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  رفتار سیاسی صاحب عروهدر اندیشه و  موجوب حفظ داراالسال
  

  alimir124@gmail.com  استادیار جامعه المصطفی العالمیۀ/  محمدعلی میرعلی
    اهللا علیهاحوزه علمیه و مدرس جامعه الزهراء سالم 3دانش آموخته سطح /  ییاعظم رضا
  2/9/1392 ـ پذیرش: 11/6/1392دریافت: 

  
اسالم در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حـوادث و رخـدادهاي   ی غرب جدید با جهان یرویارو :چکیده

... گـی، علمـی، نظـامی و   اعـم از تهـاجم فرهن  ، راالسـالم دااجتماعی ، هاي گوناگون سیاسیمتفاوت ناشی از آن در ساحت
حمالت کفـار و بیگانگـان شـوند.    اسالمی در برابر موج نظام هاي جدي به کیان مانع آسیبتا نشان دهند  مناسب واکنش

هـاي  یکی از عالمـان دینـی بـود کـه در زمـان خـویش در ایـن راسـتا تـالش         ، یزديییکاظم طباطبامحمدمرحوم سید
ضـمن  ادي، ن، با رویکرد تحلیلی و مطالعـه اسـ  نوشتار این .دبه منظور حفظ سرزمین اسالمی از خود نشان دا، ايجانبههمه

، ترین رفتارهاي سیاسی ایشـان مهم، به صاحب عروه درباره وجوب حفظ داراالسالمویژه ، بهفقهاي شیعهتبیین آراء فقهی 
  کند.است، اشاره میثیر این دیدگاه فقهی أتحت ت که عمدتاً

  ها: داراالسالم، صاحب عروه، حفظ نظام، رفتار سیاسی، فقه سیاسی شیعه.کلیدواژه
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۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی است که احکام و مسـائل خاصـی دارد. یکـی از مسـائل     » داراالسالم«

، حفـظ و  فقهـاي شـیعه  آمده است. در به مثابه قاعده فقهی کهاست » وجوب حفظ داراالسالم«عمده آن، 
. مرحـوم  داننـد مـی واجب و ضـروري  کفار را امري تهاجم دفاع از سرزمین اسالمی در برابر حراست و 

بـه ایـن مسـئله اهتمـام     ، است که در اندیشه و عمل ، یکی از فقهاي بنام حوزه علمیه نجفصاحب عروه
در زیـادي از ایشـان   فتـاواي   و داشته سخنرانیدر قالب بیانیه و پیرامون آن هاي خاصی ورزیده و توصیه

ر مسـائل سیاسـی اجتمـاعی    ، همواره بمدکاظم یزديسیدمح در این زمینه بر جاي مانده است.این زمینه 
با همه توان وارد میدان شد و ضـمن توصـیه   ، ایشان در حمله متفقین به عثمانی. کردمیتأکید داراالسالم 

ها و قواي خود را در دفـاع از  از جامعه عشایر عراق خواست تا تمام ظرفیت، هاي مختلفو صدور بیانیه
، بـا آنکـه نظـام    عنوان زعیم بزرگ شیعه در همه این وقـایع هب، م صاحب عروهکار گیرند. مرحوهعثمانی ب

متناسـب بـا    زیادي نیـز  اقداماتکرد، عالوه بر حمایت معنوي سیاسی خالفت بر آن قلمرو حکومت می
دنبال پاسخ به این سؤال است که دیدگاه صاحب عروه دربـارة مسـئله حفـظ    ، بهاین نوشتارانجام داد.  آن

  م چیست؟ و رفتار سیاسی ایشان در قبال مسائل داراالسالم چه بوده است؟داراالسال
 سـیدمحمدکاظم یـزدي  دیـدگاه  در پاسخ به این پرسش، تالش خواهد شد با استفاده از روش فقهی 

در برابـر حملـه متفقـین بـه     ، سیاسـی ایشـان   تبیین شود و رفتار »وجوب حفظ داراالسالم«قاعده  ةدربار
  نیز بررسی گردد.ی از قلمرو عثمانی و ایران یهابخشیعنی ، داراالسالم

  زندگي و زمانه
، منسـوب بـه خانـدان امـام حسـن      »صاحب عـروه «و » سید«، معروف به یزديییسیدمحمدکاظم طباطبا

هفـتم و  ومه یزد به دنیا آمد و در شب بیسـت در روستاي کسنویه واقع در حو، ق1247در سال  مجتبی
 1ق، ص1415(طباطبـایی،   صحن مقدس مرتضوي دفن گردیـد  وفات و در ،ق1327یا هشتم ماه رجب 

ــا و     ســیدمحمد ).3و  ــود را از دســت داد و تحــت سرپرســتی عموه ــدر کشــاورز خ ــالگی پ در دوس
ادامه تحصـیل راهـی   براي سپس ، گرفترا در یزد فرا عموزادگانش قرار گرفت. دروس مقدماتی و سطح

اصول و فلسفه را همـراه  ، ی فقهیدروس نها«صاحب عروه  ،اصفهان شد. به نقل برخی شهرهاي مشهد و
ق 1265حـدود سـال   ، پـس از آن . فرا گرفت )27، ص1389(منذر،  »علوم هیئت و ریاضیات، در مشهد

تحصـیل مراتـب   بـراي  از چند سالی پس شد. ، اي مهم و معتبر بودکه داراي حوزه علمیه، راهی اصفهان
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سـفانه در کرنـد   أعازم نجـف گردیـد. امـا مت    شیخ انصارينی چون عالیه دانش و استفاده از محضر بزرگا
در حلقـه درس بزرگـانی چـون    ، در نجـف اشـرف   سیدرا شنید.  شیخ انصاريکرمانشاه خبر درگذشت 

ایشـان توانسـت   ، روازایـن  کسـب فـیض کـرد.    میـرزاي شـیرازي  و  حاج شیخ مهدي آل کاشف الغطـاء 
کـه متبحـر بـود و از علمـاي طـراز اول      ، در فقه و اصولجز هطوري که بهب ،جامعیت علمی کسب نماید

تحصـیل   ی کامل داشـت. یبا علوم دیگر نظیر هیئت و ریاضیات و فلسفه آشنا، آمدزمان خود به شمار می
در نجف نیز به تحصـیل هیئـت   . رها نکرد، در علوم هیئت و نجوم را که در مشهد مقدس آغاز کرده بود

). 689، ص1388(مدرسـی،   شاگرد برجسته خود ادامـه داد  سوي یزديسیدیحیی موو ریاضیات از استاد 
 سـرود زبان عربی و فارسی صاحب نظر بود و به هـر دو زبـان شـعر مـی    ، در ادبیات سیدهمچنین 

اعـم از کتـاب،   ، اثـر علمـی  چهـل  نزدیک به قدر، از این شخصیت گران). 1ق، ص1415(طباطبایی، 
حاشیه مکاسب، کتاب التعادل و التراجیح، رسالۀ فـی   آنها رساله و حاشیه بر جاي مانده که مهمترین

اجتماع األمر و النهى، رسالۀ فی الظن المتعلق بإعداد الصالة و کیفیۀ االحتیاط، رسـالۀ فـی منجـزات    
العـروة الـوثقی   کتـاب  ، از همه مهمتـر  و) 714، ص1388(مدرسی،  المریض، رساله سؤال و جواب

  ).3-2ق، ص1415(طباطبایی،  باشدمی
عنوان یکی از مراجـع تقلیـد   هب، ق1312در سال  میرزاي شیرازيمرحوم وفات پس از ، صاحب عروه

که از طرفداران سرسخت مشروطه و دشـمن روحانیـت و   ، کسروياي که به گونه، زمان خود مطرح شد
ن بـاره  در ایـ ، به دلیل موضع منفی ایشان در قبال مشـروطه بـود  ، از مخالفان مرحوم صاحب عروه طبیعتاً

شـد و  شمرده می حاج شیخ مازندرانیو  آخوند خراسانیدر رده  یزديسیدایم ه نوشتهچنانک«نویسد: می
مرجعیـت   ةسخنانی که دربـار ). 496، ص1369(کسروي،  »بودندگروهی انبوه از ایرانیان، از مقلدان او می

زگی از دنیـا رفتـه بـود و    به تا میرزاي شیرازيهمگی مربوط به زمانی است که ، صاحب عروه مطرح شد
مرجعیـت  ، ق1329در سـال   آخوند خراسـانی هنوز زنده بود. پس از درگذشت  آخوند خراسانیمرحوم 

االطـالق مرحـوم   مرجعیـت عامـه و علـی    ).206، ص1389(منـذر،   االطالق به ایشان واگذار گردیدعلی
سایر هاي ایران و عثمانی و موجب نفوذ بیش از حد ایشان در جهان اسالم شد و دولت، سیدکاظم یزدي

 احترام زیادي بـراي ایشـان قائـل بودنـد    ، ها در دوران اشغال عراقهاي اسالمی و حتی انگلیسیسرزمین
 از سوي حکام اسالمی و انگلیسی عمدتاً سیدالبته حرمت گذاشتن به  ).212- 211(ر.ك: منذر، همان، ص

از معدود عروه، سیاسی ایشان داشتند. مرحوم صاحب  آراء ناشی از ترسی بود که از نفوذ، اقتدار، آگاهی و
این امر موجـب  . آوردنگارش درمراجعی بود که به مخالفت با مشروطه پرداخت و کتابی در این زمینه به 

ی که درب منزل ایشان تجمع کردنـد تـا ایشـان را    یتا جا، کینه و عداوت طرفداران مشروطه از ایشان شد

۸     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

(بـه نقـل از:    این خطر رفع شد، ش و مراقبت مقلدان و طرفداران ایشان در عراقاما با تال، به قتل برسانند
دار شـد کـه   زندگی کرد و زعامت مرجعیـت شـیعه را عهـده   عصري در  سید )3ق، ص1415طباطبایی، 

گیـري  جهـان اسـالم و از جملـه ایـران در حـال اتفـاق بـود. شـکل        ویـژه  و بـه حوادث مهمی در جهان 
دنبال آن اشـغال  ههمچنین آغاز جنگ جهانی اول و ب، زعامت و رهبري روحانیتبه ، مشروطیت در ایران

مرحـوم   ی بود که در این دوره به وقـوع پیوسـت.  یترین رویدادهافروپاشی عثمانی از جمله مهمو عراق، 
صاحب عروه، نقش مهمی در جنبش شیعیان عراق علیه سلطه انگلیس ایفا کرد. در برخـی منـابع حـدود    

  ).123ـ62، ص1377در این باره به ثبت رسیده است (ر.ك: نامدار، پنجاه سند 

  مفهوم داراالسالم
(تاج العـروس،   در لغت به معناي محل، مسکن، مکان سکونت، شهر، قبیله و کشور آمده است» دار«واژه 

ي یـا شـهر و کشـور    در لغت به معنـاي سـرزمین  » داراالسالم«، بنابراین. افزار الشامله)(نرم 212، ص 3ج
در آن سـکونت  ، به اسالم اعتقـاد دارنـد   اي کهکه قبیلهاست است که محل اجتماع مسلمانان و یا مکانی 

مـالك  ، ارائه شـده کـه هـر یـک     »داراالسالم«تعاریف متفاوتی از سوي فقها براي ، در اصطالح . امادارند
احکـام اسـالمی را در    مـالك اجـراي  ، شـهید اول براي نمونـه،  اند. خاصی را در تعریف آن معتبر دانسته

، گرچه کفاري که در عهد با مسلمانان هستند نیـز در آن منطقـه زنـدگی    تعریف داراالسالم دخیل دانسته
، ق1417(شـهید اول،  » المراد بدار االسالم ما ینفذ فیها حکم االسالم فالیکون بها کـافرا اال معاهـدا  : «کنند

کـه خـود   یی هـا و بخـش دانسـته اسـت: سـرزمین    داراالسـالم را شـامل د  ، جامع المقاصد). 78، ص3ج
دست مسلمانان فتح شـده  همناطقی است که ب، دیگر مثل بغداد و بخش. اندوجود آوردههمسلمانان آن را ب

بنـدي مشـابهی از داراالسـالم ارائـه داده     نیز تقسـیم  حلی علّامه .)589ق، ص1419 عاملى،حسینى( است
داراالسـالم بـه    انـد: برخی دیگر در تعریف داراالسالم گفته ).107، ص4ق، ج1404 سیوري حلی،( است

برخـى قـدما بـراى داراالسـالم      شود که احکام اسالم در آن منطقه نافذ و جاري است.سرزمینى گفته می
مانند بغـداد و بصـره؛   . اندشده و مشرکان به آن راه نیافته اند: شهري که در اسالم بناسه مصداق ذکر کرده

 آنِ و شـهرى کـه از  . اندمسلمانان آن را به تصرف خود درآوردهاما فران تعلّق داشته است، شهري که به کا
داراالسـالم را تنهـا بـه دو مـورد اول     ، برخـى دیگـر   آمـده اسـت.  ار درکفـ  رهبه سـیط اما مسلمانان بوده، 
تصـرف   اند. بنابر تعریف و تقسیم یاد شده، داراالسالم سرزمینى خواهـد بـود کـه تحـت    اختصاص داده

(هاشــمی  جـارى باشـد، هرچنــد مسـلمانان در آنجـا زنــدگى نکننـد      مسـلمانان و احکـام اســالم در آن  
  ).569، ص3ق، ج1426شاهرودي، 

ك: (ر.انـد  ن مجموع نظریات مطروح در این بـاره را بـه هفـت نظریـه تقسـیم کـرده      ابرخی از محقق
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الکـات فـوق را در تعریـف خـود     هریک از م، ولی آنچه در این بحث مسلم است). 1367عمیدزنجانی، 
که مرحوم صـاحب عـروه در آن فعالیـت    ، کم آن تعریف شامل مصداق مورد بحث مایم، دستیاخذ نما

یعنی سرزمین امپراطوري عثمانی و ایاالت تحت قلمرو آن همچـون شـامات و عـراق    ، اندسیاسی داشته
احکام فقهی، حقوقی، سیاسـی و... از  ، ینباشد. بنابراقدر متیقن آن این سرزمین میکم . دستشودو... می

  کنیم.میرا بررسی ، جمله وجوب دفاع و حفظ حدود و ثغور آن از هجوم کفار

  قاعده حفظ نظام و حكومت آن بر ساير احكام  
قاعده حفظ نظام بر سـایر احکـام و مسـائل حکومـت      ،از منظر صاحب جواهر و بسیاري از فقهاي شیعه

دیـدگاه صـاحب عـروه در یکـی از     ، نمونهبراي این قاعده تقدم دارد. ، ان آنهاهنگام تعارض میبه و  دارد
به تبـع  . دانندگیرد. فقهاي شیعه والیت حاکم جائر را غیرمشروع میبه مورد بررسی قرار میلیمسائل مبت

، مرحـوم صـاحب عـروه   اند. نامشروع دانستهمسلمانان همکاري با او و نیز تصرفات وي را در اموال ، آن
کـه ملـک همـه    ، العنـوه در بحث اراضـی خراجیـه و مفتـوح   اعتقاد دارد. به همین دلیل، به همین دیدگاه 
اذن تصـرف و اداره آن  ، که همگی اتفاق نظر دارنـد ، فقهاگانه پس از بررسی اقوال هشت، مسلمانان است

گـرفتن  ، گونه اراضـی یندر تصرف ا. ایشان بر این باورند که و بالذات از آن امام و حاکم عادل است اوالً
تواننـد  مسـلمانان مـی  ، الید نبودن حـاکم شـرعی  در صورت مبسوطباشد. میاجازه از حاکم شرع واجب 

اذن تصـرف را منحصـر در   ، معاصـر خـود   يخالف برخی از فقهـا بر، خود تصرف نمایند. در این مسئله
در صـورتی کـه   : افزایـد در ادامه می، ناند. البته ایشاحاکم شرعی دانسته و اذن حاکم جائر را الزم ندانسته

ق، 1410طباطبـایى،  (ر.ك:  ز اسـت یاستیذان از وي جـا ، پذیر نباشدتصرف بدون اجازه حاکم جائر امکان
همچنین ایشان همکاري با حاکم جائر را حرام دانسته و در بحث مسـافرت، سـفري را   ). 47ـ46، ص1ج

بلکه با قصد همکـاري  ، ع ظلم و عدم اجبار و اکراهدر فرض عدم دف، که با امر و در معیت چنین حاکمی
، 2(ر.ك: همـان، ج  دانـد با او را از مصادیق سفر معصیت برشمرده و نماز در چنـین سـفري را تمـام مـی    

ایـن مطلـب اسـتفاده    ، خدمت به امراء حاکم جائر شده استة الی که از ایشان دربارؤاز مفاد س). 121ص
همکاري با حـاکم جـائر حـرام بـوده و از     ، شیعه يمشهور فقهاشود که این شخصیت علمی همچون می

 باشـد حرام مـی ، آیددست میهرود و اموالی که از این راه بمصادیق اعانه بر اثم و اعوان ظلمه به شمار می
جهــاد کــردن در رکــاب حاکمــانی کــه ، همچنــین فقهــاي شــیعه ).328- 327ق، ص1415(طباطبــایی، 

کسی که در جبهه آنها جهاد کنـد و بـه مصـیبتی گرفتـار     و  دانندح نمیرا صحی مشروعیت سیاسی ندارند
جهاد کـردن بـه رهبـري امامـان جـائر، یـا       « فرماید:در این باره می مرحوم شیخ طوسیاجري ندارد. ، آید

۱۰     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

اجـري بـراي او   ، ی است که فرد مرتکب شونده آن گناهکار است و در صورت ارتکـاب یبدون امام خطا
جهـاد  «گویـد:  مـی ، نیز به این مسئله اشاره کرده ابن حمزه طوسی). 7، ص2، جق1387طوسى، » (نیست

 »کردن بدون دستور امام و همچنین جهاد کردن به دسـتور حکـام جـائر و در رکـاب آنهـا جـایز نیسـت       
اي اسـت کـه در ایـن بـاره وجـود      روایات مستفیضه یا متواتره، دلیل این مسئله). 200تا، ص، بیطوسی(

الطاعـه نظیـر مـردار،    جنگ در رکـاب امـام غیـر مفتـرض    «کند: نقل می صادق از امام دهانبشیرالدارد. 
اي . دسـته )134ص ،6، ج1365 طوسـى، ؛ 23، ص5، ج1365 کلینى،» (گوشت و خون خوك حرام است

، هـیچ جنگـی مشـروعیت نـدارد    « جنگ را جز در رکاب امام جائر جایز ندانسته است.، دیگر از روایات
، اي دیگـر از روایـات  . دسـته )135ص ،6، ج1365 طوسـى، ؛ 29ق، ص1383 طبـرى، » (عادلمگر با امام 

 عـاملى،  حـر » (جهاد کردن بـا امـام عـادل واجـب اسـت     . «تنها جهاد با امام عادل را واجب دانسته است
  .)607، ص2ق، ج1403 صدوق،؛ 49، ص15ق، ج1409

  عاي وجوب جهاد در ركاب حاكم غيرمشرونقاعده حفظ نظام و استث
یکـی از مسـائل غیرقابـل انکـار و     ، وجوب حفظ کشور اسالمی از خطـر تعـرض دشـمنان و بیگانگـان    

دفاع در برابـر بیگانگـان را بـدون    ، آن اتفاق نظر دارند. فقهاي شیعه ضروري است که فقهاي شیعه نیز بر
ئل و قواعـد  وجوب حفظ نظام بر همه مسـا  قاعده، دانند. بنابراینهیچ قید و شرطی بر همگان واجب می

حـاکم جـائر را   ، فقهـاي شـیعه از جملـه صـاحب عـروه     ، گونه که گفتـه شـد  دیگر حکومت دارد. همان
از  داننـد. امـا همـین دسـته    غیرمشروع دانسته و همکاري با وي از جمله جهاد در رکاب او را حـرام مـی  

کـه کیـان اسـالمی     جهاد دفاعی در رکاب حاکم جائر را در صورتی، از جمله مرحوم صاحب عروه، فقها
، جهـاد بـا   ریـاض المسـائل  صاحب کتـاب  ، یایمرحوم سیدعلی طباطباند. واجب شمرده، در خطر باشد

همچون دفاع از مسلمانان و جامعه اسالمی، در صـورتی کـه   ، ییحاکم جائر را جز در برخی موارد استثنا
مرحـوم  ). 447، ص7ق، ج1412، طباطبـائی ( قصد کمک به حاکم جائر نداشته باشد، جایز ندانسته است

در : صاحب جواهر جهاد با حاکم جائر را جز در یـک فـرض جـایز ندانسـته اسـت. وي معتقـد اسـت       
جهاد در رکاب حـاکم جـائر واجـب اسـت. در فـرض      ، صورتی که شعائر و اساس اسالم در خطر باشد

ـ    ، چنین مجاهدي باید قصد دفاع از کیان اسالمی را داشته باشد، مزبور ه حـاکم جـائر.   نـه قصـد کمـک ب
، 21تـا، ج (نجفـی، بـی   دالیلی از آیات و روایات و اجماع اقامه کرده است، ایشان براي اثبات این مطلب

  فرماید:نیز در این باره می صالح حلبیمرحوم ابو). 47ص
االسالم وجود داشته باشد، بر اهل هر و محاربین بر برخی از شهرهاي داراگر خوفی از طرف کفار 
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جهت اخراج آنهـا از داراالسـالم   ، ست که با گروه مجاور دارالکفر و دارالحربشهري واجب ا
ترین مرزهاي محل اقامت خود کوچ جهاد نماید، و بر اهالی همسایگان واجب است که به نزدیک

، پس از آنو  به مقدار کافی در برابر دشمن نیرو فراهم آید، تا اینکه در هر یک از سرحدات کنند
  ).232، ص1تا، ج(حلبی، بی شوداز دیگران ساقط میوجوب کوچ کردن 

 ارائه کـرده اسـت   هنهایدر  مرحوم شیخدیدگاهی شبیه نظر ، السرائرنیز در کتاب  مرحوم ابن ادریس حلی
اگر دشمن به شهرهاي مسـلمانان یـا مرزهـاي    «فرماید: نیز می خمینیامام  ).4، ص2ق، ج1410، حلّى(

بـر عمـوم مسـلمانان واجـب     ، جامعه مسلمانان خوفی وجود داشته باشـد  آنان هجوم آورد و بر اسالم یا
گرچه در متـون و  ). 486، ص1تا، جبی خمینى،(به هر وسیله ممکن از مال و جان خود دفاع کنند ، است

امـا از فتـاواي ایشـان در    ، طور مستقیم یافت نشـد هدر این باره مطلبی ب، آثار فقهی مرحوم صاحب عروه
شـیخ  مشـهود اسـت. ایشـان طـی تلگرافـی بـه        ي کامالًأاین ر، در جنگ جهانی اولین متفقجنگ علیه 

  نویسد:  در دعوت او به جهاد علیه کفار می، م محمرهحاک، خزعل
پوشیده نیست که حفاظت از بیضه اسالم و دفاع با جان [و] مال از مرزهاي مسلمانان در مقابـل  

کی از مرزهاي مهم هستی کـه حفاظـت از آن در   تهاجم کفار، از اهم واجبات است. تو نیز در ی
  .)59ص ،1376، کاووسی عراقی و صالحی. (مقابل هجوم کفار با هر وسیله ممکن واجب است. ..

پـس از فتـواي وجـوب بـه     ، نماینده خود در کوفه، علی قزوینیسیداي خطاب به در نامه همچنین ایشان
ـ ، شار این فتوا در میان مـردم ها و انتدفاع و حفظ داراالسالم از هجوم انگلیسی ـ   هب عنـوان  هویـژه عشـایر ب

 »حفظ اسالم بر هر فردي به هر صورت که امکان دارد واجـب اسـت  «نویسد: قاعده کلی در پایان آن می
  ).59ص ،( همان

در مبحـث وجـوب    مرحـوم سـید  را در این باره جویا شـد.  نظر وي توان از سایر مباحث ایشان می
، ن، دو دسته را از وجوب غسل دادن استثنا کـرده کـه یـک دسـته از ایـن افـراد      غسل دادن هر فرد مسلما

و نایب خاص ایشـان در زمـان غیبـت را واجـب      کسانی هستند که جهاد دفاعی در رکاب امام معصوم
هر کس در راه دفاع از کیان اسالمی جهاد کنـد و کشـته    دانسته است. ایشان بر این اعتقاد است که اساساً

 ،2ج ق،1409(طباطبـایی،   گردنـد هایشان دفـن مـی  رود و بدون غسل و با لباسبه شمار می شهید، شود
اي کـه  گانـه یک دسته از طوایـف شـش  ، لیف قلوب معتقد استأایشان همچنین در بحث ت). 40- 39ص

هـه  کننـد و یـا در جب  کفاري هستند که با این امر میل به اسالم پیـدا مـی  ، شودقلوبهم شامل آنها می لفهؤم
است کـه  این این امور نشانگر ). 312(همان، ص کنندجنگند و یا همکاري میاسالم در برابر دشمنان می
دفاع از سـرزمین اسـالمی و حفـظ آن از هجـوم دشـمن از اهمیـت زیـادي        ، از نقطه نظر صاحب عروه

۱۲     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ  ،در عمل فتاواي زیادي بـر وجـوب دفـاع از داراالسـالم     سید، عالوه بر این. برخوردار است ویـژه در  هب
  اند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.جنگ جهانی اول داده

  اهتمام به مسائل سياسي اجتماعي داراالسالم
حساسـیت خاصـی داشـت و در مسـائل     ، صاحب عروه در مسائل سیاسی اجتمـاعی حـوزه داراالسـالم   

قـه خاصـی چـون    منحصر به منط، کرد. واکنش سید به مباحث سیاسی اجتماعیمختلف اظهار موضع می
کـرد کـه داراالسـالم    داد و احساس میکه تشخیص می، بلکه در هر مسئله، محل سکونت یا والدت نبود

داد. مـالك ایشـان   العمل مناسب نشان مـی دانست و عکسخود را در قبال آن مسئول می، در خطر است
ط بـه ایشـان در واقعـه    که مربواي نوشتهوجوب دفاع از داراالسالم است. در دست، در اظهارات خویش

  نویسد:در این باره می، مشروطه است
چون این حقیر کیفیات و خصوصیات مطلب را اطالع ندارم، ساکت بوده و هستم. بلـی، معلـوم   
است که حفظ بیضه اسالم و عقاید مسلمین و دفع مزخرفات سابقه ملحـدین، اهـم فـرایض، و    

. البته درین مخاطره جمیع جهـات صـالح را   قوانین شریعت ابدیه محمدیه واجب االتباع [است]
  )372، ص1389(منذر،  »اعات خواهید کرد تا به عون اهللا خللی بر اسالم وارد نیایدرم

دادند که در آنهـا منفعـت و یـا ضـرري بـراي مسـلمانان و یـا        در مسائلی که تشیخص می، بر این اساس
د نمونـه از اظهـارات ایشـان دربـاره مسـائل      بـه چنـ  ، کردنـد. در اینجـا  اظهار موضع می ،داراالسالم دارد

  گردد.داراالسالم اشاره می
دولت ایـران از روسـیه در زمـان     واکنشی است که نسبت به اخذ وام، سیاسی ایشانیکی از اقدامات 

ط یبـا شـرا  ، از روسیه تـزاري  1319و  1317هاي نشان داده است. اخذ دوباره وام در سال مظفرالدین شاه
جهـت  ، یقه گذاشـتن درآمـد بخشـی از گمرکـات ایـران در بانـک استقراضـی روسـیه        سنگینی چون وث

بازپرداخت وام و بهره سنگین آن، همراه با اخباري که از مفاسد اخالقی و اقتصادي او به گـوش علمـاي   
این امر موجب عـزل وي شـد. مرحـوم    که رسید، موجب قیام علماي ایران و عراق شد ایران و عراق می

نگـاري کـرد و اقـدام    جمله مراجعی بود که در برابر این مسئله به دربار ایـران و عثمـانی نامـه   نیز از  سید
اهللا آیـت خطـاب بـه    سـید مشترك آن دو دولت اسالمی را براي اصالح این امر خواستار شد. البته نامـه  

در  ياهللا نـور شـیخ فضـل  از علماي بزرگ تهران و از یاران نزدیک صاحب عـروه و  ، حسین قمیمیرسید
(ر.ك: ضـمیمه   صـادر شـده بـود    السلطانامینعصر مشروطه بود که سه ماه و چهار روز قبل از برکناري 

اي بـه  نامـه ، از مقـام صـدارت   السلطانامینپس از برکناري  سید .)17، ص 1380روزنامه رسالت، مرداد 
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ضـمن دعـا   ، ر ایـن نامـه  د سیدکید کرد. أنوشت و در آن بر رعایت چند نکته ت، الدولهعین، جانشین وي
دو دولت مسلمان ایران و عثمانی، به صدر اعظم ایران توصـیه کـرد   » دوام قوت و شوکت و عزت«براي 

در حفـظ حقـوق   . دولتین مزبور اهتمـام ورزد » رعایاي«از » جانبداري«امور مهم و » اصالح«که در طریق 
و مسـاکین و   و رعایـت ضـعفا  توجـه و عنایـت کامـل نشـان دهـد و از اعانـت       ، »دولت و ملت اسـالم 

این کار موجب جلـب رضـایت الهـی و    که  فریادرسی دردمندان و رفع ظلم از مظلومین خودداري نکند
  گردد.  او می بیتمندي از شفاعت پیامبر و اهلبهره

مسـئله  ، از جمله مسائل دیگري که مرحوم صاحب عروه در مورد آن موضـع جـدي اظهـار داشـت    
ط یبه حسب شـرا ، در طول تاریخ مشروطیت سید، نظران. به گفته برخی صاحبمشروطیت در ایران بود

حامیـان جنـبش عدالتخانـه و مشـروطه بـود. پـس از        ةسه موضع اساسی از خود نشان داد. ابتدا در زمر
در موضـع سـوم   و  آنان را به چـالش کشـید  ، طلبان آگاهی یافتکه ماهیت سکوالریستی مشروطه، مدتی
 یید اصل مشروطه وارداتی امتنـاع ورزیـد  أاز ت، هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آننخاطر بحراهب، خود

اظهار مواضـع سـید در مسـائل سیاسـی ـ       ، گونه که گفته شدهمان ).412ـ355، ص 1389(ر.ك: منذر، 
بـه یـک   . در اینجـا  شودمنحصر به موارد فوق نبوده و موارد دیگري را نیز شامل می، اجتماعی داراالسالم

  پردازیم.می، که مرتبط با موضوع بحث است، ونه مهمنم

  رفتار سياسي صاحب عروه در دفاع از داراالسالم
، پیوسـت که در داراالسـالم بـه وقـوع مـی    ، صاحب عروه همواره در قبال مباحث سیاسی اجتماعی

عـالم  ن اظهار نظر و اانامین مصالح جامعه اسالمی و مسلمأحساس بود و در قبال آنها در راستاي ت
از ، ن به دولت عثمـانی و ممالـک اسـالمی   اکرد. ایشان در برابر اعالم حمله نیروهاي متفقموضع می

اقدامات اساسی را انجـام دادنـد   ، رفتکه بخشی از قلمرو عثمانی به شمار می، جمله عراق آن روز
  گردد.که به سه مورد آن اشاره می

 درخواست همكاري شيعيان با دولت عثماني

مربوط به چند روز قبل از حمله نیروهاي انگلیسی به فاو و بصره و اشـغال نظـامی آن   ، قدام ایشاناولین ا
حمایت خود را از حکومت عثمانی آشکار کرد. گفتنـی اسـت ایـن حمایـت در حـالی       بود. در این زمان

ـ ، نسبت به شیعیان که در اقلیت بود، اعالم شد که دولت عثمانی تا آن زمان ود و حقـوق  ظلم روا داشته ب
هـا در جهـت از بـین    رفت که شیعیان با انگلیسیاحتمال آن می ،طییدر چنین شراکرد. میآنان را پایمال 

خالف انتظـار علمـاي شـیعه و در    اما بر. ي شوندأهاي سنی مذهب همسو و هم ربردن حاکمیت عثمانی

۱۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

. ایشـان در طـول   حمایت خـود را از دولـت عثمـانی اظهـار داشـت     ، یزديکاظممرحوم سیدمحمدس أر
هاي متعددي خطاب به سران عشایر شیعه عراق نوشت و بـه آنـان توصـیه    نامه، دوران جنگ جهانی اول

بـه نبـرد بـا نظامیـان      ،کرد که از مخالفت خود با حکومت عثمانی دست برداشته و در کنار قواي عثمانی
ایـن  ، حمایت از عثمانی برداشتاشغالگر انگلیسی در جنوب عراق بپردازند. نخستین کاري که ایشان در 

هاي شیعیان را نسبت به کارگزاران سنی مـذهب متمایـل سـازد تـا زمینـه وفـاق و همـدلی و        بود که دل
روز ی پـانزده  یعنـ ، ق1332شـوال   20وحدت مردم منطقه علیه نیروهاي متجاوز فراهم شـود. ایشـان در   

در گـام نخسـت،   تـا   اب به شـیعیان نوشـت  اي خطنامهها، توسط غربیقبل از اشغال نظامی فاو و بصره 
  :فراهم نمایدگران براي مبارزه با اشغالزمینه همکاري را 

، بحمداهللا تعالی دولت علیه عثمانیه نصرها اهللا علی الکفـار . بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
اعـات و حسـن   نسبت به تبعه دولت علیه ایران اعزاهللا بها االسالم از زوار و مجاورین، کمال مر

االعدائه هـی   ۀاهللا تعالی ان یجعل کلمۀ االسالم هی العلیا و ان یجعل کلمنسئل. دارندسلوك را 
  ).622(همان، ص 1332/شوال/20االحقرمحمدکاظم الطباطبائی،  .السفلی

مرحـوم صـاحب عـروه    مکتوم است. اول آنکه،  اما دو نکته در آن، مختصر و مبهم است، گرچه نامهاین 
ن عثمـانی در  امورأبهبـود رفتـار مـ    ،قیم موضع مثبت خود را نسبت به عثمانی اعالم داشته و ثانیـاً غیرمست

کـه  شـود  مطرح مـی  این سؤال، نماید. در اینجابرخورد و بهسازي روابطشان با دولت ایران را گوشزد می
ت؟ پاسـخ  موضع مثبت و حمایت خویش را از دولت عثمـانی ابـراز نکـرده اسـ    ، طور صریحهچرا سید ب

تنهـا حقـوق شـیعیان را در    نـه ، دولت عثمانی در طول تاریخ خود، گونه که اشاره شدهمان. روشن است
اي روابـط شایسـته  ، عالوه بر این. ها روا داشته بودبلکه نسبت به آنها ظلم، قلمرو خود رعایت نکرده بود

وز مردم فراموش نکرده بودند کـه در  هن ،مذهب نیز تا آن زمان نداشت. عالوه بر اینبا دولت ایران شیعی
سیس مشروطیت و به جـرم امتنـاع سـید از    أبه بهانه ت، سلطان عبدالحمید ثانیپس از برکناري ، این اواخر
شـده   حسـین آل کاشـف الغطـاء   شیخ محمدو اطرافیان آنها از جمله  سیدحرمتی به مرتکب بی، تایید آن

، در برابر شیعیان و رهبران مذهبی و دولت شـیعی ایـران  بودند. مجموعه این برخوردهاي نارواي عثمانی 
ییـد و حمایـت کـرد؟    أتـوان چنـین حکـومتی را ت   ال رابراي مردم ایجاد کرده بود که چگونه مـی ؤاین س

صاحب عروه براساس مبانی فقهی خود از جملـه وجـوب حفـظ و حراسـت از داراالسـالم در      ، بنابراین
فقهـی خـود معمـول دارد.     يشدن آرا ییامات الزم را در جهت اجراباید اقد، برابر دارالکفر و دارالحرب

یافته، مبهم و مکتوم نگارش کرد تـا زمینـه   را تعدیلنامه این ، سازي و فضاسازي اولیهزمینه، براي روایناز
 براي اقدامات بعدي فراهم شود. 
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 فتواي جهاد و بسيج مردم عراق عليه متفقين

صاحب عروه خواستار بسیج عمومی مردم عراق در جنگ بـا متفقـین   ، مپس از حمله متفقین به داراالسال
بـر   در صحن بارگاه امیرالمؤمنین، م)1914ق (1333محرم  27در دفاع از داراالسالم شد. ایشان در روز 

هـر کـس   : خوانـد و اعـالم کـرد   را به دفاع از سرزمین اسـالمی فرا فراز منبر رفت و طی نطقی مسلمانان 
واجـب اسـت کـه    ، اما تـوان کمـک مـالی دارد   ، هاي نبرد را نداردحضور در جبههاي برآمادگی جسمی 

، اي در سطح جامعه و منطقه داشت. صـاحب عـروه  بازتاب گسترده، رزمندگان را تجهیز نمایند. این فتوا
طور مکتـوب و بـا مهـر و امضـاي     هفتواي جهاد علیه کفار را باین، عالوه بر . به همین مقدار بسنده نکرد
در همـان ایـام بـه زبـان فارسـی       ،که با زبان عربی و کوتاه نوشته شـده بـود  ، خویش صادر کرد. این فتوا

کـه از قـدیم   ، ییپس از اشاره به ذات تجاوزگري کشورهاي اروپـا ، در این فتوا سیدترجمه و منتشر شد. 
ي از عشـایر و تمـامی   اشمرد. ایشـان طـی بیانیـه   فاع از سرزمین اسالمی را واجب برد، تاکنون ادامه دارد

  مسلمانان متمکن خواست تا به دفاع از مرزهاي اسالمی بپردازند.
اگـر در  ، ...پس واجب است بر عشایر قاطنین ثغور [ساکنین مرزها] و عموم مسـلمین متمکنـین  

حدود من به الکفایه نباشد، حفظ حدود خود و دفاع از بیضه اسالم مقدار قدرت خـود بنماینـد.   
  .)63، ص1376(کاووسی عراقی و صالحی،  صر و المعین و المؤید للمسلمینواهللا هو النا

همچنـین  . ی واجب شمرده شده اسـت طیتحت هر شرا، طور عامهدفاع از داراالسالم ب، بر اساس این فتوا
س آن از ایشان دربـاره وجـوب جهـاد علیـه     أکه از همه علما و در ر، ییصاحب عروه در پاسخ به استفتا

اما داراي تمکن مالی هستند، دفـاع از داراالسـالم   ، مایت مالی کسانی که توان جسمی ندارندکفار و نیز ح
بسم اهللا الرحمن الرحیم با هجوم کفار بـر بـالد مسـلمین    «: را بر این دسته از افراد نیز واجب دانسته است

(همـان، ص   »اشـد واجب است مع القدره دفاع آنها و متمکنین از عامه مسلمین هرگاه من بـه الکفایـه نب  
که از طریق تلگـراف از محضـر ایشـان دربـاره      ،منینؤدر پاسخ استفتاء جمعی از م، اي دیگردر نامه). 70

  نوشتند:، دفاع و جهاد کسب تکلیف کرده بودند
تلگراف شما رسید و به جمیع عشایري که در حدود ساکن هستند و به عموم مسلمین که قـادر  

ب است بر همه آنها مدافعه کفار و حفظ بیضـه اسـالم بـه هـر     و متمکن هستند نوشتیم که واج
  .)309، ص1378(رجبی،  توانندنحوي که می

بسـیج عمـومی مـردم عـراق و علمـا و       ةاز مرحوم صاحب عـروه بیسـت نـوع فتـوا دربـار     ، حال به هر
یـت  چاپ بغداد به ثبت رسیده است کـه حکا  اضواءها در مجله روحانیون و وجوب جهاد علیه انگلیسی

  از اهتمام ایشان به حفظ داراالسالم است.

۱۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

 اعزام فرزند خويش به جبهه جنگ با كفار

ی یسـیدمحمد طباطبـا  اهللا فرزند خـود آیـت  ، عالوه بر تنویر افکار عمومی و بسیج مردمی، صاحب عروه
به نمایندگی خویش به جبهه جنـگ بـا   ، کشیدندانتظار مرجعیت وي را می، را که برخی اهل خبره یزدي

بـر لـزوم و   ، ضمن دعا براي پیروزي قـواي اسـالم  ، اي به حاکم عراقمتجاوزان اعزام کرد. ایشان در نامه
بـه  ، جبهـه  بـه  کید کردند و به نوعی اعزام فرزنـد خـویش  أاهمیت امر جهاد و دفاع از مرزهاي اسالمی ت

ارزیـابی کردنـد   ، راالسالمیان دارغم نیاز شدید خود به ایشان در پیشبرد امور در راستاي اهمیت دفاع از ک
  و اظهار داشتند:

زمانی که مصائب و بالیا باال گرفته و حـوادث نـاگوار در مرزهـا و ثغـور مسـلمانان رخ      
 تـوان  حد در ـترین تکالیف دینی، قیام افراد متمکن ترین واجبات و بزرگدهد، از مهممی

 روا مـؤمنی  هـیچ  بـر  ،امـر  این در اهمال و است،) اسالمی سرزمین از( دفاع خویش ـ به 
م، ن براي جلب رضایت الهـی و دفـاع از دیـن مقـدس و نـاموس اعظـم اسـال       م. نیست

نیـاز   علیـرغم محمد (سلمه اهللا تعـالی) را تقـدیم داشـتم و    عزیزترین خود، پاره تنم، سید
و  يعالقـه پـدر   نظـر بـه  دارم، و کـردم،  در خود احساس میایشان  وجود شدیدي که به

  .)100ـ99، ص 5، ج1377(نامدار،  ...ا ترجیح دادمشما ر باز فرزندي،
  بدین ترتیب، صاحب عروه یکی از فرزندان خود را در دفاع از داراالسالم تقدیم کرد.

  گيرينتيجه
و معتقـد  به وجوب حفظ داراالسالم ، که مرحوم صاحب عروهآید گذشت، به دست میاز مجموع آنچه 

نیز دفاع از آن را تا بذل جـان واجـب شـمرده اسـت. ایـن اصـل       نسته و داآن را بر سایر مسائل مقدم می
سـته از ایـن   ابرخسـید  داشته و بسیاري از رفتارهاي سیاسـی   شایانیثیر أدر عمل سیاسی ایشان تاساسی 

کردند براي دفاع از حـوزه داراالسـالم   تالش می، از همان بدو دوران مرجعیت وي. ه استبود مهماصل 
وحدت و همدلی ایجاد نمایند تـا دشـمنان اسـالم نتواننـد از طریـق شـکاف        میان شیعه و دولت عثمانی

بهسـازي  ، بـراي  رواینمایند. ازوارد شوند و خللی در جبهه مسلمانان در مسیر نابودي آن ایجاد ن، موجود
نگاري به دربار و سالطین عثمـانی و ایـران و نیـز والیـان     امور مسلمین از هیچ امري دریغ نورزیدند. نامه

راق، سخنرانی و تنویر افکار عمومی، توصیه به عشایر شیعه جهـت کمـک بـه دولـت عثمـانی، ایجـاد       ع
از جملـه مـواردي بـود کـه مرحـوم      ، همدلی و وحدت در امور مسلمین و صدور فتاوي در موارد لـزوم 

 صاحب عروه براي اعتالي کلمه توحید و دفاع از قلمرو داراالسالم تالش کردند.
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المکتبـۀ  ، تهـران،  سوم چح سیدمحمدتقى کشفى، یصحت، المبسوط فی فقه اإلمامیۀ، )ق1387( طوسى، محمدبن حسن
 .المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ

 نا.جا، بیبی ،الوسیلۀ الى نیل الفضیلۀ تا)،مزه (بی، ابن حطوسی
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 .امیرکبیر تهران، ، چ پانزدهم،تاریخ مشروطه ایران تهران ،)1369( کسروي، احمد
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اهللا العظمـی سـیدمحمدکاظم   آیـت  معرفت سیاسی در اندیشه علّامه مجاهد«اسوه فقاهت و سیاست نامدار، مظفر، 
در: تأمالت سیاسی در تاریخ تفکر اسالمی، به اهتمام موسی نجفی، تهران، پژوهشـگاه   ،)1377( »طباطبائی یزدي

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  .التراث العربی ءیاحدارا جا،بی ، ط السابعه،جواهر الکالم )،تابی( نجفی، محمدحسن


