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چکیده
شیخ فضل اهلل نوری از علمای طراز اول و طالیه دار در نهضت مشروطیت (عدالتخوانه) بود ،ایشان با درایتت اامتل
مشکالت و چالش های موجود و پیش روی ملت ایران را خوب درک ارده بودند و مسبب اصلی آن را نیز حکومتت
استبداد می دانستند به این علت بر این امر استوار بود اه باید حکومت استتبداد بتا بهتترین نکتو اته همتان ای تاد
م لس قانونگذاری و مشروطه اردن سلطنت است مقابله شود لذا در بدو شروع نهضت مشروطیت ،طی اعالمیه هتا
و سخنرانی هایی اه ان ام دادند بر این اار مهم پافشاری می ارد ،اما پس از اینکته دستت روشتناکران ترب زده
وارد نهضت مشروطه شد و نهضت مشروطهای اه مد نظر شیخ و علمایی اه برای مکتدود اتردن استتبداد بته پتا
خواسته بودند در دست روشناکران قرار گرفت تمامی قوانینی اته بدتد از تشتکیل م لتس اول توستن روشتناکران
نوشته شده بود مورد اعتراض شدید ایشان قرار گرفت و شیخ نسبت به اصالح آنها اعالمیه ،رساله و سخنرانی هتایی
ماصل ان ام داند فهم شیخ شهید در شناخت مسائل و حوادث عصر مشتروطه برگرفتته از فهتم عمیتد و دقیتد از
آموزههای اسالمی و تطبید آن بر زمان و عصر وی دارد و این موجب تقابل شیخ با جریانات روشناکری ،استتدمار و
استبداد گردید؛ مقاله حاضر بر اساس مدارک تاریخی در صدد است موارد مخالات شیخ فضتل اهلل نتوری بتا قتوانین
م لس اول (قوانین روشناکران) مانند :مشروطه خواهی ،گذر از مشتروطه بته مشتروطه مشتروعه ،قتانون اساستی،
نظریهای اصل نظارت بر م لس ،تبیین مااهیم در قانون اساسی و اصالح قانون مطبوعات را مورد بررسی و تکلیتل
قرار دهد.

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
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کلیدواژگان :استبداد ،استدمار ،انقالب مشروطیت ،روحانیت ،روشناکران ،شیخ فضلاهلل ،عدالتخوانه ،قانون اساسی،
م لس ،مشروطه مشروعه ،مشروطه ،مطبوعات ،نظارت.
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری انقالب اسالمی دانشگاه معارف اسالمی و پژوهشگر مرکز مطالعات
راهبردی مجمع جهانی اهل بیت (ع) ،قم ،ایران ،رایانامهmasoumi2828@gmail.com :

 دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
 استادیار ،پژوهشگاه بینالمللی المصطفی (ص) ،قم ،ایران
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مقدمه
شیخ فضل اهلل نوری از علمای طراز اول تهران که در جریان نهضت مشروطیت
(عدالتخوانه) نقش اول را ایفا می کرد و در مهااجرت غایری و کباری طالیاه دار
ن هضت و مخالفت با استبداد بود اما پس از اینکه دست روسنفکران غارب زده وارد
نهضت مشروطه شد و تا حدودی کار از دست علما خارج شد و نهضت مشاروطه
ای که مد نظر شیخ و علمایی که برای محدود کردن استبداد به پا خواسته بودناد در
دست روشنفکران قرار گرفت و مشروطه ای که علماء درخواست داشاتند باا مادل
غربی در ایران پیاده شد به خاطر همین شیخ با علام کاردن مشاروطه مشاروعه باه
مخالفت با آنان به پا خواست اما روشنفکران موفق شدند بار ماوج اد اساتبدادی
جامعه سوار شده و شایخ را شاخط طرفادار اساتبداد معرفای کنناد و در نهایات
مشروطه مد نظر غرب زدگان در ایران پیروز شده و شیخ و یاران وی را که تا حاد
جان برای عدالتخوانه و رهایی از استبداد مجاهدت کرده بودناد باه دار آویختناد و
تنها ثمره ای که از انقالب مشروطه به روحانیت شیعه رسید ،شهادت چناد طلباه در
نهضت عدالتخواهانه ،شهادت آیتاهلل شیخ فضالاهلل ناوری اعلام علماای تهاران و
ترور آیتاهلل بهبهانی و ...و همچنین حضور مدرس در مدت یا

ساال باه عناوان

ناظر و در چهار دوره بعد به عنوان منتخب تهران بود که توانسات باا جهااد پیگیار
خود شمعی از نهضت روحانیت و مردم شیعه را روشان نگاه دارد .اماا مهامتارین
دستآورد انقالب مشروطیت ،تجربهی مشروطه باود کاه اماام خمینای در انقاالب
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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اسالمی سخت آن را مورد عمال قارار داد .اماام خمینای های گااه اجاازه ناداد تاا
روحانیت دنبالهرو احزاب ،گروهها و روشنفکران و ابزاری برای پیشبرد اهداف آنهاا
شود .امام خمینی پیشگام و پیشرو همه را به دنباال خاود باه حرکات درآورد و تاا
جایی که آنها در مسیر هدف اسالم میآمدند با خود میبرد و همینکاه انحاراف در
آنان مشاهده می کرد ،چون مهره ای از گردونه خارج میکرد و این خود بزرگترین
دستاورد مشروطه برای انقالب اسالمی و رهبری آن بود.
جایگاه شیخ فضل اهلل در میان مردم
آرتور نیکلسون سفیر انگلیس در دربار تزار ،در تلگراف باه ادوارد گراری وزیار
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خارجۀ بریتانیا (مورخ  81مارس  8191یعنی حدود  5ماه قبل از شهادت شایخ) ،باا

اشاره به تصمیماتی که در لندن و پترزبورگ بر د شایخ در جریاان باود ،هشادار
روسها را چنین منعکس میسازد:
در مورد شیخ فضلاهلل باید به این نکته توجه داشت که این مجتهد ،ناه تنهاا در
محافل محافظهکار (مخالفین مشروطه) بلکه در میان عناغر میاناهرو (مشاروطه
خواهان معتدل و غیرافراطی) نیز نفوذ زیادی دارد و جلاب همکااری او بارای
موفقیت اغالحات طرح ریزی شده (تجدید مشروطه و مجلس) اجتناب ناپذیر
است .هر نوع اقدامی که دو دولت (روس و انگلیس) علیه شیخ به عمل آورند،
ممکن است نار ایتی توده های مردم را مخصوغاا در تهاران کاه شایخ دارای
پیروان زیادی در میان طالب یاا محصالین مادارس ماذهبی اسات ،برانگیازد.
بنابراین ،دولت امپراتوری (روس تزاری) عقیده دارد با توجه به این حقیقت که
شیخ هی گونه مقام رسمی ندارد که بتوان او را از داشتن آن مقام محروم کارد،
عاقالنهتر خواهد بود که به شخط شیخ فضلاهلل نوری کاری نداشته باشند.

8

یپرم خان ارمنی در یادداشتهای خویش ،شیخ را «روحانی عالیقادری» باه شامار
میآورد که «گفتۀ او برای تودۀ خلق ،وحی منزَل محسوب میشد» .عبداهلل بهرامی
به چشم خود ،شاهد آن چنان استقبال باشکوهی از مردم سنگلج نسبت به شیخ بوده
است که مینویسد« :در همان موقع در من فکری پیدا شد که اگر انسان شاه نشاود،
بهتر است که اقال مجتهد یا پیشوای امت گردد»!
مستوفی تفرشی در جلد اول «تااریخ انقاالب ایاران» در شارح حاوادث غادر
مشروطه مینویسد:
در این وقت که علمای اعالم غالح و پیشارفت کاار خاویش را در ...جنابش
مجدد دیدند ،...در فکر عاقبت کار افتادند که آیا با این ...قدرت شاهزاده غادر
اعظم (عینالدوله) ...کار پیشرفت میکند ،یا مانند حرکت پیش (مهاجرت غییر

قانون اساسی
مشروطیت در

به حضرت عبدالعظیم(ع) در غدر مشروطه) ،اسباب افتضاح خواهد بود؟ پاس

ترازوی اندیشه ...

از آنی که دو سه روز در این باب سخن راندند عاقبات ،غاالح پیشارفت کاار

( 921تا )971

خویش بر آن دیدند که با هر طریقی که بتوانند جناب حاج شیخ فضلاهلل را باا
 .8تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،ترجمۀ حسن معاغر ،غط .8951 -8951
 .یپرم خان از انزلی تا تهران ،...غط .1 -18
 .خاطرات بهرامی ،عبداهلل بهرامی ،ص .895
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خود همراه سازند ،زیرا که میدانستند با دیت و مخالفت با جناب شیخ ،کاار
برای این حضرات پیشرفت ندارد...

تفرشی سپس مضمونِ سخنان آنان به شیخ را چنین میآورد که:
«با دیت و مخالفت شما ،کار برای ما پیشرفت ندارد .اگر شما با ما همراهای
و مساعدت نفرمایید ،هی وقات کاار از پایش نمایرود و در زیار فشاارِ ایان
شااهزادۀ میاارور و متهاور ،خااواهیم ماناد» 8.دیگاار مورخاان نیااز نوشاته انااد:
«عینالدوله از حرکت حاج شیخ فضلاهلل بایانادازه اعیش شاد» و شایخ باا
پیوستن به مهاجرین «لطمۀ بزرگی به حیثیت درباریان» زد.

شیخ فضل اهلل بعد از عمری مجاهدت در علم و تقاوا محبوبیات شاگرفی را در
بین مردم و حتی بسیاری از مشروطه خواهان معتدل کسب کرده باود تاا آنجاا کاه
شخصیت نی

نفس و داستبدادی چون عضدالمل

(که خودر مشروطه چیان وی

را به نایب السلطنگیِ مشروطه برگزیدند) از خبر اعدام شیخ آنگوناه برآشاوبد و بار
سر مسببین فاجعه فریاد کشد و یا سید محمد اماام زاده (اماام جمعاۀ آزادی خاواه
تهااران در مشااروطۀ دوم ،و عضااو شااورای انقااالب پااس از فاات تهااران) جلسااۀ
تصمیمگیری برای قتل شیخ را معتر انه ترک کند!
جایگاه شیخ فضل اهلل در بین رجال
شیخ پس از بازگشت از عراق به تهاران اغاو هرجاا و در میاان هار جمعای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال چهارم
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حضور مییافت غدرنشین مجلس بود .همچنین شیخ همراه جمعی کثیر از علماای
تهران و دیگر بالد در حضرت عبدالعظیم علیاهالساالم تحصان جتسات ،بااز شامع
پرفروغ آن جمع بود :مای دانایم کاه هنگاام تحصان شایخ در حضارت عبادالعظیم
علیه السالم جمع کثیری از علمای بالد خصوغا تهران با وی بودند که در بین آناان
چهره های برجستهای نظیر سید احمد طباطبایی ،ساید جماالالادین افجاهای ،ماال

 .8مکتوبات ،اعالمیه ها ،...ترکمان ،غط .811 -811
 .تاریخ بیداری ایرانیان ،بخش .591/ ،8
 .انقالب مشروطیت ایران ،دکتر ر وانی ،ص .885
 .روزنامۀ اطالعات ،ش  ،8 5 /89 / ،8 11ص  ،81نامۀ محیط طباطبایی.
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محمد آملی ،حاج شیخ علی اکبر بروجردی ،مجتهد رستم آباادی و مهمتار از هماه:
میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی به چشم میخورد.8
در مااتن «میثاااق اخااوت» ی کااه در هشااتادمین روز تحصاان نگاشااته انااد کااه
دستورالعمل بین علمای متحصن باشد مقام «ریاسات»ِ شایخ در میاان آن جماعات
چتنین منعکس شده است:
چون در این اوقات ،بنیان ایمان متشرِف به انهدام ،و سافینۀ ...دیان ...در شُارُف
غرق و انعدام گردیده ...به تااریخ یاازدهم جماادی األولای  ،8 5باه غیارت
اسالمیه و همت وا ی امام عصر عجل اهلل فرجاه و تأییادات الهیاه ،عاده(ای)
معتد به از علماء متدینین و فقهاء شامخین و پیشوایان راشدین ...دسات از ماال
و عررض و جان خود شسته ،نه ،بلکه تمام آنها را در ازای ر ای حق و ارعاالی
کلمۀ اسالمیه و حفا نااموس شارع محمادی (ص) باذل نماوده ...یکبااره از
هواپرسااتان کناااره جسااته ...در مالزماات حضاارت مسااتطاب حجااها سااالم و
المسلمین ،ناغر الملاه و الادین ،حاامی شاریعت سیدالمرسالین ،حامال لاواء
ا سالم ،نائب ا مام ،فضلاهلل المنبسط علی األنام ،و نوره المتأللؤ عان الظاالم،
شیخنا المکرم المؤید ،و مو نا المعظم المسدد ،الحااج شایخ فضالاهلل الناوری،
ادام اهلل ظله العالی ما کرت ا یام و اللیاالی طریاق هجارت الای اهلل را پیماوده،
مهاجرت به زاویۀ مقدساۀ حضارت عبادالعظیم علیاه آ ف التحیاه و التسالیم
نموده ...مدت دو اربعین کامل است که این عدۀ عدیده به ریاست شایخ معظام
کنفس واحده ،بنفس واحده حرکت نماوده(اناد) پاس ،از خداوناد توفیاق و از
حضرت امام عصر همت خواسته ،مینویسم که :چون تمام این دسته از علمااء
عاملین که اخوان مؤالفین و اولیء مهاجرین هستند حضرت شایخ معظام را باه
سرمَت اولیت و اولویت در هر مقام شناخته و میدانند ،جرم کالم در سه مقاام
انجام پذیرد :او  ،حقوق شیخ معظم است بار علمااء مهااجرین .ثاانی ،حقاوق
علماء اعالم است بر حضرت شیخ معظم .سیم ،حقوق علمااء مهااجرین اسات

قانون اساسی
مشروطیت در
ترازوی اندیشه ...
( 921تا )971

نسبت به یکدیگر...
 .8علماء معاغرین ،حاج مال علی واع خیابانی ،ص .881
 .پایداری تا پای دار ،سیری در حیات پربار علمی ،معنوی ،اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل
اهلل نوری ،علی ابوالحسنی (منذر) ،نور ،تهران 8 11 ،ص - 88
 .پایداری تا پای دار ،همان ،ص - 88

.

.
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مشیرالسلطنه وزیر مظفرالدینشاه و رئیس الوزرای محمدعلیشاه ،نیز سر در حلقۀ
ارادت و تقلیااد شاایخ داشاات .غدرا شااراف ،کااه در اواخاار اسااتبداد غااییر بااا
مشیرالسلطنه دیدار و گفتگو داشته ،مینویسد« :مقلد مرحوم شایخ فضالاهلل ناوری»
بود 8.شرفالدوله نیز در بخش خاطرات آن ایام ،از شخصی «موثق» نقل میکند کاه:
مشیرالسلطنه «بیاجازۀ شیخ فضل اهلل قدمی برنمای دارد .هار روز شایخ علای اکبار
(بروجردی ،نمایندۀ شیخ) به خانۀ او میآیاد و مایرود باه انادرون و دساتورالعمل
تعیین میکند و مشیرالسلطنه هم مطابق دستور او حرکت میکند» .
شاهان قاجار هم از شیخ حریم میگرفتند و با او به عنوان وزنهای باس سانگین
در ترازوی اجتماع و سیاست برخورد میکردند .مظفرالدینشاه زمانی کاه خبار قتال
پدر را شنید از تبریز با خط خود نامهای به «جنااب مساتطاب آقاا شایخ فضال اهلل
مجتهد سلمه اهلل تعالی» در تهران نوشت و جلوس خویش بر تخت سلطنت را «باه
توسط آن جناب ،به اهالی دارالخالفه اطالع» داد؛ در معنی ،باه زباان دیپلماسای ،از
شیخ خواست تا رسیدن او به تهران ،مراقب او ااع باشاد .مظفرالدینشااه در سافر
سوم خود به اروپا از ولیعهدش محمدعلی میرزا خواسات باه پایتخات بیایاد و باه
عنوان «نایب السلطنه» در غیاب او کشور را اداره کند .ولیعهد به تهران آماد و شااه،
کشور را به قصد اروپا ترک گفت .باری ،در اینجا نیز شاه و ولیعهد وی ،برای حف
آرامش پایتخت در طول سفر مزبور ،متوسل به شیخ شدند .در ماورد محمدعلیشااه
نیز نوشته اند که در فترت بعد از مشروطۀ غییر ،از شیخ مالحضه و هراس داشات
و در کارها با وی مشورت میکرد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

5

احترام رجال سیاسی به شیخ ،غرفا به مالحضۀ مقام و موقعیت مهام اجتمااعی
او نبود .بلکه مزایای علمی و اخالقی و بویژه عظمت روحیِ آن بزرگمرد ،قلب آنان

 .8خاطرات غدرا شراف ،ص .815
 .روزنامۀ خاطرات شرف الدوله ،ص . 1
 .نهضت مشروطۀ ایران بر پایۀ اسناد وزارت خارجه ،غط .88 -88
 .تاریخ بیداری ایرانیان ،بخش دوم. 11/5 ،
 .5انقالب مشروطیت ایران ،دکتر ر وانی ،ص 819؛ و نیز ر .ک ،تاریخ مشروطۀ ایران ،کسروی ،ص
1 1؛ تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ملکزاده8981/5 ،؛ رجال عصر مشروطیت ،سید ابوالحسن
علوی ،غط .1 -18
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را تسخیر کرده بود .اندوه عمیق عضادالمل  ،رئایس ایال قاجاار و نایابالسالطنۀ
احمدشاه ،را در سوگ شیخ دیدیم 8..همو ،در بیان محبوبیت بی نظیر شایخ ،و رماز
آن ،سخنی دارد که پژوهش منصفانۀ کارنامۀ زندگی شیخ ،کامال آن را تأیید میکند:
حاج شیخ فضلاهلل نوری ،به واسطۀ تبحر علمی و جامعیت معلومات و قادرت
استد ل و قوت و نفوذ ناطقه و ایمان قوی و هوش سرشارش ،و همچناین باه
واسطۀ جذبۀ شخصی و فن مردم داریش چه در دربار و چه در جامعه ،به مقاام
و محبوبیتی رسید که در ایران ،تالی نداشت.

نقش مؤثر شیخ در نهضتهای اد اساتبدادی و عازل حکاام جورتااریخ ،عازل
غدراعظمهای مقتدری چون امینالسلطان و عینالدوله را به پای شیخ نوشته اسات:
شرکت فعال شیخ در نهضت د استعماری -د استبدادی تحریم تنبااکو  ،نقاش
مؤثر وی در برکناری امینالسلطان و حضاورش در مرکاز ثقال قیاام عادالتخواهی
غدر مشروطه که به عزل عینالدوله انجامید ،همگای ثبات تااریخ اسات .فریادون
آدمیت و مهدی بامداد تصری دارند :شیخ «در قیامی کاه منجار باه غادور فرماان
مشروطیت گردید خدمت ارجمندی کرد» .اسماعیل رائین نیاز ناوری را در طلاوع
مشروطه «یکی از سه رهبر برجستۀ معتر ین» میشمرد.

5

 .8نهیب جنبش ادبی -شاهین ،ص  ، 15روزنامۀ خاطرات غالمعلی خان عزیز السلطان.8511/ ،...
 .خاطرات احتشام السلطنه ،به کوشش سید محمدمهدی موسوی ،ص 51 -51؛ خاطرات من،...
اعظام الوزاره 8 - 9/8 ،؛ اندیشۀ دینی و جنبش د رژیم در ایران ،آبادیان،

 8 1 -8و -81

81
 .تاریخ بیداری ایرانیان ،بخش اول 89/ ،؛ خاطرات و اسناد ...نظامالسلطنۀ مافی ،باب دوم و سوم:
اسناد ،غط 1 ، 91 ، 11 - 11

و  1؛ تاریخ انقالب ایران ،تفرشی ،مندرج در :مکتوبات،

اعالمیه ها ،...ترکمان815/ ،؛ حیات یحیی ،دولت آبادی  /؛ عصر بیخبری ،تیموری ،ص 11؛

قانون اساسی

عینالدوله و رژیم مشروطه ،مهدی داودی ،ص .11

مشروطیت در

 .فکر آزادی ،آدمیت ،ص  1؛ شرح حال رجال ایران ،بامداد.11/ ،

ترازوی اندیشه ...

 .5انجمنهای سری در انقالب مشروطیت ،ص  .11و نیز ر .ک ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ملکزاده،

( 921تا )971

 11/؛ تاریخ معاغر ایران ،پیتر آوری ،ترجمۀ رفیعی مهرآبادی ،ص  1؛ روزنامۀ خاطرات
عینالسلطنه8199/ ،؛ تاریخ انحطاط مجلس ،مجدا سالم کرمانی ،ص  15؛ قیام آذربایجان
ستارخان ،امیرخیزی ،ص  51؛ گنجعلیخان ،باستانی پاریزی ،ص

؛ مجموعه آثار ...ثقها سالم،

فتحی ،ص  1؛ پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت ،اتحادیه ،ص 891؛ سید جمال واع
اغفهانی ،ییمایی ،ص  18؛ چگونه حاج شیخ فضل اهلل نوری را در میدان سپه به دار کشیدند،
خسرو معتضد ،غط . 9 -81
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حجت ا سالم و المسلمین حاج میرزا عبدالر ا کفایی (فرزناد آیات اهلل میارزا
احمد کفایی و نوۀ آخوند خراسانی) در  85شاهریور  8 11شمسای باه راقام ایان
سطور اظهار داشتند:
چندی پیش از مشروطیت ،توجه علما و مراجع بزرگ نجش باه مساائل ایاران
معطوف گردید .از مرحوم والد شنیدم که میگفت :بعد از اینکه نامههای زیادی
از ناحیۀ مردم ایران (در شکایت از احکام مستبد قاجار) به مراجع نجش رسید،
مرحوم آخوند و آقایان شیخ محمدحسن مامقانی و فا ال شاربیانی و حااجی
میرزا حسین خلیلی تهرانی برای بررسی او اع و چاره جاویی و اقادام درباارۀ
آن ،جلسات رباعی تشکیل دادناد کاه ساری باود و های کاس از فرزنادان و
اغحاب ایشان ،حق شرکت در آن جلسات را نداشتند .جلسات سیار بود و هر
جلسه در منزل یکی از آنان برگزار میشد .با فوت مرحوم شاربیانی (
و مامقانی (

 8ق)

 8ق) ،جلسات مزبور طبعا به هم خورد .تا اینکه زمینۀ انقاالب

مشروطیت در ایران تشدید شد و طومار شکایات ارسالی به نجاش (از ظلام و
جور حکام متعدی قاجار) فزونی گرفت.

ایشان افزود:
از مرحوم شیخ محمدحسن معزی تهرانی شنیدم که از حاج شایخ ماال هاشام
خراسانی (غاحب منتخب التواریخ) نقل میکرد که میگفت :من خود چند مااه
قباال از امضااای فرمااان مشااروطیت ،در بحبوحااۀ درگیریهااا جهاات اسااتعالم و
استخبار از نظر اعالم نجش دربارۀ او اع ،به نجش رفتم و  1ماه در آنجا ماندم.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

در این مدت 89 ،هزار طومار شکایت به محضر آقای آخوند رسید (پایان نقال
مرحوم معزی و کالم حاج مال هاشم) و قاعدتا قبال از آن هام طومارهاایی باه
دست ایشان رسیده بوده است) .باری ،پدرم (میرزا احمد کفایی) میگفت:
با وجود تواتر شکایات ،و وقوع جلسات و مذاکرات باین اعاالم نجاش بارای
تصمیم گیری پیرامون مسائل و مشکالت ایران ،هنوز مرحوم آخوند و دیگاران
اقدام جدی نکردند .تا اینکه مرحوم حااج شایخ فضال اهلل ناوری باه مرحاوم
آخوند نامه نوشتند و اظهار داشتند که :بسیاری از مردم ایران ،مقلد شما هساتند
و در این قیام تا شما اقادامی نکنیاد مسائله باه ساامان نخواهاد رساید .بارای
پیشرفت کار ،نیاز به حکم و مساعدت شماست.
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بعد از نامۀ حاج شیخ فضل اهلل اعلی اهلل مقامه ،مرحوم آخوناد و حااجی میارزا

حسین تهرانی و سایر اعالمی که در نجش بوده و قضایا را تعقیب میکردند ،به طور
جدی در این قضیه اقدام کردند و قیام عدالتخواهی پیروز شد.
اینکه پاره ای از علما و رجال بالد در تلگراف خویش به مجلس ،شیخ فضالاهلل
را مخاطب گزارشهای مربوطه به مشروطه قرار میدادند ،و اینکاه مجلاس شاورای
ملی بر حضور شیخ در مجلس جهات تصاحی و تهاذیب قاوانین اساسای اغارار
داشت ،به اعتبار همان سوابق بود .این کارنامۀ درخشانِ اد اساتبدادی ،هماراه باا
شهامتی که شیخ در روزهای آخر عمر در برابار مارگ از خاود باروز داد ،در کال،
نشانگر ارادۀ قاطع و پو دینِ انسان شجاع ،پرنفوذ و دریادلی است کاه از حضای
زبونی و دریوزگی به آساتان قادرت ،باس فراتار نشساته اسات .شایخ در تحصان
عبدالعظیم علیهالسالم مکتوبی خطاب به علما غادر کارده آناان را از عواقاب ساوء
مشروطۀ وارداتی بشدت ترساند و تقا ا کرد در آن شرایط حساس ،به وظیفۀ دینی
و ملیشان برای نجات اسالم و مسلمین عمل کنند .در آن مکتوب ،من اعتراض به
همراهی نخست وزیر با مشروطه چیانِ غربزده ،و سکوت و حیرت وزرا و بساتگان
سلطنت ،خود شاه را نیز به باد انتقاد گرفت:
اعمام همایونی با گنجهای قارونی خود را به کناری کشایدهاناد .رجاال دولات
همه مدهوش ،کانهم خشب مسنده! 8پادشاه اسالم پناه آیا خود نیز غافال اسات
یا متیافل؟! نمیدانیم! شاید وساوس وزرای خیانت شاعار و دساایس دولتهاای
همجوار (روس و انگلیس) و افسونهای دردمندانۀ روزنامه جات کاه اماروزه از
وسایل تهت

و تجری ،و ادوات تکسب و تکدی شاده اسات ،در امیر منیار

تأثیر نموده ،ذات اقدس را برای تسالیم کاردن اساالم و تبادیل دادن شارایع و
احکام حا ر ساخته باشد!

این مکتوب تاریخی ،بو وح مای رسااند کاه آن بزرگمارد او نهضات عظایم

قانون اساسی
مشروطیت در

خویش برای «تصحی » مشروطه و «تهذیب» مجلس را بادون همراهای و حمایات

ترازوی اندیشه ...

شاه آغاز کرده بود و ثانیا از اینکه با «کوبۀ» فریاد خویش بار وجادان خفتاۀ شااه و

( 921تا )971

دولتیان بکوبد ،و توطئه های روس و انگلیس را به باد اعتراض بگیرد ،باک نداشت.
بنابراین باید بر کالم حسنعلی برهان غحه گذاشت که میگوید:
 .8تعبیر قرآن مجید دربارۀ منافقین :گویا چوبهای خشکند!
 .تاریخ مشروطۀ ایران ،کسروی ،ص . 89
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شیخ فضل اهلل «بسیار در ابراز عقایدش شجاع و بی باک باوده و مطلقاا از ایان
لحاظ مانند بعضی روحانیون معاغر خود محافظه کار نبود و مالحضاۀ قادرت
روز را نمینمود».

8

شهادت شیخ فضلاهلل
مشروطه خواهان بعد از پیروزی با بزرگواری ،دشمنان مشروطه را ماورد لطاش
قرار دادند .برای محمدعلی شاه بزرگترین دشمن مشاروطه ،حقاوق تعیاین کردناد؛
پسر غیربالیش را به پادشاهی برگزیدند؛ لیاخوف ،فرمانده نظامی بریگاد قزاق را کاه
سال قبل مجلس را به توپ بست ،مورد عفو قارار دادناد و «سارداد اساعد مجاددا
شمشیر را به کمر لیاخوف بست و گفت :او به وظیفه سربازی خاود عمال کارده و
ایرادی به وی نخواهد بود » .گویی تنها کسی که در این میان به وظیفه خود عمال
نکرده بود شیخ فضل اهلل نوری بوده است« .این سران مجاهدین ،یپرم خان ارمنی را
که دو روز بود به ریاست کل شهربانی منصوب گردیده بود احضار نموده مطلاب را
با او در میان گذاشتند .پیرم خان گفت :اگر خیال اعدام شیخ را دارند بایاد هار چاه
به موقع ،به اجرا بگذارند ،زیرا بعدا احساسات آتشین مردم تخفیش حاغل میکناد
و اجرای این نقشه بالاشکال نخواهد بود ...زعمای مجاهدین انجام این مأموریت را
بخود یپرم محول کردند .یپرم نیز شبانه با چند نفر مجاهاد ارمنای شایخ را دساتگیر
نمودند و در روز  8رجب  8 1ق روز تولد امیرالمؤمنین علی(ع) ی

سااعت و

نیم به غروب مانده ایشان را به دار آویختناد » .در جریاان مشاروطیت تنهاا شایخ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

فضلاهلل به چوبه دار بسته نشد .همانطوری که آن عالم ژرفاندیش پیش بینی کارده
بود درست ی

سال بعد از شهادت حاج شیخ در  1رجب  8 1ق «شب شنبه

تیر ،چهار نفر مجاهد مسل از تاریکی شب اساتفاده کارده ،چاون دزدان باه خاناه
بهبانی رفتند و آن مرد روحانی هفتاد ساله ،مؤسس مشاروطیت را باا گلولاه شاهید

 .8مجلۀ وحید ،شمارۀ  ،8دورۀ  ،8اسفند  8 55ش.
 .نوراهلل دانشور علی (مجاهد السلطان) تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اغفهان و
بختیاری ،چاپ کتابخانه دانش ،بیجا ،8 9ص .11
 .همان ،ص  .11مجله شاهین نهیب انقالب ادبی،

 8ص « . 11 - 1مکتوبات ،اعالمیهها ...و

چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل اهلل نوری در مشرویت ،ج  ،از غط . 81 - 1
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کردند 8».پس از ترور مرحوم بهبهانی ،آخوند مالکاظم خراسانی باه اتفااق آیاتاهلل
عبداهلل مازندرانی حکم تکفیر تقی زاده را غادر و به مجلس ابالغ کردند.
مشروطیت در آراء شیخ فضل اهلل
در این قسمت مو ع گیری های شیخ فضل اهلل نوری درباره اموری که بعاد از
نهضت مشروطیت در مجلس ملی به تصویب رسید مورد بررسی قرار می گیرد.
مشروطه خواهی

شیخ فضل اهلل پس از تدوین قانون اساسی ایرادهای اغولی به آن گرفت و آن را
امن مخالفت با شرع ندید .در اثر اتهامها و تهدیدهای باه اغاطالح آزادیخواهاان
مجبور شد به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شود و در آنجا نشاریاتی را باه ناام
لوای در تو ی خواستهای خود منتشر کند.
شیخ فضلاهلل هرگز با مشروطه و مجلس مخالش نبود ،هر چناد مخاالفینش وی
را با این اتهام منزوی کردند .مخالفات شایخ باا اساسانامهی غیار شارعی و گفتاار
غربگرایان و نوشتههای توهین آمیز مطبوعات به اسالم بود و شایخ تصامیم داشات
اغولی را به قانون اساسی ا افه کند که حرمت اسالم حف شود .مخالفین ،شیخ را
متهم به استبدادخواهی کردند؛ حال آنکه این دروغی بیش نیست .چه اینکاه شایخ
خود بر د استبداد قیام کرد و قیام او بود که توازن قوا را به نفع عدالتخواهان بهام
زد .در اولین یحه که در روز دوشنبه  81جمادی الثانی  8 5ق در شارح مقاغاد
شیخ منتشر شد در مورد اجماعی بودن پذیرش مشروطیت مینویسد:
«سلسلهی علمای عظام و حجج اسالم چون از این تقریر و آن ترتیب استحضار
تام به هم رسانیدند .همه تصدیق فرمودند که این خرابای در مملکات ایاران از
بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت ،تحصیل مجلس شورای ملی
کرد که تکالیش دوایر دولتی را معین و تصرفاتشان را محدود نماید تا آنکه باه

قانون اساسی
مشروطیت در
ترازوی اندیشه ...
( 921تا )971

حمداهلل تعالی پادشاه مرحوم موفق و ساعی علماای عظاام مشاکور و مجلاس
دارالشورای کبرای اسالمی مفتوح شد».
 .8مهدی مل زاده ،پیشین ،ج  ،1 -1ص .8 5
 .اسماعیل رایین ،پیشین ،ص .889
 .هما ر وانی ،لوای آقا شیخ فضل اهلل نوری ،نشر تاریخ ایران ،تهران 8 1 ،ص . 1
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شیخ در یکی از لوای دیگر تشری میکند که:
«از سلسله جلیلهی رؤسای ملت احادی منکار مجلاس شاورای ملای اساالمی
نیست 8» .و در پایان شایخ بارای مشاروعیت آن مجلاس اساتد ل مایکناد و
میگوید :مجلس «به مساعی مشکورهی حجج اسالم و نواب عامه امام(ع) قاائم
شده» است.

اشکال شیخ به مجلس ی

اشکال مصداقی بوده است ناه ایانکاه در نظریاه باا

مجلس مخالفت باشد ،چنانچه میگوید:
«ایها الناس! من به هی وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکاه مادخلیت
خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم؛ زیرا که علمای بازرگ
ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممال

هستند هی ی

همراه نبودند و همه

را با اقامه د یل و براهین ،من همراه کردم .از خود آن آقایان عظاام مایتوانیاد
این مطلب را جویا شوید .ا ن هم من همان هستم که بودم؛ تیییری در مقصاد
و تجددی در رأی به هم نرسیده است».
قانون اساسی

شیخ ،مشکل اساسی مجلس را در حاوزه قاانونگاذاری و منباع تادوین قاانون
اساسی می دانست وی از اینکه میدیاد قاانون اساسای از مناابع خاارجی ترجماه
میشود و باه عیناه باه تصاویب مایرساد آن را یا

خطار و راه نفاوذ بیگانگاان

میدانست و این نسخهی غربی را برای ملل اسالمی مناسب نمیدانست؛ زیرا معتقد
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بود اسالم در بیشتر امور زندگی خاود قاانون دارد .پاس چگوناه ممکان اسات باه
مجلس این اختیار را داد که در کلیه مو وعات به تقنین بپردازد و ایان ساخنی باه
حق بود؛ زیرا اسالم در حقوق مدنی و جزایای دارای احکاام مادونی اسات و اگار
مجلس برای هر مو وعی قانون و ع کند در موارد تعارض قطعا این قانون اساالم
است که به دلیل نداشتن قدرت اجرایی باید معطل بماند و در قانون اساسای وقات،
مبهم و مسکوت بماند .شیخ در اینباره به خوبی استد ل کرد:

911

 .8همان ،ص

.

 .همان ،ص

.

 .همان ،ص

.

«امروز میبینیم در مجلاس شاورا کتاب قاانونی پارلماان فرناو را آورده و در
دایرهی احتیاج به قانون ،توسعه قائل شدهاند .غافل از اینکه ملل اروپا شاریعت
مدونه نداشتهاند؛ لهذا برای هر عنوان نظامنامهای نگاشاتهاناد و در موقاع اجارا
گذاشتهاند و ما اهل اسالم شریعتی داریم آسمانی و جاویدانی که از بس متین و
غحی و کامل و مستحکم است نساخ برنمایدارد .شاارع آن شاریعت در هار
مو وعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی فرموده است» .

8

با این اوغاف پس مجلس شورا چه خاغیتی می توانست داشته باشاد؟ آیاا باه
نظر شیخ حوزهای برای قانونگذاری باقی میماند؟ بلی .شیخ معتقد بود مجلس باید
در امور سیاسی و کشورداری قانون و ع میکند «پس حاجت ماا ماردم ایاران باه
و ع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی » .و در جاای دیگار بیشاتر تو ای
میدهد « حاجت ما مردم ایران هم به و ع اغول و قاوانین در وظاایش دربااری و
معامالت دیوانی انحصار داشت».
نظریهای اصل نظارت بر مجلس

شیخ برای جلوگیری از و ع قوانین خالف شاریعت نظریاهای اغال «نظاارت
هیئتی از مجتهدین منتخب مراجع تقلید» را پیشنهاد کرد .شیخ مجلس را تحت فشار
قرار داد و مجلس با تیییراتی این اغل را به تصویب رساند ولی شایخ آن تیییار را
نپذیرفت .علت استنکاف شیخ امری بسیار ظریاش و دقیاق باود کاه طارفین آن را
خوب درک کرده بودند و شیخ اغرار داشت این هیئات بادون دخالات مجلاس از
طرف مراجع تقلید انتخاب بشوند تا عالوه بر حف استقالل و مدیون نبودن آنها به
نمایندگان ،مشروعیت قانون گذاری با تنفیذ مراجع غورت گیرد .اماا غاربگرایاان

قانون اساسی

دریافتند این استقالل قدرت ،جلو مانور آنها را خواهد گرفت و باه هماین جهات

مشروطیت در

تصویب کردند که علمای اعالم و حجج اسالم ،مراجع تقلید شیعه اسامی  9نفر از

ترازوی اندیشه ...

علما که مطلع به مقتضیات زمان باشند را به مجلس معرفی و مجلس  5نفر یا بیشتر

( 921تا )971

را انتخاب تا موافقت یا مخالفت مصوبات را با شرع تطبیق دهند.
 .8همان ،ص . 8
 .همان ،ص

.

 .همان ،ص . 1
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علت اساسی مهاجرت شیخ ،اغرار بر استقالل هیئات نظاارت باود و بارهاا در
لوای نوشت:
«مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا به همان عبارت
که همگی نوشتهایم بر فصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس شورا باه های
وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهادین را نخواهاد داشات و
ا ختیار انتخاب و تعیین و سایر جهاات راجعاه باه آن هیئات کلیا عه باا علماای
مقلدین هر عصر است غیر».

8

گذر از مشروطه به مشروطه مشروعه

از دیگر درخواستهای شیخ این بود که مشروطیت متصش باه مشاروعه شاود.
علت این بود که روشنفکران اغرار داشتند که مشروطه ربطی به شرع ندارد و چون
شیخ مشروطه را ی

سوغات فرنگی میدید برای باومی کاردن آن و جلاوگیری از

ادعای غرب گرایان در و ع قوانین غیر شرعی اغرار میکرد که «ترلو کلمه مشروطه
در اول قانون اساسی تصاری باه کلماه مبارکاه مشاروعه و قاانون محمادی(ص)
بشود».
تبیین مفاهیم در قانون اساسی

شیخ همچنین خواستار این بود که بعضی از مفاهیم روشن و معنای اساالمی آن
در قانون اساسی لحاظ شود .شایخ در فتاوای تو ایحی خاود بار اد مشاروطه،
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دربارهی اجمال نویسی عمدی قانون اساسی مینویسد:
«تحریر و اعالن را در بدو امر به اجمالیات و مبهمات قناعت کرده».

از جمله این مبهمات مساوات است که به گفتۀ شیخ «یکای از ارکاان مشاروطه
است که به اخالل آن مشروطه نمیماند ».در قانون اساسی آمده بود که اهالی ایاران
در برابر قانون مساوی هستند .شیخ میگفت:
 .8همان ،ص

.

 .همان ،ص . 1
 .رسائل مشروطیت ،به کوشش غالمحسین رزگرینژاد ،انتشارات کویر ،تهران ،8 1 ،رسالهی
حرمت مشروطه منسوب به شیخ فضلاهلل نوری ،ص .851

911

«مو وعات مکلفین در عبادات و معامالت و تجارات و سیاسات از بالغ و غیر
بالغ و ممیز و غیر ممیز و غافل و مجنون و غحی و مری

 ...و مسلم و کاافر

و کافر ذمی و حربی و کافر اغلی و مرتد و مرتد ملی و فطری» متفاوت اسات
«مثال کفار ذمی احکام خاص دارند .مناحکات آنها با مسلمان جایز نیسات ...و
نکاح مسلمانان بر کافرات بر وجه انقطاع جایز است ...ارتاداد احادیالازوجین
موجب انفساخ است ...کفر ،یکای از مواناع ارث اسات و کاافر از مسالم ارث
نمیبرد دونالعکس».

8

اصالح قانون مطبوعات

یکی دیگر از اعتراضهای شیخ ،نسبت به قانون مطبوعات بود:
«به موجب این ماده بسیاری از محرمات ارورالحرمه ،تحلیال شاد؛ زیارا کاه
مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرمات اروریه افتارا اسات و
یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است و هم چنین قذف مسلم ،ایاذاء و
سب ،فحش ،توهین ،تخویش ،تهدیاد و نحاو آن مان الممنوعاات الشارعیه و
المحرمات ا لهیه .آزادی این امور ،آیا غیر از تحلیل ما حرمهاهلل است؟»

ماده قانونی فوق عالوه بر رفتار غیر منطقی مطبوعات و توهین به مقدسات ،نظر
شیخ را اثبات کرد چون قوانینی که از کشورهای غربی ترجمه شده و در مجلس باه
تصویب می رساندند موارد اسالمی را در آن مالحظه نمی کردند لذا شیخ در مقابال
این حرکات اعالم کرد که اسالم خاود قاانون زنادگی دارد و بارای زنادگی ملات
مسلمان باید از قانون شریعت پیروی کارد ناه از قاانوی کاه غربای اسات و های
مالحظه دینی ندارد.
قانون اساسی

نتیجه
شیخ فضل اهلل نوری از علمای طراز اول تهران که در جریان نهضت مشروطیت

مشروطیت در
ترازوی اندیشه ...
( 921تا )971

(عدالتخوانه) نقش اول را ایفا می کرد و در مهااجرت غایری و کباری طالیاه دار
نهضت و مخالفت با استبداد بود اما پس از اینکه دست روسنفکران غارب زده وارد
 .8همان ،ص .819
 .همان ،ص .81

911

نهضت مشروطه شد و تا حدودی کار از دست علما خارج شد و نهضت مشاروطه
ای که مد نظر شیخ و علمایی که برای محدود کردن استبداد به پا خواسته بودناد در
دست روشنفکران قرار گرفت و مشروطه ای که علماء درخواست داشاتند باا مادل
غربی در ایران پیاده شد ،لذا قوانین آن که در مجلس توسط روشنفکران تدوین شده
بود مورد اعتراض ایشان قرار گرفت در این مقاله ماوارد مخالفات شایخ فضال اهلل
نوری با قوانین مجلس اول(مشروطه خواهی ،گذر از مشروطه به مشروطه مشروعه،
قانون اساسی ،نظریهای اغل نظارت بر مجلس ،تبیاین مفااهیم در قاانون اساسای و
اغالح قانون مطبوعات) بررسی و تحلیل قرار گرفت و شیخ فضل اهلل با ادله عقلای
و نقلی برگرفته از آیات و روایات استد ل کرد که مواردی که از قوانین غربی برای
کشور مسلمان استخراج و تصویب می شود با شریعت اسالم مخالش اسات و بایاد
قوانین برگرفته از دین مبین اسالم به عنوان قانون سرلوحه حکومات و ملات قارار
گرفته و اجرایی شود ،همین امر باعث شد روشنفکران غرب زده کینه شیخ را به دل
گرفته و ایشان را متهم به حمایت از استبداد کارده و در یا
اعدام محکوم کردند،
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911

دادگااه فرمایشای باه

منابع


اعیان الشیعه ،سید محسن امین ،تحقیق :حسن اماین ،دارالتعاارف للمطبوعاات،
بیروت 8 81 ،ق؛



انجمنهای سری در انقالب مشررطیی  ،اسامائیل رائاین ،جااپ  ،جاویادان،
تهران8 55 ،؛



اندیشۀ دینی ط جنبش ضد رژیم در ایران ،حسین آبادیاان ،موسساه مطالعاات
تاریخ معاغر ایران ،تهران 8 11؛



انقالب مشرطیی

ایران ،دکتر محمداسماعیل ر وانی ،شرکت سهامی کتابهای

جیبی ،تهران8 51 ،؛


بیس



پایداری تا پای دار ،سیری در حیرا

ط یک سال با تقی زاده ،مهدی مجتهدی ،مندرج در :یادنامۀ تقی زاده؛
پربرار علمری ،معنریی ،اجتمراعی ط

سیاسی شهید حاج شیخ فضل اهلل نیری ،علی ابوالحسنی (منذر) ،نور ،تهاران،
8 11؛


پیدایش ط تحیل احزاب سیاسی مشرطیی  :دوره اول و دوم مجلاس شاورای
ملی ،منصوره اتحادیه ،کتاب سیام



تاریخ استقرار مشرطیی

نشر تاریخ ایران ،تهران8 18 ،؛

در ایران؛ مستخرجه از رطی اسناد محرمانه طزار

امیر خارجه انگلستان ،استخراج و تهیه حسن معاغر ،ابن یسنا8 1 ،؛


تاریخ انحطاط مجلس ،فصلی از تاریخ انقالب مشرطیی

ایران ،احمد مجاد

ا سالم کرمانی ،مقدمه و تحشیه محمود خلیل پور ،دانشگاه اغفهان8 58 ،؛


تاریخ انقالب ایران ،ابن نصر نصراهلل مستوفی تفرشی ،جلاد  ،8کتابخاناه ملای
مل  ،تهران ،شماره  ، 181جلد  ،ارشیو وزارت خارجه ،ذیل شماره 1؛



تاریخ انقالب مشرطیی



تاریخ بیداری ایرانیان ،میرزا محمدخان ناظم ا سالم کرمانی ،باه اهتماام علای

ایران ،مهدی مل زاده ،سخن8 11 ،؛

قانون اساسی
مشروطیت در
ترازوی اندیشه ...
( 921تا )971

اکبر سعیدی سیرجانی ،آگاه تهران 8 51؛


تاریخ مشرطیۀ ایران ،احمد کسروی ،تهران8 81 ،؛



تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجرار ،پیتار آوری ،ترجماۀ
محمد رفیعی مهرآبادی ،عطایی ،تهران8 11 ،؛

915



تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان ،احماد کساروی ،انتشاارات امیار کبیار ،تهاران،
8 51؛



تراز سیاس

(جلیه هایی از سیاس

ط مدیری

شیخ مرتضی انصاری) ،علی

ابوالحسنی ،بزرگداشت دویستمین ساالگرد مایالد شایخ اعظام انصااریش قام،
8 1؛


چگینه حاج شیخ فضل اهلل نیری را در میدان سپه بردار ششریدند؟ ،خسارو
معتضد ،انتشارات مجله ترقی ،میمه شماره  ،88 1مجله دوشانبه  1دی مااه
8؛



حیا



خایرا

یحیی ،میرزا یحیی دولت آبادی ،جاپ  ،فردوسی ،تهران8 11 ،؛
احتشام السلطنه ،به کوشاش ساید محمدمهادی موساوی ،انتشاارات

زوّار ،تهران8 11 ،؛


خایرا



خایرا

صدراالشراف ،محسن غدر ،وحید8 1 ،؛
عبداهلل بهرامی از آخر سلطن

ناصرالدین شاه تا اطل شیدتا ،عباداهلل

بهرامی ،تهران8 1 ،؛


خایرا

ط اسناد حسینقلی خان نظام السلطنۀ مافی ،معصومۀ نظام مافی ،ن شا ر

تاریخ ایران ،تهران8 11 ،؛


ذشاءالملک فرطغی ط شهرییر  ،02دکتر باقر عااقلی ،چااپ  ،علمای ،تهاران،
8 19؛
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رجال عصر مشرطیی  ،نوشته ابوالحسن علوی ،باه کوشاش حبیاب ییماائی،
بازخوانی و تجدید چاپ به کوشش ایرج افشار ،تهران ،نشر اساطیر8 1 ،؛
رسائل مشررطیی

( 81رسراله ط الیحره دربراره مشررطیی ) ،باه کوشاش

غالمحسین زرگری نژاد ،تهران ،کویر8 11 ،؛


رسائل مشرطیی  ،به کوشش غالمحسین رزگری نژاد ،انتشارات کاویر ،تهاران،
8 1؛



رسائل ،مکتیبا  ،اعالمیه ها ...ط رطزنامه شیخ فضرل اهلل نریری ،گاردآوری
محمد ترکمان ،رسا ،تهران8 1 ،؛



916

رطزنامۀ ایالعا  ،ش 8 5 /89 / ،8 11؛



رطزنامۀ خایرا

شرف الدطله ،ابراهیم کالنتری باغمیشه و یحیای ذکااء ،فکار

روز-کلبه ،چاپ اول 8 11؛


رطزنامۀ خایرا

عینالسلطنه ،قهرمان میرزا سالور ،به کوشش :مسعود ساالور،

ایرج افشار ،اساطیر ،تهران ،ج8 .و  ،چاپ اول8 11 :؛


رطزنامۀ خایرا  ...ملیجرک )8 51/ ( ،بخاش خااطرات

جماادی الثاانی

8 1؛


رهبران مشرطیه ،ابراهیم غفایی ،چاپ  ،جاویدان ،تهران8 1 ،ش؛



زندگی ییفانی ،خاطرات زندگی سید حسن تقی زاده ،به کوشش ایرج افشاار،
چاپ  ،علمی ،تهران8 1 ،؛



شرح حال رجال ایرران در قررن  81 ،81 ،80هجرری ،مهادی باماداد ،زوار،
تهران8 1 ،؛



شهید راه آزادی ،سیدجمال طاعظ اصفهانی ،اقبال ییماایی ،انتشاارات تاوس،
تهران8 51 ،؛



شیخ فضل اهلل در ظلم

مشرطیه ،سید مجید حسن زاد ،تهران ،سازمان تبلییات

اسالمی8 1 ،؛


شیخ فضلاهلل نیری ط مشرطیی  ،مهدی انصاری ،چاپ امیرکبیر8 11 ،؛



علماء معاصرین ،حاج مال علی واع خیابانی ،اسالمیه ،تهران8 11 ،ق؛



عینالدطله ط رژیم مشرطیه ،مهدی داودی ،چااپ  ،شارکت ساهامی کتابهاای
جیبی ،تهران8 51 ،؛



فکر آزادی ط مقدمه نهض



قیام آذربایجان ط ستار خان ،اسماعیل امیر خیزی ،آیدین ،تهران.8 1 ،

مشروطیت در



شتاب مجمیعه آثار قلمى ثقۀ االسالم شهید تبریزى ،ثقۀ ا سالم تبریزی ،علی

ترازوی اندیشه ...

مشرطیی  ،فریدون آدمیت ،سخن ،تهران8 9 ،؛

بن موسی ،موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان ،تهران 8 11؛


قانون اساسی

( 921تا )971

گزارش ایران ،قاجاریه ط مشرطیی  ،مخبرالسلطنه هدایت ،باهتمام محمدعلی
غوتی ،نشر نقره ،تهران8 1 ،؛



گنجعلیخان ،محمدابراهیم باستانی پاریزی ،علم ،تهران8 11 ،؛



لیایح آقا شیخ فضل اهلل نیری ،هما ر وانی ،نشر تاریخ ایران ،تهران8 1 ،؛



مجلۀ طحید ،شمارۀ  ،8دورۀ  ،8اسفند  8 55ش؛
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مخبر السلطنه ،خایرا

ط خطرا  ،هدایت ،مهادی قلای خاان ،زوار ،تهاران،

 8 15ش؛


نامه های سیاسی دهخدا ،ایرج افشار ،روزبهان ،تهران8 51 ،؛



نیراهلل دانشیر علی (مجاهد السلطان) تاریخ مشرطیه ایران ط جنربش طیرن
پرستان اصفهان ط بختیاری ،چاپ کتابخانه دانش ،بیجا8 9؛



نهض

مشرطیۀ ایران بر پایۀ اسناد طزار

امیر خارجره ،واحاد نشار اساناد

وزارت امور خارجه ،تهران8 19 ،؛


نهیب جنبش ادبی -شاهین ،دکتر شمس الادین تنادر کیاا ،انتشاارات روزناماه
سیاسی فرمان ،تهران8 5 ،؛



طاقعیا

اتفاقیه در رطزگار ،محمدمهدی شاریش ،نشار تااریخ ایاران ،تهاران،

8 1؛


یپرم خان از انزلی تا تهران (خایرا

خصیصی یپرم ختن مجاهد ارمنی) ،باا

مقدمه محمدحسین غدیق ،باب  ،تهران8 51 ،؛

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316
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