44

شماره / 292-293فروردین و اردیبهشت 1390

سیاسی -تاریخی

چالش با
سیطرة غربگرایی
نظریة انتقادی شیخ فضلاهلل نوری دربارة مشروطیت سکوالر
مهدي جمشيدي

آیت اهلل ش��یخ فضلاهلل نوری در س��ال  1259ق .در مازندران چشم به
جهان گش��ود .پدرش مال عباس کجوری ،روحانی ده بود .وی برای تحصیل
علوم اس�لامی رهسپار نجف شد و از محضر اساتید بزرگی بهره برد .در سال
 1300ق .از طرف میرزای شیرازی به ایران آمد .ايشان که از رهبران نهضت
تنباکو به ش��مار می آید ،زعامت دینی تهران را به عهده گرفت .پایه علمی
او را ت��ا حدی باال دانس��ته اند که گفته اند اگر در عتب��ات می ماند ،پس از
میرزای شیرازی ،احتمال مرجعیت او زیاد بود(حسینیان٩٥ :1385 ،؛ همچنين
ناظماالسالم كرماني «تاريخ بيداري ايرانيان») .البته ایشان در تهران نیز در
زمره مجتهدان طراز اول قرار گرفت و جلسات درس وی در تهران ،از پررونق
ترین جلس��ات دینی بود .همچنين شیخ فضلاهلل از نظر کماالت اخالقی و
زهد و تقوا نيز ،قداست و منزلت ویژهای در نزد مردم تهران داشت.
در میان ابعاد برجسته و گوناگون شخصیت و تفکر این عالم فرهیخته،
ش��خصیت و تفکر سیاس��ی و فرهنگی او بسیار چشمگیر و مورد توجه بوده
اس��ت؛ چراکه او در هنگامه ای زیست که نهضت مش��روطیت در ایران به
جریان افتاد و او که خود در شمار مدافعان و رهبران مشروطیت قرار داشت،
پس از چندی ،به جرگه مخالفان و منتقدان آن پیوس��ت .ايشان در راستاي
مخالفت خود ،هم به تحصن نشست؛ هم روزنامه «الیحه» را منتشرساخت؛
هم کتاب «تذکره الغافل و ارش��اد الجاهل» را نگاشت؛ هم فشارها و هتاکی
متعدد دوستان و دشمنان را به جان خرید؛ و هم سرانجام به سبب اصرار بر
عقیده اش  ،بر باالی دار رفت و به ش��هادت رسید .باید تأمل کرد که اعلم
علمای تهران ،چه تهدید و لغزش��ی را دریافت که این چنین در پایان کتاب
«تذكر هالغافل و ارشاد الجاهل» هشدار داد:
«بترس��ید از خدا! بترسید از بال! بترس��ید از عذاب! خواهید مرد و همه
مس��ئول هستید! فکر آن روز هم باشید! ای کسانی که ایمان به خدا آوردید!
مستقیم باشید!» (ترکمان .)75 : 1362 ،
اغلب کس��انی که دربارۀ جنبش مشروطیت سخن گفته اند ،کنشگران
سیاسی آن زمان را در دو موقعیت نظری نشاندهاند :یکی هواداران مشروطیت
و آزادی و برابری ،دیگری هواداران شاه قاجار و استبداد و سلطنت مطلقه .در
این میان ،به س��بب انتقادات و مخالفتهایی که شیخ فضلاهلل نوری نسبت
ب��ه مفاد و محتوای نظری جنبش مش��روطیت اظهار داش��ته ،او را در زمره
استبداد طلبان قرار داده اند ،حال آن که واقعیت چنین نیست .دوگانه تاریخی

«مشروطه» و «استبداد» ،پیش فرضي خالف واقع و نارواست ،چراکه قلمرو
س��ومی نیز در کار است که می باید شیخ شهید را متعلق به آن دانست .این
قلمرو سوم را خود وي «مشروطۀ مشروعه» خواند که از لحاظ مشروطه بودن
در مقابل استبداد و سلطنت مطلقه قرار داد و از لحاظ مشروعه بودن ،امری
متفاوت با مش��روطۀ سکوالریستی است .باید پرس��ید که چرا تاریخ نگاری
مش��روطه ،چش��م بر روی این حقیقت تاریخی فروبس��ته و یک قرن است
که ش��یخ فضلاهلل نوری را متهم به اس��تبداد طلبی ،ارتجاع و تحجر کرده
است؟!دستکم ،اگر آن زمان ،تبلیغات دروغین مشروطه خواهان غربزده چنین
چهره ای از ش��یخ ترس��یم کرده بود ،امروز و اکنون دیگر باید خط بطالن
بر داوری های کلیش��های کش��ید و در خوانش مواضع و تفکر وی ،ش��الوده
شکنی کرد .این خوانش ،محتاج به موشکافیهای تاریخی و ژرف نگریهای
فلسفی و کالمی نیس��ت؛ نظریۀ سیاسی شیخ بسیار روشن و شفاف است.
تنها باید از چنبره سوگیری های مغرضانه و پندارهای رایج رها شد و آزادانه
و منصفانه اندیشید.
پژوهش��ی که پیش رو دارید ،در دو فصل س��امان یافته است .در فصل
نخس��ت ،به کنشگری ش��یخ فضلاهلل نوری در جنبش مشروطیت پرداخته
شده و سیر حوادث و رخدادها از آغاز تا فرجام به گونه ای موجز بیان گردیده
اس��ت .در فصل دوم نیز ،نظریۀ انتقادی ایشان درباره جنبش مشروطیت در
چارچوب مفاهیم«مجلس و قانونگذاری»« ،آزادی»« ،مساوات» و «خودی
و غیر خودی» تدوین شده است تا تصویری دقیق و واضح از مضمون تفکر
سیاسی شیخ نمایان گردد.

فصل اول:
کنشگری شیخ فضلاهلل در جنبش
مشروطیت؛ از آغاز تا فرجام

در زمان حاکمیت سلسله قاجار در ایران ،به سبب عوامل زیر ،نارضایتی
و اعتراض وسیعی در توده های مردم و علمای دینی علیه حکام قاجار شکل
گرفت:
الف .شکستهای پی در پی از بیگانگان در جنگها.
ب .واگ��ذاری امتیازات عمده به بیگان��گان و انعقاد قراردادهای ننگین
استعماری.
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ج .خوشگذرانی و عیاشی شاهان قاجار از طریق تهی کردن کیسه خزانه است :
«حرکت حاج ش��یخ فضلاهلل خیلی امر آقایان را ق��وت داد .چه مراتب
کشور و استقراض های خارجی.
علمیۀ او از دیگران بهتر و س��لوکش نسبت به طالب و اهل علم از دیگران
د .وجود ناامنی و هرج و مرج در کشور به دلیل ناکارآمدی قاجارها.
خوش تر بود .عین الدوله از حرکت حاج ش��یخ فض��لاهلل ،بی اندازه ضعیف
ه .ظلم و ستم فراوان حکمرانان محلی در رابطه با مردم.
و .گسترش یافتن سلطه و نفوذ بیگانگان در سیاست ،اقتصاد و فرهنگ شد(».كرماني .)428 : ١٣٦٣ ،
علمای مهاجر طی تلگرافی به ش��اه اعالم کردند که خواهان تأس��یس
ایران.
در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه ،فرزند ناصرالدین شاه ،اعتراض ها و عدال��ت خانه ای مرکب از جمع��ی از وزرا دولت ،تجار ،علما ،عقال و فضال با
شورش های مردمی ،ش��دت بیشتری یافت .بویژه ،استبداد عین الدوله وزیر هدف «اصالح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسالم و احکام متقن شرع
ش��اه ،و اقدام��ات وی و دیگر حکمرانان قاجار در زمین��ۀ اهانت به طالب و مطاع» هستند(اعظام قدسی.)132 : 1342 ،
واقعی��ت مهم و غیر قابل انکاری که در تحلیل و تفس��یر حرکت علما
روحانیون و علما ،نادیده گرفتن مقدس��ات مذهبی مردم ،ظلم روز افزون آنها
نس��بت به اقش��ار مختلف مردم و ...موجب گردید تا علما در سال  1323ق .نباید آن را از نظر دور داشت این است که همه آنها معتقد به نامشروع بودن
(ع)
در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تحصن کنند .در این تحصن که به « مهاجرت «س��لطنت» به صورت کلی و حقانیت حاکمیت «نواب عام» امام معصوم
صغری» معروف ش��د و در رأس آن آیتاهلل سید محمد طباطبایی وآيتاهلل بودند ،اما از س��وي ديگر ،امكان اجتماعي تحقق حكومت مشروع و ايده آل
س��ید عبداهلل بهبهانی قرار داش��تند ،متجاوز از دو هزار نفر از علما و طالب در ميان نبود:
«مرحل��ه پیش از کودتای رضاخان ،در آن وقت طوری بوده اس��ت که
گرد آمدند .مهمترین مطالب��ات متحصنین عبارت بود از رعایت حریم علما،
تأسیس عدالت خانه در سراسر کشور ،اجرای قانون اسالم و عزل عالء الدوله ایرانی ها و مس��لمین نمی توانس��تند طرح حکومت اسالمی را بدهند ،از این
جهت برای تقلیل ظلم اس��تبدادهای قاجار و پیش از قاجار ،بر این شدند که
از حکمرانی تهران.
پس از آن که شاه شرایط علما را پذیرفت ،تحصن پایان یافت .مهاجرین قوانین وضع ش��ود و سلطنت به صورت مش��روطه درآید(».موسوی خمینی،
در عریضه ای خطاب به ش��اه که در روز آخر تحصن نگاش��تند ،بر ضرورت .)429 : 1377
شاه در مقابل علما  ،تسلیم شد و دستور به تأسیس عدالت خانه داد .علما
اجرای «قانون معدلت اسالمی بر طبق مذهب شیعه جعفریه در تمام اقطار و
بالد مملکت ایران» تأکید کردند(کرمانی  .)302 : 1363 ،اما در مقابل ،عین نیز به درخواست شاه به تهران بازگشتند .هنگامی که علما رهسپار قم شدند،
الدوله به جز عزل عالء الدوله ،به هیچ یک از خواسته های متحصنین عمل عده ای از تجار نیز به س��فارت انگلیس پناهنده شدند .پس از این ،جمعی از
نک��رد .حت��ی نامه ها و دیدارها و پیگیری های علما نیز تأثیری از خود به جا طالب و سایر اقشار مردم نیز به جمع آنها اضافه شدند .مطالبه این جماعت
نگذاشت .آیتاهلل طباطبایی در واکنش به این بي اعتنايي و كارشكني ،نامه نیز در آغاز همچون متحصنین قم بود(کرمانی ،)434 :1363 ،اما چندی بعد،
اعضای سفارت خانه انگلیس و فراماسونرها موفق شدنددرخواستمردمرااز«ع
ای به شخص شاه نگاشت و در آن تصریح کرد :
دالتخانه»به«مشروطه» تغییر بدهند(حسینیان،
«اعلی حضرت��ا! مملکت خ��راب ،رعیت
 .)44-41 :1385جالب این که جریان سفارت،
پریشان و گداس��ت .تعدی حکام و مأمورین بر
واقعیت مهم و غیر قابل انکاری که در
جریان مهاجرت را تحت الشعاع خود قرار داد و
مال و ج��ان رعیت دراز .ظلم حکام و مأمورین
تحلیل و تفسیر حرکت علما نباید آن
به تدریج ،رهبری روحانیت در رتبه دوم پس از
اندازه ندارد .از مال رعیت هرقدر میلشان اقتضا
را از نظر دور داشت این است که همه
آن قرار گرفت .سرانجام ،شاه تأسیس «مجلس»
کند می برند.قوه غضب و شهوتشان به هرچه
آنها معتقد به نامشروع بودن «سلطنت»
را پذیرفت و فرمان مشروطیت را در سال 1324
میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن
به صورت کلی و حقانیت حاکمیت
ق 1285/.ش.صادر کرد و تحصن در س��فارت
اطاعت می کنند ]...[ .حالت حالیه این مملکت
«نواب عام» امام معصوم(ع) بودند.
خانه پس از بیس��ت و پنج روز پایان یافت .هم
اگر اصالح نش��ود ،عن قریب این مملکت جزء
چنین با برکناری عین الدوله ،مشیرالدوله صدر
ممالک خارجه خواهد شد ]...[ .اعلیحضرتا! تمام
اعظم گردید(همان.)45-44 :
این مفاس��د را مجلس عدال��ت یعنی انجمنی
پس از برگزاری انتخابات« ،مجلس شورای
مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به
ملی» در همان س��ال آغاز ب��ه کار کرد .اولین
داد عامه مردم برسند ،شاه و گدا در آن مساوی
وظیفه این مجلس ،تدوین «قانون اساس��ی»
باشند برطرف ميكند(».همان .) 338 :
بود .در اینجا ب��ود که تقابل و رویارویی نظری
س��رانجام جدال ها و مناقشات ميان علما
ش��یخ فضلاهلل نوری با منور الفکرها و فرنگی
و حكومت به درگیریهای خیابانی کش��ید که
مآبان آغاز ش��د .پس از تدوین قانون اساس��ی،
ط��ی آنها ،تع��دادی از ط�لاب و روحانیون به
به دلیل وجود برخی ضعف ها و کاس��تی ها در
شهادت رسیدند(کسروی .)100 :1357 ،در این
آن ،کمیسیون متمم قانون اساسی شکل گرفت
تظاهرات ،مجتهد طراز اول تهران ،آیتاهلل شیخ
که از جمله حضرات آیات طباطبایی ،بهبهانی و
فضلاهلل نوری نیز ش��رکت داش��ت .این ماجرا
نوری در آن حضور داشتند .در حالي كه فرنگی
س��بب گردید علم��ا از تهران ب��ه قم مهاجرت
مآب��ان به دنبال مبهم باق��ی ماندن مفاهیم و
کنند .این مهاجرت« ،مهاجرت کبری» خوانده
مقوالت بنیادی مشروطیت همچون «آزادی»،
می ش��ود .ش��یخ فضلاهلل نیز در پی سایر علما
«مساوات»« ،حوزه تقنین»« ،منابع تقنین» و...
 ،بی درنگ به قم مهاجرت کرد ،اما گفته ش��ده
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اما ش��یخ بر عقیده خود پای فشاری کرد(محیط
بودند ،بهبهانی و طباطبایی نیز اصراری بر روشن
مافی .)343 :1363 ،ایش��ان در این مذاکرات بر
شدن مفاهیم یاد شده نداشتند اما از آن سو ،شیخ
ضرورت مش��روعه بودن مش��روطه ،قرار داشتن
فض��لاهلل خواهان وضوح و ش��فاف س��ازی این
قوانین و آزادی و مس��اوات در چارچوب شریعت
مفاهیم بود .در واقع باید گفت :
اس�لام ،ضرورت مس��لمان بودن وکالء و اخراج
«اگر راس��تی را خواهی��م این علمای نجف
برخ��ی از منورالفکره��ا و المذهب ها از مجلس
و دو س��ید و کس��ان دیگر از علما که پافش��اری
تأکی��د کرد(ترکمان .) 213-209 :1363 ،پس از
در مش��روطه خواهی می نمودند ،معنی درس��ت
توگو  ،این سخنان میان شیخ
نافرجام ماندن گف 
مش��روطه و نتیجه رواج قانون ه��ای اروپایی را
و بهبهانی مبادله شد:
نمی دانستند و از ناس��ازگاری بسیار آشکار میان
«مرحوم ش��یخ فرمود  :جناب آقا! اگر از من
مش��روطه و کیش ش��یعی آگاهی درس��تی نمی
می شنوی ش��ما اینجا بمانید .سه مرتبه فرمود:
داشتند(».کسروی.)287 : 1357 ،
واهلل  ،وهلل ،وهلل مسلم بدانید که هم مرا می کشند
در همین زمان بود که روش��نفکران غربگرا،
وهم تو را .اینجا بمانید تا یک مجلس شورای ملی
دریافتند که ش��یخ فضلاهلل ،مانع اصلی در مسیر
اس�لامی درست کنیم واز این کفریات جلوگیری
وص��ول آنه��ا به اهداف ش��ان اس��ت .از این رو،
در حالي كه فرنگی مآبان به
کنیم .سید گفت :نخیر ،چنین نیست .شیخ گفت:
اق��دام به اته��ام پراکنی علی��ه او کردند ،از جمله
دنبال مبهم باقی ماندن مفاهیم
اکنون باش��د تا معلوم ش��ما خواهد شد(».همان :
ش��ایعه کردند که وی از دربار پ��ول گرفته تا در
و مقوالت بنیادی مشروطیت
.) 325
مقابل مشروطیت بایس��تد و یا این که در جست
همچون «آزادی»« ،مساوات»،
موجب ش��گفتی س��ت که پیش بینی شیخ
و جوی دس��تیابی به ریاس��ت بر مجلس است .از
«حوزه تقنین»« ،منابع تقنین» و...
دقیق ًا واقع شد و بهبهانی یک سال بعد از شهادت
سوی دیگر ،روزنامه ها و جراید وابسته به جریان
بودند ،بهبهانی و طباطبایی نیز
شیخ ،در پی حملۀ شبانۀ مجاهدین مشروطه طلب
مشروطه خواهی نیز ،مقاالت گوناگونی را بر ضد
اصراری بر روشن شدن مفاهیم یاد
به خانه اش ،به قتل رس��ید! ترور وی به دس��ت
باورها و احکام و مقدسات دینی درج میکردند.
شده نداشتند اما از آن سو ،شیخ
همان کسانی صورت گرفت که او در مقابل شیخ
شیخ شهید در واکنش به مقاومت کمیسیون
فضلاهلل خواهان وضوح و شفاف
از آنها دفاع کرد! (ملک زاده .)1335 : 1373 ،
متمم قانون اساس��ی ،اصل پیشنهادی خود را که
سازی این مفاهیم بود.
مشروطه خواهان دین ستیز شیخ فضلاهلل را
درب��اره نظارت جمعی از مجته��دان بر مصوبات
متهم کردند که با تحریک و کمک مالی شاه اقدام
مجل��س بود منتش��ر کرد تا کمیس��یون مجبور
به پذیرش آن گردد .وی توانس��ت نظر مراج��ع نجف را (آیات عظام آخوند به تحصن کرد ،درحالی که سفیر انگلیس در ایران  -که خود یکی از مخالفان
خراس��انی ،مازندرانی و یزدی) را به اصل پیشنهادی خود جلب نماید .از این سرسخت شیخ بود  -در گزارش خود تصریح کرده است:
«در مورد ش��یخ فضلاهلل ،شاه را متهم می کنند که او را تشویق نموده
رو ،آنها در مقابل مقاومت مجلس ،از طرح شیخ دفاع کردند (کسروی:1357 ،
 381و )411و ط��ی نام��ه ای به مجلس اعالم کردن��د که این ماده «از اهم اس��ت که به این کار دست بزند .این حرف به کلی بی اساس است .شیخ در
مواد الزم وحافظ اسالمیت این اساس است»(رضوانی 47 :1362 ،همچنين نتیجه مجادالت خودش با علمای همطراز خود بس��ت نشس��ته است .این
«بررس��ي نهضت مشروطه» رسول جعفريان) .س��رانجام ،این اصل (اصل موضوع ارتباطی با شاه ندارد(».معاصر.) 368 : 1343 ،
فرنگی مآبان توانس��تند با س��خنان واژگونه و تحریف آلود خود ،آخوند
دوم متمم قانون اساسی) در مجلس پس از کارشکنیهای متعدد و با اعمال
تغییراتی در س��ال  1325ق .به تصویب رسید .نمایندگان تجددخواه از قبیل خراس��انی و مازندرانی را نسبت به شیخ بدبین ساخته و آنها را با خود همراه
س��ید حسن تقیزاده ،سنگ اندازیها و مانع تراش��یهای بسیار در این باره نمایند(حس��ینیان .)66 : 1385 ،در مقابل آیت اهلل سید محمد کاظم یزدی،
کردند(كسروي .)318 :١٣٥٧ ،البته شیخ فضلاهلل با تغییرات اعمال شده در مرجع دیگر نجف ،تا پایان مواضعی همسو با شیخ فضلاهلل داشت و حتی در
برابر تهدید ش��دن به مرگ از سوی مشروطه خواهان نیز ،حاضر نشد قانون
اصل پیشنهادی موافق نبود .
عالوه بر اين ،پس از مدتی ،حمالت و تهاجمات به ش��یخ و هوادارانش اساس��ی را تأیید کند(رضوانی .)38 : 1٣٦٢ ،سرانجام تحصن خاتمه یافت و
عالوه بر ترور شخصیت و جنگ روانی ،شکل فیزیکی و خشونت رفتاری نیز شيخ در سال  1325ق .به تهران مراجعت کرد .با وجود این ،هتاکی و اتهام
به خود گرفت؛ به طوری که در چندین مورد ،ایادی منورالفکرها و مشروطه پراکنی جراید برضد احکام و مقدسات اسالم و ترور شخصیت شیخ فضلاهلل
خواهان سکوالر ،به مجالس شیخ حمله کردند .آیت اهلل نوری به منظور ابالغ همچنان ادامه یافت .در این هنگام ،ش��یخ فضلاهلل در اثر فشارهاي سياسي
نظرات و آراء خود به مردم و جلوگیری از کش��ته ش��دن هوادارانش ،به حرم و حمالت تبليغاتي روش��نفکران و مش��روطه خواهان غربگرا ،خانه نشین و
حضرت عبدالعظیم(ع) پناه برد و در آنجا تحصن کرد .در طول مدت تحصن ،او منزوی شد.
محمد علی شاه که پس از مرگ پدرش مظفرالدین شاه در سال 1324
از منبر و انتشار روزنامه ای با عنوان «الیحه» در راستای روشنگری و مقابله
با نقشههاي شوم شرع ستیزان فرنگی مآب بهره برد .همچنین برخی از علما ق 1285 /.ش .ب��ه قدرت رس��یده بود ،اگرچه در زمان پدرش با مش��روطه
و مجتهدین نیز به شیخ پیوستند و متحصن شدند(حسینیان .)61-60 :1385 ،خواهان همراهی کرده بود ،اما پس از پادش��اهی ،محدود ش��دن اختیارات از
چندي بعد ،آقایان طباطبایی و بهبهانی برای منصرف کردن شیخ فضلاهلل از سوی مشروطه خواهان برای او ناخوشایند بود .از سوی دیگر ،برخی از جراید
ادامه تحصن و اظهار مخالفت ،راهی حرم شدند و با وی به مذاکره نشستند ،و لوایح وابس��ته به مشروطه خواهان ،شخص ش��اه را بارها مورد اهانت قرار
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دادند .عالوه بر این ،در س��ال  1325ق ، .اتابک اعظم را جلوی مجلس ترور
کردند .حتی نقش��ه ترور شاه نیز طراحی شد و به اجرا درآمد اما نافرجام ماند
و ش��اه جان س��الم به در برد .س��رانجام ،شاه به خش��م آمد و در سال 1326
ق1287/.ش ،مجلس را به توپ بس��ت و به این ترتیب ،مجلس مش��روطه
خواهان منحل گردید و دوران «استبداد صغیر» آغاز شد .چندی بعد در سال
13٢٧ق1288 /.ش .تهران به اشغال مشروطه خواهان درآمد و دوباره مجلس
افتتاح شد.
در حال��ی که احتمال محاکمه ش��یخ فض��لاهلل در ش��رایط جدید می
رفت ،نماینده اي از س��فارت روس به منزل ش��یخ آمد و ایشان را دعوت به
پناهنده ش��دن در س��فارتخانه کرد ،اما «حاج ش��یخ جواب داد که اسالم زیر
بی��رق کفر نخواهد رفت .گفت :خطر جانی دارد .ش��یخ گفت :زهی ش��رافت
و آرزومند(».اعظ��ام قدس��ی .)254 :1342 ،وی در مقابل فرد دیگری که به
ایش��ان پیشنهاد پناهندگی به س��فارت کرده بود ،به یک بیرق خارجی اشاره
نموده و گفته بود«:این را فرس��تاده اند که من باالی خانه ام بزنم و در امان
باشم ،اما رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسالم سفید
کرده ام حاال بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟!»(ترکمان.) 283 : 1363 ،
فاتحان تهران ،تصمیم به اعدام ش��یخ فضلاهلل گرفتن��د .از این رو ،در
س��ال  1327ق ،ش��بانه ایشان را دس��تگیر و در نظمیه زندانی کردند و پس
از یک محاکمه نمایش��ی به دادستانی یک روحانی نمای فراماسونر (ر  .ك:
فراموشخانه و فراماس��ونري در ايران اسمائيل رائين و تاريخ بيداري ايرانيان
ناظماالسالم كرماني) به نام ش��یخ ابراهیم زنجانی ،وی را به اعدام محکوم
کردن��د .ایش��ان در دادگاه ،با صالبت و ایمان قاط��ع ،از نظرات انتقادي خود
دربارة مشروطیت سكوالر دفاع ،و فرمانده شهربانی و دادستان را تحقیر کرد.
س��رانجام ،این عالم مظلوم را در  13رجب  1327ق .در میدان توپخانه و در
میان انبوه مشروطه خواهان مسرور به دار آویختند و حتی به اشکال مختلف،
به جنازه این عالم دینی و مجتهد طراز اول ،اهانت و بی احترامی کردند!
امام خمینی درباره به ش��هادت رسیدن این شخصیت عظیم القدر گفته
اند:
«مرحوم ش��یخ فضلاهلل ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد؛ قوانین
باید قوانین اسالم باشد .اگر همان وقت که ایشان این را فرمود و متمم قانون
اساسی هم از کوشش ایشان بود ،مخالفین ،خارجی ها که یک چنین قدرتی را
در روحانیت می دیدند کاری کردند در ایران که شیخ فضلاهلل مجاهد مجتهد
دارای مقامات عالیه را یک دادگاه درس��ت کردند و یک نفر منحرف روحانی
نما او را محاکمه کرد و در میدان توپخانه ،شیخ فضلاهلل را در حضور جمعیت
به دار کشیدند(».موسوی خمینی13٧٨،پ.) 358 :

فصل دوم:
نظریة سیاسی شیخ فضلاهلل نوری در
تقابل با مشروطیت سکوالر

 - 1مجلس و قانونگذاری
ش��یخ فضلاهلل نوری در کتاب «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» ،تفسیر
خود را درباره قانون و قانونگذاری از نظرگاه اسالم ،به صورت دقیق و شفاف
مطرح ساخته است .او در ابتدا ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون در زندگی
اجتماعی نوع انسان« ،قانون الهی» را برترین قانون دانسته است:
«اگرچه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون
داخل باش��ند و بر طبق آن عمل نمودند ،امور آنها به اس��تعداد قابلیت قانون
شان منظم شد ،ولی بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین ،قانون
الهی است و این مطلب از برای مسلم ،محتاج به دلیل نیست و بحمداهلل ما
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طایفه امامیه ،بهتر و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم؛ چون که این
قانونی اس��ت وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم
انبی��اء اش و وح��ی فرموده که " الیوم اکملت لک��م دینکم و اتممت علیکم
نعمتی"(».ترکمان.) 5٦ :1362 ،
وی گس��ترة قانون اله��ی را فراتر از «عبادیات» معرفی ک��رده و آن را
متضمن «احکام سیاس��ی و اجتماعی» برش��مرده اس��ت و نتیجه گرفته که
مسلمین نیازمند «جعل قانون» نیستند:
«این قانون الهی ما ،مخصوص به عبادات نیست ،بلکه حکم جمیع مواد
سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست ،حتی ارش الخدش .لذا ما ابداً محتاج
به جعل قانون نخواهیم بود(».همان.)57-56 :
عالوه بر این ،ش��یخ شهید با اس��تناد به برهان «علم مطلق الهی» نیز،
جعل قانون را روا ندانسته و آن را مالزم با انکار نبوت قلمداد نموده است:
«ماها باید بر حسب اعتقاد اسالمی ،نظم معاش خود را قسمی بخواهیم
که امر معاد ما را مختل نکند و البد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون
الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین است؛ یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است.
اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن است و صحیح است جماعاتی از عقال
و حکما و سیاسیون جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند که جامع این
دو جهت باش��د و موافق رضای خالق هم باش��د ،البد آن کس از ربقه اسالم
خارج خواهد بود؛ چون اس�لام بدون اقرار به نبوت محقق نیس��ت و اقرار به
نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیس��ت و دلیل بر نبوت ،سوای احتیاج ما به
چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد و اگر خود را قادر بر آن
بدانیم ،پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت(».همان.)57 :
ایشان در ادامه ،تصریح کرده که «مقتضیات عصر» نمی تواند به تغییر
یا تکمیل قوانین اسالم منجر گردد؛ زیرا در این صورت« ،خاتمیت» و «کمال
دین» مورد تردید قرار می گیرد:
«اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر ،تغییر دهنده بعض مواد
آن قانون الهی اس��ت یا مکمل آن اس��ت ،چنین کس هم از عقاید اسالمی
خارج است؛ به جهت آن که پیغمبر(ص) ما خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین
است .خاتم آن کسی است که آن چه مقتضای صالح حال عباد است الی یوم
الصور ،به س��وی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد .پس بالبدیهه
چنین اعتقاد ،کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار
خاتمیت به حکم قانون الهی ،کفر است(».همان .)57 :
جعل قانون امری اس��ت که تنها از ناحیه خداوند و به واسطه پیامبران
تش��ریعی انج��ام می پذیرد و صورت��ی غیر از این ،مورد تأیید ش��رع مقدس
نیست:
«پ��س جعل قان��ون ک ً
ال ام بعض ًا منافات با اس�لام دارد و این کار ،کار
پیغمبری س��ت ،لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین کار بود،بعض از
احکام پیغمبر سابق را امضا می فرمود و بعضی را تغییر میداد تا آنجا که خاتم
انبیاء صلی اهلل و علیه و آله مبعوث ش��د و دین خدا را کام ً
ال بیان فرمود .لذا
او خاتم انبیاس��ت و قانون الهی که او آورد دیگر نقص نخواهد داشت  ،حتی
نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم(».همان .)58-57 :
البت��ه وی تذکر می دهد که تعيين دس��تورالعمل ها و بخش نامه های
حکومتی براي تنظيم اعمال مامورين دولت از این حکم مس��تثنی اس��ت و
مش��مول ممنوعیت جعل قانون واقع نمی شود ،به شرط آن كه هم در حوزه
«صغرويات» باشد و هم مشتمل بر منكري نباشد:
«اگر کس��ی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطی مقرر کند،
منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست ،ربطی به احدی ندارد ،مگر
آن که مشتمل بر منکری باشد که در این صورت ،با اجتماع شرایط ،مورد نهی
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از منکر است از روی قانون الهی .و لذلک اگر سلطان اسالم اراده فرماید که
دستورالعملی به جهت عمل مأمورینش معین نماید که اهل مملکتش مورد
تعدیات اش��خاص مأمورین واقع نش��وند ،آن هم در صغرویات بسیار خوب
است؛ اهل و محل ولی امضاء و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج
اسالم ندارد(».همان.)58 :
پس از بیان این توضیح ها و استدالل ها ،آیت اهلل نوری ،مسأله تقنین
در مجلس مورد نظر مش��روطه خواهان را مورد کالبد ش��کافی قرار داده و
ش��قوق فرضی مختلف آن را به دقت استخراج كرده و کاویده و به هر یک
پاسخ داده است .ایشان در مجموع ،چهار معنا را برای تقنین در این مجلس
برشمرده است:
اول .جعل قانون از طریق رجوع به منابع غیر دینی.
دوم .جعل قانون از طریق رجوع به منابع دینی با تکیه بر استحسان.
سوم .جعل قانون در قلمرو صغرویات حکومتی.
چهارم .کشف (استنباط) قانون از طریق رجوع به منابع دینی چهارگانه.
وي اظهار داشته است:
«این دارالش��وری که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت
باطباع با اکثریت آراء تعیین قانون کنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود
چنان که این هیئت را مقننه می خواندند ،بی اش��کال تصدیق به صحت آن
مناف��ات با اقرار به نبوت و خاتمیت وکمال دین داش��ت .و اگر مقصود جعل
ترتیب قانون موافق ش��رع بود؛ او ًال آن که ابداً ربطی به آن جماعت نداشت
و بالکلی��ه از وظیف��ه آن هیئت خارج بود و ثانی ًا آن که عمل به استحس��ان
عقلی اس��ت و ح��رام .و اگر مقص��ود آنها تعیین قانونی ب��ود مخصوص به
صغرویات اعمال مأمورین دولت ،که ابداً ربطی به امور عامه که تکلم در آن
از مخصوصات ش��ارع است نداش��ت .پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و
تمسک به ذیل امضاء و انفاذ حجج اسالم چرا می زدند و مخالف آن را چرا
محاد و معاند با امام می خواندند؟! و اگر مقصود آنها تعیین قانون الهی و اجراء
و تقویت آن بود ،عوام و فرق مختلفه را چه مدخلیت در این امر بود و چرا از
آنها در امور عامه رأی می طلبیدند و چرا اس��می از دلیل شرعی از آن نمی
بردند و در صورت مخالفت هریک از آنها که اسم مطابقه می برد ،تعرض به
او می کردند؟!»(همان .)59-58 :
از نظر شیخ فضلاهلل ،مجلس مشروطه در پی قانونگذاری سکوالریستی
و مبتنی بر رأی اکثریت بود:
«حقیقت مش��روطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب
خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و این ها هیئت مقننه باشند و نظر به
مقتضیات عصر بکنند و قانونی مس��تق ً
ال مطابق با اکثر آراء بنویسند ،موافق
مقتضی عصر به عقول ناقصه خودش��ان ،بدون مالحظه موافقت و مخالفت
با شرع اطهر ،بلکه هرچه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون
مملکتی قرار بدهند ،مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون ،به دو اصل
میشوم که مساوات و حریت افراد سکنه مملکت است باشد(».همان.)64 :
از نظر امام خمینی نیز این صورت و معنا از مش��روطیت ،قابل جمع با
اسالم نیست:
«حکومت اس�لامی نه اس��تبدادی اس��ت و نه مطلقه ،بلکه مشروطه
است؛ البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین و آرای
اشخاص و اکثریت باشد(».موسوی خمینی.)٤٣ :13٨٧ ،
بر اساس نظر امام ،همان گونه که شیخ فضلاهلل نیز تصریح داشت ،این
امر بدان دلیل است که در اسالم« ،جعل قانون» منحصر به خداوند است:
«فرق اساس��ی حکومت اسالمی با حکومت های مشروطه سلطنتی و
جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به

قانونگذاری می پردازند ،در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم
به خداوند متعال اختصاص یافته اس��ت .ش��ارع مقدس اسالم ،یگانه قدرت
مقننه است(».همان .)٤٤ :
جالب است كه روشنفكري چون آخوندزاده با صراحت از تضاد مشروطه
غربي با اسالم سخن گفته است:
«ب��ه خيال ش��ما چنان مي رس��د كه گويا ب��ه امداد احكام ش��ريعت،
كونستيتوسيون [مشروطه] فرانسه را در مشرق زمين مجري مي توان داشت.
حاشا و كال ،بلكه محال و ممتنع است (».آخوندزاده.)١٠١ :١٣٥٥ ،
حتی آن گاه که مش��روطه خواهان اصل ض��رورت مطابقت مصوبات
مجلس را با قوانین ش��ریعت پذیرفتند ،باز هم ش��یخ شهید کار را تمام شده
نپنداش��ت ،بلکه با تیزبینی اعتقادي و هوش��مندی سياس��ي خاص خویش
دریاف��ت که این اصل در ذیل اصل دیگر قانون اساس��ی که بر متغیر بودن
تمامی مفاد و مواد قانون اساس��ی تصریح داش��ت قرار گرفته است ،حال آن
حاکمیت قوانین اسالمی باید به یک اصل ابدی و الیتغیر تبدیل گردد:
«اگ��ر در اساس��یه ،محض تدلیس از باب البدی نوش��تند باید موادش
مطابق باشد ولی باز در همان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است
و از آن جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثناء نکرده اند و به
حکم این ماده ،آن هم تغییر داده میشد به قوه جبریه قانون مشروطۀ مطلقه.
و حاال هم محض بستن دهان من و تو ،اسم شرع را به زبان می رانند و لذا
عملشان تمام ًا برخالف و فاسد بود(».ترکمان.)65-64 :1362 ،
اش��کال مهم دیگری که وی به مجلس مش��روطه گرفت این بود که
مجلس��یان به عنوان «وکیل مردم» قصد مداخل��ه در «امور عامه» را دارند،
حال آن که تصرف در «امور عامه» محتاج برخورداری از «والیت ش��رعی»
است نه «وكالت عرفي»! از این رو ،وارد شدن در این حوزه به معنای غصب
حق معصوم(ع) و نواب عام ایشان است:
«بر فرض که این اساس از برای جعل قانون جدید که کفر است نبود،
ول��ی البد بودند که تکلم کنند در ام��ور عامه؛ یعنی در اموری که مربوط به
تمام رعایای مملکت باشد ،بلکه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می
دانس��تند .با این وصف ،پس چرا به اعضای آن وکیل می گفتند؟! مگر نمی
دانید که در امور عامه ،وکالت صحیح نیست و این باب ،باب والیت شرعیه
است .یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس ،مخصوص است به امام
علیه السالم یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این
امور حرام است و غصب نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام علیهم السالم است.
آیا نش��نیدی که ائمه ما فرمودند در زمان غیبت ،فساد به حدی می رسد که
تکلم می کنند در امور عامه اشخاصی که حق تکلم در امور عامه را ندارند؟!
ای عزیز! مگر نمی دانی که اگر غیر اهل در این مسند نشست ،واجب است
منع آن از این شغل و حرام است حمایت او؟! مگر نمی دانی که این کار از غیر
نواب عام ،غصب حق محمد(ص) و آل محمد است؟!»(همان.)67 :
از این رو ،مجتهد طراز اول تهران نتیجه گرفت که «این عده قلیل به
تدلیس و تلبیس می خواستند که قانون و دین اسالم را تغییر بدهند(».همان،
ص .)62ایشان اعتراض کرد که «اگر مقصود حفظ شرع بود نمی گفتند که
مشروطه محبوب ماست ،نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته
شود؟!»(همان.)63 :
پس از تدوین قانون اساسی ،شیخ فضلاهلل که به درستی دریافته بود که
منورالفکرها در آن سوی لفظ مشروطه ،قصد دارند از طریق به کارگیری واژه
ها و مفاهیم دوپهلویی همچون آزادی و مساوات ،در خرمن احکام دین آتش
افکنند و «این اس��اس را به اندک زمانی به جائی خواهند رساند که به سبب
قوانین آن ،اسمی و رسمی از اسالم باقی نماند»(همان ،)٦٠ :اصل پیشنهادی
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سرنوشت سازی را مطرح س��اخت كه با مقاومت مشروطه خواهان سكوالر
مواجه شد .این اصل با تغييراتي در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا به
نظام نامه اساسی ملحق شود:
«معین است که تش��خیص موارد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه
مجلس شورای ملی با قواعد اسالمیه ،در عهده علمای اعالم(ادام اهلل برکات
وجوهم) بوده و هست .لذا مقرر است در هر عصری از اعصار ،انجمنی از طراز
اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را
قبل از تأس��یس ،در آن انجمن علمی به دقت مالحظه و مذاکره نمایند .اگر
آنچه وضع ش��ده مخالف با احکام شرعیه باشد ،عنوان قانونیت پیدا نخواهد
کرد و امر انجمن علمی در این باب ،مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییر
پذیر نخواهد بود(».همان.) 378-377 :
مجلسیان شرط کردند که اعضای هیئت یاد شده را خود نمایندگان از
میان پیشنهادات مراجع انتخاب کنند .شیخ شهید ،این شرط را نپذیرفت و در
یکی از شماره های روزنامه خود که در تاریخ هجدهم جمادی الثانی 1325
ق .منتشر شد تأکید کرد که باید:
«فصل دائر بر مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت
هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شوری به همان عبارت که
همگی نوشته ایم بر فصول نظام نامه افزوده شود و هم مجلس شوری را به
هی��چ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و
اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت ،کلیه با علماء مقلدین
هر عصر است ال غیر(».همان.)268-267 :
شاید بتوان گفت که این تأکید شیخ فضلاهلل
به دو دلیل بود (حسینیان:)99 :1385 ،
فرنگی مآبان توانستند با سخنان
اول .مس��تقل ن��گاه داش��تن هیئ��ت ناظر از
واژگونه و تحریف آلود خود،
نمایندگان مجلس به منظور تقويت امكان تصميم
آخوند خراسانی و مازندرانی را
گيري قاطع و وام دار نبودن آنها.
نسبت به شیخ بدبین ساخته و
دوم .مش��روعیت بخشیدن به قوانین از طریق
آنها را با خود همراه نمایند .در
تنفیذ مراجع كه با انتخاب شدن اعضاي هيئت ناظر
مقابل آیت اهلل سید محمد کاظم
از سوي آنها محقق مي گردد.
یزدی ،مرجع دیگر نجف ،تا پایان
افزون بر این ،به منظور شفاف سازی بیشتر و
مواضعی همسو با شیخ فضلاهلل
سلب نمودن امکان سوء تفسیراز قانون اساسی ،وی
داشت و حتی در برابر تهدید
تأکید کرد که «در نظام نامه اساسی مجلس ،بعد از
شدن به مرگ از سوی مشروطه
لفظ مشروطه ،لفظ مشروعه نوشته شود»(ترکمان،
خواهان نیز ،حاضر نشد قانون
.)267 :1362
اساسی را تأیید کند.
مش��روطه خواه��ان فرنگ��ی م��آب در مقابل
روشنگری های اعتقادی شیخ فضلاهلل نوری ،از آن
جا که منافع و آمال ش��یطانی خویش را در معرض
خطر و نابودی می دیدند و می دانستند که اگر مراجع
و علما دریابند که آنها اهداف سکوالریس��تی و ضد
دینی در سر می پرورانند دیگر امکان بقا و جایابی در
قدرت سیاسی نخواهد داشت ،جنگ روانی وسیعی
را علیه وی تدارک دیدند و در جراید و شب نامه ها
و انجمن ها و اجتماع ها  ،شیخ را منکر اصل مجلس
شورای ملی معرفی کردند .شیخ مظلوم ،بارها و بارها
لب به سخن گشود و تصریح کرد که تضادش نه با
اصل مجلس ،که با غربزدگان و المذهبانی ست که
مجلس را به تصرف خود درآورده و قلم و زبان شان
در راستای اضمحالل اسالم به جریان افتاده است.
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از جمله ،می توان به نطق وی در جمع مهاجران در حرم حضرت عبدالعظی م
اشاره کرد که در تاریخ  12جمادی الثانیه  1326ق .در روزنامهاش درج شده
است:
«من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم  ،بلکه من مدخلیت
خود را در تأس��یس این اس��اس ،بیش از همه کس می دانم؛ زیرا که علماء
بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و س��ایر ممالک هستند ،هیچ یک همراه
نبودند و همه را به اقامه دالیل و براهین ،من همراه کردم .از خود آن آقایان
عظام می توانید این مطلب را جویا شوید .االن هم من همان هستم که بودم.
تغییر در مقصد و تجددی در رأی من به هم نرسیده است .صریح ًا می گویم
همه بشنوید و به غائبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می
خواهم که عموم مس��لمانان آن را می خواهند؛ به این معنی که البته عموم
مسلمانان مجلسی را می خواهند که اساسش بر اسالمیت باشد و بر خالف
قرآن و برخالف ش��ریعت محمدی(ص) و برخ�لاف مذهب مقدس جعفری،
قانونی نگذارد .اختالف میانه ما و المذهب هاس��ت که منکر اس�لامیت ،و
دش��من دین حنیف هس��تند؛ چه بابیه مزدکی مذهب و چه طبیعیه فرنگی
مش��رب .طرف من و کافه مس��لمین ،این ها واقع ش��ده اند و شب و روز در
تالش و تک و دو هستند که بر مسلمان ها این فقره را مشتبه کنند و نگذارند
که مردم ملتفت و متنبه شوند که من و آنها ،همگی هم رأی و همراه هستیم
و اختالفی نداریم(».همان.)245 246- :
(ع)

 - 2آزادی
شیخ فضلاهلل ،تفس��یر و معنایی از آزادی که
مقید به قوانین و احکام اسالمی نباشد و مرز و حریم
ش��ریعت را درنوردد ،نپذیرفت��ه و این گونه آزادی و
حریت را ،مقبول مشروطه خواهان سكوالر و حاکم
بر فضای اجتماعی و سیاس��ی آن هنگام دانس��ته
اس��ت .وی با بیان این که «قوام اسالم به عبودیت
است نه به آزادی»(ترکمان ،)59 :1362 ،در تقبیح و
نکوهش مفاسد و منکرات مترتب بر آزادی فارغ از
ضوابط اسالمی چنین نگاشته است:
«مگر نمی دانی که آزادی قلم و زبان از جهات
کثیره ،منافی با قانون الهی اس��ت؟! مگر نمی دانی
فائده آن ،آن است که بتوانند فرق مالحده و زنادقه،
نش��ر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و
س��ب مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاء شبهات
در قلوب صافیه بیچاره بنمایند؟! [ ]...کدام جریده
نوشته شد که مشتمل بر طعن به اسالم و اسالمیان
نبود؟!»(همان .)60 :
ایشان سپس به مصادیق اجتماعی حاکمیت
آزادی غربی و اباحه گري در آن مقطع زمانی اشاره
کرده است:
«اگر اعطاء حریت نش��ده ب��ود آن خبیث در
محضر عمومی این هم��ه انکار ضروری نمی کرد
[ ]...وآن ملح��د نم��ی گفت که قان��ون مثل قرآن
محترم اس��ت و آن بی دین در جریده نمی نوشت
که باید عمل به قرآن کنیم و امروز این قانون قرآن
ماست و مجلس کعبه و باید در حال احتضار ،پا را به
سوی آن بکشند! خدا دهانت را بشکند! و اگر حریت
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نبود [ ]...احترام س��ید و موالی ما ابوالفضل آن مظهر ورع امیرالمؤمنین(ع) را
نگاه می داش��تند و شرافت تربت را غنیمت می شمردند وتشیع را فخر خود
می دانستند ،نه آن که انکار او را در جراید خود بنمایند و مسالک طالب اوف
که طریق اضمحالل تش��یع را نوشته به اعلی قیمت بخرند! اگر حریت نبود
آن خبیث نمی نوشت که قانون قرآن ،امروز ما را کافی نیست ،باید سی هزار
حک��م جعل کنی��م تا اداره امروز ما را کافی باش��د! اگر حریت نبود این همه
منکرات در معابر شایع نمی شد!»(همان.)61 :
ایش��ان به درس��تی مش��روطه خواهان را مورد اتهام قرارداد که «چرا
این همه جرائد پر از کفر را که س��بب تضعیف عقاید مسلمین بود منع نمی
کردند؟!»(همان.)64 :
روزنامه ش��یخ فض��لاهلل در تاریخ هجدهم جمادی الثانی��ه  1325ق،.
بخش��ی از کفریات و منکرات مندرج در روزنامه ها و شب نامه ها یا رایج در
مناب��ر و محافل در دوره پس از افتتاح مجلس را نقل کرده که تأمل در آنها،
آش��کارا ما را به سوی این نتیجه سوق می دهد که آزادیخواهان و مشروطه
طلبان فرنگی مآب ،به واقع در پی برچیدن بساط شریعت اسالم و اضمحالل
معارف و احکام آن بودند(همان:)264-262 :
الف« .آن قوانینی که به مقتضای یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده
شده است ،باید همه را با اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت».
ب« .امروز در فرنگستان ،فیلسوف ها هستند؛ خیلی از انبیاء و مرسلین
آگاه تر و دانا تر و بزرگ تر».
ج« .مردم بی تربیت ایران ،س��الی بیست کرور تومان می برند و قدری
آب می آورند که زمزم است و قدری خاک که تربت است».
د« .اگر این مردم  ،وحشی و بربر نبودند این همه گوسفند و گاو و شتر
در عید قربان نمی کش��تند و قیمت آن را صرف پل سازی و راه پردازی می

کردند».
ه« .تمام ملل زمین باید در حقوق ،مس��اوی بوده؛ ذمی و مس��لم ،خون
شان متکافو باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و بگیرند».
و« .الوهیت خدا ،مشروطه است»
ز« .اباحه مسکرات»
ح« .اشاعه فاحشه خانه ها»
ط« .حضرت حجت ابن الحسن(عج) را امام موهوم می خواندند»
ک« .صفحات مش��تمل بر اس��م جالله و آیات س��ماویه را در صحن
مجلس شوری دریدن و پاشیدن»
در نظام نامه اساسی نیز فقرات و موادی وجود داشت که شیخ فضلاهلل
آنها را مغایر با شریعت اسالم قلمداد کرد .بدین سبب اعالم نمود:
«چون نظام نامه اساسی مجلس را از روی قانون های خارج مذهب ما
نوشته اند ،محض مالحظه مشروعیت و حفظ اسالمیت آن ،پاره تصرفات در
بعضی فصول با حضور همگی حجج اسالمیه شده است .باید آن فصول نیز
به همان اصالحات و تصحیحاتی که همگی فرموده اند مندرج شود(».همان:
.)268
به عنوان مثال ،وی به این عبارت مندرج در نظام نامه اساس��ی اش��اره
کرد که «مطبوعات مطلق ًا آزاد است» .ایشان بر این باور بود که این قانون با
شریعت ما نمی سازد زیرا در اسالم ،نشر کتب ضالل ،اشاعه فحشا ،غیبت،
تهمت ،سب علماء اسالم و  ...حرام است(همان.)268 :
امام خمینی نیز همچون ش��یخ فضلاهلل بر این باور بودند که «آزادی
این نیست که قلم بردارید و هرچه دلتان می خواهد بنویسید ،ولو برضد اسالم
باشد»(موسوی خمینی 1٣٧٨ ،ب )١١٩ :و «آزادي به شكل غربي آن موجب
تباهي جوانان و دختران و پس��ران مي شود كه از نظر عقل ،محكوم است»
(موسوي خميني ١٣٧٨ ،ت.) ٤٣٥ :
 - 3مساوات
در کنار آزادی ،ش��عار و مطالبه دیگر مش��روطه خواهان ،مس��اوات
و برابری بود .ش��یخ ش��هید ،مس��اوات و برابری را آن گونه که مشروطه
خواهان تعبیر و معنا می کردند ،منافی قوانین اسالم قلمداد می کرد؛ زیرا
معتق��د بود ک��ه «بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات اس��ت نه به
مساوات»(ترکمان .)59 :1362 ،وی در اثبات مدعای خود نوشته است:
«مگر نمی دانی که الزمه مس��اوات در حقوق از جمله آن اس��ت که
ف��رق ضال��ه و مضله و طایفه امامیه ،نهج واحد محترم باش��ند و حال آن
که حکم ضال یعنی مرتد ،به قانون الهی آن اس��ت که قتل ش��ان واجب
اس��ت و زن ش��ان به این است و مال شان منتقل می شود به مسلمین از
وارثشان(».همان.)59 :
به راستی اگر مشروطه خواهان ،مخالفتی با احکام مبین اسالم نداشتند
برداشتی غربی از مساوات مطرح نمی کردند و اختالفاتی که در قانون الهی
نسبت به اصناف مخلوق لحاظ شده است را نادیده نمیگرفتند.
 - 4خودی و غیر خودی
ش��یخ فضلاهلل نوری در کنار اشاره به لغزش ها و کج روی های یاد
شده مشروطه و مش��روطه خواهان ،به نفوذ جریان ها و عناصر فرهنگی
فرنگی مآب که تقید و تعهدی به اسالم ندارند نیز به شدت اعتراض کرد.
این اعتراض و اشکال در دو الیه قابل بررسی است .اول این که ،چرا باید
دولت انگلیس به ماجرای مش��روطیت راه یابد و هدایت آن را به دس��ت
گیرد؟! و چرا باید مس��لمین به س��فارتخانه این دولت که دولت کفر است

شماره / 292-293فروردین و اردیبهشت 1390

پناهنده شوند و از آن یاری بطلبند؟!
«اگر مقصود تقویت اسالم بود ،انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصود،
عم��ل به قرآن بود عوام را گول ن��داده ،پناه به کفر نمی بردند و آنها را یار و
معین و محل اس��رار خود قرار نمی دادند و حال آن که چند آیه در کالم اهلل
هس��ت که می فرماید کفار را ناصر و دوس��ت و محل اسرار خود قرار ندهید!
آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسالم شود و ملکم نصاری ،حامی
اسالم باشد؟!»(ترکمان.)63 :1362 ،
امام خمینی نیز از مداخله پنه��ان و منفعت جویانه انگلیس در ماجرای
مشروطه سخن گفته و اهداف آن را چنین برشمرده است:
«توطئه ای که دولت اس��تعماری انگلیس در آغاز مش��روطه کرد به دو
منظور بود :یکی که در همان موقع فاش شد این بود که نفوذ روسیه تزاری را
در ایران از بین ببرد و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی ،احکام اسالم
را از میدان عمل و اجرا خارج کند(».موسوی خمینی.)١٥ :138٧ ،
دیگر آن که چرا باید منورالفکرهای دین س��تیز و وابسته به دولت هاي
خارجی و گروههای ضاله و فاسدالعقیده ،در مجلس شورای ملی نفوذ کنند و
حتی فراتر از این ،قدرت برتر را در دست گیرند؟!
«اگر مقصودی حفظ حمای اسالم و مسلمین بود چرا عدلیه را مجمع
این اشخاص معلوم الحال کردند؟!»(ترکمان.)62 :1362 ،
«اگر بنای آن بر حفظ دولت اس�لام بود چرا یک عضوی از روس پول
میگرفت و دیگری از انگلیس؟!»(همان.)64 :
«اول کس��ی که در آن مجمع حاضر بود همان فرق ضاله بودند و جان
فش��انی آنها از همه زیادتر بود ،بلکه کار به جایی رس��انده بودند که در واقع،
اقوی عضو این اساس ،آنها بودند ]...[ .و در واقع بر اولوااللباب واضح بود که
اهل مجلس ،آلت منفعله این فرق بودند(».همان.)67 :
از ای��ن رو ،یکی از پیش��نهادات آیتاهلل نوری که س��خت بر آن تأکید
میکرد ،خروج این عده از مجلس و اختصاص فصلی در قانون اساسی برای
اجرای احکام اسالم درباره آنها بود :
«فصلی راجع به اجرا احکام ش��رعیه درباره فرقه بابیه و س��ایر زنادقه و
مالحده در نظام نامه اساسیه منظور و درج گردد(».همان.)268 :
البته این پیش��نهاد مورد قبول مراجع نجف نی��ز بود ،چنان كه آیت اهلل
آخوند خراس��انی و آیتاهلل مازندرانی در همان زمان نس��بت به نفوذ عناصر
غربگرای غیر مس��لمان در مجلس هش��دار دادند و طی نامه ای درخواست
کردند که مادهای برای رفع این خطر به قانون اساسی اضافه شود:
«و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت ،این موقع را برای نشر زندقه
و الحاد ،مغتنم و این اساس قدیم را بدنام نموده و الزم است ماده ابدیه دیگر
در رفع این زنادقه و اجراء احکام الهیه – عزاس��مه ـ بر آنها و عدم ش��یوع
منکرات درج شود تا [ ]...فرق ضاله مأیوس و اشکالی متولد نشود(».رضوانی،
.)4٧ :1362
البته هیچ یک از مراجع و علما در حد ش��یخ فضلاهلل نس��بت به نفوذ و
رسوخ گروهها و افراد منحرف و غربزده از خود حساسیت نشان ندادند و بر آن
پافشاری نکردند .حتی برخی از آنها در صف موافقان و توجیه گران مشروطه
خواهان آزادیخواه و غربگرا قرار گرفتند و دوراندیش��ی های ش��یخ را مذمت
نمودند .واقعیت این است که آنها خطرها و تهدیدهايي را كه مدت ها پيش
ش��يخ فضلاهلل دريافت  ،پس از ش��یخ به چشم خود دیدند و دریافتند .بعد از
آن که کسی چون سید حسن تقی زاده ،آشکارا نشان داد که در پی استحاله
احكام اس�لام و دین سوزی است و حتی در ترور آیت اهلل بهبهانی مشارکت
جست ،از سوی دو مرجع نجف متهم به افساد شد:
ً
«چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده که جدا تعقیب نموده است با
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اسالمیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر داعیان ثابت [ ]...قانون ًا و شرع ًا
منعزل است .منعش از دخول در مجلس ملی [ ]...واجب و تبعیدش از مملکت
ایران فوراً الزم و اندک مسامحه و تهاون ،حرام و دشمنی با صاحب شریعت
علیه السالم [است](».رائین.)11١ :1355 ،
حال آن که مراجع و علما از این واقعیت غافل بودند که جریان مشروطه
دیگر از قلمرو اختیار و هدایت آنها خارج شده و سمت و سوی دیگری یافته
و فتوای صریح آنها ،نه تنها به کام مش��روطه خواهان خوش نمی آید ،بلکه
اساس ًا مورد اعتنا قرار نمی گیرد:
«اطرافیان این دو روحانی در نجف و س��ران اعتدال در تهران پنداشتند
که با یک فتوا از نجف می توان هر کار را انجام داد .آنان می بایست از قتل
و تبعید نوری و آخوند زنجانی که از طرف دولت مشروطه به عمل آمد نتیجه
گیرند که احترام حریم روحانیت در دولت مش��روطه از عصر اس��تبداد کمتر
است .افسوس! ندانستند که نفوذ قفقاز و استانبول و پاریس در میان مشروطه
خواهان کمتر از نجف نیست(».مجتهدی.)162 :1357 ،
از سوی دیگر ،فتوای افساد تقی زاده ،دیگر اکنون به چه کاری می آمد؟!
حال که ش��یخ فضلاهلل به دار آویخته ش��د و بهبهانی در خانه اش به ضرب
گلوله مش��روطه خواهان به قتل رسید و جراید و مطبوعات ،هرچه خواستند
بر ضد احکام و معارف حقه اس�لام منتشر کردند ،روشن است که چندان اثر
سازنده و راهگشایی بر این فتوا و مواضعی از این دست مترتب نمی شد!
«اگر اخطارهای حاج شیخ ،جدی گرفته می شد ،روحانیت و مرجعیت،
پلی برای عبور روشنفکران غربگرا قرار نمی گرفت تا پس از بهره برداری و
بیخاصیت شدن ،تخریب شود(».حسینیان.)107 :13٨5 ،
همین جماعت آزادی خواه ،سید محمد طباطبایی را که از رهبران اصلی
مشروطه بود ،با تهدید خانه نشین کردند تا میدان برای یکه تازی آنها فراخ و
بی مانع شود .از این رو ،نقل شده که طباطبایی تا پایان عمر ،همواره از برپایی
مشروطیت اظهار پشیمانی می کرد(.همان.)107 :
در حقیقت ،بخش��ی از مراجع و علما در نهضت مشروطه ،چنین سیری
را پیمودند:
اول .ب��ه دس��تگیری رهبری اصل��ی و هدایت نهض��ت عدالت خواهی
اسالمی.
دوم .تبدیل شدن به اسباب و ابزار تحصیل اغراض فاسد منورالفکرهای
غربزده.
سوم .حذف و کنار زده شدن از متن تحوالت مشروطیت.
مرحله سوم پس از اس��تبداد صغير و افتتاح مجلس دوم در سال ١٣٢٧
ق ١٢٨٨/.ش ، .اندك اندك آغاز شد:
«روش��نفكران كه تا ديروز براي براندازي حكومت اس��تبدادي به نفوذ
كلمه روحانيون نياز داش��تند ،اينك هنگام اس��تقرار نظام مشروطه ،از قدرت
روزافزون آنان به وحش��ت افتادند و به چش��م ميديدند كه قدرت سياسي از
دست حكومت استبدادي به دست روحانيون مي افتد و اين را نمي توانستند
برتابند(».آجوداني.)١٢٦ :١٣٨٤ ،
نفوذ و کارشکنی های فرنگي مآبان سكوالر سبب گردید که مشروطه و
مجلس در راهی قرار گیرد و به سوی غایتی روان شود که مغایر با مطالبات
نخس��تین مراجع و علما بود .ثمرات و نتایج مش��روطه نیز آن شد که مراد و
مقصود فاعالن اصلي آن نبود :با کنار رفتن اس��تبداد قاجار ،اس��تبداد پهلوی
و شخص رضاخان اس��تقرار یافت که بسیار سیاه تر و فراگیرتر بود؛ استعمار
انگلیس و س��ایر دولت های بیگانه نه تنها ادامه یافت ،بلکه وسعت بیشتری
یافت؛ دولت های دس��ت نش��انده و مجالس فرمایشی ،مانع از تحقق واقعی
حاکمیت ملی ش��دند؛ هیئت مجتهدین ناظر بر مصوبات تنها در یک س��ال
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چالش كشيده نشد و با آنها معارضه نگرديد(عنايت.)٢٨٥ :١٣٨٠ ،

پایانی دور دوم مجلس به اجرا درآمد و س��پس برای همیش��ه به فراموش��ی
سپرده شد؛ احکام و قوانین اسالم در مواجهه با پروژه مدرنیزاسیون ،متروک
و مهجور ماند و. ...
نتیجه گیری  :نظریه انتقادی یا نظریه
ام��ام خمین��ی در تحلیل خود از ماجرای مش��روطیت و علل انحراف و توجیهی؟!
دگردیسی آن ،به نقش روشنفکران وابسته به غرب اشاره کرده و عملکرد آنها
همة «مراجع و علمای دینی» که نقش��ی فعال در جنبش مشروطیت
را در امتداد ضدیت با احکام اسالم تفسیر نموده است:
ایفا کردند ،مقاصد و انگیزه هایی اسالمی و الهی در ذهن خود پرورانده بودند.
قانون
و
بنویس��ند
قانون
«وقتی که می خواس��تند در اوایل مش��روطه،
آبش��خور نظری آنها در باب سیاست و عمل سیاسی ،یکسان بود .همه آنها
اساس��ی تدوین کنن��د؛ مجموعه حقوق��ی بلژیکی ها را از س��فارت بلژیک ب��ر این باور بودند که تنها حکومت ایده آل و مش��روع در دوران غیبت امام
قرض کردن��د و چند نفری ک��ه اینجا نمی
معصوم(ع) ،حکومت فقیهان و نواب عام است و سایر
خواهم اس��م ببرم ،قانون اساسی را از روی
اقسام و اشکال حکومتی ،نامشروع و طاغوتی است.
آن نوش��تند و نقایص آن را از مجموعههای
از س��وی دیگر ،آنان می دانستند که بر مبنای تفکر
حقوقی فرانسه و انگلیس ،به اصطالح ترمیم
سیاسی ش��یعی ،در زمانی که امکان محقق سازی
نمودن��د و برای گول زدن مل��ت ،بعضی از
این صورت از قدرت سیاس��ی وجود ن��دارد ،ناگزیر
احکام اسالم را ضمیمه کردند .اساس قوانین
باید به حداقل ها بس��نده ک��رد و در حد مقدورات و
را از آنها اقتب��اس کردند و به خورد ملت ما
امکانات ،مقدمات و اس��باب بس��ط عدالت و ارزش
دادند(».موسوی خمینی.)1٣ :1٣٨٧ ،
های اس�لامی را فراهم نمود .از این رو ،اگرچه آنها
ایشان نه تنها از سوء نیت آنها در روند
«س��لطنت» را مطلق ًا حکومتی غاصبانه و نامشروع
تدوین قانون اساسی سخن گفته ،بلکه معطل
می انگاش��تند ،ولی در عین حال ،مفس��ده مترتب
ماندن اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی
بر «س��لطنت مقیده» را بس��یار کمتر از «سلطنت
را نیز ناشی از خدعهگری و فریبکاری همین
مطلقه» م��ی یافتند .به این س��بب ،تالش کردند
جماعت دانسته است:
تا حکومت اس��تبدادی و خودکام��ه را در چارچوب
«از اول که مشروطه را این ها درست
عدال��ت و ضوابط دینی ،محصور س��اخته و قدری
در حالی که احتمال محاکمه شیخ
کردند این شیاطین که متوجه مسائل بودند،
از مظالم و مفاس��د آن بکاهن��د .از نظر آنها عدالت
رفت،
می
جدید
شرایط
در
اهلل
ل
فض
روحانی��ون و مؤمنینی که تب��ع آنها بودند،
خانه و مشروطه و مجلس ،وسایل و ابزارهایی برای
نماینده اي از سفارت روس به منزل
بازی دادند این ه��ا را! خدعه کردند! متمم
تحصیل این غرض بود.
شیخ آمد و ایشان را دعوت به پناهنده
قانون اساسی را قبول کردند و این ها ،لکن
ام��ا در کن��ار این تفس��یر و تلق��ی از جنبش
شیخ
حاج
اما
کرد،
سفارتخانه
در
شدن
وق��ت عمل ،عمل نکردند ب��ه متمم قانون
مشروطیت ،یک نیروی اجتماعی دیگر نیز در عرصه
جواب داد که اسالم زیر بیرق کفر
اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس
حضور داش��ت و به نقش آفرین��ی می پرداخت که
دارد.
جانی
خطر
گفت:
رفت.
نخواهد
ما نیاوردند( ».موسوی خمینی 13٧٨ ،الف:
با وجود آن که معنای دیگری از مش��روطه خواهی
شیخ گفت :زهی شرافت و آرزومند.
.)٢٨٨
اراده می کرد ،اما غالب ًا به منظور بهره کشی از قدرت
خوانش
یافتن
غلبه
ترتی��ب،
این
به
و
اجتماعی روحانیت برای پیش��برد مشروطیت مورد
فرنگی مآبانه و غربی از مشروطیت ،ساخت
نظر خود ،زبان به صراحت نمی گش��ود و گاه و بی
جامع��ه ایران را تا چندین دهه از خود متأثر
گاه ،در پرده و دو پهلو س��خن می گفت .البته این
ایران
در
فرهنگي»
بیگانگی
خود
ساخت و به «اس��تیالی غربزدگی» و «از
مشی ،کلیت نداشت؛ چراکه برخی از فعاالن این نیروی اجتماعی جدید نیز،
انجامید:
اغراض فاسد و ملحدانه خویش را با صراحت و شفافیت ،یا در منابر و محافل
«م��ن نعش آن بزرگوار را بر س��ر دار ،همچ��ون بیرقی می دانم که به بر زبان جاری می س��اختند و یا در جراید و ش��ب نام��ه ها ،بر صفحه کاغذ
عالمت اس��تیالی غرب زدگی ،پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای می نگاشتند .این نیروی اجتماعی جدید« ،روشنفکران» بودند که به عنوان
این مملکت افراشته شد و اکنون در لوای این پرچم ،ما شبیه به قومی از خود ی��ک طبقه اجتماعی ـ هرچند ان��دک و محدود ـ به تازگی تولد یافته بودند.
بیگان��ه ایم؛ در لباس و خان��ه و خوراک و ادب و مطبوعاتمان و خطرناک تر روش��نفکرانی چون ملکم خان ناظم الدوله ،فتحعلي آخوند زاده ،سيد حسن
از هم��ه ،در فرهنگم��ان ،فرنگی مآب می پروریم و فرنگی مآبی را حل هر تقی زاده ،عبدالرحيم طالبوف ،يوس��ف خان مستشارالدوله ،آقاخان كرماني و
مشکلی میجوییم (».آل احمد.)78 :1356 ،
دیگران ،آنچنان شیفته مظاهر و جلوه های فرهنگ و تمدن غرب شده بودند
به
مشروطیت
است
ممکن
اگرچه
شیخ فضلاهلل به درستی دریافته بود که
که به صورت کلی ،پیوند خود را از هویت فرهنگی و فکری ملت خود گسسته
«تحدید استیالی استبداد» بینجامد ،اما از آن سو« ،توسعه استیالی استعمار» و در جستوجوی دستیابی به یک نظام سکوالر و شبه غربی در ایران بودند.
را نیز در پی دارد .و این دومی ،هزینه ای بس گزاف و نامعقول برای تحصیل این��ان جامعه ایران را « عقب مانده» معرف��ی کرده و عمده ترین علت این
اولی اس��ت! البته ديديم كه با وجود پرداختن اين هزينه ،مطالبه نخست نيز عقب ماندگی را ،حضور دین و گرایش ها و تعلقات دینی در فرهنگ عمومی
تحقق نيافت! جنبش مشروطيت نمايانگر نخستين رويارويي مستقيم و همه ایرانیان می دانس��تند .کتاب ها و نوش��ته جات این گروه ،سرش��ار از تحقیر
جانبه ميان «فرهنگ اس�لامي» و «فرهنگ غربي» در ايران بود  .در هيچ فرهنگ خودی ،اهانت به باورها و مقدس��ات اس�لامی ،ستایش و پرستش
يك از رويارويي هاي پيش��ين ،اين چنين باورها و ارزش هاي اس�لامي به تمدن و شیوه زیست غربی و ...است (گودرزي١٩٦ – ١١٨ :١٣٨٣ ،؛ اكبري،
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.)٨٦ – ٢٩ :١٣٨٤
بنابراین ،دو قرائت از مش��روطیت به م��وازات یکدیگر در جریان بودند:
یکی قرائت دینی از مش��روطه که مورد قبول علم��ای دینی بود ،و دیگری
قرائت سکوالریستی و غربی از مشروطه که از سوی منورالفکرها تئوریزه و
تبلیغ میشد .البته سرانجام ،قرائت روشنفکران با لطایف الحیل غلبه یافت و
جنبش مشروطیت به مصادره تام و تمام آنها درآمد و روحانيت و تفكر ديني
به حاشيه رانده شد.
اما مس��أله بسیار مهم و مغفول این اس��ت که در ارودگاه مراجع و علما،
در زمینه ش��ناخت و تفسیر جریان به ظاهر موازی سكوالرها ،اختالف نظر و
شکاف عمیقی پدید آمد ،به صورتی که علمای هوادار مشروطه ،در دو جبهه
قرار گرفتند :جبهه اول کسانی بودند که به درستی خطر منورالفکرها و غایات
سکوالریس��تی و ضد دینی آنها را دریافتند و اجازه ندادند همراهی ش��ان با
جنبش مشروطیت ،به نفع منورالفکرها تمام شود .جبهه دوم نیز گروهی از علما
بودند که نه تنها تهدید سياسی و فرهنگی ناشی از منورالفکرها را درنیافتند،
بلکه اساس ًا در تحلیل خود از شرایط سیاسی و اجتماعی آن هنگام ،این نیروی
اجتماعی جدید را ندیدند و موجودیت متفاوت آنها را احساس نکردند.
می توان گفت که متن نظری اصلی جبهه اول ،کتاب «تذکره الغافل و
ارشاد الجاهل» شیخ فضلاهلل نوری بود که در سال  1326ق .به رشته تحریر
درآم��د و متن نظری جبهه دوم  ،کتاب «تنبیه االمه و تنزیه المله» میرزای
نائینی بود که در سال  1327ق .و در پاسخ به رساله شيخ نوشته شد.
میرزای نائینی ،کتاب خویش را سه سال پس از صدور فرمان مشروطیت
نگاش��ت؛ یعنی زمانی که نقش و مشی منورالفکرها و مواضع و دیدگاه آنان
کام� ً
لا عیان و آش��کار گردیده ب��ود .بنابراین ،انتظار اینکه ایش��ان تلقی
روش��نفکران از مشروطیت را دانس��ته و به ضدیت آنها با شریعت اسالم پی
برده باشد ،انتظار نابجایی نیست .اما متأسفانه محتوای این اثر نشان می دهد
که ایشان از این امر مهم غفلت ورزیده است:
«مش��کل نویسنده رساله در آش��نایی او به مبانی فقهی شیعه نیست.
مشکل رساله در آگاهی به وقایع و حوادثی است که رساله ناظر به آن حوادث
نوشته شده است(».پارسانیا.)49 :1386 ،
او به این واقعیت دست نیافته بود که آرایش نیروهای اجتماعی در ایران
تغییر کرده و نیروی اجتماعی جدیدی به عرصه عمومی وارد ش��ده اس��ت.
عرصه عمومی ايران در آن زمان ،فضایی دو قطبی نبود که در یک س��وی
آن ،مراجع و علمای دینی وتوده های مردم قرار داش��ته باش��ند و در س��وی
دیگر ،شاهان مستبد و درباریان و اشراف افزون طلب و ظالم وابسته به آنها.
«او در تحلیل خود تنها یک جریان اجتماعی را می بیند و آن اس��تبداد خان
اس��ت»(همان .)50 :از اين رو ،ایشان پنداشته بود که همه مخالفان استبداد،
برداشتی اس�لامی از مش��روطه ،مجلس ،آزادی ،برابری و ...دارند و هر که
مشروطه خواهان را غیر از این تصویر کند ،مغالطهگر و استبداد طلب است.
(همان .)51 :بهای غفلت از ترفند و دسیس��ه این جریان فکری و اجتماعی
نوظهور غربی ،از دست رفتن جنبش مشروطیت و قرار گرفتن جامعه شیعی
این در مسیر سکوالریزاسیون و مدرنیزاسیون بود:
«نظریه پردازان مش��روطه از تفکر جدیدی که در ذهنیت بخش��ی از
رجال سیاسی ایران ،حضور به هم رسانیده و با حمایت و پشتوانه فرهنگی ـ
سیاسی و نظامی سلطه جهانی غرب به عرصه زندگی ایرانیان وارد می شد
غافل بودند ]...[ .مش��روطه خواهان چش��م خود را بر روی رقیبی که با تأثیر
پذیری از جریان اجتماعی غرب ،روند س��کوالر شدن را دنبال می کرد فرو
بس��ته بودند .در نظریه آنان هیچ برنامه ای برای مواجهه با این گروه وجود
نداشت .همین امر موجب شد تا حرکت مشروطه در لحظه غلبه بر دشمنی
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تاریخی ،به س��هولت در اس��ارت رقیبی قرار گیرد که از حضور و فعالیت آن
غافل مانده بود(».همان.)53-52 :
تنها بخش��ی از جریان مش��روطه خواه که به این حقیقت پی برد و در
مقابل آن قد برافراش��ت ،ش��یخ فضلاهلل نوری و هوادارانش بود که هم از
س��وی «جريان دینی مش��روطه خواهي» ،و هم از سوی «جريان سکوالر
مشروطه خواهي» ،متهم به ارتجاع ،نادانی ،تحجر ،استبداد طلبی و ضدیت با
اصل مشروطه شد و سرانجام نیز در اوج مظلومیت و به اتهامی که در مورد
او صادق نبود ،قربانی روبه صفتی جريان سکوالر مشروطه خواهي گرديد و
به دست آنها به دار آویخته شد و غریبانه به شهادت رسید.
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