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از  یکی  انگیزد.  برمی  را  انسان  تعجب  همواره  مشروطه  تاریخ  مطالعه 
دالیل تعجب، صف بندی عالمان دینی و به تبع آنها مردم در برابر همدیگر 
کفر  که هریک، دیگری را به  است؛ صف بندی آشتی ناپذیر و خشونت آمیزی 
که در آن زمان نوشته  کتابهایی  محکوم می کرد. نگاهی به عناوین رساله ها و 
که منسوب به  گواه این سخن است مانند رساله در حرمت مشروطه  می شد 
کتاب اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة اثر  شیخ فضل اهلل نوری است و 

شیخ اسماعیل محالتی.
که از هر دو جبهه صادر  ک تر از این، فتواهایی است  ک تر و هولنا خطرنا
گفته شده: »مرحوم آیة اهلل سید علی سیستانی جّد آیة اهلل  می شد چنانکه 
کنون در عراق هستند، در آن زمان یکی از مراجع خراسان و از  که ا سیستانی 
طرفداران سرسخت استبداد بودند و فتوای معروفی را در آن زمان به ایشان 
کافر،  المشروطة طلب  کفر و  که »المشروطة  با این مضمون  نسبت داده اند 
ماله و دمه مباح.« )آیة اهلل سید احمد مددی، نگاهی به دریا، ص 171، قم، 

کتابشناسی شیعه، 1393( مؤسسه 
)آخوند  مشروطه  طرفدار  بــزرگ  مراجع  از  نفر  سه  به  مقابل  نقطه  در  و 
را  اعالمیه  این  خلیلی(  حسین  میرزا  و  مازندرانی  عبداهلل  شیخ  خراسانی، 
مفسد  و  آسایش  مخّل  نــوری  اهلل(  فضل  )شیخ  »چــون  که:  ــد  داده ان نسبت 
و  مکتوبات  رجبی،  حسن  )محمد  است.«  حرام  امورات  در  او  تصرف  است، 

بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، ج 4، ص 209(
این  و دیدن  فتاوی  این  از  اطالع  از  العمل مردم پس  راستی عکس  به 
دو  از  یک  هر  طرفداری  به  گروهی  تردید  بی  است؟  بوده  چه  بندی ها  صف 
گروه بزرگتری متحّیر مانده اند و اعتقادات دینی  جناح برخاسته اند و چه بسا 
یک  به  ایرانی  جامعه  ترتیب  بدین  و  است  گراییده  ُسستی  به  نیز  جماعتی 
کی است  ک مبتال شده است. تفرقه بیماری خطرنا تفرقه و چند پارگی دردنا

که زمینه را برای ابتالء به امراض بدتری فراهم می کند. 
و  زبانها  و  رســوم  و  آداب  و  مذاهب  از  که  مردمی  پیوند  اصلی  عامل 
واحــدی  سیاسی  جامعه  در  همگی  و  هستند  مختلفی  نــژادهــای 
این  و  اســت  همبستگی«  و  تعّلق  »احــســاس  می کنند  زندگی 
و  شــده  نامیده  »الــفــت«  قــرآن  در  که  اســت  چیزی  همان 
خداوند  به  اسالمی  جامعه  مــردم  میان  در  آن  ایجاد 
گر پیامبر  که ا نسبت داده شده است و تصریح شده 
تمام  عاَلم،  مدیر  برترین  عنوان  به  ؟لص؟  کــرم  ا
نمی توانست  می کرد  هزینه  را  زمین  امکانات 
کرده است،  ایجاد  که خداوند  را  الفتی  چنین 
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پیامبر  از  راستا  همین  در  و 
شــــده  ــقــــل  ــ ن ؟لص؟  اســــــــالم 
ــرمــود: »بــیــمــاری  کــه ف اســت 
شما  بــه  پیشین،  اّمــت هــای 
کینه  کرده است:  سرایت 

 مشروطه؛ 
 مسأله دیروز 
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