
این مرد عمیقا آزادی خواه استایمایی در باب مشروطه متجدد
گفت وگو با موسی نجفی، موسس خانه مشروطه اصفهانبه تایید نظر

نوشــتن در بــاب نهضــت مشــروطه و 

محمد 
فاتح پور

رهبران آن در این زمانه که گویی یگانه 
راه نظر به تاریخ و تامــل در آن از گذرگاه 
سیاست  می گذرد، ســخت می نماید. 
کــه مفاهیمــی چــون ســنت و  اینــک 
اندیشــه و تجــدد و ... بــه کام اصحــاب 
ایدئولوژی کشیده می شود، سخن راندن از مشروطیت 
که بر لوالی این مفاهیم برقرار شده است بیش از پیش 

ضرورت دارد .
از تاریخ گفتن نه برای فهم آینده ،  چنانکه 
جملــه معــروف »گذشــته چــراغ راه آینــده 
اســت« به ما مــی گویــد ، بلکه بــرای درک 
کنون ماســت و البته برای تامل در تاریخ  ا
و همســخنی با آن نیازمند زبانی هســتیم 

که بتوان با آن با گذشتگان هم زبان شد.
کــه از آن  کــه ایــن زبــان   بدیهــی اســت 
می گوییم نه صرف الفــاظ و چیدمان آنها 
که شــأنی وجودی و تاریخی دارد؛ ورنه هر 
بی مایــه ای با صرف مــدد از » قوه حافظه 
و الفظه«  می توانســت کباده فهم ســنت 
را بکشــد.  هرچند که در وضع گسیختگی 
تاریخــی کــه دچــار آنیم ایــن طلــب چون 
آرزویــی محــال مــی مانــد. بــا تمــام آنچــه 
گفته شد در این نوشــتار برآنیم هر چند به 
اشارت نکاتی را در باب نهضت مشروطیت 

و یکی از رهبران آن یعنی حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی 
در نظر آورده و در آن اندیشه کنیم.

در ســال ۱۳۲۷ هجــری قمــری حــاج آقــا نــوراهلل نجفــی 
اصفهانی رســاله »مکالمات مقیــم و مســافر« را تحریر و 
منتشــر می کند؛ رســاله ای کــه از حیث زبان و اندیشــه 

ح در آن حائز اهمیت و قابل تامل است. سیاسی مطر
 اینک قصد بررســی و نقد این کتاب را نداشــته و در این 
مقــال کوتــاه و مجــال انــدک و تنهــا آن را از حیــث فهــم 

تجددخواهانه نگارنده آن مورد بررسی قرار می دهیم.
 یکــی از کلمــات پربســامد عصــر مشــروطه تجــدد بوده 
اســت و از آن جهت چنانچه بیشــتر در جایــی دیگر هم 
گفتیم ، مدرنیته را به تجدد ترجمه کردند و این ترجمه 
موجب بدفهمی از تجدد و مدرنیته و نســبت این دو به 

یکدیگر شد. 
در این میــان هم بودند کســانی کــه پنداشــتند جریده 
طریق وصــول به تجــدد راهی اســت کــه غــرب پیموده 
اســت اما تجدد خواهــی حاج آقا نــوراهلل نه از این قســم 
بلکه در مقابل آن اســت و راه تجددی که او می نمایاند 
نه از طرد ســنت کــه از فهــم آن می گــذرد. مشــروطیت 
و طلــب آن در نظــر او قســمی تجدد اســت امــا تجددی 
ملی که جــز با درک ســنت و همزبانــی بــا آن و حتی پای 
را فراتــر گذاشــته، می گوییــم نقــادی آن حاصــل نمــی 
شــود ؛ »اینکــه مشــروطین مــی گوینــد همــان قانــون و 

دســتورالعمل حضــرت خاتــم االنبیــا را می طلبنــد ؛ امر 
حــادث و تــازه نیســت ... حال کــه طلــب تجدیــد آن را 
می کنند خیال می کنند حادث و جدید است.« )نجفی 

اصفهانی ، ص 5۷( 
 او بــه ســان یــک منورالفکــر از گشــایش افــق و طرحی از 
تجدد دم می زند؛ هــر چند که با در نظــر گرفتن حاج آقا 
نوراهلل به مثابه یک منورالفکر قصد آن نداریم که ایشان 
را در زمره غرب گرایان   عصر مشــروطه دانســته یا از این 
طریق بــرای او آبرویی کســب کنیم که او اندیشــمندی 
دقیق و سیاســتدانی خردمند اســت و این 
موصــوف کــردن وی بــه منورالفکــری برای 
توضیــح مقامــی در اندیشــه ورزی اســت ، 
مقامی کــه علی اجالــه کلمــه ای دیگر برای 
آن یافت نمی شــود .» منورالفکری ناظر به 
قوام تجدد و طراحی جهان متجدد است ؛ 
اما روشنفکری در زمانی به وجود می آید که 
ح در عمل و سیاســت  در راه تحقــق این طر
مشــکالتی پیدا می شــود کــه در آغــاز دیده 

نشــده بود.« )داوری اردکانی، 
ص ۱0(

حــاج آقــا نــوراهلل بــه دقــت در 
رساله مکالمات مقیم و مسافر 
و در نوشــته هــای دیگــر خــود 
ســنت را اصــل دانســته و از 
تجدید آن می گوید. ما در عصر 
صفویه تجربــه  تجدد داشــته ایــم و در نظر 
ایــن رهبــر اصفهانــی مشــروطیت نهضــت 

مشروطه هم طلب تجدد است. 
اهل نظر نیک می دانند کــه مدرنیته خود 
محصــول بازیابــی ســنت یــا بهتــر بگوییــم 
دیالــوگ با ســنت بــوده اســت و وصــول به 
آن توســط عقلــی که ســنت دیگــر را یافته و 

توصیف کرده است ممکن نیست. 
حــاج آقــا نــوراهلل بــه گواهــی موریــس پرنو، 
مستشرق فرانسوی که در اواخر عمر ایشان 

بــا او دیــدار و گفتــه کــرده اســت » غــرب را می شــناخت 
بی آنکه آن را به دیده ستایش بنگرد.« )پرنو ، ص ۷۷(

گاه اســت و نظــر بــه ریشــه هــای  او از تحــوالت غــرب آ
آن تحــوالت دارد و در گفت وگــو بــا شــرق شناســی کــه 
ذکــرش گذشــت بــه صراحــت مــی گویــد : » نــه مذهب 
گوســت کنت و نه ایده آلیســم آلمان ها و نه  لی ا استدال
کسن ها تشنگی روح ایرانی را سیراب  مکانیسم انگلوسا

نمی کنند.« )همان ، ص ۷9( 
او و همفکرانش چون آیــت اهلل نائینی به نهان و آشــکار 
گاهانــه آن را در عرصــه و مجالی  از ســنت مــی گوینــد و آ
دارند به پرسش می کشند  و نه چون برخی از روحانیون 
هم عصرشان که ســعی دارند با تازیانه سنت را به گفتی 
مدرن آورنــد و آن را له یا علیه لیبرالیســم و دموکراســی و 

پارلمان ملزم به ســخنگویی بدانند ، سنت را در نسبت 
با عقل و تاریخی که آن را گشوده است به گفت می آورند. 
حاج آقا نوراهلل و اندیشه و عمل او را می توان از دو حیث 
مهم و قابل تامل دانست: یکی فهم دقیقی که از تاریخ 
کنــون خویــش دارد و دیگر فهمی کــه از عالم  و ســنت و ا
مدرن و ریشه های فلسفی آن دارد و این دو نه دو جهت 

متخاصم و متقابل که مکمل یکدیگرند. 
ایــن تلقــی از مشــروطیت یعنــی مشــروطیت را چونــان 
ح و طلــب تجدد می تواند  تجدد یا دقیــق تر بگوییم طر
در نظــر افکنــدن بــه خواســتی کــه اینــک خــود را تحت 
نام تمدن نوین اســالمی معرفی می کند مــا را رهنمون 
ســازد.  تمــدن اســالمی در عصــر مشــروطیت نیــز مــورد 
بررســی و بازیابی قرار گرفت، البته ســخن دقیق در این 
باب راندن و آن را به میدان استدالل آوردن در حوصله 
این مقال نیست؛ اما در نظر داشــته باشیم در آن زمان 
آنانی که تمدن اســالمی را نه چون تاریخی گذشته و نه 
چون آینده ای مبهم سوار برآمال و آرمان بلکه با نظر به 
کنون خویش را یافتند  گذشــته و آینده تمدن اســالمی ا
توانســتند بــه بازســازی هویت ملــی و نقد 
تمدن غرب دســت یابنــد. )نجفی ، صص 

 )۲6۷ -۲5۷
کوتاه سخن آنکه تامل در آرا و اندیشه های 
متفکرانی چــون حــاج آقانــوراهلل نجفی در 
عصر مشروطیت نه چون تاریخی بی جان 
بلکه با نگریســتن به وضــع کنونی خویش 
در بــرون رفــت از گســیختگی تاریخــی کــه 
ح  بــدان دچاریم موثــر واقــع شــود و در طر
تمدن جدید اســالمی نیــز ما را یــاری کند. 
غرب شناسی و فهم دقیق حاج آقا نوراهلل از 
تاریخ اندیشه و تمدن اسالمی مشروطه ای 
را ترســیم می کند که با آنچه بدل به گفتار 
)discourse( رســمی مشــروطیت در ایران 
می شود تفاوت بسیار دارد و تعقل در این 
تفکر و قدم گذاردن در راهی که او و آیت اهلل 
نائینی و امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای 
کنون  آن را بر ما هویدا ســاخته اند می تواند رهگشــای ا

و آینده ما شود. 
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 بــا توجــه بــه اینکــه شــما زندگــی نامــه 

بتول 
یوسفی

حاج آقا نوراهلل را نوشــتید، بــه طور کلی 
تاثیــر یــک شــخصیت تاریخــی بــر خــود 
خ و کسی که زندگی نامه آن شخص  مور

را می نویسد، به چه صورت است؟
من در گذشته فکر می کردم همیشه وقتی 
انســان با یک شــخصیت تاریخی مأنــوس می شــود و با آن 
شــخصیت زندگــی می کنــد و بیوگرافــی و زندگــی نامــه  او را 
می نویســد، کم کــم روحیــات او را به دســت مــی آورد، این 
خ اثــر می کند.  روحیــات کمابیــش از آن شــخصیت در مــور
ولــی االن به این فکر هســتم که ایــن دو طرفه اســت؛ یعنی 
آن شــخصیتی هم که ســاخته می شــود و نوشــته می شــد 
گر یک  خ هــم دارد. ا بســتگی به حال و هــوا و روحیات مــور
مورخ خودش ترسو باشد، نمی تواند در مورد یک شخصیت 
گر مورخی ســطحی باشــد  شــجاع حق مطلــب را ادا کند. ا
نمی تواند از یک شخصیت فیلسوف عمیق، گزارش درستی 
بدهد. اینها باید باهم یک سنخیتی داشته باشند و این در 

یک رابطه  متقابل قرار می گیرد. 
معموال کسی که به باالتر از پنجاه ســال می رسد و نیم قرن 
اول را پشت ســر می گذارد و برای کســی که تاریخ کار کرده، 
حتما این پرسش مطرح می شود که من برای چی آمده ام 
در ایــن دنیا؟ از فلســفه  وجــودی خــودش ســوال می کند. 
کارویــژه اش چــه بــوده و چه بایــد باشــد؟ چقــدر در حیات 
مثمرثمر بوده؟ آیا توانسته نیروهای خالق درونش را برای 
گر پاسخش نسبت به  خودش و جامعه  به فعلیت برساند؟ ا

خودش منفی باشد احساس غبن و حسرت خواهد کرد.

حاج آقا نور اهلل چه تاثیر ی بر روی خود شما چه داشتند؟
من نســبت به حاج آقا نــوراهلل و برادرشــان این احســاس را 
دارم. منکرش هم نیســتم و بارهــا گفته ام حیــات خودم را 
گر  و ایــن را که به دنیــا آمده ام مدیون ایشــان هســتم. من ا
حیات خودم را مثالبه  پنج قســمت تقســیم کنم، مســلما 
قسمت مهمی از آن مربوط به مرحوم حاج آقا نوراهلل است 
و از این پشــیمان نیســتم. یــک وقت آدم به ســنی رســیده 
و روی چیــزی کار کــرده و زحمت کشــیده، بعد بــا خودش 
گر روی چیــز دیگری کار کرده بــودم بهتر بود. من  می گوید ا
اصال از این پشیمان نیســتم. یعنی احساس می کنم وقتی 
با ایــن مرد بزرگ مأنوس شــدم هم بزرگ شــدم هم ایشــان 
روحــم را عظمــت و وســعت بیشــتری داد.  غیــر از اینکــه از 
دریچه نگاه این شخصیت به نیم قرن تاریخ ایران، از تقریبا 
کــو تا رضــا شــاه کــه دوره  پیچیــده و ســنگینی  نهضــت تنبا
اســت و شــخصیت ها افــراط و تفریط زیــاد دارند، بــه تاریخ 
نگاه کردم، پشیمان نیســتم. هم نهضت بیداری اسالمی 
کو را فهمیدم، هم مشــروطه را. جالب  را فهمیدم، هم تنبا
اســت با حاج آقا نوراهلل   توانســتم هم مشــروطه  مشروعه را 
خوب بفهمــم و هم مشــروطه  غیر مشــروعه را. هــر دو قابل 
فهم اســت. در صورتی که هــر کس بــه مشــروطه باتمرکز بر 
یکی از این شــخصیت ها نگاه می کند، یکی از اینها را خوب 

نمی بیند. انحراف مشروطه را هم توانستم با ایشان خوب 
بفهمم. توانســتم جنــگ جهانــی، ماهیت پهلوی و فشــار 
دوره  مدرنیزاســیون ایران را هم روی یک شــخصیت مبارز 

خوب بفهمم.

کنون و  کتاب حــاج آقانــوراهلل ســال 1369 منتشــر شــد، ا
پس از این سال ها  نگاه شما نسبت به او چگونه است؟

حاج آقــا نــوراهلل چــون اوالد نداشــته و غریب و مظلــوم هم 
کشــته شــده مــن احســاس می کنــم اجــر شــهادت باالیــی 
دارد. چــون حتــی یــک عــده روی شــهادت و گمنامــی 
ایشــان هم حرف دارند.احســاس می کنــم حاج آقــا نوراهلل 
از شــخصیت هایی اســت که هنوز حرف برای گفتــن دارد. 
بعضی از شــخصیت های انقــالب دهه  اول مطرح شــدند،  
دهه  دوم ماندند. دهه  ســوم انقالب از اینها اثر کمی ماند. 
بعضی ها دهه  اول مطرح شدند و بعد محو شدند. بعضی ها 
از اول مطــرح شــدند و هم چنــان حــرف دارنــد. مــن یــادم 
می آید در شــصتمین ســالگرد شهادت ایشــان، دقیقا سی 
ســال پیــش، اولین مقــاالت راجــع بــه ایشــان را در روزنامه  
رسالت نوشــتم. روزنامه  رسالت جدیدا تاســیس شده بود 
و سلســله مقاالت من را چاپ کــرد. آنجا بســیاری از بزرگان 
گفتند ما ایشــان را نمی شناســیم. شخصیت ایشــان ابعاد 
مختلفــی دارد کــه در دیگــران هــم هســت؛ اما یــک ویژگی 
متمایز دارند؛مثال مشروطه خواهی شان را مدرس هم دارد. 
مبارزه با رضا خــان را دارد. مبارزاتشــان در جنگ جهانی یا 
کو را دیگــران هم دارند. وحدت اســالمی اش را  نهضت تنبا
ســید جمال هم دارد. همه  این افراد تمام ایــن ویژگی ها را 
ندارند؛ اما ایشان تقریبا در هرجایی که در بیداری اسالمی 
بوده سرک کشــیده. اما یک بعد هست که ایشــان دارد اما 
به نظر من دیگــران مثل ایشــان ندارنــد و این بعــد اقتصاد 
مقاومتی ایشــان است که بســیار عمیق است. یک علتش 
این است که ایشان از آن مجتهدین و علمای نظریه پردازی 
در بیداری اســالمی اســت کــه کار دســتش بوده اســت. به 
قول امروزی ها کار اجرایی کرده و فرصت هم پیدا کرده که 
حکومت کند و در این قدرتی که داشــته کامال می فهمیده 

نفوذ قدرت بازار اجنبی را. لذا حرف هایش برای 
ح این  ما امروز تازگی دارد. من فکــر می کنم طر
موضوع به نحوی باید تحت تاثیر مقام معظم 
رهبری باشــد. حاال از طریق اســناد یا مدارکی 
کــه خوانده اند بایــد این ایده از ایشــان باشــد. 
حدســم این اســت. البتــه ایشــان این ایــده را 
بزرگ تر کردند و باز کردند و در سطح ملی و نظام 

جمهوری اسالمی مطرح کردند.

آیا حاج آقــا نوراهلل برای شــما حرف جدیدی 
دارد که بتواند در افق امروز ما مشارکت کند؟
لیســانس  دانشــجوی  کنیــد  فــرض  شــما 
فیزیک هســتید. نســبت بــه آلبرت انیشــتین 
چطور فکــر می کنیــد؟ بــا یــک شــیفتگی رو به 

رو می شــوید. حــاال وقتی فوق لیســانس بگیرید انیشــتین 
برایتان عمیق تر می شود. حاال دکترا بگیرید. بعد خودتان 
فیزیــک دان مشــهوری شــوید. هرچــه ایــن مراحــل را طی 
کنیــد درکتــان عمیق تــر می شــود . فکر می کــردم کــه آیا من 
به ایشــان ظلم هم کــردم یا نــه؟ یعنی نکنــد مــن ایده ها و 
سطح فکر خودم را در ایشــان پیاده کردم؛ اما ابعاد دیگری 
هم داشــت که من ندیــدم؟  و االن حس می کنــم من مدل 
جمهــوری اســالمی را جلــوی خــودم گذاشــتم و امــام را و 
شــخصیت هایی مثــل مــدرس را) چــون حــد وجودیــم آن 
موقــع این قــدر بــود( و حــاج آقــا نــوراهلل را توانســتم بــه این 
گــر اینهــا نبودنــد و من رشــد بهتری  شــکل نظم دهم. آیــا ا
 داشــتم، ابعــادی از  ایــن شــخصیت مغفــول مانــده یــا 
نمانده اســت؟ چیزی که به نظر من در ایشــان فوق العاده 
عمیق اســت و جــذاب اســت و آن موقــع نمی دیــدم و االن 
می بینم مسئله  آزادی خواهی ایشان است که فوق العاده 
قشــنگ اســت. یعنی این مــرد عمیقــا آزادی خواه اســت و 
شــجاع؛ ولی آزادی خواهی اش لیبرال نیست. یک موقعی 
دکتــر داوری به من گفت که شــما مــن را متوجــه این نکته 
کردید که ما می توانیم از آزادی خواهان مشــروطه صحبت 
کنیــم امــا اینهــا لیبــرال نیســتند.  االن ما بــه چنیــن مدلی 
احتیاج داریم. جامعه  ما االن به این مدل از آزادی نیاز دارد. 
مثــل مقدس نماها و مقدســین واقعی. وقتــی عرفان های 
کاذب در جامعه وجود دارد شخصیتی مثل آیت اهلل بهجت 
می درخشد چون عارف واقعی است. به نظر من جامعه  ما 
االن پر از آزادی خواه کاذب اســت. کســانی حــرف از آزادی 
می زنند اما خودشان مستبدترین افراد هستند؛ چه خارج 
از کشور باشــند و چه داخل کشور. شخصیت هایی داشته 
ایــم کــه آزادی خــواه واقعــی بودند، لیبــرال نبودنــد، تحت 
تاثیر غرب نبودند، اما به آزادی ملت خودشــان از استبداد 
و اســتعمار فکــر می کردنــد و جــان خودشــان را هــم در این 
راه می گذاشتند. شــما نبینید االن رضاشــاه برای ما چهره  
منفوری اســت. او یــک زمانی مظهــر مشــروطیت، تجدد و 
پیشرفت اســت. مقابله با چنین آدمی بســیار کار مشکلی 
بوده اســت. حاج آقا نوراهلل از تمام اعتبار، شخصیت، آبرو و 
حتی مشروطه خواهی خودش مایه گذاشت 
و جلو این آدم قیام کرد. به نظر من مهم ترین 
وجه زندگی ایشــان وجــه آزادی خواهی اش 
اســت که دهه های قبل بــه آن خیلی خوب 
دقت نکردیم.علتش هم این بود که فضای 
انقالب مطــرح بود و دیگر اینکــه من الگویی 
به این شــکل نمی بینــم. من آن موقــع امام 
،مــدرس ، شــیخ فضل اهلل یا ســید جمــال را 
می دیدم.  بعضــی از ابعاد حاج آقــا نوراهلل به 
اینها می خورد. اما یک مجتهــد آزادی خواه 
که لیبرال نباشد و واقعا به آزدی ملت خودش 
گی ممتاز  از استبداد و اســتعمار فکر کند ویژ
ایشــان اســت. /گفت و گو با موســی نجفی، 

موسس خانه مشروطه اصفهان   

سال سیزدهم، شماره 3102 20
 دوشنبه

4 دی  1396
پرسش از تاریخ

گام در روایت رهبر نهضت های اسالمی مردم اصفهان ده 

سرفصل های حیات دینی - سیاسی مجاهد شهید آیت اهلل حاج آقانوراهلل نجفی اصفهانی
آیت اهلل حاج آقانوراهلل اصفهانی، به عنوان یکی 
از رهبران نهضت بیداری اسالمی در تاریخ معاصر 
ایران در سه نهضت اساسی تاریخ معاصر نقشی اساسی و 
تاثیر گذار داشته اند؛ از این جهت، در تاریخ ایران اسالمی 
کو تا نهضــت مشــروطیت و نتایج و  از نهضــت تحریــم تنبا
پیامدهــای آن و در نهایــت نهضت هــای اســالمی عصــر 
پهلوی اول هماره نام ایشان به عنوان چهره ای درخشانی 
صفحات تاریخ را به خود اختصاص داده اســت. در ادامه 
در ده گام اهــم فعالیت هــای ایشــان را مــورد اشــاره قــرار 

می دهیم.
     تاسیس شرکت اســالمیه که اندیشه خودکفایی ملی 
و تولیــد محصــوالت و پارچــه های داخلــی را دنبــال کرده 
و برای اجــرای اقتصــاد ملــی بین علمــای بــزرگ اصفهان 
 و تجار وطــن خواه اعتمــاد و هماهنگــی ایجاد کــرده بود. 

)۱۳۱6 هجری قمری(
     بنای اولیه تفکر مناظره آزاد با دعوت از علمای عیسوی 
و مبلغین مذهبی مسیحی توســط مرحوم حاج آقانوراهلل 

پایه گذاری شد و در ادامه با تاسیس مرکزی به نام صفاخانه 
اصفهان در محله جلفــا فعالیت خود را بــه صورت جدی 
دنبال کرد و در آن نظریه پردازان مســلمان و مســیحی به 
گفت وگــوی آزاد مذهبی می پرداختند. مجله »االســالم« 
حاصل این گفت وگوهاست که با همت و حمایت ایشان 
چــاپ و در بیشــتر مناطق جهــان اســالم توزیع می شــده 

است.)۱۳۲۱ هجری قمری(
     مقابلــه با تجاوزات و تعدیات شــاهزاده مســتبد قاجار، 
مسعود میرزا ظل السلطان و پناه دادن به مردم ستمدیده 
اصفهان و اطــراف آن، بــه گونه ای که بخش هایــی از منزل 
شــخصی ایشــان و کوچه قدیمی اطــراف آنجا محلــی برای 
بست نشینی و تظلم خواهی مردم محسوب می شده است.

     رهبری علمــا، آزادی خواهــان و رجال اصفهــان برای 
تاســیس عدالتخانه و مهاجــرت علما به قم بــرای ملحق 
شــدن به علمای تهــران بــرای گرفتن حکم مشــروطیت. 
این حرکت در نهایت منجر به ســقوط استبداد سی ساله 
ظل السلطان و فرار  وی از اصفهان و تاسیس اولین انجمن 
مقدس ملی اصفهان به ریاست ایشان شد.)۱۳۲۲-۱۳۲۳ 

هجری قمری(
     با به توپ بســته شــدن مجلس مجلس شــورای ملی 
کم ظالــم در  توســط محمدعلــی شــاه قاجــار و تســلط حا
اصفهان به نام اقبال الدوله کاشی، مرحوم حاج آقانوراهلل 
محــور اعتراضــات بــه برقــراری )اســتبداد صغیــر( بودند و 
درنهایــت بــا دعــوت آزادیخواهــان و مشــروطه خواهــان 

مســلمان از ایــل بختیــاری و آمــدن ضرغــام الســلطنه به 
کم اصفهــان، فراری و اصفهان  اصفهان، اقبال الدوله حا
دوبــاره مشــروطیت را در آغــوش کشــید. )۱۳۲6-۱۳۲۷ 

هجری قمری(
     با تجاوز سپاه روس به ایران و اشغال مناطق وسیعی از 
نواحی مختلف کشور در جنگ جهانی اول، حاج آقانوراهلل 
کت ننشســته، اصفهان را به کانون قیام و حرکت ضد  ســا
اشــغالگری تبدیــل کردند و بــا دعــوت از مبارزان شــهری 
و عشــایر قشــقایی و بختیــاری بــه مقابلــه بــا ســپاه روس 
پرداختنــد. ایــن حرکــت بــه گونــه ای تاثیرگــذار بــود کــه 
نظامیان روسی خانه ایشــان را به عنوان کانون مقاومت 

به اشغال مسلحانه در می آورند.)۱۳۲۴ هجری قمری(

     در حــوادث بعــد از پایــان جنــگ جهانــی اول )۱۲9۷ 
هجری شمســی( بــا بازگشــت مجدد حــاج آقــا نــور اهلل به 
اصفهان، در وقایع و کشمکش های شهری اواخر قاجاریه 
و اوایل ســلطنت پهلوی، ایشــان یگانه ملجأ و پناه اهالی 
کمان خودسر و دولت های زودگذر  اصفهان از تعدیات حا

بودند.
     در زمان قدرت یافتن سردار سپه و اوایل پادشاهی او، 
نفوذ مدارس بیگانه و جریان هــای فرهنگی و اجتماعی و 
سیاسی و خارجی در اصفهان شــدت یافت، در این زمان 
علمــای اصفهان به ریاســت حــاج آقــا نوراهلل، تشــکیالت 
اتحاد اســالمی اصفهان را برای مقابله با نفوذ بیگانگان و 
پاسداری از هویت اسالمی مردم به راه انداختند. جلسات 

این انجمن در خانه ایشــان برگزار می شــده اســت. یکی از 
نتایج این مقابله تاســیس مدارس جدیــد به همت حاج 

آقانوراهلل بود.)۱۳05-۱۳06 هجری شمسی(
     تثبیت رضاشــاه پهلوی و تعدی و ظلم امرای نظامی 
وی به مردم، اعتراضات مردمی وسیعی را به دنبال داشت 
که در نهایت منجر شد به مهاجرت و قیام علمای اصفهان 
به رهبری حاج آقانوراهلل به شــهر قم که با دعوت از علما و 
مبارزین تمام نقاط ایران، این حرکت به قیامی مهم علیه 
حکومت پهلــوی تبدیل شــد. امــام خمینی ایــن حرکت 
تاریخــی حــاج آقانــوراهلل را اساســی ترین قیــام روحانیــت 
شیعه علیه سلطنت پهلوی اول نامیدند.)۱۳06 هجری 

شمسی( 
     با شــهادت آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی به دست 
عمــال رضاخان پهلوی در شــهر مقــدس قــم، اصفهان تا 
مدت ها محل عزاداری های پرشور مردمی برای ایشان بود 
که در حقیقت نوعی تظاهرات ضدحکومتی بوده است که 

در روزنامه های آن دوره مورد اشاره قرار گرفته است.

نه مذهب 
اگوست کنت و 
نه ایده آلیسم 

آلمان ها و 
نه مکانیسم 

انگلوساکسن ها 
تشنگی روح 

ایرانی را سیراب 
نمی کنند

اندیشه و عمل 
حاج آقا نورالله 
را می توان از 
دو حیث مهم 
دانست:  یکی 

فهم   دقیقشان از 
تاریخ و سنت و 
دوم،  فهمی که از 
عالم مدرن دارد

کسانی حرف از 
آزادی می زنند، 
اما خودشان 
مستبدترین 

افراد هستند؛ 
چه خارج از 
کشور باشند 
و چه داخل 

کشور


