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Abstract
Iran’s contemporary history has been replete with various crises, difficulties,
insecurities, and more importantly, it coincided with the peak of colonialism hegemony.
Theorists and historians recognize the Qajar dynasty in contemporary Iran as the worst
part of our history. This historical period coincided with industrial revolution in the
west, expansion of colonial power, and weakness of the exploited countries like Iran
and this has caused more insecurity. Shameful contracts with Russia and the UK on the
one hand, and Iran’s occupation on the other hand, made Shi’ite Islamic scholars fight
against these insecurities, by issuing some Fatwā, statement, speech, and letters. The
present study seeks to analyze the effect of Fatāwā by the Islamic scholars in the Qajar
dynasty on Iran’s national security in the light of concepts and meanings using a
descriptive-analytic method.
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چکیده
تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحرانها ،مشکالت ،نا امنیها و از همه مهمتر مصادف با اوج سلطۀ استتتعمار بتتوده استتت.
اندیشمندان امر و صاحبنظران تاریخشناسی ،دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصتتر استتت را بتتدتریر دوران تتتاریخ
ایران میدانند ،ایر دوره تاریخی همراه با انقتتالص صتتنعتی در وتترص و گستتترق قتتدرت استتتعماری و وتتعی

بتتودن

کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است .همیر مساله باعث ناامنیهای زیاد در ایران بوده است .قراردادهتتای
ننگیر توسط روسیه و انگلیس از یک طرف ،اشغال ایران از طرف دیگر ،باعث شد تا علمتتای شتتیعه بتتا صتتدور تتتوا،
بیانیه ،سخنرانی و نوشتهجات علیه ایر ناامنیها مبارزه کنند .هدف پژوهش حاور درصدد است تا نوع تأثیرات تاوایی
که از سوی علمای دورۀ قاجار بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده است را در پرتو مفاهیم و معناها ،بتتا روق توصتتیفی ت
تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژهها :توا ،علما ،عصر قاجار ،امنیت ،امنیت ملی.

 1تاریخ دریافت -1398/03/07:تاریخ اصالح -1398/05/12 :تاریخ پذیرش1398/06/27 :
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

مقدمه
کشور ایران از زمان ظهور استعمار بارها از سوی بیگانگان مورد تهدید و بعضاً مورد اِشغال واقتتم میشتتد .شتتوروی از
شمال ،انگلیس از جنوص و بعداً آمریکا ،با سلطهی سیاسی خود بر ایر کشور میتاختند و امنیت ملی ایران را همتتواره
تهدید میکردند .ایر مسأله در دورهی نزدیک به یک قرن و نیم حکومت قاجاریه بیشتر نمود داشته است ،بتته گونتتهای
که از حملهی نظامی گر ته تا حضور در ارکان سیستم سیاسی و قراردادهای ننگیر ،همه امنیت ملی ایتتران را بتته خطتتر
انداختند که در ایر راستا ،علمای ایران چه با تاوای خود و چه با حضور کفر پوشان خود و یا تحصر ،جهتتت حفت
امنیت ایران اقدام نمودند .علمای شیعه در ایر دورهی تاریخی در بدتریر شرایط تاریخ ایران ،با قراردادهای ننگینی کتته
بسته میشد و یا با جنگهایی که میشد و ...با صدور توا و پیشاپیش متتردم بته پتتا میخواستتتند و بتته تعبیتتر مرحتتوم
شریعتی که می رماید «پای هیچ یک از قراردادهای استعماری را روحانیت امضاء نکرده است» ،پیشتتاپیش هتتر نهضتتت
ود استعماری و هر جنبش انقالبی و مترقی ،چهرهی یک یا چند آخوند را در ایر یک قتترن متتیبینیم؛ از ستتیدجمال و
میرزا حسر شیرازی و بیشمار تا مشروطه و… به عبارتی ،هیچ قرارداد استعماری بسته نشده است که روحانیت از آن
مطلم بوده باشد و علیه آن اعتراض و قیام نکرده باشد.
بر ایر اساس ،علمای بزرگی در دورهی قاجاریه همچون مرحوم کاش الغطا ،میتترزای شتتیرازی ،حتتاج مالعلتتی کنتتی،
مرحوم شیخ ضلاهلل نوری ،مرحوم نایینی ،مرحوم حاجآقا نوراهلل اصفهانی و ...جهت حف امنیت ملتتی ایتتران کوشتتش
میکردند که در ایر پژوهش ،به نقش تاوای علمای شیعه در ایر دورهی تاریخی در جهت حفت امنیتتت ملتتی ایتتران
پرداخته میشود.

تعریف مفاهیم پژوهش
تعریف امنیت

1

برای مفهوم امنیت ،تعاری

متعددی ارائه شده است ولکر اندیشمندان در مورد تعری

مفهوم امنیت ،تعری

واحتدی

ارائه نکردهاند .اگرچه اولب اندیشمندان از امنیت به عنوان حیاتیتریر و مبرمتتتریر نیتتاز بشتتر بتترای یتتک زنتتدگی ،از
دورانی که انسان ها زندگی جمعی را آواز نمودند و تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش میرود ،یتتاد
کردهاند.
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بوزان 1معتقد است که« :بهروم اینکه واژهی امنیت ،کاربردی وسیم داشته و به مثابه یک مفهوم مرکزی و کلیدی توستتط
عوامل عملیاتی -اجرایی از یک سو ،و دانشگاهیان از سوی دیگر ،پذیر ته شده است لکر ادبیات تتراهم شتتده در ایتتر
خصوص بسیار ویرمتوازن است» (تاجیک ،1380 ،ج ،1ص .)32
استنلی ها مر 2معتقد است که امنیت عبارت است از« :حمایت یتتک ملتتت از حملتهی یزیکتتی و مصتتون و محفتتو
داشتر عالیتهای اقتصادی آن از جریانات ویرانکننده» (همان).
لورنس مارتیر معتقد است« :امنیت ،عبارت است از تضمیر ر اه آتی» (همان ،ص.)34
اسالم ،امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی اجتناصناپذیر در زندگی جمعی و عنصری وروری بترای بهتترهوری از
مزایا و مواهب حیات و نیز زمینهساز تکامل و ارتقاء بشر ،تلقی کرده و از آن به عنوان یکی از مقتتدستریر آرمانهتتای
بشری و الهی یاد نموده است (طبیعی ،1379 ،ص.)23
امنیت ملی
مسألهی امنیت ملی به همان اندازه که مقولهای یزیکی است ،یک مقولهی روانی هم است .حقیقتی کته بتته روشتتنی در
سیاست مربوط به مسألهی تسلیحات اتمی ابرقدرتها مشاهده میگردد .جیاکومو لوچیانی 3معتقد است« :امنیتتت ملتتی
ممکر است به مثابه توانایی مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز از خارج تعری

شود» .ریچارد کتتوپر 4معتقتتد استتت:

«امنیت ملی به معنی توان یک جامعه در حف و بهرهگیری از رهنگ و ارزقهایش میباشد» .ریچارد اولمتتان 5معتقتتد
است« :امنیت ملی ممکر است نه به مثابه یک هدف ،بلکه به عنوان یک نتیجه تعری

شود .ایر بدان معناست که ما تتتا

زمانی که مورد تهدید واقم نشدهایم و امنیت خود را از دست ندادهایم نمیتوانیم تشخیص دهیم کتته امنیتتت چیستتت و
چقدر مهم است».
اما تعریفی که از امنیت ملی در اینجا ارائه میشود عبارت است از« :توانایی یتتک ملتتت بتترای حفاظتتت از ارزقهتتای
داخلی در مقابل تهدیدات خارجی یا به عبارت دیگر ،امنیت ملی عبارت است از اینکه کشتتورها چگونتته سیاستتتها و
تصمیمات الزم برای حمایت از ارزقهای داخلی در مقابتتل تهدیتتدات ختتارجی را اتختتام میکننتتد» (گزیتتده مقتتاالت
سیاسی و امنیتی ،1378 ،ج ،2ص.)103

1. Buzan
2. Stanly Hoffman.
3. Giacomo Luciani
4. Copper
5. Richard H. ullman
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تعریف فتوا
در تعری

توا گفتهاند « :توا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الهى در موووعات کلى به استناد دالیل چهارگانه

در قه (کتاص ،سنت ،عقل و اجماع) ،اعم از آنکه به صورت خبر القاء شود یا به صورت امر» .به عنوان مثال ،قیه پس
از بررسى ادله ،به حکمى از احکام الهى دست مىیابد و سپس نظر خود را به ایر صورت اظهار مىکند که مثالً شراص
حرام است و یا شراص نخورید.
تعریف حکم حکومتی
حکم حکومتى ،دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى و تفتتاوت آن بتتا تتتوا ایتتر
است که در اجرایى بودن ،حکم حاکم در طول احکام شرعى است .احکتتام حکتتومتى در زمتتان پیتامبر استتالم(ص) و
حکومت حضرت على(ع) نیز اجرا مىگردید؛ از جمله احکام حکومتى پیامبر(ص) مىتوان بتته ختتراص کتتردن مستتجد
ورار ،قطم درختان یهودیان بنى نضیر و ...در زمان حضرت علتتى(ع) بتته مصتتادره امتتوال بعضتتى از کتتارگزاران بتتدون
محاکمه ،گر تر زکات از اسبها ،منم صرا ى و ...اشاره کرد.

تأثیر فتاوای علمای شیعه بر امنیت ملی ایران
زمانی که ایران توسط روسها مورد حمله قرار گر ت ،علمای شیعه با تاوای خود مخالفتتت ختتود را اعتتالم کردنتتد و
مردم و شاهان را به جنگ علیه روسها راخواندند .در جریان دورهی اول جنگهای ایران و روسیه ،دربتتار قاجتتار بتته
مرور میدید که سربازان و مردم ایران ،در اهداف قاجارها از ایر نبرد تردید میکنند و حاور به همیاری نظامی و مالی
برای مدا عه در برابر روسها نیستند .پس برای اینکه همکاری نزدیک مردم و نخبگان نظامی و ایلی را در ایتتر نبردهتتا
بهدست آورند و جنگ با روسیه را از نبرد نظامی به نبرد عقیدتی «اسالم با کفر» تبدیل نمایند و حملهی روسها را نتته
حمله به قلمرو قاجارها ،بلکه یورق به قلمرو اسالم شیعی جهت از بیر بردن اسالم و اشاعهی ُکفتتر وانمتتود کننتتد ،در
صددِ گر تر تاوای جهادی از علمای اصولی برآمدند تا از طریق آنهتتا ،بتته نبتترد ختتود بتتا روستتیه مشتتروعیت دهنتتد.
روحانیون و علمای طراز اول ایر دوره ،اگرچه حکومت قاجار را مشروع نمیدانستند ولی چون شاهد از دستتت ر تتتر
سرزمیرهای اسالمی بودند و از سویی ،در خود نیز شرایط الزم برای تشکیل حکومت و لشکر ِکشی در برابتتر روسهتتا
را نمیدیدند ،به درخواست تحعلیشاه و عباس میرزا پاسخ مثبت دادند و رسایل و تاوایی بتترای مقابلتته بتتا روسهتتا
نوشتند و به دست قاجارها دادند (زرگرینژاد ،1379 ،ص .)380روحتتانیون در ایتتر رستتایل ،تحعلیشتتاه را از جانتتب
خود به عنوان رماندهی سپاه اسالم برای مقابله با روسها معر ی کردند و به وی برای اختتذ متتال از متتردم بته منظتتور
مقابله با روسها اختیار دادند (قائم مقام راهانی ،1380 ،ص.)34
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ایر اقدام روحانیون را نباید مشروعیتبخشی به حکومت قاجارها تلقی کرد ،بلکه بتته معنتتای صتتحهگذاری بتتر «نقتتش
عالمان» به منزلهی سرچشمهی مشروعیت قاجارها «بر طبق نیابت عامه» بود که علمتتای اصتتولی تأکیتتد ویتتژهای بتتر آن
داشتند (الگار ،1369 ،ص .)49دورهی اول جنگهای ایران و روسیه ستترانجام بتتا انعقتتاد عهدنامتهی گلستتتان در ستتال
1228ق و واگذاری ایاالت و شهرهای قراباغ ،گنجه ،شکی ،شروان ،قبه ،دربند ،بتتاکو و بخشتتی از طتتالش بتته روسهتتا
پایان یا ت (هدایت ،1380 ،ج ،9ص.)7658
در زمان جنگهای دوم ایران و روسیه ،سیدمحمد مجاهد پس از دریا ت نامههای مردم و مشورت بتتا شتتاه ،بتته همتتراه
تعدادی از روحانیون عازم تهران شد (مستو ی انصاری ،1349 ،ص .)37وی نامههایی به روحانیون ایتتران نوشتتت و از
آنها خواست مردم را به جهاد دعتتوت کننتتد .اجتمتتاع بزرگتی از روحتتانیون کتته اولتتب از شتتاگردان و تربیتیا تگتتان
محمدباقر بهبهانی بودند ،در تهران تشکیل شد و شاه با لشکریانش عازم سلطانیه گردید .در ایر بیر ،رستادهی تزار بتته
نام «منشیک » وارد سلطانیه شد تا در باص شرایط صلح مذاکره کنند .روحانیون هم در تاریخ هفتتدهم میقعتتده 1241ق
وارد سلطانیه شدند و «ایر جمله مجتهدیر که انجمر بودند ،توا راندند که هر کس از جهاد با روستتیان بتتاز نشتتیند ،از
اطاعت یزدان سَر برتا ته ،متابعت شیطان کرده باشد .شاهنشاه دینتدار و ولیعهتتد دولتتت نیتتز ستتخنان ایشتتان را دستتتور
داشت» (سپهر ،1377،ج ،1ص .)365-364خاوری شیرازی مینویستتد« :شتتاه بتته ختتاطر رعایتتت شتتریعت ،روتتا داد»
(خاوری شیرازی ،1380 ،ج ،1ص .)617برخی از منابم معتقدند که با آمدن روحانیون به ایتتران و گستتترق اندیشتهی
جهاد در میان مردم و لشکریان ،شاه هرچه تالق کرد بر ایر اندیشه ولبه کند مو ق نشد ،پس به ناچار برای جلتتوگیری
از شورق مردم به رهبری روحانیون ،جنگ با روسیه را بتته جنتتگ بتتا «ملتت» تتترجیح داد (مستتتو ی انصتتاری،1349 ،
ص.)37
شیخ جعفر کاش الغطاء هنگام اِشغال سرزمیر قفقاز در جنگ اول ایران و روس ،توایی علیتته آنهتتا صتتادر کتترد ،وی
می رماید« :واجب است بر هر که متص

است به اسالم و مصمم است به طاعت نبی(ص) و امتتام(ع) کتته امتثتتال امتتر

سلطان کند و در جهاد دشمنان دیر و ایمان ،مخالفت او را جایز نتتدارد و واجتتب استتت پیتتروی کستتی کتته از جانتتب
سلطان ،منصوص و مأمور به د م اهل ُکفر و عدوان است و هر که در ایر امر مخالفت او کنتتد ،مخالفتتت ختتدا کتترده و
سزاوار وضب ایزد جبّار است» (رجبی ،رویاپورامید ،1384 ،ص .)26
آقا سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض) ،در زمان حملهی نظامی روسها به قفقاز توای ختتود را صتتادر کتترد« :بتتر هتتر
مکل

بالغ و عاقل به شرط امکان و قدرت ،الزم است که حف بیضهی اسالم از تسلط کفار لئام کند تتتا آن گتتروه بتتر

مسلمیر والب نشوند  ...و ایر امر خطیر ،منظم نمیشود ،مگر به وجود رئیس دبیر که تجهیز و تدبیر جنود و اتباع کنتتد
 ...پس در ایر اوقات که دولت و سلطنت اسالم اختصاص به مات همایون اعلیحضرت قدر قدرت ظلاهلل تحعلیشتتاه
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خلداهلل ملکه و سلطانه یا ته و آن حضرت ،نواص نایبالسلطنه عباس میرزا طَوَّلاهلل عُمرَه را متصدی امر جهاد رمتتوده،
بر عموم اهل ایران واجب است در ایر باص اطاعت آن حضرت که پادشاه اسالم و مطاع کل است ( »...همان ،ص.)27
محمدحسر بر محمدابراهیم گیالنی ،یکی دیگر از علمایی بود که توایی علیه هجوم روسیه به ایران و اِشتتغال والیتتت
قفقاز و تعرض به جان و مال و ناموس مسلمانان صادر کرد.
مرحوم میرمحمدحسیر بر عبدالباقی خاتونآبادی هم از جمله علمایی بود که هجوم روسیه به ایتتران و اِشتتغال والیتتت
قفقاز را در سال 1228ق با توای خود محکوم کرد و مردم را به جهاد علیه روسها راخواند .او میگوید ...« :دانستتتی
که واجب کفاییست ،بلکه ابتدا واجب عینی است  ...و بر هر کس الزم است قیام و اقدام و سعی به قدرِ سعی و جهتتد
و توانایی خود و قصد حف بیضهی اسالم و شریعت و احتیاج به امن مجتهد عصر نیست ( »...همان ،ص.)139
حاج مالروا همدانی در سال 1228ق تصرف برخی از والیات قفقاز توسط دولت روسیه به موجب عهدنامهی گلستان
را در ومر توایی بیان کرده و آن را محکوم و مردم را به پیروی از شاه و مقابله با روسهتتا دعتتوت میکنتتد (همتتان،
ص.)97
«پس بر عاقل دیندار الزم است که در امر مجاهده اهتمام نماید و دقیقهای بیجهت نیاستتاید و آرام نگیتترد  ...پتتس بتتر
هرکس الزم است که در آنچه در پیش او میرود تقصیری ننماید» (همان ،ص.)99
میرزای قمی در سال 1223ق اعالن جهاد علیه روسها کرد .وی می رماید ...« :ایر مقاتله بر طبقتتات مستتلمیر واجتتب
است و تارک آن ،عاصی  ...امن مجتهد جاممالشرایط درباره کسی به خصوص در ایر مدا عه ،شرط نیست و رجوع بتته
مجتهد برای دانستر طریقه و احکام قتال است ( »...همان ،ص.)40
در ایر زمان استعمار پیر (بریتانیا) از جنوص به مرزهای ایران حمله کرد و شهر بوشهر را تصرف نمود و به جان و متتال
و ناموس مردم رحم نمیکرد .علما که همیشه در برابر حوادث بوجتتود آمتتده علیتته استتالم و ممالتتک استتالمی ستتاکت
نمینشستند در برابر تهاجم انگلیس هم سکوت نکردند؛ از جملهی ایر علما ،حاج میترزا محمتتدباقر مجتهتتد تبریتتزی
(1285ق) ،شیخ علیاصغر شیخاالسالم و میرزا استتماعیل مجتهتتد (امتتام جمعتته) (1273ق) در تبریتتز بودنتتد .همچنتتیر
علمای ساکر کرمان جهت مقابله با تهدیدات انگلیس در جنوص ،سکوت نکردند و با تاوای جهادی مردم را به مقابلتته
با ایر استعمار پیر تشویق کردند؛ از جمله علمای کرمان مالاحمد (1295-1220ق) و آقا ستتیدجواد مجتهتتد (قتترن )13
بودند .علمای مذکور ،تتتوای جهتتاد علیتته اشتتغالگران انگلیستتی کته بوشتتهر را تصتترف کتترده بودنتتد ،صتتادر کردنتتد
(زرگرینژاد ،1379 ،ص.)450
نمونهای از آگاهی و بصیرت علما نسبت به اهداف پشت پردهی سیاستتتهای ختتارجی را در تواهتتای آقتتا ستتیدعلی
طباطبایی (صاحب ریاض) میتوان مشاهده کرد ...« :بر جمیم مسلمیر و مؤمنیر و عامتتهی مکلفتتیر ،واوتتح و آشتتکار
است که در ایر چند ساله که کفّار روس هجوم بر بِالد مسلمیر آورده ،در صتتددِ تستتخیر ممالتتک استتالم میباشتتند ...
هرگاه ورری از کفّار به دولت اسالمی رسد ،بدیهی است که به دیر اسالم رسیده و اگر مملکتی از اسالم بتته تصتترف
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کفّار درآید ،خواه مانم از اجرای احکام شرعیه باشند یا نباشند ،ر ته ر ته احکام اسالم از میان برداشته میشود و کار به
جایی میرسد که بالمره [یکباره] اظهار شعائر ایمان نمیتوان و بالمآل [در نتیجه] بِالد مسلمیر حکم بِالد چند بتته هتتم
میرساند که کفّار مسخّر نمودهاند و اثری از اسالم باقی نمیماند» (رجبی و رؤیا پورامید ،1384 ،ج ،1ص.)69
در اهمیت ایر مسأله همیر بس که از طرف قیه روشتتربیر و نکتهستتنت تأکیتتد شتتده استتت کتته اختال تتات داخلتتی و
مشکالت موجود ،نادیده گر ته شده و با وجود ناروایتی از عملکرد سلطان و رماندهان و با هدف حف کیان اسالمی
و د اع از میهر ،همهی مردم با یکدیگر متحد شوند تا دشمنان نتوانند از ایر اختال ات داخلی به نفمِ خود بهرهبتترداری
کنند .اهمیت د اع در برابر کفّار در اسالم به قدری است که در صورت وجوص چنیر مسألهای هرگونه اجتتازه و قتتانون
و شرایط خاص در د اع ،کنار گذاشته شده و بر هر مسلمانی واجب میشود که به صتتحنهی جهتتاد علیتته متجتتاوزان و
کفّار ،شتا ته و بدون توجه به هر نوع وابستگی سیاسی ،کری ،اجتماعی و اقتصادی و تنها به منظور حف کیان اسالم،
از جان و مال و رزند خود نیز بگذرد .دعوت مکرر علما در بیانیهها برای اتحاد مستتلمیر و کنتتار گذاشتتتر اختال تتات
داخلی در مواجهه با هرگونه تهاجم خارجی ،حکایت از اهمیت مسألهی د اع در آییر و احکام اسالمی دارد ،زیرا آنچه
در اسالم برای مسلمیر در نظر گر ته شده ،چیزی جز عزّت و اعتالی همیشگی برای مسلمانان نیست.
مال احمد نراقی ،بر وجوص جهاد با روسها به عنوان اولویت مسلمیر تأکید دارد« :جهاد و مقاتله بتتا طایفتتهی روستتیه،
محل شبهه و نزاع نیست» (قائم مقام راهانی ،1380،ص .)339همچنیر «رساله جهادیه ناصری» که متعلتتق بتته حتتاجی
میرزا عسکری (امام جمعه مشهد) است ،در مورد وجوص جهاد و تاوای جهتتادی میباشتتد کتته در ایتتر زمتتان و بتترای
امنیت ایران نوشته شده است.

فتاوای علما و امنیت فرهنگی ایران
استعمار سعی میکرد با تأسیس راموشخانه و رستادن مبلغان مسیحی به ایران ،امنیت دینی ایران را از بیر ببرد ،لذا بتته
طرق مختل

سعی در تحری

و تخریب عقاید مردم داشت .بر ایر اساس ،علمای ایر دورهی تاریخی به مبارزه با ایر

جریانات پرداختند ،آنها حف امنیت رهنگی جامعه را مخالفت با راموشخانه میدانستند.
اهمیت مسائل مذهبی در ایران کمتر از ارزق سیاسی و اقتصادی آن نبود .بر ایر اساس ،مبلغان مستتیحی کتته بیشتتتر از
سوی انگلیس و در لباس تاجر و سیّاح به ایران میآمدند ،هد شان تبلیتتغ مستتیحیت بتتود (نتتوایی ،1369 ،ص .)409از
جمله مبلغان مسیحی دورهی قاجار ،هنری مارتیر 1بود که با برپایی مجالس وع و مشاجره با علمای شیعه ،بتته تبلیتتغ
مسیحیت میپرداخت (حائری ،1380 ،ص  .)516مبلغان مسیحی ،امنیت دینی و رهنگی ایران را هدف قرار داده بودند
و با عالیتهای عوام ریبانه مثل ساختر مدارس و یتیمخانه و ایراد سخنرانی ،مردم را تشویق به پذیرق دیر مسیحیت
1 Henry martin
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میکردند (همان ،ص .)512علمای ایر دوره با نوشتر کتاص ،صدور توا و سخنرانی به مقابله با ایر اقدامات پرداختند.
از جمله مهمتریر نوشتههای موجود میتوان به «حجه االسالم» (برهانالمله) از مالعلی نوری« ،اعجاز قتترآن» نوشتتتهی
میرزا ابوالقاسم قمی« ،ارشاد المضلیر تتی اثبتتات النبتتوه و مفتتتاح النبتتوه» اثتتر محمدروتتا همتتدانی« ،ستتی االمتته» اثتتر
مالاحمدنراقی« ،الرد علی القادری» اثر عالمه محمدباقر بهبهانی و  ...اشاره کرد (مدرس تبریزی ،1374 ،ج ،6ص.)246

فتاوای علما و امنیت اقتصادی ایران
در هجدهم جمادیالثانی 1289ق ،قراردادی در تهران میان ناصرالدیر شتتاه و یتتک یهتتودی انگلیستتی بتته نتتام «بتتارون
جولیوس دورویتر» بسته شد .در صورت اجرای ایر قرارداد ،تستتلط کامتتل اقتصتتادی و بته دنبتتال آن ،تستتلط سیاستتی
انگلستان بر سرتاسر ایران برقرار میشد و در واقم میتوان از آن به عنوان کودتای اقتصادی نام برد ،چتترا کتته ثتتروت و
منابم طبیعی و اقتصادی مملکت بهطور کامل در اختیار سرمایهدار خارجی قرار میگر ت .نقتتش اصتتلی ایتتر امتیتتاز را
میرزا حسیرخان سپهساالر و ملکمخان ایفا میکردند.
به موجب امتیاز رویتر ،حق احداث راهآهر و تراستتوا ،بهرهبتترداری از کلیتتهی معتتادن و منتتابم بتته جتتز طتتال و نقتتره و
سنگهای قیمتی و نیز بهرهبرداری از جنگلها و احداث قنوات و کانالهای آبیاری اراوی به متتدت  70ستتال و ادارهی
گمرکات و حق صدور همه نوع محصوالت به ایران به مدت  25سال ،به رویتر واگذار میگردید.
خبر امتیاز رویتر در سراسر ایران منتشر شد و عمالً استقالل سیاسی -اقتصتتادی ایتتران از دستتت ر تتت .در داختتل نیتتز
مخالفتهای شدیدی با ایر امتیاز شد که رهبری مخالفیر را مرحوم «مالعلی کنی» بتته عهتتده داشتتت و بتتا اعتراوتتات
همهجانبه ،ایر امتیاز لغو شد و سرانجام ناصرالدیر شاه ،سپهساالر را برکنار کرد و رویتر بار دیگر در برابر اقتدار علمتتا
شکست خورد.
مسألهی دیگری که امنیت اقتصادی ایران را به خطر انداخت ،قتترارداد «رژی» بتتود .در تابستتتان 1306ق (1267ق) در
آخریر سفر ناصرالدیر شاه به رنگ به همراه امیرالسلطان ،آنها با شخصی به نام «تالبوت» که پی بتته کیستتهی ختتالی
شاه ایران برده بود ،آشنا شدند .تالبوت به شاه ایران پیشنهاد امتیاز انحصاری خرید و روق و تهیه توتتتون و تنبتتاکو را
در سراسر قلمرو ایران به مدت  50سال داد و شاه ایران با توجه به کیسهی خالیاق ،به همراه امیرالسطان ،با دریا تتت
مبلغی به ایر قرارداد روایت داد و استعمار بار دیگر سلطهی اقتصادی خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
به موجب ایر قرارداد ،شرکت انگلیسی تالبوت در مقابل امتیاز انحصاری مذکور ،موظ

شد کتته ستتاالنه مبلتتغ 15000

لیره انگلیسی و نیز یک چهارم سود ساالنهی خود را به دربار ایران پرداخت نماید .اولیر گروه مخالفتتان ایتتر قتترارداد،
علما و روحانیون بودند که ایر مسأله را بتتا قتتوانیر شتترع ،استتتقالل کشتتور و آزادی عمتتل و معیشتت ملتتت مختتال
میدانستند .دستهی دوم ،تجّار و بازرگانان بودند که بالطبم با ایر امتیاز متضمر وررهای زیادی میشتتدند کتته موجتتب
ورشکستگی آنها میشد .در ایر امتیازنامه ،تعهداتی گنجانده شده بود که عمتالً بتترای متتدت پنجتتاه ستتال استتتقالل و
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هویتی برای اقتصاد ایران و زارع ایرانی باقی نمیگذاشت (تیموری ،1378 ،ص.)50
سیدجمالالدیر اسدآبادی در نامهی خود به مرحوم میرزای شیرازی مینویسد« :تو رئیس رقهی شتتیعه هستتتی ،نایتتب
امام هستی ،اگر برای گر تر حق قیام کنی همه به پشتیبانی تو برخواهند خاست و اگر به جای خود بنشینی و به کمتتک
ملت برنخیزی ،طولی نخواهد کشید که مملکت اسالمی زیر اقتدار بیگانگان درمیآید .یتتک کلمتتهی تتتو ،ستتبب ایجتتاد
وحدت میشود که ایر بالهای محیط به مملکت را برطرف سازد و دیر اسالم را حف نموده جامعتهی دینتتی را نگتتاه
دارد .پس همه با توست و نزد خدا و مردم مسئول خواهی بود و یادآور شو در مبارزه بتتا شتتاه ،دولتتت عثمتتانی کمتتک
خواهد کرد» (رجبی ،1384 ،ج ،6ص.)76
در ایر برهه از زمان ،کشور با دو مشکل عمده و اساسی مواجه بود .اولیر مشکل ،حکّام داخل بتتود و دومتتیر مشتتکل،
بیگانگان بودند که هر دو مؤید بر ناامنی در جامعه بودند.
میرزای شیرازی نامههای زیادی به ناصرالدیر شاه نوشت که تأثیری نداشت .وی مینویسد« :نگذارید کارتتتان بتته آنجتتا
کشد که وقتی ملجأ شُدید و بخواهید دست توسل به دامر ملت بزنید ،ملت را دیگر دامنی نمانده باشد .هنوز تتتا وقتتت
است دولت را اگر حقیقت ر م ایر تنه و د م ایر وائله ممکر نیست ،به ملت واگذار کنید تا ملت خود در صددِ د تتم
ایر وائله برآید» (هیدجی ،1381 ،ص.)36
چون به پیامهای میرزای شیرازی پاسخ مثبتی داده نشد ،مرحوم میرزای شیرازی از مرحوم میرزای آشتیانی خواست بته
وکالت از سوی او ،ناصرالدیر شاه را مالقات کند و لغو امتیاز انحصار دخانیات را از وی بخواهد و خود ،تلگراف دوم
مرحوم شیرازی را به منزلهی اتمام حجت برای شاه مخابره کند .در ایر نامه ،بار دیگتتر مرحتتوم میتترزای شتتیرازی ایتتر
امتیاز را منا ی استقالل کشور دانست ،ولی شاه مجدداً جواص مثبتی ارائه نکرد و اینجا بود که بار دیگتتر قتتدرت علمتتا،
تاج و تخت را هدف قرار داد.
در تبریز ،اقتدار مجتهد بزرگ حاج میرزا جوادآقا و حضور مردم و تجّار ،موقعیت شاه را به لرزه درآورد و مردم دستتت
به قیام سراسری زدند و شاه از اوواع شهر تبریز آگاه و نگران شد .در اصفهان مخالفتتت متتردم بتته رهبتتری روحتتانیون
بزرگی مانند آقانجفی اصفهانی ،شیخ محمدعلی آقانجفی و آیتاهلل مالمحمدباقر شارکی و شماری از بازرگانان شتتروع
شد .در اجتماع بزرگ اصفهان ،آقانجفی و دیگر علما ،توتون و تنباکو را نجس و استتتعمال آن و معاملتته بتتا رنگیتتان را
حرام دانستند .در بازار و معابر ،قلیانها شکسته شد .ظلالسلطان حاکم اصفهان ،از ایر کار ناراحت شتتد و ستتعی کتترد
آرامش شهر را حف کند ولی دیگر دیر شده بود و ایده نداشت.
در مشهد ،علمای بزرگی مانند شیخ محمدتقی مجتهتتد بجنتتوردی و عتتدهای از تجّتار و بازرگانتتان و متتردم در مستتجد
گوهرشاد دست به قیام زدند .سرانجام صدور رمان تحریم استعمال دخانیات از سوی آیتاهلل میرزای شتتیرازی اعتتالم
شد .متر توا چنیر بود« :الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عت) است».
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داد در سرتاستتر
ایر توا در سرتاسر ایران منتشر شد و موقعیت شاه را متزلزل کرد و شاه آن استحکام اولیه را از دست .
ایران در قهوهخانهها ،خانهها و حتی در اندرون سلطنتی قلیانها را شکستند (همان ،ص.)53
حاجآقا نوراهلل نجفی اصفهانی یکی از علمای دورهی قاجار بود که از طریق تأسیس شرکت استالمی ،نتتاامنی اقتصتتادی
که از طرف بیگانگان ایجاد شده بود را به ایمنی اقتصادی تبدیل کرد .حاجآقتتا نتتوراهلل مینویستتد« :همتتیر اَعمتتالی کتته
اسمش را تجارت و صناعت کردهایم اسباص قر دولت میشود ،چراکه تجّار ما در واقم مزدور اجانب میباشند .»...
مطالب باال را حاجآقا نوراهلل زمانی ایراد کرد که استعمارگران در همهی کشورهای جهان سوم ،منابم زمینی آنهتتا را بتتا
نیروی کار ارزان از خود ایر کشورها تهیه و به کشور خودشان انتقال میدادنتتد و متتردم ایتتر ممالتک در قتتر بتته ستتر
میبردند .ایر مسأله در ایران قبل از قضیهی تنباکو ایجاد شده بود و ادامه داشت و زمینه را برای نتابودی اقتصتتاد ملتتی
راهم کرده بود؛ زمانی که انگلیسیها و روسها بازارهای ایران را پر از اجناس خودشان کرده بودند و بدون اینکه حق
گمرکی بپردازند سودهای کالنی نصیب آنها میشد و در واقتتم امنیتتت اقتصتتادی کشتتور را بتته مختتاطره میانداختنتتد.
حاجآقا نوراهلل ایر ناامنی را حس کرده بود ،لذا خود و برادرق در تکویر ،حرکت و استتتمرار شتترکت استتالمی نقتتش
اساسی را ایفا کردند .ایر شرکت به تجّار و کسبه هویت تجاری و کَسبی بخشید ،به آنها روحیهی تجتتارت بخشتتید و
تشکیالت آن در همهی شهرها و بعضی کشورهای ختتارجی ،شتتعباتی را دایتتر کتترد .لتتذا تأستتیس ایتتر شتترکت جتتزء
درخشانتریر حوادث ایر دوره است.
در سخنان حاجآقا نوراهلل آمده« :باید اسباص تجارت داخله را راهم آورد که از اول ،صادرات مملکت بتته قتتدر واردات
باشد» (همان ،ص .)15حاجآقا نوراهلل میگوید متتا نبایتتد قتتط واردکننتتده باشتتیم ،بلکتته بایتتد صتتادرکننده هتتم باشتیم.
صادرکننده که باشیم دنیا با نگاه دیگری به کشور ما نگاه خواهد کرد و تنها به کشوری عقبمانده نگاه نخواهد کرد.
حاجآقا نوراهلل باز مینویسد« :اشخاص نروند پولهای خودشان را در بانکهای خارجه از قرار صد و پتتنت بگذارنتتد و
در داخله پول نابود شود .باید طوری اطمینان داد تا رعایا به دولت قرض بدهند» (همان ،ص.)16
«اگر مسلمیر دارای ثروت و مکنت شوند و تجارت و زراعت و الحت آنها ترقی کند و قر و پریشتتانی آنهتتا ر تتم
شود ،البته در کمال خوبی میتوانند حف عَلَم اسالم را نمایند» (همان)« .امروز بر ملت ایرانیه و حتتوزهی استتالمیه الزم
و متحتّم است که در ر م احتیاج از خارجه ،به قدر مقدور و اندازهی میسور بکوشیم؛ یعنی لوازم زندگانی را از لباس و
رق و مبل و اسباصآالت و جنس خرازی از چاقو و مقراض و ویره تا آخریر درجهی امکان از امتعهی داخلهی خود
استعمال نماییم و تا در مملکت خود اگرچه به اوعاف قیمت و خشر باشد ،در بند ظرا ت نباشیم و از خارج ،تحتتریم
ایر اقتصاد ملکی و ملی را از کار بندیم و سرمایه و نفوم را به خارج نسپاریم» (همان ،ص.)17
«یکی از صنعتهای قدیمهی ایران ،نساجی است و اگر کارخانهی ریسمان و نساجی داشتیم ،قهراً ر م حاجت و مزیتتد
ثروت و ترقی مملکت میباشد و هم الحت که در واقم معدن معتبر ایران است و با ایر استعداد آص و ختتاک اگتتر از
روزیِ قانون علمی استخراج ایر معدن میشد ،اسباص هزارگونه ثروت میشد» (همان).
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حاجآقا نوراهلل ،حف منا م از تهدیدات استعمار را منوط به خودکفایی و ترقی مسلمیر میداند« .ر م احتیاج از ختتارج
باید بکنیم و ایر الزمهاق تأسیس شرکت و کارخانهی ریسمان و نسّاجی میباشد».
حاجآقا نوراهلل به خروج سرمایهی ایرانیها از کشور انتقاد میکند و میگوید« :اشخاص نروند پولهای خودشتان را در
بانکهای خارجه بگذارند ،ایر کار باعث میشود خارجیها با ایر پولها کار اقتصادی کنند و همان پول را به حکّام ما
قرض داده و امتیازات زیادی دریا ت کنند» (همان ،ص .)17لذا حاجآقا نوراهلل معتقد است باید کوشتتید ،تتتالق کتترد،
اعتماد داشت و اینکه ما میتوانیم و هد مان ساختر مملکت و آبادانی آن و بینیازی از ورص است.
علمای نج

از جمله آخوند خراسانی ،سیدمحمدکاظم یزدی ،آیتاهلل شتتربیانی ،آیتتتاهلل شتتریعت و آیتتتاهلل محتتدث

نوری ومر ارسال نامههایی از حاجآقا نوراهلل تقدیر کردند .همچنیر اقدامات ایر شرکت در محا ل و مطبوعات داخل
مثل ثریا ،حبلالمتیر و حکمت انعکاسهایی داشت و در مطبوعات خارجه مثل الهالل مصر از آن تقدیر شد.
حاجآقا نوراهلل جهت حف امنیت رهنگی جامعه اسالمی به خصوص ایران تالقهایی کرد .او با تأستتیس مری

خانتته

اسالمی موجب شد تا احکام اسالم و ارزقهای اسالمی در همهی زمینهها به خصوص در مورد وت مستتلمانان اجتترا
گردد ،چراکه در جامعه اسالمی آن روز ،مری

خانهای نبود .همچنیر عدهای الئیک یا اجنبی یا ورصزده ایرگونه امتتور

را مضحک تلقی میکردند و ایشان برای اینکه امنیت ارزقهای استتالمی حفت شتتود ،ایتتر کتتار را کتترد .در آن دوره،
حوزههای علمیهی زیادی وجود داشت ولکر ایر مدارس شکل و رم وربی داشتتتند و در صتتددِ از بتتیر بتتردن امنیتتت
رهنگی جامعه اسالمی بودند ،لذا حاجآقا نوراهلل تأسیس مدرسه اسالمی را جهت حف ارزقهتتای استتالمی و امنیتتت
رهنگی وروری دانست.
حاجآقا نوراهلل همزمان با آنکه به تحریم اقتصادی کاالهای خارجی میپرداخت ،به برچیدن نفوم مدارس بیگانه نیز نظر
داشت .در گرماگرم مشروطه ،ریبکاری انگلستان در حمایت از مشروطه را رسوا میساخت و بتته شتتدت بتته سیاستتت
بستنشینی در کنسولگری اجنبی میتاختتت .هشتتدار او بتته برختتی متحصتتنیر در ستتفارت انگلتتیس کتته ر تتم ظلتتم و
عدالتخواهی را از بیگانه خواستار شده بودند ،چنیر است« :حضرات متحصنیر ،اگر رأی و میتتل متتا را میخواهیتتد و
خیرخواه خود میدانید و اطاعت دارید ،از کنسولخانه بیرون بیایید و از هر جهت کمال اطمینان را داشته باشید و اگتتر
میل دارید هر که از شما صدایش بزرگتر و گندهتر است که مابیر شما ریاد کند ،ما با ایتتر طیت

کتتار نتتداریم ،ختتود

دانید ،اطاعت او کنید» (همان ،ص .)13از نظر حاجآقا نوراهلل پناه به بیگانه ،به منزلهی از دستتت دادن هویتتت مستتلمانی
است و آن ویرت و سربلندی که مسلمان باید داشته باشد با ایر عمل به بردگی او میانجامد.
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مرحوم حاجآقا نوراهلل ریشههای عقبماندگی ایران را در «رساله مقیم و مسا ر» در چند چیز خالصتته کتترده استتت کتته
عبارتند از:
 .1استعمار و بیگانگان؛
 .2نداشتر قوه حربیه قوی؛
 .3عدم اعتماد به نفس (چرا باید استعداد ما کمتر از آنها باشد) ،یعنی اینکه ما اعتماد به نفس نتتداریم و کتتر متتیکنیم
وربی در شکم مادر آن نون را یاد گر ته است .پس باید بیدار شد؛
 .4عدم اتحاد.
حاجآقا نوراهلل و برادرق آقانجفی برای اینکه مردم را تشویق به خرید تولیدات داخل کنند و سلطهی اقتصتتادی بیگانتته
را کامالً از بیر ببرند ،اعالمیهای که خود رهبری آن را به عهده داشتند با همراهی دیگر علما صادر نمودند که به شتترح
میل میباشد« :ایر خدّام شریعت مطهره با همراهی جناص رکرالملک ،متعهد و ملتزم شرعی شدهایم که مهما امکر بعد
مالک تخل

ننماییم.

عالً پنت قره است:
اوالً ،قبالهجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد باید روی کاوذ ایران بدون آهار نوشته شود .اگتتر بتتر کاوتتذهای دیگتتر،
نویسنده مُهر ننموده و اعتراف نمینویسیم ،قباله و حکمی هم که روی کاوذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از ایر
قرارداد باشد ،امضاء نمینماییم .حرام نیست کاوذ ویرایرانی و کسی را مانم نمیشویم ،ما به ایر روق متعهدیم.
ثانیاً ،کفر اموات اگر ویر از کرباس و پارچهی اردستانی یا پارچههای دیگر ایرانی باشد ،متعهد شدهایم بر آن میّتت ،متتا
نماز نخوانیم .دیگری را برای اقامهی صلوه بر آن میّت بخواهند ،ما را معاف دارند.
ثالثاً ،ملبوس مردانهی جدید که از ایر تاریخ به بعد دوخته و پوشیده میشود ،قرار دادیم مهما امکر هر چه بدلی آن در
ایران یا ت میشود ،لباس خودمان را از آن منسوج نماییم و منسوج ویرایرانتتی را نپوشتتیم .احتیتتاط نمتتیکنیم و حتترام
نمیدانیم لباسهای ویرایران را ،اما ما ملتزم شدهایم حتیالمقدور بعد از ایتتر تتتاریخ ،ملبتتوس ختتود را از نستتت ایتتران
بنماییم .تابعیر ما نیز کذلک و متخل

توقم احترام از ما نداشته باشند .آنچه از سابق پوشیده داریتتم و دوختتته ،ممنتتوع

نیست استعمال آن.
رابعاً ،میهمانیها بعد ملک ولو عیانی باشد ،چه عامّه و چه خاصه ،باید مختصر باشد؛ یک پلتو و یتتک ختتورق و یتتک
ا شره .اگر زاید بر ایر کسی تکل

دهد ،ما را به محضر خود وعتتده نگیتترد .خودمتتان نیتتز بتته همتتیر روق میهمتتانی

مینماییم .هرچه کمتر و مختصرتر از ایر تکل

کردند موجب مزید امتنان ما خواهد بود.
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علمای مشروطه و امنیت سیاسی ایران
شیخ ضلاهلل ،سلطنت را قوهی اجرایی احکام اسالم میداند (ترکمان ،1378 ،ج ،1ص  .)110مباحث مرحوم نائینی در
«تنبیه االمه و تنزیه المله» حاکی از ایر است که بحث نظارت قها بر مجلس ،براساس والیت قهاست .نایینی در کتاص
خود با اشاره به ثبوت نیابت عامهی قها در عصر ویبت و در رض عتتدم ثبتتوت آن ،قطعیتتت والیتتت آنهتتا در امتتور
حسبیه را مطرح میکند و یکی از مصادیق آن را حف و نظم ممالک اسالمیه میداند .سپس بتته ستتلطنت جتتائره اشتتاره
کرده و معتقد است در صورتی که ر م ید از سلطنت جائره و واصبه ممکر نباشد ،محدود کردن تصر ات آن از طریق
هیئت نظارتکنندهی قها واجب است .ایر نوع سلطنت جائرهی محدودشده را نوع دوم سلطنت جائر ،نامیده و عنوان
«سلطنت مشروطه» را برای آن میپذیرند و تصر ات ایر نحوهی ثانیه از سلطنت را با امن قها براساس والیتی که آنها
دارند ،مشروع میدانند.
«تصر ات نحوهی ثانیه ،همان تصر ات والیتیه است که والیت در آنها ،چنانچه بیان نمودیم ،برای اهلش شرعاً ثابت و
با عدم اهلیت متصدی  ...با صدور امن عمر له والیه االمن ،لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اوتصاص و ظلتتم بتته
مقام امامت و والیت هم به وسیلهی امن مذکور ،خارج تواند شد».
تأیید مشروطیت توسط آخوند خراسانی با تکیه بر تنفیذ قوانیر مجلس توسط قها ،حاکی از والیتتت قهتتا و لتتزوم امن
آنها برای اجرای قوانیر است .آخوند خراسانی بتتتاالتریر متتتجتهد شتتتیعه استتت کتتته از متتتووم «مترجتتتم دیتتتنی»
سرسختانه از مشروطیت ایران د اع کرد .او برای ایر موومگیری سیاسی و مهم ختتود ،البتتته دلیتتل شتترعی -اجتهتتادی
داشت و به همیر دلیل ،دیدگاه سیاسی خود را در قالب مذهب « تتوا» ارائته میکرد .آخونتتد خراستتانی در حمایتتت از
«اساس مشروطیت» توای دینی مهمی صادر کرد کتتته از حتتتیث ریختشناستتی و ترکیتتب واژگتتانی ،تتتوای میتترزای
شیرازی برای تحریم تنباکو را تداعی میکرد و شاید هم به قصد همیر تداعی ،در همان قالب ارائه شتتده استتت .استتناد
تتاریخی ،تتوای آختوند خراسانی و همراهان او را چنیر گزارق کردهاند« :همراهی با مخالفیر اساس مشروطیت ،هر
کته باشد ولو با تعرض بر مسلمانان ،حامیان ایر اساس قویم ،محاربتته بتتا امتتام عصتتر(عت) استتت» .آخونتتد خراستتانی
متعاقب توای وق که خصلت تحریمی و ستلبی دارد ،تتوای ایتجابی و مهمتتری نیتتز دربتتارهی تشتتویق شتتیعیان بتته
حمایت از مشروطه ،صادر کرد و هرگونه مبارزه برای استحکام مشروطیت را وجهی شتترعی و تکلیفتتی الهتتی معر تتی
کرد« :به عموم ملت ،حکم خدا را اعالم میداریم .الیوم ،همت در ر م ایر سفّاک جبّار و د اع از نفتتوس و اعتتتراض و
امتوال مستلمیر ،از اَهتم واجتبات و دادن متالیات بته گماشتگان او ،از اعظم محرمات و بذل و جهتتد در استتتحکام و
استقرار مشروطیت به منزلهی جهاد در رکاص امام زمان(ارواحنا داه) و سرِ مویی مخالفت و مسامحه به منزلهی خذالن
و محاربه با آن حضرت(صلوات اهلل و سالمه علیه) است» (کسروی تبریزی ،1370 ،ص.)615
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روشر است که اتخام دیدگاه قاهتی -اعتقادی وق ،بر مبانی استداللی ویژهای استوار است که درک آنهتتا چشتتمانداز
نظری مؤثری در هم اندیشهها و مواوم آخوند ختراستانی بته وجود متیآورد .تبارشناستتی آرای اجتهتتادی -سیاستتی
آخوند ،آشکارا نشان میدهد که ایر مجتهد بزرگ شیعه دقیقاً در راستای مکتب شیخ انصتتاری قتترار دارد و بتته لحتتا
اسلوص استداللی -قاهتی ،بر دستگاه قه کری شیخ انصاری تکیه دارد.
همچنیر حکم آخوند خراسانی و مالعبداهلل مازندرانی به ساد مسلک سیاسی تقیزاده و حکم به اخراج وی از مجلس
بهروم اینکه او نمایندهی منتخب مردم بود نیز حاکی از پذیرق حق دخالت قیه ،وق مراتب ظاهری قانونی است کتته
تنها براساس اعتقاد به والیت قیه قابل پذیرق است.
یا شیخ ضلاهلل نوری ،ساختار سیاسی حاکم بر ایران را وابسته به بیگانگتتان میدانستتت و تتتالق او ،اصتتالح ستتاختار
سیاسی و رهنگی جامعه بود .از اختالفهای عمده میان دو جناح مذهبیها و مشروطهخواهان ،مسألهی تدویر قتتانون
بود و دو گروه از دو دیدگاه با قانون اساسی برخورد داشتند .لذا شیخ ضتتلاهلل ،قتتانون مشتتروطه را وارداتتتی و باعتتث
تهدید امنیت سیاسی جامعهی ایران میدانست.
شیخ ضلاهلل نوشت« :موارد موووع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابتتداً حر تتی نیستتت ،بلکتته احتتدی نمیتوانتتد
موووع را انکار کند و موقوف داشتر بعضی بدعتها الزم است .اصالح امور مملکتی از قبیل مالیتته و عدلیتته و ستتایر
ادارات الزم است که تماماً محدود شود .اگر ما بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و
حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزراء تعییر نمتتاییم ،محققتاً قتتانون اساستتی داخلتتی و نظامنامتته و دستتتورالعملها
میخواهیم».
ایر اندیشه شیخ ضلاهلل تا حدِ اجرای قانون شریعت ،ومر ترتیب مواد جدیدِ مورد نیاز براساس همان قتتوانیر متتورد
پسند و حمایت روحانیان و علمای دیر ،پیش ر ت و پس از تشکیل مجلس نیز ایر اختیتتارات در همتتان محتتدوده بتته
نمایندگان داده شد .پس شیخ ضلاهلل هیچگونه مخالفتی با قانون نداشت .وقتی علمتتا متوجتته شتتدند کتته الئیکهتتا در
صددند که قانونی ویر از قرآن و حدیث و شریعت را مورد استفاده قرار دهند ،به مخالفت برخاستند .شتتیخ ضتتلاهلل از
ابتدا با هر نوع اولویتهای اندیشهی ورصگرایانهی مشروطهخواهان به مخالفت برخاست (انصاری ،1369 ،ص.)56
« نظامنامه اساسی و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها مر الشرعیات به موا قت با شریعت شیخ ضلاهلل مینویسد« :استتاس
قانون مشروطه ،لباسی است به قامت رنگستان دوخته که اکثر و اولب ،طبیعی مذهب و خارج از قانون الهتتی و کتتتاص
آسمانی هستند .هویداست که رقه رنگان که سپاس دیر و آییر ندارند ،قهراً و بالضتتروره نتتاگزیر از تأستتیس قتتانونی
خواهند بود که اساس مملکتداری و سیاستگذاری و تنظیمات ملکیه و انتظامات کلیه و حف حقوق و نفوسشتتان در
تحت آن قانون و مربوط بدان اساس باشد والّا زندگی صورت نبندد ،بلکه مجبور از مشروطیت نیز خواهد بود؛ چرا که
قانونشان دایر به احکام الهی و تبلیغ شخصی مقدس رسالت ،پناهی نیست که مصون از نواقص باشد .بدیهی استتت بتته
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استعداد و استبداد اشخاص هم که هر یک را از احتمال خطا است نیز مملکتتت درستتت نخواهتتد شتتد .پتتس ناچتتار از
مشاوره و مشروطه خواهد بود  ...که قانون مجعوله و موووعات مفرووه آنهاست  ...ولی ما اسالمیان که کتابی داریم
آسمانی و پیغمبری عقل اول ،چگونه متابعت مشروطهطلبان پاریس و انگلیس نماییم».
شیخ ضلاهلل ،سعادت جامعه را در داشتر قانونی که نشأتگر ته از اسالم میباشد ،میداند و هر قانونی مغایر با شتترع
در مملکت اسالمی ووم شود باعث میشود که مردم شورق کنند .وقتی قتتانون رنگیتتان مکتتتوص شتتود ،مشتتروعیت
حکومت و امنیت از بیر خواهد ر ت.

نتیجهگیری
ایر نکته که علمای شیعه در طول تاریخ با آن والیتی که داشتند همواره ملجأ و پناهگاه مردم بودند ،مورد اجمتتاع نظتتر
است و بر اینکه آنها همیشه در د اع از دیر و حف اسالم و سرزمیر تالق میکردند نیز تاریخ گواه است .امتتا نظتتام
سیاسی باید با تالق جهت تحصیل «حیات طیبه» و دوری گزینی از «حیات سیئه» ،امنیت را به عنوان ویژگی ایر نتتوع
زندگی مثالی قرآنی ،تحصیل نماید و به احیاء دیر و حاکم ساختر شعائر و قوانیر الهی و اقامهی حدود و حف کشور
بپردازد.
 نفی والیت طاووت و دادن جایگاه و مرتبهی عالیه به امامت و رهبری به عنوان اُسوهی ایمانی و الهی در روی زمتتیرو پیروی از آن به عنوان رمز و محور اتحاد ،وحدت و اُلفت جامعه و عدم آسیبپذیری از تفرقه و روپاشی آن؛ چنتتیر
امامت و رهبری ،امنیتآور و مُنادی سکینه و طمأنینهی سیاسی و اجتماعی استتت و بتتا ایجتتاد وحتتدت و یکپتتارچگی،
خوف امت و مسلمانان را به آرامش و امنیت بدل میکند.
امامت و رهبری در صورتی امنیتآور است که زمامداری ،صالح و به دور از اختالفنظرها و جدای از عوامل تفرقتته و
تبعی

و در مسیر حیات طیبه و حسنه ،امت را در یک محور بنیادیر گرد آورده و متحد سازد.

 پرهیز نظام سیاسی از بیایمانی ،خودکامگی ،استبداد ،ظلم و تعدی ،استکبار و کبرورزی ،خود بزرگبینتتی ،احتجتتاصاز مردم ،گرایش به پذیرق تملق ،اعمال خشونت و سختگیری و عدم تخفی

به مردم و دریغ از مساعدت نسبت بتته

آنها.
 توجه نظام سیاسی به رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت و وصول به تعامل صحیح بیر حکومتتت و متتردم و نیتتزکسب روایت عامه که همان مشروعیت و مقبولیت است .اِعمال حکومت عادالنه و حقمدارانه بتتا رویتتهی مالیمتتت و
مالطفتجویانتته و مشتتورت و مشتتارکتطلبانه ،همتتراه بتتا اِعمتتال تستتامح و تستتاهلِ الزم و اتصتتاف بتته خصیصتتهی
انتقادپذیری ،توجه به صحت وجدان جمعی و قضاوت ا کار عمومی ،تالق در جهت جتتذص قلتتوص متتردم و اُنتتس و
اُلفت و اتحاد و همدلی با آنان بهویژه با تودههای مردم و مظلومیر و طبقات رودست جامعه کتته همتتهی ایرهتتا بتترای
جامعه ،امنیتساز هستند.
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