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 معرفی شیخ فضل اهلل نوری 

قمری  ۹۵۲۱یخ فضل اهلل کجوری مازندرانی مشهور به نوری در ش

مال به دنیا آمد. پدر ایشان  دراناستان مازناز توابع « الشک کجور»در 

و  ر مازندراننواز علمای دین و افراد مورد اعتماد مردم  عباس نوری

، یکی از بزرگترین دانشمندان خطه مازندران بوده میرزا تقی نوریجدش 

 .است

شیخ در آغاز جوانی به تحصیل مقدمات علوم متداول عصر خود 
مهاجرت نمود تا از  نجفود به پرداخت و برای تکمیل تحصیالت خ

میرزا و  شیخ راضی آل خضر، میرزای شیرازیمحضر عالمان بزرگی نظیر 
در  بهره ببرد. حضور شیخ مرتضی انصاریاز شاگردان  حبیب اهلل رشتی

این اساتید بزرگ، باعث شد تا ضمن قرار گرفتن در زمره شاگردان  درس
 .نائل آید اجتهادو  فقاهتخاص، به مرتبه بلند علمی و عالی 

 اجتهاد شیخ فضل اهلل نوری

اهلل نوری بدون هیچ تردیدی مجتهد مسلم و فقیه  مرحوم شیخ فضل
مقام بوده است، بنابراین بجاست که سخن از مقام علمی و فقاهت و  عالی

اجتهاد شیخ را در البالی سخنان بزرگان تاریخ معاصر جستجو کرد، در 
میان حتی برخی از دشمنان شیخ نیز به مقام علمی او معترف این 
 .اند بوده

http://wikifeqh.ir/استان_مازندران
http://wikifeqh.ir/ملا_عباس_نوری
http://wikifeqh.ir/ملا_عباس_نوری
http://wikifeqh.ir/ملا_عباس_نوری
http://wikifeqh.ir/نور_مازندران
http://wikifeqh.ir/میرزا_تقی_نوری
http://wikifeqh.ir/نجف
http://wikifeqh.ir/میرزای_شیرازی
http://wikifeqh.ir/شیخ_راضی_آل_خضر
http://wikifeqh.ir/میرزا_حبیب_الله_رشتی
http://wikifeqh.ir/میرزا_حبیب_الله_رشتی
http://wikifeqh.ir/میرزا_حبیب_الله_رشتی
http://wikifeqh.ir/شیخ_مرتضی_انصاری
http://wikifeqh.ir/درس
http://wikifeqh.ir/درس
http://wikifeqh.ir/فقاهت
http://wikifeqh.ir/اجتهاد


 

 

2 

اما در بین دوستداران شیخ شهید، بیش از همه باید به دو استاد 
پرچمدار نهضت تنباکو و « میرزای بزرگ شیرازی»بزرگوار شیخ یعنی 

قائم مقام خلف صالح شیخ مرتضی انصاری در « میرزا حبیب اهلل رشتی»
نجف اشرف اشاره کرد، شیخ شهید در فقه و اصول کرسی تدریس 

او به شمار « خواص اصحاب»یافته میرزای شیرازی بود و از   پرورش
کنند، وقتی یکی از اهالی تهران برای حل مسائل شرعی  رفت نقل می می

مگر شیخ فضل اهلل در »به میرزای شیرازی رجوع کرد، میرزا گفته بود:
هم ایشان در دیگر  ۹«کنید؟ میتهران نیست که به من مراجعه 

شیخ نوری ما را چگونه »فرمودند  های مردم تهران با ایشان، می مالقات
 «نمایید نگهداری می

اهلل رشتی نیز که عمدتاً از اعطای اجازه  اهلل میرزا حبیب مرحوم آیت
اجتهاد به دیگران اکراه داشته و نوعاً در این امر احتیاط زیادی به خرج 

قاعده ضمان »اهلل با عنوان  تقریظ بر رساله فقهی شیخ فضلداد، در  می
نظیر ستوده  مقام علمی و تحقیقی شیخ را به نحوی شگفت و کم« الید

هان ای کسی که »د: آور است. ایشان در بخشی از این تقریظ چنین می
یابی، چنانچه در اعماق دریاها  ها وقوف می این اوراق را دریافته و بر آن

یزرع را شتابان درنوردی،  های خشک و لم وار بر اُشتر، بیابانفرو روی و س
همانا از حیث تحقیق و تدقیق، بهتر از آنچه که در این دفتر آمده، 

ضروری است که در مجالس عمومی، به فضل و کمال  .نخواهی یافت
صاحب این رساله، ندا در دهند و سوارگان دیار به سوی او تشویق گردند، 

ام چه بسیار  ه نظر افکنده و آن را زیبا و دلنشین یافتهمن در این رسال

                                                           
1
 .221، ص الدین، نهیب جنبش ادبی تندرکیا، شمس . 
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ها به امانت  دُرهای گرانبها و مرواریدهای بدیع و دست ناخورده که در آن
  سزاوار است که مضامین آن را نه با خامه بر صحیفه  نهاده شده است،

اوراق که با ذرات طال بر مردم دیدگان بنگارد، آفرین خدای بر مؤلف آن 
اوست عالم پرسوز و گداز، فروغ دیده و نور چشمم شیخ فضل اهلل  باد و

... همانا او در تحصیل قواعد علمی و اصول اجتهادی ـ که مدار اجتهاد و 
ها و وابسته بدانهاست ـ خود را به رنج  مالک صحت اعمال عباد بر آن

افکنده و روزگاری دراز و به قدر کفایت را نزد من و اساتید عظام حاضر 
ده است تا به حمداهلل به آرزوی خود دست یافته و عالمی ربانی و ش

رهنمایی راستین و حقانی و مجتهدی متبحر و کامل و جامع و معقول و 
منقول گردیده است. رواست که بندگان مؤمن خدا وی را در امور دینی 

 ۹«مرجع خود قرار دهند...
ینان شایسته این بود سخنان بزرگترین مرجع دینی زمان خود و جانش

مرحوم شیخ انصاری، در عظمت و بزرگی مقام علمی و اجتهاد شیخ 
« الغدیر»صاحب کتاب معروف « عالمه امینی»اهلل نوری. مرحوم  فضل

شیخ نوری را یکی از شهدای راه فضیلت به شمار آورده، وی در کتاب 
 :نویسد می« شهداءُ الفضیله»

م و الدین و اکبر زعیم... فهو شیخ االسالم و المسلمین، و علم العل»
یعظم شعایر اهلل و ینشر ماثر دینه و یرفع اعالم الحق ویبرز کلمه 
الحقیقه... فمضی شهیداً بید الظلم و العدوان، ضحیه الدعوه الی اهلل تعالی 

مرحوم آقا بزرگ تهرانی در  ۵«ضحیه الدین، ضحیه النهی عن المنکر...
                                                           

1
نوری، فضل اهلل، تقریظ کتاب قاعده ضمان الید، نسخه خطی آن موجود در کتابخانه   .

 .2632آستان قدس رضوی شماره 
2
 .361-361امینی، شهداءُ الفضیله، ص  . 
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العلّامه »کند:  از شیخ شهید یاد می با عبارات زیر« نُقَباءُ البشر»کتاب 
الباهر و الفقیه المحقق الماهر، المجامع بین الدین و الدنیا الباطن و 

 ۹«الظاهر
داند، حضرت  می ۵«اَعلم علمای وقت»شهید مدرس، شیخ شهید را 

 .نامد می3«مجاهد مجتهد دارای مقامات عالیه»امام خمینی)ره( نیز وی را 
ا نقل شده است که از گنجایش این نوشتار، های فراوانی از علم سخن

از « تاریخ بیداری ایرانیان»ناظم االسالم کرمانی که در کتاب. خارج است
حاجی »نویسد  هیچ توهینی به شیخ شهید دریغ نکرد، در عین حال می

شیخ فضل اهلل اگر چند ماهی در عتبات توقف کند، شخص اول علمای 
در پایتخت »گوید: شیخ  زاده می لک، نیز مهدی م4«اسالم خواهد گردید

شود از حیث معلومات و  باالترین مقام روحانیت را برخوردار بود...گفته می
 .۲«تبحّر در علوم دینی از همه همگنانش برتری داشته...

زاده  اهلل نوری، سیدحسن تقی ترین مخالف شیخ فضل اما سرسخت
شیخ فضل اهلل در بود. وی کسی بود که اصرار فراوانی داشت تا اعدام 

، وی در مورد قدرت «تا عبرت دیگران گردد»مالء عام صورت گیرد 
گاه بزرگ مجلس و مایه قدرت آن، علمای  تکیه»نویسد:  علمی شیخ می

                                                           
1
 «حاج شیخ فضل اهلل»آقا بزرگ تهرانی، نُقَباءالبشر، نسخه خطی، ذیل  . 
2
، ص 21، ش 6ب زرد، مندرج در مجله یاد، سال مدرسی، علی، پراکنده نگاهی به کتا . 

23. 
3
 .به بعد 11، ص 1تاریخ معاصر ایران ازدیدگاه امام خمینی)ره(، فصل  . 
4
 .112مطهری، مرتضی، اسالم و مقتضیات زمان، ص  . 
5
 .121زاده آملی، در آسمان معرفت، ص حسن . 
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ها آقا سیدعبداهلل بهبهانی و آقامیر سید  بزرگ تهران بودند که در رأس آن
 ۹«.اهلل نوری بودند طباطبایی و حاج شیخ فضل

رسد با توجه به مطالب فوق، دیگر تردید در خصوص  به نظر می
 .اهلل نوری روا نباشد اجتهاد و فقاهت مرحوم شیخ فضل

 

های  از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم اسالمی به بعد، جنبش

اصالحی در جهان اسالم، شامل ایران، مصر، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، 

در این کشورها کم و بیش ترکیه، عراق، افغانستان و هندوستان آغاز شد.

اند.البته  ای عرضه کرده های اصالحی داعیه داران اصالح، ظهور، و اندیشه

ها، به دنبال چند قرن رکود صورت نباید نادیده گرفت که این جنبش

گرفت و احتماال نوعی واکنش در برابر هجوم استعمار سیاسی و  می

یات در جهان اقتصادی و فرهنگی مغرب زمین بود و نوعی تجدید ح

 .رفت اسالم به شمار می

های اصالحی سده اخیر، اغلب توسط بزرگان دینی کشورهای نهضت

یاده شده که به عمق تحوالت و سیر جریانات فرهنگی و سیاسی 

طرفی مسلمانان آشنا بودند و از نفوذ استعمار فرهنگی بیگانگان و بی

ران مذهبی، چه در در ایران، رهب و گرفت بردند، صورت می مردم رنج می

عمل و چه در نظر به علت تفاوت بینشهای عقیدتی و مبانی اجتهادی با 

های اسالمی، تحرک، نشاط سیاسی و اجتماعی چشمگیری از  دیگر فرقه

                                                           
1
 .61زاده، سیدحسن، تاریخ انقالب مشروطه ایران، ص تقی . 
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ای که در موج نوین بازسازی تفکر اسالمی،  خود نشان داده بودند، بگونه

اکو به فرمان توان در جنبش تنب سهم بسزایی داشتند، و اوج آن را می

خواهی که  میرزای شیرازی و همچنین قیام عمومی برای عدالت

 .تغییر ماهیت داد، دانست«مشروطیت»به

 مشروطیت ایران

از جریان مشروطیت در ایران، تحلیلها و برداشتهای گوناگون شده 

-و حتی برخی«رفرم»، «نهضت اصالحی»، «انقالب»است و آن را 

توان این واقعیت را انکار  اند، اما نمی دادهلقب «فتنه»-بانگاهی بدبینانه

روند حرکت تاریخ این سرزمین را، «مشروطیت»کرد که به هر حال

 .همچون نقطه عطفی، تحت تأثیر قرار داد و ثمرات متفاوتی به بار آورد

هر چند تحرک مذهبی مراجع دینی و آگاه ساختن مردم به آنچه در 

در انقالب تأثیر داشت و  گذشت، از عوامل مهمی است که کشور می

مبارزه غیر فعال مردم ایران را به تدریج به مبارزه فعال و منسجم تبدیل 

 .کرد

البته نه فقط مردم، بلکه علمای بزرگی که حتی به تأیید و دفاع از 

مشروطیت برخاستند، یا تصور درست و روشنی از مشروطیت نداشتند، یا 

اغماض نموده و اصرار بر اصالح  به علت دیدگاه دینی از مفهوم غربی آن

 .و توجیه دینی آن داشتند
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علت عدم تصور درست و روشن از مفهوم مشروطیت را باید در آثار 

منور الفکرانی که معنی و هدف اصلی مشروطه خواهی را به خوبی 

های مشروطه گری را  ولی به حکم اقتضا و مصلحت، اندیشه»شناختند می

 ۹«ی هم مشروطه و اسالم را یکی دانستندرنگ اسالمی زدند و در مورد

 .جستجو کرد

در این راه کوششی سخت و پیگیر از سوی اندیشه گران نوخواه ایران 

های اساسی و تعیین صورت گرفت تا رهبران مذهبی را نسبت به اختالف

توجه نگاه  کننده موجود میان نهادهای نوین سیاسی و اسالم بی

قه داشتند که علماء به برخی از مسائل دارند.متجددین مشروطه خواه عال

وگرنه از پشتیبانی  ،توجه بمانند به ناهماهنگی اسالم و دموکراسی بی

مشروطیت و  .ماندند بهره می کامل علماء در انقالب مشروطیت بی

در واقع در جنبش مشروطیت یک اندیشه حاکم نبود،  های متفاوت اندیشه

ا خاست، با اندیشه روشنفکران و همانگونه که به رهبری روحانیون بپ

ادامه یافت. روحانیون آن را فرصتی برای اجرای احکام شریعت آسمانی 

یافته و روشنفکران، خواهان نو خواهی و دموکراسی بودند.هرچند در بنیاد 

با یکدیگر تضاد داشتند و در پایان به این تعارض ذاتی برخوردند، اما با به 

رض و برخورد با یکدیگر اجتناب ناپذیر هر کدام، این تعا قدرت رسیدن

 .بود

                                                           
1
 .3۵3عبد الهادی حائری، تشیع و مشروطیت، ص  . 



 

 

8 

بدون تردید، نخستین کسی که به طور مشخص از مجتهدان در 

رویارویی جریان غر بزدگی این دوران که عدالتخواهی به مشروطیت 

بود.او با بینش عمیق «شیخ فضل اهلل نوری»داد ایستاد،  تبدیل ماهیت می

در پی عرضه و اجرای «روطهمش»خود پی برد، آنچه روشنفکران به عنوان

آن هستند، برخاسته از بینش و فکر غربی است و در نهاد اسالمی 

 .ای ندارد ریشه

گیری از تحرک بخشی  به دید شیخ، مشروطه خواهان نیز جا بهره

فقیهان دینی و وازدگی جامعه از خفقان و استبداد، در صدد گسترش 

 ۹غربزدگی فرهنگی و سرانجام اسالم زدایی بودند.

های بسیار که در راه اصالح فکر  شیخ فضل اهلل پس از تالش

]شورای  مشروطه خواهی و تصحیح قانون اساسی و انضمام ماده دوم

[ به متمم قانون و نیز همراهی با جنبش و شرکت نمودن در  مجتهدین

اثر دید، پس از  مجلس و حرکت تصحیحی و مشروعه خواهی خود را بی

در حضرت عبد العظیم و عدم اجرای تهدات  بازگشت از تحصن سه ماهه

که این مساعدات »در پاسخ به این سئوال: ۵ای مجلسیان، طی الیحه

جدی به چه جهت به مخالفت و مهاجرت پیوست آیا موجب شرعی و 

مقتضی مذهبی داشت و مشروطه را با قوانین قرآنی و موازین شریعت 
                                                           

1
 .34مهدی انصاری، شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، ص  . 
2
این الیحه نخستین بار در زمان خود شیخ فضل اهلل، توسط مهدی ملک زاده در تاریخ انقالب  . 

اعترافات »نمنتشر گردید.سپس در مجله خواندنیها تحت عنوا ۵۵0تا  ۵0۱، ص 4مشروطیت ایران، ج 

 .(تمامی آن انتشار یافت۹3۵1آبان  ۱)۹1-۵۹، ص ۹1، شماره 3سال «شیخ فضل اهلل نوری
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ه انفصال و مخالفت آسمانی مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنک

؟ضمن تبیین «موجب دیگری از عوارض عادیه و دواعی اتفاقیه داشت

بنیاد مشروطیت)کنستیوسیون(غربی و علل نفوذ آن در ایران و موافقت 

نخستین و تالشهای پیگیر خود، آن را معارض احکام شریعت و مخالف 

 .اردد مذهب خوانده و حرمت متابعت آن را ضمن همین بیانیه اعالم می

منشأ این فتنه، ...:»نویسد شیخ فضل اهلل در پاسخ به سئوال فوق می

ها اکتساب نمودند و  ها بودند که از همسایهفرق جدیده و طبیعی مشرب

هرکس فریفته این عنوان  به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً

 و طالب این مقصد باشد به این که در طلب عدل بر آمدند و کلمه طیبه

اختیار در تحصیل آن  [نمود بی را هر کس اصغاء]شنید و توجه«العدل»

کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جن خودداری نکرد.من جمله 

خود داعی هم اقدام در این امر نموده مساعدت نمودم.وقتی که شروع به 

[به  ]مایل ای از مردم که همه وقت مرمی اجراء این مقصد شد، دیدم دسته

کم کلمات موهمه از ایشان  ی از انحراف بودند وارد بر کار شدند کمبعض

شد تا آنکه یک درجه پرده از آن  شنیده شد حمل بر صحت می

گذارد]برداشتند[و بنای انتخاب و کالء و مبعوثین و اعتماد بر اکثریت آراء 

گذاردند.باز هم اغماض شد که اینها برای انتظام امور به بسط عدالت 

 .فته رفته بنای نظامنامه و قانون نویسی شداست تا ر
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شد که این دستگاه چه معنی دارد چنین  گاهی با بعضی مذاکره می

خواهند بکنند واال وکالت  نماید که جعل بدعتی و احداث ضاللتی می می

 ۹موکل کیست و موکل فیه چیست؟.چه معنی دارد

راین نیازی به از دیدگاه شیخ فضل اهلل چون اسالم ناتمامی ندارد، بناب

قانون و تدوین جدیدی نیست و بر همین اساس قانون اساسی مشروطه 

کند و حتی  های شریعت قانون تدوین میکه بدون توجه به دیدگاه

تواند در تعارض با مذهب باشد، غلط است و در صورت صحت تدوین  می

چنانچه در قانون اساسی جمهوری -قانون با استفاده از احکام شریعت

معنی است، زیرا تنظیم و تربیت  وکالت افراد بی-می تدوین یافتهاسال

تواند در این  قوانین متخذ از شریعت به عهده فقیه و مجتهد است که نمی

زمینه وکالت از مردم داشته باشد، و به حکم تخصص در فقاهت در مقام 

والیت بر مردم است و نه نماینده مرد در تشریع قوانین.بنابر این وکالت 

  ۵.ر مجلس قاونگذاری باطل و نادرست استد

حق داشت هر  شیخ فضل اهلل به عنوان یک مجتهد عالی مقام، کامالً

تعبیر نابجایی از اسالم را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به 

-دادند، به مخالفت برخیزد.رأی طرفی در امر مذهب سوق میحفظ بی

ه تصویب قوانین به استناد اکثریت آراء های مجلس شوری را هم کگیری

 .شد تصویب و یا اقلیت آراء مردود شناخته می

                                                           
1
 همان. 
2
 .همان الیحه مذکور . 
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نادرست بخواند.زیرا شریعت اسالم برای اکثریت از آن جهت که 

اکثریت است، و دیگر هیچ، به هیچ روی ارزش قائل نیست.آنگاه که در 

ردد، مرحله نظر خواهی و خیراندیشی برای ملت به رأی اکثریت اعتماد گ

البته منهای استدالل صحیح)چون پایه تقدم بر اصل استدالل است(هر 

کدام از دو گروه که سخن منطقی داشت، حق تقدم با اوست، هر چند در 

های بشری که بر اساس مقررات اقلیت باشد.گرچه از دیدگاه حکومت

رأی اکثریت در برابر اقلیت مورد  ،موضوعه غیر دینی تأسیس گردیده

ملی است، و صحت قانونی آن به دلیل غیر دینی بودن قوانین توجه و ع

اثر نیست،  های مردم در وضع مقررات بی کشوری آنهاست که خواسته

برعکس قوانین شریعت آسمانی که موضوعه غیر بشری و در ارتباط با 

وحی و پروردگار جهان است و آدمیان در تدوین آن کمترین نقشی را دارا 

 .نیستند

طه تنها پیامبران و امامان و فقیهان هستند که برای تبیین و در این راب

توانیم تدوین مقرراتی با استنباط از احکام  استنباط آن مجازند، هر چند می

شریعت به صورت قانون اساسی را صحیح بدانیم)چنانچه در مورد قانون 

 ۹اساسی جمهوری اسالمی عمل گردیده است(.

ن را تطبیق قوانین ایران با قوانین این واقعیت داشت که مشروطه گرا

نمودند و مایل بودند بیگانگان ایران را در  کشورهای اروپایی تالش می

                                                           
1
 .۹44ر.ک:شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، ص  . 
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شمار کشورهای کنستیوسیون قرار دهند، ضمن آنکه از قید و بندهای 

 .های دست و پاگیر آن آزاد باشند مقررات شریعت و پیچ و خم

رای قانون مذهب در در واقع به همان اندازه که روحانیون برای اج

کوشیدند  تالش بودند، برعکس مشروطه گران برای تشکیل پارلمانی می

که مقررات آن از مبانی و قوانین شریعت اقتباس نشده بود و بر اساس 

های نوین سیاسی در  و اصل نو گرایی به اندیشه«الئیک»های اندیشه

 ۹.دندنها انگلیس و فرانسه دسترسی مستقیم داشته و به آن ارج می

شیخ فضل اهلل توانسته بود با پیشنهاد چنین اصلی، حاکمیت احکام 

اسالمی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی 

فقیهان تثبیت نماید، و به عقیده برخی صاحب نظران، ماده مذکور، وضع 

نمود، بدین معنی که از آغاز تشکیل مجلس، سه  موجود را تثبیت می

شدند، و نوعی نظارت  اصطالح طراز اول در مجلس حاضر میمجتهد به 

گذشت.اما بهر  ها معموال به توافق جویی میفعلی در کار بود و اختالف

حال از نظر گاه فلسفه مشروطیت، سیاست دینی و ریاست فائقه روحانی 

مردود بود، خواه مرجع نجف باشد و خواه فرمانروایی هیئت مجتهدانی 

جلس. بدین ترتیب هر چند ماده نظارت مجتهدین مورد بیرون از قلمرو م

تأیید علمای نجف قرار گرفت، اما در مجلس با تغییراتی پذیرفته شد که 

 ۵.ماند نتیجه و اثر می در پایان بی

                                                           
1
 .الیحه مذکور . 
2
 .الیحه مذکور . 



 

 

13 

سپس شیخ فضل اهلل به برخی از مواد قانون اساسی امثال مساوات در 

و نیز الزامی است ایران که از دیدگاه وی غیر شرعی  مقابل قانون دولتی

کند، همچنین ماده آزادی را بدست مجلسیان غیر متشرع،  اعتراض می

خواند. در ادامه مقداری در  تیغی برنده برای مبارزه و ستیز با شرع می

مورد عدل و نبوت و سلطنت انبیای گذشته، اجرای احکام عدالت و 

بحث  اجرائیات در اسالم و منافات آنها را با مقررات مشروطیت به

 .گیرد می

وی در پایان این الیحه ضمن توجه دادن مردم به حامیان مشروطه 

ای برادر تأمل کن اگر مطلب خوب بود چرا حامی او مردمان :»نویسد می

فاسد العقیده و فاسد العمل بودند...و حاصل المرام این است که شبه 

لیه وریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسالم حضرت خیر االنام ع

االف التحیة و السالم منافی است و ممکن نیست که مملکت اسالمی در 

تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسالم.پس اگر کسی از 

مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این 

سعی و اقدام در اضمحالل دین اسالم است و چنین آدمی مرتد است و 

عه بر او جاری است هر که باشد از عارف یا عامی از اولی احکام ارب

الشوکة یا ضعیف.هذا هو الفتوی و الرأی الذی الاظن المخالف فیه و علیه 

 ۹«حکمت و الزمت فرحم اهلل من اعان االسالم واهله

                                                           
1
 .همان الیحه، که به فتوی حرمت مشروطیت نیز شهوت دارد . 
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تردید شیخ فضل اهلل شیفته مذهب و اجرای مقررات آن بود، و او  بی

کامال حق داشت هر تعبیر نابجایی از به عنوان یک مجتهد عالی مقام 

اسالم را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بیطرفی در 

دادند، به مخالفت برخیزد و برای اصالح و تصحیح  امر مذهب سوق می

بنیاد و مواد آن بپاخیزد و تالش کند و آنگاه که مشروعه خواهی را در 

تقویت و حکومت آن به تحصن دست یازد  ضعف ببیند برای بپا داشتن و

و حتی در پایان با کمال شهامت و رشادت با ایثار جان خود پرچم شریعت 

 .خواهی و عظمت اسالم را بر سر دار به اهتزاز نگهدارد

 گیری شیخ فضل اهلل از مشروطهکناره تعل

نهضت مشروطه از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ 

معاصر ایران است. در مراحل آغازین نهضت، شعارهای یکسان و 

همه از ضرورت تحول و دگرگونی، آزادی و نفی استبداد، قانون 

گفتند. همین عوامل  خواهی و لزوم ترقی و تعالی کشور سخن می

شروطه، یعنی روشنفکران و مارها سبب شد تا دو جریان و شع

های سنتی و روحانیون با وجود تفاوت دیدگاهی در نگاه به ارزش

نگاه به غرب، به یکدیگر نزدیک شوند و زمینه برای همکاری میان 

آنها فراهم گردد. اما به رغم اشتراک مواضع و همکاری اولیه در 

و جاری سازی قانون، دیری لزوم محدود کردن سلطنت استبدادی 

گرای نهضت،  گرا و غرب نپایید که مشخص شد میان جریان اسالم

وجه اشتراک کمی در اصول وجود دارد. نتیجه این امر بروز 

https://www.mashreghnews.ir/news/594489/چرا-شیخ-فضل-الله-نوری-از-مشروطه-خواهی-کنار-کشید


 

 

15 

اختالفات اساسی بود که در تاریخ ثبت شده است. در این میان 

یکی از علمای روحانی که در ابتدا به پشتیبانی از مشروطیت 

ی زودتر از دیگران راه خود را از آن جدا کرد، شیخ برخاست و خیل

اهلل از آن روی که کارکرد  اهلل نوری است. شیخ فضل فضل

مشروطیت و مجلس شورای ملی ایجاد شده در ایران را مغایر با 

همراهی با مشروطیت باز   دانست از ادامه ارکان و مبانی شریعت می

ای آن خواستار ایستاده و به مخالفت با آن برخاست و به ج

ای گشت که همراستا با مبانی اسالمی باشد. در  مشروطه مشروعه

این نوشتار قصد داریم به صورت موردی و گذرا، دلیل همکاری، 

  زمینه جدایی و در نتیجه مخالف این روحانی تاثیرگذار در تاریخ

 کنیم بررسی را مشروطیت

اهلل نوری با مشروطیت  دلیل همکاری شیخ فضل -1

 در ابتدای جنبش

که نهضت مشروطیت در ایران با مشارکت اقشار و با وجود آن

طبقات مختلف اجتماعی همچون روحانیون، بازاریان، درباریان و 

ها و اهداف  های فکری، انگیزه تحصیل کردگان غربی با افق

چند موضوع مشترک  متفاوتی شکل گرفته بود اما همگی بر سر

بودند و آن ضرورت محدود کردن سلطنت قاجار، نفی استبداد و 

 ،خانهخواهی در چارچوب عدالتخواهی و عدالت استعمار، قانون

اهلل  ها از سوی شیخ فضل بود. این اندیشه لزوم ترقی و تعالی کشور

های همکاری متقابل  نوری نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت و زمینه
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ی نهضت عدالت خواهی و  یگران را در مراحل اولیهاو و د

اهلل نوری همچون دیگر  طلبی فراهم کرد. شیخ فضل مشروطه

رهبران نهضت مشروطیت، این جنبش را نتیجه ناکارآمدی 

های گیری سیاسی و اقتصادی درباریان و نفوذ بیگانگان در تصمیم

ین علت دانست و به هم مهم و فقر و روایی ستم بر توده مردم می

گرایی مردم ایران عصر قاجار برای تحقق  از حرکت انقالبی و اصالح

و اصالح نهادهای نوین سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 

ها و مفاهیم اسالمی حمایت کرد. در این چارچوب حفظ ارزش

کند که از آن روی از اصالحات  اهلل نوری خود اذعان می ارتباط آیت

کند که عموم مسلمانان آن را  مایت میح  و مجلس مشروطه

 1خواهند و بر خالف قرآن و شریعت نیست. می

ای که در  بنابراین در اندیشه ایشان هر عمل اصالح گرایانه 

های اسالمی باشد، نه تنها غیر دینی نیست بلکه چارچوب ارزش

الزم به حمایت از آن نیز هستیم. متناسب با چنین درک و 

اهلل نوری در ابتدا به صف  شیخ فضلای بود که  اندیشه

های ها و خاستگاه طلبانی پیوست که هر یک دارای انگیره مشروطه

 .متفاوتی بودند

 

 

                                                           
1
 .216ص ،اهلل نوری ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل حمد ترکمان، رسائل، اعالمیهم . 
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اهلل نوری از نهضت  زمینه جدایی شیخ فضل -2

 مشروطیت

در گرماگرم مبارزات برای برپایی وضع مطلوب و برچیدن 

از علما و زیادی از مردم به پیروی   استبداد، در حالی که عده

اهلل برای اعتراض به قم مهاجرت کرده بودند،  همراهی شیخ فضل

هایی از مردم نیز که بیشتر تحت نفوذ و تاثیر روشنفکران گروه

، با 1211تیرماه  21طلب قرار داشتند، در تاریخ  ملی مشروطه

هماهنگی کشور انگلستان به سفارت خانه لندن متحصن شدند. 

هایی از  ه سکوالر با جداسازی گروهروشنفکران طرفدار مشروط

های چندانی از سیاست و پیچیدگیهای آن  مردم که آگاهی

نداشتند، بر آن بودند تا با تبلیغ ناکارآمدی علما و دین در تحقق 

های عمومی، افکار عمومی را به سوی مقاصد  اهداف و خواسته

 سیاسی خود جهت داده و از آنان برای تحت فشار قرار دادن علما

 1بعد از پیروزی نهضت استفاده کنند.

در قسمتی از اظهارات رهبرانی که مردم را تشویق به تحصن 

اهل ایران از تعدیات  ما:»خوانیم کردند می در سفارت انگلستان می

جابرانه دولت استبداد به ستوه آمده، به علماء و روحانیون پناه 

ر نکرد. به ی خود شدیم ثم امامزاده  بردیم ثمر نکرد. پناهنده

 ثمر مطلقاً و اصالً بردیم پناه است ما معبدگاه که  خدا  مسجد خانه

                                                           
1
 .16اهلل آجودانی، علما و انقالب مشروطیت ایران، ص  لطف . 
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 انگلیس ی بهینه سفارت به امیدواری کمال با اینک... نشد حاصل

 1«خواهیم می امنیت و مشروطیت و آزادی آورده، پناه

اهلل با شنیدن خبر تحصن و رخدادهای آن در  شیخ فضل

های تجددطلبانه جبهه  اندیشه سفارت انگلستان و درک مغایرت

روشنفکران ملی با منافع اسالم و مسلمین، متوجه خطر نفوذ 

اندیشه سکوالریم و احتمال سلطه بیگانگان در جامعه اسالمی به 

بهانه مشروطیت شد، و همین امر زمینه اولیه جدایی شیخ 

 ایشان که چرا آورد؛ فراهم را مشروطه نهضت از  اهلل نوری فضل

صالح جامعه اسالمی و دلبستگی به دین را در سر غه مدغد

طلبان سودای جدایی جامعه سیاسی از دین  پروراند و مشروطه می

زدند که در اندیشه شیخ هیچ  را داشتند. آنها مفاهیمی را فریاد می

جایگاهی نداشت: آزادی به مفهوم غربی آن، مساوات بدون توجه 

ر نظرگرفتن به محدودیتهای اسالمی آن و مجلس بدون د

 .... قانونگذاران شریعت و

 اهلل نوری با مشروطیت شروع مخالفت شیخ فضل -3

شاه در تاریخ  های فراوان، مظفرالدینسرانجام پس از مجاهدت

موافقت خود را با تشکیل مجلسی از منتخبین  1211مرداد  11

اصناف و  ،تجار ،مالکین ،اشراف ،اعیان ،قاجاریه ،علما ،شاهزادگان

                                                           
1
(، واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، به 1362محمد مهدی ملک زاده شریف کاشانی) . 

 .13کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ، ص 
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اما  1ی تهران را صادر کرد. بان طبقات موقومه در دارالخالفهمنتخ

های غربی و جدایی دین از  اهلل که خطر نفوذ اندیشه شیخ فضل

سیاست را بعد از تحصن در سفارت انگلستان درک کرده بود با 

هایی متعدد، تالش کرد تا حداقلی از نظارت شریعت  وجود مخالفت

ان نظارت مجتهدان طراز اول بر را در درون آن بگنجاند. او خواه

مصوبات مجلس در جهت مطابق بودن آن مصوبات با قوانین شرع 

طلب به  شد. این درخواست، مخالفت شدید روشنفکران مشروطه

زاده را بر انگیخت و از این زمان کشمکش شیخ  رهبری حسن تقی

طلب جلوه تندتر  طلب و جبهه ملی مشروطه اهلل نوری مشروعه فضل

 2رتری یافت.و آشکا

اهلل نوری با  سرانجام پس از جنجال فراوان پیشنهاد شیخ فضل

تغییراتی چند به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد. 

مشروعه با   مشروطه   های جبههاما این تصویب نیز به کشمکش

طلبان پایان نداد. چرا که نوری دریافته بود برخی از  مشروطه

و مجلس شورای ملی با قوانین شریعت  مصوبات قانون اساسی

سازگار نیست و بر مبنای کنار گذاشتن کامل دین از امور سیاسی 

های مجلس چنین بود:  قرار دارد. برای مثال قسمتی از خواسته

مجلس تمام امور را در   باید حجج اسالم به جهت کوبیدن جاده»

ن دخالت ی نظامنامه و قانون اساسی بگذارند و اصالً خودشا عهده

                                                           
1
 .112ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص  . 
2
 .311ص  ،ی ایران احمد کسروی، تاریخ مشروطه . 
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فروع  ،اصول دین ،عبادات ،معامالت ،در کاری نکنند مگر امور نکاح

1«مذهب و نماز جماعت در عهده حجج اسالم باشد. ،دین
  

اهلل قوانین مجلس شورای ملی  بدیهی بود که در نظر شیخ فضل

 بایست ضرورتاً می

مطابق قوانین شرع باشد وگرنه باید در برابر آن ایستاد و  

خالف شرع بودن مصوبات مجلس و قانون اساسی  همین عوامل

اهلل با مشروطیت شد. در  سبب ساز مخالفت گسترده شیخ فضل

زدند که  همین ارتباط برخی از مخالفان ایشان، این اتهام را می

 آنان جواب در نوری اهلل فضل شیخ اما است، مجلس  شیخ، مخالف

جلس شورای ه هیچ وجه منکر مب من ایهاالناس»: کرد  می تاکید

بلکه من مدخلیت خود را در تاسیس این اساس بیش  .ملی نیستم

گویم همه بشنوید و بغائبین هم  دانم... صریحاً می از همه کس می

خواهم که عموم  برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می

خواهند. با این معنی که البته عموم مسلمانان  مسلمانان آن را می

اساسش بر اسالمیت باشد و برخالف قرآن  خواهند که مجلسی می

و برخالف مذهب مقدس جعفری  و برخالف شریعت محمدی

به همین  2«خواهم. قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی می

اهلل نوری با برداشتی که از مشروطیت و خطرات  ترتیب شیخ فضل

                                                           
1
 .111محمد مهدی ملک زاده شریف کاشانی، همان، ص  . 
2
 .211 -216محمد ترکمان، همان، ص  . 
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همکاری با   آن برای جامعه اسالمی ایران داشت، از ادامه

 .ن بازایستاد و به مخالفت با آن برخاستطلبا مشروطه

 تأیید اعدام شیخ توسط!؟

قطعی و مسلم است که در زمان مشروطه، علماء دو دیدگاه متفاوت 
نسبت به مشروطه داشتند.گروهی متشکل از تعدادی علمای نجف و 

های اسالم در تضاد ندیدند، به همین  تهران، نظام مشروطه را با آموزه
ترین  راوانی برای تطبیق آن با شرع انجام دادند. عمدههای ف منظور تالش

تنبیه »ها توسط مرحوم میرزا محمدحسین نائینی در کتاب این تالش
صورت گرفت. در این کتاب سعی شده عناصر جدید « االمه و تنزیه المله

، «قانون»، «مساوات» «حُریت»، «مشروطه»وارد، مانند  و مفاهیم تازه

 .سالم و مبانی آن پیوند زندو... را با ا« مجلس»
اهلل نوری و تعدادی از علمای نجف قرار  در طرف دیگر، شیخ فضل

های دسته فوق در اوایل نهضت  داشتند که علیرغم پذیرش تالش
های اولیه و ابتدایی برای استبداد  مشروطه، این نظام را به مثابه گام

یم مدرن و ضد داخلی و سلطه همه جانبه و نفوذ تمام عیار غرب و مفاه
کردند، شیخ شهید در اواخر عمر گفته بود   اسالمی غرب به ایران تلقی می

ای که در ایران شکل  که من مخالف مشروطه نیستم، بلکه این مشروطه
 .آورد های ظلم داخلی و استعمار خارجی را فراهم می گرفت، ریشه

ا به شاهد بر مدعا این است که علیرغم اینکه از سفارت روسیه باره
شیخ پیشنهاد پناهندگی و فرار از اعدام دادند، شیخ هرگز نپذیرفت و 

، در حالی که در همین زمان «رود اسالم زیر بیرق کفر نمی»گفت:  می
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 محمدعلی شاه و یاران او در پناه روسیه، از تصفیه حساب 
های فراوانی  خواهان و فاتحین تهران در امان ماندند و مقرری شروطهم

 .ف دولت مشروطه بر آنان در نظر گرفته شدنیز از طر
حال اگر این تفکر شیخ شهید را در کنار گفته مرحوم آخوند خراسانی 

روم ایران تا  سرکه انداختیم شراب شد، می»گفت:  قرار دهیم که می
 ۹«اش را بشکنم خمره

شود که شیخ فضل اهلل نوری هم مثل آخوند  این نتیجه حاصل می
شروطه واقعی که با مبانی اسالم هم سازگار و خراسانی و نائینی، م

آمیخته است، قبول داشته، لیکن شیخ فضل اهلل بسیار جلوتر از آنان به 
ای است که  این رسیده بود که مشروطه موجود در ایران، نه آن مشروطه

آمیزند، بلکه حکومتی است که به تدریج  علما آن را با مبانی اسالم در می
های ورود غرب و مظاهر و مفاهیم غربی  انیت، زمینهبا حذف علماء و روح

زاده و امثال او بود را در ایران فراهم  آن گونه که مدنظر سیدحسن تقی
 .راند آورده و دیانت اسالمی را به حاشیه می

بنابراین نه شیخ فضل اهلل مخالف مشروطه واقعی بود، بلکه خودش 
ذاران مشروطه بود و نه یکی از مؤسسین و بنیانگ ۵زاده به اعتراف تقی

ای بودند که  آخوند خراسانی و نه نائینی و نه علمای دیگر موافق مشروطه
در ایران به بار نشست. و در این باره شواهدی بر عدم موافقت علما و 

                                                           
1
شروطیت و م انحراف از بعد آخوند،  ، مرحوم131شکوری، ابوالفضل، سیره صالحان، ص  . 

شود در همان  قتل شهید نوری قصد عزیمت به ایران جهت اصالح مشروطه نمود که گفته می

 .131شب عزیمت، به دست عناصر نفوذی مسموم شد، سیره صالحان، ص
2
 .66زاده، سیدحسن، انقالب مشروطیت ایران، پیشین، ص تقی . 
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رجال سیاسی از مشروطه ایران است و اینکه علماء اعدام شیخ فضل اهلل 

 .اند را به هیچ وجه تأیید و حمایت نکرده

 دادگاه و اعدام شیخ فضل اهلل نوری  

رفته و که  خان یپرمخالفان وی، با فتح تهران، نزد مجاهدان و م

ر مردم را هرگاه شیخ نوری زنده بماند، امکان دارد در سراسر کشو

وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط 

ها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع  مردم علیه آن

آمیز خواهد رفت. یپرم خان تصمیم  همه گونه حوادث مخاطره

1گرفت اعدام وی را به موقع اجرا بگذارد
  

رفتند و او را رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی  12روز 

آوردند و در  میدان توپخانهدستگیر نمودند و به وسیله درشکه به 

2های طبقه فوقانی محبوسش نمودند یکی از اتاق
  

 13اعضای دادگاهی که محاکمه شیخ را انجام داد، عبارت بودند از 

 حمیدالملک، نظام سلطانپیشکار سپهدار،  ولهمنتصرالد :نفر

میرزا ، یمین نظام، ساالر فاتح، جعفرقلی خان استانبولیشیبانی، 

 میرزا محمد، عمیدالسلطان، میرزا علی محمدخان علی محمدخان

                                                           
1
 .61، ص«تاریخ مشروطه و جنبش وطن پرستان»دانشور علوی، . 

2
 1259–12۲1ص  .تاریخ انقالب مشروطیت ایرانزاده   ملک. م.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


 

 

24 

ملقب به امامزاده،  سید محمد، اعتالء الملکمدیر روزنامه نجات، 

.لژ بیداریعضو  شیخ ابراهیم زنجانی، جعفرقلی خان بختیاری
1
  

اهلل نوری بازداشت شد و به حکم  پس از فتح تهران، شیخ فضل

 1321رجب  13برابر با 1211مرداد  2در  شیخ ابراهیم زنجانی

ونیم مانده به غروب به  حدود یک ساعت میدان توپخانهقمری در 

دفن کردند و  منزلششد. خانواده اش جسد او را در  دار آویخته

 .منتقل و دفن شد قمماه نبش قبر و جسدش به  6بعد از 

وسائل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری را که صنیع 

شده بودند در میدان توپخانه  دار آویخته باشی با آن به و آجودان

2سرپا بود
  

ای که پس از انحالل  ، به دستور هیئت مدیرهمهدی بامدادبه گفته 

.اهلل نوری به دار آویخته شد تشکیل شد، شیخ فضل مجلس عالی
3
  

 نظر علما در مورد اعدام شیخ فضل اهلل نوری

و از « عروه الوثقی»تاب مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی صاحب ک .۹
ترین مراجع تقلید شیعه و مقیم نجف به قدری از جنایت قتل شیخ  بزرگ

                                                           
 .111، ص1جش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، . .... نق 1
 .1211ص.تاریخ انقالب مشروطیت ایرانزاده م،  ملک . 2
 .1،111جش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، . نق 3

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%98_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B7_%D9%87%E2%80%8D.%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_(%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_(%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7)
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اند، وی بعد از این واقعه بیشتر اوقات از مالقات  نوری متأثر شد که نوشته
 ۹گاه حاضر نشد مشروطه را تأیید کند. کرد و هیچ با ایرانیان خودداری می

ر به دار آویختن شیخ که مورد مرحوم آخوند خراسانی پس از خب ..۵
انتظارش نبود، مجلس ترحیمی در منزل خود ترتیب داد و از چنین 

 ۵رویدادی اظهار تأسف و تأثر کرد.
« ادوارد براون»های خود به  زاده در یکی از نامه سیدحسن تقی. 3

اهلل و  ها و مساجد برای شیخ فضل در تبریز در خانه»آورده است: 
 3«.گیرند مجلس ختم گذاشته و ماتم میهاشم و سایرین  میر

سیدمحمد طباطبایی پس از بازگشت از مشهد در پیامی که برای  .4
ضمن تسلیت شهادت وی صریحاً اعدام شیخ را   خانواده شیخ فرستاد،

 4عمل دشمنان اسالم خواند.
پس از مشاهده... و واقعه شهادت مرحوم »حاج آقا نوراهلل اصفهانی .۲

شهرت مسمومیت مرحوم آخوند خراسانی و امثال این  شیخ شهید نوری و
 ۲«.ما انگور انداختیم که سرکه شود، آن را شراب کردند«وقایع گفته بود

اهلل سیدعبدالحسین الری پس از مشاهده وقایع فوق فرمود:  آیت .1
مذهب ما مذهب مُخَطِّئه است نه مُصَوبه و خطا بر غیر معصوم جایز »

 1«.اب بیرون آمداست. سرکه انداختم، شر
                                                           

1
 .111بهمنی، جواد، فاجعه قرن، ص  . 
2
 .311مهدی، شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت، ص  انصاری، . 
3
 .313همان، ص . 
4
 .313همان، ص  . 
5
 .136دیوان طرب، مقدمه جالل الدین همایی، ص . 
6
اهلل  الهی، سیدعلی اکبر، دوحه احمدیه فی احوال الذریّه الذکیه، )شرح حال آیت آیت . 

 (سیدعبدالحسین الری
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اهلل شیخ عبداهلل مازندرانی یکی دیگر از کسانی است  مرحوم آیت.1
که از حمایت اولیه خود از مشروطه دست برداشت، وی چهارده ماه پس 

نامه پرسوز و گدازی برای یکی از دوستان  از شهادت شیخ فضل اهلل، رنج
صِدَ لمْ خویش نوشت وی همچنین وقایع بعدی مشروطه را از قبیل ما قُ

 ۹یَقَعْ و ما وَقَعَ لَمْ یُقْصَدْ معرفی کرد.
عالوه بر موارد فوق، باید نام تمام بزرگانی که در بخش قبل 
سخنانشان را نقل کردیم، به این طومار افزود و همه اینها نشان از 

 .حقانیت شهید نوری و حمایت علماء از ایشان است

                                                           
1
خواستیم نشد و آنچه واقع   ، )آنچه می23ـ 12، ص2.. جالدین، محمد، معارف الرجال. حرز . 

 (شد مطلوب ما نبود


