیگر رھبران نھضت مشـروطه بـه قـم مھـاجرت 

ھدف ھای  پایداری ورزید که کمر غول استبداد را شکست و زورمداران حاکم را نـاگزیر سـاخت تـا در برابـر 
 .مھاجران تسلیم شوند و مشروطه را اعالم کنند

که در  ھای نخستین شـیخ فضـل خواھی یکی از آرمان دادگستری و عدالت -2 ین درسـی بـود  هللا بـود و ا
ین مکتـب اسـت و  مکتب مقدس تشیع آموخته بود و می دانست که عدالت گستری یکی از اصول مھم ا

بوده و ھستند تا قسط و عـدل را در » مصلح جھانی«پیرامون راستین تشیع در درازای ھزاره ای در انتظار 
شکاند و تـا فــرا رسـیدن آن روز درخشـان منتظـران و  ستم و سـتمکاری را بخ گیتی حاکم سازد و ریشـه 

عدل  پیروان آن حضرت وظیفه دارند تا آنجا که توان و نیرو دارند در راه مبارزه با ستم و ستمگران و برقـراری 
نابرأین آنچـه کـه از سـوی  شتی ناپـذیر داشـته باشـند ب بارزه ای آ مداران گیـتی م و داد بکوشند و بـا زور

سیاست مشروطیت یا حکومت مردمـی یکـی از بنیادھــای «گران تاریخ ساخته و پرداخته شده که  تحریف
مالیان ... . اصلی مدنیت غربی بود که روشنفکران و معتقدان مسلک ترقی آوردند و به نشر آن برخاستند

[» ...خواھان دل به مشروطیت بستند مبتکر مفھوم مشروطیت نبودند بلکه تحت تأثیر و تلقین افکار ترقی
صحنه » خواھـان ترقی«زدگان و بـه گفتـه او  دروغی بیش نیست ھنوز غرب ]1 به  از سـوی اسـتعمارگران 

خواھی سیدجمال الدین اسـدآبادی در سراسـر کشـورھای اسـالمی طنیــن  نیامده بودند که فریاد عدالت
غه ای در دفـاع از  افکنده و اندیشه ھايی را به سوی خود کشیده بود سید در پاسخ بـه حـاج مسـتان مرا

 :علما و طعنه به زورمدران حاکم بر ایران می نویسد

ید ... « سیس نما یان مـردم اسـتوار کنــد محـاکم عدلیـه تأ کی دولت ایران خواسـت عــدالت را در م
یدا کنــد و علمـا در  مجلس شورا ایجاد کند تا تمام احکام با عدالت و موافق احتیاجات عصـر جریـان پ

 ]2[».مقابل اراده دولت قیام نموه با عدالت و قانون آغاز ستیز کردند

 :ھای شیخ شھید نیز آمده است در برخی از پیام

خدا گواه است کسی ضدیت با عدل ندارد و چه شده است کسی که اول مقدم در این امور بـوده «
ً جایـز  است اقدام بر ضدیت یا تخریب این اساس مقدس معدلت را قصد کند که نه عقالً و نـه شـرعا

ای مسلمانان کدام عالم )... ص(بلکه حرام است مقصود تطبیق این مجلس است با قانون محمدی
 ]3[»...است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرا احکام کند بد است و نباید باشد؟

ند »  خواھی مشروطه«آغاز مبارزه و رویارويی شیخ شھید با عناصری که به نام  -3 بازیگر میدان شـده بود
از ھنگـام تصــویب متمـم قـانون اساسـی آغــاز گردیـد و علـت ایــن رویــارويی و مخالفــت ھمانســت کــه در 

 .ھای او به طور گسترده آمده است که برخی از آن در پیش آورده شد پیام

ھان آزدای«، »روشنفکران«روز به اصطالح  آنچه را که آن -4 و » خواھـان ترقی«، »خواھان مشـروطه«، »خوا
مت  در یک کالم ماسون ھای انگلیسی می خواستند ریشه کن کـردن ظلـم و خودکـامگی و برقـراری حکو

شھید ھیچ گـاه کشـمکش پیـش  مردمی نبود اگر آنان چنین ھدفی را دنبال می کردند میان آنان و شـیخ 
شه  مامور بودنـد ری یس  سوی اسـتعمار انگل نمی آمد و سرانجام شیخ را به دار نمی زدند لیکـن آنـان از 
یران و  بر سـر قراردادھـا و امتیازھـا میـان ا اسالم را از بیخ و بن برآورنـد عالمـان اسـالمی را کـه پیوسـته 

غرب را  پا می انگلیس آشوب به حاکم سـازند فرھنـگ  نار زننـد نظـام اليیـک را در ایـران  ند از صـحنه ک کرد
ھا سـازند تـا در درون لژھـا، کلوپ ین ر ند د تب اسـالم کننـد و خالصـه خـود را از قیـد و ب ھـا،  جایگزین مک

ھا و محافل روشنفکری به راحتی بتوانند شراب بنوشند به رقص و پایکوبی و اختالط با زنان برخیزند  پارتی
شور و ملــت  ھم جنس بازی، بی بندوباری، ولنگاری و فساد و فحشا پیشـه کننـد و از ھیـچ خیـانتی بـه ک
 .دریغ نکنند

ھای خیانت پیشه عصر مشروطه روی چه انگیزه و اصولی بـا  برای روشن تر شدن این حقیقت که ماسون
گرش اســت  شیخ فضل هللا نوری به ستیز، دشمنی و کینه توزی برخاسته بودند اعتراف ھای ذیل درخور ن
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به عالوه می دانیم در شھر اوراقی منتشـر ... فرض مجلس را رد کردند و خواستار مجلس ملی بودند... «
مردم دست... خواھیم شد که ما مشروعه نمی خط مبارک را كه به اسم مجلس اسالمی قید شـده بـود 

 ]4[»...قبول نکردند و استدعا کردند که باید مجلس ملی باشد، ما کاری با مذھب نداریم!) ؟(

در » مـردم«فریدون آدمیت با آوردن واژه . معروف است که یک نفر فاسد ھمه را مانند خود فاسد می بیند
ست گزارش باال، گویا ھمه مردم را مانند خود و ھم می دیـده ا !! قطاران خـویش، المـذھب و بـی بنـدوبار 

کاری  لیکن از آنجا که درغگو کم حافظه میشود چند صفحه پیش از این آشکارا اعتراف میکند که علت ھم
ین ! روشنفکران دوران مشروطه با علماء از روی ناچـاری بـود چـون مـردم ھنــوز روشـنفکر نشـده بودنـد ع

 :نوشته او چنین است

نده اندیشـه ترقـی و سیاسـت عقلـی اسـت، نمی... « خواھـد حرکـت  طبقـه روشـنفکران کـه نمای
یاری دسـتگاه روحـانی را در حـد معیــنی می مشروطیت به بستر شریعت بد خواھی بیفتد، اما  . طل

یران  استدالل متفکر دیگر میرزا آقاخان کرمانی را به یاد بیاوریم که می گفـت چـون ھنـوز در مـردم ا
یم،  جه محـدودی معاونـت بطلب فیالسوفی قوت ندارد برای اصالح کارھا اگـر از طایفـه علمــا تـا یکدر

 ]5[».احتمال دارد زودتر مقصود انجام بگیرد

یت »مردم«شیخ شھید در یک گفتگويی با بھبھانی و طباطبايی شمار  ته فریـدون آدم بـا «ی را که بـه گف
 :نداشتند این گونه مشخص کرده است» مذھب کاری

آیا از سی الی سی و شش کرور جمعیت ایران غیر از سه چھار ھزار نفرشان بیشتر رأی داده ... «
ند اند؟پس معلوم می لس ندار مردم تھـران . شود که ھیچ یک از اھالی ایـران وکیـل در مج از تمـام 

عت بلکــه بیشـتر اھـل تھـران ایـن ... پرسش کنید ببینید رأی داده و وکیل در مجلس دارند؟  ما جما
 ]6[»...خواھند وکال را نمی

ــنفکران«آری  ــان » روش ــوالً جری ــد، اص ــتمگری نبودن ــتم و س ــا س ــتیز ب ــدالت و س ــراری ع ــه برق در اندیش
ستم» روشنفکری« زدايی  و فراماسونری زايیده زورمداری حاکم بر جھان بود و ھرگز نمی توانسـت در راه 

حرکــت کنــد از ایــن رو، مــی بینیــم کــه در پــی انحــراف نھضــت مشــروطه از مســیر اصــلی و چــیره شــدن 
خودکامگی، بیدادگری و خفقـان ... و» قانون«ماسونی بر سرنوشت ایران، با وجود مجلس » روشنفکران«

، بدون محاکمه قانونی، به شھادت رسید، »روشنفکران«هللا نوری به دست  به اوج خود رسید، شیخ فضل
ھی » روشنفکر«باند تقی زاده  نداختن گرو و بـا بـه شـھادت رسـانیدن بھبھـانی جـو » تروریسـت«با راه ا

ستری و » خواھان آزادی«خفقان و وحشت را فزونی بخشیدند و این  دوآتشه تا آنجا در اندیشـه عـدالت گ
که در سیاسـت  ستند  ً از سید محمد طباطبايی از رھبران پا برجـای مشـروطه خوا برابری بودند که رسما

چار خواھـد شـد صحنه سیاسـی دوری گزینــد وگرنـه بـه سرنوشـت بھبھـانی د ند و از  ناظـم ! دخالت نک
ــت  ــت دس ــه آل ــانی ک ــود، اوضــاع اســف» روشــنفکران«االســالم کرم ــه  در آن دوران ب ــاری را ک انگیز روزگ

 : بر ایران سلطه یافتند چنین ترسیم کرده است» روشنفکران«فراماسونھا و 

عموم رعیت در صدمه و اذیت، مالیات برھمه چیز حتی سفیدی نمک و سیاھی ذغــال بسـته، ... «
شان را پشـت گـوش انداختـه صـریح گفتنـد و  بلکه افزوده، روسای روحـانی را خانـه نشـین، احکام

قای بھبھـانی را در ازاء آن ھمـه صـدمه و  نوشتند تفکیک قوای روحانی از قوای جسمانی، مرحـوم آ
آقای طباطبايی را در خانه خود نشاندند و . اذیت که در طریق مشروطیت متحمل شد مقتول نمودند

خانه چه عدلیه و  پیغام دادند که اگر مداخله در امور کنید مثل آقای بھبھانی خواھید شد، اما عدالت
 ]7[».چه اشخاص و چه اعضاء امید است در موقع خود ذکر شود

زدگـی  گرايـی، و غرب نشینی، مبارزه با اسالم زدايی، ملی هللا نوری از حرکت و بست انگیزه شیخ فضل -5
شدن ... بود او بر آن بود که از حاکمیت نظام اليیک، اومانیسم، ناسیونالیسم و پیشـگیری کنـد و از چـیره 

ــام،  ــر ن ــاتوری زي ــم دیکت ــروطه«رژی ــانون«، »مش ــت«، »آزادی«، »ق ــت«، »مل ــتی«، »ملی ــن دوس ، »میھ
جلوگیری کند، و با نثار خون خویش دست کم از حریم مقـدس اسـالم » دموکراسی«، و »روشنفکرمآبی«
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 .دفاع کرد و ایران را از فرو رفتن در گنداب کفر، الحاد و التقاط نجات داد

کت شـیخ  بداندیش و ملی» روشنفکران«گران تاریخ،  آنچه را که تحریف -6 گراھای خودباخته از روز آغاز حر
ین انگـیزه بـوده کـه سـخنان ھشـدار دھنـده و  فضل ته و نوشـته انـد، روی ا ضد او گف هللا نوری تا کنـون بر

ــد و بدين ــه بنمايانن ــده او را مخــدوش و وارون ــرده  بیدارکنن ــه و پشــت پ ــه خائنان ــرمال شــدن توطئ ــه از ب گون
ند، از ایـن رو، در  کارگردان شروطه برضـد اسـالم و ایـران پیشـگیری کن صر م سی ع ھای ماسونی و انگلی

ھــای تبلیغاتــی   سمپاشــي و جــار و جنجال دارازای نزدیــک بــه ســده ای بــه غوغــا ســاالري ، جوســازي ،
یه ین شـگرد شـیطانی تـا پا ای  گسترده ای بر ضد شیخ شھید، دسـت زدنـد، و دریغـا کـه بایـد گفـت بـا ا

به کـارگیری رھنمودھـا و  ھايی داشته اند و دست کم توانستند مردم آن کامیابی روز ایـران را از دریافـت و 
دیکتاتوری سیاه » آزادیخواھی«و » مشروطه«راھنمائیھای ژرف و اندیشمندانه او محروم سازند، و به نام 

 .و اسارت بار پنحاه سال سلطنت دودمان پھلوی را برای ملت ایران به ارمغان آورند

وابسته و کج اندیش، برضد حق پوئی و حقیقـت »روشنفکران«از دیگر شگردھای شیطانی ماسونھا و  -7
صر مشـروطه،  به نـام ع گويی شیخ شھید این است که کوشیده اند او را با برخی از عالمان برجسـته و 

شیده ! رویاروی یکدیگر بنمایانند و بدین گونه راه و اندیشه او را به زیر سئوال برنـد از ایـن رو، از سـوئی کو
اند که این دروغ را در تاریخ جا بیندازند که شیخ شھید از سوی علمای نجف تکفیر شده است و تلگرافـی 

 .این گونه ساخته اند

حجت االسالم بھبھانی، طباطبايی، تلگراف ثانی واصل، نوری چون مخل آسایش و مفسـد اسـت «
عبــدهللا  -تصــرفش در امـور حـرام اسـت، محمـد حسـین نجـل مـیرزا خلیـل، محمـدکاظم خراسـانی

 ]8[»مازندرانی

بات  شیخ فضل... «و از سوی دیگر این دروغ را رواج داده اند که  سالمیه عت جج ا هللا تکفیر کـرده اسـت ح
عالیات را و از جناب حاج میرزا حسین و جناب آخوند مالکاظم و آقای شیخ عبدهللا مازندرانی بد می گویـد 

 :در این باره باید گفت ]9[».و آنھا را تکفیر نموده است

نوان  اوالً سازنده تلگرام باال تا آن پایه بی سواد بوده که نمی دانسته است در خطاب بـه دوتـن از علمـاء ع
 .نادرست است» حجت االسالم«

ست نافـذ » تصرفش در امور حرام«اعالم اینکه : دوم درباره یک مجتھـدی کـه از نظـر علمــی ھمطـراز آنھا
 .ای را حل نمی کند نیست و مشکله

سیده بـود، بـدخواھان و مھـره ھـای انگلیسـی آن : سوم جف ر اگر چنین تلگرامی بر ضد شیخ شھید از ن
هللا  تلگرام را در ھزاران نسخه به چاپ رسانیده در سراسر کشور پخش می کردند و بدین گونه شیخ فضل

 .و اصوالً زندگی و نفس کشیدن را از او سلب می کردند. ساختند را رسوای جھان می

بی  اگر از سوی برخی از عالمان نجف چنین تلگرامی بر ضد شیخ فضل: چھارم هللا نوری صادر شده بـود، 
تردید سید کاظم یزدی که می توان گفت اعلم علمای آن روز نجف بود و موضع ھمسانی با شـیخ شـھید 

 .داشت، در برابر این جریان ساکت و بی تفاوت نمی ماند و واکنش تندی از خود نشان می داد

یکـدیگر را » مشروطه«تر از آنند که روی مخالفت یا موافقت با جریان  اصوالً عالمان اسالمی وارسته: پنجم
ید وجـود » فتاوا«تکفیر کنند و به بدگويی از ھم بپردازند، اصوالً اختالف دیدگاه و  یان مراجـع تقل پیوسـته م

 .داشته و دارد و این اختالف در اتحاد، ایمان و خلوص آنان به یکدیگر ھیچگونه تأثیر منفی نداشته است

ــیز از ســوی برخــی از  ــون ن ــا شــیخ شــھید اکن توطئــه شــیطانی در راه مخــالف نمایانــدن عالمــان نجــف ب
منتشـر گردیـده تـالش » تشیع و مشروطیت در ایران«دنبال می شود، در کتابی که به نام » روشنفکران«

تاب  عالمـه نـائینی در رد اندیشـه ھـای شـیخ » تنبیـه االمـه«شده است وانمود کنــد کـه بخـش عمـده ک
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خی از مراجـع بـزرگ دوران او ! هللا می باشد فضل فرت و انزجـار بر و بدین گونه راه و روش شـیخ را مــورد ن
 ! بنمایاند و نسلھای امروز و آینده را از آرمان و اندیشه او دور کند

نویسنده کتاب یاد شده که از ھواداران فرھنگ و دموکراسی غربی است در جای جای این کتاب کوشیده 
» سکوالریسـم«است وانمود کند که نائینی بر آن بوده است مشروطه ای را که طبق دیدگاه او در طریـق 

ھد، . سیر می کرد» المذھبی«و  به اسالم نزدیک کند و تز بی خدائی را با خداباوری با یکدیگر سـازش د
هللا نــوری را مســتبدی متعصـب وانمــود کنـد کــه در راه نگھــداری رژیــم خودکامــه و  و در برابــر، شــیخ فضــل

لیکن آنگه که به بررسی نوشته ھا . استبدادی تالش داشته و جز نابودی مشروطه ھدفی نداشته است
عالم بزرگـوار مشـروطه ای را کـه بـه  و دیدگاه ھای عالمه نائینی پرداخته است می بینیم که نه تنھـا آن 

یش و » در طریق سکوالریسم«گفته او  سیر می کرد نپذیرفت و نه تنھا در نوشته ھای خـود کوچکـترین ن
را در راه اسـتواری راه و اندیشـه » تنبیه االمه«ای به شیخ شھید نداشته بلکه می توان گفت کتاب  طعنه

سان داشـته و ھــوادار  شیخ شـھید موضـعی یک شیخ شھید نگاشته است و در حقیقت عالمه نائینی با 
که » مشروطه مشروعه« فرازی از آنچـه را  بوده است، برای دریافت این حقیقت بایسته اسـت کـه چنـد 

 .از نائینی آورده است در اینجا بازگو گردد» تشیع و مشروطیت در ایران«نویسنده کتاب 

ھمانگونه که از گفتار نائینی پیداست وی اجازه می دھد که قانونی نوشته شود کـه حقـوق و ... «
یان  گر نوگرا لی وی، ماننـد دی مران را مشـخص و معیــن سـازد و قدرت حک وظایف و مـیزان و حـدود 
ھای  ند کـه زیـر نظـارت مقـام  می ک مسلمان ھمزمان خویش، به شرطی چنین قانونی را تصویب 

قانونی بیابـد ین درسـت ھمانسـت کـه شـیخ ) 267ص(»...مذھبی و پس از تصویب آنان صورت  و ا
 :شھید می گفت

ندگان مـردم ... « و تنھا ھنگامی بر تشکیل مجلس شورای اسالمی ارج می نھاده که در میان نمای
صحیح  در مجلس عده ای از مجتھدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتھدی حضور داشته باشند تا با ت

شند یران مشـروعیت بخ ص(» .و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره به نظام حکومـتی و سیاسـی ا
شھید ) 269 شیخ  این نیز مضمون اصل دوم متمـم قــانون اساسـی مشـروطه اسـت کـه از سـوی 

» تقی زاده خائن«پیشنھاد شد و علیرغم مخالفت شدید ماسونھای سرسپرده به انگلستان مانند 
 .به تصویب رسید

از نظر کلی، قواعد و مقررات اسـالمی کـه ...  «سرانجام خود نویسنده کتاب یاد شده اعتراف می کند که 
ناقص نیسـت مورد استناد شیخ فضل نی . هللا قرار گرفته با آنچه که نائینی باور دارد متفـاوت و مت زیـرا نائی

ضل یادی مربـوط بـه کیـش شـیعه بـا شـیخ ف لی و بن هللا  خود نیز یـک مجتھـد شـیعه بـود کـه در عقایـد ک
که» ...ناھماھنگی نداشت می نویسـد  گر  : با این وجود دست از ادعای دروغین خود نمی کشد و بار دی

کدیگر قـرار داده « نوان دو دشـمن در برابـر ی ھد را بـه ع ولی ایـن انقـالب مشـروطیت بـود کـه ایـن دو مجت
بدون اینکه به این نکته پاسخ بگوید که با در نظر گرفتن اینکه نائینی ھمان دیدگاه نوری را ) 306ص (» بود
لس حضــور عـده«در تصـویب قــانون و » نظــارت مقـام مــذھبی«در  را بـرای » ای از مجتھــدین عـدول در مج
قواعـد و مقـررات اسـالمی کـه «به مصوبه ھای مجلس پذیرفتــه اسـت و » تنفیذ و مشروعیت بخشیدن«

لی . »هللا قرار گرفته با آنچه نائینی باور دارد متفاوت و متناقض نیست مورد استناد شیخ فضل دیگر چه دلی
 !برای دشمنی و رویارويی آن دو با یکدیگر می توانستنه است وجود داشته باشد؟

به نظر می رسد که نویسنده کتاب مزبور نه تنھا ایمانی به نائینی نداشته بلکـه بـه خوبـی مـی دانسـته 
است که موضع او با شیخ شھید یکسان است و در دفاع از شریعت و رویارويی با فرھنگ غربـی و توطئـه 
شمنی میـان آن دو  ندن د اسالم زدائی ھر دو موضع یکسانی دارند، لیکـن بـر آن بـوده اسـت کـه بـا نمایا

و فراماسونھا را در به زیر سئوال بردن شیخ شھید و بی رھـرو سـاختن راه » روشنفکران«ماموریت دیرینه 
ھا و  سالمی، مطـرود، تن او دنبال کند و شیخ شھید را حتی در میان ھم نوعان و عالمان دیـنی و مراجـع ا
یر سـئوال  منزوی بنمایاند، و با این وجود به شکل تلویحی و مرموزانه ای کوشیده است نائینی را نیز به ز
برد و موضع او را ارتجاعی و بی پایه وانمود کند، از این رو، در موارد گونـاگونی بـه طـور ضـمنی بـر نائینــی 
تاخته و او را به زیر سئوال برده است که چرادست پارلمان را در ساختن قوانین ضدمذھبی باز نگذاشته و 
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 !علما در مجلس شورای ملی پشتیبانی کرده است» اختیارات و حقوق«از اصل 

 :او می نویسد

نائینی، ھمانگونـه کـه خـود وی ... « ولی ما از یادآوری این نکته نیز ناگزیریم که فورمول پیشنھادی 
شور » رسایل علمیه«نیز اشاره کرده، بیشتر با  برای اداره ک مجتھدان ھمسان است تا یک برنامـه 

ً دمکراتیک تنھا یک کتابچه نیست کـه وسـیله  به شیوه ای مشروطه گرانه، یک قانون اساسی واقعا
یک یا چندتن در چارچوب مذھبی ویژه تدوین گردد، بلکه چنان قانونی اجازه خواھــد داد کـه پارلمـان 
ــذھبی ســازگار  ــوانین م ــا ق ــامالً ب ــا ممکــن اســت ک ــه برخــی از آنھ ــانونی ھــائی بســازد ک خــود ق

 )281ص (» .نباشد

 226ص -ایدئولوژی نھضت مشروطیت . 1

  249و  248ص  -نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین . 2

  341ص  -رسائل، اعالمیه ھا مکتوبات و روزنامه شیخ شھید . 3

 170ص  -ایدوئولوژی نھضت مشروطیت . 4

 161ص  -پیشین . 5

  364ص  -مقدمات مشروطیت . 6

 468ص  -2ج -تاریخ بیداری ایرانیان . 7

 590ص -3کتاب  -و تاریخ انقالب مشروطیت ایران 528ص  -تاریخ مشروطه ایران . 8

 183ص  -4ج -تاریخ بیداری ایرانیان . 9

  

  

  

  

  

  

اصول ملی گرائی، ناسیونالیستی » مشروطیت«او در جای دیگر نائینی را مالمت می کند که در بررسی 
در ایران پیاده و گسترش یابد نادیده گرفته » مشروطه«بوده است ھمراه با و دموکراسی غربی را که قرار 

 :از این رو آورده است! و به اسالم، جایگاه ویژه ای در نظام مشروطه داده است

خالف روح یـک شـیوه حکومــتی مشـروطه و ... « بر  ست کـه چنیـن دیـدگاھی  البته آشکار ا
شد،  دموکراسی است که در آن مذھب قرار نبوده است که جائی چنین اسـتثنائی داشـته با
نائینی با این کند و کاو خود، تئوریھای مربوط به ملیت و میھن پرستی را که بـه طـور مثــال در 

 

Page 11 of 17

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\110.htm



 )283ص(».فرانسه مطرح بوده نیز از دیده دور داشته است 19میان اندیشه گران سده 

و نظام ضدمذھبی تن در نداده و برای » سکوالریسم«او در بخش دیگری از این درد می نالد که نائینی به 
 !پذیرش ایدوئولوژی غربی و فرھنگ ضد اسالمی آمادگی نداشته است

ست کـه ... « شته ا مادگی ندا یچ آ نائینی در این بحث خود به روشنی نشان می دھـد کـه وی ھ
نائینی بر ضد استبداد مبـارزه . پارلمانی را به رسمیت بشناسد که دارای استقالل و حاکمیت باشد

شروطه را  می رسـد کـه وی ھواخواھــی از م ً نابودی آنرا می خواست و به نظـر  می کرد و مسلما
اش داده بود، نائینی با محدود ساختن حدود، کارکرد و اختیارات  راھی عملی برای پیروزی در مبارزه

یت و »منصوصات«پارلمان به رسیدگی به غیر  ، به اصل مشروطه و دموکراسی که در اندیشـه حما
دفاع از آن بود بسیار کم بھا داد و در حمایت و قدرت مستقل قانونگــذاری پیشـنھاد کـرد و در نتیجـه 
شنھادی وی  یرا در نظـام پی ند ز می ما ً مشروطه بـاقی  کمتر مجالی برای بیانگذاری یک رژیم واقعا
بخش عمده و اصلی قانون اساسی عبارت است از آیاتی از قرآن و نمونه ھائی از حدیث آنچنان که 

 )294ص (»نزدیک است تا به یک مشروطه دموکراسی» تئوکراسی«رژیم روحانی 

حقیقت این است که نویسنده کتاب مزبور درباره موضع عالمه نائینی پیرامون جریان مشروطه به سـختی 
و ھـوادار سـازش و پیونـد » التقاطی«دچار ضد و نقیض گويی و سردرگمی شده است، نخست نائینی را 

مکتب اسالم با فرھنگ ننگین غرب شناسانده است و سپس به موضع ھمسان او با شیخ شھید اعتراف 
کرده و او را به طور ضمنی به سبب رد ایدئولوژی غربی، متعصب، و واپسگرا خوانده است و بـا ایـن وجـود 

بدان باور بوده است کـه ... «ادعا کرده است که نائینی اسالم را پاسخگوی مشکالت روز نمی دانسته و 
يژه دوران انقـالب مشـروطیت  برخی از تعالیم وعقايد بنیادي كیش شیعه با اوضاع و شرايط دنیاي نو بـه و
متناسب نبوده است و به ھمین دلیل ايرانیان مسلمان بايد در برابر نوگرايـي و نوسـازي گذشـت و تحمـل 

كه تــا آنجـا كـه شـرايط اجـازه مي كه قــانون اساسـي پديـد آورنـد  با  داشته باشند و كوشش كنند  دھـد 
كرده كـه بـا پذيرفتـن  لیكن بي )  29ص ( » . . . گري ھماھنگ باشند  شیعي درنگ ايـن ادعـاي خـود را رد 

نگ بیگانـه  حق نظارت علما در مجلس از سوي نايیني ديگر بـراي ھمـاھنگي انديشـه ھاي شـیعه بـا فرھ
شاھي در « در پايان نیز به نايیني پیرايه بسته كه . راھي باقي نبوده است ضا  شتیبانان رژيـم ر در رده پ

  )334ص ! ( آمده است

بدنام » روشنفكران « گردد كه  ھا از سويي به مأموريتي بر مي ھا و ياوه سرايي گويي اين گونه پرت در راه 
حق واالنصـاف ايـن مأموريـت  كردن و به زير سؤال بردن عالمان اسالمي  داشته و دارند و بايـد گفـت كـه ال

ھـر چنـد  –انـد  ي اخیر به بھترين شیوه دنبال كرده و در انجام آن كوتاھي نورزيده خائنانه را در درازاي سده
ھــاي ناشــیانه و ضــد و نقیــض  و از ســوي ديگــر ايــن گونــه تحلیل –اند  بــردي نداشــته و طرفــي برنبســته

عه روحانیــت بـر  ھاي آنان پیرامون موضع سیاسي عالمـان اسـالمي گويي ، بـه عـدم شـناخت آنـان از جام
شناختي  نشینند آنان آنگاه كه به بررسي موضع سیاسي يك مقام روحاني مي. گردد مي ، با ھمان ديد و 

، دربــاره آن مقــام روحــاني داوري و اظھــار نظــر  گراھــا دارنــد گراھــا و مادي  ملي ، ھا كــه دربــاره فرنــگ رفتــه
و ضدو نقیـض گويـي دچـار  توانند ديد درستي ارايه دھند و در نتیجه به سردرگمي ، نمي ، از اين رو كنند مي
 .سازند گردند و ناداني خود را بیشتر آشكار مي مي

شت كـه در میـان مراجـع  شه در نظـر دا در بررسي موضع علماي عصر مشروطه اين حقیقت را بايـد ھمی
كه ھــوادار زورمـداران اسالم و عالمان ديـني توان يافــت  شند و  ، ، كسـي را ن یدادگران با خود كامگـان و ب  

ــر توده ــدري ب ــاروا  ســتمگري و قل ھــا را روا بداننــد و تــالش در راه بــه دســت آوردن عــدل و داد و آزادي را ن
، عدالت و قانون را به بھـاي  را ديد كه بر آن باشد آزادي در میان آنان ھرگز نتوان عالمي ،  بشمرند و در برابر

ــرآن ــوانین ق ــي در ق ــالم و دگرگون ــاني اس ــه مب ــیدن ب ــیب رس ــه  آس ــه بھان ــازد و ب ــاكم س ــه ح ، در جامع
 .، اسالم زدايي را روا بداند گستري عدالت

اگر دريابند كه واژگوني يك رژيم ستم پیشه و خودكامه به برقراري نظـام اليیـك و  عالمان وارسته اسالمي 
شد –خـواه  ھـر چنـد آزادي –بیگانه از خدا  ھد  يم ديكتــاتوري   بي ، منجـر خوا يد در راه سـرنگوني آن رژ ترد
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اگر امروز علماي اسالم در يابند كه سرنگوني رژيم صدام خون آشام در عراق به بر . پیشگام نخواھند شد
گردد كه ضمن ارزاني داشـتن آزادي و  ماركسیستي و يا صھیونیستي در آن كشور منجر مي قراري رژيمي

عه بنیـاد اسـالم را از بیــخ و بـن مي ھرگـز در راه سـرنگوني رژيــم صـدام اقـدام  ،  كنــد عـدالت در میـان جام
 .نخواھند كرد

ھاي زنــده و آشــكار عملكردھــاي  كاري از نمونــه  خودكــامگي و ســتم ، ايــن درســت اســت كــه ديكتــاتوري
لم و سـتم مي است و اصال يكي از رسالت پیامبران الھي ريشه غیراسالمي  باشـد و  كن ساختن بنیاد ظ

شواري پیامبر بزرگ اسالم مبعوث شده ھا و غـل و زنجیرھـا را از دسـت و پـاي مـردم سـتمديده و  اند تـا د
ھـر چنـد  –محروم بردارند و عدالت را حاكم سازند لیكن بدل كردن حكومت ظالم به حكومتي كافر و ملحد 

مت و  –خواه و دادگستر  آزادي دفع فاسد به افسد است و با رسالت و مسـئولیت سـنگیني كـه دانايـان ا
 .و دفاع از اساس دين بر دوش دارند مغاير است» حفظ بیضه اسالم « آگاھان ملت در راه 

كه عالمـان اســالمي  سیدن رژيمـي  ما در تاريخ معاصر در دو برھه ديـديم  به قـدرت ر بـراي پیشـگیري از 
مي  كه ممكن بود بنیاد دين و مذھب را در ايران براندازند ضداسالمي ظـالم و سـتمگر تـن در دادنـد  ، به رژي

سوي فراماسـون شنفكران « ھا و ھمـان  يكي در روزگاري بود كه رضا خان از  بـازيگر عصـر مشـروطه » رو
،  اي كـه از جريـان مشـروطه داشـتند علمـاي اسـالم بـا تجربـه. مأمور شد كه رژيم جمھوري به وجـود آورد

شد و  ، دريافتند كه با برقراري جمھوري از سوي رضا خان  ھمان ھرج و مرج دوران مشروطه تكـرار خواھـد 
غاز  و تـاز بي اي به میدان خواھد آمـد و تاخـت ھاي مرموز و ناشناخته  چھره سالم آ مرزي را بـر ضـد ا حـدو 

بار  خواھند كرد و ھمان توطئه اسالم زدايي و برقراري نظام اليیك كه در دوران مشروطه در دست اجرا بود 
 با تغییر رژيم  ، از اين رو. ديگر دنبال خواھد شدكه چه بسا آسیب جبران ناپذيري بر اساس اسالم وارد كند

ــالمي  ــیر اس ــه غ ــا اينك ــاھي را ب ــم ش ــد و رژي ــت كردن ــاخان و  مخالف ــواه رض ــورد دلخ ــوري م ــود از جمھ ب
سالم در راه  32مرداد  28در جريان كودتاي  دومي . ، مزيت بخشیدند ھاي خائن فراماسون بود كه علمـاي ا

اساسي بر نداشتند چون از اين انديشناك بودند كه بـا سـرنگوني  شاھي گامي  سرنگوني رژيم محمدرضا
 .، ماركسیستھا قدرت را در دست گیرند و اساس اسالم را از بیخ و بن بر آورند آن رژيم خودكامه

از بزرگــترين مســئولیت عالمــان ديــني اســت كــه در ھیــچ » بیضــه اســالم « پاســداري از اســاس ديــن و 
مـا « : دھنـد  امام در ايـن بـاره چنیـن رھنمـود مي. شرايطي و با ھیچ دستاويزي از آن نتوان دست كشید

جب ، مكلف ھستیم كه اسالم را حفظ كنیم و اين تكلیف از واجبات مھم اسـت تر اسـت و   حـتي از نمـاز وا
سین  كنـد خون ھمین تكلیف است كه ايجاب مي مام ح علیـه ( ھا بـراي اسـالم ريختــه شـود و از خـون ا

 ]1[». . . كه باالتر نبود براي اسالم ريخته شد و از اين روي ھمان ارزشي است كه اسالم دارد ) السالم 

خواه  بنابراين در میان عالمان عصر مشروطه نه ھوادار استبداد و خود كامگي وجود داشت و نـه مشـروطه
كام اسـالم اسـتواري  به مفھوم غربي حتي بـه بھـاي زيـر پـا نھـادن اح ، كه بر آن باشد نظام پارلمـاني را 

 .بخشد

فس ایسـتادند و چـه آنانکـه در برابـر  تا آخـرین ن شروطه  علمای ایران و عراق چه آنانکه در راه برقــراری م
فت برخاسـتند و شـعار  مشـروطه مشـروعه را سـردادند و چـه «قانونگذاری مجلس شواری ملی به مخال

آنانکه از آغاز نسبت به این حرکت روی خوش نشان ندادند، ھمگی ھدف یکتائی را دنبال می کردند و آن 
نوری بـه  برقراری عدالت و قانون در چارچوب قوانین اسالم بود لیکـن برخـی از آنـان ماننـد شـیخ فضـل هللا 

ھای مرمـوز نــامرئی در راه ریشــه کــن  نگــری ویــژه خـود، زود دریافتنـد کــه دسـت ســبب تیزھوشـی و ژرف
ــن رو، بی ــار زدن عالمــان اســالمی بــه کــار افتــاده اســت، از ای ــی  ســاختن اســالم و کن ــه رویاروي درنــگ ب

یان  برخاستند، برخی دیگر مانند آیت هللا شھید بھبھانی به این آگاھی دست نیافتند تا ترور شـدند و از م
گر دیـر  رفتند و برخی نیز مانند آیت هللا نائینی به ھشدارھا و فریادھای شیخ شھید آنگاه پی بردند که دی

 .شده بود

نائینی  یت هللا  بر  -» پشـتیبان رژیـم رضـا شـاھی«از آنچه آورده شد به درستی روشن می گردد که آ بنا
نبود بلکه براي پیشگیری از خطـر کفـر و الحـاد در ایـران خـود را نـاگزیر بـه  -ادعای نویسنده کتاب یاد شده
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چنانکه رفت و آمد شیخ شھید به دربار محمدعلی شاه نـه از . مخالفت با برقراری نظام جمھوری می دید
، »اومانیســم«روی ھــواداری از اســتبداد بــود بلکــه خطــر حاکمیــت اصــول الحــادی غربــی در ايــران ماننــد 

تا آن پایه بود که شیخ شھید را به این ارتباط با رژیم دیکتاتوری محمدعلی شاه ناگزیر ... و» سکوالریسم«
 .می ساخت

ضل... «: یکی از پیرایه ھای ناروا به شیخ شھید در کتاب یاد شده این است که شیخ  شیخ ف هللا نـوری و 
ستدالل کردنـد کـه . نوری نوشتند که قانونگذاری برخالف مذھب اسالم است عبدالنبی آنان بدین شـیوه ا

) 291ص(» ...اسالم خود از حداکثر کمال برخوردار است و نیازی به باز کامل شدن وسیله قوانین نو نـدارد
 :باره الزم است خاطر نشان گردد که در این

ستی کـه » قانونگذاری بر خالف مذھب اسالم است«شیخ شھید نه تنھا ننوشتند که : الف که در نش بل
ً اعالم داشتند  قانونی بنویسـند ...«در قم با دیگر علمای مھاجر داشتند صریحا بر فرض که امروز بخواھنــد 

 ]2[»باید مطابقه بر قرآن و قانون محمد و شریعت احمدی داشته باشد

به ملـت مسـلمان ایـران چنیـن فرمـان مـی دھـد: ب کم ...«: شیخ شھید در یکی از الیحه ھای خود  علی
بطلب القانون االساسی و االسالمی، ثم علیکم بطلب القانون االساسی االسالمی فانه مصلح لدینکم و 

ین نظامنامـه . دنیاکم قوت اسالم در این نظامنامه اسـالمی اسـت، رفـع گرفتاریھـای دنیــای شـما بـه ھم
مه ! ای بـرادر. اسالمیست، رفع گرفتاریھای دنیای شما به ھمین نظامنامه اسالمیست مه، نظامنا نظامنا

 ]3[»...لکن اسالمی، اسالمی، اسالمی، 

فراد آگـاھی روبـرو شـده کـه روی  با خـرده گـیری ا نویسنده کتاب یاد شده گویا پـس از چـاپ کتـاب خـود 
فراخوانی شیخ شھید به نوشتن قانون اساسی اسالمی که در باال آمد، انگشت گذاشته اند، از ایـن رو، 

شد،  1370هللا نوری که در مرداد ماه  در سمینار بزرگداشت شیخ فضل شکیل  در زادگاه آن شھید در نور ت
 :به توجیه این ادعای دروغین خود نشسته و چنین گفته است

حوم  ما در این لوایح خیلی جاھا می... « به ھـر حـال مر بینیم یا اینکه در نوشته ھايی که از ناحیه 
هللا بیرون آمده نوشته ھايی می بینیم که با این سخنی که من االن گفتـم و بـه نقـل از  شیخ فضل
سالمی . هللا نقل کردم نقیضه شیخ فضل مه، نظامنامــه ولـی ا شعارھائی ھست نظامنامه، نظامنا

حرام باشـد، . نظامنامه یعنی قانون اساسی. اسالمی اسالمی خوب اگر قانون اساسـی نوشـتن 
ً . بدعت باشد پس چرا می گوید نظامنامه اسالمی بنویسید خوب این به نظر ما می رسد که صـرفا

این مربوط به روزگارانی لست که عرض کنم ایشان خالصه مماشاة مشغول ھمکاری با کمیسـیون 
بش شـروع شـده تـا  قانون اساسی بوده و ضمن اینکه و به ھر حال می خواسته حـاال کـه ایـن جن
ً اینطور  آنجائی که میتونه در راستای اسالم قرارش بده ولی اگر آزادش می گذاشتند و قدرت ظاھرا

قدرت در دسـتش بـود و امکــان بـرایش داشــت ھمـان نظامنامـه، نظامنامـه،  بــه نظـر می رسـد کـه 
ً از ناحیه شـیخ فضـل می  نظامنامه ولی اسالمی، اسالمی، اسالمی این شعار را حتما بیرون ن هللا 

 ]4[»...آمد

یت نشـده بـود تـا درس مجاملــه  غرب ترب باید دانست که اوالً شیخ شھید در لژ فراماسونھا و نیرنگ بازان 
که بـر سـر اصـول اسـالم . کاری و دورويی آموخته باشد سالم بـزرگ شـده بـود  او در مکتب انسان ساز ا

خالف  کوچکترین سستی، بی تفاوتی و مجامله و مسامحه را روا نمی داند و در برابر آنچـه کـه بـدعت و 
که در نشسـت علمـای  یم  شرع است به ایستادگی، اعتراض و استنکار فرا می خواند از این رو، می بین

بی پـروا اعــالم مـی کنــد» حریت مطلقه«مھاجر در قم آنگاه که سخن از  : به میان می آید، شیخ شھید، 
باز ھم می گویم این حرف از اصـل غلـط و ایـن سـخن ... اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حریت مطلقه ...«

ھمان قدر از ھمه شماھا تمنی دارم که سخنی نگويید و حرکتی نفرمائید که ... در اسالم کلیه کفر است
 ]5[»...رخنه در دین اسالم وارد آید

که  کم «دوم روشن است که حکمی که شیخ شھید بـا ایـن محکمـی و قاطعیـت صـادر کـرده اسـت  علی
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چون (» بطلب القانون االساسی االسالمی برشما واجب است که قانون اساسی اسـالمی را بخواھیــد، 
 .باشد» مماشات«نمی تواند روی ) چنین قانونی مایه اصالح دین و دنیای شما است

را نمـی دانـد کـه در ایـن صـورت بایـد گفـت بـدا بـه حـال آن » مماشـات«جنـاب آقـای نوبسـنده یـا معـنی 
گران  که ماننــد دیگـر تحریـف  شاگردانی که زیر نظر چنین استادی باشند و یا روی ماموریـت بـر آن اسـت 
تاریخ به غلط اندازی دست بزند که در اینصورت باید گفت بدا به حال آنانکه چنین عناصر مغـرض و نابکـاری 

 .را برای این گونه سمپاشی ھا و دروغ پراکنی ھا، رخصت کار می دھند

که شـیخ شـھید در دیـداری کـه پــس از بـه تـوپ بسـتن مجلــس شــواری اسـالمی و ســرکوبی  ســوم این
با محمدعلی شاه داشته آنگاه که با بدگويی یکی از آخونـدھای دربـاری از مشـروطه » خواھان مشروطه«

ند در حضور شاه روبرو می مشـروطه خـوب لفظـی اسـت، ... «: شود، بی درنگ چنین موضع گیری می ک
خط داده انـد، مشـروطه بایـد باشـد مشـروطه  خط مشـروطیت را دادنـد، شـاه مرحـوم دسـت شـاه دسـت

 ]6[».مشروعه و مجلس محدود نه ھرج و مرج

لس بـه تـوپ بسـته شـده و  این موضع قاطعانه شیخ شھید پیرامون مشروطه در شرایطی اسـت کـه مج
شروطه ایـن گونـه ترسـیم کـرده انــد مشروطه ... «: خواھان سرکوب شده اند و دید مردم را نسـبت بـه م

ھای متعـدده خـورده انـد  بازارھا در این روز باز است مردم از مشروطه بد می گویند، اشخاصی که قسم 
عجـب . که حافظ مشروطه و حامی مجلس باشند به اندازه ای از مشروطه بد می گویند که نھایـت نـدارد

نه ند کـه در انجمـن قسـم خوردنـد، خا ھای مــردم را ھمیـن  است که ته مانده مجلس را ھمین مـردم برد
ھا غارت کردند که قسم خورده بودند حامی و حافظ مشروطه باشند واال دولتی ھا تا این حد راضی  رجاله

دانند و نه دین و نه خدا و نه پیغمبـر  نمی باشند، این مردم جاھل و رجاله می باشند که نه مشروطه می
 ]7[»...را

ظاھر مشـروطه را در کشـتارگاه  این موضع صریح، آشکار و بی پروای شیخ شھید در برابر شاھی که بـه 
گر » باغ شاه« ذبح کرده بود و بسیاری از مردم نیز دید خوبی نسبت به جریـان مشـروطه نداشـتند، نمایان

ظه کـاری و فرصـت »مماشـات«روی » مشـروطه«این حقیقت است که دیدگاه آن بزرگوار پـیرامون  ، محاف
شھادت  تا سـرحد  بوده کـه در ایـن راه  سالمی و مـوازین قرآنـی  طلبی نبوده است بلکه برپایـه اعتقـاد ا

 .پایداری کرده، سرداده لیکن برخالف مسئولیت اسالمی خود سخنی و نظری نداده است

یران«از پیرایه ھای دیگر نویسنده کتـاب  که او بـا » تشـیع و مشـروطیت در ا شیخ شـھید ایـن اسـت  بـه 
ست) وکیل(برگزاری انتخابات و برگزیدن نماینده  حرام و بـدعت مـی پنداشـته ا کن ! مخالف بوده و آنـرا  لی

 .شود، دروغ بودن این ادعا را برمال میسازد دیدگاه شیخ پیرامون شرایط نمایندگان که در پایین آورده می

شند، امـا ... « معین است زمانی که دارای مجلس بودیم، وکال از طرف تمام ملت باید در مجلـس با
چه نوع وکیل برای این مجلس الزم است، دارای چه صفاتی باید باشند، از تمام صفات او که صـرف 
شد،  یا نفرو نظر کنیم، الاقل باید مسلمان و طریقه جعفری را دارا باشد، از خدا بترسـد، دیـن بـه دن

خاب ايـن ... تر بگویم یعنی بھائی نباشـد واضح تر و ساده. برای اجانب کار نکند آنقـدر بدانیــد كـه انت
یل ... گويیم ابتداي كـار بـود و از روي بصـیرت انتخـاب نشـد مي. وكال از اصل نامناسب و غلط بود وك

خورد و امور ما را بر صالح  به درد ما نمي ، وكیل خارج از ملت اسالمي  ، مسلمان بايد باشد مسلمان
 ]8[»... كند نمي

ستعمار انگلیـس بـراي پیشـگیري از افشـاگري جاسوس» روشنفكران «  ھاي  مآب و سرسپرده به ا
ند و نسـبت ھا و جوسازي ھا غوغاساالري شھید با پیرايه تراشي شیخ ھاي  ھا به ستیز بـا او پرداخت

خواھان روي رقابت با دو سید بـوده كـه  مانند اينكه جدايي او از مشروطه ، نارواي فراواني به او دادند
 !از او پیشي گرفته بودند

 از دربار رشوه گرفته بوده
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 به تحريك سفارت روس دست به مخالفت زده

 ...و... و

باالي دار شھید ھاي شیخ لیكن حماسه آفريني نه  ، اين ، پیش از شھادت و ايستادگي او تا پاي دار و تـا  گو
كه . سازد پايگي آن را بر مال مي ھا را رسوا و بي ھا و دروغ پردازي سرايي ياوه تاريخ نويسان خیانت پیشـه 

یانتي پـروا  وجدان و انسانیت خود را نیز در راه زر و زور سودا كرده و درباره شیخ يه و خ شـھید از ھیـچ پیرا
یش از شـھادت ناخودآگـاه شـگفت اند نكرده يداري او در روزھــاي پ زده شـده و ناگريـز  ، در برابر بردباري و پا

 :كنیم  ھا را بازگو مي برخي از آن نوشته. اند ھايي از حقايق را بازگو ساخته گوشه

سفارت«  عوت بـه  مذاكره و او را د حـاج  ، خانه نمود يك نفر از سفارت روس وارد شد و با حاج شـیخ 
وبعد آن شخص اظھار كرد كه اگر . ، آن ھم مثل من شیخ جواب داد مسلمان نبايد پناھنده كفر شود

جازه خواسـت  ، شويد بیايید حاضر نمي بیرق را باالي سردر خانه نصب نمايید و بیرق را نشان داد و ا
ضل ، سر درب عمارت قرار دھند بیرق   در اين قسمت ھم حاج شیخ ف هللا جـواب داد كـه اسـالم زيـر 

 جواب دادند زھي شـرافت  ، ، آن شخص گفت براي شما خطر جاني خواھد داشت كفر نخواھد رفت
 ]9[». و آرزومندم

الدوله و جمعــي از وزرا و درباريــان و رجــال  بــه خــالف محمــدعلي شــاه و صــدر اعظمــش ســعد... « 
... كشي راه فرار را پیش گرفتند و به سفارت اجنبي ھمه جنايت و آدم مستبد كه نامردانه پس از آن

گوينـد  مي... هللا استقامت و شخصیت خود را حفظ كرد و در خانه ماند  حاجي شیخ فضل ، پناه بردند
هللا پیغام فرسـتاد  ھمان روز كه محمدعلي شاه به سفارت رفت سعدالدوله براي حاجي شیخ فضل

شیخ  خانه كه جان شما در خطر است و خوب است به يكـي از سـفارت حاجي  ھا پنـاه ببريـد ولـي 
هللا از اين پیشنھاد سر باز زد و زير بار اين ننگ نرفت و جواب داد مقام روحانیت من اجازه اقدام  فضل

 ]10[»... دھد اين عمل را نمي

 :اند  نیز آورده

سردي و متانـت  شیخ از زماني كه حبس شد تا موقعي كه اعدام گشت تمام ساعات را با بردباري و خون
گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و راه عجز و ناله و توسل به اين و آن را در پیش نگرفت و شخصیت 

 ]11[». خود را حفظ كرد

سه در كتاب فاجعه قرن يا كشتن شیخ فضل نیز از حما ياد كـرده  ھاي شیخ آفريني هللا نوري  شـھید چنیـن 
 :است 

ــا بزرگ...«  ــه آق ــروف ب ــي مع ــام نواي ــدير نظ ــتحفظین مرحــوم  م ــر از مس ــاي آخ ــه در روزھ ــان ك خ
در اطاق بزرگي ھمه جمع بوديم و آقايان ھر يك به عقل خودشـان : است گفته  بوده... شھید  شیخ

خاص جواب راه عالجي به آقا پیشنھاد مي غیرت  ھور و  مرتبـه آقـا  يك. داد ھـايي مـي كردند و او بـا ت
من دو !... رسد؟ خان تو چه عقلت مي آقابزرگ: رويش را به من كرد و با اسم فرمود  عرض كردم آقا 

بات برويـد آن رسد يكي اينكه در خانه چیز به عقلم مي جـا در  اي پنھان شويد و بعـد مخفیانـه بـه عت
امن و امان خواھید بود و در اين تھران ھستند بسیار كساني كه با كمال افتخار و جان و دل شما را 

اگر من پايم را از اين خانه بیرون بگذارم اسـالم . كه نشد اين: فرمود . شان منزل خواھند داد در خانه
 خوب ديگر چه؟: گفت ... گاه آن... رسوا خواھد شد

سفارت كه مانند خیلي دوم اين: عرض كردم : آقـا بـا خونسـردي تبسـم كـرده فرمـود . ھا تشريف ببريد به 
برو ببین زير منبر چیست ؟ شیخ خیرهللا رفت و از زير منـبر يـك ) خادم مخصوص حاج شیخ ( شیخ خیرهللا 

دھن ما ھمـه . ، چشم ما خیره شد ديديم يك بیرق خارجي است فرمود بغچه را باز كن. كار آورد بغچه قلم
 .از تعجب باز ماند
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من . ام بـزنم و در امـان باشـم حاال ديديد ؟ اين را فرستاده اند كه من باالي خانه: فرمود  امـا رواسـت كـه 
ام حاال بیايم و بروم زير بــیرق سـفارت خارجـي  پس از ھفتاد سال كه محاسنم را براي اسالم سفید كرده

 ]12[...؟

كه ريسمان به گردن آن مرحوم بیندازند يكي از رجال وقـت بـه عجلــه بـراي او پیغـام  قبل از اين... « 
مود  آورد كه شما اين مشروطه را امضا كنید و خود را از كشتن رھا سازيد سول : ، فر من ديشـب ر

 ]13[»... خدا را در خواب ديدم و فرمود فردا شب مھمان مني و چنین امضايي نخواھم كرد 

ند شیخ باخته مردان خودساخته و پاك ھا تنھا از دلیر ھا و پايداري ، بردباري ھا گونه دالوري اين ضل اي مان هللا  ف
،  و اگـر ھیـچ دلیـل و سـندي بـر حقانیـت. نوري ساخته است كه پیوسته راه خدا پويند و رضاي خدا جويند

آفريني و  اين حماسه ، گونه شناختي نیز از او نداشتیم اصالت و تعھد آن شھید مظلوم در دست نبود و ھیچ
يك انسان وابسته كه .  آراستگي و اصالت او بود ،  بھترين سند بر وارستگي ، سرسختي او در برابر دشمن
ھا بـه  ، در برابـر ناماليمــات و دشـواري اي ندارد گیرد و جز ماديات انديشه مي كه ھدف و انگیزه مادي را پي

 .تواند از خود نشان دھد گاه چنین برباري و پايداري نمي  ھیچ ، گاه كه جان خود را در خطر ببیند ويژه آن

 .روح او شاد و راه او پر رھرو باد
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