
 مرجعیت اقتدارقیام تنباکو و 

 *نیابدریزىعدرالكریمپاک والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

جنیا   ،لغو امتیاز تنبیاکو توسیط مرجیع عالیقیدر جهیان تشییعاردیبهشت، مصادف با روز  24
بیه اییران و عیالم  ،ههای زرین تاریخ خدمات مرجعیت شیع میرزای شیرازی بزرگ و یکی از ورق

جایگیاهی  ،سیاسییی در طوط تاریخ مرجعیت شیعه در تحیوالت مهیم اجتمیاعی  است. اسالم
نشین را تضیمین کیرده اسیت.  برانگیز داشته و استقالط و عزت کشورهای شیعه مقتدرانه و تحسین

 یکی از برکات مقیام واالی مرجعییت اسیت. ،پاسداری از استقالط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
های شیعه داشته است. ریشه این  آثار فراوانی در ملت ،ناپذیری مراجع ستیزی و سلطه روحیه ظلم

م بیا أآن در طوط دوران غیبت، اخال  تو یو بقا نیابت از امام زمان اررتمساعزت و اقتدار به 
با میردم  به ارتباط تنگاتنگنیز ناپذیری آنان و  ستیزی و سلطه عمل، پیوند عمی  الهی، روحیه ظلم

   .پردازیم گردد. در این فرصت به نکاتی در این رابطه می بر می

 برکات مرجعيت 

شیورهای اسیالمی کت و روحانیت شیعه در استقالط یاز برکات این جایگاه مقدس، نقش مرجع
در زمان ناصرالدین شیاه، فتیوای مییرزای شییرازی در  است. قیام مالعلی کنی علیه قرارداد رویتر

هیا در کشیور عیراق،  اکو، نقش میرزا محمدتقی شییرازی در مقابیل سیلطه انگلیسییماجرای تنب
در نجیات کشیور اییران از  الله کاشانی در جریان نهضت ملی، نقش امام خمینی اقدامات آیت

اللیه  تسلطه بیگانگان و امروزه نقش مقام معظم رهبری در مقابل استکبار جهانی و مقاومیت آیی
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 .ی از این حقیقت انکارناپذیر استیها عراق، نمونه سیستانی در
های نقیش مرجعییت در حفیظ اسیتقالط و منیافع ملیی در جامعیه اسیالمی،  از بارزترین نمونه

العظمیی  الله تمدیریت حوادث کشور عراق و حفظ استقالط آن توسط مرجع بزرگوار حضرت آی
 مبیارزه بیا داعیش والله العظمی سیسیتانی در  تبعیت مردم عراق از حضرت آیت. سیستانی است

در حیالی کیه داعیش  ؛از این کشور شد منجر به شکست و نابودی داعش ،پیروی از حکم جهاد
ها بیود. بنیابراین در هیر  نشانده آن های استکباری جهان و عوامل دست مورد حمایت همه قدرت

ن آ ،کشوری که مرجعیت شیعه قدرت و نفوذ داشته باشد و مردم هیم در پییروی کوتیاهی نکننید
کشور در حفظ استقالط و پاسداری از منافع ملی خود موف  خواهد بود. در این باره حتیی احمید 

در  1ترین میالفان دین و روحانیت زبیان بیه اعتیراف گشیوده اسیت. کسروی، یکی از سرسیت
حضور روحانیون و مراجع به عنوان پیشتازان مبارزه بیا اسیتبداد و  ،ها حقیقت رمز پیروزی این قیام

بیا  نیییها با مصائب و معیشت مردم بود. امیام خم عمار در دط جامعه و برخورد نزدیک آناست
 د  یفرما وه مراجع شیعه میکل از اقدام با شیتجل

لیی یخ .ردنیدک حت و به حفظ آرامش دعوت مییشه علما و زعمای اسالم، ملت را نصیهم
شیان بیا یشیته اسیت. ارازی نگذیرزا محمد حسن شیمرحوم حاج م ،رزای بزرگیاز زمان م

ه نظرشان آرامش کن حالی یر بود و در سامره اقامت داشت، در عکعقل بزرگ متف یکه کنیا
ش آمده است و شاه جائر یان اسالم خطر پکیردند برای کن وقتی مالحظه کل د؛و اصالح بو
 ییکه در کیرمیرد ین پییا ؛ن ببردیمپانی خارجی، اسالم را از بکله یخواهد به وس آن روز می

ناهیار شید سیلطان مسیتبد را  ،شیتر دورش نبیودیصد نفر طلبیه بینشسته و س کوهکشهر 
رات سیوء و یداد و با تعب توبات او هم محفوظ است. آن سلطان گوش نمیکند. مکحت ینص
 ییکه آن عالم بزرگ مجبیور شید کی یرو شد تا آنجا به ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ رو بی

 ،رزای مجاهیدییز مرهیون فتیوای میین برگردد. استقالط عراق نرایه استقالط اکد یلمه بگوک
 کن رفته بود... تمام ممالیعراق از ب ،شان نبودیرازی است. اگر ایرزا محمدتقی شیمرحوم م
اسالمی را حفظ  که تا به حاط استقالط ممالکند یها نیفه هستند. این طایمرهون ا ،اسالمی

انید.  ردهکیش را خیاموش کحت خود، مردم سرینصشه با یه همکر هستند ین ذخایاند. ا ردهک
 .ننیدک وشش مییکان کنند اسالم در معرض خطر است، تا حد امیه ببکن حاط روزی یدر ع
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ناهیار  ،با فرستادن اشییا  شید َفِبهیا؛ و اگیر نشید ،اگر با نشر مطالب شد، با گفتگو شد
   1نند.کام یهستند ق

 شود   سائل مهم سیاسی ذکر میدر اینجا دو نمونه از برکات مقام مرجعیت در م
 الف. حاج مالعلی کنی و نجات ایران 

مرجیع  ،اقدام باشیکوه حیاج مالعلیی کنیی ،ترین نقش مرجعیت در تاریخ ایران ای از مهم نمونه
ق.  1289الثیانی  بزرگ عصر قاجار در رابطه با قرارداد ننگین رویتر است. در هیجیدهم جمیادی

دار انگلیسیی ی بیه امضیا   نماینده بارون ژولیوس دورویتر ی سرمایه قراردادی میان ناصرالدین شاه و
تسیلط  ، انگلستان از نظر اقتصادی و سیاسیی بیه طیور کامیل بیر اییرانرسید که در صورت اجرا

هیایی   داد، از نمونیه  این امتیاز که کشور را در اندک زمانی تحت استعمار بریتانیا قرار می یافت. می
ا کودتای اقتصادی نامید. کارگردان اصلی و بانیان پشت پرده در اعطای امتیاز، توان آن ر بود که می

کشور را بیه سراشییبی  ،باوری و مطامع شیصی خردی بودند که به موجب غر   دو روشنفکر بی
ن خیان سپهسیاالر )مشییرالدوله( و مییرزا یمییرزا حسی ،هالکت و سقوط کشاندند. این دو خائن

ودند که با اخذ رشوه کالن، زمینه اعطای تمیام ثیروت و منیابع طبیعیی و الدوله ب  ملکم خان ناظم
 دار خارجی فراهم کردند.  اقتصادی کشور را به یک سرمایه

بیر حی   افیزون آهن از دریای خزر تا خلییج فیارس به موجب این قرارداد امضا شده، تبسیس راه
بیرداری از همیه معیادن از  بهیرهآهن شیهری،  های واقع در مسیر، دایر کردن راه  زمینهمه تصرف 

و وصوط  کشورهای ملی در سراسر   برداری از جنگل  جمله زغاط سنگ، نفت و آهن و ُسر ، بهره
لیرد »منابع ثروت ملی اییران بیه رویتیر واگیذار شید. عبارتی همه انحصاری حقوق گمرکی و به 

د منتشر گردید، نفس اروپا از ی که متن این قرارداتوق»کند    این امتیاز را هنین توصیف می« کرزن
المللی هنین امری سیابقه نداشیت کیه   زیرا تا آخر تاریخ در صحنه معامالت بین ؛حیرت بند آمد

منابع طبیعی و پیولی و اقتصیادی کشیورش را همه های زمینی، زیرزمینی و   پادشاهی تمام ثروت
 2«.باشددار خارجی گذاشته   در اختیار یک سرمایه ،سان مفت و دربست بدین

حاج مالعلی کنی با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر، افکار عمومی مردم را در جهیت لغیو امتییاز 
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آمیز و کوبنده او به شاه، سند زنیده تیزبینیی و آگیاهی آن مرجیع شییعه   هدایت کرد. نامه اعتراض
کنید.  و قدرت تشییص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر همگیان روشین میی است

سییل  شید.پایتییت بیه خییزش و حرکیت میردم سیبب نفوذ کالم و اقتدار مردمی حاجی کنی، 
از  ،خروشان ملت، آماده عمل به دستور مرجیع شیجاع خیویش شیدند و بیرای انجیام تکلییف

حسیین خیان  گونه جانفشانی و مجاهدت درییغ نورزیدنید. لغیو امتییاز و برکنیاری محمید هیچ
ای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بیدان حید کیه   واستهدو خ ،سپهساالر از صدراعظمی

پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا و به محی  پییاده شیدن از کشیتی و ورود بیه بنیدر 
بیه  نید وکنندگان درباری، بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گزارش داد انزلی، استقباط

پیا  همراه شما وارد تهران شیود، شیورش عظیمیی در پایتییت بیر او فهماندند که اگر صدراعظم
سپهساالر را از مقام صیدراعظمی عیزط کیرد و خیود رهسیپار تهیران  ،شاهاز این رو خواهد شد. 

ق. بطالن قرارداد به طور رسمی اعالن شید و سیرانجام  1290سپس در دهه آخر رمضان  .گردید
شناس جامیه عمیل   ایت و حضور مردم وظیفهحاج مالعلی کنی و حم ،گ شیعهرتالش مرجع بز

پوشید و ورقی زرین بر تاریخ پرافتیار مرجعیت شیعه و پیوند امیت بیا روحانییت افیزوده شید و 
  1آشکار کرد.اقتدار علمای متعهد را 

 ب. فتوای انقالبی ميرزای دوم 

سیاسیی  محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم یا مییرزای کوهیک، از مراجیع تقلیید و رهبیر
تیرین اقیدامات  طلبی عراق در قرن سیزدهم و ههاردهم قمری است. از معیروف نهضت استقالط

هاسیت. ایشیان در فتیوایش  این مرجع انقالبی، صدور فتوا با مضمون وجو  نبیرد بیا انگلیسیی
 نوشت  

. من برای استقالط عراق، فرزند و کلیه کسانی را که در نزدم عزیز و گرامی بودند، فدا کیردم
اما شما! هنانچه انگلسیتان  ؛فدا کنم ،ام که جان خود را که همه دارایی من است اینک آماده

تان اصرار دارد و به جنگ و مقابله با شما برخاسته است، واجب اسیت بیا  بر غصب حقوق
 تمام قدرت از خود دفاع کنید و تن در دادن و تسلیم شدن در مقابل آنان حرام است. 
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این قیام به  1گرفت. ها جنگ سیتی در ه میرزای شیرازی، میان عشایر و انگلیسیپس از انتشار نام
ثیر مییرزا محمیدتقی بژه تیییو هنقش علما و روحیانیون بی ،معروف شد. محققان« العشرین  ثور»

هیه ایین قییام بیا  گیر 2اند. عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرده م.1920ی را در انقال  زشیرا
در کیربال ناتمیام مانید و بیه  3ق در هشیتاد سیالگی1338الحجه  ذی 13در رحلت میرزای دوم 

اما هزینه سنگینی بر انگلیس به عنوان اشغالگر کشیور عیراق تحمییل  4،اش نرسید اهداف اصلی
 5کرد.

 ميرزای شيرازی 

االوط  جمیادی 15رزا محمیود در یرازی فرزند میرزای شیمعروف به م ،نیید محمد حسن حسیس
بعید از  و ق 1281در سیاط وی راز متولید شید. یی علمی و معنوی در شییدر فضاق  1230ساط 

د. میرزا با انتقیاط حیوزه یدار گرد ت را عهدهیر مرجعیساط منصب خط 23خ انصاری، یرحلت ش
ن سامرا، در اتحیاد مسیلمانان گیام مهمیی برداشیت. ینش ع از شهر نجف به شهر سنییه تشیعلم

 ،نیهمدردی با محیروم و رییپذ ح  ،شی، شجاعتیو دوراند نییزبیزی، تیگر استیاخال  و ر
 های بارز این مرجع بزرگ بود.  از ویژگی

 82ق، در سین  1312انیت و فقاهیت، در سیاط یاسیت و دین پرهمدار علم و عمیل و میرد سیا
امیام نیار در  طوسیی حیرم کو در  نیدردکر مقدس او را به نجف حمل یکسالگی درگذشت و پ

 6ند.سپرد کبه خا علی

 مصداق نفی سبيل  ،قيام تنباکو

از نظر فقه اسالمی، امیری « سبیل قاعده نفی»سلطه دشمن بر جامعه اسالمی و مسلمانان، طب  
مسیلمانان و بیگانگیان در  گونه ارتباطی که باعیک افیزایش و گسیترش نفیوذ غییر نارواست و هر
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مین دخالیت کننید، ممنیوع تلقیی ای که آنان بتوانند در امیور مسیل گونه  به ؛جامعه اسالمی گردد
 شود. می

کنید.  گونه تسلط کافر بر مسیلمان را ممنیوع میی ای فقهی است که هر قاعده «َنْفِی َسبیل»قاعده 
َلن يْجَعَل َو »فرماید   خداوند می که سوره نساء استناد شده است 141برای اثبات این اصل، به آیه 
َلى اْلُمْؤِمِنيَن  ََ ُه ِلْلُاِفِريَن  راه تسلط قیرار  ،منانؤگاه برای کافران نسبت به م خداوند هیچ  َسِبي  الل 

   .«نداده است
مپیانی سیاختگی کشور ایران به کو در داخل و خارج کد و فروش توتون و تنبایاز خریواگذاری امت

ازی ظالمانه بود. طیرف اصیلی یی از مصادی  بارز تسلط کفار به کیان مسلمین و امتیک ،«رژی»
« میاژور تیالبوت»و شیصی به نام  «رژی»مپانی که در پوشش کس بود یدولت انگل ،دادن قراریا

و کد و فیروش تنبیاییشیت و زرع و خرکار کبه  ،رانیپنجم مردم ا یکمیفی شده بود. در آن زمان 
س یران به انگلیپنجم مردم ا یکات یبه منزله واگذاری ح  ح ،ازین امتیمشغوط بودند و واگذاری ا

 بود.
ها و  ها برای استیدام و وارد کردن افراد مسلح، تحت نظر گرفتن تمامی راه  دادن به انگلیسیاجازه 

یتین قیرارداد ننگیییا کز و دردنیایانگ مدهای فاجعهیاپبازرسی تمامی کاالها، گویای  بیار  ن و ذل 
ی یپیاردن دختیران و زنیان فاسید و برکها با وارد  یسیه در هنگام اجرای آن، انگلکژه آنیو هب است؛

واگیذاری  واقیعدر  کوشیدند تا باورهای میردم را متزلیزط کننید. میز، یست جلسات و مراسم عفت
دتی بیر مرزهیای ییفرهنگیی و عق ای هجمیه هکبل ؛وابستگی اقتصادی نبود یکو فقط کاز تنبایامت

یی، ین حادثیه تیارییتوجیه بیه همیه جوانیب ا بیود.ران اسالمی یت و خداباوری ایمان و معنویا
ران بیر میال ییه ملیت اییزدهم علیهای از قبل طراحی شده استعمار را در قیرن سی ها و نقشه توطئه

 سازد. می
راز بود. رهبر آنیان روحیانی برجسیته و یام مردم شیاز استعماری، قین امتیاواکنش نسبت به ن یاول

نجیر شان و شیهادت برخیی از میردم مید ایام به تبعیه آن قکری بود یمجاهد نستوه، مرحوم فاط اس
زی به پا خاسته و با تلگیراف تنیدی بیه یالله مجتهد تبر یت ز مردم مسلمان به رهبری آیشد. در تبر

روی از حیاج ییس نمودند. مردم خراسان به پکن شاه قاجار، اعتراض و خشم خود را منعیناصرالد
ه ییعل ،ارییگیر عالمیان آن دیدی و دیب مجتهد شهید حبیالله س تخ محمدتقی بجنوردی و آییش

ردنید. میردم کری یبیه مشیهد جلیوگ «رژی»مپیانی کو شورش نموده و از ورود افیراد کاز تنبایامت
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ه شیاه و یین، علیرالیدیی و آقیا منکاللیه محمید بیاقر فشیار تالله آقیا نجفیی و آیی تاصفهان را آی
 الله نیوری خ فضلیالله ش تانی و آییرزا حسن آشتیالله م  تدر تهران آی ج نمودند.یاستعمارگران بس

و بیا  نیدزش مردمی را بیه دسیت گرفتیرازی بودند ی رهبری خیرزای شیه از شاگردان برجسته مکی 
 ردند.که شاه و همدستانش آغاز یای عل رازی، هجوم گستردهیرزای شیهای م اشاره

اعتیراض خیود را نسیبت بیه ان جهان در سیامرا در دو نوبیت یعیمرجع بزرگ شمیرزای شیرازی، 
ن شاه اعالم نمود و با شمردن مفاسد یبا تلگراف به ناصرالدو به عامل بیگانه، واگذاری امتیاز تنباک

ز و یسیت گانگیان اسیالمیازات، از او خواست به جیای اعتمیاد بیه بیگونه امت نین ایمدهای ننگیاو پ
ان نفروشید. وی ییشور را بیه خارجکند و که کیران، به مردم مسلمان تیخورده ملت ا دشمنان قسم

ن قیرارداد طیی ییآور ا ران نسبت به فرجام ذلیتیار دولت مردان اکر افیالزم را در تنو های تمام راه
 1رد.کافت نیگونه پاسخ مثبتی در چیماط تبسف هکرد، ولی با ک

 ساز  فتوای حماسه

ت و بیا ییروی مقتیدر مرجعییبیه نپس از آنکه پاسخ مثبتی از شاه دریافت نکرد، میرزای شیرازی 
ی شیعه، از جملیه هفتوای جاودانه خود را با توجه به مبانی اعتقادی و فقت و فضل پروردگار، یعنا

و ِبیَای  کاستعماط توتون و تنبا ،ومیالبسم الله الرحمن الرحیم. » گونه نگاشت  نیقاعده نفی سبیل ا
ن فتیوای بیه ظیاهر سیاده و ییا 2.«ه اسیتیعل الله م محاربه با امام زمان صلواتکدر ح ،انکنحٍو 

زده را در آستانه سقوط قرار  م غفلتیرد و رژکل ین تبدیهای آشفته را به طوفانی سهمگ وتاه، موجک
ز از آن در امیان ییاش ن ه حتیی شیاه در خانیهکد یداد. امواج آن، هنان سنگرهای دشمن را درنورد

س اعتنیا کیچ یان را داد، هیین شاه در حرمسرای خود دستور آوردن قلیه ناصرالدکنماند. هنگامی 
د. امیام ییهیای سیلطنتی د انییسیتن قلکرون آمد، زنان را مشیغوط شیهون از اطاق خود ب رد وکن

 د یفرما می نییخم
حتی بستگان خود آن جائر هیم و حرمسیرای  ؛و حرام استکه تنباکسطر نوشت  کیشان یا

سیتند. در بعضیی جاهیا کهیا را ش انییب اثیر دادنید بیه آن فتیوا و قلییخود آن جائر هم ترت
ست دادند آن قیرارداد کدان آوردند و آتش زدند و شیدر م ،اد داشتیمت زیه قکی یوهاکتنبا

                                                           
 .209رازی ،   یرزای شیعه؛ شرح حاط میای نامدار شفقه. عبدالرحیم عقیقی بیشایشی؛ 1
 . 144. همان،   2
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 کیینج کیمیرد در رییروحانی پ یکه کدند یها د نیزی را ایهمچو ه کیو لغو شد قرارداد. 
]را[ نید و قیراردادی ک ام مییملت ق یکسد و ینو لمه میک کیدهی از دهات عراق )سامره( 

ن طیوری دارد ییقیدرت ا ییکزنید و  به هم می ،ا بوده استه یسین شاه جائر و انگلیه مابک
 1ت.یروحان

گشیتند.  ای میی و به دنبیاط راه هیاره نداپو افتادکبعد از صدور فتوا، شاه و عوامل استعمارگران به ت
د یه از طرف دربار به علما سودی نبیشییشنهاد رشوه و هدیار و پیدهای بسیجلسات متعدد و تهد

ت میؤمن بیا اجتمیاع در ییرد. بیاالخره جمعکید وادار نیرفتن فتوای مرجع تقلده گیو آنان را به ناد
رانیدازی یای در اثیر ت رد و عیدهکیت کیمسجد بزرگ بازار تهران )مسجد امام( به طرف دربیار حر

و و توتیون کد و فروش تنبیایسته شد و استعماط و خرکها ش انیقل دند.یبه شهادت رس ،عوامل شاه
دولت ناصری را وادار به لغیو  ،رانیش از حد ملت مسلمان ایاد و فشار بزی افتیآم به وضع میاطره

س بیرای تسیلط بیر یب نقشه گسترده استعمارگران انگلیین ترتیرد. به اک «رژی»مپانی کقرارداد با 
ار کهای مسلمان بر همگیان آشی ت در نجات ملتیگر نقش مرجعیران، نقش بر آ  شد و بار دیا

 2.شد
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