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  بیدارگر مشروطیت

   آذر نجفى

  : منبع  

http://www.100years.ir  

توان نام برد كه شاگرد شیخ ھادى نجم آبادى و يا با وى در ارتباط نبوده  كمتر كسى از رجال مشھور مشروطه را مى

بازنگرى و توجه  بخش ھايى از تاريخ زندگى او و ارتباطش با مشروطه را كه براى زمان كنونى نیز ارزش با ھم. باشد

سازان فكرى جنبش مشروطه ايران بود و بر تعقل  و يكى از زمینه او عالم و بزرگ مردى آزادانديش. دارد ورق مى زنیم

اگرچه چھار سال پیش از انقالب مشروطه بدرود حیات گفته، . بسیار تاكید داشت و انديشه و اعتالى فرھنگى اين ملت

اريان درب صريح و بى پرده سخن مى گفت و دولتمردان و. وى در سران جنبش مشروطه بسیار مشھود است ولى تاثیر

ً مورد حمله و انتقاد قرار مى داد شرعى خود ذره ا ى تخلف نداشت و به  وى در دستگاه. و حتى خود شاه را صريحا

ً فسادناپذير بود در امر» انقالب ايران«گفته ادوارد براون در كتاب  او رعیت و امیر را بر روى خاك در كوچه . قضا مطلقا

غیرقابل  طبق اسنادى. يخواھى مى داد و با آنان به بحث و فحص مى گذراندمى نشاند و تعلیم آزاد مقابل منزل خود

جھانى ارتباط داشت و اخبار و اطالعات  انكار او با سیدجمال الدين اسدآبادى بیدارگر شرق و عامل مھم انقالب ھاى

لت اجتماعى سرزمین ھادى در كتاب خود تحريرالعقال بارھا از عدا حاج شیخ. وقايع كشور ھاى ديگر به وى مى رسید

 و حكومت ايرانیان را نكوھش كرده كه چرا در سیستم حكومتى خود، عدالت اجتماعى را ھاى ديگر سخن گفته است

 .رعايت نكرده اند تا مسلمانان زندگى در كشورھاى ديگر را ترجیح ندھند

نوجوانى را در نجف به  دوران. آمد ق در روستاى نجم آباد در خانواده اى صنعت گر و زحمتكش به دنیا ١٢۵٠ او در سال

وى صاحبان انديشه ھاى گوناگون . مشرف شد به مكه معظمه ١٢٩٠تحصیل علوم فقھى و مذھبى پرداخت و در سال 

در اثبات شھامت سیاسى او ھمین . به بحث و مشاوره مى پرداخت را با روى خوش مى پذيرفت و با آنان ساعت ھا

مى  در منزلش دوستان امیركبیر را پناه. سى دولت از قبیل میرزاحسن رشديه بودمقصرين سیا بس كه منزل پناھگاه

مخالف دستگاه استبدادى  محمدعلى سیاح كه يكى از روشنفكران. داد و خود امیركبیر با منزلش رفت و آمد داشت

م شیخ ھادى داشته گذراند، روابط نزديكى با مرحو ناصرالدين شاھى بوده و به ھمین علت چندسالى در تبعید و حبس

او در . اش را در خارج از ايران به سیر و سیاحت و تعلیم و تعلم پرداخته است سیاح بیست سال از عمر نودساله. است

او در . مى رفته ذكر كرده كه عالقه قلبى به شیخ ھادى نجم آبادى پیدا كرده بوده و گاھى به مالقات او خاطراتش

با توجه . تمدن غربى برخوردى اصولى داشتند در زمره روحانیونى مى شمارد كه باخاطراتش شیخ ھادى نجم آبادى را 

است كه براى جبران عقب ماندگى ايران تالش و حمايت مى كند تا  به ھمین ديدگاه واقع بینانه اين شیخ ھادى

مى  اكز و موسساتحمام به شكل جديد ساخته شود و خود بانى و بنیانگذار بناى اين قبیل مر بیمارستان، مدرسه و

دخانیات و مشتقات آن برخالف  درباره استعمال.حتى زمان ھايى خود مانند كارگرھا در ساخت آنھا كمك مى كند. شود

افیون و دخانیات را حرام نكرده بودند، او اولین روحانى است  نظر بیشتر روحانیون آن زمان كه ھیچ گاه استعمال ترياك و

كه  ناظم االسالم كرمانى. از منابع فقھى اعالم حرمت دائمى استعمال دخانیات را كرده است كه با نتیجه گیرى عقلى

اين نكته اشاره كرده كه وى در  به» تاريخ بیدارى ايرانیان«خود از جمله شاگردان شیخ ھادى بوده است در كتاب خود 

حانیون ديگر از تھران خارج شود و به عتبات اعتراض ھمراه رو مورد تحريم تنباكو پیام مى فرستد و حاضر است به عنوان
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 .مھاجرت نمايد

 نظر شیخ ھادى با سیدجمال الدين اسدآبادى اختالف

مى گويند در روزھاى ورود سیدجمال الدين مشھور به افغانى «: نويسد در كتاب سیماى بزرگان مرتضى مدرسى مى

براى بیدارى  كر ايران بود مالقات ھا كرد تا نقشه اىشیخ ھادى نجم آبادى كه از دانشمندان روشنف به تھران، سید با

پايه و اساس اتحاد اسالمى است آشنا سازند و  مردم ايران طرح كنند و ايرانیان را با مفھوم آزادى، برابرى و برادرى كه

در خواب شیخ پیشنھاد كرد كه چون مردم سواد ندارند و . قاجار گردانند حكومت مشروطه را جايگزين دولت استبدادى

ناجوانمردانه است بر  دست و پا مى زنند، از فھم سخنان شما عاجزند، چماق تكفیر كه بزرگترين حربه غفلت و نادانى

بنابراين خوب است كه آرام آرام . كه اين ھم بابى است سر ما كوبند و در كوى و برزن فرياد برآرند، ايھاالناس بگیريد

ز كنید و كم كم محاسن آزادى و معايب استبداد را در تفسیر كلمات و آيات آغا درسى به نام تفسیر قرآن مجید را

به مرور ايام مقدمات  دانش پژوھان را پرورش دھید تا. بیان نمايید، تا گروھى از طالب به حقايق آشنا شوند آسمانى

معتقد بود كه ايران نیاز به سید پند شیخ را نپذيرفت،  ولى» .تحول اساسى را در كشور عقب افتاده ايران فراھم نمايید

 انقالبى ايجاد نشود و سلطنت قاجاريه منقرض نشود به زودى نام ايران و ايرانى از بین اگر. انقالب و خونريزى دارد

 .خواھد رفت

 تبعید كردند و به بیرون از ايران راندند ولى درباره از آن پس ھمان طور كه شنیده ايم سیدجمال آن مرد بزرگ را تكفیر و

 او با شنیدن مشكالت مردم و ظلم ھا و تعديات ماموران و درباريان و فشارھاى. كردند شیخ ھادى فقط به تكفیر اكتفا

شب ھا نیز به قول میرزا  او روزھا و حتى» .خدا خانه ظالم را خراب كند«: دولت و سخنرانى ھايش زيركانه مى گفت

ً از وى  كھنه مستبددر زمان صدراعظمى . مشغول بود» آدم سازى«رضا به  مرتجع عین الدوله، شیخ در محفل خود علنا

در آن زمان روحانیون متقى و پاكدامن اگر . او را نزد ھمه كس بیان مى داشت انتقاد مى كرد و غلط كارى ھاى حكومت

نى مى شدند بى دي ناشايسته روحانى نماھا انتقاد مى كردند شمشیر تكفیر بر آنھا فرود مى آمد و متھم به از اعمال

او سال ھا در . اتھام بابیگرى تكفیرش كردند كه اين موضوع شامل شیخ ھادى نجم آبادى عالم روشنفكر نیز شد و به

او . عده اى خاص و اھل علم و ساخت مدرسه و مسجد و داروخانه پرداخت گوشه انزوا زيست و به تعلیم و معاشرت با

 .باقى شتافتق با نیكنامى به ديار ١٣٢٠ سرانجام در سال

 شیخ ھادى و ترور ناصر الدين شاه

تھران آمده و دو شب  میرزا رضاى كرمانى پس از مراجعت از استانبول و اقامت در حضرت عبدالعظیم يك مرتبه به اگرچه

ولى سندى دال بر اينكه او در جريان ترور  مھمان مرحوم حاج شیخ بوده و يك تومان ھم از ايشان خرجى گرفته،

رضاى كرمانى در بازجويى ھاى خود نیز اين موضوع را رد كرده ولى پس از  ن شاه بوده و وجود ندارد و میرزاناصرالدي

اجراى حكم میرزا  اعدام میرزارضا در اوايل دوران سلطنت مظفرالدين شاه و موافقت جناحى از روحانیت با فرمان حكم

میرزارضا مى كند شیخ ھادى نجم آبادى  تنھا كسى كه در ايران شھامت برپايى مراسم مذھبى چھلم فوت براى

 .است

 شاگردان شیخ ھادى نجم آبادى

رھبران مشروطه  فرزند سیدمحمدصادق يكى از شاگردان او است كه بعدھا يكى از: مرحوم سید محمد طباطبايى -١

اين روحانى برجسته . ايرانى واقع شد شد و بدين جھت سخت مورد تكريم و احترام آزادانديشانخواھى در ايران 

مبارزه و اعتراض در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن كردند كه در واقع  ھمراه عده زيادى از مردم و بعد از مقدماتى از

 .را فراھم آورد زمینه انقالب مشروطه
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در دوران جنبش مشروطه خواھى با ھمكارى  ن آزاده و مشروطه خواه بود كهاز جوانا: مرحوم على اكبر دھخدا -٢

» دخو«روزنامه صوراسرافیل كرد و با چاپ مقاالت طنز آمیزى با امضاى  اقدام به نشر» میرزا جھانگیر خان صوراسرافیل«

 .بوده است ان شیخاو كه يكى از افتخارات فرھنگ فارسى است، از شاگرد. ايرانیان كمك بسزايى كرد به بیدارى

ديروقت را به ياد دارد كه براى آب  او در خاطراتش از شیخ ھادى گفته است كه در ھمسايگى اش بوده و شب ھايى

ھادى را مى ديده كه با يارانش كنار خانه نشسته و سرگرم صحبت و  انداختن به انبار از خانه بیرون مى آمده و شیخ

 (تضى مدرسىبزرگان اثر مر سیماى. (مباحثه ھستند

به اين نكته » تاريخ بیدارى ايرانیان«ھادى است و در كتابش  او نیز يكى از شاگردان شیخ: ناظم االسالم كرمانى -٣

 .اشاره دارد

از كودتاى محمد  وى پس. او يكى ديگر از شاگردان شیخ و شھید راه مشروطه و آزادى ايران بود: المتكلمین ملك -۴

برگزيده از حاج شیخ ھادى نجم . (قتل رسید مشروطه دستگیر شد و در باغشاه تھران به علیشاه قاجار علیه مجلس و

  )مرسلوند آبادى و مشروطیت تالیف حسن

   

   

 


