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 درآمد
 در حـوزه نجـف، مـدارس فکـری زیـادی وجـود دارد، اما این مدرسـه فکری 
آیت الّلـه خوئـی اسـت کـه در آن محوریت یافته اسـت. در واقع، مدرسـه خوئی، 
کانـون ایـن حـوزه و بقیـه مدارس در حاشـیه آن به سـر می برنـد. آیت الله خوئی 
نمـاد تفکـر اصیلـی در نجـف اسـت کـه از دوره شـیخ طوسـی بـه ایـن سـو، در 
ایـن شـهر باقـی مانـده اسـت. از نظـر برخـی، شـیخ الطائفه مؤسـس اول حـوزه 
نجـف و آیت اللـه خوئـی مؤسـس دوم آن اسـت و هـر دوی آنـان ایـن حـوزه را بر 
منهـج واحـدی هدایـت نموده انـد.2 حـوزه نجف در طـول حیات هزارسـاله اش، 
تأکید وافری بر تأمالت اجتهادی در علوم اسـالمی داشـت و بر حسـب »شـرایط 
تاریخـی« و نیـز »ضرورت هـای اجتماعـی« هـر از گاهی در امور سیاسـی دخالت 

و از کیـان تشـیع دفـاع می کرد. 

تحلیلی بر مدرسه آیت اهلل خویی
)با تأکید بر مکانت
آیت اهلل سیدمحمدمهدی خرسان
در این مدرسه(
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اغلــب ایــن دخالت هــا نیــز نــه از بــاب 

ــاب  ــه، بلکــه از ب ــه« والیــت فقی ــوان اولی »عن

ــرار  ــل ضــرورت و اضط ــه ای مث ــن ثانوی عناوی

اســت و از نظریــه روشــنی در بــاب اداره دولــت 

ــرد.  ــی ک ــت نم ــامی حمای اس

ایــن رویــه کــه قرن هــا بــر 

حــوزه نجــف ســایه افکنــده 

بــود در دوره زعامــت آیــت اهلل 

او  و  رســید  اوج  بــه  خوئــی 

توانســت حتــی در غیــاب خــود، 

ایــن حــوزه را مقیــد بــه چنیــن 

تراثــی نمایــد. از ایــن رو، مبالغــه 

ــود  ــه ش ــه گفت ــود ک ــد ب نخواه

آیــت اهلل خوئــی، عصــاره تاریــخ 

حــوزه نجــف اســت و بــدون 

فهــم مدرســه فکــری او شــناخت 

ــر ممکــن  ــز غی حــوزه نجــف نی

اســت. آیــت اهلل خوئــی بــی 

آن کــه دعــوی مدرســه ای خاصی 

کــرده باشــد بی تردیــد، صاحــب مدرســه اســت، 

گذشــته از مبانی و شــیوه درســی اش، اندیشــه 

ــز الگــوی بســیاری از  و عمــل سیاســی اش نی

فقیهــان معاصــر اســت کــه آنــان را بــه روشــنی 

از ســایر مــدارس علمــی در قــم و نجــف متمایــز 

می ســازد. از نظــر ایــن مدرســه:

ــدام  ــل م ــوزه، تأم ــالت ح ــن رس 1. مهم تری

در منابــع دینــی اســت کــه بــر اســاس روشــی 

ــد.  ــت می آی ــه دس ــم ب ــوزه ق ــر از ح متفاوت ت

در ایــن روش، آنچــه اهمیــت دارد احــراز 

داللــت نــص اســت و کمتــر بــه عــرف و بنــای 

ــادات توجــه  ــر عب ــژه در بخــش غی ــا به وی عق

می شــود. فقــه نیــز در ایــن مدرســه، نــه فقــه 

ــر  ــتر ب ــذر اســت و بیش ــه ع ــه فق کشــف، بلک
ــه دارد.3 ــه تکی ــول عملی اص

ــر  ــی ب ــی، داللت ــه لفظ 2. ادل

ــد  ــان ندارن ــه فقیه ــت عام والی

و فقیهــان تنهــا از بــاب قــدر 

ــراد جایزالتصــرف در  ــن اف متیق

امــور حســبیه در چنیــن امــوری 

میــزان  می کننــد.  دخالــت 

تصــرف فقیــه در امــور حســبیه 

ــرورت و  ــد ض ــز ح ــارف نی متع

اضطــرار اســت. فقیــه حتــی 

در حــد مصلحــت، مجــاز بــه 

تصــرف نیســت. 

3. به رغــم تمایــات مردمــی 

در برخــی از رخ دادهــای سیاســی 

مثــل انتفاضــه شــعبانیه کــه 

دولــت  ســرنگونی  خواهــان 

بعــث و اقامــه »حکومــت دینــی« در عــراق 

بودنــد، مرجعیــت اعــا یــا نماینــدگان او، تنهــا 

ــد« و تنهــا دلیــل  ــر امورن »عهــده دار نظــارت ب

دخالــت در ایــن امــور را »وضعیــت دشــوار 
ــد.4 ــی دانن ــراق« م ع

ممارســت های  و  سیاســی  رهبــری   .4

ــای  ــه ابزاره ــاز ب ــی نی ــور سیاس ــه در ام روزان

مطمئــن و کارآزمــوده در میــدان سیاســت دارد 
کــه معمــواًل مرجعیــت شــیعه فاقــد آن اســت.5

5. تنهــا راه حفاظــت از حــوزه هــزار ســاله ای 

کــه بعثــی هــا کمــر بــه نابــودی آن بســته اند 

مبالغــه نخواهــد بود که گفته شــود 
آیــت اهلل خوئــی، عصــاره تاریــخ 
حــوزه نجــف اســت و بــدون فهــم 
مدرســه فکــری او شــناخت حــوزه 
اســت.  ممکــن  غیــر  نیــز  نجــف 
آیــت اهلل خوئــی بــی آن کــه دعــوی 
کــرده باشــد  مدرســه ای خاصــی 
مدرســه  صاحــب  بی تردیــد، 
ــیوه  ــی و ش ــته از مبان ــت، گذش اس
عمــل  و  اندیشــه  درســی اش، 
سیاســی اش نیــز الگــوی بســیاری 
از فقیهــان معاصــر اســت کــه آنــان 
مــدارس  از ســایر  بــه روشــنی  را 
متمایــز  نجــف  و  قــم  در  علمــی 

می ســازد.
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اســتراتژی مقاومــت غیــر فعــال اســت.6 ف

ــت  ــع تعــرض حاکمی ــه هــم مان ــی ک مقاومت

ــع  ــم مان ــود و ه ــی ش ــوزه م ــه ح ــی ب سیاس

روحانیــت.  رادیکال شــدن 

مجموعـه ایـن ویژگی هـا سـبب می شـود 

تـا مدرسـه فکـری آیـت اهلل خوئـی، مدرسـه ای 

متمایـز شـود و حتـی آن را از سـایر مـدارس 

فکـری در حـوزه نجـف متفـاوت سـازد. 

 1.  رویکرد اصلی مدرسه آیت الله خوئی
مدرســه  اصلــی  مبنــای  شــد،  اشــاره 

خوئــی، دوری از سیاســت اســت ، مگــر آن کــه 

ــم  ــر ه ــدود ب ــورت مح ــه ص ــی آن را ب ضرورت

زنــد. ایــن مبنــا کــه تبــاری در گذشــته حــوزه 

ــت اهلل  ــه آی ــج در مدرس ــت به تدری ــف داش نج

ــی شــد و خــود  ــه فقه ــه ادل ــی مســتند ب خوئ

او نیــز حضــور هشتادســاله اش در نجــف را بــر 

اســاس همیــن مبنــا اســتوار ســاخت. قــدرت 

علمــی و اقتــدار معنــوی او در نجــف نیــز 

موجــب شــکل گیری ســبک و 

ســیاقی در میــان روحانیــون 

در تعامــل بــا امــور سیاســی 

شــد کــه هم چنــان در قبــال 

بســیاری از رویه هــای دیگــر 

سیاســی قابــل توجــه اســت. 

خوئــی کــه در ایــام پــر التهــاب 

قــرن بیســتم وارد نجــف اشــرف 

ــیاری  ــوادث بس ــود، ح ــده ب ش

ــًا  ــده و طبع ــن حــوزه دی را در ای

کســی مثــل او را قانــع می کــرد 

تــا در سیاســت احتیــاط پیشــه 

کنــد. گذشــته از مبانــی فقهــی ایشــان کــه در 

ــم،  ــاره می کن ــا اش ــه آن ه ــدی ب ــث بع مباح

زندگــی در جمــع اهالــی نجــف کــه دســتاورد 

زیــادی در سیاســت ورزی نداشــتند او را قانــع 

می کــرد کــه کمتــر در سیاســت عــراق دخالــت 

کنــد و بــه نقــد مبانــی فقیهانــی بپــردازد کــه 

ــت  ــا دالل ــه تنه ــد. او ن ــم دینی ان ــی نظ حام

ــرد،  ــد ک ــی را نق ــن مداخات ــی چنی ــه روای ادل

بلکــه خواهــان رفتــاری هوش مندانــه در قبــال 

دولت هــای عــراق بــود. رفتــاری کــه منتــج بــه 

حفــظ و برتــری فرهنگــی و علمــی حوزه هــای 

علمیــه بــر ســازمان سیاســت می شــد. بــه 

گفتــه سید موســی خوئــی، نــوه آیــت اهلل 

خوئــی کــه بیــش از چهل ســال در کنــار 

پدربزرگــش زندگــی کــرده، رهبــری سیاســی و 

ــاز  ــه در امــور سیاســی نی ممارســت های روزان

بــه ابزارهــای مطمئــن و کارآزمــوده در میــدان 

ــد آن  ــی فاق ــت اهلل خوئ سیاســت داشــت و آی

بــود.7 بی تردیــد، قیــد »مطمئــن 

و کارآزمــوده« اشــاره بــه تجربــه 

سیاســت ورزی روحانیــت نجــف 

دارد کــه در پــاره ای از مــوارد 

ــج روشــنی نداشــت، بلکــه  نتای

ــوزه  ــف ح ــه تضعی ــس ب بالعک

منجــر شــده بــود. از ســوی دیگر، 

مرجعــی کــه اخبــار دقیقــی 

ــت  ــود نداش ــت خ ــارج از بی خ

ــبت  ــت نس ــی توانس ــه م چگون

بــه آنچــه در ســپهر سیاســت 

می گــذرد موضعــی مطمئــن 

قــدرت علمــی و اقتــدار معنــوی او 
در نجــف نیــز موجــب شــکل گیری 
میــان  در  ســیاقی  و  ســبک 
امــور  بــا  تعامــل  در  روحانیــون 
در  هم چنــان  کــه  شــد  سیاســی 
قبــال بســیاری از رویه هــای دیگــر 
اســت.  توجــه  قابــل  سیاســی 
خوئــی کــه در ایــام پــر التهــاب قــرن 
بیســتم وارد نجــف اشــرف شــده 
ــود، حــوادث بســیاری را در ایــن  ب
 کســی مثــل 

ً
حــوزه دیــده و طبعــا

او را قانــع می کــرد تــا در سیاســت 
کنــد. احتیــاط پیشــه 
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اتخــاذ نمایــد؟ بــه همیــن دلیــل آیــت اهلل 

خوئــی تنهــا در مــواردی ورود پیــدا مــی 

کنــد کــه نخســت، اطاعــات روشــنی داشــته 

ــان  ــارش اطمین ــج رفت ــه نتای ــًا، ب باشــد و ثانی

ــه  ــدک و البت ــه ان ــوارد ک ــه م ــن گون ــد. ای یاب

پــر اهمیتــی بــه حســاب می آمــد هرگــز نمــی 

توانســت از او مرجعــی سیاســی بیافرینــد؛ چــرا 

کــه او در اغلــب رخ دادهــای سیاســی ســاکت 

ــی  ــام خمین ــا آنچــه ام ــود و نمی توانســت ب ب

ــد همراهــی  ــی کنن ــه م و شــهید صــدر مطالب

ــد.  نمای

ــاب  ــان انق ــی در زم ــای خوئ ــزل آق »در من

ایــران، دو جنــاح موافــق و مخالــف بــا جریانات 

ــای  ــا گزارش ه ــه آق ــران حضــور داشــت و ب ای

مختلــف می دادنــد. یــک گــروه، اوضــاع ایــران 

را خیلــی منفــی جلــوه مــی داد و از انقابیــون 

ــود  ــم خ ــروه ه ــک گ ــد. ی ــد می گفتن ــران ب ای

ــه  مــا بودیــم کــه ســعی می کردیــم واقع بینان

گــزارش دهیــم. روز عاشــورای 1357 کــه 

تهــران شــاهد تظاهــرات ســنگین بــود، آقــای 

طالقانــی هــم حضــور داشــت، خبــر را ســاعت 

دو ظهــر از رادیــو شــنیدیم. مــا در کربــا بودیــم. 

یکــی از آقایــان در حیــاط منــزل نشســته بــود 

و خبــر را این گونــه تحریــف کــرد کــه در ایــران 

تظاهــرات شــده و فضــا دســت مارکسیســت ها 

بــوده و تصاویــر لنیــن و مارکــس را در دســت 

داشــته اند. اخــوی بزرگ تــر مــا کــه آن جــا 

ــد: »آقــا ســید، چــرا  ــه ایــن آقــا گفتن ــد ب بودن

در  کــه  بگــو  را دگرگــون می کنــی؟  خبــر 

ــت و  ــور داش ــی حض ــای طالقان ــرات، آق تظاه

نمــاز خواندنــد و قطعنامــه درخواســت برپایــی 

ــده  ــک ع ــد و ی ــادر ش ــامی ص ــت اس حکوم

هــم در گوشــه و کنــار خواســتند بــه نفــع 

ــان را  مارکسیســم شــعار بدهنــد کــه مــردم آن

ــد.«  ــوش کردن خام

سید موســی خوئــی در ادامــه می افزایــد: 

ــرض  ــر در ع ــک خب ــه ی ــد ک ــوب می بینی »خ

پنــج دقیقــه چقــدر جابه جــا می شــد. مــن 

بــاال رفتــم و دیــدم آقــا تنهــا نشســته اند. 

ــه  ــد ک ــا، می بینی ــم: »حاج آق ــان گفت ــه ایش ب

ــر  ــه تغیی ــد دقیق ــرض چن ــه در ع ــر چگون خب

ــن  ــان، م ــر ج ــد: »پس ــا گفتن ــد؟!«. آق می کن

تصمیــم گرفتــه ام در سیاســت دخالــت نکنــم. 

هرچــه می خواهنــد بگوینــد، بگوینــد.« ایشــان 

ــال و  ــرای انتق ــی ب ــای کاف ــد ابزاره ــی دی وقت

دریافــت اخبــار نــدارد، تصمیــم گرفــت دخالــت 

ــص، موجــب  ــت ناق ــا دخال ــادا ب ــا مب ــد ت نکن

ــور  ــان به ط ــه ایش ــن ک ــوند. همی ــر ش دردس

جــدی وارد صحنــه نشــدند، موجــب دل خــوری 

دوســتان جــوان انقابــی ایــران شــد. ترجیــح 

ــده  ــرایط پیش آم ــه در ش ــود ک ــن ب ــان ای ایش

بــرای پیــروزی اســام دعــا کننــد. البتــه 

دســت هایی هــم در کار بــود کــه ایشــان را 

ــه  ــرد ک ــون بب ــا انقابی ــت ب ــه ســمت مخالف ب
ــتادند.«8 ــم ایس ــا ه ــل این ه ــان مقاب ایش

»در روزهــای آخــر عمــر آقــای حکیــم، 

ــا نهــاد مرجعیــت  ــوع برخــورد رژیــم بعــث ب ن

تشــیع و مخصوصــًا آقــای حکیــم کــه از پایــگاه 

ــد  ــث ش ــود، باع ــوردار ب ــی برخ ــی عجیب مردم

آقــای خوئــی تأمــل کنــد در این کــه ایــن رژیــم 
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بعــث، یــک رژیــم ســفاک، خون خــوار و ظالمــی ف

ــا حــوزه و  ــوع برخــورد ب ــن ن ــه ای اســت و البت

قلــع و قمــع روحانیــت را تاریــخ هــم ثبــت کــرد 

ــای  ــا در هیچ ج ــًا م ــود. مث ــن ب ــه این چنی ک

کــه  نبودیــم  شــاهد  تاریــخ 

در یــک زمــان چهــار مرجــع 

ــی  ــل توجه ــمار قاب ــزرگ و ش ب

شــهادت  بــه  روحانیــون  از 

رســیده باشــند. یــا مثــًا در 

شــعبانیه   انتفاضــه  جریــان 

ــای  ــدری چــون آق ــه عالی ق فقی

ــا پســر و نوه هایــش  ــی ب خلخال

را بردنــد و معلــوم نشــد چــه بــر 

ــه  ــا نمون ــد؟ ی ــا آوردن ــر آن ه س

دیگــر همــان قتل عــام نیــم 

ــی در ماجــرای انتفاضــه  میلیون

ــرض  ــه در ع ــت ک ــعبانیه اس ش

دو هفتــه صــورت گرفــت. شــما 

ایــن دو هفتــه را تقســیم بــر 

ببینیــد  کنیــد  روز  چهــارده 

ــام  ــر در روز قتل ع ــزار نف چنده

ــه گــور  ــده ب ــی از آن هــا زن ــد، کــه خیل گردیدن

شــدند. در هــر صــورت آقــای خوئــی بــا چنیــن 
ــد.«9 ــه رو بودن ــده ای روب پدی

مـن فکـر می کنـم قضیـه نحوه مقابلـه رژیم 

بعـث بـا حـوزه خیلـی مسـئله مهمـی اسـت، 

این که آقای خوئی به این رسـید که بعثی های 

جنایـت کار بـا کسـی شـوخی ندارنـد و زمـان 

هـم ثابـت کـرد کـه این هـا چقـدر جنایـت کار و 

خون خوار هسـتند. آقای خوئی به این مسـئله 

توجـه داشـتند کـه بایـد حـوزه را حفظ کـرد. اما 

بـاز هـم می بینیـم کـه در اعتـراض، در صـدور 

بیانیه هـا و محکـوم کـردن اقدامـات حاکمیت 
پهلـوی دوم اصـًا درنـگ نمی کردنـد.10

 2. مدرسه خوئی و شارحانش
آنچــه آمــد رویکــرد عــام 

مدرســه فکــری آیــت اهلل خوئــی 

بــود کــه اغلــب فارغ التحصیان 

و مقلــدان ایــن مدرســه را به خود 

ــود. در درس او  وابســته کــرده ب

ــد  کــه بیــش از ســی صد  مجته

شــرکت می کردنــد و اغلــب نیــز 

صاحیــت داشــتند جانشــین او 

ــج توانســتند  ــه تدری شــوند،11 ب

اندیشــه و رویــه اســتاد خویــش 

در جهــان تشــیع را ترویــج کننــد 

و بدین گونــه مدرســه فکــری 

او را تــداوم بخشــند. بخشــی 

از شــاگردان وی کــه در نجــف 

ــام  ــه مق ــز ب ــًا نی ــده و بعض مان

ــان  ــر هم ــیدند ب ــت رس مرجعی

ــداوم  ــر ت ــه ب ــده و بدین گون ــه ایشــان مان روی

ســنت وی اصــرار ورزیدنــد. گرچــه ایــن گــروه از 

شــاگردان خوئــی همچــون ســید محمد ســعید 

حکیــم، شــیخ محمــد اســحاق فیــاض و بشــیر 

ــراق  ــش را در ع ــی خوی ــدار کنون ــی، اقت نجف

بــدون صــدام تجربــه مــی کردنــد و مانعــی در 

ورود بــه حــوزه سیاســت نداشــتند ، امــا هیــچ 

عاقــه ای بــه خــروج از ســنتی کــه استادشــان 

در ایــن شــهر بنــا کــرده بــود، نداشــتند. 

کــه  ایــن حــوزه علمیــه قــم بــود 
ایــن  در  خوئــی  آیــت اهلل  ســنت 
انقابــی  ســنت  رقیــب  را  شــهر 
عمــًا  و  داد  قــرار  خمینــی  امــام 
حــوزه  ایــن  از  عمــده ای  بخــش 
از  گرفــت.  خــود  اختیــار  در  را 
ایــن دوره بــه بعــد، حــوزه قــم کــه 
فکــری  نظــام  از  زیــادی  حــد  تــا 
 ( حائــری  عبدالکریــم  شــیخ 
1238-1315ش.( و سیدحســین 
بروجــردی )1254-1340ش.( اثــر 
پذیرفتــه بــود و بــه تدریــج نیــز از 
نهضــت امــام خمینــی متاثــر 
از  گروهــی  میزبــان  بــود،  شــده 
گردان آیــت اهلل خوئــی شــده  شــا
کــه مبنــا و روش خاصــی در  بــود 

داشــتند. سیاســت  بــا  تعامــل 
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ــر  ــه در اواخ ــی ک ــاگردان خوئ ــداد ش آن تع

دهــه چهــل شمســی از عــراق اخــراج و روانــه 

ــه های او را در  ــز اندیش ــد نی ــده بودن ــران ش ای

ــری رواج  ــم گی ــو چش ــه نح ــهد ب ــم و مش ق

ــفی  ــی فلس ــیخ میرزاعل ــهد ش ــد. در مش دادن

)1299- 1384ش.( نیــز هماننــد اســتادش 

ــوادث  ــه او در ح ــرد. گرچ ــل می ک ــی عم خوئ

منتهــی بــه انقــاب اســامی از نهضــت امــام 

خمینــی حمایــت می ورزیــد و در پــاره ای از 

مــوارد اطاعیــه صــادر می کــرد و عمــًا نیــز در 

برخــی رخ دادهــای سیاســی شــرکت مــی کــرد، 

ــاب  ــی در ب ــت اهلل خوئ ــد آی ــا نظــری همانن ام

ــس  ــر تدری ــتر ب ــت و بیش ــه داش ــت فقی والی

علــوم حــوزوی تأکیــد می کــرد.12 امــا مهم تــر 

از حــوزه مشــهد، ایــن حــوزه علمیــه قــم بــود 

ــهر را  ــن ش ــی در ای ــت اهلل خوئ ــنت آی ــه س ک

رقیــب ســنت انقابــی امــام خمینــی قــرار داد 

ــوزه را در  ــن ح ــده ای از ای ــش عم ــًا بخ و عم

ــد،  ــه بع ــن دوره ب ــت. از ای ــود گرف ــار خ اختی

حــوزه قــم کــه تــا حــد زیــادی از نظــام فکــری 

شــیخ عبدالکریــم حائــری ) 1238-1315ش.( و 

سیدحســین بروجــردی )1254-1340ش.( اثــر 

پذیرفتــه بــود و بــه تدریــج نیــز از نهضــت امــام 

خمینــی متاثــر شــده بــود، میزبــان گروهــی 

ــه  ــود ک ــده ب ــی ش ــت اهلل خوئ ــاگردان آی از ش

ــا سیاســت  ــا و روش خاصــی در تعامــل ب مبن

ــتند. داش

ــه حضــور میرزاجــواد  ــوان ب ــه می ت  از جمل

کاظــم  میــرزا  تبریــزی)1305-1385ش.( 

ســید محمد  )1300-1374ش.(  تبریــزی 

سیدابوالقاســم  )1299-1376ش.(  روحانــی 

کوکبــی )1304-1384ش.( و شــیخ حســین 

ــرد  ــاره ک ــانی )زاده 1299ش.( اش ــد خراس وحی

کــه در گســترش مدرســه فکــری آیــت اهلل خوئی 

در قــم تــاش بســیاری کردنــد. عــاوه بــر ایــن، 

توجــه بــه اســتدالل ها و آرای خوئــی در دروس 

فقیهانــی کــه ســابقه حضــور در نجف نداشــتند، 

ــی )1278- ــد ســید محمد رضــا گلپایگان همانن

-1301( منتظــری  حســینعلی  1372ش.( 

ــی )1310- ــل لنکران ــد فاض 1388ش.( و محم

ــان  ــود. آن ــم گیر ب ــیار چش ــز بس 1386ش.( نی

چــه در مقــام رد و چــه در مقام قبول و ابرام13 به 

مبانــی و افــکار آیــت اهلل خوئــی توجــه بســیاری 

داشــتند و انــگار بــدون توجــه بــه نظــرات وی 

ــل  ــه را کام ــواب فق گفت وگوهــای خــود در اب

نمی دانســتند. چــه آنــان کــه طــرف دار نظریــه 

سیاســی امــام خمینــی بودنــد و چــه آنــان 

ــد موضــع  ــور بودن ــه ناچــار مجب ــد ب کــه نبودن

ــی  ــت اهلل خوئ ــادات آی ــال انتق ــنی در قب روش

بــه ادلــه لفظــی والیــت فقیــه برگزیننــد و بــه 

ــد.  ــا رد کنن نوعــی آن هــا را قبــول ی

امــا آنچــه در تحلیل شــارحان فکری مدرســه 

آیــت اهلل خوئــی اهمیــت داشــت اختــاف 

برخــی از شــاگردان وی در پــاره از مباحــث 

فقهــی و نیــز رویه هــای سیاســی بــود کــه مــی 

تــوان آن هــا را در ســه حــوزه، یعنــی: 1. حــوزه 

ــت؛ 2. موضــع  ــه در عصــر غیب ــارات فقی اختی

آن هــا در قبــال بحــث جهــاد در کتــاب منهــاج 

موضع گیری هــای  و  روش   .3 الصالحیــن؛ 

سیاســی بــا اســتاد خویــش، اختــاف داشــتند: 
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 1- 2. اختالف در بحث قلمرو اختیارات فقیهف

به رغــم وفــاداری بســیاری از شــاگردان 

ــه در  ــارات فقی ــاره اختی ــی در ب ــت اهلل خوئ آی

عصــر غیبــت، برخــی از آنــان 

نظــری متفــاوت نســبت بــه 

اســتاد خویــش دارنــد. از اتســاع 

حســبیه  امــور  مصادیــق  در 

ــه  ــت عام ــر والی ــق ب ــا تصدی ت

زاویــه  تــوان  مــی  فقیهــان، 

برخــی از شــاگردان وی از اســتاد 

خویــش را دریافــت. در ادامــه 

بــه چنیــن تنوعاتــی اشــاره 

: می کنــم

1.گروهــی هماننــد شــیخ 

سیدســعید  نجفــی،  بشــیر 

حکیــم و شــیخ حســین وحیــد خراســانی 

هماننــد اســتاد خویــش، قائــل بــه جــواز 

ــور  ــن در ام ــدر متیق ــاب ق ــه از ب ــرف فقی تص

حســبیه اند. گرچــه آیــت اهلل وحیــد خراســانی 

در کتــاب »العقــد النضیــد« کــه تقریــرات درس 

ــه  ــت فقی ــت، از والی ــان اس ــه ایش ــارج فق خ

ســخن نگفتــه اســت امــا محمد رضــا انصــاری 

ــه  ــت ک ــه اس ــان گفت ــرر درس ایش ــی مق قم

»تــرک شــیخنا االســتاذ دام ظلــه البحــث 

عــن مســأله والیــه الفقیــه فــی هــذه الــدوره« 

یعنــی آیــت اهلل وحیــد در ایــن دوره خــارج 

ــدند.  ــه نش ــت فقی ــث والی ــرض بح ــه متع فق

البتــه در بحــث والیــت عــدول مؤمنیــن هــم 

معلــوم اســت کــه نظــرات ایشــان در این بــاره 

چیســت؟14 از آن جملــه در جلــد چهــارم 

همیــن کتــاب بــا اشــاره بــه ادلــه والیــت فقیــه 

ــورد  ــت م ــرای والی ــه ب ــی ک ــد: روایات می گوی

اســتناد گرفته انــد ســند و داللــت تامــی ندارنــد 

و ســپس می افزایــد: »و خاصــه 

الــکام ثبــت انــه لیــس لنــا 

ــن  ــح یمک ــح و صری ــّص واض ن

والیــه  اثبــات  خالــه  مــن 

ــی  ــچ روایت ــی هی ــه« یعن الفقی

تــام  داللــت  ســندًا و  کــه 

باشــد و بتــوان والیــت فقیــه 

ــود  ــود وج ــتفاده نم را از آن اس

ــدارد. و »ان جمیــع النصــوص  ن

المستشــهد بهــا امــا ســاقطه 

مــن حیــث الســند او مــن جهــه 

الداللــه او کلیهمــا« یعنــی همــه 

مســتندات یــا ســندًا و یــا داللتــًا ســاقط اســت 

ــه از هــر دو جهــت مشــکل دارد. و  ــا این ک و ی

در نهایــت، هماننــد اســتادش آیــت اهلل خوئــی 

نــد: گفته ا

ــه معتبــر هــم باشــد،  »فرضــًا اگــر ایــن ادل

والیــت مطلقــه را اثبــات نمی کنــد، یعنــی 

قلمــرو والیــت در ایــن روایــات مطلــق نیســت. 

ایــن والیــت اگــر جعــل هــم شــده باشــد بــرای 

روشن شــدن تکلیــف امــوری اســت کــه شــارع 

راضــی بــه تــرک و اهمــال در آن هــا نیســت.

ــراف  ــب انص ــت موج ــل والی ــت جع حکم

ایــن ادلــه بــه همــان مــوارد معهــود مــی شــود. 

بیــش از ضــرورت چیــزی وجــود نــدارد. دلیــل 

دیگــر غیــر از روایــات، اجمــاع اســت کــه اواًل، 

محتمــل المدرکیــه اســت و ثانیــًا، چــون دلیــل 

 فقیــه محــدوده روشــنی از تصــرف 
دارد و تصــرف در امــور حکومتــی 
و سیاســی را بــه غیــر از فقیهــان 
 در ادبیــات خــود 

ً
گــذار و معمــوال وا

از آن بــه »الدولــه العراقیــه« یــاد 
می کنــد. مــراد او از دولــت عــراق، 
یــک حکومــت مرکــزی اســت کــه 
بــر تمامــی عــراق ســیطره دارد و 
بــدون هیــچ تمایــزی همــه عراقــی 
هــا را شــهروند خــود می دانــد و 
مهم تریــن وظیفــه آن نیــز مبــارزه 

بــا  فســاد و ارهــاب اســت.
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ــن در آن  ــدر متیق ــد ق ــی اســت بای ــاع لّب اجم

اخــذ شــود.دلیل ســوم، یعنــی ضــرورتـ  امــور 

ــه  ــارع راضــی ب ــم ش ــه می دانی ــه ای ک ضروری

تــرک و اهمــال آن هــا نیســت- کــه ایــن قابــل 
قبــول اســت.«15

 شــیخ حســین بشــیر نجفــی نیــز در بحــث 

اجتهــاد و تقلیــد بــه جــز منصــب افتــا و قضــا، 

منصــب دیگــری کــه داللــت بــر والیــت فقیــه 

ــرد.  ــه داشــته باشــد را نمی پذی ــور نوعی ــر ام ب

ــاره نفــوذ حکــم فقیــه را  ــات وارده در ب او روای

بــه قضــاوت او میــان مــردم تقلیــل می دهــد 

و ســخنی از والیــت سیاســی او بــه میــان 

ــور  ــه در ام ــدی فقی ــواز تص ــی آورد.16 و ج نم

ــرد.17  ــن را می پذی ــدر متیق ــاب ق حســبیه از ب

ــدوده  ــه مح ــه فقی ــت ک ــن معناس ــن بدی ای

روشــنی از تصــرف دارد و تصــرف در امــور 

ــان  ــر از فقیه ــه غی ــی را ب ــی و سیاس حکومت

ــه  ــود از آن ب ــات خ ــواًل در ادبی ــذار و معم واگ

ــراد او از  ــد. م ــاد می کن ــه« ی ــه العراقی »الدول

دولــت عــراق، یــک حکومــت مرکــزی اســت کــه 

بــر تمامــی عــراق ســیطره دارد و بــدون هیــچ 

ــود  ــهروند خ ــا را ش ــی ه ــه عراق ــزی هم تمای

ــارزه  ــز مب ــه آن نی ــن وظیف ــد و مهم تری می دان

ــا  فســاد و ارهــاب اســت.18  ب

)متولــد  حکیــم  ســعید  ســید محمد   

ــدان  ــی خان ــاح فرهنگ ــه جن ــز ک 1314ش.( نی

حکیــم در حــوزه نجــف را بــر عهــده دارد و بعــد 

از فــوت اســتادش، خوئــی بــه مرجعیــت رســید 

و در ســال 1371ش. نیــز رســاله عملیــه خــود 

را منتشــر کــرد، در کتــاب »مصبــاح المنهــاج« 

هماننــد ســید محســن حکیــم و خوئــی، افتــا، 

ــزء  ــبیه را ج ــور حس ــرف در ام ــاوت و تص قض

وظایــف فقیــه می دانــد و اعتقــادی بــه والیــت 

ــدارد. او ضمــن  ــه« ن ــر »مناصــب عام ــه ب فقی

ضعیــف دانســتن ســند اغلــب روایــات وارده، 

ــا  ــی تنه ــن احادیث ــه چنی ــد ک ــد می کن تأکی

ــث و ســنت  ــغ حدی ــا در تبلی ــت فقه ــر خاف ب

داللــت دارنــد. تصــرف در امــوال و انفــس مــردم 

نیازمنــد عنصــر عصمــت اســت کــه در فقهیــان 

وجــود نــدارد.19 

آیــت اهلل  شــاگردان  از  دیگــر  برخــی   .2

ــزی )1305- ــواد تبری ــد میرزاج ــی همانن خوئ

ــه  ــبه ب ــرو حس ــاع در قلم ــا اتس 1385ش.( ب

نوعــی از ایــده اســتاد خویــش فاصلــه گرفــت 

و بــا حــق فقیــه در تولــی امــور عامــه مخالفتــی 

ــی  ــتادش خوئ ــد اس ــزی همانن ــد. تبری نورزی

ســند و داللــت ادلــه لفظــی مربــوط بــه والیــت 

فقیــه را قابــل مناقشــه می دانســت. از نظــر او، 

ــود  ــات وج ــن روای ــه در ای ــی ک ــت داللت نهای

دارد همــان ثبــوت والیــت بــر افتــا و قضاســت. 

ــى اســت  ــا مناصب ــوع منصــب، تنه ــن دو ن ای

کــه مــورد تأییــد همگانــى علمــا و نیــز نصــوص 

دینــى اســت. فراتــر از آن یعنــى والیــت فقیــه 

بــر امــوال و انفــس مــردم، نــه اجماعــى اســت و 

نــه هــم مدلــول آیــات و روایــات اســت، نهایــت 

داللــت ادلــه لفظیــه، همــان دو منصــب افتــا 

و قضــاوت اســت.

»بــه عنــوان مثــال برخــی در اثبــات والیــت 

ــه روایاتــی کــه در شــان عالمــان وارد  ــه ب فقی

ــه  ــی ک ــل روایت ــد. مث ــک می کنن ــده تمس ش
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مرحــوم صــدوق در عیــون االخبــار  نقــل مــی ف

کنــد کــه پیامبــر فرمــود: »اللهــم ارحــم 

ــا رســول  ــه: ی ــل ل ــی ثــاث مــرات، فقی خلفائ

اهلل، و مــن خلفائــک؟ قــال: الذیــن یاتــون مــن 

ــنتی،  ــی و س ــی احادیث ــروون عن ــدی و ی بع

فیعلمونهــا النــاس مــن بعــدی«20 گذشــته از 

این کــه ایــن روایــت مرســله می باشــد، هیــچ 

ــدارد و  ــا ن ــی فقه ــت سیاس ــر والی ــی  ب داللت

ــا از  ــینی علم ــر جانش ــا ب ــی تنه ــن روایت چنی

زعامــت دینــی پیامبــر دارد کــه همــان نشــر 

احــکام اســام و ابــاغ آن هــا بــه مــردم اســت. 

ــی  ــره پایان ــز فق ــی نی ــن داللت ــر چنی شــاهد ب

روایــت اســت کــه حضــرت فرمــود: » فیعلمونها 
النــاس مــن بعــدی.«21

 به رغــم ایــرادات یکســانی کــه تبریــزی 

ــه لفظــی روا  ــر ادل ــی ب ــت اهلل خوئ ــد آی همانن

مــی دارد، امــا او احتمــال مــی داد کــه ممکــن 

ــن  ــى دی ــه بى توجه ــاد ب ــه اعتق ــت او را ب اس

اســام بــه وضعیــت مســلمانان در عصــر 

غیبــت و ســرگردانى آنــان و نیــز نقصــان دیــن 

در توجــه بــه سیاســات و بســط عدالــت متهــم 

ــعه در  ــا توس ــل، وی ب ــن دلی ــه همی ــد. ب کنن

ــه رســمیت  ــه را ب امــر حســبه، حاکمیــت فقی

ــه  ــزی دانســت ک ــی چی ــناخت و او را متول ش

ــد. از  ــا نمی باش ــرک آن ه ــه ت ــی ب ــارع راض ش

ــان: ــر ایش نظ

1. مرضــی شــارع مقــدس آن اســت کــه 

ــد به دســت کســانى  حکومــت مســلمانان، بای

ــر  ــت ب ــراى والی ــرعى ب ــت ش ــه اهلی ــد ک باش

ــند.  ــته باش ــلمین را داش ــور مس ام

2. آنچــه مرضــی شــارع نیســت آن اســت، 

کــه امــروزه حکومــت در اغلــب کشــورهای 

اســامی بــه دســت کســانی اســت کــه چنیــن 

ــد. ــی ندارن اهلیت

3. بـر مؤمنـان واجـب اسـت در صورتـى کـه 

قـدرت داشـته باشـند، دولـت او را برچیننـد و 

سـپس قدرت سیاسـى را به فرد صالحى واگذار 

. کنند

4.  اگـر فقیهـى احـراز کنـد کـه فـان حاکم، 

ظالمـى اسـت کـه قصدى جز مسـلط کردن کفار 

بر جامعه اسـامى و نیز خارکردن مؤمنان ندارد 

و برطبـق چنیـن احـرازى، بـر مـردم الزم بدانـد 

کـه بـر او بشـورند و دولتـش را سـرنگونى کنند، 

بـر مـردم واجـب اسـت کـه از او اطاعـت کنند و 

بدین گونـه، والیـت بـر امـور خویـش را بـه وی 

واگذارنـد.22 اعـم از این کـه خـودش اداره نماید 

یـا فـردی ماذونـی را بـر ایـن کار بگمارد.

5.  جایز نیسـت دیگران دولت او را تضعیف 

و یـا سـرنگون کننـد؛ چـرا کـه تضعیـف جامعه 

اسـامى و اختـال در نظام حرام اسـت.23 

بدین ترتیـب، تبریـزى در فرجـام نقـد و ابرام 

خـود بـر ادلـه نقلـی والیـت فقیـه، از نظریـه 

اسـتادش فاصلـه گرفـت و بـه نوعـی با توسـعه 

در امر حسـبه زعامت سیاسـی فقیه را پذیرفت. 

از ایـن رو، »والیـت بـر أمـور حسـبیه بـه نطـاق 

واسـع آن یعنـی هـر آنچـه مـی دانیـم شـارع 

طالب آن اسـت و برایش مکلف خاصی تعیین 

نکـرده، از آن جملـه، بلکـه اهـم آن ها اداره نظام 

بـاد و تهیـه مقدمات و اسـتعدادات برای دفاع 

از آن هـا، ایـن بـرای فقیـه جامـع شـرایط ثابـت 
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اسـت، هکـذا بـرای فقیـه قضـا در مرافعـات و 
فصـل خصومات اسـت.«24

ــت  ــت اهلل بهج ــد آی ــوم همانن ــروه س 3. گ

)1295-1388ش.( و ســید محمد باقــر صــدر 

)1313-1359ش.( کــه از او بــه فرزنــد معنــوی 

آیــت اهلل خوئــی یــاد مــی کردنــد اعتقــاد وافری 

بــه حکومــت دینــی بــا محوریــت فقیــه 

داشــتند. آنــان نــه تنهــا از ایــده اســتاد خویــش، 

ــان  ــراد آن ــن ای ــد. بلکــه مهم تری ــه گرفتن فاصل

بــه مدرســه فکــری او را بی تاشــی جهــت 

حکومتــی  چنیــن  مقدمــات  فراهم کــردن 

بــه  آیــت اهلل بهجــت  البتــه  می دانســتند. 

دلیــل ســلوک عرفانــی خــود 

ــر نداشــت،  قدمــی در ایــن راه ب

ــام  ــار ام ــی او را در کن ــا برخ ام

ــی،  ــه طباطبائ ــی و عاّم خمین

بعــد  در  انقــاب  رکــن  ســه 

انقابــی  روحانیــون  تربیــت 

حالــی  در  ایــن  می داننــد.25 

بــود کــه شــهید صــدر بــا تبییــن 

اجتماعــی  سیاســی  ابعــاد 

اســام، نــه تنهــا مدرســه ای 

در عــرض مدرســه اســتادش 

ــری  ــود رهب ــه خ ــرد، بلک ــا ک بن

ــده  ــر عه ــراق را ب ــی در ع نهضت

گرفــت کــه اساســًا بــا آنچــه 

می گفــت  خوئــی  اســتادش 

منشــی  و  نظــری  تفــاوت 

آیــت اهلل  داشــت.  بســیاری 

طرفــداران  برخــاف  بهجــت، 

»نظریــه تعطیــل« از یــک ســو و نیــز برخــاف 

ــد  ــه او معتق ــه گفت ــه ب ــردی ک ــوم بروج مرح

ــم  ــرنگون کنی ــوی را س ــم پهل ــر رژی ــود »اگ ب

نمی توانیــم بجــای او کشــور را اداره کنیــم«26 

از ســوی دیگــر، معتقــد اســت »ایجــاد حکومت 

اســامی« واجــب »و تــوان اداره کشــور را نیــز 

ــزی  ــتن، چی ــراد او از توانس ــه م ــم« گرچ داری

فراتــر از عاقــه عملــی او بــه امــر حکومــت داری 

ــه  ــرای جامع ــرات او ب ــد نظ ــا برآین ــت، ام اس

مؤمنــان، آن اســت کــه »اگــر بتوانیــم ایــن کار 

را بکنیــم واجــب اســت و بایــد جلــوی آن هایــی 

کــه مانــع ایــن کار هســتند را گرفــت و آن هــا 

ــر  را دفــع کــرد.27 اســتدالل او ب

لــزوم تأســیس حکومــت دینــی 

ــود:  ــتوار ب ــل اس ــروض ذی ــر ف ب

_ اول: کتـاب خـدا و احکام و 
قوانیـن دین تعطیل شـود. 

بمانـد،  بخـود  خـود  دوم:   _
یعنی خودش وسـیله بقای خود 

باشـد. 

_ سـوم: نیـاز بـه سرپرسـت و 
حاکـم و مبیـن دارد کـه همـان 

جامـع  مجتهـد  و  امـر  ولـٌی 
اسـت.28 الشـرایط 

فــرض اول، عقــًا و نقــًا 

باطــل اســت؛ زیــرا دیــن مبیــن 

اســام، آییــن خاتــم اســت و تــا 

ختــم نســل بشــر بایــد راهنمــا و 

آییــن امــت باشــد. و فــرض دوم 

ــون  ــرا قان ــل اســت؛ زی ــز باط نی

ولــّی  بایــد  را  مســلمین  جامعــه 
ابعــاد  و  شــئونات  همــه  بــا  امــر 
دیگــر،  ســوی  از  کنــد.  اداره  آن 
جامعــه  کــه  اســت  روشــن  نیــز 
فــراوان  تشــکیات  بــه  نیــاز 
و  آمــوزش  ارتــش،  جملــه  از 
دارد  و...  دادگســتری  پــرورش، 
و لــذا بایــد دســت ولــی فقیــه در 
همــه شــئونات مــادی و معنــوی، 
ل 

ّ
مبّیــن و شــارح و راهنمــا و حــا

مشــکات اســت. در نتیجــه ولــی 
فقیــه بایــد تمــام شــئونات امــام 
معصــوم بــه اســتثنای امامــت 
و آنچــه مخصــوص امــام معصــوم 
بتوانــد  تــا  باشــد  داشــته  اســت 
اســام را در جامعــه پیــاده کنــد و 
گرنــه در صــورت عــدم تشــکیات 
اســام  دشــمنان  حکومتــی 
نخواهنــد گذاشــت کــه حکومــت و 

شــود. پیــاده  اســامی  آئیــن 
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ــود و ف ــرا نمی ش ــود اج ــود بخ خ

نیــاز بــه شــخصی یــا اشــخاص 

دارد تــا آن را حفــظ و بــه اجــرا در 

آورد. ناچــارًا بایــد بــه فرض ســوم 

قایــل باشــیم و بگوییــم جامعــه 

مســلمین را بایــد ولــّی امــر 

ــاد آن  ــئونات و ابع ــه ش ــا هم ب

اداره کنــد. از ســوی دیگــر، نیــز 

روشــن اســت کــه جامعــه نیــاز 

بــه تشــکیات فــراوان از جملــه 

پــرورش،  آمــوزش و  ارتــش، 

دادگســتری و... دارد و لــذا بایــد 

دســت ولــی فقیــه در همــه 

شــئونات مــادی و معنــوی، 

مبّیــن و شــارح و راهنمــا و 

در  اســت.  مشــکات  حــّال 

نتیجــه ولــی فقیــه بایــد تمــام شــئونات امــام 

معصــوم بــه اســتثنای امامــت و آنچــه 

مخصــوص امــام معصــوم اســت داشــته باشــد 

ــد و  ــاده کن ــد اســام را در جامعــه پی ــا بتوان ت

ــی  ــکیات حکومت ــدم تش ــورت ع ــه در ص گرن

دشــمنان اســام نخواهنــد گذاشــت کــه 
ــود.29 ــاده ش ــامی پی ــن اس ــت و آئی حکوم

 2. اختالف در بحث جهاد در منهاج الصالحین
هم چنان کـه اشـاره شـد، آیـت اهلل خوئـی در 

سـن 81 سـالگی و در آسـتانه انتفاضه شـعبانیه 

عـراق، کتـاب جهـاد را بـه نـگارش در آورد کـه با 

توجـه به دیگر اندیشـه هـای فقهی اش، تعجب 

بسـیاری را بـر انگیخـت. او در این اثر اسـتدالل 

کرد که جهاد ابتدایی به وقت خاصی اختصاص 

نـدارد و حتـی فقیـه می توانـد با 

مشـورت لجنه ای از کارشناسـان 

حکم به جهاد نماید. این سـخن 

کـه از مسـتوی مباحث پیشـین 

وی خارج شـده بود سـبب شد تا 

شـاگردانش سـه موضـع در ایـن 

بـاره اتخـاذ کنند:  

1. گـروه اول ،کسـانی بودنـد 

کـه رأی اسـتاد خویـش در کتاب 

را  الصالحیـن«  »منهـاج  جهـاد 

تلقـی به قبـول کردند. میرزاجواد 

تبریزی، بدون کمترین تغییری، 

نظر اسـتاد خود را در کتاب جهاد 

پذیرفت.30 سـید محمد حسـین 

فضـل اهلل در کتـاب الجهـاد  نیـز 

بـر منهج اسـتادش سـلوک کرده 

و معتقـد اسـت: »جهـاد در عصـر غیبـت از أمور 

معلقه و معطله نیسـت. با تحقق شـرایط جهاد 

تصدی آن بر فقیه جامع شـرایط متعین اسـت، 

بـرای قائلیـن والیـت عامـه بـه همـان عنـوان، 

و تحـت عنـوان أمـور حسـبیه بـرای قائلیـن به 
والیـت خاصـه مثل سـید خوئی.«31

و ســوم شــیخ بشــیر حســین نجفــی اســت 

کــه معتقــد اســت، وجــود امــام معصــوم از 

شــرایط جهــاد  ابتدایــی اســت. برخــاف جهــاد 

دفاعــی کــه در هــر زمــان واجــب اســت و مقیــد 

بــه  وجــود امــام نیســت.32 بــا ایــن  همــه او 

ــد از  ــال بع ــه س ــه س ــن ک ــاج الصالحی در منه

ــه چــاپ رســیده  ــم« ب ــن القی ــی الدی »مصطف

اســت فتــوا داده اســت کــه »ظاهــر عدم ســقوط 

 81 ســن  در  خوئــی  آیــت اهلل 
انتفاضــه  آســتانه  در  و  ســالگی 
جهــاد  کتــاب  عــراق،  شــعبانیه 
بــا  کــه  آورد  در  نــگارش  بــه  را 
هــای  اندیشــه  دیگــر  بــه  توجــه 
ــر  فقهــی اش، تعجــب بســیاری را ب
ل  انگیخــت. او در ایــن اثــر اســتدال
کــرد کــه جهــاد ابتدایــی بــه وقــت 
خاصــی اختصــاص نــدارد و حتــی 
مشــورت  بــا  می توانــد  فقیــه 
حکــم  کارشناســان  از  لجنــه ای 
بــه جهــاد نمایــد. ایــن ســخن کــه 
ــین وی  ــث پیش ــتوی مباح از مس
خــارج شــده بــود ســبب شــد تــا 
گردانش ســه موضــع در ایــن  شــا

کننــد. اتخــاذ  بــاره 
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ــرایط و  ــق ش ــا تحق ــت ب ــر غیب ــاد در عص جه

ــد و در  ــال بع ــا یک س ــت«.33 ام ــح اس مصال

ســال 2015م. در کتــاب " الــی المجاهدیــن 

مــن قــوی االمــن العراقیــه و الحشــد الشــعبی" 

بــه نظــر قبلــی اش بازگشــت و صراحتــًا جهــاد 

ــت. او  ــام دانس ــه اذن ام ــوط ب ــی را من ابتدای

ــه  ــزوم مقاتل ــر ل ــد ب ــر، ضمــن تأکی ــن اث در ای

بــا کفــار و مشــرکین، القاعــده و 

داعــش را از مصــداق بــارز کفــر و 

الحــاد خوانــد و جنــگ بــا آنــان 

را هماننــد جنــگ امیرالمؤمنیــن 

بــا خــوارج دانســت.34 او بــا 

از  بالجهــاد"  "علیکــم  تعبیــر 

سیســتانی  آیــت اهلل  فتــوای 

حمایــت و از مجاهــدان عراقــی 

آزادســازی  در  تــا   خواســت 

عــراق بکوشــند. از نظــر او جهــاد 

دفاعــی در عصــر غیبــت واجــب 

کفایــی اســت و نیــازی بــه اذن 
ــدارد. 35 ــه ن فقی

بـر  اگرچـه  دوم،  دسـته   .2

تمـام منهاج الصالحیـن تعلیقه 

زده انـد، امـا جـواز جهـاد ابتدایی 

در عصـر غیبـت را نپذیرفته انـد، 

هماننـد شـیخ حسـین وحیـد 

خراسـانی: »ظاهر سقوط وجوب 

جهـاد فـی عصـر غیبـت اسـت. 

اقـوا اعتبـار اذن امـام یـا نایـب 

خاصـش در جهـاد اسـت«.36 

3. دسـته سـوم، شـاگردانی 

کـه ترجیـح داده انـد بـر کتـاب جهـاد منهـاج 

تعلیقـه نزنند، از جمله محمدسـعید حکیم ،37 

محمد اسـحاق فیـاض38 و سـید علی حسـینی 

سیسـتانی نیـز در ایـن دسـته اسـت.39 ایشـان 

در دروس خـارج أصـول خـود در سـال 1365-

1366ش. منکـر مطلـق والیت فقیـه40و در فقه 

فتوایـی خـود قائـل بـه جـواز تصـرف فقیـه از 

باب قدر متیقن در امور حسـبیه 
41 است.

 3. مکانـت آیت اللـه خرسـان در 
مدرسه خوئی

ــااًل  ــه اجم ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

در بــاره مدرســه آیــت اهلل خوئــی 

ــت اهلل  ــه آی ــت ک ــد گف ــد بای آم

1307ش.(  )متولــد  خرســان 

از جملــه ارکان ایــن مدرســه 

امــا نســبت بــه همگنــان خــود 

متفاوت تــر  مدرســه  ایــن  در 

اســت. ایــن تفــاوت نیــز از 

این جــا بــر می خیــزد کــه او 

ــه اتجاهــات  وفادارتریــن فــرد ب

یعنــی  مدرســه  ایــن  عــام 

تجنــب از سیاســت اســت و بــه 

ــز  ــی نی ــه و ضرورت ــچ توجی هی

در مســایل سیاســی دخالــت 

این کــه  رغــم  بــه  نمی کنــد. 

حکیــم  و  خوئــی  اســتادش 

ــای سیاســی  ــه ضرورت ه ــا ب بن

در پــاره ای از امــور سیاســی 

دخالــت کردنــد امــا خرســان 

)متولــد  خرســان  آیــت اهلل 
ایــن  ارکان  جملــه  از  1307ش.( 
مدرســه امــا نســبت بــه همگنــان 
ــر  خــود در ایــن مدرســه متفاوت ت
اســت. ایــن تفــاوت نیــز از این جــا 
وفادارتریــن  او  کــه  می خیــزد  بــر 
ایــن  عــام  اتجاهــات  بــه  فــرد 
مدرســه یعنــی تجنــب از سیاســت 
و  توجیــه  هیــچ  بــه  و  اســت 
ضرورتــی نیــز در مســایل سیاســی 
دخالــت نمی کنــد. بــه رغــم این کــه 
ــه  ــا ب ــم بن اســتادش خوئــی و حکی
ضرورت هــای سیاســی در پــاره ای 
از امــور سیاســی دخالــت کردنــد 
امــا خرســان هرگــز در سیاســت 
رخ داد  هیــچ  در  و  نشــد  وارد 
سیاســی حضــور نیافــت. او حتــی 
1۹۹1م.  شــعبانیه  انتفاضــه  در 
عــراق نیــز هرگــز دخالــت نکــرد و بــه 
درخواســت ایــت اهلل خوئــی، مبنی 
بــر حضــور در کمیتــه نه نفــره ای که 
او بــرای اداره شــهرهای جنوبــی 
عــراق در انتفاضــه شــعبانیه بــه 
ســیدمحمد تقی  سرپرســتی 
خوئی تشــکیل داده بودـ پاســخی 

نــداد.
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هرگــز در سیاســت وارد نشــد و در هیــچ رخ داد ف

سیاســی حضــور نیافــت. او حتــی در انتفاضــه 

شــعبانیه 1991م. عــراق نیــز هرگــز دخالــت نکرد 

ــر  ــی ب ــی، مبن ــت اهلل خوئ ــه درخواســت ای و ب

حضــور در کمیتــه نــه نفــره ای کــه او بــرای اداره 

شــهرهای جنوبــی عــراق در انتفاضــه شــعبانیه 

بــه سرپرســتی ســیدمحمد تقی خوئــی تشــکیل 

داده بــودـ پاســخی نــداد. البتــه افــراد دیگــری 

نیــز ماننــد صــدر دوم و سید حســین بحرالعلــوم 

ــد،  ــه را نپذیرفتن ــن کمیت ــت در ای ــز عضوی نی

امــا دالیــل آن هــا مختلــف بــود.

صــدر اعتقــادی بــه نقــش 

ایــن کمیتــه اعتقــادی نداشــت 

را  خوئــی  ســید محمد تقی  و 

می دانســت.42  آن  همــه کاره 

امــا خرســان بنــا بــه اعتقــادات 

نپدیرفــت  را  آن  شــخصی اش 

حتــی حیــا و عاقــه عاطفــی اش 

بــه آیــت اهلل خوئــی نیــز موجــب 

همــکاری بــا آن کمیتــه نگردید. 

مدافــع  خرســان  واقــع  در 

ــت اهلل  ــه مدرســه آی اصــول اولی

ــل  ــی مث ــود و ضرورت ــی ب خوئ

انتفاضــه نمی توانســت او را بــه 

ــن نشــان  سیاســت بکشــاند. ای

ــان  ــت اهلل خرس ــه آی ــی داد ک م

رســالتی بــرای حوزویــان در ورود بــه سیاســت 

ــی نجــف  ــد و زیســتن در فضــای علم نمی دی

ــه  ــا این ک ــی داد. ب ــح م ــری ترجی ــر ام ــر ه را ب

او در پــر هیاهوتریــن ادوار سیاســی عــراق 

ــود  ــانی از خ ــا نش ــرد، ام ــی ک ــف زندگ در نج

در مســایل سیاســی برجــای نگذاشــت. نــه 

از اندیشــه های صــدر اول اســتقبال کــرد و 

ــه صــدر دوم داد. شــاید او  ــه روی خوشــی ب ن

ــه در  ــدن، بلک ــه سیاسی ش ــود را ن ــالت خ رس

تقویــت بنیان هــای علمــی مدرســه خوئــی 

می دانســت و درگیرشــدن در امــور سیاســی را 

ــت. ــی اش می دانس ــای علم ــع فعالیت ه مان

ــتن او  ــای فاصله داش ــه معن ــن ب ــه ای البت

ــق  ــد او عاش ــود. بی تردی ــی نب ــت اهلل خوئ از آی

اســتاد خویــش بــود و همــواره او 

را پــدر علمــی خــود می دانســت 

ــه امــر او نیــز کتــاب »علــی  و ب

ــا  ــرد و ب ــرح ک ــرره« ش ــام الب ام

ــوش  ــای ج ــش دع دســت خوی

کبیــر را بــر کفنــش نگاشــت 

خــود  ارادت  بدین گونــه  تــا 

ــدارش  ــین دی ــه او را در واپس ب

کامــل نمایــد.43 بــا ایــن همــه، 

مداخات هر از گاه اســتادش در 

امــور سیاســی را نمی پذیرفــت. 

در ورای چنیــن رویــه ای نیــز 

ــه خرســان در پــی طــرح  آیت الّل

و  نبــود  خویــش  مرجعیــت 

ــه آن نداشــت.  ــه ای هــم ب عاق

نــه کمتــر از دیگــر شــاگردان 

ایــن مدرســه بــود و نــه فــردی ناشــناخته بــود. 

او بــدون این کــه تاشــی در این بــاره کنــد 

ــی  ــات بزرگ ــروف تحقیق ــش را مص ــا وقت تنه

به ویــژه در عرصــه شــرح حــال نویســی، نســب 

ح  پــی طــر آیــت اهلل خرســان در 
و  نبــود  خویــش  مرجعیــت 
نداشــت.  آن  بــه  هــم  عاقــه ای 
گردان  شــا دیگــر  از  کمتــر  نــه 
فــردی  نــه  و  بــود  مدرســه  ایــن 
ناشــناخته بــود. او بــدون این کــه 
تنهــا  کنــد  این بــاره  در  تاشــی 
تحقیقــات  مصــروف  را  وقتــش 
ح  بزرگــی به ویــژه در عرصــه شــر
شناســی  نســب  نویســی،  حــال 
کــه امــروزه  کــرد  و علــم حدیــث 
مفتخــر  آن  بــه  تشــیع  جهــان 
اســت. بی تردیــد،  او از مبانــی و 
آرای سیاســی اســتادش به خوبــی 
یــا  مناقشــه  از  امــا  بــود،  گاه  آ
نداشــتند.  این بــاره  در  تأییــدی 
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شناســی و علــم حدیــث کــرد کــه امــروزه جهــان 

ــد،  او از  ــه آن مفتخــر اســت. بی تردی تشــیع ب

مبانــی و آرای سیاســی اســتادش به خوبــی آگاه 

ــاره  ــدی در این ب ــا تأیی ــا از مناقشــه ی ــود، ام ب

ــر  ــه در دو ام ــن مدرس ــاگردان ای ــتند. ش نداش

ــی،  ــت اهلل خوئ ــی آی ــه سیاس ــم در اندیش مه

ــز وجــوب  ــان و نی ــه فقیه ــت عام ــی والی یعن

جهــاد ابتدایــی در عصــر غیبــت حاشــیه زدنــد و 

بعضــًا نیــز بــا نظــرات اســتاد خویــش مخالفــت 

ــوع  ــن دو موض ــه ای ــبت ب ــا او نس ــد، ام کردن

مهــم واکنشــی نــداد و در هیــچ اثــری بــه آن هــا 

ــرای او اهمیــت داشــت  اشــاره نکــرد. آنچــه ب

حراســت از مبانــی مدرســه خوئــی بــود کــه در 

تحقیقــات ارزش منــدش هویــدا می شــد. 

 نتیجه گیری
مــروری برآنچــه گذشــت، روشــن شــد کــه 

ــه تجــارب تاریخــی و  ــا ب ــیـ  بن ــت اهلل خوئ آی

ــه ای  ــنت و روی ــودـ  س ــی خ ــی فقه ــز مبان نی

در تعامــل بــا سیاســت برگزیــد کــه هم چنــان 

بــر حــوزه نجــف حاکــم اســت. ایــن ســنت کــه 

اتجاهــی عــام دارد می کوشــد کلیــت حــوزه را 

ــای  ــت گروه ه ــع فعالی ــت دور و مان از سیاس

انقابــی در حــوزه نجــف شــود. البتــه ایــن بــه 

ــات  ــا و اقدام ــود نگرش ه ــدم وج ــای ع معن

انقابــی در ایــن حــوزه نیســت؛ چــرا صــدر اول 

و صــدر دوم، هــر یــک توانســتند بــر سرنوشــت 

ــر  ــف تأثی ــت نج ــی از روحانی ــی بخش سیاس

ــز نتوانســتند کلیــت آن  ــان هرگ ــا آن ــد، ام نهن

حــوزه راـ  کــه در اختیــار مدرســه خوئــی بــودـ  

تغییــر دهنــد. بــا ایــن وجــود، آیــت اهلل خوئــی 

هــر از گاهــی از بــاب ضــرورت - مثــل آنچــه در 

ــی  ــور سیاس ــعبانیه رخ داد- در ام انتفاضــه ش

دخالــت مــی کــرد، امــا بــه محــض ظهــور 

ــرورت،  ــول آن ض ــانه های اف ــن نش کوچک تری

مجــددًا بــه همــان اتجــاه عــام بــاز می گشــت 

و مقاومــت غیــر فعــال را بــر می گزیــد. شــاید 

بتــوان گفــت اغلــب شــاگردان ایــن مدرســه نیز 

بــر همــان ســنت اســتاد خویــش باقــی مانــده و 

بــه نــدرت از رویــه او عــدول کردنــد. بــی تردیــد، 

ــدود  ــان از مع ــت اهلل خرس ــان، آی ــان آن در می

شــاگردان اوســت کــه بیــش از همــه بــه اتجــاه 

ــی در  ــد و حت ــد مان ــه پای بن ــن مدرس ــام ای ع

ضرورت هــای پیــش آمــدهـ  مثــل دعــوت از او 

در کمیتــه نــه نفــرهـ  در امــور سیاســی دخالــت 

ــای  ــت بینان ه ــه تقوی ــت ب ــام وق ــرد و تم نک

علمــی ایــن مدرســه پرداخــت. 

پی نوشت:
* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.
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51، ج1 ص21، طبـع دوم، قـم، 1425ق، 1383ش.
ترجمـه  اجتهـاد،  و  جهـاد  یعقوبـی،  محمـد   .42

ص72. فراتـی،  عبدالوهـاب 
امــام  علــی  خرســان،  ســیدمحمدمهدی   .43

.1 3 9 ص ، ره لبــر ا
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