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تبیین مساله

هر گفتمانی برای تداوم حیات خویش نیاز به بررسـی میـزاف فعاتیـت ،قـدرت ،در دسـترس بـودف و
بازتوتید گفتماف های رقیب است .بدوف توجه به فعاتیت و قدرت یابی گفتمـاف هـای رقیـب ،زمینـه
انحطاط گفتماف مسلط فراهم می شود .گفتماف انقالب اسالمی ،گفتمانی است که پایه آف بر «عقل و
اجتهاد اصوتی» استوار است .از قرف چهارم هجری همواره میاف دو اندیشه اصوتی و اخبـاری نـزاو و
اختالف وجود داشته است که پیروزی استاد وحید بهبهـانی (ره) در سـده سـیزدهم هجـری موجـب
تسلط اندیشه اصوتی شد .به برکت این پیروزی اصل اجتهاد قدرت یافـت کـه رمـره آف در پیـروزی
گفتماف انقالب اسالمی نمایاف شد.
بنابراین اندیشه اخباری ،یک رقیب دیرینه و قدیمی بـرای گفتمـاف انقـالب اسـالمی محسـوب
میشود .اندیشه اخباری با محدود کردف منابع استنباط احکام شرو به روایات معصومین و حرمت
اجتهاد و تقلید ،راه را براستفاده از قرآف کریم ،عقل و اجماو میبندد که رمره آف نگرش حـداقلی بـه
دین خواهد بود این در حاتی است که پایه گفتماف انقالب اسالمی بر نگرش حداکثری به دین استوار
است.
از سوی دیگر اندیشه اخباریگری با پذیرش شکست از اصوتیاف به طور کلی از بین نرفـت و بـه
صورت نامحسوس به طرق مختلف به حیات خود ادامه داد تا این که چند دهه است که بـه صـورت
قوی دست به بازتوتید خود زده است (نویسنده در مقاته ای دیگر به صورت مفصل شواهد بازتوتید را
مورد بررسی قرار داده است) بازتوتیدی که در صورت قدرت یافتن و در دسترس قرار گرفتن میتواند
هسته و دال مرکزی گفتماف انقالب اسالمی را مورد تهدید قرار دهد.
از این رو بررسی پیامدهای بازتوتید اندیشه اخباری گری بر گفتماف انقالب اسـالمی بـه عنـواف
مهمترین رقیب این گفتماف ،امری مهم و ضروری است .بررسی پیامدهای سیاسی اندیشـه اخبـاری
عالوه بر دارا بودف جنبه هشدار و پیشگیری ،با شناخت موارد مورد تهدید و نقاط آسیب پذیر ،میتواند
به راهکارهای مواجهه و مقابله با این جریاف و درنهایت به تـداوم حیـات و تسـلط گفتمـاف انقـالب
اسالمی یاری رساند.
پیش از ورود به مباحث اصلی ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:
اوال :با توجه به گستردگی مباحث و محدودیت این مقاته ،سعی شده پیامدهای سیاسـی اخبـاری
گری به صورت مختصر مورد بحث قرار گیرد.
رانیا :با توجه به اینکه آرار مشخصی از سوی اخباریاف در خصوص مباحث سیاسی تاتیف نگردیده
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است بنابراین پیامدهای سیاسی که در این نوشتار بیاف می گـردد مربـوط بـه پیامـدهای سیاسـی در
خصوص محدود کردف منابع استنباط احکام شرعی به احادیث در اندیشه اخباریاف است .بـه عبـارت
دیگر نتیجه اندیشه اخباری گری «نگرش حداقلی به دین» است و پیامدهای سیاسی این نوو نگرش
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نکته دوم :از آنجا که هر اندیشه ای در دروف خود دارای تفکری یکدست نبـوده و همـواره تعـدد
آراء در آف وجود دارد اندیشه اخباری نیز به دو دسته افراطی و معتدل تقسیم میشود در دسته افراطی
میراز محمد اخباری و مال محمد امین استرآبادی و در دسـته معتـدل مالمحسـن فـیش کاشـانی و
عالمه مجلسی قرار می گیرد .دسته بندی فوق بر اساس نگرش آناف به محدوده منابع استنباط احکام
شرعی و همچنین نوو برخورد با مخاتفاف انجام گردیده است .با توجه به گسـتردگی آراء در اندیشـه
اخباری گری در این مقاته پیامدهای سیاسی «دسته افراطی» اخباریاف مورد تبیین خواهد شد.
مولفه های اصلی اندیشه اخباریگری
مولفههای اندیشه اخباری

برای فهم و بررسی تشابه شواهد موجود با اندیشه اخباری ،ابتدا ضروری است مهمتـرین موتفـههای
اندیشه اخباری به صورت بسیار مختصر بیاف گردد تا بتواف از این طریق آرار و شواهد موجود و میزاف
مشابهت آف با جریاف اخباریگری را بررسی کرد.
-1عدم حجیت ظواهر قرآن برای عموم مردم:

قرآف کریم یکی از متونی است که همواره در طول تاریخ مورد استناد مکاتب و فرقـههای مختلـف
شیعه بوده است .اخباریاف قرآف کریم را به عنواف منابع و ادته احکام میپذیرند اما مخاطب آف را اهل
ذکر یعنی ائمه اطهار (و) قلمداد میکنند و معتقدند استنباط احکام نظری از قرآف جز برای مخاطبین
واقعی آف امکاف پذیر نیست.
عمده ترین دتیلی که مالمحمد امین استرآبادی برای عدم حجیت ظواهر قرآف ذکر میکند ایـن
است که قرآف دارای آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و نیز هم راه با قراینی اسـت کـه
تفسیر آیات بدوف آف قراین امکاف ندارد از نظر و ی علم به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآف و
سایر قراین آف تنها در اختیار ائمه معصومین است تذا در تفسیر قرآف باید به احادیث ائمه رجوو نمود.
(استرآبادی)94 ،1424 ،
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 -2حجیت احادیث امامان معصوم

یکی از ویژگیهای و موتفههای اصلی جریاف اخباریگری حجیت احادیث در نزد آناف است امری که
وجه تسمیه این جریاف فکری نیز همین موضوو است .اخباریاف معتقدند تمامی آنچه انسـانها بـرای
هدایت نیاز داشته اند در قاتب احادیث بیاف شده است همچنین اغلب آنها معتقدنـد احادیـث و اخبـار
روایت شده از ائمه اطهار که در کتب معتبر به ویژه کتب چهارگانه موجود است کال صحیح و معتبـر
است و قطعا از ائمه اطهار صادر گردیده است از این رو قطعی اتصدور است بنابراین بررسـی روایـات
موجود در کتب اربعه به تحاظ سند نارواست .استرآبادی به صحت جمیع احادیث کتب اربعـه در نـزد
امامیه و اصوال صحت غاتب احادیث امامی قائل است و در فوائد اتمدنیه دوازده وجـه را بـرای اربـات
این ادعا آورده است( .استرآبادی ،هماف ،ص  ) 296-272عالمه بحرانی نیز تقسیم بندی احادیـث
به انواو چهارگانه را باطل میداند( .آل غفور)102 :1386 ،
اخباریاف در روش بکارگیری احادیث ،صرفا به ظاهر آف عمل میکنند .وجود فتواهای فـراواف در
این خصوص موید این مطلب است( .اسفندیاری)90 :1388 ،
 -3اجماع

از دیدگاه اخباریاف اجماو به مفهوم اصوتی آف حجت نیست استرآبادی اجماو را معلوم اتبطاف دانسته
(استرآبادی ،هماف ) 134 ،و مرحوم فیش کاشانی حجیت اجماو را بـه علمـای اهـل سـنت نسـبت
میدهد( .فیش کاشانی)9 ،1365 ،
-4عقل

حجیت و یا عدم حجیت عقل در اسـتنباط احکـام شـرعی یکـی از مهمتـرین و اساسـیترین محـور
اختالف در اندیشه اصوتی و اخباری است که پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد .اگرچه همه علمای
اخباری درباره عقل و کاشفیّت آف از واقع و نیـز طریقیّـت آف بـرای حکـم شـرعی ،یکسـاف سـخن
نگفتهاند اما محور مشترک اعتقادی در این زمینه عدم توانایی عقل در استنباط احکام شـرعی اسـت
(یوسفیاف )186:1383 ،زیرا در نظر آناف نتیجه بکارگیری عقل و استداللهای عقالنی چیزی جز
وهم و خیال و پندار نیست .شیخ حرعاملی پس از بررسی روایات با مضموف نکوش عقل مینویسد:
هیچ یک از روایاتی که درباره عقل وارد شده است به تنهایی دالتتی بر حجّیت آف در هیچ یـک
از احکام شرعی ندارد؛ یعنی عقل در باب وجوب ،استحباب ،کراهت ،حرمت ،اباحت ،شرطیّت ،سببیّت،
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مانعیّت و امثال آف ،حجّیت ندارد( .حرعاملی)354 ،1403 ،
 -5مخالفت با اجتهاد

یکی دیگر از ویژگی های اصلی اندیشه اخباری ،مخاتفت شدید بـا روش اجتهـاد در اسـتنباط احکـام
شرعی است تا جایی که اجتهاد را حرام اعالم میکنند:
به اعتقاد قدمای اصحاب ما مکتب اخباری همانند صدوق و پدرش ابن بابویه و کلینی ،هم چناف
که در کتبشاف ذکر کرده اند اجتهاد و تقلید حرام بوده و رجوو و تمسک به روایات ائمه اطهار واجـب
بوده است (استرآبادی ،هماف)40 ،
 -6احتیاطگرایی

اخباریاف مسائل را به حالل بین و حرام بین تقسیم بندی میکردند و درباره مسائلی که نص صـریح
درباره آف وجود نداشت قائل به احتیاط و توقف می شدند به عالوه اصل االباحه مورد نظر اصوتیاف را
نمیپذیرند و گاه در آف اغراق نیز میکنند( .انصاری)77:1391،
بنابراین مهمترین ویژگی اخباریاف که منجر به شکلگیری این جریـاف فکـری شـده را بایـد در
محدود کردف منابع استنباط احک ام شرعی به احادیث دانست .از این رو حدیث جایگاهی بس مهم در
نزد اخباریاف دارد .همچنین اخباریاف به دتیل اعتقاد به عدم حجیت عقل در استنباط احکام شـرعی از
این منبع در فهم احادیث استفاده نمیکنند بنابراین نتیجه این رویکـرد نتـایم مختلفـی را بـه دنبـال
خواهد داشت.
پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری گری

در این قسمت پیامدهای سیاسی بازتوتید اندیشه اخباری گری مورد تبیین و تحلیل قرار میگیـرد .در
این نوشتار ابتدا پیامدهای سیاسی در حوزه اندیشه سیاسـی و سـسس ایـن پیامـدها در حیطـه عمـل
سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست

اساس گفتماف انقالب اسالمی بر رابطه دین و سیاست استوار است .در این گفتمـاف تنهـا بـه ابعـاد
عبادی و فردی دین اکتفا نشده و عالوه بر توحید فردی ،در صـدد ایجـاد جامعـه توحیـدی در ابعـاد
گوناگوف برای بشریت است .تذا برای تمام ابعاد اجتماعی نسخه هدایت و دستوراتعمل و قانوف ارائـه
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میکند .از اینرو این گفتماف ،حکومت را جزء دین و سیاست را عین دیانت دانسته و وظیفه دینداراف
را تالش جدی در عرصه سیاسی میداند؛ چرا که تحقق قسط و عداتت اجتماعی را مهمتـرین هـدف
سیاسی ،اجتماعی دین و اسالم تلقی میکند .رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی (ره) در
این خصوص میفرماید:
واهلل اسالم تمامش سیاس اس

اسالم را بد معرفی کردزاند سیاسب مُبدُن از

اسالم سرچشمه میگیرد (امام خمینی)270:1389 ،

با بازتوتید اندیشه اخباری گری اندیشه جدایی دیـن از سیاسـت تـرویم خواهـد شـد .اگرچـه در
خصوص رابطه دین و سیاست ،تقریر مشخص و مستقلی در میـاف آرـار اخباریـاف وجـود نـدارد امـا
میتواف گفت اخباریاف به دتیل نص گرایی با تأکید بر حدیث و اعتقاد به عدم حجیت عقل ،دین را به
امور فردی محدود میکنند  .اتقای ذاتی بودف نسبت میاف فقه و مسائل فردی و تباین آف بـا مباحـث
سیاسی و اجتماعی به ترویم اندیشه جدایی دین از سیاست منجر میشـود .ایـن اندیشـه بـه دالیـل
مختلف مورد پذیرش جریاف اخباریگری قرار میگیـرد .بنـابراین علـل جـدایی دیـن از سیاسـت در
نگرش اخباریاف را میتواف عوامل ذیل بیاف نمود:
الف .پیامد عدم حجیت عقل در استنباط احکام شرعی

به نظر می رسد یکی از علل اصلی عدم ارتباط بین دین و سیاست «عدم حجیت عقـل» در اسـتنباط
احکام شرعی در میاف علمای اخباری است .با توجه به اینکـه نتیجـه تـابع اخـس مقـدمات اسـت و
اخباریاف از منابع اندکی برای دستیابی به حکم شرعی بهره مند هستند؛ بنابراین نمیتواننـد از همـه
منابع استفاده کنند .از سوی دیگر بیشتر مباحث سیاسی در گروه نقـش و حجیـت عقـل اسـت و بـا
مخاتفت با عقل قادر نخواهند بود در حوزه نظام سیاسی و ارتباط دین و سیاست ورود پیدا کرده و به
نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ دهند(.ایزدهی )242 :1392 ،عقل از ابزارهای اساسی زنـدگی
سیاسی شیعه است؛ بسیاری از امور «ماالنص فیه» نیز که در شریعت مسکوت گذاشته شده است با توجـه
به حکمتی که دارد و بنابه رضایت شارو بر عهده عقل نهاده شده است( .فیرحی)286 :1378 ،
مقصود از عقل در دیدگاه شیعه عقل به مفهوم بدیهیات عقلی یا مستقالت عقلیـه اسـت کـه بـا
قاعده «مالزمه عقل وشرو» شناخته می شود عقل در چنین مـواردی حکـم قطعـی و یقینـی صـادر
می کند و احکام آف حجیت و اعتبار دارند بر این اساس هرگاه قطع از دتیل عقلی حاصل شود ممکـن
نیست با آف دتیل نقلی معارضه کند و اگر در ظاهر این معارضه به دست آید ناگزیر باید آف دتیل نقلی
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را اگر نمیتواف کنار زد تاویل کرد( .خراسانی)29: 1392 ،
بی تردید فهم گفتماف انقالب اسالمی و مکتب اصوتی در فقه شیعه با به کـارگیری عقـل میسـر
است عقل گرایی در فقه سیاسی شیعه بیشترین تاریر را دارد .مرجعیت کتاب و سـنت و فقـه سیاسـی
شیعه از یک سو و ضرورت تامل عقلی در فهم مدتول ادته و نصوص قرآنی و سنت از سوی دیگـر و
نیز شکل گیری نیازهای جدید بر ارر تحوالت سیاسی اجتماعی در دوراف حاضر اهمیـت عقـل را بـه
ویژه از حیث روش فهم آشکار می سازد .این ویژگی امکاف سریاف فقه به عرصـه سیاسـت را فـراهم
ساخته بر اساس آف فقهای معاصر به استنباط احکام سیاسی مورد نیاز زندگی و نیز نظریه پردازی در
حوزه سیاست کنونی میپردازند( .میراحمدی و دیگراف)127 :1389 ،
از سـوی دیگـر محـوریترین دتیـل بـرای اربـات ارتبـاط بـین «دیـن و سیاسـت» در گفتمـاف
انقالباسالمی دالیل و مستندات «عقلی» است حضرت امام نیز با استناد به دالیل عقلـی میـاف
دین و سیاست ارتباط برقرار کردند ایشاف با استناد به دالیل عقلی نظیر ،جامعیت دین اسالم ،یکساف
بودف هدف دین و هدف سیاست و ماهیت سیاسی بسیاری از احکام اسالم ،ارتباط دین و سیاسـت را
به اربات رساندند.
با بازتوتید اندیشه اخباری گری و با توجه به نگرشی که اخباریاف نسبت به عقل و حجیـت آف در
استنباط احکام دارند تمامی استداللهای عقلی برای اربات ارتباط دین و سیاست نامعتبر خواهد شد و
فقداف احادیثی که نص صریح به ارتباط دین و سیاست وجود ندارد عامل مضاعفی در نفی این رابطه
خواهد بود.
ب .ثمره مولفه احتیاطگرایی اخباریان

یکی از ویژگیهای اصلی اخباریاف احتیاط گرایی و توقف در اموری است که نص صریح در رابطه بـا
آف در احادیث وارد نشده است .همانطور که بیاف شد اشیاء و امور زندگی در نزد اخبایها تقسیم سـه
گانهای دا رد آناف اشیا را به حالل بین حرام بـین و شـبهههای واقـع بـین آف دو تقسـیم میکننـد و
درخصوص قسم سوم نوعا به توقف و احتیاط قائل هستند که نتیجـه ایـن اندیشـه گسـترش دامنـه
محرمات و محدود کردف حوزه مباحات و آزادی عمل در زندگی شیعه است(.فیرحی ،هماف )274 :به
همین سبب اخباریها با اتخاذ روش احتیاط گرایی در مسائل مختلف از گشـودف بسـیاری از راههـا و
فضاهای جدید در حوزه فقه عاجزند و تنها میتوانند به احتیاط پناه ببرند( .ایزدهی ،هماف)243 :
یکی از موضوعاتی که اخباریاف روش احتیاطی را نسبت به آف اتخاد میکنند توقف و احتیـاط در
طرح مباحثی در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی دین است .از اخباریاف مخصوصا اخباریاف افراطـی
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با آنکه در زماف صفویه نظریات مختلفی نسبت به همکـاری بـا حکومـت صـفویه از سـوی علمـای
مختلف مطرح شد هیچ گاه از سوی اندیشمنداف این جریاف ،نظریه و یا عمل سیاسی مطرح نگردید.
برای عب ور از چارچوب تنگ و محدود دین ،کنارنهادف احتیاط ،گذر از ظاهر احادیث و اسـتفاده از
دالیل عقلی و نقلی برای پی بردف به عمق و اهداف دین ضـروری اسـت ایـن در حـاتی اسـت کـه
اخباریاف تمامی ویژگیهایی که موجب نگرش حـداقلی بـه دیـن میشـود را یکجـا دارنـدی ویژگـی
احتیاطگرایی اخباریاف موجب نگرش حداقلی آنها به دین میشود که رمـره آف فـردی شـدف دیـن و
عدم ورود به مباحث اجتماعی و سیاسی دین خواهد بود.
ج .تحجرگرایی و جمود در دین

یکی دیگر از شواهد جدایی دین از سیاست در نگرش اخباریاف وجود ویژگی «تحجرگرایی» در میاف
آناف است .محدودیت منابع در نزد اخباریاف ،ظاهر گرایی و مهمتر از همه مخاتفت با عقل در استنباط
احکام ،اخباریاف را در زمره متحجرین قرار میدهد؛ امری که بسیاری از نویسندگاف و متفکراف به آف
اذعاف کردهاند .آیت اهلل جوادی آملی نیز نوو نگاه اخباریاف به دین را متحجرانه میداند ایشاف در این
باره مینویسند:
اخباریاف از روزنه زبوف تحجـر و جمـود و رقبـه کـم نـور خمـود بـه دیـن مینگرنـد( .جـوادی
آملی)22 :1392،
همچنین شهید مطهری نیز خوارج و اخباریاف را به تحاظ فکری دو جریاف متحجر شبیه به هـم
معرفی میکند:
جریان اخباری گری و خوارج دو جریان فکری هستند که در اسالم رخ داد و هبر
دو جریبان جمببود آمیببز بودنببد والبتببه خیلبی شبببیه بببه یکببدیگر روح جریببان
اخباریگری را جمود تشکیا میدهد از نظر آنان اجتهاد که اظهار نظر ،تتکبر و
تجربه و تسلیا اس و ببه عببارتی دخالب دادن عقبا در دیبن اسب درسب
نیس

(مطهری)111 :1375 ،

بنابراین میتواف اندیشه اخباری گری را اندیشه تحجر و جمود دانست .با بیـاف مشـابهت جریـاف
اخباری و جریاف متحجرین از یک سو و با توجه به اینکـه یکـی از مهمتـرین موتفـه هـای فکـری
متحجرین ،باور به جدایی دین از سیاست است میتواف یکی از ویژگیهای اخباریاف را ترویم جدایی
دین از سیاست دانست .مهمترین عامل جمود فکری در نزد متحجرین نص گرایی و عدم اسـتفاده از
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عقل در کشف احکام دینی است که اخباریاف نیز حائز این ویژگی هستند.
یکی دیگر از دالیلی که به ترویم اندیشه جدایی دین در نزد متحجرین دامن میزند این است که
دی ن به دتیل تلقی روحانی مآبانه و معنویت نهفته در ذاتش با سیاست و حکومت که مقوتهای دنیایی
و پر از دغل بازی است سازگاری ندارد با این نگرش ،طبیعی است آناف هیچ گاه تعامـل و همکـاری
میاف این دو عنصر را نمیپذیرند بلکه بر این باورند که اهتمام دین تنها معطوف به این نکتـه اسـت
که به خصوصیات اخالقی و روحانی عبادی بشر پرداخته و مسائل اجتماعی و سیاسی را به دنیـاداراف
و اصحاب سیاست واگذارند( .ایزدهی ،هماف)196:
بر همین اساس در گفتماف انقالب اسالمی ،امام خمینی اندیشهای که به ظاهر با «طرفـداری از
قداست اسالم» حکومت و سیاست را خـالف مقصـد بـزرن انبیـا میدانـد و «دخاتـت در حکومـت
وسیاست را به مثابه یک گناه و فسق» می شمارد را خطری بزرن برای انقالب معرفی میکنـد کـه
میتواند منجر به مایوس کردف مردم شود( .امام خمینی ،هماف ،ج)405 :21
 .2ترویج اندیشه تعطیلی حکومت اسالمی در عصر غیبت

یکی از مهمترین موضوعی که ضروری است در بازتوتید اندیشه اخباری مورد تبیـین و تحلیـل قـرار
گیرد پیامدهای سیاسی بازتوتید اندیشه اخباری بر اندیشه تشکیل حکومـت اسـالمی اسـت .یکـی از
مهمترین موتفههای گفتماف انقالباسالمی ضرورت تشکیل حکومت است که این موضوو سرمنشـا
شکلگیری سایر مباحث سیاسی مانند والیت فقیه را فراهم کرد.
بازتوتید اندیشه اخباریگری به «ترویم اندیشه تعطیلی حکومت اسالمی در عصر غیبـت» منجـر
خواهد شد که این امر میتواند مهمترین موتفه گفتماف انقالب اسالمی در ضرورت تشکیل حکومـت
اسالمی در عصر غیبت را تهدید نماید .در خصوص ایـن موضـوو میتـواف گفـت اگرچـه اخبـاریوف
نظریهای رابت و مشخص در قاتب «نظریه تعطیل حکومت» عرضه نکردهاند اما گویا آناف با عنایـت
به نوو منابع و شیوه استنباط و نوو نگاهشاف به دین چاره و گریزی از تن دادف به تعطیـل حکومـت
اسالمی نداشتند( .ایزدهی ،هماف .)234 :در این میاف سه عامل مهم در اربات عدم تشکیل حکومت
اسالمی در اندیشه اخباری وجود دارد:
الف .حدیث محوری

ویژگی حدیث محوری اخباریاف موجب می شود که در خصوص تشکیل حکومت اسالمی ،معتقـد بـه
تعطیلی حکومت اسالمی در عصر غیبت باشند زیرا در بـاب جهـاد روایـاتی وجـود دارد کـه مقتضـی
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تعطیل هر حکومت دینی در عصر غیبت است و حاکماف آف طاغوت شمرده شده است (کل رایه ترفع
قبل قیام اتحجه فصاحبها طاغوت) (حرعاملی ،1409 ،ج )15:52شـیخ حـر عـاملی کـه یکـی از
علمای اخباری است هفده روایت تحت عنواف باب حکم اتخروج باتسیف قبل قیـام اتقـائم و محـد
نوری نی ز چهارده روایت تحت همین عنواف جمع آوری کرده است کـه همـه اینهـا مفیـد ایـن معنـا
هستند که حکومت در زماف غیبت امام زماف عم حرام است و صاحباف حکومت از مصادیق ظلمـه و
طاغوت محسوب میشود( .فراتی )60 :1389،مطابق این روایات بسیاری از احکام سیاسی اجتماعی
اسالم مختص زماف حضور امام عصر عم است.
این روایات حداقل در برابر روایات و ادته مشروعیت والیت فقیه قرار گرفتهاند و کسانی که دتیلی
برای والیت فقیه نیافتهاند یا نسبت به دالتت ادته موجود ،تشکیک کردهاند خـود را بـا روایـات فـوق
مواجه میدیدند که آنها را از دخاتت در مقوالت حکومتی باز میداشت دست کم این روایات آنها را به
مقوالت حکومت دینی در عصر غیبت اگر نگوییم بدبین ،بیاعتنا میکرد.
بنابراین با توجه به رویکرد اخباریاف ،در قبول مطلق همه روایاتی که در «مجامع روایـی» وجـود
دارد و همچنین با توجه به بیاعتقادی آناف به اجتهاد در این روایات و تعارض بسیاری از این روایات
با یکدیگر ،آناف را در تنگنای شدید فهم شریعت و احکام اتهی قرار میدهد زیرا همانطور که بیاف شد
آناف در مواجهه با روایاتی که به ظاهر تشکیل هر حکومتی در عصر غیبت را بر نمیتابنـد و آف را از
مصادیق طاغوت قرار میدهد چاره ای جز پذیرش محتوی آف را ندارد و روایات بـاب والیـت فقیـه و
مقابله با ظاتماف ،امر به معروف و نهی از منکر و مانند آف را در نقطه مقابل آف روایـات نمیداننـد و
ناچار خواهند بود آف روایات را به توجیهاتی در حوزه امور شخصی حمل کنند( .ایزدهی ،هماف)242:
ب .اعتقاد به تشکیل حکومت توسط امام معصوم (ع)

غاتب اخباریاف به خصوص اخباریاف افراطی با توجه بـه نقـش محـوری روایـات در اسـتنباط احکـام
شرعی و با استناد به روایات معصومین و حق حاکمیت سیاسی را برعهده امام معصوم میدانسـتند و
حاکمیت هر حاکمی غیر از معصومین را نامشروو تلقی میکردند از این روی از نظر آناف نباید در عصر
غیبت به هیچ وجه «علَم حکومت» را برافراشت و در صورت وقوو چنین حکومتی فاقـد مشـروعیت
خواهد بود مطابق این معنا نیابت فقیهاف از جانب امام معصوم و نیز از سوی آناف تلقی به قبول نشده
است و از این روی آناف حکومت دینی در عصـر غیبـت بلکـه والیـت فقیـه در امـور محـدود را بـر
نمیتابند( .فراتی،هماف ،ج)59 :1
از سوی دیگر به دتیل مشابهت فکری اخباریاف بـا متحجـرین بایـد گفـت هماننـد متحجـرین،

ایامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباریگری بر گتتمان انقالب اسالمی



131

اخباریاف نیز تشکیل حکومت را از وظایف امـام معصـوم میداننـد زیـرا یکـی دیگـر از ویژگیهـای
متحجرین و مقدس مآبها اع تقاد به این اندیشه است که اساسا در دوراف غیبت امام عصر رسـاتت و
وظیفه ای به نام ایجاد حکومـت اسـالمی بـر دوش مسـلماناف نیسـت و ایـن وظیفـه جـزو وظـایف
اختصاصی امام معصوم است که با حضور امام معصوم محقق خواهد شد ایناف تأکید داشتند که قبـل
از ظهور آف حضرت نه تنها وظیفه ای بر دوش ما نیست بلکه با استناد به برخـی از احادیـث قبـل از
ظهور حضرت مهدی (عم) اساسا هر قیامی منجر به شکست خواهد شد .پیـام اصـلی ایـن تفکـر در
جامعه این بودکه مردم در صحنه سیاسی و در فکر ایجاد حکومت و نظام اسالمی نباشند در واقع این
تفکر میگوید باید دنیا را به دنیاداراف واگذار نمود و دینداراف فقط به فکـر آخـرت باشـند( .روحـانی،
 ،1388ج)405 :1
بنابراین به نظر می رسد با توجه به جایگاه ویژه اهل بیت (و) در اندیشه اخباریـاف و نیـز ویژگـی
تحجری که اخباریاف دارند نمیتواف اندیشه اعتقاد به تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبـت را در
نگرش آناف اربات کرد.
ج .عدم حجیت عقل در تشکیل حکومت

همانطور که بیاف شد به طور کلی در نگاه اخباریاف عقل از هیچ حجیتی در اسـتنباط احکـام شـرعی
برخوردار نیست و این موضوو پیامدهای بسیار مهمی را در فقه سیاسی و تشـکیل حکومـت برجـای
میگذارد چرا که قوام فقه سیاسی به نقش عقل در استنباط احکام است( .سیدباقری)159 :1388 ،
با عدم حجیت عقل ،استنباط و استداللهای عقلی بر تشکیل حکومت دشوار و یا حتی غیـر ممکـن
میگردد این در حاتی است که در گفتماف انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی (ره) بیش از هر چیـز
برای گذر از سلطنت و رسیدف به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی از استدال هـای عقلـی اسـتفاده
میکند و بعد روایات را صرفا به عنواف «موید» ذکر میکند امام ره به مسئله والیـت فقیـه از زاویـه
علم کالم مینگرد دانشی که اساس استدالل و تبیینهای خویش را بر عقل مینهد .ایشاف در کتاب
اتبیع ،بحث را از امامت آغاز کرده و سسس تأکید می نماید هر آنچه که بر امامت امام معصوم دالتـت
دارد عینا بر تزوم تشکیل حکومت در دوراف غیبت نیز دالتـت میکنـد( .امـام خمینـی ،1388 ،ج:2
)619
در مسئله والیت فقیه از نظر عقلی این امر اساسی مطـرح اسـت کـه در کتـاب و سـنت احکـام
سیاسی ،جزایی و حقوقی قابل مالحظهای وجود دارد طبعا اجراء تحقق خارجی و عملیاتی کردف آنهـا
در حکومت دینی تجلی مییابد معقولترین روش برای فهم درست از آف دستورها و اجرای مناسـب
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آنها از کسی است که به مبانی و مسائل و زوایای گوناگوف احکام دینی آگاه است و آف فرد میتواند
فقیه عادل و آگاه باشد.
در گفتماف انقالب اسالمی ،امام خمینی ره قبل از بیاف استداللهای عقلی به بدیهی بودف اربات
جایگاه والیت فقیه اشاره دارد و در کتاب والیت فقیه تصـریح میکنـد تصـور والیـت فقیـه موجـب
تصدیق آف میشود( .همو )4 :1373،ایشاف سسس استدالل خود را بر این امر عقلی بنا میکند کـه
احکام خداوند در امور ماتی و سیاسی و حقوقی نسخ نمی شود بلکه تا روز قیامت ماندگارند و نفس این
جاودانگی خود دتیل بر تزوم تشکیل حکومت و والیت است که ضامن حفظ و حاکمیت قـانوف اتهـی
می شود و اجرای این قانوف ممکن نیست مگر با حکومت تا هرج و مرج پدید نیاید.
امام خمینی ره سسس به تزوم تشکیل حکومت در دوراف غیبت و شـرایط حـاکم اسـالمی اشـاره
می کند و تأکید دارد که واتی در این دوراف باید دارای دو شرط علم به قانوف و عداتت باشد و این دو
شرط در فقیه عادل وجود دارد پس شایستگی اعمال والیت مسلمین بـرای او رابـت و محـرز اسـت.
(همو ،1388 ،ج )619 :2بنابراین حضرت امام از استداللهای مختلف عقلی برای اربـات تشـکیل
حکومت توسط فقیه استفاده کردند.
در خصوص اینکه عالمه مجلسی و فیش کاشانی خالف آنچه در این نوشتار بیاف شـد اقـدامات
سیاسی انجام داده و یا نظریات سیاسی داشتهاند میتواف به موارد ذیل اشاره نمود:
اوالً اینکه نمی تواف هرگونه کنش و عمل سیاسی را به معنـای اعتقـاد ناشـی از مبنـای نظـری
دانست به عبارت دیگر اتزاما این گونه نیست که میاف نظر و عمـل همسـانی ،سـنخیت و سـازگاری
وجود داشته باشد .همچنین اقتضائات زماف و مکاف را میتواف محرکی قوی در عمل کردف بر خالف
مبانی نظری محسوب کرد .در دوراف عالمه مجلسی پس از ساتیاف طوالنی حکومت صفوی آنهم بر
اساس عقاید شیعی بر جامعه ایراف حاکم شده بود که زمینه و انگیزه ورود در دستگاه سیاسی را موجه
می کرد .بنابراین علما در این عصر بر این اعتقاد بودنـد کـه حفـظ دوتـت صـفویه در آف شـرایط بـه
مصلحت شیعه است از این رو آناف بهترین راه را انتخاب کردند و با درک این که میتواف با استفاده از
این فرصت تاریخی پایگاهی امن و مطمئن برای تشیع در جهاف آنـروز ایجـاد کـرد بـه همکـاری و
پذیرش مناصبی چوف شیخ االسالمی پرداختند( .قوچانی)35 :1395 ،
رانیاً :پذیرش مناصب سیاسی از سوی برخی علمای معتدل اخباری همچوف عالمه مجلسی بـوده
است بنابراین دسته افراطی این جریاف هیچگونه دخاتت و مشـارکتی در امـر سیاسـی نداشـته انـد و
پذیرش مناصب سیاسی توسط علمای اخباری معتدل را نیز میتواف به عنواف موید مدعی این نوشتار
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قلمداد کرد بدین صورت که بین میزاف موضع گیری نسبت بـه اسـتفاده از عقـل در اسـتنباط احکـام
شرعی و مشارکت در امور سیاسی رابطه ای مستقیم برقرار است .عالمه مجلسی و فیش کاشـانی از
علمای معتدل اخباری هستند که هر دو نسبت به عقل مواضع مالیم تری گرفتهاند بنابراین در نهایت
اقدامات و نظریات سیاسی این دسته از علمای اخباری را میتواف به پذیرش جایگاه عقل و یا حداقل
اتخاذ موضع مالیم تر از سوی آناف نسبت به عقل محسوب کرد.
 .3تهدید جایگاه فقیه ،والیت و اختیارات او

پس از برقراری ارتباط میاف دین و سیاست توسط گفتماف انقالباسالمی یکی از حیاتیترین موتفـه
های این گفتماف ،بحث والیت فقیه است .وتی فقیه و مجتهد جامع اتشرایط در این گفتماف بر اساس
جایگاه ویژه و برتری بر سایر افراد ،حق تشکیل حکومت و اعمال والیت از این طریق را دارد .عامـل
اصلی که وتی فقیه را واجد چنین جایگاهی نموده است عالوه بر عـداتت او ،برخـورداری او از وصـف
اجتهاد است.
بنابراین یکی از مهمترین ارکاف گفتماف انقالباسالمی جایگـاه خـاص سیاسـی مجتهـد جـامع
اتشرایط ،برتری وی بر سایر افراد است .این برتری موجب برخورداری او از صالحیت والیت بر سایر
مردم میگردد .اصل والیت صالحیت الزم را برای مجتهد جهت رهبری سیاسی و تشکیل حکومـت
فراهم می کند همچنین بواسطه آف مجتهد صالحیت الزم را جهـت صـدور فتـاوا و احکـام سیاسـی
کسب میکند.
به همین سبب یکی از مهمترین موضوعی که می بایست در خصوص پیامدهای بازتوتید اندیشـه
اخباری گری بر جایگاه وتی فقیه ،مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد تهدیـد و بـه خطـر افتـادف
جایگاه اجتهاد در بازتوتید اندیشه اخباری است.
اخباریاف به ویژه اخباریاف افراطی با تأکید بر استفاده مستقیم از روایـات و عـدم حجیـت برهـاف
عقلی ،رابطه میاف مجتهد و مقلد که در اندیشه اصوتیوف بر آف تأکید میشود را به رابطه «محـد و
مستمع» تغییر دادند .فقیه در این دیدگاه فاقد حق استنباط احکام شرعی به وسیله اصـول مسـتفاد از
کتاب ،سنت و عقل است و برای عاتم اخباری تنها حق ترجمـه و تشـریح روایـات را شـدند .بـا ایـن
رویکرد مردم پس از شنیدف معانی احادیث به صورت مستقل عمل میکنند .از اینرو ارتباط میاف فقه
و مردم به گونه پیوند فکری و اجتهادی و والیت نیست و تنها رابطه «نقلـی و حسـی» میـاف آف دو
برقرار است( .جوادی آملی )233 :1375 ،تذا در حوزه نظام اجتماعی و یا سیاسی هیچگاه والیت و
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سرپرستی فقیه در امور مردم حتی در قاتب حسبیه پذیرفته نخواهـد شـد و اتزامـی بـرای تمکـین از
توصیههای عاتماف برای مردم وجود ندارد.
اخباریاف باتوجه به دیدگاهی که درباره جایگاه و نقش امام معصوم در زندگی سیاسی دارنـد
راه اجتهاد و استدالل عقلی را برای همیشه مسدود میکنند به نظر اخباریاف اوال اجتهاد از امور ظنی
است و ال یغنی اتظن من ا تحق شیئا و رانیا به این تحاظ که اخبار ائمه در سطح عقول بسـیط عامـه
است پیش فرضها و چارچوبهای ذهنی-نظری مجتهدین ممکن اسـت موجـب دریافـت نادرسـت
معانی اخبـار باشـد بدین سـاف نـه تنهـا اجتهـاد و مجتهـدین جایگـاهی در زنـدگی سیاسـی شـیعه
ندارند(.فیرحی ،هماف )272 :بلکه چوف عقل و درک بسیط عامه ،بیش از عاتماف آمادگی فهم درست
اخبار را دارد در این خصوص حتی عاتماف مقلد عامه هستند و هرگونه اجتهادی حرام است زیرا همـه
بحرافها و جنگهای جهاف اسالم از عوارض منفی این اجتهاد ظنی است استرآبادی مینویسـد نـزد
قدیمیاف اصحاب ما اخباریاف اعم از صدوقین و کلینی به حرمت اجتهاد و تقلید و وجوب تمسـک بـه
روایات عترت طاهرین تصریح شدف و ...آناف هـیچ مـدرکی را جـز احادیـث ائمـه معتبـر نمیداننـد.
(استرآبادی ،هماف )40:به نظر استرآبادی اجتهاد تخریب دین است و آنچه در روایات شیعه ناظر بـه
مراجعه مردم به علماست صرفا در قلمرو نقل اخبار است و نه اطاعت از اجتهادات ظنی که از ظـواهر
قرآف یا ادته عقلی حاصل شدهاند( .هماف)153:
بنابراین اخباریاف با اجتهاد و تقسیم مردم به مجتهد و مقلد مخاتفند و همه شیعیاف را اعم از عاتم
و عامی مقلد معصوم میدانند این دیدگاه تاریر قاطعی در اندیشه و عمل سیاسـی شـیعه در دوره
غیبت برجای گذاشته است اخباری هیچ گونه موقعیت ممتازی برای عاتمیـاف دینـی در دوره غیبـت
قائل نیستند و وظیفه عاتماف را صرفا در روایت حدیث محدود میکنند که امتیـازی در حـد نسـاخ و
کاتب حدیث است( .فیرحی،هماف)277:
اگرچه اخباریاف معتدل شکل خاصی از اجتهاد را میپذیرند اما اجتهاد مورد نظـر آنهـا بـا اجتهـاد
علمای اصول تفاوت اساسی دارد و میاف این دو اشتراک تفظی وجود دارد و تفاوت ذاتی و جوهری با
اجتهاد مکتب اصوتی دارد اگر این را بسذیریم که جوهره و ذات اجتهاد را عقل تشکیل میدهد که بـه
مدد آف استنباط و اجتهاد از منابع سه گانه دیگر صورت میگیرد این نکته نیز پذیرفتـه میشـود کـه
اخباریاف معتدل ،اجتهاد خاصی را مطرح نمیکنند آناف با طرد و رفش عقل ،اجتهادی خاتی از عقل را
که جوهره اجتهاد اصوتی است مطرح میکنند که دیگر نمیتواف نام آف را اجتهاد گذاشت(.آل غفـور،
)199 :1386
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اما گفتماف انقالب اسالمی مبتنی بر این است که در عصر غیبت اجتهاد مجتهداف برای کشـف و
استنباط احکام شرعی مشروو است و قرآف کریم ،روایات ،عقل و اجمـاو را بـه عنـواف منـابع بـرای
اجتهاد معرفی میکنند .بنابراین در این گفتماف با تکیه بر اصل اجتهاد جامعه شیعه را به عنواف مکلف
نوعی به دو قسم تقسیم میکند :عاتم قادر به فهم احکام و عامی عاجز از شناخت احکام هـم چنـاف
که بر اوتی الزم است که اجتهاد نموده و مسئوتیت زندگی عمومی شیعه را به عهده بگیرد بـر عامـه
شیعه نیز واجب است که در همه موارد و از جمله در سیاسات از مجتهداف تقلید نمایـد(.هماف)295:
بدین ترتیب دو مفهوم اجتهاد و تقلید در مرکز اندیشه و گفتماف انقالباسالمی قرار گرفته است.
در این دیدگاه افراد جامعه یا مجتهدند یا مقلد و کسانی که توانـایی اسـتنباط احکـام شـرعی را
ندارند باید از فقیه جامعه اتشرایط تقلید نماید به همـین علـت ،جایگـاه مجتهـد در زنـدگی سیاسـی
اجتماعی شیعیاف در دوره غیبت هماف جایگاه امام معصوم (و) در دوراف حضور بوده و از ایـن حیـث
اجتهاد را میتواف استمرار کارویژههای امامت در شرایط متفاوت با دوراف معصوم دانست .اندیشمنداف
اصوتی با چنین استدالتی علم فقه را همانند نبوت و امامت از جملـه عوامـل و اسـباب ایجـاد کننـده
والیت در امور عامه جامعه اسالمی دانسته ،ادته و حدود اختیارات عاتماف دین را موضوو پژوهشهای
پردامنه در فقه و فقه سیاسی قرار میدهند.
جایگاه ویژه مجتهدین در جامعه شیعی مرهوف پیروزی علمـای اصـوتی بـر اخباریـاف بـود اگـر
پیرو زی قطعی اصول گرایاف به رهبری آیت اهلل وحید بهبهانی نبود شاید دستگاه اجتهـادی شـیعه و
مقوته مرجعیت به معنای امروزی و کارکردهای تاریخی آنها در دو قرف اخیر ظهور نمیکرد چرا کـه
ظهور مجتهداف قدرتمند حاصل این تغییر روش شناختی فقهـی بـود و چنـین اقتـداری را در تـاریخ
معاصر ایراف کامالً مشهود می تواف بازشناسی کرد و اساسا منازعه بین بخش قابل توجهی از علمای
شیعه و سالطین قاجاریه و دورههای پس از آف به میزاف قابل توجهی به تحاظ مالزمه منطقی نظریه
سیاسی شیعه که با تفوق اصوتیاف تقویت یافته بود قابل توضیح است.
این تفوق موجب شد ک ه نقش رهبری مجتهداف به صورت روشنی و استواری بین مردم نهادینـه
شود و بدین ترتیب روش شناسی فقهی مکتب وحید بهبهانی بر طیف وسـیعی از علمـای شـیعه ارـر
جدی گذاشت و این مکتب شاگرداف مبرزی مانند بحراتعلوم ،کاشف اتغطا و میرزای قمی و دیگراف را
تربیت کرد که بنیاد اجتهاد نوین شیعه را استوار کردند.
مخاتفت با اصل اجتهاد از سوی اخباریاف دو پیامد سیاسی خواهد داشت:
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الف .عدم اعتبار والیت سیاسی فقیه

یکی از عرصههایی که بازتوتید اخباریگری میتواند تاریر و پیامدهای قابل مالحظهای داشته باشـد
جایگاه وتیفقیه و اختیارات آف است .این پیامـد محصـول موضـعگیری و تحـریم اجتهـاد از سـوی
اخباریاف است .آنها با تأکید بر جایگاه ویژه اماماف معصوم تنها اهل بیت را برتر از سایر افـراد
دانسته و معتقدند در میاف شیعیاف هیچگونه برتری و موقیعت ممتازی برای عاتمـاف دینـی در دوراف
غیبت وجود ندارد .از سوی دیگر بر اساس مبانی نظری و معرفتی اخباریگری در عقل آدمیاف تفاوتی
نیست چرا که عقل آنها تماما در دایرهای به نام عقل ناقصه یکساف است و طبیعتا در این عقل میاف
افراد طبقهبندی خاصی صورت نمی گیرد و تنها نقطه نظر متمایز عاتم اخباری با عامه مردم آف است
که وظیفه و ش اف عاتمـاف دیـن در دوراف غیبـت جمـع آوری احادیـث در مجموعـههایی جـوف مـن
الیحضره اتفقیه ،اصول کافی وسائل اتیشعه و بحاراالنوار است.
استرآبادی ضمن اعتقاد به تقسیم عقول به کامله و ناقصه نکتهای را توضیح میدهـد کـه دقیقـا
برخالف ادعای عاتماف دینی اصوتی در خصوص امتیاز ویژه برای مجتهداف و انحصـار فهـم احکـام
ائمه در آناف است وی معتقد است اتفاقا تنها گروهـی از مـردم کـه تـواف فهـم احادیـث را از دسـت
می دهند گروه مجتهداف هستند چرا که اصوال روایات صادره از صاحباف عقول کامله یعنی ائمه اطهار
در حد و میزاف عقول ناقصه یا عامه مردم است ا ما مجتهـداف اصـوتی بـا فراگیـری آف چـه اجتهـاد
می نامند در عقول ناقصه خود اختالل ایجاد میکنند به گونهای که دیگر تواف فهم احادیث و احکـام
را از دست میدهند و بر اساس این مدعاست که به گونهای که دیگر تواف فهم احادیث و احکام را از
دست میدهند و مردم در این زمینه از امیتاز ویژهای در مقایسه با مجتهداف و اصحاب مکتب اصوتی
برخوردار میشوند.
بنابراین در این نگرش عاتم اخباری نمیتواند ادعایی بر برتری و والیت بر عامه داشـته باشـد و
فهم او در مسائل و احکام سیاسی همچوف دیگر افراد یکساف بوده و کـارکرد وی در سیاسـت و بـه
تحا ظ جایگاه سیاسی همچوف عامه افراد که از عقل ناقصه برخوداند همانند فهم احکام دین است.
مخاتفت با جایگاه وتی فقیه در نوشتههای برخی از علمای اخباری مشهود است برای نمونه شیخ
یوسف بحرانی مشهور به صاحب حدائق در خصوص والیت فقیه با وجود آنکـه از اخباریـاف معتـدل
است صر یحا به مخاتفت با نظریه والیت فقیه پرداخته و درکتاب اتدرر اتنجفه در ذیل برخی از روایات
مورد استناد در والیت فقیه مانند مقبوته عمر بن حنظله مشهور ابی خدیجه و توقیع شریف و روایـت
اتلهم اترحم خلفایی تنها دالتت آنها بر نیابت فقیهاف در رفع مرافعـه و خصـومات و نیابـت در افتـا را
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پذیرفته و نیابت در امور حسبیه یا نیابت در پرداخت سهم امـام را انکـار کـرده اسـت دیـدگاه وی در
خصوص والیت بر اموال غیب و قصر و مانند آف به امام معصوم و یا فقیه جامع اتشرایط وجود ندارد
و والیت در امور حسبه به همه مومناف تعمیم مییابد(.بحرانی ،1405 ،ج)470 :12
عالمه مجلسی نیز دایره نفوذ فقها را در امور حسبیه میدید او مسـتنداتی مثـل مقبوتـه عمـربن
حنظله و روایـت ابـی خدیجـه را چیـزی فراتـر از قضـاوت ،فتـوادادف و رسـیدگی بـه امـور حسـبیه
نمیدانست( .مجلسی ،1353 ،ج)149 :1
این در حاتی است که یکی از اصول مهم گفتماف انقالباسالمی تأکید بر جایگاه سیاسـی ویـژه
عاتم و مجتهد نسبت به سایر افراد (مقلدین) است .مجتهد عالوه بر استنباط و استخراج احکام شرعی
با استفاده از منابع چهارگانه ،با استفاده از جایگاه سیاسی که اندیشه اصوتی بـرای او فـراهم سـاخته
است و او را در مقام مرجع تقلید قرار داده و مردم را به تقلید از او اتـزام کـرده اسـت صـالحیت الزم
برای صدور احکام و فتاوای سیاسی را برای او فراهم ساخته است.
احیای اجتهاد و تقلید محصول شکست مکتب اخباری و پیروزی مکتـب اصـوتی در فقـه امامیـه
است که نتایم اجتماعی و سیاسی خاصی را پدید آورد این رویداد شئوف سیاسی عاتم دینی را به نحو
گسترده ای به ارمغاف آورد این گسترش نهایتا به والیت سیاسی فقیه انجامید.آیت اهلل جـوادی آملـی
نیز شکست اخباریاف را موجب پذیرفته شدف اصل والیت فقیه میدانند:
با برچیده شدف بساط اخباریاف والیت فقیه تقریبا اصلی پذیرفتنی در نزد فقیهـاف شـد و تفـاوت
تنها در مفهوم والیت و گستره آف است( .جوادی آملی)50 :1375 ،
مخاتفت با اجتهاد ،والیت سیاسی فقیهاف مجتهد را نیز تحت تاریر خـود قـرار میدهـد چـرا کـه
والیت سیاسی آخرین مرحله آشکارسازی و نقطه اوج نظریه اجتهاد است که بر تمـام چیزهـا و امـور
زندگی شیعیاف گسترش مییابد و همه پدیدههای اجتماعی به ویژه «زباف دینی» آناف را تحت شعاو
اقتداری خود قرار می دهد مجتهد در این اندیشه بر فراز همه مومناف و شیعیاف متعارف جای گرفته و
در دانایی و توانایی اش هر چند امام معصوم نیست امام گونـه و نایـب امـام اسـت(.فیرحی ،همـاف:
 )314او فق یه سلطاف است که به علت علم اجتهادی اش قـدرت و مشـروعیت حکومـت دارد او بـه
دتیل نقشی که در حیات سیاسی شیعه دارد نقـل و عقـل ،حکمـت و مصـلحت بـر وجـوب وجـود و
ظهورش در هر عصر ومصری حکم میکند( .هماف)
تصریح به منزتت مجتهداف و بویژه تأکید بر ضرورت پیروی از مجتهد زنده بیشک میتوانـد در
زدودف فلم فکری مورر باشد و الاقل تا حدودی قیود و جزم را از دست و پای فکر و عقل بـاز کنـد.
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عالوه بر آف اصوتی نظیر ظـن و جـواز اعمـاتی کـه باتصـراحه ممنـوو شـمرده نشـده باعـث تلقـی
منعطف تری از کاربرد فقه در مسائل مستحد اجتماعی و سیاسی میگردد(.عنایـت ،همـاف)288 :
اندیشه اصوتیوف ،پیوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس و نقل به مرحله عقل و فکـر وحـدس
منتقل کرد( .فیرحی ،هماف)276:
با توجه به آنچه درباره اخباریاف بیاف شد باید گفت آناف هیچ جایگاه سیاسـی و برتـری را بـرای
مجتهد قائل نیستند پس دیگر سخن درباره انتقال یافتن یا نیافتن والیت معصوم به مراجع و فقها
بی معناست در واقع آناف برای والیت مجتهداف ،اقتضا و ظرفیتی نمیبینند تا بحث از تمامیـت و بـه
فعلیت رسیدف آف جایگاه نظری داشته باشد .بنابراین در این دیدگاه فقیه تنها یک راوی حدیث است
و آف چه که سبب تکلیف می شود مضموف و متوف احادیث است نـه نظـرات فقیـه و در یـک کلمـه
اخباریها هر نوو والیت از سوی امام معصوم را برای فقیـه مـردود میداننـد(.ابراهیم:1379 ،
)21
بنابراین با موضعگیری اخباریاف عل یه اجتهاد و عـدم برتـری او نسـبت بـه سـایر افـراد یکـی از
مهمترین نتایم اجتهاد یعنی والیت سیاسی نیز بی معنا خواهد بود چرا که در این اندیشـه فقیـه هـیچ
برتری بر سایرین ندارد تا بتواند بر آنها والیت داشته باشد.
ب .عدم اعتبار و نفوذ حکم و فتاوای سیاسی

حکم سیاسی حکم شر عی است که مجتهد جامع اتشرایط در وجوب یا حرمت موضـوو مشـخص یـا
حرمت موضوو مشخص و معینی صادر میکند که عالوه بر صبغه سیاسی ،آرار و تبعـات اجتمـای و
سیاسی نیز دارد( .آل غفور ،هماف )205:همانطور که بیاف شد اشیاء و امور زندگی در نـزد اخبایهـا
تقسیم سه گانهای دارد آناف اشیا را به حالل بین حرام بـین و شـبهههای واقـع بـین آف دو تقسـیم
می کنند و درخصوص قسم سوم نوعا به توقف و احتیاط قائل هستند که نتیجه این اندیشه گسـترش
دامنـه محرمـات و محــدود کـردف حــوزه مباحـات و آزادی عمـل در زنــدگی شـیعه اســت(.فیرحی،
هماف)274:
با این وصف ،عاتم اخ باری در مسائل مختلف سیاسی با قائل شدف به احتیاط و توقـف نمیتوانـد
در اداره جامعه سیاسی خویش اقدامی انجام دهد ویژگی احتیاط گرایی اخباریاف موجب میشود آنها از
صدور هر گونه حکم و فتوای سیاسی به دتیل آنکه «نص صـریح» آف موضـوو در احادیـث نیامـده
اجتناب نماید .این در حاتی است که در گفتماف انقالباسالمی با معتبر شدف اصل اجتهاد ،عاتم دینی
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از جایگاه ویژهای در صدور احکام سیاسی برخوردار میشود.
در گفتماف انقالب اسالمی؛ اجتهاد گفتماف ویژهای است که با پیوند نظام وار میاف قرآف و سنت
و عقل و اجماو همانند دستگاهی به توتی د و صدور احکام و قواعد اجتماعی و طبعـا زنـدگی سیاسـی
شیعه می پردازد نوعی فرایند فکری است که با گذر از نظـام معنـایی ایجـاد شـده احکـام مشـروو و
اتزامآوری برای زندگی سیاسی شیعه توتید میکند و الجرم شرایط امکاف و نتایم خاصی در اندیشه و
عمل سیاسی شیعیاف برجای میگذارد.
احیای اجتهاد و برخوردای مجتهد از صالحیت و جایگاه ویژه برای او و قرار گرفتن او بـه عنـواف
مرجعی برای تقلید در بین مردم ،زمینه الزم برای اقدامات و حرکتهای مهم سیاسی شد .در احکـام
سیاسی مجتهد تواف آف را دارد که با تمسک به شرو به بسـیم سیاسـی مقلـداف دسـت بزنـد .ایـن
اقدامات پس از شکست اخباریاف کامال قابل مشاهده است که با فتوای جهاد در جنگهـای ایـراف و
روس شروو شد و در نهایت با پیروزی انقالباسالمی به نتیجه رسید.
بنابراین با بازتوتید اندیشه اخباری ،با توجه به نسبت و میزاف جریاف بازتوتید شده ،جایگاه اجتهاد
در معرض خطر قرار میگیرد چرا که یکی از ویژگیهای اصلی جریاف اخبـاری مخاتفـت بـا اجتهـاد
است .با از بین رفتن و یا کمرنگ شدف اجتهاد ،اوال مجتهد ،شاف و برتری بـر سـایر مـردم نخواهـد
داشت تا از این طریق از قدرت والیت برخوردار باشد .رانیا مجتهـد صـالحیتی بـرای صـدور احکـام
سیاسی که نق ش مهمی در تحوالت سیاسی دارد نخواهد داشت.
نتیجه گیری

بازتوتید اندیشه اخباری به عنواف مهمترین رقیب داخلی گفتماف انقالب اسالمی میتوانـد پیامـدهای
مخرب فراوانی برای این گفتماف را به وجود آورد .این پیامدها در حوزه اندیشـه سیاسـی بـه تـرویم
اندیشه جدایی دین از سیاست ،ترویم اندیشه تعطیلی حکومت اسالمی و تضعیف جایگاه وتی فقیـه و
اختیارات او منجر شده و در حیطه عمل سیاسی موجب خدشه در مقبوتیت نظام اسـالمی در مرحلـه
اول و پس از آف وارد مرحله تقابل با نظام اسالمی خواهـد شـد .یکـی دیگـر از پیامـدهای سیاسـی
بازتوتید ،بی اعتباری ا حکام حکومتی خواهد شد احکامی که نقش بی بدیلی در حل مسـائل سیاسـی
نوپیدای جامعه دارد.
بنابراین با توجه به مطاتب فوق باید پذیرفت بازتوتید اندیشه اخباری دال مرکزی گفتماف انقالب
اسالمی که هماف اسالمی سیاسی است را مورد تهدید قرار میدهد و در صورت قـدرت یـافتن و در
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د سترس قرار گرفتن اندیشه اخباری زمینه افول گفتماف انقالب اسالمی فراهم خواهد شد.
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-11

جوادی آممی ،1392 ،آوای توحید ،تهران ،مولس تنظیم و نشر آثا اما خمینی ( ه).

-12

جوادی آممی ،وبداهلل« ،1375 ،سیری در مبانی والیه

فقیهه» ،نشوری حووموت الوالمی،

ش ،1لا او شما ه او
-13

حرّ واممی ،محمد ،1403 ،الفوائد الطوسیّه ،قم ،المطبعة العممیة.

-14

حر واممى ،محمد بن حسن ،1409 ،وسائل الشیعة ،قم ،چاپ او .

-15

خرالانی ،محمدکاظم ،1392،کفایه االصول ،قم ،مجمع الفور االلالمی.

ایامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباریگری بر گتتمان انقالب اسالمی

خمینوی ،و اهلل ،1373 ،والی ه

-16
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فقیههه ،تهووران ،مولسو تنظوویم و نشوور آثووا حضوورت امووا

خمینی.
-17

خمینی ،و اهلل ،1388 ،البیع ،تهران ،مولس تنظیم و نشر آثا االما الخمینی.

-18

خمینی ،و اهلل ،1389 ،صحیفه امام ،تهران ،مولس تنظیم و نشر آثا اما خمینی.
وحانی قوچانی ،ومی و کریم فرجی«1395 ،نقش علما در ترویج عزاداری عصر صفوی و

-19

جلوگیری از بدع

-20

ها» تا یخ نو ،لا  ،6شما ه ،14

وحانی ،حسن ،اندیشه سیاسی اسالم ،1388 ،تهران ،کمیل.

-21

لایت تابناک ،مصاحبه با علی اکبر محتشمی پور ،بهمن .www.tabnak.ir ،1388

-22

لیدباقری ،کواظم ،1388 ،فقه سیاسی شیعه سازوکارهای تحهول در دوره معاصهر ،یو

جمد ،قم ،ژووهشهاه فرهن

و اندیش الالمی.

-23

شعبانی ،ضا ،1373 ،تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاری ،تهران ،قومس

-24

ونایت ،حمید ،1362 ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ،ترجم بهاءالدین خرمشاهی ،تهران،

انتشا ات خوا زمی.
فراتی ،وبودالوهاب ،1389 ،روحانی

-25
فرهن

و انقالب اسهالمی ،دوجمود ،قوم ،ژووهشوهاه وموو و

الالمی.

-26

فیرحی ،داود ،1378 ،قدرت ،دانش مشروعی

-27

فیض کاشانی ،محسن ،1365،الوافی ،موتب االما امیرالمومنین.

-28

گروه مولفان ،1393 ،دیان

-29

لوها ت ،ال نس ،1364 ،انقراض صفویه و ایام استیالی افاغنه در ایران ،ترجم مصطفی

در اسالم ،تهران ،نشرنی.

عافی  ،تهران ،مرکز آموزشی ژووهشی کوثر.

قمی وماد ،تهران ،مروا ید.
مجمسی ،محمدتهی ،1353 ،مرآه العقول فی شرح اخبار الرسول ،ب کوشو

-30

لوید هاشوم

لولی ،تهران ،دا الوتب االلسالمی .
-31

مطهری ،مرتضی ،1375،مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ تهران :انتشا ات صد ا.

-32

میر احمدی ،منصو  ،1389 ،درس گفتارههایی در فقهه سیاسهی ،قوم ،ژووهشوهاه وموو و

فرهن

الالمی.
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-33

یولفیان ،حسن ،1383 ،عقل و وحی ،قم ،ژووهشهاه فرهن

فصلنامه علمی ب اژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7ااییز  ،97ش 26

و اندیش الالمی.

