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تاریخ افغانستان

فتح نامه کابل
کتــاب »فتح نامــه کابل« 
بــا زیــر عنــوان »اســرار 
پنهــان جنــگ بی پایان« 
نوشــته »کارلوتــا گال« را 
محمد قراگوزلو به فارســی 
نــده و از ســوی  ا برگرد
انتشــارات نــگاه منتشــر 
شــده اســت. کارلوتا گال، 
روزنامه نــگار و نویســنده 
بریتانیایی است. او به مدت 
12ســال بــرای نیویورک 

تایمز در مورد افغانستان و پاکســتان پوشش خبری داد. او 
هم اکنون رئیس دفتر نیویورک تایمز اســتانبول است که 
ترکیه را پوشــش می دهد. کارلوتا گال، دختر روزنامه نگار 
کهنه کار اسکاتلندی ســندی گال، کار روزنامه ای خود را با 
مسکو تایمز در مسکو در سال 1994آغاز کرد و جنگ اول در 
چچن را به طور فشرده برای روزنامه پوشش داد. او همچنین 
برای روزنامه های بریتانیایی )ایندیپندنت، تایمز  و ساندی 
تایمز( کار آزاد داشت. در بخشی از کتاب »فتح نامه   کابل« 
می خوانیم: »پیکر پتی زنی به تنه نهال پژمرده بادام پیچیده 
بود. آتش توپخانه زخمی های زیادی را به زاغه ها و دیوارهای 
خاکی مجتمع دوخته بود. اصابت خوفناک خمپاره ها خسارت 
سختی به خانه ها و خرمن ها و خواربار خلق وارد آورده بود. 
جنازه ها روی خاک شــخم خورده و زیر آوار الوار سقف های 
ویران افتاده بودند. مادری با 5فرزندش در یک اتاق غرق خون 
بودند. والدین داماد کنار فرزند 1۳ ساله شــان کشته شده 

بودند. جسد 7 کودک در آستانه دروازه باغ افتاده بود و...«.
این کتاب 526صفحه ای به تازگی با بهای 175هزار تومان 

منتشر شده است.

بحرطویل عامیانه
کتاب »بحرطویل عامیانه و 
بحرطویل سرایان« نوشته 
حســن ذوالفقاری و مسلم 
نادعلی زاده به تازگی از سوی 
انتشــارات ققنوس منتشر 
شــده اســت. بحرطویل 
عامیانه فارسی از گونه ها و 
قالب های شعری برساخته 

شاعران عامه سراست و با بحرطویل عروضی تفاوت 
دارد. اینگونه شــعری غالبا در حیطه ادبیات شفاهی 
مطالعه می شود و بیشــتر در میان مردم رواج دارد. 
بخش اول کتاب حاوی شناخت نامه ای جامع و مفصل 
از اینگونه ادبی به همراه نمونه هــای کافی تاریخی 
است. برای این منظور نمونه هایی از جنگ های خطی 
و دیوان های چاپی شــعرا گردآوری شــده و از نظر 
شکل شناسی و ژانرشناسی مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
بخش دوم، تحت عنوان بحرطویل سرایان، به معرفی 
عده زیادی از بحرطویل سرایان به انضمام زندگینامه 
مختصری از آنها و نیز نمونه ای برگزیــده از آثار این 
شــاعران می پردازد. این کتاب برای عالقه مندان به 
حوزه های تاریخ مطالعات ادبی و قالب های شعری و 
نیز ژانرشناسی ادبی و تارخ ادبیات سودمند است و به 
روند مطالعات ادبی یاری می رساند. حسن ذوالفقاری، 
یکی از نویسندگان این اثر که چندی پیش درگذشت 
)2۰ تیر 1۳45 - 17 تیر 14۰1( نویسنده و پژوهشگر 
ادبی بود. انتشــارات ققنوس بحرطویــل عامیانه و 
بحرطویل سرایان  را در 452صفحه، به بهای 24۰هزار 

تومان منتشر کرده است.

خود من بود و آخوند به وی احترام می  گذاشت و اتفاقاً 
نامش هم شیخ عبدالکریم بود، در کنار ایشان حضور 
دارد و یک فرد متجددمآب ریش تراشیده و فکلی نیز  
که ظاهراً پاپیونی هم زده بود، روبه روی مرحوم آخوند 
قرار دارد. در این بین، آقاییـ  ســیدیا عامـ  وارد شد و 
درحالی که خود را فرستاده مرحوم آقا سیدمحمدکاظم 
یزدی )صاحب عروه( معرفی می کرد، خطاب به آخوند 
چنین گفت: آقا )صاحب عروه( فرمودند به عرضتان 
برسانم که هواداران مشــروطه به عنوان جانبداری از 
شما، در این ۳ شب در صحن مطهر، سجاده را از زیر پای 
ایشان کشیدند و ایشان به آنها چیزی نگفتند و روی 
حصیر نماز خواندند! همچنین از باالی بام، فضوالت 
خشک شده حیوانات )نظیر سگ و گربه( را روی سر 
ایشان می ریزند، بفرمایید ایشان با این اوضاع چه باید 
بکنند؟ هر جور می گویید رفتار کنند. آقای آخوند پس 
از شنیدن پیغام مرحوم سید، به سخن درآمده و گفت: 
آقا را از جانب من سالم برســانید و بگویید: دوران امر 
است بین آنکه این آقای شــیخ عبدالکریم )در اینجا، 
مرحوم آخوند با دســت خویش زد پشت همان شیخ 
محترم و موجهی که کنارشان نشسته بود( به مجلس 
شورا برود و قوانین اسالمی را به تصویب برساند، و یا 
این آقا... )اشــاره به فرد فکلی و ریش تراشیده ای که 
روبه روی آخوند قرار داشــت( به مجلس برود، کدام 
یک بروند خوب اســت؟! بگویید هرکدام به نظرشان 
می آید، عمل کنند... آیت اهلل مسجد جامعی فرمودند: 
آیت اهلل اراکی افزودند: مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
حائری این قضیه را برای شاگردان خویش نقل کردند 
و مقصودشان از نقل این حکایت آن بود که برسانند، در 
قضایای مشروطه امر بر آخوند خراسانی مشتبه شده 
بود و ایشــان از کنه مقاصد و مطامع دشمنان اسالم 
)که در پوشش مشروطیت و آزادی خواهی پیش آمده 
بودند( مطلع نبودند، واال هدفشان اجرای احکام اسالم 

و اصالح امور بود.
4- جناب مسجد جامعی اضافه کردند: آیت اهلل اراکی 
همچنین به خود من گفتند: به مرحوم حاج شــیخ 
فضل اهلل نوری، کراراً در روزهای آخر عمر پیشنهاد شد  
که شــما برای حفظ جان خویش متوسل به سفارت 
روس شوید، آنها شما را حفظ خواهند کرد. ولی ایشان 
فرمودند: من یک عمر در سایه پرچم اسالم زیسته ام، 
چطور پــس از یک عمر زندگی کردن در ســایه این 
پرچم، ملتجی به پرچم کفر بشوم؟! نه، هرگز این کار را 

نخواهم کرد، و نکرد تا به شهادت رسید.

شیخ شهید، سیدین و نهضت عدالتخانه
دست یازی به »حسادت« ؛ 
نمادی از فرافکنی تاریخی

بررسی رویکرد آیات ســیدمحمد طباطبایی و سیدعبداهلل 
بهبهانی به مواضع شــهید آیت اهلل شــیخ فضل اهلل نوری، از 
مدخل های شــاخص در مشروطه پژوهی به شــمار می رود. 
داوری های موجود در این باره، از مخالفت مطلق تا همراهی 
نسبی سیدین با شــیخ در عین رعایت پاره ای مالحظات را  
در بر می گیرد. با این همه به نظر می رســد که نظریه اول  که 
حاصل دوقطبی سازی  های مشروطه خواهان سکوالر است، 
چندان با حقیقت سازگار نیســت. این امر را می توان از مآثر 
سیدین طباطبایی و بهبهانی و همچنین تحلیل برخی آگاهان 
و تاریخ پژوهان معاصر نیز دریافت. به عنــوان نمونه زنده یاد 
آیت اهلل عالمه یحیی نوری -که با آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری 

نیز نسبتی سببی داشت- در گفت وگویی آورده است:
»اما درباره مواضع سیدین طباطبایی و بهبهانی در آن دوره باید 
گفت، درست نیست که بگوییم آنها به طور مطلق نگرانی های 
مرحوم شیخ را بی مورد می دانستند، زیرا قرائتی در دست است 
که نشان می دهد، آنها نیز در مواردی با شیخ توافق نظر داشتند، 
البته هیچ یک تیزبینی سیاسی او را نداشتند. نکته مهم دیگر 
دراین باره این است  که آنان از اینکه مواضعشان به مواضع شیخ 
نزدیک شود، ابا داشتند، زیرا شیخ در آن مقطع، آماج حمله های 
تبلیغی مشروطه خواهان غیرمتدین قرار گرفته بود و آنها هم 
از این بیم داشتند که اگر به شــکل مرحوم شیخ بخواهند در 
برابر برخی از انحرافات بایســتند، به وضعیت او دچار شوند. 
به عبارت دیگر آنها نیز فهمیده بودند که صحنه گردانان واقعی 
مشروطیت، امثال تقی زاده ها هستند و رهبری و احترام آنها در 
آن واقعه، صوری و تشریفاتی است. البته گذشت زمان نشان  داد 
که اتخاذ همین مشی محافظه کارانه نیز در مجموع کمکی به 
آنان نکرد، زیرا در پایان کار، آنها هم به دست مشروطه خواهان 
سکوالر کشته یا منزوی شدند، البته در هم نوانشدن با شیخ، 
برخی علل و عوامل دیگر نیز دخیل بود که این مسئله اگرچه به 

لحاظ مصالحی گفتنی نیست، اما فهمیدنی هست!...«.

از دیگر تحلیل هایی که جریان فاتح و ســکوالر مشــروطه، 
در تحلیل های خویش بر آن پای فشــرده اســت، حسادت 
شیخ نسبت به سیدین، در فرایند نضج گیری و استقرار نظام 
مشــروطیت اســت! آنان که در تاریخ نگاری های خویش، به 
چنین تحلیل هایی دست یازیده اند، عالمان دین را نیز به سان 
سیاستمداران عرفی و ایشان را نیز مبتال به آفات اخالقی آنان 
قلمداد کرده اند. با این همه پاره ای از مورخان، در نفی این انگاره 
قلم زده اند. به عنوان نمونه فرنود فردهی، پژوهشگر تاریخ معاصر 

ایران، در این فقره می نویسد:
»شیخ که از دیرباز و در جریان نهضت تنباکو با سیاست های 
اســتعمارگرانه انگلیس آشنا شــده بود، با مشاهده حمایت 
این کشــور از مشــروطه -کــه اوج آن به ماجــرای تحصن 
مشروطه خواهان در سفارت این کشور باز می گشت- نسبت 
به اســالمی بودن و ایرانی بودن این جریان شــک کرد و در 
زمان بازگشت ایشان از تحصن قم و بازگشایی مجلس شورا 
و نوشته شدن قانون اساسی، شک وی به یقین تبدیل شد که 
شرع اسالمی، جایگاهی در حکومت مشروطه نخواهد داشت 
و مدافعان روشنفکر مشروطه ، تبعیت از فرهنگ و سنت غربی 
را، تنها راه پیشرفت ایران می دانند. به همین دلیل وی خود را از 
مشروطه خواهان جدا کرد و در اعتراض به سنت فکری ایشان، 
با جمعی از روحانیان به حرم حضرت عبدالعظیم)ع( مهاجرت 
کرد. جالب اینکــه برخالف نظر جان فــوران، ادوارد براون و 
مهدی ملک زاده که یکی از دالیل مخالفت شــیخ فضل اهلل 
با مشروطه را حسادت نســبت به آیات بهبهانی و طباطبایی 
می دانستند، ایشان نه در زمان همراهی با این دو سیدبزرگوار 
و نه در زمان مخالفت با مشروطه خواهان و مهاجرت به آستانه 
حضرت عبدالعظیم)ع(، هیچ گاه علیه آنها ســخنی نگفته و 
همواره از ایشان با احترام یاد می کردند. هرچه از تاریخ امضای 
مشروطیت می گذشت، تناقضات بیشتری بین قانون اساسی 
مشروطه، خط مشی مشروطه خواهان و روند کاری مجلس شورا 
با شرع اسالم دیده می شد. این مسائل، مخالفت شدید شیخ با 
این فرایند را به همراه داشت، تا جایی که محمدعلی شاه را تنها 
عامل مقابله با انحراف مشروطه خواهان قلمداد  کرد. سرانجام 
با خیزش جنبش فتح تهران که از تبریز شروع شد، در تاریخ 
28تیر سال 1288، این شهر در اختیار مشروطه خواهان قرار 
گرفت. جنبش مشــروطه که با تالش های روحانیون مجاهد 
شروع به کار کرد، در این زمان تحت رهبری روشنفکرانی قرار 
گرفت که عمدتا از اعضای لژ بیداری ایرانیان بودند. این افراد 
اصول اســالم را، یکی از دالیل عقب ماندگی ایران از جامعه 
جهانی عنوان می کردند. این تفکــر تا بدان جا پیش رفت که 
عالوه بر کنار گذاشتن روحانیون از تصمیم گیری های سیاسی، 
در تاریخ 11مرداد همان سال یعنی فقط 14روز پس از فتح 
تهران، با حکم شــیخ ابراهیم زنجانی -که از اعضای فعال لژ 
بیداری محسوب می شد- شیخ فضل اهلل نوری را که جوابی برای 

نقدهای جدی وی نداشتند، به دار آویختند...«.
* مستندات این یادداشت، 
بر تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران وجود دارد.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

بسمه تعالی
روز دوشــنبه 28صفر  1417هجري قمــری برابر 
25تیرماه 1۳75شمســی، توفیقی دســت داد که 
در روضه ســاالنه آیت اهلل حاج میرزا محمدحسین 
مسجدجامعی، در دهه آخر صفر )واقع در قم، خیابان 
آبشــار( شــرکت جویم. جمعی از فضالی محترم 
حوزه علمیه قــم نظیر آقایان حجج اســالم حاج آقا 
سیدمنیرالدین هاشمی حسینی شــیرازی و حاج 
آقا معزالدین حسینی شــیرازی و نیز آقازاده بزرگ 
آیت اهلل مسجدجامعی )آقا ضیاءالدین مسجد جامعی( 
هم حضور داشــتند. آیت اهلل میرزا محمدحســین 
مسجد جامعی که خود از شــاگردان مبرز حضرت 
آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( و نیز مرحوم آیت اهلل 
العظمی اراکی )ره( هستند، فرزند مرحوم حاج میرزا 
محمود مسجدجامعی )از شاگردان حاج شیخ عیسی 
طالقانی و حاج شــیخ مرتضی طالقانــی(، فرزند آقا 
میرزا محمدحسین تهرانی، فرزند آیت اهلل حاج میرزا 
مسیح تهرانی )مرجع تقلید برجسته تهران در روزگار 
فتحعلی شاه  که داستان او با گریبایدوف، وزیر مختار 
متکبر و مقتول روس تزاری در تهران مشهور است( 
هستند. در خالل گفت وگوی پس از ختم روضه، بحث 
از روزگاران گذشته و از آن جمله کشاکش مشروطه 
و اســتبداد به میان آمد و سخن به مجاهدات شهید 
بزرگوار مرحوم حاج شیخ فضل اهلل نوری کشیده شد 

و ایشان به مناسبت، حکایات زیر را بیان فرمودند:
1- مرحوم حاج آقا باقر قمی، آقازاده حاج آقا حسین 
قمی )با مرحوم آیت اهلل حاج آقا حســین طباطبایی 
قمی، مرجع معروف، اشتباه نشود(، از علمای برجسته 
و محترم قم بودند که منزلشــان روبه روی آب انبار 
سیدعرب قرار داشت. ایشان برای منـ  مسجد جامعی 

ـ نقل کردند: 
در ایام مشروطه، روزی درب منزل مرحوم والد را زدند. 
مرحوم والد فرمودند: ببینید کیست؟ به ایشان گفته 
شد: ۳نفر چوپان هستند که به مالقات شما آمده اند! 
به مجرد اینکه پدرم این خبر را شــنید، فوراً از جای 
برخاست و با سروپای برهنه، سریع و شتابان خود را به 
دم در رسانید و از افراد مزبور به گرمی استقبال کرد 
و آنان را با احترام زیاد به داخل منزل راهنمایی کرد. 
به زودی معلوم شد که مهمانان مزبور چوپان نیستند، 
بلکه ۳نفر از علمای وقت تهران به نام های حاج میرزا 
ابوتراب شهیدی قزوینی، حاج شیخ روح اهلل قزوینی 
و آقا سیدابوالحســن طالقانی )پدر آقا سیدمحمود 

طالقانی معروف( هســتند که از دوستان و شاگردان 
مرحوم حاج شــیخ فضل اهلل نوری هستند و از سوی 
ایشان برای مذاکره  و گفت وگو پیرامون اوضاع و احوال 
وقت ایران با مرحوم آخوند خراسانی و دادن گزارشی 
از حقایق امور و قضایا به ایشان، به نجف رفته و اینک 
برگشته و به سمت تهران می روند، و روی مصالحی 
خود را به شکل چوپان درآورده اند. حاج آقا باقر قمی 
می فرمود: آنان ضمن شرح جریان مأموریت خویش 
به پدرم گفتند: ما به نجف اشــرف رفتیم و 12شبانه 
روز نیز در آنجا توقف کردیم، ولی هر چه کوشیدیم 
که راهی بیابیم تا ساعتی را خصوصی به محضر آقای 
آخوند خراسانی رســیده و در مجلسی خلوت دور از 
چشم اغیار با ایشان به گفت وگو بنشینیم و ایشان را 
در جریان حقیقت قضایای مشروطه و توطئه هایی که 
زیر سرپوش عناوین فریبنده آن علیه اسالم و ایران در 
جریان است قراردهیم، اطرافیان ایشان نگذاشتند و ما 

بدون نتیجه بازگشتیم.
2- پدرم، مرحوم حجت االســالم والمسلمین حاج 
میرزا محمود مســجدجامعی نقل کرد: در منطقه 
شمیران تهران مجلسی تشکیل شده بود  که قریب 
4۰تن از علمای پایتخت در آن حضور داشتند و من نیز 
شرکت داشتم. هنگام ظهر سفره ای رنگین انداختند و 
حضار همگی مهیا شدند که به صرف طعام بپردازند  که 
ناگهان اسب سواری از سمت تهران وارد مجلس شد و 
سراسیمه خبر داد که  »حاج شیخ فضل اهلل نوری را در 
میدان توپخانه به دار زدند!«. پدرم می گفت: با شنیدن 
این خبر، غم و اندوهی شــدید حضار را فراگرفت و 
احدی از آن جمع دیگر رغبت نکرد به آن غذا لب بزند 
و ساعتی بعد همگی غذا نخورده )یا مختصر خورده(، 
مجلس را ترک کرده و به سمت تهران پراکنده شدند.

3- دورانی که از محضر اســتاد بزرگــوارم، مرحوم 
آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدعلی عراقی )اراکی( 
استفاده می  کردم، نوعاً پس از خاتمه درس، برای حل و 
فصل مشکالت علمی، ایشان را تا حدود منزلشان بدرقه 
می کردم. یک روز که با ایشان همراه بودم، رشته سخن 
به بحث در باب قضایای مشروطه و موضع گیری های 
مرحوم آخوند خراسانی کشید و این سؤال مطرح شد  
که در کشاکش ها و جریانات آن روزگار، چرا و چگونه 
مرحوم آخوند از مشــروطه جانبداری کردند و راهی 
غیر از راه امثال مرحومین صاحب عروه و حاج شــیخ 
فضل اهلل نوری برگزیدند؟ آیت اهلل اراکی در پاســخ، از 
قول استادشان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری 

تاریخ ایران

تاریخ عالم آرای عباسی 
»تاریخ عالم آرای عباســی« به قلم  
اســکندر بیگ ترکمان  اثری است 
که عالوه بر شــرح وقایع تاریخی 
همسایگان ایران مانند عثمانی ها، 
گرجی هــا، تیموریــان و ترک ها و 
ترکمن هــای ماورا النهر، اطالعات 
مفید و قابل توجهی را درباره نحوه 
برخورد با نهادهای اداری، نظامی، 
اقتصادی و مذهبی زمان خود ارائه 

می دهد.  اسکندر بیگ ترکمان  در این کتاب همچنین از عالمان، 
ادیبان، دانشــمندان، شاعران، سران لشــکر، سیاستمداران و 
هنرمندان نام برده است و شرایط ایران در آن زمان و نیز آگاهی 
از وضعیت اقوام و طوایف ساکن در آن بر اهمیت این اثر افزوده 
اســت. عالوه بر این، از کلمات و عبارات متعــددی در این اثر 
استفاده شده که دیگر مورد استفاده نیستند یا کامال رها شده اند، 
اما برای آنانی که می خواهند دایره لغات خود را گسترش دهند 
یا مطالعه واژگانی داشته باشند، بسیار مفید است. صرف نظر از 
فضایل فوق الذکر تاریخ عالم آرای عباسی به قلم اسکندر بیگ 
ترکمان، تالشی ستودنی و البته هولناک است که شرح کشتار، 
اعدام ها و جنایات یکی از پادشاهان مشــهور ایران را به تصویر 
می کشد؛ حاکمی که حتی به خانواده خود نیز بدبین است و تمام 
کسانی را که به او کمک کردند تا به قدرت برسد نابود کرده است؛ 
به این ترتیب می توان گفت که این اثر تصویری وحشتناک اما 
حقیقی از گذشته ایران را به تصویر می کشد؛ تصویری که ظلم و 
ویرانی پیاپی و بی پایان، درگیری با دشمنان داخلی و خارجی و 

شقاوت مردم، زیر بار این ستم را در بردارد.
انتشارات نگاه این اثر 5251صفحه ای را به بهای 572هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات

سفرنمایندگان شیخ به نجف، با لباس مبدل!
نوشتار منتشر نشده ای از زنده یاد علی ابوالحسنی)منذر(، در باب رویداد مشروطیت و دغدغه های آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری

اســتاد علی ابوالحسنی 
)منــذر(، از نمادهــای 
برجسته تاریخ پژوهی در 
حوزه های علمیه بود  که روشنگری ها و موشکافی های ارزنده  وی در 
باب تاریخ معاصر ایران، به ویژه جنبش مشروطیت، تحسین اهل نظر 
را برانگیخت. آن فرزانه فقید از »آشنایان راز تاریخ اسالم و ایران« 
و از »طالیه داران ســتیز با تحریفات تاریخی« به شمار می رفت که 
با ژرف کاوی کم نظیر و دقتی بی بدیل، گم  وگوشــه های تاریخ ایران 
را بازجست وطلســم »تاریخ نگاری ســکوالر« را شکست. استاد 
ابوالحسنی، نیاز »حیاتی و فوری« نســل حاضر را، در »بازنگری و 
بازنگاری تاریخ مشروطه« می دید و بر این باور بود که برای درک تاریخ 
هر عصر، باید »کانون ها و نقاط ثقل عمده و مؤثر« در آن دوره را مورد 
ارزیابی قرار داد. بر این اساس، شناخت مواضع فکری و سیاسی رهبران 
مشروطیت در 3جبهه  »مشروطه خواهان دین باور«، »مشروطه خواهان 
سکوالر« و »مشروعه خواهان« را از اهم مواردی می دانست  که برای 
فهم تاریخ مشروطه به آن نیازمندیم. در این راستا بیش از همه به خط 
مشروعه خواهی، به ویژه سربدار مشروطه، »آیت اهلل حاج شیخ فضل اهلل 
نوری« نظر افکند، چرا که معتقد بود تحریف و کتمان حقایق در تاریخ 
مشروطه، بیش از همه درباره آن شهید مشروعه خواه روی داده است. 
از این رو، 10کتاب گرانسنگ را در ابعاد شخصیتی آن بزرگمرد شامل 
ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اندیشه ای به خامه تحریر 

درآورد که به ترتیب عبارتند از: 
  تحلیلی از نقش سه گانه شیخ شهید نوری در نهضت تحریم تنباکو، 

انتشارات پیام آزادی، تهران 1360
  پایداری تا پای دار؛ سیری در حیات پربار علمی، معنوی، اجتماعی 
و سیاسی شهید حاج شــیخ فضل اهلل نوری، مؤسسه تحقیقاتی و 

انتشاراتی نور، تهران 1368
  آخرین آواز قو؛ بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل اهلل نوری 
براســاس »آخرین برگ زندگی او« و »فرجام« مشروطه، انتشارات 

عبرت، تهران 1380

  اندیشه سبز، زندگی ســرخ؛ زمان و زندگی شیخ فضل اهلل نوری، 
انتشارات عبرت، تهران 1380

  کارنامه شیخ فضل اهلل نوری؛ پرسش ها و پاسخ ها، انتشارات عبرت، 
تهران1380

  دیده بان بیدار؛ دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل اهلل 
نوری، انتشارات عبرت، تهران1380

  خانه، بر دامنه آتشفشان!؛ شهادت نامه شیخ فضل اهلل نوری، مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1382

  کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل اهلل نوری...، مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر، تهران 1385

  شیخ فضل اهلل نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه، مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، تهران 1385

  تنهای شــکیبا احوال، افکار و آثار شیخ فضل اهلل نوری، مؤسسه 
کتاب شناسی شیعه، قم 1394 

ایشان، در کنار تدوین کتاب های فوق، آثار تاریخی و تحلیلی دیگری را 
برای معرفی علمای مشروعه خواه به زیور طبع آراست:

  سلطنت علم و دولت فقر؛ ســیری در زندگانی، افکار و مجاهدات 
حجت االسالم مال قربانعلی زنجانی...، ج اول: دفتر انتشارات اسالمی 

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374
  آیت اهلل حاج میر سیداحمد طباطبایی )برادر سیدمحمد طباطبایی(، 
پیشگام در امر »تأسیس« و »تصحیح« مشروطیت، مؤسسه مطالعات 

تاریخ معاصر ایران، تهران 1385
  آیت اهلل آقا سیدمحمد کاظم یزدی صاحب عروه؛ »فراتر از روش 

آزمون و خطا«، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1388
  آیت اهلل حاجی میرزا حســن آقا مجتهد تبریزی؛ »مؤســس« و 
»مصحح« مشروطه در آذربایجان، مؤسسه کتاب شناسی شیعه، قم 

1395
زنده یاد ابوالحسنی عالوه بر آثار و اعالمی که بدان اشارت رفت، نام 
دیگر عالمان مشــروعه خواه را از البه الی اوراق تاریخ بیرون کشید 
و در خالل کتاب ها یا مقاالتی مســتقل، احیا کرد. چهره های مهم و 

ناشناخته ای چون: »میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی«، »صدر االفاضل«، 
»حاج شیخ روح اهلل دانایی قزوینی«، »حاج شیخ علی اکبر بروجردی«، 
»شــمس العلماء قزوینی«، »آقا سیدابوالحسن طالقانی« و... که هر 
کدام در غوغای مشروطه، به سهم خویش درفش استعمارستیزی و 
مشروعه خواهی را برافراشته و برای زدودن تاریکی ها، چراغی روشنگر 
بودند. اما مع االسف توسط تاریخ نگاران فاتح مشروطه، به حاشیه رانده 
شدند! از برجستگی های ممتاز در تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی، تلفیق 
»تاریخ مکتوب« با »تاریخ شفاهی« اســت. می دانیم که یک مورخ 
هر قدر هم که در پژوهش های تاریخی، در گوشه کتابخانه بنشیند و 
اسناد و منابع را مورد کند و کاو قرار دهد، هرگز با کسی که از نزدیک 
شاهد آن مقطع تاریخ بوده و از اسرار آن باخبر است، برابر نیست. در 
همین راستا آشنایی استاد منذر )ره( با»آیت اهلل حاج شیخ حسین 
لنکرانی« بزرگمرد دین و سیاست، بسیار کارگشا و سازنده بود؛ زیرا وی 
شخصیتی بود که از جریان مشروطه تا پیروزی انقالب اسالمی، سال ها 
در متن تاریخ ایران حضور داشت و نقشی تاریخ ساز آفرید. مشاهدات، 
اطالعات و تحلیل های ناب لنکرانی و بیان پشت پرده حوادث تاریخ 
معاصر از زبان چنین استاد خبیری، به نگاه تاریخی ُمنذر عمق بخشید 
و به برکت تتبع گسترده، تحقیقات ژرف و استادی بزرگ، دارای فهمی 
ممتاز شد که »حلقه های مفقوده« تاریخ مشروطه را کشف کرده، بین 
الیه های »پیدا« و »پنهان« حوادث، نسبتی طبیعی و منطقی برقرار 
ساخت. افزون بر این، به سراغ گنجینه خاطرات تاریخ شفاهی رفت 
و مصاحبه های مهمی با مراجع، دانشمندان و حتی اوالد و احفاد علما 
و رجال مشروطه ترتیب می داد که در همین راستا به ناگفته ها و اسرار 
تاریخ مشروطه دست یافت. بدین جهت، اثری از آثار استاد ابوالحسنی 
نیست، مگر اینکه حاوی بخش های منتشرنشده ای از تاریخ پرفراز و 
نشیب این سرزمین است. آنچه در ادامه از نظر می گذرانید، نوشتاری 
منتشرنشده از تاریخ نگار خبیر، استاد ابوالحسنی است که از زبان عالم 
وارسته، مرحوم آیت اهلل میرزا محمدحسین مسجدجامعی، از پاره ای 
دیگر از قضایای مشروطه و شیخ شهید پرده بر می دارد. روحشان شاد 

و نامشان بلندآوازه.

یزدی )مؤسس بزرگوار حوزه علمیه قم(، داستان زیر 
را نقل کردند. حاج شیخ عبدالکریم می فرمود: شبی در 
محضر آقای آخوند خراسانی در نجف بودم. دیدم آخوند 
نشسته است و فرد معمم موجهی نیز  که همسن و سال 

محمدصادق ابوالحسنی
تاریخ پژوه گزارش

محمدحســین  میــرزا  یــت هللا  آ
مســجد جامعی: »3نفر از علمای وقت 
تهــران بــه نام هــای  حــاج میــرزا ابوتراب 
شــهیدی قزوینــی، حــاج شــیخ روح هللا 
قزوینــی و آقــا سیدابوالحســن طالقانی  
که از دوستان و شــاگردان آیت هللا حاج 
شــیخ فضل هللا نــوری بودنــد و از ســوی 
ایشــان برای گفت وگــو پیرامــون اوضاع 
وقت ایران با مرحوم آخوند خراســانی و 
دادن گزارشی از حقایق امور به ایشان، 
به نجف رفته بودند، بدون اینکه بتوانند با 
ایشان مالقات کنند، بازگشتند. آنها روی 
مصالحی خود را به شکل چوپان درآورده 

بودند!...«
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شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری، 
در دوران پیش از نهضت مشروطیت ایران


