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امللّخص التنفيذي

ــوى  ــه أق ــران بوصف ــارّي يف إي ــار األَْخب ــة التيَّ ــذه الدراس ــاول ه  تتن
التيَّــارات الدينيــة ذات التأثــر يف املشــهد الحــوزوي العــام، ومــا يتبعــه 
مــن انعكاســاٍت عــى الساســة والسياســة، وتحّولــه مــن مجــرّد مدرســٍة 
فقهيــة إىل تّيــاٍر عــاّم، أقــرب إىل اآليديولوجيــا. كــا تســعى الدراســة إىل 
تحديــد َمواطــن الخــاف بــن األخباريــن والنِّظــام اإليــرايّن مــا بعــد 
الثــورة، وكذلــك محاولــة َفْهــم موازيــن القــوى يف البيئــة الشــيعية األّم.  

ــف  ــو التعري ــور األول ه ــاور، املح ــدة مح ــة ع ــذه الدراس ــاول ه  تتن
بالتّيــار األخبــاري، وهــو تّيــاٌر شــيعيٌّ ينتســب إىل األخبــار، أي الروايــات 
ــة ال يجــوز  الــواردة عــن أمئــة آل البيــت، فاألخبــار عندهــم حجَّ
ــتنباط  ــة لاس ــة القواعدي ــق املنظوم ــا ِوف ــل معه ــا أو التعام مخالفته
املتمثِّلــة يف أصــول الفقــه، الــذي يعتربونــه علــًا ُســّنيَّ املنشــأ وِمــن ثـَـّم 
ُ منهــُج رجــاِل الحديــث األخباريــن طريقــَة  ــه. ويُفــرِّ يجــب مخالفت
ــاِر يف التعاطــي مــع النــّص، فتصنيــف الكتــب الحديثيــة ينحــر  التيَّ
يف انتخــاب الصحيــح مــن وجهــة نظــر املُصنِّــف، وليــس مجــرد حشــد 
ــٍة  ــٍة تالي ــاب ملرحل ــنًدا- يف الب ــة -س ــات الصحيح ــم الرواي كل أو معظ
ــارف  ــه الع ــة، ومنحــرٍة عــى الفقي ــة الفقهي ــة الصناع ــٍة بعملي خاّص

ــول.  ــد واألُص بالقواع

 أمــا املحــور الثــاين فهــو أبعــاد التايــز بــن التيَّــار األخبــاري 
ــاٍت  ــة إىل خاف ــات الديني ــن االختاف ــدد م ــث أدَّى ع ــويل، حي واألص
ــران،  ــورة يف إي ــري الث ــن ومنظّ ــن األخباري ــد ب ــا بع ــيٍة يف م سياس
خفوتهــم  رغــم  الدامئــة،  الفكريــة  للُماحقــة  عرضــة  وجعلتهــم 
ــة  ــرة، نتيج ــة األخ ــة يف اآلون ــاة املذهبي ــش الحي ــى هام ــم ع وكمونه
التشــويه املُمنهــج الــذي تعرضــوا لــه. وأهــّم األُصــول التــي اختلــف فيهــا 
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ــن  ــز ب ــّم أســباب التاي ــم األصــول، ومــن أه ــذ عل ــان هــي: نب الفريق
يه التقليــدّي والحــريّك  التيَّــار األخبــارّي والتيَّــار األصــويل عموًمــا بشــقَّ
أن التيَّــار األخبــاري نبــذ علــم أصــول الفقــه برّمتــه، حتــى بعــد تكييفــه 
ِوْفًقــا ألصــول املذهــب الجعفــري، ذلــك أنّــه -ِوْفًقــا لألخباريــن- 
ــات:  ــة الرواي ــاك مركزي ــنِّية. وهن ــة الس ــة العلمي ــن املنظوم ــتَمدٌّ م مس
ــابَهم  ــم انتس ــن زَع ــل الذي ــيعة األوائ ــة الش ــرابادي إىل أمئ ــَب األس نَس
إىل التّيــار األخبــاري، كالصدوقــن والكلينــي وغرهــم، اعتقاَدهــم أنــه 
ــة إال  ــت أو أصلي ــة كان ــة فرعي ــة النظري ــكام الرشعي ــدرك لألح »ال م
أحاديــث العــرة الطاهــرة«، أي ال القــرآن وال العقــل، إمنــا الروايــة 
ــة الفقيــه: وهــي االقتصــار عــى نقــل رأي املعصــوم دون  فقــط. ومهمَّ
ــة: ينظــر األصوليــون إىل األخباريــن  ــه. وضــد العقاني ــل برأي التدّخ
يف الــدرس الحــوزوي املعــارص عــى أنّهــم تيَّــار مصــادم للعقــل، وضــد 
العقانيــة، وهــذه هــي الصورة الشــائعة لألخباريــة يف الدوائــر العلمية، 
وترّســخت هــذه الصــورة بالتشــويه العلمــي املمنهــج الــذي تعرضــت لــه 
ــري الخــّط الــواليئ يف إيــران  املدرســة األخباريــة مــن فاســفة وُمنظّ

ــد. املعــارصة عــى وجــه التحدي

وتناولــت الدراســة يف املحــور الثالــث األخباريــون وإيــران املعــارصة.. 
الخــاف العميــق، هنــاك خــاٌف بــن املدرســة األخباريــة وإيــران 
املعــارصة ال يقــّل يف عمقــه عــن الخــاف التاريخــي األخباري-األصويل، 
بــل ميكــن القــول إّن الخــاف التاريخــي كاد أن يتــاىش لــوال أنّــه تــّم 
ــن إىل  ــن املنتم ــن م ــن املعارصي ــفة اإليرانّي ــل الفاس ــن ِقب إذكاؤه م
ــن  ــن، األخباري ــن الجانب ــاف ب ــباب الخ ــّم أس ــواليئ. وأه ــّط ال الخ
ــام  ــة اته ــا لدرج ــة بينه ــببت يف املخاصم ــي تس ــواليئ، الت ــار ال والتيَّ
التيَّــار األخبــاري بالعالــة لجهــاٍت أجنبيــة، هــي مــا اعتــربه الوالئيــون 
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ــا يف أُســس وُهويــة الدولــة اإليرانيــة املعــارصة مــا بعــد 1979م،  رضبً
ــفية  ــة الفلس ــة العرفاني ــذون التوليف ــن ينب ــن الذي ــل األخباري ــن ِقب م
والكاميــة، يف حــن أّن الدولــة اإليرانيــة املعــارصة اعتمــدت مدرســة 
الحكمــة املتعاليــة ُهويــًة لهــا.  كــا تناولــت الدراســة يف املحــور الرابــع 
ــن  ــة األخباري ــن عاق ــث مل تك ــية، حي ــة السياس ــون والنظري األخباريُّ
بالســلطة السياســية الشــيعية يف إيــران ســواء أكانــت الصفويــة، أو 
الخمينيــة املعــارصة، جّيــدة، بــل كانــت يف الغالــب األعــم متوتــرًة 
ألســباٍب دينيــٍة انســحبت عــى السياســّية. ولفهــم طبيعــة الــراع 
ــة  ــت الدراس ــاري، ناقش ــار األخب ــايل، والتي ــراين الح ــام اإلي ــن النظ ب
ــة  ــون والدول ــا: األخباريّ ــي بينه ــراع التاريخ ــة ال ــل طبيع بالتفصي

ــه. ــة الفقي ــون ووالي ــة، واألخباريّ الصفوي

ــون بــن  ويف املحــور الخامــس واألخــر تناولــت الدراســة: األخباريّ
ــار  ــن أّن التي ــض الباحث ــّن بع ــن ظ ــم م ــار، فبالرغ ــون واالندث الكم
األخبــاري قــد خَفــَت أو تاشــت مناهجــه وأطروحاتــه اليــوم، إاّل أنـّـه ال 
يــزال موجــوًدا، وإن كانــت الغلبــة يف العمــوم للتيــار األصــويل بشــقيه 
التقليــدّي –الــذي يتشــارك مــع األخباريــن يف دعــم خــّط االنتظــار-، 
ــة  ــاس األخباري ــات واألنف ــات والتصنيف ــروح واملؤلف ــن ال والحــريّك، لك

ــة مبختلــف توجهاتهــا. تــري يف أحشــاء الحــوزة العلمّي

والثبــات ذلــك اســتخدم أحــد املفكريــن منهــج االستنســاخ التاريخــي، 
ومنهــج التجريــد التاريخــي. وبنــاًء عــى هذيــن املنهجــن فــإّن العقــل 
ــون ومحّدثــون ومفــّرون، كــا حصــل  األخبــاري قــد يحملــه أصولّي
يف بعــض الظــروف التاريخيــة، وميكــن اليــوم أن تكــون هنــاك نزعــٌة 

أخباريــٌة يف جوانيــة املدرســة األصوليــة العقليــة الســائدة.

 خلصــت الدراســة إىل أّن الدولــة اإليرانيــة تعتــرب األخباريــن خطــًرا 
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ــبب  ــل بس ــودة، ب ــر املوج ــة غ ــم الثوري ــبب أدبياته ــس بس ــا، لي عليه
الــراع عــى متثيــل املذهــب وتحديــد رضوراتــه والتــي يعمــل التيــار 
بقــوٍة عــى تشــكيِل الوعــي العــام الشــيعي يف هــذه املســاحة. وقــد تســّبب 
التيــار األخبــاري يف التأثــر عــى الســاحة الفقهيــة والشــيعية، وأفــرز 
ــذا يف  ــام، وه ــة للنظ ــارات املناوئ ــن التي ــدًدا م ــه ع ــت عباءت ــن تح م
حــدِّ ذاتــه مّثــل مصــدر إزعــاجٍ للنظــام الــذي يريــد أن يحتكــر الديــن 

ــا ال ينفــكان يف القــراءة الوالئيــة.  كاحتــكاره للســلطة، ألنّه
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املقدمة
يُعتــرب التيَّــار األَْخبــارّي يف إيــران مــن أقــوى التيَّــارات الدينيــة ذات التأثــر 
يف املشــهد الحــوزوي العــام، ومــا يتبعــه مــن انعكاســات عــى الساســة والسياســة، 
ذلــك أّن التّيــار اســتطاع أْن يتحــّول مــن مجــرّد مدرســة فقهيــة لهــا أصولهــا، 
وضوابطهــا يف فهــم النصــوص، والصناعــة الفقهيــة، إىل تّيــاٍر عــاّم، أقــرب إىل 
اآليديولوجيــا، فخــرَج مــن ضوابــط ومحدوديــة املدرســية والهرميــة إىل مرحلة 
الشــيوع والعمــوم، حتــى انســحب تأثــره عــى جــل التيَّــارات واملــدارس األخــرى 

حتــى ولــو مل تتــنَّ كل مقوالتــه.

رمبــا ســاهم يف إعــادة النظــر لهــذه املدرســة األخباريــة تلــك الرضبــات التــي 
ــا  ــايخها ومنظّريه ــاء مش ــة 1979م، واختف ــورة اإليراني ــد الث ــا بع ــت له تعرض
مــن الســاحة الدينيــة واإلعاميــة، أو كمونهــم، لصالــح ُمنظّــري الثــورة والنخبة 
ــار اســتوىل عــى الســاحة الدينيــة الشــيعية  الدينيــة الجديــدة. كذلــك فــإنَّ التيَّ
ألكــر مــن مئَتــي عــام بعــد تأسيســه عــى يــد األســرابادي، قبــل كمونــه بســبب 
ــار  ــلْطة السياســية لتقويــة التيَّ عوامــل متشــابكة، بعضهــا خارجــّي كتدّخــل السُّ
األصــويّل عــى حســاب األخباريــن، وبعضهــا داخــّي كجمــود التيَّــار عنــد الزمن 
الــروايئ دون إدراك عميــق للواقــع الدينــي واالجتاعــي، فبــدا كأنـّـه عاجــز عــن 
ــار  ــاء دور التيَّ ــا ج ــاس، وهن ــوم الن ــة لعم ــة والفتووي ــول الفقاهي ــاد الحل إيج
ــذا  ــاس. فه ــات الن ــع حاج ــرًا م ــاوب كث ــاد وتج ــى االجته ــذي تبن ــويل ال األص
الواقــع التاريخــي يف الحــوزة واملشــهد الدينــي مل يكُــن ليمــّر دون عــودة التيَّــار 

أو أفــكاره يف التفاعــات الداخليــة بالحــوزة.

ــإّن  ــر، ف ــا وغــر مؤث ــات الشــيعية املعــارصة خافًت ــُد يف األدبي ــار إن يب والتيَّ
املتابــع بدقــة ألفــكاره وفاعليتهــا يف الســاحة الشــيعية عموًمــا، واإليرانيــة 
ــار يف الجاعــة  خصوًصــا )كــرّد فعــل عــى اآليديولوجيــا(، يُــدرك فاعليــة التيَّ
ــار  ــه كتي ــول إن ــن الق ــْن مُيك ــيايّس، لك ــي والس ــتوى الفقاه ــى املس ــيعية ع الش
مــدريّس كامــن بســبب مــا تعــرض لــه مــن اشــتباك عنيــف بعيــد الثــورة 
ــد  ــن أح ــوية م ــر الس ــأة غ ــِة والنش ــه بالعال ــة اتهام ــة 1979م، لدرج اإليراني
ــام واالشــتباك  ــذا االته ــري، وه ــواليئ، مرتــى مطه ــار ال ــري التيَّ ــرب منظّ أك
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ــار  الــذي تــواىل عــى األخباريــة بعــد الثــورة يــدّل يف ذاتــه عــى فاعليــة التيَّ
ة، أو منافســة التيَّــار الــذي يهيمــن اآلن  يف الحــوزة، والخشــية مــن عودتــه بقــوَّ

ــر. ــار مندث ــع تيَّ ــتباك م ــن االش ــة، إذ ال مُيك ــاحة الحوزوي ــى الس ع

ونســعى يف هــذه الورقــة لتحديــد َمواطــن الخــاف بــن األخباريــن والنِّظــام 
ــة  ــن القــوى يف البيئ ــم موازي ــة َفْه ــورة، وكذلــك محاول ــد الث ــرايّن مــا بع اإلي
الشــيعية األّم، فالتيَّــار األخبــاري يعترب نفســه التيَّــار األصيل يف الحوزة الشــيعية 
ــار  ــأة واالنتش ــّل النش ــث مح ــوص، حي ــه الخص ــى وج ــة ع ــا، واإليراني عموًم
والتمــّدد، يف حــن أّن التّيــار الــواليئ يعتــرب نفســه يف املقابــل املتحــدث باســم 
املذهــب، وأنـّـه االمتــداد الطبيعــي لخــّط األمئــة املعصومــن، يف حــن مثــة تيَّــار 
تقليــدّي انتظــارّي حــوزوّي ثالــث يحــاول البقــاء يف الــدرس الحــوزوي دون 
االشــتباك يف املســائل الدينية-السياســية مــع هذيــن التيَّاريــن، ومــن هنــا نشــأ مــا 
اع عــى املذهــب واملعتمــد فيــه. ســّاه البعــض بالــراع عــى اإلســام، أو الــرِّ

ونتناول هذه الدراسة من خال املحاور التالية:

أّواًل: مدخل.. التعريف بالتّيار األخباري

األخباريــون تيّــار شــيعّي ينتســب إىل األخبــار)1(، أي الروايــات الــواردة عــن أمئــة 
ــق  ــا وف ــل معه ــا أو التعام ــة ال يجــوز مخالفته ــم حجَّ ــار عنده ــت، فاألخب آل البي
املنظومــة القواعديــة لالســتنباط املتمثلــة يف أصــول الفقــه، الــذي يعتربونــه علــًا 
ــة مــن الحجــج عنــد  ُســّنيَّ املنشــأ وِمــن ثـَـّم يجــب مخالفتــه، إذ إّن مخالفــة العامَّ

بعضهــم، ومــن املرّجحــات عنــد اآلخريــن)2(.

ــاِر يف  ــَة التيَّ ــن طريق ــث األخباري ــُج رجــاِل الحدي ُ منه ــرِّ عــى أّي حــال، يُف
التعاطــي مــع النــّص، فتصنيــف الكتــب الحديثيــة ينحــر يف انتخــاب الصحيــح 
مــن وجهــة نظــر املُصنِّــف، وليــس مجــرد حشــد كل أو معظــم الروايــات الصحيحــة 
-ســنًدا- يف البــاب ملرحلــٍة تاليــٍة خاّصــٍة بعمليــة الصناعــة الفقهيــة، ومنحــرٍة عى 

الفقيــه العــارف بالقواعــد واألُصــول.

ــد  ــاري إىل الشــيخ محم ــار األخب ــن نشــأة التيَّ ــض الباحث ــزو بع ويف حــن يع
األســرابادي )ت: 1033هـــ/1624م(، إالّ أّن الشــيخ األســرابادي نفســه يعــزو 
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األخباريــة إىل التيَّــار الســائد يف عــر مــا قبــل الغيبــة، وعــر الغيبــة الصغــرى، 
وينســب أمئــة كبــاًرا إىل هــذا النهــج)3(، كالشــيخن الصدوقــن: الشــيخ الصــدوق، 

ووالــد الشــيخ الصــدوق، ومحمــد بــن يعقــوب الكلينــي)4(.

ولــو ســلَّمنا بــأّن الصدوقــن والكلينــّي وغريهــم مــن رجــاالت الروايــة معدودون 
مــن األخباريــة فــإّن منهجهــم االنتخــايّب للروايــات الداّل عــى اجتهادهــم الفقهّي 
يبــّن طريقتهــم يف التعامــل مــع النصــوص، وأنهــم ال يحشــدون الروايــات ملجــرد 
الحشــد، أو ملرحلــٍة تاليــة هــي مــن صميــم عمــل الفقيــه األُصــويّل، بــل يســوقونها 
ــن  ــر. ولك ــّل الذك ــع مح ــم للموض ــم ورؤيته ــن مذهبه ــربِّ ع ــّي مع ــاد فقه كاجته
محســن كديــور يعــرض عــى كــون الُكلَيْنــي مــن األخباريــة؛ ألنَّ الُكلينــي دعــا إىل 
عــرض الروايــات عــى القــرآن الكريــم، اتباًعــا ألمــٍر صــادر مــن آل البيــت، وذلــك 
عــى العكــس متاًمــا ِمــاَّ يزعمــه األخباريــون مــن رّد فهــِم القــرآِن إىل الروايــات، 

ال العكــس)5(.

لكــْن قــد يُســتدرَك عــى ذلــك بــأّن األســرابادي عندمــا تجــاذب الُكلينــي مــع 
التيَّــار األصــويّل فإّنــا قصــد التوافــق يف الكليــات واملنهــج العــاّم، ال التوافــق يف 

ــار األُصــويّل أيًضــا. كّل مســألٍة عــى حــدة، كــا هــو الحــال مــع التيَّ

وحســب األســرابادي فــإّن األخباريــة أخباريتــان: واحــدة قدميــة، فهمــت 
ــا  ــّم االنقــالب عليه ــى ت ــم، حت ــت واملعصومــن، وســارت عــى دربه عــن آل البي
ــة  ــة حديث ــّم أخباري ــق تعاملهــا مــع النصــوص، ث وااللتفــاف عــى علومهــا وطرائ
ــن،  ــت واملعصوم ــة آل البي ــد مركزي ــة لتُعي ــة القدمي ــاء األخباري ــى إحي ــل ع تعم
ــّني والتأثــر بعلــوِم اآللــِة التــي تعــوق األخــذ املبــارش عــن  َخــِل السُّ بعيــًدا عــن الدَّ

ــوم! املعص

ــوذ  ــاٍن منب ــة القدميــة لتتحــّول إىل كي ــّم االنقــالب عــى األخباري لكــن كيــف ت
ــه  ــي، وقلب ــه الرئي ــي متن ــت ه ــد أن كان ــب، بع ــش املذه ــى هام ــت ع أو خاف
النابــض، واملمثــل األصيــل لــه بنظــر األســرابادي؟ تذهب شــميتكه وغريهــا إىل أّن 
األســرابادي »فــرّق يف كتبــه بــن مذهــب متقدمــي اإلماميــة يف الــكالم وأصــول 
الفقــه ومذهــب املتأخريــن. ففــي حــن كانــت أصــول االعتقــاد وأصــول الفقــه عند 
املتقدمــن مأخــوذة برّمتهــا مــن أقــوال األمئــة املعصومــن، ذهــب املتأخــرون إىل 
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أّن االســتدالل العقــي معــدود مــن طــرق الوصــول إىل الحــّق يف هذيــن العلمــن. 
ويف رأيــه أّن هــذا التغيــري إنــا وقــع تدريجيًّــا يف القــرن الرابــع الهجري/العــارش 
ــن أيب  ــكايف )ت: 951/340(، واب ــد اإلس ــن أحم ــد ب ــذ محم ــن أخ ــالدي، ح املي
ــة  ــا الكالمي ــل العــاين )ت نحــو: 951/340( باالســتدالل العقــي يف بحوثه عقي
واألصوليــة عــى جهــة التَِّقيَّــة، ثــّم جــاء الشــيخ املفيــد ومل يُكــن يعلــم أنهــا فعــال 
ذلــك تَِقيَّــة، فاســتكرث مــن االســتدالل العقــي يف تصانيفــه الكالميــة واألصولية«)6(.

وهنــا بــدا رصاع حــول األصالــة، فتُجوذبــت األصالــُة بــن التيَّــارات الحوزويــة، 
فرغــم أّن األخباريــن يعتــربون أنفســهم خــّط التشــيُّع األصيــل، فــإّن األُصوليــن 
املذهــب، نشــأت مــع مقــوالت  يعتــربون األخباريــن ظاهــرة دخيلــة عــى 
ــة بينهــم وبــن القدامــى، ال يف مســتوى املقــوالت وال  ــه ال صل األســرابادي، وأنّ

ــج. ــتوى املنه يف مس

و»رئيــس  األخباريــن«،  »عمــدة  مثــل  مصطلحــات  األخباريــون  وأطلــق 
األخباريــن«، ونحــو ذلــك عــى العلــاء القدامــى كالصدوقــن وغريهــا)7(، يف 

ســن األوائــل. ـار وربطــه باملؤسِّ محاولــة لتثبيــت أصالــة التيَـّ

وحــاول التيَّــار األصــويّل يف املقابــل نــزع أصالــة األخباريــن، وأفــردوا مباحــث 
ــع دوائــر الهجــوم عليهــم  لتفنيــد مقوالتهــم يف الكتــب األصوليــة، لكــنَّ الــذي وسَّ
يف العصــور املتأخــرة ويف إيــران »اإلســالمية« هــو الشــيخ مرتــى مطهــري )أحد 
ُمنظـّـري الثــورة وتلميــذ للخمينــي(، ويبــدو أّن هــذا الهجــوم العنيــف مــن مطهــري 
عــى األخباريــن مل يُكــن علميًّــا محًضــا، بــل اعرتــه أســباب سياســية، واشــتباك 

حــول التمثيــل والوجــود والفاعليــة، ورصاع عــى دوائــر التقليــد.

ــة  ــن موجــوًدا كمدرســٍة علمي ــاري مل يُك ــار األخب ويذهــب مطهــري إىل أّن التيَّ
ــة  ــة املمثل ــول األخباري ــة األُص ــخ الحــوزة الشــيعية، وأّن منظوم منضبطــة يف تاري
يف عــدم ُحّجيــة ظواهــر القــرآن، وعــدم حجيــة الدليــل العقــي)8(، وعــدم جــواز 
تقليــد غــري املعصــوم، ونحوهــا، مل تُكــن موجــودة قَــّط عنــد القدامــى كمنظومــة 
ــو  ــى ه ــد القدام ــا كان عن ــة م ــه. فغاي ــول الفق ــة أص ــال منظوم ــتنباطية قب اس
العكــوف عــى التحديــث ورسد الروايــات، أي الجوانــب الروائيــة، وكانــوا ال يُفتــون 
إال وفــق تلــك الروايــات، لكــن كــرثة الحديــث وقتئــذ وحضــور األمئــة رفــع الحاجة 



األَْخباريون والسياسة يف إيران10

إىل التصــّدي لالجتهــاد والتفريــع ورّد األصــول عــى الفــروع)9(.

ــة  ــن الدول ــه ع ــد كتب ــاقه يف أح ــري س ــن مطه ــكالم م ــذا ال ــظ أّن ه ونالح
والثــورة، ِمــاَّ يوحــي بــأّن األخباريــن كانــوا عائًقــا أمــام كليهــا: الدولــة والثــورة.

ومــن حيــث ال يــدري منــَح مطهــري األخباريــن رشعيــة األصالــة أو عــى األقــّل 
ــوا  ــون مل يزعم ــا، فاألخباري ــعى لنفيه ــه س ــم أنّ ــود، رغ ــداد والوج ــة االمت رشعي
ســوى مركزيــة الروايــات، واكتفائهــم بهــا يف الفتــوى عــى غــرار أولئــك القدامــى 

الذيــن فعلــوا نفــس الــيء.

لكــن مــن زاويــة أخــرى فــإّن االكتفــاء بالروايــات دون اعتــاد األصــول 
ــات  ــة، ســبَّب مشــكالت متعلقــة بالرواي ــة أو اإلجاعي ــة البدهي والقواعــد األصولي
املتناقضــة أو املختلفــة، فــآل األمــر إىل الخــالف أيًضــا حتــى بــن األخباريــن 
أنفســهم، فــكّل عالـِـم ســريّجح روايــة وفــق اجتهــاده يف علــم الرجــال ووفــق رؤيته 
ــض  ــوء إىل مح ــا إن اللج ــول مطلًق ــّم فالق ــن ثَ ــة، وِم ــة متكامل ــة الديني للمنظوم
الروايــات يعصــم مــن الخــالف أو يوّصــل إىل املطلــوب يف نفــس األمــر الــذي كان 

ــو مــن اســتدراٍك علمــّي. ــه األمئــة املعصومــون ال يخل علي

ثانًيا: أبعاد التاميز بني التيَّار األخباري واألصويل

ــن  ــد ب ــا بع ــية يف م ــات سياس ــة إىل خالف ــات الديني ــن االختالف ــدد م أدَّى ع
ــة  ــة الفكري ــة للمالحق ــم عرض ــران، وجعلته ــورة يف إي ــري الث ــن ومنظّ األخباري
ــاة املذهبيــة يف اآلونــة  ــش الحي ــى هام ــة، رغــم خفوتهــم وكمونهــم ع الدامئ

ــه. ــوا ل ــذي تعرض ــج ال ــويه املمنه ــة التش ــرية، نتيج األخ

ــع  ــا املرج ــد حره ــعبة، وق ــرية ومتش ــن كث ــن الفريق ــات ب ــذه الخالف وه
الدينــي جعفــر الســبحاين )املحســوب عــى األصوليــة الحركيــة والنِّظــام اإليــرايّن( 
يف أربعــن مســألة، أو بضعــة أصــول)10(. وهــذه أهــّم اأُلصــول التــي اختلــف فيهــا 

الفريقــان: 

نبــذ علــم األصــول: مــن أهــّم أســباب التايــز بــن التيَّــار األخبــارّي والتيَّــار . 1

يه التقليــدّي والحــريكّ أن التيَّــار األخبــاري نبــذ علــم أصــول  األصــويل عموًمــا بشــقَّ

ــه  ــك أنّ ــري، ذل ــب الجعف ــول املذه ــا ألص ــه َوفًْق ــد تكييف ــى بع ــه، حت ــه برّمت الفق
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ــا لألخباريــن- مســتَمدٌّ مــن املنظومــة العلميــة الســنِّية)11(. -َوفًْق

ــم  ــد ســّنية عل والحقيقــة أّن الخــالف بــن الفريقــن أعمــق مــن الوقــوف عن

األصــول أو عــدم ســّنيته، ذلــك أّن علــم األصــول هــو آليــة االجتهــاد، واألخباريــون 

يرفضــون أّي نــوع مــن االجتهــاد يف حضــور النّص/الروايــة، بخــالف األصوليــن 

الذيــن يدركــون محدوديــة الروايــات قبــال ال محدوديــة الوقائــع، فــال مفــّر إذن 

مــن االجتهــاد.

وَوفًْقــا لهــذا الطــرح األخبــاري فــإّن ســلطة رجــال الدين عــى العواّم ســتتالىش، 

بــل يذهــب األخباريــون إىل لــوازم أبعــد حــن يقولــون إّن بقــدرة كّل شــخص أن 

ــة؛  ــوغ الحقيق ــم بل ــيط، وميكنه ــة دون وس ــوص الروائي ــارشة يف النص ــر مب ينظ

ــك  ــن ذل ــزم م ــن ال يل ــوم)12(. لك ــن املعص ــوارد ع ــّص ال ــع الن ــاد م ــه ال اجته ألنّ

الدعــوة إىل االســتغناء التــام عــن رجــال الديــن والفقهــاء ولجــوء كل العــواّم إىل 

النصــوص مبــارشة. فــال أظــّن أّن هــذا هــو الهــدف الــذي يَْنُشــده األخباريــون، 

ــام الــذي  ــد مــن الخضــوع الت بــل رمبــا قصــدوا مــن هــذا الطــرح تحريــر املقلّ

يُعــززه األصوليــون، ويفرضــون هيمنتهــم مــن خاللــه.

مركزيــة الروايــات: نَســَب األســرابادي إىل أمئــة الشــيعة األوائــل الذيــن زَعــم . 2

انتســابَهم إىل التيّــار األخبــاري، كالصدوقــن والكلينــي وغريهــم، اعتقاَدهــم أنــه 

»ال مــدرك لألحــكام الرشعيــة النظريــة فرعيــة كانــت أو أصليــة إال أحاديــث العرة 

الطاهــرة«)13(، أي ال القــرآن وال العقــل، إنــا الروايــة فقــط)14(.

والروايــات يف نظــر األســرابادي متضمنــة لــكل القواعــد القطعيــة التــي 

تســّد مســّد »الخيــاالت العقليــة«)15(. والخيــاالت العقليــة تلــك هــي أصــول الفقــه 

ــوم إال  ــم ال تق ــاوى لديه ــة؛ ألّن الفت ــوم اآلل ــرف، وكّل عل ــو وال ــان والنح والبي

عــى دالالت واضحــة صــارت قطعيــة مبعونــة القرائــن، وِمــن ثَــّم اّدعــى قطعيــة 

ــة. ــة األربع ــب الحديثي الكت

يقــول محمــد أمــن األســرابادي: »مــن الوجــوه الدالــة عــى صحــة أحاديــث 
ــا  ــأّن جمًع ــا ب ــا عاديًّ ــا نقطــع قطًع ــا، أنن ــاًل باصطــالح قدمائن ــة مث ــب األربع الكت
ــة  ــت العصاب ــن أجمع ــة الذي ــم الجاع ــا -ومنه ــات أصحــاب أمئتن ــن ثق ــريًا م كث
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عــى أنهــم مل ينقلــوا إال الصحيــح باصطــالح القدماء-رصفــوا أعارهــم يف مــدة 
ــف  ــالم، وتألي ــم الس ــم، عليه ــكام عنه ــذ األح ــنة يف أخ ــة س ــى ثالمثئ ــد ع تزي
ــم تبعوهــم يف  ــون له ــم التابع ــم، ث ــات عليه ــم، وعــرض املؤلف ــا يســمعونه منه م

ــة«)16(. ــى إىل زمــن األمئــة الثالث ــم واســتمّر هــذا املعن طريقته
وقولــه بقطعيــة الكتــب الروائيــة األربعــة ال يف مجملهــا فحســب، بــل يف املجمــل 
ــات، بخاصــة  ــب الرواي ــوا إّن كت ــم الرجــال. فقال ــه لعل ــل، أدَّى إىل إلغائ والتفصي
الكتــب األربعــة، صــادرة مــن إمــام معصــوم ال محالــة، فليــس ألحــد أن يقــدح يف 
صحتهــا أو يتشــكك يف نســبتها، وِمــن ثَــّم فــال حاجــة إىل علــم الرجــال أو علــم 
الدرايــة، خصوًصــا أّن هــذه الكتــب ُجمعــت يف عهــد األمئــة، وعمــل بهــا النــاس 

فاســتحال الكــذب فيهــا أو عليهــا.
لكــن هــذا الطــرح مل يــرُق مرتــى مطهــري الــذي هاجــم هــذا التوجــه بقولــه: 
»وقــد اســتغّل بعــض الدجالــن هــذه الحالــة ودّســوا يف الروايــات مــا شــاؤوا مــن 
األكاذيــب دون أن يواجهــوا أي معارضــة مــن األخباريــن. وســبب هــذا املوقــف 
ــري  ــكان يث ــار ل ــذا التيَّ ــن له ــة املجتهدي ــوال معارض ــا، ول ــا حقًّ ــار علين ــب الع جل

املتاعــب للمســلمن حتــى يومنــا هــذا«)17(.

ــة الفقيــه عنــد األخباريــن هــي االقتصــار عــى نقــل رأي . 3 ــة الفقيــه: فمهمَّ مهمَّ

املعصــوم دون التدّخــل برأيــه، فالفقيــه بنظــر األخباريــن تقتــر مهّمتــه عــى أن 

يكــون مجــرّد راٍو ألحاديــث النبــي واألمئــة املعصومــن، فكانــت الفكــرة الرئيســية 

عنــد األخباريــن: ملــاذا يجــب أن يجتهــد اإلنســان العــادي املكلــف غــري املعصــوم 

ــا  ــى م ــا ع ــل طبيعيًّ ــض رّد فع ــربه البع ــا اعت ــذا م ــوم؟)18(. وه ــول املعص ــام ق أم

اقرفــه فقهــاء الدولــة الصفويــة مــن تربيــر للســالطن الصفويــن)19(. لكــن حتــى 

مــع اكتفــاء العالـِـم أو الفقيــه األخبــارّي مبجــرّد حشــد الروايــات، فإنــه كــا أرشنــا 

ــّم  ــن ثَ ــة، وِم ــات املتناقضــة أو املختلف ــة بالرواي ــة متعلق ســيُواَجه بإشــكالية عميق

ســيضطّر اضطــراًرا إىل انتخــاب بعضهــا دون األخــرى؛ ألّن 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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ــوزوي . 4 ــدرس الح ــن يف ال ــون إىل األخباري ــر األصولي ــة: ينظ ــد العقاني ض

املعــارص عــى أنّهــم تيَّــار مصــادم للعقــل، وضــد العقالنيــة، وهــذه هــي الصــورة 

الشــائعة لألخباريــة يف الدوائــر العلميــة، وترســخت هــذه الصــورة بالتشــويه 

ــري  ــة مــن فالســفة وُمنظّ ــه املدرســة األخباري ــذي تعرضــت ل العلمــي املمنهــج ال

ــد. ــارصة عــى وجــه التحدي ــران املع ــواليئ يف إي الخــّط ال
لكنهــا يف الحقيقــة صــورة ال تخلــو مــن تبســيطية واختزاليــة، فحســب روبــرت 
ــًدا  ــا معق ــة »نقاًش ــا نجــد يف النصــوص األخباري ــف )Robert Gleave( فإنّن غلي
ومفصــاًل مرتبطًــا بصّحــة مصــادر الوحــي ووثاقتهــا، فمــن خــالل تفاعــل 
ــة«،  ــا مفهوم ــالتهم أو جعله ــم رس ــن فه ــم ميك ــي ومقاصده ــن الداخ األخباري
ــل يف  ــة تعدي ــا مث ــا، إن ــا متاًم ــس مرفوًض ــم »فلي ــل عنده ــبة إىل العق وبالنس

ــواه«)20(. ــد لق ــه، وتحدي وظائف
ثالًثا: األخباريون وإيران املعارصة.. الخالف العميق

ــه  ــّل يف عمق ــارصة ال يق ــران املع ــة وإي ــة األخباري ــن املدرس ــالف ب ــاك خ هن
عــن الخــالف التاريخــي األخباري-األصــويل، بــل ميكــن القــول إّن الخــالف 
ــن  ــل الفالســفة اإليرانيّ ــن ِقب ــّم إذكاؤه م ــه ت ــوال أنّ ــالىش ل التاريخــي كاد أن يت
املعارصيــن مــن املنتمــن إىل الخــّط الــواليئ. وميكــن القــول أيًضــا إّن الخــالف 
بــن الجانبــن اعتــربه البعــض خالفًــا نظريًّــا ال حقيقيًّــا يف نفــس األمــر، أو أنّــه 
ــه،  ــه ورضورات ــول متن ــب ال ح ــش املذه ــول هام ــالف ح ــر خ ــى تقدي ــى أق ع
ــن  ــه حس ــة الل ــارات آي ــا، وعب ــاين قدميً ــريزا األصفه ــارات امل ــد يف عب ــا نج ك
منتظــري)21(، وآيــة اللــه محمــد ســعيد الحكيــم مــن املعارصيــن، وكذلــك نجــده يف 
ــا عــى رجــاالت األخباريــة  اعتــاد املدرســة األصوليــة بــكل أجنحتهــا اعتــاًدا كليًّ
ــري،  ــه الجزائ ــة الل ــاين ونعم ــربيس والكاش ــي والط ــن، كالكلين ــل واملتأخري األوائ
ــة  ــن املدرســتن وإمكاني ــم ب ــة الخــالف القائ ــد عــى طبيعي ــاَّ يؤكّ وغريهــم، ِم
التعايــش يف ظلـّـه)22(، بــل إّن كثــرًيا مــن األصوليــن »ظلـّـوا ميارســون عمليًّــا نهًجــا 
قريبًــا مــن األخباريــن يف تقبُّــل كثــري مــن الروايــات والحكايــات التاريخيــة دون 

ــاد«)23(. ــص أو اجته متحي

لكــّن النخبــة الدينيــة اإليرانيــة املعــارصة كان لهــا رأي آخــر تجــاه التيَّــار بســبب 
ــة. ويرجــع هــذا  ــك النخب ــا مــن وجهــة نظــر تل خالفــات عميقــة ال ميكــن قبوله
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الرفــض يف التقريــب إىل الحكومــة اإليرانيــة وليــس إىل املدرســة األخباريــة، ذلــك 
ــق  ــا القل ــب، ويعريه ــن واملذه ــل الدي ــى متثي ــارع ع ــة تص ــة اإليراني أن الحكوم
ــرى  ــي ت ــاحات الت ــك املس ــا يف تل ــا معارفيًّ ــتبك معه ــريّف يش إزاء أي نــوذج مع
أنّهــا خالصــة لهــا، وأنهــا داخلــة تحــت ســلطة الــويّل الفقيــه وحــده، وليــس ألحــد 
ــا  ــة تســتمّد نوذجه ــة اإليراني ــلْطة. عــالوة عــى أّن الحكوم ــك السُّ أن ينازعــه تل
العنيــف تجــاه األخباريــن مــن النمــوذج الصفــوي الــذي كان يعــادي األخباريــن 

أيًضــا، ونَــَر املدرســة األصوليــة عليهــم.

ــي  ــواليئ، الت ــار ال ــن والتيَّ ــن، األخباري ــن الجانب ــالف ب ــباب الخ ــّم أس وأه
ــار األخبــاري بالعالــة لجهــات  تســببت يف املخاصمــة بينهــا لدرجــة اتهــام التيَّ
ــة  ــة اإليراني ــة الدول ــس وُهوي ــا يف أُس ــون رضبً ــربه الوالئي ــا اعت ــة، هــي م أجنبي
املعــارصة مــا بعــد 1979م، مــن ِقبــل األخباريــن الذيــن ينبــذون التوليفــة 
العرفانيــة الفلســفية والكالميــة، يف حــن أّن الدولــة اإليرانيــة املعــارصة اعتمــدت 
ــها  س ــادى مؤسِّ ــي َع ــة الت ــي املدرس ــا، وه ــًة له ــة ُهوي ــة املتعالي ــة الحكم مدرس
ــداء،  ــون نفــس الع ــه األخباري ــه، وبادل ــاري واشــتّد علي ــار األخب ــال صــدرا التيَّ امل
ــاَّ تســبب يف انســحاب هــذا الخــالف التاريخــي إىل الواقــع املعــارص. فاملــال  ِم
ــا بجاعــة غــاريب الفهــم تعمــش  ــه: »وقــد ابتُلين صــدرا يصــف األخباريــن بقول
عيونهــم عــن أنــوار الحكمــة وأرسارهــا، وتــكّل بصائرهــم كأبصــار الخفافيــش عــن 
أضــواء املعرفــة وآثارهــا، يــرون التعمــق يف األمــور الربانيــة والتدبــر يف اآليــات 
الســبحانية بدعــة، ومخالفــة أوضــاع جاهــري الخلــق مــن الهمــج الرعــاع ضاللــة 
وخدعــة، املتشــابه عندهــم الواجــب واملمكــن، والقديــم والحديــث مل يتعــّد نظرهــم 
عــن طــور األجســام ومســامريها، ومل يرتــِق فكرهــم عــن هــذه الهيــاكل املظلمــة 

ــا«)24(. ودياجريه

ــام  ــاري- ع ــار األخب ــى التيَّ ــوبن ع ــد املحس ــو أح ــي -وه ــى املجل ــد أفت وق
1106هـــ/1694م للشــاه حســن الصفــوي بإجــالء الصوفيــة عــن أصفهــان 
العاصمــة، ومنــع إقامــة األذكار، وتحريــم مارســة كل تقليــد يتصــل بالتصــوف)25(، 
ــران  ــاه إي ــذي تتبن ــة مــن العرفــان ال ــل عــى موقــف املدرســة األخباري ــاَّ يدل ِم
املعــارصة، وهــذا مــن أهــّم معالَــم الخالفــات القامئــة بــن األخباريــة والحكومــة 
ــن األســباب الرئيســية لهجــوم  ــده)26(. ورمبــا هــو م ــا بع ــي وم ــة، الخمين اإليراني
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مطهــري عــى التيَّــار، ذلــك أنــه ينســف ُهويــة النخبــة الدينيــة الحاكمــة مــا بعــد 
1979م. ومعلــوم أّن مدرســة صــدر املتألهــن هــي املســيطرة عــى املنــاخ الفلســفي 
ــن  ــايئ أكــرب األثــر يف ذلــك)27(، وِم اإليــراين املعــارص، وكان للخمينــي والطباطب
ثـَـّم فالهجــوم عــى تلــك املدرســة أو االنتقــاص منهــا يعتــرب انتقاًصــا مــن الخميني 

الــذي أحياهــا وتبّناهــا واعتمدهــا يف قراءتــه ونظــام مــا بعــد الثــورة)28(.

واملفارقــة أّن التيَّــار األخبــاري يلتقــي يف هــذا املوقــف مــن العرفــان والفلســفة 
مــع الحــوزة النجفيــة والتيَّــار التقليــدي غــري الحــريك، إذ إّن النجــف تنبــذ الــدرس 
الكالمــي والفلســفي، وتــراه معّوقًــا وُمشّوًشــا لعمليــة الصناعــة الفقهيــة، وهــو مــا 
يثــري الحركيــن يف الخــّط الــواليئ، إذ إّن التدليــل عى واليــة الفقيــه املطلقة ارتكز 
عــى الدليــل الفلســفي والعرفــاين أكــرث مــن ارتــكازه عــى أدلــة نقليــة ونصوصيــة، 

وِمــن ثـَـّم فإنــه قــد نُظــر إىل األخباريــن باعتبارهــم خصوًمــا حقيقيــن.

ويهــدف األخباريــون -حســب البعــض- مــن وراء نبــذ املنطــق والفلســفة 
ــة الصارمــة لرجــال الديــن، والتــي توجــب  ــة الديني والتصــوف إىل إلغــاء املرجعي
التقليــد وتغلــق البــاب أمــام العــواّم للنظــر يف النصــوص الروائيــة، وهــي نقطــة 
مفارقــة بينهــم وبــن األصوليــن عموًمــا حتــى غــري الحركيــن؛ ألّن مقتــى هــذا 
القــول هــدم ســلطة رجــال الديــن، وِمــن ثـَـّم تأثــري ذلــك عــى مركزيتهــا ووضعهــا 

املــايل.

ــام  ــلطة اإلم ــي س ــدة ه ــة واح ــلطة فقهي ــاك س ــون أّن »هن ــد األخباري فيؤكّ
ــن  ــذه مل يُك ــروف كه ــّل ظ ــان، ويف ظ ــذا الزم ــة يف ه ــب الوالي ــب صاح الغائ
هنــاك عمليًّــا ســوى مجتهــد واحــد فحســب ينبغــي للمؤمنــن تقليــده واتباعــه، هــو 
ــّم فقــد شــّكل هــذا املوقــف مــن األخباريــن »مصــدر  اإلمــام الغائــب«، وِمــن ثَ
لــون تأهيــاًل عاليًــا، وذلــك  تهديــد للمكانــة االجتاعيــة التــي يحوزهــا الفقهــاء املؤهَّ
ــق  ــل العمي ــطة التأم ــالص بواس ــوغ الخ ــى بل ــن ع ــدرة املؤم ــى ق ــم ع إلرصاره

ــه)30(. ــاج إىل الفقي ــنَّة«)29(، دون احتي ــرآن والس ــة يف الق ــن املتمثل ــادر الدي ملص

ــذور،  ــتوى الج ــى مس ــالف ع ــن خ ــن الجانب ــالف ب ــول إّن الخ ــن الق وميك
عــى األقــل مــن وجهــة نظــر النخبــة الدينيــة اإليرانيــة الحاكمــة، وِمــن ثـَـّم اتُّهــم 
ــه  ــة بأنّ ــورة اإليراني ــري الث ــن ُمنظّ ــاري- م ــار األخب ــس التيَّ ــرابادي -مؤسِّ األس
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ــة«)31(. ــًدا عــن عواصــم الشــيعة املركزي ــول عــاش بعي ــل مجه »عمي

لكــن ال ميكــن القــول إّن كل األصوليــن نحــوا منحــى الهجــوم عــى األخباريــن 
ــالف  ــون الخ ــم ويك ــن كادت أن ترّم ــن الجانب ــة ب ــل إّن الَعالق ــقيطهم، ب وتس
جــزًءا مــن التاريــخ العلمــي والســيايس، بيــد أّن مــا فعلــه منظـّـرو النظــام اإليــراين 
وعــى رأســهم مرتــى مطهــري مــن تشــويه ُمَمَْســس لألخباريــن زاد الفجــوة 
بــن الجانبــن)32(، وقطــع أّي محــاوالت للتقريــب، ال ســيّا بــن األجنحــة األصولية 
اإليرانيــة وبــن التيَّــار. لكــن أجنحــة مــن األصوليــن خــارج إيــران وتحديــًدا يف 
النجــف ال تــرى أّي داٍع لهــذا الخــالف العميــق واملتجــذر بــن الجانبــن، وال أّي 
ــن يُعتمــد عليهــم مــن  ــاء مــن املحدثــن الذي ــار العل ــك أّن كب مــربر علمــّي، ذل
املدرســتن األصوليــة واألخباريــة مشــركون بــن الجانبــن، وأيًضــا فــإّن أي كالم 
حــول فتــح أبــواب االجتهــاد لــدى األصوليــن إنــا هــو منحــر يف مســائل قليلــة 

ا، مل تــرِد فيهــا نصــوص رصيحــة عــن األمئــة املعصومــن. جــدًّ

وممــن حــاول الجمــع والتقريــب بــن وجهتــي النظــر، وذهــب إىل أّن الخــالف 
ــزاع)33(،  ــر محــّل الن ــا وإنــا هــو خــالف لفظــّي بســبب عــدم تحري ــس حقيقيًّ لي
املرجــع الدينــي آيــة اللــه محمــد ســعيد الحكيــم. وعــى كُلٍّ فهــؤالء التوليفيــون هــم 
ــة  ــب مــن مراجــع النجــف، أو مــن مراجــع قــم غــري املحســوبن بالكلي يف األغل

عــى الخــّط الــواليئ، كالوحيــد الخراســاين وغــريه.

رابًعا: األخباريُّون والنظرية السياسية

مل تكــن عالقــة األخباريــن بالســلطة السياســية الشــيعية يف إيــران ســواء أكانــت 
ــرًة  ــب األعــم متوت ــت يف الغال ــل كان ــدة، ب ــارصة، جيّ ــة املع ــة، أو الخميني الصفوي
ــٍة يف  ــوا بدول ــون مل يؤمن ــيّة. فاألخباريّ ــى السياس ــحبت ع ــٍة انس ــباٍب ديني ألس
ــّل  ــم يف ظ ــم، ورشوط الحاك ــكل الحك ــروا يف ش ــاب املعصــوم، ومل يُفّك ــّل غي ظ
ــون  ــدي الشــيعي أن يك ــه التقلي ــام يف الفق ــاب املعصــوم؛ ألّن مــن رشط اإلم غي
معصوًمــا، حتــى يُحّقــق العــدل الكامــل للرعيــة، وميــأل األرض عــداًل بعــد أن ُملئــت 
جــوًرا. أي أّن نظريتهــم السياســية ال تختلــف عــن موقــف التقليديــن والحوزويــن 
ــون  ــا يتقاطــع األخباريّ ــاب املعصــوم، وهن ــن مــن السياســة يف ظــّل غي األُصولي
ــذا  ــه ه ــرُق ل ــذي مل ي ــواليئ ال ــار ال ــة التيّ ــون يف مواجه ــون التقليدي واألصولي
ــا، ومــن ثــّم اتســعت مواجهــة الوالئيــن لتشــمل  الطــرح، وال يــراه مقبــواًل مذهبيًّ
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كافــة غــري املؤمنــن بالواليــة املُطلقــة للمرشــد األعــى ومل تنحــر يف االشــتباك 
مــع األخباريــن وحدهــم.   

ــة ســلطٍة سياســيٍة تتحــّدث باســم املعصــوم يف  ــون إىل أيّ وقــد نظــر األخباريّ
ــك  ــه وتســتلبها، ويف ذل ــة، تنتهــك صالحيات ــا ســلطٌة غــري رشعي ــه عــى أنّه غياب
ــون يف نوذجهــم التاريخــي مل يكونــوا عــى  يقــول حيــدر حــب اللــه: »األخباريّ
عالقــِة ودٍّ مــع الســلطة، وأركّــز هنــا عــى الســلطة املنتميــة للداخــل املذهبــي )أي 
ــٍم  ــة عــن مواكــب همــوم الســلطة ســيفيض إىل تقيي الســلطة الشــيعية(. إّن العزل
ــيٍّ  ــٍر دين ــد عــى أّي تربي ــة النق ــك عملي ــم، وســيعزز ذل ــات الحاك خــاصٍّ لترف
ملارســة الســلطة، وهــذا مــا يلغي بشــكٍل مــا العنــارص الديناميــة يف العقــل الفقهي 
ــة  ــم املعارض ــدم فه ــص. إّن ع ــة للن ــارص مخارج ــيعتربها عن ــه س ــوين؛ ألنّ والقان
ــا إىل  لحاجــات الســلطة وعــدم فهــم الســلطة لهمــوم املعارضــة قــد يــؤدي أحيانً
تعطيــل حركــة فئــة املعارضــة، ويدفعهــا لليــأس مــن النمــوذج القائــم، وليــس أمــام 
العقــل الدينــي ســوى نــوذج القــرون املفضلــة أو التاريــخ يك تنــادي بــه وتعيــش 
معــه، وهنــا تنمــو العقليــة األخباريــة. مــن هنــا نرقـّـب يف الفريــق الــذي ال ينفتــح 
ــذا  ــيعّزز يف ه ــا س ــا، م ــلبي تجاهه ــٍل س ــل رد فع ــلطة أن يحم ــا الس ــى قضاي ع

الفريــق نــواة العقــل األخبــاري«)34(.    
ــم  ــدم تفه ــد، وع ــاحات التواج ــدِّ مس ــن س ــرب م ــري أك ــألة يف نظ ــن املس لك
ــدر  ــة بق ــة أو ظرفي ــت وقتي ــألة ليس ــس، فاملس ــة أو العك ــوم املعارض ــلطة لهم الس
مــا هــي اختــالٌف حقيقــيٌّ يف دوائــر الجــذور بــن الجانبــن مــا أوجــد عــدم 
التفهــم املتبــادل، الــذي يجــيُء كنتيجــٍة طبيعيــة للخــالف الجــذري بينهــا، وإرادة 
كّل طــرٍف احتــكار متثيــل املذهــب، وغلبــة الطــرف الــذي ميســك بزمــام الســلطة 
عــى الطــرف الــذي ال ميلــك الدولــة والســلطة، مــا وّســع دوائــر الخــالف املُعلــن 

والدفــن بــن الجانبــن.       
ــار  ــايل، والتي ــراين الح ــام اإلي ــن النظ ــراع ب ــة ال ــم طبيع ــن فه ــٍد م وملزي
األخبــاري، ينبغــي أن نفهــم طبيعــة الــراع التاريخــي بينهــا، أي ذلــك الــراع 
ــل املذهــب،  ــراِع عــى متثي ــن تســميته بال ــا مُيك ــاذج أو م املتمحــِور حــول الن
ــاذج التاريخــي انســحب  ــة، ألّن رصاع الن ــضِّ النظــر عــن األشــخاص والدول بغ

ــارص.        ــراين املع ــي والســيايس اإلي عــى املشــهد الدين
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األخباريّون والدولة الصفوية. 1

ــاب املعصــوم، إاّل أّن  ــّل غي ــن بالسياســة يف ظ ــاري ال يؤم ــج األخب ــم أّن املنه رغ
ــِة أّدت إىل احتكاكهــم بالسياســِة، بعضهــا شــخيص  هنــاك أســباٌب متشــابكٌة للغاي
يرجــع إىل العالِــم أو الفقيــه، بحيــث يريــد بعــض املنافــع الشــخصية مــن جانــب 
الســلطة السياســيّة التــي تجيــد اســتقطاب العلــاء لرســيخ رشعيتهــا. وهــذا األمــر 
مفهــوٌم يف ســياق تاريــخ املؤسســات الدينيــة عموًمــا، فــإّن مداخيــل العلــاء إّمــا 
أنّهــا تتــأىت مــن الصنائــع وهــذا يعيــُق عملهــم العلمــي والفتــووي، وإّمــا مــن جانب 
ــاف  ــه، أو مــن األوق ــي تُــرشف علي ــّم الســلطة السياســية الت ــال ومــن ث ــت امل بي
التــي كانــت يف أغلــب األحــوال تُرصــد مــن قبــل نافذيــن يف الســلطة السياســية، 
أو مــن أهــل الخــري، ويف كلتــا الحالتــن كانــت تتعــرّض لتقنــٍن وتدخــاّلٍت مــن 
جهــاز الدولــة. وأشــهر خــالف يف هــذا الصــدد –ال يــزال أثــره جاريًّــا يف املشــهد 
ــق الكــريك والشــيخ  الســيايس والفقهــي الشــيعي إىل اليــوم- مــا جــرى بــن املحقِّ
إبراهيــم القطيفــي بســبب مرشوعيــة أخــذ الفقيــه مــن عطايــا الســلطان )الشــاه(، 
واملــراد مــن الهدايــا: العطايــا الثابتــة التــي يتلّقاهــا الفقيــه وهــي أشــبه بالراتــب 

الجــاري. 
والعامــل األهــم القــراب األخباريــن مــن الســلطة السياســية الصفويــة، هــي 
ــك  ــده يف تل ــن رصي ــاحاته، والخصــم م ــار األصــويل يف مس ــع التي ــتباكهم م اش
ــوا  ــم أدرك ــك أنّه ــة، ذل ــة والروحي ــة الديني ــرد بالزعام ــّم التف ــن ث املســاحات، وم
ــار  ــة التي ــبّب يف غلَب ــن تس ــد الصفوي ــة يف عه ــن السياس ــام ع ــاد الت أّن االبتع
ــات  ــى املؤسس ــتولوا ع ــلطة، واس ــه إىل الس ــٌة من ــت أجنح ــذي تقرب ــويل ال األص
الدينيــة الحكوميــة. ومــن ثــّم تعــاون األخباريّــون مــع الســلطة الصفويــة بعــد أن 
ــن  ــأى ع ــوا إذن مبن ــم يكون ــن. فل ــن واألصولي ــن الصفوي ــات ب ــاءت العالق س
ــه، ال لكونهــم معارضــون  الســلطة السياســية يف كلِّ مراحــل التاريــخ بــل يف أغلب
سياســيون بــل لكــون طرحهــم الســيايس –فقــه انتظــار املعصــوم- ال يجــد قبــواًل 
عنــد الســلطة السياســية التــي تريــد مــن يضفــي عليهــا الرشعيــة ال مــن ينزعهــا 

عنهــا. 
ــن  ــن، والضام ــار اآلم ــه التي ــأت الســلطة السياســية أنّ ــض املراحــل ارت ويف بع
الســتمراريتها، إذ ال مطمــع لــه يف الحكــم والدولــة، أو الوصايــة عــى عمــل الشــاه. 
ــاء  ــاد العل ــع إبع ــاس )1629م( واق ــد »اســتثمر الشــاه عب وحســب البعــض فق
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ــة النجــف، فقــد  ــي تصــارع أصولي ــارات الت ــة مبســاندته التي عــن قــرارات الدول
مــال إىل الســلفية الشــيعية مــن أجــل تســويق فكــرة أّن التشــيّع أمــٌر دينــيٌّ محــض 
وال ميكــن أن يجــاري تعقيــدات الســلطة الدنيويــة، فاألصلــح لــه أن يتوّجــه إىل مــا 
يهــّم حيــاة الفــرد الشــخصية الدينيــة، وارتباطاتهــا مبــا يحّقــق هويــة انتاءاتهــا، 
ــق باألمئــة وأخبارهــم وزياراتهــم والتــربّك بهــم، ومــا إىل ذلــك. وهــو  وهــو التعلّ
ــالٍف يف التخريجــات.  ــع اخت ــه، م ــو من ــة ال تخل ــع أّن األصولي ــاريٌّ م ــٌج أخب منه
ــاء  ــد عل ــا رّد أح ــا عندم ــّى يف أوِج صوره ــية تتج ــة السياس ــرى القضي ــا ن وهن
ــه قطــب  ــد الل ــو عب ــد، وه ــه إىل ســالطن الهن ــاٍب أهــدى مقدمت ــة بكت األصولي
شــاه )1672م( وهــي محاولــٌة مــن التيــار األصــويل يف إرشاك الهنــد ليقــف ضــد 

ــار األخبــاري يف ذلــك الوقــت« )35(.  ــا التي إيــران التــي ســاندت ظاهريًّ

ولكــن هــل حــاول التيــار األخبــاري االنقضــاض والقفــز عــى الســلطة عندمــا 
وهــن األصوليــون يف عهــد الصفويــن؟ يقــول جــواد شــرب: »ال، مل مُيــارس 
ــة  ــٍة نحــو الســلطة، ومل يصــدر منهــم –يف نفــس الوقــت- أيّ ــون أّي رغب األخباريّ
ــك  ــم بذل ــى له ــا أفت ــٌة، ك ــلطٌة رشعي ــي س ــن ه ــلطة الصفوي ــارٍة إىل أّن س إش
األصوليــون، بــل اعتــربوا تلــك الســلطة دولــة غصبيــة، ولكــن ليــس مــن مهامهــم 
ــق«)36(.  ــا بشــكٍل مطل ــاون معه ــس التع ــل بالعك ــا، ب ــوف ضده ــا أو الوق محاربته

 ومعنــى ذلــك أّن األخباريــن مل ميلكــوا طرًحــا سياســيًّا وال رؤيــة للدولــة 
والحكــم، يف حــن أّن األصوليــن كانــوا يتدّخلــون يف السياســة بأطروحــاٍت 
ــلطان(، أي  ــه والس ــة )الفقي ــن بثنائي ــذي يؤم ــاح ال ــك الجن ــيا ذل ــة، س مختلف
املشــاركة بينهــا والتعــاون يف الحكــم وإدارة الدولــة، وهــو الجنــاح الــذي يرجــع 
بجــذوره إىل املحقــق الكــريك)37(، وهــو مــا أزعــج الســلطة السياســية يف مراحــل 

ــرات.        ــن الف ــرٍة م ــه يف ف ــاري وتقويت ــطَّ األخب ــت الخ ــك دعم ــرية، لذل كث

وحســم األخباريـّـون املعركــة لصالحهــم لفــرٍة طويلٍــة، حتــى تحّولــت الكّفــة مــرًة 
ــذي دخــل يف جــدٍل  ــاين ال ــد البهبه ــد الوحي ــن عــى ي ــح األصولي أخــرى لصال
ــراين،  ــف البح ــيخ يوس ــٍذ الش ــالء وقتئ ــن يف كرب ــم األخباري ــع زعي ــارَك م ومع

ــى اســتتّب األمــُر للبهبهــاين واألصوليــن.  حت

ــن  ــة مل يك ــن والسياس ــن األخباري ــراب ب ــول إّن االق ــن الق ــريًا، فيُمك وأخ
ـا إىل حــدٍّ كبــري، مــن أجــل حفــظ بيضتهــم،  إســراتيجيًّا بــل كان براجاتيًـّ
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ــى  ــّوٌر ع ــية. ومل يحــدث تح ــلطة السياس ــالل الس ــن خ ــن م ــة األصولي ومصارع
ــوا إىل الحــوزة  ــد رجع ــا بســبب السياســة، وق ــي يعتمدونه ــم الت ــم وكليّاته منهجه
والــدرس الدينــي دون خســارة قواعــد كبــرية بســبب عملهــم الســيايّس، وأمكنهــم 
ــاج أنفســهم يف العــر الراهــن تحــت مســمياٍت مختلفــة تســتقي  ــدوا إنت أن يعي
املنظومــة األخباريــة يف الفهــم واالســتنباط، كالتفكيكيــن، والشــريازين، وتيــاراٍت 
أخــرى، بــل وصــل األمــُر إىل تأثّــر األصوليــن أنفســهم باملنهجيــة األخباريــة يف 

ــريٍ مــن املســائل.  كث

األخباريّون ووالية الفقيه . 2

تســتنُد نظريــة واليــة الفقيــه إىل األدلــة املصلحيــة والفلســفية والعرفانيــة أكــرث مــن 
ــة، ومــن ثــّم فــإّن هــذا يف حــّد ذاتــه مخالــٌف ملــا عليــه  اســتنادها إىل أدلــٍة نقليّ
ــل الفلســفي والعرفــاين  ــة الدلي ــون –أو ملــا هــو شــائٌع عنهــم- مــن تنحي األخباريّ

يف الحكــم الرشعــي.                                                      

يؤمــن األخباريـّـون أيًضــا بأنـّـه ال حكومــة يف ظــّل غيــاب املعصــوم، ألّن إقامــة 
ــة أو  ــوارض البرشي ــه الع ــاج إىل معصــوٍم عــى رأســها يك ال تعري الحكومــة تحت

ــٍر يف غــري املعصــوم.  تتأتّــاه خــوارم العدالــة، وهــذا غــري متوفّ

وإذا كان القــوُل بواليــة الفقيــه بقراءتهــا الخمينيــة –وغــري الخمينيــة- هــو قــوٌل 
طــارئٌ عــى املبــاين الفقهيــة للمذهــب، وهــو وإن كان مذكــوًرا يف تــراث بعــض 
القدمــاء إاّل أنـّـه مل يكــن مركزيًّــا وال داخــل املــن، بــل كان عــى الهامــش، كبقيــة 
ــة عــى  اآلراء واألقــوال الهامشــية والتــي ال مُيكــن تفعيلهــا إاّل بتغيــرياٍت اجتهادي
مســتوى االجتهــاد، والعوائــد واألعــراف، وهــي وإن فُّعلــت فــال مُيكــن نقلهــا مــن 
الهامــش إىل املــن، أو نقلهــا إىل دوائــر الــرورات والقطعيــات، فــإذا كان القــول 
ــا  ــوًرا واعراًض ــي أْن نجــد نف ــه طــارئٌ عــى املذهــب فمــن الطبيع ــة الفقي بوالي
مــن األخباريــن عــى النظريــة برمتهــا بوصفهــا نظريــة شــاذة دخيلــة عــى الفقــه 
الشــيعي، وليــس لهــا أي امتــداداٍت أو جــذوٍر يف العقليــة الفقهيــة الشــيعية قدميًــا، 

أو الــراث النصــويص والنقــي عــن املعصومــن.      

ــاب  ــلِّ غي ــأُ يف ظ ــٍة تنش ــة أّي حكوم ــدم رشعي ــون بع ــن األخباريّ ــذا يؤم ولــ
املعصــوم، وأّي إمــاٍم لتلــك الحكومــة فهــو مغتصــٌب لحــقِّ وصالحيــاِت املعصــوم)38(، 
ومــن جملــة مــا يســتدلون بــه قــول الصــادق: »كلُّ رايــٍة تُرفــع قبــل قيــام القائــم 
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ــه)39(«.  فصاحبهــا طاغــوٌت يعبــد مــن دون الل

وحســب البعــض فــإّن األخباريــن: »ظلــوا يشــكلّون عــرب التاريــخ خــّط االنتظار، 
أو الحتميــة التاريخيــة، كــا تُســّمى، املتمثــل بظهــور اإلمــام املهــدي، حيــث يتحّقــق 
40(«. والحقيقــُة أنـّـه  العــدل ومُتــأل األرض عــداًل وقســطًا، كــا ُملئــت ظلــًا وجــورا)ً
ليــس األخباريــن وحدهــم مــن مثّلــوا خــطَّ االنتظــار، فإّن أصــل املدرســة األصولية 
التقليديــة مثّلــت هــذا الخــط، ونظـّـرت لــه فقهيًّــا، أكــرث مــن تنظــريات األخباريــن 
الذيــن متســكوا مبحــض الروايــات دون ولــوٍج للجانــب الــدرايّئ، وال يهــدم هــذا 
ــل  ــية يف مراح ــلطة السياس ــاركت الس ــن ش ــن األصولي ــٍة م ــض أجنح ــون بع ك
تاريخيــة، فــإّن هــؤالء الذيــن شــاركوا الســلطة السياســية يف بعــض املراحــل، مل 

يعــرّبوا عــن الســواد األعظــم للمذهــب وقتئــذ)41(. 

للمــال  كان  األصوليــن  فقهــاء  بعــض  تدجــن  الصفويــون  اســتطاع  وملّــا 
االســرابادي -زعيــم األخباريــن- رّد فعــٍل إزاء تدخــل الفقهــاء يف السياســة 
ــع  ــل م ــذي وص ــر ال ــل والتربي ــك التدخ ــلطانية )42(، ذل ــال الس ــم لألفع وتربيره

الكــريك إىل مــا يشــبه االنقــالب عــى الثوابــت الشــيعية املتوارَثــة. 

 فرفــض األخباريـّـون نظريــة الكــريك )النيابــة العامــة السياســية( ونبــذوا تحالف 
ــن  ــر ب ــراع املري ــذ ال ــا أخ ــريك، وهن ــه الك ــذي أّسس ــلطان( ال ــه والس )الفقي
ــا منهجيًّــا يف منظومــة االســتنباط وإن كان  األصوليــن واألخباريــن منحــًى علميًّ
يف الحقيقــة لــه بعــض الجــذور السياســيّة حــول اإلمامــة والنفــوذ والتقــرّب مــن 

دوائــر الســلطة، وغصبيــة الحكومــة يف ظــّل غيــاب املعصــوم.  

خامًسا: األخباريّون بني الكمون واالندثار  

كان الشــيعة يف الجزيــرة العربيــة -خاصــًة البحريــن- أول مــن انحــاز إىل الخــط 
األخبــاري الحديــث الــذي تبلــور عــى يــد االســرابادي، ثــم رسى ذلــك إىل بقيــة 
مناطــق العــراق وإيــران ذاتهــا)43(. ويظــّن بعــض الباحثــن أّن التيــار األخبــاري قد 
خَفــَت أو تالشــت مناهجــه وأطروحاتــه اليــوم، لكــن الواقــع أّن التيــار األخبــاري ال 
يــزال موجــوًدا، وإن كانــت الغلبــة يف العمــوم للتيــار األصــويل بشــقيه التقليــدّي –

الــذي يتشــارك مــع األخباريــن يف دعــم خــّط االنتظــار-، والحــريكّ، لكــن الــروح 
ــة  واملؤلفــات والتصنيفــات واألنفــاس األخباريــة تــري يف أحشــاء الحــوزة العلميّ
ــيّا  ــارّي س ــراث األخب ــن ال ــكاك ع ــاٍل االنف ــن بح ــا، وال مُيك ــف توجهاته مبختل
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الــروايئ، ألنـّـه مبثابــِة الــراث الشــيعي عموًمــا عــى املســتوى الــروايئ والنقــّي. 

ــة؟  ــة أخباري ــوم مدرس ــد الي ــل توج ــاؤل: ه ــى تس ــن ع ــُد املفكري ــب أح ويُجي
ــاين:  ــي، والث ــاخ التاريخ ــج االستنس ــن: األول: منه ــتخدم منهج ــد نس ــه: »ق بقول
منهــج التجريــد التاريخــي. ففــي املنهــج األول نــدرس الحركــة األخباريــة العريقــة 
ــرى  ــخًة أخ ــد نس ــارص لنج ــا املع ــر يف واقعن ــيّع، وننظ ــخ التش ــا تاري ــي عرفه الت
ــد مل  ــا بالتأكي ــت لكّنه ــة تراجع ــرى أّن األخباري ــد ن ــة، وق ــذه الحرك ــًة له مطابق
ــع  ــاين فنطال ــج الث ــا يف املنه ــن)44(. أم ــض الباحث ــراه بع ــا ي ــا مل ــر، خالفً تندث
تاريــخ األخباريــة لكــن ال نجعــل النمــوذج التاريخــي نســخًة أصــل، إلســقاطها عــى 
النمــوذج املعــارص، وإّنــا نجــرِد هــذا التاريــخ مــن العنــارص الشــكلية الزمكانيــة 
ــا عــن  ــه يف واقعن ــش ل ــم نفتّ ــا، ث ــة ولبه ــة، ونأخــذ جوهــر هــذه الحرك التاريخي

ــل)45(«.  نســخة بدي

ــون  ــه أصوليّ ــد يحمل ــاري ق ــل األخب ــإّن العق ــن ف ــن املنهج ــى هذي ــاًء ع وبن
ومحّدثــون ومفــّرون، وليــس مــن الــروري التبايــن والقطيعــة بــن تلــك 
األطــراف، كــا حصــل يف بعــض الظــروف التاريخيــة، وميكــن اليــوم أن تكــون 
ــرٌي  ــائدة، فكث ــة الس ــة العقلي ــة املدرســة األصولي ــٌة يف جواني ــٌة أخباري ــاك نزع هن
مــن األصوليــن املعارصيــن يســريحون للــرأي األخبــاري، فيقّدمــون النقــل عــى 
ــب محــدودة، تخرجــه مــن  ــل يف جوان ــل العق ــم يحــرون عم ــا، ث ــل مطلًق العق
الدائــرة التــي يُفــرض أن يكــون فيهــا، أي كونــه مصــدًرا للترشيــع موازيـًـا للكتــاب 
ــارصة،  ــة املع ــات األصولي ــن العقلي ــرٍي م ــد كث ــاه عن ــا وجدن ــو م ــنة)46(، وه والس
فالســيد كــال الحيــدري عــى ســبيل املثــال يقــول بعلــم األمئــة للغيــب، واعتمــد 
يف ذلــك عــى روايــاٍت ضعيفــٍة إذا ُوضعــت عــى املحــّك العلمــي لألصوليــن)47(، 
وكذلــك اعتقــاد الخمينــّي أّن األمئــة مخلوقــون مــن نــور، مــع أنـّـه ال يوجــد دليــٌل 
صحيــٌح رصيــٌح يف ذلــك عــى منهــج األصوليــن)48(. ولكــن قــد يُســتدرك أيًضــا 
ــل إىل الغــالة  ــل ب ــن األوائ ــأّن هــذه املشــارب ال ترجــع بجذورهــا إىل األخباري ب

ــراءة املنســية(.  ــور يف )الق ــري محســن كدي بتعب

وهنــاك عــددٌ مــن التيــارات الفكريــة اليــوم مُيكــن عّدهــا منضويــة تحــت املظلة 
املنهجيــة لألخباريــن، أو متقاطعــة معهــا يف ُمحــّددات ال مُيكــن تجاهلهــا، مثــل 
التيــار الشــريازي حيــث إّن مؤّسســه الســيد محمــد الشــريازي كان يؤمــن باملنهــج 

األخبــاري يف كثــريٍ مــن املســائل، كــا يقــول أحــد تالمذتــه)49(. 
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لكــن ال ميكــن القــول إّن التيــار الشــريازي هــو صــورٌة كربونيــة مــن املنظومــة 
الفكريــة للمدرســة األخباريــة، ألّن طبيعــة التيــارات الفكريــة عندمــا تنتــرش وتــروج 
أن تنبثــق عنهــا أفــكاٌر جديــدة، أو تصــري بعــض األصــول فروًعــا وبعــض الفــروع 
ــورى  ــة )ش ــٌس لنظري ــه مؤّس ــة إاّل أنّ ــى لألخباري ــريازي وإن انتم ــواًل، فالش أص
الفقهــاء( التــي خاصــم بهــا الخمينــّي والتيــار الــواليئ، وتُعــّد هــي البديــل العمــّي 
ــى مــن خــارج  ــن حت ــرٌي مــن املعارضــن اإليراني ــه كث ــب ب ــذي يطال ــوّي ال والق
التيــار. ولهــذا ســعت الســلطات اإليرانيــة إىل تقليــم أظافــر الشــريازين وتتبعهــم 

ألنّهــم اختلفــوا عــن األخباريــة األّم يف البُعــد عــن السياســة وشــؤون الدولــة. 

وكذلــك يُحســب التيــار التفكيــي اإليــراين –بحســب كثــري مــن املحققــن- عــى 
التيــار األخبــاري، وهــو وإن نفــى صلتــه بالتيــار األخبــاري إاّل أنـّـه يلتقــي بالتيــار 
ــوا  ــون وإن كان ــة، فالتفكيكي ــة الفكري ــن املنظوم ــرب م ــزء األك ــارّي يف الج األخب
أصوليــن يف محــاور عــّدة)50( مثــل: تعديــل الــرواة وغربلــة الروايــات، واالســتنباط 
مــن املُعتمــد منهــا فقــط، وإن كانــوا كذلــك منصهريــن يف نفــس الــدرس الفقهــي 
ــوا أخباريــن يف الوقــت نفســه بنبذهــم للفلســفة والعرفــان  ــد كان األصــويل، فق
ــروا  ــا، وإْن كان منظ ــن خالله ــا وم ــّص به ــم الن ــة يُفه ــة وتأويلي كأدواٍت اجتهادي
ــة مــن  ــار التفكيــي مختلــف عــن املدرســة األخباري التفكيكيــن يزعمــون أّن التي
زاويــٍة جوهريــٍة متعلّقــة باملوضــوع، فموضــوع التفكيكيــة العقائــد وعلــم الــكالم، 
وتنقيحهــا مــن الفلســفة والعرفــان بخــالف األخباريــن الذيــن يُعملــون تنقيحهــم 

عــى املســتوى الفقهــي واألصــويل فحســب.  

وبعيــًدا عــن التيــارات املحســوبة عــى األخباريــن، فــإّن املدرســة األخباريــة األّم 
دون روافدهــا، حــارضة يف عواصــم التشــيّع ويف الحــوزات العلميــة أيًضــا، بــل إّن 

قــّم هــي )عــش األخباريــن(، حســب أحــد مشــايخ التيــار)51(.  

خامتة: األخباريُّون وسؤال الثورة!  

ــار  ــه إذا كان التي ــة، أنّ ــذه الدراس ــام ه ــه يف خت ــّى أهميت ــذي تتج ــؤال ال الس
ــب،  ــة واملذه ــي يف الدول ــق التاريخ ــة والعم ــّوة واألصال ــذه الق ــاري به األخب
وإذا كان ميلــك مــن األتبــاع واملؤيديــن لطرحــه أعــداًدا ال بــأس بهــا، فــا هــو 
موقفــه مــن الثــورة مشــاركًة أو مغالبــًة، ليدعــم تّيــاًرا سياســيًّا، أو ليســتوىل هــو 

عــى زمــام الحكــم؟!    
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والواقــُع أّن ســؤال الثــورة نفســه ليــس داخــاًل يف دوائــر عمــل التيـّـار، وال مُيثـّـل 
ــرّق إىل  ــاري ال يتط ــي األخب ــدرس الفقه ــفيًّا وال ــا فلس ــا، أو قلًق ــاًّ معرفيًّ ــه ه ل
الفقــه الثــوري لعــّدة أســباب، أهمهــا أّن التيــار يف األصــل انتظــاريٌّ يتبــع نظريــة 
فقــه االنتظــار عــى صعيــد النظريــة السياســية، وال يؤمــن بالعمــل الســيايس يف 
ظــّل غيــاب املعصــوم. والتيــار أيًضــا ليــس هرميًّــا عــى الصعيــد اإلداري، وليســت 
ــن وجــود  ــة ِم ــام يف املرجعي ــة واحــدة شــأنه شــأن الوضــع الع ــة ديني ــه مرجعي ل
ــادة سياســية،  ــه قي ــا منهــم، وليســت ل ــاس أيًّ ــع الن ــن يتب عــدٍد مــن مراجــع الدي
ــًة واحــدًة، وليســت  ــه ليــس كتل ــور بنفســه، ألنّ ــار أن يث ــُك التيَّ ــّم فــال ميل ومــن ث
ــة عــى مســتوين التنظــري –التــي يعريهــا كثــرٌي مــن الغمــوض يف  أفــكاره ُصلْب

بعــض املســائل املركزيــة- والتطبيــق. 

ــت  ــن تبّن ــح- باألخباري ــى األرج ــرٌة -ع ــٌة أو متأثّ ــٌة أخباري ــاك أجنح ــن هن لك
النهــج الثــوري ضــد النظــام اإليــرايّن ولــو عــى صعيــد الفكــر والتنظــري، فالتيــاُر 
الشــريازي املتأثّــر باألخباريــن -إثــر تحــّوالٍت وتشــظيّات مــّر بهــا-، لــه مواقــف 
مصاِدمــة لنظــام واليــة الفقيــه يف إيــران، وقــد اعتقــل النظــام اإليــرايّن عــدًدا 
مــن الزعامــات الدينيــة للشــريازين يف قــّم كثــريًا، مثــل الســيد حســن الشــريازي 
ــور(،  ــر(، و )الدكتات ــون الع ــي بـــ )فرع ــي الخامنئ ــد ع ــف املرش ــذي وص ال
ــه ومــع  ــة، وتكــّرر هــذا مع ــاٍل مــن املحكمــة الديني ــه مذكــرة اعتق فصــدرت بحّق
غــريه52. وليــس موقــف الشــريازين الســيايّس نابــٌع بســبب كونهــم أخباريــن بقــدر 
ــريٍ مــن  ــا، وتداخــل عــدٍد كب ــكار وعــدم ُصلْبيته ــرّبٌ عــن ســيولة األف ــا هــو مع م
األفــكار والنظريــات يف بعضهــا، مــع متغــرّياٍت سياســيٍة ودينيــٍة وحداثيــٍة، فينتــُج 
ــن  ــّدٍد م ــاٍح ُمح ــكينها يف جن ــن تس ــدة ال مُيك ــارات ولي ــوالت تي ــذه التح ــن ه ع
أجنحــة التشــيّع وإنــا مُيكــن انتســابها إليــه مــن بــاب التغليــب وكــرثة التقاطعــات 

ال أكــرث.     

 وأخــريًا فــإّن الدولــة اإليرانيــة تعتــرب األخباريــن خطــرًا عليهــا، ليــس بســبب 
ــب  ــل املذه ــى متثي ــراع ع ــبب ال ــل بس ــودة، ب ــري املوج ــة غ ــم الثوري أدبياته
وتحديــد رضوراتــه والتــي يعمــل التيــار بقــوٍة عــى تشــكيِل الوعــي العــام الشــيعي 
يف هــذه املســاحة. وقــد تســبّب التيــار األخبــاري يف التأثــري عــى الســاحة الفقهية 
والشــيعية، وأفــرز مــن تحــت عباءتــه عــدًدا مــن التيــارات املناوئــة للنظــام، وهــذا 
ــل مصــدر إزعــاٍج للنظــام الــذي يريــد أن يحتكــر الديــن كاحتــكاره  يف ذاتــه مثّ
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للســلطة، ألنّهــا ال ينفــكان يف القــراءة الوالئيــة. 

ــوزة  ــريف، للح ــراٍء مع ــدر ث ــار مص ــار التيَّ ــن اعتب ــران ع ــت إي ــا تغافل  أيض
والدولــة، وجــزء مــن أجنحــة املذهــب يف القديــم والحديــث -بغــضِّ النظــر عــن 
صوابيــة طروحاتــه مــن عدمهــا-، وذلــك مــن أجــل مصالــح النخبــة، وبراجاتيــة 

الســلطة.         

 إذن تكمــن مشــكلة الحكومــة اإليرانيــة مــع األخباريــن يف أنّهــا ليســت ســلطًة 
ــن  ــة ب ــن أداروا العالق ــن الذي ــع الصفوي ــا هــو الحــال م سياســيًة فحســب، ك
األخباريــن واألصوليــن، ووظفــوا كالًّ منهــا ِوفــق مــا تقتضيــه املصالــح الخاصــة 
ــة املعــارصة هــي ســلطٌة سياســيٌة  بجهــاز الحكــم وقتئــذ، بــل إّن الســلطة اإليرانيّ
ودينيــٌة يف نفــس الوقــت، فــال تتبّنــى وجهــة نظــٍر دينيــٍة فتدعــم تياًرا عى حســاب 
ــا  ــر خصومته ــي تدي ــّم فه ــن ث ــه، وم ــّد ذات ــتقل يف ح ــار مس ــي تيّ ــل ه ــر، ب آخ
ــدث يف  ــا مل يح ــو م ــية، وه ــلطة السياس ــة الس ــت مظل ــة تح ــة والحوزوي الفكري
التاريــخ الســيايّس الشــيعي. ولـــذا فــإّن تحســن العالقــة بــن األخباريــن والنخبــة 
الدينيــة الحاكمــة يف إيــران يف ظــّل فلســفة الحكــم الراهنــة أمــٌر بعيــد املنــال، 
ــٍة  ــاٍت حقيقي ــٍة ومراجع ــداداٍت فكري ــت ارت ــتحيالت، إاّل إذا حدث ــن املس ــدو م ويب
لألُســس التــي يُبنــي عليهــا النظــام اإليــرايّن، وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يحــدث 
ــس الدولــَة بشــكلها الحــايل،  يف ظــّل وجــود الجيــل األول مــن الثــورة والــذي أسَّ
ــرب  ــل ســوف تُعت ــن هــذا القبي ــاٍت م ــة، ألّن أّي تراجع ــة الراهن ــا الثقافي وأناطه
هزميــًة للثــورة وللنمــوذج الخمينــّي، لحســاب نــاذج أخــرى ال طاملــا ُعوديــت مــن 

ِقبــل النخبــة الحاكمــة.              
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املصدار و املراجع 

))) الصحيــح الــذي عليــه فقهــاء الشــيعة أّن نســبتهم إىل األخبــار –جمــع خــرب- وليســت إىل 
اإلخبار. 

))) راجــع: الشــيخ محمــد رضــا املظفــر، أصــول الفقــه، ط/ دار التعــارف بــريوت، 2011م، 
ــم«.  ــإنَّ الرشــد يف خالفه ــوم، ف ــق الق ــا واف ــا: »دع م ــم هن ــوالت بعضه ــن مق 2/ 223. وم
راجــع: د. محســن كديــور، القــراءة املنســية، إعــادة قــراءة نظريــة األمئــة االثنــا عــرش، علــاء 
أبــرار ومجتهــدون أتقيــاء. أي: فهــم الشــيعة األوائــل ألصــل اإلمامــة، ط/ مؤسســة االنتشــار 

ــريب2011م، ص156.  الع
ويقــول تــود الوســن: »وقــد أُخــذت مفــردة األخبــاري مــن الكلمــة املســتعملة لإلحالــة عــى 
ــار ومفردهــا خــرب، وتُســمى يف بعــٍض مــن األحيــان األحاديــث التــي  آالف الروايات-األخب
حفظــت لنــا، ال ُســّنة النبــّي محمــد فحســب، وإّنــا ســّنة األمئــة املعصومــن الثالثــة عــرش، 
أي األمئــة االثنــا عــرش وفاطمــة«. راجــع: ســلطة األنثــى ومكانــة فاطمــة يف أحــد أعــال 

البــاب املبكــرة، دراســة متضمنــة يف كتــاب: »األعلــم بــن الشــيعة«، ص188. 
))) قبل أن يحدث االنحراف يف الخّط الشيعي بنظر األسرابادي. 

))) راجع: األسرابادي، الفوائد املدنية، ط/ مؤسسة النرش اإلسالمي، ص91. 
))) راجع: محسن كديور، القراءة املنسية، ط/ االنتشار العريب2011م، ص155.

ــم  ــفيع، تقدي ــامة ش ــة: د. أس ــكالم، ترجم ــم ال ــخ عل ــع يف تاري ــميتكه، املرج ــة ش ))) زابين
ــات2018م، 2/ 780.  ــوث والدراس ــاء للبح ــز ن ــايف، ط/ مرك ــن الش ــة حس العالم

ــد املــريزا األصفهــاين، ص187 ومــا بعدهــا،  ــار األصــويل عن ــد، التي ))) راجــع: حســن مفي
)دراســة ضمــن كتــاب: »مــريزا األصفهــاين رائــد التفكيــك يف املعرفــة الدينيــة«، ط1/ مركــز 

الحضــارة بــريوت 2014م(.
ــحب  ــة، ينس ــة منضبط ــة علمي ــوًدا كمدرس ــن موج ــاري مل يك ــار األخب ــول إّن التي ))) والق
أيًضــا عــى التيــار التقليــدي نفســه، الــذي تطــّور عــرب الزمــن، وشــهد تحــوالت عميقــة يف 
بنيتــه املعارفيــة، ورؤيتــه للديــن والدولــة. فعــدم حجيــة الدليــل العقــي الــذي يتهــم مطهــري 
ــة  ــك الحجي ــع لتل ــف جامــع مان ــون أنفســهم عــى تعري ــق األصولي ــا، مل يتف ــن به األخباري
العقليــة، فــا هــو حجــة عقليــة عنــد نفــر منهــم ليــس حّجــة عقليــة عنــد اآلخريــن، لعــدم 
االتفــاق عــى تحريــر املصطلــح وِمــن ثـَـّم االختــالف حــول محــّل النــزاع، وِمــن ثـَـّم فالســيولة 
الفكريــة التــي أرشنــا إليهــا كانــت لصيقــة بــكّل التيــارات تقريبًــا، إن عــى مســتوى التنظــري 

أو عــى مســتوى التطبيــق. 
)))  راجع: مرتى مطهري، الثورة والدولة، ص391. 

)1)) آية الله جعفر السبحاين، رسائل أصولية، ط/ مؤسسة اإلمام الصادق قم، ص48. 
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ــادي،  ــه، ط/ دار اله ــول الفق ــد يف أص ــه، التمهي ــل الل ــن فض ــدر الدي ــع: د. ص )))) راج
.83 2002م، ص79،  بــريوت 

)))) لنداس والربغ، األعلم بن الشيعة.. دراسة يف مرجعية مؤسسة التقليد، ص188. 
)))) راجع: األسرابادي، الفوائد املدنية، ط/ مؤسسة النرش اإلسالمي، ص91. 

)))) الشــيعة بــن املدرســة األصوليــة واملدرســة األخباريــة، الســيد كــال الحيــدري، 
https://www.youtube.com/ .ــر2016م ــخ: 29 فرباي ــوب بتاري ــى يوتي ــورة ع ــة منش حلق

watch?v=RsUA9RMHUG4
)))) الفوائد املدنية، ص92.

)))) األســرابادي: الفوائــد املدنيــة، ط/ النجــف د.ت، ص371. نقــاًل عــن: محمــد الصيــاد، 
ثبــوت القــرآن بــن الســّنة والشــيعة اإلماميــة ص179.

)))) مرتــى مطهــري: نقــد الفكــر الدينــي، ط/ املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، 2011م، 
تقديــم محمــد عــارة، ص142. 

)))) ثيولوجيا التشيع السيايس، ص338. 
ودراســة  لألبحــاث  العــريب  املركــز  ط/  والســلطان،  الفقيــه  كوثــراين،  وجيــه   ((((

ص177.  السياســات،2015م، 
ــة  ــن األخباري ــة ب ــر الشــيعي.. الَعالق ــداع يف الفك ــف، االســتمرارية واإلب ــرت غلي )1)) روب
ــة البصائــر، العــدد 49، الســنة الثانيــة والعــرشون2011م، ص40.  واملدرســة التفكيكيــة، مجل
ــه حســن منتظــري: »مل يكــن قدمــاء الفقهــاء مــن القائلــن بالقيــاس  )))) يقــول آيــة الل
واالستحســان واعتــاد األمــور العقليــة، بــل مل يكونــوا ليتجــاوزوا حتــى ألفــاظ الروايــات، فلو 
أنهــم أجمعــوا عــى فتــوى فــال بــد أن يكــون قــد بلغهــم كالم مــن اإلمــام يف ذلــك املــورد، 
ــة اإلســالمية،  ــه الحجــاب يف الرشيع ــر«: فق ــه »تحري ــدر حــب الل ــا«. راجــع: حي ومل يبلغن
ــد  ــيخ أحم ــة للش ــريب2012م، ص231. )دراس ــار الع ــة االنتش ــدة، ط/ مؤسس ــراءات جدي ق
ــّددة، ترجمــة  ــوى واحــدة وقــراءات متع ــوان: الحجــاب ومصافحــة املــرأة، فت ــي بعن عابدين
الســيد مطــر الهاشــمي(. وكالم آيــة اللــه منتظــري رّدده تلميــذه كديــور يف )القــراءة املنســية( 
ــا  ــة، بخــالف م ــا كمدرســة قوي ــاري، أو وجــوده قدميً ــار األخب ــة التي مــا يشــري إىل أصال

يرّوجــه البعــض مــن حداثتــه وطروئــه عــى املشــهد الدينــي والحــوزوي. 
ــن  ــن التياري ــا ب ــت تاريخيً ــي حدث ــرية الت ــات الكب ــا بالخالف ــا هن ــتدرك علين ــد يُس )))) ق
ــن،  ــن الطرف ــادل ب ــف املتب ــل والعن ــة التقات ــت لدرج ــي وصل ــويل، والت ــاري- األص األخب
والحقيقــُة أننــا ال ننكــر الخــالف العلمــي بــن املدرســتن، كذلــك الخــالف بــن أهــل الــرأي 
ــه  ــه وإحيائ ــالف، وجلب ــذا الخ ــم ه ــد أّن تضخي ــب، بي ــود يف كّل املذاه ــر املوج ــل األث وأه
ــة مل تخــل  ــك الخالفــات التاريخي ــإّن تل ــك ف ــًدا. كذل ــك العصــور املتأخــرة كان متعم يف تل

https://www.youtube.com/watch?v=RsUA9RMHUG4
https://www.youtube.com/watch?v=RsUA9RMHUG4
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هــي األخــرى مــن عوامــل خارجيــة غــري علميــة أشــعلتها، كالسياســة والــراع عــى النفــوذ 
ــا.  والســلطة الدينيــة واملجتمعيــة ونحــو ذلــك مــا يضيــق املقــام عــن ذكــره هن

)))) أحمــد الكاتــب: املرجعيــة الدينيــة وآفــاق التطــّور،ط2/ الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون 
2007م، ص140. 

)24(( املال صدرا: األسفار 1/ 5-6.   ((((
ــيعي  ــب الش ــل املذه ــن داخ ــن واألصولي ــن األخباري ــراع ب ــتي، ال ــد قوش ))))  د. أحم

ــعودية 2015م، ص48.  ــرب، الس ــن، الخ ــرشي، ط2/ تكوي ــا ع االثن
))))  انظــر محــارضة يــارس الحبيــب عــى يوتيــوب بعنــوان: »الخمينــي وابــن عــريب صوفية 

 http://cutt.us/D4Ieh .زنادقة« منشــورة بتاريخ 18 ديســمرب 2013م
)))) حــوار حــول املشــهد الثقــايف يف إيــران، حيــدر حــب اللــه: حــوار مــع جريــدة الــرشق 

األوســط العــدد 9123، 20/ 11/ 2003م. 
ــاءات 11  ــران، إض ــارص يف إي ــفي املع ــدرس الفلس ــّور ال ــاد، تط ــد الصي ــع: محم )))) راج

ــو2019م.  ماي
 https://cutt.us/8eKaP

)))) لنــداس والــربغ »تحريــر«، األعلــم بــن الشــيعة دراســة يف مؤسســة مرجعيــة التقليــد، 
ترجمــة: د. هنــاء خليــف، ط1/ املركــز األكادميــي لألبحــاث2017م، ص188. 

)1)) يقــرب هــذا املوقــف كثــرًيا مــن موقــف ابــن حــزم الظاهــرّي ومدرســته، إذ ذهــب إىل 
أنـّـه »ال رأي يف الديــن، وليــس ألحــد أن يجتهــد برأيــه«. محمــد أبــو زهــرة، ابــن حــزم، ط/ 
دار الفكــر العــريب، ص328. ويذهــب ابــن حــزم إىل أّن مــن حــّق العاّمــي أن يســأل الفقيــه 
ــه، وإال فــال. ويدعــو  ــاب والســّنة أخــذ ب ــل منحــًرا يف الكت ــه، فــإن وجــد الدلي عــن دليل
ابــن حــزم إىل أال يتوســط بــن العاّمــي وديــن اللــه وســائط مــن قــول إمــام واعتبــاره ديًنــا. 

راجــع: أبــو زهــرة، ابــن حــزم، ص240. 
)))) يلمــح مرتــى مطهــري إىل عالــة األســرابادي لجهــات مجهولــة، فهــو حســب 
ــات  ــع اتصــاالت وَعالق ــخ بالطب ــة، وال يوضــح التاري ــة واملدين ــد عــاش يف مك ــري »ق مطه
ــار علــاء  ــه هاجــم وبشــدة كب ــه كان شــيعيًّا فإن ــك الفــرة، ورغــم أن هــذا الشــخص يف تل
الشــيعة«. نقــد الفكــر الدينــي ص140. ويــرّد جــواد شــرب عــى هــذا االتهــام بقولــه: »هنالــك 
كثــري مــن املنشــورات التــي تتهــم دعــاة األفــكار التجديديــة أو لنقــل املخالفــة يف ربطهــا 
مبؤامــرات الســلطات وعالتهــم لهــم، كــا هــي تلــك التــي تتهــم األســرابادي بالركــون إىل 
املجهــول، ونفــس الــيء قــد تجــده مــع محمــد بــن عبــد الوهــاب ومــع األفغــاين وغريهــا، 
وهــي محاولــة يـُـراد منهــا االنتقــاص مــن تلــك الشــخصيات عــى حســاب الدخــول معهــا يف 

ســجاالت فكريــة«. ثيولوجيــا التشــيع الســيايس ص336 هامــش. 

http://cutt.us/D4Ieh
https://cutt.us/8eKaP
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ــم كّل  ــن، ورجــع إليه ــاَل مــن األخباري ــري إال ون ــاب ملرتــى مطه ــد ال يوجــد كت ))))  ق
ســيئة حاقــت باملذهــب يف القديــم والحديــث، ويتحــر عــى تعــزز منهجهــم يف القــرون 
املتأخــرة فيقــول: »إنَّ مــا يبعــث عــى األســف هــو أن املنهــج الفكــري ألهــل الحديــث قــد 
ــون(  ــة )األخباري ــيعة فئ ــرت يف الش ــيعة، فظه ــرون املتأخــرة يف أوســاط الش ــزز يف الق تع
تعتــرب التفكــري والتعمــق يف املعــارف اإللهيــة بدعــة وضاللــة، يف حــن يعتــرب هــذا التوجــه 
بــال شــك نوًعــا مــن االنحــراف عــن الســرية املطهــرة ألمئــة هــذا املذهــب«. راجــع: 
مجيــد محمــدي، اتجاهــات الفكــر الدينــي املعــارص يف إيــران، ترجمــة: ص. حســن، 
مراجعــة: صــادق العبــادي، ط/ الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــرش+ املعهــد العاملــي للفكــر 

اإلســالمي2010م، ص141. 
)))) راجــع: هيثــم مزاحــم، تطــّور املرجعيــة الشــيعية، ص189. وراجــع عــى ســبيل املثــال: 
ســاحة املرجــع محمــد ســعيد الحكيــم: األصوليــة واألخباريــة بــن األســاء والواقــع، النارش/ 

موثـّـق 1420ه النجــف.
)))) حيــدر حــب اللــه: العقــل األخبــاري أساســيات املعرفــة ومناخــات الظهور، مجلــة املنهاج، 
ــه  ــاد: الفقي ــد الصي ــد الســلمي، ومحم ــف 2007م. وراجــع: د. محم ــريوت خري ــدد 47، ب الع
والديــن والســلطة.. جدليــة الفكــر الســيايس الشــيعي بــن املرجعيتــن العربيــة واإليرانيــة، 

ط/ مركــز الخليــج العــريب للدراســات اإليرانيــة، الريــاض 2017م، ص92 ومــا بعدهــا. 
ــع  ــعب وواق ــه والش ــقِّ الل ــن ح ــيايس ب ــيّع الس ــا التش ــرب: ثيولوجي ــواد ش ــالح ج )))) ص
املارســة، ص339. وراجــع: د. محمــد بــن صقــر الســلمي، ومحمــد الصيــاد: الفقيــه والديــن 
ــة، ص94.  ــة واإليراني ــن العربي ــن املرجعيت ــيعي ب ــيايس الش ــر الس ــة الفك ــلطة جدلي والس
ــع  ــعب وواق ــه والش ــق الل ــن ح ــيايس ب ــيع الس ــا التش ــرب: ثيولوجي ــواد ش ــالح ج )))) ص

2017م، ص344. لبنــان  الرافديــن  املارســة، ط1/ 
)))) وهنــاك الجنــاح العريــض مــن األصوليــن حتــى اليــوم ال يــزال يؤمــن بعــدم املشــاركة 

السياســية حتــى ظهــور املعصــوم، وأنـّـه ال واليــة للفقيــه إاّل يف األمــور الحســبية فقــط. 
ــد  ــع: د. أحم ــيعي، ص196. وراج ــيايس الش ــر الس ــور الفك ــب: تط ــد الكات ــع: أحم )))) راج
قوشــتي: الــراع بــن األخباريــن واألصوليــن، ط2/ تكويــن للدراســات واألبحــاث، الخــرب- 

الســعودية، ص121. 
)))) - الكلينــي: الــكايف، 8/ 295، والحــر العامــي: وســائل الشــيعة 11/ 37، واملجلــي: بحــار 

األنــوار، 25/ 114. 
)1)) - عــي إبراهيــم درويــش، السياســة والديــن يف مرحلــة تأســيس الدولــة الصفويــة، ط/ 

املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات، ص308. 
)))) - مــن املهــم يف هــذا الصــدد مراجعــة النظريــة السياســية عنــد جاهــري التقليديــن 
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يف: محمــد الســلمي ومحمــد الصيــاد، الفقيــه والديــن والســلطة، ط/ مركــز الخليــج العــريب 
ــة2017م.  للدراســات اإليراني

))))  - وجيه كوثراين: الفقيه والسلطان، ص177 . 
))))  جواد شرب: ثيوليوجيا التشيع السيايس، ص337. 

))))  يقــول محســن آل عصفــور: »عــى كلِّ حــال، فــإّن الغلبــة لألصولين ال تعنــي بالرورة 
أّن املدرســة األخباريــة انتهــت وتالشــت واندرســت كــا يحلــو للبعــض إيهــام نفســه بــه؛ ألّن 
الــراث األخبــاري مــازال الســائد واملســيطر يف مراكــز التحقيــق والنــرش واملكتبــات العامــة 
ــزداد  ــه وترويجــه ت ــة وحركــة طبع ــل مــا نســبته أكــرث مــن تســعن يف املئ والخاصــة، وميثّ

نشــاطًا يوًمــا بعــد يــوم«. حــوار عــي الدريــدي، هجــر الثقافيــة، ســابق. 
ــة  ــور، مجل ــات الظه ــة ومناخ ــيات املعرف ــاري أساس ــل األخب ــه: العق ــب الل ــدر ح )))) )حي

ــف 2007م.  ــدد 47، خري ــريوت الع ــاج ب املنه
)))) حــب اللــه: العقــل األخبــاري، ســابق. وتوفيــق الســيف: عــر التحــوالت، ط/ مؤسســة 
االنتشــار العــريب بــريوت 2016م، ص207. وراجــع: مجموعــة مؤلفــن: اتجاهــات العقالنيــة 

يف الــكالم اإلســالمي، ط/ مؤسســة االنتشــار العــريب 2014م، ص345. 
ــم، حلقــة منشــورة  )))) الســيد كــال الحيــدري: كيــف يحصــل اإلمــام املعصــوم عــى العل
عــى يوتيــوب 29 ســبتمرب 2015م. http://cutt.us/zNNB وعلــم األمئــة للغيــب ليــس مــن 

  http://cutt.us/pUW6J .ــوب ــخ 1/ 3/ 2014م، عــى اليوتي ــة منشــورة بتاري ــو، حلق الغل
)))) حســنن هيــكل: مدافــع آيــات اللــه، ط/ دار الــرشوق 2009م، ص182. ويقــوُل الخميني: 
ــيٌّ مرســٌل،  ــرٌّب، وال نب ــٌك مق ــه مل ــا ال يبلغ ــا مقاًم ــا أّن ألمئتن ــات مذهبن »وإّن مــن رضوري
ولقــد كانــوا قبــل هــذا العــامل أنــواًرا محدقــن بعــرش اللــه«. مصبــاح الهدايــة إىل الواليــة 
والخالفــة، ط/ طهــران د.ت، ص53. ومحمــد عــارة: الجــذور التاريخيــة للتشــيّع الفــاريس: 

مجلــة األزهــر ديســمرب 2014م، ص239. 
)))) أحمد الكاتب: املرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور، ص148. 

ــل  ــلان وخلي ــن س ــد الحس ــة عب ــة، ترجم ــة التفكيكي ــي: املدرس ــا الحكيم ــد رض )1)) محم
العصامــي، وتقديــم عبــد الجبــار الرفاعــي، ط/ دار الهــادي بــريوت 2000م، ص155. 

ــن ال تتجــاوز الســبعن  ــة وســطوة األصولي ــم عــش األخباري ــور: ق ))))  محســن آل عصف
 http://cutt.us/iPk5t  .ــة ــري(، شــبكة هجــر الثقافي ــا، )حــوار أجــراه عــي الدي عاًم

ــي  ــراين الت ــام اإلي ــريازية والنظ ــن الش ــة ب ــن العالق ــل ع ــتنا بالتفصي ــع دراس ))))  راج
ــدويل  ــد ال ــف(، املعه ــع والتوظي ــريازية.. القم ــة الش ــراين واملرجعي ــام اإلي ــوان: )النِّظ بعن

 https://cutt.us/ysAjd مــارس2018م.   10 اإليرانيــة  للدراســات 
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