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امللخّص التنفيذي
ْبــاري يف إيــران بوصفــه أقــوى
تتنــاول هــذه الدراســة الت َّيــار األَخ
ّ
الت َّيــارات الدينيــة ذات التأثــر يف املشــهد الحــوزوي العــام ،ومــا يتبعــه
مــن انعكاسـ ٍ
ـات عــى الساســة والسياســة ،وتح ّولــه مــن مج ـ ّرد مدرس ـ ٍة
فقهيــة إىل ت ّيــا ٍر عــا ّم ،أقــرب إىل اآليديولوجيــا .كــا تســعى الدراســة إىل
ين مــا بعــد
تحديــد َمواطــن الخــاف بــن األخباريــن وال ِّنظــام اإليـرا ّ
الثــورة ،وكذلــك محاولــة َف ْهــم موازيــن القــوى يف البيئــة الشــيعية األ ّم.
تتنــاول هــذه الدراســة عــدة محــاور ،املحــور األول هــو التعريــف
ـيعي ينتســب إىل األخبــار ،أي الروايــات
بالت ّيــار األخبــاري ،وهــو ت ّيــا ٌر شـ ٌّ
الــواردة عــن أمئــة آل البيــت ،فاألخبــار عندهــم ح َّجــة ال يجــوز
مخالفتهــا أو التعامــل معهــا وِفــق املنظومــة القواعديــة لالســتنباط
ـا ُسـ ّن َّي املنشــأ و ِمــن ثَـ ّـم
املتمثِّلــة يف أصــول الفقــه ،الــذي يعتربونــه علـ ً
ـج رجـ ِ
ـال الحديــث األخباريــن طريق ـ َة
ـر منهـ ُ
يجــب مخالفتــه .ويُفـ ِّ ُ
ـص ،فتصنيــف الكتــب الحديثيــة ينحــر
الت َّيــا ِر يف التعاطــي مــع النـ ّ
يف انتخــاب الصحيــح مــن وجهــة نظــر املُص ِّنــف ،وليــس مجــرد حشــد
كل أو معظــم الروايــات الصحيحــة -ســندً ا -يف البــاب ملرحلــ ٍة تاليــ ٍة
خاص ـ ٍة بعمليــة الصناعــة الفقهيــة ،ومنحــر ٍة عــى الفقيــه العــارف
ّ
بالقواعــد واألُصــول.
أمــا املحــور الثــاين فهــو أبعــاد التاميــز بــن الت َّيــار األخبــاري
ٍ
خالفــات
واألصــويل ،حيــث أ َّدى عــدد مــن االختالفــات الدينيــة إىل
سياســي ٍة يف مــا بعــد بــن األخباريــن ومنظّــري الثــورة يف إيــران،
وجعلتهــم عرضــة لل ُمالحقــة الفكريــة الدامئــة ،رغــم خفوتهــم
وكمونهــم عــى هامــش الحيــاة املذهبيــة يف اآلونــة األخــرة ،نتيجــة
التشــويه املُمنهــج الــذي تعرضــوا لــه .وأهـ ّـم األُصــول التــي اختلــف فيهــا
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الفريقــان هــي :نبــذ علــم األصــول ،ومــن أهـ ّـم أســباب التاميــز بــن
يك
ـدي والحــر ّ
ـاري والت َّيــار األصــويل عمو ًمــا بشـقَّيه التقليـ ّ
الت َّيــار األخبـ ّ
أن الت َّيــار األخبــاري نبــذ علــم أصــول الفقــه بر ّمتــه ،حتــى بعــد تكييفــه
ِو ْفقًــا ألصــول املذهــب الجعفــري ،ذلــك أنّــه ِ -و ْفقًــا لألخباريــن-
مســت َمدٌّ مــن املنظومــة العلميــة الســ ِّنية .وهنــاك مركزيــة الروايــات:
ــب األســرابادي إىل أمئــة الشــيعة األوائــل الذيــن ز َعــم انتســا َبهم
نس َ
َ
إىل الت ّيــار األخبــاري ،كالصدوقــن والكلينــي وغريهــم ،اعتقا َدهــم أنــه
«ال مــدرك لألحــكام الرشعيــة النظريــة فرعيــة كانــت أو أصليــة إال
أحاديــث العــرة الطاهــرة» ،أي ال القــرآن وال العقــل ،إمنــا الروايــة
فقــط .ومه َّمــة الفقيــه :وهــي االقتصــار عــى نقــل رأي املعصــوم دون
التد ّخــل برأيــه .وضــد العقالنيــة :ينظــر األصوليــون إىل األخباريــن
يف الــدرس الحــوزوي املعــارص عــى أنّهــم ت َّيــار مصــادم للعقــل ،وضــد
العقالنيــة ،وهــذه هــي الصورة الشــائعة لألخباريــة يف الدوائــر العلمية،
وترســخت هــذه الصــورة بالتشــويه العلمــي املمنهــج الــذي تعرضــت لــه
ّ
املدرســة األخباريــة مــن فالســفة و ُمنظّــري الخـ ّ
ـط الــواليئ يف إي ـران
املعــارصة عــى وجــه التحديــد.
وتناولــت الدراســة يف املحــور الثالــث األخباريــون وإيـران املعــارصة..
خــاف بــن املدرســة األخباريــة وإيــران
الخــاف العميــق ،هنــاك
ٌ
املعــارصة ال يقـ ّـل يف عمقــه عــن الخــاف التاريخــي األخباري-األصويل،
بــل ميكــن القــول إنّ الخــاف التاريخــي كاد أن يتــاىش لــوال أنّــه تـ ّـم
إذكاؤه مــن ِقبــل الفالســفة اإليران ّيــن املعارصيــن مــن املنتمــن إىل
ّ
وأهــم أســباب الخــاف بــن الجانبــن ،األخباريــن
الخــط الــواليئ.
ّ
والت َّيــار الــواليئ ،التــي تســببت يف املخاصمــة بينهــا لدرجــة اتهــام
الت َّيــار األخبــاري بالعاملــة لجهـ ٍ
ـات أجنبيــة ،هــي مــا اعتــره الوالئيــون
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رض ًبــا يف أُســس و ُهويــة الدولــة اإليرانيــة املعــارصة مــا بعــد 1979م،
مــن ِقبــل األخباريــن الذيــن ينبــذون التوليفــة العرفانيــة الفلســفية
والكالميــة ،يف حــن أنّ الدولــة اإليرانيــة املعــارصة اعتمــدت مدرســة
الحكمــة املتعاليــة ُهويـ ًة لهــا .كــا تناولــت الدراســة يف املحــور الرابــع
األخبار ُّيــون والنظريــة السياســية ،حيــث مل تكــن عالقــة األخباريــن
بالســلطة السياســية الشــيعية يف إيــران ســواء أكانــت الصفويــة ،أو
الخمينيــة املعــارصة ،ج ّيــدة ،بــل كانــت يف الغالــب األعــم متوتــر ًة
ألســباب دينيــ ٍة انســحبت عــى السياســ ّية .ولفهــم طبيعــة الــراع
ٍ
بــن النظــام اإليــراين الحــايل ،والتيــار األخبــاري ،ناقشــت الدراســة
بالتفصيــل طبيعــة الــراع التاريخــي بينهــا :األخبار ّيــون والدولــة
الصفويــة ،واألخباريّــون وواليــة الفقيــه.
ويف املحــور الخامــس واألخــر تناولــت الدراســة :األخبار ّيــون بــن
الكمــون واالندثــار ،فبالرغــم مــن ظــ ّن بعــض الباحثــن أنّ التيــار
ـت أو تالشــت مناهجــه وأطروحاتــه اليــومّ ،إل أنّــه ال
األخبــاري قــد خ َفـ َ
ي ـزال موجــو ًدا ،وإن كانــت الغلبــة يف العمــوم للتيــار األصــويل بشــقيه
ـدي –الــذي يتشــارك مــع األخباريــن يف دعــم خـ ّ
ـط االنتظــار،-
التقليـ ّ
والحــريكّ ،لكــن الــروح واملؤلفــات والتصنيفــات واألنفــاس األخباريــة
تــري يف أحشــاء الحــوزة العلم ّيــة مبختلــف توجهاتهــا.
والثبــات ذلــك اســتخدم أحــد املفكريــن منهــج االستنســاخ التاريخــي،
ومنهــج التجريــد التاريخــي .وبنــا ًء عــى هذيــن املنهجــن فــإنّ العقــل
ـرون ،كــا حصــل
األخبــاري قــد يحملــه أصول ّيــون ومحدّ ثــون ومفـ ّ
يف بعــض الظــروف التاريخيــة ،وميكــن اليــوم أن تكــون هنــاك نزع ـ ٌة
أخباري ـ ٌة يف جوانيــة املدرســة األصوليــة العقليــة الســائدة.
خلصــت الدراســة إىل أنّ الدولــة اإليرانيــة تعتــر األخباريــن خطـ ًرا
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عليهــا ،ليــس بســبب أدبياتهــم الثوريــة غــر املوجــودة ،بــل بســبب
الـراع عــى متثيــل املذهــب وتحديــد رضوراتــه والتــي يعمــل التيــار
بقــو ٍة عــى تشــكيلِ الوعــي العــام الشــيعي يف هــذه املســاحة .وقــد تسـ ّبب
التيــار األخبــاري يف التأثــر عــى الســاحة الفقهيــة والشــيعية ،وأفــرز
مــن تحــت عباءتــه عــد ًدا مــن التيــارات املناوئــة للنظــام ،وهــذا يف
حــدِّ ذاتــه م ّثــل مصــدر إزعــا ٍج للنظــام الــذي يريــد أن يحتكــر الديــن
كاحتــكاره للســلطة ،ألنّهــا ال ينفــكان يف الق ـراءة الوالئيــة.
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املقدمة

ـاري يف إيـران مــن أقــوى الت َّيــارات الدينيــة ذات التأثــر
يُعتــر الت َّيــار األَخْبـ ّ
يف املشــهد الحــوزوي العــام ،ومــا يتبعــه مــن انعكاســات عــى الساســة والسياســة،
ذلــك أنّ الت ّيــار اســتطاع أنْ يتح ـ ّول مــن مج ـ ّرد مدرســة فقهيــة لهــا أصولهــا،
وضوابطهــا يف فهــم النصــوص ،والصناعــة الفقهيــة ،إىل ت ّيــا ٍر عــا ّم ،أقــرب إىل
ـرج مــن ضوابــط ومحدوديــة املدرســية والهرميــة إىل مرحلة
اآليديولوجيــا ،فخـ َ
الشــيوع والعمــوم ،حتــى انســحب تأثــره عــى جــل الت َّيــارات واملــدارس األخــرى
ن كل مقوالتــه.
حتــى ولــو مل تتـ َّ
رمبــا ســاهم يف إعــادة النظــر لهــذه املدرســة األخباريــة تلــك الرضبــات التــي
تعرضــت لهــا بعــد الثــورة اإليرانيــة 1979م ،واختفــاء مشــايخها ومنظّريهــا
مــن الســاحة الدينيــة واإلعالميــة ،أو كمونهــم ،لصالــح ُمنظّــري الثــورة والنخبة
الدينيــة الجديــدة .كذلــك فــإنَّ الت َّيــار اســتوىل عــى الســاحة الدينيــة الشــيعية
ألكــر مــن مئ َتــي عــام بعــد تأسيســه عــى يــد األســرابادي ،قبــل كمونــه بســبب
الس ـلْطة السياســية لتقويــة الت َّيــار
عوامــل متشــابكة ،بعضهــا خارجـ ّـي كتد ّخــل ُّ
ي كجمــود الت َّيــار عنــد الزمن
يل عــى حســاب األخباريــن ،وبعضهــا داخـ ّ
األصــو ّ
الــروايئ دون إدراك عميــق للواقــع الدينــي واالجتامعــي ،فبــدا كأنّــه عاجــز عــن
إيجــاد الحلــول الفقاهيــة والفتوويــة لعمــوم النــاس ،وهنــا جــاء دور الت َّيــار
را مــع حاجــات النــاس .فهــذا
األصــويل الــذي تبنــى االجتهــاد وتجــاوب كثــ ً
الواقــع التاريخــي يف الحــوزة واملشــهد الدينــي مل يكُــن ليمـ ّر دون عــودة الت َّيــار
أو أفــكاره يف التفاعــات الداخليــة بالحــوزة.
والت َّيــار إن يبــدُ يف األدبيــات الشــيعية املعــارصة خاف ًتــا وغــر مؤثــر ،فــإنّ
املتابــع بدقــة ألفــكاره وفاعليتهــا يف الســاحة الشــيعية عمو ًمــا ،واإليرانيــة
خصوصــا (كــر ّد فعــل عــى اآليديولوجيــا) ،يُــدرك فاعليــة الت َّيــار يف الجامعــة
ً
والســيايس ،لكــ ْن ُيكــن القــول إنــه كتيــار
الشــيعية عــى املســتوى الفقاهــي
ّ
مــدريس كامــن بســبب مــا تعــرض لــه مــن اشــتباك عنيــف بعيــد الثــورة
ّ
اإليرانيــة 1979م ،لدرجــة اتهامــه بالعامل ـ ِة والنشــأة غــر الســوية مــن أحــد
أكــر منظّــري الت َّيــار الــواليئ ،مرتــى مطهــري ،وهــذا االتهــام واالشــتباك
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الــذي تــواىل عــى األخباريــة بعــد الثــورة يـ ّ
ـدل يف ذاتــه عــى فاعليــة الت َّيــار
يف الحــوزة ،والخشــية مــن عودتــه بقـ َّوة ،أو منافســة الت َّيــار الــذي يهيمــن اآلن
عــى الســاحة الحوزويــة ،إذ ال ُيكــن االشــتباك مــع ت َّيــار مندثــر.
ونســعى يف هــذه الورقــة لتحديــد َمواطــن الخــاف بــن األخباريــن وال ِّنظــام
ين مــا بعــد الثــورة ،وكذلــك محاولــة َف ْهــم موازيــن القــوى يف البيئــة
اإلي ـرا ّ
الشــيعية األ ّم ،فالت َّيــار األخبــاري يعترب نفســه الت َّيــار األصيل يف الحوزة الشــيعية
محــل النشــأة واالنتشــار
ّ
عمو ًمــا ،واإليرانيــة عــى وجــه الخصــوص ،حيــث
والتمــدّ د ،يف حــن أنّ الت ّيــار الــواليئ يعتــر نفســه يف املقابــل املتحــدث باســم
املذهــب ،وأنّــه االمتــداد الطبيعــي لخـ ّ
ـط األمئــة املعصومــن ،يف حــن مثــة ت َّيــار
ـوزوي ثالــث يحــاول البقــاء يف الــدرس الحــوزوي دون
ـاري حـ
ّ
ـدي انتظـ ّ
تقليـ ّ
االشــتباك يف املســائل الدينية-السياســية مــع هذيــن الت َّياريــن ،ومــن هنــا نشــأ مــا
ـراع عــى املذهــب واملعتمــد فيــه.
ـاه البعــض بالـراع عــى اإلســام ،أو الـ ِّ
سـ ّ
ونتناول هذه الدراسة من خالل املحاور التالية:
أ ّو ًل :مدخل ..التعريف بالت ّيار األخباري
ـيعي ينتســب إىل األخبــار( ،)1أي الروايــات الــواردة عــن أمئــة
األخباريــون ت ّيــار شـ ّ
آل البيــت ،فاألخبــار عندهــم ح َّجــة ال يجــوز مخالفتهــا أو التعامــل معهــا وفــق
ـا
املنظومــة القواعديــة لالســتنباط املتمثلــة يف أصــول الفقــه ،الــذي يعتربونــه علـ ً
ُسـ ّن َّي املنشــأ و ِمــن ث َـ ّم يجــب مخالفتــه ،إذ إ ّن مخالفــة العا َّمــة مــن الحجــج عنــد
بعضهــم ،ومــن املر ّجحــات عنــد اآلخريــن(.)2
ـج رجــا ِل الحديــث األخباريــن طريق ـ َة الت َّيــا ِر يف
عــى ّ
ـر منهـ ُ
أي حــال ،يُفـ ِّ ُ
ـص ،فتصنيــف الكتــب الحديثيــة ينحــر يف انتخــاب الصحيــح
التعاطــي مــع النـ ّ
مــن وجهــة نظــر املُص ِّنــف ،وليــس مجــرد حشــد كل أو معظــم الروايــات الصحيحــة
خاصـ ٍة بعمليــة الصناعــة الفقهيــة ،ومنحــر ٍة عىل
ســن ًدا -يف البــاب ملرحلـ ٍة تاليـ ٍة ّالفقيــه العــارف بالقواعــد واألُصــول.
ويف حــن يعــزو بعــض الباحثــن نشــأة الت َّيــار األخبــاري إىل الشــيخ محمــد
األســرابادي (ت1033 :هـــ1624/م) ،إالّ أ ّن الشــيخ األســرابادي نفســه يعــزو
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األخباريــة إىل الت َّيــار الســائد يف عــر مــا قبــل الغيبــة ،وعــر الغيبــة الصغــرى،
وينســب أمئــة كبــا ًرا إىل هــذا النهــج( ،)3كالشــيخني الصدوقــن :الشــيخ الصــدوق،
ووالــد الشــيخ الصــدوق ،ومحمــد بــن يعقــوب الكلينــي(.)4
ـي وغريهــم مــن رجــاالت الروايــة معدودون
ولــو سـلَّمنا بــأ ّن الصدوقــن والكلينـ ّ
يب للروايــات ّ
الفقهي
الدال عــى اجتهادهــم
مــن األخباريــة فــإ ّن منهجهــم االنتخــا ّ
ّ
ـن طريقتهــم يف التعامــل مــع النصــوص ،وأنهــم ال يحشــدون الروايــات ملجــرد
يبـ ّ
يل ،بــل يســوقونها
الحشــد ،أو ملرحلـ ٍة تاليــة هــي مــن صميــم عمــل الفقيــه األُصــو ّ
محــل الذكــر .ولكــن
معــر عــن مذهبهــم ورؤيتهــم للموضــع ّ
كاجتهــاد
فقهــي ِّ
ّ
محســن كديــور يعــرض عــى كــون ال ُكلَ ْينــي مــن األخباريــة؛ أل َّن الكُلينــي دعــا إىل
عــرض الروايــات عــى القــرآن الكريــم ،اتبا ًعــا ألمـ ٍر صــادر مــن آل البيــت ،وذلــك
ـا يزعمــه األخباريــون مــن ر ّد فهـ ِـم القــرآنِ إىل الروايــات،
عــى العكــس متا ًمــا ِمـ َّ
ال العكــس(.)5
لك ـ ْن قــد يُســتد َرك عــى ذلــك بــأ ّن األســرابادي عندمــا تجــاذب الكُلينــي مــع
يل فإنّ ــا قصــد التوافــق يف الكليــات واملنهــج العــا ّم ،ال التوافــق يف
الت َّيــار األصــو ّ
أيضــا.
يل ً
ّكل مســأل ٍة عــى حــدة ،كــا هــو الحــال مــع الت َّيــار األُصــو ّ
وحســب األســرابادي فــإ ّن األخباريــة أخباريتــان :واحــدة قدميــة ،فهمــت
عــن آل البيــت واملعصومــن ،وســارت عــى دربهــم ،حتــى ت ـ ّم االنقــاب عليهــا
وااللتفــاف عــى علومهــا وطرائــق تعاملهــا مــع النصــوص ،ث ـ ّم أخباريــة حديثــة
تعمــل عــى إحيــاء األخباريــة القدميــة لتُعيــد مركزيــة آل البيــت واملعصومــن،
ـوم اآللـ ِة التــي تعــوق األخــذ املبــارش عــن
السـ ّني والتأثــر بعلـ ِ
بعيـ ًدا عــن ال َّد َخــلِ ُّ
املعصــوم!
لكــن كيــف ت ـ ّم االنقــاب عــى األخباريــة القدميــة لتتح ـ ّول إىل كيــانٍ منبــوذ
أو خافــت عــى هامــش املذهــب ،بعــد أن كانــت هــي متنــه الرئيــي ،وقلبــه
النابــض ،واملمثــل األصيــل لــه بنظــر األســرابادي؟ تذهب شــميتكه وغريهــا إىل أ ّن
األســرابادي «فـ ّرق يف كتبــه بــن مذهــب متقدمــي اإلماميــة يف الــكالم وأصــول
الفقــه ومذهــب املتأخريــن .ففــي حــن كانــت أصــول االعتقــاد وأصــول الفقــه عند
املتقدمــن مأخــوذة بر ّمتهــا مــن أقــوال األمئــة املعصومــن ،ذهــب املتأخــرون إىل
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أ ّن االســتدالل العقــي معــدود مــن طــرق الوصــول إىل الحـ ّـق يف هذيــن العلمــن.
ويف رأيــه أ ّن هــذا التغيــر إمنــا وقــع تدريج ًّيــا يف القــرن الرابــع الهجري/العــارش
امليــادي ،حــن أخــذ محمــد بــن أحمــد اإلســكايف (ت ،)951/340 :وابــن أيب
عقيــل العــاين (ت نحــو )951/340 :باالســتدالل العقــي يف بحوثهــا الكالميــة
واألصوليــة عــى جهــة التَّ ِق َّيــة ،ثـ ّم جــاء الشــيخ املفيــد ومل ي ُكــن يعلــم أنهــا فعــا
ذلــك ت َ ِق َّيــة ،فاســتكرث مــن االســتدالل العقــي يف تصانيفــه الكالميــة واألصولية»(.)6
وهنــا بــدا رصاع حــول األصالــة ،فتُجوذبــت األصالـ ُة بــن الت َّيــارات الحوزويــة،
فرغــم أ ّن األخباريــن يعتــرون أنفســهم خـ ّط التشـ ُّيع األصيــل ،فــإ ّن األُصوليــن
يعتــرون األخباريــن ظاهــرة دخيلــة عــى املذهــب ،نشــأت مــع مقــوالت
األســرابادي ،وأنّــه ال صلــة بينهــم وبــن القدامــى ،ال يف مســتوى املقــوالت وال
يف مســتوى املنهــج.
وأطلــق األخباريــون مصطلحــات مثــل «عمــدة األخباريــن» ،و«رئيــس
األخباريــن» ،ونحــو ذلــك عــى العلــاء القدامــى كالصدوقــن وغريهــا( ،)7يف
باملؤسســن األوائــل.
محاولــة لتثبيــت أصالــة الت َّيــار وربطــه
ِّ
يل يف املقابــل نــزع أصالــة األخباريــن ،وأفــردوا مباحــث
وحــاول التيَّــار األصــو ّ
وســع دوائــر الهجــوم عليهــم
لتفنيــد مقوالتهــم يف الكتــب األصوليــة ،لكـ َّن الــذي َّ
يف العصــور املتأخــرة ويف إيــران «اإلســامية» هــو الشــيخ مرتــى مطهــري (أحد
ُمنظّــري الثــورة وتلميــذ للخمينــي) ،ويبــدو أ ّن هــذا الهجــوم العنيــف مــن مطهــري
محضــا ،بــل اعرتتــه أســباب سياســية ،واشــتباك
عــى األخباريــن مل ي ُكــن علم ًّيــا ً
حــول التمثيــل والوجــود والفاعليــة ،ورصاع عــى دوائــر التقليــد.
ويذهــب مطهــري إىل أ ّن الت َّيــار األخبــاري مل ي ُكــن موجــو ًدا كمدرس ـ ٍة علميــة
منضبطــة يف تاريــخ الحــوزة الشــيعية ،وأ ّن منظومــة األُصــول األخباريــة املمثلــة
يف عــدم ُح ّجيــة ظواهــر القــرآن ،وعــدم حجيــة الدليــل العقــي( ،)8وعــدم جــواز
تقليــد غــر املعصــوم ،ونحوهــا ،مل ت ُكــن موجــودة قَـ ّط عنــد القدامــى كمنظومــة
اســتنباطية قبــال منظومــة أصــول الفقــه .فغايــة مــا كان عنــد القدامــى هــو
العكــوف عــى التحديــث ورسد الروايــات ،أي الجوانــب الروائيــة ،وكانــوا ال يُفتــون
إال وفــق تلــك الروايــات ،لكــن كــرة الحديــث وقتئــذ وحضــور األمئــة رفــع الحاجة
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إىل التص ـ ّدي لالجتهــاد والتفريــع ور ّد األصــول عــى الفــروع(.)9
ونالحــظ أ ّن هــذا الــكالم مــن مطهــري ســاقه يف أحــد كتبــه عــن الدولــة
ـا يوحــي بــأ ّن األخباريــن كانــوا عائ ًقــا أمــام كليهــا :الدولــة والثــورة.
والثــورةِ ،مـ َّ
ـح مطهــري األخباريــن رشعيــة األصالــة أو عــى األقـ ّـل
ومــن حيــث ال يــدري منـ َ
رشعيــة االمتــداد والوجــود ،رغــم أنّــه ســعى لنفيهــا ،فاألخباريــون مل يزعمــوا
ســوى مركزيــة الروايــات ،واكتفائهــم بهــا يف الفتــوى عــى غــرار أولئــك القدامــى
الذيــن فعلــوا نفــس الــيء.
لكــن مــن زاويــة أخــرى فــإ ّن االكتفــاء بالروايــات دون اعتــاد األصــول
والقواعــد األصوليــة البدهيــة أو اإلجامعيــة ،س ـبَّب مشــكالت متعلقــة بالروايــات
أيضــا حتــى بــن األخباريــن
املتناقضــة أو املختلفــة ،فــآل األمــر إىل الخــاف ً
ـكل عالِــم ســر ّجح روايــة وفــق اجتهــاده يف علــم الرجــال ووفــق رؤيته
أنفســهم ،فـ ّ
للمنظومــة الدينيــة متكاملــة ،و ِمــن ث َــ ّم فالقــول مطلقًــا إن اللجــوء إىل محــض
يوصــل إىل املطلــوب يف نفــس األمــر الــذي كان
الروايــات يعصــم مــن الخــاف أو ّ
ٍ
ـي.
عليــه األمئــة املعصومــون ال يخلــو مــن اسـ
ـتدراك علمـ ّ
ثان ًيا :أبعاد التاميز بني الت َّيار األخباري واألصويل
أ َّدى عــدد مــن االختالفــات الدينيــة إىل خالفــات سياســية يف مــا بعــد بــن
األخباريــن ومنظّــري الثــورة يف إيــران ،وجعلتهــم عرضــة للمالحقــة الفكريــة
الدامئــة ،رغــم خفوتهــم وكمونهــم عــى هامــش الحيــاة املذهبيــة يف اآلونــة
األخــرة ،نتيجــة التشــويه املمنهــج الــذي تعرضــوا لــه.
وهــذه الخالفــات بــن الفريقــن كثــرة ومتشــعبة ،وقــد حرصهــا املرجــع
ين)
الدينــي جعفــر الســبحاين (املحســوب عــى األصوليــة الحركيــة وال ِّنظــام اإليــرا ّ
يف أربعــن مســألة ،أو بضعــة أصــول( .)10وهــذه أهـ ّم ُاألصــول التــي اختلــف فيهــا
الفريقــان:
ـاري والت َّيــار
1.1نبــذ علــم األصــول :مــن أهـ ّم أســباب التاميــز بــن الت َّيــار األخبـ ّ
ـدي والحــريكّ أن الت َّيــار األخبــاري نبــذ علــم أصــول
األصــويل عمو ًمــا بشـقَّيه التقليـ ّ
الفقــه بر ّمتــه ،حتــى بعــد تكييفــه َوفْقًــا ألصــول املذهــب الجعفــري ،ذلــك أنّــه
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 َوفْ ًقــا لألخباريــن -مســت َم ٌّد مــن املنظومــة العلميــة الس ـ ِّنية(.)11والحقيقــة أ ّن الخــاف بــن الفريقــن أعمــق مــن الوقــوف عنــد س ـ ّنية علــم
األصــول أو عــدم سـ ّنيته ،ذلــك أ ّن علــم األصــول هــو آليــة االجتهــاد ،واألخباريــون
النص/الروايــة ،بخــاف األصوليــن
أي نــوع مــن االجتهــاد يف حضــور ّ
يرفضــون ّ
الذيــن يدركــون محدوديــة الروايــات قبــال ال محدوديــة الوقائــع ،فــا مفـ ّر إذن
مــن االجتهــاد.
و َوفْ ًقــا لهــذا الطــرح األخبــاري فــإ ّن ســلطة رجــال الدين عــى العوا ّم ســتتالىش،
بــل يذهــب األخباريــون إىل لــوازم أبعــد حــن يقولــون إ ّن بقــدرة ّكل شــخص أن
ينظــر مبــارشة يف النصــوص الروائيــة دون وســيط ،وميكنهــم بلــوغ الحقيقــة؛
النــص الــوارد عــن املعصــوم( .)12لكــن ال يلــزم مــن ذلــك
ألنّــه ال اجتهــاد مــع
ّ
الدعــوة إىل االســتغناء التــام عــن رجــال الديــن والفقهــاء ولجــوء كل العــوا ّم إىل
النصــوص مبــارشة .فــا أظ ـ ّن أ ّن هــذا هــو الهــدف الــذي يَ ْنشُ ــده األخباريــون،
بــل رمبــا قصــدوا مــن هــذا الطــرح تحريــر املقلّــد مــن الخضــوع التــام الــذي
يُعــززه األصوليــون ،ويفرضــون هيمنتهــم مــن خاللــه.
ـب األســرابادي إىل أمئــة الشــيعة األوائــل الذيــن ز َعــم
2.2مركزيــة الروايــاتَ :
نسـ َ
انتســابَهم إىل الت ّيــار األخبــاري ،كالصدوقــن والكلينــي وغريهــم ،اعتقا َدهــم أنــه
«ال مــدرك لألحــكام الرشعيــة النظريــة فرعيــة كانــت أو أصليــة إال أحاديــث العرتة
الطاهــرة»( ،)13أي ال القــرآن وال العقــل ،إمنــا الروايــة فقــط(.)14
والروايــات يف نظــر األســرابادي متضمنــة لــكل القواعــد القطعيــة التــي
تس ـ ّد مس ـ ّد «الخيــاالت العقليــة»( .)15والخيــاالت العقليــة تلــك هــي أصــول الفقــه
وكل علــوم اآللــة؛ أل ّن الفتــاوى لديهــم ال تقــوم إال
والبيــان والنحــو والــرفّ ،
عــى دالالت واضحــة صــارت قطعيــة مبعونــة القرائــن ،و ِمــن ث َـ ّم ا ّدعــى قطعيــة
الكتــب الحديثيــة األربعــة.
يقــول محمــد أمــن األســرابادي« :مــن الوجــوه الدالــة عــى صحــة أحاديــث
الكتــب األربعــة مثـ ًـا باصطــاح قدمائنــا ،أننــا نقطــع قط ًعــا عاديًّــا بــأ ّن جم ًعــا
را مــن ثقــات أصحــاب أمئتنــا -ومنهــم الجامعــة الذيــن أجمعــت العصابــة
كث ـ ً
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عــى أنهــم مل ينقلــوا إال الصحيــح باصطــاح القدماء-رصفــوا أعامرهــم يف مــدة
تزيــد عــى ثالمثئــة ســنة يف أخــذ األحــكام عنهــم ،عليهــم الســام ،وتأليــف
مــا يســمعونه منهــم ،وعــرض املؤلفــات عليهــم ،ثــم التابعــون لهــم تبعوهــم يف
طريقتهــم واســتم ّر هــذا املعنــى إىل زمــن األمئــة الثالثــة»(.)16
وقولــه بقطعيــة الكتــب الروائيــة األربعــة ال يف مجملهــا فحســب ،بــل يف املجمــل
والتفصيــل ،أ َّدى إىل إلغائــه لعلــم الرجــال .فقالــوا إ ّن كتــب الروايــات ،بخاصــة
الكتــب األربعــة ،صــادرة مــن إمــام معصــوم ال محالــة ،فليــس ألحــد أن يقــدح يف
صحتهــا أو يتشــكك يف نســبتها ،و ِمــن ث َـ ّم فــا حاجــة إىل علــم الرجــال أو علــم
خصوصــا أ ّن هــذه الكتــب ُجمعــت يف عهــد األمئــة ،وعمــل بهــا النــاس
الدرايــة،
ً
فاســتحال الكــذب فيهــا أو عليهــا.
لكــن هــذا الطــرح مل يـ ُرق مرتــى مطهــري الــذي هاجــم هــذا التوجــه بقولــه:
ودســوا يف الروايــات مــا شــاؤوا مــن
«وقــد اسـ ّ
ـتغل بعــض الدجالــن هــذه الحالــة ّ
األكاذيــب دون أن يواجهــوا أي معارضــة مــن األخباريــن .وســبب هــذا املوقــف
جلــب العــار علينــا حقًّــا ،ولــوال معارضــة املجتهديــن لهــذا الت َّيــار لــكان يثــر
املتاعــب للمســلمني حتــى يومنــا هــذا»(.)17
3.3مه َّمــة الفقيــه :فمه َّمــة الفقيــه عنــد األخباريــن هــي االقتصــار عــى نقــل رأي
املعصــوم دون التد ّخــل برأيــه ،فالفقيــه بنظــر األخباريــن تقتــر مه ّمتــه عــى أن
يكــون مجـ ّرد را ٍو ألحاديــث النبــي واألمئــة املعصومــن ،فكانــت الفكــرة الرئيســية
عنــد األخباريــن :ملــاذا يجــب أن يجتهــد اإلنســان العــادي املكلــف غــر املعصــوم
أمــام قــول املعصــوم؟( .)18وهــذا مــا اعتــره البعــض ر ّد فعــل طبيع ًّيــا عــى مــا
اقرتفــه فقهــاء الدولــة الصفويــة مــن تربيــر للســاطني الصفويــن( .)19لكــن حتــى
ـاري مبجـ ّرد حشــد الروايــات ،فإنــه كــا أرشنــا
مــع اكتفــاء العالِــم أو الفقيــه األخبـ ّ
س ـ ُيوا َجه بإشــكالية عميقــة متعلقــة بالروايــات املتناقضــة أو املختلفــة ،و ِمــن ث َ ـ ّم
ســيضط ّر اضطــرا ًرا إىل انتخــاب بعضهــا دون األخــرى؛ أل ّن إعــال الجميــع نــوع
مــن الجمــع بــن النقيضــن ،وهــو محــال ،إال إذا لجــأ إىل الجمــع والتأويــل ،وذلــك
إن استُســيغ يف بعــض الروايــات فلــن يُستســاغ يف أخــرى.
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4.4ضــد العقالنيــة :ينظــر األصوليــون إىل األخباريــن يف الــدرس الحــوزوي
املعــارص عــى أنّهــم ت َّيــار مصــادم للعقــل ،وضــد العقالنيــة ،وهــذه هــي الصــورة
الشــائعة لألخباريــة يف الدوائــر العلميــة ،وترســخت هــذه الصــورة بالتشــويه
العلمــي املمنهــج الــذي تعرضــت لــه املدرســة األخباريــة مــن فالســفة و ُمنظّــري
الخ ـ ّط الــواليئ يف إيــران املعــارصة عــى وجــه التحديــد.
لكنهــا يف الحقيقــة صــورة ال تخلــو مــن تبســيطية واختزاليــة ،فحســب روبــرت
غليــف ( )Robert Gleaveفإنّنــا نجــد يف النصــوص األخباريــة «نقاشً ــا معق ـ ًدا
ومفصــا مرتبطًــا بص ّحــة مصــادر الوحــي ووثاقتهــا ،فمــن خــال تفاعــل
ً
األخباريــن الداخــي ومقاصدهــم ميكــن فهــم رســالتهم أو جعلهــا مفهومــة»،
مرفوضــا متا ًمــا ،إمنــا مثــة تعديــل يف
وبالنســبة إىل العقــل عندهــم «فليــس
ً
وظائفــه ،وتحديــد لقــواه»(.)20
ثالثًا :األخباريون وإيران املعارصة ..الخالف العميق
يقــل يف عمقــه
هنــاك خــاف بــن املدرســة األخباريــة وإيــران املعــارصة ال ّ
عــن الخــاف التاريخــي األخباري-األصــويل ،بــل ميكــن القــول إ ّن الخــاف
التاريخــي كاد أن يتــاىش لــوال أنّــه ت ـ ّم إذكاؤه مــن ِقبــل الفالســفة اإليران ّيــن
أيضــا إ ّن الخــاف
املعارصيــن مــن املنتمــن إىل الخـ ّط الــواليئ .وميكــن القــول ً
بــن الجانبــن اعتــره البعــض خالفًــا نظريًّــا ال حقيق ًّيــا يف نفــس األمــر ،أو أنّــه
عــى أقــى تقديــر خــاف حــول هامــش املذهــب ال حــول متنــه ورضوراتــه،
كــا نجــد يف عبــارات املــرزا األصفهــاين قدميًــا ،وعبــارات آيــة اللــه حســن
منتظــري( ،)21وآيــة اللــه محمــد ســعيد الحكيــم مــن املعارصيــن ،وكذلــك نجــده يف
اعتــاد املدرســة األصوليــة بــكل أجنحتهــا اعتــا ًدا كل ًّيــا عــى رجــاالت األخباريــة
األوائــل واملتأخريــن ،كالكلينــي والطــريس والكاشــاين ونعمــة اللــه الجزائــري،
ـا يؤكّــد عــى طبيعيــة الخــاف القائــم بــن املدرســتني وإمكانيــة
وغريهــمِ ،مـ َّ
()22
ـرا مــن األصوليــن «ظلّــوا ميارســون عمل ًّيــا نه ًجــا
التعايــش يف ظلّــه  ،بــل إ ّن كثـ ً
قري ًبــا مــن األخباريــن يف تق ُّبــل كثــر مــن الروايــات والحكايــات التاريخيــة دون
متحيــص أو اجتهــاد»(.)23
لكـ ّن النخبــة الدينيــة اإليرانيــة املعــارصة كان لهــا رأي آخــر تجــاه الت َّيــار بســبب
خالفــات عميقــة ال ميكــن قبولهــا مــن وجهــة نظــر تلــك النخبــة .ويرجــع هــذا
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الرفــض يف التقريــب إىل الحكومــة اإليرانيــة وليــس إىل املدرســة األخباريــة ،ذلــك
أن الحكومــة اإليرانيــة تصــارع عــى متثيــل الديــن واملذهــب ،ويعرتيهــا القلــق
يف يشــتبك معهــا معارف ًّيــا يف تلــك املســاحات التــي تــرى
إزاء أي منــوذج معــر ّ
يل الفقيــه وحــده ،وليــس ألحــد
أنّهــا خالصــة لهــا ،وأنهــا داخلــة تحــت ســلطة الــو ّ
الس ـلْطة .عــاوة عــى أ ّن الحكومــة اإليرانيــة تســتم ّد منوذجهــا
أن ينازعــه تلــك ُّ
العنيــف تجــاه األخباريــن مــن النمــوذج الصفــوي الــذي كان يعــادي األخباريــن
ـر املدرســة األصوليــة عليهــم.
ً
أيضــا ،ونَـ َ
وأهــ ّم أســباب الخــاف بــن الجانبــن ،األخباريــن والت َّيــار الــواليئ ،التــي
تســببت يف املخاصمــة بينهــا لدرجــة اتهــام التيَّــار األخبــاري بالعاملــة لجهــات
أجنبيــة ،هــي مــا اعتــره الوالئيــون رضبًــا يف أُســس و ُهويــة الدولــة اإليرانيــة
املعــارصة مــا بعــد 1979م ،مــن ِقبــل األخباريــن الذيــن ينبــذون التوليفــة
العرفانيــة الفلســفية والكالميــة ،يف حــن أ ّن الدولــة اإليرانيــة املعــارصة اعتمــدت
مؤسســها
مدرســة الحكمــة املتعاليــة ُهويــ ًة لهــا ،وهــي املدرســة التــي َعــادى ِّ
املــا صــدرا الت َّيــار األخبــاري واشــت ّد عليــه ،وبادلــه األخباريــون نفــس العــداء،
ـا تســبب يف انســحاب هــذا الخــاف التاريخــي إىل الواقــع املعــارص .فاملــا
ِمـ َّ
صــدرا يصــف األخباريــن بقولــه« :وقــد ابتُلينــا بجامعــة غــاريب الفهــم تعمــش
ـكل بصائرهــم كأبصــار الخفافيــش عــن
عيونهــم عــن أنــوار الحكمــة وأرسارهــا ،وتـ ّ
أضــواء املعرفــة وآثارهــا ،يــرون التعمــق يف األمــور الربانيــة والتدبــر يف اآليــات
الســبحانية بدعــة ،ومخالفــة أوضــاع جامهــر الخلــق مــن الهمــج الرعــاع ضاللــة
وخدعــة ،املتشــابه عندهــم الواجــب واملمكــن ،والقديــم والحديــث مل يتعـ ّد نظرهــم
عــن طــور األجســام ومســامريها ،ومل يرتـ ِـق فكرهــم عــن هــذه الهيــاكل املظلمــة
ودياجريهــا»(.)24
وقــد أفتــى املجلــي -وهــو أحــد املحســوبني عــى التيَّــار األخبــاري -عــام
1106هـــ1694/م للشــاه حســن الصفــوي بإجــاء الصوفيــة عــن أصفهــان
العاصمــة ،ومنــع إقامــة األذكار ،وتحريــم مامرســة كل تقليــد يتصــل بالتصــوف(،)25
ـا يدلــل عــى موقــف املدرســة األخباريــة مــن العرفــان الــذي تتبنــاه إيــران
ِمـ َّ
املعــارصة ،وهــذا مــن أهـ ّم معالَــم الخالفــات القامئــة بــن األخباريــة والحكومــة
اإليرانيــة ،الخمينــي ومــا بعــده( .)26ورمبــا هــو مــن األســباب الرئيســية لهجــوم
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مطهــري عــى الت َّيــار ،ذلــك أنــه ينســف ُهويــة النخبــة الدينيــة الحاكمــة مــا بعــد
1979م .ومعلــوم أ ّن مدرســة صــدر املتألهــن هــي املســيطرة عــى املنــاخ الفلســفي
اإليــراين املعــارص ،وكان للخمينــي والطباطبــايئ أكــر األثــر يف ذلــك( ،)27و ِمــن
انتقاصــا مــن الخميني
ث َـ ّم فالهجــوم عــى تلــك املدرســة أو االنتقــاص منهــا يعتــر
ً
الــذي أحياهــا وتب ّناهــا واعتمدهــا يف قراءتــه ونظــام مــا بعــد الثــورة(.)28
واملفارقــة أ ّن التيَّــار األخبــاري يلتقــي يف هــذا املوقــف مــن العرفــان والفلســفة
مــع الحــوزة النجفيــة والت َّيــار التقليــدي غــر الحــريك ،إذ إ ّن النجــف تنبــذ الــدرس
الكالمــي والفلســفي ،وتــراه مع ّوقًــا و ُمش ّوشً ــا لعمليــة الصناعــة الفقهيــة ،وهــو مــا
يثــر الحركيــن يف الخـ ّط الــواليئ ،إذ إ ّن التدليــل عىل واليــة الفقيــه املطلقة ارتكز
عــى الدليــل الفلســفي والعرفــاين أكــر مــن ارتــكازه عــى أدلــة نقليــة ونصوصيــة،
و ِمــن ث َـ ّم فإنــه قــد نُظــر إىل األخباريــن باعتبارهــم خصو ًمــا حقيقيــن.
ويهــدف األخباريــون -حســب البعــض -مــن وراء نبــذ املنطــق والفلســفة
والتصــوف إىل إلغــاء املرجعيــة الدينيــة الصارمــة لرجــال الديــن ،والتــي توجــب
التقليــد وتغلــق البــاب أمــام العــوا ّم للنظــر يف النصــوص الروائيــة ،وهــي نقطــة
مفارقــة بينهــم وبــن األصوليــن عمو ًمــا حتــى غــر الحركيــن؛ أل ّن مقتــى هــذا
القــول هــدم ســلطة رجــال الديــن ،و ِمــن ث َـ ّم تأثــر ذلــك عــى مركزيتهــا ووضعهــا
املــايل.
فيؤكّــد األخباريــون أ ّن «هنــاك ســلطة فقهيــة واحــدة هــي ســلطة اإلمــام
ظــل ظــروف كهــذه مل يكُــن
الغائــب صاحــب الواليــة يف هــذا الزمــان ،ويف ّ
هنــاك عمل ًّيــا ســوى مجتهــد واحــد فحســب ينبغــي للمؤمنــن تقليــده واتباعــه ،هــو
اإلمــام الغائــب» ،و ِمــن ث َـ ّم فقــد ش ـكّل هــذا املوقــف مــن األخباريــن «مصــدر
تهديــد للمكانــة االجتامعيــة التــي يحوزهــا الفقهــاء املؤ َّهلــون تأهيـ ًـا عال ًيــا ،وذلــك
إلرصارهــم عــى قــدرة املؤمــن عــى بلــوغ الخــاص بواســطة التأمــل العميــق
ملصــادر الديــن املتمثلــة يف القــرآن والســ َّنة»( ،)29دون احتيــاج إىل الفقيــه(.)30
وميكــن القــول إ ّن الخــاف بــن الجانبــن خــاف عــى مســتوى الجــذور،
عــى األقــل مــن وجهــة نظــر النخبــة الدينيــة اإليرانيــة الحاكمــة ،و ِمــن ث َـ ّم اتُّهــم
مؤســس الت َّيــار األخبــاري -مــن ُمنظّــري الثــورة اإليرانيــة بأنّــهاألســرابادي ِّ
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«عميــل مجهــول عــاش بعي ـ ًدا عــن عواصــم الشــيعة املركزيــة»(.)31
لكــن ال ميكــن القــول إ ّن كل األصوليــن نحــوا منحــى الهجــوم عــى األخباريــن
وتســقيطهم ،بــل إ ّن ال َعالقــة بــن الجانبــن كادت أن ترت ّمــم ويكــون الخــاف
جــز ًءا مــن التاريــخ العلمــي والســيايس ،بيــد أ ّن مــا فعلــه منظّــرو النظــام اإليــراين
وعــى رأســهم مرتــى مطهــري مــن تشــويه ُم َمْ َســس لألخباريــن زاد الفجــوة
أي محــاوالت للتقريــب ،ال سـ ّيام بــن األجنحــة األصولية
بــن الجانبــن( ،)32وقطــع ّ
اإليرانيــة وبــن الت َّيــار .لكــن أجنحــة مــن األصوليــن خــارج إيــران وتحديـ ًدا يف
أي
أي دا ٍع لهــذا الخــاف العميــق واملتجــذر بــن الجانبــن ،وال ّ
النجــف ال تــرى ّ
ـي ،ذلــك أ ّن كبــار العلــاء مــن املحدثــن الذيــن يُعتمــد عليهــم مــن
مــرر علمـ ّ
وأيضــا فــإ ّن أي كالم
املدرســتني األصوليــة واألخباريــة مشــركون بــن الجانبــنً ،
حــول فتــح أبــواب االجتهــاد لــدى األصوليــن إمنــا هــو منحــر يف مســائل قليلــة
جـ ًّدا ،مل تـرِد فيهــا نصــوص رصيحــة عــن األمئــة املعصومــن.
وممــن حــاول الجمــع والتقريــب بــن وجهتــي النظــر ،وذهــب إىل أ ّن الخــاف
ـي بســبب عــدم تحريــر محـ ّـل النــزاع(،)33
ليــس حقيقيًّــا وإمنــا هــو خــاف لفظـ ّ
املرجــع الدينــي آيــة اللــه محمــد ســعيد الحكيــم .وعــى ك ٍُّل فهــؤالء التوليفيــون هــم
يف األغلــب مــن مراجــع النجــف ،أو مــن مراجــع قــم غــر املحســوبني بالكليــة
عــى الخ ـ ّط الــواليئ ،كالوحيــد الخراســاين وغــره.
راب ًعا :األخباريُّون والنظرية السياسية
مل تكــن عالقــة األخباريــن بالســلطة السياســية الشــيعية يف إيــران ســواء أكانــت
الصفويــة ،أو الخمينيــة املعــارصة ،ج ّيــدة ،بــل كانــت يف الغالــب األعــم متوتــر ًة
ألســباب دينيــ ٍة انســحبت عــى السياســ ّية .فاألخباريّــون مل يؤمنــوا بدولــ ٍة يف
ٍ
ظـ ّـل غيــاب املعصــوم ،ومل يُف ّكــروا يف شــكل الحكــم ،ورشوط الحاكــم يف ظـ ّـل
غيــاب املعصــوم؛ أل ّن مــن رشط اإلمــام يف الفقــه التقليــدي الشــيعي أن يكــون
ـدل بعــد أن ُملئــت
معصو ًمــا ،حتــى يُح ّقــق العــدل الكامــل للرعيــة ،وميــأ األرض عـ ً
جــو ًرا .أي أ ّن نظريتهــم السياســية ال تختلــف عــن موقــف التقليديــن والحوزويــن
األُصوليــن مــن السياســة يف ظـ ّـل غيــاب املعصــوم ،وهنــا يتقاطــع األخباريّــون
واألصوليــون التقليديــون يف مواجهــة الت ّيــار الــواليئ الــذي مل يــ ُرق لــه هــذا
الطــرح ،وال يــراه مقبــولً مذهب ًّيــا ،ومــن ث ـ ّم اتســعت مواجهــة الوالئيــن لتشــمل
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كافــة غــر املؤمنــن بالواليــة املُطلقــة للمرشــد األعــى ومل تنحــر يف االشــتباك
مــع األخباريــن وحدهــم.
وقــد نظــر األخباريّــون إىل أيّــة ســلط ٍة سياســي ٍة تتح ـ ّدث باســم املعصــوم يف
غيابــه عــى أنّهــا ســلط ٌة غــر رشعيــة ،تنتهــك صالحياتــه وتســتلبها ،ويف ذلــك
يقــول حيــدر حــب اللــه« :األخباريّــون يف منوذجهــم التاريخــي مل يكونــوا عــى
عالقـ ِة و ٍّد مــع الســلطة ،وأركّــز هنــا عــى الســلطة املنتميــة للداخــل املذهبــي (أي
الســلطة الشــيعية) .إ ّن العزلــة عــن مواكــب همــوم الســلطة ســيفيض إىل تقييـ ٍـم
ـي
خـ ٍّ
ـاص لترصفــات الحاكــم ،وســيعزز ذلــك عمليــة النقــد عــى ّ
أي تربي ـ ٍر دينـ ٍّ
ملامرســة الســلطة ،وهــذا مــا يلغي بشــكلٍ مــا العنــارص الديناميــة يف العقــل الفقهي
والقانــوين؛ ألنّــه ســيعتربها عنــارص مخارجــة للنــص .إ ّن عــدم فهــم املعارضــة
لحاجــات الســلطة وعــدم فهــم الســلطة لهمــوم املعارضــة قــد يــؤدي أحيانًــا إىل
تعطيــل حركــة فئــة املعارضــة ،ويدفعهــا لليــأس مــن النمــوذج القائــم ،وليــس أمــام
العقــل الدينــي ســوى منــوذج القــرون املفضلــة أو التاريــخ يك تنــادي بــه وتعيــش
معــه ،وهنــا تنمــو العقليــة األخباريــة .مــن هنــا نرتقّــب يف الفريــق الــذي ال ينفتــح
عــى قضايــا الســلطة أن يحمــل رد فعــلٍ ســلبي تجاههــا ،مــا ســيع ّزز يف هــذا
الفريــق نــواة العقــل األخبــاري»(.)34
لكــن املســألة يف نظــري أكــر مــن ســ ِّد مســاحات التواجــد ،وعــدم تفهــم
الســلطة لهمــوم املعارضــة أو العكــس ،فاملســألة ليســت وقتيــة أو ظرفيــة بقــدر
مــا هــي اختـ ٌ
ـي يف دوائــر الجــذور بــن الجانبــن مــا أوجــد عــدم
ـاف حقيقـ ٌّ
التفهــم املتبــادل ،الــذي يجــي ُء كنتيجـ ٍة طبيعيــة للخــاف الجــذري بينهــا ،وإرادة
ّكل طـ ٍ
ـرف احتــكار متثيــل املذهــب ،وغلبــة الطــرف الــذي ميســك بزمــام الســلطة
وســع دوائــر الخــاف املُعلــن
عــى الطــرف الــذي ال ميلــك الدولــة والســلطة ،مــا ّ
والدفــن بــن الجانبــن.
ٍ
وملزيــد مــن فهــم طبيعــة الــراع بــن النظــام اإليــراين الحــايل ،والتيــار
األخبــاري ،ينبغــي أن نفهــم طبيعــة الــراع التاريخــي بينهــا ،أي ذلــك الــراع
املتمح ـوِر حــول النــاذج أو مــا ُيكــن تســميته بالــرا ِع عــى متثيــل املذهــب،
ـض النظــر عــن األشــخاص والدولــة ،أل ّن رصاع النــاذج التاريخــي انســحب
بغـ ِّ
عــى املشــهد الدينــي والســيايس اإليــراين املعــارص.
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1.1األخبار ّيون والدولة الصفوية
رغــم أ ّن املنهــج األخبــاري ال يؤمــن بالسياســة يف ظـ ّـل غيــاب املعصــومّ ،إل أ ّن
ـباب متشــابك ٌة للغاي ـ ِة أ ّدت إىل احتكاكهــم بالسياس ـ ِة ،بعضهــا شــخيص
هنــاك أسـ ٌ
يرجــع إىل العالِــم أو الفقيــه ،بحيــث يريــد بعــض املنافــع الشــخصية مــن جانــب
الســلطة السياسـ ّية التــي تجيــد اســتقطاب العلــاء لرتســيخ رشعيتهــا .وهــذا األمــر
مفهــو ٌم يف ســياق تاريــخ املؤسســات الدينيــة عمو ًمــا ،فــإ ّن مداخيــل العلــاء إ ّمــا
أنّهــا تتــأىت مــن الصنائــع وهــذا يعيـ ُـق عملهــم العلمــي والفتــووي ،وإ ّمــا مــن جانب
بيــت املــال ومــن ث ـ ّم الســلطة السياســية التــي تُــرف عليــه ،أو مــن األوقــاف
التــي كانــت يف أغلــب األحــوال تُرصــد مــن قبــل نافذيــن يف الســلطة السياســية،
ن وتدخـ ّـا ٍت مــن
أو مــن أهــل الخــر ،ويف كلتــا الحالتــن كانــت تتع ـ ّرض لتقن ـ ٍ
جهــاز الدولــة .وأشــهر خــاف يف هــذا الصــدد –ال يــزال أثــره جاريًّــا يف املشــهد
الســيايس والفقهــي الشــيعي إىل اليــوم -مــا جــرى بــن املح ِّقــق الكــريك والشــيخ
إبراهيــم القطيفــي بســبب مرشوعيــة أخــذ الفقيــه مــن عطايــا الســلطان (الشــاه)،
واملــراد مــن الهدايــا :العطايــا الثابتــة التــي يتلقّاهــا الفقيــه وهــي أشــبه بالراتــب
الجــاري.
والعامــل األهــم القــراب األخباريــن مــن الســلطة السياســية الصفويــة ،هــي
اشــتباكهم مــع التيــار األصــويل يف مســاحاته ،والخصــم مــن رصيــده يف تلــك
املســاحات ،ومــن ث ـ ّم التفــرد بالزعامــة الدينيــة والروحيــة ،ذلــك أنّهــم أدركــوا
أ ّن االبتعــاد التــام عــن السياســة يف عهــد الصفويــن تســ ّبب يف غلَبــة التيــار
األصــويل الــذي تقربــت أجنحــ ٌة منــه إىل الســلطة ،واســتولوا عــى املؤسســات
الدينيــة الحكوميــة .ومــن ث ـ ّم تعــاون األخباريّــون مــع الســلطة الصفويــة بعــد أن
ســاءت العالقــات بــن الصفويــن واألصوليــن .فلــم يكونــوا إذن مبنــأى عــن
الســلطة السياســية يف ِّكل مراحــل التاريــخ بــل يف أغلبــه ،ال لكونهــم معارضــون
ـول
سياســيون بــل لكــون طرحهــم الســيايس –فقــه انتظــار املعصــوم -ال يجــد قبـ ً
عنــد الســلطة السياســية التــي تريــد مــن يضفــي عليهــا الرشعيــة ال مــن ينزعهــا
عنهــا.
ويف بعــض املراحــل ارتــأت الســلطة السياســية أنّــه التيــار اآلمــن ،والضامــن
الســتمراريتها ،إذ ال مطمــع لــه يف الحكــم والدولــة ،أو الوصايــة عــى عمــل الشــاه.
وحســب البعــض فقــد «اســتثمر الشــاه عبــاس (1629م) واقــع إبعــاد العلــاء
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عــن قــرارات الدولــة مبســاندته التيــارات التــي تصــارع أصوليــة النجــف ،فقــد
ـي محــض
مــال إىل الســلفية الشــيعية مــن أجــل تســويق فكــرة أ ّن التشـ ّيع أمـ ٌر دينـ ٌّ
وال ميكــن أن يجــاري تعقيــدات الســلطة الدنيويــة ،فاألصلــح لــه أن يتو ّجــه إىل مــا
يه ـ ّم حيــاة الفــرد الشــخصية الدينيــة ،وارتباطاتهــا مبــا يح ّقــق هويــة انتامءاتهــا،
رك بهــم ،ومــا إىل ذلــك .وهــو
وهــو التعلّــق باألمئــة وأخبارهــم وزياراتهــم والت ـ ّ
ـاري مــع أ ّن األصوليــة ال تخلــو منــه ،مــع اختـ ٍ
ـاف يف التخريجــات.
ـج أخبـ ٌّ
منهـ ٌ
تتجــى يف أو ِج صورهــا عندمــا ر ّد أحــد علــاء
ّ
وهنــا نــرى القضيــة السياســية
ـاب أهــدى مقدمتــه إىل ســاطني الهنــد ،وهــو عبــد اللــه قطــب
األصوليــة بكتـ ٍ
شــاه (1672م) وهــي محاولـ ٌة مــن التيــار األصــويل يف إرشاك الهنــد ليقــف ضــد
إيــران التــي ســاندت ظاهريًّــا التيــار األخبــاري يف ذلــك الوقــت» (.)35
ولكــن هــل حــاول التيــار األخبــاري االنقضــاض والقفــز عــى الســلطة عندمــا
وهــن األصوليــون يف عهــد الصفويــن؟ يقــول جــواد شــر« :ال ،مل ُيــارس
أي رغب ـ ٍة نحــو الســلطة ،ومل يصــدر منهــم –يف نفــس الوقــت -أيّــة
األخباريّــون ّ
إشــار ٍة إىل أ ّن ســلطة الصفويــن هــي ســلط ٌة رشعيــ ٌة ،كــا أفتــى لهــم بذلــك
األصوليــون ،بــل اعتــروا تلــك الســلطة دولــة غصبيــة ،ولكــن ليــس مــن مهامهــم
محاربتهــا أو الوقــوف ضدهــا ،بــل بالعكــس التعــاون معهــا بشــكلٍ مطلــق»(.)36
ومعنــى ذلــك أ ّن األخباريــن مل ميلكــوا طر ًحــا سياســ ًّيا وال رؤيــة للدولــة
ٍ
بأطروحــات
والحكــم ،يف حــن أ ّن األصوليــن كانــوا يتد ّخلــون يف السياســة
مختلفــة ،ســيام ذلــك الجنــاح الــذي يؤمــن بثنائيــة (الفقيــه والســلطان) ،أي
املشــاركة بينهــا والتعــاون يف الحكــم وإدارة الدولــة ،وهــو الجنــاح الــذي يرجــع
بجــذوره إىل املحقــق الكــريك( ،)37وهــو مــا أزعــج الســلطة السياســية يف مراحــل
كثــرة ،لذلــك دعمــت الخــ َّط األخبــاري وتقويتــه يف فــر ٍة مــن الفــرات.
وحســم األخباريّــون املعركــة لصالحهــم لفــر ٍة طويلٍــة ،حتــى تح ّولــت الك ّفــة مــر ًة
أخــرى لصالــح األصوليــن عــى يــد الوحيــد البهبهــاين الــذي دخــل يف جــد ٍل
ٍ
َ
وقتئــذ الشــيخ يوســف البحــراين،
ومعــارك مــع زعيــم األخباريــن يف كربــاء
ـتتب األم ـ ُر للبهبهــاين واألصوليــن.
حتــى اسـ ّ
را ،ف ُيمكــن القــول إ ّن االقــراب بــن األخباريــن والسياســة مل يكــن
وأخــ ً
إســراتيج ًّيا بــل كان براجامت ًّيــا إىل حــ ٍّد كبــر ،مــن أجــل حفــظ بيضتهــم،
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ومصارعــة األصوليــن مــن خــال الســلطة السياســية .ومل يحــدث تح ـ ّو ٌر عــى
منهجهــم وكل ّياتهــم التــي يعتمدونهــا بســبب السياســة ،وقــد رجعــوا إىل الحــوزة
ـيايس ،وأمكنهــم
والــدرس الدينــي دون خســارة قواعــد كبــرة بســبب عملهــم السـ ّ
أن يعيــدوا إنتــاج أنفســهم يف العــر الراهــن تحــت مسـ ٍ
ـميات مختلفــة تســتقي
املنظومــة األخباريــة يف الفهــم واالســتنباط ،كالتفكيكيــن ،والشــرازيني ،وتيـ ٍ
ـارات
أخــرى ،بــل وصــل األم ـ ُر إىل تأثّــر األصوليــن أنفســهم باملنهجيــة األخباريــة يف
كث ـرٍ مــن املســائل.
2.2األخبار ّيون ووالية الفقيه
تســتن ُد نظريــة واليــة الفقيــه إىل األدلــة املصلحيــة والفلســفية والعرفانيــة أكــر مــن
اســتنادها إىل أدل ـ ٍة نقليّــة ،ومــن ث ـ ّم فــإ ّن هــذا يف ح ـ ّد ذاتــه مخالـ ٌـف ملــا عليــه
األخباريّــون –أو ملــا هــو شــائ ٌع عنهــم -مــن تنحيــة الدليــل الفلســفي والعرفــاين
يف الحكــم الرشعــي.
أيضــا بأنّــه ال حكومــة يف ظـ ّـل غيــاب املعصــوم ،أل ّن إقامــة
يؤمــن األخباريّــون ً
ـوم عــى رأســها يك ال تعرتيــه العــوارض البرشيــة أو
الحكومــة تحتــاج إىل معصـ ٍ
تتأتّــاه خــوارم العدالــة ،وهــذا غــر متوفّـ ٍر يف غــر املعصــوم.
ـول بواليــة الفقيــه بقراءتهــا الخمينيــة –وغــر الخمينيــة -هــو قـ ٌ
وإذا كان القـ ُ
ـول
طــارئٌ عــى املبــاين الفقهيــة للمذهــب ،وهــو وإن كان مذكــو ًرا يف تــراث بعــض
القدمــاء ّإل أنّــه مل يكــن مركزيًّــا وال داخــل املــن ،بــل كان عــى الهامــش ،كبقيــة
اآلراء واألقــوال الهامشــية والتــي ال ُيكــن تفعيلهــا ّإل بتغيـ ٍ
ـرات اجتهاديــة عــى
مســتوى االجتهــاد ،والعوائــد واألعــراف ،وهــي وإن فُ ّعلــت فــا ُيكــن نقلهــا مــن
الهامــش إىل املــن ،أو نقلهــا إىل دوائــر الــرورات والقطعيــات ،فــإذا كان القــول
واعرتاضــا
بواليــة الفقيــه طــارئٌ عــى املذهــب فمــن الطبيعــي أ ْن نجــد نفــو ًرا
ً
مــن األخباريــن عــى النظريــة برمتهــا بوصفهــا نظريــة شــاذة دخيلــة عــى الفقــه
الشــيعي ،وليــس لهــا أي امتـ ٍ
ميــا،
ـدادات أو جــذو ٍر يف العقليــة الفقهيــة الشــيعية قد ً
أو الــراث النصــويص والنقــي عــن املعصومــن.
ظــل غيــاب
أي حكومــ ٍة تنشــأُ يف ِّ
ولــــذا يؤمــن األخباريّــون بعــدم رشعيــة ّ
()38
ـب لحـ ِّـق وصالحيـ ِ
ـات املعصــوم ،
وأي إمـ ٍ
املعصــومّ ،
ـام لتلــك الحكومــة فهــو مغتصـ ٌ
«كل رايـ ٍة ت ُرفــع قبــل قيــام القائــم
ومــن جملــة مــا يســتدلون بــه قــول الصــادقُّ :
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فصاحبهــا طاغــوتٌ يعبــد مــن دون اللــه(.»)39
وحســب البعــض فــإ ّن األخباريــن« :ظلــوا يشــكلّون عــر التاريــخ خـ ّط االنتظار،
أو الحتميــة التاريخيــة ،كــا ت ُسـ ّمى ،املتمثــل بظهــور اإلمــام املهــدي ،حيــث يتح ّقــق
العــدل وتُ ــأ األرض عـ ً
ـا وجــورا(ً .»)40والحقيقـ ُة أنّــه
ـدل وقسـطًا ،كــا ُملئــت ظلـ ً
ليــس األخباريــن وحدهــم مــن مثّلــوا خـ َّط االنتظــار ،فإ ّن أصــل املدرســة األصولية
التقليديــة مثّلــت هــذا الخــط ،ونظّــرت لــه فقه ًّيــا ،أكــر مــن تنظــرات األخباريــن
يئ ،وال يهــدم هــذا
الذيــن متســكوا مبحــض الروايــات دون ولــو ٍج للجانــب الــدرا ّ
كــون بعــض أجنحــ ٍة مــن األصوليــن شــاركت الســلطة السياســية يف مراحــل
تاريخيــة ،فــإ ّن هــؤالء الذيــن شــاركوا الســلطة السياســية يف بعــض املراحــل ،مل
ـروا عــن الســواد األعظــم للمذهــب وقتئــذ(.)41
يعـ ّ
وملّــا اســتطاع الصفويــون تدجــن بعــض فقهــاء األصوليــن كان للمــا
االســرابادي -زعيــم األخباريــن -ر ّد فعــلٍ إزاء تدخــل الفقهــاء يف السياســة
وتربيرهــم لألفعــال الســلطانية ( ،)42ذلــك التدخــل والتربيــر الــذي وصــل مــع
الكــريك إىل مــا يشــبه االنقــاب عــى الثوابــت الشــيعية املتوا َرثــة.
فرفــض األخباريّــون نظريــة الكــريك (النيابــة العامــة السياســية) ونبــذوا تحالف
(الفقيــه والســلطان) الــذي ّأسســه الكــريك ،وهنــا أخــذ الــراع املريــر بــن
ـى علم ًّيــا منهج ًّيــا يف منظومــة االســتنباط وإن كان
األصوليــن واألخباريــن منحـ ً
يف الحقيقــة لــه بعــض الجــذور السياس ـ ّية حــول اإلمامــة والنفــوذ والتق ـ ّرب مــن
دوائــر الســلطة ،وغصبيــة الحكومــة يف ظـ ّـل غيــاب املعصــوم.
خامسا :األخبار ّيون بني الكمون واالندثار
ً
كان الشــيعة يف الجزيــرة العربيــة -خاصـ ًة البحريــن -أول مــن انحــاز إىل الخــط
األخبــاري الحديــث الــذي تبلــور عــى يــد االســرابادي ،ثــم رسى ذلــك إىل بقيــة
مناطــق العــراق وإيــران ذاتهــا( .)43ويظـ ّن بعــض الباحثــن أ ّن التيــار األخبــاري قد
ـت أو تالشــت مناهجــه وأطروحاتــه اليــوم ،لكــن الواقــع أ ّن التيــار األخبــاري ال
خ َفـ َ
ـدي –
يــزال موجــو ًدا ،وإن كانــت الغلبــة يف العمــوم للتيــار األصــويل بشــقيه التقليـ ّ
الــذي يتشــارك مــع األخباريــن يف دعــم خـ ّط االنتظــار ،-والحــريكّ ،لكــن الــروح
واملؤلفــات والتصنيفــات واألنفــاس األخباريــة تــري يف أحشــاء الحــوزة العلم ّيــة
األخبــاري ســيّام
مبختلــف توجهاتهــا ،وال ُيكــن بحــا ٍل االنفــكاك عــن الــراث
ّ
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ي.
الــروايئ ،ألنّــه مبثابـ ِة الــراث الشــيعي عمو ًمــا عــى املســتوى الــروايئ والنقـ ّ
ويُجيــب أحــ ُد املفكريــن عــى تســاؤل :هــل توجــد اليــوم مدرســة أخباريــة؟
بقولــه« :قــد نســتخدم منهجــن :األول :منهــج االستنســاخ التاريخــي ،والثــاين:
منهــج التجريــد التاريخــي .ففــي املنهــج األول نــدرس الحركــة األخباريــة العريقــة
التــي عرفهــا تاريــخ التش ـ ّيع ،وننظــر يف واقعنــا املعــارص لنجــد نســخ ًة أخــرى
مطابقــ ًة لهــذه الحركــة ،وقــد نــرى أ ّن األخباريــة تراجعــت لك ّنهــا بالتأكيــد مل
تندثــر ،خالفًــا ملــا يــراه بعــض الباحثــن( .)44أمــا يف املنهــج الثــاين فنطالــع
تاريــخ األخباريــة لكــن ال نجعــل النمــوذج التاريخــي نســخ ًة أصــل ،إلســقاطها عــى
النمــوذج املعــارص ،وإنّ ــا نج ـرِد هــذا التاريــخ مــن العنــارص الشــكلية الزمكانيــة
التاريخيــة ،ونأخــذ جوهــر هــذه الحركــة ولبهــا ،ثــم نفتّــش لــه يف واقعنــا عــن
نســخة بديــل(.»)45
وبنــا ًء عــى هذيــن املنهجــن فــإ ّن العقــل األخبــاري قــد يحملــه أصول ّيــون
ومفــرون ،وليــس مــن الــروري التبايــن والقطيعــة بــن تلــك
ومح ّدثــون
ّ
األطــراف ،كــا حصــل يف بعــض الظــروف التاريخيــة ،وميكــن اليــوم أن تكــون
ر
هنــاك نزع ـ ٌة أخباري ـ ٌة يف جوانيــة املدرســة األصوليــة العقليــة الســائدة ،فكث ـ ٌ
مــن األصوليــن املعارصيــن يســريحون للــرأي األخبــاري ،فيق ّدمــون النقــل عــى
العقــل مطل ًقــا ،ثــم يحــرون عمــل العقــل يف جوانــب محــدودة ،تخرجــه مــن
الدائــرة التــي يُفــرض أن يكــون فيهــا ،أي كونــه مصــد ًرا للترشيــع موازيًــا للكتــاب
كثــر مــن العقليــات األصوليــة املعــارصة،
والســنة( ،)46وهــو مــا وجدنــاه عنــد ٍ
فالســيد كــال الحيــدري عــى ســبيل املثــال يقــول بعلــم األمئــة للغيــب ،واعتمــد
يف ذلــك عــى روايـ ٍ
ـات ضعيف ـ ٍة إذا ُوضعــت عــى املحـ ّـك العلمــي لألصوليــن(،)47
ـي أ ّن األمئــة مخلوقــون مــن نــور ،مــع أنّــه ال يوجــد دليـ ٌـل
وكذلــك اعتقــاد الخمينـ ّ
أيضــا
ـح يف ذلــك عــى منهــج األصوليــن( .)48ولكــن قــد يُســتدرك ً
ـح رصيـ ٌ
صحيـ ٌ
بــأ ّن هــذه املشــارب ال ترجــع بجذورهــا إىل األخباريــن األوائــل بــل إىل الغــاة
بتعبــر محســن كديــور يف (القــراءة املنســية).
وهنــاك عــدد ٌمــن التيــارات الفكريــة اليــوم ُيكــن ع ّدهــا منضويــة تحــت املظلة
املنهجيــة لألخباريــن ،أو متقاطعــة معهــا يف ُمح ـ ّددات ال ُيكــن تجاهلهــا ،مثــل
مؤسســه الســيد محمــد الشــرازي كان يؤمــن باملنهــج
التيــار الشــرازي حيــث إ ّن ّ
األخبــاري يف كثـرٍ مــن املســائل ،كــا يقــول أحــد تالمذتــه(.)49
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لكــن ال ميكــن القــول إ ّن التيــار الشــرازي هــو صــور ٌة كربونيــة مــن املنظومــة
الفكريــة للمدرســة األخباريــة ،أل ّن طبيعــة التيــارات الفكريــة عندمــا تنتــر وتــروج
أن تنبثــق عنهــا أفــكا ٌر جديــدة ،أو تصــر بعــض األصــول فرو ًعــا وبعــض الفــروع
ــس لنظريــة (شــورى
ً
أصــول ،فالشــرازي وإن انتمــى لألخباريــة ّإل أنّــه ّ
مؤس ٌ
ي
ـي والتيــار الــواليئ ،وتُعـ ّد هــي البديــل العمـ ّ
الفقهــاء) التــي خاصــم بهــا الخمينـ ّ
ر مــن املعارضــن اإليرانيــن حتــى مــن خــارج
والقـ ّ
ـوي الــذي يطالــب بــه كث ـ ٌ
التيــار .ولهــذا ســعت الســلطات اإليرانيــة إىل تقليــم أظافــر الشــرازيني وتتبعهــم
ألنّهــم اختلفــوا عــن األخباريــة األ ّم يف ال ُبعــد عــن السياســة وشــؤون الدولــة.
وكذلــك يُحســب التيــار التفكيــي اإليــراين –بحســب كثــر مــن املحققــن -عــى
التيــار األخبــاري ،وهــو وإن نفــى صلتــه بالتيــار األخبــاري ّإل أنّــه يلتقــي بالتيــار
األخبــاري يف الجــزء األكــر مــن املنظومــة الفكريــة ،فالتفكيكيــون وإن كانــوا
ّ
()50
أصوليــن يف محــاور عـ ّدة مثــل :تعديــل الــرواة وغربلــة الروايــات ،واالســتنباط
مــن املُعتمــد منهــا فقــط ،وإن كانــوا كذلــك منصهريــن يف نفــس الــدرس الفقهــي
األصــويل ،فقــد كانــوا أخباريــن يف الوقــت نفســه بنبذهــم للفلســفة والعرفــان
ٍ
ـص بهــا ومــن خاللهــا ،وإ ْن كان منظــروا
كأدوات اجتهاديــة وتأويليــة يُفهــم النـ ّ
التفكيكيــن يزعمــون أ ّن التيــار التفكيــي مختلــف عــن املدرســة األخباريــة مــن
زاوي ـ ٍة جوهري ـ ٍة متعلّقــة باملوضــوع ،فموضــوع التفكيكيــة العقائــد وعلــم الــكالم،
وتنقيحهــا مــن الفلســفة والعرفــان بخــاف األخباريــن الذيــن يُعملــون تنقيحهــم
عــى املســتوى الفقهــي واألصــويل فحســب.
وبعيـ ًدا عــن التيــارات املحســوبة عــى األخباريــن ،فــإ ّن املدرســة األخباريــة األ ّم
أيضــا ،بــل إ ّن
دون روافدهــا ،حــارضة يف عواصــم التشـ ّيع ويف الحــوزات العلميــة ً
قـ ّم هــي (عــش األخباريــن) ،حســب أحــد مشــايخ التيــار(.)51
خامتة :األخباريُّون وسؤال الثورة!
ّ
تتجــى أهميتــه يف ختــام هــذه الدراســة ،أنّــه إذا كان التيــار
الســؤال الــذي
األخبــاري بهــذه القــ ّوة واألصالــة والعمــق التاريخــي يف الدولــة واملذهــب،
وإذا كان ميلــك مــن األتبــاع واملؤيديــن لطرحــه أعــدا ًدا ال بــأس بهــا ،فــا هــو
موقفــه مــن الثــورة مشــارك ًة أو مغالبـ ًة ،ليدعــم ت ّيــا ًرا سياسـ ًّيا ،أو ليســتوىل هــو
عــى زمــام الحكــم؟!
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والواقـ ُع أ ّن ســؤال الثــورة نفســه ليــس داخـ ًـا يف دوائــر عمــل الت ّيــار ،وال ُيثّــل
هــا معرف ًّيــا ،أو قلقًــا فلســف ًّيا والــدرس الفقهــي األخبــاري ال يتطــ ّرق إىل
لــه ًّ
ـاري يتبــع نظريــة
الفقــه الثــوري لعـ ّدة أســباب ،أهمهــا أ ّن التيــار يف األصــل انتظـ ٌّ
فقــه االنتظــار عــى صعيــد النظريــة السياســية ،وال يؤمــن بالعمــل الســيايس يف
أيضــا ليــس هرم ًّيــا عــى الصعيــد اإلداري ،وليســت
ظـ ّـل غيــاب املعصــوم .والتيــار ً
لــه مرجعيــة دينيــة واحــدة شــأنه شــأن الوضــع العــام يف املرجعيــة ِمــن وجــود
عــد ٍد مــن مراجــع الديــن يتبــع النــاس أيًّــا منهــم ،وليســت لــه قيــادة سياســية،
ومــن ث ـ ّم فــا ميلـ ُـك الت َّيــار أن يثــور بنفســه ،ألنّــه ليــس كتل ـ ًة واحــدةً ،وليســت
ر مــن الغمــوض يف
أفــكاره ُصلْبــة عــى مســتويني التنظــر –التــي يعرتيهــا كث ـ ٌ
بعــض املســائل املركزيــة -والتطبيــق.
لكــن هنــاك أجنحــ ٌة أخباريــ ٌة أو متأث ّــر ٌة -عــى األرجــح -باألخباريــن تب ّنــت
ين ولــو عــى صعيــد الفكــر والتنظــر ،فالتيــا ُر
النهــج الثــوري ضــد النظــام اإليــرا ّ
الشــرازي املتأثّــر باألخباريــن -إثــر تح ـ ّو ٍ
الت وتشــظ ّيات م ـ ّر بهــا ،-لــه مواقــف
ين عــد ًدا
مصا ِدمــة لنظــام واليــة الفقيــه يف إيــران ،وقــد اعتقــل النظــام اإليــرا ّ
را ،مثــل الســيد حســن الشــرازي
مــن الزعامــات الدينيــة للشــرازيني يف قـ ّم كثـ ً
الــذي وصــف املرشــد عــي الخامنئــي بـــ (فرعــون العــر) ،و (الدكتاتــور)،
فصــدرت بح ّقــه مذكــرة اعتقــا ٍل مــن املحكمــة الدينيــة ،وتك ـ ّرر هــذا معــه ومــع
ـيايس نابـ ٌع بســبب كونهــم أخباريــن بقــدر
غــره .52وليــس موقــف الشــرازيني السـ ّ
ـر عــن ســيولة األفــكار وعــدم ُصلْبيتهــا ،وتداخــل عــد ٍد كب ـرٍ مــن
مــا هــو معـ ّ ٌ
ـر ٍ
ـج
ات سياســي ٍة ودينيـ ٍة وحداثيـ ٍة ،فينتـ ُ
األفــكار والنظريــات يف بعضهــا ،مــع متغـ ّ
عــن هــذه التحــوالت تيــارات وليــدة ال ُيكــن تســكينها يف جنــا ٍح ُمحــ ّد ٍد مــن
أجنحــة التشـ ّيع وإمنــا ُيكــن انتســابها إليــه مــن بــاب التغليــب وكــرة التقاطعــات
ال أكــر.
را فــإ ّن الدولــة اإليرانيــة تعتــر األخباريــن خط ـ ًرا عليهــا ،ليــس بســبب
وأخ ـ ً
أدبياتهــم الثوريــة غــر املوجــودة ،بــل بســبب الــراع عــى متثيــل املذهــب
وتحديــد رضوراتــه والتــي يعمــل التيــار بقــو ٍة عــى تشــكيلِ الوعــي العــام الشــيعي
يف هــذه املســاحة .وقــد تسـ ّبب التيــار األخبــاري يف التأثــر عــى الســاحة الفقهية
والشــيعية ،وأفــرز مــن تحــت عباءتــه عــد ًدا مــن التيــارات املناوئــة للنظــام ،وهــذا
يف ذاتــه مثّــل مصــدر إزعــا ٍج للنظــام الــذي يريــد أن يحتكــر الديــن كاحتــكاره
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للســلطة ،ألنّهــا ال ينفــكان يف القــراءة الوالئيــة.
أيضــا تغافلــت إيــران عــن اعتبــار التيَّــار مصــدر ثــرا ٍء معــريف ،للحــوزة
ـض النظــر عــن
والدولــة ،وجــزء مــن أجنحــة املذهــب يف القديــم والحديــث -بغـ ِّ
صوابيــة طروحاتــه مــن عدمهــا ،-وذلــك مــن أجــل مصالــح النخبــة ،وبراجامتيــة
الســلطة.
إذن تكمــن مشــكلة الحكومــة اإليرانيــة مــع األخباريــن يف أنّهــا ليســت ســلط ًة
سياســي ًة فحســب ،كــا هــو الحــال مــع الصفويــن الذيــن أداروا العالقــة بــن
كل منهــا ِوفــق مــا تقتضيــه املصالــح الخاصــة
األخباريــن واألصوليــن ،ووظفــوا ًّ
بجهــاز الحكــم وقتئــذ ،بــل إ ّن الســلطة اإليران ّيــة املعــارصة هــي ســلط ٌة سياســي ٌة
ودينيـ ٌة يف نفــس الوقــت ،فــا تتب ّنــى وجهــة نظـ ٍر دينيـ ٍة فتدعــم تيا ًرا عىل حســاب
آخــر ،بــل هــي ت ّيــار مســتقل يف حــ ّد ذاتــه ،ومــن ثــ ّم فهــي تديــر خصومتهــا
الفكريــة والحوزويــة تحــت مظلــة الســلطة السياســية ،وهــو مــا مل يحــدث يف
ـيايس الشــيعي .ولـــذا فــإ ّن تحســن العالقــة بــن األخباريــن والنخبــة
التاريــخ السـ ّ
الدينيــة الحاكمــة يف إيــران يف ظـ ّـل فلســفة الحكــم الراهنــة أم ـ ٌر بعيــد املنــال،
ـدادات فكري ـ ٍة ومراجعـ ٍ
ويبــدو مــن املســتحيالتّ ،إل إذا حدثــت ارتـ ٍ
ـات حقيقي ـ ٍة
ين ،وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يحــدث
لألُســس التــي يُبنــي عليهــا النظــام اإليــرا ّ
يف ظـ ّـل وجــود الجيــل األول مــن الثــورة والــذي َّأســس الدول ـ َة بشــكلها الحــايل،
أي تراجعـ ٍ
ـات مــن هــذا القبيــل ســوف ت ُعتــر
وأمناطهــا الثقافيــة الراهنــة ،أل ّن ّ
ـي ،لحســاب منــاذج أخــرى ال طاملــا ُعوديــت مــن
هزميـ ًة للثــورة وللنمــوذج الخمينـ ّ
ِقبــل النخبــة الحاكمــة.
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املصدار و املراجع

((( الصحيــح الــذي عليــه فقهــاء الشــيعة أ ّن نســبتهم إىل األخبــار –جمــع خــر -وليســت إىل
اإلخبار.
((( راجــع :الشــيخ محمــد رضــا املظفــر ،أصــول الفقــه ،ط /دار التعــارف بــروت2011 ،م،
 .223 /2ومــن مقــوالت بعضهــم هنــا« :دع مــا وافــق القــوم ،فــإ َّن الرشــد يف خالفهــم».
راجــع :د .محســن كديــور ،القــراءة املنســية ،إعــادة قــراءة نظريــة األمئــة االثنــا عــر ،علــاء
أبــرار ومجتهــدون أتقيــاء .أي :فهــم الشــيعة األوائــل ألصــل اإلمامــة ،ط /مؤسســة االنتشــار
العــريب2011م ،ص.156
ويقــول تــود الوســن« :وقــد أُخــذت مفــردة األخبــاري مــن الكلمــة املســتعملة لإلحالــة عــى
آالف الروايات-األخبــار ومفردهــا خــر ،وتُســمى يف بعـ ٍ
ـض مــن األحيــان األحاديــث التــي
ـي محمــد فحســب ،وإنّ ــا سـ ّنة األمئــة املعصومــن الثالثــة عــر،
حفظــت لنــا ،ال ُسـ ّنة النبـ ّ
أي األمئــة االثنــا عــر وفاطمــة» .راجــع :ســلطة األنثــى ومكانــة فاطمــة يف أحــد أعــال
البــاب املبكــرة ،دراســة متضمنــة يف كتــاب« :األعلــم بــن الشــيعة» ،ص.188
((( قبل أن يحدث االنحراف يف الخ ّط الشيعي بنظر األسرتابادي.
((( راجع :األسرتابادي ،الفوائد املدنية ،ط /مؤسسة النرش اإلسالمي ،ص.91
((( راجع :محسن كديور ،القراءة املنسية ،ط /االنتشار العريب2011م ،ص.155
((( زابينــة شــميتكه ،املرجــع يف تاريــخ علــم الــكالم ،ترجمــة :د .أســامة شــفيع ،تقديــم
العالمــة حســن الشــايف ،ط /مركــز منــاء للبحــوث والدراســات2018م.780 /2 ،
((( راجــع :حســن مفيــد ،التيــار األصــويل عنــد املــرزا األصفهــاين ،ص 187ومــا بعدهــا،
(دراســة ضمــن كتــاب« :مــرزا األصفهــاين رائــد التفكيــك يف املعرفــة الدينيــة» ،ط /1مركــز
الحضــارة بــروت 2014م).
((( والقــول إ ّن التيــار األخبــاري مل يكــن موجــو ًدا كمدرســة علميــة منضبطــة ،ينســحب
أيضً ــا عــى التيــار التقليــدي نفســه ،الــذي تطـ ّور عــر الزمــن ،وشــهد تحــوالت عميقــة يف
بنيتــه املعارفيــة ،ورؤيتــه للديــن والدولــة .فعــدم حجيــة الدليــل العقــي الــذي يتهــم مطهــري
األخباريــن بهــا ،مل يتفــق األصوليــون أنفســهم عــى تعريــف جامــع مانــع لتلــك الحجيــة
العقليــة ،فــا هــو حجــة عقليــة عنــد نفــر منهــم ليــس ح ّجــة عقليــة عنــد اآلخريــن ،لعــدم
االتفــاق عــى تحريــر املصطلــح و ِمــن ث َـ ّم االختــاف حــول محـ ّـل النــزاع ،و ِمــن ث َـ ّم فالســيولة
ـكل التيــارات تقري ًبــا ،إن عــى مســتوى التنظــر
الفكريــة التــي أرشنــا إليهــا كانــت لصيقــة بـ ّ
أو عــى مســتوى التطبيــق.
((( راجع :مرتىض مطهري ،الثورة والدولة ،ص.391
( ((1آية الله جعفر السبحاين ،رسائل أصولية ،ط /مؤسسة اإلمام الصادق قم ،ص.48
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( ((1راجــع :د .صــدر الديــن فضــل اللــه ،التمهيــد يف أصــول الفقــه ،ط /دار الهــادي،
بــروت 2002م ،ص.83 ،79
( ((1لنداس والربغ ،األعلم بني الشيعة ..دراسة يف مرجعية مؤسسة التقليد ،ص.188
( ((1راجع :األسرتابادي ،الفوائد املدنية ،ط /مؤسسة النرش اإلسالمي ،ص.91
( ((1الشــيعة بــن املدرســة األصوليــة واملدرســة األخباريــة ،الســيد كــال الحيــدري،
حلقــة منشــورة عــى يوتيــوب بتاريــخ 29 :فربايــر2016مhttps://www.youtube.com/ .
watch?v=RsUA9RMHUG4
( ((1الفوائد املدنية ،ص.92
( ((1األســرابادي :الفوائــد املدنيــة ،ط /النجــف د.ت ،ص .371نقـ ًـا عــن :محمــد الصيــاد،
ثبــوت القــرآن بــن السـ ّنة والشــيعة اإلماميــة ص.179
( ((1مرتــى مطهــري :نقــد الفكــر الدينــي ،ط /املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي2011 ،م،
تقديــم محمــد عــارة ،ص.142
( ((1ثيولوجيا التشيع السيايس ،ص.338
( ((1وجيــه كوثــراين ،الفقيــه والســلطان ،ط /املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة
السياســات2015،م ،ص.177
( ((2روبــرت غليــف ،االســتمرارية واإلبــداع يف الفكــر الشــيعي ..ال َعالقــة بــن األخباريــة
واملدرســة التفكيكيــة ،مجلــة البصائــر ،العــدد  ،49الســنة الثانيــة والعــرون2011م ،ص.40
( ((2يقــول آيــة اللــه حســن منتظــري« :مل يكــن قدمــاء الفقهــاء مــن القائلــن بالقيــاس
واالستحســان واعتــاد األمــور العقليــة ،بــل مل يكونــوا ليتجــاوزوا حتــى ألفــاظ الروايــات ،فلو
أنهــم أجمعــوا عــى فتــوى فــا بــد أن يكــون قــد بلغهــم كالم مــن اإلمــام يف ذلــك املــورد،
ومل يبلغنــا» .راجــع :حيــدر حــب اللــه «تحريــر» :فقــه الحجــاب يف الرشيعــة اإلســامية،
قــراءات جديــدة ،ط /مؤسســة االنتشــار العــريب2012م ،ص( .231دراســة للشــيخ أحمــد
عابدينــي بعنــوان :الحجــاب ومصافحــة املــرأة ،فتــوى واحــدة وقــراءات متع ـ ّددة ،ترجمــة
الســيد مطــر الهاشــمي) .وكالم آيــة اللــه منتظــري ر ّدده تلميــذه كديــور يف (القــراءة املنســية)
مــا يشــر إىل أصالــة التيــار األخبــاري ،أو وجــوده قدميًــا كمدرســة قويــة ،بخــاف مــا
ير ّوجــه البعــض مــن حداثتــه وطروئــه عــى املشــهد الدينــي والحــوزوي.
( ((2قــد يُســتدرك علينــا هنــا بالخالفــات الكبــرة التــي حدثــت تاريخ ًيــا بــن التياريــن
األخبــاري -األصــويل ،والتــي وصلــت لدرجــة التقاتــل والعنــف املتبــادل بــن الطرفــن،
والحقيقـ ُة أننــا ال ننكــر الخــاف العلمــي بــن املدرســتني ،كذلــك الخــاف بــن أهــل الــرأي
وأهــل األثــر املوجــود يف ّكل املذاهــب ،بيــد أ ّن تضخيــم هــذا الخــاف ،وجلبــه وإحيائــه
يف تلــك العصــور املتأخــرة كان متعم ـ ًدا .كذلــك فــإ ّن تلــك الخالفــات التاريخيــة مل تخــل
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هــي األخــرى مــن عوامــل خارجيــة غــر علميــة أشــعلتها ،كالسياســة والــراع عــى النفــوذ
والســلطة الدينيــة واملجتمعيــة ونحــو ذلــك مــا يضيــق املقــام عــن ذكــره هنــا.
( ((2أحمــد الكاتــب :املرجعيــة الدينيــة وآفــاق التطـ ّور،ط /2الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون
2007م ،ص.140
( )((2( ((2املال صدرا :األسفار .5-6 /1
( ((2د .أحمــد قوشــتي ،الــراع بــن األخباريــن واألصوليــن داخــل املذهــب الشــيعي
االثنــا عــري ،ط /2تكويــن ،الخــر ،الســعودية 2015م ،ص.48
( ((2انظــر محــارضة يــارس الحبيــب عــى يوتيــوب بعنــوان« :الخمينــي وابــن عــريب صوفية
زنادقة» منشــورة بتاريخ  18ديســمرب 2013مhttp://cutt.us/D4Ieh .
( ((2حــوار حــول املشــهد الثقــايف يف إيــران ،حيــدر حــب اللــه :حــوار مــع جريــدة الــرق
األوســط العــدد 2003 /11 /20 ،9123م.
( ((2راجــع :محمــد الصيــاد ،تطــ ّور الــدرس الفلســفي املعــارص يف إيــران ،إضــاءات 11
مايــو2019م.
https://cutt.us/8eKaP
( ((2لنــداس والــرغ «تحريــر» ،األعلــم بــن الشــيعة دراســة يف مؤسســة مرجعيــة التقليــد،
ترجمــة :د .هنــاء خليــف ،ط /1املركــز األكادميــي لألبحــاث2017م ،ص.188
ـري ومدرســته ،إذ ذهــب إىل
ـرا مــن موقــف ابــن حــزم الظاهـ ّ
( ((3يقــرب هــذا املوقــف كثـ ً
أنّــه «ال رأي يف الديــن ،وليــس ألحــد أن يجتهــد برأيــه» .محمــد أبــو زهــرة ،ابــن حــزم ،ط/
دار الفكــر العــريب ،ص .328ويذهــب ابــن حــزم إىل أ ّن مــن حـ ّـق العا ّمــي أن يســأل الفقيــه
را يف الكتــاب والس ـ ّنة أخــذ بــه ،وإال فــا .ويدعــو
عــن دليلــه ،فــإن وجــد الدليــل منح ـ ً
ابــن حــزم إىل أال يتوســط بــن العا ّمــي وديــن اللــه وســائط مــن قــول إمــام واعتبــاره دي ًنــا.
راجــع :أبــو زهــرة ،ابــن حــزم ،ص.240
( ((3يلمــح مرتــى مطهــري إىل عاملــة األســرابادي لجهــات مجهولــة ،فهــو حســب
مطهــري «قــد عــاش يف مكــة واملدينــة ،وال يوضــح التاريــخ بالطبــع اتصــاالت و َعالقــات
هــذا الشــخص يف تلــك الفــرة ،ورغــم أنــه كان شــيع ًّيا فإنــه هاجــم وبشــدة كبــار علــاء
الشــيعة» .نقــد الفكــر الدينــي ص .140ويــر ّد جــواد شــر عــى هــذا االتهــام بقولــه« :هنالــك
كثــر مــن املنشــورات التــي تتهــم دعــاة األفــكار التجديديــة أو لنقــل املخالفــة يف ربطهــا
مبؤامــرات الســلطات وعاملتهــم لهــم ،كــا هــي تلــك التــي تتهــم األســرابادي بالركــون إىل
املجهــول ،ونفــس الــيء قــد تجــده مــع محمــد بــن عبــد الوهــاب ومــع األفغــاين وغريهــا،
وهــي محاولــة يُــراد منهــا االنتقــاص مــن تلــك الشــخصيات عــى حســاب الدخــول معهــا يف
ســجاالت فكريــة» .ثيولوجيــا التشــيع الســيايس ص 336هامــش.
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( ((3قــد ال يوجــد كتــاب ملرتــى مطهــري إال ونـ َ
ـال مــن األخباريــن ،ورجــع إليهــم ّكل
ســيئة حاقــت باملذهــب يف القديــم والحديــث ،ويتحــر عــى تعــزز منهجهــم يف القــرون
املتأخــرة فيقــول« :إ َّن مــا يبعــث عــى األســف هــو أن املنهــج الفكــري ألهــل الحديــث قــد
تعــزز يف القــرون املتأخــرة يف أوســاط الشــيعة ،فظهــرت يف الشــيعة فئــة (األخباريــون)
تعتــر التفكــر والتعمــق يف املعــارف اإللهيــة بدعــة وضاللــة ،يف حــن يعتــر هــذا التوجــه
بــا شــك نو ًعــا مــن االنحــراف عــن الســرة املطهــرة ألمئــة هــذا املذهــب» .راجــع:
مجيــد محمــدي ،اتجاهــات الفكــر الدينــي املعــارص يف إيــران ،ترجمــة :ص .حســن،
مراجعــة :صــادق العبــادي ،ط /الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــر +املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي2010م ،ص.141
( ((3راجــع :هيثــم مزاحــم ،تط ـ ّور املرجعيــة الشــيعية ،ص .189وراجــع عــى ســبيل املثــال:
ســاحة املرجــع محمــد ســعيد الحكيــم :األصوليــة واألخباريــة بــن األســاء والواقــع ،النارش/
موثّــق 1420ه النجــف.
( ((3حيــدر حــب اللــه :العقــل األخبــاري أساســيات املعرفــة ومناخــات الظهور ،مجلــة املنهاج،
العــدد  ،47بــروت خريــف 2007م .وراجــع :د .محمــد الســلمي ،ومحمــد الصيــاد :الفقيــه
والديــن والســلطة ..جدليــة الفكــر الســيايس الشــيعي بــن املرجعيتــن العربيــة واإليرانيــة،
ط /مركــز الخليــج العــريب للدراســات اإليرانيــة ،الريــاض 2017م ،ص 92ومــا بعدهــا.
حــق اللــه والشــعب وواقــع
( ((3صــاح جــواد شــر :ثيولوجيــا التشــيّع الســيايس بــن ِّ
املامرســة ،ص .339وراجــع :د .محمــد بــن صقــر الســلمي ،ومحمــد الصيــاد :الفقيــه والديــن
والســلطة جدليــة الفكــر الســيايس الشــيعي بــن املرجعيتــن العربيــة واإليرانيــة ،ص.94
( ((3صــاح جــواد شــر :ثيولوجيــا التشــيع الســيايس بــن حــق اللــه والشــعب وواقــع
املامرســة ،ط /1الرافديــن لبنــان 2017م ،ص.344
( ((3وهنــاك الجنــاح العريــض مــن األصوليــن حتــى اليــوم ال يــزال يؤمــن بعــدم املشــاركة
السياســية حتــى ظهــور املعصــوم ،وأنّــه ال واليــة للفقيــه إلّ يف األمــور الحســبية فقــط.
( ((3راجــع :أحمــد الكاتــب :تطــور الفكــر الســيايس الشــيعي ،ص .196وراجــع :د .أحمــد
قوشــتي :الــراع بــن األخباريــن واألصوليــن ،ط /2تكويــن للدراســات واألبحــاث ،الخــر-
الســعودية ،ص.121
( - ((3الكلينــي :الــكايف ،295 /8 ،والحــر العامــي :وســائل الشــيعة  ،37 /11واملجلــي :بحــار
األنــوار1. 14 /25 ،
( - ((4عــي إبراهيــم درويــش ،السياســة والديــن يف مرحلــة تأســيس الدولــة الصفويــة ،ط/
املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات ،ص.308
( - ((4مــن املهــم يف هــذا الصــدد مراجعــة النظريــة السياســية عنــد جامهــر التقليديــن
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يف :محمــد الســلمي ومحمــد الصيــاد ،الفقيــه والديــن والســلطة ،ط /مركــز الخليــج العــريب
للدراســات اإليرانيــة2017م.
( - ((4وجيه كوثراين :الفقيه والسلطان ،ص. 177
( ((4جواد شرب :ثيوليوجيا التشيع السيايس ،ص.337
( ((4يقــول محســن آل عصفــور« :عــى ِّكل حــال ،فــإ ّن الغلبــة لألصوليني ال تعنــي بالرضورة
أ ّن املدرســة األخباريــة انتهــت وتالشــت واندرســت كــا يحلــو للبعــض إيهــام نفســه بــه؛ أل ّن
الــراث األخبــاري مــازال الســائد واملســيطر يف مراكــز التحقيــق والنــر واملكتبــات العامــة
والخاصــة ،وميثّــل مــا نســبته أكــر مــن تســعني يف املئــة وحركــة طبعــه وترويجــه تــزداد
نشــاطًا يو ًمــا بعــد يــوم» .حــوار عــي الدريــدي ،هجــر الثقافيــة ،ســابق.
(( ((4حيــدر حــب اللــه :العقــل األخبــاري أساســيات املعرفــة ومناخــات الظهــور ،مجلــة
املنهــاج بــروت العــدد  ،47خريــف 2007م.
( ((4حــب اللــه :العقــل األخبــاري ،ســابق .وتوفيــق الســيف :عــر التحــوالت ،ط /مؤسســة
االنتشــار العــريب بــروت 2016م ،ص .207وراجــع :مجموعــة مؤلفــن :اتجاهــات العقالنيــة
يف الــكالم اإلســامي ،ط /مؤسســة االنتشــار العــريب 2014م ،ص.345
( ((4الســيد كــال الحيــدري :كيــف يحصــل اإلمــام املعصــوم عــى العلــم ،حلقــة منشــورة
عــى يوتيــوب  29ســبتمرب 2015م http://cutt.us/zNNB .وعلــم األمئــة للغيــب ليــس مــن
الغلــو ،حلقــة منشــورة بتاريــخ 2014 /3 /1م ،عــى اليوتيــوبhttp://cutt.us/pUW6J .
( ((4حســنني هيــكل :مدافــع آيــات اللــه ،ط /دار الــروق 2009م ،ص .182ويقـ ُ
ـول الخميني:
ـي مرسـ ٌـل،
«وإ ّن مــن رضوريــات مذهبنــا أ ّن ألمئتنــا مقا ًمــا ال يبلغــه ملـ ٌـك مق ـ ّر ٌب ،وال نبـ ٌّ
ولقــد كانــوا قبــل هــذا العــامل أنــوا ًرا محدقــن بعــرش اللــه» .مصبــاح الهدايــة إىل الواليــة
والخالفــة ،ط /طهــران د.ت ،ص .53ومحمــد عــارة :الجــذور التاريخيــة للتش ـيّع الفــاريس:
مجلــة األزهــر ديســمرب 2014م ،ص.239
( ((4أحمد الكاتب :املرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور ،ص.148
( ((5محمــد رضــا الحكيمــي :املدرســة التفكيكيــة ،ترجمــة عبــد الحســن ســلامن وخليــل
العصامــي ،وتقديــم عبــد الجبــار الرفاعــي ،ط /دار الهــادي بــروت 2000م ،ص.155
( ((5محســن آل عصفــور :قــم عــش األخباريــة وســطوة األصوليــن ال تتجــاوز الســبعني
عا ًمــا( ،حــوار أجــراه عــي الديــري) ،شــبكة هجــر الثقافيــةhttp://cutt.us/iPk5t .
( ((5راجــع دراســتنا بالتفصيــل عــن العالقــة بــن الشــرازية والنظــام اإليــراين التــي
بعنــوان( :ال ِّنظــام اإليــراين واملرجعيــة الشــرازية ..القمــع والتوظيــف) ،املعهــد الــدويل
للدراســات اإليرانيــة  10مــارس2018مhttps://cutt.us/ysAjd .
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