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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

 

 ، به دلیل اختالفدر دفاع از اسالم در برابر کفر «مشروطه سیاسی»شکست 
 در تطبیق احکام کلی به موضوع عینی و مستحدثه علماء

 و تداوم این اختالف در موضوعات اداره کشور در دوران حاضر  

 )مشروطه اقتصادی(

 

 (1399شهریور   اولمحرم ) دومروز    رییدسالم محمدصادق حاالحجت

 

بعضها  امها رات ائمه معصومین )ع( پرداختههزیانقل به  کتاب معتبری است که )ره(ابن مشهدی کبیر الکتاب المزار 
سهس  عبهاراتی را رکهر  و نبی اکرم )ص( نقل کهرده  چند زیارت مختلف برایاز جمله،  ؛متروک و مهجور مانده است

 کفهر و سهمو   الانتصهاب  علهو  ب ضفهفخ»: شودو خطاب به آن منبر گفته میکنار منبر نبی اکرم )ص( در  باید کهکرده 
کهه  یمنبهر پایین آورد. را و شرککفر و رفعت  بلندی ،منبر تو ای و برپاشدن رفتن البا باخدای متعال یعنی  «...شرکال

ها الباطهل و رایهه » :شودمی فتوصیگونه این ،جامعه بشری است رایاکرم)ص( بهای نبیمظهر هدایت نک   به  علم
 سهال 6800 از هبوط حضرت آدم تا بعثت نبی اکرم زیرا .«و باطل سرنگون شد گمراهیبه وسیله تو پرچا الضالله... 

شهدیدترین وجهه و  ابهرا و پیهامبران   خدای متعهال کفار، و کومت داشتح ر جهانبپرستی و بتکفر  شرک و بود که
ْشُتْا  ِإرا وم » :کردندکار میترین رفتار انخشن طم ْشُتْا  بم طم اِرینم  بم ب   و نهابود مجهازات شهدیدا   راموحهدین  ( و130)شعراء/ «جم

کفهر را بهه  توانسهتپیهامبر اکهرم )ص(  ،نقهل شهده همین کتابزیاراتی که در  بنابر اما پ  ا ز این مدت و .کردندمی

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قا مطرح شده است. جهت دریافهت صهوت و مهتن کامهل مباحهث بهه  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ریل مراجعه کنید:« و ایتا بله»رسان پیام
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کهه ههی   ایهن کهار بسهیار عظیمهی اسهت «.شرکالدمت ه کفر والت لصأاست» نابود کند:را  شرکاستیصال کشاند و 
ا» :فرمایدمیو تناسب زیادی با آن روایت دارد که  پیامبری به تحقق آن مامور نشده بود ِبي   ُأوِريم  مم ا ِمْثلم  نم هی   «ُأوِریُت  مم

از سهابقه،  ملهورا کهه مسهاله  6800ی  فرهنگ  حضرت توانستزیرا قرار نگرفت.  آزار و اریتپیامبری مثل من مورد 
سهال  23مهدت  در ،را شهکل دادهافهراد و جوامه  ارتکازات و روحیات  یهمه بوده وتجربه، کارآرایی، قدرت و اقتدار 

  همین مسئله است.نیز یکی از معجزات نبی اکرم )ص( بود؛ لذا ماموریت بسیار عظیا . دهدتغییر 

البته مور نشدند. أیفی مچکدام از انبیاء به چنین تکلمخصوص نبی اکرم )ص( بود و هی ،این عظمتبا  مأموریت این
ایشان، این  از و بعدعربستان را از کفر حسی و شرک جلی تطهیر نمود شبه جزیره و حجاز  ،نبی اکرم )ص( در قدم اول

م وارد اسهال بهر ایهن اسهاس، و سرنگون کننهد طوری ایران و روم شرقی راامسرامسلمانان توانستند ادامه پیدا کرد و  روند
برای اولین بار از انزوا و توبیخ و تهدید و قتل و غارت و شکنجه و و موحدان، توحید یعنی معادالت قدرت جهانی شد. 

نیهز عاشهورا  قیام های بزرگ و اصلی نبی اکرم )ص( همین بود و در تحلیل. یکی از ماموریتنداسارت و... خارج شد
. )ص( قیام کردنهداکرمتاریخی نبیحفاظت از همین دستاورد بزرگ و  شد که حضرت اباعبدالله حسین )ع( برای بیان
 داشهتن مشروط بههدیگر  د،احساس کربرای اصل توحید و خداپرستی حضرت اباعبدالله )ع(  خطری کهقیام برای لذا 

گرچهه ایهن  مشروط به عده و عده نیسهت.دفاع از کیان اسالم  :اندفقها تصریح کردهکما اینکه  بودقدرت و عده و عده ن
در منصهب کهه بهود  شخصهی و بلکه از طرف مرکز خالفت اسالمینبود از طرف کفار  خطر در زمان امام حسین )ع(

 .قرار گرفته و تصمیا داشت از درون جامعه اسالمی، وض  را تغییر دهد و کفر را برگرداندپیامبر  جانشین

به . ت جدی باشددچار اشکاالناقص و  علت قیام عاشوراهای غیر از این، نسبت به رسد تحلیلیبنابراین به نظر می 
)برخالف دوران امام حسن )ع(( داشتن یاران و اصحاب  اباعبدالله علت قیام حضرت»شود طور نمونه، اینکه گفته می

ی هزار نفری، تعداد قابهل اعتنهای 30یا  20مگر صد و چند نفر در مقابل سساه گفت: ، در پاسخ باید «وفادار بوده است
بهه  نضبط و مقید و وفاداران به ایشهان،م است؟!! اگر این تحلیل درست باشد، در زمان حضرت امام کاظا )ع( شیعیان

، به علت کثرت همام حضرت قیام نکردند؟! در تاریخ آمده است در دوران این امام ی رسیده بودند. پ  چرازیاد تعداد
در شهرها و بهالد مماله  اسهالمی  «شبکه وکالت»حضرت ، هستندشیعیانی که منضبط به پرداخت وجوهات شرعی 

دیگهر  نعور بالله ه شبهات دیگری بهه عملکهردهای ناقص، باعث خواهد شد ه ایجاد کرده بود. بنابراین این نوع تحلیل
 معصومین )ع( وارد شود.

اسالم بیضه دفاع از و پرستی و تسلط بت و جاهلیت در مقابل بازگشت کفریام عاشورا حفاظت از کلمه توحید پ پ 
: نیز اشاره به همین تحلیل اسهت قیام خودتوصیف در الشهدا )ع( حضرت سیدلذا شاید بتوان گفت این عبارت است. 

سیرم » هِ  أم ی ِبسیرم د  درگیری بها کفهار و است، مشترک المومنین )ع( امیر سیره سیره پیامبر اکرم )ص( وآنچه بین «. أمبی وم  جم
بنابراین اشهتراک نظامی و امنیتی اسالم در مقابل کفر بود.  اصلی شخصیت ،امیرالمومنین )ع( در واق پرستان بود. بت
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اختصاصها   «تاویهلالیقاتل علی »و  «المارقینو القاسطین قتل الناکثین و »سیره این دوبزرگوار در همین امر است زیرا 
 منافقین نداشته است.  هی  جنگی باپیامبر اکرم )ص( است و )ع( امیرالمومنین سیره مربوط به

 یالبته دفاع جانانه اباعبدالله الحسین )ع( از موجودیت اسالم و فرهنگ نبوت آنچنان مستحکا بود که خلفای بعهد
پیهدا جهرات بازگشهت بهه کفهر جلهی را دیگهر و کرده ور در شهوات دنیایی بودند، ظواهر اسالم را حفظ وطهغبا اینکه 
 امسراتهوری ده همچهونههای بوجهود آمههای اموی، عباسی و دیگهر حکومتکومتح، در لذا تا مدت زیادی .نکردند
به عنوان ی  ابرقدرت  ه با قرائت خلفای نفاق ه و لواسالم و  تکرار نشددوران امام حسین )ع( دیگر آن شرایط  ،عثمانی

آن بزرگهواران در تقیهه ائمه معصومین )ع( و نواب عهام  از این رو، و جهانی حضور داشت هایجهانی در توازن قدرت
 باقی ماندند. 

علمای شیعه  روشنفکران مسئله همکاری بعضی از بر این اساس است که وقتی در دوران مبارزات انقالب اسالمی،
یعه کهه بها این علمای بزرگهوار شه»: کندبه این مضمون اشاره می امام )ره( در پاسخحضرت کنند با دربار را مطرح می

یت کرده و با توحید و نبوت بهه به این دلیل بود که شاهان صفویه ظواهر اسالم را رعاکردند، می دربار صفویه همکاری
حاضر بودم بها  هامن  ،اگر آدم بود نیز)محمدرضا شاه( این مردک کردند. اما مخالفت علنی نمی عنوان مبنای جامعه،

ایسهتادگی  لهذا مرز بین کفر و اسالم اسهت. به معنی حفظ «آدم بودن شاه» با تحلیلی که عرض شد «کنا. یکارهماو 
کفهر  در درگیری بااکرم )ص( های نبیمجاهدت یثمرهاز  حفاظت و هجمه اعتقادی است ی در مقابل حضرت امام 

اما چون در مقابل کفر نبودند بودند  حافظ همین امرامام زمان )عج(  امام )ره( نیز نواب عامحضرت قبل از  البته است.
قطه  شهده و  ابتدای غیبت کبریاز  هدایت هاینطور نبود کردند. یعنیمواجهه داشتند، به نحو دیگری عمل میو با نفاق 

ه که در رفتارتالش  در دوران حضهرت و ناگهان هقط  شد متبلور بود، هاشیخ مفیدفقهایی مانند  های منزلت نیابت عام 
درست و  تحلیل کند وبقه تاریخی و فرهنگی خود منقط  میچنین تصوراتی، انقالب را از سا !احیا شده باشدامام )ره( 

رفتار  ل تفاوت بیندر واق  دلی کشد.عج( در دوران غیبت برای مردم به تصویر نمیاز نیابت عامه امام زمان )صحیحی 
ل تسنن و های نفاق ه چه از نوع اهبوده است که آنها مبتال به حکومتاین  قبلی و سلف صالح نواب عام با خمینی امام

بود؛ بهه عبهارت مرزهای اسالم و کفر به رسمیت شمردن  ،هااین حکومت ی اصلیشاخصه چه از نوع شیعه ه بودند و
 کردند. نفی نمی صورت کلیاسالم را به  دیگر،

تن وری عثمانی و کنار رفتوازنه قدرت در جهان و زوال امسراپ  از تغییر ماما ه همانطور که در جلسه قبل بیان شد ه 
جم  بین « اسالم»منظور ما از ایجاد شد. بر اسالم اسالم از ی  سوی توازن قدرت جهانی، خطر بازگشت تسلط کفار 

زیهر  اسهالمی مجموع قدرت این فهرقیعنی . ( استدیگر فرق اسالمی چه و اثنی عشری اسالمی )چه شیعه فرقتمام 
 .منتفی شدعاشورا  م حسین )ع( در شرف تحقق بود که با قیامدقیقا همان اتفاقی که در دروان امادست کفار قرار بگیرد. 

 ینمونهه ،میرزای شهیرازی الله العظمیتوسط حضرت آیتفتوای تحریا تنباکو  در این شرایط و وضعیت جهان اسالم،
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کرد و توانست جلوی ایهن تسهلط کفرآمیهز را در یه  موضهوع اقتصهادی که انفجار بزرگ اجتماعی درست  ی بودبارز
یه  ، با دادن شهید و خهونمفصلی و  مقدماتبا بلکه  ؛ی  شبه محقق نگشتنیز نهضت این البته بیان شد که  د.بگیر

شهروع سال بعد قضایای مشهروطه  15. شکل گرفت و موفق شد فارک و حرکت منسجا برای جلوگیری از نفور خارجی
رسهد می کهه بنظهر «مشهروطه اقتصهادی» ا کرد تا به مسهئلهیدر این جلسه توضیحاتی پیرامون آن عرض خواه کهشد 

  ، برسیا.دوران ما است موضوع امتحان

 موضوع بهرای همههدر مسئله تنباکو تقریبا زیرا  ؛استتر گسترده و پیچیدهنهضت تنباکو  نسبت به ،مشروطه نهضت
هها در و خارجی ن، ی  انحصاری برای کفار. با توجه به رونق تنباکو )خرید، فروش، کشت و...( در آن زمابودواضح 

شهود می و امثهال آن «نفی سبیل کفر». این موضوع خیلی راحت مندرج در عنوان بودحاصل شده بخ  اقتصاد کشور 
نظاام » آمد بحثی که در مشروطه به وجود شود. اما مسئلهبین فقها دیده نمی ی جدیاختالف برای برخورد با آن، لذا 

برای حکومت سلطنتی . مشروطه به معنی شرط گذاشتن درت مطلقه نباشدقانون اساسی است؛ یعنی شاه ق و «سیاسی
قهان بهن بود و هر چه اوامر ملوکانهه، خانمیل شاه چیزی جز قانون قبل از مشروطه و در سلطنت سالطین،  است. چون

شاه چهه » :تندگف ،در غرباما بعد از رنسان  به عنوان قانون و واجب االجرا بود.  ،فرمودخاقان، سلطان بن سلطان می
و باید مجری اراده عمومی باشد. لذا قدرت شاه نبایهد مطلهق باشهد بلکهه  است مثل بقیه مردم یاو ها یک است؟!کاره 

 .«شودنمایندگان مردم در مجل  معین می به قوانینی که توسطباشد باید مشروط 

بود بلکه از برخورد بد حکام قاجهار  شروع نشده همانند اتفاقات رنسان  در غرب،در ایران،  نهضت مشروطهالبته  
های خارجی و سفارت نفورو در ی  روندی با  کردندخانه ع شد و علما درخواست تاسی  عدالتبا تجار متدین شرو
 (نهدبودشهده آشهنا که در اروپا تحصیل کرده و نسبت به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود ) انهمچنین روشنفکر

تبهدیل گشهت. بهه عبهارت دیگهر نظهام سیاسهی از اسهتبداد مطلقهه  «مشهروطه»خانه به مسهئله مسئله تاسی  عدالت
 مهردم گهردد، تبهدیل شهود. البتههنمایندگان مردم در مجله  معهین می به تبعیت شاه از قوانینی که توسط ،شاهنشاهی

الله آیت رحلتزمان پ  از کردند. در آن های زیادی به مرجعیت نجف نگاریخانه نامهپیرامون مسئله تاسی  عدالت
زنهدرانی و میهرزا ما مهال عبداللههخوند خراسانی صاحب کفایه، و میرزای رشتی، آیات ثالث )مرحوم آ میرزای شیرازی
اللهه آیتدادند تا اینکهه های مردم نمیرا بعهده داشتند. این بزرگواران جوابی به نامه در نجف مرجعیت حسین تهرانی(

میهرزای  نویسند. شیخ فضل اللهه نهوری از شهاگردان خهاصمثال ایشان به آیات ثالث نامه میاالله نوری و شیخ فضل
بهه اشهاره میهرزای شهیرازی از حهوزه  . ایشاناستفاده کرد« نفسی»درباره ایشان از تعبیر  شیرازی بود که میرزای شیرازی

ان ظهماند در مدر سامرا می شیخ فضل اللهدر نقل بعضی از بزرگان است که اگر  .آمدرسی سامرا جدا شده و به تهران د
های ه با تحریکات و توضیحات و مشاورتبود. اساسا ورود آیات ثالث در نجف به مسئله مشروطعام شیعه مرجعیت 

بودند تها شاه  مقید شدن قدرتموافق این آقایان به طوری کلی به این آقایان بود. از طرفی نیز همه نوری الله شیخ فضل
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با نهضهت مشهروطه و حمایهت . دانستندمیمصداقی از عدل و کاه  ظلا و آن را  درجه ظلا شاه کا شودمقداری از 
 قانون اساسی جدید نوشته شود.شد و قرار بر این  کردفرمان مشروطیت را امضاء شاه  مظفرالدینباالخره مراج  شیعه، 

اختالفهات  تدریجا   ،شودشروع می داشتند _ه که روشنفکران نق  اصلی را در آن  قانون اساسی جدید تدوینوقتی  
هها و اختالفی در آن معلوم استاسالم احکام کلی  ! در حالی کهشود. اختالف بر سر چه چیز؟شروع می نیز بین علما

... اختالفی وجهود نداشهت. یها در و دادن ، زکات و خم  رفتن، حج گرفتن، روزه خواندننماز در یعنی  وجود ندارد؛
کلهی . اما تطبیق این احکهام و... نیز همینطور و مشورت خوب است بد است و عدل خوب استاستبداد  وظلا اینکه 

( موضهوع با ترجمه قوانین فرانسه و... تدوین قانون اساسی )نظام سیاسی ومستحدثه  مسئله نمونه عینی و بر ایناسالم 
ا چنهین تها بهه حهال به زیرا فقهای عظیا شهأن ،( شدعقالنیت غیر معصوم)یعنی آقایان جدیدی بود که باعث اختالف 

بهه د. نهچه عنوانی را بر این موضهوع تطبیهق ده بررسی کنندت خود هافق اب خواهندو حال می موضوعی مواجه نبودند
شهکل برای آن مصداق جدیدی نیز های زیادی مشخص بود و مدتعدل و ظلا در بین علما  کلیحکا  عبارت دیگر،
های مصهداق ،کنهد. اما وقتی زندگی در مغرب زمین تغییر میفتواها صورت بگیرد ی بزرگی بینهاتفاوت نگرفته بود تا

الله آیتی  طرف . شودمیبین آقایان  ، علت اختالفموضوعات جدیداین آید و انطباق حکا بر روی جدید بوجود می
 . البتهههسهتند ر آیهات ثهالث نجهفو از طرف دیگه استتهران طراز اول عالا  نوری به عنوان مجتهد والله شیخ فضل

استفتائی کهه ایشان در جواب  امااست نیز از مراج  تقلید الله سید محمد کاظا یزدی آیت الوثقی،ةعروکتاب صاحب 
ست و ههی  جهاهلی ایهن را معلوم است که ظلا بد است و عدل خوب ا»د: گویمیکنند، در این موضوع از ایشان می

 را خهود تکلیهف جزیلهه اموال نهب و محترمه اموال نهب و محترمه اعراض هت  و کثیره ءدما سف کند اما انکار نمی
لهذا صهراحتا حکها بهه توقهف و « .دانانمهی خهود وظیفه اثباتا و نفیا را مخاطره نای در دخول و ندانسته سکوت از غیر

 . نمایدسکوت نسبت به این مسئله مستحدثه می

شهورای  مجله  کم  به مشهروطه و تشهکیل ،مرحوم آخوند خراسانیاز طرف دیگر آیات ثالث نجف مخصوصا 
وقتی مسئله  د. امانشومی خواهان پیروزهای ایشان مشروطهکه با حمایت کنداعالم میملی را نصرت امام زمان )عج( 

ن و در مواد قانون اساسی و شعارهای مشروطه خواها نوری های شیخ فضل اللهشود، مخالفتقانون اساسی مطرح می
آیها  !آیا نسخه عدل ما بایهد از انگلهی  بیایهد؟»د: گویشود و میشروع میو...  مساوات ،شورا، حریتعدل،  مصادیق

 علیهه اسهالم خواههدمی آیا معنای حریت و آزادی این است که هر ک  هرچهه !نسخه شورای ما باید از پاری  بیاید؟
توان آزادی را به ؟ نمیکنندطور به ائمه و علما اهانت میکه چ خوانندها را نمیاین آقایان مگر جراید و روزنامه! بگوید؟

بها حکها اسهالم  . این قهوانینبا ها مساوی باشدکافر و مسلا احکام توان طلق بیان کرد. در بحث مساوات نمیطور م
ثالث نجف روی نظر  اتولی آیکند. ی  سری از مفاد قانون اساسی را خالف اسالم بیان می ،در ادامهو  «مغایرت دارد

شهیخ یکسهال بعهد از آن، شهود که فرمان مشروطیت امضاء می هجری شمسی 1285 در ساللذا مانند. خود باقی می
تحصهن و  ،باشهد «مشهروعه»در مخالفت شدید نسبت به مشروطه و ضهرورت اینکهه مشهروطه بایهد نوری فضل الله 
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که شیخ فضل  قانونیظاهرا همان البته کند. می ز علما شروعنشینی در حرم عبدالعظیا حسنی )ع( را با ی  عده ابسط
بها آن نیهز بهه دالیهل دیگهر علی شهاه که دربار و محمد هبا آن مخالفت داشته است دارای چند ماده دیگر بودنوری الله 

اسهت بها  از جمله اینکه اختیار عزل نخست وزیر را به مجل  بدهند. لذا دربار که متها به اسهتبداد ؛مخالفت داشتند
مخالفت   هایی که موضها پوشانیاشتراکات و با توجه به بنابراین  بعضی از مواد دیگر قانون اساسی مخالفت داشت.

از طرفهی، . اسهتطرفدار استبداد دینهی شیخ فضل الله نوری  این شایعه جا پیدا کرد که ،شیخ فضل الله با شاه داشت
خواهان حمایهت از مشهروطهبه طور کلهی ز اشتند و آیات ثالث نجف نیتاکید بر این مواد دروشنفکر خواهان مشروطه

 .کرده بودند

کنند که روحانیت القاء میگونه  اینها بعضیاینکه . بود پیچیده و جدید تطبیق حکا به موضوع ،اختالفپ  منشأ  
بلکه اختالفات  است؛و هی  اختالف جدی بین آنها نبوده است، مطلب نادرستی  شیعه قبل از انقالب یکدست بودند

در دعهای افتتهاح بهه خداونهد عهرض  به همهین دلیهل اسهتهای زیادی داده شده است. وجود داشته و هزینه یشدید
عم » :کنیامی ُهاَّ اْلُمْا ِبِه شم االلَّ نم ْدعم ْب ِبِه صم ا وم اْشعم نم قِّ ِبِإْرِنكم ِإنَّ ... ثم ا اْخُتِلفم ِفیِه ِمنم اْلحم ا ِبِه ِلمم ی وم اْهِدنم اُء ِإلم شم ْن تم ْهِدي مم كم تم

ِقیٍا  اٍط ُمْستم وحدت بخ ، و گسیختگی ما را با او پیوند ده، و ما  )عج(عصروسیله حضرت ولیو پراکندگی ما را به  ؛ِصرم
 «.از حق به ارن خود راهنمایی فرمارا به مدد او به حقیقت آنچه که در آن اختالف افتاده 

نصهرت امهام  عنهوانبهه را مشروطه  از طرفی مرحوم آخوند دفاع ازاست که  اختالف بین فقها در مشروطه به حدی
اگر در وسط میهدان  گوید:میبه علما  اینامهبا ارسال شیخ فضل الله نوری  و از طرف دیگر دهدتطبیق می)عج( زمان
زم »زیرا ؛گفتیدبه استعاثه من لبی  می ،یدید چه اتفاقی در حال وقوع استمی فهم و بودید رم هرِک  ِالهی هُ ُکُله اإِلسالمُ  بم  الِش 

هِ  افتاده را مصداق به میدان آمدن تمامیهت کفهر و شهرک گرا غربای که مدیریت آن به دست روشنفکران و مشروطه «ُکِل 
محمد علی شاه مجل  را به توپ  )دو سال بعد از فرمان مشروطه( 1287و از سال  همین روند ادامهبا کند. معرفی می

دیهد اگهر ایهن یمکهه  نهوری رساند. از طرف دیگر شیخ فضل اللهخواهان را به قتل میسری از مشروطهبندد و ی  می
شود و زیربنای قانون اساسی بر اساس قهوانین غیهر اسهالمی طور احکام و قوانین اسالم عوض میوضعیت پی  آید چ

خواهد رفهت، ضد دینی  ی یا دمکراسِی ضد دین از استبداد به سمت هرج و مرِج کشور نوشته خواهد شد و نظام سیاسی 
شهیخ فضهل اللهه  شایعه اینکهه و شودتر میفتنه پیچیده در این وضعیت، کند که مجل  دیگر باز نشود.جم  می امضا

ایشهان قهرآن در  نوری نقل شده اسهتهای شیخ فضل الله در بعضی از سخنرانی گیرد.، قوت مید استطرفدار استبدا
من موافق مجل  شورای ملی هستا و خودم کسی بودم که این موضوع را راه »خورد که: میا دست گرفته و به خدا قس

نوان به عایشان  شودباعث میمتاسفانه  برآیند فضای ایران و عراق اما. «اما اساس این حرکت باید به دین باشد ،انداختا
 کنند.می یتحمااز مخالفان ایشان و آیات ثالث نجف نیز  شودطرفدار استبداد معرفی 

و در سهال  کردهشده و به تهران حمله  مجتم  ،خواهان  از به توپ بستن مجل  توسط محمدعلی شاه، مشروطهپ
زننهد. دار میبه اتهام طرفداری از استبداد  از چند روز، و بعدشیخ فضل الله را حب  کنند و تهران را تصرف می 1288

شهود امها ایشهان در جهواب ه ایشان نیز این پیشنهاد داده مید و بنبره میهمه مستبدین به سفارت روس پنا ،زمانآن در 
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ا پرچا روس را بر در خانه ما نیایید بلکه مبه سفارت :گویدمیبرد. حتی سفیر روس مسلمان به کافر پناه نمی :دگویمی
ایشهان در  ؛«دیشهوکشهته می ،اگر قبهول نکنیهد» :شودکند. به ایشان گفته میزنیا. شیخ شهید قبول نمیخانه شما می

هر دو جناح از علمها را نیهز یکهی په  از  شوند وگرا حاکا میمستبدین غرب سس . «هی شرافتز» :دگویجواب می
آخونهد خراسهانی مهی رسهد، از مرحهوم خبرها بهه این کنند. وقتی بهبهانی اعدام می سیدحتی کنند. دیگری حذف می

گیرد عازم ایهران شهود تصمیا می ،شودمی و پشیمان ایشان داشت خیلی متاثر شهادت شیخ فضل الله و اختالفی که با
 د. کنمشکوک به مسمومیت وفات می که به صورت

نسبت متوقف و محتاط  هاو ( مرحوم آخوند)موافق مشروطه ها ، (شیخ فضل الله نوری) مخالف مشروطهلذا ها 
از آیت الله نهائینی  .افتدیت امور به دست غربگراها میو مدیر شوندف می( همگی حذسید یزدیبه موضوع مشروطه )

امیهدی یه  نا بنابراین. «ما انگور انداختیا سرکه شود اما شراب شد»صالح مازندرانی نقل شده است که مالالله آیتو 
مهان اصهلی، ه که مسئلهدر حالی ؛آمدبوجود  و مبارزاتی ورود به مسائل سیاسیبه  نسبتشدید بین علما و روحانیت 

موضوع اسهالم و کفهر  به عبارت دیگرظهور و بروز پیدا کرده بود. تر تسلط کفر بود ولی به شکل پیچیدهاسالم و  بحث
 بکننهد تصهرف ظالمانه به صورت رامسلمین بخواهند اموال کفار ی نبود که ابه گونه در مشروطه همانند نهضت تنباکو

 مجله  و مساوات و قانون حریت و شوراکنار رود و  ظلاعنوان مصداق به  ،نظام سیاسی استبدادباید » :بلکه گفته شد
 .«به عنوان مصداق عدل جایگزین گردد

موضهوعات جدیهد  اختالف علما در تطبیق احکام کلی بهر در این سلسله مباحث،« مشروطه»عنوان منظور از پ  
و  شهودوحهدت کلمهه عمهومی می باعث شکسته شهدنسس   برد ورا از بین می وحدت کلمه نخبگانی که عینی است

ههای اجتمهاعی و ینین از حضهور در حرکتر علماء و ناامیهدی روحانیهت و متهدخسارات بزرگی از جمله اعدام و ترو
در  کاشهانیاللهه آیتاللهه مهدرس و آیتوقتی که  اثر این شکست و ناامیدی علما این شدزند. ساز را رقا میسرنوشت

ای از طرف مرجعیت جدیحمایت  موردشوند، کفر میهای های مستقیا با دست نشاندهوارد درگیری ادامه این روند،
آیهت اللهه  حتهی. سهتنددانبزرگ می خوردهشکست به سیاست و مبارزه را ی  تجربه ؛ چون علما ورودشوندشیعه نمی

باعهث شهد امثهال ر همین امهاز مرجعیت پشت سر ایشان نیست.  روشنی حمایتیشود اما کاشانی رئی  قوه مقننه می
 بر کشور حاکا شوندبه راحتی ها که بسیار بدتر و بیشتر از شاهان قاجار به کفر وابسته بودند، رضاشاه و محمدرضا شاه

 . شودو پیام عاشورا مطرود  مختل ،آرمان بعثت و مسلمین تسلط پیدا کندبر کافر دشمن  1357تا سال  1285از سال  و

.. را رضها .و ظواهری مثل حجهاب حتی بلکه شدانین نتسلط شدید کفر منحصر در قو هدر این دوران سیا ،در نتیجه
را  ههااب ایهن کارعهار و رضا شهاه بها جبهرالبته کند. خوانی را تعطیل میروضه ،کندحوزه را تعطیل می ،داردشاه بر می

پیهروزی »کننهد کهه تاکیهد می سازی و بسترسازی اجتماعی. لذا مقام معظا رهبریفرهنگرضا شاه با محمد و کندمی
ایهن مجاههدت طهوالنی و  کهه« .و علمای عظیا شهأن اسهتسال مجاهدت نواب عام  150 انقالب اسالمی حاصل 

به نظر  کفار و نمایندگان آنها بود.از « ت حاکمهأهی»و « اصل حاکمیت»گیری های سخت، تازه برای بازپ تحمل رنج
درسهت البتهه . اسهتبهوده در تشخیص موضوعات عینی  علماود اختالف وج ، به علتطول انجامیدنبه  این رسدمی
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

اعتقهادات و مهرز  موضوع مورد بحث به نحوی اسهت کهه است امامطرح عینی به موضوع  حکا است که بحث تطبیق
ا فتهوکنهد و نبهاکو برخهورد اعتقهادی میلذا میرزای شیرازی در فتوا ت. کندتهدید میرا  «کفر و اسالم»و  «حق و باطل»

زم »گوید: مینوری نیز شیخ فضل الله  و« است )عج( استعمال تنباکو حکا محاربه با امام زمان»: دهدمی هرم  اإِلسهالمُ  بم
رِک  ِالی ُکُلهُ  هِ  الِش  والیت فقیهه »و  «رفت اسالمای علمای اسالم، بداد اسالم برسید، »: ودفرممینیز حضرت امام و « ُکِل 

ازگشهت ب به این برخوردها اعتقادی اسهت و بهه اصهول اعتقهادات و اصهول مهذههم. «همان والیت رسول الله است
  کند.می

چیست؟ البتهه در بیانیهه حسهینیه  که در عنوان این سلسله مباحث آمده است،« مشروطه اقتصادی»حال مقصود از 
از بهه په   سهالمیانقهالب اامروز، . داده شدمختصری منتشر شد توضیح  98اندیشه که بعد از حوادث آبان ماه سال 

. یکی از موضوعات مها نحوه حاکمیت و مواجه است «کیفیت حاکمیتچگونگی و »با  ،دست آوردن اصل حاکمیت
اقتصاد مبنهای اداره کشهورها اسهت و مهردم شهدیدا بها آن درگیهر امروزه است.  «اقتصاد»بحث  ،چگونگی اداره کشور

یاسهت نیهز متناسهب بها آن صاد ی  کشور تنظیا شود فرهنگ و ساقت اگر گویند:در ادبیات رایج توسعه میهستند. لذا 
. اسهتگی اداره کشهور چگهون دربهاره سهوال اساسهیرسیده، حاکمیت اسالم به شود. حال پ  از اینکه هماهنگ می

 ؟ مسلمین چیستتامین معاش  کیفیت

 ین معاش و رف  فقر اسهتمصداق تام کنند،به آن عمل میهمین روندی که همه جهان » گویند:از علما می ایعده
نی که در آن وجود داردهشرعگرچه باید خالف مصهداق رفه  مشهروطه، گفتنهد مانند آنهایی که می. «حذف شود ای بی 

مقهام لهذا  .داننهدمیمصداق نفور و تسلط کفهر  حضرت امام و مقام معظا رهبری، روند رایج دنیا رااما  .استبداد است
 احیانها   کهه دارد همراه خودش با التزاماتی دارد؛ معنائی و ارزشی بار ی  توسعه،»د: فرمایمیبه صراحت معظا رهبری 

 ؛ بلکهه معنهای واالتهریفقهی نیستو احکام ع وبه معنای فر «ارزش». «نیستیا موافق نیستیا، همراه التزامات آن با ما
گیرنهد در اداره کشور فاصله می «جهانی ممرسو»انقالبیون از روند  وقتی اختالف این دو دیدگاه حل نشود،تا . لذا دارد

 گیرنهد. لهذابر عههده نمیگزین که برآمده از اسالم باشد را که بسیاری از علما مسئولیتی برای ارائه ی  روند جایحالی
معاش مردم  ،در نتیجه خواهد بود.ردگمی و روزمرگی اداره کشور دچار نوعی سآید و برای اداره کشور مشکل بوجود می

و این شهبهه گسهترش  شوندمتها به ناکارآمدی می و بلکه اصل دین و روحانیت و هر دو جریان شدههرج و مرج  دچار
ر حذف و بر دار در معرض خط پ  اسالم .«حکومت دینی توانایی اداره ندارد و اسالم ناکارآمد است» کند کهپیدا می

بدانند که پیام عاشورا نیهز همهین  )ع(ی و محبین اهل بیتگرفته است و باید عزاداران حسینها قرار اللهشدن شیخ فضل
بها  راکه فقهها آن  بود. البته تهدید کیان اسالم ه حفاظت از کیان اسالم و جلوگیری از تسلط کفر بر قدرت اسالممسئله 

 کهه ه استکردگوناگون و جدید پیدا  هایچهره مثل گذشته نیست و ه کنندبیان می «صلها و مجتمعهاا»تعابیری مثل 
 .تبلور یافته استهای کاربردی آن و نسخه هادر نحوه اداره کشور

 


