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حس���ن مجتبی )علیه السالم( می رس���د1 و از این جهت، با بزرگانی چون 
آیات محترم: سیدحس���ن ُمّدرس، سیدمحمد فشارکی، میرزا ابوالحسن 
جل���وه، سیدحس���ین بروج���ردی، عالم���ه طباطبایی و س���یدعلی قاضی 

ک نسب دارد. طباطبایی و شهید سیدعلی قاضی طباطبایی اشترا

تولد
مرح���وم آیت اهلل العظم���ی س���یدمحمدکاظم طباطبایی ی���زدی، معروف 
ب���ه صاحب عروه، در س���ال 1247 یا 1256 ق )بنا ب���ه اختالف اقوال( در 
که بعده���ا به نام  کثنیه  کس���نویه ی���ا  یک���ی از روس���تاهای یزد، موس���وم به 
این مرجع بزرگوار به آبادی س���ّید معروف ش���د،2 و اینک جزء ش���هر ش���ده 
کش���اورز و متدین به ن���ام س���یدعبدالعظیم طباطبایی  اس���ت، از پدری 

گشود. چشم به جهان 

تحصیل و تدریس 
س���یدمحمدکاظم، علوم مقدماتی را در مدرس���ۀ دومنار یا محس���نیۀ یزد 
آموخ���ت. اس���تادش در مبانی ادبی فارس���ی و عرب���ی، مالمحمدابراهیم 
اردکان���ی بوده اس���ت. در س���طح باالت���ر، آخون���د مالمحمده���ادی، فرزند 
م���ال مصطفی و آخوند زین العابدین عقدایی از ُمرّبیان ایش���ان به ش���مار 
می رفته  ان���د. س���پس راهی حوزۀ مش���هد ش���د و ضمن ادام���ه تحصیل در 
س���طح باالت���ر، در حوزه علمیۀ این ش���هر ب���ه آموخت���ن دانش هایی چون: 
یاض���ی اقبال نش���ان داد. س���پس به اصفه���ان رفت و  هی���أت، نج���وم و ر
کن ش���د. به مح���ض ورود، در محضر درس ش���یخ  در مدرس���ۀ صدر س���ا
محمدباق���ر نجفی )پ���در بزرگوار آقانجف���ی اصفهانی( و )ح���اج آقا نوراهلل( 
فرزند ش���یخ محمدتق���ی، صاحب هدآیت المسترش���دین، حاضر ش���د 

1.اعیانالشیعه،ج10،ص43.
ح،ص129.

ّ
کشور،یزد:سازمانجغرافیایینیروهایُمسل 2.فرهنگجغرافیاییآبادیهای

مقدمه 
یست س���ال اخیر، تأثیر  یکی از س���تارگان پرفروغ آس���مان تش���یع که در دو
ش���گرفی ب���ر حی���ات علم���ی، فقهی و سیاس���ی ش���یعیان داش���ته و دارد، 
آیت اهلل العظمی سیدکاظم طباطبایی است. یکی از نمادهای این تأثیر 
را می توان کتاب فقهی ایش���ان، به عنوان مهم ترین منبع فقهی موجود در 
کت���اب و یا تألیف و  که امروز تس���لط بر این  حوزه ه���ا دانس���ت؛ به گونه ای 
حاش���یه ای ب���ر آن، برای ه���ر فقیهی مای���ۀ فخر،مباهات و نش���انی از تبحر 
علمی اوس���ت. هر چند عمدۀ ش���هرت عالم گیر ایشان به دلیل دقت نظر 
فقهی اس���تثنایی و مثال زدنی ش���ان بوده اس���ت؛ اما چه���رۀ  مهم دیگرى 
که چهرۀ سیاس���ی اوس���ت، همواره م���ورد بی انصافی  ى  از ش���خصیت و
که ب���ا س���یاه نمایی جریان روش���نفکرى غرب زده  واقع ش���ده اس���ت؛ چرا 
بر جامعۀ مس���لمانان در س���دۀ اخیر، هر چه موافق با جریان روش���نفکری 
ک این مرج���ع بزرگ  نب���ود، ب���ا آن با ش���دت برخ���ورد می ش���د. چهرۀ تابن���ا
جهان تش���یع، همواره بر پیشانی نهضت های ضداستعماری مسلمانان 
به ویژه دو ملت مس���لمان وش���یعۀ ایران وعراق در بی���ش از یک قرن اخیر 
می درخش���د. برای مبارزه با مخدوش معرفی کردن چهرۀ علمای اس���الم، 
گذرا به  مخصوصًا برای نس���ل جدید و نس���ل های بعدی، بعد از نگاهی 
زندگ���ی علم���ی و خانوادگی این عالم دینی، س���عی در بی���ان حقایقی هر 
کوتاه از اندیش���ۀ سیاس���ی با تکیه بر نگاه ایشان به موضوع استعمار  چند 

و انواع آن پرداخته خواهد شد.

گفته ش���د قبل از ورود به موضوع اصلی، الزم اس���ت ابتدا  که   همان طور 
به نسب، زندگی، آثار و مقام علمی سید پرداخته شود. 

نسب و خاندان
طری���ق  از  ک���ه  اس���ت  طباطب���ا  س���ادات  از  ع���روه  صاح���ب  نس���ب 
س���یدکمال الدین حس���ن، مدف���ون در زواره ب���ه ابراهی���م غْمر،ْ ن���وادۀ امام 

 ستاره ای بر تارک آمسان شیعه؛
برریس دیدگاه سیدحممدکاظم یزدی 

درباره استامعر
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سیدمهدی صالیح خوانساری
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گرانس���نگ عروة الوثقای او اعالم می کنن���د، بلکه بزرگانی همچون  کتاب 
صاح���ب ریحانه االدب و مرحوم حاج ش���یخ عباس قم���ی، بیانات قابل 

که در ذیل آمده است. توجه و تأملی درباره ایشان دارند 

یحانه االدب در وصف او می فرماید: محمد علی مدرسی صاحب ر

»ازفح���ولومتبحرینعلمایامامیهقرن… چهاردهمهجرت
وعالم���یاس���تمتق���ی،عامل،محق���ق،مدقق،جام���عتمامی
عل���ومدینی���هفروعی���هواصولی���ه،س���یدعلم���ایوق���ت،حامل
ییسمذهب���یفرقهمحقه، ل���وایش���ریعت،ازمفاخرش���یعهور
فق���هجعف���ریبهنهای���تمتبح���ر،دارایفکری بالخص���وصدر
عمیقونظریدقیق،مرجعتقلیداغلبش���یعه،عالمهوقتو
سرآمدفقهایعصر.حوزهدرساودرنجفاشرفانفعحوزه

کابروفحولاساتیدبود…« 8 هایعلمیهومرجعاستفادها

ی را »س���ید عالمان  کت���اب مفاتیح الجن���ان و مح���دث قم���ی، صاحب 
امت، ش���یخ طائفه، پرچمدار تش���یع و قطب آس���یای ش���ریعت… فقیه 

عصر و مایه برکت روزگار ما« برشمرده است.9

گردان برجس���تۀ آخوند خراسانی  آیت اهلل ش���یخ محمد حرزالدین از ش���ا
می نویسد: 

 یاس���تو »صاحبعروه،خصوصًادرایاماخیرعمرخویش،بهر
زعامتیبس���یاروسیعوگستردهرس���ید،بلکهفقیهاعظموزعیم
یایی مطلقیش���دکههیچ کسرایارایرقاب���تبااونبود.ویدر
م���واجومتالط���مازعل���موتحقی���قومتان���تبود.همهمس���ائل
اهلبیترادرگنجینهذهنودلخویشحاضر فقه���یواخبار

داشت«.10

گرفته تا حاج شیخ آقابزرگ  دیگر مورخان نیز، از صاحب احسن الودیعه 
که در این  تهران���ی و دیگ���ران، هر ی���ک در این زمینه داد س���خن داده ان���د 

مختصر، مجال ذکر آنها نیست.11

گردان شا
ی���س عل���وم دین���ی  ص���رف نظ���ر از دیگ���ر خدم���ات س���ید، ایش���ان در تدر
و  داش���ت  ش���گرف  توفیق���ی  گرانمای���ه  مجته���دان  و  فض���ال  پ���رورش  و 
یخ  که تار شخصیت های بسیار برجس���ته ای از محضر ایشان برخاستند 
تش���یع و روحانی���ت ش���یعه در عص���ر اخی���ر مفتخر به وجودش���ان اس���ت. 
کرد. در  یس علوم اس���المی را از زمان جوان���ی آغاز  س���یدمحمدکاظم تدر

یحانهاالدب،ج6،ص391. 8.ر
9.فوائدالرضویه،ج2،ص596 - 597.

10.معارفالرجال،ج2،ص326.
11.تصویریکاصالحطلب؛»سیدمحمدکاظمطباطبایییزدی»صاحبعروه«،پرچمدارعرصه

جهادواجتهاد«،فصلنامهزمانه،شماره15.

ی بهره ُبرد. ب���ه دلیل نبوغ فک���ری و خالقّیت علمی،  و از ف���روغ علم���ی و
گردی  ب���ه زودی با اس���تاد خ���ود انس وی���ژه ای فرات���ر از روابط معلمی و ش���ا
گرفت. ضم���ن اینکه از  ک���رد3 و از مرح���وم نجفی اج���ازه اجته���اد  برق���رار 
خرم���ن خ���رد و علم ای���ن فقیه فرزانه خوش���ه چینی می ک���رد، از محضرش 
در عرصه ه���ای سیاس���ی و اجتماع���ی تجربه های ارزش���مندی آموخت4 
ک���ه البت���ه  س���یدمحمدکاظم هم���راه دیگ���ر جوین���دگان دان���ش همچون: 
میرزای نائینی، سیداس���ماعیل صدر، ش���یخ الش���ریعه اصفهانی و سید 
کاش���انی، در اندوختن آن تجربیات ارزشمند، سهیم و شریک  مصطفی 
بود. ایش���ان از محض���ر دیگر عالمان برجس���تۀ آن دی���ار، همچون آیت اهلل 
س���یدمحمدباقر خوانس���اری صاح���ب روض���ات الجّن���ات و همچنی���ن 
ب���رادرش آی���ت اهلل میرزا محّمدهاش���م چهارس���وقی خوانس���اری و آیت اهلل 
مالمحّمد جعفرآبادی، بهره جس���ت. آن گاه، بار س���فر بس���ت و در س���ال 
1281ق در سن30س���الگی ، با اجازه و معرفی اس���تاد برجسته اش، شیخ 
محمدباق���ر نجف���ی، به اتف���اق تنی چن���د از علمای ه���م درس خویش به 
وی���ژه آق���ای نجف���ی اصفهانی و ب���رادرش حاج محمدحس���ین، به س���وی 
کرمانش���اه، خب���ر ارتحال فقیه  کرد. در بین راه و در حوالی  ع���راق حرکت 
اعظ���م، ش���یخ مرتضی انصاری، این کاروان را در س���وگ و مات���م فرو ُبرد و 
که آنان به نجف اش���رف رس���یدند، تنها مراس���م س���وگواری این  هنگامی 
کردند و از فیض وجودش محروم ش���دند5 و ورودش���ان در  بزرگ���وار را درک 
کو(  نج���ف، با آغاز مرجعیت میرزای ش���یرازی)رهبر نهض���ت تحریم تنبا
مصادف ش���د. پ���س از اقامت در نجف وکس���ب فی���ض از محضر درس 
مرح���وم می���رزای اول، آن بزرگ���وار از محضر فقهاى ب���زرگ دیگری همچون 
ش���یخ مه���دى جعفرى، ش���یخ راضی نجف���ی، فرزند ش���یخ محمدجعفر 
گرفت و ب���ه تکمیل  کاش���ف الغط���ا6 بهره ها  و آیت اهلل ش���یخ مه���دى آل 
یس  بنی���ه علمی خویش پرداخت تا آنکه به صورت مس���تقل بس���اط تدر
که از  گردان پرداخت و دیری نگذش���ت  گس���ترد و به تعلیم و تربیت ش���ا
بزرگ تری���ن مراجع عصر خود ش���د تا اینکه پس از ارتح���ال مرحوم میرزای 
ش���یرازی در س���ال 1312 ق به مقام مرجعیت رس���ید و بعد از فوت شیخ 
محمدط���ه در س���ال 1323ق ومخصوص���ٌا بعد ازفوت آخوند خراس���انی، 
کثریت قاطع ش���یعیان جهان در عراق، ایران، هند، افغانس���تان و قفقاز  ا

گشتند.7 ی درآمده و مطیع حکم و فتوای او  به تقلید و

مقام علمی و معنوی
رفعت مقام و بلندی مرتبت مرحوم سید در علم و تقوا، بیش از آن است 
کرد و تنها می توان گفت: نه تنها مراجع بزرگ تقلید ش���یعه  ک���ه بتوان بیان 
در دوران اخیر، آغاز مرجعیت خویش را به نوعی با نشر حواشی خویش بر 

3.نجومالّسردبذکرعلماییزد،ص711.
یخنهضتبیدارگرانه،حاجآقانوراهللنجفی،ص28- 26. تار 4.اندیشهسیاسیو

5.فقهاینامدارشیعه،ص422.
اندیش،ص38. ر 6.سیدمحمدکاظمیزدىفقیهدو

7.اعی���انالش���یعه،ج10،ص43:کانفقیه���ااصولی���امحققامدققاانتهتالیهالریاس���هالعلمیهو
کانمعولالتقلیدفیالمسائلالشرعیهعلیهوقبضعلیزعامهعامهاالمامیهوسوادهم… .

ستاره ای بر تارک آمسان شیعه
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جواهر.

9.حاشیة جامع العباسی، شیخ بهایی.

10.حاشیه مجمع المسائل محمدحسن میرزاى شیرازى.

11.حاشیه ذخیرة العباد لیوم المعاد، فاضل شربیانی.

12.حاشیه فراید االصول، شیخ مرتضی انصاری.

13. الرسالة في جواز اجتماع االمر و النهی، چاپ تهران. 

14.  حاشیه مکاسب شیخ انصارى.

15. السؤال و الجواب، چاپ نجف.

خانواده و فرزندان
حاص���ل ازدواج س���یدمحمدکاظم ی���زدی )رحم���ه اهلل( ب���ا دخت���ر ح���اج 
کاظ���م تبریزی،  کریمۀ حاج ش���یخ مال ک با  مالمحس���ن و نیز پیون���دی پا

پنج فرزند پسر و چند دختر است:

که  1. مجاهد ش���هید س���یدمحمد طباطبای���ی از فضالی عص���ر خویش 
در خط مقدم جبهه نبرد با اش���غالگران انگلیس���ی در س���رزمین عراق، در 
که در زمان حیات  س���ال 1334ق به ش���هادت رس���ید. 2. س���یدمحمود 
که در رجب 1331ق و ش���ش س���ال  کرد. 3. حاج س���یداحمد  پدر فوت 
ک���ه از علم���ا و مجتهدان  قب���ل از ارتحال پدر درگذش���ت. 4. س���یدعلی 
ش���یعه به ش���مار می آمد و بعد از رحلت پدر زعامت حوزه های علمیه و 
مرجعیت ش���یعیان را عهده دار بودو در ربیع االول 1370ق وفات یافت. 
یس و تعلیم و تربیت طالب مشغول  که در نجف به تدر 5. سیداس���داهلل 

کرد. بود و در 1393ق فوت 

س���رانجام آیت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدی )رحمه اهلل( در س���ه شنبه 28 
رجب 1337ق به دیدار معبود ش���تافت و پیکرش در نجف اشرف و در 

جوار حرم علوی دفن شد.15

درگذشت
1337ق  س���ال  رج���ب   28 روز  در  ی���زدى،  س���یدمحمدکاظم  آی���ت  اهلل 
براب���ر با 18 اردیبهش���ت 1297 خورش���یدى درس���ن 91 س���الگی و در اوج 
رهب���رى مبارزات ش���یعیان عراق بر ضد س���لطه اس���تعمار انگلیس، بر اثر 
بیمارى ذات الریه درگذش���ت و در ش���هر نجف و در باب طوسی، صحن 
ى پیش از مرگ چندین تن از فقهاى  ک س���پرده ش���د. و مرتضوى، به خا
عص���ر از جمل���ه مرح���وم آیت اهلل حاج ش���یخ محمدحس���ین آل کاش���ف 

الغطا را اوصیاى خویش قرار داد.16

سید و استعمار 
یکی از ش���اهکارها و مهم ترین فعالیت های سیاسی - اجتماعی زندگی 

15.اعیانالش���یعه،ج10،ص48بهنقلاز:ماهنامهاطالعرسانیپژوهشیآموزشیمبلغانشماره
 .153

16.سلطنتعلمودولتفقر،ص25.

یس  حوزه »دومنار« یزدو س���پس حوزه اصفهان، عالوه بر تحصیل، به تدر
یس فقه و اصول س���ید، جایگاه  ه���م می  پرداخ���ت. در حوزۀ نج���ف، تدر
خاصی داش���ت. پس از هجرت اس���تادش میرزای ش���یرازی از نجف به 
یس دروس عالی فقه و اصول از س���وی سید، فضال و عالمان  س���امرا، تدر
ی���ادی را ب���ه ح���وزه درس او کش���انید. ژرف نگری و دقت نظر و س���المت  ز
که درس���ش بس���یار پربار وگیرا ب���ود و نزدیک به  بیان س���ید به گونه ای بود 

ى حاضر می شدند.12 یست تا سیصد عالم در درس فقه و  دو

ی���س و مقام  کرس���ی تدر گردان ایش���ان پس از چندی، خود صاحب  ش���ا
ک���ه حضرات آی���ات عظ���ام ح���اج ش���یخ عبدالکریم  علم���ی می ش���دند 
حائ���ری ی���زدی، ح���اج آق���ا حس���ین قمی، ح���اج آق���ا حس���ین بروجردی، 
کاش���ف الغطا، شهید سیدحس���ن مدرس، شهید  ش���یخ محمدحسین 
آی���ت اهلل س���یداحمد خوانس���ارى، مجاه���د ش���هید ش���یخ محمدتق���ی 
بافقی، آی���ت اهلل آقاضیاء عراقی، س���یدمحمدتقی خوانس���اری، حاج آقا 
رضا مسجدش���اهی اصفهانی، سیدعبدالحسین ش���رف الدین عاملی، 
س���یدمحمد فیروزآب���ادی، ش���یخ زین العابدی���ن عابدی زنجانی، ش���یخ 
فضل اهلل شیخ االس���الم زنجانی، سیدیونس اردبیلی، شیخ جعفر نقدی، 
آقامی���رزا محم���ود ام���ام جمع���ه زنجانی، می���رزا مهدی آش���تیانی، ش���یخ 

عبدالنبی عراقی و بسیاری دیگر از آن جمله به شمار می روند.13

آثار و تالیفات 
از س���ید نوشته هاى زیادى بر جاى مانده که معروف ترین و گرانقدرترین آنها 
کتاب »عروة الوثقی « در فقه اس���ت. ایش���ان به سبب نگارش این کتاب، به 

صاحب عروه شهرت یافت. سایر کتاب هاى سید عبارتند از:14 

1.تعلیقه بر متاجر شیخ انصارى، چاپ تهران. 

کیفیة  2.رس���الة ف���ي حکم الظ���ن المتعلق باع���داد الص���الة و افعاله���ا و 
صالة االحتیاط. 

3.رسالة في منجزات المریض. 

4.غآی���ت القصوى، ترجمۀ فارس���ی »ع���روة  الوثقی « به قلم ش���یخ عباس 
قمی، چاپ بغداد.

5.رسالة في التعادل و التراجیح، چاپ تهران.

6.الصحیفة الکاظمیه، چاپ بغداد.

گلستان راز، چاپ بغداد. 7.مجموعه بستان نیاز و 

8.حاش���یه نج���اة العباد ف���ي یوم المعاد، ش���یخ محمدحس���ن صاحب 

یختفکراسالمی«،ج5، »تار 12.اس���وهفقاهتوسیاس���ت،مندرجدرکتابتامالتیسیاس���ی،در
ص27.

یحانةاالدب، 13.احس���نالودیع���ه،ج1،ص191 - 192.الکهن���وىالکش���میرى،ج2،ص279.ر
ج3و4،ص335.

http://www.،14.اندیش���هومنشسیاسیاجتماعیآیتاهللس���یدمحمدکاظمطباطبایییزدى
tebyan.net/newindex.aspx
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کش���ور مس���لمان لیبی در ش���مال آفریقا مامورکرد. دولت  را براى اش���غال 
دیگری که در آن ایام، دس���ت به تجاوز زده بود، دولت روس در  قس���مت 
 ش���مال ایران بود و جن���وب ایران نیز مورد هجوم انگلیس واقع ش���ده بود. 
مرح���وم س���ید نیز در دف���اع از ح���دود و مرزه���اى ممالک اس���المی و براى 
که  کرد  مقابله با ترفند حمله و اشغال قواى استعمارگران، فتوایی صادر 
یخ معاصر  نش���انگر بیدارى، بصیرت و استعمارس���تیزى آن بزرگ م���رد تار
که نمونه ای از روش���ن بینی در روحانیت و مرجعیت دینی تش���یع  اس���ت 
را ب���ه نمای���ش می گ���ذارد. این حکم جه���اد در ذىحجه س���ال 1329 ق به 

که ترجمۀ آن چنین است: عربی صادر شد 

پایی، اینایامکهکش���ورهاىارو »بس���ماهللالرحمنالرحی���م.در
 از مانن���دایتالی���اب���هطرابل���سغ���رب)لیب���ی(حمل���هنم���ودهو
کردهاندو طرف���یروسهاش���مالای���رانراباقواىخ���وداش���غال
انگلیس���یهانی���زنیروهاىخودرادرجنوبای���رانپیادهکردهاند
واس���المرادرمع���رضخط���رناب���ودىق���راردادهان���د،ب���رعم���وم
ایران���ی،واج���باس���تکهخ���ودرابراى ع���ربو مس���لمانان،از
ازبذلجان ازممالکاس���المیمهیاس���ازندو عقبراندنکفار
راهبیرونران���دننیروه���اىایتالی���اازطرابل���سغ���ربو م���الدر و
یرا ایران،هیچفروگذارنکنند؛ز اخ���راجقواىروسوانگلی���ساز
ازمهمترینفرایضاس���المیاستتابهیارىخداونددو اینکار

تهاجمصلیبیهامحفوظبماند«. مملکتاسالمیاز
سیدمحمدکاظمطباطبایی

که مرحوم س���ید  و دیگر علمای عراق به خوبی   یکی دیگر از موارد مهمی 
ک���ه دولت »عثمانی « با  کردن���د، در جنگ جهانی اول بود  آن را مدیری���ت 
کمک دولت آلمان از یک س���و و نیروهاى انگلیس���ی و فرانس���وى از س���وى 
دیگر، وارد جنگ و مخاصمه با یکدیگرشدند و این درگیری در منطقه تا 
آنجا پیش رفت که دامنۀ آن به کشور عراق رسید و آن کشور اسالمی را نیز 
در معرض خطر قرار داد. در این هنگام، علماى بزرگ شیعه مقیم عراق، 
آیت اهلل آقا س���یدمحمدکاظم طباطبایی ی���زدى، آیت اهلل میرزا محمدتقی 
ش���یرازى و آیت اهلل ش���یخ الش���ریعه اصفهانی، علیه انگلی���س که عراق را 
کرده بود، اعالن جهاد دادند و حت���ی ده ها تن از مجتهدان بزرگ  اش���غال 
ایرانی و طالب علوم دینی به اتفاق س���ایر علما و مجتهدان شیعه عراقی 
وارد جنگ ش���دند و پیشاپیش س���پاه عثمانی و عشایر ش���یعه عراق، در 
مناط���ق »ش���عیبه « در اط���راف بص���ره، »مزیرع���ه « در حومه »قرن���ه « و »ابی 
الدعال���ج « در اطراف »ناصریه « و »عماره « و »ک���وت « و »قصیبه « در حومه 
بغ���داد، به دفاع از مملکت اس���المی عراق پرداختن���د. در صحن علوى، 
آی���ت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدى باالى منب���ر براى مردم س���خنرانی کرد و 
کرد و بر ثروتمند عاجز واجب  آنان را به دفاع از س���رزمین اس���المی دعوت 

کند.19 که با مالش، فقیر توانا را در امر جهاد تجهیز  کرد 

19.هم���انص64،دورةعلم���اءالش���ریعةفیمواجهةاالس���تعمار،ص64ونهض���تروحانیونایران،

س���ید، مقابله و مبارزه با تهاجمات مختلف و متعدد اس���تعمارگران، به 
ویژه انگلس���تان اس���ت. بدیهی  اس���ت مخالفت  س���ید با مش���روطه نیز بر 
اساس مشی غالب ایش���ان در مبارزه با استعمار ودسیسه های آنان بوده 
که هویدابودن دس���ت دش���من در آس���تین آن حرکت و تأثیر  اس���ت، چرا 
تلقین���ات س���فارت انگلی���س در تاس���یس آن را می دانس���ت. و به همین 
دلی���ل ب���ود که از قبول پ���ول »موقوف���ه اود« هند خ���وددارى می کرد. دولت 
کوشید تا با اس���تفاده از وجوه موقوفات هند، نظر سید  انگلس���تان بسیار 
ک���رده و او را وادار به س���کوت نمای���د؛ ام���ا س���ید همانند ش���یخ  را جل���ب 
 مرتض���ی  انص���ارى از پذیرفتن  آن وجوه س���رباز می زد. عدم اقدام ایش���ان 
کی���د بر وح���دت در میان  ب���رای محدودک���ردن ق���درت ش���اه قاج���ار و یا تا
دول اس���المی )ای���ران وعثمانی( همه ب���رای مقاوم���ت در برابر دولت های 
که در ادامه به یک نمونه از مقاومت های عملی  اس���تعمارگر بوده اس���ت 
ک���ه همراه سیاس���ت و متانتی در خ���ور توجه در برابر دسیس���ه های  س���ید 
یکی، یکی از  اس���تعمارگران ب���وده، اش���اره می ش���ود. س���ر رونال���د اس���تورز
ک���ه ب���راى تقدیم هزار لیر نزد س���ید رفت���ه بود و  سیاس���تمداران انگلیس���ی 

کرده بود، نقل می کند: سید از پذیرفتن آن خوددارى 

»م���ناطمینانحاصلکردمکهبااونمیتوانصحبتپولکرد.
مق���امعالیاو،قابلخریدوفروشنیس���توبس���یارخوش���وقت
البت���هچنین اینب���ابب���ااوصحبت���یننماییمو ک���هدر اس���ت
کههمهب���راىپولبه کش���ورهاى»مصروحج���از« وضع���یرادر

دنبالمامیدوند،نمیتوانیافت«.17

بیگانه س���تیزى در مکت���ب س���ید، اهمیت���ی وی���ژه دارد و ب���ه دلیل همین 
منش و عملکرد سیاسی اوست که در اعالمیه هایش از حمله کشورهاى 
اس���تعمارگر، با نام »تهاج���م صلیبی ها« یاد می کن���د و در حقیقت با این 
ى آوردن جه���ان غرب به  ک���ه رو جمل���ه می خواه���د به هم���گان بفهماند 
که  کش���ورهاى اس���المی، ادامه همان جنگ هاى صلیبی اس���ت  س���وى 

کرده است و این بار، از در حیله و تزویر وارد شده است. چهره عوض 

بیگانه س���تیزى س���ید، تنها در بع���د نظامی خالصه نمی ش���ود، بلکه بعد 
اقتص���ادى را نیز دربر می گیرد و این نش���ان از عمق تفک���ر آن بزرگوار دارد. 
ب���ر همی���ن اس���اس، می بینیم که در راس���تاى حکم جه���اد نظامی، حکم 

کاالهاى اقتصادى را نیز صادر می کند.18 جهاد اقتصادى و تحریم 

مبارزه نظامی با استعمار
در زم���ان زعام���ت عامۀ مرح���وم آیت اهلل ی���زدى، دولت های اس���تعماری 
دس���ت ب���ه چپ���اول س���رزمین ه���ای اس���المی زده بودن���د. یک���ی از ای���ن 
یاده خ���واه غرب���ی ایتالی���ا بود و در همین راس���تا ق���واى خود  دولت ه���ای ز

راندیش،ص74بهنقلازموس���وعةالعتباتالمقدس���ه،ج6، 17.س���یدمحمدکاظمیزدیفقیهدو
ص257 – 256.

راندیش،ص74. 18.سیدمحمدکاظمیزدىفقیهدو
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جابران���همینمود،آقاىآخوندبهع���زمجهادوبیروننمودنروس
وس���رکوبیمحمدعل���یمی���رزاحرکتنم���ودومنهمب���اآخوند
وتم���امط���البومجتهدی���ندیگ���ر،حت���یآقاىآقاس���یدکاظم

حرکتنمودیم«.22

مبارزه اقتصادى با استعمار 
یکی از دسیس���ه های نامرئی استعمارگران، سلطۀ کشورهاى استعمارگر، 
کاالهاى مصرفی  که با ص���ادرات  به وس���یلۀ روش های اقتصادى اس���ت 
کشور های اسالمی آنها را هم از جهت  کشورها، مخصوصًا  خود به سایر 
اقتصادی و هم به جهت فرهنگی به خود وابس���ته کرده، آداب و رس���وم و 
س���بک زندگی آنان را تغییر می دهند. پس بهترین راه مقابله با اس���تعمار 

کاالهاى آنهاست.   اقتصادى، تحریم 

که اس���تقالل سیاسی  س���ید از این امر مهم غفلت نداش���ت و متوجه بود 
کاالهاى  بدون اس���تقالل اقتص���ادى ممکن نیس���ت. بنابراین ب���ا تحریم 
غرب���ی ت���الش کرد تا از این طری���ق، به مبارزه با آنان برخیزد . دس���ت خط 
کید  ک���ی از توجه ا مرحوم س���ید خطاب به آقا میرزا رحیم، به روش���نی حا
ى ب���ه لزوم اس���تقالل و خودکفایی اقتصادى جامعه اس���المی  و ش���دید و

یم:  که به دلیل اهمیت آن، بخش هایی از آن را می آور است 

ک���ه)دول(خارجه،بهانواعحیل،رش���تهکس���ب ...ای���نزم���ان
 وصنای���عوتج���ارتراک���همای���هع���زتومنش���اثروتاس���ت،از
ب���ودهومنحصربهخ���ودنم���ودهومثلخون دس���تمس���لمانانر
درمجارىعروقایش���انراس���خونافذشدهوش���غلاهلاسالم
لیوبیعوش���راءاجناسخارجهش���ده یجمنحصربهدال ب���هتدر
 ...،مناس���باس���تمس���لمانانازخوابعفلتبیدارش���وندو
ی���جرفعاحتیاجاتخودراازخارجهبنمایندوبهتأییدات بهتدر
ربانی���ه،ازذلفق���رواحتی���اجوس���ؤالوتحم���لعملگ���یکفارو
تش���تتدربالدکفربرهند.امیدوارماخوانمؤمنیناقتداوتاسی
 بهرؤس���اىملت23نموده،برحس���بغیرتاسالمیت،اقتصار
بههمانملبوس���اتاس���المینمایند،بلکهدرتماماثاثالبیت
 خودتاممکناس���ت،اکتف���ابهمصنوعاتاس���المینمودهودر

ملبسومطعمومسلکخودازشباهتبهکفاربپرهیزند.24

تاس���یس  اقتص���ادى،  اس���تعمار  ب���ا  عمل���ی  مب���ارزه  ب���راى  دیگ���ر  روش 
ش���رکت های داخلی براى رقابت  با ش���رکت هاى خارج���ی یا همان تولید 
که در این راس���تا،  داخل���ی و ملی ب���ا توجه ش���ؤنات جامعۀ اس���المی بود 
ش���رکت اس���المیه در ذیقع���ده 1316ق به هم���ت مرحوم آی���ت اهلل نجفی 
اصفهان���ی و جمعی دیگر از رج���ال دینی و اجتماع���ی اصفهان به وجود 

22.سیاحتشرق،ص467 - 468.
23.مرادازرؤساىملت،همانعلماومراجعدینیاست.

زنامهثریا،سالدوم،شماره13. رو 24.سلطنتعلمودولتفقر،ص23بهنقلاز

در این جن���گ، مرحوم آقا س���یدمحمد طباطبایی، فرزند ارش���د آیت اهلل 
العظم���ی آق���اى س���یدکاظم ی���زدى و ب���رادرش س���یدمحمود طباطبایی، 
ى آیت اهلل سیدابوالقاس���م  کاش���انی و فرزن���د و آیت اهلل آقا س���یدمصطفی 
ش���یخ  آی���ت اهلل  خوانس���ارى،  س���یدمحمدتقی  آق���ا  آی���ت اهلل  کاش���انی، 
ش���یخ محم���د خالص���ی  مرح���وم  فرزن���دش  و  محمدمه���دى خالص���ی 
زاده، سیداس���ماعیل ی���زدى، آی���ت اهلل سیدمحمدس���عید حبوب���ی، آق���ا 
س���یدعلی تبریزى، میرزا مهدى خراسانی فرزند آیت اهلل خراسانی، شیخ 
محمدرضا ش���یرازى فرزن���د آیت اهلل می���رزا محمدتقی ش���یرازى، آیت اهلل 
س���ید محس���ن حکی���م، آی���ت اهلل ش���یخ محمدحس���ین کاش���ف الغطا و 

بسیارى دیگر از علما و طالب بودند.20

مخالف���ت  س���ید تنه���ا مختص یک کش���ور اس���تعماری مثل انگلس���تان 
نب���ود.  زمانی هم که محمدعلی ش���اه براى س���رکوب جنبش مش���روطیت 
ک آذربایجان  از دول���ت روس مدد خواس���ت و س���ربازان روس���ی وارد خ���ا
ی���ادى در مردم علی���ه محمدعلی ش���اه و روس ها  ش���دند، خش���م و تنفر ز
به وج���ود آمد و علما از جمله آیت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدى نیز علیه 
کار شدند و  روس ها، این پش���تیبان خارجی محمدعلی ش���اه، دست  به 
با فرستادن تلگراف، جهاد در دفع متجاوزان روسی را واجب شمردند.  

در این ب���اره، در تلگرام الث���ر، وزیر مختار انگلیس در قس���طنطنیه به وزیر 
امورخارجه انگلیس آمده است:

نمایندهسیاس���یوسرکنس���ول ی���ررااز موض���وع:ای���ران.تلگرامز
یافت بغداددر دولتاعلی،حضرتپادش���اهی)انگلیس(،در
داش���تهام:»معتق���دمتاتخلیهای���رانازس���پاهیانروسکهمورد
تعل���لش���اهدراعالم ین���دش���ومتراز تنف���رش���دیدعلم���اب���ود،گو
مش���روطهاس���ت،نمیتوانی���مانتظ���ارچندانکمک���یازعلماى
نجفوکربالداش���تهباشیم.بهطورىکهشنیدهام،سیدکاظم
کنوندرسیاس���تدخالتینداشت،اینکهمقطار کهتا یزدى
 روس���یامب���همناط���العمیده���دکهنف���وذقابلمالحظ���هاىدر
قفقازدارد،تلگرافیبهعنوانش���اهمخابرهکردهواش���غالخاک
کردهاس���ت.دربارهاین ایرانراتوس���طس���پاهیانبیگانهتقبیح

تلگراممنچیزىبهسرکنسولروسنگفتهام«.21

و ب���ا اش���غال ایران توس���ط ق���وای روس���یه، تنها به فرس���تادن حک���م جهاد 
بس���نده نکرده، بلکه همۀ علماى نجف و در صدر ایش���ان مرحوم س���ید 
که از این اقدام  غیورانۀ  علما   کنند  قصد داش���تند به سوى ایران حرکت 

مرحوم  آیت اهلل نجفی قوچانی این گونه یاد می کند:

کرخ���ودراب���های���رانس���وقدادهوتعدی���ات »چ���ونروسعس���ا

ص131. 
راندیش،ص67 – 66.  کاظمیزدیفقیهدو 20.سیدمحمد

یخاستقرارمشروطیت،ج2،ص1219. 21.تار
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حمالت خود را بر علیه دولت های غربی و اس���تعماری نش���انه رفت و در 
همین مس���یر وحدت دولت های همس���ایۀ اس���المی )ای���ران وعثمانی( را 
که قابل توجه اس���ت. او بدین وسیله ید واحده ای در قبال  خواس���تار بود 
ک���رد و در مقابله  سیاس���ت های اس���تعماری ابرقدرت های جهان ایجاد 
که امید  که تنها فرزن���د مجتهد خود را  با اس���تعمار تا آنجا پیش می رفت 

کرد. آیندۀ اسالم بود، فدا 

ایش���ان فرزن���د خ���ود را ام���ر به جه���اد می کن���د ت���ا هم���گان را از پایین ترین 
گاه  س���طوح جامع���ه ت���ا باالتری���ن س���طح آن را نس���بت ب���ه  وظیفۀ ش���ان آ
یخ تش���یع و ادامه  س���ازد. ب���ه امید آنکه بتوان ق���دردان ای���ن بزرگمردان تار

دهندگان راه علما ومراجع بود.
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که ش���عبۀ اصلی آن در اصفهان و ش���عبه های فرعی آن در شهرهای  آمد 
گون ایران و حتی خارج از ایران قرار داش���ت. با تأسیس این شرکت،  گونا
علماى بزرگ وقت ایران و عراق از جمله س���یدمحمدکاظم یزدى، از آن 
که  کردند  کردند. ایش���ان در حمایت از آن، دس���تخطی عنایت  حمایت 

به فرازهایی از آن اشاره می شود:

»...شایس���ته،مناسبوبهموقعومحلاستکهعموممؤمنین
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از وکردار س���کناتوکیفیاتلباسوطعاموش���رابوگفت���ار

وبرکناردارند«.25 کفارخودرابرحذر وضعوطرز

نتیجه
آی���ت اهلل صاحب ع���روه از طریق س���کوت در امر مجه���ول و خریدن انواع 
ک���ه حمایت از  تهمت ه���ا نس���بت به خ���ود، پ���س از آنکه یقین پی���دا کرد 
یختن است  مش���روطه، آب به آسیاب اس���تعمارگران به ویژه انگلس���تان ر
ن���ه تنه���ا آن را همراهی نکرد بلکه به ش���دت با آن به مخالفت برخاس���ت 
و این الگویی اس���ت برای بیان دیانت عین سیاس���ت و سیاس���ت عین 
که تا  دیان���ت. راهنمای���ی واقع���ی ب���رای سیاس���تمدران دین مدار اس���ت 
امری را در مورد اجتماع و سرنوش���ت آحاد مردم بر آنان مکش���وف ومعلوم 
نیس���ت، دس���ت به اقدام و دخالت نزنند و در زمان دخالت در مس���ائل 
مختلف با دیدی عمیق و ش���ناختی درس���ت وارد میدان ش���وند، چه به 
مخالف���ت بینجام���د چه ب���ه موافقت؛ چ���را که در این صورت سرمش���قی 
مناس���ب برای تودۀ جامعه خواهند بود و عملکرد ایش���ان معیار مناسبی 
ب���رای جامع���ه محس���وب می ش���ود. ای���ن روش س���ید درس بزرگ���ی ب���رای 
ک���ه در جامعه مورد توجه مردم  هس���تند. در ضمن  تمامی افرادی اس���ت 
ک���ه آیت اهلل ی���زدی فقیه���ی بود که  ای���ن نکت���ه را نی���ز نبای���د فرام���وش کرد 
مصداق شناس���ی ایش���ان در مورد حکم فقه���ی، به مقابل���ه و مقاومت در 
برابر اس���تعمار و دسیس���ه های اس���تعمار منجر ش���د26 و ایش���ان از تکیه بر 
محدودک���ردن قدرت پادش���اه ی���ا همان مش���روطه طلبی دوری جس���تند، 

که استعمار را عامل عقب ماندگی جامعۀ اسالمی می دانستند. چرا 

گ���ر تحت ل���وای اس���تعمار ص���ورت نمی   حت���ی ق���درت پادش���اهان نی���ز ا
یاده خواهی  گرفت، خود می توانس���ت عاملی هر چند ضعیف در مقابل ز
دول اس���تعمارگر باشد؛ بنابراین سید با توجه به این مطلب، نوک پیکان 

راندیش،ص106.  کاظمیزدیفقیهدو 25.سیدمحمد
ی���انمش���روعهخواهحوزهنجف 26.ب���رایمطالع���ۀبیش���ترر.کبه:علیرض���اج���وادزاده؛»دیدگاهجر
نس���بتبهغرب«؛ص332-325،ضمیمۀفصلنامهتخصصینامهدولتاس���المی،سالاول،
یاس���تجمه���وریوموسس���همطالعات ش51هفده���مش���هریور1387،مرک���زپژوهشواس���نادر

وتحقیقاتاسالمیفتوحقلم.
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