تحلیلی برمدرسه آیتاهلل خویی
(با تأکید بر مکانت
آیتاهلل سیدمحمدمهدی خرسان
در این مدرسه)

عبدالوهاب فراتی*
سردبیر

درآمد
در حـوزه نجـف ،مـدارس فکـری زیـادی وجـود دارد ،اما این مدرسـه فکری
ّ
آیتاللـه خوئـی اسـت کـه در آن محوریت یافته اسـت .در واقع ،مدرسـه خوئی،
کانـون ایـن حـوزه و بقیـه مدارس در حاشـیه آن به سـر میبرنـد .آیتالله خوئی
نمـاد تفکـر اصیلـی در نجـف اسـت کـه از دوره شـیخ طوسـی بـه ایـن سـو ،در
ایـن شـهر باقـی مانـده اسـت .از نظـر برخـی ،شـیخالطائفه مؤسـس اول حـوزه
نجـف و آیتاللـه خوئـی مؤسـس دوم آن اسـت و هـر دوی آنـان ایـن حـوزه را بر
منهـج واحـدی هدایـت نمودهانـد 2.حـوزه نجف در طـول حیات هزارسـالهاش،
تأکید وافری بر تأمالت اجتهادی در علوم اسلامی داشـت و بر حسـب «شـرایط
تاریخـی» و نیـز «ضرورتهـای اجتماعـی» هـر از گاهی در امور سیاسـی دخالت
و از کیـان تشـیع دفـاع میکرد.

عناویــن ثانویــهای مثــل ضــرورت و اضطــرار

کشــف ،بلکــه فقــه عــذر اســت و بیشــتر بــر

اســت و از نظریــه روشــنی در بــاب اداره دولــت

اصــول عملیــه تکیــه دارد.
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 .2ادلــه لفظــی ،داللتــی بــر

اســامی حمایــت نمــی کــرد.
ایــن رویــه کــه قر نهــا بــر
حــوزه نجــف ســایه افکنــده
بــود در دوره زعامــت آیــتاهلل
خوئــی بــه اوج رســید و او
توانســت حتــی در غیــاب خــود،
ایــن حــوزه را مقیــد بــه چنیــن
تراثــی نمایــد .از ایـنرو ،مبالغــه
نخواهــد بــود کــه گفتــه شــود
آی ـتاهلل خوئــی ،عصــاره تاریــخ
حــوزه نجــف اســت و بــدون
فهــم مدرســه فکــری او شــناخت
حــوزه نجــف نیــز غیــر ممکــن

مبالغــه نخواهــد بود که گفته شــود
آیــتاهلل خوئــی ،عصــاره تاریــخ
حــوزه نجــف اســت و بــدون فهــم
مدرســه فکــری او شــناخت حــوزه
نجــف نیــز غیــر ممکــن اســت.
آی ـتاهلل خوئــی بــی آنکــه دعــوی
مدرســهای خاصــی کــرده باشــد
بیتردیــد ،صاحــب مدرســه
اســت ،گذشــته از مبانــی و شــیوه
درســیاش ،اندیشــه و عمــل
سیاس ـیاش نیــز الگــوی بســیاری
از فقیهــان معاصــر اســت کــه آنــان
را بــه روشــنی از ســایر مــدارس
علمــی در قــم و نجــف متمایــز
میســازد.

والیــت عامــه فقیهــان ندارنــد
و فقیهــان تنهــا از بــاب قــدر
متیقــن افــراد جایزالتصــرف در
امــور حســبیه در چنیــن امــوری
دخالــت میکننــد .میــزان
تصــرف فقیــه در امــور حســبیه
متعــارف نیــز حــد ضــرورت و
اضطــرار اســت .فقیــه حتــی
در حــد مصلحــت ،مجــاز بــه
تصــرف نیســت.
 .3بهرغــم تمایــات مردمــی
در برخــی از ر خدادهــای سیاســی

اســت .آیــتاهلل خوئــی بــی

مثــل انتفاضــه شــعبانیه کــه

آنکــه دعــوی مدرسـهای خاصی

خواهــان ســرنگونی دولــت

کــرده باشــد بیتردیــد ،صاحــب مدرســه اســت،

بعــث و اقامــه «حکومــت دینــی» در عــراق

گذشــته از مبانی و شــیوه درسـیاش ،اندیشــه

بودنــد ،مرجعیــت اعــا یــا نماینــدگان او ،تنهــا

و عمــل سیاســیاش نیــز الگــوی بســیاری از

«عهــده دار نظــارت بــر امورنــد» و تنهــا دلیــل

فقیهــان معاصــر اســت کــه آنــان را بــه روشــنی

دخالــت در ایــن امــور را «وضعیــت دشــوار

از ســایر مــدارس علمــی در قــم و نجــف متمایــز

عــراق» مــی داننــد.

میســازد .از نظــر ایــن مدرســه:
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 .4رهبــری سیاســی و ممارســتهای

 .1مهمتریــن رســالت حــوزه ،تأمــل مــدام

روزانــه در امــور سیاســی نیــاز بــه ابزارهــای

در منابــع دینــی اســت کــه بــر اســاس روشــی

مطمئــن و کارآزمــوده در میــدان سیاســت دارد

متفاوتتــر از حــوزه قــم بــه دســت میآیــد.

5

در ایــن روش ،آنچــه اهمیــت دارد احــراز

 .5تنهــا راه حفاظــت از حــوزه هــزار ســالهای

داللــت نــص اســت و کمتــر بــه عــرف و بنــای

کــه بعثــی هــا کمــر بــه نابــودی آن بســتهاند

کــه معمـ ً
ـوال مرجعیــت شــیعه فاقــد آن اســت.

شماره یازدهم

«عنــوان اولیــه» والیــت فقیــه ،بلکــه از بــاب

میشــود .فقــه نیــز در ایــن مدرســه ،نــه فقــه

تابستان 1399

اغلــب ایــن دخالتهــا نیــز نــه از بــاب

عقــا بهویــژه در بخــش غیــر عبــادات توجــه
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اســتراتژی مقاومــت غیــر فعــال اســت.

6

کنــد .گذشــته از مبانــی فقهــی ایشــان کــه در

مقاومتــی کــه هــم مانــع تعــرض حاکمیــت

مباحــث بعــدی بــه آنهــا اشــاره میکنــم،

سیاســی بــه حــوزه مــی شــود و هــم مانــع

زندگــی در جمــع اهالــی نجــف کــه دســتاورد

رادیکالشــدن روحانیــت.

زیــادی در سیاس ـتورزی نداشــتند او را قانــع

مجموعـه ایـن ویژگیهـا سـبب میشـود

میکــرد کــه کمتــر در سیاســت عــراق دخالــت

تـا مدرسـه فکـری آیـتاهلل خوئـی ،مدرسـهای

کنــد و بــه نقــد مبانــی فقیهانــی بپــردازد کــه

متمایـز شـود و حتـی آن را از سـایر مـدارس

حامــی نظــم دینیانــد .او نــه تنهــا داللــت

فکـری در حـوزه نجـف متفـاوت سـازد.

ادلــه روایــی چنیــن مداخالتــی را نقــد کــرد،

 .1رویکرد اصلی مدرسه آیتالله خوئی

بلکــه خواهــان رفتــاری هوشمندانــه در قبــال

اشــاره شــد ،مبنــای اصلــی مدرســه

دولتهــای عــراق بــود .رفتــاری کــه منتــج بــه

خوئــی ،دوری از سیاســت اســت  ،مگــر آنکــه

حفــظ و برتــری فرهنگــی و علمــی حوزههــای

ضرورتــی آن را بــه صــورت محــدود بــر هــم

علمیــه بــر ســازمان سیاســت میشــد .بــه

زنــد .ایــن مبنــا کــه تبــاری در گذشــته حــوزه

گفتــه سیدموســی خوئــی ،نــوه آیــتاهلل

نجــف داشــت بهتدریــج در مدرســه آیــتاهلل

خوئــی کــه بیــش از چهلســال در کنــار

خوئــی مســتند بــه ادلــه فقهــی شــد و خــود

پدربزرگــش زندگــی کــرده ،رهبــری سیاســی و

او نیــز حضــور هشتادســالهاش در نجــف را بــر

ممارســتهای روزانــه در امــور سیاســی نیــاز

اســاس همیــن مبنــا اســتوار ســاخت .قــدرت

بــه ابزارهــای مطمئــن و کارآزمــوده در میــدان

علمــی و اقتــدار معنــوی او در نجــف نیــز

سیاســت داشــت و آیــتاهلل خوئــی فاقــد آن
بــود 7.بیتردیــد ،قیــد «مطمئــن

موجــب شــکلگیری ســبک و
ســیاقی در میــان روحانیــون
در تعامــل بــا امــور سیاســی
شــد کــه همچنــان در قبــال
بســیاری از رویههــای دیگــر
سیاســی قابــل توجــه اســت.
خوئــی کــه در ایــام پــر التهــاب
قــرن بیســتم وارد نجــف اشــرف
شــده بــود ،حــوادث بســیاری
ً
طبعــا
را در ایــن حــوزه دیــده و
کســی مثــل او را قانــع میکــرد
تــا در سیاســت احتیــاط پیشــه

قــدرت علمــی و اقتــدار معنــوی او
در نجــف نیــز موجــب شــکلگیری
ســبک و ســیاقی در میــان
روحانیــون در تعامــل بــا امــور
سیاســی شــد کــه همچنــان در
قبــال بســیاری از رویههــای دیگــر
سیاســی قابــل توجــه اســت.
خوئــی کــه در ایــام پــر التهــاب قــرن
بیســتم وارد نجــف اشــرف شــده
بــود ،حــوادث بســیاری را در ایــن
ً
حــوزه دیــده و طبعــا کســی مثــل
او را قانــع میکــرد تــا در سیاســت
احتیــاط پیشــه کنــد.

و کارآزمــوده» اشــاره بــه تجربــه
سیاسـتورزی روحانیــت نجــف
دارد کــه در پــارهای از مــوارد
نتایــج روشــنی نداشــت ،بلکــه
بالعکــس بــه تضعیــف حــوزه
منجــر شــده بــود .از ســوی دیگر،
مرجعــی کــه اخبــار دقیقــی
خــارج از بیــت خــود نداشــت
چگونــه مــی توانســت نســبت
بــه آنچــه در ســپهر سیاســت
میگــذرد موضعــی مطمئــن

کنــد کــه نخســت ،اطالعــات روشــنی داشــته
باشــد و ثانیـ ً
ـا ،بــه نتایــج رفتــارش اطمینــان

هــم در گوشــه و کنــار خواســتند بــه نفــع
مارکسیســم شــعار بدهنــد کــه مــردم آنــان را

یابــد .ایــن گونــه مــوارد کــه انــدک و البتــه

خامــوش کردنــد».

پــر اهمیتــی بــه حســاب میآمــد هرگــز نمــی

سیدموســی خوئــی در ادامــه میافزایــد:

توانســت از او مرجعــی سیاســی بیافرینــد؛ چــرا

«خــوب میبینیــد کــه یــک خبــر در عــرض

کــه او در اغلــب ر خدادهــای سیاســی ســاکت

پنــج دقیقــه چقــدر جابهجــا میشــد .مــن

بــود و نمیتوانســت بــا آنچــه امــام خمینــی

بــاال رفتــم و دیــدم آقــا تنهــا نشســتهاند.

و شــهید صــدر مطالبــه مــی کننــد همراهــی

بــه ایشــان گفتــم« :حاجآقــا ،میبینیــد کــه

نمایــد.

خبــر چگونــه در عــرض چنــد دقیقــه تغییــر

«در منــزل آقــای خوئــی در زمــان انقــاب

میکنــد؟!» .آقــا گفتنــد« :پســر جــان ،مــن

ایــران ،دو جنــاح موافــق و مخالــف بــا جریانات

تصمیــم گرفتـهام در سیاســت دخالــت نکنــم.

ایــران حضــور داشــت و بــه آقــا گزارشهــای

هرچــه میخواهنــد بگوینــد ،بگوینــد ».ایشــان

مختلــف میدادنــد .یــک گــروه ،اوضــاع ایــران

وقتــی دیــد ابزارهــای کافــی بــرای انتقــال و

را خیلــی منفــی جلــوه م ـیداد و از انقالبیــون

دریافــت اخبــار نــدارد ،تصمیــم گرفــت دخالــت

ایــران بــد میگفتنــد .یــک گــروه هــم خــود

نکنــد تــا مبــادا بــا دخالــت ناقــص ،موجــب

مــا بودیــم کــه ســعی میکردیــم واقعبینانــه

دردســر شــوند .همیــن کــه ایشــان بهطــور

گــزارش دهیــم .روز عاشــورای  1357کــه

جــدی وارد صحنــه نشــدند ،موجــب دلخــوری

تهــران شــاهد تظاهــرات ســنگین بــود ،آقــای

دوســتان جــوان انقالبــی ایــران شــد .ترجیــح

طالقانــی هــم حضــور داشــت ،خبــر را ســاعت

ایشــان ایــن بــود کــه در شــرایط پیشآمــده

دو ظهــر از رادیــو شــنیدیم .مــا در کربــا بودیــم.

بــرای پیــروزی اســام دعــا کننــد .البتــه

یکــی از آقایــان در حیــاط منــزل نشســته بــود

دســتهایی هــم در کار بــود کــه ایشــان را

و خبــر را اینگونــه تحریــف کــرد کــه در ایــران

بــه ســمت مخالفــت بــا انقالبیــون ببــرد کــه

تظاهــرات شــده و فضــا دســت مارکسیسـتها

ایشــان مقابــل اینهــا هــم ایســتادند8».

بــوده و تصاویــر لنیــن و مارکــس را در دســت

«در روزهــای آخــر عمــر آقــای حکیــم،

داشــتهاند .اخــوی بزرگتــر مــا کــه آنجــا

نــوع برخــورد رژیــم بعــث بــا نهــاد مرجعیــت
تشــیع و مخصوصـ ً
ـا آقــای حکیــم کــه از پایــگاه

خبــر را دگرگــون میکنــی؟ بگــو کــه در

مردمــی عجیبــی برخــوردار بــود ،باعــث شــد

تظاهــرات ،آقــای طالقانــی حضــور داشــت و

آقــای خوئــی تأمــل کنــد در اینکــه ایــن رژیــم

بودنــد بــه ایــن آقــا گفتنــد« :آقــا ســید ،چــرا

شماره یازدهم

خوئــی تنهــا در مــواردی ورود پیــدا مــی

حکومــت اســامی صــادر شــد و یــک عــده

تابستان 1399

اتخــاذ نمایــد؟ بــه همیــن دلیــل آیــتاهلل

نمــاز خواندنــد و قطعنامــه درخواســت برپایــی
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بعــث ،یــک رژیــم ســفاک ،خونخــوار و ظالمــی

توجـه داشـتند کـه بایـد حـوزه را حفظ کـرد .اما

اســت و البتــه ایــن نــوع برخــورد بــا حــوزه و

بـاز هـم میبینیـم کـه در اعتـراض ،در صـدور

قلــع و قمــع روحانیــت را تاریــخ هــم ثبــت کــرد

بیانیههـا و محکـوم کـردن اقدامـات حاکمیت

ً
مثــا مــا در هیچجــای
کــه اینچنیــن بــود.

اصلا درنـگ نمیکردنـد10.
ً
پهلـوی دوم

 .2مدرسه خوئی و شارحانش

تاریــخ شــاهد نبودیــم کــه
در یــک زمــان چهــار مرجــع
بــزرگ و شــمار قابــل توجهــی
از روحانیــون بــه شــهادت
ً
مثــا در
رســیده باشــند .یــا

جریــان انتفاضــه شــعبانیه
فقیــه عالیقــدری چــون آقــای
خلخالــی بــا پســر و نوههایــش
را بردنــد و معلــوم نشــد چــه بــر
ســر آنهــا آوردنــد؟ یــا نمونــه
دیگــر همــان قتلعــام نیــم
میلیونــی در ماجــرای انتفاضــه
شــعبانیه اســت کــه در عــرض
دو هفتــه صــورت گرفــت .شــما
ایــن دو هفتــه را تقســیم بــر

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

چهــارده روز کنیــد ببینیــد
چندهــزار نفــر در روز قتلعــام

آنچــه آمــد رویکــرد عــام

مدرســه فکــری آیــت اهلل خوئــی
بــود کــه اغلــب فار غالتحصیالن
و مقلــدان ایــن مدرســه را به خود
وابســته کــرده بــود .در درس او
کــه بیــش از ســیصد مجتهــد
شــرکت میکردنــد و اغلــب نیــز
صالحیــت داشــتند جانشــین او
شــوند 11،بــه تدریــج توانســتند
اندیشــه و رویــه اســتاد خویــش
در جهــان تشــیع را ترویــج کننــد
و بدینگونــه مدرســه فکــری
او را تــداوم بخشــند .بخشــی
از شــاگردان وی کــه در نجــف
ً
بعضــا نیــز بــه مقــام
مانــده و
مرجعیــت رســیدند بــر همــان

گردیدنــد ،کــه خیلــی از آنهــا زنــده بــه گــور

رویــه ایشــان مانــده و بدینگونــه بــر تــداوم

شــدند .در هــر صــورت آقــای خوئــی بــا چنیــن

ســنت وی اصــرار ورزیدنــد .گرچــه ایــن گــروه از

پدیــدهای روبــهرو بودنــد9».

شــاگردان خوئــی همچــون ســیدمحمد ســعید

مـن فکـر میکنـم قضیـه نحوه مقابلـه رژیم

حکیــم ،شــیخ محمــد اســحاق فیــاض و بشــیر

بعـث بـا حـوزه خیلـی مسـئله مهمـی اسـت،

نجفــی ،اقتــدار کنونــی خویــش را در عــراق

اینکه آقای خوئی به این رسـید که بعثیهای

بــدون صــدام تجربــه مــی کردنــد و مانعــی در

جنایـتکار بـا کسـی شـوخی ندارنـد و زمـان

ورود بــه حــوزه سیاســت نداشــتند  ،امــا هیــچ

هـم ثابـت کـرد کـه اینهـا چقـدر جنایـتکار و

عالقـهای بــه خــروج از ســنتی کــه استادشــان

خونخوار هسـتند .آقای خوئی به این مسـئله

در ایــن شــهر بنــا کــرده بــود ،نداشــتند.

ایــران شــده بودنــد نیــز اندیشــههای او را در

وحیــد خراســانی (زاده 1299ش ).اشــاره کــرد

قــم و مشــهد بــه نحــو چشــم گیــری رواج

کــه در گســترش مدرســه فکــری آیـتاهلل خوئی

دادنــد .در مشــهد شــیخ میرزاعلــی فلســفی

در قــم تــاش بســیاری کردنــد .عــاوه بــر ایــن،

(1384 -1299ش ).نیــز هماننــد اســتادش

توجــه بــه اســتداللها و آرای خوئــی در دروس

خوئــی عمــل میکــرد .گرچــه او در حــوادث

فقیهانــی کــه ســابقه حضــور در نجف نداشــتند،

منتهــی بــه انقــاب اســامی از نهضــت امــام

هماننــد ســیدمحمد رضــا گلپایگانــی (-1278

خمینــی حمایــت میورزیــد و در پــارهای از

1372ش ).حســینعلی منتظــری (-1301

مــوارد اطالعیــه صــادر میکــرد و عمـ ً
ـا نیــز در

1388ش ).و محمــد فاضــل لنکرانــی (-1310

برخــی ر خدادهــای سیاســی شــرکت مــی کــرد،

1386ش ).نیــز بســیار چشــمگیر بــود .آنــان

امــا نظــری هماننــد آیــتاهلل خوئــی در بــاب

چــه در مقــام رد و چــه در مقام قبول و ابرام 13به

والیــت فقیــه داشــت و بیشــتر بــر تدریــس

مبانــی و افــکار آیـتاهلل خوئــی توجــه بســیاری

علــوم حــوزوی تأکیــد میکــرد 12.امــا مهمتــر

داشــتند و انــگار بــدون توجــه بــه نظــرات وی

از حــوزه مشــهد ،ایــن حــوزه علمیــه قــم بــود

گفتوگوهــای خــود در ابــواب فقــه را کامــل

کــه ســنت آیــتاهلل خوئــی در ایــن شــهر را

نمیدانســتند .چــه آنــان کــه طــرفدار نظریــه

رقیــب ســنت انقالبــی امــام خمینــی قــرار داد

سیاســی امــام خمینــی بودنــد و چــه آنــان

ً
عمــا بخــش عمــدهای از ایــن حــوزه را در
و

کــه نبودنــد بــه ناچــار مجبــور بودنــد موضــع

اختیــار خــود گرفــت .از ایــن دوره بــه بعــد،

روشــنی در قبــال انتقــادات آیــتاهلل خوئــی

حــوزه قــم کــه تــا حــد زیــادی از نظــام فکــری

بــه ادلــه لفظــی والیــت فقیــه برگزیننــد و بــه

شــیخ عبدالکریــم حائــری ( 1315-1238ش ).و

نوعــی آنهــا را قبــول یــا رد کننــد.

سیدحســین بروجــردی (1340-1254ش ).اثــر

امــا آنچــه در تحلیل شــارحان فکری مدرســه

پذیرفتــه بــود و بــه تدریــج نیــز از نهضــت امــام

آیــتاهلل خوئــی اهمیــت داشــت اختــاف

خمینــی متاثــر شــده بــود ،میزبــان گروهــی

برخــی از شــاگردان وی در پــاره از مباحــث

از شــاگردان آیــتاهلل خوئــی شــده بــود کــه

فقهــی و نیــز رویههــای سیاســی بــود کــه مــی

مبنــا و روش خاصــی در تعامــل بــا سیاســت

تــوان آنهــا را در ســه حــوزه ،یعنــی .1 :حــوزه

داشــتند.

اختیــارات فقیــه در عصــر غیبــت؛  .2موضــع

از جملــه میتــوان بــه حضــور میرزاجــواد

آنهــا در قبــال بحــث جهــاد در کتــاب منهــاج

تبریــزی(1385-1305ش ).میــرزا کاظــم

الصالحیــن؛  .3روش و موضعگیر یهــای

ســیدمحمد

سیاســی بــا اســتاد خویــش ،اختــاف داشــتند:

تبریــزی

(1374-1300ش).

شماره یازدهم

دهــه چهــل شمســی از عــراق اخــراج و روانــه

کوکبــی (1384-1304ش ).و شــیخ حســین

تابستان 1399

آن تعــداد شــاگردان خوئــی کــه در اواخــر

روحانــی (1376-1299ش ).سیدابوالقاســم
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 .2 -1اختالف در بحث قلمرو اختیارات فقیه

همیــن کتــاب بــا اشــاره بــه ادلــه والیــت فقیــه

بهرغــم وفــاداری بســیاری از شــاگردان

میگویــد :روایاتــی کــه بــرای والیــت مــورد

آیــتاهلل خوئــی در بــاره اختیــارات فقیــه در

اســتناد گرفتهانــد ســند و داللــت تامــی ندارنــد
و ســپس میافزایــد« :و خالصــه

عصــر غیبــت ،برخــی از آنــان
نظــری متفــاوت نســبت بــه
اســتاد خویــش دارنــد .از اتســاع
در مصادیــق امــور حســبیه
تــا تصدیــق بــر والیــت عامــه
فقیهــان ،مــی تــوان زاویــه
برخــی از شــاگردان وی از اســتاد
خویــش را دریافــت .در ادامــه
بــه چنیــن تنوعاتــی اشــاره
میکنــم :
.1گروهــی هماننــد شــیخ

فقیــه محــدوده روشــنی از تصــرف
دارد و تصــرف در امــور حکومتــی
و سیاســی را بــه غیــر از فقیهــان
ً
وا گــذار و معمــوال در ادبیــات خــود
از آن بــه «الدولــه العراقیــه» یــاد
میکنــد .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 میدانــد و
مهمتریــن وظیفــه آن نیــز مبــارزه
بــا فســاد و ارهــاب اســت.

الــکالم ثبــت انــه لیــس لنــا
نــص واضــح و صریــح یمکــن
ّ
مــن خاللــه اثبــات والیــه
الفقیــه» یعنــی هیــچ روایتــی
ً
ســندا و داللــت تــام
کــه
باشــد و بتــوان والیــت فقیــه
را از آن اســتفاده نمــود وجــود
نــدارد .و «ان جمیــع النصــوص
المستشــهد بهــا امــا ســاقطه
مــن حیــث الســند او مــن جهــه

حکیــم و شــیخ حســین وحیــد خراســانی

الداللــه او کلیهمــا» یعنــی همــه
ـندا و یــا داللتـ ً
مســتندات یــا سـ ً
ـا ســاقط اســت

هماننــد اســتاد خویــش ،قائــل بــه جــواز

و یــا اینکــه از هــر دو جهــت مشــکل دارد .و

تصــرف فقیــه از بــاب قــدر متیقــن در امــور

در نهایــت ،هماننــد اســتادش آیـتاهلل خوئــی

حســبیهاند .گرچــه آی ـتاهلل وحیــد خراســانی

گفتها نــد :
«فرضـ ً
ـا اگــر ایــن ادلــه معتبــر هــم باشــد،

خــارج فقــه ایشــان اســت ،از والیــت فقیــه

والیــت مطلقــه را اثبــات نمیکنــد ،یعنــی

ســخن نگفتــه اســت امــا محمدرضــا انصــاری

قلمــرو والیــت در ایــن روایــات مطلــق نیســت.

قمــی مقــرر درس ایشــان گفتــه اســت کــه

ایــن والیــت اگــر جعــل هــم شــده باشــد بــرای

«تــرک شــیخنا االســتاذ دام ظلــه البحــث

روشنشــدن تکلیــف امــوری اســت کــه شــارع

عــن مســأله والیــه الفقیــه فــی هــذه الــدوره»

راضــی بــه تــرک و اهمــال در آنهــا نیســت.

بشــیر نجفــی ،سیدســعید

در کتــاب «العقــد النضیــد» کــه تقریــرات درس

یعنــی آیــتاهلل وحیــد در ایــن دوره خــارج

حکمــت جعــل والیــت موجــب انصــراف

فقــه متعــرض بحــث والیــت فقیــه نشــدند.

ایــن ادلــه بــه همــان مــوارد معهــود مــی شــود.

البتــه در بحــث والیــت عــدول مؤمنیــن هــم

بیــش از ضــرورت چیــزی وجــود نــدارد .دلیــل

معلــوم اســت کــه نظــرات ایشــان در اینبــاره
چیســت؟14

از آن جملــه در جلــد چهــارم

ً
اوال،
دیگــر غیــر از روایــات ،اجمــاع اســت کــه
محتمــل المدرکیــه اســت و ثانیـ ً
ـا ،چــون دلیــل

ضروریــهای کــه میدانیــم شــارع راضــی بــه

وظایــف فقیــه میدانــد و اعتقــادی بــه والیــت

تــرک و اهمــال آنهــا نیســت -کــه ایــن قابــل

فقیــه بــر «مناصــب عامــه» نــدارد .او ضمــن

قبــول اســت15».

ضعیــف دانســتن ســند اغلــب روایــات وارده،

شــیخ حســین بشــیر نجفــی نیــز در بحــث

تأکیــد میکنــد کــه چنیــن احادیثــی تنهــا

اجتهــاد و تقلیــد بــه جــز منصــب افتــا و قضــا،

بــر خالفــت فقهــا در تبلیــغ حدیــث و ســنت

منصــب دیگــری کــه داللــت بــر والیــت فقیــه

داللــت دارنــد .تصــرف در امــوال و انفــس مــردم

بــر امــور نوعیــه داشــته باشــد را نمیپذیــرد.

نیازمنــد عنصــر عصمــت اســت کــه در فقهیــان

او روایــات وارده در بــاره نفــوذ حکــم فقیــه را

وجــود نــدارد19.

بــه قضــاوت او میــان مــردم تقلیــل میدهــد

 .2برخــی دیگــر از شــاگردان آیــتاهلل

و ســخنی از والیــت سیاســی او بــه میــان

خوئــی هماننــد میرزاجــواد تبریــزی (-1305

نمــیآورد 16.و جــواز تصــدی فقیــه در امــور

1385ش ).بــا اتســاع در قلمــرو حســبه بــه

حســبیه از بــاب قــدر متیقــن را میپذیــرد17.

نوعــی از ایــده اســتاد خویــش فاصلــه گرفــت

ایــن بدیــن معناســت کــه فقیــه محــدوده

و بــا حــق فقیــه در تولــی امــور عامــه مخالفتــی

روشــنی از تصــرف دارد و تصــرف در امــور

نورزیــد .تبریــزی هماننــد اســتادش خوئــی

حکومتــی و سیاســی را بــه غیــر از فقیهــان

ســند و داللــت ادلــه لفظــی مربــوط بــه والیــت

ً
معمــوال در ادبیــات خــود از آن بــه
واگــذار و

فقیــه را قابــل مناقشــه میدانســت .از نظــر او،

«الدولــه العراقیــه» یــاد میکنــد .مــراد او از

نهایــت داللتــی کــه در ایــن روایــات وجــود

دولــت عــراق ،یــک حکومــت مرکــزی اســت کــه

دارد همــان ثبــوت والیــت بــر افتــا و قضاســت.

بــر تمامــی عــراق ســیطره دارد و بــدون هیــچ

ایــن دو نــوع منصــب ،تنهــا مناصبــى اســت

تمایــزی همــه عراقــی هــا را شــهروند خــود

کــه مــورد تأییــد همگانــى علمــا و نیــز نصــوص

میدانــد و مهمتریــن وظیفــه آن نیــز مبــارزه

دینــى اســت .فراتــر از آن یعنــى والیــت فقیــه

بــا

فســاد و ارهــاب اســت18.

بــر امــوال و انفــس مــردم ،نــه اجماعــى اســت و

ســیدمحمد ســعید حکیــم (متولــد

نــه هــم مدلــول آیــات و روایــات اســت ،نهایــت

1314ش ).نیــز کــه جنــاح فرهنگــی خانــدان

داللــت ادلــه لفظیــه ،همــان دو منصــب افتــا

حکیــم در حــوزه نجــف را بــر عهــده دارد و بعــد

و قضــاوت اســت.

از فــوت اســتادش ،خوئــی بــه مرجعیــت رســید

«بــه عنــوان مثــال برخــی در اثبــات والیــت

و در ســال 1371ش .نیــز رســاله عملیــه خــود

فقیــه بــه روایاتــی کــه در شــان عالمــان وارد

را منتشــر کــرد ،در کتــاب «مصبــاح المنهــاج»

شــده تمســک میکننــد .مثــل روایتــی کــه

شماره یازدهم

اخــذ شــود.دلیل ســوم ،یعنــی ضــرورت ـ امــور

قضــاوت و تصــرف در امــور حســبیه را جــزء

تابستان 1399

لبــی اســت بایــد قــدر متیقــن در آن
اجمــاع ّ

هماننــد ســید محســن حکیــم و خوئــی ،افتــا،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

مرحــوم صــدوق در عیــون االخبــار نقــل مــی

 .2آنچــه مرضــی شــارع نیســت آن اســت،

کنــد کــه پیامبــر فرمــود« :اللهــم ارحــم

کــه امــروزه حکومــت در اغلــب کشــورهای

خلفائــی ثــاث مــرات ،فقیــل لــه :یــا رســول

اســامی بــه دســت کســانی اســت کــه چنیــن

اهلل ،و مــن خلفائــک؟ قــال :الذیــن یاتــون مــن

اهلیتــی ندارنــد.

بعــدی و یــروون عنــی احادیثــی و ســنتی،

 .3بـر مؤمنـان واجـب اسـت در صورتـى کـه

فیعلمونهــا النــاس مــن بعــدی» 20گذشــته از

قـدرت داشـته باشـند ،دولـت او را برچیننـد و

اینکــه ایــن روایــت مرســله میباشــد ،هیــچ

سـپس قدرت سیاسـى را به فرد صالحى واگذار

داللتــی بــر والیــت سیاســی فقهــا نــدارد و

کنند .

چنیــن روایتــی تنهــا بــر جانشــینی علمــا از

 .4اگـر فقیهـى احـراز کنـد کـه فلان حاکم،

زعامــت دینــی پیامبــر دارد کــه همــان نشــر

ظالمـى اسـت کـه قصدى جز مسـلطکردن کفار

احــکام اســام و ابــاغ آنهــا بــه مــردم اســت.

بر جامعه اسلامى و نیز خارکردن مؤمنان ندارد

شــاهد بــر چنیــن داللتــی نیــز فقــره پایانــی

و برطبـق چنیـن احـرازى ،بـر مـردم الزم بدانـد

روایــت اســت کــه حضــرت فرمــود « :فیعلمونها

کـه بـر او بشـورند و دولتـش را سـرنگونى کنند،

النــاس مــن بعــدی21».

بـر مـردم واجـب اسـت کـه از او اطاعـت کنند و

بهرغــم ایــرادات یکســانی کــه تبریــزی

بدینگونـه ،والیـت بـر امـور خویـش را بـه وی

هماننــد آیــتاهلل خوئــی بــر ادلــه لفظــی روا

واگذارنـد 22.اعـم از اینکـه خـودش اداره نماید

م ـیدارد ،امــا او احتمــال م ـیداد کــه ممکــن

یـا فـردی ماذونـی را بـر ایـن کار بگمارد.

اســت او را بــه اعتقــاد بــه بىتوجهــى دیــن

 .5جایز نیسـت دیگران دولت او را تضعیف

اســام بــه وضعیــت مســلمانان در عصــر

و یـا سـرنگون کننـد؛ چـرا کـه تضعیـف جامعه

غیبــت و ســرگردانى آنــان و نیــز نقصــان دیــن

اسلامى و اختلال در نظام حرام اسـت23.

در توجــه بــه سیاســات و بســط عدالــت متهــم

بدینترتیـب ،تبریـزى در فرجـام نقـد و ابرام

کننــد .بــه همیــن دلیــل ،وی بــا توســعه در

خـود بـر ادلـه نقلـی والیـت فقیـه ،از نظریـه

امــر حســبه ،حاکمیــت فقیــه را بــه رســمیت

اسـتادش فاصلـه گرفـت و بـه نوعـی با توسـعه

شــناخت و او را متولــی چیــزی دانســت کــه

در امر حسـبه زعامت سیاسـی فقیه را پذیرفت.

شــارع راضــی بــه تــرک آنهــا نمیباشــد .از

از ایـن رو« ،والیـت بـر أمـور حسـبیه بـه نطـاق

نظــر ایشــان:

واسـع آن یعنـی هـر آنچـه مـی دانیـم شـارع

 .1مرضــی شــارع مقــدس آن اســت کــه

طالب آن اسـت و برایش مکلف خاصی تعیین

حکومــت مســلمانان ،بایــد بهدســت کســانى

نکـرده ،از آن جملـه ،بلکـه اهـم آنها اداره نظام

باشــد کــه اهلیــت شــرعى بــراى والیــت بــر

بلاد و تهیـه مقدمات و اسـتعدادات برای دفاع

امــور مســلمین را داشــته باشــند.

از آنهـا ،ایـن بـرای فقیـه جامـع شـرایط ثابـت

اسـت24».

مرحــوم بروجــردی کــه بــه گفتــه او معتقــد

فصـل خصومات

(1388-1295ش ).و ســید محمدباقــر صــدر

نمیتوانیــم بجــای او کشــور را اداره کنیــم»26

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

از ســوی دیگــر ،معتقــد اســت «ایجــاد حکومت

آیـتاهلل خوئــی یــاد مــی کردنــد اعتقــاد وافری

اســامی» واجــب «و تــوان اداره کشــور را نیــز

بــه حکومــت دینــی بــا محوریــت فقیــه

داریــم» گرچــه مــراد او از توانســتن ،چیــزی

داشــتند .آنــان نــه تنهــا از ایــده اســتاد خویــش،

فراتــر از عالقــه عملــی او بــه امــر حکومـتداری

فاصلــه گرفتنــد .بلکــه مهمتریــن ایــراد آنــان

اســت ،امــا برآینــد نظــرات او بــرای جامعــه

بــه مدرســه فکــری او را بیتالشــی جهــت

مؤمنــان ،آن اســت کــه «اگــر بتوانیــم ایــن کار

فراهمکــردن مقدمــات چنیــن حکومتــی

را بکنیــم واجــب اســت و بایــد جلــوی آنهایــی

میدانســتند .البتــه آیــتاهلل بهجــت بــه

کــه مانــع ایــن کار هســتند را گرفــت و آنهــا
را دفــع کــرد 27.اســتدالل او بــر

دلیــل ســلوک عرفانــی خــود
قدمــی در ایــن راه بــر نداشــت،
امــا برخــی او را در کنــار امــام
عالمــه طباطبائــی،
خمینــی و
ّ
ســه رکــن انقــاب در بعــد
تربیــت روحانیــون انقالبــی
میداننــد25.

ایــن در حالــی

بــود کــه شــهید صــدر بــا تبییــن
ابعــاد سیاســی اجتماعــی
اســام ،نــه تنهــا مدرســهای
در عــرض مدرســه اســتادش
بنــا کــرد ،بلکــه خــود رهبــری
نهضتــی در عــراق را بــر عهــده
ً
اساســا بــا آنچــه
گرفــت کــه
اســتادش خوئــی میگفــت
تفــاوت نظــری و منشــی
بســیاری داشــت .آیــتاهلل
بهجــت ،برخــاف طرفــداران

جامعــه مســلمین را بایــد ّ
ولــی
امــر بــا همــه شــئونات و ابعــاد
آن اداره کنــد .از ســوی دیگــر،
نیــز روشــن اســت کــه جامعــه
نیــاز بــه تشــکیالت فــراوان
از جملــه ارتــش ،آمــوزش و
پــرورش ،دادگســتری و ...دارد
و لــذا بایــد دســت ولــی فقیــه در
همــه شــئونات مــادی و معنــوی،
ّ
ّ
مبیــن و شــارح و راهنمــا و حــا ل
مشــکالت اســت .در نتیجــه ولــی
فقیــه بایــد تمــام شــئونات امــام
معصــوم بــه اســتثنای امامــت
و آنچــه مخصــوص امــام معصــوم
اســت داشــته باشــد تــا بتوانــد
اســام را در جامعــه پیــاده کنــد و
گرنــه در صــورت عــدم تشــکیالت
حکومتــی دشــمنان اســام
نخواهنــد گذاشــت کــه حکومــت و
آئیــن اســامی پیــاده شــود.

لــزوم تأســیس حکومــت دینــی
بــر فــروض ذیــل اســتوار بــود:
_ اول :کتـاب خـدا و احکام و

قوانیـن دین تعطیل شـود.

_ دوم:

خـود بخـود بمانـد،

یعنی خودش وسـیله بقای خود
باشـد.
_ سـوم :نیـاز بـه سرپرسـت و

حاکـم و مبیـن دارد کـه همـان
ولـی امـر و مجتهـد جامـع
ٌ
الشـرایط

اسـت28.

ً
ً
نقــا
عقــا و
فــرض اول،

باطــل اســت؛ زیــرا دیــن مبیــن
اســام ،آییــن خاتــم اســت و تــا
ختــم نســل بشــر بایــد راهنمــا و
آییــن امــت باشــد .و فــرض دوم
نیــز باطــل اســت؛ زیــرا قانــون

تابستان 1399

 .3گــروه ســوم هماننــد آیــتاهلل بهجــت

بــود «اگــر رژیــم پهلــوی را ســرنگون کنیــم

شماره یازدهم

اسـت ،هکـذا بـرای فقیـه قضـا در مرافعـات و

«نظریــه تعطیــل» از یــک ســو و نیــز برخــاف

111

112

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

خــود بخــود اجــرا نمیشــود و
نیــاز بــه شــخصی یــا اشــخاص
دارد تــا آن را حفــظ و بــه اجــرا در
آورد .ناچـ ً
ـارا بایــد بــه فرض ســوم
قایــل باشــیم و بگوییــم جامعــه
ولــی امــر
مســلمین را بایــد
ّ
بــا همــه شــئونات و ابعــاد آن
اداره کنــد .از ســوی دیگــر ،نیــز
روشــن اســت کــه جامعــه نیــاز
بــه تشــکیالت فــراوان از جملــه
ارتــش ،آمــوزش و پــرورش،
دادگســتری و ...دارد و لــذا بایــد
دســت ولــی فقیــه در همــه
شــئونات مــادی و معنــوی،

نـدارد و حتـی فقیـه میتوانـد با
آیــتاهلل خوئــی در ســن 81
ســالگی و در آســتانه انتفاضــه
شــعبانیه عــراق ،کتــاب جهــاد
را بــه نــگارش در آورد کــه بــا
توجــه بــه دیگــر اندیشــه هــای
فقه ـیاش ،تعجــب بســیاری را بــر
انگیخــت .او در ایــن اثــر اســتدالل
کــرد کــه جهــاد ابتدایــی بــه وقــت
خاصــی اختصــاص نــدارد و حتــی
فقیــه میتوانــد بــا مشــورت
لجنــهای از کارشناســان حکــم
بــه جهــاد نمایــد .ایــن ســخن کــه
از مســتوی مباحــث پیشــین وی
خــارج شــده بــود ســبب شــد تــا
شــا گردانش ســه موضــع در ایــن
بــاره اتخــاذ کننــد.

مشـورت لجنهای 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:
 .1گـروه اول ،کسـانی بودنـد
کـه رأی اسـتاد خویـش در کتاب
جهـاد «منهـاج الصالحیـن» را
تلقـی به قبـول کردند .میرزاجواد
تبریزی ،بدون کمترین تغییری،
نظر اسـتاد خود را در کتاب جهاد
پذیرفت 30.سـیدمحمد حسـین
فضـلاهلل در کتـاب الجهـاد نیـز

مبیّ ــن و شــارح و راهنمــا و
ّ
حــال مشــکالت اســت .در

بـر منهج اسـتادش سـلوک کرده

نتیجــه ولــی فقیــه بایــد تمــام شــئونات امــام

و معتقـد اسـت« :جهـاد در عصـر غیبـت از أمور

معصــوم بــه اســتثنای امامــت و آنچــه

معلقه و معطله نیسـت .با تحقق شـرایط جهاد

مخصــوص امــام معصــوم اســت داشــته باشــد

تصدی آن بر فقیه جامع شـرایط متعین اسـت،

تــا بتوانــد اســام را در جامعــه پیــاده کنــد و

بـرای قائلیـن والیـت عامـه بـه همـان عنـوان،

گرنــه در صــورت عــدم تشــکیالت حکومتــی

و تحـت عنـوان أمـور حسـبیه بـرای قائلیـن به

دشــمنان اســام نخواهنــد گذاشــت کــه

والیـت خاصـه مثل سـید خوئی31».

حکومــت و آئیــن اســامی پیــاده شــود29.

و ســوم شــیخ بشــیر حســین نجفــی اســت

 .2اختالف در بحث جهاد در منهاج الصالحین

کــه معتقــد اســت ،وجــود امــام معصــوم از

همچنانکـه اشـاره شـد ،آیـتاهلل خوئـی در

شــرایط جهــاد ابتدایــی اســت .برخــاف جهــاد

سـن  81سـالگی و در آسـتانه انتفاضه شـعبانیه

دفاعــی کــه در هــر زمــان واجــب اســت و مقیــد
وجــود امــام نیســت 32.بــا ایــن

همــه او

عـراق ،کتـاب جهـاد را بـه نـگارش در آورد کـه با

بــه

توجـه به دیگر اندیشـه هـای فقهیاش ،تعجب

در منهــاج الصالحیــن کــه ســه ســال بعــد از

بسـیاری را بـر انگیخـت .او در این اثر اسـتدالل

«مصطفــی الدیــن القیــم» بــه چــاپ رســیده

کرد که جهاد ابتدایی به وقت خاصی اختصاص

اســت فتــوا داده اســت کــه «ظاهــر عدم ســقوط

ســال 2015م .در کتــاب " الــی المجاهدیــن

محمداسـحاق فیـاض 38و سـیدعلی حسـینی

مــن قــوی االمــن العراقیــه و الحشــد الشــعبی"
بــه نظــر قبل ـیاش بازگشــت و صراحتـ ً
ـا جهــاد

سیسـتانی نیـز در ایـن دسـته اسـت 39.ایشـان
در دروس خـارج أصـول خـود در سـال -۱۳۶۵

ابتدایــی را منــوط بــه اذن امــام دانســت .او

13۶۶ش .منکـر مطلـق والیت فقیـه40و در فقه

در ایــن اثــر ،ضمــن تأکیــد بــر لــزوم مقاتلــه

فتوایـی خـود قائـل بـه جـواز تصـرف فقیـه از

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
تعبیــر "علیکــم بالجهــاد" از
فتــوای آیــتاهلل سیســتانی
حمایــت و از مجاهــدان عراقــی
خواســت تــا

در آزادســازی

عــراق بکوشــند .از نظــر او جهــاد
دفاعــی در عصــر غیبــت واجــب
کفایــی اســت و نیــازی بــه اذن
فقیــه نــدارد35 .

 .2دسـته دوم ،اگرچـه بـر
تمـام منهاج الصالحیـن تعلیقه
زدهانـد ،امـا جـواز جهـاد ابتدایی
در عصـر غیبـت را نپذیرفتهانـد،
هماننـد شـیخ حسـین وحیـد
خراسـانی« :ظاهر سقوط وجوب
جهـاد فـی عصـر غیبـت اسـت.
اقـوا اعتبـار اذن امـام یـا نایـب
خاصـش در جهـاد

اسـت»36.

 .3دسـته سـوم ،شـاگردانی

باب قدر متیقن در امور حسـبیه
آیــتاهلل خرســان (متولــد
1307ش ).از جملــه ارکان ایــن
مدرســه امــا نســبت بــه همگنــان
خــود در ایــن مدرســه متفاوتتــر
اســت .ایــن تفــاوت نیــز از اینجــا
بــر میخیــزد کــه او وفادارتریــن
فــرد بــه اتجاهــات عــام ایــن
مدرســه یعنــی تجنــب از سیاســت
اســت و بــه هیــچ توجیــه و
ضرورتــی نیــز در مســایل سیاســی
دخالــت نمیکنــد .بــه رغــم اینکــه
اســتادش خوئــی و حکیــم بنــا بــه
ضرورتهــای سیاســی در پــارهای
از امــور سیاســی دخالــت کردنــد
امــا خرســان هرگــز در سیاســت
وارد نشــد و در هیــچ ر خداد
سیاســی حضــور نیافــت .او حتــی
در انتفاضــه شــعبانیه ۱۹۹۱م.
عــراق نیــز هرگــز دخالــت نکــرد و بــه
درخواســت ایـتاهلل خوئــی ،مبنی
بــر حضــور در کمیتــه نه نفــرهای که
او بــرای اداره شــهرهای جنوبــی
عــراق در انتفاضــه شــعبانیه بــه
ســیدمحمدتقی
سرپرســتی
خوئی تشــکیل داده بودـ پاســخی
نــداد.

است41 .

 .3مکانـت آیتاللـه خرسـان در
مدرسه خوئی

ً
اجمــاال
بــا توجــه بــه آنچــه

در بــاره مدرســه آیـتاهلل خوئــی
آمــد بایــد گفــت کــه آیــتاهلل
خرســان (متولــد 1307ش).
از جملــه ارکان ایــن مدرســه
امــا نســبت بــه همگنــان خــود
در ایــن مدرســه متفاوتتــر
اســت .ایــن تفــاوت نیــز از
اینجــا بــر میخیــزد کــه او
وفادارتریــن فــرد بــه اتجاهــات
عــام ایــن مدرســه یعنــی
تجنــب از سیاســت اســت و بــه
هیــچ توجیــه و ضرورتــی نیــز
در مســایل سیاســی دخالــت
نمیکنــد .بــه رغــم اینکــه
اســتادش خوئــی و حکیــم
بنــا بــه ضرورتهــای سیاســی
در پــارهای از امــور سیاســی
دخالــت کردنــد امــا خرســان

شماره یازدهم

مصالــح اســت» 33.امــا یکســال بعــد و در

تعلیقـه نزنند ،از جمله محمدسـعید حکیم 37،
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جهــاد در عصــر غیبــت بــا تحقــق شــرایط و

کـه ترجیـح دادهانـد بـر کتـاب جهـاد منهـاج
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هرگــز در سیاســت وارد نشــد و در هیــچ ر خداد

در نجــف زندگــی کــرد ،امــا نشــانی از خــود

سیاســی حضــور نیافــت .او حتــی در انتفاضــه

در مســایل سیاســی برجــای نگذاشــت .نــه

شــعبانیه ۱۹۹۱م .عــراق نیــز هرگــز دخالــت نکرد

از اندیشــههای صــدر اول اســتقبال کــرد و

و بــه درخواســت ایــتاهلل خوئــی ،مبنــی بــر

نــه روی خوشــی بــه صــدر دوم داد .شــاید او

حضــور در کمیتــه نــه نفــرهای کــه او بــرای اداره

رســالت خــود را نــه سیاسیشــدن ،بلکــه در

شــهرهای جنوبــی عــراق در انتفاضــه شــعبانیه

تقویــت بنیانهــای علمــی مدرســه خوئــی

بــه سرپرســتی ســیدمحمدتقی خوئــی تشــکیل

میدانســت و درگیرشــدن در امــور سیاســی را

داده بــودـ پاســخی نــداد .البتــه افــراد دیگــری

مانــع فعالیتهــای علمــیاش میدانســت.

نیــز ماننــد صــدر دوم و سیدحســین بحرالعلــوم

البتــه ایــن بــه معنــای فاصلهداشــتن او

نیــز عضویــت در ایــن کمیتــه را نپذیرفتنــد،

از آیــتاهلل خوئــی نبــود .بیتردیــد او عاشــق

امــا دالیــل آنهــا مختلــف بــود.
صــدر اعتقــادی بــه نقــش
ایــن کمیتــه اعتقــادی نداشــت
و ســیدمحمدتقی خوئــی را
همــهکاره آن میدانســت.
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امــا خرســان بنــا بــه اعتقــادات
شــخصیاش آن را نپدیرفــت
حتــی حیــا و عالقــه عاطفـیاش
بــه آیـتاهلل خوئــی نیــز موجــب
همــکاری بــا آن کمیتــه نگردید.
در واقــع خرســان مدافــع
اصــول اولیــه مدرســه آیــتاهلل
خوئــی بــود و ضرورتــی مثــل
انتفاضــه نمیتوانســت او را بــه

اســتاد خویــش بــود و همــواره او
آیــتاهّلل خرســان در پــی طــرح
مرجعیــت خویــش نبــود و
عالقــهای هــم بــه آن نداشــت.
نــه کمتــر از دیگــر شــا گردان
ایــن مدرســه بــود و نــه فــردی
ناشــناخته بــود .او بــدون اینکــه
تالشــی در اینبــاره کنــد تنهــا
وقتــش را مصــروف تحقیقــات
بزرگــی بهویــژه در عرصــه شــرح
حــال نویســی ،نســب شناســی
و علــم حدیــث کــرد کــه امــروزه
جهــان تشــیع بــه آن مفتخــر
اســت .بیتردیــد ،او از مبانــی و
آرای سیاســی اســتادش بهخوبــی
آ گاه بــود ،امــا از مناقشــه یــا
تأییــدی در اینبــاره نداشــتند.

را پــدر علمــی خــود میدانســت
و بــه امــر او نیــز کتــاب «علــی
امــام البــرره» شــرح کــرد و بــا
دســت خویــش دعــای جــوش
کبیــر را بــر کفنــش نگاشــت
تــا بدینگونــه ارادت خــود
بــه او را در واپســین دیــدارش
کامــل نمایــد.
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بــا ایــن همــه،

مداخالت هر از گاه اســتادش در
امــور سیاســی را نمیپذیرفــت.
در ورای چنیــن رویــهای نیــز
آیت ّ
اللــه خرســان در پــی طــرح
مرجعیــت خویــش نبــود و

سیاســت بکشــاند .ایــن نشــان

عالقــهای هــم بــه آن نداشــت.

مــیداد کــه آیــتاهلل خرســان

نــه کمتــر از دیگــر شــاگردان

رســالتی بــرای حوزویــان در ورود بــه سیاســت

ایــن مدرســه بــود و نــه فــردی ناشــناخته بــود.

نمیدیــد و زیســتن در فضــای علمــی نجــف

او بــدون اینکــه تالشــی در اینبــاره کنــد

را بــر هــر امــری ترجیــح مــیداد .بــا اینکــه

تنهــا وقتــش را مصــروف تحقیقــات بزرگــی

او در پــر هیاهوتریــن ادوار سیاســی عــراق

بهویــژه در عرصــه شــرح حــال نویســی ،نســب

مبانــی و آرای سیاســی اســتادش بهخوبــی آگاه

انتفاضــه شــعبانیه رخ داد -در امــور سیاســی

بــود ،امــا از مناقشــه یــا تأییــدی در اینبــاره

دخالــت مــی کــرد ،امــا بــه محــض ظهــور

نداشــتند .شــاگردان ایــن مدرســه در دو امــر

کوچکتریــن نشــانههای افــول آن ضــرورت،
مجـ ً
ـددا بــه همــان اتجــاه عــام بــاز میگشــت

یعنــی والیــت عامــه فقیهــان و نیــز وجــوب

و مقاومــت غیــر فعــال را بــر میگزیــد .شــاید

جهــاد ابتدایــی در عصــر غیبــت حاشــیه زدنــد و
بعضـ ً
ـا نیــز بــا نظــرات اســتاد خویــش مخالفــت

بتــوان گفــت اغلــب شــاگردان ایــن مدرســه نیز
بــر همــان ســنت اســتاد خویــش باقــی مانــده و

کردنــد ،امــا او نســبت بــه ایــن دو موضــوع

بــه نــدرت از رویــه او عــدول کردنــد .بــی تردیــد،

مهــم واکنشــی نــداد و در هیــچ اثــری بــه آنهــا

در میــان آنــان ،آیــتاهلل خرســان از معــدود

اشــاره نکــرد .آنچــه بــرای او اهمیــت داشــت

شــاگردان اوســت کــه بیــش از همــه بــه اتجــاه

حراســت از مبانــی مدرســه خوئــی بــود کــه در

عــام ایــن مدرســه پایبنــد مانــد و حتــی در

تحقیقــات ارزشمنــدش هویــدا میشــد.

ضرورتهــای پیــش آمــده ـ مثــل دعــوت از او

مهــم در اندیشــه سیاســی آیــتاهلل خوئــی،

در کمیتــه نــه نفــره ـ در امــور سیاســی دخالــت

نتیجهگیری

مــروری برآنچــه گذشــت ،روشــن شــد کــه

نکــرد و تمــام وقــت بــه تقویــت بینانهــای
علمــی ایــن مدرســه پرداخــت.

آیــتاهلل خوئــی ـ بنــا بــه تجــارب تاریخــی و
نیــز مبانــی فقهــی خــود ـ ســنت و رویــهای
در تعامــل بــا سیاســت برگزیــد کــه همچنــان
بــر حــوزه نجــف حاکــم اســت .ایــن ســنت کــه
اتجاهــی عــام دارد میکوشــد کلیــت حــوزه را
از سیاســت دور و مانــع فعالیــت گروههــای
انقالبــی در حــوزه نجــف شــود .البتــه ایــن بــه
معنــای عــدم وجــود نگرشهــا و اقدامــات
انقالبــی در ایــن حــوزه نیســت؛ چــرا صــدر اول
و صــدر دوم ،هــر یــک توانســتند بــر سرنوشــت
سیاســی بخشــی از روحانیــت نجــف تأثیــر
نهنــد ،امــا آنــان هرگــز نتوانســتند کلیــت آن
حــوزه را ـ کــه در اختیــار مدرســه خوئــی بــود ـ
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115

116

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

تفصیلـی بـا پایـگاه مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی۱۶ ،

 .16الخوئـی محمدتقـی ،مبانـی فـی شـرح العـروة

مـرداد .۱۳۹۷

الوثقـى ،کتـاب النـکاح ،الشـهید محمدتقـی الخوئـی،

 .4همـو ،انتفاضه شـعبانیه ،تهران :مرکز اسـناد انقالب

ربیع االول [۱۴۰۲دی  ،]۱۳۶۰ج( ،۱ج مسلسـل ،)۳۳

اسلامی ،چاپ اول.1391 ،

ص.۲۴۷-۲۴۶

 .5میـرزا جواد التبریزی ،صـراط النجاه الیه الله الخوئی

 .17الخوئـی السـیدمحمدتقی ،مبانی فی شـرح العروة

مـع تعلیقـه و ملحـق الیـه اللـه العظمـی التبریـزی ،ج،1

الوثقى ،کتاب النـکاح ،دی  ،۱۳۶۰ج.۱

قم :نشـر سـلمان فارسی1416هـ.

 .18دالیـل مخالفـت آیتاللـه خوئـی بـا والیـت فقیـه،

 .6همـو ،منهـاج الصالحیـن ،ج ،۱قـم :نشـر مدیـن،

پرسـمان دانشـجوئی :اندیشه سیاسـی ،نهاد نمایندگی

.1384

مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاهها ،معاونـت آموزشـی

 .7خرسـان ،سـیدمحمد مهدی ،علی امام البرره ،چاپ

و پژوهشـی اسـتادان دروس معـارف اسلامی ۵ ،مـرداد

اول ،بیروت :دار الهادی2003 ،م.

.۱۳۹۵

 .8سیدسـعید خلخالـی ،آیتاللـه خوئـی از نـوادر علمـا

 .19رخشـاد ،محمدحسـین ،در محضـر آیتاللـه

در تاریـخ تشـیع بـود ،بـه نقـل از http://shafaqna.com :

العظمـی بهجـت ،قـم :انتشـارات موسسـه فرهنگـی
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سـماء ،چـاپ ششـم ،جلـد دوم.1386 ،

 .9السیدابوالقاسـم الخوئی  ،موسـوعه االمـام الخوئی؛

 .20رضیشـهابی ،محمدجواد ،مبانی فی شـرح العروة

التنقیـح فـی شـرح المکاسـب ،ج  ،37قـم :موسسـه

الوثقـى ،کتـاب النـکاح ،الشـهید محمدتقـی الخوئـی،

احیـاء آثـار االمـام الخوئـی.2005 ،

ربیع االول [۱۴۰۲دی  ،]۱۳۶۰ج( ،۱ج مسلسـل .)۳۳

 .10همـو ،مصبـاح الفقاهـة ،تقریر ابحاث بـه قلم محمد

اعـداد محمدجـواد رضـی شـهابی و عبدالواحـد نجـار،

علی توحیدی ،قـم۱۳۶۸ ،ش ،ج ۵ص.۵۲

چـاپ اول ۱۴۱۱ق.

 .11همـو ،البیان فی تفسـیرالقرآن ،قم :مؤسسـه احیاء

 .21سـروش محالتی ،محمد ،درس خارج فقه« ،قلمرو

آثار االمـام الخوئی 1430ق.

اعتبـار حکـم حاکـم ،نگاهی بـه نظرات برخـی از فقهای

 .12همـو ،بیانیـه دوم آیتاللـه العظمـی الخوئـی در
ُ
شـعبانیه 21 ،شـعبان 1411هــ.
انتفاضـه

معاصـر به والیت فقیه» قم؛ مدرسـه آیتاللـه گلپایگانی،
مورخ .1392/12/14

 .13همـو ،مصبـاح الفقاهـه ،تقریر ابحاث بـه قلم محمد

 .22السیسـتانی سـیدعلی ،منهاج الصالحین ،مسـئله

علی توحیـدی ،قم.۱۳۶8 ،

 ،۲۵ج ،۱ص۱۵؛ تعلیقـات علـی العـروة الوثقـی،

 .14همـو ،معجـم رجال الحدیـث ،ج ،5قم:دفتر آیهالله

التقلیـد ،مسـئلة  ،۵۱ج ۱ص ،۲۱طبـع دوم ،قـم،

العظمی الخوئی۱۴۰۹ ،ق.

۱۴۲۵ق۱۳۸۳ ،ش.

 .15خوئی سیدموسـی ،ناگفتههایـی از زندگی آیتالله

 .23الطباطبایـی الحکیم ،السیدمحمدسـعید ،مصباح

العظمـی خوئـی ،بـه نقـل سـایت مباحثـات ۱۸ ،مـرداد

المنهـاج ،االجتهـاد و التقلیـد ،قـم :المطبعـه جاویـد،

.۱۳۹۴

الطبعـه االولـی 1994م.
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خوئـی ،بـا تعلیقـات و ملحقـات میـرزا جـواد تبریـزی،

 .36همـو ،مصطفـی الدیـن القیـم ،نجـف :موسسـه

جمـع آوری  ،قـم ،دفتـر نشـر برگزیـده ،چـاپ اول در

االنـوار2010 ،م.

ایـران ،جمـادی االولـی ۱۴۱۶ق.

 .37همـو ،منهـاج الصالحیـن ،نجـف :موسسـه االنوار،

 .25علیدوسـت ،ابوالقاسـم  ،مهرنامـه ،شـماره ،12

2014م.

خـرداد 1386ش.

 .38همـو ،الـی المجاهدیـن مـن قـوی االمـن العراقیه و

 .26همـو ،روششناسـی فقهـی مکتـب قـم و نجـف،

الحشـد الشـعبی ،نجف :موسسـه االنـوار2015 ،م.

12بهمـن  ،1396بـه نقـل از.http://mobahesat.ir :

 .39وحیـد خراسـانی حسـین ،منهـاج الصالحیـن

 .27الغـروی ،المیرزاعلـی ،التنقیـح فـی شـرح العـروة

(العبـادات) ،ج ۲ص ،۳۸۳تعلیقـه .۷۳۰.بـه نقـل از

الوثقـی ،التقلیـد ،تقریـر الشـهید المیرزا علـی الغروی ،

.http://wahidkhorasani.com

ج ۱ص  .۳۶۳-۳۵۵تاریـخ کتابـت ۲۲ :جمـادی الثانی

 .40یعقوبـی ،شـیخ محمـد ،جهـاد و اجتهـاد ،ترجمـه

۱۳۸۵ق ۲۶[ ،مهـر .]۱۳۴۴

عبدالوهـاب فراتـی ،قـم :انتشـارات عاشـورا.1399 ،

 .28الغریفـی ،محمدرضـا  ،منهـج اإلمـام الموسـوی
الخوئـی فـی القیـادة والتفکیر ،به نقـل از سـایت http://
./www.alkhoei.net/ar

 .29فریادگـر ،توحیـد نگاهـی :بـه زندگـی عـارف کامل
حضـرت آیتاللهالعظمـی بهجـت ،قـم :انتشـارات
انصـاری.1385 ،
 .30فضـل اللـه ،سـیدمحمد حسـین ،کتـاب الجهـاد،
ّ
تقریـر ابحـاث بـه قلـم سـیدعلی فضـل اللـه ،شـعبان
۱۴۱۶ق ،بیـروت ،دارالملاک۱۴۱۸ ،ق۱۹۹۸ ،م.
 .31فلسـفی ،میرزاعلـی  ،بـه نقل از سـایت فرهیختگان
تمدن شـیعی.
 .32کدیور ،محسـن ،سیاسـت نامـه خراسـانی ،تهران:
نشـر کویر.1387 ،
 .33میرزاجـواد تبریـزی ،ارشـاد الطالـب فـی شـرح
المکاسـب ،قـم  :دارالصدیقـه الشـهیده ۱۴۳۰ ،ق.
 .34ناگفتههایـی از زندگـی آیتاللـه العظمـی خوئـی،
مهندس سیدموسـی خوئی ،به نقل از سـایت مباحثات،
 18مرداد .1394

پی نوشت:

 . 1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 . 2محمـد رضـا الغریفـی ،منهـج اإلمـام الموسـوی
الخوئـی فـی القیـادة والتفکیـر.
 . 3ابوالقاسـم علیدوسـت ،روش شناسـی فقهـی مکتب
قـم و نجف،
 .4بیانیـه دوم آیـت اللـه العظمـی الخوئـی در انتفاضـه
شـعبانیه 21 ،شـعبان 1411ه.
 .5ناگفتـه هایـی از زندگـی آیـت اللـه العظمـی خوئـی،
مهنـدس سـید موسـی خوئـی.
 .6صفاالدین تبرائیان ،انتفاضه شعبانیه،ص.245
 . 7سیدموسـی خوئـی ،ناگفتـه هایی از زندگـی آیت الله
العظمی خوئـی ۱۸، ،مرداد .۱۳۹۴
 .8همان.
 .9صفاءالدیـن تبرائیـان ،پاسـخ بـه شـبهات تاریخـی
پیرامـون آیتالله سیدابوالقاسـم خوئـی ،در گفتوگوی
تفصیلـی بـا پایـگاه مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی۱۶ ،
مـرداد .۱۳۹۷
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فـی اجوبـة االسـتفتائات ،سـید ابوالقاسـم موسـوی

موسسـه االنـوار2011 ،م.
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 .24عاصـی عاملی ،موسـی مفیدالدین ،صـراط النجاه

 .35النجفـی ،بشـیر حسـین ،مرقـاه االصـول ،نجـف:
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

 .10سیدموسی خوئی ،پیشین.
 .11سیدسـعید خلخالـی ،آیتالله خوئـی از نوادر علما
در تاریـخ تشـیع بـود ،بـه نقـل از http://shafaqna.com :

مـورخ چهارشـنبه 06 ,دی 1391
 .12میرزاعلـی فلسـفی ،بـه نقـل از سـایت فرهیختـگان
تمدن شـیعی.
 .13ابوالقاسم علیدوست ،مهرنامه ،ص.221
 .14سروش محالتی ،محمد ،مورخ .1392/12/14
 .15محمدرضا انصاری قمی ،العقد النضید.ص.297
 . 16شیخ حسن بشیر نجفی ،مرقاه االصول ،ص.238

ص .۱۳۹
 .32شـیخ بشـیر حسـین نجفـی ،مصطفـی الدیـن
القیـم،ص .154
 .33بشـیر حسـین نجفـی ،منهـاج الصالحیـن،ج۱
ص ،۵۳۶مسـئله .۲
 . 34شـیخ حسـین بشـیر نجفـی ،الـی المجاهدیـن من
قـوی االمـن العراقیـه و الحشـد الشـعبی ،ص.59
 . 35همان ،ص .64
 .36حسـین وحیـد خراسـانی ،منهـاج الصالحیـن
(العبـادات) ،ج ۲ص ،۳۸۳تعلیقـه .۷۳۰.بـه نقـل از

 .17همان ،مسئله  ،۲۵ج ۱ص.۲۱

.http://wahidkhorasani.com

 .18شـیخ حسـین بشـیر نجفـی ،الـی المجاهدیـن من

 . 37سـید محمد سـعید حکیم ،منهاج الصالحین ،سـه

قـوی االمـن العراقیـه و الحشـد الشـعبی،ص .48
 .19السـید محمد سـعید الطباطبایـی الحکیم ،مصباح
المنهاج ،االجتهـاد و التقلید ،ص.207-195
 .20عیون االخبار ،ج .37 ،2
 .21میـرزا جـواد تبریـزی ،ارشـاد الطالـب فـی شـرح
المکاسـب ،ص.31
 .22همان ،ص.41
 .23همان.
 .24صـراط النجـاه الیـه الله الخوئی مـع تعلیقه و ملحق
الیـه الله العظمـی التبریزی ،ج ۱ص.۱۰
 .25فریادگر توحید نگاهی ،ص .180
 .26محمدحسـین رخشاد ،در محضر آیت الله العظمی
بهجت ،ص .163
 .27حامد اسلام جو ،پرسشهای شـما و پاسخهای آیت
الله العظمی بهجت،ص .65
 .28همان ،ص.72
 .29همان ،ص.73
 .30میـرزا جـواد تبریـزی ،منهـاج الصالحیـن ،ج،۱
ص .۳۷۵ -۳۷۶
 .31سـید محمـد حسـین فضـل اللـه ،کتـاب الجهـاد،

جلـد ،طبـع اول۱۹۹۶ ،م [۱۳۷۵ش] .ایشـان با اینکه
بـر تکملـة المنهـاج تعلیقـه زده ،امـا جلـد اول کـه کتاب
عبادات اسـت بدون کتاب جهاد به پایان رسـیده اسـت.
 . 38محمـد اسـحاق فیـاض ،منهـاج الصالحیـن ،سـه
جلـدی .ایشـان با اینکـه بر تکملـة المنهـاج تعلیقه زده
امـا بـه کتـاب جهـاد نپرداخته اسـت.
 . 39سـیدعلی سیسـتانی ،منهـاج الصالحیـن ،تاریـخ
چـاپ اول۱۴۱۴ :ق [۱۳۷۲ش] ،چـاپ چهاردهـم:
۱۴۲۹ق۲۰۰۸ ،م .تعلیقـات ایشـان علاوه بـر جهـاد بر
تکملـة المنهـاج نیـز منتشـر نشـده اسـت.
« .40فتحصـل ممـا ذکرنا [فی ثبوت الوالیـة للمجتهد]،
ان االدلـة غیروافیة واالجماع مخـدوش ،والدلیل العقلی
ُ َ
ناقـش فیـه بمـا ذکـر وغیرماذکـرّ ،
والبـد للمثبـت مـن
ی
َّ
دفـع جمیـع الشـبهات ،وانـی لـه ذلـک ،ولعـل ألجـل
دقـة الموقـف قـال المحقق النائینی [فی رسـالة وسـیلة
النجـاة فـی صلـوة الجمعـة] والمحقـق [محمد حسـین
الغـروی] االصفهانـی [المشـهور بالکمبانـی فی رسـالته
ایضـا] :فیـه تزلـزل عظیـم ».کتـاب االجتهـاد والتقلیـد
واالحتیـاط ،تقریـرا البحـاث السـید علـی الحسـینی
السیسـتانی ،بقلـم السـید محمـد علـی الربانی ،نسـخة
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صفحـه ای حاصـل تدریـس دوره سـوم خـارج اصـول
ایشـان در سـال ۱۴۰۷ق اسـت.
ص۱۵؛ تعلیقـات علـی العـروة الوثقی ،التقلید ،مسـئلة
 ،۵۱ج ۱ص ،۲۱طبـع دوم ،قـم۱۴۲۵ ،ق۱۳۸۳ ،ش.
 .42محمـد یعقوبـی ،جهـاد و اجتهـاد ،ترجمـه
عبدالوهـاب فراتـی ،ص.72
 .43ســیدمحمدمهدی خرســان ،علــی امــام
ا لبــرره  ،ص .1 3 9
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 .41سیسـتانی ،منهـاج الصالحیـن ،مسـئله  ،۲۵ج،۱

شماره یازدهم

اولیـة محـدودة التـداول۱۴۳۵ :ق .ایـن کتـاب ۴۹۰

121

شماره یازدهم

تابستان 1399

