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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

یخی از قیام علمای »و  «قیام امام حسین»رابطه  تحلیل فلسفه تار
 حکم اعتقادی   بر اساس ،مشروطه نهضت تنباکو و در «شیعه

 «جلوگیری از تسلط کفر بر اسالم»
 

 (99مرداد   31روز اول محرم )     االسالم محمدصادق حیدریحجت
 

برخهیرد بها  )ع( دردیگر ائمهه معصهیمین  «تقیه»با تفاوت آن علت امام حسین )ع( و  «امقی»درباره 
سیال  به عبارت دیگر، .شده استهای بسیاری مطرح مطالب و تحلیلهای غاصب و جائر حکیمت

د، بیعت را مخیر شبا خلیفه جیر وقتی امام حسین )ع( بین شهادت و بیعت چرا  اصلی این است که
ا عت و شهادت مخیر شدند، بیعت بهوقتی بین بی )ع(اما بقیه ائمه معصیمین ،ان نپذیرفتبه هیچ عنی

را نپذیرفت و از مدینه  امام حسین )ع( بیعت در حالی که جبار پذیرفتند؟خلیفه ظالم و غاصب را به ا
حتهی بهه  نکهرد؛ بیعت نیز با یزید و تا آخرین لحظه و به سمت مکه و کیفه رهسپار گشت خارج شد

ههیچ کهدام از ائمهه امها کنیم. ما به خاطر آن عزاداری مهییمت جنگ و شهادت و همه مصائبی که ق
معمیال چنهین جهیاد داده مهی چنین کاری را انجام ندادند. برای پاسخ به این سیال معصیمین )ع( 

ر و کبهائبید که به صیرت رسمی و علنهی  ایاولین خلیفه ،جانشین پیامبر خدابه عنیان  یزید شید که
  بارگی، قمار و... .خیاری، زن؛ مانند شراددادمحارم را انجام می

                                                           
در هیئت گفتمان انقالد شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافهت صهیت و مهتن  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1

 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان کامل مباحث به پیام

https://eitaa.com/HossiniehAndisheh   هههhttps://ble.im/HossiniehAndisheh 

https://eitaa.com/HossiniehAndisheh
https://ble.im/HossiniehAndisheh


2 

 

تری نسبت تر و جامعپاسخ دقیق که این پاسخ، ناقص است و ، اثبات شدسالهای گذشته مباحثدر 
 باتا  خیاهیم کرد به نقصان پاسخ فیقگذرا  ایاشاره ابتدا اما در این بحث،. به این سیال مطرح کردیم

 بشییم. « فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی» میضیع بحث امسال، یعنیتیضیح  ، واردهاین مقدم
بها ایهن است ه بدون اینکه پاسخ دهنده به آن تیجهه داشهته باشهد ه کهه پاسخ این اولین مشکل این 

بقیهه شهید؛ زیهرا ه شهبهه ایجهاد می نعیذ باللههه بقیه ائمه معصیمین )ع( عملکرد به نسبت  تحلیل،
 شدتبا و بعضا محرمات  اهل ارتکاد همینمیی، خلفای مروانی و خلفای عباسی همگی خلفای ا

های شهد و سهرزمینرفت قدرت این خلفا بیشهتر می. چین هرچه زمان جلیتر میبیدندبسیار باالتر 
در  شهدند و آنهها رادتری از دنیای لهی و لعب آشنا میکردند و با تجربیات جدیبیشتری را تصرف می

گینهه تر مشهویل اینتر و همهه جانبههخیلهی عمیهق . لذاکردندمهندسی معکیس می ،خالفتدربار 
یا فالن خلیفهه این خلفا ایجاد شده بید. در دربار  «غنا»منصب  نمینه، شدند. به عنیانمحرمات می
 یا کرد.و در آن شنا می کردهبلکه استخری از شراد فراهم  پرداختنمینیشیدن خمر  بهمروانی فقط 

در حالی که مشهویل  نقل شده که دربار متیکل  درهادی )ع(  امام حضرت درباره که یداستان معروف
بقیهه زمان بزرگی در  محرمات بنابراین .وارد دربار نمید امام دهم را ،خمر و شراد بیدعلنی نیشیدن 

یجه به این همه با ت :بیجید می آید اشکال. لذا این گرفتانجام میتری عمیقبه صیرت علنی و خلفا 
چهرا دیگهر ائمهه معصهیمین )ع( در ، تر از زمان امام حسهین )ع( بهیدکه بسیار گسترده فسق و فجیر

  !؟ندکردند و حتی باالجبار با آنها بیعت کردقیام ن این خلفا،مقابل 
 و قبهیلشد که دلیل عدم پهذیر  بیعهت تیسهط امهام حسهین )ع(  های گذشته بیاندر مباحث سال

ارت اهل بیت خید، بیجید آمدن خطری اعتقادی برای اسالم و مسلین بید. البته وقتهی شهادت و اس
ههای کالمهی و عقلهی و رد و هها منصهرف بهه بحثشهید ممکهن اسهت ذهنخطر اعتقادی بیان می

 ،های فکری و ذهنی شید اما اینگینه نیست بلکه اعتقادات عالوه بر اینکه یک شکل ذهنی دارداثبات
تهیان گفهت س عینهی و عملهی نیهز دارد. لهذا مییا به عبارت دیگهر یهک انعکها یک تجسم خارجی

که تمایز خید را با دیگر مکاتب  است ایلیازم عملیدارای  و کنددرست می« مکتب»اعتقادات یک 
مدعی که  مکتبی ؛ زیراکندشدن در دیگر مکاتب جلیگیری می منحلکند و همچنین از میمشخص 
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ز خید را با دیگر مکاتب مشخص و حفظ نماید و نباید با آنها درآمیختگی باید مر استسعادت بشر 
 قبیل کرده است.  ،صیرت برتری مکتب دیگر را که از آن تاثیر پذیرفته پیدا کند و تاثیر بپذیرد. در این

 ،دست به قیام زدنهد ،خطر اعتقادی بزرگبه علت جلیگیری از حضرت اباعبدالله )ع(  براین اساس،
او بهه خید و دیگر خلفائی که بعهد از  فالسا هعتقادی بزرگ این بید که یزید بر خالف همآن خطر ا

آشهکار  را به کفر علنی و بت پرسهتی و حاکمیت اسالمی داشت که جامعهخالفت رسیدند، تصمیم 
مبهارزات صهد و  یکهه در ادامههه های نبی اکرم )ص( تمام زحمت در صدد نابیدی برگرداند. یعنی

خیاست تهاریخ را بهه عقهب بید و می  ار هزار پیامبر در مقابل با بت پرستان و کفار بید هبیست و چه
ا الخاتم لما سبق و الفهاتح لمه»: این است ،آمدهکه در زیارات بازگرداند. از اوصاف نبی اکرم )ص( 

د و جدیه یعنی نبی اکرم )ص( پایان دهنده ماقبل خید و آغاز کننده و گشایش دهنهده دوره. «ستقبلا
نکتهه اسهت کهه در تفسیر این تیصیف پیامبر، این یکی از احتماالت  در واقعیک آینده نیین هستند. 

پرستی در عالم رواج داشت و تیحید درخطر و انهزوا و فشهار ل از بعثت نبی اکرم )ص( مسئله بتقب
عهد در سهطح بید و با قیام و بعثت نبی اکرم )ص( امنیت برای کلمه تیحید ه اول در سطح حجاز و ب

که حاصل مجاهدت  را خیاست این دستاورد مهم و ارزشمنده و جهانی ه فراهم آمد و یزید میمنطق
جاهلیتت »و بهه دوران  از بهین ببهرد بید،داوند متعال نسبت به تاریخ پیامبر و مدیریت خ 124000

 تقیه معنایی ندارد.  وضعیت، دیگردر این پس برگرداند.  «اولی
غاصب و جائر بیدند و از سنت پیامبر )ص( فاصله بزرگهی  ،ینکه طبق اعتقادات شیعهبقیه خلفاء با ا 

اما این مرز اعتقادی بین اسالم و کفر، این تمهایز  شدند،مرتکب فحشا و محرمات می و گرفته بیدند
ذاشهتند و گظاهر به تیحید و نبیت احترام می درکردند و این تفاوت مرام و ایده را حفظ میمکتبی و 

بها مشهرکین  ،سهالماز داراال در دفهاع یعنهی کردنهد.و از تیحیهد دفهاع میکهرده برای آن هزینه حتی 
 امها. کردنهدو... را پرداخهت میحج  ،نمازترویج و برپایی سازی و های مسجدهزینه جنگیدند ومی

تا  داندپرستی آشکار برگربتدوران کفر علنی و امت و حکیمت اسالمی را به  تصمیم گرفته بیدیزید 
 مجلس شامدر  ی بید کهکثیف یکی از مظاهر این تصمیم پلید یزید، اشعار انتقام اجداد خید را بگیرد.

 خیاند: 
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رت به راه انداختند و اساسا بنی هاشم بازی قد «:...والوحی َنَزْل  ِعَبْت هاشُم بالملِک فال خبٌر جاءَ ل»
 وحی نبید و من انتقام جنگ بدر را گرفتم.  ی ازخبر

حهال یزیهد )بهه عنهیان  بین اسالم و کفهر بهید. درگیری نظامیگ بدر چه جنگی بید؟ اولین جنگر م
مسهئله اصهلی پهس  !میرا گهرفت شماانتقام  ، مامنکافر اجداد  خیاند که ایخلیفه مسلمین( شعر می

بهه ا رحضهرت ،اولین نامه  با ارسالمدینه  . لذا ابتدا دربازگشت به بت پرستی جلی و کفر آشکار بید
ههیچ کهس در دنیهای اسهالم و  فظ جان خید از مدینه خهارج شهدو حضرت برای ح قتل تهدید کرد

. کس به دفاع از ایشهان برنخاسهتهیچ  اما ند؛حضرت در مکه چند ماه پناه گرفت !صدایش بلند نشد
 تنها وارث پیامبر اکرمیعنی   که من در معرض خطر مرگ هستم. کردحضرت در مکه دائما اعالم می

کهه همهه مسهلمانان در آنجها عنیان مرکز جهان اسهالم همکه بشهر در  ،)ص( و تجسم فرهنگ بعثت
باالترین سطح عکهس العمهل  !کند که من در معرض خطر مرگ هستممدام اعالم می ،اندجمع شده

فرزنهد  !گییهدمی «وا حسهینا»آیهد کهه یهک ن )ع( پیش میدر دیدار ابن عباس با حضرت امام حسی
و حضرت را به خدا سپرد و خهداحافظی کهرد.  کندمیی ضرت صحبت کرد گریهوم که با حخلیفه د

لذا در روایات اهل سنت آمده که حضرت به پسر خلیفه دوم تذکر داد که تقیای خدا را پیشه کن چرا 
و شهیخین )خلیفهه اول زیهرا ایسهتاد. کرد و جلیی اینها میزنده بید من را تایید می نیزکه اگر پدر تی 

ه و برای حفظ مسند خالفت، به مرزبندی کفر و اسالم پایبنهد بیدنهد، کردرا رعایت دین  ظیاهردوم( 
بها خیاسهت در واقهع میآمهده بهید و  و حتی نابیدی اسالم شیخین یزید برای برداشتن آن ظیاهر اما

هها، ترغم تمهام ایهن اتمهام حجعلهیهسته اصهلی کفهر را ظهاهر کنهد. دوباره  ،برداشتن پرده نفاق
حضرت بهه سهمت کیفهه العملی از خید نشان ندادند. اصحاد و خیاص اسالم در مکه هیچ عکس

آن سر و صدا را کنترل کند و حضهرت را  ،یزید تیانست اما در آنجا سر و صدایی شدو  ندحرکت کرد
 درچرخانهد امها بهاز مسهلمانان اهل بیت )ع( را تا کیفه و از کیفه تها شهام  . سپسبه شهادت برساند

اعهالم بهه فکهر لهذا یزیهد  کس در دفاع از حضرت و اسهالم برنخیاسهت.بیده و هیچسکیت مطلق 
 د.اخید افت آلیدکفر تصمیم

بها اسهالم بایهد  یزید؛ مثل براع االمه بلیت قد اذ السالم، االسالم علی»اینکه حضرت فرمیدند: لذا 
، اسالم ناد اسالمحضرت از  منظیر، «حاکم امت اسالمی شیدیزید کسی مثل خداحافظی کرد اگر 
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شیخین )خلیفهه اول و دوم( خهداحافظی  با قرائت اسالمبلکه باید از  بید،اهل بیت )ع( ن محمدی و
در آن و شده بهید اهل بیت )ع( در زمان غصب خالفت خداحافظی ناد و اسالم با اسالم  زیرا کرد.

کمتهرین روایهات از امهام  ت کههو شاید به همهین علهت اسه کسی به دنبال اهل بیت )ع( نبیددوران 
مرجعیت علمی نیهز ن، ااین بزرگیارحتی ؛ یعنی ع( به دست ما رسیده است)ع( و امام حسین )حسن

و اگر رسهما  بید ه ظیاهر تیحید و نبیته با  شیخینبا قرائت حذف اسالم یزید به دنبال نداشتند. لذا 
تکیهه  اکه خلفا بهجامعه ه های معنیی تقدسکرد داد و تال  میمحرمات و کبائر را انجام می و علنا

تا مانعی  ق بردارداپیسته نف ، برای این هدف بید کهز بین ببردا نشسته بیدند هخالفت  ها بر مسندآن به
 برای اطالق شهیات کفرآمیز  نباشد.

نشاء مدر تیضیح این امر باید گفت:  .کرداشتباه نمیزیاد هم  مادی،قدرت با تیجه به محاسبات البته 
بیلهه، عشهیره، قبل از بعثت نبی اکرم )ص( مسئله ق ،قدرت و تکیه گاه امر سیاست در اعراد جاهلی

کهرم )ص( شکسهته شهد و از بهین تیسط نبهی ا فرهنگ مدیریتی جاهلیت،این اما  نژاد و خاندان بید
ه معرفهی عنهیان خلیفهه هیچکدام از خلفاء قبل از معاویه جرات نکردند فرزندان خید را به . لذارفت
گری را پیامبر به این قبیله !مگر قبیله بازی است»گرفتند که: . زیرا میرد اعتراض مسلمان قرار میکنند

ه قریش و در بین قبیله ترین قبیله، قبیلقیی ،ی جاهلیت عردیگرادر همان زمان قبیله «.هم زده است
محیری، قبیلهه بهه ههم زدن قبیلهه در پیهامبربید. لذا بزرگترین دشهمن  هاینتریقی امیه ازقریش، بنی

پرستانه به سمت دنیا گاه قدرت را از قبیله محیرِی تند پیامبر بزرگترین تکیهدانسچرا که می ؛قریش بید
با پیامبر )ص( به جنگ برخاستند و به همین دلیل دهد. میقدرت الهی و ایمان به خدای متعال توییر 

تا پنجهاه  . نتیجه این کار بزرگ پیامبر)ص( این شد کهدادند ها را قبیله قریش نشانشدیدترین واکنش
 برساند.کسی جرات نکرد فرزندان خید را با فرهنگ قبیله گرایی به قدرت  ،سال بعد

به میرد اعتراض خیاص و اصحاد قرار گرفت.  کار را انجام داد معاویه بید که اولین کسی که این اما 
کهه سهلطنت را مهیرثی ه یهران و روم فرهنهگ اخهیاهی می ای وهتی سلطنت به راه انداخت» :گفتند او

لذا اولین شخص که دست به چنین کاری زد معاویه بید که برای . «کنیوارد سنت پیامبر  ه را کنندمی
فرزند خید در زمان حیات خید بیعت گرفت و فضای سهلطنت مهیروثی را بهه راه انهداخت. ایهن در 

بهه  که معاویه خالفت را به سلطنت تبدیل کرد. حتی وقتی دستادبیات اهل سنت نیز معروف است 
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بکهر )پسهر ابهابکر( و ههم عبدالله بن ابیو هم چنین کاری زد هم امام حسن )ع( و امام حسین )ع( 
فرزندان همه بزرگان اسالم با او مخالفت کردند و با تیجه بهه آشهکار بهیدن انحهراف، یعنی پسر عمر 

انجهام گرفهت و  در بهین عمهیم وقتی این کاراما  .ن معاویه قبیل نکردندد را در زماوالیت عهدی یزی
 یرد وسلطنت به شکل میروثی به تثبیت رسید و فضهای قهدرت تیحیهدی و الههی کهامال ضهربه خه

ترین قهییبسیار طبیعی اسهت  کهه  شت،به قبیله محیری و شکل قبل برگ حکیمت و روابط سیاسی،
باره در مسند قهدرت بنشهیند. وقتهی جامعهه نسهبت بهه وضهعیت )بنی امیه( دو دوران جاهلیت قبیله

مضمحل شدن آن چیزی کهه جامعهه نبهیی بهر  با تیجه به سیاسِی ما قبل بعثت پذیر  داشته باشد و
ه نظهر مهیها به بازگشت به دوران جاهلیت بسیار برای انکار وحی و اساس آن شکل گرفته بید، شرایط

 ربط و نامتناسهبد، بهییزیهاسهبات محتیان گفهت می مادی، قدرت . لذا حسب محاسباترسدمی
 بید. ن

ده و مشروط به ِعه قیام ائمه اطهار )ع(به کفر جلی برگردد، دیگر   اسالمی خیاهد جامعهوقتی میاما 
و احکام  ، حالل و حرامامر به معروف و نهی از منکراگر منظیر حضرت از  در حالی کهده نیست. ُع 

شهید کسی همراهشان نمی دانستاست و حضرت می «ثیرأت»مشروط به  بید، این واجب،فقهی می
نخیاهد داشت. اما اگر منظیر از معروف، اصل تیحید باشهد و منظهیر از منکهر، کفهر و « تأثیر»لذا 

حضرت از همان . لذا ای نیستو تأثیر وهله هد  ه و ُع د  عِ جاهلیت باشد، دیگر این واجب، مشروط به 
مدام بیان برای افشای این هدف یزید، و  پذیرفترا نبا او بیعت لید یزید شد و ابتدا متیجه این هدف پ

و  داز بهین ببهرحافظ فرهنگ بعثهت را  خیاهدیعنی یزید می ؛مدر معرض خطر مرگ هستمن که  کرد
 فرهنگ بعثت از بین برود فرهنگ جاهلی جایگزین خیاهد شد. تجسم وقتی 

 مرکهز گری وناصهبی پایتخهت)کهه فضای شام  د این است کههدف پلید یزینکته دیگر در تایید این 
به نفهع امهام حسهین )ع(  و حضرت زینب )س( تیسط حضرت سجاد )ع( بید( اهل بیت )ع( ب  س

د و اهل بیت )ع( را با احترام به مدینه بازگردانهد ایی که یزید مجبیر به عذرخیاهی شتا ج منقلب شد
ه در شهرایطی کهه به :استمطرح  این سیال بسیار مهملذا ازد. دو همه تقصیر را به گردن عبیدالله بیان

زن و بچهه  عدهیک  ،انداهل بیت )ع( به اسارت گرفته شده و امام حسین )ع( شکست خیرده ،ظاهر
 را فضهاتیاننهد چگینهه می، به اهل بیهت هاها و کینههمه بوضو در مرکز  جنگدر مقابل فاتح اسیر 
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بها احتهرام بهه شههر مدینهه  مجبیر به عذرخیاهی و بازگرداندن اسهراا رو یزید  دهنددرجه توییر  180
ی حضرت سید الساجدین )ع( و حضرت زینب )س( بهر رو رسد پاسخ این استبه نظر می !؟کنند

یزیهد بهر  نها اثبات کردند کههدست گذاشتند و به آ تیحید و نبیت ها نسبت بهناصبی هایحساسیت
کهه شهما بهرای آن بها را برچینهد خیاههد بسهاط تیحیهد و نبهیتی و می عمل کرده ضد تیحید و نبیت

  دهید.در حال جنگ هستید و برای آن کشته میروم امپراطیری 
حفاظت از اسالم در برابر کفر است. به عبارت دیگر بازگشت کفر  بحث ،عاشیرا پس میضیع اصلی

ههای انبیهای الههی و ها و تال از بهین رفهتن مجاههدت تسلط آن بهر اسهالم و جلی و بت پرستی و
نباید امت اسهالمی و  نیست« بردارتقیه»، الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبلعنیان ه اکرم )ص( بنبی

 د. برگرد و دوران جاهلیت به عقب
در صیرتی است که بحث غلبه کفهر مطهرح بنابراین حکم جهاد در شرایط انزوا و اقلیت شیعه، فقط 

است کهه شده نقل روایتی  شیخ طیسید تهذیب ادر کتکتب معتبر و همچنین  بعضی لذا دراشد، ب
 رایگان برای جهاد شمشیر و سپر و اسبپیل و  کسی وصیت کرده تاکند: می سیال امام رضا ازراوی 

ود در راه بهرتیانهد یکی از شیعیان این وسایل را گرفتهه، آیها میو  گیردقرار افراد در اختیار و مرزداری 
ایهن : کسهی کهه گییهدراوی می. «این وسایل را پس دههد»: حضرت در جیاد فرمید؟ دخدا بجنگ

کند مرزداری »: دبه جنگ رفته است. حضرت فرمی یا ظاهراحضیر ندارد  داده استاسباد جنگ را 
ی بیضهه به تعبیر فقهه بر کیان اسالم ) وکردند  حملهکفار  ،اگر در میضع مرزداری و ولی جهاد نکند

حضهرت در  سهپس «ترسد جهاد کند. البته نیت آن شخص کمک به سلطان نباید باشداالسالم( می
ْسههاَلِم  دروس ِفههی َفههِنن  »: فرمههیدو ضههرورت جهههاد در شههرایط ذکههر شههده تعلیههل   ِذْکههرِ  ُدُروَس  اْْلِ
د   ید و اگر قهدرت اسهالم ضهعیف شهست، چم اسالم به دست خلفابا تیجه به اینکه پر؛ «)ص(ُمَحم 

ضربه خیرد و به کهنگی بگراید )به تعبیر بنده قدرت رومیان بر اسالم غلبه پیدا کند( به معنی اندراس 
سرفصل تهاریخی  در ایننبی اکرم )ص(  ذکر تیحید و نام اما و کهنه شدن ذکر نبی اکرم )ص( است.

ص( ه رفعنها بی اکهرم )برای حفظ نام نبنابراین ظهیر تبدیل گردد. آمادگی برای تا به  حفظ شیدباید 
تیانند با منافقین در برابر کفر وحدت کنند. به عبارت دیگر به خاطر کهنهه و لک ذکرک ه  شیعیان می

 بر کفر وحدت کنید. مندرس نشدن اسالم می تیانید با منافقین در برا
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شید. به میت غیر اسالم افتد، اسالم کهنه وقتی تکامل اجتماعی به دساز این رو باید تیجه داشت که 
 ،پهرادو بیایهد. تکامهل اجتمهاعیماشین شید؟ زمانی که پراید کهنه میماشین عنیان مثال چه زمانی 

کهنگی اسالم اتفاق  ،تکامل اجتماعی روند شید. لذا نباید درقبلی تکامل می یحلهمر باعث کهنگِی 
هی با منافقین بر ضد کفر الزمه آن همرا چهگردر تکامل جهانی حضیر داشته باشد افتد و باید اسالم 

تیان گفت که منشاء وحدت نیز همین است که نباید غلبه کفر بر بالد مسهلمین اتفهاق . پس میباشد
ها به عراق حملهه کردنهد، شهیخ انگلیس ،افتد. لذا در تاریخ آمده است که بعد از جنگ جهانی اول

ان اسهالم در برابهر کفهار دعهیت الشریعه اصفهانی حتی از خیارج و وهابیت نیز برای حفاظت از کی
اسالم و یاد نبی اکرم )ص( مندرس و کهنهه شهید.  ،نباید در تکامل جهانی و تکامل بشری پسکرد. 

. بهراین ایهد ایهن اتفهاق بیجهید آیهدصادی نبچه با غلبه نظامی و چه با غلبه فرهنگی و چه با غلبه اقت
تها نسهبت بهه  مطرح خهیاهیم کهرد «دیمشروطه اقتصا»با عنیان  مباحث امسال بحثی رادر  اساس،

 . یمپیدا کنکفر بر جامعه شیعه بصیرت اقتصادی نظام غلبه  امروز، یعنی «فتنه اعتقادی»
فتنه اعتقادی به معنی رد و اشکال های نظری نیسهت بلکهه  با تیضیحاتی که بیان شد مشخص گردید

مقابهل مکاتهب دیگهر حفهظ  مکتب درباید تفاوت و تمایز یک اعتقادات یک تجسم خارجی دارد و 
 «االسهالم هبیض»اصطالح فقهی  به همین دلیل است کهشید و مرز اسالم و کفر نباید کمرنگ شید. 

د. پس اند. به عبارت دیگر اجتماع و اصل امت اسالمی نباید ضربه خیرکرده معنی «مجتمعهم» را به
م ضهربه بهه اجتمهاع و اصهل امهت ، عهداز آن پاسهخ اولیهه ترتر و جامعپیام عاشیر در تحلیلی دقیق
 اسالمی در برابر کفر است. 

انند شرایط امام حسهین )ع( همجامعه تشیع شرایط آغاز شد که  روندی سال گذشته، 150در حدود 
هماننهد دوران امهام بلکهه  ،ذوقهی نیسهت یا استعاری ، یک امراین تشابهالبته باید تیجه داشت  .شد

ف کفهر در و کیهان اسهالم از طهر کفر بر بالد مسلمین پیش آمد واقعا خطر دوباره تسلطحسین )ع( 
. کیان شیعه همیشه در معرض تهدید منهافقین بهیده اسهت کهه در خیلهی از معرض خطر قرار گرفت

وباره میارد حکم آن تقیه است. اما کیان اسالم به معنی جمع قدرت میمنین و منافقین در مقابل کفر د
در فتهیای مظهر آن، که  ندبا این خطر برخیرد اعتقادی کرد شیعه. فقهای در معرض خطر قرار گرفت

 ایکن است با تحقیقهات دقیهق کتابخانههالبته مم .تحریم تنباکی میرزای شیرازی قابل مالحظه است
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م ترین میرد در جایی که احساس خطر نسبت به کیان اسهالد دیگری نیز مالحظه شید اما واضحمیار
مقهدمات . اسهتبا آن نمیدند، تحریم تنباکی تیسهط میهرزای شهیرازی  برخیرد اعتقادیعلما  و شده

؛ زیهرا بها فروپاشهی امپراطهیری بید جهان اسالموضعیت  نیز توییراین برخیرد اعتقادی گیری شکل
غرد )کفر مدرن( نیز بعد از رنسهانس، بهه و  قدرت جهانی خید را از دست داده بید اسالم عثمانی،
تمام پادشاهان کشیرهای اسالمی و و  گیری دست پیدا کرده بیدچشم های صنعتی و نظامیپیشرفت

انفعهال شهدید  تدر حاله غربی هایقدرتها و پیشرفتدر برابر این  در ایران شاهان قاجاراز جمله 
بهین منهافع  قاجار این بهید کهه شاهاین انفعال این قدر شدید بید که سیاست اصلی . قرار گرفته بیدند
 سلطنت خید را حفظ کند. کند تازنه ایجاد میاانگلیس و روس 

قرارداد رژی و انحصار تنباکی را با کمپانی انگلیسی بحث  ،ناصرالدین شاه در این شرایط و در دوران 
ناصرالدین شاه به سفر خارج رفهت و  بحث درباره این قرارداد، وقتی یکی دو سال ازبعد   مطرح شد.
و با بررسی مقدماتی که در این یکی دو سهال انجهام داده  آورد به عیاشی در آنجا، پیل کم با پرداختن

 پهیلپرداخت بخشی از  باهای انگلیسی پیشنهاد کردند تا حصار تنباکی را به یکی از کمپانیبیدند، ان
وقتهی زمهان امها دارنهد. تا یک سال نیز این مسئله را مخفی نگهه میالبته د به ایران برگردند. نتیانبآن 

رسد، و کارمندان این شرکت بها کشهف حجهاد و انی از سید سرشار این قرارداد میکمپاستفاده این 
ها شهروع اعتراضهات و حساسهیت آهسهته آهسهته شهیند،مییاهر اسالمی وارد ایران عدم رعایت ظ

در تههران  قبل از فتیای میرزای شیرازی، در ابتدا نهضت مردمی در شهرهای ایران آغاز شد؛شید. می
اللهه ا نجفی اصفهانی، در تبریهز بها آیتت الله آشتیانی، در اصفهان با رهبری آیت الله آقبا رهبری آی

اولهین حکهم  گیهرد.ال اسیری، جریهان اعتراضهات شهکل میمجتهد تبریزی، در شیراز با آیت الله ف
شههر اصهفهان نفهیذ تحریم استعمال تنباکی متعلق به آیت الله آقا نجفی اصفهانی است که فقهط در 

بها قهدرت  هشرایط میاجه پس میضیع این نهضت،ها به آن جامعه عمل پیشاندند. ته و اصفهانیداش
ههم انحصهار معهامالت  وشهید مسهلط خیاهد بر معامالت مسلمین که می استاقتصادی کفرآمیز 

مصهرف تنبهاکی ایهران در خهارج و  ؛ زیهراگیردداخلی و هم انحصار معامالت خارجی را بدست می
علمای های مردمی، گیری این نهضتشکلآن زمان بسیار پر رونق بیده است. بعد از صادرات آن در 

مال الهدین اسهد آبهادی نیهز نامهه . حتی جکردندیشتن به میرزای شیرازی این شهرها شروع به نامه ن
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دارد کهه دسهت نییسد. آیت الله العظمی میرزای شهیرازی طهی یهک تلگهراف بهه شهاه بیهان مهیمی
اسالمی کیتاه کنید چین این عمهل دارای مفاسهد اسهت. یعنهی  تمداخله در مملکها را از خارجی

دههد. شهاه نسهبت بهه ایهن اسالمی این تلگهراف را می تدقیقا با تیجه به مسئله تسلط کفر بر مملک
شید. در نهایت میهرزای متشنج میتهران و چند شهر دیگر فضای  کند و دوبارهمحلی میتلگراف بی

نهه فقههی و اعتقهادی  ه سیاقییای تحریم تنباکی را بهجری شمسی فت 1270اه سال شیرازی در آذر م
زمهان )عهج( ای نحی کان در حکهم محاربهه بها امهام الییم استعمال تیتین و تنباکی ب» کند:صادر می

و صهرفا  نهاظر بهه  یت و از مسائل اعتقادی شیعه اسهتمحاربه با امام زمان )عج( مسئله وال. «است
آن دوران این است فتنه اعتقادی پس برند. سئله را تا سطح اعتقادات باال میلذا م یست.فروع فقهی ن

 .شید مسلمینبخش مهمی از اقتصاد کفار بر تسلط  ، عاملی برایک قرارداد تجاریمیضیع ی که
تا خید دربار ناصرالدین ها درگیری اینشید و به پا میدر کشیر و غیغایی شیر   ،پس از صدور فتیا 

انحصهار  د،ها را نهدارهجمهاین د تیانایی جلیگیری بینمیوقتی شاه . کندادامه پیدا میاه نیز شکل ش
باقی ی به دست کمپانی انگلیس کما فی السابقصادرات آن  انحصار ولی کندلوی میداخلی تنباکی را 

انحصار داخلی را گیید ما کند و به آنان میلدین شاه علمای تهران را دعیت می. سپس ناصراماندمی
برداشتیم و به آقا )میرزای شیرازی( بگییید اجازه دهند و به تحهریم تنبهاکی پایهان دهنهد. بهه میهرزای 

گییهد: دسهت د و میهرزای شهیرازی پهس از تشهکر میشهیرازی با یک تلگهراف گهزار  داده میشی
شاه از این . (رداشته شیدر خارجی آن نیز باید بانحصا یعنی)تلییحا  کیتاه شیدالمره ها باید بخارجی

شید و به آیت الله آشتیانی که بزرگترین عالم تهران در آن زمان بید ه و بعهد جیاد میرزا عصبانی می
ار عمهیمی قلیهان ظهیها بایهد در ان که دهددستیر می خ فضل الله نیری بیدند هاز ایشان آیت الله شی

گییهد مهن ید. آیت الله آشتیانی در جیاد میبکشید و استعمال تنباکی کنید یا باید از شهر خارج شی
با  گرچه حرکت اولیه در شهرهای مختلف پراکنده است اما تیان گفتمیلذا شیم. از شهر خارج می

حمایهت  از میرزای شیرازیاکثریت و  دشیعلما حاصل میاکثر بین  وحدتی ،فتیای میرزای شیرازی
است. امها وحهدت  های علنی از ایشان نقل شدهلفتمخاکه کنند به غیر از سید عبدالله بهبهانی می

الله از خروج آیت گیریعنیان اولین شخص برای جلیهشید شیخ فضل الله نیری ببین علما باعث می
از  آیند و سپس همه مردم با نگرانهیهمه علما می ،بعد از آنشید و شتیانی بر در منزل ایشان حاضر آ
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جمعیهت  شهیند ودور منهزل میهرزای آشهتیانی جمهع می به ،ستهااینکه شاه در صدد تسلط فرنگی
در آنجا کشتاری صیرت می گیرد. کما  دهند.انبیهی به طرف دربار سرازیر شده و علیه شاه شعار می

بها ایهن . ها زیاد نبیده اسهتشید. البته تعداد کشتهاینکه در شیراز و تبریز و ... نیز کشتاری انجام می
دارد و آنهرا بهر مهی نیهز تنباکی انحصار خارجیاز  و دست کردهنگلیس را قبیل شاه غرامت به ا ،اتفاق

 کند. ملوی اعالم می
عنهیان محاربهه بها امهام جامع الشهرایط بها ایهن میضهیع، تحهت یک فقیه برخیرد اعتقادی بنابراین 

حکهم شید، در حالی کهه بر بخشی از اقتصاد مسلمین میتسلط کفر  عث جلیگیری ازبا )عج(زمان
 چنهینمیهرزای شهیرازی  ،یاجهه با یک مسئله عینیمه است اما در حاولیه استعمال تیتین و تنباکی ابا

شهید قهرارداد انحصهار تنبهاکی را ملوهی و با وحدتی که بین علما حاصهل می کندفتیایی را صادر می
در ادامه  .کندشاه فرمان مشروطیت را امضاء می مظفرالدین 1285در سال  ،سال بعد 15 اما. کندمی

تکرار همان وضعیت خطر نفیذ و تسلط کفر بر  ،مشروطهفرمان ضیح خیاهیم داد که تیاین مباحث، 
بید بلکه خطر  مسلمانانتجارت اقتصاد و مسئله تنباکی که بخشی از  مثلنه البته بالد مسلمین است. 

در ه حائز اهمیهت است. نکت مسلمان تسلط بر نظام سیاسی و قانین اساسی و قیانین میضیعه کشیر
شهد و آن این است که در بین علما برخالف وحهدتی کهه در مسهئله تحهریم تنبهاکی ایجهاد مشروطه 

 اختالف علما باعهث شکسهتکه این  آیدبیجید می جدی اختالف ،آوردپیروزی بزرگ را بیجید می
ر بهر نظهام گراها و آن کسانی که طرفدار تسلط کفشید و غردمی «مشروطه» نهضت اهداف علما از

حهذف ههر دو دسهته از علمها را  آنهها سهپسکند و پیروز می سیاسی و قانین اساسی کشیر هستند را
 کنند.می

مبهارزات سیاسهی صهحنه روحانیت و مرجعیت وارد ، های بیجید آمده تا مدتلذا با یاس و نا امید 
شید حمایت می یسیاس مبارزاتوارد عرصه کاشانی الله آیتالله مدرس و آیت حتی وقتیشید. نمی

 نهضهت مشهروطهرجع اصلی در نجف( از آیات ثالث نجف )سه م در حالی که دنمرجعیت را ندار
مرحیم آخیند خراسانی کهه میافهق مشهروطه بهید و در یعنی بزرگ علمای نجف  :کردندحمایت می

مرحیم آخیند خید او حتی طرف دیگر قضیه شیخ فضل الله نیری )ره( که ابتدا میافق مشروطه بید و 
ن شید امها در ادامهه بهیبه اعتماد ایشان وارد مشروطه می آخیندمرحیم خیاند و را به مشروطه فرا می
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زنهد بلکهه را رقم میمشروطه شید. اختالفاتی که نه تنها شکست ایشان و مرحیم آخیند اختالف می
تسهلط کفهر شهدیدتر  ر آمهدن پهلهیی. سپس با کنار رفتن قاجار و روی کهاشیدمیتسلط کفر باعث 

بهر اثهر  یعنهی ادامهه دارد. 1357شید. از طرف دیگر یاس و ناامیدی از مبارزات متدینین تا سهال می
ایهن  1357ا سال ت 1285از سال  اختالف بین علما در تطبیق احکام کلی بر این میضیع مستحدثه،

اعمهاق زنهدگی در تها  شهیدداده میمهلهت شید و مدت زمان زیادی بهه کفهر همه فرصت ضایع می
 مسلمانان نفیذ پیدا کرده و مسلط شید.

بها تطبیهق آن بهه وضهعیت تها  پردازیممیمشروطه  پس در جلسات آینده به بررسی تفصیلی حیادث 
شهناخت  زیهرا بها. واضهح گهردد برای انقهالد اسهالمی« مشروطه اقتصادی»اقتصادی زمان، خطر 

پیهدا کهرد، امهروز  را به وضعیتهای آن و نشانه هاشباهت تیاننهضت مشروطه، می صحیح از ابعاد
مچنان درگیر مسهئله تسهلط ه در واقع، انقالد اسالمی. باید تیجه داشتهای آن نیز تفاوتبه  گرچه

بهر جههان  (سهی تها عثمهانیامهیی و عبادوران از )بر خالف زمانی که مسلمین امروزه و  کفر هست
، های نظامیهجمه از ست که کفار بعدلذا باید دان .دکفار هستن از جهان هایابرقدرت، مسلط بیدند

 انقالد اسالمی را بها چهالش کارآمهدی اند تاشدهچگینه در مسئله اقتصاد وارد  سیاسی و فرهنگی،
برای مقابله با این وضعیت، چه اختالفاتی در میان متدینین و جامعه روحانیت وجهید  کنند؟میاجهه 

سهت و راهکهار بهرون ا جامعه شیعهرقم زدن چه وضعیتی برای  مشروطه اقتصادی در حالاین  دارد؟
 ت چیست؟رفت از این وضعی

 
 
 


