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 تعالیباسمه
 

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

 

 «برخورد بخشی»به دلیل  شدن نفتنهضت مشروطه و ملیشکست 
 با حاکمیِت وابسته به کفر

سرنگونی کل »پذیرفتن مسئولیِت  و پیروزی انقالب اسالمی به دلیل 
  «مشروطه اقتصادی»های آن برای و عبرت «نظام

 

 (1399شهریور  3محرم ) چهارمروز      سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

 رفتاار مشابهت و )عج( االمر صاحب حضرت سیره درباره الغیبة کتاب در روایتی عمانین محدث مرحوم
ای که موضوع بحث این سلساله از للساات یعنی همان مسئله؛نقل کرده( ص) اکرم نبی سیره با حضرت آن

هِ  َرُسوُل  َصنَع  َما َیْصَنُع :  َقاَل  ِسیَرُتُه؟ َکْیَف  ِدی  اْلَمهْ  ِسیَرةِ  َعْن  َسَأْلُتهُ  َقاَل » :است  َکَماا َقْبَلهُ  َکاَن  َما َیْهِدمُ ( ص)اللَّ
هِ  َرُسوُل  َهَدمَ  ةِ  َأْمَر ( ص)اللَّ ْساَلمَ  َیْسَتْأِنُف  َو  اْلَجاِهِلیَّ  .2«َلِدیدا   اْْلِ

د کناو قیام می ظهور که زمانی در( عج) عصرولی حضرت سیرهشود که وقتی از امام صادق )ع( سوال می
یعنای آنهاه )از  .نادکمی عمال )ص(پیاامبر مانناده ایشاان»فرمایاد: حضرت در پاسخ می است؟ چگونه
 لاهلیات و کاه( ص) پیاامبراکرم بارد هماننادرا از باین می قبل از ایشان برقرار است ها و انحرافات(بدعت

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. لهت دریافات صاوت و ماتن کامال  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیل مرالعه کنید:« بله و ایتا»رسان مباحث به پیام

https://eitaa.com/HossiniehAndisheh   اااhttps://ble.im/HossiniehAndisheh 
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پیاامبر . «گااارداز ناو بنیاان می را اساالمان )عاج( اماام زما. کارد نابود و منهدم را لامعه لاهلی وضعیت
ظااهرا  )و باا  .ایجااد نماود را لدیاد التماعی روابط یک و لاهلیت را نابود کرد التماعی روابط )ص(اکرم

 اشاره مشابهت همین به نیز عهد دعای در در فرهنگ روایات فقط به معنای نام نیست(« اسم»توله به این که 
ُهَمَّ  َفَأْظِهرِ » :شودمی َک  َلَنا الَلَّ َک  ِبْنِت  اْبَن  َو  َوِلَیَّ ی َنِبِیَّ  .«َرُسوِلَک  ِباْسِم  اْلُمَسَمَّ

سااتتارهای  ناابودی و هادمچگاونگی  ،با تکیه به آیاات و روایااتمباحث دو سال گاشته و سلسله در  
 لاهلیاتبیان شد کاه سااتتارهای  . در آن مباحثشداکرم )ص( تبیین ت توسط نبیلاهلی دوران التماعی

 و باود اولای لاهلیات دچاار بشار ، هماه(ص) اکرم نبی بعثت از قبل بلکه نبود عرب لامعه به مربوط فقط
 مختص که هبود تمدنی و لهانی یروابط ،اولی لاهلیت یعنی. داشت لریان لهان تمامی درساتتارهای آن 

امارا تشاابهت »: ن اشاره شده اساتنیز به آ( ع) امیرالمومنین قاصعه تطبهدر . نبود لزیره شبهه لغرافیایبه 
 تاون، مسائله لاهلیات،تمادن دوران  سیاسای محور رواباط و سااتتار. «القرون فیه و تتابعت القرون علیه

 امپراطوری و سلطنت اقلیم، قبیله، سطح در حاکمیت و قدرت منشاء امور این. بود قبیله و نژاد نسل، تاندان،
 باه توحید کردن محقق برای حضرت. کرد هدمبرای ایجاد قدرت را این روابط سیاسی ( ص) اکرم پیامبر. بود
 سایؤر بود؛ بدین صورت که تورده گره محوریقبیله بهآن دوران،  پرستیبت، زیرا کفر و زد ضربه روابط این

ادبیاات و  بارای تحقاق ایان امار، و همزماان کشااندندمی استثمار به را مردم تود شهواتتخلیه  برای قبایل
 در اثباات تردیاد و شاک دلیال باهماردم  کاهنبوده  گونهاینلاا . کردند درست «پرستیبت دین» بنام فرهنگی

آحااد  نیااز و زنادگی و هویات همهکه  قبیله رئیس بلکه باشند کرده پیدا گرایش پرستیبت به ،الولود والب
باه راه  «پرساتیبت» در قالاب، زبان و فرهنگای تمام مقدورات آنان بلعیدن ، برایبود زده گره تود به را قبیله

 .بودند معابد اهالی و کاهنان با کامل پیوند در قبایل سایرؤ و سالطینتمام  لاا. انداتته بود

 بار دعا در حقیقت همین به نورانی و دلنشین و زیبا زبان آن با سجادیه صحیفه در( ع)سجادامام  حضرت 
ُهاَمَّ »: دفرمایامی اشااره (ساجادیه صحیفه چهارم دعای) «اتباع الرسل و مصدقیهم» اد   َأْصاَحاُب  َو  الَلَّ  ُمَحَمَّ

ة   ِایَن  َتاَصَّ َحاَبةَ  َأْحَسُنوا اَلَّ ِایَن  َو  الَصَّ  سمت به را تود و درود رحمت تداوندا ؛َنْصِرهِ  ِفی اْلَحَسَن  اْلَباَلءَ  َأْبَلُوا اَلَّ
 متحمال را زیباایی یباال( ص) اکارم نبای یااری و کماک در کاه آنهایی؛ بفرست( ص) اکرم پیامبر صحابه

 و زتمضرب و شتم و  لنس از فقطپردازند که می بالها این توضیح به، فقره چند در سپس حضرت. «شدند
ْزَواَج  َفاَرُقوا َو » :ستهنیز  سیاسی و التماعی روابط لنس از بلکهنبوده است  توردن فحش

َ
ْواَلدَ  َو  اْْل

َ
 ِفای اْْل

ْبَناءَ  َو  َباءَ اْلْ َقاَتُلوا َو  کِلَمِتِه، ِإْظَهارِ 
َ
ِتِه، َتْثِبیِت  ِفی اْْل  و زناان از او، دیان نماودن آشاکار راه ِباِه؛ در اْنَتَصاُروا َو  ُنُبَوَّ

ت ساتتن پایدار در و شدند لدا تود فرزندان  یاکوقتی قرار اسات «. لنگیدند فرزندانشان و پدران با او نبوَّ
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 ازآنهاا را  باید به سمت توحید هدایت شود، ،پرستیبت با تنیده هم در ومحور قبیله یپیوسته هم به یلامعه
 باا دو ساپاه افاراد از تیلای های پیامبر )ص(لاا در بسیاری از لنگ. نیدبه هم متصل لدا ک روابط این همه

ِایَن  َو ». بودند فامیل همدیگر ُقوا ِإذْ  اْلَعَشاِئُر  َهَجَرْتُهْم  اَلَّ  ِظاِلَّ  ِفای َسکُنوا ِإذْ  اْلَقَراَباُت  ِمْنُهُم  َفْت اْنتَ  َو  ِبُعْرَوِتِه، َتَعَلَّ
 ندطردشان کرد و لستند دوری آنها از شانعشیره و قبایل آوردند، پیامبر )ص( به روی وقتی که ؛ کسانیَقَراَبِتهِ 

توضیح این فقره، در  .«پنداشتند بیگانه را آنها نزدیکانشان و اقوام گرفتند، الله)ص( قراررسول سایه در چون و
ِتي َوَفِصیَلِتهِ  َوَأِتیهِ  َوَصاِحَبِتهِ » :توردمی رقم تود قبیله در انسان «هویت»باید توله داشت که در آن دوران،   اَلَّ

یهِ   باا گراییقبیلاه ایان و باود قبیله بستر درافراد  ازدواج و رزق حیات، ،امنیت پناه، (14و  13معارج/ال)« ُتْؤِو
 َیْسَتْأِنُف »بود  لدید روابط یک ایجاد صدد در( ص) پیامبراکرم و بود تورده پیوند رستیپشهوت و پرستیبت

ْساَلمَ   شادندمی هماراه حضرت با که کسانی لاا. بشکند را مولود روابط باید مهم امر این برای و «َلِدیدا اْْلِ
 راناده و مطارود و مهجاور را افاراد ایان قبایلشاانلااا . شادندمی گسساته تود پناه و امنیت و هویت ازباید 

 ،داشاتند تاود اقرباای باا که نزدیکی روابط گرفتندمی قرار( ص) اکرمنبی قرب سار سایه در . وقتیکردندمی
 .شدمی نابود

 لدا تود فرزندان و پدر و مادر از ناگهانی شکل به ما اگراین امور، به همین سادگی و راحتی نبوده است،  
( ص) اکارم نبای از کاه اشخاصای ،(ع) ساجاد اماام زیبای تعبیر به اما !آمد؟ هدتوا ما بر فشاری چه شویم

 را زماان آن التمااعی رواباط( ع) اکرم نبی پس. شدند تحملم از این سنخ زیادی فشارهای کردند، حمایت
« مبنا» از را روابط ایناسالم  البته. بود پرستانهشهوت گرایِی قبیله ،مهم بسیار این روابط از یکی که کرد منهدم

ناابود  را پیامبر اکرم )ص( قبایال یعنی نکرد؛ نفی به کلی انداتت اما قرار گرفتن برای ساتتار سیاسی لامعه
 لمع و متعال یتدا قدرتمحور قدرت در لامعه را ایمان به  و زد کنار سیاسی امور محوریت از بلکهنکرد 
منزلت و لایگاه  ،لدید تعریفر تبعیت از این د قبائلبر این اساس، سپس  و کرد تعریفنبوت  حول بر شدن

 . ندشد تبدیل امری فرعی به قدرت اصلی محور از لدیدی پیدا کردند و

 کارد کمک تالفت غاصبین به که چیزی آن های گاشته بیان شد ا سال مباحث درطور که نبنابراین ا هما
 سااله هازاران عاادت گااشاتن باردست ،لادا کنناد( ع) امیرالمومنینحول  از را عمومی تمایالت بتوانند تا

بود؛ دقیقا همان اموری که پیامبر )ص( طارد و فرهنگ لاهلیت  در پرستیتاندان و تبارمحوری و گراییقبیله
 احیایاکرم )ص( و در زمان حیات نبی قبایل سایرؤ با رابطهغاصبین تالفت با بده بستان و  منهدم کرده بود.

یاد توانستند باه اهاداپ پل،  آن امر فرعیو محور کردِن  هادت حضرتبعد از شگرایی همان ساتتارهای قبیله
کاه و حاال آنگرایی! اماا در بااطن، هماان قبیلاه« شورای مسلمین»البته با ظواهر دینی و به اسم تود برسند 
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 ودبا کشاته( ص) اکارم نبی دوران هایلنگ طیاین قبایل را  سران تیلی از بزرگان و( ع) علی امیرالمومنین
باَنُهْم  ناَوَش  َو  َأْبطاَلُهْم، َقَتَل  َو  اْلَعَرِب، َصنادیَد  فیهِ  َوَتاَر  َقاْد »  گاردن باه تاون آنهاا ازلااا  و)دعای ندباه( « ُذْؤ

َبُهْم  َفَأْوَدعَ »داشت و کینه آنها نسبت به ایشان باقی مانده بود:  ، ُقُلو ه   َأْحقادا  ه   َو  َبْدِرَیَّ ه   َو  َتْیَبِرَیَّ « َغْیاَرُهَنَّ  َو  ُحَنْیِنَیَّ
پس اسالم و ایمان به توحید که توسط پیامبر به مبنا و محور قدرت التماعی تبدیل شاده باود،  )دعای ندبه(.
 گرایی قرار گرفت. و تابع قبیله نشد اما توسط غاصبین به امری فرعی گرچه حاپ

طور باه. انداتتناد راه لمینرا در لامعه مسا« نژادیتبعیض»محوری، فرهنگ قبیله با تکیه براین غاصبین 
 یاک بااا  بودناد شاده اسالمی لامعه وارد ،فتوحات بعد که هاعجم یعنی ا موالی اگر استشده  نقل نمونه
 را الماال بیات توزیاع بنادیطبقه یاا. کاردمی لاری را آنها طالق شرع حاکم کردند،می ازدواج عرب دتتر

 کاه رفات للو لایی تا پرستیقبیله و تبارگرایی این. ودو.. ب« صحابه و غیرصحابه»، «عرب و عجم»براساس 
ارهای صاریح رغم هشادعلای و شاد تبادیل« و پادشاهی سلطنت» بهدر لامعه اسالمی  «تالفت»منزلِت 

تداوم ایان روناد  در .نشددر تطبه غدیر، هیچ مخالفت التماعی نیز با آن  پیامبر )ص( نسبت به این بدعت
د بلکه آن را حفظ نکن امر فرعی حتی به عنوان را آن ظواهر و اسالم تواندمی که سیدر نتیجه این به یزید بود که
 باا( ص) اکارم نبای حضرت؛ زیرا بود همین یزید اشتباه. گرداندبر للی کفربه لامعه را  و کند حاپ به کلی
 و دادناد جاامان نظیاریبی کار ،آن سیاسی ساتتار و لاهلیت امر در کفرآمیزی سابقهمنافقین و  چنین ولود

؛ هرچناد باه شاده باود نهادینه زده نفاق مردم نهمی ولود درتداپرستی بود که ایجاد آن، حاپ کفر للی و 
شده )یعنی ایماان باه توحیاد( را نیاز از یزید تصمیم داشت همین امر فرعیولی عنوان یک امر تابع و فرعی. 

 و( ع) ساجاد حضارت بیادارگری و تاود مباار  تون نثار با( ع) حسین امام لامعه اسالمی حاپ کند که
 . ندشد کفر به بازگشت و اسالم حاپ از للوگیری و تود اهداپ از یزید انصراپ باعث( س) زینب حضرت

ی و معاارفی کاه از نظار مضامون احاادیثاز  بعضی چرا: شده پرسیدهبا تعجب ( ع) معصوم از روایتی در
 رساول لعلاک ال تاری ان» :فرماود پاساخ در تحضار ؟رواج دارد مخاالفین بین صحیح و حق هستند، در

 مطاالبی را رساانده اسات.)ص( دانی که نبای اکارم نکند تو از کسانی هستی که نمی. «انال و انال( ص)الله
حتی در باین مناافقین که  کرد محققلامعه چنان  در را هابرتی فرهنگ امور و برتی( ص) اکرم پیامبر یعنی

 قومیت توسط منافقین به عنوان فرع بر حتی اگر)و  و لو به قرائت نفاق داپرستیلاا اسالم و ت. شد نهادینه نیز
امروز نیز اسالم را در  ؛ گرچهحاپ کنند راآن اندنتوانسته نیز کنون تا. شود حاپ نباید باشد( گرفته قرار نژاد و

 .کنندطرح می «عربیت»کنار 
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 تمادنِی  بنای سال 23یمی توانست در مدت های عظبا چه مجاهدت( ص) اکرم نبیپس باید دانست که  
 لاا باه لااو مکرهایی، امور اصلی را با اماور فرعای  حیله چه با منافقین بعد و را فروبپاشاند ساله هزار چند

. کارد آنهاا کاار از للاوگیری( ص) اکارم نبای همانناد( ع) حسین امام وقتی نوبت به حاپ آن شد و کردند
 دهندهنشاان ،«حساین مان اناا و منی حسین»که )ع( در وصف اباعبدالله  نظیر پیامبر اکرم )ص(عبارت بی

 . داشت نگه زندهبود و امام حسین )ع( آن را  کرده محقق( ص) اکرم نبی کهاست  کاریاز  وارثت

شاورای  باا ظاواهر اساالمی ایجااد شاد )مانناد لاهلیات و التمااعی با احیای روابط که هاییفتنهالبته 
 که است دلیل همین به ،برای لامعه ایجاد کرد های بسیاری، تاریکیلان مردم نفوذ کردمسلمین( و در دل و 

و فرهناگ  قبایال ساایؤر محوریت بر ، دوبارهآلود نفاق لامعه این چراکه کنندنمی قیام( ع) معصومین ائمه
 قیاامی هر نتیجه در ؛دکردننمی قیام آترت برای( ع) بیت اهل با و بوده دنیا اهل ساءؤر این وگرفته شکل آنان

به . تورد تواهد شکست بعد های قدم در ای دوام ندارد ودر چنین لامعه اما شود پیروز اول قدم در هر چند
 باه تولاه بااا  توردرغم اینکه حضرت به او گفته بود شکست میکرد ا علی قیام زید لناب وقتیطور نمونه 

 در ماردم دینای، هایحساسیت روی بر گااشتن ستد و کرمن از نهی و معروپ به امر و عدل شعار دادن سر
 لااا تاورد. شکسات گرفات، قرار محوریقبیله فرهنگ مقابل در وقتی ادامه در اما کردند حمایت او از ابتدا
 چاه؛ المقاام هااا اقاماانی هما ؟عمر و بکرابی نع سائلی این»: گفت افتاد زمین و تورد تیر لنگ در وقتی

 روز ایان باه مارا کاه بودناد آنهاا نه؟ یا داری قبول را شیخین و عمر و ابابکر پرسیدند من از که بودند کسانی
داد و تقیاه کردند و ایشان لواب نمیاز ایشان درباره قبول داشتن تلیفه اول و دوم سوال می ظاهرا. «انداتتند

دهد و به ایان مطلاب اشااره گونه پاسخ میآتر عمرش این . اما لحظهتا مردم از دور او متفرق نشوند کردمی
قدرت در  نحوه کسبهایی است که آنها در روابط سیاسی و که علت شکست من و شهادت من، بدعت دارد

 شادن حااکمکنید که آثاار لاا مالحظه می .و من هم محکوم آن روابط شدم بین لامعه اسالمی ایجاد کردند
در صادر اساالم تاا کجاا کشاش  نسبت بین ایان دوو لابجایی  «نبوت و توحید ایمان به» بر «گرایی قبیله»

 الهای علام فقاط ناهبناابراین . شاودمی طلباناهی حقهااقیام تماام کشیدن شکست به باعث تاریخی دارد و
بار  ،دآمامی بدسات وضعیت آن از دقیقی شناسی لامعه اگر بلکه کردمی قیام عدم بر تکلیفمعصومین)ع( 

 غیار رفتار سیاسی امااگااشت. از این رو، تصاحب قدرت صحه می موفق نبودن قیام الهی مسلحانه با هدپ
 التماعی نظر از و بود شناسانهلامعه و دقیق بعد از امام حسین)ع(، بسیار( ع)معصومین حضرات مسلحانه

 . دار معنا کامال



6 
 

 بیاان گاشاته روز در کاهبپاردازیم  رهبری معظم مقام سوال پاسختحلیل و بررسی  بهای بود تا مقدمه این
 لانباه هماه ادعاای و باود موضاوعی و بخشی نهضت یک که مشروطه نهضتچرا  که بود این سوال. کردیم

 علمااء که اهدافی و تورد شکست بود، قانون به پادشاهی نظام و سلطنت کردن مقید صدد درنداشت و فقط 
فقاط باه  کاه نفات صانعت شادن ملی نهضت نیامد و همهنین بدست بودند مشروطه از آن تحقق صدد در

 هماه ادعاای یاک که( ره) امام حضرت نهضت اما ، توفیق پیدا نکرد؛بود نفت صنعت دربارهصورت بخشی 
 وسیاسی  نظام یک سرنگونیتر از دو نهضت قبلی بود و درصدد و گسترده ترپیهیده و ترسخت بسیار و لانبه
  شد؟ پیروز بود، لدید نظام یک ایجاد

شکی نیسات  :کیه به مقدمه و روایتی که در ابتدای بحث مطرح شد باید گفتدر پاسخ به این سوال و با ت
 کاشاانی، اللاهآیت شاهید مادرس و اللاهآیت ناوری، اللهفضال شیخشهید  اللهآیت هایکه قیام و مجاهدت

در دوران غیبات و عادم  اماا باوده اسات تود دوران در های محکم و نورانیو یقین داریدین سطح باالترین
 که پرچمداری دین را به عهدهاست  غیرمعصوم عقالنیت باالتره ط مستقیم با علم لدنی معصومین)ع(،ارتبا
 و آزماون باا و استمواله  مستحدثه و سابقهبی و لدید موضوع یک باین بزرگواران ا عقالنیت گیرد و لاامی

 از ایان رو، تاورد.می زماین مادام رفاتن راه بارای که کودکی ؛ همانندرشد تواهد کرد فرودها و فراز و تطا
ةِ  َأْمَر  َهَدمَ »بدنبال  در آن دوران، عقالنیت فقاهت ْساَلمَ  َیْسَتْأِنُف  َو  اْلَجاِهِلیَّ نبود زیرا بعد از صادها « َلِدیدا   اْْلِ

مبارزه با  کفر قارار گرفتاه باود و کفار نیاز مثال ساابق نباوده و چهاره  راه ابتدای سال موالهه با نفاق، تازه در
، درصادد مقیاد و مشاروط محورانهقانونبا رویکرد فقه و  ای پیدا کرده بود. بنابراین فقهای عظیم شأندهپیهی

تواهاد وارد کشاور قوانینی که از نظام سیاسی کفرآمیاز می بودند تا اسالم بهغرب  لدید سیاسی نظامکردن 
 مطرح مشروطه اساسی قانونبحث  وقتی لاا. گردد بارز آن با احکام فقهی احراز مخالفت عدم ،اسالمی شود

 آن در زیاادی تغییارات و کردناد شارع با آن مفاد تطبیق به شروع علما از گروهی بانوری  اللهفضل شیخ ،شد
 و کرده مخالفت تغییرات این با داشتند،تسلط نهضت مشروطه  مدیریت بر که روشنفکرانی سپس. شد ایجاد
 .«بپایرد لهان یاسیکه عرپ س نیست ایمشروطه دیگر این» :گفتند

در  کاه دکنا اضاافهمشروطه  اساسی قانون به متمم ای رااصل و ماده تصمیم گرفت تا الله فضل شیخ لاا 
 از نفار پانج :باود شرح بدین اصل اینمضمون  شهرت پیدا کرد. «طراز قانون» مورتین مشروطه به اصطالح

 اگار و بسانجند شارع باا را مجلاس قوانینند باش هم زمان مقتضیات از مطلع که متدینین و فقهای مجتهدین
 باه فقهاا، هیئات ایان اسام. کندعنوان قانون پیدا نمی بود شرع تالپ اگر ولی است قانون نبود شرع تالپ

 یاک که است این مسئله اما ؛بود شرع هایقانون شدنهدم حاپ و نگران ایشان. بود «نظار هیئت» اصطالح
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. کنادمی درسات التماعی فضای و محیط یک التماعی، لاذبه یک بلکه نیست قانون فقط «سیاسی نظام»
 معتقاد طباطبایی محمد الله سیدآیت نظیر علما از برتی ؛شد یشدید مخالفت نیز متمم اصلهمین  با البته

 عبداللاه اللاه سایدآیت. نیسات اصالی چناین به نیازی مجلس در روحانی نمایندگان حضور ولود با بودند
 اعصاار غالاب در کاه داد نفار چند به را مملکت گااریقانون اتتیارت توانمی چگونه بود نیز گفته بهبهانی

 عبداللاه اللاه شایخآیت و تراساانی اللاه آتونادمرحاوم آیت حمایت با اما. باشند غرض اهل از هاآن شاید
 باه ا سارانجام ناددکرتواهان با ایشان ارتباط داشتند و ایشان نیز از آنها حمایات میمازندرانی ا که مشروط

 باا گساترده هایمخالفت اثر بر اول مجلس گرچه در .قرار گرفت اساسی قانون در اصل این ورسید  تصویب
باا  لدیاد بناای یکنظام سیاسی مدرن،  چون. درآمد تعلیق حالت به و نشده الرایی ماکور ماده اصل، این

قیاد کارد و زده و لزئای از آن را م دستگی به آن توان به سادای است که نمیتنیده هم در روابطساتتارها و 
بودن تاود لانباهاین نظام سیاسی به دلیال همه ،نیز مقید کنیدیی چنین قیدها حتی اگر احیانا بتوانید آن را به

 . اعمال تواهد کرد دیگر زوایای ازکفرآمیز تود را  تدریجا  قیدها را کنار تواهد گااشت و هیمنه

 علی محمد توسط 1287 سال در مجلس بستن توپ به از بعد و نشد عمل اصل ینا به اول مجلس درلاا 
 ،رساندند شهادت را به الله فضل کرده و شیخ فتح را تهران تواهانمشروطه که سال یک گاشتبعد از  و شاه

، تراساانی آتونادمرحاوم  زیااد فشاارهای و متعدد هایتلگراپ با و 1288 سال در دوم مجلس بازگشایی با
 20 طبق قاانون،گرفتند تا  وقت ماه پنج علماء سپس. بگیرد شکل «نظار هیئت» کردند قبول تواهانروطهمش
 قرعاه قیاد باه نفار پانج از باین آناان، و کردند معرفیبه مجلس  نجف ثالث مرالعانتخاب و با تایید  را نفر

 نیاز دیگار نفار چناد و ایشان البته که نیز بود اصفهانی ابوالحسن سید آقا الله آیت آنها بین در. شدند انتخاب
 علماای از) تاوئی لمعه امام آقای و )از علمای اصفهان( مدرس حسن سید اللهآیت عمال و دادند استعفاء

 مجلاس زماان تشاکیل در. نرساید نفر پنج ت در زمان تشکیل تود باز هم بهاین هیئ لاا ماندند باقی (تهران
 دیگر لاا و بودند گرفته بدست هادمکرات را مجلس اکثریت و دبو کرده رحلت تراسانی آتوند ، مرحومسوم

 نمایناده عناوان باهتاوئی  لمعاه و آقاای اماام( ره) مدرسشهید  مرحوم البته. نشد «نظار هیئت» از تبری
 در نظار هیئت از حرپ که زمانی ؛ لاادندآور رای و ندکرد شرکت انتخابات در ا نظار هیئت نه اسوم  مجلس
 لاا. گیرندمی نظر در را شرع با مطابقت و دارند حضور نمایندگی به این دو بزرگوار: گفتندیم شدمی مجلس

تاا باا  نشاد نظاار هیئات از تباری دیگار ولی. داشت عهده به را کار این غیررسمی صورت به مدرس شهید
 نماینده یک عنوان بها  مدرس الله آیت اگر المثلمخالفت آنها، قانون مصوب مجلس از اعتبار بیفتد بلکه فی

 .  کردمی پیدا قانونیت آورد،می اکثریت را کرد و آن اصل رأیمی مخالفتا با اصلی 
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د کردن موضوع مساتحدثه )مشاروطه  «قانون طراز»رغم تصویب پس ا همانطور که بیان شد ا علی و مقیَّ
ناه  ن را دور زد که در عماللدید طوری مؤمنی یلانبهنظام سیاسی در هم تنیده و همه ،سیاسی( به این اصل

 ؛ زیارامتداول مشروطه از تراسانی آتوندنه اهداپ مرحوم  ومحقق شد  الله فضل شیخی مشروطه مشروعه
 مجلاس و تباری نشاد شارع با قوانین مخالفت عدم احراز از دیگر ،به بعد سوم مجلس از ایشان و فوت بعد

پس در پاساخ باه . نشد متمم اصل از تبری هیچ یگرد و افتاد رضاتان طرفداران دست به نیز پنجم و چهارم
 قاوه نیاز مقننه قوه کنار در بلکه ندارد نقش قانون فقط کشور اداره برای سوال مقام معظم رهبری باید گفت که

و  قاوا محاور تماام شااه و بودند شاه ذیل همگی که دارد حضورنیز  کشور اداره ارکان دیگر و قضاییه و مجریه
زیااد شاده باود کاه حتای در  باه قادری مدرن کفرو نفوذ  قدرت ، در دوران پهلویطرفی از ارکان کشور بود.

توانست باعث للاوگیری با این اوصاپ، اکتفا به مشروط کردن قوانین نمی .نقش اساسی داشت شاهانتخاب 
عمال دور بلکه نظام سلطنتی و سایر قوا، قوانین نامتناسب باا تاود را در  تسلط نظام سیاسی لدید کفر شود

 (شرع با مخالفت عدم) گااریقانون در شرع احکام رعایت از حفاظت و محوریقانون ایدهبنابراین  زدند.می
. ایان قاانون شادنمی محققنیز  عمل در که بود بخشییک هدپ  لانبه، همه و لدید سیاسی نظام مقابل در

 حضارت، 42 ساال تارداد 15از قیاام بعد  تواستند وقتیمسکوت ماند و  42 سال تاطراز از ابتدا تصویب 
 اساسای قانون طبق که نوشتند نامه شاه به شریعتمداریالله آیت و گلپایگانی الله آیت کنند، اعدام را( ره)امام

 قائل ملی مجلس وکالی برای مصونیت شما و چون است ملی شورای مجلس بر حاکم نظار هیئت ،مشروطه
 اعادام (ره)تمینای  اماام د، لاا طبق قانون، نبایدنداشته باش ونیتمص حق مرالع اولی طریق به ، بایدهستید

از دوران مشاروطه  ،. پسکردند حفظرا ( ره) امام لان و با تکیه به این اصل، استدالالت این با بنابراین. شود
 ( هیچ وقت به این اصل ماتمم تولاهتا پیروزی انقالب اسالمی به غیر از یک مورد )حفظ لان حضرت امام

 باه مرباوط کاه عاادی مشروطهمحقق شد و نه  بود الله فضل شیخ  که ایده یمشروعه مشروطه . یعنی نهنشد
 .بود تراسانی آتوند

و  شاد انتخاباات وارد تشکیالتیحزبی و  کار یک با ،مجلس دوره سومانتخابات  در مدرس اللهآیتالبته 
 تصاویب از للوگیرییعنی  ا دادمی انجام یرسم غیر صورت به مجلس در که کاری بتواند تا لیست ارائه داد

 داد تشکیل را «علمیه هیئت» حزبلاا . دهد انجام لمعی و تشکیالتی صورت به را ا شرع با مخالف قوانین
مایت از فقرا، حفاظ شاریعت، همااهنگی قاوانین باا مقتضایات مملکات و ح»که اهداپ آن اموری از قبیل 

 شاهید طرفداران از سوم مجلس نمایندگان نفر از 14 شد باعث این و د بو« مخالفت با قوانین بیگانه با اسالم
 باود، آن در قاوا توازن مبداء شاه بوده و سلطنتی نظام نظام سیاسی کشور که بدست کلیت ولی. باشند مدرس
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در مجلاس هفاتم  مادرس الله آیت با تقلب مانع انتخاببر مجلس مسلط شود و سپس شد رضاتان  باعث
در مجلاس  کاشاانی اللاه آیت ،این مبارزات ادامه در. رساند شهادت به مظلومیت در شان راسپس ای و دوشب

آفرینی محوری ایشان، همهنین با نقش .را برکنار کند وزیر نخست توانست حتی و شد هفدهم رئیس مجلس
 قاوا زنتاوا مباداءچون  ولیمسلمین شد  و مانع تسلط کفار بر منابع نهضت ملی شدن نفت به پیروزی رسید

ایان  ،مارداد 28 کودتاایمهندسای  باا کاردمی تبعیت انگلیس و آمریکا کفرآمیز یاراده از که بود شاه قدرت
 .رفت انزوا به کاشانی الله آیتنهضت شکست تورد و 

 کفارباید توله داشات کاه  ،(کفر تسلط برابر در اسالماز  حفاظت)یعنی  عاشورا پیامپس برای تبعیت از  
 قانون» ایده با صرفا تواستندعلما و مومنینی که می و کرده ایجاد بعدی چند و لانبههمه موضوع یکمدرن، 

 دسات درکشاور کاه  نظاام سیاسای ابعااد دیگرعدم توله به  دلیل به ،للوی تسلط کفر را بگیرند «محوری
 از بعاد البته) امام حضرت پیروزی دلیل اصلی رسدبه نظر می لاا. توردند شکست نهایت در ،دشمن است

 نظاام سارنگونی تصامیم بارای (...و هاها، شاهادتشاکنجه هاا،مظلومیت ،فشاار ، غربات،تبعید سال 15
هِ  َرُسوُل  َهَدمَ »اکرم )ص( در صدر اسالم محقق کرد: ؛ یعنی همان هدفی که نبیبود شاهنشاهی  َأْماَر ( ص)اللَّ

ةِ  ْساَلمَ  َیْسَتْأِنُف  َو  اْلَجاِهِلیَّ باه  بایاد هساتید لانباههمه موضوع یکی هجمه برابر در وقتی اقعدر و «َلِدیدا   اْْلِ
 حضرت امام به درستی فهمید باه علات. دهید تغییر را مجموعه کل و کنید مسئولیت قبوللانبه صورت همه

از ایان رو، باا  باشاد قاوا تقسیم منشاء و قدرت مبداء نظام این نباید سلطنتی، نظام بر کفر اراده لریان تسلط
 والیات» لدیادی دربااره در تاریخ فقاهات، بحاث بار اولین برایبا این چالش، « بخشی»از برتورد پرهیز 

 هم و گرفت بعهدهرا  دیگر نظام یک ریزیپایهمسئولیت  ،علمی نظر از هم بر این اساس،. کرد مطرح را «هیفق
  ، تحقق این نظام را رهبری نمود.عملی نظر از

تقبیح و تضعیف کاار  معنی بهنظیر حضرت امام، کار بزرگ و بی اینتحلیل  که البته دوباره باید تاکید کرد
 کفار کاهای بود پیهیده)نظام سیاسی لدید( امر  موضوعاین  زیرا های قبلی نیستعلمای مجاهد در نهضت

 از طرفای،. بود شده مواله آن با تازه معصوم غیر عقالنیت و ایمانی لامعهو  داده انجامقبل  سال 200 حدود
ایان »کنیم: لاا در دعای ندبه  عرض مای ولود ندارد و مستقیم و تام از علم معصومدر دوران غیبت استفاده 

تطاهاا و در درگیاری باا  و آزماون با معصوم غیر عقالنیت پس در عصر غیبت، .«اعالم الدین و قواعد العلم
ساال  150در  شایعه عظام فقهای زاتمبار اگر. کندمیکرده و مسیر صواب را پیدا  رشد عقالنیت کفر و نفاق

 تسالط تطاردر برتورد باا  بگیرید، نظر در «زنده مولود یک» راگاشته )از میرزای شیرازی تا امام تمینی( 
به بلوغ رسیده اسات.  نهایت در وشده  نولوان سپس و تود بوده کودکانهدر دوران  ابتدا ،لدید بر اسالم کفرِ 
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 که حرکتی همان پس. شده است بلنددوباره  و تورده زمین به د چندین باربرای رسیدن به رشد و بلوغ تو لاا
 حضارتدر واقاع  .اساتباوده  توحیاد از دفااع مقاام اوج و دیناداری اوج درنیز  تود داشته رشد ابتدایدر 

 دشامن زماین در ابتداهمان  ازبود که توانست  فرودها و فراز این ازدرست  بندیلمععبرت و  بانیز ( ره)امام
مسائولیت یکای از ارکاان نظاام  ناه و ندک شرکت انتخابات در آن باتشکیل داد تا  «حزب» نهلاا ایشان . نرود

بودن ساتتار نظاام شاهنشااهی و وابساتگی آن باه نظاام  لانبههمه متوله بلکه گرفت؛ بعهده را سیاسی شاه
ام هیمنه این نظام پرداتات و دساتگاه با تمنخورد به مبارزه  دور آن از اینکه برای وآمیز سلطه لهانی شد کفر

 بلکاه نکارد نفینیز  را پارلمانی قوانین و عمومی اراده به امور شدن مشروطالبته . مطرح کرد ی رانوین سیاسی
 سااتتار بلکاه نکارد نفای را قبیلاه و عشایره کاه( ص) اکارم نبای مانناده ؛داد قارار اسالم ذیل را آن لایگاه

محاور  و قدرت منشأ را توحید و تدا به ایمان و انداتت محوریت از را ادپرستینژ و تبارگرایی و یمحورقبیله
 باهنکارد؛  حااپ را ساالری مردم نیز( ره) اماملاا . باشدآن  و فرِع  تابعو قبیله  عشیره داد تا قرار سیاسی نظام
لاز باا هادایت  و ابزارهای تشکیل و پیشارفت آن اسالمیت و لمهوریت ترکیب» :دوم گام بیانیه زیبای تعبیر

باه  و «نخساتین درتشاش انقاالب باودو ایان الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام تمینی بدست نیامد 
یعنای . محور نظاام سیاسای کشاور شاد و اراده عمومی در درگیری با کفر، مردم ایمانی قدرت عبارت دیگر،

 آن علمایتئوریزه نشده و مباحث این مهم،  گرچه. محقق شد اسالم ذیل کراسیودم از لدیدی تعریفعمال 
ماورد هجماه قارار گرفتاه و ایان ناوع  هادانشگاه در به همین دلیل از طرپ علوم سیاسی رایج .نیست مولود

اسات؟ چارا  قاوه ساه منشا تاوازن قاوا و حااکم بار ،فقیه مطلقه والیت اصلکنند که چرا شبهات را طرح می
 تئوریک است که نقاش مهمای در شبهات این شود؟ب نمیفقیه به صورت مستقیم با آرای عمومی انتخاولی

 .دارد 88 سال فتنهو  78های عینی مانند فتنه کوی دانشگاه در سال چالش

و مقیاد کاردن  بخشی یا لزئی از این نظام سیاسی کفرآمیز مشروط کردن دنبال به( ره) امام حضرت پس 
بارای للاوگیری از  سیاسای نظاامبه مبارزه با ایان  ،لانبههمه مسئولیت قبول به احکام اسالمی نرفت و با آن

 بعهاده را شاده ریخته زمین به هایتون لمله ازاین مبارزه و قیام  ابعاد همهمسئولیت  و پرداتت کفر تسلط
 ندارد یفایده شما حرکت»: گفتندمی( ع) حسین اماملاا همانطور که اکثر تواص و عقالی اسالم به . گرفت

نظیری در برتورد با آنها داشتند، و ا به تعبیر مقام معظم رهبری ا حضرت صبر بی« شکست تواهید تورد و
چگوناه  ؛دهیادمی کشاتن باه را لوانهاا با این قیام تود بسیاری از شما» :گفتندمی نیز( ره) امام حضرت به

 ولی است سخت ربسیا دینی شبهات گونهاین برابر در ایستادگی «.!گیرید؟می بعهده را هاتون مسئولیت این
 دستگاه شکستن دانستمی. زیرا کرد محقق و برد پیش را کار این تود پوالدین یقین و تقوی اوج در( ره) امام
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 بیاندازناد، دسات مسلمین غیر و مسلمین مقدرات بر تواهندمی که صفتی گرگ هایوحشی مبارزه با و کفر
 ِفیاَ   ُمْهَجَتاهُ  َباَاَل » )ع(:حضارت سیدالشاهدا شان غریب ممکن نخواهد بود؛ همانند لدَّ  دادن تون بدون

اَلَلةِ  َحْیَرةِ  َو  اْلَجَهاَلةِ  ِمَن  ِعَباَدَك  ِلَیْسَتْنِقَا   رفتارهاای در بنیاادین باید دانست که تغییرات )زیارت اربعین(.« الَضَّ
 .شودنمی محقق دادن تون بدونلدیدا(،  اِْلسالم یستأنف و الجاهلیة امر )هدم حکومتی و التماعی

 میادان در وارد( ره) اماام حضرت گفت توانمی رهبری معظم مقام سوال به پاسخ درپس به طور تالصه 
 بلکاه نرفت...  و مقننه قوه ریاست یا و پارلمان کرسی گرفتن و حزب تاسیس دنبال بهو لاا  نشد دشمن بازی

. از ساویی، فقاط بود وابسته به کفر شاهنشاهِی  اساس بر آن مبدا که برآمد نظامی و ساتتار در تغییر صدد در
 در اسالم از دفاع با متناسبسیاسی  ساتتار ای برایطرح اولیه بلکه به شکستن و تخریب این نظام نپرداتت

 گاشاتهعلماای مباارزاتی  تجارباز  درست بندیهمه این امور را با تکیه به لمع .کرد مطرحنیز  را کفر برابر
میه این تحلیل و بحث علمی را تولید و تدوین نکرده بودند تا در اتتیار حضرت های علالبته حوزه. انجام داد

 ...نداشات ولود ما برابر در ایشدهطی راه و پیشینی یتجربه هیچ»امام قرار بگیرد و به تعبیر بیانیه گام دوم: 
با عنایات تداوناد  وار وو لاا ایشان به صورت معجزه «کردند آغاز تجربه و سرمشق بدون اسالمی انقالبیون

 امام»درباره ایشان فرمود:  رهبری معظم مقام و چه تعبیر زیبایی مقام عمل این امور را محقق نمودمتعال، در 
زیارا  .«باود او واقعای، العظماای اللهآیت بود، الهی بزرگ آیات از او تود بود، دهر معجزات از یکی بزرگوار

 فهام را هااگزاره این گونمعجزه صورت به ای و فضای التماعی،مباحثه هم و تجربه بدون تنها، و تک ایشان
بایاد تولاه . انقالب را باه پیاروزی رسااند و و به آن عمل کرد کرده گار آن شبهات تم و پیچ از سپس و کرد

اماا حضارت . باود نیاز دوران مبارزات انقالب اسالمی در بود مشروطه علمای بین که درکی داشت که همان
کلای و  تغییر این نگری،رویکرد بخشی از با عبور و کند مدیریت و کنترل علما را بین اتتالفاتامام توانست 

 سااله 2500 فرهناگ امام بتواناد ماردم را علیاه یاک کردنمی باور کس ایجاد نماید. بنابراین هیچ را اساسی
 حفظ سال 40از  با گاشت بیش سال به پیروزی برسد و سپس راه او 15 مدت بسیج کند و ظرپ شاهنشاهی

 .شود و به این نقطه برسد

هستیم با تکیاه باه تجاارب  «اقتصادی مشروطه» توانیم برای دورانی که گرفتارامروز ما می بر این اساس،
 به کلی احکام تطبیق در «علما اتتالپ»اوال که علت شکست مشروطه سیاسی، برسیم  به این نتیجهگاشته 

 باا «بخشای برتاورددرگیاری و » ثانیاا باود؛ شده اسالمی لامعه وارد کفر تمدن از کهبود  عینی موضوعات
را « مشاروطه اقتصاادی»و لاا اصطالح  دارد ما برای را هاعبرت این مشروطهپس  .کفرلانبه همه یهاهجمه

ین هارج و مارج در اماور اقتصاادی و الاکر فهم کرد و به این سوال مهم توله کرد که آیا اباید در فضای فوق
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

 تطبیاق احکاام کلای بار موضاوع لدیاد باه ناام باارهناشای از اتاتالپ علمای دراوال ت معیشتی، مشکال
لانباه نیسات؟! برتورد بخشی با ایان موضاوع همه برتاسته از و ثانیا «حکمرانی مدرن»و  «یافتگیتوسعه»

 و تطاهاا، ماونآز این همه ا با کفر دست از «حاکمیت اصل» گرفتن برای عاشورا پیام به در عمل شیعه البته
کاه  حاال اما .ا موفق بوده است 1357تا سال  1285و تحمل آن از سال  هاو پیهیدگی فشارها فرودها، فراز و

 «کیفیت و نحوه و طارز حاکمیات» نشسته، موضوع امتحان امروز شیعه حاکمیت منصب بر مکتب اسالم و
 رتاق و فتاق را مردم و نیازهای التماعی تامورا چگونه! کنیم؟ اداره را حاکمیت چگونه و با چه روشی. است

 شایخ اماا باود اساتبداد رفع مصداق موضوع لدید از نظر مرحوم آتوند، آن ،«مشروطه سیاسی» در! کنیم؟
« اقتصاادی مشاروطه» در حاال .اسات کفر تسلط غیر مشروعه، مصداق مشروطه: گفتنوری می فضل الله

 تاأمین و فقار رفاع مصاداق از علماا و ماومنین، بسایاری منظر در امروز، حکمرانی مدرن و توسعه یافتگی،
مومن در قبول و عمل باه آن  و کافر به دنبال آن هستند و لاا بشریت همه استبداد، رفع مانند که است معشیت

رهبری، ادبیات حکمرانای  معظم مقام و( ره) امام حضرت همهون دیگری اشخاص نظر در اما. ندارند فرقی
 بایاد لااا. اسات مادیریت چگونگی و اداره نحوه موضع از کفر تسلط مصداق متداول،رایج و الگوی توسعه 

 بولاود ماردم معشایت در هااییمرج و هارج چاه کند؟!می درست هاییهزینه چه اتتالپ این داشت توله
با در  و بصیرت نسبت باه ایان مطالاب  نگری را مرتفع کرد؟!آورد؟! و چگونه باید این اتتالپ و بخشیمی

ایان امتحاناات،  تبیاین عادم و اتتالفات بسایار تطرناا  این با ولود که مومنین متوله تواهند شد است
ها و زحمااتی را مجاهادت انقاالب چاه حفاظ سال گاشته بارای 40در  رهبری معظم مقام و امام حضرت

 .اندمتحمل شده

 اماروز از منقطاع اگار )ع( امام حسین. است زمان این در و تحقق پیام آن عاشوراتجسم  معنای امور، این
 در شاما و شاده کشاته ظلام باه کاه اسات کسی مانندمعرفی شود و به همین صورت برای او عزاداری شود، 

شاأن ثاراللاه،  بلکاه نیسات این( ع) حسین امام شأن اما .کنیدمیو عزاداری  شرکت شخص آن تتم مجلس
باید  امروز لاا. است الله پرستش و متعال تدای و دین نفع به عمومی ولدان تغییر ؛است تاریخ بر حکومت

. دارد ولاودبرای دفاع از اسالم در مقابل تسالط کفار ( ره) امام حضرت برابر ادامه راه در تطراتی چه بدانیم
پیراماون  اتاتالپ های رایج حکمرانی و تطرالگویبه تبیین ابعاد کفرآمیز بودن  آینده روزهای در اللهء شاان

 .پردازیممی حکم آن

 


