
 1فرمان تحریم تنباکو؛ حکم یا فتوا؟

 چکیده

فكري، سياسي و اجتماعي شيعه كه از پشتوانه هاي فقهي  فرمان تحريم تنباكو نقطه ي عطفي است در تاريخ حيات

لزوم   تاثير شگرف اين فرمان بر جامعه ي اسالمي و نسبت آن با دو عنصر حكم و فتوا .قدرتمندي برخوردار است

دهد. جستار حاضر سنجش و موازنه ي ويژگي هاي  بازنگري دوباره اين فرمان را، اما اين بار از منظر فقهي، نتيجه مي

 .به بحث نشسته است تطبيق آن با مولفه هاي موجود در اين فرمان را اختصاصي هر يك از حكم و فتوا و

 مقدمه

جمله مهمترين زمينه هايي است كه مكتب  مقابله با هر گونه ظلم و ستم و برنتابيدن هر نوع خودكامگي و استبداد از

معرفتي و چه در پهنه ي عمل، تالشي بس عظيم نموده است. اين ويژگي در  اسالم، در راه تحقق آن چه در عرصه ي

باعث شده است تا اين  آموزه ها و دستورات معرفتي اين آئين به سادگي قابل تشخيص است آن سان كه تمامي

اسالمي و برخي ديگر از اديان موجود، قلمداد گردد. از اين  خصوصيت، در زمره ي نقاط تمايز ميان تفكر و انديشه ي

 .بوده است تر از ديگر مذاهب اسالميتشيع در عمل و به كارگيري اين مسئله بسيار پر رنگ  ميان نقش مذهب

در اوان دوره ي پس از پيامبر  قيام ها و جنبش هاي انقالبي انجام شده در نخستين سال هاي تمايز هويتي شيعي و

پنهاني را جاي داده است، يكي از هزاران موردي است كه افزون بر  گرامي اسالم)ص(، كه در خود پيام هاي پيدا و

بزرگان اين مذهب و  ري و ايدئولوژيكي مكتب تشيع، نشان از سهم به سزاي اين ويژگي در ميانهاي فك ايجاد مولفه

 .پيروان آن دارد

باشيم كه هر يك با رهبري و  اين مهم سبب گشته است تا در طول تاريخ اماميه، شاهد حركت هاي كوچك و بزرگي

 .و مخالفت با تفكرات فاسد آن انجام گرفته است عاملي غير ديني زعامت بزرگان مذهبي، و در راستاي مقابله با

گوناگون زندگي نيز از اين مهم خالي  از سوي ديگر، فقه به عنوان راهكار عملي و كاربردي دين اسالم در عرصه هاي

جاي بخش ها و در ميان احكام خويش مورد توجه قرار داده است كه ذكر هر  نبوده و توجه به اين مسئله را در جاي

 .است تبيين خصوصيات آن ها مجال جداگانه اي را طلبيده و نيازمند پژوهشي مستقل يك و

مسلمانان بر آنان در ابعاد مختلف  از جمله ي اين احكام، دستور ممانعت و پيشگيري هر گونه سلطه و استيالي غير

تعبير مي « نفي سبيل»عده فقهي را نيز به خود ديده است و از آن به قا است. بر پايه ي اين حكم كه عنوان قاعده

بي اساس است)بجنوردي،  عملي كه باعث و منجر به اين سلطه گردد، از جانب شارع اسالم امري مردود و شود، هر

به عنوان مستند و پشتوانه ي داللي اين مسئله آن را به يكي از  (141(. وجود قرآن كريم)نساء/191، 1القواعد الفقهيه، 

 .د موجود در فقه اسالمي تبديل نموده استترين قواع مهمترين و قوي

شعار پر زرق وبرق كه يادكرد  بر خالف بسياري از فرامين غير عملي ديگر مكاتب فكري، اين مطلب نه به شكل يك

آن باشد بلكه به شكلي عميق و گسترده در تمامي آموزه ها و بخش  هر از چند گاه آن، تنها موجب خرسندي از وجود

 .اسالم و به خصوص مكتب تشيع به شكل عملي و كاربردي هويدا است آئين هاي معرفتي
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گرفتن هويت شيعي و اسالمي، فرمان  يكي از بزگترين صحنه هاي تجلي اين حكم اسالمي و پيشگيري از زير پا قرار

ي هجري قمر 1131رهبري ميرزاي شيرازي است. اين فرمان كه در سال  تحريم تنباكو از سوي مرجعيت شيعه و به

تنباكوي ايران را براي مدت  از آن اتفاق افتاد كه ناصرالدين شاه قاجار، امتياز خريد و فروش توتون و صادر گشت، پس

واگذار نمود. پس از آن و با پيگيري هاي علماي شهرهاي اسالمي و پس  پنجاه سال، به فردي انگليسي به نام تالبوت

اين فقيه و مرجع بزرگ  الدين شاه و عدم ترتيب اثر از سوي شاه،دور مكاتبات ميان ميرزا و شخص ناصر از چندين

 :اين فرمان بدين شكل است شيعه فرماني كوتاه اما صريح و محكم را صادر كرد. متن

 .اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان در حكم محاربه به امام زمان )عج( است

انقالبي پس از اين دوره نيز گشت كه  پايه گذار بسياري از حركت هاياين فرمان نه تنها باعث لغو اين امتياز شد كه 

 .به شمار نمي آيد پرداختن به آن ها از اهداف اين نوشتار

استباطي، در برگيرنده ي نكات گوناگوني  بررسي و واكاوي فقهي اين واقعه ي تاريخي و تجزيه و تحليل آن با رويكرد

 .تصويري هر چه شفات تر از اين حادثه، بسيار موثر خواهد بود است كه پرداختن بدان ها در شكل گيري

طور كلي و فقه شيعه به طور خاص،  پيش از هر چيز اما ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در فقه اسالمي به

عه اين قلمرو و همچنين گستره ي نفوذ حاكم شرع مي پردازد. در شي پاره اي از مطالب به چيستي، بايستي، دامنه و

بيشتري برخوردار است.  توجه به تعريف خاص آنان از حاكم شرع و نيابت او از امام معصوم)ع( از اهميت مسئله با

حكم همان شخص به عنوان حاكم جامعه اسالمي، از جمله  مناسبت هاي ميان حكم يك فقيه به عنوان مرجع تقليد و

داده است چه  هي از آثار فقيهان اماميه را به خود اختصاصبررسي و تحليل آن حجم قابل توج مباحثي بوده است كه

 .عنوان حكم ياد مي گردد اين كه از مورد نخست تعبير به فتوا مي گردد و از ديگري با

است. اين خصوصيات و همچنين  هر يك از اين دو خصوصيات و ويژگي هايي داشته كه ديگري از داشتن آن محروم

جامعه ي هدف آن وجود دارد دو سوال كلي را در ذهن تداعي  رصه هاي مختلف همچونتمايزاتي كه حكم و فتوا در ع

كه از ناحيه  اصوال تفاوت هاي ميان حكم و فتوا چيست و دو ديگر آن كه فرمان تحريم تنباكو مي كند. نخست آن كه

 ي ميرزاي شيرازي)ره( صادر گشت از كدام نوع بوده است؟

و روشن ساختن مرزهاي معنايي ميان  پيش از بيان هر گونه پاسخ به اين سوال ها، بررسي لغوي هر يك از اين دو واژه

 .آن دو ضروري به نظر مي رسد

 فتوا

و آنچه كه فقيه بدان فتوا مي   (151 ،5و در لغت به معناي بيان حكم)فرشي، قاموس قرآن، « فتو»واژه فتوا از ريشه 

 اين واژه كه از پركاربردين كلمات در علم فقه به شمار مي رود در لسان .(148 ،15نظور، لسان العرب، دهد است)ابن م

  دادن از حكم كلي خداوند متعال در دانشيان اين علم، مفهومي نزديك به همان معناي لغوي داشته و به معناي خبر

زده منابع چهارگانه ي شريعت اسالم، دست به استنباط و استخراج آن  موضوعات كلي است كه فقيه با بهره گيري از

 .(181است)ابراهيم زاده، حاكميت ديني، 

 حکم

( اما در اصطالح 181، 2اللغه،  اين كلمه در لغت به معناي عدل و حلم بيان شده است)صاحب بن عباد، المحيط في

به معناي دستوري است كه از ناحيه ي حاكم و رهبر جامعه ي اسالمي  فقهي، حكمي كه در مقابل فتوا قرار مي گيرد،



صادر مي گردد. اين دستور  احكام كلي و فرامين شريعت اسالم و با در نظر گرفتن شرايط موجود زمان صدور، بر اساس

اين بر همگان اطاعت و تبعيت از آن الزم و ضروري است و يا تنها  مي تواند براي تمامي افراد جامعه باشد كه بنا بر

 .شرع است مطلب نيز بر عهده ي شخص حاكم گروه هاي خاصي به تنهايي گردد كه تشخيص اين شامل طيف و

 

 تفاوت هاي میان حکم و فتوا

  همچون شهيد اول)ره(، صاحب جواهر)ره( اگر چه اين مطلب از ديرباز مورد توجه و دقت نظر بزرگاني از فقيهان شيعه

 :توان تفاوت هاي ميان اين دو را در سه بخش خالصه كرد مي اما، نگارنده ديدگاه از است، بوده

 تفاوت در جایگاه صدور حکم -الف

پيرامون اين مطلب قلم زده اند. از آن جمله  شماري از بزرگان و استوانه هاي فقهي اماميه، به گونه اي موجز و مختصر

 :باره چنين مي نويسد مرحوم صاحب جواهر)ره(، در اين

بكلّى كالقول بنجاسه مالقى البول او الخمر....  قالظاهر انّ المراد باالولى االخبار عن اللّه تعالى بحكم شرعى متعلّ ...»

نجفي، «)مخصوص. من الحاكم المنه تعالى لحكم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شيٌ وامّا الحكم فهو انشاء انفاذ

 (133، 43جواهر الكالم، 

ي دهد، مانند قول به گرفته است خبر م ظاهر اين است كه در فتوا، مجتهد از حكم كلي شرعي كه به كليات تعلق ...»

بوده است....و اما حكم فرمان اجراى حكم شرعى يا وضعى و يا موضوع آن  نجاست چيزي كه با بول يا خمر، در تماس

 «.جايي بخصوص است از سوى حاكم و نه از جانب خداوند تبارک و تعالى دو در

جواهر)ره(، از جمله مهمترين تفاوت  ببر اساس آن چه در تعريف اين دو آمد و همچنين كالم بزرگاني همچون صاح

 فرد خبر دهنده در هر اين از آن هاست، چه اين كه در فتوا، فقيه به عنوان يك هاي ميان حكم و فتوا، تفاوت در جايگاه

استخراج نموده است و بدان دست يازيده  را آن اسالمي فقه منابع به رجوع راه از كه نموده عمل شرعي حكم  مستنبط

خداوند نسبت مي دهد اما در حكم چنين چيزي وجود نداشته و شخص به عنوان  همين روست كه آن را به است و از

احساس ضرورت ها و نيازهايي  قانونگذار در جامعه ي اسالمي كه يكي از شئون اوست پا به ميدان گذاشته و با حاكم و

دارد، اقدام به صدور حكم مي كند. گفتني است اين مطلب با آن  كه در زمان و مكان معين در جامعه ي اسالمي وجود

 :اند و گفته اند فقهاي بزرگ اماميه چون شهيد اول)ره( پيرامون حكم و فتوا بدان تصريح كرده چه كه برخي از

 (123، 1شهيد اول، القواعد و الفوائد، «)ان كال منهما }الفتوي و الحكم{ اخبار عن حكم اهلل تعالي»

 «.}حكم و فتوي{ اخبار از حكم خداوند متعال است هر دو»

احكام و ادله ي شرعي بوده و از اين رو  منافاتي ندارد چه اين كه قانونگذاري حاكم اسالمي نيز به پشتوانه ي همان

 .متعال محسوب مي گردد حكم او در مقام مقنن نيز حكم خداوند

از اين دوست چرا كه درفتوا  منشئ بودن شخص در هر يكتفاوت ديگري كه در اين باره وجود دارد در مخبر يا 

شخص از آن رو كه حاكم است، دست به انشاي حكم زده و  شخص مفتي نقش يك خبر دهنده را دارد اما در حكم،

   .قانوني را وضع مي كند

قانونگذاري  مستقيما اقدام به بر پاي بست همين مطلب است كه گفته مي شود بر خالف مفتي، حاكم با صدور حكم،

(. در فتوي، شخص 12دهد)رجحان، فتوي و مكانيسم صدور آن،  مي كند بدون اين كه آن را به منبع ديگري نسبت

خويش  متخصص استنباط حكم شرعي عمل نموده كه دستور مقتضي و الزم را براي مراجعين همانند يك خبره و



ترين شرايط رسيدن به درجه ي حاكم  جمله ابتدايي اعالم مي كند، حال آن كه در حكم، اگر چه قدرت استنباط از

 .مخاطبانش ارتباطي از جنس رابطه ي امام و امت برقرار است جامعه ي اسالمي شدن است، اما ميان حاكم و

 تفاوت در موضوع -ب

معناست  از آن دو مي كند. اين بدان پاره اي از تفاوت هاي ميان حكم و فتوا، بازگشت به تفاوت در موضوع در هر يك

مشترک و مشابه، در بعضي مسائل متمايز از ديگري بوده به گونه اي كه اگر  كه قلمرو موضوعي اين دو، با وجود نقاط

دست اندازي  ي ديگريفراتر از گستره ي فعاليت خويش گذارد و در حيطه ي اختيارات اختصاص را يك پا هر

 .نمايد، پشتوانه ي اجرايي خويش را از دست مي دهد

در تنها در مسائلي كه ارتباط با  از آن جمله مي توان بدين مطلب اشاره داشت كه برخي از فقيهان اماميه، حكم را

 دانسته اند)همان(. اين اين باره قدمي برداشته و مورد نياز باشد، معتبر مصلحت دنيوي و اجتماعي داشته باشد و يا در

در صورت صدور چنين حكمي نيز  بدان معناست كه حاكم، هيچ گاه نمي تواند پيرامون عبادات حكمي صادر نمايد، و

 .بود اين دستور فاقد لزوم و ضرورت اجرايي خواهد

شد كه داراي هر دو مسائل عبادي با تبصره اي كه در اين زمينه مي توان بدان اشاره كرد اين است كه اگر موضوعي از

شخصي و عبادي است مي تواند پذيراي فتواي فقيه باشد و از آن سبب  جنبه ي شخصي و اجتماعي باشد، از آن رو كه

گونه موارد را از جمله نقاط  اجتماعي نيز دارد، قابليت پذيرش حكم حاكم را دارد. از همين رو مي توان اين كه وجهه ي

نمونه ي تاريخي اين گونه موضوعات، حكمي است كه امام   .فتوا بر شمردتالقي و اشتراک موضوعي حكم و 

 .جمهوري اسالمي پيرامون ممنوعيت سفر حج براي برهه اي از زمان، صادر كردند خميني)ره( بنيانگذار

و فتوا اشاره شد، از ديگر تفاوت هاي حكم  با استناد به كالم فقه پژوهاني چون صاحب جواهر)ره( كه پيش از اين بدان

كلي و جزئي بودن موضوع هر يك جستجو كرد. توضيح اين مسئله بدين شكل  در زمينه ي موضوع را مي توان در

كه اين مطلب در  گفته مي شود موضوع در فتوا، يك حكم شرعي به نحو كلي و تمام شمول است حال آن است كه

 .ان و يا زمان خاص تجلي پيدا مي كندمك حكم، رنگ و لعاب جزئي تري به خود گرفته و تنها در يك مورد،

از آن دو مي گردد چه اين كه  نتيجه اين تفاوت ميان حكم و فتوا باعث شكل گيري نسبتي خاص ميان موضوع هر يك

حاكم قرار مي گيرد از آن رو كه حكم حاكم در واقع تطبيق يك  بر اين اساس فتوا و حكم شرعي خود متعلق حكم

 .موردي خاص است حكم شرعي كلي بر

 تفاوت در مخاطبین -ج

مخاطبين هر يك از آن دو جاي داد.  دسته اي ديگر از تفاوت هاي ميان حكم و فتوا را مي توان تحت عنوان تفاوت در

مجتهد اعالم مي گردد گروه هايي شامل خود فقيه و مقلدانش را در بر مي  آن چه كه به عنوان فتوا از ناحيه ي فقيه و

همين رو فتواي مجتهد ديگر حتي  ا بر آنان ضروري است تا مطابق فتواي مرجع تقليد خويش عمل نمايند. ازتنه گيرد و

كه فتوا صادر مي كند و نه حكم، ضرري به اين لزوم عمل وارد نمي  اگر شانيت حاكم اسالمي را داشته باشد، مادامي

تنها مقلدان خود حاكم  ي حاكم شرع اعالم شود نه ناحيه از حكم عنوان به دستوري اگر كه حالي است  كند. اين در

مجتهدان نيز الزم است تا از آن پيروي نمايند. اين مطلب  شرع ]در صورت وجود[ كه بر تمامي مقلدان ديگر فقيهان و

زماني كه حكمي از  شود كه بدانيم حتي خود فقها و مجتهديني كه در كنار حاكم شرع وجود دارند، آن گاه جدي تر مي

اگر خود آنان نظر ديگري پيرامون آن مسئله داشته  وي حاكم اعالم مي گردد، ملزم به پيروي از آن هستند حتيس



 .باشند

اين تمايز ميان حكم و فتوا نقش مهمي در كاركرد و گستره ي عمل هر يك از اين دو و به خصوص در مورد حكم ايفا 

 .مي كند

تفاوت در جايگاه شخص صادر  يان فتوا و حكم، تحت سه عنوانبر اساس آن چه آمد روشن شد كه تفاوت هاي م

 .تمايز در مخاطبين و نحوه ي عمل آنان جاي مي گيرند نيز و  كننده، تغاير در حيطه و گستره ي موضوع

 

 ویژگي هاي فتوایي فرمان تحریم تنباکو

ر آنيم تا نكاتي كه وجهه ي ب پس از بررسي ويژگي هاي انحصاري موجود در هر يك از حكم و فتوا، در اين بخش

 .بر شماريم فتوايي فرمان تحريم تنباكو را تقويت مي كند را

در مقام تحليل و بررسي جزئيات  پيش از هر چيز اما ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در اين نوشتار نه

اس مطالب پذيرفته شده و بديهي كاوي با رويكرد فقهي آن هم بر اس تاريخي اين واقعه كه به دنبال جستجو و كند و

 .اتفاق تاريخي هستيم پيرامون اين

در ذهن ايجاد كند و آن را متمايل به  از جمله مواردي كه مي تواند اين شبهه را پيرامون حكم بودن فرمان مورد بحث

 كه ايشان در پاسخ به برهه از زمان از ميرزاي شيرازي انجام مي شده است و اين فتوا نمايد، استفتائاتي است كه در اين

فرمان را صادر نموده اند. اين واقعه مي تواند مستمسكي باشد براي اثبات اين مطلب كه شخص  اين استفتائات اين

 .مقام بيان حكم شرعي بوده است و نه صدور يك حكم حكومتي ميرزا در

كرده اند خود از فقيهان و بزرگان آن زمان بوده  اما اين شبهه از ميان مي رود كه ببينيم اوال كساني كه از ميرزا استفتاء

اين استفتائات  توانسته است بسان سوال يك مقلد از مرجع تقليد خويش بوده باشد. گذشته از آن اند و لذا اين واقعه نمي

 .اين فرمان را صادر كرده باشند ندارد ا پيش از اين و در حكمي كليهيچ منافاتي با اين كه مرحوم ميرز

 

 مولفه هاي حکمي فرمان تحریم تنباکو

نوع بيان شخص صادر كننده ي  از جمله نكاتي كه در اين واقعه وجود داشته و رنگ و لعاب حكمي بدان مي بخشد

خبر از تشريع و قانونگذاري « حكم محاربه»و « ماليو»عباراتي همچون  فرمان يعني ميرزاي شيرازي است. اين بيان و

و تنباكو بوده اند چه  دهد. اين بدين معناست كه شخص ايشان نه در مقام بيان حكم شرعي استعمال توتون ميرزا مي

جواز اين استعمال بر كسي پوشيده نبوده است اما ميرزا در  اين كه اين حكم پيش از آن كامال مشخص و واضح بوده و

اسالم بيان شده  لحاظ مصالح جامعه مسلمين و به پشتوانه ي ادله و مستندات فقهي كه در شريعت طع تاريخي باآن مق

مسلمين دانسته و از اين رو حكم به تحريم آن نموده است. اين  است، قرار داد تنباكو را از جمله مصاديق تسلط كفار بر

بيان  نده حكم در قسمت ويژگي هاي اختصاصي حكمهايي كه پيرامون جايگاه شخص صادر كن مطلب با ويژگي

 .داشتيم تا حدود زيادي مطابقت دارد

اهميت است عواملي همچون عمل  با گذر از اين مسئله نكته ي ديگري كه در واقعه ي فرمان تحريم تنباكو حائز

 رنگ پر مسئوليتي كه بدان داشته اند، است. اين مطلب به اندازه اي  تمامي آحاد و اقشار مردم به اين دستور و احساس

نيز به همراه داشته است.  كرده است كه عمل به اين فرمان و شكستن قليان ها در خود دربار شاه ايران را پيدا ظهور



مان عالمان و اجتماعي آن و با توجه به اين موضوع كه در همان ز اين مطلب با صرف نظر از پيام هاي معرفتي و

به گونه اي كه نه  در عرصه ي اجتهاد و فقاهت حضور داشتند، نشان از همگاني بودن اين فرمان دارد فقيهان ديگري

 .به اين دستور عمل كرده اند تنها مقلدان ديگر فقهاي آن زمان كه خود آن مجتهدان نيز

 نتیجه گیري

تنباكو وجود دارد با مولفه هاي ويژگي  ه در واقعه ي تحريماز مجموع آن چه آمد و با مقايسه گذاره هاي تاريخي ك

فتوا چنين بدست مي آيد كه فرمان تحريم تنباكو، حكمي حكومتي بوده  هاي موجود در هر يك از دو عنصر حكم و

اين رو تعابيري همچون  ناحيه ي فقيه جامع الشرايط آن زمان به عنوان حاكم شرع صادر گشته است. از است كه از

 .نيز از آن بهره گرفته مي شود چندان درست به نظر نمي رسد واي تحريم تنباكو كه سوگمندانه گاه در مجامع علميفت
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