
 
 

1 

 

 

 ایران در تاریخ معاصر (رساالت جهادیهادبیات مقاومت)نخستین متون ماهیت پژوهشی در 
 

 ميرهادي حسيني

 
 hosseini@khu.ac.ir ، تهران.دانشگاه خوارزمی ،عضو هیات علمی گروه تاریخاستادیار و 

 

 

 چكیده
براي بیان آن دسته از منابع تاریخ ایران معاصر است كه در  و فرهنگی ادبی ،ها، متونی با ماهیت فقهی "جهادیه"

دوره قاجاریه از طرف علما یا ادبا براي تحریك و تشویق مردم به دفاع از حفظ ثغور اسالمی، شیعی و ملی خلق شد. این 

نظیر ی و اجتماعی مهمی بر روند جنگ داشته باشد، در نوع خود بیسیاسفرهنگی، متون از آن جهت كه توانست تاثیرات 

كند كه تهدیدات روسیه عامل هاي ایران و روسیه ما را به این ذهنیت راهنمایی میها در دو دوره جنگبود. انواع جهادیه

انگلیس به ایران نیز بوده است. ها ناشی از تجاوزات ها بوده، حال آنكه این گونه نیست و برخی جهادیهاصلی ظهور جهادیه

توان انگیزه و عامل اصلی در جهادیه هاي فقهی آنان، براي مقابله با تجاوزات بیگانه را میاستمداد از علما و توجه به ظرفیت

نویسی بدانیم. در این پژوهش، ابتدا به بررسی و معرفی مهمترین متون جهادیه پرداخته و سپس به روش تحلیل محتوا به 

استنادي و شرح و  روشتلفیقی از روش پژوهش در این مقاله  كاوي میزان تاثیرگذاري هر یك از آنها اشاره خواهیم كرد.وا

 رساالت جهادیه به عنوان استناداستفاده شده است. از است و به فراخور،( Explanation)تبیین است

 .دفاع مقدس /جنگ هاي ایران و روس /قاجاریه /ادب جهادي/ رساالت جهادیه: كلمات كلیدي
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 مقدمه 
ادبی براي بیان آن دسته از منابع تاریخ ایران معاصر است كه در  و فقهیفرهنگی، ها، متونی با ماهیت  "جهادیه"

 طرح دوره قاجاریه از طرف علما یا ادبا براي تحریك و تشویق مردم به دفاع از حفظ ثغور اسالمی، شیعی و ملی خلق شد.

در  "جهادیه"، مفهوم در دوره قاجاریه و با شروع جنگ هاي ایران و روسیهدر این پژوهش از آنجا نشات می گیرد كه  مسئله

عموماً سلسله جنگ هاي ایران و روسیه را مهمترین دلیل و انگیزه  گرچه .می كندادبیات سیاسی ایران صبغه خاصی پیدا 

سوال اصلی در این . ه استاین تنها دلیل آن نبود اما پژوهش حاضر نشان می دهد كه ،ذكر كرده اند ها جهادیه تالیفبراي 

 پژوهش بر این اساس استوار است كه :

 اصوالً متون جهادیه چرا و چگونه در این زمان بوجود آمد و مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفت ؟  

 چه میزان بود ؟ میزان تاثیر گذاري این متون در ماهیت و نتایج جنگ ها تا

 از و در موارد لزوم به است (Explanation) روش پژوهش در این مقاله تلفیقی از روش استنادي و شرح و تبیین است
 رساالت جهادیه به عنوان استناداستفاده شده است.

امتداد تاریخ اسالم مربوط می شود. بر این اساس، می توان تعریف جامع تري از آن ارائه  جهادیه بهموضوع  پیشینه پژوهشی

به عنوان نمونه . سیاسی است مهم جهاد در حوادث در باره هاییها، فتواها و رسالهخطبه جهادیه شامل:داد و آن این كه 

 را به در آنها مسلمانان حضرت هستند كه جهادي هايخطبه از نمونه ها، نخستین)ص( در غزوه پیامبر اسالم هايخطبه

نیز در  )ع( علی امام 1است. داده بشارت الهی پاداش و به صبر و تقوا فراخوانده ،اخالص را به و آنان كرده تشویقجهاد 

سنت  2كرد. دعوتتجاوز دشمن هاد و دفعج را به مردمنهج البالغه(   110و  27)بویژه در خطبه هاي ، متعددي هايخطبه

خطبه خوانی در هنگام جنگ در ادامه حوادث تاریخ اسالم به كررات و در بسیاري از نبردها وجود داشت. این خطبه ها 

عمدتاً توسط فرماندهان یا خلفا و حكام اسالمی صادر می شد اما ما بدرستی نمی دانیم كه از چه زمانی این كار توسط علما 

روحانیون انجام شده باشد. علمایی كه خود در صحنه نبرد نبودند و صرفاً براي مشروعیت بخشی به جنگ، و تشویق یا  و

 آنها به و رسیدنقمري  348در  اسالمی سرزمینهاي به رومیان با حملهتهییج سربازان دست به این كار میزدند. مثالً، 

 مشهور "جهادیه خطب" به كرد كه بیانجهاد  در باره هایی، خطبهحمدانیانمشهور  ب، خطیفارقی نُباتَه، ابنمَیافارقین

در نهایتاً جنگ هاي صلیبی، در حمله عثمانیها و قرون بعد و بویژه در دوره هاي ایلغار مغول، سپس این عنوان در  3.شدند

 حملهمنابع ذكر می كنند كه در  .تعلق نداشت بكارگیري این اصطالح نیز به منطقه خاصی .گرفته شددوره صفویه بكار 

 با یكدیگر هم پیمان با ایلخانیان مقابله براي (، فقها و مردمق. 702) شَقْحَب ، در جنگمصر و شام به ایلخانی محمود غازان

بسیاري از مردم داوطلبانه به صحنه ، متجاوزانجهاد با  ضرورت در باره تیمیهابن بیانات مستدلاز  پس ، تا جایی كهشدند

                                                 
  458 – 501، جلد اول، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، صص  تاریخ یعقوبی(. 1374یعقوبی، ) 1

 . 28 -29،  106 -107(. ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، صص 1368، )نهج البالغه 2

 .299 – 313صص  الکویت: مجله الواعی االسالمیه، ،نباتهابن خطب دیوانم.(. 2012ق./ 1433) ،نباتهابن 3
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در تاریخ سرزمین هاي اسالمی، شاید عثمانی ها بیشترین بهره برداري سیاسی را از فتواي جهادي كرده  4نبرد پیوستند.

باشند. خلیفه عثمانی با استفاده از همین سالح بود كه توانست سیاست هاي توسعه طلبانه خود را گسترش دهد. شدت 

ر صدور فتاواي جهادي به جایی رسید كه سلطان سلیم اول عثمانی در رویارویی خود با صفویه، فتواي كفر تعصبات دینی د

شاه اسماعیل را هم گرفت. بگذریم از اینكه در این میان حتی شیعیان ایرانی را مرتد دانسته و مال، ناموس و خونشان را هم 

نمونه هایی از حضور شورانگیز مردمی در دفاع بود كه با تشویق علما و از موارد اشاره شده در باال، تنها  5مباح اعالم كردند.

منظر وجوب جهاد بیان گردید. وقتی به قرون معاصر در تاریخ ایران می رسیم، ادبیات فقهی و سیاسی كشور با متون 

جنگ، سران حكومت و  تهییج مردم براي حضور در هاي ایران و روسیه وجنگ دو دوره طوالنی شدن جهادي بیگانه نیست. 

فرماندهان ایرانی را با مشكالت عدیده اي از جمله مشروعیت جنگ مواجه ساخت. لذا براي رفع شبهات، عده اي مأمور 

شدند تا نظریات و فتاواي علماي اعالم را جمع آوري نمایند. علما نیز واكنش مناسبی در برابر تجاوزات آشكار روس نشان 

ترغیب مردم به حضور در جنگ نگاشتند. ظاهراً مرحوم دكتر عبدالهادي حائري براي نخستین  داده و رسائل متعددي جهت

براي بیان این دسته از آثار استفاه كرد. اصطالحی كه برازنده  "ادب جهادي"از اصطالح  در فصل نهم كتابش كه بار بود

  6جهادیه ها محسوب می شود و ما امروز با انبوهی از آنها آشنایی داریم.

به شیوه در تاریخ معاصر، معرفی اجمالی مهمترین جهادیه هاي برجاي مانده  هدف اولیه این پژوهش آن است كه پس از

هدف غایی در این پژوهش آن است كه به انگیزه هاي  .بپردازیممرسوم به تحلیل كلی و محتوایی از تاثیرات این جهادیه ها 

 آنرا بر جریان حوادث تبیین و تحلیل كنیم.درونی مولفین این رساالت رسیده و تاثیرات 

 افتادهاین رساالت را در یك منبع نتوانست بیابد، ممكن است برخی از نوشته هاي جهادیه از قلم  كامل فهرستنگارنده،  

 باید اذعانهمچنین  7د. با این حال فهرست الذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی توانست چراغ راهی براي این پژوهش باشد.باش

                                                 
 .27،  بی جا: مرکز البحوث و الدراسات العربیه و االسالمیه، ص 18، جلد البدایه و النهایهم.(،  1998ق. / 1419ابن کثیر دمشقی، ) 4

 
 . 380، ص ، استانبولاول ، جمنشآت السالطینق.(. 1274) فریدون بیگ پاشا،  احمد 5

(. نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با 1378آشنایی با دیدگاه های دکتر حائری در این خصوص؛ نک: حائری، عبدالهادی،)برای  6

 دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیر کبیر. 

تا  296، ص 5الذریعه، ج نک:   .است کرده ذکرموسوعه بزرگ الذریعه  جهادیه ها را دراز  نسبتاً کاملیمرحوم آقا بزرگ تهرانی فهرست  7

 :از است عبارت، که  298

الجهادیة: رسالة فی وجوب الجهاد و الدفاع، فارسی للمولی ابی الحسن بن محمد کاظم، کتبه عند مظاهرات الروس علی ایران فی عصر 

 .الفتحعلی شاه

  .الوزراء الفراهانیالجهادیة: فارسی، للمیرزا ابی القاسم القائم مقام ابن المیرزاعیسی سید 



 
 

4 

 

كرد كه پژوهش آقاي نصراهلل صالحی در این میان خیلی ارزشمند بوده است. در گام بعدي هم باید به مجموعه ده جلدي و 

بدون  8اشاره كرد كه در شناخت جهادیه ها كمك فوق العااده اي محسوب می شده است. "میراث اسالمی ایران"ارزشمند 

تاریخ اسالم، منابعی چون البدایه و النهایه تالیف ابن كثیر و همچنین شك براي آشنایی با متون جهادیه در قرون میانی 

 دیوان خطب ابن نباته، نیز راهگشاي این پژوهش بوده است.

 :جهادیه متونفهرست مهمترین 
 رضا همدانی  رساله جهادیه از حاج مال -1

 از عبدالكریم بن محمد صادق اهري ارشاد المجاهدینرساله  -2

 از مولفی مجهول به حكم جهادارشاد عباد  -3

 قائم مقام اول، مشهور به میرزا بزرگ فراهانیاز  احكام الجهاد و اسباب الرشاد -4

 شیخ هاشم كعبیاز  العباسیة الحداد فی جهاد اهل الشرک و االلحاد -5

 عبدالرحیم مراغیاز  الرساله الجهادیه المسماة بالمحمدیه -6

                                                                                                                                                     

اثبتوا فیه مااستخرجوه من احکام الجهاد من کتب فقهاء العصر ، الجهادیة: ایضا بالفارسیة، لجمع من الکتاب و المنشئین فی عصر الفتحعلی شاه 

  .مثل الشیخ االکبر و المحقق القمی و صاحب الریاض و السید المجاهد، ورتبوها علی ارکان، اوله

 .بالفارسیة، ایضا لجمع من الفضالء متحد مع السابق فی المطالبالجهادیة: 

الجهادیة: بالفارسیة، للسید االمیر محمد حسین بن االمیر عبدالباقی بن المیر محمد حسین بن المیر محمد صالح الحسینی الخاتون آبادی 

  .االصفهانی و والده المیرعبد الباقی شیخ اجازة سیدنا بحر العلوم اوله

 .دیة: مقتل فارسی، للمولی عبدالعباس الدامغانی الکرمانشاهیالجها

 .الجهادیة: للسید علی محمد بن السید محمد بن العالمة السیددلدار علی النقوی

ه، و لالجهادیة: لسید الوزراء المیرزا عیسی الشهیر بمیرزا بزرگ ابن المیرزا محمد حسن بن عیسی الحسینی الفراهانی ، و هو الجهادیة الصغری 

  .الذی سماه احکام الجهاد ،الجهادیة الکبری له 

 .الجهادیة: بالفارسیة للحاج کریم خان القاجاری المتوفی

 .الجهادیة: للمجاهد فی سبیل اهلل محمد بن االمیر السید علی الطباطبائی الحائری

 .الجهادیة: للشیخ هاشم المعاصر للسلطان فتحعلی شاه

 .عبدالفتاح بن میرزا عطاء اهلل الطباطبائی التبریزیالجهادیة: للمیرزا یوسف بن 

های کوچک خطی در موضوعات مختلف، در بین بر مجموعه بزرگی از رسالهمشتمل  "میراث اسالمی ایران"مجموعه ده جلدی )دفتر(  8

 گردآوری و منتشر شده است. رسول جعفریان به کوشش سال 6در طول  1378 تا 1373 هایسال
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 محمد ابراهیم گیالنی تحفة المجاهدین از محمدحسن بن -7

 ) و جامع الشتات(از میرزاي قمی  تحفة العباسیه -8

 شیخ محمدرضا همدانیاز  ترغیب المسلمین الی دفاع المشركین -9

  جهادیه : تعدادي از رساله ها با این عنوان كه توسط افراد مختلفی نوشته است. -10

 حكم جهاد در كتاب كشف الغطاء -11

 رضا همدانی  رساله جهادیه حاج مال

با براي جنگ  ه شدنایران در حال آمادبه احتمال زیاد، این رساله را زمانی نگاشته كه  9حاج مالرضا بن محمدامین همدانی

 این تامل درفتحعلیشاه بوده است.  دوره بزرگ ، ادبا، عرفا، مفسرین، و متكلمینفقها، علماجمله از مولف . روس ها بوده است

رساله نشان می دهد كه وي دفاع از حدود و ثغور كشور اهل بیت را بر همه مردم، اعم از اخص، خواص و یا عوام واجب 

 دانسته و بر این عقیده بود كه: 

اسالم را با  هجوم بر سر مسلمانان آورده اند و بعضی از والیات -خذلهم اهلل  -بدان كه در این جزء از زمان كه كفره روسیه "

لی آن ها در حوزه تصرف و دست تعدي برایشان باز نموده اند و اغلب شعائر و احكام مسلمانی را معطل و مهمل گذاشته اها

 اند، با ایشان به شریعت خود راه می روند و یوماً فیوماً استعداد ایشان زیاد می شود ولهذا خوف بر بیضه اسالم به هم رسیده.

مراد  م مكلفین به مقاتله با معاندین دین مبین بر سه گونه اند: اخص و خواص و عوام.اصناف مجاهدین فی سبیل اهلل و اقسا

ما از اخص، فرمانفرما و صاحب امر مقاتله و مجاهده است و به حكم و فرمان وي امر قتال و جهاد صورت پذیرد، مانند شاه 

گرداند چون نواب شاه زاده واالتبار، كه به حفظ ثغور، مأمور و هركه را كه او امیر و نایب خود  -شید اهلل اركانه  -اسالم پناه 

و مقصود از خواص، مباشرین و عمال تجهیز عساكر و اجنادند كه انتظام امور مقاتله و  ]و به[ تشمیت امر عباد ]مشغول اند.[

بیر و تقدیر آن ها مهام مجاهده در كف كفایت و حسن درایت ایشان است، مانند ارباب خبرت و اصحاب مشورت كه به تد

  10 "امر غزا انجام گیرد، مانند: وزرا و وكال و اهل دیوان و غیر ذلك.

گویا مخاطبین اصلی مولف نیز افرادي خارج  میكندو كمتر به اصطالحات فقهی اشاره  شتهد سیاسی صبغهبیشتر  ،این رساله

 نوع خود منحصر بفرد دانست. از حوزه فقهی بوده اند و لذا از این منظر، می توان این رساله را در

 رساله ارشاد المجاهدین

بسیاري از این جهادیه عصر قاجاري است كه مغفول و گمنام مانده است. اصوالً  متوناز جمله  "ارشاد المجاهدین"رساله 

)كه در ادامه  "جهادیه صغیر"یا  "جهادیه كبیر"در كتاب  ند، بعداًبه دربار قاجار راه یافتپس از آنكه رساله هاي جهادیه 

                                                 
)نک: میراث اسالمی ایران، دفتر است  "ترغیب المسلمین الی دفاع المشرکین"رساله  صاحبغیر از شیخ محمد رضا همدانی  شخص،این  9

 آمده است. 190، ص5دوم(؛ و غیر از شیخ محمد رضا تهرانی همدانی است که شرح حالش در دایرة المعارف تشیع، ج

شماره  ،1376شماره اول بهار  ،دوم ، مجله حکومت اسالمی، سال"ج مالرضا همدانیرساله جهادیه حا"(. 1376) حافظیان، ابوالفضل 10

 . 211 – 212، صص 3پیاپى 
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ه و لذا اهمیت خود را به عنوان یك اثر مستقل از دست داده اند. این غربت بعدها موجب جاي گرفتبدان خواهیم پرداخت( 

یكی از علماي  ،عبدالكریم بن محمد صادق اهريرساله ارشاد المجاهدین، تالیف  11شده تا توفیق چاپ و نشر هم پیدا نكنند.

از مراكز فرماندهی عباس میرزا بوده و در اواخر جنگهاي دوره دوم به است. اهر )از توابع آذربایجان شرقی(  شهرستان اهر

مولف، ضمن ترغیب  سپاه روس تا روستاي تركمانچاي )نزدیكی شهر میانه( پیشروي كرده بودند.البته  .تصرف روسها درآمد

حال فقهاي زمان رساله " ، این كار را نوعی تكلیف شرعی براي خود دانسته، و بر این اعتقاد بود كه:مجاهدان به نبرد با كفار

ها در احكام جهاد تالیف فرموده اند تا هر فردي از افراد مكلفین از احكام تكلیفی خود در جهاد خبردار شده با بصیرت و 

مختصري در مسایل جهاد تالیف نموده به عرض عاكفان دربار رساله ... موافق شریعت در راه خدا جهاد كند و حقیر نیز 

از آنجا كه آثار تهاون و سهل انگاري در كار جهاد از احوال مسلمانان ظاهر و عیان میشود و  ... شوكت مدار واال رسانیده بود.

انفس و اتالف اموال  از این جهت كه كفار روسیه مغرور گردیده، اسب جالدت تاخته به اهل اسالم چیره شده باعث هالک

می گردند واجب و از جمله فرایض دانسته شروع نمود به تحریر رساله اي در احكام و آداب جهاد كه نسبت به رساله هاي 

  12 "سابقه بسطی داشته باشد... و مسمی گردانید آن را به ارشاد المجاهدین.

 ارشاد عباد به حكم جهاد
رساله در فاصله زمانیِ میانِ دو جنگ اول و دوم ایران و روس نوشته شده است. این مؤلف این رساله نامعلوم است. این 

رساله در زمانی نوشته شده كه دولتِ ایران در حالِ تهیّه عدّه و عُدّه براي جنگ بوده است. مؤلف كه یكی از مجتهدان و 

ه به نیروهاي نظامی پیوسته و احكامِ جهاد را مراجعِ تقلید بوده ناشناخته است. او در برخی موارد به طالب سفارش كرده ك

به آنان تعلیم دهند و مردم را نیز ترغیب و تشویق به جهاد نمایند. در این رساله نكته هاي بدیع فقهی و تاریخی بسیاري 

 13دیده می شود.

 احكام الجهاد و اسباب الرشاد
 ،معروف به میرزا بزرگ فراهانی، عیسی ، میرزایاول دند:كربه نوشتن رساله جهادیه اقدام خاندان فراهانی دو نفر میان از 

احكام "به نام  : جهادیه كبري و جهادیه صغري. جهادیه كبري اوتالیف كردكه دو رساله جهادیه  .(ق 1238سال به متوفاي )

 ایران جنگ هاي دورهجهادیه صغري هم به زبان فارسی بوده و در  به زبان فارسی نوشته شده است. "الجهاد واسباب الرشاد

                                                 
در  96آذر ماه  23و  22تاریخ  ، که دردر منطقه آزاد ارس "بازتاب و پیامدهای معاهدات گلستان و ترکمانچای"همایش ملی در  11

پرداخت. وی بر این اعتقاد ارشاد المجاهدین معرفی  هو پژوهشگر تاریخ ایران اسالمی بحسین دوستی نویسنده ر شد، شهرستان جلفا برگزا 

الغطاء و... طباطبایی، سیدمحمد مجاهد، شیخ جعفر کاشف بسیاری از مجتهدان و فقیهان طراز اول آن دوره مثل مرحوم سیدعلیبود که 

ریف کرده، فتوا به جهاد و نبرد مسلمانان علیه دولت و لشکر متجاوز روس های تحقیقی و علمی از دیدگاه فقه تحت عنوان الجهادیه تعکتاب

 .دادند

 .6 – 7، نسخه خطی؛ دوره قاجاریه، ص ارشاد المجاهدینق.(،  1243تا  1218عبدالکریم بن محمد صادق اهری، )حدود  12

 .117مرعشی نجفی، ص ، جلد اول، قم: کتابخانه آیت اهلل میراث اسالمی ایران(، 1373رسول جعفریان، ) 13
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 ،مهم ترین و مفصل ترین كتاب در موضوع جنگرا شاید بتوان  "داسباب الرشا احكام الجهاد و"تالیف شد. رساله روس  و

همان  در اقدامی سترگ و از . قائم مقام اول)و به نوعی ادبیات دفاع مقدس( در تاریخ معاصر ایران دانستجهاد و احكام آن 

. در خصوص لزوم جهاد و مقابله با كفار روس را جمع آوري كندفتاواي علما  كرد تا یران تالشهجوم روس ها به ا ابتداي

معروف به  "احكام الجهاد و اسباب الرشاد" هاي: به نامشد سه اثر جهادي  مجموع تالش وي در این حوزه،  منجر به خلق

   14 "جهادیه صغیر"، و "جهادیه وسطی"، "جهادیه كبیر"

رساله اي به نام رساله ( است كه وزیر فتحعلی شاه) به قائم مقام معروفعیسی فراهانی  ابوالقاسم فرزند میرزامیرزا نفر دوم 

 می نویسد: ، در باره انگیزه اش از تدوین جهادیه، چنین15كتابش )منشآت قائم مقام(در یرزا ابوالقاسم تالیف كرد. مجهادیه 

هر یك از به قدر مقدور ... در اذعان فرمان پادشاهی و القاي احكام الهی ...  در باب كتابی در باب جهاد ... الزم آمد ..."

فضالي عصر و علماي عهد كه مصباح حقایق و مفتاح دقایق و منهاج علم و معراج حلم و صراط عدل و نشاط عقلند در 

ه می كرد فصلی از فضل مجاري این اوقات كه حزب شیطان در ثغور ایمان رخنه می جست و جنود كفر در حدود ملك فتن

جهاد به كلك رشاد نگاشته بودند و متون دفاتر از عقود جواهر انباشته .... مكنونات صحایف شرایف كه هر یك زیب منطقه 

  16 "جوزا و عقد مرسله حوراست، اذا رایتهم حسبتهم لؤلؤاً ، مانند كواكب سیار و آللی شهوار..

 لحادالعباسیة الحداد فی جهاد اهل الشرک و اال
و در آن مردم به جنگ  17 شیخ هاشم كعبی تألیف شده توسط "العباسیة الحداد فی جهاد اهل الشرک و االلحاد" رساله

 18بوده است.خوزستان علیه كفار و ملحدان تشویق شده اند. مؤلف از علمايِ دوره فتحعلیشاه و ظاهرا از فقهاي عرب 

  19.قائم مقام آمده است هایی از مطالب العباسیه الحداد در رسالهقسمت

                                                 
توسط انتشارات بقعه در سال  صفحه، 434تصحیح و در  ،در سال های اخیر به کوشش دکتر غالمحسین زرگری نژاد رساله مورد نظر، 14

است که در باال بدان اشاره شده است. آنگونه که  "جهادیه کبیر"این اثر در واقع همان رساله معروف منتشر شد. برای چاپ اول  1380

آقای نصراهلل صالحی ذکر کرده ظاهراً قائم مقام اول از روی این اثر دو تلخیص دیگر فراهم کرده ، یکی جهادیه وسطی و دیگری جهادیه 

 صغیر . پس فقط همان جهادیه کبیر است که در حال حاضر برای ما مهم است.

هاست و محمود خان ملک الشعراء ها و وقفنامهانه و عهدنامههای دوستمجموعه رسائل و منشآت قائم مقام، که حاوی چند رساله و نامه 15

 است.چاپ شدهق در تهران  1242در سال  فرهاد میرزاای بر آن نوشته، به اهتمام شاهزاده مقدمه

، ص انتشارات ارسطو، تهران: گردآورنده: شاهزاده معتمد الدوله، منشآت قائم مقام فراهانی، )بی تا(، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی 16

215. 

 همانطور که از نام کتاب بر می آید، ظاهراً آن را به افتخار عباس میرزا تالیف کرده است. 17

 کنگره ای در شادگان در استان خوزستان، جهت بزرگداشت مقام وی برگزار گردید. 1396سال گفتنی است در دی ماه  18

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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 الرساله الجهادیه المسماة بالمحمدیه
رساله جهادیه )عربی(؛ رساله الجهادیه المسماة  عبدالرحیم از فقهاي بزرگ و شیخ االسالم مراغه بود كه سه اثر مهم داشت:

  20بالمحمدیه؛ حاشیه بر حاشیه مال عبداهلل یزدي.

ق. به محمدشاه قاجار اهدا شده است. در این رساله نخست در یك 1252در سال  الجهادیه المسماة بالمحمدیه رساله

جهادِ اصغر توصیف می گردد. در قسمتِ فواید كه وصفِ جهاد  "فایده"جهادِ اكبر بیان می شود و سپس در هشت  "هدایه"

  21تعیین كرده، سخن رفته است. اصغر است، از اقسام و كیفیت جهاد اصغر و نیز از غنایم و اختصاص آن به افرادي كه شرع

 تحفة المجاهدین

این رساله نیز مربوط به رسایل جهادیه مربوط به جنگ هاي ایران و روس است كه توسط محمدحسن بن محمد ابراهیم 

گیالنی نوشته شده و به كوشش علی صدایی نیا  منتشر شده است. ویژگی بارز این رساله آن است كه مؤلف برايِ تأكید بر 

ضرورت و وجوب جهاد، به آیات قرآنی و روایات معصومین استناد كرده است.رساله مشتمل است بر خطبه كتاب، مقدمه ، 

  22بنابراین كتابی تخصصی در حوزه جهاد در اسالم محسوب می شود.  معنی جهاد در اصطالح لغویین و اهل شرع.

 تحفة العباسیه

ي بزرگ اوائل عصر قاجاري است كه با تعامل هدفمند با سالطین قاجار، نقش میرزا قمی، بدون تردید یكی از علما و فقها

غیر قابل انكاري را در ترویج و اعتالي نهاد روحانیت در این دوره ایفا كرد. گرچه براي آشنایی در باره ماهیت مناسبات وي 

مراجعه كنیم، با  "جامع الشتات"و یا  "ارشاد نامه"با آقامحمد خان و سپس فتحعلیشاه، باید بیشتر به كتاب هایی همچون 

این حال، رساله تحفه العباسیه از میرزاي قمی، مشخصاً حاوي سوال و جواب هایی است كه در حوزه مسائل جهادیه و دفاع 

با كفار در زمان غیبت امام معصوم )ع( نگاشته شده است. نباید این نكته را هم از نظر دور بداریم كه وي در كتاب جامع 

به بحث درباره جهاد اختصاص داده و جهاد با روس را واجب شرعی و كشته شدگان در این جنگ را به شتات هم فصلی را ال

با استناد به آیات قرآن و احادیث، جهاد را دو قسم می در كتاب جامع الشتات، میرزاي قمی  .منزله شهیدان دانسته است

ست كه پیغمبر و یا امام )علیه السالم( مردم را امر كنند كه با كفار جنگ بتدایی و دفاعی. جهاد ابتدایی، جهادي ااداند: 

                                                                                                                                                     
کتابشناسی توصیفی "نصراهلل صالحی، /  .47)فایل دانلود شده از سایت کتابخانه آستانه قدس رضوی(، ص  2فهرست آستان قدس، ج  19

 1403سید محسن امین عاملی، )/  .30 – 37، صص 1381، مهرماه 60، ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره "رساله های جهادیه

 .387: دارالتعارف للمطبوعات، ص بیروت جلد اول، ،اعیان الشیعه ،ق.(

 .645، جلد ششم، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، ص نمیراث اسالمی ایرا (، 1376رسول جعفریان، ) 20
 
دو رساله از حسن بن عبدالرحیم "، و دیگران سید مجتبی میردامادی/  30 – 37، صص  "کتابشناسی توصیفی رساله های جهادیه" 21

 .65 – 100، صص 1395، بهار 83مجله میراث شهاب، شماره ،  "مراغی

 .211، ص ، جلد دوم، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفیاسالمی ایران میراث ،(1374) جعفریان، رسول 22
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نمایند یا با اهل بغی باشد كه مراد از اهل بغی جماعتی است از مسلمانان كه بر امام زمان خروج كنند؛ مثل جنگ هایی كه 

نوع دوم جهاد، آن . نجا اذن امام را شرط استمعاویه و طلحه و زبیر و اهل نهروان با امیرالمؤمنین )علیه السالم( كردند. در ای

است كه در زمان غیبتِ امام، كفار هجوم كنند بر اهل اسالم و مقصود آنها یا تلف كردن اسالم باشد كه می خواهند دین 

ور و اسالم از میان برخیزد، یا اینكه بر سر جمعی از مسلمانان می روند به قصد قتل و نهب و غارت... و در این جهاد، حض

اذن امام شرط نیست. او دفاع از مال، جان و عرض را نوعی جهاد می داند و معتقد است: در دفاع، چه هنگام حمله كفار به 

یك كشور و چه حمله دزد به خانه یا كاروانی، اذن امام و مجتهد جامع الشرایط شرط نمی باشد؛ ولی باید احكام دفاع را یاد 

العباسیه را  به درخواست عباس میرزا نگاشته و در آن به مهمترین مباحث پیرامون  میرزاي قمی رساله تحفه 23.گرفت

  24وجوب جهاد با كفار روس پرداخته است.

 دفاع المشركین الیترغیب المسلمین 

ق.( نوشته شده  1273به قلم شیخ محمدرضا همدانی بوده و در سال وقوع جنگ ایران و انگلیس )یعنی سال  25این رساله

ر این سال، انگلیسی ها جزیره خارک و بوشهر را به تصرفِ خود درآوردند. هدفِ نویسنده تشویق و ترغیب مردم به است. د

مشاركت در دفاع از وطن و نوامیس خویش علیه كفار انگلیس بوده است. بنابراین ، این رساله بیش از آنكه جهاد علیه كفار 

لیس است و لذا در نوع خود كم نظیر می باشد. از جمله ویژگی هاي این روسی را تشویق كند، یك رساله جهادیه علیه انگ

  26 رساله، تهیه یك دوره احكام فقهی جهاد به زبان فارسی است.

 جهادیه :
 هستیم كه از مولفین مختلفی برجاي مانده است مانند: "جهادیه"با عنوان رسمی  متونیقاجاریه شاهد تدوین  دورهدر 

منتخبی از چند رساله جهادیه است و مؤلفِ كه  از مترساّلن و منشیانِ دستگاهِ دولتِ فتحعلی شاه چند تنجهادیه: اثر  -

 .واحدي ندارد

                                                 
 .375 – 382تهران: کیهان، صص  تصحیح مرتضی رحیمی، ، جلد اول،جامع الشتات ،(1371، ) میرزا ابوالقاسم قمی 23

کتابشناسی "به نقل از :  اسالمی.، به کوشش مرتضی رحیمی، مشهد، بنیاد پژوهش های تحفه العباسیه(. 1368میرزا ابوالقاسم قمی ،) 24

 30 – 37، صص  "توصیفی رساله های جهادیه

روی صفحه اول این نسخه خطی، فردی  متاسفانهنسخه پی دی اف این رساله از سایت مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی دریافت شد.  25

نوشته است.  "ترغیب المسلمین علی دفاع المشرکین")احتماالً از کارکنان بخش اسناد مجلس( نام این رساله را با دستخط خود به اشتباه 

 بکار برده است. "علی"، کلمه  "الی"یعنی بجای کلمه 

ترغیب المسلمین الی دفاع همدانی، )بی تا(.  محمد رضا بن محمد محسنمال . / 119 – 155، جلد اول،ص میراث اسالمی ایران 26

 . 5 – 15، صص 632 31، شماره ثبت  927طی شماره ، )بی جا(، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،  نسخه خالمشرکین
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در جریان حمله روسیه به  كه عالمِ مجاهد سیدمحمد مجاهد )فرزند سیدعلی طباطبایی( است تالیفاین رساله جهادیه:  -

است. وي مولف اثري دیگر  احكام جهاد اي در زمینهرسالههادیه این مولف رساله الج .ایران به صدور فتوايِ جهاد اقدام نمود

 27است. آن احكام و جهاد در زمینهاست كه آن هم  "مشكوه الجهاد فی ترجمه مصابیح الجهاد"به نام 

شاگردان جهادیه : تالیف حاج میر محمدحسین بن عبدالباقی بن میرمحمد حسین، از علماي دوره فتحعلی شاه و از  -

 آقاباقر بهبهانی بود كه در بیانِ وجوب جهاد با كفّار روس تدوین شده است.

جهادیه : مؤلف این رساله حاج محمد كریم خان كرمانی بوده است. او آثار زیادي تألیف كرده كه یكی از آنها رساله  -

قشونِ خود را به آنجا وارد كرده بودند،  هنگامی كه انگلیسی ها بوشهر را تصرف نموده و 1273جهادیه است. مؤلف در سال 

بیت در یك مقدمه و شش باب به تفصیل انشا نمود و در تمام  1850براي ترغیب و تشویق مردم براي جنگ با آنها در 

  28ابواب به ترجمه اخبار و خُطب از ائمه اطهار استشهاد كرده است.

 حكم جهاد در كتاب كشف الغطاء تالیف كاشف الغطاء.
فقهاي شیعه در دوره معاصر، یعنی شیخ جعفر  نپایان این نوشتار و از باب حسن ختام، به دیدگاه هاي یكی از بزرگتریدر 

بدون تردید نظریات شیخ جعفر كاشف الغطاء در موضوع جهاد یكی از  كاشف الغطاء در باب حكم جهاد می پردازیم.

ست. زیرا وي یكی از فقهاي برجسته و طراز اول این عصر است مهمترین موضع گیري هاي علما و فقهاي عصر فتحعلیشاه ا

و ضمناً نظریات خود را در باب جهاد، بشكلی واضح و صریح بیان كرده است. كاشف الغطا در مجلد چهارم از كتاب كشف 

 الغطا، انواع جهاد را به پنج نوع تقیسم می كند:

 (بیضة اإلسالم لحفظ الجهاد  :األول) اسالم بیضه حفظ براى اول: جهاد

 (لدفع المالعین الجهاد : الثانی) مسلمین مال و جان بر مالعین تسلط از ممانعت براى دوم: جهاد

 (لدفعهم عن طائفة من المسلمین الجهاد : الثالث) اند شده پیمان هم كفار با كه مسلمانان از گروه آن با سوم: جهاد

 (لدفعهم عن بلدان المسلمین الجهاد : الرابع) مسلمین بالد از كفار راندن بیرون براى چهارم: جهاد

  29(الكفر جهاد  :الخامس) كفار با ابتدایى پنجم: جهاد

كاشف الغطاء پس از بیان ضرورت رهبري در امر جهاد و مباحث دیگر، معتقد است وقتی كسی مسئولیت فرماندهی و 

با فرقه شنیعه و روسیه بجنگد و بر مردم نیز واجب رهبري جهاد بر دوش او نهاده شد، بر چنین شخصی واجب است كه 

                                                 
ن محمد گردآورنده: احمد ب جلد پنجم، جلدی(، 52آقا بزرگ تهرانی، )بی تا(، الذریعه الی تصانیف الشیعه، )مجموعه  محمد محسن 27

 .297حسینی، بیروت: داراالضواء، ص  
 
 30 – 37، صص  "کتابشناسی توصیفی رساله های جهادیه" 28

ز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ، جلد چهارم، قم: مرککشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء(. 1380،) الشیخ جعفر کاشف الغطاء 29

  .287 – 288صص 



 
 

11 

 

واألُروسیة ، وغیرهم من الفرق العادیة  الشنیعةومع تعیّن القابلیّة ، وجب علیه عیناً مقاتلة الفرقة " است او را مساعدت كنند:

نافرمانی در این امر را برابر با سپس بطور صریح، هرگونه  30"وتجب على الناس إعانته ومساعدته إن احتاجهم ونصرته  البغیّة

، و هر است كرده نافرمانى اعالم علماى از كند نافرمانى او از سك كفر و نافرمانی خداوند دانسته و توضیح میدهد كه هر

 كرده نافرمانى هلل رسول از كند نافرمانى امام از س، وهر كاست كرده نافرمانى امام از ،كند نافرمانى اعالم علماى از كس

ومن خالفه ، فقد خالف العلماء األعالم ، ومن خالف  " است: كرده نافرمانى خداوند از كند نافرمانىاز رسول اهلل  كسهر و

العلماء األعالم ، فقد خالف واهلل اإلمام ، ومن خالف اإلمام ، فقد خالف رسول اهلل سیّد األنام ، ومن خالف سّید األنام فقد خالف 

الغطاء، در ادامه وجوب جهاد، حتی تبعیت از فرمان فتحعلیشاه را نیز در این امر واجب دانسته و كاشف   31".الملك العالم

فقد أذنتُ إن كنت من أهل االجتهاد ، ومن القابلین للنیابة عن سادات الزمان للسلطان  " اذن جهاد را به او تفویض می كند:

أدام اهلل ظالله على رؤوس األنام  ،یة الملك المنّان ، فتحعلی شاهابن السلطان ، والخاقان ابن الخاقان ، المحروس بعین عنا

كاشف الغطاء براي تامین كمبود هاي مالی و مایحتاج نظامی سربازانی كه در جبهه هاي جنگ علیه كفار روس می  32".

قّف علیه تدبیر فی أخذ ما یتو" جنگیدند، حتی حكومت فتحعلیشاه را مجاز به تصرف در خراج زمین ها و اموال دانست.

ء ، سیجی كما العساكر والجنود ، وردّ أهل الكفر والطغیان والجحود ، من خراج أرض مفتوحة بغلبة اإلسالم ، وما یجري وأمانة

    33".وزكاة متعلّقة بالنقدین ، أو الشعیر أو الحنطة من الطعام ، أو التمر أو الزبیب ، أو األنواع الثالثة من األنعام

 محتوایی رساالت جهادیهتحلیل 
و )بویژه موضوع زمان( تعمق در متن جهادیه ها نشان می دهد كه علما با درایت و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف قضیه 

متصدیان امور نظامی، به صدور این فتاوا پرداخته اند. همچنین انگیزه علما  یمشروط دانستن حكم به دیانت و وطن دوست

ن و خطر موجود بر سر راه اسالم بوده است. البته در این میان، تاثیر فوري و جدي یمصالح جامعه مسلمدر صدور این فتاوا، 

این فتاوا در تحریك مردم به شركت در جبهه هاي نبرد، نشان از سرعت انتقال پیام و اهمیت رهبران مذهبی و معنوي در 

 فتاوا منتج به نتیجه مطلوب نشد؟مدیریت تبلیغات جنگ دارد. اما چرا در بسیاري از موارد این 

ي به نظر می رسد سوء مدیریت و فرماندهی فتحعلیشاه و فرماندهان نظامی، ادامه این پیروزیها را تضمین نكرد و پیروزیها

، در می یابیم كه عبدالكریم بن محمد صادق اهريمثالً با تامل در رساله ارشاد المجاهدین، تالیف  .بدست آمده زودگذر بود

در فصل خیانت و نفاق برخی از آنها، در بروز این شكست ها موثر بوده است.  ، در كنارئلی مانند ناتوانی سپاهیان ایرانیمسا

بخل فتحعلیشاه قاجار در عدم  ازو در فصل پنجم اشاره كرده نفاق و حسد درباریان و برادران عباس میرزا  به، رساله فوقاول 

ذكر می  . در فصل سوم سخنی از عالم مجاهد مال محمد تقی برغانیگالیه می كندنگ ارسال كمكهاي الزم به جبهه هاي ج

                                                 
 333همان ، ص  30

 همان 31

 همان 32

 334، ص  همان 33
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كه وقتی فتحعلیشاه از او پرسید كه چرا جهاد به پیروزي نرسید؟ مال محمد تقی جواب داد: به دلیل عدم خلوص نیت  كند

غیرت دینی مردم شهرهاي شیعی در ایام جنگ هاي ایران و روس، موجب شد تا برخی منابع به شورش   34عباس میرزا.

و با  مسلحعلماي شهر ایروان، كفن پوش و هاي محلی در مقابل غارت گران و متجاوزان روسی اشاراتی داشته باشند. مثالً 

ما در بررسی جهادیه ها نباید خود را صرفاً معطوف به البته  35، مسلمانان را به جنگ وجهاد فرا خواندند.آتشینخطبه هاي 

مثالً فتواي فقیه و دوره فتحعلیشاه كنیم. مسئله جهادیه در تاریخ معاصر ایران بسیار عمیق تر از دوره فتحعلیشاه است. 

زمان وي  نمونه مهمی از این موضوع است. در )صاحب عروه( یزديطباطبایی كاظم محمد مرجع بزرگ شیعه آیت اهلل سید 

دولت ایتالیا نیروهاي نظامی خود را براي اشغال لیبی به حركت در آورد و ایران نیز توسط روس و انگلیس اشغال شد. در آن 

 36.لحظة حساس مرحوم آیت اهلل یزدي، فتواي خود را خطاب به تمامی مسلمان صادر نمود

علیه نیروهاي انگلیسی اعالن جهاد دادند و دهها تن از مجتهدین  عتباتعلماي شیعه مقیم  ،در هنگام جنگ جهانی اول هم

بزرگ ایرانی و طالب دینی به اتفاق سایر علما و مجتهدین شیعه عراق وارد جنگ شدند و همراه با عشایر شیعه عراق به 

وایش مبنی بر وجوب دفاع از مملكت اسالمی عراق پرداختند. آقا سیدمحمد كاظم یزدي، فقیه و مرجع عالیقدر عصر با فتا

  37جهاد با كفار انگلیسی، روساي عشایر شیعه عراق و نمایندگان خود را بر می انگیخت و همه را به جهاد ترغیب می كرد.

پرداختند. بازتاب جهاد  انگلسی ها. مردم این منطقه در تشكلهاي نظامی به نبرد با استقیام دلیران تنگستان نمونه بعدي، 

ارسال كرده است،  "مخبر السلطنه هدایت"در تلگراف مفصلی كه وزیر خارجه وقت به والی فارس یعنی مراجع دینی فارس، 

نیز قابل  ، بویژه مناطق اشغالیایران تاثیر فتاواي جهادي فقهاي شیعه در خارج از مرزهاي سیاسی 38كامالً نمایان است.

در  ،به جهاد علیه مهاجمین فتوا دادهاشغالی  يعلماي شهرهاباعث شد ، جنگهاي ایران و روسیهاست. نتایج خفت بار  مداقه

از مناطق، علما كفن پوشیده و اسلحه برگرفته، در صفوف سپاهیان  برخیمردم پرداختند و در  تحریكمنابر و مساجد به 

قش علما در به ن ،ناصر نجمی نیز در كتابش به شیوه اي جذاب 39.بودند علماي شهر ایرواننمونه بارز آن، داخل شدند. 

علماي عتبات هم در ماجراي صدور فتاواي جهادي فعال   40.صدور فتوا علیه اشغالگران روس و انگلیس اشاره می كند

از  نفرمیرزا بزرگ فراهانی با دو ، روایت می كند كه شاهد وقایع بوده شخصاًكه میرزا محمد صادق وقایع نگار هستند. 

خواست تا به عتبات عزیمت نموده و لشكر كشی روسیه به گرجستان و داغستان و سایر و از آنها  كرده علماي تبریز، مالقات

                                                 
 .127، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات توس ، ص نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطه (،1356حامد الگار، ) 34

 .307، تهران: نشر اطالعات، ص فیروز منصوری: ، تصحیحمآثر سلطانیه(، 1383، )دنبلی مفتون عبدالرزاق بیک 35

  .131، ص امام رضابنیاد فرهنگی  :تهرانجلد اول ، ، نهضت روحانیون ایران ،(1360) ،علی دوانی 36

 214همان ، ص  37

 .19 – 60جلد اول، تهران: اقبال، صص  ،فارس و جنگ بین الملل ،(1312) ،رکن زاده آدمیت محمد حسین 38

 307، ص  مآثر سلطانیه 39

 .157، تهران: انتشارات معرفت، یا شرح زندگانی عباس میرزا و جنگهای ایران و روسایران در میان طوفان (، 1363نجمی، ) ناصر 40
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نقاط شمال را به عرض شیخ محمد جعفر نجفی و آسید علی اصفهانی رسانده ،آنان را به جهاد علیه تجاوز روسیه ترغیب 

تهران فتواي جهاد صادر كردند.  علماي، توسط كفار روسی شهر گنجه و قتل عام مسلمانان آن شهر اشغال در پی  41نمایند.

این فتوا منجر به دفاع  و دفاع از سرزمین خود دعوت كردند. هاجهاد با روس علماي شهر گنجه، مسلمانان گنجه را بههچنین 

  42قهرمانانه مردم گنجه از شهر خود شد، اگرچه به دلیل خیانت برخی دیگر، شهر گنجه سقوط كرد.

. عصر قاجاریه، عصر تقابل دو مشرب اصولی استنیز مهم قه اصولی بر ادبیات جهادي در این دوره فقهی و كالمی فتاثیرات 

فقهاي این دوره با اتكا به همین توانایی بود و اخباري است. تقابلی كه از قرون گذشته آغاز شده و اینك به اوج رسیده بود. 

مسائلی همچون جنگ، جهاد، حكومت و ضرورت حفظ دولت  كه به خود اجازه دادند جسورانه وارد عرصه سیاست شده و در

الغطاء، در كتاب كشف الغطاء، فتحعلی شاه را نایب  و ثغور اسالمی اظهار نظر كنند. اگر می بیینم كه شیخ جعفر كاشف

شینان و دهد كه با روس ها به جهاد برخیزد و از زكات، خراج و كمك هاي مالی مرزن خویش قرار می دهد و به او اجازه می

مردم، در صورت نیاز، در جنگ هزینه كند، همگی در همین راستا قابل توجیه است. بدون تردید اگر كاشف الغطاء یك  دیگر

فقیه اخباري بود، هرگز چنین فتوایی نمی داد. سالح اصولی گري برنده ترین تیغ در دست چنین علمایی بود تا با كمك آن 

 مرزهاي سیاست را درنوردند. ا امور مستحدثه، با عطف به مسائل زمان یتوانستند 

 

 گیرينتیجه

توانستیم میهاي ایران و روس و نتایج آن سخنی بر زبان رانده بودند، باره جنگ در شعرا و ادباشاید اگر فقط 

به پایداري و دعوت  این شور وه، و لذا باید هایشان به دربار بودتعلقات و وابستگیاحساسات روحی و یا بخاطر بگوییم كه 

گذاریم. اما ماهیت بسیاري از متون برجاي مانده در این  نام "ادب جهادي درباري"مقاومت در برابر دشمنان ایران را نوعی 

دینی و فقهی بر آن حاكم است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فرهنگی ، دوره بسیار فراتر از محتواي ادبی است و صبغه 

ند، چیزي فراتر تعلقات د، درباره دفاع از ایران و حفظ بیضه اسالم در مقابل كفاراعالم كرخود يفتاوافقها در  و آنچه علماكه 

كنیم. در این ادب جهادي، تحرک، بالندگی و شور را به عیان مشاهده می .نامید "ادب جهادي"و لذا باید آنرا  بودهدرباري 

یی مذهب شیعه بود كه در مقابل استعمار به میدان آمد و ادبیات هم بیانگر همین پویا "جهادیه"تدوین و نگارش كتابهاي 

فقه شیعه بوده زیرا فرهنگی ایرانی و  مقاومت و پایداري را پدید آورد. گزافه نیست اگر بگوییم كه این پویایی ناشی از پویایی

درون جامعه حوزوي با دشمنی هم دید، همان فقهی كه در  "فقه اجتهاد اصولی"می توان رگه هایی از این پویایی را در 

علما و فقهاي این دوره، فارغ از محاسبات سیاسی و زد و بندهاي درون دربار، به صحنه آمدند و اخباریون مواجه بود. 

                                                 
به تصحیح: امیر  ، گردآورنده: مرحوم حسین آذر ،آهنگ سروش )تاریخ جنگهای ایران و روس( ،(1369محمد صادق وقایع نگار،) 41

 .172، ص چاپخانه حیدری، تهران: هوشنگ آذر

 – 15، صص 16، شماره 1373، مجله گنجینه اسناد، زمستان "نامه فتحعلیشاه قاجار به فرزندش عباس میرزا"(. 1373بدیعی، )پرویز  42

11 . 
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توانست در شرایط عادي دست و بال آنها را از هر نوع مساعدتی به حكومت ببندند )اصلی كه بر علیرغم اصل مسلمی كه می

تی در عصر غیبت كه مورد تایید امام معصوم یا فقیه نباشد، نامشروع است( و با تسامح در خصوص میزان مبناي آن هرحكوم

مشروعیت و عدالت خواهی سالطین قاجار، صرفاً با مد نظر قراردادن مشكل بزرگتري )كه همانا تهدید ثغور اسالمی و كشور 

بر مبناي آن دفاع از كشور شیعی و همكاري با دولت قاجار را بر اهل بیت توسط كفار بود( اقدام به صدور فتاوایی كردند كه 

مردم واجب اعالم كردند. دهه هاي بعد و با ظهور تحوالت دیگري در كشور )از جمله انقالب مشروطه و حوادث ناشی از آن( 

آنجا كه شیخ فضل اهلل  نشان داد كه این شیوه علما، صرفاً یك اقدام سیاسی نبوده و از منظر فقهی نیز قابل تفسیر است.

نوري نیز از باب دفع افسد به فاسد، حمایت از قاجاریه را واجب دانست و عالمه نائینی نیز، اتفاقاً با همین استدالل، به دفاع 

 از دولت مشروطه پرداخت.
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