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ــت و  ــی در گف ــی عامل ــیدجعفر مرتض ــه س عالم
ــات: ــا مباحث ــی ب ــوی اختصاص گ

احیای  در  می تواند  قم  حوزه 
حوزه کهنسال نجف نقش جدی 

داشته باشد

معرفــی: آیــت اهلل ســید جعفــر مرتضــی عاملــی در ســال ۱۳۶۴ق در 
ــه »الحســین  ــدری اش ب ــدان پ ــا آمــد. نســب خان ــان به دنی جنــوب لبن
ذوالدمعــة «، فرزنــد زیــد، فرزنــد امــام ســجاد)ع( می رســد. در ۱۳۸۲ق 
بــرای تحصیــل علــوم دینــی بــه نجــف اشــرف ســفر کــرد و در آن جــا 
ــرای  ــة« را ب ــة النجــف الدینی ــردی و »جامع ــت اهلل بروج مدرســه ی آی
اقامــت برگزیــد و بــه تحصیــل علــوم دینــی مشــغول شــد. وی پــس 
از شــش ســال بــه شــهر مقــدس قــم مهاجــرت نمــود و بــه پژوهــش 

دربــاره ی مســایل تاریخــی و عقیدتــی شــیعه همــت گماشــت.
ــی ـ در ســال های  ــر مرتضــی عامل ــه جعف ــم عالم ــای مه از فعالیت ه
اقامــت در قــم ـ می تــوان بــه پژوهــش در زمینه هــای مختلــف 
ــه  ــه علمی ــا »مدرس ــدا« ی ــدازی »منت ــیعه، راه ان ــد ش ــخ و عقای تاری
کارشناســی  دوره  دانشــجویان  بــرای  تدریــس  و  جبل عاملی هــا« 
ارشــد دانشــگاه تربیــت مــدرس اشــاره کــرد. در همیــن ســال ها وی از 
ارائــه ی مشــاوره های تحقیقاتــی بــه طــالب لبنانــی و تأمیــن شــرایط 

ــود. ــل نب ــز غاف ــل آن هــا نی ــرای تحصی مناســب ب
عالمــه، اواخــر ســال ۱۹۹۳م پــس از ۲۵ ســال اقامــت در شــهر 
ــای  ــد و تالش ه ــپار ش ــود رهس ــن خ ــوی موط ــم، به س ــدس ق مق
علمــی، پژوهشــی و تربیتــی خــود را در جنــوب لبنــان ـ کــه آن زمــان 
ــالوه  ــال ها ع ــن س ــه داد. وی در ای ــود ـ ادام ــرائیل ب ــغال اس در اش
ــد شــیعه و تأســیس مرکــزی  ــخ و عقای ــه ی تاری ــر پژوهــش در زمین ب
تحقیقاتــی در بیــروت، بــه برگــزاری جلســات مختلــف بــرای جوانــان 
شــیعه ی لبنانــی همــت گماشــت و از ایــن راه، نســلی از فعــاالن مذهبی 
ــات  ــن اقدام ــود آورد. یکــی از مهم تری ــان به وج ــیعیان لبن ــان ش در می
نهــادی ایشــان در مســیر آمــوزش مبانــی اعتقــادی، تأســیس حــوزه ی 
علمیــه ایـ  در ســال ۱۳۷۷شـ  در شــهر بیــروت اســت. دفاع پرشــور از 
حریــم امامــت و والیــت و تــالش مســتمر در پاســخ گویی بــه شــبهاِت 
ــه  ــت عالم ــات درخشــان ســال های اقام ــادی، از اقدام ــی ـ اعتق مبنای
ــار بســیار  ــان اســت. از ایشــان آث ــی در لبن ســید جعفــر مرتضــی عامل
ــه  ــه از جمل ــت ک ــده اس ــی مان ــیع باق ــم تش ــاع از حری ــادی در دف زی
ــم  ــی االعظ ــیرة النب ــن س ــح م ــاب »الصحی ــه کت ــوان ب ــا می ت آن ه

ــه وســلم « در ســی و پنــج جلــد اشــاره کــرد. صلــی اهلل علیــه وآل
ــاعتی در  ــد س ــازه فرمودی ــه اج ــکر از این ک ــا تش » ب
خدمــت حضرتعالــی باشــیم؛ موضــوع مــورد توجــه مــا 
ــه  ــوزه علمی ــرد ح ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــای خ ویژگی ه
ــًا  ــا احیان ــالت ی ــی تعام ــع آن برخ ــم و به تب ــف و ق نج
ــی  ــرت عال ــت؛ حض ــوزه اس ــن دو ح ــای ای تقابل ه
ــف  ــود را در نج ــوزوی خ ــالت ح ــدای دوران تحصی ابت
گذراندیــد و ســپس عــازم قــم شــدید. بفرماییــد علــت 

ــه قــم چــه بــود؟ هجــرت شــما از نجــف ب
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم؛ بنــده توفیــق داشــتم آغــاز دوران تحصیــل 
خــود را در حــوزه نجــف باشــم. شــش ســال در ایــن حــوزه از محضــر 
ــه  ــودم ک ــم ب ــال پنج ــدود س ــدم. ح ــد ش ــی بهره من ــزرگان مختلف ب
ــروم.  ــم ب ــه ق ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــد ب ــرار کردن ــد اص ــوم وال مرح
خــب علــت ایــن مســأله بــرای مــن خیلــی روشــن نبــود و بنــده هــم 
مایــل نبــودم بــه قــم بــروم؛ بــه هرحــال تــازه در نجــف مســتقر شــده 

در ســفر اخیــر برخــی اعضــای تحریریــه مباحثــات بــه لبنــان یکــی از 
برنامه هــای جــدی، دیــدار و گفت وگــو بــا آیــت اهلل ســیدجعفر مرتضــی 
عاملــی بــود. بــا ایشــان تمــاس گرفتیــم تــا ســاعتی خدمتشــان برســیم. 
ــل« از بخــش  ــا الجب ــتای »عیت ــه محــل سکونتشــان در روس ــا را ب م
ــی کــه تنهــا  ــد؛ جای ــان( دعــوت کردن ــوب لبن ــع در جن »تبنیــن« )واق
ــه در  ــزل عالم ــت. من ــه داش ــرائیل فاصل ــرز اس ــا م ــر ب دوازده کیلومت
جنــگ ۳۳ روزه به طــور کامــل منهــدم گردیــده بــود و مجــدداً ســاخته 
شــده اســت. البتــه محــل کار و منــزل اصلــی ایشــان در شــهر بیــروت 
ــان  ــل والدتش ــتای مح ــه روس ــی را ب ــد ماه ــال چن ــت و در س اس
ــدار حاصــل شــد  ــق دی ــه توفی ــر جمع ــش از ظه ــد. ســاعتی پی می آین
ــی  ــدند. فارس ــا ش ــرای م ــی پذی ــت خاص ــف و عنای ــا لط ــان ب و ایش
ــالت را  ــی جم ــد؛ برخ ــت می کردن ــی صحب ــته و ملیح دست وپاشکس
ــوی  ــر گفت وگ ــه بیش ت ــد و البت ــی می گفتن ــی را عرب ــی و برخ فارس
ــی  ــیمی درمان ــار ش ــه آث ــود. اگرچ ــی ب ــان عرب ــه زب ــان ب ــا ایش ــا ب م
ــوی  ــان گفت وگ ــا هم ــد؛ ام ــت کنن ــاد صحب ــان زی ــداد ایش ــازه ن اج
ــود. ــرای مــا بســیار ســودمند ب ــاره ی حــوزه نجــف و قــم ب ــاه درب کوت

مرتضی معراجی / احمد نجمی
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بــودم و انــس گرفتــه بــودم.
ــری  ــا ۱۳۸۸ هج ــال های ۱۳۸۲ ت ــدود س ــف ح ــده در نج ــور بن حض
ــراق  ــی در ع ــاآرام سیاس ــاس و ن ــیار حس ــه ی بس ــا بره ــادف ب و مص

بــود. فضــای سیاســی عــراق بســیار 
نــاآرام بــود و هرازچنــدی کودتایــی 
ــای  ــر فض ــًا ب ــی داد و طبع روی م
ــدن  ــی درس خوان ــی و حت اجتماع
ــت.  ــر می گذاش ــیار اث ــا بس طلبه ه
ــا می کــرد؛  ــم قاســم کودت عبدالکری
بعــد از آن عبدالســالم عــارف و 
سیاســی  تشــنجات  همین طــور 
ــده اصــرار  ــی بن ــه داشــت. وقت ادام

پــدر و از ســوی دیگــر وضعیــت بحرانــی عــراق را می دیــدم، تصمیــم 
گرفتــم دربــاره نظــر پــدرم اســتخاره بگیــرم. آن زمــان مرحــوم آیــت اهلل 
ــوس  ــی)ع( جل ــروف حــرم حضــرت عل ــان مع ــر نردب کشــمیری در زی
داشــته و اســتخاره می گرفــت. بنــده خــودم از ایشــان اســتخاره 
ــده  ــرف بن ــما از ط ــه ش ــم ک ــتان گفت ــی از دوس ــه یک ــتم و ب نخواس
اســتخاره بگیریــد. وقتــی نوبــت دوســت بنده رســید در پاســخ اســتخاره 
فرمودنــد: »زودتــر بــه ایــن ســفر بــرود کــه بــرکات و خیــرات بســیاری 
دارد؛ آینــده ودیــن وعلــم و... همــه خیــرات در ایــن ســفر اســت«. ایــن 
اســتخاره عــزم بنــده را در هجــرت بــه قــم جــدی کــرد. البتــه دوســتانم 
ــد  ــد؛ می گفتن ــده را از ایــن تصمیــم منصــرف کنن ــد بن ســعی می کردن
شــما زبــان فارســی بلــد نیســتی، بــا قــم آشــنا نیســتی و... امــا بنــده بــا 
توجــه بــه مســایلی کــه عــرض کــردم تصمیــم خــودم را گرفتــه بــودم.

ــار  ــای خون ب ــران، کودتاه ــه ای ــن ب ــس از ورود م ــاه پ ــد م ــًا چن دقیق
ــک  ــر از ی ــه کم ت ــی رســید ک ــه جای ــت و کار ب ــراق شــدت گرف در ع
ــا  ســال بعــد دولــت عــراق تصمیــم گرفــت کلیــه طــالب ایرانــی را ب
ــوزه  ــر ح ــفباری ب ــت اس ــًا وضعی ــد. واقع ــراج کن ــراق اخ ــت از ع فوری
حاکــم شــد. طــالب و خانواده هــای آنــان را ســوار کامیــون کــرده و از 
ــد.  ــت می کردن ــم اذی ــا را ه ــی لبنانی ه ــد؛ حت ــراج می کردن ــراق اخ ع
اساســًا دولــت عــراق نمی خواســت حــوزه نجــف و روحانیــت در عــراق 
دوام و قــدرت داشــته باشــد. حــوزه و مرجعیــت در بیــن مــردم اثرگــذار 
ــرای دولــت محســوب می شــد.  ــود و همیــن امــر تهدیــدی جــدی ب ب
عــراق در دودهــه چنــد کودتــا را بــه خــود دیــد و کودتــا مســاوی بــود 
ــًا متوجــه حکمــت پاســخ  ــا خونریــزی و آشــوب و... . آن زمــان واقع ب
اســتخاره شــدم. در همیــن ایــام پرآشــوب الحمــدهلل بنــده در قــم و در 

نهایــت آرامــش در حــال درس و بحــث بــودم.

ــی و  ــت جمعیت ــی از باف ــکان دارد توصیف ــر ام » اگ
ــد. ــان بفرمایی ــف در آن زم ــوزه نج ــری ح ــای فک فض

ــود  ــن ب ــف ای ــکل نج ــم مش ــت بگویی ــر اس ــم و بهت ــای حاک فض

ــود. اغلــب فضــال و اســاتیدش ایرانــی،  کــه  یــک حــوزه غیرعربــی ب
پاکســتانی و… بودنــد و حتــی طــالب عرب زبــان از عربســتان و 
ــد. خاطــرم هســت طــالب لبنانــی در آن زمــان  کویــت و… کــم بودن
ــراً در  ــد؛ اکث ــاد نفــر بودن حــدود هفت
ــال  ــم در کرب ــدودی ه ــف و مع نج

ــتند. ــور داش حض
ــوزه  ــی ح ــت جمعیت ــن باف ــب ای خ
فاصلــه  می شــد  باعــث  نجــف 
ــادی بیــن حــوزه و مــردم ایجــاد  زی
شــود. اغلــب طــالب خــود را بیگانــه 
بــا مــردم می دانســتند و به خاطــر 
ــا  ــودن نمی توانســتند ب ــی ب غیرعراق
ــن کار نداشــتند.  ــرای ای ــزه ای ب ــا انگی ــاط داشــته باشــند ی ــردم ارتب م
ــوم  ــل عل ــه تحصی ــا ب ــود عراقی ه ــت خ ــه و رغب ــدم عالق ــه معتق البت
دینــی کم تــر از دیگــر بــالد اســت کــه ایــن هــم خــود یکــی از دالیــل 

ــود. ــف ب ــوزه نج ــا در ح ــور عراقی ه ــودن حض ــگ ب کم رن
از زمــان حضــور آقــای حکیــم و آقــای خویــی ایــن ارتبــاط کمــی بهتــر 
شــد؛ یعنــی طــالب حــوزه نجــف در مواقــع مختلــف بــه بــالد عــراق 
ــاًل  ــر حــوزه نجــف حاکــم شــد. مث ــی ب اعــزام شــدند و فضــای تبلیغ
ــدند و  ــزام ش ــف اع ــهرهای مختل ــه ش ــی ب ــالب لبنان ــدادی از ط تع
ــه  ــم مســتقر می شــدند ک ــه صــورت دای ــز در آن شــهرها ب گاهــی نی

ــر  ــه جعف ــدر عالم ــی؛ پ ــی مرتض ــید مصطف ــه س عالم
ــی مرتض

وقتی بنده اصرار پدر و از سوی دیگر وضعیت بحرانی عراق 
را می دیدم تصمیم گرفتم استخاره بگیرم. مرحوم آیت اهلل 
کشمیری در پاسخ استخاره فرمودند: »زودتر به این سفر 

برود که برکات و خیرات بسیاری دارد.آینده ودین وعلم و .. 
همه خیرات در این سفر است«
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ــا و   ــیس کتابخانه ه ــث تأس ــن حضــور باع ــادی داشــت. ای ــرکات زی ب
حتــی مــدارس علمیــه در برخــی شــهرهای عــراق هــم شــد؛ اقدامــی 
ــا مــردم عــراق  ــاط حــوزه ب ــر شــدن ارتب ــری جــدی در بیش ت کــه اث
ــی  ــام شــیخ محمدتق ــزرگان به ن ــاد دارم یکــی از ب داشــت. خــوب به ی
فقیــه علی رغــم جایــگاه اجتهــاد و داشــتن رســاله ی عملیــه، از ســوی 

ــة  ــهر »قلع ــه ش ــم ب ــت اهلل حکی آی
ســکر« عــراق اعــزام شــد؛ یــا 
مرحــوم شــیخ مهــدی شــمس الدین 
ــرای  ــراق ب ــه« ع ــهر »دیوانی ــه ش ب
ــردم  ــی م ــور دین ــه ام ــیدگی ب رس
علمــا  از  بســیاری  شــد.  اعــزام 
در شــهرهای عــراق و حتــی بــه 

ــدند. ــزام ش ــت اع ــهرهای کوی ش

ــکوفایی  ــا ش ــود ب ــادف ب ــم مص ــما در ق ــور ش » حض
ــوم  ــای مرح ــت تالش ه ــه برک ــه ب ــای علمی حوزه ه
آیــت اهلل العظمــی بروجــردی. شــما حــوزه علمیــه قــم 

ــد؟ ــه یافتی ــان چگون را در آن زم
خــب حــوزه قــم نســبت بــه حــوزه نجــف یــک فضــای نوپــا و جدیــد 
ــری  ــم حای ــیخ عبدالکری ــان ش ــم از زم ــوزه ق ــد. ح ــوب می ش محس
ــر  ــت بیش ت ــکل می گرف ــوزه ش ــن ح ــه ای ــی ک ــت. زمان ــوام گرف ق
ــت  ــزرگان حــوزه دق ــود.  ب ــه ب ــه نیازهــای جامع ــزرگان آن ب توجــه ب
داشــتند کــه چــه مســایل و مشــکالتی در جامعــه اســت و بــه تناســب 

ــت. ــکل می گرف ــوزه ش ــی ح ــای علم آن دروس و فعالیت ه
ــه  ــد ک ــه ش ــم توج ــوزه ق ــکل گیری ح ــت ش ــال های نخس در آن س
چــه چیــزی مــورد نیــاز اســت و بــه نظــرم تــا حــدود قابــل قبولــی هــم 
خألهــای جامعــه پــر شــد. در مقطعــی نیــاز بــه بحث هــای تفســیری 
و اعتقــادی بــود کــه دیدیــم حــوزه قــم بــا شــخصیت های علمــی کــه 
داشــت بــه خوبــی توانســت پاســخ بســیاری از شــبهات را بدهــد. ایــن 
ســنگ بنــا باعــث شــد کــه حــوزه قــم در ادامــه حیــات خــود بــا همیــن 

رونــد پیــش بــرود و توجــه اصلــی اش بــه نیازهــای جامعــه باشــد.
ــه ســابقه  در حالی کــه حــوزه نجــف تمــام توجــه و اهتمــام خــود را ب
ــود را  ــالش خ ــام ت ــود و تم ــرده ب ــرف ک ــود ص ــی خ ــیار طوالن بس
ــراث دار علمــای گذشــته خــود باشــد و نتیجــه ی آن،  می کــرد کــه می
تمرکــز صــرف بــر فقــه و اصــول بــود. هرچــه  در درس هــا و بحث هــا 
می گذشــت همگــی حــول محــور فقــه و اصــول بــود و حتــی از برخــی 
ــری  ــچ خب ــل رجــال، منطــق و… هی ــم مث ــن دو عل ــه ای ــوم مقدم عل
نبــود. تصــور می کردنــد ایــن علــوم از امورغیــر مهمــه و غیرضــروری 
ــم و نجــف در آن  ــی حــوزه ق ــاوت اصل ــن تف اســت. به نظــرم مهم تری

ــود. ســال هایی کــه مــا حضــور داشــتیم همیــن امــر ب
جالــب این جاســت کــه چــون ســنگ بنای حــوزه قــم براســاس 

نیازهــای جامعــه نهــاده شــده بــود، بــا شــکل گیری انقــالب اســالمی 
ــون در  ــد؛ چ ــس ده ــود را پ ــان خ ــی امتح ــه خوب ــت ب ــوزه توانس ح
گذشــته هــم ســعی می کــرد خــود را بــا جامعــه منطبــق کنــد. بعــد از 
انقــالب بســیاری از امــور مهــم حاکمیتــی کــه پیــش از آن اصــاًل در 
حــوزه مــورد توجــه نبــود پیــش آمــد. خــب حــوزه در مقابــل نیازهــای 
ــه  ــی، فق ــه حکومت ــل فق ــدد مث متع
ــًا  ــت و دقیق ــرار گرف ــاء و… ق القض
علمایــی توانســتند وارد ایــن عرصــه 
دوران  تربیت شــدگان  کــه  شــوند 
آیــت اهلل العظمــی بروجــردی یــا 
حایــری  آیت اهلل العظمــی  حتــی 
ــاز  ــن امتی ــًا ای ــد. واقع ــزدی بودن ی
بســیار مهــم حــوزه قــم اســت کــه  
ــر  ــتند در براب ــردی می توانس ــی بروج ــت اهلل العظم ــدگان آی تربیت ش

ــند. ــخ گو باش ــد پاس ــای جدی ــایل و نیازه ــیاری مس بس
ــی  ــد؛ یعن ــم ش ــه ق ــوزه علمی ــه ح ــم متوج ــیب ها ه ــی آس ــه برخ البت
به خاطــر نیازهــای بســیار زیــاد حکومــت دینــی بــه حــوزه، مؤسســات 
ــکل  ــی ش ــای حکومت ــن نیازه ــرای تأمی ــی ب ــاد تخصص ــیار زی بس
گرفــت کــه معتقــدم ســطح برخــی از آن هــا عمیــق نیســت. در رأس 
هــر مؤسســه ای یــک فاضــل و اســتادی حضــور دارد کــه می خواهــد 
ــاگرد و  ــم ش ــدادی ه ــردازد؛ تع ــارت بپ ــون تج ــأله قان ــه مس ــاًل ب مث
ــی  ــل مختلف ــا به دالی ــد؛ ام ــع می کن ــود جم ــراف خ ــر اط پژوهش گ
ــی  ــطحی باق ــایل س ــان مس ــوند و در هم ــق نمی ش ــا عمی ــن کاره ای
ــه  ــاه مؤسس ــیصد و پنج ــش از س ــد بی ــا می گوی ــد. االن آماره می مانن
ــن  ــد ای ــا هســتند. بای ــد کــه اغلــب آن هــا نوپ ــم فعالیــت می کنن در ق

ــوند. ــدی ش ــی ج ــات آسیب شناس مؤسس
ــم  ــا ه ــت؛ ام ــه داش ــر طلب ــر از هزارنف ــم کمت ــوزه ق ــا ح ــان م در زم
اینــک براســاس آمارهــای موجــود بیــش از ســی تــا چهــل هــزار طلبــه 
ــه و  ــداد طلب ــن تع ــرای ای ــد ب ــًا بای ــد. واقع ــم حضــور دارن ــط در ق فق
فاضــل از جهــات مختلــف علمــی و پژوهشــی فکــری کــرد تــا دچــار 

کارهــای علمــی ســطحی نشــوند.

ــرای  ــی ب ــه زمینه های ــی چ ــر حضرتعال ــه نظ » ب
ــود  ــف وج ــم و نج ــه ق ــوزه علمی ــر ح ــاط بیش ت ارتب
ــر از  ــد بیش ت ــوزه می توانن ــن دو ح ــه ای دارد و چگون

ــوند؟ ــط ش ــر مرتب ــا یکدیگ ــته ب گذش
ــده اســت. بیــش از ســی  حــوزه نجــف یــک حــوزه بســیار آســیب دی
ســال حاکمیــت عــراق مخصوصــًا زمــان صــدام تــا جایــی کــه 
می توانســت ایــن حــوزه را متالشــی کــرد. ده هــا و بلکــه صدهــا نفــر از 
علمــای طــراز اول آن را بــه شــهادت رســاند. حــوزه نجــف بعــد از ایــن 
دوران بســیار ســخت، مجــدداً می خواهــد احیــا شــود. اگرچــه از جهاتــی 

فضای حاکم و بهتر است بگوییم مشکل نجف این بود 
که  یک حوزه غیر عربی بود. اغلب فضال و اساتید ایرانی، 
پاکستانی و .. بودند و حتی طالب عرب زبان از عربستان 
و کویت و... کم بودند. خب این بافت جمعیتی حوزه نجف 
باعث می شد فاصله زیادی بین حوزه و مردم ایجاد شود.
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ــده  ــا به نظــر  بن ــاط بســیار ســخت باشــد؛ ام ــن ارتب ممکــن اســت ای
حــوزه قــم می توانــد بــه کمــک حــوزه نجــف بیایــد تــا انشــاء اهلل ایــن 

ــد  ــابقه بتوان ــا س ــن و ب ــوزه ی که ح
جایــگاه گذشــته خــود را بیابــد. البتــه 
ــدام،  ــد از ص ــفانه در دوران بع متأس
ــب و  ــر مصای ــان درگی ــراق همچن ع
مشــکالت مختلــف اســت کــه دعــا 
ایــن  ســریع تر  هرچــه  می کنیــم 

مشــکالت برطــرف شــود.

» موضـوع دیگر مورد سـوال ما آثـار حضرتعالی اسـت؛ 
برخـی از ایـن آثار بـه فارسـی ترجمه شـده و بسـیاری 
دیگـر هنـوز ترجمـه نشـده اند؛ به نظر شـما کـدام کتاب 
اهمیت بیشـتری دارد و الزم اسـت به فارسـی ترجمه شود؟

ــی  ــه کتاب های ــت ک ــن اس ــت ای ــید! واقعی ــختی می پرس ــؤال س س
ــم  ــن نمی توان ــتند و م ــن هس ــدان م ــد فرزن ــته ام مانن ــده نوش ــه بن ک
تفاوتــی بیــن آن هــا قایــل شــوم. همــه آثــار بنــده ضــرورت دارد کــه 

ــه فارســی ترجمــه شــوند. ب

» از آثـار بسـیار مهم شـما » الصحیـح من سـیرة النبی 
به  کتاب  ایـن  اسـت.  األعظم« 
زبان فارسـی هم ترجمه شـد؛ 
امـا مـورد انتقـاد جدی شـما 
قـرار گرفـت. آیـا اعتـراض 
هـم  نتیجـه ای  حضرتعالـی 

؟ شت ا د
کتــاب  ایــن  مترجــم  متأســفانه 
ــر  ــد اث ــاًل چن ــه قب ــم این ک علی رغ
بنــده را ترجمــه کــرده بــود و انتظــار 
می رفــت بــه ســالیق و دغدغه هــای بنــده اشــراف بیش تــری داشــته 
ــذف و  ــی ح ــی برخ ــش و حت ــالط فاح ــا اغ ــاب را ب ــن کت ــد، ای باش
اضافــات مهــم ترجمــه کــرد. بنــده اعــالم کــردم ایــن ترجمــه مربــوط 
بــه کتــاب بنــده نیســت تــا ایــن مطالــب در آینــده به نــام بنــده تمــام 
نشــود؛ از وزارت ارشــاد هــم خواســتم جلــوی انتشــار ایــن ترجمــه را 
بگیــرد کــه متأســفانه بــا گذشــت چنــد ســال هیــچ ترتیــب اثــری داده 

نشــده اســت.

حوزه قم نسبت به حوزه نجف یک فضای نوپا و جدید 
محسوب می شد. زمانی که این حوزه شکل می گرفت بیشتر 
توجه بزرگان آن به نیازهای جامعه بود.  بزرگان حوزه دقت 

داشتند که چه مسایل و مشکالتی در جامعه است و به 
تناسب آن دروس و فعالیت های علمی حوزه شکل می گرفت.
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نگاهی تاریخی به حوزه نجف در گفت و گو با دکتر الجبوری

حوزه نجف را ایرانی ها و حوزه قم را نجفی ها تشکیل دادند
به همراه ناگفته هایی از زندگی آیت اهلل سیستانی

دکتــر کامــل ســلمان الجبــوری از نام هــای آشــنا بــرای اهــل تحقیــق 
در تاریــخ صد ســاله اخیــر حــوزه نجــف محســوب می شــود. الجبــوری 
در ســال ۱۳۲۸هـــ.ش در کوفــه به دنیــا آمــده اســت. وی در کارنامــه 
فعالیت هــای فرهنگــی خــود انتشــار نزدیــک بــه یکصــد جلــد کتــاب 
در موضوعــات مرتبــط بــا دیــن اســالم، تاریــخ نجــف و کوفــه و تاریــخ 
ــیس و  ــر تأس ــالوه ب ــن ع ــت. وی همچنی ــوده اس ــت نم ــالم را ثب اس
مدیریــت مــوزه تاریخــی ثورة العشــرین در نجــف، ســردبیری یــا 
ــه را نیــز برعهــده داشــته  عضویــت در هیــأت تحریریــه چندیــن مجل
ــه  ــت ک ــة« اس ــاق النجفّی ــه »آف ــا مجل ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک اس
ــه  ــک ب ــون نزدی ــا کن ــودش ت ــخصی خ ــالش ش ــا ت ــی و ب به تنهای
ــت.  ــوده اس ــر نم ــه منتش ــورت فصلنام ــماره از آن را به ص ــل ش چه
چهــار کتــاب مهــم الجبــوری دربــاره »ســید کاظــم یــزدی«، »میــرزا 
محمــد تقــی شــیرازی«، »شــیخ الشــریعه اصفهانــی« و »ســید 
ــب  ــن کت ــه وی در ای ــی ای ک ــناد تاریخ ــی« و اس ــن اصفهان ابوالحس
ــای  ــوزه و علم ــخ ح ــم در تاری ــب مه ــت، از کت ــوده اس ــر نم منتش
ــم  ــفانه علی رغ ــردد. متأس ــوب می گ ــف محس ــر در نج ــیعه معاص ش
ــر از او  ــران، کمت ــن در ای ــا محققی ــوری ب ــاط نســبتا مســتمر الجب ارتب
ــود  ــته های خ ــی نوش ــان در برخ ــول جعفری ــا رس ــده و تنه ــه ش گفت
اشــاره هایی بــه دیــدار بــا ایــن مــورخ عراقــی نمــوده اســت. در ســفر 
اخیــر دکتــر الجبــوری بــه ایــران، بــرای ســاعاتی میهمــان ایشــان در 
قــم بودیــم. گفت وگــوی مــا بــا ایشــان بــه زبــان عربــی انجــام شــد و 

ــت. ــه اس ــن مصاحب ــده ای ــن ترجمه ش ــد مت ــی می آی ــه در پ آن چ

ــه و  ــأله توج ــه مس ــت دارم ب ــر دوس ــدو ام »در ب
تمرکــز شــما بــر تاریــخ نجــف اشــرف بپــردازم؛ چون 
شــما یکــی از پرکارتریــن مورخــان در موضــوع تاریــخ 
ــه و  ــن زمین ــیاری را در ای ــار بس ــتید و آث ــف هس نج
ــخ  ــهر و تاری ــر ایــن ش ــخ معاص ــاره تاری خصوصــًا درب
ــال  ــژه یکصدس ــای آن – به وی ــه و علم ــوزه علمی ح

ــد. ــر نموده ای ــر – منتش اخی
ــه  ــردد ک ــن بازمی گ ــه ای ــخ ب ــگارش تاری ــه ن ــن ب ــه م ــی از عالق بخش
هرکــس دوســت دارد دربــاره منطقــه یــا موضوعــی کــه مرتبــط بــا اوســت 
بنویســد؛ مثــاًل کســی کــه فرزنــد بغــداد اســت، دوســت دارد دربــاره تاریــخ 
شــهر خــودش یعنــی بغــداد بنویســد، یــا فرزنــد شــهر بصــره دوســت دارد 
ــد،  ــی ایــن مجموعه هــا کنــار هــم بیای ــاره تاریــخ بصــره بنویســد. وقت درب
ــاًل  ــا مث ــد. ی ــکیل می ده ــراق را تش ــخ ع ــری از تاری ــه بزرگ ت مجموع
وقتــی برخــی در ایــران دربــاره تاریــخ اصفهــان می نویســند و برخــی دیگــر 

ــی تمــام این هــا کنــار یکدیگــر گردهــم آوری  ــاره تاریــخ قــم و ….؛ وقت درب
ــد. ــکیل می دهن ــران را تش ــالمی ای ــوری اس ــخ جمه ــوند، تاری می ش

ــد  ــوع عالقه من ــن موض ــه ای ــن ب ــد م ــث می ش ــه باع ــری ک ــأله  دیگ مس
باشــم – و ارتباطــی بــه مســأله زندگــی و اقامتــم در نجــف به عنــوان یــک 
شــهر همچــون دیگــر شــهرهای نداشــت – خصوصیــت شــهر نجــف بــود؛ 
شــهر نجــف یــک پایتخــت محســوب می شــود؛ پایتخــت اّمــت اســالمی 
ــن  ــتم(. در ای ــی هس ــد فرقه گرای ــده ض ــد بن ــیعیان )هرچن ــت ش و  پایتخ
ــی)ع( وجــود دارد؛ در ایــن شــهر، کوفــه هســت کــه  شــهر مرقــد امــام عل
ــی دارد کــه  ــن شــهر تقدس ــوب می شــود؛ ای ــن)ع( محس ــرم امیرالمؤمنی ح

شــهرهای دیگــر ندارنــد.
ــه  ــهر ب ــن ش ــخ ای ــاره تاری ــه درب ــتم آن چ ــن دانس ــه م ــود ک ــه ب این گون
ــان  ــا زب ــت کاری ب ــد و الزم اس ــت نمی کن ــت، کفای ــده اس ــگارش درآم ن
ــای  ــهر و رویکرده ــن ش ــی ای ــع تاریخ ــناد و مناب ــاس اس ــر اس ــد و ب جدی
ــود. از  ــام ش ــروز انج ــه ام ــا ب ــه ت ــرون اولی ــی آن از ق ــی و سیاس تاریخ
ــی بــر خــود  همیــن رو نــگارش تاریــخ نجــف را یــک واجــب شــرعی و ملّ

ــتم. دانس
ــر  ــأله مهم ت ــن مس ــر م ــی از نظ ــت دارد؛ ول ــفاهی اهمی ــخ ش ــه تاری البت
ــن در  ــت. م ــناد اس ــخ اس ــز در تاری ــن نی ــص م ــه تخص ــت ک ــناد اس اس
ــردازم کــه ایــن ســند  ــه ایــن مســایل می پ زمینــه اســناد کار می کنــم و ب
ــدور آن  ــای ص ــده و زمینه ه ــادر ش ــرا ص ــده، چ ــادر ش ــی ص ــه زمان در چ
ــادر  ــار و زور ص ــد اجب ــی مانن ــل مختلف ــه دالی ــناد ب ــی اس ــت؟ )برخ چیس
ــا  ــن ب ــم. م ــت می کن ــدال را رعای ــگارش اعت ــن در ن ــده اند(. همچنی ش
افراطی گــری  دینــی،  افراطی گــری  مخالفــم؛  افراطی گــری  هرگونــه 
ــد  ــه توجــه دارم کــه روزی بای ــن نکت ــه ای ــی و… مــن در نگارشــم ب اقلیم
ــا  ــر خداونــد متعــال حســاب و کتــاب هــر کلمــه ای کــه گفتــه ام ی در براب
ــو  ــم جوابگ ــه بتوان ــم ک ــوری می نویس ــس ط ــم؛ پ ــس بده ــته ام را پ نوش

باشــم.

سید مرتضی ابطحی
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ــات شــما کاماًل  ــد در مکتوب ــی کــه گفتی » ایــن نکات
ــا   ــر کتاب ه ــن در اکث ــت و م ــاهده اس ــل مش قاب
شــما دیــده ام بیــش از هــر چیــز بــه انتشــار اســناد 
ــناد  ــأله اس ــه مس ــر ب ــرا بیش ت ــد؛ چ عالقه مندی

ــد؟ ــه می  کنی توج
ــی  ــه کس ــی ای را ک ــای قدیم ــتم، روزنامه ه ــال داش ــه ده س ــی ک هنگام
بدان هــا توجــه نداشــت و کســبه از آن هــا اســتفاده می کردنــد بــا قیمــت 
ــان  ــه در آن زم ــردم. البت ــدا می ک ــش را ج ــه و عکس های ــزی تهی ناچی
هــدف خاصــی نداشــتم و فقــط دوســت داشــتم این هــا را گــردآوری کنــم. 
ایــن کار را ادامــه دادم تــا زمانــی کــه فهمیــدم مــردم بــرای تنظیــم تاریــخ 
ــده  ــی کــه بی فای ــد. بســیاری از اوراق ــه ایــن اســناد دارن ــاز ب خودشــان نی
تلقــی می شــد را جمــع آوری کــردم )مثــل اعالمیــه هتــل، حمــام، محــل 
ــد.  ــاد ش ــان زی ــت و…( تعدادش ــک حرک ــرای ی ــی ب ــاری، بیانیه های تج
ــل  ــالب ۱۹۲۰( تکام ــرین« )انق ــورة العش ــوزه »ث ــی م ــا برپای ــر ب ــن فک ای
ــا  ــام روســتاها، ب ــا در تم ــراق، تقریب ــوب ع ــا جن ــت. مــن از شــمال ت یاف
بزرگان شــان دیــدار کــردم؛ شــخصیت های دینــی، ادبــی، سیاســی، 
عشــایری و… و بــه ایــن واســطه توانســتم بــه تصاویــر بســیاری دســت 
ــود. ــه ایــن انقــالب ب ــوط ب ــدا کنــم کــه حــاوی اســناد و مــدارک مرب پی

نکتــه دیگــری کــه بایــد متذکــر شــوم 
ــندی  ــه س ــی ب ــه گاه ــت ک ــن اس ای
دســت پیــدا می کنــم کــه امــروز 
ــرم  ــی به نظ ــدارم؛ ول ــازی ن ــه آن نی ب
ــاج  ــدان احتی ــده ب ــه در آین می رســد ک
آن  رو  همیــن  از  داشــت؛  خواهــم 
حــال  در  می کنــم.   نگهــداری  را 
ــه ام  ــت یافت ــنادی دس ــه اس ــر ب حاض
کــه بخــش بزرگــی از تاریــخ سیاســی 

ــم  ــتفاده خواه ــا اس ــده از آن ه ــن در آین ــد و م ــکیل می دهن ــراق را تش ع
ــرد. ک

ــت  ــاص مرجعی ــوع خ ــه موض ــد ب ــازه دهی » اج
ــم  ــت ک ــون دس ــم؛ چ ــما بپردازی ــار ش ــی در آث دین
چهــار کتــاب مهــم از  آثــار شــما مربــوط بــه چهــار 
ــر  ــم بیش ت ــا ه ــان م ــت و مخاطب ــی اس ــع دین مرج
ــتند. ســید یــزدی، شــیخ  ــی هس از طــالب علــوم دین
ــما  ــر ش ــاب آخ ــیرازی دوم و کت ــرزای ش ــریعه، می الش
ــت. ــی اس ــن اصفهان ــید ابوالحس ــه س ــوط ب ــه مرب ک

نــگارش دربــاره ی ایــن چهــار مرجع دینــی، بخشــی از پژوهــش تخصصی 
ــرده ام  ــالش ک ــا  ت ــن کتاب ه ــت. در ای ــالب ۱۹۲۰ اس ــاره انق ــن درب م
ــه از  ــه ای ک ــم؛ واقع ــن نمای ــالب ۱۹۲۰ را تبیی ــایل انق ــا و مس زمینه ه
اوایــل ســال ۱۹۱۸ تــا ۱۹۲۱ میــالدی بــه وقــوع پیوســت. در ایــن مرحلــه 
ــی داشــتند: ســید محمــد  ــگاه مهم ــد کــه جای ــی بودن چهــار مرجــع دین
ــی و  ــریعه اصفهان ــیرازی، شیخ الش ــی ش ــیخ محمدتق ــزدی، ش ــم ی کاظ
آخریــن ایــن مراجــع یعنــی ســید ابوالحســن اصفهانــی. بنابرایــن نــگارش 
دربــاره ی ایــن چهــار مرجــع، بخشــی از تخصــص تاریخــی من محســوب 

ــد. ــالب ۱۹۲۰ بودن ــران و پیشــگامان انق ــان رهب ــد. این می ش
ــی  ــوم نایین ــورد مرح ــل در م ــن دلی ــه همی »ب

ــتید؟ ــی ننوش کتاب
بلــه؛ ایــن را خیلی هــا بــه مــن گفته انــد؛ ولــی همان طــور کــه 
ــورة  ــر موضــوع »ث ــی ب ــًا و به صــورت تخّصص ــز مــن صرف ــم تمرک گفت

ــت. ــرین« اس العش

ــخت  ــیار س ــع کار بس ــورد مراج ــگارش درم » ن
ــه  ــت ک ــناد مرجعی ــًا اس ــت؛ خصوص ــی اس و مهم

اهمیــت مضاعفــی دارد.
ــاده ای  ــزدی کار س ــید ی ــورد س ــگارش درم ــاًل ن ــت؛ مث ــور اس همین ط
نیســت؛ خصوصــًا زمانــی کــه تمــام مصــادر معتقدنــد اطــراف ســید پــر 
ــوم اســت  ــردی مظل ــزدی، م ــید ی ــه س ــف. البت ــبهات مختل اســت از ش
ــت  ــد. در حقیق ــه او وارد آوردن ــودش ب ــه خ ــح زمان ــم را مصال ــن ظل و ای
ــت  ــد و از دس ــع ش ــوم واق ــی مظل ــات سیاس ــر جریان ــت تأثی ــید تح س
ــرد! ســید یــزدی فهمــی عمیــق داشــت  سیاســت بایــد بــه خــدا پنــاه ب
ــا  ــیر ی ــه تفس ــت چگون ــه می دانس ــر آن ک ــت مگ ــی را نمی گف و کالم
ــایل را  ــم مس ــید کاظ ــردد. س ــرا می گ ــور اج ــود و چط ــل می ش تأوی
ــد  ــج آن را می دی ــان کار و نتای ــرد و پای ــان درک می ک ــش از وقوع ش پی
و از همیــن رو  بســیار باهــوش بــود.

مــا  مراجــع  از  کــدام  هــر  البتــه 
خصوصیتــی دارنــد. ســید ابوالحســن 
ــی  ــت باالی ــدرت مدیری ــی ق اصفهان
داشــت. او خــودش کارهــای خــودش 
عیــن  در  و  می کــرد  مدیریــت  را 
ــا  ــود ب ــمنان خ ــا دش ــی ب ــال حت ح
ــاًل  ــرد. مث ــورد می ک ــرم برخ اخــالق ن
شــخصی همیشــه بــه ســید فحــش 
ــاًل  ــی کام ــا روی ــید ب ــرد، س ــدار ک ــید دی ــا س ــه ب ــی ک ــی داد؛ هنگام م
ــاره  ــا اش ــه ب ــود. البت ــرام نم ــی او را اک ــرد و حت ــورد ک ــا او برخ ــاز ب ب
ــن در  ــید ابوالحس ــر اســت. س ــه خب ــد چ ــه می دان ــد ک ــه او می فهمان ب
عیــن حــال خیلــی باهــوش بــود. گاهــی یــک نفــر اســتفتائی را مطــرح 
ــی،  ــد از مدت ــت؛ بع ــید نمی گرف ــش را از س ــخ دلخواه ــرد و پاس می ک
ــا شــاید  ــرد ت ــرح می ک ــه شــکل دیگــری مط ــان ســؤال را ب ــاره هم دوب
بــه پاســخ دلخواهــش برســد؛ امــا ســید متوجــه ایــن مســأله می شــد و 

ــت. ــرد اس ــان ف ــه هم ــوط ب ــؤال مرب ــن س ــه ای ــت ک می دانس
البتــه بیــن ایــن چهــار مرجــع اختــالف فکــری وجــود داشــته اســت؛ ولی 
در عیــن حــال در نوشته هایشــان آثــار حمایــت از یکدیگــر باقــی اســت. 
مالحظــه کرده ایــد کــه شیخ الشــریعه در برخــی از نوشــته هایش از 
ــم در  ــت؛ آن ه ــرده اس ــت می ک ــر حمای ــی دیگ ــزدی و برخ ــید ی س
زمانــی کــه بیــن ســید و آخونــد خراســانی اختــالف وجــود داشــت. علمــا 
ــتند و  ــروه هس ــک گ ــل ی ــی اه ــان همگ ــات فکری ش ــم اختالف علی رغ

ــدأ، هــدف، آینــده و ... متحــد هســتند. در مب

ــران  ــروطیت ای ــأله مش ــزدی در مس ــید ی ــه س »البت
ــود. ــراه نب ــا هم ــا علم ــت و ب ــی داش ــر خاص نظ

سید یزدی معتقد به ابقای وضعیت موجود و اصالح آن بود؛ 
نه تغییر یکباره آن. برای سید بیش از همه چیز مسأله حفظ 
دماء مسلمین اهمیت داشت؛ از همین رو در انقالب۱۹۲۰ 

هم فتوا نداد؛ چون نگران ریختن خون مردم بود و معتقد بود 
که نتیجه این کار نفعی برای شیعه نخواهد داشت
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بلــه ســید نظــر خــاص خــودش را داشــت؛ او معتقــد بــه ابقــای وضعیــت 
ــر  ــورد تغیی ــا در م ــاره آن. ام ــر یکب ــه تغیی ــود؛ ن ــود و اصــالح آن ب موج
ــز  ــش از همه چی ــید بی ــرای س ــی، ب ــی سیاس ــت اجتماع ــاره وضعی یکب
مســأله حفــظ دمــاء مســلمین و جلوگیــری از خونریــزی اهمیــت داشــت؛ 
ــد و از  ــن برزی ــر زمی ــی ب ــون کس ــه خ ــت ک ــم نمی خواس ــید کاظ س
همیــن رو در انقــالب۱۹۲۰ هــم فتــوا نــداد؛ چــون نگــران ریختــن خــون 
ــیعه  ــرای ش ــی ب ــن کار نفع ــه ای ــه نتیج ــود ک ــد ب ــود و معتق ــردم ب م

ــد داشــت. نخواه

ــه  ــأله ای ک ــد؛ مس ــاره کردی ــی اش ــه مهم ــه نکت » ب
ــد.  ــد می زن ــران پیون ــخ ای ــا تاری ــراق را ب ــخ ع تاری
ــه  ــدازه ک ــوز آن ان ــد هن ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
ــأله  ــه مس ــت ب ــن جه ــران از ای ــد در ای ــاید و بای ش
ــده  ــه نش ــف توج ــخ نج ــژه تاری ــراق و به وی ــخ ع تاری
اســت. برخــی مســایل دربــاره تاریــخ نجــف در منابع 
ــی هنــوز بــه عنــوان یــک  ــی ذکــر شــده اند؛ ول عرب
ــی  ــان ایران ــی محقق ــن برخ ــی در بی ــل تاریخ معض
ــع  ــه مناب ــی ب ــان از کم توجه ــن نش ــد و ای مطرح ان

ــی دارد. عرب
ــاص  ــروطه اختص ــه مش ــا ب ــراق تنه ــران و ع ــخ ای ــاط تاری ــأله ارتب مس
نداشــته اســت. مــن دو جلــد کتــاب دربــاره رویکردهــای مشــترک علمــای 
ــز در  ــع نی ــن مواض ــگان  دارم. ای ــات بیگان ــد تهاجم ــران ض ــراق و ای ع
اصــل، مواضعــی دینــی هســتند؛ چــون دیــن ضــد هرگونــه هجــوم فکــری 
یــا نظامــی اســت.  هــر کجــا کــه دیــن در خطــر بــوده، علمــا بــا تمــام 

ــد. ــن ببرن ــوم را از بی ــن هج ــا ای ــده اند ت ــالش وارد ش ت

ــأله  ــه مس ــه ب ــار توج ــان در کن ــما در کارهایت » ش
ــأله  ــه مس ــف، ب ــوزه نج ــف و ح ــت در نج سیاس
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــی داری ــه خاص ــم توج ــات در ه ادبی
تاریخــی جایــگاه ادبیــات در حــوزه نجــف را چگونــه 

ارزیابــی می کنیــد؟
جایــگاه ادبیــات در آن دوره، ماننــد جایــگاه امــروز شــبکه های ماهــواره ای 
ــود  ــه دهــان ادیــب و شــاعر ب ــردم پیوســته ب اســت. در آن دوره چشــم م
ــه در  ــی ک ــان وضعیت ــل هم ــد؛ مث ــرار می کردن ــا را تک ــخن آن ه و س
قدیــم در بــازار عــکاظ و... وجــود داشــت. البتــه امــروزه ادبیــات به واســطه 
ــا  ــب ج ــود را ادی ــه خ ــانی ک ــت و کس ــواره ای، اینترن ــبکه های ماه ش
ــی در  ــات حت ــرار گرفتــه اســت. در هــر حــال ادبی ــر ق زده انــد تحــت تأثی
سیاســت نیــز  تأثیــر به ســزایی داشــت؛ مثــاًل اطرافیــان آخونــد خراســانی 
ــد: آل شــبیبی، آل  ــراق بودن ــات ع ــزرگان ادبی ــان مشــروطیت، از ب در جری
شــرقی، ســید هبةالدیــن شهرســتانی و... . دیــدگاه مردمــی ایــن بــود کــه 
اطرافیــان ســید کاظــم یــزدی کــه مخالــف مشــروطیت بــود، عوام النــاس 
ــی گفتــه  هســتند و از همیــن رو حــق را بــه آخونــد می دادنــد. مثــاًل وقت
می شــد شــیخ محمدرضــا شــبیبی همــراه آخونــد اســت، ایــن ســخن بــه 
آن معنــا بــود کــه آخونــد از قــوه عقالنیتــی برخــوردار اســت کــه امــکان 
ــات بخشــی از تاریــخ اســت  مناقشــه در نظراتــش نیســت. به عــالوه ادبی

ــات و اســناد همــراه یکدیگرنــد. و ادبی

ــرای  ــه ب ــما ک ــان ش ــای درخش ــی از کاره »یک
ــناد  ــت، اس ــد اس ــیار مفی ــف بس ــخ نج ــان تاری محقق
ــة«  ــاق النجفّی ــه »آف ــه در مجل ــت ک ــی اس و مقاالت
ــار  ــر انتش ــه فک ــه ب ــد ک ــه ش ــد. چ ــر می کنی منتش

ــد؟ ــه  افتادی ــن مجل ای
ــّدارة«  مجلــه ای تخصصــی در ریــاض منتشــر می شــد به نــام »مجلــة ال
ــد.   ــال می ش ــان ارس ــه لبن ــخه  از آن ب ــک نس ــم ی ــن ه ــرای م ــه ب ک
ــه  ــًا ب ــت و صرف ــار می یاف ــز انتش ــک عبدالعزی ــّر مل ــه در مق ــن مجل ای
ــز  ــک عبدالعزی ــاره مل ــی را درب ــایل مختلف ــت و مس ــاص داش او اختص
ــا او،  ــط ب ــتندات مرتب ــناد و مس ــیره او، اس ــل س ــی داد؛ مث ــش م پوش
مطالــب منتشرشــده دربــاره ی او و... . مــن بــا خــودم فکــر کــردم کــه بــا 
ــی کــه نجــف اشــرف دارد _ در اســناد، مســتندات،  ایــن غنــای محتوای
ــأله  ــن مس ــه ای ــی ب ــه ای تخصص ــد در مجل ــرا نبای ــخ و... _ چ تاری
ــوط  ــد مرب ــات جدی ــراث گذشــته و مطالع ــد می ــه شــود؟ چــرا نبای پرداخت
بــه نجــف را  بررســی کنیــم؟ مــن مجموعــه بزرگــی بیــش از ۱۲۰ هــزار 
ــه  ــوده ام.  این گون ــردآوری نم ــف را گ ــه نج ــوط ب ــر مرب ــند و تصوی س
ــودم و  ــاز نم ــه آغ ــورت فصلنام ــه را به ص ــن مجل ــار ای ــه انتش ــود ک ب
ــز  ــًا ده شــماره آینــده نی ــروز ۳۹ شــماره  آن منتشــر شــده و تقریب ــا ام ت
ــالش  ــن کار نتیجــه ت ــه ای ــأله این جاســت ک ــاده انتشــار اســت. مس آم
ــز  ــه نی ــه، در کوف ــن مجل ــر از ای ــه غی ــت.  البت ــی اس ــه تنهای ــن ب م
مجلــه مهمــی را کــه اختصاصــًا بــه تاریــخ کوفــه می پــردازد بــه صــورت 

ــم. ــر نموده ای ــالیانه منتش س

ــار  ــه را در اختی ــن مجل ــد ای ــماره های جدی » ش
ــی  ــه تخصص ــه کتابخان ــا از جمل ــی کتابخانه ه برخ
ــرا  ــی چ ــد؛ ول ــرار می دهی ــران ق ــالم و ای ــخ اس تاری
ــانید؟ االن  ــروش نمی رس ــه ف ــم ب ــه را در ق ــن مجل ای
برخــی از مجــالت مثــل مجلــه »االصــالح الحســینی« 
ــان  ــورت همزم ــه ص ــریات ب ــر از نش ــی دیگ ــا برخ ی
ــم  ــت ک ــند. دس ــروش می رس ــه ف ــم ب ــف و ق در نج
ــر  ــت منتش ــق اینترن ــه را از طری ــب مجل ــرا مطال چ
ــل  ــا قاب ــه دنی ــرای محققــان در هم ــد کــه ب نمی کنی

ــد؟ ــی باش دسترس
ــاب و  ــردن کت ــت و وارد ک ــختی اس ــه کار س ــل مجل ــت حم در حقیق
ــه  ــل مجل ــم مث ــی مجــالت ه ــران ســخت اســت. برخ ــه ای مجــالت ب
ــینی)ع( منتشــر  ــرم حس ــر آســتان ح ــه تحــت نظ ــینی ک اصــالح الحس
ــا  ــی از آن ه ــه تنهای ــن ب ــه م ــوردار اســت ک ــی برخ ــود، از امکانات می ش
ــا تــالش  برخــوردار نیســتم؛ چــون همان طــور کــه گفتــم ایــن مجلــه ب
ــد  ــم بای ــایت ه ــورد س ــود. در م ــر می ش ــن منتش ــه شــخصی م و هزین
ــه  ــه ای ب ــه عالق ــت دارم و ن ــی از فضــای اینترن ــه اطالع ــه ن ــم ک بگوی

ــه. ــی مجل ــخه الکترونیک انتشــار نس
ــک  ــوان ی ــف، به عن ــوزه نج ــه ح ــما ب ــا ش »آی
مکتــب فکــری در مقابــل مکتــب قــم اعتقــاد داریــد؟

ــه نجــف  ــی کــه ایشــان از بغــداد ب نجــف از دوره شــیخ طوســی و زمان
ــی،  ــابقه زمان ــت س ــد و از جه ــه درآم ــوزه علمی ــورت ح ــذارد، به ص پاگ
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ــف را تشــکیل  ــوزه نج ــه ح ــانی ک ــم اســت. کس ــوزه ق ــر از ح قدیمی ت
می دادنــد بخشــی از ایرانی هــا و قمی هــا بودنــد و زمانــی کــه از 
ــن رو   ــد. از همی ــکیل دادن ــم را تش ــوزه ق ــتند، ح ــم بازگش ــه ق ــف ب نج
تقابــل مکتــب نجــف و قــم وجــود نداشــت و حــوزه نجــف و قــم یــک 
ــد  ــی معتق ــه برخ ــوزه و یــک مکتــب فکــری محســوب می شــد. البت ح
ــه  ــی ک ــتادان بزرگ ــی از اس ــا برخ ــن ب ــتند و م ــی هس ــن تقابل ــه چنی ب
چنیــن رأیــی دارنــد در ایــن موضــوع بــه بحــث نشســته ام. ولــی بــه نظــر 
مــن در گذشــته چنیــن چیــزی وجــود نداشــته اســت و بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه دغدغــه ی هــر دو حــوزه، دیــن واحــد و مذهــب واحــد اســت 

ــد. ــیر می کنن ــیر س ــک مس ــر دو در ی و ه

ــتید  ــل هس ــر مای » اگ
ــف  ــوزه نج ــر ح ــث را ب بح
متمرکــز کنیــم. حــوزه 
نجــف از اواخــر قــرن 
ــل  ــالدی و اوای ــوزده می ن
ــا جریانات  ــتم، ب ــرن بیس ق
ــنا  ــدی آش ــکار جدی و اف
ــخ  ــود پاس ــه الزم ب ــد ک ش
ــا  ــرای آن ه ــبی را ب مناس
ــه  ــبت ب ــد. نس ــه نمای ارای

ــی را  ــه تغییرات ــوزه چ ــن ح ــس، ای ــل روش تدری تکام
بــرای مقابلــه بــا ایــن مســائل در خــود پدیــد آورد و 
ــه چه شــکل  ــروز نجــف ب ــوزه ام ــرات در ح ایــن تغیی

می شــوند؟ دیــده 
ــر  ــد و ه ــف می آمدن ــه نج ــورها ب ــر کش ــا از سراس در آن روزگار طلبه ه
ــر دوره ای  ــی داد و طــالب در ه ــی را م گــروه اســتادی داشــتند کــه درس
ــل  ــدند. مح ــر می ش ــان حاض ــتاد خودش ــای درس اس ــد، پ ــه بودن ک
ــی بــود. در ایــن دوره  اســکان ایــن طــالب نیــز در یکــی از مــدارس دین
تحصیــل نظــم خاصــی نداشــت و ممکــن بــود امــروز شــاگرد پــای درس 
ــای درس اســتاد دیگــر. کتاب هــا  ــد پ یــک اســتاد حاضــر شــود و روز بع
نیــز چــاپ ســنگی بودنــد و  طلبــه بــرای یافتــن یــک مطلــب بایــد وقت 
زیــادی را صــرف می کــرد. امــا خصوصــا پــس از دوره شــیخ محمدرضــا 
ــن راه  ــیخ در ای ــه ش ــکالتی ک ــم مش ــر، علی رغ ــدی النش ــر و منت مظف

ــک  ــورت اکادمی ــی را به ص ــرد روش تحصیل ــعی ک ــد، س ــل ش متحّم
تنظیــم کنــد. ایــن حرکــت از منتدی النشــر آغــاز  شــد ولــی بــه جاهــای 
ــدن  ــس از آم ــی پ ــدی یعن ــای بع ــد. در دوره ه ــیده ش ــز کش ــر نی دیگ
ــی و تحــت تأثیــر نظمــی کــه در  ســید محمدباقــر صــدر و امــام خمین
ــود، نظــام درســی در حــوزه نجــف  ــدا شــده ب ــه در ایــران پی حــوزه علمی
نیــز متحــّول شــد و امتحانــات منظــم آغــاز گردیــد. در دوره حاضــر نیــز 
ــی نقطه ضعــف این جاســت کــه به واســطه  ــت ادامــه دارد؛ ول ایــن وضعی
ــوزه، ممکــن  ــی ح ــتم آموزش ــر کل سیس ــز ب ــود نظــام متمرک ــدم وج ع
ــراج  ــت و از آن اخ ــق نیس ــه موف ــک مدرس ــه در ی ــه ای ک ــت طلب اس
ــر  ــر نظ ــه زی ــه ک ــرود و در آن مدرس ــر ب ــه ای دیگ ــه مدرس ــود، ب می ش
مرجــع دیگــری اســت، پذیــرش  شــود. البتــه بــه لطــف خــدا امــروز حــوزه 
بزرگــی  مراجــع  وجــود  به واســطه 
کــه توانســته اند اقتــدار الزم را بــه 
ــبی دارد.  ــی نس ــد، نظم ــه بدهن طلب
در گذشــته طلبــه حتــی قــوت روزانــه 
خــود را نداشــت؛ امــا امــروز امکانــات 
ــود دارد؛ هــم  ــه وج ــرای طلب ــی ب کاف
محــل اســکان بــه انــدازه کافــی 
ــم  ــت و ه ــتاد هس ــم اس ــت؛ ه هس
در اماکــن مختلــف، دروس برگــزار 
ــاعت  ــدود س ــا ح ــوند. درس ه می ش
ــد  ــه را می بینی ــا طلب ــان صده ــن زم ــوند؛ در ای ــام می ش ــر تم ۱۱ ظه
ــه  ــت ک ــان گر آن اس ــن نش ــوند. ای ــارج می ش ــان خ ــه از مدارس ش ک
حــوزه نجــف، دروازه علــم بــوده اســت و خواهــد بــود و _همان طــور کــه 
ــّی بابهــا _ امــام  ــا مدینــة العلــم و عل ــوی آمــده اســت: ان در حدیــث نب
علــی)ع( در شــهر علــم بــوده و خواهــد بــود و در طــول تاریــخ به واســطه 
ــی علمــا ایــن بزرگــواری حفــظ خواهــد شــد. فرزنــدان ایــن مکتــب یعن

ــت از  ــف، توانس ــروز نج ــوزه ام ــت ح ــود گف » می ش
ــی  ــد و جان ــور کن ــدام عب ــی دوره ص ــت بحران وضعی

ــرد. ــاره بگی دوب
زمانــی کــه صــدام و حــزب بعــث آمــد، جریــان رهــا کــردن عــراق از هــر 
ــای  ــراد خانواده ه ــک اف ــاره تک ت ــالوه درب ــد. به ع ــاز  ش ــی آغ غیرعراق
ــه شــد؛ والدیــن، تعــداد فرزنــدان، رویکــرد  ــی تهی ــی اطالعــات کامل عراق
ــاًل  ــه مث ــت ک ــب اینجاس ــروزی و... جال ــت ام ــته، وضعی ــی گذش سیاس
حــزب بعــث یک بــار ایــن کار اطالعاتــی را می کــرد و نیروهــای 
ــن  ــا ای ــد آی ــا ببینن ــد ت ــن کار را می کردن ــار دیگــر ای ــی هــم یک ب امنیت
ــز  ــالب نی ــاره ط ــاق درب ــن اتف ــه! ای ــا ن ــق دارد ی ــر تطاب ــا یکدیگ دو ب
ــاره ایشــان گــردآوری  ــی درب می افتــاد و ایــن اطالعــات به صــورت تفصیل
ــته های  ــن نوش ــی از ای ــه برخ ــن ب ــدام، م ــقوط ص ــس از س ــد. پ می ش
امنیتــی کــه مکتوبــات دقیقــی هم بــود دســت یافتــم. در آن روز شــهریه 
ــد  ــوان خری ــی ت ــه حت ــه طلب ــدازه ای ک ــه ان ــود؛ ب ــم ب ــی ک طــالب خیل
میــوه را نداشــت. صــدام در آن دوره اداره اوقــاف را بــاز کــرد و گروهــی از 
ــاف  ــد، در اوق ــر می آمدن ــای دیگ ــه از جاه ــراب ک ــردم، خصوصــًا از اع م
ــد؛  ــن کار را بکنن ــتند ای ــا نمی توانس ــی آن ج ــد. اهال ــی کردن نام نویس
چــون از دو جهــت بازخواســت می شــدند: یکــی از جهــت حــوزه و 

شیخ محمدرضا مظفر سعی کرد روش تحصیلی حوزه نجف 
را به صورت اکادمیک تنظیم کند. این حرکت از منتدی النشر 

آغاز شد. بعدها پس از آمدن سید محمدباقر صدر و امام 
خمینی و تحت تأثیر نظمی که در حوزه علمیه در ایران 

پیدا شده بود، نظام درسی در حوزه نجف نیز متحّول شد و 
امتحانات منظم آغاز گردید.
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دیگــری از جهــت جامعــه و مــردم. صــدام بخشــی از ایــن افــراد را کــه در 
ــتخدام  ــوزه اس ــوس در ح ــوان جاس ــد  به عن ــرده بودن ــام ک ــاف ثبت ن اوق
کــرد و به دنبــال آن، گروه هــای حــوزوی دســتگیر و راهــی زنــدان شــدند، 

ــدند و... .  ــدام ش ــر اع ــی دیگ بخش
ــوزه رو  ــه ح ــد ک ــث ش ــا باع این ه
ــر دوره  ــول گذاشــت و در اواخ ــه اف ب
ــه  ــًا ب ــوزه تقریب ــی ح ــت اهلل خوی آی
در  درآمــد.  نیمه جــان  وضعیــت 
را  کتاب هــا  بیش تــر  دوره  ایــن 
ــکان  ــد و ام ــیده بودن ــش کش ــه آت ب
ــود.  ــم نب ــاب ه ــرداری کت ــی ب کپ
ــن  ــی را از بی ــب دین ــم کت ــردم ه م
ــا  ــداری آن ه ــون نگه ــد؛ چ می بردن

ــا  ــه داد ت ــود ادام ــات خ ــه حی ــی ب ــورت مخف ــوزه به ص ــود. ح ــرم ب ج
ــت. ــردم برداش ــر م ــت را از س ــن مصیب ــد ای ــه خداون این ک

ــف  ــت نج ــث ورود مرجعی ــا بح ــر م »در دوره اخی
ــن  ــا ای ــم. آی ــور را داری ــاع از کش ــدان دف ــه می ب
ــی  ــراق تلق ــه ع ــی در جامع ــت سیاس ــک فعالی ی

؟ د نمی شــو
بر هــر عراقــی بــا هــر مذهبــی واجــب اســت کــه از عــراق دفــاع کنــد. 
ــروز ایــن مســأله در عــراق یــک مســأله سیاســی قلمــداد نمی شــود؛  ام
ــا  ــت علی ــًا مرجعی ــی _ و خصوص ــت دین ــه مرجعی ــود ک ــن رو ب از همی
ــوان یــک  ــل شــده اســت _ به عن ــای سیســتانی متمّث ــود آق کــه در وج
ــاره فتــوا صــادر  ــی تصمیــم گرفــت از کشــور دفــاع و دراین ب مســأله دین
ــون تــا پشــت  ــود کــه ارهابی کنــد. وضعیــت پیــش از فتــوا به گونــه ای ب
ــور  ــا حض ــوا، ب ــدور فت ــس از ص ــی پ ــد؛ ول ــیده بودن ــال رس ــای کرب دره

گســترده مــردم، ارهابیــون صدهــا کیلومتــر عقــب رانــده شــدند
.

ــد  ــت جدی ــتانی را در هوی ــای سیس ــگاه آق » جای
ــد؟ ــه می بینی ــف چگون ــوزه نج ح

ــز از  ــون نی ــاط داشــتم و اکن ــم ارتب ــان قدی ــا مراجــع نجــف از زم مــن ب
ــوی ای  ــاط ق ــه ارتب ــه این ک ــه ن ــتم؛ البت ــط هس ــا مرتب ــا آن ه ــک ب نزدی
ــر کارهایشــان هســتم. تمــام آن هــا در فکــر  ــی پی گی داشــته باشــم؛ ول
ــر  ــد و ه ــی هرکــدام روش خــاص خــود را دارن حفــظ حــوزه هســتند؛ ول

ــد. ــت می کنن ــود را مدیری ــا خ ــط ب ــی  مرتب ــدارس دین ــدام م ک
نســبت بــه آقــای سیســتانی بایــد بگویــم کــه بــرای ایشــان هیــچ تفاوتــی 
نــدارد کــه طلبــه ای کــه وارد حــوزه می شــود، عراقــی باشــد یــا پاکســتانی 
یــا ایرانــی؛ حتــی صریحــًا می توانــم بگویــم کــه تفاوتــی نــدارد کــه ایــن 
فــرد شــیعه باشــد یــا ســنی؛ بلکــه بــه مجــرد این کــه وارد حــوزه شــد، از 
او همچــون پســران خــودش محمدرضــا یــا محمدباقــر مراقبــت می کنــد. 
ایــن مســأله ســاده ای نیســت؛ ولــی مــن ایــن مســأله را از نزدیــک دیــده ام 
ــانی  ــر انس ــال ه ــر ح ــه ه ــتم. ب ــئول هس ــد مس ــل خداون و در مقاب
ــدم  ــی آن چــه کــه مــن دی ــل دارد؛ ول ــه ســمتی می ــش، ب به واســطه طبع
ایــن اســت کــه ســید بــه ســمتی میــل نــدارد و حتــی گاهــی بــر عکــس، 

ــث  ــه باع ــن روحی ــل اســت. ای ــش مای ــش از فرزندان ــه بی ــراد غریب ــه اف ب
ــدری دارد کــه مراقــب اوســت. ــه احســاس کنــد پ می شــود کــه طلب

ــت(:  ــت می گف ــه راس ــم ک ــت )و می دان ــن  گف ــه م ــتانی ب ــای سیس آق
ــک  ــک ی ــی مال ــراق حت ــن در ع م
ــا  ــتم و تنه ــم نیس ــاک ه ــب خ وج
ــت  ــن اس ــان ای ــدای مّن ــم از خ آرزوی
داشــته  نجــف  در  مدفنــی  کــه 
ــه  ــن ک ــتان م ــی از دوس ــم. یک باش
اســتاد دانشــگاه اســت می گفــت: 
ــی  ــا گروه ــراه ب ــان هم ــاه رمض در م
از شــخصیت ها بــه مناســبتی بــه 
ــتانی  ــا سیس ــید محمدرض ــدار س دی
ــد و  ــار ش ــرف افط ــع ص ــم. موق رفتی
ســفره پهــن کردنــد؛ امــا ســید محمدرضــا چیــزی جــز نــان و آبگوشــت 
ــرام  ــواده اش ح ــود و خان ــر خ ــتانی ب ــای سیس ــت آق برنداشــت. در حقیق
کــرده اســت کــه از مقــداری کــه دولــت به عنــوان یارانــه توزیــع 
ــون  ــت؛ چ ــاده ای نیس ــأله س ــن مس ــد و ای ــر بخورن ــد، بیش ت می کن
میلیاردهــا دالر امــوال در دســت ســید سیســتانی اســت. ســید روزی بــه 
ــی  ــدی؛ آن ســید عل ــه دی ــرا در کوف ــش م مــن گفــت کــه ۲۰ ســال پی
بــا ســید علــی امــروز چــه فرقــی کــرده؟ گفتــم آن ســید علــی همانــی 
ــی  ــچ تفاوت ــر هی ــش و ظاه ــی پوش ــم؛ یعن ــروز می بین ــه ام ــت ک اس
نکــرده اســت. امــا در زمینــه افــکار، بایــد بگویــم بــا شــناختی کــه مــن از 
ــز را می خوانــد  ایشــان دارم می توانــم بگویــم ســید سیســتانی همــه چی
و بــه قــول معــروف خیلــی بــه روز اســت. زمانــی کــه اخضــر ابراهیمــی 
ــود کــه ایشــان  بــه دیــدار آقــای سیســتانی آمــد، ابتــدا تصــورش ایــن ب
تنهــا بــه مســایل فقهــی آگاهــی دارد؛ ولــی وقتــی بــا ایشــان از نزدیــک 
دیــدار کــرد، احاطــه ایشــان بــه ادبیــات عــرب و مســایل جهــان امــروز را 
مشــاهده کــرد و بــه کلــی تحــت تأثیــر شــخصیت ایشــان قــرار گرفــت 

ــت. ــه اس ــخن گفت ــان س ــاب از ایش ــا اعج ــش ب ــاب خاطرات و در کت
ــتم  ــه دس ــی ب ــار کتاب ــرد. یک ب ــات می گی ــزی اطالع ــر چی ــان از ه ایش
ــن دو  ــت و م ــود داش ــراق وج ــخه از آن در ع ــا دو نس ــه تنه ــید ک رس
ــید.  ــرای س ــن باشــد و دیگــری ب ــرای م ــی ب ــدم کــه یک نســخه را خری
وقتــی ســید محمدرضــا را دیــدم گفتــم ایــن نســخه بــرای شــما و ایــن 
نســخه بــرای مــن؛ او پاســخ داد: بلــه می دانیــم ایــن کتــاب چــاپ شــده 
ــاب  ــن کت ــه ای ــور ب ــه چط ــردم  ک ــب ک ــم. تعج ــت و آن را دیده ای اس
ــتمان  ــه دس ــت ب ــق اینترن ــت: از طری ــد؟! گف ــدا کرده ان ــی پی دسترس
ــد چــه  ــد بدان ــه باشــد و بای ــد این گون ــی بای ــت دین ــه مرجعی رســید. البت
ــور  ــم همین ط ــا ه ــید محمدرض ــی  س ــد. حت ــا می افت ــی در دنی اتفاقات
اســت و عقلــش مافــوق طبیعــی اســت؛  او مدیــر کارهــای ســید اســت.

» در پایان اگر نکته دیگری دارید بفرمایید.
ــع  ــط مراج ــه فق ــا _ و ن ــام دنی ــی در تم ــع دین ــام مراج ــرای تم ــن ب م
ــروز اســالم  ــت را خواســتارم؛ چــون ام ــی موفقی ــد تعال نجــف _ از خداون
در خطــر بزرگــی اســت و متأســفانه برخــی علمــای دیگرمذاهــب متوجــه 

ایــن مســأله نیســتند.

برای آقای سیستانی هیچ تفاوتی ندارد که طلبه ای که 
وارد حوزه می شود، عراقی باشد یا پاکستانی یا ایرانی؛ حتی 
صریحًا می توانم بگویم که تفاوتی ندارد این فرد شیعه باشد 
یا سنی؛ بلکه به مجرد این که وارد حوزه شد، از او همچون 

پسران خودش محمدرضا یا محمدباقر مراقبت می کند.



11وژیه انهم قم و نجف  ویژه مباحثات / بهمن ماه 94 / صفحه

دربــاره وضعیــت و پیشــینه ارتبــاط 
دو حــوزه علمیــه قــم و نجــف بــا 
حجةاالســالم و المســلمین شــیخ صفــا 
ــات  ــش مخطوط ــر بخ ــس مدی الودی
امیرالمؤمنیــن)ع(  عتبــة  مکتبــة 
گفت وگــو کردیــم. گفت وگــوی مــا 
ــرت  ــر حض ــرم مطه ــان در ح ــا ایش ب
ــه  ــا توج ــه)س( و - ب ــه معصوم فاطم
ــه  ــودن شــیخ الودیــس ب ــه مســلط ب ب
ــی  ــان فارس ــه زب ــی - ب ــان فارس زب

ــد. ــام ش انج

ــه  ــف را چگون ــم و نج ــوزه ق ــاط ح ــته ی ارتب » گذش
؟ می بینیــد

ابتــدا الزم اســت چارچــوب بحــث را مشــخص کنیــم. اگــر بخواهیــم 
ارتبــاط حــوزه قــم و نجــف را ریشــه یابی کنیــم، بایــد ایــن مســأله را 
از اواخــر دوره صفویــه و اوایــل قــرن ســیزدهم بررســی نماییــم. البتــه 
ــی آن بخــش از  ــان اســت؛ ول ــن زم ــش از ای ــاط بی ــن ارتب ــت ای قدم
تاریــخ کــه مرتبــط بــا دوره امــروز اســت را بایــد از ایــن دوره بررســی 
ــای  ــان، علم ــه اصفه ــا ب ــه افغان ه ــا حمل ــه ب ــر صفوی ــم. در اواخ کنی
بــزرگ صفویــه ابتــدا بــه همــدان و بعــد از آن بــه نجــف نقــل مــکان 
ــد، حــوزه وجــود داشــت؛  ــه نجــف آمدن ــا ب ــن علم ــی ای ــد. وقت نمودن
ولــی ایرانی ّهــا در آن کــم بودنــد. حتــی سرپرســتی عتبــات از طــرف 
ــود مشــخص می شــد. آن زمــان  شیخ االســالم اســتانبول کــه ســنی ب
ــد و  ــرده بودن ــت ک ــرن در نجــف حکوم ــه ســه ق ــی، ک ــواده مالل خان
اجدادشــان هــم مجتهــد بودنــد کلیــددار حــرم بودنــد؛ امــا حکــم آن هــا 
از اســتانبول می آمــد. مــن ســه ســند از اســتانبول آورده ام کــه در قــرن 
۱۴ شــیخ االســالم نجــف _ کــه عنــوان »خطیــب الحضــرة العلویة« را 
داشــته اســت _ بــرای مقامــات باالتــرش در اســتانبول می نویســد کــه 
اگــر دوســت داریــد قــدرت شــما در نجــف از بیــن نــرود، بایــد مبلغانــی 
از اســتانبول بــه نجــف بیاینــد تــا هویــت اهــل تســنن در نجــف باقــی 

بمانــد. چــون شــیعیان از ایــران بــه 
مجتهدان شــان  و  آمدنــد  نجــف 
زمین هــای نجــف را بــرای ســاختن 
ــد  ــیع می خرن ــج تش ــه و تروی مدرس
ــف  ــوذ در نج ــال نف ــیع، در ح و تش
اســت. بنابرایــن مــا معتقدیــم رشــد 

ــرن  ــر، از ق ــم در دوره متأخ ــوزه نجــف و ق ــاط ح ــوزه نجــف و ارتب ح
ســیزدهم آغــاز شــد و پیــش از ایــن تاریــخ بــه نــدرت اســامی علمــای 
ــی،  ــل الخامس ــتند؛ مث ــرب هس ــان ع ــم و بیش ترش ــی را می بینی ایران

االســدی، الرماحــی و... .
علــت اصلــی ارتبــاط هــم در آن دوره وجــود طــالب ایرانــی بــود کــه 
امــروز چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. از قــرن ســیزدهم، حکومــت قاجــار 
ــد و در  ــاز کردن ــن ب ــرای مجتهدی ــی عــراق، راه را ب و حکومــت عثمان
ایــن فضــا، حــوزه نجــِف جدیــد بــا حضــور ایرانی هــا و بــدون دخالــت 
ــش از  ــردم، پی ــاره ک ــه اش ــور ک ــا همان ط ــرد. ام ــد ک ــت، رش حکوم
ــود  ــف وج ــران و نج ــات ای ــی از ارتباط ــات دقیق ــخ، اطالع ــن تاری ای
ــادی  ــی زی ــم ایران ــد، عال ــر کار آم ــه س ــی صفوی ــی وقت ــدارد. حت ن
ــان  ــراق و لبن ــد از ع ــور ش ــت مجب ــن حکوم ــرای همی ــتند و ب نداش
عالمــان شــیعه را بــه ایــران دعــوت کنــد. حتــی بیش تــر آن هــا مثــل 
ــه  ــا ب ــته از علم ــن دس ــد و ای ــراق بودن ــی در ع ــع و کرک آل ابی جام
ــران  ــه ای ــرای تبلیــغ مذهــب شــیعه ب ــه ب درخواســت حکومــت صفوی
ــا در  ــث م ــور بح ــد، مح ــاره ش ــه اش ــور ک ــن همان ط ــد. بنابرای آمدن
ــم  ــاط ه ــن ارتب ــی ای ــت اصل ــرد و عل ــکل می گی ــیزدهم ش ــرن س ق
وجــود طــالب ایرانــی در نجــف و ارتبــاط آســان آنــان بــا عــراق بــود. 
ایــن داســتان هم زمــان بــود بــا دوره ی مرحــوم کاشــف الغطــا و مرحــوم 
زمــان  در  حــوزه  صاحب جواهــر. 
ــرد.  ــد ک ــیار رش ــر بس صاحب جواه
ــود  ــه ب حتــی محمدشــاه قاجــار گفت
ــه  کــه حــوزه درس صاحب جواهــر ب
انــدازه ای گســترش پیــدا کرده اســت 
ــک حــوض رنگــرزی  ــی ی ــه گوی ک

شیخ الودیس آن طور که  در خبرها آمده، پیش از این نیز 
در مرکز اسالمی هامبورگ  فعالیت دینی و فرهنگی داشته 

است

در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین شیخ صفا الودیس مطرح شد:

حرکت جهانی تشیع در گرو همراهی حوزه های قم و نجف



12 ویژه مباحثات / بهمن ماه 94 / صفحهوژیه انهم قم و نجف

ــرف  ــدازد و از ط ــوض می ان ــه ح ــه را ب ــرف طلب ــک ط ــه از ی دارد ک
ــد  ــاد می ده ــازه اجته ــه او اج ــد و ب ــرون می کش ــد بی ــر مجته دیگ
ــخن را  ــن س ــم ای ــر ه ــه صاحب جواه ــتد. البت ــران می فرس ــه ای و ب
در درســش رد کــرده بــود و گفتــه بــود مــن کــه مجتهــد زیــادی بــه 
ایــران نفرســتاده ام؛ ولــی این هــا شــاگردان مــا هســتند کــه بــه این جــا 
ــد و  ــران بازمی گردن ــه ای ــد ب ــه درس آموختن ــد از این ک ــد و بع می آین
ــن  ــاط بی ــه در ارتب ــن نقط ــن مهم تری ــد. بنابرای ــه می کنن انجــام وظیف
ــروز نیســت. ــه ام ــود ک ــی در نجــف ب دو حــوزه، وجــود طــالب ایران

» صــرف ارتبــاط فیزیکــی هــم کافــی نیســت؛ ارتبــاط 
ــت. ــری مهم اس فک

ــوب  ــات خ ــه جه ــاط در هم ــه ارتب ــت ک ــن اس ــه دوم همی ــه؛ نکت بل
ــاط، در  ــن ارتب ــا در ای ــت. ام ــی اس ــأله بدیه ــک مس ــن ی ــت و ای اس
ــان تخصصــی  ــود را دارد، زب ــادری خ ــان م ــه هرکــس زب ــن این ک عی
ــالب  ــش از انق ــا پی ــز مشــخص اســت. ت ــی نی ــان علم ــان زب ــا هم ی
ــه  ــی در این زمین ــار علم ــام آث ــوزوی و تم ــی ح ــان علم ــالمی، زب اس
عربــی بــود؛ ولــی االن ایــن زبــان در حوزه هــای ایــران فارســی اســت. 
در اصــل، بخــش دیگــری از مشــکل ارتباط گیــری دو حــوزه در زمــان 
ــن  ــان مشــترکی بی ــردد؛ در حــال حاضــر زب ــان بازمی گ ــه زب ــروز ب ام
طــالب ایرانــی و عراقــی وجــود نــدارد و حتــی طالبــی کــه بــه عــراق 
می آینــد هــم بــه دلیــل عــدم تســلط کافــی بــر عربــی، در حاشــیه کار 
می کننــد. در حالــی کــه بــزرگان علمــای ایرانــی کــه در عــراق بودنــد 
ــان عربــی  ــه زب _ مثــل وحیــد بهبهانــی و شــیخ انصــاری _  همــه ب
ــان علمــی بــرای حوزه هــا  نــگارش داشــتند. بنابرایــن تعییــن یــک زب

نیــز قــدم دوم در تقویــت ایــن ارتبــاط اســت.

» امـا در هـر دوره کـه شـاهد ارتبـاط پررنـگ فکـری 
بیـن دو حـوزه بودیـم، جریان هـای اجتماعـی مهمی مثل 
مشـروطه در ایـران اتفاق افتاد. اساسـًا بخشـی از افکار از 
طریـق مصـر به عـراق می رسـید و از آن جا پـس از تطبیق 
بر مسـائل دینـی به ایـران منتقل می شـد که نمونـه اش را 

در دوره مشـروطه شاهدیم.
عــراق از قدیــم بــه میــدان جنــگ معــروف بــوده اســت. مثــاًل جنــگ 
ساســانیان بــا رومیــان یــا جنــگ عثمانــی بــا صفــوی در عــراق بــود. 
امــروز هــم همین طــور اســت؛ آمریــکا وقتــی می خواهــد شــرق 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد! ب ــراق می آی ــه ع ــاورد، ب ــگ بی ــط را به چن اوس
ــد  ــر نمی توان ــت، فک ــود امنی ــراق و نب ــات در ع ــتقرار و ثب ــدم اس ع
در ایــن ســرزمین رشــد کنــد. قبــاًل فرهنــگ عــراق )منظــورم عــراق 
شهرنشــین اســت؛ نــه عــراِق بادیه نشــین؛ چــون تنهــا از ثلــث عــراق 
اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی همــان مناطــق اطــراف آب( از دو کشــور 
ــیزده.  ــای دوازده و س ــًا قرن ه ــه؛ خصوص ــراق و ترکی ــود: ع ــر ب متأث
ــد.  ــاز ش ــراق ب ــه ع ــگ از مصــر ب ــه دری از فرهن ــود ک ــس از آن ب پ
دلیــل ایــن ارتبــاط فکــری فرهنگــی زیــاد ایــران و ترکیــه بــا عــراق 
ــان و  ــراق آس ــورها و ع ــن کش ــن ای ــاط بی ــه ارتب ــوده ک ــن ب ــم ای ه

زیــاد بــود. ضــرب المثلــی هســت کــه می گویــد »الســفر قطعــة مــن 
ســقر«. ســفر خیلــی ســخت اســت و بــرای همیــن ارتبــاط بیــن عــراق 
ــود  ــطه وج ــد به واس ــه در دوره جدی ــود. البت ــخت ب ــی س ــا خیل و اروپ
اینترنــت و وســایل ارتباطــی جدیــد، ایــن ارتبــاط بســیار آســان شــده 
اســت و مــردم بــه ســادگی می تواننــد ببیننــد کــه در اروپــا یــا آمریــکا 

زندگــی بــه چــه شــکل اســت.
ــراق وارد  ــه ع ــران ب ــکار از ای ــوزه، اف ــی در ح ــاظ تاریخ ــه لح ــا ب م
ــه  ــد توج ــگاه تاریخــی، بای ــن ن ــه از همی ــه بالعکــس. البت ــود؛ ن می ش
ــگاه  ــول ن ــد آن مدل ــراق و رش ــوزه ع ــی ح ــت اصل ــه اهمی ــم ک کنی
ــیاری  ــن رو بس ــت و از همی ــوده اس ــران ب ــی ای ــتراتژیک و سیاس اس
ــاًل نظــام  ــی اســت. مث ــر از علمــای ایران از مســائل حــوزه نجــف متأث
درســی حــوزوی نجــف، از ایــران آمــده اســت. روش تحصیــل علــوم 
ــکل  ــن ش ــه ای ــم ب ــرن دوازده ــدود ق ــا ح ــا ت ــن عرب ه ــی در بی دین
ــی،  ــه روش اصل ــد ک ــان می دهن ــی نش ــناد تاریخ ــع و اس ــود؛ مناب نب
قرائــت و تحّمــل بــوده اســت؛ یعنــی همــان روش قمّیــون قدیــم. امــا 
ــد  ــن روش جدی ــراق، ای ــه ع ــران ب ــدن طــالب ای ــل ش ــس از منتق پ
تأســیس شــد؛ روشــی کــه بــر اســاس منطــق ارســطویی تدویــن شــده 

ــران یکــی اســت. ــراق و ای و در ع
ــون و اســناد  ــر از ایرانی هاســت. در مت ــز متأث ــی اســم  »حــوزه« نی حت
تاریخــی پیــش از قــرن ســیزدهم، اصــاًل نامــی از حــوزه نیســت؛ ولــی 
ــف  ــد، در نج ــتفاده می کردن ــاد اس ــوان زی ــن عن ــران از ای ــون در ای چ
هــم رایــج شــد. می توانــم بــه جــرأت بگویــم کــه ایرانی هــا در قــرن 
ســیزدهم حــوزه نجــف را قــرق کردنــد. ارتباطــات آســان، باعــث شــده 
ــد  ــر باش ــادگی امکان پذی ــه س ــراق ب ــان در ع ــور ایرانی ــه حض ــود ک ب
و همیــن مســأله باعــث شــده بــود کــه ارتبــاط فرهنگــی نیــز بســیار 

ــرد. ــکل بگی ــر ش راحت ت
ــیعه  ــرای ش ــه ب ــری« ک ــب جعف ــام »مذه ــد ن ــه کنی ــر توج ــی اگ حت
انتخــاب شــد، به واســطه ی انتخابــی بــود کــه در زمــان نادرشــاه افشــار 
ــیعه و  ــی ش ــای مذهب ــون در دوره او، دعواه ــاد؛ چ ــاق افت ــی اتف ایران
ــی آورد.  ــود م ــیاری به وج ــکالت بس ــپاهیان مش ــان س ــنی در می س
نادرشــاه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مذاهــب اربعــه بایــد بــه مذاهــب 
خمســه تغییــر کنــد و بــه همیــن دلیــل کنگــره ای از علمــای مذاهــب 
مختلــف برگــزار کــرد؛ در آن کنگــره تصمیــم بــر ایــن شــد کــه مذهــب 

شــیعه را مذهــب جعفــری بخواننــد.

در  خصوصــًا  قــم،  حــوزه  می رســد  به نظــر   «
ــا  ــاط ب ــود را از ارتب ــالب خ ــس از انق ــال های پ س

بیــرون مســتغنی می بینــد.
مــا یــک حرکــت محــدود داریــم و یــک حرکــت بــزرگ. اگــر بخواهیــم 
حرکــت تشــیع در جهــان را مــد نظــر قــرار بدهیــم، بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه حرکــت همیشــه بــر دو پایــه اســتوار اســت. مــا منکــر ایــن 
نیســتیم کــه ایــران خصوصــًا پــس از انقــالب اســالمی، شــیعه را بــه 
همــه جهــان معرفــی کــرد و ایــن را هــم می دانیــم کــه حــوزه ای بــه 
ــق و مؤسســات  ــات تحقی ــدد طــالب، امکان ــن بزرگــی از لحــاظ تع ای
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زیــاد تحقیقاتــی تــا بــه امــروز پیــدا نشــده اســت. بنابرایــن طلبــه حتــی 
ــه  ــد، ب ــته باش ــی داش ــار مال ــی فش ــد، وقت ــم نخواه ــودش ه ــر خ اگ

یــک مؤسســه یــا ســازمان مراجعــه 
ــم  ــش را ه ــرار معاش ــد و ام می کن
ــم  ــت ه ــالوه حکوم ــد. به ع می کن
پشــتیبان حــوزه اســت. ولــی در 
عــراق اواًل چنیــن آرامــش سیاســی 
_ مگــر زمانــی کــه عثمانــی و 
ایــران در صلــح بودنــد _ وجــود 

ــی  ــًا عــراق به دلیــل وجــود حاکمیــت ســّنی عثمان نداشــته اســت. ثانی
ــا  ــا ب ــب علم ــرده اســت؛ قل ــی دوگانگــی به ســر می ب همیشــه در نوع
ایــران بــوده اســت و عقــل و مدارایشــان بــا ترکیــه و پادشــاهی عــراق. 
حــوزه قــم بــا ایــن وضعیــت روبــه رو نیســت و همیــن حالــت اســتقرار 
ــا ایــن حــد رشــد کنــد.  در قــم باعــث شــده اســت کــه حــوزه قــم ت
ــم و آن  ــاد ببری ــد از ی ــان نبای ــن می ــه یــک مشــکلی را هــم در ای البت
هــم مســأله اســتقالل حــوزه اســت؛ توجــِه دولــت نبایــد بــه دخالــت در 

ایــن سیســتم مســتقل منتهــی شــود.
قوی بــودن حــوزه ی قــم حــرف درســتی اســت؛ ولــی ایــن بــه تنهایــی 
ــیع،  ــت تش ــون حرک ــد؛ چ ــک کن ــیع کم ــت تش ــه حرک ــد ب نمی توان
لــوازم زیــادی دارد؛ نمی تــوان در ایــن حرکــت جهانــی، تنهــا بــه قــم 

ــم و نجــف  ــرد، ق ــی صــورت بگی ــم حرکت ــر بخواهی ــرد. اگ بســنده ک
ــال حاضــر  ــوزه نجــف در ح ــه ح ــوند. اگرچ ــم گام ش ــم ه ــا ه ــد ب بای
ــال  ــن ح ــا در عی ــت؛ ام ــف اس ضعی
ــرم  ــل ح ــم دارد؛ مث ــی ه ــاط قوت نق
امیرالمؤمنیــن)ع( یــا جایــگاه مرجعیت 
اعــالی شــیعیان. حتــی بــزرگان 
فعلــی قــم هــم نجفــی هســتند؛ 
افــرادی مثــل حضــرات آیــات وحیــد 
ــید  ــی، س ــی قم ــید تق ــانی، س خراس
صــادق روحانــی و... . البتــه ایــن بــزرگان نماینــدگان حــوزه و ســبک 

ــتند. ــم هس ــف در ق ــی نج درس
متأســفانه آثــار بــزرگان قــم در زمــان فعلــی در نجــف انعکاســی نــدارد؛ 
مثــاًل دروس آقــای ســبحانی و آقــای جــوادی آملــی در نجــف دیــده 
ــده  ــته ش ــی نگاش ــه عرب ــه ب ــم ک ــای ق ــاری از علم ــود؛ اال آث نمی ش
اســت. در حــال حاضــر آثــار نجــف در قــم منعکــس شــده، ولــی آثــار 
قــم در نجــف نیســت. البتــه آثــار آقــای بروجــردی _ کــه خــودش در 
ــبک  ــم و صاحب س ــده و عال ــم آم ــران و ق ــه ای ــد ب ــوده و بع نجــف ب
بــوده اســت _ در نجــف مــورد توجــه اســت؛ ولــی در مــورد دیگــران 
ــاط  ــدم ارتب ــل ع ــه دلی ــن مســأله هــم ب ــن مســأله ای نیســت. ای چنی

طــالب ایرانــی بــا نجــف اســت.
ــن دو حــوزه فکــری قطــع شــده اســت و  ــاط بی در حــال حاضــر ارتب
نجــف خــود را از ســنت فکــری قدیــم می دانــد و قــم خــود را از ســنت 
فکــری جدیــد می دانــد. بایــد بیــن ایــن دو ســنت ارتبــاط باشــد تــا از 

دل آن، نتیجــه )ســنت( جدیــدی بیــرون بیایــد.
ــم  ــام معظ ــی مق ــی در پ ــدات پ ــا تأکی ــه ب ــم ک ــب می کن ــن تعج م
رهبــری بــر ارتبــاط بیــن ایــن دو حــوزه، ایــن مســأله در عمــل اتفــاق 
ــد و  ــر دارن ــا در نجــف دفت ــم کــه آق ــا می دانی ــاًل م ــاده اســت. مث نیفت
ــم در  ــهریه ه ــی ش ــد و حت ــف درس می گوین ــان در نج ــده ایش نماین
ــد.  ــت نمی کن ــدار کفای ــن مق ــه همی ــاط ب ــی ارتب ــد؛ ول نجــف می دهن
مثــاًل در گذشــته خیریــن ایرانــی در نجــف مدرســه می ســاختند؛ ولــی 
در حــال حاضــر چنــد مدرســه بنــا شــده اســت؟ بایــد بپذیریــم کــه در 
ــم نیســت.  ــوزه ق ــدازه ح ــه ان ــوزه نجــف ب ــات ح ــال حاضــر امکان ح
حمایــت بــزرگان نجــف هــم از طــالب زیــاد نیســت؛ اال آیــت اهلل ســید 
سیســتانی. حالــت ثبــات و آرامــش در ایــران باعــث پیشــرفت شــده؛ در 
حالی کــه در عــراق آثــار جنــگ و نامنــی بســیار زیــاد اســت. از همیــن 
ــد  ــه حــوزه می آین ــر از فرهنــگ عشــایری ب ــی بیش ت رو طــالب عراق
و فرهنــگ عشــایری بــا نظــام حــوزوی همخــوان نیســت. مثــاًل طلبــه 
ــد  ــان می آین ــروه از محلش ــک گ ــاره ی ــد، یکب ــد درس بخوان می خواه
ــی  ــد. ول ــه درس بخوان ــد ک ــازه نمی دهن ــد و اج ــت او را می گیرن و وق
ــتند.  ــات دور هس ــن آف ــین و از ای ــالب شهرنش ــر ط ــران بیش ت در ای
ــر  ــت. اگ ــده اس ــف ش ــوزه نج ــد ح ــدم رش ــث ع ــأله باع ــن مس همی
بتــوان تعــدادی از حــوزه نجــف را بــه ایــران آورد _ و بالعکــس _ دو 

حــوزه قــوی می شــوند.

 بخش دیگری از مشکل ارتباط گیری دو حوزه در زمان 
امروز به زبان بازمی گردد؛ در حال حاضر زبان مشترکی بین 

طالب ایرانی و عراقی وجود ندارد
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ــت  ــه روای ــاد ب ــن روش اجته ــی نوی بازخوان

آیت اهلل العظمــی  فیــاض؛

ــاد در  ــنت اجته ــاع از س دف
ــدرن ــر م عص

بسـیاری از منابـع حـوزوی، بـه ویژه آن دسـته 
از کتبـی کـه بـه بیـان روش اجتهـاد و شـیوه 
اسـتدالل فقهـی می پردازنـد، بـه زبـان فنـی 
بـرای  آن هـا  درک  و  شـده  نوشـته  علمـی  و 
کسـانی کـه کتـب مقدماتـی علـوم حـوزوی 
را نخوانده انـد دشـوار اسـت. ۲۲ سـال پیـش 
مرحـوم  شـاگردان  شـاخص ترین  از  یکـی 
از  یکـی  مقـرر  کـه  خوئـی  آیت اهلل العظمـی 
عنـوان  تحـت  اسـتادش  مباحـث  مهم تریـن 
»محاضـرات فـی األصـول« بـوده اسـت، چند 
رسـاله  طـی  اسـتادش  رحلـت  از  پـس  مـاه 
فـی  الخاطفـة  »النظـرة  عنـوان  بـا  کوتاهـی 
اجتهـاد«  بـه  گـذرا  »نگاهـی  یـا  اإلجتهـاد« 
کوشـید به زبان سـاده و امروزیـن، مخاطبان را 
بـا مقوله »اجتهـاد« و روش های آن آشـنا کند.

کـه  فیـاض  اسـحاق  شـیخ  آیت اهلل العظمـی 
اربعـه حـوزه نجـف  از مراجعـه  اکنـون یکـی 
بـه  کوشـیده  نوشـتار  ایـن  در  اسـت،  اشـرف 
مفاهیمـی همچـون حکـم شـرعی، ثابتـات و 
متغیـرات دیـن، اَخباری گـری، اجتهـاد، اصـول 
فقـه و منابع اسـتنباط بپـردازد و دالیل اختالف 

نظـر فقهـا را توضیـح دهـد.
احـکام  تقسـیم  بـا  ابتـدا  در  فیـاض  آیـت اهلل 
شـریعت به ثابتات و متغیـرات پرداخته و درباره 
دسـته اول کـه احکام شـرعی ضروری هسـتند 
می نویسـد: »ایـن دسـته از احـکام شـرعی بـه 
رغـم فاصلـه زمانی که نسـبت به عصر تشـریع 
در اثـر گـذر سـال ها و قرن های طوالنـی دارد، 
احکامـی اسـت کـه بین همـه مسـلمانان برای 
همیشـه، ثابـت، پابرجـا و محفـوظ اسـت. ایـن 
دسـته از احـکام کـه به حکـم ضـرورت باید از 
آن هـا پیروی شـود، نسـبت به مجموعـه احکام 
شـرعی، تقریبـًا بیـش از شـش درصـد نیسـت. 
در ایـن دسـته، اختالفی بین فقهـا و مجتهدان 

» نیست.
بـا این حـال آقای فیـاض معتقد اسـت که این 
دسـته از احـکام، بخشـی انـدک از مجموعـه 
احـکام شـرعی اسـالم را تشـکیل می دهـد و 
مشـکالت  پاسـخگوی  نمی توانـد  ایـن  بنابـر 
انسـان  معنـوی  و  مـادی  زندگـی  اصلـی 
باشـد و حفاظـت از حقـوق انسـان در تمامـی 
عرصه هـای فـردی و اجتماعـی، بـا این دسـته 

انـدک از احـکام شـرعی، ممکـن نیسـت.
ایـن مرجـع تقلیـد معاصـر در ادامـه بـه عـدم 
قطعیـت فتـاوای فقها اشـاره کرده و می نویسـد: 
وظایـف  تعییـن  و  اجتهـاد  مقـام  در  »مجتهـد 
عملـی در برابـر شـریعتـ  هـر چقـدر در تدقیق 
سـند بکوشـد، برایـش ممکـن نیسـت کـه بـه 
صـورت قطعی بـه صحت این نصـوص و صدور 
از مصـادر اصلـی و مطابقـت آن هـا بـا واقعیـت 
عینـی _ حتـی در یـک موضـوع چـه برسـد به 

همـه موضوعـات ـ تأکیـد و اصـرار ورزد.«
شـاگرد برجسـته آیت اهلل العظمی خویـی به نقل 
عـرف و روش عقـال در اجتهـاد اشـاره کـرده و 
آورده اسـت: »هـر مجتهـد در کشـف مطابقت 
در  کـه  نصـوص شـرعی  معانـی  و  مدلول هـا 
چارچـوب فهـم عرفـی قـرار دارد، بـا واقعیت و 
حقیقت تشـریع اسـالمی، بر قاعـده ای عقالیی 
کـه از دوره تشـریع تاکنـون همچنـان حاکـم 

اسـت، اعتمـاد می کنـد.«
البتـه از نـگاه آقـای فیـاض، اجتهـاد در عصـر 
را  آن  اسـت کـه  دارای دشـواری هایی  جدیـد 
از اجتهـاد در صـدر اسـالم متمایـز می سـازد. 
اینجاسـت کـه ایـن فقیـه بـزرگ نجـف از دو 
عصـر  در  اجتهـاد  می گویـد؛  سـخن  اجتهـاد 
حضـور ائمه شـیعه )علیهم السـالم( و اجتهاد در 
عصـر غیبـت: »اجتهاد و تحدیـد وظایف عملی 
مکلّفان در برابر شـریعت، با اسـتفاده از نصوص 

تشـریع، کار تـازه و از مسـتحدثات عصر غیبت 
نیسـت، بلکـه ایـن کار در عصـر تشـریع و در 
طـول تاریـخ، وجود و جریان داشـته اسـت، اما 
اجتهـاد در عصـر تشـریع، بسـیط، ابتدایی، غیر 
متحـول و سـاده بوده اسـت.« آقـای فیاض بر 
ایـن باور اسـت که اجتهـاد در عصـر کنونی به 
مراتـب دشـوارتر از دوره پیـش از غیبت اسـت:

و  دشـوار  کاری  معاصـر،  دوره  در  »اجتهـاد 
پیچیـده و همـراه بـا تردیدها، اوهـام و خطرات 
اسـت و دفـع ایـن شـکوک، اوهـام و خطـرات 
و پـر کـردن خـأل دو عصـر تشـریع و اجتهـاد، 
رسـالت یـک مجتهـد در دوره معاصـر اسـت و 
انجام این رسـالت ممکن نیسـت، مگـر با تکیه 
بـر مبانـی علم اصـول.« البته این اعتقـاد را نیز 
بایـد بـر بـاور قبلـی ایشـان افـزود کـه اجتهاد 
ابعـاد  توسـعه  بـا  متناسـب  غیبـت،  عصـر  در 
مختلـف زندگی بشـری عمق و توسـعه یافته و 
پیچیده تر شـده اسـت. در سـایه همین توسـعه 
و رشـد اسـت که دانشـی به نام »اصـول فقه« 
نیـز مسـتقاًل ایجـاد شـده و بسـط می یابـد. به 

گفتـه آیـت اهلل فیاض:
»در عصـر غیبـت، در پرتـو عمل فقهی و رشـد 
و توسـعه آن، در اثـر رشـد و توسـعه جوانـب 
حیـات بشـری، ایـن بـذر، رشـد یافـت و دچـار 
تحـول گشـت، تـا اینکـه تحقیـق در اندیشـه 
اصولـی، از تحقیـق در اندیشـه فقهی جدا شـد 
و بـه عنـوان یـک دانـش مسـتقل و درخـور 
بررسـی مسـتقل، اسـتقالل یافت و ایـن دانش 
کـه در سـطح نظـری اسـت، بعـد از انفصـال و 
اسـتقاللش از دانـش فقـه که در سـطح عملی 
و تطبیقـی اسـت، “علـم اصول” نـام گرفت. در 
نتیجـه، نام گـذاری ایـن علـم بـه علـم اصول، 
بعـد از پیدایـش خـود ایـن علـم بوده اسـت.«

آقـای فیـاض بـار دیگر بـه دشـواری اجتهاد در 
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عصـر غیبـت پرداختـه و می نویسـد: »اجتهـاد 
در عصر تشـریع نسـبت بـه عصر بعـد از خود، 
نزدیک تـر بـه واقعیـت تشـریع اسـالمی بـود، 
تشـریع،  از  پـس  عصرهـای  در  اجتهـاد  امـا 
همـراه و آمیختـه بـا شـکوک و اوهـام اسـت 
و ایـن شـک و تردیدهـا بـه صحـت نصـوص 
تشـریع کـه از طریـق آحـاد، پـس از گـذر از 
قرن هـای طوالنی به دسـت ما رسـیده اسـت، 
مربـوط می شـود در حالی که در عصر تشـریع، 
وضعیـت ایـن گونه نبوده اسـت. امـا اجتهاد در 
ایـن دو عصـر، در یـک محـور بـه هـم پیونـد 
می خـورد کـه نقطـه اشـتراک هـر دو، اجتهـاد 
اسـت و آن عبـارت اسـت از اجـازه شـرع در 
کشـف واقـع تشـریع اسـالمی در ظاهـر، بـا 
اجتهـاد کـه عملـی ظنـی اسـت و از حـد ظن 
نمی گـذرد. بنابـر ایـن، وظیفـه ماسـت که ظن 
و گمانـی کـه را کـه عمل به آن از نظر اسـالم 
جایـزه نیسـت، از ظن و گمانی که می شـود در 
اسـتنباط و قانون گـذاری اسـالمی بـر آن تکیه 
کـرد، تشـخیص داده، آن دو را از هـم تفکیک 
کنیـم.  ظـن و گمانـی کـه حاصـل و برآمده از 

دل نصـوص و شـریعت اسـت.«
اینجاسـت کـه آیـت اهلل فیـاض بـه مناسـبت 
تاریخـی  مناقشـه  وارد  یقیـن،  و  بحـث ظـن 
می شـود؛  شـیعه  علمـای  از  گـروه  دو  میـان 

اَخباری هـا: و  )مجتهـدان(  اصولی هـا 
»جماعـت کثیـری از اخباریـان در برابر اجتهاد 
مواجهـه  و  معارضـه  بـه  اجتهـاد  مکتـب  و 
برخاسـتند و ایـن مکتـب را و در نهایت، دانش 
اصـول را بـه شـدت مـورد نکوهش قـرار داده 
و تقبیـح کردنـد، بـدون اینکـه طبیعـت علـم 
اصـول و اهمیـت و نقـش اساسـی آن را در 
فقـه درک کننـد و بـدون اینکه بداننـد اصول، 
سـتون فقـرات عملیـات فقهـی در عرصه های 

اسـت.« حیات  مختلـف 
بـه گمـان آیت اهلل العظمـی فیـاض، نـزاع میان 
بدفهمـی  از  ناشـی  اخباریـون  و  اصولیـون 
اخباریـون نسـبت بـه موضـوع »اجتهـاد« بوده 
اصولیـون  نـگاه  در  اجتهـاد  کـه  چـرا  اسـت. 
هیـچ گاه بـه عنـوان یکـی از مصـادر تشـریع و 
منبـع حکـم شـرعی مطـرح نبـوده و نیسـت. 
اسـت:  کـرده  تصریـح  فیـاض  آقـای  البتـه 
»اجتهـاد، اگرچـه فی نفسـه یک عمـل ظنی و 
گمـان آور اسـت، اما به هـر تقدیـر، یقینًا مکلف 
را در امـان قـرار می دهد و بـرای او اطمینان آور 

اسـت و عمل مجتهد، همیشـه مسـتند به قطع 
بـه مؤمِّـن از عـذاب و مخالفت شـرع اسـت.«

دربـاره  فیـاض  آقـای  کـه  مهمـی  کتـه 
پارادوکـس درونـی اندیشـه مبنایـی اخباریـون 
بـه آن اشـاره می کنـد، این اسـت کـه نصوص 
تشـریع بالضـروره در همـه جوانب خـود، حتی 
از دیـدگاه اخباریـان نصـوص قطعـی نیسـت. 
فهـم  در  هـم  اَخباری هـا  حتـی  طبعـًا  پـس 
حکـم شـرعی از ایـن نصـوص در هـر مسـئله 
از مسـائل فقهـی، نیازمنـد بـه تطبیـق قاعـده 
کلـی )ماننـد حجیـت خبر ثقـه و حجیت ظهور 
عرفـی( بر آن مسـئله فقهـی بوده انـد. آیت اهلل 
فیـاض بـر طبق همیـن اسـاس، انـکار اجتهاد 
را بـه معنـی انـکار فقـه می دانـد؛ امـری کـه 
اخباری هـا هـم قطعـًا بـه آن ملتـزم نیسـتند. 
آقـای فیـاض می گویـد: »تردیـدی نیسـت در 
اینکـه بـذر اندیشـه اصولـی در زوایـای اذهان 
اینکـه  و  اسـت  داشـته  نیـز وجـود  اخباریـان 
می کننـد،  انـکار  را  اصـول  دانـش  اخباریـان 
انـکار ایـن علم به عنـوان یک دانش مسـتقل 
و جـدا از مباحـث فقهی بر می گـردد.« و طبق 
همیـن مبنـا آقـای فیـاض معتقد اسـت فرض 
انفـکاک و جدایـی علـم فقه از علـم اصول در 
هیـچ مرحلـه از مراحـل وجـودش، از بـدو تـا 

نیسـت. ختـم، ممکن 
ایـن فقیـه اثرگذار نجـف در ادامه رسـاله کوتاه 
خـود، بـه پویایـی درونـی اجتهـاد اشـاره کرده 
تطـّور  پـی  در  فقـه  اسـت: »دانـش  گفتـه  و 
عرصـه  در  معضـالت  پیدایـش  و  پدیده هـا 
زندگـی انسـان، از یـک سـو تحـول می یابـد 
و از سـوی دیگـر، نسـبت بـه گذشـته، رو بـه 
توسـعه و تعمیـق بیشـتر اسـت... بدیـن لحاظ 
اسـت کـه تحـول دانش فقـه و توسـعه آن در 
تاریـخ،  زندگـی در طـول  تمامـی حوزه هـای 
بیانگـر اصالـت فکری مسـلمانان و شـخصیت 
مسـتقل و متمایـز تشـریعی آن هـا در عرصـه 

قانونگـذاری و حقـوق اسـت.«
بـه اعتقـاد آقای فیـاض، تطـور و رشـد دانش 
فقـه هم پـای تعمیـق و تحـول دانـش اصـول 
فقـه نیـز بـوده اسـت: »هرچـه دانـش فقهـی 
در نتیجـه پدیـد آمـدن مشـکالت زندگـی و 
ایـن  در  موضوعـات جدیـد  و  عناصـر  وجـود 
مشـکالت، توسـعه و تعمیـق یافتـه اسـت، در 
پـی آن، مباحـث اصولـی و نظریـات کلـی در 
آن نیـز دچـار تحـول، توسـعه و تعمیـق شـده 

اسـت؛ چـرا کـه توسـعه کمـی و کیفـی فقـه 
در حـل مشـکالت نوظهـور زندگـی، مباحـث 
و نظریـات کالن اصولـی را نیـز یـک گام بـه 
پیـش می رانـد. در نتیجـه، گسـترش مباحـث 
ایـن مباحـث کـه  فقهـی تطبیقـی و تحـول 
برآمـده از پیدایـش تحوالت و توسـعه آن ها در 
سـطوح گسـترده زندگی بشـر اسـت، می طلبد 
کـه بـه همـان میـزان بحث هـای اصولـی نیز 
دچـار تحول و توسـعه گردد.« شـاید بتـوان از 
ایـن نظـر آیـت اهلل فیـاض بـا عنـوان ضرورت 
اجتهـاد در علم اصـول فقه نیز یـاد کرد. امری 
کـه کـم و بیـش در آثـار اصولیون مـورد توجه 
قـرار گرفتـه و می گیـرد و طبعـًا بـا تجدیدنظر 
در بنیان هـای اصـول و فقـه متفـاوت اسـت.

آقـای فیـاض در ادامـه ایـن اثـر خـود بـه دو 
پرداختـه  نیـز  پرسـش برانگیز  و  مهـم  مسـئله 
اسـت؛ نخسـت تأثیـر پیش فرض هـا و شـرایط 
دیگـری،  و  فقهـا  آرای  و  تفقـه  بـر  محیطـی 
اختالفـات فقهـا و چنـد و چون ایـن اختالفات.

دربـاره موضـوع نخسـت کـه از منظـر دانـش 
مناقشـه  و  بحـث  محـل  نیـز  هرمنوتیـک 
اسـت، آیـت اهلل فیـاض تصریـح کـرده اسـت: 
گاه  مجتهـد،  یـک  شـخصی  »جهت گیـری 
در موضـع واقعـی او در برابـر ایـن قواعـد و 
نظریـات تأثیرگـذار اسـت و او را از جهت گیری 
واقعـی بـاز مـی دارد... اختـالف در شـرایط و 
را  از عمـرش  مدتـی  کـه مجتهـد،  محیطـی 
در آن شـرایط گذرانـده، گاه در رفتـار عملـی 
مجتهـد در برابـر تکویـن این قواعـد و تحدید 
آن هـا در چارچوب شـریعت اسـالمی تأثیرگذار 

اسـت.«
اختـالف  بغرنـج  به ظاهـر  مسـئله  دربـاره 
فقهـا نیـز آقـای فیـاض موضعـی واقع بینانـه 
و هم دالنـه  نسـبت بـه فقهـا اتخـاذ کـرده و 
می نویسـد: »اختالفات موجود بیـن مجتهدان، 
اختـالف در احـکام واقعـی اسـالمی نیسـت، 
بلکـه اختـالف در احـکام اجتهـادی اسـت که 
چارچـوب  یـک  در  مجتهـدان  افـکار  نتیجـه 
اسـالمی اسـت و این احـکام اجتهـادی، گاه با 
احـکام واقعـی تطبیـق می کنـد و گاه تطبیـق 
نمی کنـد.« از منظـر ایشـان، اجتهـاد در هـر 
عصـر، یـک عنصر اساسـی در اسـالم اسـت و 
ذات اجتهـاد، ایـن را می طلبـد کـه در میـان 
مجتهـدان اختـالف پدیـد آیـد و اختـالف در 

اجتهـاد، اصـواًل یـک امـر ذاتـی اسـت.
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رفتارشناسی سیاسی حوزه کربال در قرن اخیر

ســایه  در  هرچنــد  کربــال  علمیــه  حــوزه 
درخشــش حــوزه علمیــه نجــف و بعدهــا قــم، 
برخــوردار  زیــادی  تأثیرگــذاری  و  رونــق  از 
ــی جــزو مراکــز درجــه  ــا زمان ــوده اســت، ام نب
ــده و  ــاب می آم ــه حس ــیعه ب ــری ش ــک فک ی

ــت. ــته اس ــت داش محوری

حوزه فکری
در قــرن میانــه؛ از قــرن ششــم تــا نهــم 
هجــری کــه دوره رکــود حــوزه نجــف اســت، 
بــه علــت تحــرک و توقــف بســیاری از بــزرگان 
ــه،  ــوزه حل ــال و ح ــه کرب ــوزه علمی ــا در ح علم
ــت  ــت یاف ــیعه محوری ــدس ش ــهر مق ــن ش ای
ــار دیکــر  ــرون یازدهــم و دوازدهــم ب )۱(. در ق
ــن  ــا بی ــات و گفتگوه ــری مباحث ــاهد اوج گی ش
کربــال  حــوزه  در  اصولی هــا  و  اخباری هــا 

ــتیم )۲(. هس
قــرن ســیزدهم شــاهد گســترش حضــور 
رکــود  دچــار  کربــال  و  اســت  ایرانیــان 
گــزارش  یــک  بــه  بنــا  نســبی می شــود. 
ــای ســکونتی  ــناختی، بررســی الگوه جمعیت ش
در عتبــات در طــول قــرن ســیزدهم حاکــی از 
آن اســت کــه محــل مراکــز علمــی و آموزشــی 
ــر  ــف تغیی ــه نج ــال ب ــا از کرب ــتر ایرانی ه بیش
ــه در  ــی ک ــم ایران ــت؛ »از ۲۹۳ عال ــرده اس ک
عتبــات ســکونت داشــتند، ۱۷۸ نفــر در نجــف 
ســاکن بودنــد، در حالــی کــه ۱۱۵ نفــر ســاکن 
نیمــه اول قــرن  کربــال بودنــد. در طــول 
ســیزدهم، از مجمــوع علمــای ایرانــی، ۴۷ نفــر 
در نجــف و ۴۹ نفــر در کربال ســکونت داشــتند، 
ــرن از  ــان ق ــه دوم هم ــه در نیم ــی ک در حال
مجمــوع علمــای ایرانــی، ۱۳۱ نفــر در نجــف و 

ــتند.«)۳( ــکونت داش ــال س ــر در کرب ۶۶ نف
ــر تعــداد  قــرن چهاردهــم هجــری در کربــال ب
ــامی  ــود. از اس ــزوده می ش ــال اف ــان فع ایرانی
کربــال  در  منتشــره  ایرانــی  روزنامه هــای 
ــرت  ــام، غی ــاه، انتق ــای انتب همچــون روزنامه ه
ــال های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۴ از  ــه در س ــق ک و حقای
ســوی میــرزا علــی آقــا لبیب الملــک شــیرازی 
در   ]۱۳۳۶ متوفــی  مشــروطه،  مخالفــان  ]از 
ــوذ  ــه نف ــوان ب ــد، می ت ــر می ش ــال منتش کرب
ــن  ــا در فضــای فکــری و فرهنگــی ای ایرانی ه

ــرد. )۴( ــی ب شــهر پ

حوزه سیاسی
انقــالب مشــروطه ایــران و عثمانــی همان گونــه 
کــه حــوزه نجــف را متالطــم کــرد، بــر حــوزه 
ــا  ــت؛ ب ــن گذاش ــرات بنیادی ــز تأثی ــال نی کرب
ــی  ــع منف ــا موض ــه کربالیی ه ــاوت ک ــن تف ای
ــتند.  ــروطه داش ــه مش ــبت ب ــه ای نس و خصمان
ــای  ــه از جدال ه ــود ک ــده ب ــبب ش ــن س همی
ــد.  ــاب کنن ــروطه اجتن ــون مش ــا پیرام نجفی ه
ــی چــون  ــود کــه علمای ــن فضــا ب ــر همی در اث
مرحــوم شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی 
دوره  در  سیاســت  از  دوری گزینــی  بــرای 
ــروطه  ــالب مش ــر انق ــراق و عص ــور در ع حض
ــه نقــل  ــا ب ــد. بن ــال نقــل مــکان کردن ــه کرب ب
ــی؛ شــیخ  ــد زنجان ــید احم ــت اهلل س ــوم آی مرح
عبدالکریــم »در ســنه ۱۳۲۴ بــه مالحظــه 
ــه  ــرت ب ــران مهاج ــروطیت از ای ــالب مش انق
نجــف نمــود ولــی چــون هــوای سیاســت 
ــال  ــود در کرب ــازش ننم ــزاج او س ــا م ــف ب نج
مشــغول  آنجــا  در  افکنــده  اقامــت  رحــل 

تدریــس … گردیــد.«)۵(
البتــه ایــن بــدان معنــا نبــود کربالیی هــا غیــر 
ــد.  ــتیز بودن ــی مشروطه س ــا جملگ ــی ی سیاس
ــی )۱۳۳۸  مرحــوم ســید اســماعیل صــدر عامل
ــه  ــال ک ــزرگ شــهر کرب ــای ب – ۱۲۵۸( از فقه
کامــاًل از دخالــت در امــور غیردینــی خــودداری 
ــتبدادی  ــای اس ــه رفتاره ــی ک ــرد، زمان می ک
ــدا کــرد و خــون  ــی شــاه شــیوع پی محمــد عل
بی گناهــان ریختــه شــد او نیــز فتــوا بــه 
وجــوب محاربــه بــا محمــد علــی شــاه داد. )۶(

ــود از  ــای موج ــق گزارش ه ــال طب ــن ح ــا ای ب
ــا  ــق و مفصــل مرحــوم آق ــه گــزارش موث جمل
نجفــی قوچانــی، غالــب کربالیی هــا میانــه 
خوبــی بــا مشــروطه خواهان نجفــی نداشــتند و 
رفتارهــای تنــدی علیــه آن هــا بــروز داده انــد. از 
ــروطه خواه  ــی مش ــریه نجف ــک نش ــه در ی جمل

ــن آمــده اســت: چنی
»طلبــه فقیــر کــه از نجــف ســواره یــا پیــاده بــا 
یــک حالــت مخصــوص راه افتــاده، وارد کربــال 
ــود  ــن بش ــه حرمی ــرف ب ــد مش ــده می خواه ش
بــه محــض اینکــه داخــل بــازار می شــود 
ــرم  ــه ج ــا( ب ــازار بزازه ــوق ب ــه چهارس )خاص
ــب طــالب نجــف مشــروطه خواه اند  اینکــه غال
یــک وقــت می بینــد کــه مردکــه از دکان 
صــدا می کنــد کــه بابی هــا آمدنــد. یــک 
ــد  ــود می بین ــه رد می ش ــر ک ــدم دیگ ــد ق چن
بــزاز بــه مجــرد اینکــه ایــن رادیــد نیــم 
ــن  ــه و از دکان پایی زرعــش را از دســت انداخت
ــد  ــدای بلن ــا ص ــتاده ب ــش ایس ــده و مقابل آم
ــاه! …  ــی ش ــد عل ــاد محم ــده ب ــد: زن می گوی
ــازار چندیــن گونــه حــرکات  اجمــااًل تــا آخــر ب
ــم از  ــه قل ــته ک ــای ناشایس ــه و حرف ه وقیحان
تحریــرش عاجــز اســت از ایــن مردمــان نجیــب 
کربــال دیــده و می شــنود و از ایــن اوضــاع 
ــد  ــاهده می نمای ــد مش ــن بل ــه در ای ــه ک غریب
فوق العــاده حاصــل  پریشــانی  و  افســردگی 
ــم روی آورده  ــر و تأل ــت تأث گشــته و یــک حال
ــا! …  ــد: خدای ــود می گوی ــه خ ــه ب و متعجبان
ــنیدند  ــت نش ــانیت و نجاب ــی از انس ــا بوئ این ه
یــا اینکــه لــذت اســتبداد را خاصــه چهــار ســاله 
ــا نیســتند  ــا این ه ــن نچشــیدند؟ آی ــش از ای پی
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ــا را در روز  ــت این ه ــتبداد جمعی ــوه اس ــه ق ک
روشــن بــه گلولــه بســته و تقریبــًا هشــتاد نفــر 
آن هــا را کشــت و هیــچ کــس ســؤال و جــواب 

ــرد؟«)۷( نک
گــزارش آقــا نجفــی در ســیاحت شــرق بســیار 

ــت: ــر اس اعجاب انگیزت
»چــون کربالیی هــا )غالبــًا( عالــم و عامی شــان 
ــرزا  ــاج می ــوت ح ــی در ف ــد، حت ــتبد بودن مس
ــن  ــه از مجتهدی ــل ک ــاج میرزاخلی ــین ح حس
بــزرگ بــود چــون امضــای مشــروطیت را نموده 
ــربت  ــد و ش ــی نمودن ــد و چراغان جشــن گرفتن
ــیار  ــام … بس ــن ای ــد در ای ــیرینی گذاردن وش
از دوســت و دشــمِن کربالئی هــا ســرزنش 
مشــغول  متصــل  می شــنیدیم.  دشــنام  و 
ــی از  ــد. یک ــخریه بودن ــز و س ــز و لم ــه هم ب
پیش نمــازان کــه پیرمــرد هنــدی بــود … 
مشــروطه را مســاوق بــا کفــر و آخونــد را کافــر 
ــه از  ــر همیش ــرف دیگ ــت … و از ط می دانس
ــر  ــرد و اگ ــف می ک ــد و تعری ــس تمجی انگلی
انگلیــس مشــروطه اســت  می گفتیــم کــه 
بســیار تحاشــی می نمــود کــه خــدا نکنــد 
ــان  ــس پارلم ــد. انگلی ــروطه باش ــس مش انگلی
ــی را  ــام احن ــان، نظ ــطه پارلم ــه واس دارد و ب
اتخــاذ نمــوده و رعیــت در امــن و رفــاه اســت 
ــر ســر  ــط ب ــه فق ــی اســت ک و مشــروطه بالئ
ایــران و عثمانــی نــازل شــده … اهالــی کربــال 
اغلــب خیلــی رذالت مــآب هســتند و غالبــًا هــم 

ــتند.«)۸( ــم هس عج

حوزه مبارز
ــان جدال هــای عصــر مشــروطه و آغــاز  ــا پای ب
دوره زعامــت مرحــوم ســید محمــد کاظــم 
ــود،  ــروطه ب ــد مش ــران ض ــه از رهب ــزدی ک ی
فضــای ضــد اشــغالگری بــر حوزه هــای علمیــه 
شــیعه عــراق مســتولی شــد و ســید یــزدی تــا 
ــا  ــت. ب ــی داش ــت مبارزات ــال ۱۹۱۸ محوری س
ــف  ــورش نج ــت ش ــس از شکس ــال پ ــن ح ای
در ســال ۱۹۱۸ و محاصــره شــش هفتــه ای 
نجــف، ســید یــزدی مجبــور شــد شــرایط 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــرد. ای ــا را بپذی بریتانیایی ه
ناامیــد شــدن انقالبیــون از ســید یــزدی و 

ــد. ــا وی ش ــان ب ــت شدیدش مخالف
مقامــات  برخــی  گزارش هــای  چــه  اگــر 
ــداد،  ــه در بغ ــی از آن اســت ک ــی حاک بریتانیای
ــی  ــت عموم ــن مخالف ــه و کاظمی ــال، حل کرب

بــا بــا قیــام ۱۹۱۸ نجــف وجــود داشــته اســت 
ــن  ــی در ای ــن عراق ــی از مورخی ــا یک )۹(، ام
بــاره نوشــته اســت: »پــس از آنکــه انقالبیــون 
ــف از  ــراق[ در نج ــالب ع ــزب انق ــو ح ]عض
ــز  ــی نی ــد شــده و از طرف ــا امی ــزدی ن ــاع ی اقن
ــاز  ــرای موفقیــت خــود نی ــت علمــا ب ــه حمای ب
داشــتند تعمــداً دســت بــه ایجــاد ســوءتفاهم و 
تفرقــه بیــن ســید یــزدی و ســران عشــایر زدنــد 
ــد  ــع تقلی ــن را از مرج ــد مقلدی ــالش کردن و ت
ــت  ــل تح ــن دلی ــه همی ــد. ب ــدا کنن ــود ج خ
لــوای دیــن، اتهاماتــی همچــون همــکاری 
بــا انگلیســی ها را علیــه وی منتشــر کــرده 
ــید یــزدی  ــه س ــد ک ــود کردن ــن وانم و چنی
می شــود  گفتــه  دربــاره اش  کــه  آن گونــه 
نیســت. لقــب »یزیــدی« را دربــاره اش بــه کار 
بردنــد. ]در اثــر ایــن اتهامــات[ ســید نــور الســید 
ــید  ــم و داغ س ــن مه ــری از مقلدی ــز الیاس عزی
بــه عنــوان نخســتین نفــر از تقلیــد وی عــدول 
ــز از او  ــزرگان نی ــادی از ب ــروه زی ــرده و گ ک
تبعیــت کردنــد. حــزب همچنین تصمیــم گرفت 
دیــدگاه مــردم را متوجــه مجتهــد دیگــری بکند. 
آن هــا بــرای ایــن منظــور، میــرزا محمــد تقــی 
ــود در نظــر  شــیرازی را کــه مقیــم کاظمیــن ب
گرفتنــد و فرزنــدش محمــد رضــا و نیــز شــیخ 
عبدالکریــم جزائــری را واســطه کردنــد … و از 
ــا رهبــری  ــه نجــف بیایــد ت او خواســتند کــه ب
حرکــت را بــر عهــده گیــرد. میــرزا پاســخ مثبت 
ــرای  ــه ای را ب داد و از آن هــا خواســت کــه خان
ــا و  ــا کتاب ه ــد ت ــر بگیرن ــکونت وی در نظ س
ــد. در  ــل کن ــا منتق ــه آنج ــه اش را ب ــاث خان اث
ــدا کــرد و  ــر پی اینجــا نظــر ســران حــزب تغیی
تصمیــم گرفتنــد بــرای آنکــه شــائبه رویارویــی 
ــرزای  ــر می ــد مق ــش نیای ــزدی پی ــید ی ــا س ب
شــیرازی را بــه کربــال منتقــل کننــد. میــرزا نیــز 
ــال  ــه کرب ــگام ورود وی ب ــرد و هن ــت ک موافق
ــد.  ــه عمــل آوردن اســتقبال باشــکوهی از وی ب
ســپس اعضــای حــزب بیــش از چهارصــد نامــه 
را جعــل کــرده و آن هــا را بــا پســت فرســتادند 
تــا این گونــه وانمــود کننــد کــه اعضــای 
حــزب از تقلیــد ســید یــزدی بــه تقلیــد از 
میــرزای شــیرازی عــدول کرده انــد. ایــن ترفنــد 
آن هــا بــا موفقیــت همــراه شــد زیــرا ارتباطــات 
ــود و امــکان آگاهــی  در آن زمــان پیشــرفته نب
مــردم بــه حقیقــت بســیار کــم بــود. موفقیــت 
آن هــا بــا درگذشــت ســید یــزدی در چنــد مــاه 

ــد.«)۱۰( ــل ش ــدی تکمی بع
ــیعه  ــارزه ش ــز مب ــه مرک ــال ب ــج کرب ــه تدری ب
ــال  ــد. »در کرب ــدل ش ــراق ب ــغال ع ــه اش علی
شــیخ محمــد رضــا فرزنــد میــرزا محمــد تقــی 
شــیرازی ســازمانی بــه نــام »جمعیت اســالمی« 
ایجــاد کــرد کــه روحانیــون سرشناســی چــون 
عبدالکریــم  شهرســتانی،  هبة الدیــن  ســید 
آن  در  دیگــران  و  قزوینــی  حســین  عــّواد، 
شــرکت داشــتند. هــدف ایــن گــروه مبــارزه بــا 
قیمومیــت انگلســتان و آزادســازی عــراق بــود. 
آنــان در نظــر داشــتند پــس از اســتقالل، عــراق 
را تحــت ریاســت پادشــاهی مســلمانان درآورنــد 
… هنــوز مــدت کوتاهــی از آغــاز فعالیــت 
جمعیــت اســالمی نگذشــته بــود کــه انگلســتان 
تصمیــم بــه دســتگیری و تبعیــد اعضــای 
ــش  ــده ۱۳۳۷ ش ــت و در ذی قع ــال آن گرف فع
تــن از ســران آن جمعیــت بازداشــت و از آنجــا 
ــد  ــتان تبعی ــه هندوس ــا ب ــتاد ت ــداد فرس ــه بغ ب
شــوند. میــرزای شــیرازی پــس از آگاهــی از این 
حادثــه، نامــه ای بــرای آرنولــد ویلســون حاکــم 
ــراض  ــن اعت ــت و ضم ــراق نوش ــی ع انگلیس
ــان را  ــه تبعیــد آن عــده، درخواســت آزادی آن ب
نمــود. ویلســون در پاســخ، تبعیــد آنــان را توجیه 
کــرد وقتــی نامــه وی بــه میــرزا رســید بســیار 
ــران  ــه ای ــه ب ــت ک ــالم داش ــد و اع ــرد ش افس
ــاد  ــوای جه ــا فت ــا از آنج ــد ت ــرت می کن مهاج
ــد. چــون ایــن  ــر ضــد انگلســتان صــادر نمای ب
ــی  ــیاری مبن ــای بس ــد نامه ه ــر ش ــر منتش خب
ــه  ــرت ب ــرای مهاج ــرزا ب ــا می ــی ب ــر همراه ب
ــهرها  ــر ش ــن و دیگ ــف و کاظمی ــران از نج ای
ارســال گردیــد. ایــن اقدامــات باعــث شــد کــه 
تبعیدشــدگان در کمتــر از چهــار مــاه بــه وطــن 

ــوند.«)۱۱( ــده ش ــش بازگردان خوی
ــری شــیرازی کــه وارث  ــرزا محمدتقــی حائ می
مرجعیــت ســید یــزدی شــده بــود، علــم مبــارزه 
را از کربــال برافراشــت و بــا اســتقبال بــا شــکوه 
اهالــی کربــال و بــا حضــور انبــوه زنــان و مردان 

کربالیــی از ســامرا بــه ایــن شــهر آمــد )۱۲(.
روحانیــون کربالیــی موفــق شــدند تحــت 
رهبــری میــرزای شــیرازی دوم، اداره خودمختار 
و مســتقل شــهر کربــال را تجربــه کننــد. »اهالی 
کربــال بــا حملــه بــه فرمانــداری و تصــرف آن 
ــس از آزادی  ــتند و پ ــالب پیوس ــه انق ــمًا ب رس
شــهر بــه دســت انقالبیــون در ۲۹ شــوال ۱۳۳۸ 
بــه منــزل میــرزا محمــد تقــی شــیرازی رفتنــد 
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ــره  ــا وی مذاک ــهر ب ــوه اداره ش ــاره نح و درب
کردنــد. در پــی آن مقــرر شــد شــهر توســط دو 
مجلــس اداره شــود: مجلــس علمــی و مجلــس 
رســیدگی  علمــی  مجلــس  اهــداف  ملــی. 
ــت در  ــج آن و حکمی ــی و تروی ــور دین ــه ام ب
منازعــات داخلــی شــهر و عشــایر آن بــود. 
ایــن مجلــس متشــکل از ســید هبة الدیــن 
ــرزا  ــانی، می ــم کاش ــید ابوالقاس ــتانی، س شهرس
احمــد خراســانی، ســید حســین قزوینــی و میرزا 
عبدالحســین شــیرازی فرزنــد میــرزای شــیرازی 
بــود. مأموریــت مجلــس ملــی؛ گرفتــن مالیــات 
از مــردم، تعییــن مســؤوالن نظامــی و اداری و 
برقــراری امنیــت در شــهر و راه هــای اطــراف و 
ماننــد آن بــود. اعضــای ایــن مجلــس ۱۷ تــن 
بودنــد و آیــت اهلل شــیرازی وظیفــه نظــارت بــر 

ــده داشــت.«)۱۳( ــر عه ــس را ب دو مجل

حوزه حاشیه نشین
از  ناشــی  گســترده  ســرخوردگی  از  پــس 
شکســت مبــارزات ضداشــغالگری در میــان 
مهــم  مقامــات  از  یکــی  عــراق،  شــیعیان 
بریتانیایــی حاضــر در عــراق گــزارش داده کــه 
ــودن  ــرام ب ــر ح ــن ب ــال و کاظمی ــای کرب علم
ــراق  ــالمی در ع ــر اس ــت غی ــکیل حکوم تش
داشــته اند  اصــرار   ۱۹۲۰ انقــالب  از  پــس 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــد ک ــان می ده ــن نش )۱۴(. ای
ــد  ــود تأکی ــی خ ــه مبارزات ــر روحی ــان ب همچن
بــر  تأثیرگــذاری  در  می کوشــید  و  داشــته 
فضــای عــراق از نجــف عقــب نمانــد. در نیمــه 
دوم قــرن بیســتم شــاهد شــکل گیری جریانــی 
ــیرازی  ــرزای ش ــی اوالد می ــت برخ ــه زعام ب
ــوم  ــری مرح ــه رهب ــه ب ــتیم ک ــال هس در کرب
ــش  ــیرازی و خاندان ــد ش ــید محم ــت اهلل س آی
ــن  ــال روش ــی را در کرب ــارزه سیاس ــعله مب ش

ــتند. ــه داش نگ
ایــن  حــوزوی  تأثیرگــذاری  آغــاز  هرچنــد 
خانــدان، بــا افزایــش تنــش دوبــاره میــان نجف 
ــا  ــن تنش ه ــی از ای ــد. یک ــراه ش ــال هم و کرب
بــه اختــالف نظــر میــان آیت اهلل العظمــی ســید 
محســن حکیــم بــا طیــف شــیرازی ها بــر 
ــی  ــژه قمه زن ــه وی ــا ب ــأله عزاداری ه ــر مس س
ــم نظــر  ــه مرحــوم ســید محســن حکی ــود ک ب
ــت  ــأله نداش ــن مس ــه ای ــبت ب ــاعدی نس مس
ــتفتای  ــه اس ــر ب ــا منج ــش تنش ه )۱۵(. افزای
جمعــی از اهالــی کویــت از علمــای نجــف 

ــد  ــید محم ــوم س ــی مرح ــگاه علم ــاره جای درب
ــته  ــای برجس ــن از فقه ــه ت ــد. س ــیرازی ش ش
نجــف )حضــرات آیــات ســید ابوالقاســم خویــی، 
ســید محمــود شــاهرودی و ســید مرتضــی 
آل یاســین( در پاســخ نوشــتند کــه بــرای آن هــا 
ثابــت نشــده کــه آقــای شــیرازی مجتهد اســت. 
حتــی آقــای خویــی نوشــت کــه شــیخ یوســف 
ــد  ــید محم ــتاد س ــه اس ــری ک ــانی حائ خراس
شــیرازی بــوده اســت، وی را مجتهــد نمی دانــد 
ــی در نوشــته دیگــری گفــت  ــای خوی )۱۶(. آق
ــکوک  ــیرازی را مش ــد ش ــید محم ــر س ــه ام ک

می دانــد.
ــی  ــا، برخ ــع نجفی ه ــن مواض ــه ای ــخ ب در پاس
حامیــان شــیرازی حمالتــی را متوجــه علمــای 
مذکــور کــرده و از جملــه ســیادت آقــای خویــی 
را زیــر ســؤال بردنــد، ســخن مرحوم شــاهرودی 
را نیــز بــه دلیــل کهولــت ســن وی فاقــد 
اعتبــار دانســتند و توهین هایــی بــه شــیخ 
ــی کــه  ــد )۱۷(؛ حمالت یوســف خراســانی کردن
ــار  ــی از رفت ــی قوچان ــزارش آقانجف ــادآور گ ی
مشــروطه خواهان  قبــال  در  کربالیی هــا 

ــود. ــی ب نجف
در نامــه ای کــه شــهید آیــت اهلل ســید محمدباقر 
صــدر خطــاب بــه شــیخ علــی کورانــی نوشــته، 
از حمــالت تنــد حامیــان ســید محمــد شــیرازی 
ــه  ــارت ب ــه جس ــف و از جمل ــای نج ــه علم ب
حضــرات آیــات حکیــم و خویــی گالیــه کــرده 
ــده اســت )۱۸(.  و آن هــا را »بی اعصــاب« خوان
شــهید صــدر در ایــن نامــه خــود اشــاره کــرده 
ــذاق  ــه م ــوه ب ــت سیاســی حزب الدع ــه فعالی ک
ــد  ــا معتقدن ــده و آن ه ــوش نیام ــا خ کربالیی ه
کــه ایــن حــزب بــرای تبلیــغ مرجعیــت فقهــای 

ــد. ــت می کن نجــف تأســیس شــده و فعالی
تنــش میــان کربــال و نجــف بــه دلیــل افزایــش 
ــن  ــران و متنفذی ــون ای ــان انقالبی ــالف می اخت
نجــف، متوجــه درون خــود نجــف شــد و 
حضــور امــام خمینــی در نجــف و افزایــش 
ــهر  ــن ش ــان در ای ــی ایرانی ــای سیاس فعالیت ه
ــر  ــا ب ــار بعثی ه ــش فش ــو و افزای ــک س از ی
ــه  ــد ک ــبب ش ــر س ــوی دیگ ــیرازی ها از س ش
ــوزه  ــود. ح ــده ش ــیه ران ــه حاش ــش ب ــن تن ای
ــه حاشــیه رفــت و حــوزه  ــج ب ــه تدری ــال ب کرب
ــدی  ــع قدرتمن ــود مرج ــل وج ــه دلی ــف ب نج
توانســت در  چــون آیت اهلل العظمــی خویــی 
عیــن رکــود سیاســی، بــه فعالیــت حــوزوی اش 

ــید  ــت اهلل س ــوم آی ــد مرح ــد. تبعی ــه ده ادام
ــه  ــد ک ــبب ش ــراق س ــیرازی از ع ــد ش محم
در  را  خــود  سیاســی  فعالیــت  کربالیی هــا 
ــد. ــه دهن ــان ادام ــای کشورش ــرون از مرزه بی
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ویژه نامه بررسی وضعیت علمی حوزه

جدال بر سر اصالح نظام آموزشی 
حوزوی؛ مدرن یا سنتی؟!

دنیـا  در  آموزشـی  نظام هـای  تغییـر  سـرعت 
هـر روز بیشـتر می شـود. بحـث شـکل ارتباط 
بـا  بیشـتر  ارتبـاط  روش  اسـتاد،  بـا  دانشـجو 
بیشـتر  هرچـه  نمـودن  کاربـردی  و  مفاهیـم 
آموزش هـا در نقـاط مختلـف دنیـا داغ اسـت. 
بـا  نیـز  درسـی  کتـب  تدویـن  بحـث  حتـی 
خصوصـًا  روبه روسـت؛  مختلفـی  چالش هـای 
کـه رونـد رو به رشـد اسـتفاده از تکنولوژی در 
زندگی بشـر نیز نقـش مهمی در ایـن تغییرات 

می کنـد. ایفـا 
ایـن مباحـث منحصـر بـه کشـورهای اروپایی 
نبـوده اسـت و از اواخـر قـرن نوزدهـم و آغـاز 
نظـام  تغییـرات  نیـز  بیسـتم، در شـرق  قـرن 
آموزشـی آغـاز شـد و کمـی بعـد نیز بـه بحث 
بـه تغییـرات در نظـام سـنتی حوزوی کشـیده 
شـد. ایـن تغییـرات در دو شـکل مهـم ظهـور 
و بـروز یافـت. در شـکل اول حـوزه نجف قرار 
داشـته اسـت که علی رغـم آنکـه بارقه هایی از 
افـکار اصالح طلبانـه در ایـن حـوزه بـه وجـود 
آمـد امـا درخـت تنومندی نشـد و حـوزه نجف 
بـه شـکل سـنتی خـود باقـی مانـده اسـت و 
تغییـرات عمده را اسـتادان بـزرگ با روش های 
درسـی خـود در آن رقـم می زده انـد. در شـکل 
دوم حـوزه قم اسـت کـه تغییـرات در آن کمی 
پیـش از پیـروزی انقـالب اسـالمی آغـاز شـد 
سیاسـی  هژمونـی  و  انقـالب  پیـروزی  بـا  و 
حـوزه،  تحّول خـواه  جنـاح  توسـط  روحانیـت 
تحـول نظام آموزشـی در آن به صـورت جدی 

شـد. پیگیری 
از اواسـط نیمـه اول قرن بیسـتم میالدی یعنی 
کمـی پـس از سـال ۱۳۰۰ هــ. ش/ ۱۹۲۱ م، 

بـا تثبیـت دولـت عـراق و تغییـرات در نظـام 
نظـام  در  تغییـر  لـزوم  زمزمه هـای  آموزشـی 
کـه  نجـف  در حـوزه  حـوزه شـنیده می شـد. 
آن زمـان حـوزه اول شـیعه محسـوب می شـد 
گروهـی از روحانیون روشـنفکر همچون شـیخ 
محمـد  شـیخ  بـرادرش  و  مظفـر  محمدرضـا 
شـیخ  همچـون  فضالیـی  و  مظفـر  حسـین 
محمـد جـواد حجامـی، سـید علـی بحرالعلوم، 
شـیخ عبداهلل سـبتی، شـیخ محمد کاظم شـیخ 
راضـی، شـیخ علـی ثامـر و سـید سـعید حکیم 
و… لـزوم پرداختـن بـه این مسـئله را گوشـزد 

می کردنـد.
آن قـدر  نجـف  شـهر  در  امـا  سـّنتی  فضـای 
سـنگین بـود کـه امـکان طـرح ایـن مباحـث 
بـه صـورت علنـی ممکـن نبـود و از همین رو 
ابتـدا در جلسـات خصوصی ایـن مباحث مطرح 
شـب نامه هایی  در  هـم  گهـگاه  و  می شـد 
وضعیـت علمـی حـوزه نجـف نقـد می شـد. در 
آن زمـان مهم تریـن ایـن نقدهـا به شـرح زیر 

ند: بود
سیسـتم  بـا  متناسـب  درسـی  کتـب  الـف( 
آموزشـی قدیمـی بود. به عـالوه خـود متن نیز 

نیـاز بـه تصحیـح و تحشـیه داشـت.
ب( عـدم تمایـز بیـن طبقـات طـالب، درجات 

و مراتـب آن ها
ج( عـدم آمادگـی طالب بـرای انجـام وظایف 

دینـی در جامعـه بـه صـورت نظام مند
در مـورد مسـئله آخـر، نبایـد فرامـوش کرد که 
تقویت نظام آموزشـی جدید و دانشگاهی باعث 
شـده بـود گروهـی از جوانـان تحصیل کـرده و 
بـه اصطالح روشـنفکر با افـکار جدیـد، به نقد 
افـکار سـنتی و دینـی بپردازنـد و از همیـن رو 
الزم بـود گروهـی از طـالب بـرای نقـد ایـن 
حرکـت آمادگـی کسـب نمایند. اولین سیسـتم 
»المنتـدی  عنـوان  بـا  حـوزوی  جدیـد  نظـام 

النشـر« در سـال ۱۳۱۴ هــ. ش/ ۱۹۳۵ م بـا 
مجـوز دولـت عراق شـروع بـه کار کـرد. البته 
در سـال اول برخـی از اسـتادان ایـن مجموعه 
بـه واسـطه تهدیدهایی کـه از جانـب مخالفان 
صـورت گرفـت از تدریـس در منتـدی النشـر 
سـر بـاز زدنـد. امـا بیـش از همه تالش شـیخ 
ایـن  ادامـه حیـات  باعـث  محمدرضـا مظفـر 
حرکـت جدیـد شـد. شـیخ محمدرضـا بـرای 
طـالب امـروز حوزه هـا نامـی آشناسـت. وی 
را بیشـتر بـه واسـطه دو کتـاب »المنطـق« و 
»اصـول فقـه« او می شناسـند. ایـن دو کتـاب 
منظمـی  و  مباحـث دسته بندی شـده  واقـع  در 
بـود که مظفـر در المنتدی النشـر برای طالب 
ارائـه مـی داد. بـه نظـر می رسـد در پیشـرفت 
نسـبی پـروژه مظفـر، حمایت سـید ابوالحسـن 
اصفهانـی مرجـع تقلیـد زمـان، نیز بسـیار مؤثر 
بـود. امـا در هر حـال ایـن پـروژه در درازمدت 
موفقیـت چندانـی کسـب نکـرد. سـید هانـی 
فحـص از شـاگردان مظفـر در المنتدی النشـر 

می گویـد:
»مـن معتقـدم پـروژه مظفـر موفق نشـد، زیرا 
در حجـم آرمان هـای بلنـد مظفر تعریف نشـد. 
زیـرا چالش هـا بسـیار بـزرگ تـر از پـروژه او 

بود.«
هــ.   ۱۳۳۵ سـال  در  یعنـی  بعـد  دهـه  چنـد 
کـه  کالنتـر  محمـد  سـید  نیـز  م  ش/۱۹۵۶ 
بـه  بیشـتر  را  وی  قـم،  مبتـدی  طلبه هـای 
واسـطه شـرح لمعـه اش می شناسـند، »جامعـة 

کـرد. راه انـدازی  را  الدینّیـة«  النجـف 
غیر از مظفر و کالنتر، شـاگرد آخوند خراسـانی 
نوگـرای  علمـای  شـاخص ترین  از  یکـی  و 
نجـف یعنـی سـید هبةالدیـن شهرسـتانی نیـز 
بـر لـزوم تغییـرات مدیریـت حـوزه و بالطبـع 
نظـام آموزشـی تأکیـد کـرده بـود. وی طرحی 
را  الروحانـی«  االصـالح  »منهـاج  عنـوان  بـا 

حــوزه ســنتی نجــف و زمزمــه  هــای  
تغییر
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تدویـن نمود که این طرح توسـط شـاگرد سـید 
هبة الدیـن، حـاج سـراج انصـاری در شـماره ۳۰ 
نشـریه آیین اسـالم در ایران منتشـر شـد. سید 
هبـه در ایـن طـرح نسـبتًا مفصـل خـود درباره 
آمـوزش طـالب نیـز مسـائل مهمـی را مطـرح 

نمـوده بـود و آورده بـود:
»تهیـه انتظاماتـی کـه خیلـی با دقت و توسـعه 
باشـد بـرای مدارسـی کـه از آن ها علمـای دین 
و فقهـای مجتهدیـن و قضات با علـم و عدالتی 
و ناطقیـن خوش بیـان بـا معرفتـی بیـرون آیند. 
بـا در نظـر داشـتن هیئتـی کـه متولـی نفقـات 
این هـا باشـد و یـک هیئـت دیگـر حسـاس که 
بـازرس اصـالح کارهـای آن هـا شـود و یـک 
هیئـت هـم بایـد از دانشـمندان با تقوایـی بوده 
باشـد کـه متصـّدی امتحانـات ایشـان باشـد تا 
درجـات گواهینامه هـا را از روی لیاقـت و اهلیت 

بـه آن هـا بدهند.«
علی رغـم تمـام ایـن تالش هـا اما حـوزه نجف 
شـکل سـنتی خـود را از دسـت نـداده اسـت و 
تغییرات عمده در سیسـتم آموزشـی نجف بیش 
از همـه مدیـون قدرت فقهـی و اصولی نخبگان 
نظریـات  نمونـه  بـرای  اسـت.  بـوده  نجفـی 
آیـت اهلل العظمـی خوئـی هنـوز هـم بـر فضای 
اصلـی دروس خـارج سـیطره دارد. ایـن شـکل 
سـنتی حـوزه نجف در حیـات ده سـاله اخیر این 
حـوزه نیـز توسـط بـزرگان آن حفظ و بـر ادامه 

ایـن شـکل تأکیـد می شـود.

اصالحات در حوزه قم:
داسـتان اصـالح حـوزه در قم پـس از مرجعیت 
آیـت اهلل العظمـی بروجـردی جدی شـد زیـرا تا 
پیـش از آن حـوزه قـم بـا محوریـت حاج شـیخ 
عبدالکریـم حائـری یـزدی پایه ریزی شـده بود 
امـا هنـوز ایـن حـوزه مرکزیـت و رشـد چندانی 
نیافتـه بـود. با آمدن آیـت اهلل بروجـردی به قم، 
ایـن حـوزه بـا مرجعیـت متمرکـز راه خـود را با 
قـدرت بیشـتری طـی کـرد. مشـی آیـت اهلل اما 
بـا دیگـر فضـالی حـوزه قـم کـه اتفاقـًا نقش 
پررنگـی در دعـوت از آیـت اهلل بروجـردی بـه 
قـم داشـتند یعنی امـام خمینی و شـیخ مرتضی 
حائـری فرزنـد حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری 
و آیـت اهلل مرتضـی مطهـری متفـاوت بـود. از 
همیـن رو زمانـی کـه بحـث تغییـرات و اصالح 
نظـام آموزشـی توسـط ایـن فضـال مطرح شـد 

آیـت اهلل بروجـردی ابتدا با آن موافقت و سـپس 
بـه شـدت در مقابـل آن مخالفت نمـود که این 
مسـئله بـه رنجش ایـن فضال نیـز انجامیـد اما 
باعـث عقب نشـینی آیـت اهلل بروجـردی نشـد. 
واقعیـت ایـن بود کـه آیت اهلل بروجـردی خوف 
آن را داشـت کـه مدیریـت حـوزه از دسـت او 
چنیـن  کـه  بـود  رو  همیـن  از  و  شـود  خـارج 

رویکـردی اتخـاذ نمود.
آیـت اهلل  از  پـس  امـا  شـریعتمداری  اهلل  آیـت 
العظمـی بروجـردی »دارالتبلیـغ« را افتتاح کرد. 
فلسـفه اصلـی دارالتبلیغ آمـاده کـردن نظام مند 
طـالب بـرای تبلیغـات اسـالمی بـود و در ایـن 
مؤسسـه دروسـی کـه بیشـتر بـرای تبلیـغ بـه 
کار می آمـد بـه صورت کالسـیک آمـوزش داده 
می شـد. ایـن حرکـت بـه نظـر طیـف انقالبی، 
اولویـت اصلـی نبـود و ایـن گـروه اولویـت را 
نـه در تغییـر نظـام آموزشـی بلکـه در تغییـرات 
بـاال  در سیسـتم سیاسـی می دیدنـد.  بنیادیـن 
گرفتن جریانات سیاسـی پیـش از انقالب باعث 
شـد تا با نزدیک شـدن بـه انقالب اسـالمی در 
سـال ۱۳۵۷ هــ. ش/۱۹۷۹ م تمام این مسـائل 

بـه حاشـیه رانده شـود.
بـود  کـرده  آغـاز  خمینـی  امـام  کـه  حرکتـی 
تمـام  کـه  بـود  زیربنایـی  و  وسـیع  آن قـدر 
مخالفـان حـوزوی اش را به حاشـیه براند و پس 
از انقـالب، بـه واسـطه برخی مسـائل سیاسـی 
خلـع  بـا  شـریعتمداری،  آیـت اهلل  بـه  منتسـب 
مدرسـین  جامعـه  توسـط  مرجعیـت  از  ایشـان 
حـوزه علمیـه قـم، دارالتبلیـغ نیز مصـادره و به 
دفتـر تبلیغات اسـالمی که گروهـی از روحانیون 
روشـنفکر در آن گردهم آمده بودند ملحق شـد. 
مدیریـت حـوزه البتـه نـه به دسـت طیـف دفتر 
تبلیغـات بلکـه به دسـت جامعـه مدرسـین افتاد 
و مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه قم بـه صورت 
را  امتحانـات  و  آموزشـی  سیسـتم  نظام منـد، 
برنامه ریـزی نمـود و رفته رفتـه در کنـار نظـام 
سـنتی بحث آموزش هـای تخصصـی محوریت 
یافتـه و اجرایـی شـد. البته اصالحـات به همین 
مقـدار محـدود نشـد. ورود به حـوزه تحت یک 
برنامـه خـاص کنتـرل شـد و طـالب متقاضـی 
و مصاحبـه  کتبـی  آزمـون  مرحلـه  دو  از  بایـد 
شـفاهی عبـور کننـد. در طـول مسـیر تحصیل 
نیـز بـر خـالف سیسـتم کامـاًل آزاد سـنتی، که 
طلبـه در انتخـاب درس، کالس و حتـی کتـاب 

برنامه ریـزی  تحـت  این هـا  تمـام  اسـت  آزاد 
خـاص و دقیـق درآمـد. کتـب درسـی نیـز بـه 
تدریـج تغییراتـی کرد و مدرک حـوزوی هم پایه 

مـدرک دانشـگاهی شـد.
انقـالب  از  پـس  قـم  حـوزه  جدیـد  وضعیـت 
اسـالمی در ایـن تغییـرات سـهم مهمـی ایفـا 
می کـرده اسـت. بـا پیـروزی انقـالب حـوزه از 
نهـاد  بـه  تصمیم گیـری  در  فرعـی  عنصـری 
اصلـی قانون گـذاری و پشـتوانه فکـری انقالب 
بـرای دسـتیابی بـه »تمـدن اسـالمی« تبدیـل 
شـد. طبیعـی بـود کـه در وضعیت جدیـد، حوزه 
الزم بـود بـا نظمـی نویـن بـه راه خـود ادامـه 
دهد. این مسـئله در سـخنان رهبـری در قم در 

سـال ۱۳۷۹ نیـز بـه خوبـی نمـود داشـت:
»در حـوزهٔ علمیـه بایـد ایـن ظرفیـت و ایـن 
تـوان به وجـود بیایـد کـه بحران هـای فکـری 
را پیش بینـی کنـد. بحران هـای فکـری، مثـل 
بحران هـای سیاسـی نیسـتند؛ بی سـر و صدا و 
آرام وارد می شـوند؛ بـه تدریـج اثـر می گذارنـد؛ 
ناگهـان خودشـان را ظاهـر می کننـد؛ در حالـی 

که عالجشـان آسـان نیسـت.«
از همیـن رو ایشـان ضمـن تأکید بر لـزوم توجه 
بـه آموزش هـای سیاسـی در حـوزه، بـر لـزوم 
تحولـی معطـوف به تربیـت نیروهای متخصص 
بـرای خدمـت به نظـام جمهـوری اسـالمی در 
نظـام آموزشـی حـوزه نیـز تأکید کـرده و گفت: 
»نظـام درسـی در حـوزه بایـد کوتـاه و کارآمـد 
و بـه روز شـود. مـن قبـاًل هم راجـع به مسـئلهٔ 
برنامه هـای درسـی حـوزه عـرض کـرده ام کـه 
کـردن،  رقیـق  وجـه طرفـدار  هیـچ  بـه  بنـده 
طلبـه  بـارآوردن  بیسـواد  و  کـردن  بی عمـق 
ایـن  می گویـم  مـن  نشـود.  اشـتباه  نیسـتم؛ 
دوره ای را کـه مـا طـی می کنیـم، می توانـد بـا 
اسـتفاده از شـیوه های جدیـد، فشـرده تر شـود.«

اینکـه نظـام حـوزه تـا چه اندازه توانسـته اسـت 
بـه منویـات رهبری عمـل نمایـد از بحث اصلی 
ایـن نوشـتار خارج اسـت، اما آنچـه الزم به ذکر 
ایـن اسـت کـه در چنـد دهـه آینـده بـا تقویـت 
حـوزه سـنتی نجف، حـوزه قـم رقیبی جـدی را 
در پیـش روی خود خواهد داشـت. بنابراین الزم 
اسـت ایـن تحـوالت با دقـت بیشـتری پیگیری 
شـود تـا همان طور که دغدغـه مراجعی همچون 
آیـت اهلل العظمی شـبیری زنجانی اسـت، شـاهد 

افـت علمـی طالب حـوزه در ایران نباشـیم.
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موضــوع  بــا  پایان نامــه  دفــاع  جلســه 
»جریان شناســی فرهنگــی حــوزه نجــف در 
نیمــه اول قــرن بیســتم« در روز شــنبه ۳۰ 
شــهریور ۱۳۹۳ در گــروه تاریــخ دانشــکده 
ــر  ــور دکت ــا حض ــران ب ــگاه ته ــات دانش ادبی
رســول جعفریــان اســتاد راهنمــای پــروژه، 
دکتــر فــرج اهلل احمــدی بــه عنــوان داور و 
ــن  ــه ای ــدان ب ــی از عالقه من ــن جمع همچنی

موضــوع برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه ســید مرتضــی ابطحــی از 
دانشــجوی  و  قــم  علمیــه  حــوزه  طــالب 
کارشناســی ارشــد تاریــخ اســالم دانشــگاه 
ــه  ــی از پایان نام ــه گزارش ــن ارائ ــران ضم ته

خــود بــه دفــاع از آن پرداخــت.
ــه  ــان ب ــا اذع ــود ب ــزارش خ ــدای گ وی در ابت
ــی«  ــخ فرهنگ ــوم »تاری ــط از مفه ــور غل تص
ــگاری محســوب  ــگاه جدیــدی در تاریخ ن کــه ن
ــی  ــا راهنمای ــن نقیصــه ب ــت »ای ــردد گف می گ
ــه  ــع مهمــی ک ــان و مناب ــر رســول جعفری دکت
ــج  ــه تدری ــد ب ــی نمودن ــن معرف ــه م ــان ب ایش
ــی  ــت بزرگ ــه بخ ــًا آنک ــد. خصوص ــران ش جب
نیــز در ایــن تحقیــق یــار مــن بــود و آن وجــود 

»کتابخانــه تخصصــی تاریــخ اســالم و ایــران« 
بــود کــه بخــش وســیعی از منابــع را در اختیــارم 
قــرار مــی داد.« وی همچنیــن تأکیــد کــرد کــه 
علی رغــم  فرهنگــی  تاریــخ  زمینــه  در  کار 
ظاهــر ســاده اش کاری نفس گیــر و زمان بــر 

اســت.
او ســپس بــه تحقیــق خــود پرداخــت و گفــت: 
»پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت 
ــاختاری  ــه س ــا چ ــف ب ــنتی نج ــوزه س ــه ح ک
ــه  ــد ک ــای فرهنگــی جدی توانســت از جریان ه
از اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم 
ــد؟ در  ــور کن ــد عب ــاز ش ــالم آغ ــان اس در جه
ــد  ــه خواه ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــار آن ب کن
شــد کــه کدام یــک از جریان هــای جدیــد 
ــرانجام  ــت س ــف توانس ــوزه نج ــنتی ح ــا س ی

ــاورد؟« ــت بی ــه دس ــی را ب ــی فرهنگ هژمون
ــینه کار در  ــدم پیش ــه ع ــاره ب ــا اش ــی ب ابطح
ایــن زمینــه اهمیــت کار در زمینــه ســابقه 
تاریــخ فرهنگــی حــوزه نجــف را در فهــم 
ــکار  ــا اف رویکــرد علمــای شــیعه در برخــورد ب
جدیــد دانســت و افــزود: »در بعــد عملــی نیــز 
ــم  ــه در فه ــش از هم ــق بی ــن تحقی ــده ای فای

ــرا  ــت. چ ــف اس ــوزه نج ــی ح ــاختار فرهنگ س
کــه حــوزه نجــف در طــول یــک دهــه حیــات 
خــود در دوره جدیــد ســعی کــرده اســت همــان 
ــه  ــد. ب ــظ نمای ــین را حف ــنتی پیش ــاختار س س
ــوزه  ــی ح ــای فرهنگ ــم جریان ه ــالوه، فه ع
ــوزه  ــن ح ــه ای ــیلی ک ــد پتانس ــف می توان نج
ــد را  ــته باش ــود داش ــات خ ــه حی ــرای ادام ب

ــد.« ــش بنمایان ــش از پی بی
وی در ادامــه بــه اصــل تحقیــق خــود پرداخــت 
و بــا اشــاره بــه تنظیــم تحقیــق در ســه فصــل 
بــه ســراغ گزارشــی از فصــول پایان نامــه خــود 
ــی  ــه بررس ــل اول ب ــت: »در فص ــت و گف رف
»بســترهای تغییــر« در حــوزه نجــف پرداختــه 
شــد. در ایــن بخــش پیــش از همــه خالصــه ای 
از پیشــینه جریان هــای فرهنگــی حــوزه نجــف 

بررســی شــد.«
ــور  ــار مح ــه چه ــش از هم ــل بی ــن فص در ای

شــده اند: بررســی 
•   ارتباطات

•    صنعت چاپ
•    کتاب و کتابخانه ها

•    نشریات
کــه در هــر مــورد گزارشــی از یافته هــای 
تاریخــی و تحلیلــی تحقیــق ارائــه گشــت 
اشــاره  دوم  فصــل  بــه  ترتیــب  بدیــن  و 
ــی  ــه بررس ــق ب ــن تحقی ــل دوم ای ــد. فص ش
فلســفه های  جریــان  برجســته  نمونه هــای 
جدیــد و برخــورد حــوزه نجــف می پــردازد. 
ــی ورود  ــه تاریخ ــه زمین ــاره ب ــا اش ــده ب نگارن
ــف  ــهر نج ــراق و ش ــد در ع ــفه های جدی فلس
ــراق از  ــر ع ــم ب ــرا حاک ــان نوگ ــت والی و اهمی
یــک ســو و بــاز شــدن کانــال ســوئز و ارتبــاط 
ــا  ــی ب ــکا و دول غرب ــادی آمری ــتمر اقتص مس
ــه  ــود ک ــاط ب ــن ارتب ــی ای ــت: »در پ مصــر گف
ــر  ــه مص ــز ب ــد نی ــفه های جدی ــکار و فلس اف
جــاری شــد و در آنجــا بــه عربــی ترجمــه و از 
مصــر بــه عــراق می رســید. از جملــه دو نشــریه 
بســیار مهــم مصــری یعنــی »الهــالل« و 
»المقتطــف« بــه نجــف رســید. در مقابــل ایــن 
ــف  ــای نج ــد علم ــفه های جدی ــا و فلس باوره

ــد.« ــاذ نمودن ــف اتخ ــرد مختل ــد رویک چن
ابطحــی در ایــن بخــش بــه بررســی عملکــرد 
علمایــی کــه در نقــد فلســفه های مــادی کوشــا 
بودنــد از جملــه شــیخ آقــا رضــا مسجدشــاهی و 

گزارشی از جلسه دفاع یک پایان نامه حوزوی در دانشگاه تهران؛

جریان شناسی فرهنگی حوزه نجف در نیمه 
اول قرن بیستم
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شــیخ عبدالحســین حلـّـی را بررســی و ســپس بــه بررســی رویکــرد علــم 
گــرای ســید هبةالدیــن شهرســتانی و تأثیــرات وی پرداخــت.

در ذیــل فصــل دوم ایــن تحقیــق همچنیــن مســئله گفتگــوی ادیــان و 
رویکــرد علمــای حــوزه نجــف نیــز بررســی شــده اســت.

ــن  ــه ســراغ فصــل ســوم رفــت. فصــل ســوم ای ــده پــس از آن ب نگارن
ــن  ــه ای ــردازد ک ــف می پ ــوزه« نج ــالح و ح ــئله »اص ــه مس ــق ب تحقی
مســئله خــود شــامل دو زیرفصــل می شــود؛ یکــی اصــالح نظــام 
ــش  ــق در بخ ــن تحقی ــیعی. ای ــای ش ــالح باوره ــر اص ــی و دیگ آموزش
ــی  ــه تاریخ ــه زمین ــاره ب ــا اش ــی ب ــام آموزش ــالح نظ ــی اص اول یعن
ــیر  ــه س ــف، ب ــوزه نج ــل در ح ــنتی تحصی ــام س ــاخصه های نظ و ش
ــا از نظــام ســنتی اشــاره کــرده و  ــادات علم ــت انتق شــکل گیری و تقوی
ــر«  ــون »منتدی النش ــه همچ ــای تحّول خواهان ــی از رویکرده نمونه های

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــر را م ــا مظف ــیخ محمدرض و ش
ــز دو  ــیعی نی ــای ش ــالح باوره ــوع اص ــی موض ــش دوم یعن ــا در بخ ام
ــای  ــالح عزاداری ه ــئله اص ــف( مس ــت. ال ــده اس ــی ش ــئله بررس مس

ــطین ــئله فلس ــب و مس ــن مذاه ــب بی ــان تقری ــنتی و ب( جری س
ابطحــی در پایــان گــزارش خــود بخش هایــی از نتیجــه ایــن تحقیــق را 

بدیــن شــرح بیــان کــرد:
ــه  ــا توجــه ب »از اواخــر قــرن ۱۹ و اوایــل قــرن بیســتم افــکار جدیــد ب
رشــد ســریع ارتباطــات، حــوزه علمیــه نجــف را بــا چالش هایــی روبــه رو 
کــرد. امــا ایــن حــوزه ســّنتی بــا تکیــه بــر نظــام ســّنتی آموزشــی، منابــع 
کافــی مکتــوب گــردآوری شــده در کتابخانه هــا و علمایــی کــه حامــل 
ــواج  ــی از ام ــه خوب ــت ب ــد توانس ــوزه بودن ــی ح ــی و اخالق ــّنت علم س

ــات  ــاالی ارتباط ــیار ب ــطح بس ــک س ــدون ش ــد. ب ــور کن ــرات عب تغیی
ــات از  ــه اطالع ــود ک ــرای آن ب ــیله ب ــن وس ــف، بهتری ــانی در نج انس
ــر  ــه ب ــا تکی ــه حــوزه وارد شــود. حــوزه نجــف ب ــف ب کانال هــای مختل
همیــن ســطح ارتباطــات بــود کــه پیــش از ایــران، در جریــان تحــوالت 
ــه  ــود ک ــات ب ــن اطالع ــت و همی ــرار می گرف ــالم ق ــان اس ــا و جه دنی
ــا ایــن تغییــرات  ــرای مواجهــه ب ــا رویکردهــای الزم ب باعــث می شــد ت
اخــذ شــود. در مجمــوع، اگرچــه طیــف ســنتی هژمونــی اجتماعــی خــود 
ــک دوره  ــز در ی ــان ج ــان و تغییرخواه ــداد و اصالح طلب ــت ن را از دس
کوتــاه در دوره آخونــد خراســانی بــه قــدرت نزدیــک بــه مطلــق دســت 
ــر را در  ــای تغیی ــن جوانه ه ــتند آغازی ــال توانس ــر ح ــا در ه ــد، ام نیافتن

حــوزه نجــف بنشــانند.«
شــایان ذکــر اســت ایــن تحقیــق بــا درجــه عالــی و بــا نمــره ۱۹.۵ مــورد 

ــول گرفت. ــرش قب پذی

نگاهی به چگونگی تعامل مراجع نجف با مقامات و دیپلمات های خارجی در قرن اخیر

دیپلماسی نجف
ــد  ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــون دبی ــی م ــان ک ــابقه ب ــدار بی س دی
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــتانی و عکس ــی سیس ــید عل ــی س ــا آیت اهلل العظم ب
ــت  ــت مرجعی ــد، اهمی ــر ش ــی منتش ــن دیــدار تاریخ بی ســابقه از ای
ــژه  ــه وی ــان داد؛ ب ــی نش ــرز ملموس ــه ط ــی ب ــر جهان ــف را از منظ نج
ــی دیگــری  ــام عراق ــچ مق ــا هی ــن ســفر ب ــون در ای ــان کــی م آنکــه ب
دیــدار نکــرد. از ســوی دیگــر آیــت اهلل سیســتانی طــی ۱۱ ســالی کــه از 
ــر  ــا هیــچ سیاســتمدار خارجــی غی ســقوط صــدام می گــذرد، کوشــیده ب
ــی از  ــای غرب ــت های مقام ه ــی درخواس ــد و تمام ــدار نکن ــلمان دی مس
رئیس جمهــور ســابق آمریــکا تــا مقامــات اشــغالگر حاکــم بــر عــراق را 
ــوی  ــت. از س ــی داده اس ــواب منف ــا ج ــه آن ه ــا ب ــته ی ــخ گذاش بی پاس
ــی  ــی و ایران ــات عراق ــا مقام ــش ب ــه از دیدارهای ــداده ک ــازه ن ــر اج دیگ
هیچ گونــه عکــس یــا فیلمــی منتشــر شــود. در حالــی کــه عکــس دیــدار 
ــان  ــانه های جه ــد در رس ــاعاتی بع ــل س ــازمان مل ــر کل س ــا دبی وی ب
ــتانی از  ــای سیس ــکان آق ــای نزدی ــه از گفته ه ــه ک ــد. آن گون منتشــر ش
ــن  ــد ای ــان برمی آی ــت در لبن ــاف، ســخنگوی مرجعی ــد الخف ــه حام جمل

زعیــم نامــدار شــیعی در جریــان ســفر درمانــی اش بــه لنــدن در تابســتان 
ســال ۲۰۰۴ میــالدی پیشــاپیش اعــالم کــرده بــود کــه بــا هیــچ یــک از 

ــرد.]۱[ ــد ک ــات نخواه ــی مالق ــات بریتانیای مقام
آیــت اهلل سیســتانی نخســتین مرجــع و زعیــم نجــف نیســت کــه ناگزیــر 
شــده تــا تکلیــف تعامــل یــا عــدم تعامــل خــود بــا مقامــات خارجــی و 
غربــی را روشــن کنــد. حــوزه هزارســاله نجــف کــه از دوره مشــروطه بــه 
صــورت جــدی وارد کارزار سیاســت شــده اســت، بارهــا ناگزیــر شــده کــه 
نســبت بــه نحــوه تعامــل خــود بــا دیپلمات هــای غربــی و غیــر مســلمان 

تعییــن تکلیــف کنــد.

انقالب مشروطیت و تعامل نجف با جهان غرب
طبــق اســناد مکتــوب موجــود، نخســتین بــار در جریــان جنبــش 
ــا  ــف ب ــم نج ــی مقی ــع ایران ــه مراج ــود ک ــان ب ــروطه خواهی ایرانی مش
مقامــات و دیپلمات هــای خارجــی تمــاس گرفتــه و از آن هــا بــرای 
ــی  ــه در تلگراف ــد. از جمل ــاری کردن ــب ی ــان طل ــش ایرانی ــبرد جنب پیش
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ــرزا حســین  ــد خراســانی، می ــه مشــروطه خواه نجــف )آخون کــه ســه فقی
خلیلــی تهرانــی و شــیخ عبــداهلل مازندرانــی( خطــاب بــا مقامــات عثمانــی 
ــتمدیدگان  ــاد س ــه فری ــته اند ک ــا خواس ــته اند، از آن ه ــتانبول نوش در اس
ایرانــی را بــه گــوش کشــورهای دیگــر و پارلمان هــا و دولت هــا برســانند:

ــر ایــن خــدام مذهــب جعفــری کــه رؤســای روحانــی ملــت ایــران و  »ب
قاطبــه جعفــری مذهبیــم، الزم اســت کــه مجبوریــت و مظلومیــت ملــت 
ایــران را بــه جمیــع دول معّظمــه و پارلمان هــای محترمــه تظلمــًا اعــالم و 
احقــاق حــق آن ملــت مظلــوم را از تمــام اعضــای عالــم تمــدن و انســانیت 
ــرادران محتــرم زحمــت می دهیــم  بخواهیــم و بــه موجــب تلگــراف آن ب
ــه  کــه إن شــاء اهلل شــرح تظلــم را بــه طــوری کــه بایــد بــه دولــت علّّی
ــع دول معّظمــه و پارلمان هــای  ــه جمی ــه و مجلــس ســالنیک و ب عثمانی
محترمــه و اعضــای عالــم انســانیت برســانند و چگونگــی را اعــالم نماینــد. 

]امضــا:[ رؤســای مذهــب جعفــری، علمــای نجــف اشــرف«]۲[
همچنیــن در متــن دیگــری کــه بــه امضــای آخونــد خراســانی و مرحــوم 
ــه  مازندرانــی رســیده اســت، از معترضیــن ایرانــی خواســته شــده کــه ب

متحصنیــن در ســفارتخانه کشــور عثمانــی در تهــران کمــک کننــد:
ــالم  ــای اع ــه علم ــر از اجل ــی غفی ــر و جمع ــی کثی ــه جمع ــون ک »اکن
کّثــراهلل امثالهــم و ســایر طبقــات انــام... در ایــن ســردی زمســتان تــرک 
خانمــان کــرده و بــه زاویــه مقدســه حضــرت عبدالعظیــم علیــه الســالم 
و ســفارت علّّیــه عثمانیــه متحصــن شــده اند بــر جمیــع مؤمنیــن واجــب 
و متحتــم اســت کــه هــر کــس هــر قــدر و هــر طــور متمکــن اســت 
ــاق و اتحــاد، قطــع ریشــه اســتبداد  ــه اتف ــوده ب همراهــی از ایشــان نم

ــد ... «]۳[ نماین
ــت  ــا دول ــف ب ــع نج ــی مراج ــل و همراه ــان از تعام ــوت نش ــن دع ای
عثمانــی دارد. آن هــا همچنیــن بــا دولــت بریتانیــا نیــز در جهــت کمــک 
بــه مشــروطه خواهان وارد تعامــل و همــکاری شــده بودنــد. در نوشــته ای 
کــه بــه امضــای آخونــد و مازندرانــی رســیده، ضمــن تمجیــد از همراهــی 

ــت: ــده اس ــروطه خواهان آم ــا مش ــی ها ب انگلیس
ــه،  ــت انگلیــس جــز همــان مســاعدت های معنوی ــه حــال از دول ــا ب »ت
ــد.  ــره نمی ش ــران مذاک ــتقالل ای ــد اس ــر ض ــی ب ــه و اقدام ــًا مداخل علن
حــاال همــان افســادات صفحــه شــمال بــه طــرف جنــوب هــم ســاری، 
ــم  ــود را در اقطــار عال ــه از ســال ها اســت خ ــس هــم ک ــت انگلی و دول
ــه  ــبت ب ــود، نس ــوده ب ــی فرم ــروری معرف ــتی و آزادی پ ــه عدالت پرس ب
ــا روس  ایــران مســلک قدیــم قویــم خــود را از دســت داده هم دســتی ب

ــار...«]۴[ را اختی
همچنیــن طبــق اســناد موجــود، مرحــوم میــرزای نائینــی و گروهــی از 
ــور شــده  ــن حــوزه مأم ــون برجســته نجــف از طــرف مراجــع ای روحانی
بودنــد کــه بــا دیپلمات هــای بریتانیایــی مســتقر در بغــداد دربــاره 
ــل  ــه نق ــا ب ــد.]۵[ بن ــره کنن ــی مذاک ــروطه خواهان ایران ــت مش تقوی
مرحــوم دکتــر عبدالهــادی حائــری )نــوه دختــری مؤســس حــوزه علمیــه 
ــکان  ــن از نزدی ــار ت ــف چه ــای نج ــه ۱۹۰۹ علم ــم(، در روز ۱۳ ژوئی ق
خــود را برگزیدنــد تــا بــا ســر کنســول انگلیــس در بغــداد؛ ســرهنگ دوم 
ــدار  ــود دی ــم ب ــه ه ــور سیاســی عربســتان در ترکی ــه مأم ــزی ک ج. رام
ــت  ــینند و درخواس ــو بنش ــه گفت وگ ــیه ب ــاوز روس ــاره تج ــرده و درب ک

راهنمایی هــای دوســتانه کننــد و در ضمــن بــه دولــت انگلیــس دربــاره 
ــد. ــران هشــدار دهن ــف ســربازان روس در ای ــب شــوم توق عواق

ــد  ــد آخون ــا فرزن ــرزا مهــدی آق ــد از: می ــارت بودن ــن عب ــار ت ــن چه »ای
خراســانی، میــرزا محســن دامــاد ســید عبــداهلل بهبهانــی، میــرزا ابراهیــم 
مترجــم کنســول گری ایــران و میــرزا محمــد ]بــه احتمــال قــوی؛ میــرزا 
ــا از  ــدگان علم ــانی. نماین ــد خراس ــی[ محــرر آخون ــد حســین نائین محم
ــه  ــه گفت ــد. ب ــکایت کردن ــران ش ــی روس در ای ــای نظام ــودن نیروه ب
ــش  ــه جنب ــاز ب ــس در آغ ــه انگلی ــد ک ــراف کردن ــا اعت ــزی آن ه رام
مشــروطه کمــک کــرد ولــی در شــگفت بودنــد کــه چــرا رفتــار انگلیــس 
اکنــون منفــی گردیــده اســت. رامــزی می افزایــد کــه نماینــدگان علمــا 
ــهرهای  ــی در ش ــربازان روس ــه س ــی ک ــا هنگام ــه ت ــد ک ــد کردن تأکی
ایــران هســتند امیــد هیچ گونــه آرامشــی نخواهــد رفــت و مــردم از علمــا 
ــد  ــخ داده ان ــم پاس ــا ه ــد، علم ــک کرده ان ــی و کم ــت راهنمای درخواس
ــه علمــا  ــد کــرد و گرن ــدن روس هــا کوشــش خواهن ــرون ران کــه در بی
حاضــر خواهنــد بــود جــان خــود را قربانــی مذهــب و ملــت خــود کننــد. 
)ص ۱۱۷( ]بنــا بــه گــزارش رامــزی[ آنــان ضمنــًا اعتــراف کردنــد کــه 
ــای  ــون کمک ه ــود را مره ــران[ خ ــروطه ای ــی ]مش ــش مردم در جنب
ــد  ــه نمی دانن ــتند ک ــار می داش ــی اظه ــد ول ــر می دانن ــای کبی بریتانی
ــان  ــود نش ــه از خ ــر فعاالن ــاًل غی ــاری کام ــس رفت ــون انگلی ــرا اکن چ

می دهــد.«]۶[
بریتانیایی ها در گزارش دیگری نیز آورده اند:

ــزد ج.  ــتی ن ــب اهلل رش ــرزا حبی ــر می ــماعیل پس »روز ۴ اوت ۱۹۰۸ اس
ــی رود  ــداد م ــس در بغ ــول انگلی ــر کنس ــزی )J. Ramsay( س رام
ــس  ــا انگلی ــه آی ــد ک ــف از او می پرس ــزرگ نج ــای ب ــوی علم و از س
ــه، و  ــا ن ــد داد ی ــه خواه ــروطه خواهان ادام ــود از مش ــتیبانی خ ــه پش ب
ــور مربوطــه  ــا ســر کنســول علمــا را در ام ــت اســت آی اگــر پاســخ مثب
ــه  ــول البت ــر کنس ــه. س ــا ن ــرد ی ــد ک ــی خواه ــروطه راهنمای ــه مش ب
ــود  ــزارش خ ــد و در گ ــدان نمی ده ــده مجته ــه نماین ــنی ب ــخ روش پاس
ــا از  ــدان نجــف تنه ــه مجته ــد ک ــه نظــر می رس ــن ب می نویســد: »چنی
ــد کــه خــود را بیچــاره  ــده انگلیــس آورده ان ــه نماین ــن جهــت روی ب ای
ــه  ــا از اینک ــاید علم ــه ش ــد ک ــر می ده ــن نظ ــز چنی ــد...« او نی می بینن
ــد کــه در امــور ایــران دخالــت کنــد  ــه ســلطان عثمانــی اجــازه داده ان ب
ــا اســت  ــوع تشــویق از ترک ه ــک ن ــن کار ی ــرا ای پشــیمان هســتند زی

ــد.«]۷[ ــغال کنن ــران را اش ــاِن ای ــه آذربایج ک
ــف مشــروطه خواهان  ــوان مخال ــه عن ــز روســیه ب ــه از دیگــر ســو نی البت
ــف مشــروطه خواهان را کــه  ــاح مخال ــی بســیار می کوشــید کــه جن ایران
در نجــف بــه رهبــری مرحــوم ســید محمدکاظــم یــزدی )صاحــب عروه( 
ــوردی جامعه شــناس و  ــی ال ــر عل ــد. دکت ــت کن ــد تقوی فعالیــت می کردن
مــورخ برجســته عراقــی در ایــن بــاره نوشــته اســت: »از عوامــل افزایــش 
اختالفــات در نجــف، ســید ابوالقاســم شــیروانی کنســول روس در نجــف 
بــود کــه فــردی حیله گــر و بــه شــدت مخالــف مشــروطه بــود. او تــالش 
ــا مشــروطیت  ــه ســمت معارضــه ب ــزدی را ب ــا ســید ی بســیاری کــرد ت
ســوق دهــد. ایــن کار او ســید را در معــرض اتهــام قــرار داد و منجــر بــه 

ایــن شــد کــه ســید را از حامیــان اســتبداد بــه شــمار آورنــد.«]۸[
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تعامــل میــان غــرب و نجــف در جریــان 
ــان  ــه ای در جری ــورت فعاالن ــه ص ــروطه ب مش
ــرای  ــز ب ــس نی ــای روس و انگلی ــود. دولت ه ب
ــی  ــد عل ــه محم ــا علی ــردن مخالفت ه آرام ک
شــاه بــه شــدت تــالش می کردنــد. عبدالهــادی 

ــته اســت: ــاره نوش ــن ب ــری در ای حائ
بــا کوشــش محمدعلــی شــاه  »هم زمــان 
بــرای جلــب دوســتی و همــکاری علمــای 
 M.( ــراق، موســیو چاریکــف ــم ع ــی مقی ایران
Tcharykow( در پترزبــورگ بــه ســفیر 
انگلیــس در روســیه پیشــنهاد کــرد کــه بایــد به 
ــداد  ــس در بغ ــول های روس و انگلی ــر کنس س
ــای نجــف را وادار  ــه علم دســتور داده شــود ک
کننــد کــه آن هــا بــه مــردم ایــران پنــد دهنــد 
ــول  ــل در قب ــکاری[ متقاب ــک روح ]هم ــه ی ک
وعده هــای محمــد علــی شــاه بــرای دادن 
مشــروطه از خــود نشــان دهنــد. پــس از یــک 
رشــته مکاتباتــی که میــان مقام های دیپلماســی 
روس و انگلیــس در لنــدن، پترزبــورگ و تهــران 
صــورت گرفــت و پیشــنهادهای گوناگونــی 
کــه روی پیش نویس هــای مختلــف بیانیــه 
مشــترکی کــه می خواســتند بــه علمــاء در 
ــد داده شــد، ســرانجام  ــالغ کنن ــه اب ــن زمین ای
آن دو دولــت روی یــک بیانیــه توافــق کردنــد 
کــه بــه امضــای نماینــدگاه هــر دو دولت برســد 
ــا  ــول های آن ه ــیله ژنرال کنس ــه وس و جداگان
ــالغ  ــال اب ــف و کرب ــای نج ــه علم ــداد ب در بغ
گــردد. در آن بیانیــه ســفیران انگلیــس و روس 
ــه  ــد ک ــادآوری کرده ان ــاء ی ــه علم ــران ب در ته
شــاه بــار دیگــر مشــروطه را برقــرار کرده اســت 

و ســپس بــه علمــاء پیشــنهاد کردنــد کــه بایــد 
ــروطه گر  ــای مش ــزاب و گروه ه ــه اح ــان ب آن
ــود  ــت از خ ــه مالیم ــد ک ــه کنن ــران توصی ای
ــدان  ــب “مجته ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــان دهن نش
ــن  ــعادت وط ــه س ــی ب ــک بزرگ ــرم کم محت
عزیــز خــود کــرده باشــند ...” چنیــن بــه نظــر 
ــه توجهــی  ــن بیانی ــه ای می رســد کــه علمــاء ب
نشــان ندادنــد و همچنــان بــه مبــارزه خویــش 
بــر ضــد حکومــت محمــد علــی شــاه و توقــف 
ســربازان بیگانــه بــه ویــژه ســربازان روســی در 
ــایع  ــا ش ــان روزه ــد. در هم ــه دادن ــران ادام ای
ــه ســوی  ــاء قصــد حرکــت ب ــه علم ــد ک گردی
ایــران جهــت جهــاد بــا کفــار روســی را دارنــد. 
روس و انگلیــس کوشــش کردنــد کــه “علمــاء 
ــه  ــی ب ــربازان روس ــه س ــازند ک ــد س را متقاع
ــران  ــور ای ــران فرســتاده نشــده اند کــه در ام ای
دخالــت کننــد” بلکــه روســیه تنهــا می خواهــد 
ــگان  ــال بیگان ــه جــان و م ــردد ک ــن گ “مطمئ
ــران و  ــان ته ــا می ــردد و ارتباط ه ــظ می گ حف

ــد.”]۹[ ــرار می باش ــان برق ــارج همچن خ

ــش  ــاز چال ــی اول و آغ ــگ جهان جن
ــرب ــف و غ ــان نج می

ــروطه خواهان  ــروزی مش ــی از پی ــدت کوتاه م
در ایــران نگذشــته بــود کــه جنــگ جهانــی اول 
ــای  ــه مرزه ــر ب ــار دیگ ــیه ب ــاز شــد و روس آغ
ــن  ــان ای ــرد. در جری ــع ک ــران طم ــمالی ای ش
ــف  ــع نج ــان مراج ــط می ــد، رواب ــش جدی چال
تالطم هــای  دچــار  خارجــی  کشــورهای  و 

ــد. ــازه ای ش ت

آخونــد خراســانی و دیگــر علمــای نجــف 
ــالش داشــتند کــه از طریــق انگلیســی ها  ت
مانــع از اقدامــات دخالت آمیــز و متجاوزانــه 
روســیه در ایــران شــوند. حائــری در ایــن بــاره 

ــت: ــته اس ــز نوش نی
»خراســانی و دیگــر علمــاء در ضمــن مبــارزات 
ــد  ــز کردن ــر ضــد روس هــا کوشــش نی خــود ب
کــه برخــی از دولت هــای غربــی از جملــه 
ــه  ــود را ب ــوذ خ ــا نف ــد ت ــس را وادار کنن انگلی
ســود ایــران بــه کار بــرده بــه روس هــا توصیــه 
ــران  ــاک ای ــود را از خ ــای خ ــه نیروه ــد ک کنن
ــدان  ــر مجته ــانی و دیگ ــد. خراس ــرون رانن بی
نجــف پیام هایــی در ایــن زمینــه بــه مقام هــای 

ــتادند.«]۱۰[ ــداد فرس ــی در بغ انگلیس
مراجــع بــزرگ نجــف همچنیــن طــی نامــه ای 
کــه آخونــد خراســانی و مرحــوم مازندرانــی آن 
ــی  ــد، از کشــورهای مهــم اروپای را امضــا کردن
خواســتند کــه مانــع از حملــه روســیه بــه ایــران 

شــوند:
ـــم  ـــران مقی ـــت ای ـــی مل ـــای روحان ـــا رؤس »م
ـــوت  ـــی دع ـــالی معل ـــرف و کرب ـــف اش در نج
ـــان  ـــه و آلم ـــه فرانس ـــت فخیم ـــم دول می نمایی
ـــاوز روس  ـــوص تج ـــه در خص ـــس را ک و انگلی
بـــه مملکـــت مـــا ایـــران همراهـــی کننـــد و 
ـــون روس  ـــاوز قش ـــود تج ـــوای خ ـــام ق ـــا تم ب
ــای  ــان و طرفداری هـ ــاک آذربایجـ ــه خـ را بـ
او از اســـتبداد ظالمـــان محلـــی را پروتســـت 

]۱۱[»... می نماییـــم 
دو مرجــع بــزرگ شــیعه بــه ایــن کار نیــز اکتفــا 
ــزاری روســیه نســبت  ــور ت ــه امپرات نکــرده و ب
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بــه عواقــب حملــه بــه ایــران هشــدار دادنــد:
روحانیــه  ریاســت   ... تعالــی  اهلل  »إن شــاء 
اســالمیه و قاطبــه مســلمین را از تکالیــف دینیه 
ــر ایــن تجــاوزات و مداخــالت  ــه ب کــه المحال
ــد  ــب خواهن ــه مترت ــه بالمجبوری ــی ک غیرقانون
ــس را  ــه انگلی ــت فخیم ــوده و دول ــود آس نم
ــان  ــه محــض هم عن ــی ک ــن خیاالت ــم از ای ه
شــدن بــا دولــت بهیــه درصــدد برآمــده بالتبــع 

ــود.«]۱۲[ ــد فرم ــرف خواهن منص
آقانجفــی قوچانــی از مجتهدیــن مشــروطه خواه 
ــوده، در  ــانی ب ــد خراس ــف آخون ــزو طی ــه ج ک
ــر  ــد کــه عــالوه ب خاطــرات خــود نقــل می کن
ــادی  ــالب ع ــون و ط ــف، روحانی ــع نج مراج
ایــن شــهر نیــز بــه شــدت پیگیــر وقایــع جنــگ 

ــد: ــی اول بوده ان جهان
ــت طــرف شــده  ــا هفــت دول »چــون آلمــان ب
بــر کوچک هــا  عــالوه  می جنگیــد  و  بــود 
نظیــر صــرب و بلژیــک و غیــره بعیــد می نمــود 
ــت  ــن جه ــر روس ... از ای ــدن او ب ــب ش غال
دعــای او بــر طــالب الزم شــده بــود و اســم او 
را حــاج ویلهلــم مؤیداالســالم گــذارده بودنــد و 
ــر روس خوشــحال و  از فتوحــات او خصوصــًا ب
ــالب  ــا را ... ط ــدند ... آلمانی ه ــرور می ش مس
ــه  ــد ب ــالمی داده بودن ــب مؤیداالس ــف لق نج
واســطه طرفیــت او بــا روس منحــوس ...«]۱۳[

اشــغال عــراق و آغــاز تخاصــم میــان 
نجــف و غــرب

در پــی شــدت گرفتــن جنــگ جهانــی اول 
کــه یکــی از اهــداف آن از نظــر غربی هــا، 
ــاله  ــد س ــوری هفتص ــردن امپرات ــی ک متالش
ــز  ــود، عــراق نی ــی ب اســالمی در قلمــرو عثمان
ــیطره  ــت س ــاالت تح ــی از ای ــوان یک ــه عن ب
ــالدی  ــال ۱۹۱۴ می ــی در س ــت عثمان حکوم
اشــغال شــد. تبعــات اشــغال عــراق بــه عنــوان 
ــیعی  ــالمی و ش ــالد اس ــن ب ــی از مهم تری یک
ــاختاری  ــن و س ــای بنیادی ــه چالش ه ــر ب منج

ــد. ــف ش ــاری نج ــری و رفت ــام فک در نظ
ــا  ــرف بریتانیایی ه ــه تص ــراق ب ــه ع ــی ک زمان
درآمــد، دیگــر آخونــد خراســانی و دیگــر مراجــع 
ــد و  ــده نبودن ــف زن ــروطه خواه نج ــزرگ مش ب
ــب  ــزدی )صاح ــم ی ــید محمدکاظ ــوم س مرح
عــروه( زعامــت حــوزه نجــف را در دســت 
ــد  ــه مجته ــزدی اگرچ ــید ی ــود. س ــه ب گرفت

منــزوی و سیاســت گریزی بــود و حتــی در 
ــه  ــن ب ــراه ت ــه اک ــز ب ــروطه نی ــان مش جری
ــان  ــی در جری ــروطه داد، ول ــا مش ــت ب مخالف
جنــگ جهانــی اول و حملــه غــرب بــه برخــی 
کشــورهای مســلمان، فعاالنــه وارد عمــل شــد 
ــه  ــود ب ــی از خ ــر چالش ــی پ ــه سیاس و کارنام

ــت. ــای گذاش ج
ــا  ــت بریتانیایی ه ــه دس ــداد ب ــرف بغ ــا تص ب
ــال  ــف و کرب ــیعه نج ــون ش ــی از روحانی گروه
بــا ارســال نامــه ای بــه پادشــاه وقــت انگلســتان 
بــه اســتقبال اشــغالگران رفتنــد. متــن آن پیــام 
پادشــاه  اعلی حضــرت  »بــه  بــود:  چنیــن 
ــد و آن ســوی  ــور هن ــر و امپرات ــای کبی بریتانی
ــتمرار  ــلطنت او را اس ــد س ــه خداون ــا ک آب ه
ــه  ــما ب ــان ش ــه نظامی ــد. ورود پیروزمندان بخش
ــم  ــل ظل ــات در مقاب ــت از عتب ــراق و حفاظ ع
را بــه شــما تبریــک می گوییــم.  ظالمیــن 
]امضــا:[ ســید عبدالحســین حجــت، شــیخ 
حســین مازندرانــی، شــیخ عبدالکریــم زنجانــی، 
ــا  ــد رض ــیخ محم ــدی، ش ــاد هن ــیخ شمش ش
اســداهلل، محمــد صــادق طباطبایــی، ابوالقاســم 
عالمــه تبریــزی، ســید جعفــر بحرالعلــوم، شــیخ 
ــه« ــن کمون ــادی کشــمیری، شــیخ فخرالدی ه

ــراف  ــه تلگ ــخ داد ک ــز پاس ــتان نی ــاه انگلس ش
ــه آرزوی او  ــت ک ــیده و گف ــتش رس ــه دس ب
اعتــالی عــراق و اهالــی آن و حفاظــت از 
عتبــات مقدســه و بازگشــت بــه شــکوه پیشــین 
آن هاســت. زمانــی کــه متــن دو تلگــراف 
ــال ]و نجــف[  ــای کرب ــن علم ــده بی ــه ش مبادل
در نشــریه هنــدی »ســرفراس« در تاریــخ 
 ۱۳۳۵ جمادی الثانــی   ۲  /  ۱۹۱۷ نوامبــر   ۳
ــه  ــیله پســت ب ــه وس ــد ب منتشــر شــد و از هن
ــی  ــی نصــراهلل الکربالئ ــود عل دســت ســید عب
رســید، او نشــریه را نــزد شــیخ محمــد حســن 
ابوالمحاســن بــرده و او را مطلــع کــرد. پــس از 
شــیوع ایــن خبــر در محافــل علمــی و مردمــی 
کربــال همــه از قضیــه مطلــع شــدند. بــه دنبــال 
آن ســید حســین قزوینــی، ســید محمــد علــی 
طباطبایــی و حــاج محمــد حســن ابوالمحاســن 
ــد  ــید محم ــه و از س ــف رفت ــه نج ــال ب از کرب
ــا  ــیدند: »آی ــؤال را پرس ــن س ــزدی ای کاظــم ی
ــک  ــه ی ــلمان ب ــک مس ــه ی ــت ک ــز اس جای
ــه  ــات مقدس ــغال عتب ــر اش ــه خاط ــیحی ب مس
ــلمانی از  ــن مس ــم چنی ــد؟ حک ــک بگوی تبری

نظــر اســالم چیســت؟ ...« یــزدی در ذیــل ایــن 
اســتفتا نوشــت: »فــردی کــه ایــن کار شــنیع را 
مرتکــب شــود فاســق و فاجــر اســت و نبایــد در 

ــود.«]۱۴[ ــن ش ــلمانان دف ــتان مس قبرس
در جریــان جنبــش جهــاد ســال ۱۹۱۴ نیز ســید 
ــا را صــادر  ــه بریتانی ــاد علی ــوای جه ــزدی فت ی
ــه  ــز ب ــود را نی ــاگردان خ ــواده و ش ــرد و خان ک
جبهــه جنــگ گســیل داشــت. از جمله شــایعاتی 
کــه در ایــن جنبــش مطــرح شــد، کمــک مالــی 
آلمــان و عثمانــی بــه روحانیــون شــیعه عراقــی 
ــع  ــود. مناب ــا ب ــا بریتانیایی ه ــه ب ــرای مقابل ب
ــد کــه علمــای مجاهــد  انگلیســی شــایع کردن
علیــه اشــغالگران بریتانیایــی، فقــط تحــت 
ــی  ــه از طــرف عثمان ــی ک ــغ هنگفت ــر مبال تأثی
و آلمــان دریافــت کــرده بودنــد اقــدام بــه 
ــتاده  ــک فرس ــرات ی ــد. از خاط ــارزه کرده ان مب
ــه دســت  ــران کــه ب ــه ای دیپلماتیــک آلمــان ب
ــک  ــه ی ــل شــده ک انگلیســی ها اســیر شــد نق
ــزار  ــغ دو ه ــان مبل ــی از آلم ــد کربالی مجته
پونــد گرفتــه و بــه کرمانشــاه رفــت تــا مــردم را 
بــه جهــاد علیــه انگلیــس دعــوت کنــد. دکتــر 

ــح داده اســت: ــن توضی ــوردی چنی ــی ال عل
»مــا منکــر توزیــع مبالــغ زیــادی پــول از طرف 
عثمانــی در مناطــق تحــت نفــوذ علمــای دیــن 
ــد  ــی نبای ــاد نیســتیم ول ــش جه ــای جنب در اثن
فرامــوش کــرد کــه آن هــا ایــن مبلــغ را 
ــن  ــی مجاهدی ــی و غذای ــز نظام ــرای تجهی ب
و یــا تشــویق و دلگرمــی دادن بــه آن هــا 
ــن  ــه ای ــز ب ــن نی ــد. علمــای دی پخــش کرده ان
ــا  ــوال شــخصی ی ــرده و از ام ــا نک ــغ اکتف مبال
وجوهــات شــخصی تحــت اختیــار خــود بــرای 
ــن  ــه ای ــد ... البت ــه کرده ان ــاد هزین ــش جه جنب
ــون و  ــه برخــی روحانی ــا نیســت ک ــه آن معن ب
ــه مصــرف شــخصی  ــدام ب ــه اق طــالب کم رتب
ــی  ــخص موثق ــند. ش ــرده باش ــغ ک ــن مبال ای
بــرای مــن نقــل می کــرد کــه در اثنــای 
ــان  ــن کنســول آلم ــاد، واســطه بی ــش جه جنب
ــده  ــوده و دی ــون ب ــی از روحانی ــداد و یک در بغ
کــه آن روحانــی، مبلــغ هنگفتــی را از کنســول 
ــان  ــا بخشــی از آن را می ــت و تنه ــان گرف آلم
ــب  ــه را در جی ــرده و بقی ــع ک ــن توزی مجاهدی

ــت.«]۱۵[ ــود گذاش خ
بــا ایــن حــال شــیخ عبدالکریــم جزائری، شــیخ 
جــواد جواهــری و ســید هبة الدیــن شهرســتانی 
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بــه عنــوان رهبــران روحانــی فعــال در جریــان 
ایــن انقــالب در پاســخ بــه ســؤاالت عبدالــرزاق 
الحســنی هرگونــه کمــک گرفتــن از کشــورها و 
نیروهــای خارجــی در جریــان انقــالب ۱۹۲۰ را 

ــد.]۱۶[ ــب کرده ان تکذی
پــس از شکســت جنبــش جهــاد، در ۱۹ مــارس 
ــایر  ــون و عش ــی از روحانی ــال ۱۹۱۸ گروه س
ــان برجســته  ــا کشــتن یکــی از نظامی نجــف ب
بریتانیایــی در نجــف بــار دیگــر مخالفــت خــود 
ــن  ــد. ای ــان دادن ــان نش ــغالگری آن ــا اش را ب
ــر  ــن و غی ــیار خش ــس بس ــش انگلی ــار واکن ب
انســانی بــود. آن هــا ۴۷ روز نجــف را محاصــره 
کردنــد تــا قاتــالن ژنــرال انگلیســی را تحویــل 
ــار نجــف،  ــان محاصــره رقت ب ــد. در جری بگیرن
ــه  ــادی ب ــک زی ــت دیپلماتی ــزدی فعالی ســید ی
منظــور جلوگیــری از گســترش فاجعــه انســانی 

ــی انجــام داد. و هتــک حرمــت مذهب
ــاًل  ــف کام ــاندرز نج ــرال س ــتور ژن ــه دس »ب
ــد.  ــته ش ــردم بس ــه روی م ــره و آب ب محاص
ســرگرد بالفــور از طــرف ســر آرنولــد ویلســون 
نجــف  بــه  عــراق  بریتانیایــی  حکمــران 
ــزدی و  ــید ی ــا س ــی ب ــد و مکاتبات ــزام ش اع
شیخ الشــریعه داشــت. روز ســوم قیــام هــم 
ــه نوشــت و خواهــان  ــزدی نام ــه ی ویلســون ب
تســلیم عوامــل قیــام شــد ... پذیــرش شــروط 
نجفی هــا  بــرای  انگلیســی ها  گانــه  ســه 
ــزرگان  ــن از ب ــی ت ــلیم س ــود: تس ــار ب ذلت ب
شــهر، تحویــل هــزار قبضــه تفنــگ و ۵۰ هــزار 
روپــی و تســلیم صــد نفــر از اهالــی شــهر بــه 
عنــوان اســیر جنگــی جهــت تبعیــد. چهــل روز 
ــد از محاصــره و قطــع آب، بیــش از ۲۰ زن  بع
ــر  ــه در اث ــد زن حامل ــه چن ــودک از جمل و ک

ــد.«]۱۷[ ــده بودن ــته ش ــه کش ــت گلول اصاب
ــود از  ــرات خ ــز در خاط ــی نی ــی قوچان آقانجف
ــاندن  ــرای فرونش ــزدی ب ــید ی ــای س تالش ه

ــرده اســت: ــاد ک بحــران حصــر نجــف ی
ــود یــک  »بلفــور کــه رئیــس لشــگر دشــمن ب
ــا ســید محمدکاظــم  ــرون از آق ــه از بی دو مرتب
اجــازه خواســته و بــه مالقــات آقــا آمــده بــود. 
ــف[  ــره نج ــر و دار ]محاص ــن گی ــن ای در بی
ــود و  ــتی ب ــوان دوس ــا عن ــا و آن ه ــن آق و بی
هــر وقــت بــه مالقــات آقــا آمــده بــود مــردم 
ــن  ــاید ای ــه ش ــدند ک ــحال می ش ــی خوش خیل
ــد  ــی باش ــی و گشایش ــباب فرج ــات، اس مالق

و مع ذلــک گشایشــی حاصــل نبــود بلکــه 
می گردیــد.«]۱۸[ تشــدید 

کامــل ســلمان الجبــوری نیــز چنیــن گزارشــی 
ــات  ــا مقام ــزدی ب ــید ی ــان س ــرات می از مذاک

ــت: ــی داده اس بریتانیای
رونالــد  ســر  مــی ۱۹۱۷  مــاه   ۲۰ روز  »در 
اســتورز )Sir Ronald Storrs( مســؤول 
اطالعاتــی بریتانیــا در کشــورهای عربــی و 
هیــأت همــراه بــه دیــدار ســید محمــد کاظــم 
ــود  ــع ب ــتورز مطل ــد. اس ــف رفتن ــزدی در نج ی
کــه یــزدی پیش تــر هدیــه انگلیســی ها )مبلــغ 
ــت  ــود. او می خواس ــه ب ــد( را نپذیرفت ۲۰۰ پون
ــود ...  ــنا ش ــزدی آش ــع ی ــا مواض ــک ب از نزدی
همــراه اســتورز بــه وی پیشــنهاد داد کــه ایــن 
بــار مبلــغ هــزار پونــد بــه یــزدی هدیــه بدهــد 
... اســتورز پــس از دیــدن یــزدی دریافــت کــه 
راز شــهرت و نفــوذ او در اقتــدار وجــودی و 
ــه  ــزدی ب ــید ی ــه اســت... س ــی وی نهفت کالم
ــید!  ــریفه باش ــات ش ــب عبت ــت: »مراق وی گف
ــات شــریفه باشــید!« ... ســپس از  مراقــب عتب
آن هــا خواســت در شــهرهای شیعه نشــین فقــط 
ــی  ــد و برخ ــتفاده کنن ــیعه اس ــدان ش از کارمن
زندانیــان شــیعی را آزاد کننــد ... هنگامــی کــه 
ــه  ــرش را ب ــورد نظ ــغ م ــت مبل ــتورز خواس اس
عنــوان هدیــه بــه ســید بدهــد او عــذر خواســت 
و نپذیرفــت .... پــس از ســاعتی کــه ســر رونالــد 
ــه  ــد را ب ــزار پون ــاره ه ــرد دوب ــن ک ــد رفت قص
ســید تقدیــم کــرد ولــی او در نهایــت ادب ایــن 

ــرد.«]۱۹[ ــه را رد ک هدی
نیــز  انگلســتان  وقــت  پادشــاه  همچنیــن 
کوشــش داشــت از موقعیــت ســید یــزدی بــرای 

ــرد: ــره بگی ــراق به ــاع ع ــرل اوض کنت
ــان  ــر ۱۹۱۷ کاپیت ــر ۱۳۳۶ / ۱۹ نوامب »۴ صف
ــا وی  ــه ب ــت و محرمان ــف رف ــه نج ــور ب بالف
ــف[  ــام نج ــه قی ــوط ب ــوادث مرب ــاره ح ]درب
ــرم ۱۱۳۶ /  ــر مح ــرد ... و روز آخ ــره ک مذاک
نوامبــر ۱۹۱۷ یــک نظامــی انگلیســی وارد 
ــود از  ــرار ب نجــف شــد کــه طبــق شــایعات، ق
جانــب حاکمــان انگلیســی بغــداد، ســالم جــرج 
ــالغ  ــزدی اب ــید ی ــه س ــتان را ب ــاه انگلس پادش
ــزدی  ــه ی ــه ب ــه ک ــی ها آن گون ــد. انگلیس کن
گفتــه بودنــد آمــاده اجــرای اوامــر او بودنــد و به 
ــتند  ــنوی داش ــزدی حرف ش ــود از ی ــای خ ادع
.... در پــی نامه نــگاری یــزدی بــا ]ســر پرســی[ 

ــدار کل  کاکــس ]Sir Percy Cox[ فرمان
ــزدی  ــای ی ــداد و میانجی گری ه ــلطنتی بغ س
ســرانجام انگلیــس در روز دوم قیــام اعــالم 
ــرده  ــو ک ــف را عف ــیان نج ــه شورش ــرد ک ک
اســت. همچنیــن انگلیــس در پــی نامــه یــزدی 
آزاد  را  بازداشت شــده گان نجــف  از  گروهــی 
ــه  ــس ب ــفر کاک ــی س ــن در پ ــرد ... همچنی ک
ــزدی و  ــدار ی ــه دی ــار ب ــن ب ــف، وی چندی نج

شیخ الشــریعه اصفهانــی رفــت.«]۲۰[
ــال  ــا ارس ــف ب ــای نج ــز علم ــو نی ــر س از دیگ
تلگرافــی بــه فرمانــده نظامیــان انگلیســی 
خواهــان مــدارای آن هــا بــا اهالــی نجــف 
ــم  ــید کاظ ــارس ۱۹۱۸ س ــدند. در روز ۲۵ م ش
ــن  ــدان مجتهدی ــا و فرزن ــر علم ــزدی و دیگ ی
ــده  ــه فرمان ــزرگان شــهر تلگرافــی ب حــوزه و ب
نظامیــان انگلیســی در بغــداد نوشــتند کــه متــن 

ــت: ــن اس آن چنی
ــای  ــان بریتانی ــده کل نظامی ــاب فرمان ــه جن »ب
ــب  ــرف از جان ــف اش ــای نج ــا علم ــر؛ م کبی
ــن  ــی ای ــرا و مســاکین و اهال ــه فق خــود و هم
ــم و  ــه شــما شــکایت می آوری شــهر مقــدس ب
بــا توجــه به الطــاف و عدالــت آن دولت از شــما 
ــرده و  ــا رحــم ک ــم ت کمــک عاجــل می خواهی
دســت از محاصــره بیچــارگان و بی گناهــان ... 
برداریــد. بدتریــن مشــکل مــا قطــع آب اســت 
ــان  ــک از ادی ــچ ی ــازات در هی ــن مج ــه ای ک
ــه  ــر ب ــز ندانســته شــده اســت. اگ بشــری جای
مــردان رحــم نمی کنیــد اقــاًل بــه زنــان و 
ــت  ــت آن دول ــد. از عدال ــم کنی ــودکان رح ک
ــوت و  ــت و ق ــت و عدال ــه رأف ــروف ب ــه مع ک
ــان  ــه بی گناه ــت ک ــه دور اس ــت، ب ــت اس ابه
ــان  ــد. ج ــازات کن ــان مج ــای مجرم ــه ج را ب
افــراد در اثــر گرســنگی و تشــنگی و نبــود 
ــن  ــت و ای ــت اس ــتانه هالک ــات در آس امکان
رفتــار، ضربــه ای بــر همــه جهان اســالم اســت 
و بــه عواطــف عمــوم مســلمانان لطمــه خواهــد 
زد. ]چنیــن رفتــاری[ بــا سیاســت های خوشــایند 
شــما در جهــت جلــب عواطــف مســلمانان 
... االحقــر الجانــی  نیــز هم خوانــی نــدارد 
ــه  ــزدی ب ــید ی ــی«. س ــریعه اصفهان شیخ الش
ایــن تلگــراف اضافــه کــرد: »ظاهــراً خامــوش 
ــن  ــده در ای ــه ش ــش برافروخت ــن آت ــردن ای ک
شــهر مقــدس بســتگی بــه عفــو عمومــی دارد 

ــت.«]۲۱[ ــز در آن اس ــت نی و مصلح
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همچنیــن تلگــراف دیگــری نیــز ســید یــزدی 
و شیخ الشــریعه اصفهانــی خطــاب بــه ســر 
مارشــال کــی. ســی. بــی فرمانــده کل نظامــی 
بریتانیایی هــا در عــراق نوشــتند. در روز ۳۰ 
محاصــره(  روز  )دوازدهمیــن   ۱۹۱۸ مــارس 
آن هــا نامــه ای دربــاره لــزوم آســان گیری 
انگلیســی ها و جلوگیــری از ریختــه شــدن 
ــی  ــده کل نظام ــه فرمان ــان ب ــون بی گناه خ

ــت: ــده اس ــه در آن آم ــتند ک ــا نوش بریتانی
ــه آوازه آن  ــم ک ــما آگاهی ــت ش ــه عدال ــا ب »م
ــدارد.  ــی ن ــچ دلیل ــه هی ــاز ب ــر شــده و نی فراگی
ــارت  ــره و اس ــه محاص ــم ک ــما می خواهی از ش
ــان  ــدور فرم ــا ص ــاه ب ــوان و بی گن ــراد نات اف
ــما  ــر ش ــاید ب ــود. ش ــع ش ــی رف ــو عموم عف
مخفــی نباشــد کــه علمــا و همــه اهالــی نجــف 
نســبت بــه آنچــه کــه دولــت فخیمــه ای چــون 
ــوان  ــش را دارد نات ــا توان ــت بریتانی ــون دول چ
ــت شــما وعــده داده کــه حرمــت  هســتند. دول
ــلمانان را  ــال[ مس ــته و ]ح ــالم را نگه داش اس
مراعــات کنــد ... در پایــان بــا کمــال صراحــت 
و بــه انگیــزه نصیحــت بــه آن دولــت فخیمــه 
بایــد بگوییــم کــه ایــن محاصــره ... مخالفــت 
رأفــت و عدالــت اســت و بــا نوامیــس انســانی 
و ]قوانیــن[ حفــظ حقــوق بشــر ســازگار نیســت. 
ــای  ــک حرمت ه ــب هت ــه موج ــه ک همان گون
بــر خــالف  امــر  ایــن  اســالمی اســت و 
مصلحتــی اســت کــه همــواره آن دولــت یگانــه 
در سیاســت آن را رعایــت کــرده اســت ...«]۲۲[

ــه  ــی ب ــات بریتانیای ــن حــال پاســخ مقام ــا ای ب
رفتــار مســالمت جویانه علمــای نجــف، موهــن 
و خشــن بــود. کاپیتــان بالفــور بــه ســید یــزدی 
ــه  ــوم اســت ک ــاًل معل ــن پاســخ داد: »کام چنی
ــوده  ــی ب ــا تنهــا متوجــه تبهکاران ــاری م آتش ب
کــه بــه روی مــا آتــش گشــوده بودنــد. جنــاب 
فرمانــدار کل امیدوارنــد کــه شــما بدانیــد 
راســتای  در  نمی توانــد  ســخنان  این گونــه 
دفــاع از واقعــه نجــف اشــرف کمکــی بــه شــما 

ــل ۱۹۱۸«]۲۳[ ــه، ۲ آوری ــد ... کوف بکن
ــس  ــتند پ ــرانجام توانس ــی س ــات انگلیس مقام
از ۴۷ روز محاصــره غیرانســانی نجــف، اهالــی 
ــد و  ــلیم کنن ــه تس ــهر را وادار ب ــای ش و علم
حتــی آن هــا را مجبــور کردنــد کــه جشــنی بــه 
ــیان  ــر شورش ــا ب ــروزی بریتانیایی ه ــاس پی پ
انقالبــی نجــف ترتیــت دهنــد. در ایــن جشــن 

ــن  ــور، گری ــون، بالف ــون ویلس ــی همچ مقامات
هــاوس، فیشــر و افســران عالی رتبــه بریتانیایــی 
حضــور می یابنــد. پــس از خوشــامدگویی شــیخ 
محمــود مجتهــد هنــدی و شــیخ جــواد صاحــب 
جواهــر، حــاج محســن شــالش ]از وزرای مالیــه 
ــه  ــدی[ ب ــای بع ــراق در دولت ه ــاد ع و اقتص
ــات  ایــراد ســخنرانی پرداخــت و در خــالل بیان
خــود بــه شــدت عوامــل قیــام نجــف را مــورد 
حملــه قــرار داد و بــا الفــاظ فاســد و معانــد یــاد 
کــرد.]۲۴[ از سرشــناس ترین روحانیــان حاضــر 
ــوان از شــیخ مهــدی  در ایــن گردهمایــی می ت
ــیخ  ــی، ش ــدی مازندران ــیخ مه ــانی، ش خراس
محمــد حســین کاشــف الغطاء، ســید ابوالحســن 
ــیخ  ــری، ش ــم جزائ ــیخ عبدالکری ــی، ش اصفهان
ــو،  ــرزاق حل ــید عبدال ــف الغطاء، س ــادی کاش ه
ــن  ــی، شــیخ ضیاءالدی ــم زنجان شــیخ عبدالکری

ــرد.]۲۵[ ــام ب عراقــی و... ن
ــرای وی  ــزدی ب ــید ی ــات س ــی حی ــال پایان س
بســیار تلــخ و رقت بــار بــود. اون کــه فرزنــدش 
ــت  ــاد ۱۹۱۴ از دس ــش جه ــان جنب را در جری
داده بــود، در جریــان شــورش ۱۹۱۸ نجــف 
ــد و  ــی ها ش ــا انگلیس ــکاری ب ــه هم ــم ب مته
ــد. صاحــب عــروه  ــزوا پیشــه کن ــح داد ان ترجی
در گفتگویــی کــه بــا آقانجفــی قوچانــی داشــته 

ــه اســت: ــن گفت ــه وی چنی ب
ــان  ــا از دســت خرمقدســین طلبه هــا و از زب »م
آن هــا آســوده نیســتیم. آدم بــه هــر پهلــو کــه 
ــه  ــه ب ــابقًا ک ــن س ــد. م ــرف می زنن ــد ح بخواب
کوفــه می رفتــم هفتــه دو هفتــه می مانــدم. 
ــد  ــن آم ــزد م ــس ن صاحــب منصب هــای انگلی
ــده  ــاالت فاس ــی از خی ــد و خیل ــد می کردن و ش
و مضــره آن هــا را دفــع می کــردم و جهــت 
ــد  ــور می ش ــح منظ ــی از مصال ــلمین، خیل مس
و از مفاســد دفــع می شــد. آن وقــت ایــن 
خرمقدســین نظیــر فــالن و فــالن بــه ایــن و آن 
گفتــه بودنــد کــه چطــور شــد آقــا عثمانی هــا را 
کــه اســالمیتی داشــتند و پــاک بودنــد و مأمــور 
بــه معاشــرت بــا آن هــا هســتیم بــه خانــه خــود 
راه نمــی داد و از رفــت و آمــد بــا آن هــا اجتنــاب 
ــن فرنگی هــای  ــا ای ــرد و لکــن ب و دوری می ک
ایــن  محــارب  و  خالص الکفــر  و  نجــس 
ــدوام  ــد و علی ال ــت می کن ــار محب ــه اظه هم
صاحب منصبــان در مجلــس آقــا هســتند و 

ــه؟«]۲۶[ ــی چ ــن یعن ــنوند. ای ــوش می ش خ

بــا وفــات ســید یــزدی در ســال ۱۹۱۹ میالدی، 
ــرزا  ــه دســت می ــیعه ب ــت ش ــت و زعام مرجعی
محمــد تقــی شــیرازی افتــاد کــه بــه میــرزای 
ــید  ــود. وی کوش ــهره ب ــز ش ــیرازی دوم نی ش
در جهــت راضــی نگــه داشــتن تمایــالت 
ــردارد و  ــدم ب ــغالگری ق ــان اش ــی مخالف انقالب
ــذارد.  ــار بگ ــزدی را کن ــید ی ــه کاری س محافظ
ــری  ــه رهب ــد ک ــبب ش ــش او س ــن من همی
ــرد و  ــده بگی ــر عه ــراق را ب ــالب ۱۹۲۰ ع انق
خشــم بریتانیایی هــا را برانگیــزد. ویلســون 
میــرزا  در خاطــرات خــود می نویســد کــه 
ــوا و  ــم تق ــه اس ــًا ب ــیرازی غالب ــی ش محمدتق
دیــن، کارهایــی را انجــام می دهــد کــه کامــاًل 
از دیــن جــدا و دور اســت. همچنیــن در ۱۱ 
ــتد و  ــدن می فرس ــه لن ــه ای ب ــن ۱۹۱۹ نام ژوئ
ــد:  آیــت اهلل شــیرازی را چنیــن توصیــف می کن
ــی  ــرزا محمدتق ــال می »مجتهــد رئیــس در کرب
شــیرازی در ســن خرفتــی اســت و بــه وســیله 
عــده ای مال پرســت کــه برضــد انگلیــس قیــام 

ــت.«]۲۷[ ــده اس ــره ش ــد محاص می کنن
در روز ۱۳ فوریــه ۱۹۱۹ میــرزا محمــد تقــی 
ــر  ــه وزی ــان فارســی ب ــه زب ــه ای ب شــیرازی نام
ــم  ــت و از ظل ــران نوش ــکا در ته ــار امری مخت
در  و  نمــود  شــکایت  انگلیســی ها  ســتم  و 
همیــن تاریــخ نامــه دیگــری بــه امضــای 
ــیخ  ــت اهلل ش ــیرازی و آی ــی ش ــرزا محمدتق می
فتــح اهلل اصفهانــی بــه تئــودور ویلســون رئیــس 
جمهــور امریــکا ارســال داشــتند.]۲۸[ همچنیــن 
ــه  ــه ای خطــاب ب ــرزا طــی نامــه تظلم خواهان می
»جامعــه ملــل« کــه در آن زمان، نقشــی مشــابه 
ــت: ــن نوش ــت، چنی ــد داش ــل متح ــازمان مل س

ــرف  ــی از ط ــت روحان ــه مرجعی ــد از اینک »بع
امــت اســالمی بــه مــن واگــذار گردیــد، مــن از 
طــرف ایــن امــت بــه مقــام رفیــع جامعــه ملــل 
ــس  ــت اشــغالگر انگلی ــه ســبب آنچــه حکوم ب
قســاوت های  از  انجــام می دهــد  عــراق  در 
بی گناهــان  خــون  ریختــن  و  گوناگــون 
ــت عــراق  ــی کــه مل ــم ... زمان شــکایت می کن
از دولت هــای انگلیــس و فرانســه تقاضــا کــرد 
ــتقالل  ــاره اس ــه درب ــی ک ــه وعده های ــه ب ک
ــی  ــروی نظام ــد، نی ــل کنن ــد عم ــراق داده ان ع
انگلیــس بــه اتــکای قــدرت خــود و ِمــن غیــر 
حــق دســت بــه خشــونت زد و بــا هواپیماهــا و 
ــرد  ــورش ب ــت ی ــن مل ــه ای ــود ب ــای خ توپ ه
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ــود کــرد و هــر کــه  و هــر کــه را خواســت ناب
ــا را  ــود. خانه ه ــد نم ــس و تبعی ــت حب را خواس
ــارت  ــوال را غ ــد، ام ــران کردن ــوزاندند و وی س
ــدند  ــب ش ــی مرتک ــد و اعمال ــادره کردن و مص
کــه هرگــز بــا روح تمــدن مــورد ادعــای آنــان 
ســازگار نیســت و اعمالــی کــه از انگلیــس ســر 
زده اســت مــورد تقبیــح هــر انســانی اســت ... 
ــده ضعفاســت،  ــل یاری دهن ــه مل و چــون جامع
ــم و  ــان کردی ــما بی ــرای ش ــر را ب ــن مختص ای
شــما را از نقــش حکومــت انگلیــس در عــراق 
ــده  ــه نماین ــل ک ــه مل ــه جامع ــاختیم. ب آگاه س
عدالــت اســت متوســل می شــویم پــس ملتــی 
را کــه درصــدد دفــاع از حقــوق خویــش اســت 

ــده ۱۳۳۸« ]۲۹[ ــد. ۲۷ ذی القع ــاری دهی ی
ــز  ــری نی ــه دیگ ــه تظلم خواهان ــن نام همچنی
از طــرف شیخ الشــریعه اصفهانــی از مراجــع 
نجــف خطــاب بــه دولــت ایــران و کشــورهای 
ــات  ــه جنای ــن نام ــد. در ای ــته ش ــی نوش غرب
انگلیــس تشــریح شــد و در خاتمه تقاضــا کردند 
ــار  ــراق از فش ــت ع ــر مل ــه زودت ــر چ ــه ه ک
نظامــی انگلیــس خــالص شــود و اســتقالل تام 
بــه ایــن کشــور اعطــا شــود. ایــن نامه هــا بــه 
وســیله شــخصی بــه ایــران فرســتاده شــد و بــه 
ــه تســلیم  ــفارت خانه های کشــورهای مربوط س
شــد. ســفیر روســیه از دادن وقــت مالقــات بــه 
ــید  ــون می ترس ــرد چ ــاع ک ــخص امتن ــن ش ای
ســفیر انگلیــس از ایــن قضیــه مطلــع گــردد و 
در نتیجــه ســفیر افغانســتان واســطه شــد و ایــن 

نامــه را بــه ســفیر روســیه تســلیم کــرد.]۳۰[
ــرزای  ــه می ــه ای ک ــز در نام ــر نی ــوی دیگ از س
شــیرازی دوم بــه همــراه شیخ الشــریعه اصفهانــی 
بــه رئیس جمهــور وقــت امریــکا نوشــت، تمایــل 
ــت مســلمان  ــک مل ــوان ی ــه عن ــراق ب ــردم ع م
ــی  ــد و مســتقل عرب ــت جدی ــه انتخــاب دول را ب
اســالمی و انتخــاب پادشــاهی مســلمان مقیــد بــه 
مجلــس شــورای ملــی بــه اطــالع او رســاند.]۳۱[

دوره انــزوای سیاســی نجــف و رکــود 
دیپلماســی

انقــالب ۱۹۲۰ عــراق نیــز همچــون دو جنبــش 
قبلــی شکســت ســنگینی متحمــل شــد و 
حکومــت عــراق جدیــد تحــت ســیطره بریتانیــا 
تأســیس شــد. اعتراضــات علمــا کارگــر نیافتــاد 
ــه  ــی ب ــی و اصفهان ــد نائین ــه تبعی ــر ب و منج

ایــران شــد. آن هــا بــه شــرط عــدم مداخلــه در 
سیاســت توانســتند اجــازه بازگشــت بــه نجــف 
ــم  ــج در ق ــه تدری ــز ب ــت نی ــد و مرجعی بگیرن
ــدار و اســتقرار یافــت. دوره آیت اهلل العظمــی  اقت
ــم و آیت اهلل العظمــی ســید  ســید محســن حکی
ابوالقاســم خویــی نیــز دوره تنــش میــان نجــف 
بــا دولــت بعثــی عــراق بــود و فرصــت و 
امکانــی بــرای فعالیــت دیپلماتیــک و برقــراری 
ــی  ــود. حت ــا جهــان خــارج فراهــم نب ــاط ب ارتب
ــراهلل  ــیخ نص ــه ش ــخ ب ــم در پاس ــای حکی آق
خلخالــی؛ از روحانیــون فعــال نجــف کــه 
خواهــان دخالــت وی در جلوگیــری از ســرکوب 
ــوده  ــاه ب ــا ش ــت محمدرض ــه دس ــون ب انقالبی
ــا  ــتم و ب ــی هس ــن عراق ــد: »م ــت، می گوی اس

ــدارم.«]۳۲[ ــران کاری ن ــاع ای اوض
علمــای  دیپلماتیــک  فعالیــت  مهم تریــن 
نجــف در ایــن دوره، بــه اعتراضــات آن هــا بــه 
ــوط می شــود.  گســترش نفــوذ صهیونیســم مرب
ــید  ــم س ــن حکی ــید محس ــان س ــه آقای از جمل
ــم  ــیخ عبدالکری ــین و ش ــا آل یاس ــد رض محم
جزائــری در تلگــراف مشــترکی بــه دولــت 
ــراق  ــر کشــور ع ــه واســطه وزی ــه ب ــکا ک امری
ارســال کردنــد بــه سیاســت امریــکا در قضیــه 

ــدند.]۳۳[ ــرض ش ــطین معت فلس
ــا راه را  ــوری بعثی ه ــدار و دیکتات ــترش اقت گس
بــر هرگونــه فعالیــت و ارتبــاط سیاســی نجــف 
ــن رو، دوره  ــت و از همی ــارج بس ــان خ ــا جه ب
۱۱ ســاله پــس از ســقوط صــدام را بایــد نقطــه 
عطفــی در تاریــخ دیپلماســی نجــف محســوب 
ــازمان  ــر کل س ــر دبی ــدار اخی ــا دی ــه ب ــرد ک ک
ــه اوج  ــتانی ب ــی سیس ــا آیت اهلل العظم ــل ب مل

خــود رســیده اســت.

پاورقی ها
ســفر  از  ناگفته هایــی  حامــد،  الخفــاف،   _  ]۱[
درمانــی آیــت اهلل سیســتانی و بحــران نجــف، 
ــارات  ــران: انتش ــد، ته ــا مرواری ــه محمدرض ترجم

۱۳۹۱ اطالعــات، 
ــانی،  ــت نامه خراس ــن، سیاس ــور، محس ]۲[ _ کدی

ــر، ۱۳۸۵، ص ۱۹۹ ــران: کوی ته
]۳[ _ همان، ص ۲۲۵

]۴[ _ همان، ص ۳ - ۲۷۲
ــروطیت  ــیع و مش ــادی، تش ــری، عبداله ]۵[ _ حائ
در ایــران و نقــش ایرانیــان مقیــم عــراق، تهــران: 

ــر، ص ۵ امیرکبی

]۶[ _ همان، ص ۳۴۰
]۷[ _ همان، ص ۲ - ۱۱۱

ــن  ــة م ــات اجتماعی ــی، لمح ــوردی، عل ]۸[ _ ال
تاریــخ العــراق الحدیــث، ج ۲، ص ۸۲

]۹[ _ حائری، همان، ص ۶ - ۱۱۵
]۱۰[ _ همان، ص ۱۱۶
]۱۱[ _ کدیور، ص ۲۳۲
]۱۲[ _ همان، ص ۲۷۶

]۱۳[ _ نجفــی قوچانــی، ســید محمــد حســن، 
ــص ۹ -  ــر، ص ــران: امیرکبی ــرق، ته ــیاحت ش س

۵۶۱ ص  و   ۵۲۸
تاریــخ  مــن  فصــول  گرتــرود،  بــل،   _  ]۱۴[
ــروت:  ــاط، بی ــه جعفرالخی ــب، ترجم ــراق القری الع
ــل  ــوری، کام ــز: الجب ــب،۱۹۷۱، ص ۳۷. نی دارالکت
ســلمان، الســید محمــد کاظــم الیــزدی، قــم: 

۶۴۵  -  ۶ ص   ،۱۳۸۵ ذوی القربــی، 
]۱۵[ _ الوردی، ج ۴، ص ۱۳۴

]۱۶[ _ الحسنی، عبدالرزاق، الثورة العراقیة الکبری، 
قم: المحبین، ۱۴۲۶، صص ۳۷۸، ۳۸۰ و ۳۸۳

حــوزه  احیاگــر  تبرائیــان، صفاءالدیــن،   _  ]۱۷[
ــالب  ــناد انق ــز اس ــارات مرک ــران: انتش ــف، ته نج

اســالمی، صــص ۹ - ۱۲۸
]۱۸[ _ نجفی قوچانی، صص ۷ - ۶۰۶

]۱۹[ _ الجبوری، ص ۵ - ۲۸۴
]۲۰[ _ همان، ص ۳ - ۳۰۱

]۲۱[ _ همان، ص ۳۵۳
]۲۲[ _ همان، ص ۳۶۲
]۲۳[ _ همان، ص ۳۶۹
]۲۴[ _ همان، ص ۴۳۷

]۲۵[ _ تبرائیان، ص ۱۴۴
]۲۶[ _ نجفی قوچانی، ص ۶۰۸

]۲۷[ _ الوردی، ج ۵، صص ۶ = ۶۵
]۲۸[ _ صادقــی تهرانــی، محمــد، نگاهــی بــه 
ــش  ــراق و نق ــالمی ۱۹۲۰ ع ــالب اس ــخ انق تاری
ــم: دارالفکــر، ص ۴۵ ــن اســالم، ق علمــاء مجاهدی

]۲۹[ _ همان، ص ۶۹
]۳۰[ _ آل فرعــون، فریــق مزهر، الحقائــق الناصعة 
فــی الثــورة العراقیــه ســنه ۱۹۲۰ و نتائجهــا، بغــداد: 

مطبعــة النجــاح، ۱۹۵۲، ج ۱، ص ۳۸۹
]۳۱[ _ رجبــی، محمدحســن، علمــای مجاهــد، 
تهــران: انتشــارات مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، 

۴۹۳ ۱۳۸۱، ص 
ــت اهلل  ــاس، خاطــرات آی ــزدی، عب ــم ی ]۳۲[ _ خات
ــناد  ــز اس ــارات مرک ــران: انتش ــزدی، ته ــم ی خات

ــالمی، ص ۹۵ ــالب اس انق
عبدالهــادی،  محمــد  النوینــی،  عبــود   _  ]۳۳[
ــی،  ــورخ العرب ــروت: دارالم ــة، بی ــة النجفی الصحاف

۴۰۸ ص   ،۲۰۱۰
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فقه در حوزه نجف؛

تطور روش های پژوهشی در حوزه علمیه نجف

اگـر پژوهشـگری بخواهـد فقه را در چهار سـطح 
تألیـف  و  پژوهـش  و  خـارج  سـطح،  مقدمـات، 
فقهـِی مسـتقل در نجـف از ابتـدای شـکل گیری 
آن تـا بـه امـروز تاریخ نـگاری کنـد، از طرفـی 
طرفـی  از  و  دارد  وجـود  او  بـرای  امـکان  ایـن 
می توانـد  تألیـف  عرصـهٔ  در  مثـاًل  خیـر؛  دیگـر 
بـرای حرکـت فقهی تاریخی بنویسـد و سـطح و 
حـوزهٔ تحـول آن را عرضـه کند؛ چرا کـه تألیفات 
شـیخ طوسـی، محقـق کرکـی، مقـدس اردبیلی، 
عالمـه بحرالعلـوم، عالمه کاشـف الغطاء، صاحب 
حکیـم،  یـزدی،  سـید  انصـاری،  شـیخ  جواهـر، 
خویـی و صـدر در دسـترس او قـرار دارنـد و بـه 
راحتـی یافـت می شـوند، امـا وقتـی می خواهـد 
بـرای تاریـخ درس خـارج، شـروع بـه نـگارش 
سـیر تاریخـی کنـد، از آنجـا کـه بـه همـه آن ها 
دسترسـی نـدارد بـا مشـکل مواجه می شـود؛ زیرا 
بعضـی از درس هـا بدون هیچ سـابقه و یـا اعتماد 
بـر کتابـی بـه  عنوان منبـع، گفتـه شـده اند و بعد 
از آن نیـز در کتابـی ثبـت نشـده اند. بعضـی از 
تقریـرات نوشته شـده نیـز مفقـود گشـته و برخی 
دیگـر مخطـوط باقـی مانده انـد. عالوه بـر اینکه 
طبـق گفتهٔ کسـانی کـه تاریخ فقه را نگاشـته اند، 
اساسـًا نـگارش درس خـارج از زمـان بحرالعلـوم 
آغـاز شـده اسـت. نـگارش ایـن کتاب هـا کـه به 

اصطـالح »تقریـرات« نامیـده می شـوند، بدیـن 
از  اشـخاصی  یـا  و  بـوده کـه شـخص  صـورت 
طـالب، داوطلب نوشـتن سـخنان اسـتاد و آماده 
سـاختن آن بـر اسـاس موازیـن علمی می شـدند. 
امـا ایـن سـنت در قـرون پیشـین رایـج نبـوده و 
ایـن سـد بزرگی بـرای پژوهشـگر در راه پیگیری 
سـیر درس هـای خارج و سـیر تطورات آن اسـت.

اوج خـود می رسـد کـه  بـه  وقتـی  سـختی کار 
پژوهشـگر بخواهـد بـرای دو مرحلـهٔ اول یعنـی 
درس هـای مقدمـات و سـطوح تاریخ نـگاری کند 
کـه جـز اشـاراتی مبهـم نمی توانـد چیـز دیگری 
بیابـد؛ مثـل اینکـه کتاب »نهایه« شـیخ طوسـی 
منبعـی آموزشـی بـوده اسـت و یا کتاب »شـرایع 
اإلسـالم« محقـق حلـی بعدهـا جایگزیـن کتاب 
نهایه شـده بـوده و یا اینکه رسـاله عملیهٔ صاحب 
جواهـر یعنـی »نجـاة العباد« پـس از این ها نقش 

و جایـگاه خـاص خـود را یافته اسـت.
بلـه شـرایع به عنـوان یـک کتـاب فتوایی، شـرح 
لمعـه در سـطح یـک کتـاب اسـتداللی ابتدایی و 
مکاسـب به  عنوان یـک کتاب اسـتداللی عمیق، 
ولـی  داشـته اند  را  خـود  ثابـت  علمـی  جایـگاه 
صحبـت از دوره هـای زمانـی پیش از آن هاسـت؛ 
یعنـی از زمـان شـیخ طوسـی و قرن هـای بعد از 
او کـه مصـادر تاریخی نه مراحـل مختلف دروس 

فقهـی آن زمـان و نـه حتـی فاصلـه و تفـاوت 
میـان درس های مقدماتـی و دروس عالی را ثبت 

کرده انـد.
پـس مـا هیـچ گاه نمی توانیـم در ایـن زمینـه بـه 
نتایـج زیـادی برسـیم، جـز آنکـه بگوییـم فـالن 
عالـم یـا آن دیگـری، کتابـی از شـیخ طوسـی یا 
عالمـه حلـی یـا شـهیدین را نـزد اسـتادی تلمذ 
کرده اسـت، بـدون اینکـه چیز بیشـتری در مورد 
مرحلـه و سـطح درسـی آن بدانیـم. همـهٔ ایـن 
پیگیـری چگونگـی تحصیـل  از  را  مـا  مسـائل، 
)مقدمـات،  آن  سـه گانه  مراحـل  در  حـوزوی 
سـطح، خـارج( در قرن هـای پیشـین )قـرن ۶ تـا 

بازمـی دارد.  )۱۳
ولـی آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه اگـر از 
ایـن مسـئله و مشـکالتش گـذر کنیـم، خواهیـم 
توانسـت سـیر چهـارم از خـط سـیر تطـور فقـه 
یعنـی تألیـف را با توجـه به متون فقهی بسـیاری 
کـه در ایـن زمینـه در دسـت داریم، دنبـال کنیم. 
تألیفـات فقهـی، خود سـبک های مختلفـی دارند: 
کتـب فتوایـی که مـورخ نمی تواند بر اسـاس آن، 
سـطح بحـث فقهـی را تبییـن کند؛ کتبـی که در 
کنـار فتـوا بـه اسـتدالل نیز بـه  صـورت مختصر 
و محـدود می پـردازد؛ شـروح و حواشـی ای کـه 
پژوهشـگر برای یافتـن نتیجه ای، نیاز به بررسـی 

جزئیـات آن هـا دارد؛ و اقسـامی دیگر.
از تألیفـات نیـز مفقـود شـده و برخـی  بخشـی 
دیگـر مخطـوط و بعضـی در دسـت چـاپ اسـت 
بسـیاری  زمـان  این هـا  همـهٔ  پیگیـری  کـه 
می طلبـد و با بررسـی کوتـاه و مختصـر مقاله ای 
دروس  اجمالـی  خطـوط  ترسـیم  صـدد  در  کـه 
حـوزوی اسـت، سـازگار نیسـت. از ایـن رو ایـن 
سـطور بـه مـروری سـریع بـر آثـار چهره هـای 
بـه  البتـه  می کنـد.  اکتفـا  فقـه  عرصـهٔ  سـرآمد 
خاطـر ضیـق مجـال، ناگزیـر شـدیم از ذکـر نام 
ده هـا تـن از فقهـای بـزرگ و تالش هایشـان در 
دو قـرن اخیـر و خصوصـًا در دوران معاصـر کـه 
دوران اوج شـکوفایی نگارش هـای فقهـی بـوده، 
چشـم بپوشـیم و بـه مـروری تاریخـی بـر برخی 
چهره هـای بـزرگ تاریـخ فقـه و نکاتـی کـه در 

نویسنده: مرحوم دکتر محمود 
بستانی؛ ترجمه و تلخیص: سید 

سجاد فتاحی، علیرضا موسوی 
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ایـن میـان وجـود دارد اکتفـا کنیـم.

ــی )م 460 هـ ق(؛ مؤسس  ــیخ طوس ش
ــوزه نجف ح

شـیخ طوسـی بـه  عنـوان پایه گـذار حـوزه علمیه 

نجـف، اولیـن چهـره حـوزوی بـود که بـه عنوان 
یـک فقیـه، تالش هـای بسـیاری در عرصه های 
گوناگـون داشـت. او در دو تألیـف حدیثـی خـود 
یعنی »اسـتبصار« و »تهذیب« نیز از شـم فقیهانه 
خـود بهـره بـرده اسـت؛ آنجا کـه می بینیـم تنها 
بـه نقـل احادیـث اکتفـا نکـرده، بلکـه متعـرض 
مسـئله اجمـال و تعـارض احادیـث نیـز شـده و 
بـه خاطـر قاعـده »الجمـع أولـی مـن الطـرح«، 
بـه جمـع عرفـی و یـا تبرعـی میـان احادیثی که 
در ظاهـر متعارض انـد  پرداختـه اسـت. هـر چنـد 
همیشـه این گونـه تأویل هـا نتیجه بخـش نیسـت 
و گاه بـه جایـی می رسـد کـه چنـدان بـا متـن 
سـازگاری نـدارد. همچنیـن در بسـیاری از موارد 
تعـارض، شـیخ میان دو دسـته از احادیث با حمل 
مطلـق بـر مقیـد، عام بـر خـاص و یـا مجمل بر 
مبیـن و نیـز حمل بر کراهت و اسـتحباب و مانند 
اسـت و در  ایجـاد می کـرده  این هـا، سـازگاری 
نهایـت اگـر هیچ راهی بـرای سـازگاری میان دو 
حدیـث متعـارض نمی یافـت، به یکـی از راه های 
شناخته شـده ترجیـح ماننـد ترجیـح خبر مشـهور 
بـر شـاذ، حمـل بـر تقیـه، طـرح خبـر مخالـف با 
نـص قرآنـی و ماننـد این هـا، یکـی از دو حدیـث 

برمی گزیـد. را 
واضـح اسـت کـه سـبک فقهـی وی بـه عنـوان 
گرایـش عمومـی غالـب فقهـای قدیـم و جدیـد 
قـرار گرفـت. همچنیـن تقـدم او در طـرح چنیـن 
بحث هایـی در کنـار فاصلـه انـدک زمانـی اش تا 
عهـد معصومیـن )علیهـم السـالم( و نیـز انـدک 
بـودن نقـش ابزارهـای اصـول فقهـی در شـیوه 
اسـتنباط او، شـیوه او را نه چنـدان پیچیـده و البته 

می نمایانـد. روشـن 
در کتـاب اصولـی شـیخ طوسـی یعنـی »الُعـّدة« 
ایـن جنبـه بسـاطت بـارز اسـت و همیـن روش 

را در شـاخه های مختلفـی کـه وارد شـده ماننـد 
می بینیـم.  چشـم  بـه  او  حدیثـی  بحث هـای 
همچنیـن در کتـب فتوایـی و فقـه اسـتداللی او 
ایـن  ماننـد »نهایـه«، »مبسـوط« و »خـالف« 
بسـاطت حفظ شـده اسـت؛ در نهایه اسـتدالل ها 
گـذرا و کوتاه، در مبسـوط اندکی گسـترده تر و در 
خـالف مفصل تـر از هـردو کتـاب پیشـین اند. اما 
حتـی در همیـن کتـاب خـالف نیـز اسـتدالل ها 
کـه  به طـوری  سـاده اند؛  و  مختصـر  کمـاکان 
شـیخ در هـر مسـئله اکتفا نمـوده به ارجـاع دادن 
اشـاره وار بـه یـک یـا چنـد دلیـل از ادلـه اصلـی 
مثـل نـص قـرآن، خبـر، اجمـاع و یـا عقـل و یـا 
یـک اصـل ماننـد برائـت، بـدون آنکـه شـرح و 

تفصیلـی چنـدان بـه همـراه آن بیـاورد.
بررسـی  را  شـیخ  فقهـی  اسـلوب  هنگامی کـه 
می کنیـم، بـه نقـش پررنـگ فقـه مقارن،خـواه 
میـان فقهـای شـیعه و خواه میـان فقهای سـایر 
مذاهـب، برمی خوریـم. نقـش فقـه مقـارن و نقل 
فتاوای فقهای شـیعه، نشان دادن نقاط اختالف و 
یا اشـتراک نظر میان فقها در یک مسـئله اسـت. 
فقـه مقـارن ناظر به دیگـر مذاهب فقهـی جهان 
اسـالم، ثمـره و نتیجـه فضای اجتماعی ای اسـت 
که شـیخ در آن می زیسـته و نظیر آن را در سـیره 
فقهـی شـیخ مفیـد و سـید مرتضی و به روشـنی 
در کتـاب ناصریـات و انتصـار نیـز می بینیـم کـه 
دوران تقابـل و برخوردهـای فقهی میـان فقهای 
شـیعه و فقهـای عامـه و نیـز تقابل هـا در میـان 

مذاهـب عامـه بوده اسـت.
فقـه مقـارن نه تنهـا در جنبـه بحـث و اسـتدالل 
فقهـی بلکـه گاهـی خـود به عنـوان گزارشـی از 
شـیوه های فقاهـت فقیهـان، در کتب فقـه مقارن 
ماننـد خـالف شـیخ، نقـش دارد. ایـن دو جنبـه 
پـس از شـیخ راه خـود را میـان فقهای شـیعه باز 
کـرد و بررسـی اقـوال، خصوصـًا فقهـای شـیعه، 
بـه عنصری جدانشـدنی از بسـیاری از بحث های 
فقهـی تبدیـل شـد و بسـیاری از فقهـا در ابتدای 
هـر بحـث، ابتـدا اقـوال متعـدد در مسـئله را ذکر 
کـرده و سـپس متعـرض بحـث و اسـتدالل های 

می شـدند. آن 
بـه هر حال روش شـیخ را در تمـام جنبه های آن، 
می تـوان واضـح، آسـان و سـاده دانسـت. همین 
شـیوه در برخـورد وی بـا اسـانید نیـز بـه چشـم 
می خـورد؛ گویـا بـه خاطـر تالشـی کـه شـیخ بر 
»عـدم طـرح الخبـر مـا أمکـن« داشـته، باعـث 
شـده بـا وجـود آنکه خـود یکی از کسـانی اسـت 

کـه کتابـی در رجـال دارد، در برخورد بـا احادیث 
ضعیف السـند چندان سـخت گیرانه عمـل نکند و 
تـا جایـی کـه می تواند راهـی برای اعتباربخشـی 
بـه چنیـن احادیثـی پیـدا کنـد؛ ماننـد انجبـار به 
عمـل اصحـاب، تصحیـح مـا أجمعـت العصابـة 
علیـه، تصحیح مراسـل برخـی از محدثین و مانند 
این هـا. این شـیوه از تعامـل نیز، الگوی بسـیاری 

از فقهـای بعد از ایشـان شـده اسـت.
 

محقــق کرکــی )م 940 هـ ق( و شــرح 
متــن فقهــی

بـا وفـات شـیخ طوسـی فقه پژوهـی در خـود فرو 
رفـت تـا آنکه در مسـیر جدیـدی به سـوی حله، 
بـالد شـام و ایـران حرکـت کـرد. البتـه شـکی 
نیسـت کـه تعامـل فقهـی بیـن ایـن شـهرها و 
نمی تـوان  را  یکدیگـر  از  آن هـا  تأثیرپذیـری 
انـکار کـرد. ولـی وقتـی بخواهیـم فقـه نجـف را 
تاریخ نـگاری کنیـم حضـور شـخصیت فقهـی در 
بـه دسـت  نجـف را مـالک می دانیـم؛ هرچنـد 
آوردن ایـن نکتـه چندان سـاده نیسـت، چـرا که 
حرکـت علمـی عمومـًا در جایـی خـاص متوقـف 
نمی شـود. بـا توجـه به فاصلـه زمانی میان شـیخ 
طوسـی و نسـل بعـدی فقیهـان در نجف روشـن 
می شـود کـه پـس از گذشـت حدود چهـار قرن و 
یا بیشـتر، نسـل بعـدی فقیهـان در نجـف ظهور 
می کننـد؛ خـواه آنـان کـه به نجـف آمدنـد، مانند 
محقـق کرکـی و معاصـر او ابراهیـم القطیفـی، 
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خـواه کسـانی که سـاکنان نجـف بوده انـد، مانند 
مقـدس اردبیلی؛ و خواه کسـانی که بـرای زیارت 
بـه نجـف آمـده بودنـد، ماننـد صاحـب معالـم و 
صاحـب مـدارک کـه زمانـی نه چنـدان طوالنـی 
در نجـف نـزد مقـدس اردبیلـی درس خوانـده و 
سـپس بازگشـتند. در ایـن میان به خاطـر رعایت 
اختصـار، تنهـا بـه دو تن از ایشـان یعنـی محقق 

کرکـی و مقـدس اردبیلـی می پردازیـم.
محقـق کرکـی کـه صاحـب کتاب هـای فقهـی 
معـروف »جامع المقاصـد«، »الرسـالة الخراجیة« 
و بسـیاری کتاب هـای دیگـر اسـت، بدون شـک 
فقیهـی اسـت کـه ویژگی هـای خـاص خـود را 
دارد و بـا وجـود هیمنـه علمـی قدمـا خصوصـًا 
شـیخ طوسـی کـه رد پـای منهـج فقهـی اش در 
اجتهـاد فقهـای بعـدی دیـده می شـود، می تـوان 
او را در روش فقهـی مسـتقل و غیـر مقلـد نامید. 
بحث هـای  ابتـدای  در  کرکـی  محقـق  هرچنـد 
فقهـی خـود بـه فتـاوای شـیخ می پـردازد، ولـی 
آن را نیـز بایـد بـر اسـاس همان سـنتی دانسـت 
کـه میـراث شـیخ طوسـی و فقـه مقارن اوسـت؛ 
هرچنـد شـیخ طوسـی بـه قدمـای پیـش از خود 
اشـاره می کـرد ولی نسـل بعـدی فقیهـان، به آن 
اسـامی اکتفا نکرده و اسـم شـیخ طوسـی را حتی 
پیـش از اسـم قدما در ابتـدای بحث مقـارن خود 
می آوردنـد. البتـه محقـق کرکی بـه فقیهان پس 
از شـیخ نیز اعتنا داشـته و از ابـن ادریس، محقق 
حلـی، عالمـه حلـی و شـهیدین نیز اسـم می برد.

محقـق کرکی نویسـنده رسـاله معـروف »قاطعة 
اللجـاج فـی تحقیـق حـل الخـراج« اسـت کـه 
در آن از زمین هـا و مسـائل مربـوط بـه خـراج 
»أراضـی مفتوحـه« بحث کرده اسـت. وی بحث 
را بـا اشـاره به فتوای شـیخ طوسـی آغـاز می کند 
و گاهـی تنهـا بـه بیـان ادلـه او اکتفـا می نمایـد 
بـدون آنکـه بـه دلیـل دیگـری تمسـک کنـد؛ 
نکته ای که نشـان از سـلطه علمی شـیخ طوسـی 

و یـا اقـاًل جایـگاه بلنـد او نـزد نویسـنده دارد.
وی همچنیـن بـه عالمـه حلـی کـه مانند شـیخ 
طوسـی شـخصیت فقهی بارزی دارد و نیز شـهید 
کـه اسـتادش بـوده، در مـوارد بسـیاری اسـتناد 
می کنـد؛ هرچنـد حجـم اسـتناد بـه ایـن دو قابل 
مقایسـه بـا جایـگاه شـیخ طوسـی در بحـث وی 
از شـیخ طوسـی،  تأثیرپذیـری  البتـه  و  نیسـت. 
تنهـا در ایـن مسـئله خالصـه نمی شـود، بلکه در 
جنبه هـای دیگـری از روش محقـق کرکـی نیـز 
دیـده می شـود. به  طـور مثـال، تعامل او با سـند. 

ایشـان ذیـل حدیثـی مرسـل چنیـن می گویـد: 
»... و ایـن حدیـث اگرچـه از مراسـیل اسـت امـا 
اصحـاب، آن را تلقی به قبـول کرده اند و مخالفی 
در ایـن مسـئله نمی یابـی و همه بـه مضمون آن 
عمـل نمودنـد. عالمـه نیـز در منتهـی بـه آن در 
بـاب فروعاتـی کـه در ایـن حدیث بدان ها اشـاره 
شـده احتجـاج کـرده اسـت. پـس چنیـن حدیثی 
میـان اصحـاب حجت اسـت چـرا کـه ضعف آن 
بـه این مقـدار از شـهرت مرتفع می شـود....«]۱[ 
و روشـن اسـت کـه چنیـن تعبیـری، متعلـق بـه 
شـیخ طوسـی اسـت. همین برخـورد را بـا خبری 
کـه بـا عمـل اصحـاب و شـهرت منجبـر شـده 

می بینیـم]۲[.
همچنیـن اسـت دیـدگاه او در بـاب خبـر واحد. با 
وجـود آنکـه سـید مرتضی کـه مقدم بر طوسـی، 
و ابـن ادریـس کـه متأخر از اوسـت، در خبر واحد 
بـر خالف شـیخ نظر به عـدم حجیـت دارند، وی 
بـه ماننـد شـیخ قائـل بـه حجیـت اسـت. هرچند 
هـر دو در نهایـت هـر خبـر واحـدی را نپذیرفتـه 
و تنهـا بـه آنچـه همـراه با قرائـن موجـب وثوق 
اسـت اعتمـاد می کننـد؛ چنانکـه خـود بـه ایـن 
مسـئله اشـاره کـرده اسـت: »اخبـار آحـاد بیـن 
محققیـن اصحـاب بـه انضمـام شـواهد و قرائـن 

دال بـر صدقشـان، حجت انـد....«]۳[.
گذشـته از این هـا، او ویژگی هـای متمایـز دیگـری 
نیـز دارد، ماننـد بیـان واضـح و تکیه بـر اصول تنها 
در مـوارد نیـاز. البتـه در اینجـا بایـد بـه ایـن نکتـه 
اشـاره کـرد کـه بحـث از روش فقهـی یـک فقیه، 
لزومـًا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه او پایبنـد بـه یک 
بلکـه  می شـود،  خـود  بحث هـای  تمـام  در  روش 
اشـاره ای به پایبندی اوسـت به یک روش در بسـتر 
و ظرفیـت بحثی که متعرض آن شـده اسـت. برای 
همیـن می بینیـم کرکـی در کتـاب جامـع المقاصد، 
بـه  خـود  فقهـی  پژوهـش  در  را  متفاوتـی  روش 

تناسـب مقتضیـات آن بحـث برمی گزینـد.
جامـع المقاصد شـرح یکـی از کتـب عالمه حلی 
اسـت، همـو کـه پیش تـر گفتیـم در آثـار محقق 
کرکـی، اشـارات بسـیاری بـه نظـرات او شـده و 
بـرای او جایگاهـی پـس از شـیخ طوسـی قائـل 
اسـت. از جملـه کتـب فقهـی »شـرح« کـه بـر 
یکـی از کتـب مهـم فقهی نگاشـته شـده اسـت، 
عالمـه  و  محقـق  زمـان  از  کـه  کتاب هایی انـد 
شـروع و تـا عـروه سـید یـزدی در روزگار معاصر 
نوشـته شـده اند. البتـه شـاید بتـوان باز هم شـیخ 
طوسـی و تهذیبـش را شـرحی بـر متـن فقهـی 

شـیخ مفیـد دانسـت. اقتضـای شـرح بـودن ایـن 
ایـن اسـت کـه محقـق کرکـی در هـر  کتـاب 
مسـئله، بـه مقتضـای آن مسـئله بحـث کـرده 
و گاه شـیوه بحـث در دو مسـئله متفـاوت شـده 
اسـت. هرچنـد شـیوه کلـی فقهـای پیـش و پس 
از او یعنـی نقـل اقـوال در ابتدای بحث و سـپس 
تأییـد یـا رد آن هـا و مانند این هـا، در کتاب جامع 

المقاصـد نیـز دیـده می شـود.
چنانکـه گفتـه شـد، محقـق کرکـی بـه نظـرات 
شـیخ طوسـی اهتمـام زیـادی دارد؛ عـالوه بـر 
شـرح  اقتضـای  بـه  نیـز  کتـاب  ایـن  در  آنکـه 
بودنـش، بـه نظـرات عالمـه نیـز توجـه زیـادی 
می کنـد و نظـرات ایـن دو، حجـم زیـادی از این 
کتـاب را دربرگرفته انـد. هرچنـد این نقـل قول ها 
یک دسـت نیسـت، مثـاًل در شـرح بحـث تـرک 
اذان و اقامـه تعمـداً یا نسـیانا از کتـاب قواعد]۴[، 
بـا وجـود آنکه با سـید مرتضـی هم عقیده اسـت، 
امـا ابتـدا نظـر شـیخ طوسـی متأخـر را کـه با او 
متفاوت اسـت، آورده. تأثر او از شـیخ طوسـی، در 

تأویـل احادیـث نیز مشـهود اسـت]۵[.
او در مقـام نقـل روایـات، در مـوارد بسـیاری بـه 
تعبیـر »للنـص« و یـا به خالصـه چنـد روایت از 
مجموعـه روایـات یـک بـاب اکتفـا می کنـد]۶[. 
البتـه شـارح بـه اقتضـای بحـث، گاه بـه  طـور 
تفصیلـی متعـرض بحث شـده، مانند مناقشـه ای 
کـه بـا اسـتاد خود شـهید ثانـی در بحـث رکنیت 

قیام داشـته اسـت]۷[.
همچنیـن ایـن نکتـه درخـور توجـه اسـت کـه 
شـارح تنهـا بـه بحث هـای فقهـی اکتفـا نکـرده 
و در بسـیاری از مـوارد، به سـاختار ادبـی عبارات 
نویسـنده متـن نیـز می پـردازد؛ نکتـه ای کـه از 

دیگـر وجـوه ممیـزه کتـاب فقهـی اوسـت.

ــی )م 993 هـــ ق( و  ــدس اردبیل مق
ــه ــاط فقیهان احتی
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هرچنـد محقـق کرکـی در نقـل ادلـه بـه مقـدار 
اردبیلـی  مقـدس  امـا  می کـرد،  اکتفـا  ضـرورت 
در گزیده گویـی گـوی سـبقت را از او نیـز ربـوده 
اصـل  بـه  اشـاره ای  بـه  به گونـه ای کـه  اسـت؛ 
وجـود آیـه یا روایـت یا اجماعـی اکتفـا می کند و 
مثـاًل در بحـث وجوب وضـو برای نمـاز و طواف 
واجـب، بـه همیـن اکتفـا می کنـد کـه دلیلـش 
کتاب و سـنت و اجماع اسـت و اشـاره ای به متن 
آیـه یا روایـت نیز نمی کنـد]۸[. ایـن گزیده گویی 
در نقدهایـی کـه بـه اقـوال دیگـر فقیهـان دارد 
نیـز دیـده می شـود و در همـان بحـث نیـز برای 
نقـد یـا رد قـول مخالـف، به اشـاره بـه صحیح و 
صریـح بـودن حدیـث، بـه ایـن نکته که مسـتند 
بـه روایتـی عامی و مجمل اسـت، اکتفـا می کند. 
از سـوی دیگـر بـر خـالف محقـق کرکـی کـه 
چنـدان اعتنایـی بـه ارزش گذاری اسـانید احادیث 
نداشـت، مقـدس اردبیلـی بـا دقـت و بـر اسـاس 
ماننـد  و  حسـن  معتبـر،  صحیـح،  اصطالحـات 
این هـا، دسـت بـه ارزش گـذاری احادیـث می زند 
و در پذیـرش برخـی از احادیـث مرسـل ماننـد 
مراسـیل ابـن ابـی عمیـر که نـزد بیشـتر فقیهان 
پذیرفتـه شـده اسـت نیـز تردیـد دارد]۹[. همیـن 
رفتـار در برخـورد بـا احادیثـی کـه ضعفشـان بـا 
شـهرت فتوایـی و عمـل اصحـاب منجبـر شـده 
نیـز دیـده می شـود]۱۰[. همین دقـت در برخورد 
بـا اسـانید احادیـث، باعـث شـده که در مـواردی 
برخـالف رویه خود بحـث را تفصیلی تـر پیگیری 

کنـد تـا اعتبار یـک سـند را بیازمایـد]۱۱[.
بـه  اعتنـا  و  موجزنویسـی  ویژگـی  دو  کنـار  در 
اسـانید، میـل به احتیـاط و درنـگ در حکم دادن 
دانسـت؛  وی  بـارز  ویژگی هـای  از  بایـد  نیـز  را 
مسـئله ای که شـاید بـا توجه به آنچـه از روحیات 
معنـوی او و تقـوی و کراماتـش نقـل شـدهو بـه 
همیـن خاطـر مقـدس لقـب گرفتـه اسـت نیـز 
تناسـب زیـادی دارد. از همیـن روسـت کـه بـا 
وجـود نقـادی احادیث، در هنـگام حکم دادن، گاه 
بـر اسـاس مضمـون خبـری کـه آن را نپذیرفتـه 
نیـز حکـم بـه احتیـاط می کنـد و یـا اگـر احتیاط 
در جانـب دیگـر باشـد، خبـری که مـورد وثوقش 
باشـد را نیـز کنـار می گـذارد]۱۲[. ایـن رعایـت 
جانـب احتیـاط، در فهـم نصـوص نیـز نمـود پیدا 
می کنـد و در بسـیاری مـوارد، بـه تشـکیک در 

فهـم خـود اشـاره می کنـد]۱۳[.

البته ویژگی های گفته شـده، همیشـگی نیسـت و 

گاهـی نیـز به گونـه ای دیگـر عمـل می کنـد و به 
 طـور مثـال بـه روایتی مرسـل از ابـن بکیر عمل 
اتفـاق  قبولـش  بـر  می کنـد چـرا کـه اصحـاب 
کرده انـد]۱۴[. هرچنـد از انصـاف نبایـد گذشـت 
کـه در ایـن موارد نیـز نکته ای خاص باعث شـده 
از شـیوه کلـی خود دسـت بـردارد، مثـاًل در بحث 
تداخـل بعضـی از غسـل های واجـب و پـس از 
آنکـه تمام روایـات باب را غیر صحیحـه می داند، 
بـه قرینـه کثرت، شـهرت و عمل اصحـاب آن ها 
را می پذیـرد. این شـیوه میـان اغلـب فقهایی که 
در بررسـی اسـانید سـخت گیرانه عمـل می کننـد 
نمـود و سـابقه دارد، چرا که هرچنـد عدم صحت 
سـند مانـع از احـراز صـدور حدیث از ایـن جهت 
می شـود، قرائـن بیرونـی در مـوارد بسـیاری بـه 
یـاری فقیـه آمـده و صـدور حدیـث را بـرای او 

قابـل قبـول می کند.

ــوم )م 1212  ــر العل ــدی بح ــید مه س
هـــ ق( و تقریــرات فقهــی

کـه  اسـت  فقیهـی  العلـوم  بحـر  مهـدی  سـید 
اردبیلـی شـخصیتی  هرچنـد بـه ماننـد مقـدس 
عرفانـی داشـته و مکاشـفات و کرامـات بسـیاری 
متمایـزی  فقهـی  روش  امـا  شـده،  نقـل  او  از 
داشـته کـه می تـوان او و معاصـرش یعنی شـیخ 
جعفـر کاشـف الغطـاء را نقطه شـروع دوره سـوم 
فقهـاء دانسـت که تـا دوره فقهای معاصـر امتداد 

داشـته اسـت. دوره نخسـت را باید شـیخ طوسی 
را می تـوان در  و دوره دوم  دانسـت  تابعانـش  و 
شـخصیت فقهایـی مانند محقـق کرکی و مقدس 

یافت. اردبیلـی 
یکـی از مهم تریـن نـکات در زندگـی ایـن فقیه، 
تحولـی اسـت کـه در عالی تریـن سـطح دروس 
حـوزوی یعنـی درس خـارج ایجاد شـد و در دوره 
او تقریرنویسـی در درس هـای خارج شـروع شـد 
و تـا زمـان معاصـر نیـز ایـن سـنت باقـی مانـده 

ست. ا
اردبیلـی، در  بـا مقـدس  مهم تریـن تفـاوت وی 
اوسـت؛  فقهـی  پردامنـه  و  بحث هـای طوالنـی 
هرقـدر مقـدس اردبیلـی بـه کوتاه نویسـی اصرار 
داشـت، سـید بحـر العلـوم مباحـث را گسـترده و 
تفصیلـی مطـرح می کـرده اسـت. مثـاًل در بحث 
را  فقهـی  بحـث  جنبه هـای  تمـام  قلیـل،  آب 
یک به یـک و بـه تفصیـل مطـرح کـرده اسـت. 
وی پـس از طـرح اصـل مسـئله، تمـام ادعاهای 
اجمـاع یـا عـدم خـالف را ذکـر کـرده اسـت و 
و داللـت  ذکـر  تفصیـل  بـه  را  روایـات  سـپس 
و سـند هـر یـک را بحـث کـرده و حـال راویـان 
آن هـا را بررسـی نمـوده اسـت. پـس از آن نیـز 
کـه  ابـواب طهـارت  دیگـر  روایـات  از  انبوهـی 
گوشـه و اشـاره ای بـه مسـئله داشـته اند را نقـل 
کـرده اسـت. در ایـن میـان بـه تفصیـل، بحـث 
اصولـی منطـوق و مفهـوم را ذکـر کـرده و اقوال 
و آراء اصولیـان را ذکـر نمـوده اسـت. پس از ذکر 
روایـات نیـز ادلـه قائلیـن بـه »عدم نجاسـت آب 
قلیـل بـه مجـرد مالقـات« را ذکـر کـرده و هـر 
کـدام را جـدا و بـه تفصیل نقـد کرده اسـت. این 
بحـث طوالنـی چیـزی در حـدود ۱۵۰ صفحـه 
دربرگرفتـه  را  کتـاب  ایـن  نسـخه چاپ شـده  از 

اسـت]۱۵[.
تمـام  در  هرچنـد  گسـترده  بحـث  شـیوه  ایـن 
سـایر  ولـی  نشـده،  تکـرار  وی  کتـاب  مباحـث 
مباحـث نیـز به  صورت کلـی طوالنـی و تفصیلی 
اسـت، در حالـی که سـیره عمـوم فقیهـان چنین 
بـوده کـه یـک مسـئله حداکثـر در چنـد صفحـه 
معـدود طـرح و بـه نتیجه برسـد، نه اینکـه چنین 
گسـترده باشـد. چنانکـه گاهـی در یـک بحـث 
بـرای ذکـر اقـوال بـه نـام بیـش از پنجـاه کتاب 
فقهـی اشـاره می کند یـا ده ها روایـت را در بحث 

خـود ذکـر می کنـد.
از سـوی دیگـر الزم اسـت بـه شـیوه برخـورد 
فقهـی او بـا نصـوص از جهـت تبییـن، جمع بین 
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متعارضیـن و نیـز بررسـی اسـانید، بپردازیـم. در 
مـورد تبییـن نصـوص، می تـوان بـه بحث نسـبتًا 
گسـترده او در بـاب معنـی مـس و اختالفـی کـه 
میـان فقهـا در مـورد دایـره صـدق آن در بحـث 
جـواز مـس کتـاب بـرای شـخص محدث بـوده، 
اشـاره کـرد. چرا که عـده ای قائل بـه انحصار آن 
در معنـای لمس با کف دسـت بودنـد ولی عده ای 
دیگـر بـه تمـاس بـا مطلـق پوسـت بدن انسـان 
اعتقـاد داشـتند. سـید بحرالعلـوم پـس از شـاهد 
آوردن فتاوایـی در دیگـر ابواب فقهی که تناسـب 
بـا کاربـرد ایـن واژه در معنـای موسـع ترش دارد، 
بـه ایـن نکته اشـاره می کنـد که کثرت اسـتعمال 
در معنـای اول، موجـب اختصاص آن نمی شـود و 
سـپس به مناقشـه با فهمـی که برخـی از عبارت 
قامـوس داشـته اند برمی خیـزد و با نقل شـواهدی 
از کتـاب و احادیـث و عبـارات فقها، بـه تأیید این 

معنـای شـامل تر می پـردازد]۱۶[.
ایـن نمونه هرچنـد یکـی از موجزترین بحث های 
وی در تبییـن معنـای یـک روایـت بـود، امـا بـه 
خوبـی شـیوه او در بـه دسـت آوردن معنـی متن 
بـا تکیه بـر معانـی لغت نامه ای، عرفی، شـرعی و 

فقهـی را نشـان می دهد.
در هنـگام تعـارض روایـات و یـا اقوال نیز شـیوه 
خـود را دارد و مثـاًل میـان دو دسـته از روایات در 
بـاب روز جمعـه کـه در یکـی بـر غسـل جمعـه 
پیـش از ظهـر تأکیـد شـده و در دسـته دیگـر بر 
اسـتحباب خـروج در صبـح زود بـه سـوی نمـاز 
جمعـه، وی اسـتحباب تأخیـر غسـل را مختـص 
بـه کسـی می دانـد کـه نمی توانـد صبـح زود بـه 
سـوی نمـاز جمعـه روانـه شـود و بدیـن صـورت 
میـان ایـن دو دسـته از احادیـث جمـع می کنـد. 
همچنیـن گاهـی در برخورد با احادیـث متعارض، 
دسـت بـه ترجیـح زده و مثاًل در بحـث جواز قضا 
کـردن غسـل جمعـه، روایـت مخالـف را شـاذ و 
مخالـف اخبار مسـتفیضه و اجماع دانسـته اسـت، 
امـا در عیـن حال به صـرف شـذوذ و ترجیح پیرو 
آن اکتفـا نکـرده و احتمـال می دهـد شـاید مـراد 
در ایـن روایـت نفی جـواز قضا بـدون محدودیت 
زمانـی بـوده و یـا اینکـه ایـن روایـت تقیـه بوده 
اسـت]۱۷[. و نکتـه اصلـی نیـز در همین جاسـت؛ 
هرچنـد غالب فقهـا در هنگام تعـارض، به ترجیح 
می گذارنـد،  کنـار  را  شـاذ  حدیـث  و  آورده  رو 
امـا سـید بحرالعلـوم گویـا بـه دنبـال مؤیدهـای 
بیشـتری بـرای کنار گذاشـتن یک حدیث اسـت 

و بـه صـرف یـک دلیـل اکتفـا نمی کند.

برخـورد او بـا اسـانید نیـز هرچند به سـختگیری 
مقـدس اردبیلـی نیسـت، امـا بـا اعتنـای نسـبتًا 
زیـادی همراه اسـت؛ نکتـه ای که باعث می شـود 
مقـدس  سـختگیری  بـرای  وسـطی  حـد  را  او 
اردبیلـی و برخـورد سـهل محقق کرکی دانسـت.

شــیخ جعفــر کاشــف الغطــاء )م 1228 
هـــ ق( و تفریعــات فقهی

شـیخ جعفر کاشـف الغطاء در کنار نقش پررنگش 
در اداره و رهبـری علمـی حـوزه علمیـه در زمان 
خـود، بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن فقیهـان 
شـیعه در تمـام دوران هـا شـناخته می شـود، تـا 
جایـی کـه او را به خاطر نوشـتن کتـاب معروفش 
»کشـف الغطاء عن مبهمـات الشـریعة الغراء« به 
کاشـف الغطـاء ملقـب کردنـد. البتـه از آنجـا کـه 
وجهـه غالـب در ایـن کتـاب، فتوایـی اسـت، در 
بررسـی مبانی او به آنچه در شـرح قواعد نوشـته 

نیـز مراجعه شـده اسـت.
فقهـی  آثـار  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
او، تفریعـات بسـیار و گسـترده در عیـن موجـز 
میـان  در  همچنیـن  اسـت.  روشن نویسـی  و 
یـا  و  بحث هـای کالمـی  بـه  گاه  بحث هایـش، 
اخالقـی پرداختـه اسـت. مثـاًل در مقدمـه کتـاب 
کشـف الغطـاء، هم به مسـائل کالمـی و اخالقی 
پرداختـه شـده اسـت]۱۸[، هـم مسـائل اصولـی 
زیـادی به صورتی موجز مورد اشـاره قـرار گرفته 
اسـت]۱۹[. همچنیـن در همین مقدمه اسـت که 
او بـه ماننـد مقـدس اردبیلی، بر سـخت گیری در 
بررسـی و ارزش گـذاری اعتبـار احادیـث تأکیـد 
می کنـد و ایـن نکتـه را بـه برخـورد بـا دعـاوی 
اجمـاع نیـز سـریان می دهـد؛ هرچنـد در عمـل، 

اجمـاع را بـه ضمیمه سـنت در اجتهـاد خود مورد 
اسـتناد قـرار می دهـد.

از دیگـر ویژگی هـای آثـار او، درج و یـا اشـاره 
بـه ادلـه اصلـی در ضمن عبارات اسـت؛ درسـت 
ماننـد آنچـه از فقهـای دوره اول دیـده می شـد 
بـر  آگاه  را شـخصی  گویـا مخاطـب خـود  کـه 
اقـوال فـرض می کردنـد  روایـات و اجماع هـا و 
و چنیـن می شـد کـه بـا اشـاراتی گـذرا و موجـز، 
ایـن ادلـه را در متن فقهـی خـود می آورده اند. به 
 طـور مثـال، ایـن عبـارت از کتاب شـرح قواعد او 
کـه کتاب فقه اسـتداللی اسـت: »لظاهـر الکتاب 
والسـّنة واإلجماعـات المنقولـة علی وجـه العموم. 
فمـا ورد مـن األخبار فـی جواز بیـع المخلوط من 
المیتـة و المذکـی علی المسـتحّل محمـول علی 
التقیـة«]۲۰[، ایـن شـیوه در سراسـر دو کتـاب او 
تکـرار شـده اسـت]۲۱[؛ برخـالف روش فقهایی 
ماننـد سـید بحـر العلـوم کـه پیش تـر بـه شـیوه 

فقهی شـان اشـاره شـد.

ــر )م 1266 هـــ ق( و  ــب جواه صاح
ــی ــد فقه ــج جدی منه

شـیخ محمدحسـن نجفـی کـه بـه نـام صاحـب 
جواهـر شـناخته می شـود را می توان شـروع کننده 
کتـاب  کـه  دانسـت  شـیعه  فقـه  چهـارم  دوره 
جواهـرش بـه عنـوان مهم تریـن کتـاب تاریـخ 
فقـه شـیعه مطرح اسـت، کتابـی که مـورد توجه 
و مراجعـه بسـیار زیـاد فقیهـان قرار گرفته اسـت 
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تـا جایی کـه چندین مؤسسـه در این سـال ها، به 
شـده اند. مشـغول  آن  بـرای  فهرست نویسـی 

تمـام  دارد:  بسـیاری  ویژگی هـای  کتـاب  ایـن 
ابواب فقه را دربرگرفته، شـیوه و روش آن بسـیار 
منضبـط اسـت، مباحـث آن عمیـق اسـت و در 
عیـن حـال دچار تطویل نشـده، بلکه عبـارات آن 
واضـح و بلیغانـه اسـت و بیـش از انـدازه اصـول 
فقـه را در بحث هـای خـود دخالـت نـداده اسـت.

شـیوه بحـث فقهـی در جواهـر را می شـود چنین 
اجمـاع  مسـئله،  طـرح  از  پـس  کـرد:  خالصـه 
منقـول یا محصل و شـهرت، با اشـاره به اسـامی 
و کتـب، مطـرح می شـود و بـرای هر قـول دلیلی 
روایـات  عمومـًا  می شـود.  جسـت وجو  روایـی 
زیـادی برای هرکـدام آورده می شـود و در نهایت 
بـه صورتـی نـه مفصل و نـه موجز، اقـوال با ادله 
مختلـف محـک زده می شـود. به طـور مثـال در 
بحـث جواز یـا عدم جـواز پوشـیدن لبـاس حریر 
بـرای زن محـرم، پـس از نقـل اسـامی قائـالن 
بـه جـواز و ذکـر روایاتـی کـه بدان هـا اسـتناد 
کرده انـد، و نیـز نقـل قـول محقق حلی کـه قائل 
بـه احتیـاط شـده اسـت، خود وارد مناقشـه شـده 
و بـا جمعـی دیگر میـان اخبـار، قائل بـه تفصیل 

می شـود]۲۲[.
نگاهـی بـه اسـتدالل های فقهـی او، بـه خوبـی 
نشـان از خصلتـی که پیش تـر گفته شـد، دارد. در 
یـک بحـث بیـش از حد رو بـه تطویل نمـی آورد، 
بلکـه به ادلـه اصلی و ثانوی اشـاره و بـه صورتی 
نـه مفصـل و نه گـذرا، اشـاره می کنـد، هرچند در 
هنـگام نقـل روایـات کمی پـا را فراتر گذاشـته و 
عمومـًا روایـات زیـادی را نقـل می کنـد کـه گاه 
در بحـث نیـازی بـه آن هـا نیسـت. البتـه در ایـن 
مسـئله نیـز کتـاب بـه تطویـل مـالل آور دچـار 
نمی شـود و همیـن نکتـه در کنـار متانـت علمـی 
و اتقـان کتـاب، باعـث شـده کـه کتـاب او چنین 

مـورد اقبـال واقع شـود.

ــاری )م 1281 هـــ ق( و  انص ــیخ  ش
ــول ــش اص ــایه دان ــوآوری در س ن

را  انصـاری  شـیخ  علمـی  سـیطره  و  شـهرت 
نه تنهـا در زمـان خـود، کـه در دوره هـای بعـدی 
نیـز می تـوان یافـت. دو کتـاب معـروف او یعنـی 
مکاسـب و رسـائل، کتـب درسـی رسـمی حوزه ها 
در فقـه و اصـول شـده اند و نوآوری هـای بسـیار 
او در فقـه و اصـول را در برگرفته انـد. هرچنـد در 
ایـن نوشـتار تنهـا بـه جنبـه فقاهـت او پرداختـه 

می شـود. از مهم تریـن ویژگی هـای شـیخ انصاری 
تفصیـالت بسـیار او در نقـل و نقـض آراء دیگـر 
فقهـا، بررسـی فـروع مختلـف یـک مسـئله و نیـز 
فقهـی  مباحـث  در  فقـه  اصـول  پررنـگ  نقـش 
اوسـت؛ خصوصـًا بـا توجـه بـه جایگاهـی کـه در 
دانـش اصـول دارد، مبانـی بسـیار و اصطالحـات 
چنـدی ماننـد »حکومـت و ورود« را بـه اصـول 

شـیعه اضافـه کـرده اسـت.
فقهـی  بحـث  از چنـد  بـه گوشـه هایی  نگاهـی 
او، تـا حـدودی نشـانگر شـیوه فقاهـت او خواهد 
و  نقاشـی  حلیـت  و  حرمـت  از  بحـث  در  بـود. 
مجسمه سـازی، ابتـدا بـه این نکته اشـاره می کند 
کـه سـاختن مجسـمه  آنچـه روح دارد، بـدون 
اختالفـی میـان نصـوص و فقهـا، حـرام اسـت. 
ولـی در مـورد آنچـه تصویر و بدون حجم اسـت، 
اختـالف اسـت و پـس از نـام بـردن از قائلین به 
حرمـت، روایـات مؤیـد آن هـا را نقـل می کند که 
مطلق انـد، هرچنـد برخـی آن هـا را بـه مجسـمه 
بـودن تخصیـص داده انـد، ولـی شـیخ بـا دقتـی 
درخـور توجـه می گویـد کـه چنیـن تخصیصـی 
چنـدان پذیرفتـه نیسـت. زیـرا در برخـی از ایـن 
روایـات کـه سـخن از مـاه و خورشـید بـه میـان 
آمده، روشـن اسـت کـه مـراد صرفـًا تصویرگری 
اسـت، نـه لزومـًا مجسمه سـازی. همچنیـن ایـن 
تخصیـص بـا حکمتـی کـه بـرای ایـن حرمـت 
نقـل شـده سـازگار نیسـت. سـپس خـود تفصیل 
دیگـری برای حرمـت و حلیـت برمی گزیند و آن 
اختصـاص حکـم حرمـت بـه ذوات ارواح اسـت؛ 
خـواه نقـش باشـد، خـواه مجسـمه. شـیخ بدیـن 
صـورت بـه نقـد دو فتـوای پیشـین با بررسـی و 

وارده می پـردازد]۲۳[. روایـات  تفسـیر 
صـور  نگهـداری  بـه  کـه  بعـدی  بحـث  امـا 
اختصـاص دارد، تفصیالت بسـیار بیشـتری دارد؛ 
از کتـب و علمـای قائل بـه حرمـت مانند محقق 
کرکـی و مقـدس اردبیلـی و نیـز علمـای قائـل 
بـه حلیـت ماننـد شـیخ مفید و شـیخ طوسـی نام 

بـرده و روایـات مـورد اسـتناد آن ها را بـه تفصیل 
ذکـر و بـه نقـد برداشـت های آنـان می پـردازد. 
از سـوی دیگـر روایـات مشـیر بـه جـواز را آورده 
و بحثـی طوالنـی در حـل ایـن تعـارض مطـرح 

می کنـد]۲۴[.
طـرح  بـا  را  بحثـی  شـیخ  گاهـی  همچنیـن 
آن هـا  تأییـد  و  تضعیـف  و  مختلـف  احتمـاالت 
بیشـتری  تفصیـل  تـازه،  فروعـی  تفریـع  نیـز  و 
در  مثـال  بـه  طـور  کـه  مسـئله ای  می بخشـد؛ 
بحـث جـواز یـا عـدم جـواز تملـک پـول و مانند 
ریختـه می شـود،  در مجلـس عروسـی  کـه  آن 
بـه طـور مشـهود دیـده می شـود و پـس از نقـل 
وجوهـی کـه قائالن به تملـک گفته انـد، آن ها را 
یک به یـک نقـد می کنـد و سـپس فـروع دیگری 
ماننـد جـواز رجـوع مالـک در فـرض تملیـک را 
مطـرح و بررسـی می کنـد]۲۵[. ایـن شـیوه طرح 
و بررسـی مسـائل فقهـی، هم نشـان از تسـلط و 
خبرگـی گوینـده بـر فـروع و ادله مختلـف فقهی 
دارد و هـم بـرای خواننده کتـاب، درس و تمرین 

خوبـی بـرای فـن فقاهـت اسـت.

ــزدی )م 1337  ــم ی ــید محمدکاظ س
هـــ ق( و فقــه فتوایــی

را  بعـدی  فقهـای  بـر  یـزدی  زیـاد سـید  تأثیـر 
می تـوان در نقـش کتـاب بسـیار معروفـش یعنی 
»العـروة الوثقـی« دیـد کـه متـن فتوایـی فقهای 
کتاب هـای  تمـام  تقریبـًا  و  شـد  خـود  بعـدی 

فتوایـی پیشـین را منسـوخ کـرد.
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بحث هـای اسـتداللی او شـیوه خـاص خـودش را 
دارد؛ بحـث با ذکـر فتاوای او به  صـورت پی درپی 
شـروع شـده و اسـتدالل ها در میـان و یـا پس از 
آن هـا مطـرح می شـوند و مسـائل نیـز تقسـیم و 
شـماره بندی می شـوند تـا یافتـن آن هـا راحت تـر 
باشـد. در هنـگام بحـث و اسـتدالل نیز بسـته به 
مـوارد مختلـف، اسـتدالل ها و نیـز ذکـر روایـات، 
گاه مختصر، گاه متوسـط و گاه مفصل می شـود و 
البتـه مثل سـنت رایـج دیگر فقهـا، از ذکـر اقوال 

پیشـینیان و نقـد آن هـا غافل نمی شـود.
در تعامـل بـا سـند احادیـث نیـز می تـوان وی را 
میانـه روی دانسـت کـه ماننـد بسـیاری دیگـر از 
فقهـا، حدیـث ضعیـف ولـی منجبـر را می پذیرد. 
تعابیـر  فتوایـی اش،  ادبیـات  در  همچنیـن 
»احتیـاط« و »توقـف« زیاد به چشـم می خورد و 
شـیوه اسـتدالل و فقاهت او در کل، رنگ و بوی 
خـاص او را دارد و بـا دیگـر فقهـا متمایـز اسـت.

بـه عنـوان نمونـه ای از بحث هـای او می توان به 
بحـث او در بـاب زنـی کـه همسـرش گـم شـده 
و از او خبـری نیسـت اشـاره کـرد. فتـوای او بـر 
ایـن اسـت کـه بر ایـن زن الزم اسـت صبـر کند 
تـا شـوهرش پیدا شـود مگـر آنکـه بـا قرائنی بر 
مـوت او اطـالع پیـدا کنـد کـه در ایـن صـورت 
بر اسـاس برخـی روایـات می توانـد ازدواج مجدد 
کنـد و اال بـه  مقتضای اسـتصحاب، بایـد بر زنده 
بـودن شـوهر حکـم کـرده و حـق ازدواج نـدارد. 
البتـه برخـی روایـات تصریـح دارنـد کـه چنانچه 
چهـار سـال گذشـت، امـرش بـه حاکـم واگـذار 
می شـود کـه او را طـالق دهـد یـا امـر بـه عـّده 
کنـد. تا ایـن مقدار محـل اتفاق اسـت و اختالف 
فقها در چند مسـئله متفرع بر این مسـئله اسـت، 
ماننـد اینکـه بعـد از ایـن مـدت، آیـا بایـد طالق 
هـم خوانـده شـود یـا امـر حاکـم بـه عـده کافی 
اسـت و یـا اینکه چـه عـده ای بر او واجب اسـت 

و ماننـد این هـا]۲۶[.
سـید بدین صورت مسـئله و موارد اتفـاق و اختالف 
آن و اشـاره ای بسـیار مختصـر بـه دلیـل هـر یـک 
را ذکـر می کنـد و پـس از ایـن گـزارش اجمالـی، 
به بررسـی تفصیلی مسـئله و روایـات متعارض وارد 
شـده در آن می پـردازد و بـا حمـل مطلق بـر مقید و 
مجمـل بـر مفصل و نیز نقـادی موجز اعتبـار آن ها، 

بحـث را پـی می گیرد.
خالصـه سـخن آنکـه شـیوه فقاهـت او مبتنی بر 
جمـع میـان نقـل فتـاوا و اسـتدالل ها بـه شـیوه 
خـاص خود اوسـت کـه در کنـار اشـارات اجمالی 

و مختصـرش بـه اعتبارسـنجی احادیـث و طـرق 
جبـران ضعـف آن هـا بـه مثـل تلقـی به قبـول و 
یـا تصحیحـات عامه، و نیز شـیوه برخـورد خاص 
او بـا متـن و اسـتظهارهای او کـه گاه بـه احتیاط 
منجـر می شـود]۲۷[، در کنـار توقف هـای او در 
هنـگام نتیجه گیـری در یـک بحث، شـیوه خاص 

فقاهـت مختـص بـه او را شـکل می دهـد.

ســید محســن حکیــم )م 1390 هـ ق( و 
ــی ــای فقه ــد بحث ه رش

کتـاب »مستمسـک العـروة الوثقـی« را می تـوان 
نقطـه عطـف تطـور بحث هـای فقهی اسـتداللی 
و عمیـق بعدی دانسـت که ویژگی های بسـیاری 
دارد. متـن و لغـت ایـن کتـاب فاخـر، روشـن و 
البتـه عالمانـه اسـت. بحث هـای فقهـی مرتـب 
و بـا تنسـیق و خالـی از اطالـه اسـت. مهم تریـن 
تعـرض  از  و  دربرگرفتـه  را  فقهـی  بحث هـای 
اعتمـادش  اجتنـاب کـرده و  نـادر  بـه فروعـات 
بـر مسـائل اصولـی، کـه تـا زمـان او پیشـرفت 
بلـوغ  و  رشـد  بـه  و  کـرده  مالحظـه ای  قابـل 
بـه  و  معتـدل  بسـیار  بودنـد،  رسـیده  درخـوری 
مقـدار نیـاز اسـت. همچنین اسـت برخـوردش با 
ارزش گـذاری احادیـث و ماننـد بسـیاری از فقها، 
عمـل بـه احادیث ضعیفـی که منجبر به شـهرت 
و یـا تصحیحـات عامه شـده اند، نقـش زیادی در 

دارد. او  بحث هـای 
به عنـوان نمونـه ای از بحث هـای او می تـوان بـه 
بحـث او دربـاره حکـم آبـی کـه در رفـع حـدث 
اکبـر بـه کار رفتـه اشـاره کـرد. در ابتـدای بحث 

بـه شـهرت میـان فقهـا و نیـز مخالفانـی ماننـد 
صدوقیـن اشـاره کـرده، بـه نقـادی روایتـی کـه 
مسـتند بحـث قـرار گرفته و بحـث دربـاره اعتبار 
باشـتماله  السـند  فـی  »والطعـن  می پـردازد:  آن 
علـی أحمد بـن هـالل العبرتائـی، الـذی رجععن 
التشـیع إلـی نصـب _ کمـا عـن سـعد بـن عبـد 
اهلل األشـعری _ والملعـون المذمـوم _ کمـا عن 
الکشـی _ والغالـی المتهـم فـی دینـه _ کما عن 
الفهرسـت _ والـذی ال یعمل بمـا یختص بروایته 
_ کمـا عـن التهذیـب _ وروایتـه غیـر مقبولـة_ 
کمـا عـن الخالصـة _ )مدفـوع(: بـأن اعتمـاد 
المشـایخ الثالثـة و غیرهـم علی روایتـه کاف فی 
جبـر ضعفـه وال سـیما بمالحظة أن الـراوی عنه 
بواسـطة الحسـن ابـن علـی سـعد بـن عبـد اهلل، 

وهـو أحـد الطاعنین علیـه.«]۲۸[
همیـن عبـارت بـه روشـنی ویژگی هـای ادبیـات 
نشـان  را  روشـنش  بیـان  و  او  کتـاب  عالمانـه 
می دهـد. همچنیـن از شـیوه تعامـل او بـا وجـوه 
توثیـق و تضعیـف و دیگـر مسـائل مربـوط بـه 

اعتبارسـنجی یـک حدیـث نشـان دارد.
در بحث هـای فقهـی او رد پـای اسـتدالل های 
تعرض هـای  و  می شـود  دیـده  کمتـر  اصولـی 
گاه بـه گاه او بـه ایـن مسـائل، موجـز و خالصـه 
خـالف،  فقـه  بحـث  در  همچنیـن  اسـت]۲۹[. 
چنـدان بـه اخـذ و رد اقـوال مشـغول نمی شـود 
و بـرای نقـض و ابـرام، حـد میانـه را برمی گزیند. 
بـه  طور مثـال در بحث از نجاسـت خمـر، از آنجا 
کـه صاحـب عـروه قائل به نجاسـت اسـت، پس 
از نقـل روایـات معـارض، ابتـدا مقتضـای جمـع 
عرفـی را حمـل روایـات نجاسـت بـر اسـتحباب 
آب کشـیدن می دانـد و بـا فـرض عـدم صحـت 
بـه  روایـات  ایـن  ترجیـح  بـه  جمعـی،  چنیـن 
خاطـر مخالفـت بـا عامـه و اشـکال ایـن ترجیح 
و پاسـخ بـه آن می پـردازد و در مقابـل نیـز بـه 
اشـکال مخالفـت ایـن روایـات بـا ظاهـر کتـاب 
و یـا شـهرت فتوایـی اصحـاب و پاسـخ بـه آن 
پرداختـه، بـا ذکـر چنـد روایـت دیگر که بـه این 
تعـارض اشـاره دارنـد، آن هـا را حاکـم دانسـته و 
در نهایـت روایـات دال بـر نجاسـت را ترجیـح 
می دهـد]۳۰[. البتـه تفصیـل چنین بحثـی را باید 
مـوردی دانسـت و وی عمومـًا در بحث های خود 

اینچنیـن بـه درازا بـه مناقشـه برنمی خیـزد.

ــی )م 1413 هـ  ــم خوئ ــید ابوالقاس س
ق( و پررنــگ شــدن نقــش اصــول
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آیـت اهلل خوئـی از بارزتریـن چهره هـای اصول و 
فقـه در تاریـخ علمای شـیعه اسـت کـه برخالف 
سـید محسـن حکیم، اصول نقش بسـیار پررنگی 
در فقـه او دارد. هرچنـد نبایـد از یـاد بـرد که وی 
در اصـول و مقـام نظریه پـردازی اصولـی، بسـیار 
بیشـتر از آنچـه در فقهـش دیده می شـود مباحث 
نتیجـه  ایـن  البتـه  و  داده  گسـترش  را  اصولـی 
طبیعـی تفـاوت میان مقـام نظریه پـردازی و مقام 

اسـت. تطبیق 
بایـد  ابتـدا  او،  فقهـی  مبانـی  بررسـی  بـرای 
تذکـر داد کـه شـیوه فقاهـت او را می تـوان در 
سلسـله تقریـرات درس هـای خـارج او کـه به نام 
»التنقیـح« بـه چـاپ رسـیده و بـر متـن عـروه 

متکـی اسـت، بـه  خوبـی دریافـت.
آیـت اهلل خـودی شـیوه خـاص خـود را در بحـث 
را  آن  ویژگی هـای  مهم تریـن  کـه  دارد  فقهـی 

چنیـن می تـوان شـمرد:
۱- چهارچـوب فنی و شـیوه اسـتداللی فرمول وار 
بـه گونـه ای کـه تمـام مباحث بـر اسـاس اصول 
و قواعـدی دقیـق و یکسـان بـه پیـش مـی رود؛ 
بـه گونـه ای کـه گویـا معـادالت ریاضـی جمـع 
و تفریـق و ماننـد آن انجـام می شـود؛ نکتـه ای 
کـه ممکـن اسـت بـه خاطر اهتمـام بیـش از حد 

ایشـان بـه دانـش اصول باشـد.
۲- در شـروع مسـائل اصـراری بـر ذکـر اقوال و 
نام هـا بیشـتر از آنچـه گـذرا و بـرای اشـاره بـه 

شـهرت یـا اتفـاق الزم اسـت، نـدارد.
۳- در ابتـدای هـر بحـث فروعات و نقـاط بحث 

دقیقـًا مشـخص شـده و بحـث بـر اسـاس آن ها 
پیشمی رود.

۴- نقـش مسـائل اصولـی بسـیار پررنگ اسـت؛ 
گذشـت. چنانکه 

و  وجـوه  روایـات،  نصـوص  بـا  تعامـل  در   -۵
تأویـالت بسـیاری مطـرح می شـود و البته گاهی 
بـا متـن روایـت بـه مثابـه نقلـی کامـاًل دقیـق 
برخـورد شـده و نتایجـی فقهـی نیز بر این شـیوه 

تعامـل بـار می شـود.
۶- برخـورد با سـند احادیث بسـیار سـخت گیرانه 
از  اقلیـت  بایـد در زمـره آن  ایشـان را  اسـت و 
فقهـا دانسـت کـه انجبـار احادیـث ضعیفـه را نیز 
قبـول نمی کننـد و ایـن احادیـث را یکسـره کنار 
می گذارنـد؛ مگـر آنکـه گاهـی به عنـوان مؤیدی 
بـر یـک دلیـل اقـوی مطـرح شـوند. هرچنـد در 
نهایـت بـه ماننـد بسـیاری دیگـر از ایـن دسـت 
فقهـا، بـرای یافتـن راهـی بـرای اعتباربخشـی 
بـه ایـن چنیـن احادیثـی تـالش زیـادی می کند؛ 
ولـو بـه یافتـن اصل یـا عامـی  فوقانی باشـد که 

همسـو بـا حدیث اسـت.
بررسـی مـواردی از بحث هـای فقهی ایشـان، به 
روشـن تر شـدن ویژگی هـای منهج فقهی ایشـان 
ر  کمـک می کنـد. به  طور مثـال در بحـث از مطهِّ
بـودن خورشـید، ابتدا سـه محل بحـث را تعریف 
می کنـد: آیـا ماننـد آب اسـت در مطهـر بـودن؟ 
آیـا تنهـا زمیـن را تطهیـر می کنـد یـا آنکـه هـر 
متنجسـی را تطهیـر می کنـد؟ آیـا تنهـا نجاسـت 
بـول را تطهیـر می کنـد؟ سـپس بـه بحـث در 
بـاب هـر کـدام و تفریعـات مربـوط بـه آن هـا 
می پـردازد. در مـورد مسـئله اول بـه شـهرت و 
بلکـه ادعاهـای اجماع بـر مطهر بودن آن اشـاره 
کـرده، روایـات مربوطه را مطرح و سـند و داللت 
آن هـا را مـورد مداقـه قـرار می دهد و بـه تعارض 
میـان روایـات نیـز می پـردازد. به همیـن صورت 
دو مسـئله بعـدی را نیـز بررسـی می کنـد]۳۱[. 
در ایـن میـان آنچـه مشـهود اسـت اسـتقالل او 
در بررسـی های فقهـی اسـت تـا جایـی کـه مثاًل 
در برخـورد بـا حدیثـی ضعیـف در همیـن بحث، 
برخـالف مشـهور نـه شـهرت را جابـر می دانـد و 
نـه روایـت بـزرگان را باعث تقویت اعتبـار روایت 

فـرض می کنـد]۳۲[.
همیـن سـخت گیری و دقـت در بررسـی داللـی 
احادیـث نیـز دیـده می شـود و بـه  طور مثـال در 
پاسـخ به کسـانی که بـرای تطهیر حصیـر و بوریا 
به وسـیله خورشـید بـه روایتـی صحیحه اسـتناد 
کرده انـد کـه نماز بـر حصیری نجس که خشـک 

شـده را صحیـح می دانـد]۳۳[، بـا تشـکیک در 
معنـی »الصـالة علیها« کـه در روایت آمـده، آن 
را اعم از اینکه محل سـجده نیز باشـد دانسـته و 

اسـتدالل بـه آن را مخـدوش می کنـد]۳۴[.
اثبـات  بـرای  کـه  دیگـری  روایـت  همچنیـن 
تعمیـم مطهریت خورشـید مطرح شـده را پس از 
قبـول داللتـش بر ایـن معنـا، به علـت ضعف در 
اسـناد آن مـورد اعتمـاد نمی دانـد]۳۵[. بـا چنین 
روش هدفمنـد و چهارچـوب داری طبیعـی اسـت 
کـه از مخالفـت بـا مشـهور در ایـن مسـئله ابـا 
نداشـته باشـد؛ چـرا کـه بر اسـاس مـدل فقاهت 
فرمـول وارش، هـر کـدام از اسـتدالل های مؤیـد 

آن، اشـکالی دارنـد.
در  پذیرفته شـده،  مبانـی  و  اصـول  همچنیـن 
دارد.  پررنگـی  بسـیار  نقـش  او  فقهـی  بحـث 
تمسـک  بـه  بحـث،  همیـن  در  مثـال  به طـور 
برخـی بـه اسـتصحاب تعلیقـی و نیـز رجـوع بـه 
قاعـده طهـارت در صورت تعارض اسـتصحاب ها 
می پـردازد و با خدشـه در هر دو دلیـل، مطهریت 
را بـا اصـل و قاعـده، اثبات پذیـر نمی دانـد]۳۶[.

خوئـی،  اهلل  آیـت  فقاهتـی  بحث هـای  بررسـی 
بـه خوبـی از شـیوه تعامـل خـاص و تـا حدودی 
فرمـول وار ایشـان بـا ادله نشـان دارد کـه چگونه 
بـا چیـدن امـارات و قواعـد و اصـول و مناقشـه 
شـیوه ای  بـه  و  هرکـدام  جریـان  و  در صحـت 
قاعده منـد، در نهایـت بـه حکـم فقهی می رسـد.

ســید محمدباقــر صــدر )م 1400 هـــ 
ــز او ــیوه متمای ق( و ش
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شـاگرد آیـت اهلل خوئی هرچنـد مانند اسـتاد خود 
از شـیوه فقاهت چهارچـوب دار و فرمول وار تبعیت 
می کـرد، ولـی در ایـن زمینـه گـوی سـبقت را از 
اسـتاد خـود ربـود و بدیـن سـبب و نیز به سـبب 
از  اسـتفاده  و  تفصیـالت  بـه  بیشـترش  تعـرض 
ادبیـات و احیانًا مسـتندات به روزتـر، مکتب فقهی 
خـاص خـود را بنـا نهـاد. او با پـا فراتر نهـادن از 
علـوم رایـج حـوزوی، به دیگـر شـاخه های علوم 
انسـانی ماننـد فلسـفه و اقتصاد و روان شناسـی و 
ماننـد این هـا پرداخـت؛ نکتـه ای کـه در ادبیـات 
فقـه و اصـول وی نیـز تأثیـر گذاشـت. وی هـر 
زبانـش  زمینـه  دو  ایـن  در  کـرد  تـالش  چنـد 
بیشـتر حـوزوی باشـد و در هنگام نوشـتن در آن 
زمینه هـا، بـه همـان ادبیـات رایـج علوم انسـانی 

روی بیـاورد.
بـرای اطـالع از شـیوه فقاهت خاص او، بررسـی 
شـیوه او در یک بحث فقهی بهترین راهنماسـت. 
در بحـث از نجاسـت و یـا طهارت خمـر، در ابتدا 
بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه نجاسـت خمر 
بیـن عمـوم فقهـای مسـلمین مشـهور اسـت و 
بـرای اثبـات آن، بـه اجمـاع و کتـاب و سـنت 
اسـتناد شـده اسـت. در مورد اجماع وی با تمرکز 
را  آن  بـه  اسـتدالل  مسـئله، صحـت  چنـد  بـر 
زیـر سـؤال می بـرد؛ مـدرک ایـن اجمـاع چندان 
پذیرفتـه نیسـت چـرا کـه یـا محصـل اسـت که 
وجدانـا حاصـل نشـده اسـت و یـا منقـول اسـت 
کـه چـون مصـدر نقـل آن متأخـر و نقلـش نیـز 
قـرار  خدشـه  مـورد  اسـت،  اعتمـاد  قابـل  غیـر 
وجـود  مخالفینـی  بالفعـل  همچنیـن  می گیـرد. 
دارنـد کـه وجـود آن هـا ادعاهـای عـدم الخالف 
را زیـر سـؤال می بـرد. همچنیـن وجـود روایـات 
طهـارات، بـا چنیـن اجماعـی سـازگار نیسـت و 
ماننـد ایـن وجـوه. پـس از آن به تمسـک قائلین 
بـه نجاسـت بـه آیـه ۹۰ سـوره مائـده پرداخته و 
بـه اسـتدالل آن هـا چندیـن اشـکال می گیـرد. 
سـپس وارد بحـث روایـات شـده و ابتـدا روایـات 
قائـل بـه طهـارت را مطـرح می کند و سـپس در 
مـورد تعـارض آن ها بـا روایـات دال بر نجاسـت 
و شـیوه حـل ایـن تعارض سـخن می گویـد. ابتدا 
بـه سـخن کسـانی اشـاره می کنـد کـه قائـل به 
کنـار گذاشـتن روایـات طهـارت شـده اند و برای 
مخالفـت  مشـهور،  اعـراض  بـه  برخـورد،  ایـن 
کتاب و نیز اسـتفاضه روایات دسـته دوم تمسـک 
کرده انـد. ولی شـهید صـدر تمام این وجـوه را رد 
کـرده، بـه دو مسـلک دیگـر در حل ایـن تعارض 

کـه بـه جمـع عرفـی از طریـق حکومـت روایات 
نجاسـت و یـا حمل آن ها بـر نهـی تنزیهی روی 
آورده انـد، اشـاره می کنـد و ایـن دو را نیـز مـورد 
مناقشـه قـرار می دهـد. سـپس به نظریـه عده ای 
مبنـی بـر حمـل روایـات طهارت بـر تقیه اشـاره 
کـرده و پـس از طـرح مباحثـی مفصـل در بـاب 
تقیـه و تصویـر آن، بـا ذکـر اقـوال عامـه و نیـز 
جغرافیایـی  و  سـنی  شـرایط  تاریخـی  بررسـی 
فقهـای قائـل بـه طهـارت، تقیـه در ایـن سـو را 

غیـر محتمـل می دانـد.
بـه دسـته بندی مفـاد  نهایـت شـهید صـدر،  در 
روایـات هـر دو دسـته از لحـاظ ظهـور داشـتن، 
نـص بـودن و اطـالق داشـتن آن هـا اشـاره و به 
جمـع داللـی میـان آن هـا می پـردازد و پـس از 
تقسـیم و بحثـی نسـبتًا مفصـل، در نهایـت بـه 
نجاسـت خمـر فتـوا می دهـد]۳۷[. ایـن خالصـه 
بسـیار موجـز از بحثی بسـیار طوالنی کـه بالغ بر 
۱۳۰ صفحـه از کتـاب او را در برگرفتـه، به خوبی 
نشـان از گسـتردگی بحـث و شـمول آن و نیـز 
شـیوه های خـاص و نوآورانـه وی در مناقشـات 
فقهـی دارد کـه در ضمن خود، مسـائل مرتبط به 
مسـئله را نیـز دربرمی گیـرد و به آن هـا می پردازد 
و بـه کشـف مجهـوالت و یافتـن افق هـای تـازه 
در بحـث فقهـی دسـت می یـازد. و البتـه بـه خاطر 
همیـن گسـتردگی بحث هـا، با وجود نیـاز به آوردن 
مثال هـای دیگـری از شـیوه فقاهـت وی، به همین 

یـک مـورد اکتفـا می کنیم.
ایـن نوشـتار هرچنـد نتوانسـت به بررسـی شـیوه 
فقاهـت نـزد دیگـر فقهـای نجـف و نیـز دیگـر 
جنبه هـای فقیهانـی که نام بـرده شـدند، بپردازد، 
امـا مـروری سـریع و کوتـاه بـر حرکـت فقهـی 
در نجـف اشـرف داشـت و بررسـی گسـترده تر و 

می طلبیـد. واسـع تر  مجالـی  شـامل تر، 

پاورقی ها:
]۱[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۴۷-۲۴۶

]۲[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۵
]۳[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۶
]۴[. قواعد االحکام، ج ۱، ص ۲۶۶

]۵[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۱۹۸-۱۹۷
]۶[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۸۳ و ص ۲۰۰

]۷[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۰۱
]۸[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۶۵

]۹[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۱۲۷
]۱۰[. به عنـوان نمونـه: مجمـع الفائـده: ج ۱، ص 

۲۶۱ و ۳۰۱
]۱۱[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۷۹

]۱۲[. به عنـوان نمونـه: مجمـع الفائـده: ج ۱، ص 
۶۶، ص ۷۱ و ص ۸۳

]۱۳[. به عنـوان نمونه: مجممـع الفائده: ج ۱، ص 
۷۰، ص ۸۳ و ص ۱۲۵

و   ۱۵۶ ۱، ص  ج  الفائـده:  مجمـع  ]۱۴[. ن ک 
۲۳۰ ص 

]۱۵[. مصابیح االحکام: ج ۱، ص ۸۷ _ ۲۴۴
]۱۶[. مصابیح االحکام: ج ۱، ص ۸۸-۸۶

]۱۷[. مصابیح االحکام: ج ۲، ص ۳۵۶
]۱۸[. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۴۷ _ ۱۴۰

]۱۹[. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۱۴۱ _ ۲۴۹
]۲۰[. شـرح قواعـد العالمة للشـیخ جعفر کاشـف 

الغطـاء: ص ۱۴
]۲۱[. بـه عنـوان نمونه هـای دیگـر بنگرید همان 
کتـاب: ص ۱۵، ۱۷، ۱۸ و نیـز کشـف الغطـاء: ج 

۱، ص ۴۵
]۲۲[. جواهـر الـکالم: ج ۱۸، ص ۲۴۴، همچنین 

بنگریـد همان جلـد، ص ۱۳۰ و ۳۹۸
]۲۳[. المکاسب المحرمه: ج ۱، ص ۱۸۳ _ ۱۸۹
]۲۴[. المکاسب المحرمة: ج ۱، ص ۱۹۰- ۱۹۸

]۲۵[. کتـاب النـکاح للشـیخ االنصـاری، ص ۳۵ 
۳۶ _

]۲۶[. تکملة العروة الوثقی: ج ۱، ص ۶۸ _ ۷۱
العـروة  تکملـة  بنگریـد:  نمونـه  به عنـوان   .]۲۷[

۶۶ _ الوثقـی: ج ۱، ص ۶۵ 
]۲۸[. مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۲۲۰

بـا  او  تعامـل  بنگریـد  نمونـه  به طـور   .]۲۹[
اسـتصحاب: مستمسـک العروة الوثقـی: ج ۱، ص 

۲۸۸
]۳۰[. مستمسـک العـروة الوثقـی: ج ۱، ص ۴۰۱ 

۴۰۳ _
]۳۱[. موسـوعة االمـام الخوئـی: ج ۴، ص ۱۲۳ 

۱۴۷  _
]۳۲[. موسـوعة االمـام الخوئـی: ج ۴، ص ۱۲۹ 

۱۳۰  _
]۳۳[. تهذیب االحکام: ج ۱، ص ۲۷۳

]۳۴[. موسـوعة االمـام الخوئـی: ج ۴، ص ۱۳۴ 
۱۳۵  _

]۳۵[. همان
]۳۶[. موسـوعة االمـام الخوئـی: ج ۴، ص ۱۳۵، 
همچنیـن بنگریـد: همین جلـد، ص ۳۱۴ _ ۳۱۵

]۳۷[. بحـوث فی شـرح العروة الوثقـی: ج ۳، ص 
۴۵۰ _ ۳۱۹
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وضعیت معاصر حوزه علمیه نجف در گفتگو با آیت اهلل ایروانی؛

آزادی  و  کلمه  وحدت  نجف،  حوزه  در 
عقیده وجود دارد

آیــت اهلل شــیخ محمدباقــر ایروانــی از اســتادان 
برجســته حــوزه علمیــه نجــف اســت کــه نــواده 
ــاخص  ــاگرد ش ــی )ش ــل ایروان ــته فاض برجس
ــمرده  ــاری( ش ــیخ انص ــر و ش ــب جواه صاح
ــزد  ــی ن ــاله عراق ــه ۶۵ س ــن فقی ــود. ای می ش
مراجــع و فقهــای بزرگــی چــون حضــرات آیات 
عظــام خویــی، شــهید صــدر و سیســتانی درس 
حوزه هــای  در  کــه  سال هاســت  و  خوانــده 
نجــف و قــم بــه تدریــس مشــغول اســت. آیــت 
ــراق  ــران و ع ــگ ای ــی در دوران جن اهلل ایروان
ــد. از وی  ــران ش ــه ای ــرت ب ــه هج ــور ب مجب
ــال  ــول، رج ــه، اص ــه فق ــی در زمین کتاب های
و تفســیر منتشــر شــده کــه می تــوان بــه 
ــتداللی«،  ــه االس ــی الفق ــة ف »دروس تمهیدی
ــی للحلقــة الثالثــة« و »دروس  »االســلوب الثان
تهمیدیــة فــی تفســیر آیــات االحــکام« اشــاره 
کــرد. بــا وی دربــاره وضعیــت حــوزه نجــف در 

ــتیم. ــو نشس ــه گفتگ ــر ب دوره معاص

» شما متولد شهر نجف هستید و در همان 
جا تحصیل دروس دینی را آغاز نمودید. 

چه شد که به ایران آمدید؟
ــی در  ــراق، یعن ــران و ع ــگ ای ــط جن در اواس
ــه ایــران آمدیــم. البتــه  ســال ۱۹۸۴ میــالدی ب
ــان  ــر ایش ــم و غی ــل عل ــراد اه ــراق، اف در ع
هســتند ولــی اصــل اولــی در زندگــی هــر کســی 
احتیــاط اســت. بــدون هیچ گونــه مبالغــه ای 
برایتــان می گویــم کــه وضعیــت در آن دوره، 
ــر کســی را دســتگیر  ــه اگ ــود ک ــی ب ــه صورت ب
ــد  ــد، بای ــدان نمی انداختن ــه زن ــد و ب نمی کردن
ــد؟!  می پرســیدی کــه چــرا دســتگیرش نکرده ان
ــر  ــدان می انداختنــد، ب ــه زن امــا اگــر کســی را ب
اســاس قاعــده بــود! مــن در ایــن شــرایط 
واقعــا بیــم آن را داشــتم کــه خطــری مــرا 
تهدیــد کنــد. خصوصــا اینکــه در همــان زمــان 

ــب و  ــودم و مکاس ــف ب ــوزه نج ــان ح از مدرس
ــالوه  ــردم. به ع ــس می ک ــه تدری ــائل و کفای رس
اگرچــه از مباحــث سیاســی و حزبــی دور بــودم، 
امــا از شــاگردان ســید شــهید محمدباقــر صــدر 
ــه دلیــل  ــودم. ب در بحــث خــارج اصــول فقــه ب
همیــن مســائل بــود کــه مــن بــه شــدت نگــران 
ــردم و  ــاب ک ــف اجتن ــدن در نج ــدم و از مان ش
ــه  ــردم ک ــتخاره ک ــف اس ــن از نج ــرای رفت ب
اســتخاره هــم خیلــی خــوب آمــد و ترکــش بــد 
آمــد. باالخــره مــن از طریــق ترکیــه، از نجــف 
ــران  ــم نگ ــاز ه ــه ب ــی ک ــدم در حال ــارج ش خ
بــودم. چــون کســی کــه قصــد خــروج از عــراق 
ــه  ــی نگ ــأله را مخف ــن مس ــد ای ــت، بای را داش
می داشــت و در غیــر ایــن صــورت اگــر مأمــوران 
حکومتــی خبــردار می شــدند کــه کســی چنیــن 
ــرای  ــد. ب ــتگیر می کردن ــدی دارد او را دس قص
همیــن مــن از نجــف خــارج شــدم و بــه 
ــدادم.  ــر ن ــودم خب ــکان خ ــز نزدی ــس ج هیچک
ــده  در عیــن حــال آنقــدر وضعیــت مضطرب کنن
بــود کــه حتــی وقتــی ســوار هواپیمــا شــدم، بــاز 
هــم نگــران بــودم. تــا اینکــه بــه ترکیــه رســیدم 

ــم. ــش گرفت ــی آرام و کم

» چه مدت در ایران بودید؟
از آن زمــان تــا ســقوط نظــام صــدام در ایــران 

. ندم ما

» چرا به نجف بازگشتید؟
بــه هــر حــال حــوزه بــه مــا نیــاز داشــت و بــه 
همیــن دلیــل مــا کــه ۶ یــا ۷ نفــر از از فضالی 
ــا  ــه آنجــا بازگشــتیم ت ــم، ب حــوزه نجــف بودی
ــا کنیــم. اگــر در قــم می ماندیــم،  حــوزه را احی
ــا پرســیده می شــد کــه  ــن ســؤال از م ــد ای بای
شــما کــه فرزنــدان نجــف بودیــد چــرا در قــم 

ماندیــد؟! البتــه پــس از بازگشــت هــم وضعیــت 
هنــوز تثبیــت نشــده بــود و تــا مدتــی صــدای 
درگیری هــا و تیراندازی هــا وجــود داشــت کــه 
ــم  ــائل ه ــن مس ــج ای ــه تدری ــدا- ب ــکر خ -ش
رفــع شــد و وضعیــت نجــف بــه ثبــات رســید.

ــوزه  ــت ح ــدام وضعی ــد از ص » بع
نجــف را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــوزه  ــه ح ــم ک ــم بگوی ــال حاضــر می توان در ح
بــه تدریــج و نــه بــا قــدرت، بــه ســمت بهتــر 
شــدن حرکــت می کنــد. حــوزه نجــف بــه 
ــاز  ــتری نی ــین بیش ــال و مدرس ــالب و فض ط
ــه کار بکشــند.  ــد از طلب ــه بیشــتر بتوانن دارد ک
مثــال مــن درســی دارم کــه طــالب زیــادی در 
آن حاضــر می شــوند امــا مــن نمی توانــم زیــاد 
بــر آنــان ســخت بگیــرم. البتــه اگــر شــاگردان 
ــی  ــی وقت ــود، ول ــند می ش ــمار باش انگشت ش
تعــداد زیــاد شــد، ایــن کار نمی شــود. در عیــن 
حــال وضعیــت حــوزه نجــف بــه ســمت بهتــر 
شــدن حرکــت می کنــد و هــر کــس وارد 
ــد.  ــات حــوزه را حــس می کن نجــف شــود، حی
ایــن مســأله را مــن از کســانی کــه بــه نجــف 
ــی  ــر مثبت ــا نظ ــم و آنه ــؤال می کن ــد س می آین

ــد. ــه دارن ــن زمین در ای

» آیـا در نجـف گروه هـای تخصصی 
یا مؤسسـات دینـی هم در زمینـه علوم 
اسـالمی شـکل گرفتـه که بـه صورت 

کنند؟ کار  جـدی 
ــن  ــی بی ــرق اساس ــع ف ــئله، در واق ــن مس ای
ــل  ــت. دو عام ــم اس ــوزه ق ــف و ح ــوزه نج ح
مهــم، حــوزه نجــف را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
ــت  ــات وضعی ــدم ثب ــل اول ع ــت. عام داده اس
ــراق  ــدت در ع ــن م ــی در ای ــی اجتماع سیاس
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اســت کــه هنــوز بــه اســتقرار کامــل نرســیده و 
ایــن مســأله حــوزه نجــف را تحــت تأثیــر قــرار 
ــوزه  ــی در ورای ح ــه دولت ــد و در نتیج می ده
وجــود نــدارد. و تنهــا مرجعیــت و فضال هســتند 
ــه  کــه پشــتیبان حــوزه محســوب می شــوند، ن
بیشــتر از آن. ایــن مســأله در مــورد حــوزه قــم 
وجــود نــدارد. شــکر خــدا در قــم ثبــات سیاســی 
اجتماعــی هســت و دولــت هــم پشــتیبان حــوزه 
ــد در  ــوزه می توان ــطه ح ــن واس ــه ای اســت و ب

برخــی مســائل عمــل کنــد.
عامــل دوم آن اســت کــه حــوزه نجــف مبتنــی 
بــر حالــت بســیطی کــه شــیخ انصــاری 
پایه گــذارش بــوده باقــی مانــده، و فضــال 
و مرجعیــت از نظام منــدی و تنظیــم حــوزه 
ــر  ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــاب می کنن اجتن
ــت را  ــه خواس ــی ک ــر درس ــد ه ــس می توان ک
ــیر و  ــول، تفس ــه، اص ــد. درس فق ــس کن تدری
حتــی فلســفه و هیچکــس مانــع شــما نخواهــد 
شــد، امــا ایــن مســأله بــه صــورت یــک قاعــده 
درنخواهــد آمــد و یــک قضیــه رســمی نخواهــد 
شــد. نکتــه دیگــری کــه بایــد اضافــه کنــم این 
اســت کــه فضــال هنــوز بــه کثــرت نرســیده اند 
و از ایــن جهــت هــم تفــاوت وجــود دارد. مثــال 
مــن و تعــدادی دیگــر، در زمینــه فقــه و اصــول 
کار می کنیــم. بعضــی دیگــر فلســفه هــم 
و  الحکمــة«  »بدایــة  و  می کننــد  تدریــس 
»نهایــة الحکمــة« را بــرای طــالب می گوینــد. 
امــا اینکــه بــه صــورت تخصصــی و حرفــه ای 
ــه  ــد، ب ــیر و عقای ــخ، تفس ــه تاری ــال در زمین مث
ــوی مراکــزی وجــود داشــته باشــد،  صــورت ق
ــی  ــر کس ــی ه ــدارد. ول ــود ن ــا وج ــوز اینه هن
کــه بیایــد و بخواهــد تدریــس کنــد، مشــکلی 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ مادامــی کــه ایــن 
مســأله از شــکل نظــام ســنتی خــارج نشــده و 

ــد. ــده دربیای ــه صــورت قاع ــد ب نخواه

ــام  ــظ نظ ــعی در حف ــی س » یعن
ــت. ــنتی اس س

بلــی، ولــی هیچکــس هــم مانــع کارهــای 
ــته  ــه داش ــد توج ــد. بای ــد ش ــخصی نخواه ش
باشــید کــه در حــوزه قــم، قــدرت برتــری 
وجــود دارد کــه گاهــی از برخــی حــرکات منــع 
ــود  ــأله وج ــن مس ــف ای ــی در نج ــد، ول می کن
ــود  ــه می ش ــخص متوج ــود ش ــی خ ــدارد. ول ن

کــه اگــر بخواهــد وارد برخــی حوزه هــای خــاص 
شــود، از ســوی کلیــت حــوزه طــرد خواهــد شــد.

» تفاوت روش فقهی و اصولی قم و نجف 
به  اساسا  آیا  می بینید؟  چیزی  چه  در  را 
اصولی  و  فقهی  مکتب  عنوان  به  چیزی 

نجف و قم اعتقاد دارید؟
ــر  ــم. حداکث ــن دو نمی بین ــی در ای ــن تفاوت م
ــر  ــه دیگ ــا فقی ــه ب ــک فقی ــه ی ــت ک ــن اس ای
بــه لحــاظ مشــرب و مــذاق فقهــی اصولــی اش 
تفــاوت دارد. مثــال االن عادتــا طــالب و فضــال 
در نجــف، فارغ التحصیــل مدرســه ســید خویــی 
هســتند و بــر اســاس روش او تربیــت شــده اند 
ــد و  ــل می کنن ــم عم ــاس ه ــن اس ــر همی و ب
ــا  ــر ب ــدارد کــه مغای رویکــرد دیگــری وجــود ن
ــا  ــی تفاوت ه ــه بعض ــد. البت ــرد باش ــن رویک ای
بیــن مشــرب حــوزه قــم و مشــرب حــوزه نجف 
ــالف  ــن مســأله ناشــی از اخت ــی ای هســت، ول
ســبک خــود اســتاد اســت و ایــن اختــالف بــه 
لحــاظ نفــس حــوزه نیســت. بــه همیــن دلیــل 
مــن معتقــدم کــه یــک مســلک بیشــتر وجــود 
نــدارد کــه آن هــم روش ســید خویــی و شــیخ 
نائینــی اســت کــه از بــزرگان فقهــا و اصولییــن 
نجــف بــه دســت آمــده اســت. ایــن روش بــر 
حــوزه نجــف غلبــه دارد و از گذشــته تــا امــروز 
هــم وضعیــت بــه همیــن شــکل بــوده اســت.

آقــای  بیشــتر روش  قــم،  در حــوزه  ولــی 
ــای  ــه آق ــت ک ــته اس ــه داش ــردی غلب بروج
بروجــردی روش خاصــی در فقــه خــود داشــته 
ــه  ــان توج ــه و نظرات ش ــات عام ــه کلم ــه ب ک
ــاگردانش  ــر ش ــن روش ب ــرده اســت و ای می ک
هــم تأثیــر گذاشــته اســت. ولــی ایــن اختــالف 
خــود فقــه نیســت، بلکــه اختــالف روش بیــن 
ــی در  ــت حت ــن اس ــه ممک ــت ک ــتاد اس دو اس
یــک مــکان واحــد هــم اتفــاق بیفتــد. در هــر 
ــاوت  ــأله را تف ــن مس ــم ای ــن نمی توان ــال م ح
بیــن دو مکتــب و دو حــوزه بدانــم، بلکــه 
تفــاوت تنهــا در روش دو اســتاد اســت کــه بــر 

ــذارد. ــود را می گ ــر خ ــم تأثی ــاگردان ه ش

» پــس در حــوزه نجــف هنــوز روش 
آقــای خویــی محوریــت دارد.

هــم  تکمیل هایــی  و  تهذیــب  البتــه  بلــه. 
ــرده  ــدا ک ــق پی ــت و تعمی ــه اس ــورت گرفت ص

ــی  ــدارد. حت ــی ن ــاس تفاوت ــی در اس ــت ول اس
ــان  ــه و اصــول، هم ــدر در فق ــهید ص روش ش
و  جزئــی  فرق هــای  ولــی  اســت  طریقــه 
ــوان ایشــان را صاحــب  ــی دارد کــه نمی ت جانب

ــت. ــزا دانس ــب مج ــک مکت ی

 30 تجربه  یا  صدام  دوره  تجربه  آیا   «
فقهی  روش  بر  اسالمی،  جمهوری  ساله 

فضالی نجف تأثیر گذاشته است؟
ــد.  ــود آمده ان ــه وج ــد ب ــائل جدی ــی مس برخ
ــرای  ــی ب ــاوت، روش های ــاب قض ــال در ب مث
ــا  ــد از آنه ــه بای ــده اســت ک ــات مطــرح ش اثب
بحــث شــود و ممکــن اســت یــک فقیــه، 
ــد.  ــرد و دیگــری آن را رد کن مســأله ای را بپذی
امــا از آنجــا کــه در عــراق، اصــل امــر قضــاوت 
ــن  در دســت حــوزه نیســت و حــوزه هــم از ای
جهــت کامــال دور از حکومــت اســت، بنابرایــن 
آرای فقهــا در ایــن مســأله چنــدان بــروز پیــدا 
نمی کنــد. بــه خــالف حــوزه قــم کــه قضــاوت 
بــه دســت حــوزه اســت و در نتیجــه آرای حــوزه 
در عمــل بــه کار بــرده می شــود. بنابرایــن الزم 
ــاره ایــن مســائل بحــث شــود. اســت کــه درب

مســائل سیاســی، فرهنگــی و   «
اجتماعــی ایــران تــا چــه انــدازه در 
ــود؟ ــری می ش ــف پیگی ــوزه نج ح

در حقیقــت امــروزه چیــزی بــرای مخفــی 
ــه در  ــی ک ــر اتفاق ــدارد و ه ــود ن ــدن وج مان
ــق  ــار آن از طری ــه اخب ــد، بالفاصل ــم می افت ق
ــه نجــف  ــت ب ــواره ای و اینترن ــبکه های ماه ش
مطلــع  مســائل  ایــن  از  همــه  و  می رســد 
ــن مســأله هــم اختصــاص  ــه ای می شــوند. البت
بــه ایــران نــدارد و اخبــار همــه دنیــا در نجــف 

ــود. ــری می ش ــی پیگی ــدازه کاف ــه ان ب

و  قم  حوزه  با  ارتباط  خصوص  در   «
انتقال افکار یا طالب و فضال، این ارتباط 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــچ دوری  ــن هی ــت م ــا در حقیق ــن معن ــه ای ب
بیــن دو حــوزه نمی بینــم. ولــی در عیــن 
حــال اینکــه دقیقــا تمــام مســائل قــم بــه نجف 
منتقــل شــود یــا تمــام مســائل نجــف بــه قــم 
ــدارد.  ــود ن ــزی وج ــن چی ــود، چنی ــل ش منتق
ــان و  ــران، در اصفه ــه االن در ای ــور ک همینط



40 ویژه مباحثات / بهمن ماه 94 / صفحهوژیه انهم قم و نجف

قــم و مشــهد هــم بــه همیــن شــکل اســت و 
ــدا نمی کنــد. ــه آنجــا انتقــال پی ــع ب تمــام وقای

» علمــا و مراجــع نجــف، وضعیــت 
ــد؟ ــه می بینن ــران را چگون ای

ــا آن  ــودش را دارد و لزوم ــر خ ــی نظ ــر کس ه
ــت  ــم اس ــه مه ــی آنچ ــد، ول ــار نمی کن را اظه
ایــن اســت کــه مراجــع نجــف مخالفت شــان را 
اظهــار نمی کننــد. زیــرا در اینجــا دولتــی اســت 

کــه ایــن هــم دولــت مــا اســت.

حرف های  مثل  ایران  فکری  مسائل   «
دکتر سروش هم در نجف بازتابی دارد؟

در حیطــه عمومــی حــوزه، هنــوز ایــن مســائل 
چنــدان مطــرح نشــده اســت. در حقیقــت 
ــوز  ــن اســت کــه هن ــن مســأله، ناشــی از ای ای
ــث در  ــن مباح ــار ای ــرای انتش ــی ب ــراد کاف اف
دانشــگاه ها وجــود ندارنــد. اگرچــه افــرادی 
ــد،  ــث کار کرده ان ــن مباح ــد ای ــه در نق ــم ک ه
در نجــف وجــود دارنــد و برخــی مطالبــی را هم 
نوشــته اند و در ایــن زمینــه کتــاب دارنــد، ولــی 
هنــوز بــه ایــن شــکل ایــران درنیامــده اســت. 
شــاید وقتــی وضــع سیاســی عــراق ثبــات پیــدا 
کنــد، آفــاق اینگونــه افــکار بــاز شــود و نوبــت 
بــه بررســی افــکار روشــنفکرانی همچــون 
ســروش و غیــر ســروش برســد. امــا شــکر خــدا 
در حــد جــدی وجــود نــدارد و فقــط بــه صــورت 
اجمالــی هســت. در حــوزه هــم در حــال حاضــر 
بررســی اینگونــه مســائل بســتگی بــه عالئــق 
خــود طلبــه دارد. برخــی از طــالب مطالعــات و 
مراجعاتــی دارنــد و حتــی یکــی از ایــن طــالب 
ــی در رد افــکار ســروش پیــش مــن آورد.  کتاب
ولــی اینگونــه حــرکات بیــش از یــک حرکــت 
فــردی نیســت و بــه صــورت جریــان درنیامــده 
ــه  ــوز ب ــن فکــر هن ــرا در حقیقــت ای اســت، زی
صــورت قــوی بــه حــوزه نجــف وارد نشــده کــه 

ــب حــوزه هــم رد قــوی الزم باشــد. از جان

ــوزه  ــتم اداره ح ــع در سیس » مراج
نجــف تــا چــه انــدازه نقــش دارنــد؟

در قــم در حقیقــت پشــت مرکــز مدیریــت 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــالمی ق ــت اس ــوزه، دول ح
ــدارد.  ــود ن ــزی وج ــن چی ــا چنی ــی در آنج ول

ــه  ــوزه ب ــت ح ــز مدیری ــن تأســیس مرک بنابرای
ایــن شــکل در آنجــا ممکــن نیســت. مدیریــت 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــدرت دارد و مرجعی ــه ق ــاز ب نی
هــم نمی توانــد چنیــن سیســتم اجرایــی را 
داشــته باشــد و ایــن کار نیــاز بــه قــدرت دارد. 
ــود  ــی وج ــورت قدیم ــه ص ــات ب ــه امتحان البت
دارد، ولــی مدیریتــی بــه صورتــی کــه در 
ــن  ــت. در عی ــا نیس ــود دارد در آنج ــا وج اینج
اینکــه کمــال احتــرام بــرای حــوزه وجــود دارد، 
ــن  ــت و بنابرای ــوزه نیس ــت ح ــی پش ــا کس ام
ــه ایــن شــکل هــم منتفــی اســت. مدیریــت ب

ــدر  ــف چق ــارن در نج ــه مق » فق
ــت؟ ــرح اس مط

ــدا  ــا پی ــم معن ــت در ق ــارن، در حقیق ــه مق فق
ــم  ــه ق ــا ب ــنی م ــرادران س ــرا ب ــد، زی می کن
می آینــد و یــا در اینجــا درس می خواننــد و 
یــا اینکــه درخواســت می کننــد کــه افــرادی را 
ــاز  ــن نی ــتیم. بنابرای ــان بفرس ــه کشورهای ش ب
بــه فقــه مقــارن احســاس می شــود. ولــی ایــن 
مســأله در نجــف بــه ایــن شــکل وجــود نــدارد 
تــا نیــاز بــه فقــه مقــارن احســاس شــود. حــوزه 
ــس  ــأله را ح ــن مس ــه ای ــاز ب ــوز نی ــف هن نج
نمی کنــد. حتــی در قــم هــم ایــن مســأله 
ــان  ــه طالب ش ــی ک ــی مدارس ــط در بعض فق
ــد  ــر می رون ــورهای دیگ ــه کش ــغ ب ــرای تبلی ب
ــده نمی شــود. ــن حــوزه دی وجــود دارد و در مت

ــود  ــر خ ــف ب ــوزه نج ــر ح » تأثی
عــراق را تــا چــه انــدازه می بینیــد؟

مــردم، تابــع حــوزه و مرجعیــت هســتند و عقیده 
ــد. در یــک کلمــه  ــه مرجعیــت دارن محکمــی ب
می توانــم بگویــم حــوزه و مرجعیــت تــوان 
ــداهلل  ــی بحم ــد! ول ــالب کن ــه انق آن را دارد ک
حــوزه کاری جــز آمادگــی انجــام نمی دهــد. در 
ــتانی  ــای سیس ــه آق ــم ک ــر دیدی ــات اخی جریان
چگونــه توانســت از عــراق محافظــت کنــد 
ــادر  ــان ص ــب ایش ــه از جان ــی ک ــر حکم و اگ
ــه  ــد و هم ــاقط می ش ــت س ــود، حکوم ــد نب ش
ــرای  ــن را ب ــت. ای ــه روز اول بازمی گش ــز ب چی
ــا ایــن  تاریــخ و واقعیــت می گوییــم و ایشــان ب
ــان  ــا نش ــه دنی ــت را ب ــدرت مرجعی ــت، ق حرک
ــه اش  ــردی در خان ــه م ــد ک ــی می بینن داد. یعن
نشســته اســت و چیــزی جــز یــک ســخن کوتاه 

نمی گویــد، ولــی ایــن ســخن در همــگان تأثیــر 
ــت. ــدا اس ــب خ ــی از جان ــن نعمت ــد. ای می کن

» مراجع دیگر چطور؟
مراجــع دیگــر موضعــی در مخالفــت بــا موضــع 
آقــای سیســتانی نمی گیرنــد. البتــه ممکــن 
اســت انتقــادات و اختالفاتــی باشــد، ولــی 
بــرای حفــظ ظاهــر، اختالفــات بــروز داده 
ــم  ــم بگوی ــن نمی خواه ــن م ــود. بنابرای نمی ش
ــه یــک صــورت  کــه در حــوزه نجــف همــه ب
ــت.  ــد اس ــه متح ــکار هم ــد و اف ــر می کنن فک
ــی  ــی کس ــود دارد. ول ــده وج ــه! آزادی عقی ن
ــراز  ــر را اب ــن نظ ــف دارد، ای ــر مخال ــه نظ ک
ــا وحــدت کلمــه  نمی کنــد و تــالش می کنــد ت
حفــظ شــود و بــه همیــن دلیــل اختــالف بــروز 

پیــدا نمی کنــد.

» چــه عواملــی را در موفقیــت 
ــد؟ ــر می دانی ــتانی مؤث ــای سیس آق

دو یــا ســه عامــل در موفقیــت آقــای سیســتانی 
مؤثــر اســت. اول اینکــه او مــردی عاقــل اســت 
ــول  ــی و مقب ــدا عقالن ــز از ابت ــات وی نی و تصرف
ــه خــود  ــوده اســت. عامــل دوم آنکــه او در خان ب
نشســته اســت و زیــاد بــا عالــم خــارج در ارتبــاط 
ــی در عیــن حــال از اتفاقــات بیــرون  نیســت، ول
ــان  ــد و از زم ــه می کن ــاد مطالع ــر دارد. او زی خب
ســابق هــم مــن مطلــع بــودم کــه همینطــور بــود 
ــع  ــم وقای ــرای فه ــد و ب ــاب می خوان ــاد کت و زی
ــن جهــت متوجــه  ــالش می کــرد. از همی ــا ت دنی
ــب نیســت.  ــا آن غری ــا هســت و ب ــت دنی وضعی
و عامــل ســوم ایــن اســت کــه مــردم از او جــز 
ــاط  ــن ارتب ــد. بنابرای ــالح ندیده ان ــتقامت و ص اس
ــه  ــت. البت ــده اس ــوی مان ــت ق ــردم و مرجعی م
پیــش از آقــای سیســتانی هــم ایــن مســأله وجود 
ــه ای  ــه گون ــت ب ــت حکوم ــا وضعی ــت، ام داش
ــاط را  ــن ارتب ــور ای ــروز و ظه ــازه ب ــه اج ــود ک ب
نمــی داد. ایــن وضعیــت منــع حکومــت برداشــته 
ــد و  ــی ندارن ــردم ترس ــن م ــت، بنابرای ــده اس ش
ــد.  ــان می دهن ــت نش ــه مرجعی ــان را ب احترام ش
االن اگــر شــما بــه نجــف برویــد، هــر روزه تعــداد 
ــدار  ــرای دی ــه ب ــد ک ــردم را می بینی ــادی از م زی
بــا آقــای سیســتانی صــف کشــیده اند و البتــه بــه 
دلیــل مســائل امنیتــی، ایــن امــکان بــرای همــه 
آنهــا وجــود نــدارد. از همیــن رو همیــن دیدارهــا 
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حجت االســالم والمســلمین احمــد فرخ فــال 
ــت: دوم  ــوزه گف ــزاری ح ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
ــم  ــه نجــف اشــرف رفتی ــاه جــاری ب بهمــن م
و ضمــن زیــارت عتبــات عالیــات، بــه محضــر 
حضــرت آیــت اهلل سیســتانی رســیدیم. در ایــن 
دیــدار ۹ عضــو هیئــت رئیســه مجمــع عمومــی 
ــکیل  ــد تش ــی از رون ــین، گزارش ــه مدرس جامع
مجمــع و فعالیت هــای آن از جملــه ســاختار 
ــی  ــع عموم ــین و مجم ــه مدرس ــد جامع جدی

ــد. ــه دادن ارائ
وی بــا اشــاره بــه اعــالم اهتمــام مجمــع 
و  علمــی  اخالقــی،  مســائل  بــه  عمومــی 
ــر  ــد در محض ــع تقلی ــات مراج ــری مطالب پیگی
ــان  ــت: ایش ــتانی، گف ــت اهلل سیس ــرت آی حض
در ایــن دیــدار بیــان داشــتند کــه مــن از 
میــدان عملیاتــی حــوزه علمیــه قــم دور هســتم 
ــد  ــع تقلی ــت مراج ــما خدم ــه ش ــن ک و همی

ــت. ــوده اس ــی ب ــیار خوب ــیدید، کار بس رس
رئیــس مجمــع عمومــی جامعــه مدرســین 
ادامــه داد: در ایــن دیــدار، ایشــان رهنمودهایــی 
دربــاره مباحــث اخالقــی، احیــای مباحــث 
اعتقــادی، کالمــی و ارتبــاط میــان حــوزه 

ــد. ــراد کردن ــف ای ــم و نج ــه ق علمی
ــت  ــدار هیئ ــه دی ــن ب ــال همچنی ــد فرخ ف احم
رئیســه مجمــع عمومــی جامعــه مدرســین حوزه 
علمیــه قــم بــا حضــرات آیــات حکیــم و فیــاض 
اشــاره کــرد و گفــت: حضــرت آیــت اهلل حکیــم، 

بعــد از گزارشــی کــه دربــاره مجمــع ارائــه شــد، 
ــائل  ــوص مس ــی  در خص ــیار مهم ــکات بس ن
امــروز دنیــای اســالم مطــرح کردنــد کــه 
ــرت  ــود. حض ــان ب ــت ایش ــان دهنده جامعی نش
آیــت اهلل فیــاض نیــز داعــش را گروهــی 
معرفــی کــرد کــه مقیــد بــه هیچ کــدام از 

ــتند. ــالم نیس ــریعت اس ــکام و ش ــدود اح ح
تاکنــون بســیاری از علمــا و بــزرگان حوزه هــای 
ــفر  ــهرها س ــن ش ــه ای ــف ب ــم و نج ــه ق علمی
کــرده و دیدارهــای مختلفــی بــا یکدیگــر 
ســوی  از  گــزارش  ارائــه  امــا  داشــته اند، 
ــه صــورت  ــه ب ــان امــور حوزه هــای علمی متولی
برنامه ریــزی شــده کمتــر صــورت گرفتــه 
ــت آن، احســاس  ــن عل ــاید اصلی تری اســت. ش
نزدیکــی علمــا بــا توجــه بــه جایــگاه حقیقــی و 
آداب و رســوم دیــد و بازدیــد اســت کــه در ایــن 
بیــن برنامه ریــزی ســازمانی و بــه تبــع آن 
همکاری هــا و ارتباطــات حوزه هــای علمیــه 

ــت. ــده اس ــگ ش ــم کمرن ــف و ق نج
ــای  ــور حوزه ه ــان ام ــران و متولی ــا دارد مدی ج
علمیــه قــم و نجــف بــا برنامه ریزی هــای 
ــا یکدیگــر  منظــم خــود، جلســات مشــترکی ب
و  ارتباطــات  زمینه هــای  و  باشــند  داشــته 
تعامــالت آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی ایــن 
دو حــوزه مهــم عالــم تشــیع را فراهــم ســازند. 
امــری کــه بــا بیــش از ۱۰ ســال تاخیــر هنــوز 

ــود. هــم بســیار مهــم خواهــد ب

به بهانه دیدار اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین با آیت اهلل سیستانی؛

دیدار قم و نجف؛ دیرهنگام اما مهم

ــرد.  ــورت می پذی ــل ص ــاط کام ــا احتی ــم ب ه
ممکــن اســت عوامــل دیگــری هــم باشــد کــه 

ــم نباشــد. االن در ذهن

ــتانی در  ــای سیس ــود آق ــا خ » ام
ــد. ــائل ورود نمی کن ــه مس هم

ــت  ایــن هــم از مقتضــای عقــل اســت. دخال
ــود.  ــتر می ش ــتباهات بیش ــب اش ــاد موج زی
الزم نیســت کــه در همــه امــور دخالــت 
ــور مهــم و اساســی  ــا در ام ــد، بلکــه تنه کنن
ــائل  ــان در مس ــال ایش ــد. مث ــت می کنن دخال
دخالــت  انتخابــات  یــا  اساســی  قانــون 
می کننــد.  ارشــاد  را  مــردم  و  می کننــد 
ــی  ــتانی خیل ــای سیس ــای آق ــس دخالت ه پ
ــا  ــال همین ه ــن ح ــی در عی ــت ول ــم اس ک
ــه  ــرد. نکت ــورت می گی ــب ص ــان مناس در زم
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم نبای ــری را ه دیگ
پــس از انقــالب ۱۹۲۰، طریقــه معهــود از 
ــای  ــه در کاره ــوده ک ــن ب ــای نجــف ای علم
سیاســی دخالــت نکننــد. امــا عملکــرد آقــای 
سیســتانی، یــک کار جدیــد و انقالبــی علیــه 
وضــع پیشــین محســوب می شــود و از آقــای 
ــی  ــه حت ــود ک ــع نب ــال متوق ــتانی اص سیس
همیــن انــدازه در کارهــای سیاســی بــه ایــن 
ــن دخالت هــای  ــد. بنابرای ــت کنن شــکل دخال
ایشــان کــم و در عیــن حــال عقالنــی اســت.

نظــر  بــه  حــال  عیــن  در   «
ــدان  ــان چن ــه ایش ــد ک نمی رس
بــه دنبــال هژمونــی حــوزه و فقهــا 

ــد. باش
ــاوت اســت و  ــران متف ــا ای ــت عــراق ب وضعی
ــران نیســت کــه بشــود رأی  ــد ای عــراق مانن
ــن  ــه ای ــرد. البت ــب ک ــه واج ــر هم ــود را ب خ
مســأله الاقــل در مــورد مســأله قضــاوت 
مطــرح شــده اســت و در اذهــان ایــن مســأله 
هــم صــورت  تالش هایــی  و  دارد  وجــود 
پذیرفتــه اســت کــه نیــاز بــه زمــان دارد. ولــی 
اجــرای آن نیــاز بــه افــرادی دارد کــه در ایــن 
زمینــه کار کننــد. مثــال قضاتــی کــه در ایــن 
ــی  ــروی کاف ــن نی ــد کــه تأمی ــه کار کنن زمین
کار ســاده ای نیســت. اینجــا دولــت و قــدرت 
ــی  ــت، ول ــن اس ــن کار ممک ــود دارد و ای وج

ــدارد. ــات وجــود ن ــن امکان آنجــا ای
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به قلم دکتر هادی انصاری منتشر شد؛

گزارش سفر 8 روزه حجت االسالم و المسلمین شهرستانی به نجف
گزارشــی از ســفر ۸ روزه حجــت االســالم 
ــاد و  ــتانی، دام ــواد شهرس ــید ج والمســلمین س
نماینــده تــام االختیــار آیــت اهلل العظمــی ســید 
ــارت  ــراق و زی ــور ع ــه کش ــتانی ب ــی سیس عل
عتبــات عالیــات و همچنیــن دیــدار بــا مراجــع 
تقلیــد و علمــای حــوزه علمیــه نجــف، بــه قلــم 
ــر هــادی انصــاری، پزشــک، پژوهشــگر و  دکت
ــن«،  ــراق نوی ــدی »ع ــه جل ــخ س ــم تاری مترج

منتشــر شــد.
حجــت االســالم والمســلمین ســید جــواد 
شهرســتانی کــه پیــش از ایــن در جریــان 
مراســم اربعیــن ســال ۱۴۳۵، پــس از حــدود ۴ 
دهــه توانســته بــود بــه زیــارت عتبــات عالیــات 
بشــتابد، در ســال جــاری نیــز در ســفری ۸ روزه 
ــه  ــن ۱۳۹۴، ب ــا ۲۹ فروردی ــن ت از ۲۲ فروردی
همــراه گروهــی از شــخصیت های علمــی، 
ــت در  ــای موسســه های آل البی ــوزوی و روس ح
سراســر جهــان و برخــی چهره هــای اجتماعــی، 
ــه  وارد نجــف اشــرف شــد و در اولیــن قــدم، ب
ــر  ــه دکت ــت عالم ــم و بزرگداش ــم ترحی مراس
ــگاه  ــس دانش ــوم، موس ــد بحرالعل ــید محم س
ــم  ــس حک ــس مجل ــتین ریی ــن و نخس العلمی

ــتافت. ــراق ش ع
ایــن گــزارش کــه بــا عنــوان »ســفر بــه 
ــاب  ــارت اعت ــهادت و زی ــرزمین عشــق و ش س
مقدســه عــراق« منتشــر شــده، در توضیحــات 
آن آمــده کــه »گزارشــی فشــرده از ســفر 
ــتانی و  ــواد شهرس ــید ج ــالم س ــت االس حج
هیئــت همــراه بــه کشــور عــراق« اســت، امــا 

حــاوی توضیحــات بســیار خواندنــی از جزئیــات 
ــرف  ــف اش ــام در نج ــع عظ ــا مراج ــا ب دیداره
ــی و  ــی و سیاس ــخصیت های علم ــر ش و دیگ
اجتماعــی در کشــور عــراق اســت. از آن جملــه 
اســت معرفــی کامــل و روشــنی از عالمــه 
ایــن  و تالش هــای  اقدامــات  و  بحرالعلــوم 
ــم  ــر رژی ــته در براب ــی برجس ــخصیت علم ش
او  ارزنــده  بعــث و همچنیــن کوشــش های 
پــس از برافتــادن دولــت صــدام و روابــط بســیار 
ــوم  ــد بحرالعل ــید محم ــه س ــک و صمیمان نزدی

ــتانی. ــواد شهرس ــید ج ــا س ب
ــده، حجت االســالم  ــزارش آم ــن گ چنانکــه در ای
ــت  ــتانی و هیئ ــواد شهرس ــید ج ــلمین س والمس
همــراه وی، در بــدو ورود بــه نجــف مــورد 
اســتقبال اســتاندار نجــف اشــرف، رییس موسســه 
محمدعلــی  ســید  حجت االســالم  آل البیــت، 
ــوم،  ــه بحرالعل ــوم عالم ــد مرح ــوم فرزن بحرالعل
حجت االســالم والمســلمین ســید جعفــر حکیــم، 

ــت. ــرار گرف ــم و... ق ــد حکی ــید احم س
ــاه امــا مفصــل،  ــر اســاس ایــن گــزارش کوت ب
شهرســتانی  والمســلمین  حجت االســالم 
ســپس بــه زیــارت مرقــد مطهــر امیرالمومنیــن 
از  پــس  و  می شــود  مشــرف  علیه الســالم 
آن بــه اتفــاق همراهــان بــه دیــدار آیــت 
ســپس  می شــتابد.  سیســتانی  العظمــی  اهلل 
برقــرار  اهلل  آیــت  بــا  خصوصــی  دیــداری 
ــه  ــاعت ب ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــود ک می ش

می انجامــد. طــول 
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش، بــه شــرح 

ــن  ــا در ۲۳ فروردی ــفر و دیداره ــن روز س دومی
حجت االســالم  کــه  شــده  پرداختــه   ۱۳۹۴
ــدار  ــه دی ــاز ب ــتانی در آغ ــلمین شهرس والمس
مراجــع رفتــه و ابتــدا بــا آیــت اهلل ســید 
محمدســعید حکیــم مالقــات کــرد. بیــت آیــت 
ــید  ــدی س ــی، مقصــد بع ــیخ بشــیر نجف اهلل ش
جــواد شهرســتانی بــود و پــس از آن در مراســم 
امیرالمومنیــن  از حــرم حضــرت  غبارروبــی 

علیه الســالم شــرکت کردنــد.
ــان،  ــدی خرس ــید مه ــت اهلل س ــا آی ــدار ب دی
دیــدار از بیمارســتان ۱۱۰ تختخوابــی فــوق 
تخصصــی قلــب و چشــم امیرالمومنیــن کــه در 
کنــار مرقــد کمیــل بــن زیــاد در حــال تاســیس 
اســت، و دیــدار بــا بســیاری از علمــا و بــزرگان 
حــوزه علمیــه نجــف اشــرف و همچنیــن 
ــف،  ــد از مراکــز علمــی و فرهنگــی مختل بازدی
ــا  ــاه ام ــن ســفر کوت بخش هــای دیگــری از ای

ــوده اســت.. ــار ب پرب
دکتــر هــادی انصــاری نویســنده ایــن گــزارش، 
ــد شــهید آیــت اهلل شــیخ احمــد انصــاری  فرزن
ــت اهلل شــهید  ــه همــراه آی قمــی اســت کــه ب
ــزدوران  ــت م ــه دس ــدر ب ــر ص ــید محمدباق س
بعثــی بــه شــهادت رســید. دکتــر هــادی 
انصــاری عــالوه بــر چهــره درخشــان پزشــکی، 
کتاب هــای متعــددی نیــز در زمینــه تاریــخ 
مکــه مکرمــه و مدینــه منــوره و همچنیــن 
ــز  ــر نی ــته و اخی ــدا نگاش ــول خ ــت رس حکوم
تاریــخ ســه جلــدی »عــراق نویــن« را ترجمــه و 
تحقیــق کــرده و در ایــران منتشــر کــرده اســت.
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به مناسبت سالگرد رحلت مؤسس حوزه

آیت اهلل حائری یزدی در حلقه قم 
یا نجف نبود

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. الحمــدهلل والصــالة 
ــه آل اهلل،  والســالم علــی رســول اهلل وعلــی آل
الذیــن بهــم فتــح اهلل وبهــم یختــم اهلل ولعنــة 
ــاء  ــوم لق ــی ی ــداء اهلل إل ــی أعدائهــم أع اهلل عل
ــد  ــد و آل محم ــی محم ــل عل ــم ص اهلل. الله
ــک  ــه مــن الحــق بإذن ــف فی ــا لمــا اختل واهدن
إنــک تهتــدی مــن تشــاء إلی صــراط مســتقیم.

و  ســروران  و  بــزرگان  اســاتید،  حضــور  از 
ــس مســتطاب  ــه در اینمجل ــی ک طــالب فاضل
ــن  ــم؛ همچنی ــد، تشــکر می کن شــرکت فرمودن
از بیــت حضــرت آیــت اهلل العظمــی سیســتانی 
ــالم  ــرت حجت االس ــان حض ــرور گرامی م و س
والمســلمین شهرســتانی کــه در تأســیس ایــن 
ــاتید  ــتند. از اس ــام داش ــهم تم ــر س ــان خی بنی
ــان  ــه وقت ش ــم ک ــی می کن ــوار عذرخواه بزرگ
را ضایــع می کنــم، امــا در هــر صــورت عنــوان 
ــال  ــث را دنب ــوع بح ــر، موض ــه حقی ــده ک ش

کنــم.
شــده،  گرفتــه  نظــر  در  کــه  موضوعــی 
ــس در  ــت اهلل مؤس ــت آی ــی فقاه روش شناس
ــج  ــای منه ــه معن ــت ب ــول فقاه ــه، و اص فق
ــم در  ــه، ه ــم در فق ــت؛ ه ــان اس ــی ایش فقه

ــؤال  ــن س ــت ای ــن اس ــا ممک ــه. ام ــول فق اص
بــرای برخــی از افاضــل پیــش بیایــد کــه 
ثمــره روش شناســی فقاهــت یــک شــخصیت، 
مــکان چیســت؟  یــک  یــا  یــک مکتــب 
ــا تأمــل بیشــتر، می تــوان  روشــن اســت کــه ب
ــر روش شناســی مترتــب کــرد؛ اوال  ــاری را ب آث
وقتــی روش فقاهــت یــک شــخصیت دانســته 
ــا  ــر بحث ه ــت او را ب ــوان مدیری ــود، می ت ش
پیش بینــی کــرد، و طبیعتــا اگــر آن شــخصیت، 
نقــد، انتقــاد یــا تأییــدی دارد، می تــوان دریافــت 

ــی. ــا مبنای ــت ی ــی اس ــد، بنای ــن نق ــه ای ک

انصــاف، دلیــل پنجــم اســتنباط آیــت 
اهلل حائــری یــزدی

کــه  بــود  یــا ۶۶  شــاید ســال های ۱۳۶۵ 
ــق  ــم محق ــه قل ــر مکاســب ب ــه حاشــیه ای ب ب
ایروانــی برخــورد کــردم. مرحــوم شــیخ دربــاره 
ابتدایــی، شــفع  تعهــدات  بــه  آیــا  اینکــه 
ــرح  ــی را مط ــه، مباحث ــا ن ــود ی ــه می ش گفت
تقویــت  را  طــرف  یــک  ایشــان  می کنــد. 
ــارت  ــا عب ــار، ب ــالف انتظ ــی برخ ــد، ول می کن
»لکــّن اإلنصــاف…«، بــه تقویــت مبنــای 

در  ایروانــی  مرحــوم  می پــردازد.  مخالــف 
ــن  ــد: ای ــان می فرمای ــکالی دارد. ایش ــا اش آنج
ــه  ــما ک ــت! ش ــردن اس ــث ک ــیوه بح ــه ش چ
ــان روشــن  ــد و مبانی ت ــناد را بررســی کردی اس
ــن  ــک »لک ــا ی ــد ب ــور می خواهی ــت، چط اس
ــی از  ــک برخ ــه کم ــه ب ــاف…« و البت اإلنص
مؤیــدات، نظــر خودتــان را در هالــه ای از تردیــد 
فــرو ببریــد یــا نظــر مخالــف را تقویــت کنیــد؟

مرحــوم ایروانــی در حاشــیه بــر مکاســب، 
نارضایتــی خــود را از ایــن شــیوه بحــث کــردن، 
ــا  ــه را باره ــن جمل ــا ای ــد. حتم ــراز می کن اب
شــنیده اید کــه بــزرگان فرموده انــد مرحــوم 
شــیخ، انصــاف را بــه عنــوان دلیــل پنجــم وارد 
ــد  ــه می دانن ــه هم ــرد. البت ــتنباط ک صحــن اس
کــه ایــن، یــک شــوخی اســت، ولــی حّظــی از 
جــّد دارد. در حالــی کــه اگــر کســی بــه مبنــای 
شــیخ انصــاری در اســتنباط توجه داشــته باشــد، 
می دانــد کــه انصــاف واقعــا جــا دارد. بــه قــول 
ــا  ــد ب ــی بای ــه دارد. ول ــف بودج ــا ردی دولتی ه
ــوم  ــتنباط مرح ــود. در روش اس ــنا ب ــی آش مبان
ــن نیســت  ــی چنی ــا دارد، ول ــیخ، انصــاف ج ش
ــه باشــد و در  ــه تخمیــس اســناد پرداخت ــه ب ک

ــزدی،  ــری ی ــم حائ ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت اهلل ح ــت آی ــن نکوداش آیی
ــا هــدف بررســی روش شناســی فقاهتــی  موســس حــوزه علمیــه قــم، ب
ــا ســخنرانی آیــت اهلل حســینی بوشــهری،  آن فقیــه و مرجــع شــیعی، ب
ــر  ــن دکت ــت و همچنی ــم علیدوس ــلمین ابوالقاس ــالم والمس حجت االس
موســی حقانــی، ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۳، در بیــت شــریف مرحــوم 
ــن کامــل  ــار مت ــرای اولینب ــات، ب ــری برگــزار شــد. مباحث آیــت اهلل حائ
ســخنان اســتاد برجســته حــوزه، حجت االســالم والمســلمین ابوالقاســم 
علیدوســت را بــرای اســتحضار و اســتفاده طــالب، فضــال و عالقمنــدان 

ــد. ــر می کن منتش
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ــه، ســند پنجمــی مطــرح  ــار اســناد چهارگان کن
کــرده باشــد.

ــر روش شناســی مترتــب  ــه دیگــری کــه ب نکت
ــی روش  ــر کس ــه اگ ــت ک ــن اس ــود، ای می ش
ــت آورده  ــه دس ــی را ب ــخصیت فقه ــک ش ی
باشــد، می توانــد در حوزه هــای ســکوت، و 
ــده،  ــه آن شــخصیت وارد نش ــی ک در حوزه های
دقیقــا یــا تخمینــا نظــر او را بــه دســت بیــاورد. 
ــا  ــه ب ــت ک ــم هس ــری ه ــرات دیگ ــه ثم البت
توجــه بــه فخامــت ایــن نشســت مســتطاب، از 
آن عبــور می کنــم. لــذا چنانکــه می بینیــد، 
ــروزه در فلســفه های مضــاف، روش شناســی  ام
آن دانــش یــا شــخصیت آن دانــش، از مباحــث 
مهــم اســت و دنیــا هــم آن را پذیرفتــه اســت.

مکتــب قــم و نجــف؛ رویارویــی 
متن گرایــی و  عرف گرایــی 

گاهــی در روش شناســی، یــک مــکان را در 
مقابــل مــکان دیگــر قــرار می دهیــم. بــه 
مکاتــب  معاصــر،  دوران  در  مثــال  عنــوان 
قــم، نجــف، ســامرا، بغــداد، حلــه و… بــه 
عنــوان مکاتــب اصلــی جــا افتــاده و بــا 
بررســی  می شــوند.  مقایســه  یکدیگــر 
آنهــا  مضاف الیــه  کــه  روش شناســی هایی 
حــوزه و منطقــه باشــد، هــم طرفــداران جــدی 
ــال در  ــه عنوانمث ــان جــدی. ب دارد، هــم مخالف
کــه  می بینیــد  معاصــر  دوران  نوشــته های 
ــا فقاهــت و  وقتــی فقاهــت و مدرســه قــم را ب
ــد  ــد، می گوین ــه می کنن ــف مقایس ــه نج مدرس
مدرســه نجــف قاعده گراســت و حتــی در روش 
ــه  ــدا ب ــت بحــث، ابت ــه مســئله و مدیری ورود ب
ــس از قاعــده،  ــی پ ســراغ قاعــده مــی رود. حت
ابتــدا از اصــل عملــی اســتفاده می کنــد، ســپس 
بــه ســراغ اســناد خصوصــی و روایــات خاصــه و 

آیــات قــرآن مــی رود. در حالــی کــه در مکتــب 
قــم، مســئله را ابتــدا بــر اســاس اســناد خــاص 
ــود،  ــازی ب ــر نی ــد و ســپس اگ بررســی می کنن

ــد. ــام می رون ــه ع ــناد و ادل ــراغ اس ــه س ب
در مکتــب قــم، عرف گرایــی و متن گرایــی 
و  عرف گرایــی  البتــه  پررنگ تراســت. 
متن گرایــی، هــر کــدام وادی مســتقلی هســتند. 
در حــوزه نجــف کمتــر بــه ایــن جهــت توجــه 
می شــود و قاعــده، بیشــتر مــورد توجــه اســت. 
ــه  ــتنباطی توج ــوم اس ــه عل ــم ب ــب ق در مکت
ــه  ــف اینگون ــی در نج ــود، ول ــتری می ش بیش

ــت. نیس
فکرهــا گاهــی در مکتــب قــم، فکرهــای 
و  متفکــر  یــک  یعنــی  اســت،  سیســتمی 
مســتنبط، از مطالعــات خــاص و خــرد، بــه 
دنبــال اســتنباط یــک سیســتم اســت، در حالــی 
کــه در حــوزه مبارکــه نجــف، اغلــب مطالعــات 
ــدا  ــک و جداج ــا- اتمی ــر امروزی ه ــه تعبی -ب

ــت. اس
مکتــب نجــف غالبــا صناعت محــور اســت، 
ــتری  ــد بیش ــم تأکی ــب ق ــه مکت ــی ک در حال
بــر تجمیــع ظنــون دارد و گاهــی مثــال وقتــی 
قــم یــا نجــف را بــا ســامرا مقایســه می کننــد، 
می گوینــد: »در ســامرا بیشــتر لعــّل حاکــم 
اســت، ولــی در مکتــب قــم و نجــف، مخصوصا 
نجــف، إنّمــا حاکــم اســت«، یعنــی ایــن اســت 

و جــز ایــن نیســت.
مــن شــخصا بــه عنــوان طلبــه کوچکــی 
ــق  ــدان دقی ــن روش را چن ــوزه، ای ــن ح در ای
نمی دانــم و البتــه چنانکــه عــرض کــردم، ایــن 
روش، مخالفــان و موافقانــی جــدی دارد. البتــه 
شــخصیت هایی  نجــف،  مبارکــه  حــوزه  در 
ــا بســیاری از ویژگی هــای  ــام ی ــه تم ــم ک داری

ــم اســت. ــب ق ــا مکت ــق ب ــا منطب آنه
ــه و  ــه فق ــر قل ــه ب ــاری ک ــم انص ــیخ اعظ ش
ــده  ــت ش ــت،عمدتا تربی ــتاده اس اصــول ایس
ــران درس  ــان در ای ــه ایش ــت. اگرچ ــف اس نج
خوانــده اســت، ولــی بــه هــر صــورت عمــری 
را در نجــف گذرانــده و بــا گفتمــان نجــف قلــم 
ــی  ــه معنای ــود، ایشــان ب ــن وج ــا ای ــد. ب می زن
ــور  ــی رود، صناعت مح ــه کار م ــروزه ب ــه ام ک

نیســت.
بحثــی  همــان  در  اعظــم  شــیخ  مرحــوم 
ــور  ــای ص ــث ابتن ــردم و در بح ــاره ک ــه اش ک

ــد.  ــل می کن ــن روش عم ــه همی ــمه، ب مجس
ــت،  ــورد نیس ــه م ــن دو س ــا همی ــه مثال ه البت
بلکــه مکاســب شــیخ مشــحون از ایــن روش و 
متــد برخــورد اســت. ایشــان وقتــی می خواهــد 
راجــع بــه نگاهــداری صــور مجســمه کــه آیــا 
جایــز اســت یــا نیســت، بحــث کنــد، )البتــه از 
وقتــی متــن را دیــده ام خیلــی وقــت می گــذرد، 
امــا فکــر می کنــم( ۹ وجــه بــرای یــک طــرف، 
ــن  ــد ب ــت محم ــی آورد؛ روای ــع، م ــاید من ش
مســلم، فــالن روایــت، فــالن روایــت، و بعــد از 
ــد  ــتفاده می کن ــند اس ــوان س ــه عن عناصــری ب
کــه تک تــک ایــن عناصــر ســند نیســت، 
ولــی مجموعــه اینهــا در یــک تعاضــد حلقــوی 
ــه دســت هــم می دهنــد و حلقه حلقــه  دســت ب
ــن  ــازند. و ای ــره ای را می س ــوند و زنجی می ش
روش در حالــی اســت کــه شــیخ عمدتــا چهــره 
ــتری  ــای بیش ــه نقض ه ــت. و البت ــف اس نج
ــذرم،  ــارت می گ ــن عب ــن از ای ــه م ــت ک هس
چــون بایــد بیشــتر دربــاره مرحــوم حــاج شــیخ 

ــم. گفتگــو کنی

روش شناسی استنباط فقها را باید شناخت
نوشــته ها  و  محاســبه ها  در  امــروزه  آنچــه 
ــی  ــی گاه ــت و فضالی ــوم اس ــد و مرس می آی
نبایــد  مــا  ایــن صحنه هــا می شــوند،  وارد 
فضــل فضــالی جــوان را نادیــده بگیریــم 
ــه  ــم و ب ــگاه کنی ــتگان ن ــه گذش ــه ب و همیش
ــا  ــم کّن ــی بشــویم و بگویی ــا ُکنت ــول عرب ه ق
کــذا و کّنــا کــذا و االن چیــزی نیســتیم، ولــی 
ــدان روش  ــن روش، چن ــورت ای ــر ص ــه ه ب
ــیاری  ــای بس ــون نقض ه ــت، چ ــی نیس موفق
ــوزه،  ــک ح ــه ی ــاف ب ــی مض دارد؛ روش شناس
روش شناســی حــوزه ســامرا، روش شناســی 
قــم،  حــوزه  روش شناســی  نجــف،  حــوزه 
ــود از آن  ــی نمی ش ــه خیل ــی دارد ک نقض های
دفــاع کــرد، امــا علیرغــم شــاید کم ســود بــودن 
و کم اثــر بــودن ایــن نــوع روش شناســی، 
ــم و  ــوض کنی ــه را ع ــای مضاف الی ــی ج وقت
اشــخاص بگذاریــم، کاری بــه غایــت ســودمند 
اســت، یعنــی مثــال روش شناســی فقاهــت 
در  فقاهــت  کلمــه  البتــه  انصــاری.  شــیخ 
ــای  ــی معن ــد ول ــا می آی ــن معن ــه ای ــی ب فارس
اصیــل عربــی اش بــا تســامح اســت. مــن هــم 
ــی  ــی در فارس ــرم، ول ــه کار می ب ــراه ب ــا اک ب

مکتب نجف غالبا صناعت محور است، 
در حالی که مکتب قم تأکید بیشتری بر 
تجمیع ظنون دارد و گاهی مثال وقتی 

قم یا نجف را با سامرا مقایسه می کنند، 
می گویند: »در سامرا بیشتر لعّل حاکم 

است، ولی در مکتب قم و نجف، مخصوصا 
نجف، إنّما حاکم است«، یعنی این است و 

جز این نیست.
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ــول،  ــه و اص ــه فق ــان کلم ــده. هم ــج ش رای
مثــل  اســت؛  فقاهــت  واژه  از  دقیق تــر 
روش شناســی فقــه و اصــول شــیخ انصــاری، 
ــیخ  ــاج ش ــول ح ــه و اص ــی فق روش شناس
عبدالکریــم، روش شناســی فقــه و اصــول 
ابــن ادریــس و همینطــور هکــذا. ایــن بســیار 

ــت. ــوب اس خ
مستشــرقین،  و  خاورشناســان  از  بعضــی 

شــخصیت های فکــری اســالم را مشــخصا 
مطمــح نظــر قــرار داده انــد؛ مثــل ابــن ادریــس. 
ــوز نتوانســته ام  ــه هن یکــی از خاورشناســانی ک
ــی  ــاورم، روش شناس ــت بی ــه دس ــاب او را ب کت
ــس را نوشــته و بســیار هــم  ــن ادری ــاد اب اجته
ــاب  ــس در کت ــن ادری ــی اب ــت. وقت ــد اس مفی
ــول  ــب را اص ــن مطل ــد ای ــرائر« می گوی »الس
ــس  ــن ادری ــد، اصــول در کالم اب ــد می کن تأیی
چیســت؟ آیــا منظــور اصــول عملیــه اســت؟ آیا 
قواعد کالن اســت؟ وقتــی روش او را مخصوصا 
در ارتبــاط بــا مقاصــد الشــریعه بدانیــم کــه ابــن 
ــد،  ــورد می کن ــا مقاصــد برخ ــس چطــور ب ادری
در آن صــورت اصــول مذهــب و اصــول قواعــد 
مذهــب از نظــر ابــن ادریــس معنــا پیــدا 

می کنــد.
شــیخ طوســی در مــواردی ادعــای اســتناد بــه 
ــم  ــت ه ــک روای ــا ی ــه م ــد ک ــات می کن روای
نداریــم. ایــن غیــر از جاهایــی اســت کــه 
ــد  ــزرگان فرموده ان ــد و ب ــاع می کن ــای اجم ادع
اگــر  اســت.  علی القاعــده  اجمــاع  بــاب  از 
ــد،  ــد اســتنباط شــیخ طوســی را ندان کســی مت
ــرا  ــت؛ چ ــرده اس ــتباه ک ــان اش ــد ایش می گوی
ــم  ــت نداری ــک روای ــی ی ــا حت ــد م ــه می بین ک
در حالــی کــه شــیخ گفتــه روایــات داریــم. مــن 
مــواردی را یادداشــت کــرده ام کــه االن همــراه 
نــدارم کــه شــیخ طوســی چنیــن ادعایــی 
ــیخ  ــتنباط ش ــد اس ــی مت ــی وقت ــد. ول می کن
ــه  ــاری ک ــان اخب ــه ایش ــم ک ــی را بدانی طوس
ادعــا می کنــد، شــبیه اجمــاع علی القاعــده 
ــات خــاص  ــه از روای ــد نیســت ک اســت و مقی
شــروع کنــد، ایــن معنــا جــای خــودش را بــاز 

می کنــد.

مرحــوم آیــت اهلل حائــری در حلقــه 
خاصــی نبــود

اســتنباط  روش شناســی  صــورت،  هــر  بــه 

شــخصیت ها، بســیار مناســب اســت. بــه مرحــوم 
ــم  ــه بفهمی ــرای اینک ــم. ب ــیخ برگردی ــاج ش ح
ــک اســت،  ــب نزدی ــدام مکت ــه ک حــاج شــیخ ب
ــهور  ــج مش ــا منه ــی دارد، ی ــب خاص ــا  مکت آی
ــج  ــه ای از مناه ــا آمیخت ــق ی ــا تلفی را دارد، و ی
مختلــف را دارد، ســیر کوتاهــی راجــع بــه عمــر 
ــد  ــان متول ــم. ایش ــان می کن ــان بی ــی ایش علم
ــال ۱۲۹۹  ــت. در س ــری اس ــری قم ۱۲۸۰ هج
یعنــی در ۱۹ ســالگی وارد ســامرا می شــود. قبــل 
از آن دو ســال در کربــال بــوده اســت. تــا ســال 
۱۳۱۲ در ســامرا زیســت علمــی دارد؛ یعنــی ۱۳ 
ســال. ابتــدا از مرحــوم شــهید شــیخ فضــل اهلل 
ــیرازی،  ــی ش ــم محالت ــرزا ابراهی ــوری، و می ن
ــال  ــدود ۱۰ س ــد و ح ــتفاده می کن ــطح را اس س
خدمــت اســتاِد ایســتاده بــر قلــه و ویــژه دان فقــه 
و اصــول، مرحــوم فشــارکی بــوده اســت. مــن در 
کتــاب یــا ســندی ندیــدم کــه ایــن شــخصیت از 
ــزرگ اســتفاده مســتقیم کــرده  درس میــرزای ب
باشــد. البتــه میــرزا میزبــان ایشــان بــوده، ناظــر 
ــردم  ــدا نک ــن پی ــی م ــوده، ول ــر کار ایشــان ب ب
ــزرگ را کــرده باشــد.  کــه شــاگردی میــرزای ب

ــارکی،  ــت اهلل فش ــوم آی ــاگردی مرح ــه ش گرچ
ــه  ــیرازی ب ــرزای ش ــاگردی می ــطه، ش ــا واس ب

ــد. ــاب می آی حس
در ســال ۱۳۱۲ یعنــی بعــد از ۱۳ ســال زیســت 
علمــی بســیار موفــق، بــه نجــف مــی رود و ســه 
ســال در نجــف زیســت می کنــد. در ســه ســال 
اقامــت در نجــف، بــاز از محضــر مرحــوم آیــت 
ــام آن دوران،  اهلل فشــارکی و اســتاد شــهیر و بن
آقــای آخونــد خراســانی اســتفاده می کنــد. 
یعنــی از ســامرا اســتفاده می کنــد، از نجــف 
ــن شــهر و اصــول  ــه تجســم علمــی ای هــم ک
آن، آقــای آخونــد خراســانی متبــّول اســت، 
ــد  ــا ۱۳۱۶ در نجــف می مان ــد. ت اســتفاده می کن
و بعــد وارد کربــال می شــود و ۱۶ ســال در کربــال 
ــان اوج اســتفاده  ــد. یعنــی همچن زندگــی می کن
و بهره منــدی ایشــان اســت. مقــداری از فاضــل 
اردکانــی اســتفاده می کنــد، ولــی مــن مشــخصا 
نتوانســتم از زیســت نامه ایشــان دریابــم کــه در 
ــوده،  ــال ب ــان در کرب ــه ایش ــالی ک ــن ۱۶ س ای
دقیقــا از کــدام اســتاد اســتفاده می کنــد. ایشــان 
در ســال ۱۳۳۲ بــه ایــران می آیــد و بــه مشــهد 
ــتفاده  ــود و اس ــد وارد اراک می ش ــی رود و بع م
علمــی و تحصیلــی آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم 
قطــع می شــود و قاعدتــا قبــل از آن قطــع شــده 
بــود، یعنــی اینطــور نبــوده کــه همــه ۱۶ ســال 
ــران  ــی از دیگ ــتفاده علم ــال، اس حضــور در کرب
بــرده باشــد و شــاید بــه همیــن خاطــر، از 
ــی  ــد نام ــه بای ــال، آنطــور ک اســاتید وی در کرب

اگر کسی ما را مجبور کند و بگوید دقیقا 
یکی را نام ببر، باید بگوییم تاثیر روش 
سامرا را بر فکر ایشان، غلیظ تر از نجف 

می دانیم.
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بــرده نشــده، یعنــی ســالبه بــه انتفــای موضــوع 
بــوده اســت.

ایشــان ۸ ســال در اراک زندگــی می کنــد و 
در ســال ۱۳۴۰ قمــری کــه مصــادف بــا ۱۳۰۰ 
ــا در  شمســی اســت، وارد قــم می شــود و طبیعت
قــم هــم مجالــی بــرای اســتفاده علمــی ایشــان 
نیســت و ۱۵ ســال در قــم مرجعیــت دارد و 
ســپس در ســال ۱۳۵۵ قمــری رحلــت می کننــد 
و ایــن روزهــا هشــتادمین ســالگرد ایشــان اســت 
ــرای ایشــان نکوداشــتی برگــزار  کــه مــا هــم ب

کردیــم.
دنبــال  را  تاریخــی  ســیر  ایــن  مــا  وقتــی 
می کنیــم، مرحــوم آیــت اهلل حائــری را در یــک 
ــم  ــم بگویی ــم. نمی توانی ــاص نمی بینی ــه خ حلق
ــر  ــون در عم ــت، چ ــم اس ــب ق ــان از مکت ایش
ــل از آن  ــو قب ــدارد، ول ــی ن ــم مکتب ــان، ق ایش
ــان  ــم ایش ــم بگویی ــت. و نمی توانی ــته اس داش
متاثــر از نجــف اســت، چــرا کــه زیســت زیــادی 
مدت زمــان  امــا  اســت.  نداشــته  نجــف  در 
زیــادی در کربــال و ســامرا بــوده. مــن در 

۱۶ ســال کربــال، هیــچ تاثــری بــر ایشــان 
ــان،  ــت ایش ــوژی فقاه ــا در متدل ــم، ام نمی بین
آثــاری از ســامرا دیــده می شــود. لــذا اگــر بعــد از 
یــک ســیر کوتاهــی کــه در ادامــه دارم، نتیجــه 
ــق  ــب خاصــی تعل ــه مکت ــرم کــه ایشــان ب بگی
ــل آن هــم  ــدارد، ســخن درســتی اســت و دلی ن
ــای  ــهرها و حوزه ه ــان در ش ــت ایش ــن زیس ای
مختلــف اســت. ولــی اگــر کســی مــا را مجبــور 
ــد  ــر، بای ــام بب ــی را ن ــا یک ــد دقیق ــد و بگوی کن
بگوییــم تاثیــر روش ســامرا را بــر فکــر ایشــان، 
غلیظ تــر از نجــف می دانیــم. قمــی هــم در 
کار نبــوده کــه بخواهیــم از قــم یــاد کنیــم. اگــر 
بگوییــم در ســامرا لعــّل بیشــتر حاکــم اســت تــا 
ــری  ــت اهلل حائ ــه را در روش آی ــن نکت ــا، ای انّم
ــیم عرف محــوری  ــد باش ــر معتق ــم. و اگ می بینی

برابــر صناعت محــوری در حــوزه ســامرا  در 
حاکــم بــوده، بــاز در فقاهــت آشــیخ عبدالکریــم 

می بینیــم. را  آن 

متدهــای روش شناســی فقــه و اصــول 
مرحــوم شــیخ

بــا ایــن پیشــینه و پیش انــگاره وارد بحــث 
روش شناســی حــاج شــیخ می شــوم. وقتــی 
می خواهیــم وارد روش شناســی شــویم، چــه 
چــه  بگیریــم؟  نظــر  در  بایــد  را  متدهایــی 
محورهایــی را بایــد در نظــر بگیریــم؟ چــه 
ــم  ــه بتوانی ــرای آنک ــت ب ــر اس ــری مهم ت عناص
بگوییــم ایــن شــخصیت بــه کــدام نحلــه تعلــق 
ــد  ــمارم و بع ــورد را می ش ــا ۶ م ــن ۵ ی دارد؟ م
بــا همیــن چنــد عنصــر بررســی می کنــم. 
ــت و  ــاز اس ــه منهج س ــی ک ــی از محورهای یک
ممکــن اســت دو فقیــه را از هــم گسســت دهــد 
ــخصیت و دو  ــن دو ش ــورد ای ــد، برخ ــدا کن و ج
فقیــه بــا اســناد اربعــه اســت. مــن فــرض را بــر 
ــه را  ــناد اربع ــه، اس ــه دو فقی ــذارم ک ــن می گ ای
قبــول دارنــد. یعنــی می گوینــد ســند اســتنباط، 
قــرآن، ســنت معصــوم، اجمــاع و عقــل اســت؛ 
ــه  ــی ک ــا نگاه ــر. ام ــه کمت ــتر و ن ــه بیش ن
ــد،  ــناد کنن ــه اس ــد ب ــه می توانن ــن دو فقی ای

می توانــد دو منهــج بســازد.
مهمتریــن مســئله ای کــه باید در روش شناســی 
ــن  ــئله، ای ــن مس ــت، و اولی ــر گرف در نظ
اســت.؛ اینکــه آیــا اخبــاری اســت یــا اصولــی 
ــدارد،  ــا ن ــول دارد ی ــاس را قب ــا قی ــت، آی اس
چنــدان مهــم نیســت و بایــد از آن عبــور کــرد. 

ــه  ــخصیت فقی ــگاه دو ش ــت، ن ــم اس ــه مه آنچ
ــی  ــا کارآی ــل اســت؛ آی ــه عق ــیعه، ب ــی ش اصول
ــی  ــا کارآی ــول دارد؟ آی ــل را قب ــتقاللی عق اس
ــزاری اش را قبــول دارد؟ آیــا کارآیــی تأمینــی  اب
ترخیصــی عقــل را قبــول دارد یــا نــه؟ آیــا نــگاه 
ــی  ــت؟ یعن ــه اس ــگاه ثق ــنت، ن ــه س ــه ب فقی
ــات  ــا روای ــد، ی ــل می کن ــه نق ــه ثق ــی ک روایت
»موثــوق بــه« بــرای او مهــم اســت؟ آیــا روایت 
را مخّصــص قــرآن قــرار می دهــد؟ یــا روایــت را 
مخصــص قــرآن قــرار نمی دهــد و عــام قرآنــی 
ــه در  ــد ک ــدم می کن ــی مق ــاص روای ــر خ را ب
ــیانه  ــته و ناش ــدی داش ــداران ج ــته طرف گذش
متهــم بــه قیــاس شــدند. ایــن مجموعــه 
مســائل، در محــور اول مطــرح می شــود؛ یعنــی 

ــه. ــه اســناد چهارگان ــه ب ــگاه فقی ن

ــی  ــه در روش شناس ــوری ک ــن مح دومی
ــرد،  ــرار گی ــر ق ــح نظ ــد مطم ــه بای ــک فقی ی
ــا  ــی م ــوص دین ــت. نص ــریعه اس ــد الش مقاص
در یــک تقســیم کالن، بــه نصــوص مبیــن 
ــیم  ــریعت تقس ــن ش ــوص مبی ــد، و نص مقاص
ــزء  ــریعت، ج ــن ش ــر نصــوص مبی ــود. اگ می ش
دیــن ماســت، اگــر »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اوفــوا 
ــال  بالعقــود« و »إن العهــد کان مســئوال« و امث
ذلــک در قــرآن و روایــات، جــزء دیــن ماســت، 
ــن ماســت؛  ــن مقاصــد هــم جــزء دی ــات مبی آی
»هــو الــذی بعــث فــی االمییــن رســوال منهــم 
ــن ماســت.  ــه« هــم جــزء دی ــوا علیهــم آیات یتل
ــک  ــی و ی ــوص دین ــده نص ــک فهمن ــگاه ی ن
ــدر  ــت و چق ــریعت چیس ــد ش ــه مقاص ــه، ب فقی
ــت  ــتنباط دخال ــوارد را در اس ــن م ــد ای می خواه
دهــد؟ آیــا نــگاه او رد مطلــق و نفــی صددرصــد 
ــتند.  ــر هس ــن نظ ــدار ای ــده ای طرف ــت؟ ع اس
ــن مقاصــد  ــه نصــوص مبی ــگاه ســندی ب ــا ن آی
ــر  ــیعه، کمت ــان ش ــه در فقیه ــه البت ــد؟ ک می کن

ــگاه  ــه ن ــه اینگون ــم ک ــی داری ــم. متفقهان داری
ــزاری  ــی اب ــت کارای ــر اس ــا حاض ــد. آی می کنن
ــوان  ــه عن ــه اســناد مبیــن شــریعت بدهــد و ب ب
ــگاه  ــه آن ن ــریعت ب ــن ش ــوص مبی ــر نص مفس
کنــد؟ کــه ایــن اندیشــه، صحیــح و متیــن اســت 
ــد  ــد دی ــال بای ــر ح ــه ه ــی دارد. ب و طرفداران
ــریعت دارد.  ــد ش ــه مقاص ــی ب ــه نگاه ــه چ فقی
ایــن محــور دیگــری اســت کــه منهــج فکــری 

ــد. ــکل می ده ــه را ش ــک فقی ی
محــور ســوم ایــن اســت کــه آیــا فقیهــی که 
ــل  ــی او تأم ــه روش شناس ــع ب ــم راج می خواهی
ــور  ــه کالن عب ــرد ب ــت از خ ــر اس ــم، حاض کنی
کنــد یــا نــه؟ روایاتــی هســت کــه مرحــوم شــیخ 
انصــاری دارد و راجــع بــه دهــن متنجــس اســت 

مهمترین مسئله ای که باید در 
روش شناسی در نظر گرفت، ... نگاه دو 
شخصیت فقیه اصولی شیعه، به عقل 

است؛ آیا کارآیی استقاللی عقل را قبول 
دارد؟ آیا کارآیی ابزاری اش را قبول دارد؟ 
آیا کارآیی تأمینی ترخیصی عقل را قبول 

دارد یا نه؟

آیا فقیهی که می خواهیم فقه او را 
روش شناسی کنیم، صناعت محور است؟ 

مدرسه ای فکر می کند؟ در فقاهت، 
ریاضی می اندیشد؟ صغری و کبری و 
نتیجه می آورد؟ یا اینکه در بسیاری از 
موارد به تجمیع ظنون می پردازد و از 

طریق تجمیع ظنون به اطمینان می رسد؟
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ــورد.  ــماء می خ ــت الس ــتصباح تح ــه درد اس و ب
مقــدس اردبیلــی در مجمــع الفائــده والبرهــان، از 
ایــن روایــات، یــک قاعــده اســتنباط می کنــد و 
ــت دارد،  ــتصباح خصوصی ــه اس ــد ن ــذا می گوی ل
نــه تحــت الســماء خصوصیــت دارد و در واقــع از 
یــک نــص وارد در مــورد خــرد بــا الفــاظ خــاص، 

ــد. اســتنباط یــک قاعــده می کن
صاحــب حدائــق، اخبــاری اســت، ولــی در کتــاب 
ــا،  ــد م ــر قواع ــه اکث ــد ک ــح می کن ــود تصری خ
از نصــوِص وارد در مــوارد خــرد اســتنباط شــده 
و ایــن را اســتنباط می کنــد، امــا در مقابــل 
بزرگانــی داریــم کــه حاضــر نیســتند از نصــوص 
ــه کالن برســند، مگــر در مــوارد بســیار  خــرد ب

ــتثنایی. اس
بــه  پیشینه شناســانه  نــگاه  تاریخــی،  نــگاه 
ــی  ــه فضای ــئله در چ ــک مس ــه ی ــائل، اینک مس
ــی  ــه فضای ــؤال در چ ــن س ــده، ای ــرح ش مط
آمــده، اهــل تســنن در ایــن مســئله چــه نظــری 
نظــری  چــه  حکومت هــا  و  حــّکام  دارنــد، 
ــش  ــال واکن ــؤال اص ــن س ــه ای ــتند، و اینک داش
ــی  ــوارد مهم ــا م ــت، اینه ــی اس ــه جریان ــه چ ب
ــت اهلل بروجــردی  ــد آی ــه فقیهــی مانن اســت ک
ــگاه  ــه ن ــند ک ــی می شناس ــوان کس ــه عن را ب

ــات دارد. ــن جه ــه ای ــتری ب بیش
ــم  ــای مه ــد، از محوره ــه ش ــه گفت ــواردی ک م
اســت. البتــه مــن نمی خواهــم بگویــم محورهای 
یــک و دو و ســه اســت، امــا محورهــای مهمــی 
اســت. امــا آخریــن محــوری کــه در متدولــوژی 
بایــد مطمــح نظــر قــرار بگیــرد و شــاید قــدری 
دربــاره ایــن محــور بیشــتر صحبــت کنــم 
ــن اســت  ــده، ای ــه ش ــه آن توج ــر ب ــون کمت چ
ــه او را  ــم فق ــه می خواهی ــی ک ــا فقیه ــه آی ک
روش شناســی کنیــم، صناعت محــور اســت؟ 
مدرســه ای فکــر می کنــد؟ در فقاهــت، ریاضــی 
نتیجــه  و  کبــری  و  صغــری  می اندیشــد؟ 

ــه  ــوارد ب ــیاری از م ــه در بس ــا اینک ــی آورد؟ ی م
ــع  ــق تجمی ــردازد و از طری ــون می پ ــع ظن تجمی
ظنــون بــه اطمینــان می رســد، و یــا حتــی اگــر 
ــر الطــرق  ــوان خی ــه عن ــان نرســد، ب ــه اطمین ب
المّیســره، آن را در اســتنباط خــود اســتفاده 
می کنــد. ایــن دو نــگاه، آثــار و تفاوت هــای 
عجیبــی هــم در فقاهــت دارد کــه اگــر فرصــت 
شــد، در تتمــه وقــت، مــواردی را کــه از حضــرت 
ــت  ــه یادداش ــن رابط ــس در ای ــت اهلل موس آی

ــم. ــان می کن ــرده ام، بی ک

ــع  ــر تجمی ــی ب ــی مبتن روش شناس
ــوری ــر صناعت مح ــون، در براب ظن

ــک  ــل در ی ــال قب ــه س ــب را دو س ــن مطل ای
و  شــد  منتشــر  و  کــردم  عــرض  مصاحبــه 
بعــد افــرادی در حــد وســیع از آن اســتفاده 
ــه نظــر مــن مطلــب را درســت  ــی ب ــد، ول کردن
نگرفتنــد. یعنــی اســتنباط کردنــد کــه مــن 
ــع  ــده ای اهــل تجمی ــه ع ــم ک می خواهــم بگوی
ظنــون هســتند و از ایــن راه بــه اطمینــان 
عــده ای  و  می کننــد،  عمــل  و  می رســند 
ــون  ــع ظن ــا تجمی ــد و ب ــر صناعت محورن دیگ
ــد.  ــل نمی کنن ــند، عم ــان برس ــه اطمین ــو ب ول
ایــن اشــتباه اســت کــه گاهــی در بعضــی 
ــن  ــده و م ــزوات آم ــی از ج ــاالت و بعض از مق
زیــاد دیــده ام. آنچــه کــه صحیــح اســت و شــاید 
بــرای اولیــن بــار در آن مصاحبــه عــرض شــده، 
ایــن اســت کــه فقیــه اهــل تجمیــع ظنــون، بــه 
دنبــال ظنــون مــی رود، الزامــا هــم الزم نیســت 
ــه  بــه اطمینــان برســد، ولــی بعضــی وقت هــا ب
ــد و  ــه آن می رس ــن ب ــن راه ممک ــوان بهتری عن
ــداد  ــی از انس ــدر رقیق ــن، ق ــت ای ــع پش در واق
ــر الطــرق المیســره« را  وجــود دارد. چــون »خی
ــق  ــو رقی ــه ای ول ــه اندیش ــد ک ــی می گوی کس
ــا  ــد، ام ــتفاده می کن ــی اس ــداد دارد، ول در انس
ــال  ــه دنب ــال ب ــور، عم ــزرگان صناعت مح آن ب
ــه اطمینــان هــم  ــد و ب تجمیــع ظنــون نمی رون
ــان  ــه اطمین ــد و ب ــر برون ــی اگ ــند، ول نمی رس
ــرق  ــر الط ــو خی ــد، ول ــل می کنن ــند، عم برس
المیســره را قبــول ندارنــد. چــرا کــه خیــر 
ــا  ــت؛ ی ــان اس ــط قرمزش ــره خ ــرق المیس الط
ــی. ــم عرف ــوان عل ــه عن ــان ب ــا اطمین ــن، ی یقی

ــم،  ــگاه می کن ــه ن ــا ک ــن محوره ــن در ای م
ــی  ــا در جــدول اول یعن مرحــوم شــیخ را عمدت
ــع  ــه تجمی ــم. کســی ک ــون می بین ــع ظن تجمی

ظنــون را در فقاهــت اســتفاده می کنــد، نــه 
مــا  نمی گویــد.  مشــهور  مقابــل  در  بــزرگ 
فقیهانــی داریــم مثــل حضــرت آیــت اهلل العظمی 
ــه  ــره( ک ــدس س ــی )ق ــت اهلل خوی ــوم آی مرح
ــم  ــر بخواهی ــه اگ ایشــان از کســانی هســتند ک
ایشــان را در ایــن جــدول جــا بدهیــم، می بینیــم 
کــه فکــر ایشــان، فکــر صناعت محــور اســت و 
لــذا اگــر ایشــان روایاتــی در مســئله ای ببیننــد و 
ــا ضعــف  ــات ضعــف ســند داشــته باشــد ی روای
داللــت داشــته باشــد، یــا جهــت صــدور شــبهه 
داشــته باشــد، همــه را کنــار می گــذارد و ســراغ 
اصــل عملــی مــی رود. اگــر بگوییــم ایــن فتــوا 
مشــهور اســت، ایشــان می فرماینــد روایــت 
ضعیــف، غیرحجــت اســت. می فرماینــد شــهرت 
ــه  هــم غیرحجــت اســت، و از ضــّم الحّجــت ب
الحّجــت، عــدد تولیــد نمی شــود، حجــت تولیــد 
ــد  ــدد تولی ــر، ع ــه صف ــر ب ــود. ضــّم صف نمی ش
ــِم  ــن عال ــد فکــری ای ــان مت ــذا بنی ــد، ل نمی کن
ایســتاده بــر قلــه و بــزرگ، صناعت محــور اســت 
ــه همیــن دلیــل معتقــد اســت کــه شــهرت  و ب
نــه جابــر ضعــف ســند اســت و نــه جابــر ضعــف 
ــار  ــورد در آث ــی دو م ــن یک ــه م ــت. البت دالل
ــی  ــد، ول ــه پذیرفته ان ــردم ک ــتفاده ک ــان اس ایش
بــه اطمینــان رســیده. گویــا اطمینــان هــم بــرای 
ایشــان خــط قرمــز اســت کــه از آن نمی گــذرد. 
ولــی عمومــا آیــت اهلل خویــی، بــه دنبــال ایــن 

ــرد. ــی رود و نمی پذی ــم نم ــت ه جه
چنانکــه در نقطــه مقابــل هــم، ایشــان اعــراض 
ــر  ــن خب ــه م ــا ک ــا آنج ــم _ ت ــهور را ه مش
دارم _ کاســر نمی دانــد؛ یعنــی نــه ســند را 
ــکوک  ــان مش ــند برایم ــا س ــه م ــکند ک می ش
شــود و نــه داللــت را. لــذا ایشــان بــرای شــهرت 
ــن  ــت و ای ــل نیس ــی قائ ــی، نقش ــی ه ــا ه بم
اقتضــای صناعت محــوری اســت، در حالــی کــه 
ــه آن معنایــی  فقیهــان اهــل تجمیــع ظنــون )ب

فقیهان اهل تجمیع ظنون وقتی به 
شهرت می رسند، شهرت را جابر ضعف 
سند می دانند. بعضی هایشان مثل شیخ 

انصاری، عالوه بر اینکه جابر ضعف سند 
می داند، در نفی غرر، جابر ضعف داللت 
هم می داند و اعراض اصحاب را هم 

مضعف و کاسر می داند.

یکی از آثار فقیهان اهل تجمیع ظنون، این 
است که گاهی از طریق اثر یک فتوا، به 

صحت فتوا یا فساد فتوا می رسند. یعنی اول 
فتوا نمی دهند که این فتواست و باید در 

جامعه عملی شود، بلکه می بینند آثار فتوا را و 
اینکه چه بازتابی در اجتماع دارد، بعد فتوایی 

که می خواهند بدهند را شکل می دهند.
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کــه عــرض کــردم، نــه اینکــه ظنونــی را جمــع 
ــا  ــه اطمینــان برســند ی ــدون اینکــه ب کننــد و ب
بــه عنــوان خیــر الطــرق المیســره فتــوا بدهنــد. 
خــدای نکــرده ایــن برداشــت از عرایضــم نشــود( 
ــر  ــه شــهرت می رســند، شــهرت را جاب ــی ب وقت
ــل  ــان مث ــد. بعضی هایش ــند می دانن ــف س ضع
شــیخ انصــاری، عــالوه بــر اینکــه جابــر ضعــف 
ــف  ــر ضع ــرر، جاب ــی غ ــد، در نف ــند می دان س
ــاب را  ــراض اصح ــد و اع ــم می دان ــت ه دالل

ــد. ــر می دان ــف و کاس ــم مضع ه
مرحــوم آیــت اهلل مؤســس، در قاعــده مــن ادرک 
ــت  ــی هس ــه روایت ــا ک ــالت، آنج ــاب ص در کت

ــی  ــه کس ــاره اینک درب
کــه یــک رکعــت را 
درک کنــد، گویــا همــه 
ــرده و  ــاز را درک ک نم
نبایــد نیــت قضــا کنــد، 
مــا  کــه  می فرمایــد 
ــف  ــت ضعی ــک روای ی
ــت  ــک روای ــم و ی داری
ــف  ــی ضع ــل، ول مرس
ــت،  ــن دو روای ــند ای س
اصحــاب  عمــل  بــا 
می شــود.  جبــران 
ــاب  ــث در کت ــن بح ای
پــر  ایشــان  صــالت 
اســت؛ در بحــث جــواز، 
ــه  ــه ب ــدول از الحق ع
ســابقه، نمــاز عصــر 

ــود  ــا می ش ــه آی ــاره اینک ــر؛ درب ــاز ظه ــه نم ب
ــت  ــد، روای ــت می کن ــا کفای ــرد و آی ــدول ک ع
جنــاب زراره را داریــم کــه ســندش هــم خــوب 
ــد؛  ــد می توانی ــت و می گوی ــر اس ــت و معتب اس
چهــار رکعــت مقابــل چهــار رکعــت، حتــی بعــد 
ــد و  ــی ایشــان مخالفن ــاز. ول ــام شــدن نم از تم
ــم  ــهور را داری ــراض مش ــون اع ــد چ می فرماین
ــرد و  ــا ک ــد اکتف ــاز نبای ــراغ از نم ــد از ف ــه بع ک

ــت. ــکننده اس ــهور ش ــراض مش اع

توجه به آثار فتوا پیش از صدور
ایــن برخــورد، و ایــن رفتــار، حاکــی از این اســت 
کــه ایشــان نمی خواهــد صناعت محــور بــا 
فقــه برخــورد کنــد. ایشــان راجــع بــه آن محــور 
ــان  ــه، اطمین ــناد اربع ــه اس ــگاه ب ــی ن اول، یعن
اطمینــان  می فرمایــد  و  می کنــد  قبــول  را 

ــد کــه یکــی از  طریــق عقالیــی اســت. می دانی
حلقه هــای مفقــود در فقــه مــا، برخــورد فقیهــان 
بــا مســئله اطمینــان اســت. یعنــی اطمینــان هــم 
ــن  ــد. ممک ــی دارد. تعجــب نکنی ــام موضوع ابه
اســت مــا در ذهنیتمــان اطمینــان را راحــت معنــا 
ــان  ــرای اطمین ــاری ب ــیخ انص ــی ش ــم، ول کنی
ــم  ــان ه ــذا اطمین ــد؛ ل ــان می کن ــا بی ــه معن س
ــی.  ــام حکم ــم ابه ــی دارد، و ه ــام موضوع ابه
ــرد؟ در  ــل ک ــان عم ــه اطمین ــود ب ــا می ش آی
ــزاری  ــای اب ــان در کاره ــل اطمین ــواردی مث م
ــا  ــد، ام ــول دارن ــه قب ــا هم ــیری، تقریب و تفس
ــوان کارآیــی  ــه عن ــان ب ــد از اطمین اگــر بخواهی

ســندی اســتفاده کنیــد، معمــوال و شــاید همــه 
ســراغ  بی اســتثنا  صناعت محــور،  فقهــای 
اطمینــان نمی رونــد. ولــی ایشــان اطمینــان 
ــق  ــه طری ــاب ک ــن ب ــه از ای ــرد؛ البت را می پذی
ــه عصــر معصــوم می رســد و شــارع  ــی ب عقالی
ــه  ــی ب ــرده اســت. یعن ــق را امضــا ک ــن طری ای
ــد.  ــه ســنت برمی گردان ــر، آن را ب تعبیــر دقیق ت
ولــی بــه هــر حــال نقطــه آغــاز آن، نــه روایــت 
ــه  ــه ســنت، و ن ــم، ن ــه عل ــه عقــل، ن اســت، ن
اجمــاع. اطمینــان را مــی آورد؛ هــم در کارآیــی 

ــزاری. ــی اب ــم در کارآی ــندی و ه س
یکــی از آثــار فقیهــان اهــل تجمیع ظنــون، این 
اســت کــه گاهــی از طریــق اثــر یــک فتــوا، بــه 
صحــت فتــوا یــا فســاد فتــوا می رســند. یعنــی 
اول فتــوا نمی دهنــد کــه ایــن فتواســت و بایــد 
ــار  ــد آث ــی شــود، بلکــه می بینن ــه عمل در جامع

ــاع دارد،  ــی در اجتم ــه بازتاب ــه چ ــوا را و اینک فت
ــد را شــکل  ــد بدهن ــی کــه می خواهن ــد فتوای بع

می دهنــد.
ــا  ــه آی ــاره اینک ــر، درب ــب جواه ــوم صاح مرح
فحــص در شــبهات موضوعیــه در زمــان شــک 
ــبهات  ــر در ش ــد اگ ــه، می گوی ــا ن الزم اســت ی
ــدم  ــه ع ــا ب ــد ی ــاری کنی ــت ج ــه برائ موضوعی
وصــول مــال بــه حــد نصــاب )یعنی اســتصحاب 
عــدم( تمســک کنیــد، ایــن کار باعــث می شــود 
کــه بســیاری از خمس هــا داده نشــود، بســیاری 
ــن  ــم ای ــا می دانی ــود و م ــا داده نش از زکات ه
ــه  ــت ک ــادم نیس ــق ی ــت. دقی ــد اس ــر، فاس نظ
را  فاســد  کلمــه 
کرده انــد  اســتفاده 
ایــن  یــا ناصحیــح. 
ــه  ــت ک ــی اس در حال
می گوینــد  عمومــا 
در شــبهات  فحــص 
الزم  موضوعیــه 
نیســت. امــا خیلــی 
اســتثنا  مــوارد  از 
ماننــد  می شــود، 
ــی  ــه بعض ــاء، گرچ دم
هــم  همیــن  در 
کرده انــد.  مناقشــه 
ــس  ــم خم ــان ه ایش
قاعــده  از  را  زکات  و 
کرده انــد.  اســتثنا 
یعنــی صاحــب جواهــر 
ــد  ــوا اســتفاده می کن ــک فت ــاب صــدور ی از بازت
و برمی گــردد و فتــوا بــه برائــت نمی دهــد 
و بــه اســتصحاب عــدم حکــم نمی کنــد و 
می فرمایــد در ایــن مــوارد مکلــف بایــد فحــص 

کنــد و جســتجو کنــد.
ــم  ــدم ه ــاج شــیخ دی ــن از ح ــه م ــاری ک در آث

ما در اهل تجمیع ظنون، رفت و برگشت 
فقیه را زیاد می بینیم، اما یک فقیه 

صناعت محور، هر چه مبنایش باشد، همان 
را انتخاب می کند و فتوا می دهد. به همین 
دلیل است که بزرگانی که صناعت محورند، 

إن قلت و قلت زیادی در کلماتشان 
نمی بینیم.
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همینطــور اســت. حــاج شــیخ گاهــی نظــر بــه آثــار فتــوا دارد و بــه همیــن 
ــه  ــی را ب ــاره اینکــه اگــر کســی عبادت ــوا برمی گــردد. درب ــل از آن فت دلی
قصــد تحصیــل ثــواب یــا رفتــن بــه بهشــت یــا دفــع شــر انجــام دهــد، 
آیــا ایــن عبــادت صحیــح اســت یــا نــه، در حالــی کــه عالمــه حلــی در 
ــادت باطــل اســت چــون  ــن عب ــه ای ــد ک ــل می کن ــی نق ــد، از بزرگ قواع
هلل نیســت، امــا حــاج شــیخ می گویــد اگــر مــا ایــن فتــوا را صــادر کنیــم، 
ــی و  ــر فن ــه از نظ ــا اینک ــت؛ ب ــر انسان هاس ــادت اکث ــاد عب ــتلزم فس مس
عقلــی، ایــن فتــوا کامــال قابــل دفــاع اســت. چــرا کــه انســان اگــر واقعــا 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــته اش ای ــا خواس ــد، و واقع ــادت کن ــرای بهشــت عب ب
آن حــوری برســد و بــه آن غلمــان برســد، بــه شــیر و شــکر برســد، بــه 
عســل مصفــا برســد، چطــور ممکــن اســت بگوییــم هلل عبــادت می کنــد؟ 
ــه  ــرد، هم ــان بگی ــزار توم ــد و آخــر شــب ۱۰ ه ــادت کن ــر کســی عب اگ
می گوییــم درســت نیســت، امــا اگــر عبــادت کنــد و بخواهــد ۱۰ میلیــارد 
ــی  ــی تفاوت ــی و عقل ــر فن ــم. از نظ ــف می کنی ــرد، توق ــت بگی در بهش
ــتلزم  ــم، مس ــوا را بدهی ــن فت ــر ای ــد اگ ــان می فرمای ــا ایش ــد، ام نمی کن
فســاد عبــادت اکثــر انسان هاســت. یعنــی بــه بازتــاب یــک فتــوا کــه چــه 
ــه  ــد، ب ــک نمی کن ــیره تمس ــه س ــد، ب ــک می کن ــذارد تمس ــری می گ اث
ــه  ــه چ ــوا ک ــک فت ــاب ی ــط از بازت ــد، فق ــت تمســک نمی کن ــه و روای آی

ــد. ــوا نمی ده ــردد و فت ــری دارد، برمی گ اث
نکتــه ای کــه بــرای مــن جالــب بــود، نکتــه ای اخالقی اســت. الزم نیســت 
ــد حــرف  ــم. مرحــوم حــاج شــیخ تــالش می کن فقــط بحــث علمــی کنی
عالمــه در قواعــد را توجیــه کنــد. اگــر مــا بودیــم، ممکــن بــود بگوییــم 
نیــازی بــه توجیــه نیســت و عالمــه اشــتباه کــرده اســت، امــا ایــن عالــم 
ــن  ــه شــاید ای ــد منظــور عالم ــه اخــالق، می گوی ــر قل ــزرگ ایســتاده ب ب
باشــد کــه ثــواب تنهــا حاصــل اطاعــت نیســت، بلکــه دو رقــم اســت؛ در 
یــک حالــت می گویــد خدایــا اطاعــت می کنــم و از طریــق ایــن اطاعــت 
ــر اطاعــت  تــو بــه مــن پــاداش می دهــی، امــا در حالــت دیگــر، اصــل ب
ــه هــر  ــا خــدا معاملــه کنــم. ب نیســت و می گویــد مســتقیما می خواهــم ب
حــال مرحــوم حــاج شــیخ توجیــه می کنــد، اینکــه موفــق اســت یــا نــه، 

مهــم نیســت، امــا ایــن اخــالق را دارد.

ــی  ــل پیش بین ــون قاب ــع ظن ــل تجمی ــای اه ــرات فقه نظ
نیســت

ــم،  ــاد می بینی ــه را زی ــون، رفــت و برگشــت فقی ــع ظن ــا در اهــل تجمی م
ــان را  ــد، هم ــش باش ــه مبنای ــر چ ــور، ه ــه صناعت مح ــک فقی ــا ی ام
انتخــاب می کنــد و فتــوا می دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بزرگانــی 
کــه صناعت محورنــد، إن قلــت و قلــت زیــادی در کلماتشــان نمی بینیــم. 
مســئله را مطــرح می کنــد، و موضــوع را بیــان می کنــد، اگــر الزم 
ــت،  ــول نیس ــا معم ــه م ــوال در فق ــه معم ــد ک ــی می کن ــد تبارشناس باش
ــی اش را  ــت فقه ــد موقعی ــد و بع ــی می کن ــود پیشینه شناس ــر الزم ب اگ
ــد  ــول اســت، و بع ــا دو ق ــی اســت، ی ــد اجماع ــال می گوی ــد و مث می گوی
ــت و  ــما إن قل ــی ش ــد. یعن ــور می کن ــد و عب ــودش را می گوی ــر خ نظ
ــم  ــون، نمی گوی ــع ظن ــلک تجمی ــه در مس ــی ک ــد. در حال ــت نمی بینی قل
ــر  ــم ب ــار حاک ــک هنج ــت، ی ــت و قل ــی إن قل ــه، ول ــا و همیش همه ج
فقاهــت ایــن شــخص اســت. مثــال مرحــوم حــاج شــیخ در وجــوب صــالة 

ــدون وجــود ســلطان عــادل، ۷ مرتبــه رفــت و برگشــت دارد و  عیدیــن ب
ــیخ  ــار ش ــن کار را در آث ــد. ای ــد و رد می کن ــی را می گوی ــار مطلب ــر ب ه
ــن  ــاال و پایی ــد و ب ــاد می کن ــی را ایج ــم. امواج ــاد می بینی ــاری زی انص
می کنــد. شــیخ انصــاری اهــل تجمیــع ظنــون بــه آن معنایــی اســت کــه 
در بحــث حــق و حکــم عــرض کــردم. مرحــوم حــاج شــیخ ۹ مرتبــه رفــت 
و برگشــت می کنــد و در مــواردی ۱۱ مرتبــه ایــن کار را انجــام می دهــد. 
ــا یــک ظــن می زنــد. مجــددا  یعنــی یــک مطلــب را مطــرح می کنــد و ب
ــه إن قلــت  ــاز جــواب می دهــد. ۱۱ مرتب ــد و ب ــاز تأییــد می کن ــد، ب می زن
ــه  ــد. ب ــد می رس ــه می خواه ــری ک ــه نظ ــا ب ــد و نهایت ــت می کن و قل
ــون را  ــع ظن ــل تجمی ــان اه ــر فقیه ــوان نظ ــر می ت ــر، کمت ــن خاط همی
ــه  ــد ب پیش بینــی کــرد. حتــی خودشــان گاهــی در آغــاز مســئله نمی دانن
ــودش  ــا خ ــور نه تنه ــه صناعت مح ــه فقی ــی ک ــد، در حال ــا می انجام کج
قبــل از شــروع مســئله می دانــد بــه کجــا خواهــد رســید، بلکــه دیگــران 
ــد. ــا می رس ــه کج ــه ب ــن فقی ــه ای ــد ک ــی کنن ــد پیش بین ــم می توانن ه

مرحــوم حــاج شــیخ فقیــه گرانقــدری بــود و ایــن فقاهــت گرانقــدر، مــزد 
گذشــت بزرگــی بــود کــه در حــق پــدرش انجــام داد. در محضــر حضــرت 
آیــت اهلل محقــق دامــاد نــوه بزرگــوار ایشــان هســتیم و اگــر الزم دیدنــد، 
مطالبــی بیــان کننــد. ایــن فقاهــت، مــزد یــک گذشــت دربــاره پــدر بــود. 
خداونــد گاهــی بــرای کارهــای بــه حســب ظاهــر کوچــک، مــزد بــزرگ 
ــود  ــته نش ــی شکس ــر یتیم ــه دل دخت ــر اینک ــه خاط ــی ب ــد. وقت می ده
ــذرد و  ــود، می گ ــه دار ش ــا بچ ــه ت ــت گرفت ــد موق ــا عق ــه ب ــی ک و از زن
ــمی  ــان زن رس ــتی از هم ــر خواس ــا اگ ــد خدای ــد و می گوی ــور می کن عب
ــه  ــی را ب ــرای اینکــه دل ــده. ب ــر نخواســتی ن ــده، و اگ ــد ب ــن فرزن ــه م ب
ــزد  ــه او م ــور ب ــد اینط ــذرد و خداون ــه می گ ــاورد، از آن قضی ــت بی دس
ــت.  ــزرگ اس ــالص ب ــزد دو اخ ــم م ــه ه ــوزه علمی ــه ح ــد. چنانک می ده
وقتــی بــه میــرزا ابوالقاســم کبیــر می گوینــد آقــا، می گویــد مــا یــک آقــا 
در قــم داریــم و آن هــم موســس حــوزه اســت، در حالــی کــه هنــوز حــوزه 
تاســیس نشــده بــود. اخــالص میــرزا ابوالقاســم کبیــر، بــا تــوان و اخــالق 
آشــیخ عبدالکریــم ضمیمــه می شــود. اگــر اشــتباه نکنــم آیــت اهلل محمــد 
ــا  ــن اســت، ام ــم متعی ــر اســت و در ق ــاب، ۱۵ ســال از شــیخ بزرگ ت ارب
ــورد  ــاگرد برخ ــک ش ــل ی ــار می کشــد و مث ــد، کن ــت اهلل می آی ــی آی وقت
ــان  ــس ایش ــه مؤس ــن اینک ــذا در عی ــت. ل ــالص اس ــن اخ ــد. ای می کن
ــار  ــی در کن ــاگردان بزرگ ــا ش ــورده، ام ــان ورق خ ــام ایش ــه ن ــت و ب اس
ــرد. ــام ب ــزرگ را ن ــام ۳۰ تــن از مراجــع ب ــوان ن ــد کــه می ت ایشــان بودن

اخــالص بــزرگ دیگــر، وقتــی اســت کــه در ســال ۱۳۵۵، مرحــوم آیــت 
ــی در ســال ۱۳۶۴، ســه  ــد وقت ــد و ۹ ســال بع ــوت می کنن ــری ف اهلل حائ
مرجــع حــوزه را اداره می کننــد، بــا ورود آیــت اهلل بروجــردی، همــه کنــار 
ــد و  ــرار می دهن ــد ق ــم توانمن ــن عال ــار ای ــوزه را در اختی ــند و ح می کش
ــه اداره  ــه نحــو کرامت گون ــوزه را ب ــا ســال ۱۳۸۰، ۱۴ ســال ح ایشــان ت
کردنــد. ایــن، مــزد یــک گذشــت اســت و حــوزه علمیــه امــروز کــه بــه 
یقیــن هیــچ نمونــه ای در طــول تاریــخ نداشــته اســت، از آن دو اخــالص 

در آن دو مقطــع شــکل گرفتــه اســت.
ــا  ــده. واقع ــرار ب ــص ق ــص و مخلِ ــل، مخلَ ــان عام ــا را از عالم ــا م خدای
ــم؛ مخصوصــا از ســروران معظــم و اســاتید کــه هــم  عذرخواهــی می کن

ــدهلل. ــت. والحم ــص گذاش ــث را ناق ــد بح ــم نمی ش ــدند و ه ــته ش خس
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» ابتــدا مــروری داشــته باشــیم بــر چگونگــی 
ــون  ــراق؛ چ ــی در ع ــه بهبهان ــره عالم ــکل گیری کنگ ش
ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــود اقدام ــوع خ ــره در ن ــن کنگ ای
ــای  ــان حوزه ه ــا و محقق ــیاری از علم ــت بس ــود و توانس ب

ــم آورد. ــال را گرده ــف و کرب ــم، نج ق
الزم اســت – از بــاب ضــرورت – بــرای تشــریح چگونگــی شــکل گیری 
ــردازم؛ چــون  ــه فعالیت هــای پیشــین خــود در عــراق بپ ایــن کنگــره، ب
زمینــه برگــزاری ایــن کنگــره ارتبــاط خــوب و مؤثــر بــا علمــای عــراق 
ــی دهــه  ــده پــس از ســقوط صــدام در ســال های ابتدای ــوده اســت. بن ب
هشــتاد، توفیــق پیــدا کــردم نَُســخ خطــی حــرم حضــرت امیرالمؤمنیــن، 
ــی  ــالم را بررس ــل علیهم الس ــرت ابوالفض ــرم حض ــینی و ح ــه حس عتب
و فهرســت نگاری کنــم. ایــن ســه کتابخانــه، گنجینه هــای بســیار 
می آینــد.  به شــمار  اســالم  جهــان  و  تشــیع  بــرای  ارزشــمندی 
ــا  ــن کتابخانه ه ــردی در ای ــه ف ــا و منحصرب ــیار گران به ــخه های بس نس
وجــود داشــت کــه به خاطــر شــرایط دوران صــدام عمــاًل امــکان اســتفاده 

از آن هــا وجــود نداشــت.
ــا، باعــث ایجــاد  ــخ کتابخانه ه ــده و فهرست نویســی نُس ــن حضــور بن ای
ارتبــاط بســیار خوبــی بــا علمــای عــراق به ویــژه مرجعیــت عالــی جهــان 

تشــیع حضــرت آیــت اهلل العظمــی سیســتانی گردیــد. در ســال ۱۳۸۵ بــود 
کــه احســاس کــردم الزم اســت یــک کتابخانــه و مؤسســه تحقیقاتــی در 

نجــف یــا کربــال ایجــاد شــود کــه بحمــداهلل بــا حســن نظــر و عنایــات 
آیــت اهلل العظمــی سیســتانی و نماینــده ایشــان حضــرت آقای شهرســتانی 
ایــن مهــم محقــق شــد و همزمــان بــا ایــران کــه کتابخانــه تخصصــی 
عالمــه مجلســی را دایــر کردیــم، مؤسســه دارالتــراث در نجــف را هــم 

تأســیس کردیــم.
در ایــن مجــال کوتــاه فرصــت توضیــح دربــاره خدمــات و فعالیت هــای 
ــم  ــی عــرض کن ــا به طــور کل ــن مؤسســات و کتابخانه هــا نیســت؛ ام ای
ــن مرکــز در عــراق، شــاهد اســتقبال گســتره  ــاه ای علی رغــم عمــر کوت
محققــان و فضــالی عراقــی از ایــن مؤسســه هســتیم و تعــداد کتاب های 

کتابخانــه مرکــز در ســال ۱۳۹۴ بــه هشــتادهزار جلــد رســیده اســت.
بنــده شــخصًا در همــان ســال های فهرســت نگاری کتابخانه هــای 
ــرم حضــرت  ــون در ح ــای مدف ــا و بزرگداشــت علم ــه احی ــرم، دغدغ ح
امیرالمؤمنیــن و حضــرت اباعبــداهلل الحســین را داشــتم و تــالش 
ــامل  ــه ش ــرم – ک ــن در ح ــت مدفونی ــدر و منزل ــی ق ــردم به نوع می ک
تعــداد بســیاری از علمــای طــراز اول جهــان تشــیع اســت – احیــا شــود.

بــا تشــریف فرمایی جنــاب آقــای شــیخ مهــدی کربالیــی – تولیــت عتبــة 
حســینی – دوســتان توصیــه کردنــد ایــن ایــده را بــه ایشــان ارایــه کنیــم؛ 
چــون تولیــت جدیــد عتبــة حســینی بــه شــدت عالقه منــد خدمــت بــه 
ــبختانه  ــم را انجــام داد. خوش ــن مه ــوان ای ــیع اســت و می ت ــم تش حری
پــس از ارایــه طــرح خدمــت تولیــت حــرم حضــرت اباعبــداهلل)ع(، ایشــان 
از ایــن طــرح اســتقبال کردنــد و قــرار شــد در گام نخســت، بزرگداشــت 

مدیر موسسه دارالتراث نجف اشرف

ضـرورت معرفـی روش مند حـوزه علمیـه قم بـه علمـای عراق/
علمـی  توانمنـدی  از  نجـف  حـوزه 
ایـران اسـتقبال مـی کنـد علمـای 

سیدحســن  مباحثات/حجت االســالم  اختصاصــی 
ــه  ــت ک ــوزوی اس ــان ح ــردی از محقق ــوی بروج موس
ــه  ــیس کتابخان ــه تأس ــق ب ــته موف ــال های گذش در س
تخصصــی عالمــه مجلســی در قم و مرکــز » دارالتراث« 
در نجــف اشــرف شــده اســت. ایــن مرکــز از مؤسســات 
ــم اســت و  ــت اهلل سیســتانی در ق ــر آی ــه دفت وابســته ب
ــت آن  را  ــردی مدیری ــن بروج ــالم سیدحس حجت االس
برعهــده دارد. هــدف ایــن مؤسســه احیــای آثــار علمــا 
و میــراث فکــری شــیعه اســت و کتابخانــه ی بــزرگ و 
متنوعــی در ایــن زمینــه دارد. چنــدی پیش نیــز همایش 
بزرگداشــت عالمــه بهبهانــی بــه همــت ایــن مؤسســه و 
حمایت هــای مختلــف عتبــة حســینی در عــراق برگــزار 
ــه  ــب توج ــیار جال ــی بس ــود اقدام ــوع خ ــه در ن ــد ک ش
ــش  ــن همای ــاره ای ــر درب ــود. به منظــور اطــالع بیش ت ب
ــن  ــالم سیدحس ــا حجت االس ــیه ای آن ب ــج حاش و نتای

ــته ایم: ــو نشس ــه گفت وگ ــردی ب ــوی بروج موس
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عالمه وحید بهبهانی برگزار شود.

» بــه چــه صــورت ایــن کنگــره بــا مشــارکت علمــای 
ایــران و عــراق برگــزار شــد؟

در گام اول قــرار شــد بــرای مشــارکت جــدی دو حــوزه بــزرگ ایــران و 
عــراق در ایــن امــر، دو کارگــروه یکــی در ایــران و یکی در عراق تشــکیل 
شــود و هــر کارگــروه بــا حضــور اعضــای هیــأت علمــی، پی گیــر امــور 
کنگــره از جملــه آثــار علمــی در کشــور خــود باشــند. از ســوی دیگــر آثار 
ــا دقــت بررســی شــد و  ــی توســط جمعــی از محققیــن ب عالمــه بهبهان
موضوعــات مقــاالت _ کــه شــامل ابعــاد شــخصیتی عالمــه بهبهانــی و 

همچنیــن نظــرات و آثــار علمــی وی بــود _ اســتخراج گردیــد.
تــالش کردیــم در تولیــد آثــار علمی، خــود ما ســراغ محققان، پژوهشــگران 
ــرای  ــه تخصص شــان ب ــا توجــه ب و فضــال برویــم و از آن هــا بخواهیــم ب
مــا مقــاالت علمــی تهیــه کننــد. خوشــبختانه در ایــران ایــن امــر به خوبــی 
ــته  ــته توانس ــال های گذش ــم در س ــه ق ــوزه علمی ــون ح ــد؛ چ ــق ش محق
ــار پژوهشــی  ــمند آث ــاًل روش ــی به صــورت کام ــار علم ــد آث اســت در تولی
ــه یکصــد و ســی  ــرای کنگــره عالمــه بهبهانــی نزدیــک ب تولیــد کنــد. ب
ــول  ــر آن محص ــد اث ــه یکص ــید ک ــا رس ــت م ــرر به دس ــان مق ــر در زم اث

تــالش محققــان حــوزه علمیــه قــم بــود.
ــًا ســی  ــد و نهایت ــادی کردن ــز تالش هــای زی ــا در عــراق نی دوســتان م
ــه  ــه و ب ــراق تهی ــگاهی ع ــوزوی و دانش ــان ح ــوی محقق ــه از س مقال

ــرات  ــه آرا و نظ ــه ب ــن باتوج ــد. همچنی ــال ش ــره ارس ــه کنگ دبیرخان
ــت  ــث، بیس ــول، کالم و حدی ــه، اص ــی در فق ــه بهبهان ــف عالم مختل
موضــوع اســتخراج و بــرای هریــک کتابــی عالمانــه و محققانــه توســط 
فضــال و بــزرگان حــوزوی آمــاده شــد؛ مجموعــًا آثــار علمــی ایــن کنگره 

بــه ســی اثــر می رســد.

» نکتــه جالــب توجهــی کــه وجــود داشــت ارایــه کلیه 
ــوع  ــن موض ــاره ای ــود. درب ــی ب ــان عرب ــه زب ــاالت ب مق

هــم توضیــح بفرماییــد.
ــد  ــر می رس ــود و به نظ ــش ب ــزاری همای ــی در برگ ــه ی مهم ــن نکت ای
ــادی در  ــک زی ــد کم ــده از آن می توان ــت آم ــات به دس ــج و تجربی نتای
ــه یکدیگــر  شــناخت بیش تــر حوزه هــای علمیــه قــم و نجــف نســبت ب
داشــته باشــد. البتــه بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حســن انجــام 
ایــن برنامــه علمــی مهــم، نیازمنــد ظرافت هایــی بــود کــه خوشــبختانه 
تجربــه تعامــل بنــده بــا علمــای عــراق و ایــران توانســت در ایــن مــورد 

راهگشــا باشــد.
بــه نظــر بنــده یکــی از عوامــل اصلــی فاصلــه گرفتــن و ایجــاد برخــی 
ــدم  ــف، ع ــم و نج ــنگ ق ــوزه گران س ــه دو ح ــر در رابط ــی مض حواش
شــناخت دقیــق ایــن دو حــوزه از توانمندی هــای یکدیگــر اســت. 
ــا  ــز ب ــا ســابقه درخشــان خــود و حــوزه قــم نی معتقــدم حــوزه نجــف ب
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ــادل  ــه تب ــان مشــترک ب ــا زب ــاال الزم اســت ب ــای بســیار ب توانمندی ه
ــه  ــی اســت ک ــان عرب ــان زب ــان مشــترک هم ــن زب ــد. ای ــوم بپردازن عل

ــه و اصــول ماســت. ــی و فق ــوم دین ــی عل ــادری و اصل ــان م زب
متأســفانه علی رغــم عربــی بــودن متــون و منابــع اصلــی علــوم مختلــف 
ــان  ــه زب حــوزوی، حــوزه علمیــه قــم تولیــدات علمــی خــود را کمتــر ب
عربــی ارائــه کــرده اســت؛ ایــن ضعــف، در تعامــل بــا حوزه هــای علمیــه 
ــی نشــان  ــه خوب ــه حــوزه نجــف _ خــود را ب ســایر کشــورها _ از جمل
می دهــد. البتــه ایــن مســأله عوامــل مختلفــی دارد و قبــول داریــم کــه 
بیــان مفاهیــم علمــی بــه زبــان عربــی بــرای غیرعرب هــا دشــواری های 
خــاص خــود را دارد؛ امــا بــا مداومــت و در صــورت رســیدن بــه ضــرورت 
ــر،  ــدای ام ــز در ابت ــن نی ــود م ــام داد. خ ــن کار را انج ــوان ای آن می ت
نــگارش بــه زبــان عربــی را بــه ســختی انجــام مــی دادم؛ امــا بــا توجــه 
ــک  ــه داشــتم هم این ــی ک ــردم و مداومت ــه احســاس ک ــی ک ــه ضرورت ب

مشــکل خاصــی نــدارم.
ــدا شــرط  ــان ابت ــتم، از هم ــده داش ــه بن ــه ای ک ــن تجرب ــه ای ــه ب باتوج
حضــور در ایــن کنگــره بــرای مهمانــان ایرانــی کــه قریــب بــر یکصدتــن 
از اســاتید و فضــالی حــوزوی و دانشــگاهی بــود را بیــان چکیــده مقالــه 
بــه زبــان عربــی قــرار دادیــم. همچنیــن اصــل مقــاالت فارســی را بــه 
ــر  ــی منتش ــان عرب ــه زب ــاالت ب ــه ی مق ــم و هم ــه کردی ــی ترجم عرب
ــاتید  ــوی اس ــز از س ــی نی ــکاری خوب ــتقبال و هم ــبختانه اس ــد. خوش ش
ــد  ــر از ح ــیار فرات ــه بس ــت ک ــی صــورت گرف ــرم ایران ــان محت و محقق
انتظــار مــا بود.وقتــی سالهاســت در حــوزه ی علمیــه ی قــم انبــوه نظــرات 
ــان  ــه زب ــخ و... ب ــث، تاری ــه، اصــول، حدی ــف فق ــوم مختل علمــی در عل
ــی  ــای مدع ــر از حوزه ه ــی دیگ ــه برخ ــوند، چگون ــد می ش ــی تولی فارس
ــی  ــد علم ــا و رش ــا توانمندی ه ــد ب ــه نجــف می توانن ــوزه علمی ــل ح مث

حــوزه قــم آشــنا شــوند؟
در دوروز برگــزاری همایــش نیــز ســخنرانی آیــت اهلل حســینی بوشــهری 
ــت؛  ــورت گرف ــی ص ــان عرب ــه زب ــت _ ب ــی داش ــی غن ــه محتوای _ ک
همچنیــن در کمیســیون های تخصصــی همــه مقــاالت بــه زبــان عربــی 
ارایــه شــد و حتــی بحث هــا و محاضراتــی کــه بعــد از ارایــه هــر مقالــه 

ــود. ــی ب ــان عرب ــه زب ــت ب صــورت می گرف

ــه ایــن ابتــکار  » واکنــش اســاتید و علمــای عراقــی ب
عمــل شــما چــه بــود؟

نتیجــه ایــن اقــدام مــا واقعــا تأثیــر شــگفت انگیزی داشــت. قریــب بــه 
اتفــاق علمــا و اندیشــمندان عراقــی در اظهارنظرهــای کتبــی و شــفاهی 
ــه  ــاره حــوزه علمی ــن تصــوری درب ــان داشــتند کــه اصــاًل چنی خــود بی
ــال و  ــًا فض ــد واقع ــا می گفتن ــتیم! آن ه ــی آن نداش ــاط علم ــم و نش ق

ــد. ــر از تصــور آن هــا بودن ــی بســیار فرات اندیشــمندان ایران
خــب ایــن شــناخت بهتــری کــه از حــوزه علمیــه قــم در اذهــان بــزرگان 
ــدگان  ــنجیده نماین ــدام س ــک اق ــایه ی ــد، در س ــوزه نجــف ایجــاد ش ح
ــر  ــن تدبی ــن حس ــر ای ــد اگ ــور بفرمایی ــود. تص ــران ب ــه ای ــوزه علمی ح
ــب  ــورد و غال ــم می خ ــته رق ــال گذش ــی س ــم از س ــه ق ــوزه علمی در ح
ــی  ــان عرب ــه زب ــه ب ــای علمی ــی حوزه ه ــزاری و علم ــدات نرم اف تولی
ــی  ــع اصل ــوان منب ــن به عن ــرار گرفت ــر ق ــز منتشــر می شــد، عــالوه ب نی
مراجعــات اسالم شناســان در جهــان، می توانســت بهتریــن معــرِف رشــد 
ــرای علمــای ســایر کشــورها  ــم ب ــه ق و شــکوفایی علمــی حــوزه علمی

باشــد.
ــع و  ــوزه، مراج ــراز اول ح ــئوالن ط ــده و مس ــر نش ــوز دی ــرم هن به نظ
بــزرگان بایــد در ایــن زمینــه تدبیــری بیاندیشــند و تــالش کننــد بیــان 
ــم  ــر می کن ــی فک ــرد. حت ــورت گی ــز ص ــی نی ــه عرب ــی ب ــم علم مفاهی
ــد  ــرار باش ــود و ق ــزار ش ــم برگ ــی در ق ــن همایش ــده چنی ــر در آین اگ
ــد،  ــرکت کنن ــراق در آن ش ــه ع ــای علمی ــی حوزه ه ــای علم هیأت ه
ــه  ــز ب ــاالت نی ــد و مق ــی باش ــش عرب ــی همای ــان اصل ــد زب ــم بای بازه

ــوند. ــته ش ــی نگاش ــان عرب زب
البتــه ایــن موضــوع منافاتــی بــا پاسداشــت زبــان فارســی نــدارد. مرحــوم 
سیدمحســن امیــن در اعیــان الشــیعه نوشــته اند:  خدمتــی کــه عجم هــا 
ــته اند  ــت را نداش ــن خدم ــا ای ــود عرب ه ــد، خ ــی کرده ان ــان عرب ــه زب ب
ــرب  ــه همگــی غیرع ــی ک ــان عرب ــای زب ــی از ادب ــد باالی و لیســت بلن
ــان  ــک زب ــی ی ــر علم ــب ه ــد. خ ــان می کن ــد را بی ــی بودن و ایران
تخصصــی خــود را دارد و الزم اســت تولیــدات علمــی هــم بــه همــان 
زبــان باشــد تــا فهــم کامــل و مشــترکی بــرای طالبــان آن علــم ایجــاد 
شــود. علــم پزشــکی یــا علــم حقــوق هــم زبــان اصلــی و مــادری خــود 

را دارد.
ــر  به طــور کلــی فکــر می کنــم حــوزه نجــف و حــوزه قــم بســیار فرات
ــم  ــات ه ــر از تجربی ــار یکدیگ ــد در کن ــروزی می توانن ــت ام از وضعی
اســتفاده کننــد. بــه هرحــال حــوزه نجــف چنددهــه زیــر ســلطه صــدام 
ضربــه ســهمگینی خــورد و در همــان ســال ها حــوزه علمیــه قــم یــک 
ــم  ــوزه ق ــر ح ــوی دیگ ــت. از س ــمگیری داش ــکوفایی چش ــد و ش رش
مدیــون خدمــات علمــی بزرگانــی اســت کــه در مکتــب حــوزه نجــف 
ــزرگان  ــر دوش ب تربیــت شــده اند. همــه ی این هــا رســالت ســنگینی ب
هــر دو حــوزه نهــاده اســت و بایــد برنامه هــای منظمــی بــرای ارتبــاط 

ــود. ــزار ش ــوزه برگ ــن دو ح ــر ای بیش ت
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نویســنده بــا هــدف روشــن ســاختن ســاختار و خصوصیــات جمعیــت علمــا 
ــی،  ــع اصل ــالل مناب ــی، از خ ــراق دوره عثمان ــژه در ع ــه وی ــران و ب در ای
ــاره شــمار طــاّلب و  ــق گســترده درب ــه تحقی ــوال، ب بخصــوص تراجــم اح
علمــای شــیعه شــاغل بــه تحصیــل و تدریــس در دو شــهر کربــال و نجــف 
ــا  ــه اســت. وی ب ــری پرداخت ــیزدهم هجــری قم ــا س ــم ت ــرون یازده در ق
رویکــرد جامعــه شــناختی و بــا اســتفاده از روش »پیشــینه شناســی«، تــالش 
نمــوده اســت تــا رونــد مرکزیــت یافتــن نجــف و کربــال را بــه عنــوان مراکــز 
ــه  ــه ب ــقوط صفوی ــس از س ــیعه در دوران پ ــه ش ــای علمی ــوزه ه ــی ح اصل
خوبــی نشــان دهــد. در ایــن تحقیــق، ابتــدا طــاّلب شــاغل بــه تحصیــل در 
عتبــات مقّدســه بــر اســاس هشــت نســل از اســتادان برجســته، بــه هشــت 
گــروه تقســیم شــده و در ادامــه، عواملــی همچــون قومیــت نیــز در بررســی 
ــه  ــد. از آمــار ارائ ــه ان ــرار گرفت ــا ق کــم و کیــف شــمار علمــا و طــاّلب مبن
شــده در نمودارهــای گوناگــون، تفــّوق جمعیتــی طــاّلب و علمــای ایرانــی، 
حتــی نســبت بــه علمــا و طــاّلب عــرب عراقــی، بــه خوبــی مشــهود اســت.

مقّدمه )1(
ــات  ــال )عتب ــف و کرب ــی نج ــهر مذهب ــار)۲( دو ش ــول دوران قاج در ط
ــی و  ــده علم ــز عم ــوان مراک ــه عن ــداد، ب ــوب بغ ــع در جن ــات( واق عالی
آموزشــی جهــان تشــّیع ایفــای نقــش مــی کردنــد.)۳( ایــن دو شــهر بــه 
معنــای دقیــق کلمــه در کانــون حمایــت شــیعیان ]ســایر نقــاط جهــان 
ــرای تحکیــم رهبــری مذهبــی در میــان تمــام  ــد؛ حمایتــی کــه ب ]بودن
جوامــع شــیعی ضــروری بــود.)۴( اگرچــه تاکنــون پژوهشــگران متعــددی 
دربــاره تحــّوالت سیاســی و عقیدتــی در تشــکیالت مذهبــی در ایــران)۵( 
ــه طــور خــاص، جمعیــت  ــد، امــا هیــچ یــک ب ــه ان ــه تحقیــق پرداخت ب
ــد.  ــداده ان ــرار ن ــرن نوزدهــم مــورد بحــث ق ــات را طــی ق علمــای عتب
هــدف از تحقیــق حاضــر، بررســی الگوهــای تــداوم و پویایــی تغییــر در 
ترکیــب جمعیــت علمــای عتبــات بــر پایــه عوامــل جغرافیایــی، قومــی و 
حرفــه ای اســت. چنیــن تحقیقــی مــی توانــد ســاختار و خصوصیــات کل 
جمعیــت علمــا در ایــران و بــه ویــژه در عــراِق دوره عثمانــی را روشــن 

ســازد.)۶(

1. زمینه تاریخی
ــه« )م ۴۵۹(  ــن حســن طوســی، »شــیخ الطائف ــد ب ــه محّم ــی ک از زمان
همــراه بــا طــاّلب و شــاگردانش پــس از ســقوط سلســله آل بویــه و روی 
ــرت  ــف مهاج ــه نج ــداد ب ــب، از بغ ــّنی مذه ــلجوقیان س ــدن س کار آم
کــرد، دو شــهر نجــف و کربــال )عتبــات( بــه مراکــز علمــی و آموزشــی 
ــب و  ــور اگرچــه تحــت الشــعاع حل ــل شــدند. دو شــهر مزب شــیعه تبدی
حلّــه بودنــد، امــا بــا ایــن حــال، در طــول دوره ایلخانیــان )قــرون ۷ ۹(، 

از مراکــز مهــم آموزشــی بــه حســاب مــی آمدنــد.
ــاه  ــوی ش ــی از س ــب دولت ــوان مذه ــه عن ــری ب ــّیع اثناعش ــالن تش اع
اســماعیل، بــه منزلــه یــک نقطــه عطــف در تاریــخ ایــران و تشــّیع بــه 

حســاب مــی آیــد. صفویــان بــرای تحکیــم موقعیــت تشــّیع اثناعشــری 
در ایــران، صدهــا عالــم شــیعی را از جبــل عامــل لبنــان، احســاء، بحریــن 
و عتبــات بــه ایــران دعــوت کردنــد. صفویــان در طــول دوران حکومــت 
خــود، از حمایــت بــی شــائبه نســبت بــه علمــای مزبــور دریــغ نورزیدنــد. 
در نتیجــه همیــن حمایــت هــا بــود کــه اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت 
صفویــان بــا ۴۸ مدرســه و ۱۶۲ مســجد، بــه مهــم تریــن مرکــز علمــی 

و آموزشــی شــیعه تبدیــل شــد.)۷(
صفویــان در آرزوی انضمــام عتبــات بــه قلمروشــان بودنــد؛ چنــان کــه 
ــال  ــف و کرب ــهر نج ــی، دو ش ــران و عثمان ــای ای ــگ ه ــان جن در جری
بارهــا دســت بــه دســت گشــتند. طــی دو دوره حاکمیــت کوتــاه مــدت 
ــا صــرف مبالغــی  ــان ب ــر عــراق )۹۱۴۹۴۰ و ۱۰۳۲۱۰۴۳( آن صفویــان ب
ــه تعمیــر و مرّمــت زیارتــگاه هــای امــام علــی علیــه الســالم و امــام  ب
حســین علیــه الســالم در نجــف و کربــال پرداختنــد.)۸( دو شــهر مزبــور 
ــه حســاب  ــوان مراکــز علمــی و آموزشــی ب ــه عن در عیــن حــال کــه ب
ــری  ــه پاییــن ت ــه اصفهــان در مرتب ــه وضــوح، نســبت ب ــد، ب مــی آمدن
قــرار داشــتند. شــاه عبــاس بــزرگ )۹۹۶۱۰۳۸( نیــز بــا تبدیــل مشــهد به 
یــک مرکــز زیارتــی مهــم بــرای شــیعیان ایــران، تــالش کــرد تــا مانع از 
بهــره منــدی دشــمنان عثمانــی خــود از فعالیــت اقتصــادی زائــران ایــران 

در قلمــرو عثمانــی گــردد.رر
تنــّزل موقعیــت عتبــات در دوران صفویــان زمانــی آشــکار شــد 
ــت.  ــش یاف ــاری« گرای ــب »اخب ــه مکت ــه ۱۰۴۹ ب ــات از ده ــه عتب ک

صفویان برای تحکیم موقعیت تشّیع اثناعشری در ایران، 
صدها عالم شیعی را از جبل عامل لبنان، احساء، بحرین و 

عتبات به ایران دعوت کردند.

میر لیتواک  /  نصراهلل صالحی
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اخباریــه از دوره آل بویــه )۳۳۴۴۴۷ ق( بــه عنــوان یــک مکتــب ســّنتی 
مخالــف بــا مکتــب اصولــی وجــود داشــت، امــا شــمار زیــادی از علمــای 
شــیعه بــدان اعتقــاد نداشــتند. مکتــب اخبــاری بــه عنــوان یــک جنبــش 
ــا ۱۰۳۶ ق(  ــترآبادی )م ۱۰۳۳ ی ــن اس ــوال محّمدامی ــط م ــری توس فک
احیــا شــد. ایــن مکتــب تــا حــد زیــادی واکنشــی بــود علیــه قــدرت رو 
ــن  ــا حکومــت صفــوی. بدی ــان ب ــط نزدیــک آن ــاد علمــا و رواب ــه ازدی ب
ســان، در حالــی کــه اصفهــان تحــت ســیطره اصولیــان بــود، بســیاری 

از مراکــز اســتانی ایــران بــه همــراه عتبــات در اختیــار اخباریــان بــود.)۹(
ــی و  ــی نظم ــال ۱۱۳۵ ق دوره ای از ب ــه در س ــله صفوی ــقوط سلس س
آشــفتگی در ایــران بــه وجــود آورد کــه بــه نفــع عتبــات تمــام شــد. بــه 
دلیــل آنکــه هــم افغانــان ســّنی مذهــب و هــم نادرشــاه علمــا را مــورد 
ــژه  ــه وی ــران، ب ــرایط ای ــل ش ــه دلی ــز ب ــد و نی ــرار دادن ــت و آزار ق اذی
ــه  ــران ب طــی دو دوره »فتــرت« )۱۱۳۴۱۱۴۸ و ۱۱۶۰۱۱۷۷( اوضــاع ای
ســرعت رو بــه وخامــت گذاشــت؛ چنــان کــه علمــا بــه صــورت گســترده 
ــز  ــه مراک ــی ک ــد. در حال ــرت کردن ــات مهاج ــد و عتب ــه هن ــران ب از ای
علمــی و آموزشــی شــیعی در ایــران رو بــه افــول مــی نهادنــد، عزیمــت 
گســترده علمــای ایرانــی بــه عتبــات، آن شــهرها را در قــرن دوازدهــم به 
صــورت مراکــز عمــده علمــی و آموزشــی شــیعی درآورد.)۱۰( مهاجــران 
ــه دلیــل شــهرت و  ــه عتبــات وارد مــی شــدند، ظاهــرا ب ایرانــی، کــه ب
اعتبــار مدّرســان اخبــاری و نیــز حمایــت آن هــا، مــرام اخبــاری را مــی 
پذیرفتنــد. احتمــااًل بــه دلیــل آنکــه علمــای اصولــی در ایــران بــه ایــن 
ــای  ــاد نهاده ــه ایج ــوان ب ــی ت ــت م ــان غیب ــه در زم ــد ک ــاد بودن اعتق
اساســی دولــت اســالمی اقــدام کــرد، پــس از تهاجــم و اســتیالی افغانان 
بــر ایــران، اعتمــاد بــه نفــس حامیــان و معتقــدان مــردم اصولــی بــه طرز 
ناگــواری درهــم شکســته شــد. ایــن امــر معتقــدان مــردم اصولــی را بیش 

از پیــش آمــاده قبــول مــرام اخبــاری 
کــرد کــه عقایــدی مغایــر بــا علمای 
مهاجــرت  داشــتند.)۱۱(  اصولــی 
ــات، همــراه  ــه عتب ــان ب هــای ایرانی
از  عــرب  علمــای  مهاجــرت  بــا 
بحریــن و احســاء، کــه دیگــر نمــی 

توانســتند بــه ایــران برونــد، تــا حــّد زیــادی در ظهــور مجــّدد اخباریــه بــه 
عنــوان یــک مکتــب عمــده فقهــی در تشــّیع دوازده امامــی مؤثــر واقــع 

شــد. ایــن در حالــی بــود کــه مکتــب اصولــی در ایــران تنهــا در مراکــز 
علمــی و آموزشــی، کــه جنبــه منطقــه ای داشــتند و از اهمیــت کمتــری 

برخــوردار بودنــد، بــه بقــای خــود ادامــه داد.)۱۲(
ــد  ــه »وحی ــروف ب ــی، مع ــل اصفهان ــد اکم ــن محّم ــر ب ــد باق ــا محّم آق
ــود در  ــات موج ــارزی از گرایش ــه ب ــی اش نمون ــه زندگ ــی«، ک بهبهان
میــان علمــای شــیعه در قــرن دوازدهــم اســت، بــرای نخســتین بــار، بــه 
طــور آشــکار، بــا ســیطره اخباریگــری بــر عتبــات بــه مبــارزه پرداخــت. 
بهبهانــی پــس از ســی ســال زندگــی در شــهر بهبهــان، در اوایــل دهــه 
ــع  ــس مناب ــا تدری ــود را ب ــات بازگشــت.)۱۳( او کار خ ــه عتب ۱۱۷۳ ق ب
ــاری، کــه در آن هــا  ــز نوشــتن رســایل ضــد اخب ــی و نی ــون اصول و مت
ــرد.)۱۴(  ــاز ک ــود، آغ ــانده ب ــات رس ــه اثب ــاد را ب ــار اجته ــت و اعتب صّح
بهبهانــی احتمــااًل بــه ُیمــن برخــورداری از حمایــت مالــی، کــه از ایــران 
ــزد  ــاًل ن ــه قب ــی را ک ــادی از طاّلب ــروه زی ــج گ ــه تدری ــید، ب ــی رس م
اســتادان برجســته اخبــارِی آن زمــان درس خوانــده بودنــد، جــذب کــرد. 
درســت زمانــی کــه نســلی از علمــای برجســته اخبــاری در طــول دهــه 
ــدّرس  ــا م ــوان تنه ــه عن ــی ب ــد، بهبهان ــار رفتن ــه کن ۱۱۷۳ ق از صحن

ــد.)۱۵( ــال باقــی مان ــام در کرب صاحــب ن
ــه  ــدی ک ــل جدی ــت نس ــاری در تربی ــته اخب ــای برجس ــی علم ناکام
ــی  ــف و ناتوان ــود از ضع ــانه ای ب ــوند، نش ــان ش ــین آن ــد جانش بتوانن
ذاتــی و طبیعــی مکتــب اخبــاری. عقایــد و تعالیــم ســختگیرانه مکتــب 
اخبــاری بــرای طــاّلب جدیــد، جــّذاب نبــود. ســخت گیــری و انعطــاف 
ناپذیــری مــرام اخبــاری نــه فقــه شــیعه را قــادر مــی ســاخت تــا خــود 
ــرن دوازدهــم  ــران نیمــه دوم ق ــر ای ــت هــای در حــال تغیی ــا واقعی را ب
تطبیــق دهــد و نــه بــه علمــا ابــزار الزم را مــی داد تــا بتواننــد در مســائل 
دنیــوی نقشــی ایفــا کنند.)۱۶(وقتــی اوضــاع بــا دوران صفویــان کامــاًل 
متفــاوت گشــته بــود، عتبــات نیــز وضعیتــی مغایــر بــا مراکــز آموزشــی 
ــی در دو شــهر  ــج مســلک اصول ــن رو، تروی ــد و از ای ــران یافتن مهــم ای
نجــف و کربــال مــی توانســت عامــل مهمــی در تبدیــل شــدن ایــن دو 
شــهر بــه مراکــز آموزشــی اصلــی بــرای ایــران باشــد. تقســیم ایــران در 
اواســط قــرن دوازدهــم هجــری بــه دو قســمت تحــت نفــوذ کریــم خــان 
زنــد در جنــوب و جانشــینان نادرشــاه در شــمال شــرق، در مجمــوع، بــه 
ــرا مشــهد از لحــاظ سیاســی و جغرافیایــی،  نفــع عتبــات تمــام شــد؛ زی
تحــت ســلطه کریــم خــان زنــد نبــود و بــه همیــن دلیــل، تمــام زائــران 
قلمــرو او بــه جــای مشــهد، روانــه عتبــات مــی شــدند. ایــن وضعیــت بــا 
قــرارداد صلــح »ُکــردان«، کــه میــان نادرشــاه و عثمانــی هــا در ســال 
ــات  ــه عتب ــی ب ــران ایران ــفر زائ ــق آن س ــد و مطاب ــا ش ۱۱۵۹ ق امض
آزاد و مجــاز گردیــد، تــا حــد زیــادی 
ــادی،  ــاه اقتص ــد. رف ــت گردی تقوی
ــران  ــت زائ ــطه عزیم ــه واس ــه ب ک
ــه  ــان ب ــی و بخشــش هــای آن ایران
ــرای  ــود، ب ــده ب ــل ش ــاّلب حاص ط
ــاد  ــه ازدی ــت رو ب ــت از جمعی حمای
علمــای عتبــات ضــروری بــود.)۱۷( دو جنبــه زیارتــی و آمــوزش علــوم 
دینــی از جملــه مهــم تریــن ویژگــی هــای دو شــهر نجــف و کربــال بــه 

ناکامی علمای برجسته اخباری در تربیت نسل جدیدی که 
بتوانند جانشین آنان شوند، نشانه ای بود از ضعف و ناتوانی 

ذاتی و طبیعی مکتب اخباری.
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حســاب مــی آمدنــد. از ایــن رو، دو شــهر مزبــور دارای موقعیتــی بودنــد 
کــه هیــچ یــک از مراکــز آمــوزش علــوم دینــی در ایــران قــادر به دســت 
یابــی بــه چنــان موقعیتــی نبودنــد. جمعیــت علمــای عتبــات از قومیــت 
هــای گوناگــون تشــکیل مــی شــد؛ اعــم از ایرانــی هــا، عــرب هایــی از 

عــراق، لبنــان، حاشــیه خلیــج فــارس، هنــدی هــا و حتــی تّبتــی هــا.
درگذشــت بهبهانــی در ســال ۱۲۰۵ ق، کــه مقــارن بــا روی کار آمــدن 
ــرای  ــت ب ــبی اس ــروع مناس ــه ش ــود، نقط ــران ب ــه ای ــله قاجاری سلس
پژوهــش مــا. در آغــاز دوره قاجــار، شــمار زیــادی از شــاگردان بهبهانــی 
بــرای تثبیــت مجــّدد تشــّیع اصولــی، کــه از ســوی آقــا محّمــد خــان بــه 
عنــوان مذهــب رســمی دولــت اعــالن شــده بــود، بــه ایــران بازگشــتند. 
ــت در  ــا و دول ــان علم ــط می ــدی در رواب ــل جدی ــا فص ــدن قاجاره برآم
ایــران گشــود. قاجارهــا بــه دلیــل آنکــه نســب بــه ائّمــه نمــی بردنــد و از 
ایــن رو، فاقــد اقتــدار کاریزماتیــک بودنــد، بــرای مشــروعیت بخشــیدن 
بــه حکومتشــان بــه علمــا نیــاز داشــتند. علمــا نیــز بــه نوبــه خــود، بــرای 
ــان را  ــادی موقعیتش ــی و اقتص ــاظ سیاس ــل از لح ــور کام ــه ط ــه ب آنک

تثبیــت کننــد، بــه حمایــت و پشــتیبانی حکومــت نیــاز داشــتند.)۱۸(
بهبهانــی در دوران جوانــی، در میــان علمــای اصولی شــخصیت برجســته 
ای بــود. کربــال نیــز در آن زمــان بــه عنــوان مرکــز آمــوزش علــوم دینی، 
از موقعیــت ممتــازی برخــوردار بــود. پــس از رحلــت بهبهانــی، شــاگردان 
او نســل جدیــدی از مجتهــدان و مدّرســان مبــّرزی را تشــکیل دادنــد و 
ــای  ــی، رقب ــوم دین ــز عل ــون[ مراک ــاط گوناگ ــده شــدن ]در نق ــا پراکن ب
ــی،  ــت بهبهان ــد. درگذش ــاد کردن ــا ایج ــاری ه ــل اخب ــیاری در مقاب بس
موجــب از بیــن رفتــن تمرکــز رهبــری در عتبــات بــه طــور خــاص و در 
جهــان تشــّیع بــه طــور عــام شــد. پژوهــش حاضــر از لحــاظ زمانــی تــا 
آســتانه انقــالب مشــروطیت )۱۳۲۴ ق( را دربرمــی گیــرد؛ چــرا کــه بــا 
ــران و  ــی در ای ــخ تشــکیالت مذهب ــن انقــالب، دوره دیگــری در تاری ای

عتبــات گشــوده شــد.

2. روش شناسی
روش شناســی اساســی بــه کار گرفتــه شــده در پژوهــش حاضــر، 
روشــی اســت پیشــینه شناســانه )Prosopograghical(. تعریــف 
مختصــر ایــن روش شناســی از ایــن قــرار اســت: »تحقیــق در ویژگــی 
ــگران در  ــروه از کنش ــک گ ــین ی ــترک پیش ــای مش ــه ه ــا و خصیص ه
ــی  ــه اجتماع ــک طبق ــوح، ی ــه وض ــات ب ــای عتب ــخ.«)۱۹( علم تاری
ــت عمیــق، گروهــی را تشــکیل مــی  ــا یــک احســاس هوّی مشــخص ب
ــال  ــدد نجــف و کرب ــه متع ــای علمی ــوزه ه ــاجد و ح ــه در مس ــد ک دادن
ــال محــل تمرکــز حــوزه هــای  ــا آنکــه نجــف و کرب تمرکــز داشــتند. ب

علمیــه بودنــد، جمعیــت علمــا در آن 
ــل ورود طــاّلب و  ــه دلی دو شــهر ب
یــا مهاجــرت آنــان، دایــم در تغییــر 
بــود. تثبیــت مــرام اصولــی بــه 
ــی در  ــب و اصل ــب غال ــوان مکت عن
ــر ســاختار  ــد عمیقــی ب تشــّیع، تأیی

ــای  ــدان و علم ــروه مجته ــه دو گ ــا ب ــت. آن ه ــا گذاش ــت علم جمعی

ــان  ــد از: مدّرس ــارت بودن ــا عب ــن علم ــدند. ای ــیم ش ــن تقس ــطح پایی س
ــات،  ــدد و عتب ــات در مســاجد متع ــه جماع ــه، ائّم ــن رتب متوســط و پایی
ــان  ــا، و متصّدی ــوان ه ــه خ ــا، تعزی ــوان ه ــه خ ــران، روض ــاظ، ذاک ُوّع
ــرن  ــا در طــول ق ــت علم ــا رشــد جمعی ــی.)۲۰( ب ــات مذهب دیگــر خدم
ــه دو گــروه تقســیم شــدند: قلیلــی از خــواص و  ســیزدهم، مجتهــدان ب

ــره. ــدان خب ــری از مجته ــروه کثی گ
پژوهــش حاضــر بــر مبنــای شــرح حــال ۱۴۷۷ نفــر از علمایــی کــه در 
فاصلــه ســال هــای رحلــت وحیــد بهبهانی تــا آســتانه انقالب مشــروطیت 
ایــران در کربــال و نجــف تحصیــل کــرده انــد و یــا بــه طــور دایــم در 
ــن  ــه ای ــی نام ــت. زندگ ــه اس ــورت گرفت ــد، ص ــته ان ــت داش ــا اقام آنج
ــن دوره گــردآوری شــده  ــه ای ــوط ب ــی مرب ــا از تراجــم احــواِل اصل علم
اســت.)۲۱( در مجمــوع، بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن شــرح حــال هــا 
تصویــر نســبتا قابــل اعتمــادی از گــروه هــای قومــی اصلــی در عتبــات 
ارائــه مــی دهنــد. علمــای مذکــور در نمونــه آمــاری مــورد بررســی، بــر 
ــه  ــی ک ــروه های ــای هشــت نســل از گ ــر مبن ــز ب ــت و نی اســاس قومی
تحصیلشــان زیــر نظــر اســتادان برجســته ای بــوده اســت، تقســیم شــده 

انــد، بــه ترتیــب ذیــل:
گــروه ۱: طاّلبــی کــه طــی فاصلــه زمانــی درگذشــت بهبهانــی )۱۲۰۵ 
ــف )۱۲۴۱( و  ــاء، در نج ــف الغط ــی کاش ــیخ موس ــت ش ــا درگذش ق( ت
ــل  ــال )۱۲۴۲( تحصی ــی در کرب ــد طباطبائ ــیدمحّمد مجاه ــت س درگذش

ــد. مــی کردن
گــروه ۲: طاّلبــی کــه زیــر نظــر اعضــای جــوان تــر گــروه قبلــی تحصیل 
مــی کردنــد، امــا عمدتــا زیــر نظــر محّمــد شــریف مازندرانــی »شــریف 
العلمــاء« )م ۱۲۴۶(، مهــدی طباطبائــی )م ۱۲۴۹( و علــی کاشــف الغطــاء 
)م ۱۲۵۳( بودنــد. هــر ســه نفــر نیــز پــس از مــرگ شــیخ جعفــر کاشــف 
ــتقل  ــس مس ــی )م ۱۲۳۱( تدری ــیدعلی طباطبائ ــاء )م ۱۲۲۷( و س الغط

خــود را شــروع کردنــد.
گــروه ۳: طاّلبــی کــه زیــر نظــر محّمدحســن نجفــی )م ۱۲۶۵( و 
ــین  ــی )م ۱۲۶۲( و محّمدحس ــیدابراهیم قزوین ــون س ــش همچ معاصران
اصفهانــی )م ۱۲۵۴( در کربــال و علــی )م ۱۲۵۳( و حســن کاشــف الغطــاء 
)م ۱۲۶۲( در نجــف تحصیــل مــی کردنــد. اســتادان ایــن گــروه پــس از 
ــتقل  ــس مس ــاء، تدری ــریف العلم ــاء و ش ــف الغط ــی کاش ــت موس درگذش
ــی در اواســط دوره  ــد. درگذشــت محّمدحســن نجف ــروع کردن ــود را ش خ
مــورد مطالعــه، نشــانگر گــذر نســلی از مدّرســان اســت و از ایــن رو، رحلت 
او نقطــه عطفــی اســت بــرای قیــاس بیــن دوره قبــل و بعــد از رحلــت او.

گــروه ۴: علمایــی کــه زیــر نظــر اعضــای گــروه قبلــی تحصیــل کــرده 
بودنــد، بجــز آن هــا کــه زیــر نظــر ]شــیخ[ مرتضــی انصــاری )م ۱۲۸۱( 
مهــدی  همچــون  معاصرانــش  و 
کاشــف الغطــاء )م ۱۲۸۹( و رضــا 
ــرده  ــل ک ــی )م ۱۲۹۰( تحصی نجف

ــد. بودن
ــی  ــیخ[ مرتض ــاّلب ]ش ــروه ۵: ط گ
انصــاری و شــاگردان بلندپایــه او تــا 

ــه ســامّراء در ســال ۱۲۹۱. ــرزا حســن شــیرازی ب زمــان مهاجــرت می

درگذشت بهبهانی، موجب از بین رفتن تمرکز رهبری در 
عتبات به طور خاص و در جهان تشّیع به طور عام شد.
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ــاگردان ]شــیخ[ مرتضــی انصــاری، حســن  ــه از ش ــی ک ــروه ۶: طاّلب گ
اردکانــی )م ۱۳۰۸( و زیــن العابدیــن مازندرانــی )م ۱۳۱۰( بودنــد. دو نفــر 
اخیــر تدریــس مســتقل خــود را بالفاصلــه پــس از مــرگ شــیخ مرتضــی 

ــس  ــا پ ــد و ت ــروع کردن ــاری ش انص
از مهاجــرت ]میــرزا محّمــد تقــی] 
ــد.  ــه دادن ــامّراء ادام ــه س ــیرازی ب ش
بنابرایــن، طــاّلب آن هــا را نمــی 
ــروه  ــخص در گ ــور مش ــه ط ــوان ب ت
قبلــی و یــا بعــدی طبقــه بنــدی کرد.

ــن  ــم س ــتادان ه ــر اس ــامّراء و دیگ ــیرازی در س ــاگردان ش ــروه ۷: ش گ
ــی )م ۱۳۰۶( و  ــد ایروان ــب اهلّل رشــتی )م ۱۳۱۲(، محّم او همچــون حبی

ــی )۱۳۰۸(. ــین کاظم محّمدحس
گــروه ۸: طــاّلب زیرنظــر شــیرازی و معاصرانــش کــه تحــت نظــر مجتهدان 
نســل بعــدی بــه تحصیــالت خــود ادامــه دادنــد؛ همچــون فاضــل شــربیانی 
)م ۱۳۲۲(، میــرزا حســین خلیلــی )م ۱۳۲۶(، محّمــد طــه نجــف )م ۱۳۲۳(، 

آخونــد خراســانی )م ۱۳۲۹( و ســیدکاظم یــزدی )م ۱۳۳۷(.
بــدون تردیــد، ایــن روش تقســیم بنــدی، مســائل و مشــکالتی دربــردارد. 
دوره هایــی کــه در اینجــا بــه آن هــا اشــاره شــده همیشــه از لحــاظ طبقه 
بنــدی جامعــه شــناختی، یــک گــروه یــا نســل بــه معنــای آنچــه یــک 
گــروه از افــراد کامــاًل مشــابه ســّنی کــه در یــک تجربــه فکــری ســامان 

یافتــه مشــترک ســهیم باشــند هماهنــگ نیســتند.)۲۲(
بــه وضــوح، یــک طلبــه کــه در آغــاز دوران مدّرســی محّمدحســن نجفــی 
بــه تحصیــل پرداختــه اســت، نمــی توانــد دارای تجربــه ای یکســان بــا 
ــر او  ــی از محض ــار نجف ــه در دوران اوج آوازه و اعتب ــد ک ــه ای باش طلب
ــر نظــر  ــد زی ــن صــورت، تحصیــالت ممت ــه همی ــه اســت. ب درس گرفت
ــد  ــل« از دی ــق »نس ــف دقی ــا تعری ــی ب ــل متوال ــد نس ــتادانی از چن اس
جامعــه شــناختی تناســب چندانــی نــدارد. بنابرایــن، طبقــه بنــدی مــورد 
ــد. گــروه هــای  ــدا مــی کن ــه شــخصی پی اشــاره در اینجــا، گاهــی جنب
ــرای مــوارد  ــت ب ــوان گــروه بنــدی هــای موّق ــه عن ــا ب ۲ و ۴ و ۶ عمدت

نامعّیــن، در طــول ســال هایــی کــه گــروه هــای قبلــی و یــا بعــدی بــا 
هــم تداخــل دارنــد، عمــل مــی کننــد.

ر کتــب تراجــم احــوال، بــه نــدرت مــی تــوان بــه تاریــخ تولـّـد، میــزان 
بــه  شــروع  تاریــخ  یــا  و  ســن 
ــای  ــال ه ــمار س ــا ش ــل و ی تحصی
تحصیــل طــاّلب نــزد یــک مــدّرس 
خــاص برخــورد. شــمار ســال هایــی 
ــل مــی  کــه طــاّلب صــرف تحصی
ــمگیری  ــو چش ــه نح ــد ب ــرده ان ک
متغّیــر بــوده اســت. از ایــن رو، قــرار دادن آن هــا در طبقــه بنــدی زمانــی 
ــراد نمــی  ــخ هــای سرگذشــت اف ــا غیرممکــن اســت. تاری ــق تقریب دقی
ــرای طبقــه بنــدی یــک نســل  ــاری ب ــوان مــالک و معی ــه عن تواننــد ب
کاربــرد داشــته باشــند؛ زیــرا در طــول یــک قــرن، بیمــاری هــای مســری 
متعــددی باعــث مــرگ افــراد پیــر و جــوان مــی شــدند. بعضــی از طــاّلب 
ــد، در  ــی رفتن ــا م ــان از دنی ــی هایش ــر از همکالس ــی زودت ــی خیل گاه
ــرادری  ــط ب ــد. رواب ــات بودن ــد حی ــوز در قی ــه استادانشــان هن ــی ک حال
نیــز نمــی توانســت بــه عنــوان مالکــی بــرای طبقــه بنــدی یــک نســل 
ــه کار رود؛ زیــرا ســّنت ازدواج در کهــن ســالی شــکاف ســّنی زیــادی  ب
تــا حــد یــک نســل کامــل میــان بــرادران ایجــاد مــی کــرد. در مــواردی 
چنیــن بــوده کــه علمــا بــه بــرادران جــوان تــر خودشــان درس مــی داده 
انــد، در حالــی کــه بــرادرزاده هــا از عموهایشــان مســن تــر بــوده انــد.

بنابرایــن، بــه دلیــل آنکــه تاریــخ درگذشــت مدّرســان روشــن اســت، هــر 
ــد، دارای  ــان باش ــلی از مدّرس ــر نس ــی ب ــه مبتن ــدی، ک ــیم بن ــوع تقس ن
مشــکالت کمتــری خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، ایــن امــکان نیــز وجــود 
ــرای  ــرار داد؛ ب ــورد شناســایی ق ــه اعضــای مدّرســان نســلی را م دارد ک
نمونــه، نســلی کــه در دهــه ۱۲۶۰ ق صحنــه را تــرک کــرد، یــا نســلی 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــیخ مرتضــی انصــاری. ب ــه ش ــد پای ــاگردان بلن از ش
ــار  کــه در یــک اجتمــاع علمــی، دوره هــای تحصیلــی مهــم تریــن معی
ــه  ــان ن ــق مدّرس ــر طب ــدی ب ــیم بن ــد و تقس ــدی ان ــه بن ــالک طبق و م
ــت بیشــتری برخــوردار  ــار و اهمی شــاگردان از اعتب
ــده در  ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ــل آنک ــت. حاص اس
ــای  ــاوی داده ه ــه ح ــش از آنک ــر، بی ــه حاض مقال
ــی مشــخص  ــای زمان ــرای دوره ه ــق ب ــی دقی کّم
باشــد، منعکــس کننــده فرایندهــا و روندهــا اســت.

3. شمار رو به رشد علما
ســنجش نســبت میــان نمونــه آمــاری )نــک. نمودار 
۱( و شــمار واقعــی جمعیــت علمــا در عتبــات امــری 
ــرح  ــه ش ــتر ب ــوال بیش ــم اح ــوار. تراج ــت دش اس
زندگانــی علمــای مهــم پرداختــه انــد و از ایــن رو، 
ــم  ــی را از قل ــادی و معمول ــال طــاّلب ع شــرح ح
انداختــه انــد. بــرای نمونــه، محســن امیــن مدعــی 
ــاء در  ــریف العلم ــس از درگذشــت ش ــه پ اســت ک
ــب  ــه( قری ــروه ۲ در نمون ــق گ ــال ۱۲۴۶ )مطاب س

شمار سال هایی که طاّلب صرف تحصیل می کرده اند به 
نحو چشمگیری متغّیر بوده است.
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یــک هــزار طلبــه از کربــال بــه نجــف عزیمــت کردنــد، امــا بــرای اثبــات 
ــردازد. ابراهیــم قزوینــی  ــه شــرح حــال آن هــا نمــی پ ادعــای خــود، ب

از قــرار معلــوم، هــزار طلبــه داشــته 
ــر،  ــوی دیگ ــروه ۳( از س ــت. )گ اس
منبــع قابــل اعتمــاد هدایــة الراضــی 
ــیرازی را  ــاگردان ش ــر از ش ۳۶۰ نف
فهرســت کــرده اســت.)۲۳( بــه نظر 
ــده  ــر ش ــام ذک ــه ارق ــد ک ــی رس م

ــوع  ــف و موض ــی مؤل ــه زمان ــطه فاصل ــه واس ــد اول ب ــرای دو مجته ب
ــد. تألیــف او اغــراض آمیزن

ــا  ــی ب ــت وگوی ــال ۱۲۷۸ در گف ــاء در س ــف الغط ــدی کاش ــیخ مه ش
ــر ایرانــی بیــان داشــته بــود کــه در نجــف، ۸۰۰ طلبــه عــرب  یــک زائ
ــیخ  ــه ش ــل آنک ــه دلی ــا ب ــد.)۲۴( ام ــود دارن ــی وج ــه ایران و ۱۳۰۰ طلب
مهــدی همچنیــن مدعــی شــده بــود کــه هیــچ یــک از دویســت مجتهــد 
ــد امــری کــه بســیار بعیــد مــی  شــناخته شــده نجــف ایرانــی نبــوده ان
نمــود بــه گفتــه او نمــی تــوان اعتمــاد کــرد. حاجــی پیــرزاده نیــز دربــاره 
شــمار علمــا بــرآورد دیگــری ارائــه کــرده بــود. وی کــه در ســال ۱۳۰۵ 
از عتبــات دیــدار داشــته، شــمار علمــای ایرانــی را ۸۰۰۰ و عــرب هــا را 
۱۴۰۰ نفــر گــزارش کــرده بــود؛ یعنــی تقریبــا نســبت ۱ بــه ۶ در مقایســه 
بــا ۱ بــه ۳ مذکــور در نمونــه.)۲۵( البتــه هیــچ گونــه اطالعاتــی بــرای 
ــی  ــر م ــه نظ ــدارد. ب ــود ن ــام وج ــن ارق ــک از ای ــر ی ــت ه ــات صّح اثب
رســد کــه نســبت میــان گــروه هــای قومــی گوناگــون در نمونــه آمــاری 
ــه، منعکــس کننــده شــمار صحیــح  مذکــور در گــروه هــای هشــت گان
جمعیــت هــای خــاص آن هــا باشــد، البتــه بجــز طــاّلب تــرک آذری، 
کــه جمعیتشــان از جمعیــت طــاّلب اعــراب عراقــی بیشــتر بــوده اســت.

)۲۶( همچنیــن میــزان افزایــش طــاّلب از هــر گــروه قومــی، بــا رشــد 
ــه دلیــل  ــوده اســت.)۲۷( ب ــط ب ــوع آن هــا مرتب و پیشــرفت کشــور متب
ــات ســاکن  ــم در عتب ــه طــور دای آنکــه شــمار بیشــتری از عــرب هــا ب
بــوده انــد، از ایــن رو، شــرح احــوال آن هــا بیــش از دیگــر گــروه هــا، 
در تراجــم احــوال انعــکاس یافتــه اســت. همچنیــن ممکــن اســت گــروه 

تــرک هــا در واقــع، کمتــر از گــروه عــرب هــا بــوده باشــد.
ــوده  ــر ب ــان مشــخصا از جمعیــت شــیعه عــراق کمت جمعیــت شــیعه لبن
اســت. از ایــن رو، در نمونــه ارائــه شــده در اینجــا، نمــود چندانــی نــدارد.

ــان در  ــای لبن ــمار علم ــم ش ــور ک ــت حض ــن اس ــن ممک )۲۸( همچنی
ــه تراجــم احــوال،  ــوط ب ــع مرب ــه در مناب ــات باعــث شــده باشــد ک عتب
چنــدان بــه آن هــا پرداختــه نشــود. جمــع انــدک علمــای عــرب حاشــیه 
ــت  ــی جمعی ــوده اســت: یک ــر ب ــی از دو ام ــااًل ناش ــارس احتم ــج ف خلی
ــداوم اخباریگــری در احســاء و بحریــن  ناچیــز شــیعیان آنجــا و دیگــر ت
ــز  ــه مرک ــد ک ــی ش ــات م ــه عتب ــا ب ــیاری از علم ــن بس ــع رفت ــه مان ک

ــود. ــی ب آمــوزش اصول

نمودار )۱(: جمعیت علما مطابق نسل ها
شــمار انــدک هنــدی هــا در نمونــه آمــاری بــاال نشــانگر موقعیــت ســطح 
ــم  ــندگان تراج ــن رو، نویس ــت. از ای ــات اس ــا در عتب ــدی ه ــن هن پایی

ــد. در عریضــه  ــداده ان ــان ن ــه نش ــا توج ــدی ه ــه هن ــدان ب ــوال چن اح
ــش  ــه بی ــال ۱۸۹۴ ب ــا)۳۰(در س ــی بریتانی ــه نمایندگ ــدی ب ــاّلب هن ط
ــر  ــر نظ ــدی زی ــه هن ــاه طلب از پنج
میــرزا حســن شــیرازی اشــاره شــده 
ــی  ــزرگ تهران ــا ب ــیخ آق ــت. ش اس
دســت کــم از یــک صــد طلبــه 
کشــمیری کــه در ســامّراء تحصیــل 
مــی کردنــد، صحبــت کــرده اســت. 
بــه هــر حــال، هنــدی هــا بــه نــدرت موقعیــت هــای ســطح باالیــی در 
عتبــات بــه دســت مــی آوردنــد. شــمار انــدک مجتهــدان هنــدی، کــه 
بــه طــور دایــم در عتبــات مســتقر بودنــد، هرگــز نمــی توانســت موقعیتی 
ــه دســت آورد.)۳۱( ایرانیــان  ــان عــرب و ایرانــی شــان ب هماننــد همتای
ــد. شــمار  ــی یافتن ــی حضــور م ــن مجتهدان اندکــی در حــوزه درس چنی
انــدک هنــدی هــا و عــرب هــای خلیــج فــارس امــکان دســت یابــی بــه 
نتایجــی بــاارزش دربــاره ایــن گــروه را تقریبــا غیرممکــن ســاخته اســت. 

ــا بحــث نخواهــد شــد. ــن، در اینجــا از آن ه بنابرای
بــرآورد درصــد علمــا در کل جمعیــت دو شــهر بــه دلیــل فقــدان 
اطالعــات آمــاری دقیــق در مــورد دو گــروه، امــری اســت دشــوار. ناظران 
برآوردهــای متفاوتــی نســبت بــه کل جمعیــت نجــف و کربــال بــه عمــل 
آورده انــد )نــک: بــه نمــودار ۲(، امــا منابــع و دقتشــان نامشــخص مــی 
باشــند. قســمت عمــده جمعیــت، بــه ویــژه در کربــال، شــامل ایرانــی هــا 
و هنــدی هــای مؤمنــی مــی شــد کــه آرزو داشــتند در جــوار ائّمــه زندگــی 
کننــد و بمیرنــد. عتبــات اگرچــه دو شــهر زیارتــی محســوب مــی شــدند، 
ــی  ــوان مراکــز تجارت ــه عن ــرن ســیزدهم ب ــن حــال، در سراســر ق ــا ای ب
نیــز دارای رونــق و شــکوفایی بودنــد. بــدون شــک، قســمت عمــده ای از 
جمعیــت عتبــات در گیــر و دار امــوری غیــر از تحصیــل بودنــد. در شــهر 
ــود،  ــر نجــف، جمعیــت علمــا، کــه بیــش از علمــای کربــال ب کوچــک ت

شــامل بخــش عمــده جمعیــت محلــی مــی شــد.

نمودار )۲(: برآورد جمعیت کربال و نجف)۳۲(
نمــودار )۱( بــه طــور کلــی، نشــانگر رونــد روبــه رشــد تشــکیالت مذهبی 
در عتبــات و نیــز ایــران اســت. پــس از مــرگ بهبهانــی، تنهــا دو مجتهــد 
بلندپایــه در کربــال وجــود داشــتند، در حالــی کــه در نجــف، دســت کــم 
شــش مجتهــد عالــی رتبــه بودنــد کــه در طــول دهــه ۱۳۰۰ ق بــرای 
ــت داشــتند. ــا یکدیگــر رقاب ــرزا حســن شــیرازی ب ــراز جانشــینی می اح

ــه  ــی رو ب ــای دین ــمار علم ــز ش ــران نی ــن صــورت، در ای ــه همی )۳۳( ب
ازدیــاد بــود. جــان ملکــم، مأمــور بریتانیــا، در آغــاز قــرن ســیزدهم، اظهار 
داشــته بــود کــه در ایــران، تنهــا پنــج مجتهــد عالــی رتبــه وجــود دارنــد، 
در حالــی کــه در اوایــل قــرن چهاردهــم، تنهــا ســه مجتهــد عالــی رتبــه 

و نُــه مجتهــد دیگــر در تهــران حضــور داشــتند.)۳۴(

الف. علمای با اصل و نسب روحانی و غیرروحانی
تمــام گــروه هایــی کــه مــا در اینجــا بــه آن هــا مــی پردازیــم، همگــی 
در قــرن نوزدهــم رشــد یافتنــد. امــا افزایــش گــروه هــای ایرانــی )فــارس 

در یک اجتماع علمی، دوره های تحصیلی مهم ترین معیار 
و مالک طبقه بندی اند و تقسیم بندی بر طبق مدّرسان نه 

شاگردان از اعتبار و اهمیت بیشتری برخوردار است.
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ــر از  ــه ت ــل توج ــه ای چشــمگیر قاب ــه گون ــای آذری( ب ــرک ه ــا و ت ه
ــود. مقایســه  ــا( ب ــی ه ــا و لبنان ــی ه ــم از عراق ــرب )اع ــای ع ــروه ه گ
ــات  ــیزدهم در عتب ــرن س ــه اول و دوم ق ــه در نیم ــی ک ــمار علمای ش
تحصیــل مــی کردنــد نشــان مــی دهــد کــه شــمار ایرانیــان تقریبــا ســه 
ــط در  ــی فق ــرب عراق ــای ع ــت علم ــه جمعی ــی ک ــده، در حال ــر ش براب
ــن  ــت. ای ــه اس ــش یافت ــا ۷۵% افزای ــا ت ــی ه ــدود ۴۵/۲% و لبنان ح

ــل نشــان داده شــده اســت: مقایســه در نمــودار ذی

نمــودار )۳(: علمایــی کــه در نیمــه اول و دوم قــرن ســیزدهم تحصیــل 
مــی کــرده انــد

چنــان کــه در نمــودار ۳ و ۴ نشــان داده شــده، رشــد افــزون تــر جمعیــت 
علمــای ایرانــی در عتبــات ناشــی از ورود گســترده افــراد تــازه وارد بــه 
جرگــه علمــا بــوده اســت. در حالــی کــه درصــد میانگیــن علمــای تــازه 

ــی  ــان ایران وارد در می
تــرک هــای  و  هــا 
ــرن  ــر ق آذری و سراس
ــب  ــه ترتی ــیزدهم ب س
 %۷۷/۹ و   %۶۸/۳
ــبت  ــن نس ــود، همی ب
علمــای  میــان  در 
عــرب عراقــی تنهــا 
درصــد  بــود.   %۵۰
ــدی کــه  علمــای جدی
از میــان اهالــی بومــی 
در  بودنــد،  عتبــات 
همــان گــروه هــای 
کــم  گانــه  هشــت 
ــن  ــا ای ــی ب ــود. ول ب
ــا  ــمار آن ه ــود، ش وج

ــه  ــود. ب ــار بیشــتر از عــرب هــای عــراق ب ــی تب ــان ایران ــان بومی در می
ترتیــب ۱۵/۶% و ۱۰/۶% علمــای جدیــد ایرانــی تبــار احتمــااًل از زمــره 
ــه مــی زیســتند )مجــاوران(، در  ــد کــه در جــوار حــرم ائّم کســانی بودن
حالــی کــه علمــای عــرب عراقــی احتمــااًل از طبقــات فرودســت عتبــات 

بودنــد.)۳۵(
علــت متغّیــر بــودن میــزان افزایــش جمعیــت علمــا در میــان گــروه هــا 
ناشــی از عوامــل متعــددی بــود. شــمار نســبتا بیشــتر طــاّلب عراقــی در 
ــت  ــه عل ــا حــدی ب ــرن ســیزدهم دســت کــم ت ــل ق ــات طــی اوای عتب
تــالش هــای فّعاالنــه خانــدان کاشــف الغطــاء در پذیــرش طــاّلب بــود.

ــود،  ــا عشــایری ب ــا ترکیــب جمعیــت شــیعی عــراق، کــه عمدت )۳۶( ام
نــه نیــازی بــه افزایــش شــمار علمــا داشــت و نــه مــی توانســت از آن 
ــا دیــن داری  هــا حمایــت کنــد. اعتقــادات دینــی عشــایر در مقایســه ب
جامعــه شــهری، غیردیــن شناســانه و غیرمتعّصبانــه بــود. دیــن داری آن 
هــا عمدتــا مبتنــی بــر عشــق و عالقــه شــدیدی بــود کــه بــه امــام علــی 
و امــام حســین] علیهماالســالم ]داشــتند و بــا چنیــن اعتقــادی، احســاس 

ــرای  ــی ب ــور مذهب ــه ام ــتغال ب ــن، اش ــد.)۳۷( بنابرای ــی کردن ــت م هوّی
ــران،  ــه شــهری ای ــر جامع ــی ت ــردم مذهب ــه م عشــایر عــراق نســبت ب
از جذابیــت کمتــری برخــوردار بــود. در ایــران نیــز از میــان عشــایر، بــه 
نــدرت کســی بــه مراتــب عالــی روحانیــت مــی رســید، البتــه جهانگیــر 
خــان قشــقایی )م ۱۳۲۸( را، کــه در اصفهــان بــه تدریس فلســفه اشــتغال 

داشــت، بایــد بــه عنــوان یــک اســتثنای بــارز بــه حســاب آورد.)۳۸(

نمــودار )۴۱(: شــمار علمایــی کــه در عتبــات تولـّـد یافتــه و دارای اصــل 
و نســب غیرروحانــی بــوده انــد )بــه درصــد(

بــه نظــر مــی رســد یــک الگــوی مشــابه بــرای گــروه لبنانــی صــادق 
ــا حــد زیــادی بــه علــت  باشــد. شــمار نســبتا زیــاد علمــا در گــروه ۱ ت
آزار و اذیــت علمــای شــیعه از ســوی پاشــای عثمانــی عــّکا، احمــد پاشــا 
الجــّزار )م ۱۸۰۴( بــود کــه تعــدادی از خانــواده هــای علمــا را تحریــک 
مــی کــرد تــا بــه 
ــد. ــاه ببرن ــات پن عتب

)۳۹( جامعــه شــیعی 
لبنــان، کــه عمدتــا 
بــود،  روســتایی 
موجــب مــی شــد کــه 
شــمار طــاّلب لبنانــی 
و  آرام  صــورت  بــه 
افزایــش  تدریجــی 
ــه،  ــرای نمون ــد. ب یاب
تنهــا  روســتا  یــک 
ــاز  ــم نی ــک عال ــه ی ب
ــن  ــه همی ــت و ب داش
دلیــل، نمــی توانســت 
از  بیــش  همزمــان 
ــرا  ــم را پذی ــک عال ی

باشــد.)۴۰(
ــوب و  ــود. آش ــاوت ب ــمگیری متف ــرز چش ــه ط ــت ب ــران، وضعی در ای
نابســامانی در ایــران در طــول قــرن ســیزدهم طبقــه علمــا را بــه تحلیــل 
ــل قــرن ســیزدهم و  ــران اوای ــا اســتقرار امنیــت در ای ــا ب ــود، ام ــرده ب ب
نیــز حمایــت ســخاوتمندانه قاجــاران از علمــا، موجــب تقویــت موقعیــت 
ــه  ــه پیش ــان ب ــیاری از جوان ــذب بس ــث ج ــی باع ــد و حت ــا ش آن ه
طلبگــی گردیــد. از ایــن رو، خــألی کــه از نظــر کمبــود علمــا در مناطــق 
ــر آن،  روســتایی و شــهری پیــش آمــده بــود، جبــران گردیــد. عــالوه ب
اقتصــاد ایــران نیــز توانســت از طریــق اهــدای اوقــاف از ســوی مقامــات 
ــات  ــات جماع ــق اعان ــز از طری ــد و نی ــخاص ثروتمن ــی و اش حکومت
بــازرگان در شــهرهای گوناگــون، از افزایــش شــمار علمــا حمایــت کنــد.

افزایــش ســریع شــمار طــاّلب ایرانــی در طــول دوران ]شــیخ[ مرتضــی 
ــارج  ــه خ ــب از صحن ــدی( متعاق ــروه ۵ و بع ــاگردانش )گ ــاری و ش انص
ــژه  ــه وی ــران، ب ــه در ای ــی رتب ــدان عال ــروه از مجته ــن گ ــدن آخری ش
ــاق  ــم کرباســی، در اصفهــان اتف حجــة االســالم شــفتی و شــیخ ابراهی
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ــته  ــارزه برخاس ــه مب ــات ب ــی عتب ــری علم ــّوق و برت ــا تف ــه ب ــاد ک افت
ــات نمایانگــر آن اســت  ــر محســوس در شــمار طــاّلب عتب ــد. تغیی بودن
ــیعی  ــی ش ــی و آموزش ــز علم ــه مرک ــف، ب ــژه نج ــه وی ــات، ب ــه عتب ک
ــع  ــن صنای ــی جایگزی ــی کــه کاالهــای غرب ــود. در زمان ــل شــده ب تبدی
ــود،  ــه ب ــادی مواج ــزون اقتص ــران روزاف ــا بح ــران ب ــده و ای ــی ش داخل
اشــتغال بــه امــور مذهبــی مــی توانســت نویدبخــش امنیــت و فرصــت 
شــغلی بــرای جوانــان مشــتاق باشــد. درصــد طــاّلب و علمــای ایرانــی 
ــاع  ــی اوض ــت. خراب ــش یاف ــی کاه ــم، کم ــرن دوازده ــه دوم ق در نیم
ــا را  ــت علم ــام و موقعی ــم، مق ــرن دوازده ــول ق ــران در ط ــی ای سیاس
تضعیــف کــرد، در حالــی کــه در همیــن قــرن، تثبیــت موقعیــت مکتــب 
اصولــی در عتبــات، جــذب شــمار زیــادی از طــاّلب و علمــا را بــه عتبــات 
ــه کســوت  ــادی از افــرادی کــه ب ممکــن و مطلــوب ســاخت. شــمار زی
ــی روی از  ــه پ ــه ب ــد ک ــانی بودن ــع کس ــد در واق ــی آمدن ــی درم طلبگ

ــد.)۴۱( ــن بودن ــه شــغلی مطمئ ــی ب پدرانشــان درصــدد دســت یاب
ــش  ــل افزای ــه دلی ــااًل ب ــرک آذری احتم ــای ت ــاّلب و علم ــد ط درص
ــه  ــیزدهم رو ب ــرن س ــه دوم ق ــرک در نیم ــدان ت ــهرت و آوازه مجته ش
ازدیــاد گذاشــت. همــان گونــه کــه شــهرت جعفــر کاشــف الغطــاء موجب 
افزایــش شــمار طــاّلب و علمــای عــرب در آغــاز قــرن ســیزدهم شــده 
بــود، آوازه مجتهــدان تــرک نیــز موجــب جــذب شــمار زیــادی از طــاّلب 

و علمــا از مناطــق تــرک زبــان ایــران بــه عتبــات گردیــد.

ب. طاّلب و علمای سادات
در اســالم، نســب بــردن از پیامبــر و ائّمــه موجــب اصالــت و شــرافت آبــا 
و اجــدادی اســت. بــر اســاس قوانیــن و مقــّررات مذهــب تشــّیع جعفــری، 
ســادات ســزاوار دریافــت بخشــی از خمــس هســتند. بــه دلیــل آنکــه یک 
فــرد ســّید از احتــرام خاصــی نــزد مــردم برخــوردار بــود، افــراد نســبت به 
حفــظ نســب خــود و یــا حتــی جعــل نســب اهتمــام خــاص مــی ورزیدنــد 
و همیــن امــر موجــب افزایــش شــمار ســادات در سراســر جهــان اســالم 

مــی شــد.
ــی شــود، شــمار طــاّلب و  ــده م ــودار )۵۱( و )۵۳( دی ــه در نم ــان ک چن
علمــای ســادات ایرانــی بــا ۳۴/۹% بســیار بیــش از عرب هــا )%۱۲/۳( 
ــای  ــان علم ــود. شــمار ســادات در می ــای آذری )۲۴/۵%( ب ــرک ه و ت
ــا %۵۰/۷ )۱۹۱  ــد، ب ــی بودن ــب روحان ــل و نس ــه دارای اص ــی، ک ایران

ــش از  ــیار بی ــر( بس ــر از ۳۷۷ نف نف
ــل و  ــه دارای اص ــود ک ــی ب علمای
ــد. )%۲۴/۹  ــی نبودن ــب روحان نس
یعنــی: ۱۳۸ نفــر از ۵۵۵ نفــر( بخش 
ــی در دوره  عمــده تشــکیالت مذهب
صفویــان از علمــای برجســته ای 

ــان  ــان، می ــت زم ــا گذش ــود. ب ــده ب ــکیل ش ــد تش ــادات بودن ــه از س ک
علمــای برجســته ایــران و علمــای مهاجــری کــه توســط صفویــان بــه 
ایــران دعــوت شــده بودنــد، نوعــی پیوســتگی و اتفــاق پدیــد آمــد.)۴۲( 
شــمار ســادات در میــان علمــای مهاجــر بیــش از علمــای خــود ایــران 

بــود.

ــرن  ــا دوم ق ــه اول ت ــی از نیم ــای ایران ــان علم ــادات در می ــبت س نس
ــرن، از  ــن ق ــر نامحسوســی کــرد. در طــول نیمــه اول ای ســیزدهم تغیی
ــر ۲۳۷  ــه دوم، از ۶۷۵ نف ــول نیم ــر )۳۴/۲%( و در ط ــر ۸۸ نف ۲۵۷ نف
نفــر )۳۵/۱%( در زمــره ســادات بودنــد. ایــن رشــد ناچیــز چنــان کــه در 
بــاال نشــان داده شــد احتمــااًل بــه دلیــل کاهــش انــدک درصــد علمــای 
جدیــدی بــود کــه دارای اصــل و نســب غیرروحانــی بودنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، افزایــش شــمار افــراد در طبقــات مذهبــی بــا ورود جوانــان طبقات 
ــوده اســت. تعــداد طــاّلب  ــه طبقــه علمــا همــراه ب فرودســت جامعــه ب
جدیــد در میــان تــرک هــا و آذری هــا از تعــداد طــاّلب ایرانــی بیشــتر 

بــود، در حالــی کــه ســهم ســادات در ایــن زمینــه کمتــر بــود.
یــک دلیــل احتمالــی بــرای درصــد کمتــر ســادات در بیــن اعــراب، دیــن 
داری ســطحی تــر جامعــه عشــایرهای عــراق اســت. احتمــااًل در جامعــه 
عشــایری عــراق نســبت بــه جامعــه شــهری و روســتایی ایــران، انگیــزه 
ای کمتــر و نیــز مشــکالتی بیشــتر بــرای جعــل نســب و انتســاب خــود 
بــه ســادات وجــود داشــت. شــمار کــم ســادات در میــان عــرب هــا )۳۸( 
ــادار  ــج معن ــوع نتای ــر ن ــتنتاج ه ــع از اس ــای آذری )۳۴( مان ــرک ه و ت
بــرای ایــن دو گــروه مــی شــود. حــوزه هــای علمیــه عتبــات بــه روی 
ــود.  ــاز ب ــد، ب ــه بودن ــت جامع ــات فرودس ــه از طبق ــدی ک ــاّلب جدی ط
البتــه ایــن امــر تنهــا شــامل طــاّلب نمــی شــد، بلکــه مجتهــدان را نیــز 
هرچنــد بــا مقیــاس کمتــری دربرمــی گرفــت. مجتهــدان مهاجــر ایرانــی 
در نجــف از مجتهــدان محلــی بــه نســبت ۱۹ بــه ۱۲ بیشــتر بودنــد. در 
جامعــه کوچــک تــر کربــال، مجتهــدان بومــی بــه نســبت ۱۱ بــه ۱۰ از 
ــازده  ــن، دســت کــم ی ــر ای ــد. عــالوه ب مجتهــدان مهاجــر بیشــتر بودن
نفــر از پانــزده مجتهــد ایرانــی و هــر ســه نفــر از مجتهــدان تــرک بــه 
عنــوان مجتهــدان درجــه اول بــه حســاب مــی آمدنــد. بــه طــور مســلّم، 
ــی  ــدان هــای روحان ــه از خان ــی، آن دســته ک ــدان ایران ــان مجته در می
ــال را  ــه ۶ در کرب ــف و ۱۲ ب ــه ۱۲ در نج ــت ۲۱ ب ــک اکثری ــد، ی بودن
تشــکیل مــی دادنــد. امــا نســبت مجتهــدان روحانــی تبــار از %۸۰ )۲۰ 
ــه %۶۰  ــم ب ــرن نوزده ــه اول ق ــول نیم ــر( در ط ــان ۲۴ نف ــر از می نف
)۱۱ نفــر از میــان ۳۰ نفــر( در طــول نیمــه دوم قــرن ســیزدهم کاهــش 
ــرای  ــرن ســیزدهم ب ــه دوم ق ــارت دیگــر، در طــول نیم ــه عب ــت. ب یاف
ــت  ــن جمعی ــاال در بی ــت ب ــب موقعی ــار کس ــی تب ــدان غیرروحان مجته
علمایــی کــه بیــش از قبــل بودنــد، آســان تــر شــد و در همــان زمــان، 
ــی  ــای روحان ــواده ه ــت خان از اهمی
آن  در  محلــی کاســته شــد.)۴۳( 
ــه  ــام، در ایــران و عتبــات، ورود ب اّی
جرگــه روحانیــت بــه صــورت راهــی 
ــرای تحــّرک و قابلیــت اجتماعــی  ب
ــن  ــه همی ــد. ب ــی ش ــوب م محس

ــود. ــادی ب ــرای افــراد دارای جّذابیــت زی دلیــل، روحانــی شــدن ب

نمودار )۵۱(: پراکندگی علمای سّید در میان گروه ایرانی
تغییــر در ترکیــب جمعیــت علمــا بــر ســاختار رهبــری مذهبــی در عتبــات 
ــکان  ــِل م ــی و نق ــای ایران ــه علم ــل توج ــش قاب ــت. افزای ــر گذاش تأثی

برآورد درصد علما در کل جمعیت دو شهر به دلیل فقدان 
اطالعات آماری دقیق در مورد دو گروه، امری است دشوار.
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ــری در  ــر رهب ــی در تغیی ــل اساس ــف دو عام ــه نج ــال ب ــاّلب از کرب ط
ــر آن،  ــالوه ب ــود. ع ــی ب ــدان ایران ــه مجته ــاء ب ــف الغط ــف از کاش نج
ــدان  ــیطره مجته ــه س ــات ب ــر در عتب ــای مهاج ــترده علم ــش گس افزای
بومــی کــه تحــت الشــعاع مجتهــدان مهاجــر قــرار گرفتــه بودنــد، پایــان 
ــری  ــتانی« برت ــی« و »شهرس ــای »طباطبائ ــدان ه ــال، خان داد. در کرب
ــی و  ــن اردکان ــوص حس ــر، بخص ــدان مهاج ــع مجته ــه نف ــود را ب خ
ــیدمحّمدباقر  ــف، س ــد. در نج ــت دادن ــی، از دس ــن مازندران ــن العابدی زی
اصفهانــی نجفــی، مؤلـّـف جواهرالــکالم، اولیــن و آخریــن مجتهــد اهــل 
ایــران بــود کــه زعامــت اعالی خــود را حفــظ کــرد. جانشــینان او همگی 
از مجتهــدان مهاجــر بودنــد. عــالوه بــر ایــن، افزایــش شــمار طــاّلب و 
مدّرســان تــرک، بــه ویــژه از اواســط قــرن ســیزدهم بــه بعــد، بــه ظهــور 
تــرک هــا بــه عنــوان یــک گــروه مشــخص بــا رهبــری خــاص شــتاب 
بخشــید. همچنیــن رشــد روزافــزون جمعیــت علمــا در عتبــات بــر اهمیت 
عنصــر قومیــت، بــه عنــوان یــک عامــل تعییــن کننــده اجتماعــی هــر 

چــه بیشــتر افــزود.

4. اسکان و اقامت در عتبات
بیشــتر علمــای مذکــور در نمونــه آمــاری و شــاید حتــی بیشــتر 
ــات  ــم، در عتب ــور دای ــه ط ــات ب ــل در عتب ــه تحصی ــاغل ب ــای ش علم
ســکونت اختیــار نمــی کردنــد، بلکــه پــس از اتمــام تحصیالتشــان بــه 
ــاری  ــه آم ــی در نمون ــم ایران ــی گشــتند. از ۹۳۲ عال کشورهایشــان بازم
ــد  ــت گزیدن ــات اقام ــر در عتب ــب ۳۱/۴%( نف ــا ۲۹۳ )قری ــور، تنه مذک
ــای  ــان علم ــن، در می ــبیه همی ــتند. نســبتی ش ــا درگذش ــان ج و در هم
تــرک آذری نیــز دیــده مــی شــود. از ۱۳۹ نفــر از آن هــا ۳۲ نفــر )قریــب 
ــای  ــان علم ــبت در می ــن نس ــا ای ــتند. ام ــات درگذش ۳۱/۴%( در عتب
عــرب عراقــی بســیار بیشــتر بــود؛ یعنــی از ۳۰۹ عالــم عراقــی ۱۹۸ نفــر 

ــتند. ــات درگذش )۶۰/۱%( در عتب

نمودار )۶۱(: اقامت علمای ایرانی در نجف
نمودار )۶۳(: اقامت علمای عراقی در نجف

نمودار )۷۲(: اقامت علمای ترک آذری در کربال
نســبت گــروه هــای ایرانــی در عتبــات ایــن گونــه قابــل تبییــن اســت 
ــتغال  ــه اش ــران، ک ــهرهای ای ــتر ش ــا بیش ــه ب ــات در مقایس ــه عتب ک
ــم  ــن و مه ــوان اولی ــه عن ــود، ب ــا ممکــن ب ــی در آن ه ــور مذهب ــه ام ب
ــه شــمار مــی آمــد. فقــط آن دســته  تریــن مرکــز علمــی و آموزشــی ب
از علمایــی کــه خــود را وقــف آمــوزش و تدریــس مــی کردنــد در عتبــات 

باقــی مــی ماندنــد. آن دســته ای از 
ــت  ــه فعالی ــتر ب ــه بیش ــان ک روحانی
ــی  ــور مذهب ــه ام ــوط ب ــای مرب ه
ــات  ــه خدم ــاوت و ارائ ــد، قض تقلی
مذهبــی عالقــه منــد بودنــد و یــا آن 
دســته کــه در تحصیالتشــان موفــق 

ــات در  ــم عتب ــران بازمــی گشــتند. در واقــع، علمــای مقی ــه ای ــد ب نبودن
سراســر قــرن ســیزدهم، نســبت بــه همتایانشــان در ایــران، بــه داشــتن 

ــد. ــت بیشــتر مشــهور بودن ــت و معنوی روحانی

ــت  ــا در دس ــی آن ه ــت: ناکام ــد گف ــی، بای ــاّلب لبنان ــوص ط در خص
ــبتا  ــمار نس ــی از ش ــدی ناش ــا ح ــی ت ــای علم ــت ه ــه موفقی ــی ب یاب
انــدک طاّلبــی بــود کــه در عتبــات باقــی مانــده بودنــد. در طــول قــرن 

ــغرایی )م  ــی الش ــیدجواد العامل ــام س ــه ن ــی ب ــط دو لبنان ــیزدهم، فق س
ــوان مجتهــدان  ــه عن ۱۲۲۶ ق( و محّمدحســین کاظمــی )م ۱۳۰۸ ق( ب

ــی شــدند. ــه شــناخته م ــی رتب عال
در حقیقــت، درصــد علمایــی کــه بــه طــور دایــم در عتبــات اقامــت مــی 
جســتند، حتــی کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در نمونــه آمــاری مــورد 
اشــاره قــرار گرفتــه اســت. بســیاری از روحانیــان، کــه بــه ایــران بازمــی 
گشــتند، بــه عنــوان ماّلیــان ســطح پاییــن بــرای مؤلفیــن کتــب شــرح 
ــه  ــد. ب ــر شــناخته شــده بودن ــد، کمت ــده بودن ــات مان حــال، کــه در عتب
ــت  ــه در نهای ــش از آنک ــا پی ــی از علم ــداد کم ــا تع ــر، تنه ــارت دیگ عب
ــات  ــود را در عتب ــر خ ــادی از عم ــای زی ــال ه ــد، س ــران بازگردن ــه ای ب
گذرانــده بودنــد و از ایــن رو، افــراد مزبــور بــا توجــه بــه احتمــال از قلــم 
افتــادن اســامی شــان کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد در نمونــه آمــاری به 
عنــوان افــراد ســاکن در عتبــات بــه حســاب نیامــده انــد. بــرای نمونــه، 
محّمدباقــر اصطهباناتــی )م ۱۳۲۶( پــس از اینکــه ســال هــای زیــادی را 
بــه تدریــس فلســفه در نجــف گذرانــده بــود، در شــیراز ســاکن گردیــد.

)۴۴( همچنیــن بســیاری از فرزنــدان مجتهــدان عالــی رتبــه اهــل نجــف 
ــهرت و  ــدی از ش ــره من ــرای به ــااًل ب ــان احتم ــرگ پدرانش ــس از م پ
اعتبــار پدرانشــان، کــه در عتبــات چنــدان بــرای آن هــا ســودمند نبــود، 
بــه ایــران مــی آمدنــد و در ایــن کشــور اقامــت مــی گزیدنــد؛ زیــرا در 
ــت اجتماعــی  ــن موقعی ــرد در تعیی ــات تنهــا شایســتگی شــخصی ف عتب
ــده ای  ــن کنن او عامــل بســیار تعیی
بــه حســاب مــی آمــد، نــه شــهرت 

و اعتبــار پــدر فــرد.
ــه  ــر ب ــی کــه پیــش ت ــه دلیل ــا ب بن
آن اشــاره شــد، بــرای فهــم اینکــه 
چــرا عــرب هــا نســبت بــه علمــای 
تــرک آذری در نمونــه کلــی نمــود بیشــتری داشــته انــد، مــی تــوان بــه 
ایــن حقیقــت اشــاره کــرد کــه شــمار عــرب هــای عراقــی کــه بــه طــور 

افزایش قابل توجه علمای ایرانی و نقِل مکان طاّلب از 
کربال به نجف دو عامل اساسی در تغییر رهبری در نجف از 

کاشف الغطاء به مجتهدان ایرانی بود.
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دایــم ســاکن نجــف بودنــد، از طــاّلب موّقت بیشــتر بــود. بیشــتر ایرانیان، 
اعــم از فــارس و تــرک، کــه در عتبــات ســکونت داشــتند، مهاجــر بودنــد. 
بــرای مثــال، در نجــف از میــان ۲۱۰ نفــر، ۱۴۷ نفــر )۷۰%( و در کربــال 
از ۱۲۳ نفــر، ۹۵ نفــر )۲/۷۷%( مهاجــر بودنــد. امــا در خصــوص عــرب 
هــا، ایــن نســبت تقریبــا برعکــس بــود. بــرای مثــال، ۱۳۳ نفــر از میــان 
۱۹۸ نفــر )۲/۹۷%( عالــم عــرب عراقــی، کــه در نجــف و کربــال از دنیــا 
رفتنــد، در آنجــا نیــز تولـّـد یافتــه بودنــد. شــمار نســبتا کــم علمایــی کــه 
ــا شــمار نســبتا  ــد، ب ــات ســاکن بودن ریشــه عشــایری داشــتند و در عتب
کــم علمــای عربــی کــه بــه امــور مذهبــی اشــتغال داشــتند، مطابــق و 
یکســان بــود. همیــن امــر بــه تبییــن علــت رشــد ناچیــز گــروه عــرب 
کمــک مــی کنــد. از ســوی دیگــر، بــه دلیــل غلبــه عنصــر عشــایری بــر 
ــک  ــن ی ــه درصــدد یافت ــراق، آن دســته از کســانی ک ــه شــیعه ع جامع
ــی جــز اســتقرار در  ــچ امکان ــد هی ــا علمــی و تحقیقــی بودن شــغل صرف
ــران دســت  ــون ای ــه در شــهرهای گوناگ ــی ک ــات نداشــتند، در حال عتب
یابــی بــه چنیــن حرفــه ای امــکان پذیــر بــود. از آن رو کــه فقــط تعــداد 
ــی  ــناخته م ــه ش ــی رتب ــدان عال ــوان مجته ــه عن ــا ب ــرب ه ــی از ع کم
شــدند، بیشــتر کســانی کــه در عتبــات باقــی مــی ماندنــد احتمــااًل جــزو 
علمــای ســطح پایینــی بودنــد کــه بــه آمــوزش زبــان عربــی و صــرف و 
نحــو مــی پرداختنــد؛ چــرا کــه آن هــا در ایــن موضوعــات، نســبت بــه 
ایرانــی هــا از تبّحــر روشــن و آشــکاری برخــوردار بودنــد. در طــول قــرن 
ســیزدهم، تعــداد اندکــی از علمــای عــرب بــه ایــران مهاجــرت کردنــد. 
ایــن امــر حاکــی از نیــازی اســت کــه در عتبــات بــه وجــود آن هــا بــوده 
اســت. یکــی از برجســته تریــن ایــن علمــا، صدرالدیــن عاملــی اصفهانــی 
)م ۱۲۶۳ ق(، بنیانگــذار خانــدان »صــدرا«، بــود.)۴۵( عــالوه بــر کســانی 
ــد،  ــی آمدن ــران م ــه ای ــی شــدند و ب ــل م ــارغ التحصی ــات ف ــه از عتب ک
ــه  ــل پرداخت ــه تحصی ــر ب ــای دیگ ــه در جاه ــز، ک ــی نی ــای بحرین علم
بودنــد، پــس از اتمــام درسشــان بــه طــور مســتقیم از بحریــن بــه جنــوب 
ایــران مهاجــرت مــی کردنــد. یکــی از مهــم تریــن ایــن افــراد العصفــور 
ــه  ــان، ک ــی از ایرانی ــیار اندک ــمار بس ــل، ش ــود.)۴۶( در مقاب ــرازی ب دی
ــتند،  ــکونت داش ــرب س ــایر ع ــان عش ــیزدهم در می ــرن س ــر ق ــا اواخ ت
ــوان وکالی دو مجتهــد برجســته،  ــه عن ــد کــه ب ــه کســانی بودن از جمل
ــه  ــام وظیف ــه انج ــزدی، ب ــیدکاظم ی ــل و س ــین خلی ــرزا حس ــی می یعن
مــی پرداختنــد. بعضــی از علمایــی کــه در عتبــات ســکونت داشــتند )۲۹ 
ــی  ــای ایران ــای علم ــواده ه ــال( از خان ــر در کرب ــر در نجــف و ۱۱ نف نف
بودنــد. دســت کــم، در برخــی مــوارد، تصمیــم بــه اقامــت در عتبــات بــه 
محیــط معنــوی و علمــی عتبــات در مقایســه بــا محیطــی کــه علمــا در 
ایــران داشــتند برمــی گشــت. اســماعیل بــن محّمدباقــر اصفهانــی، بــرادر 
جــوان تــر آقــا نجفــی معــروف یــک نمونــه بــارز ایــن تفــاوت محیــط 
بــود. اســماعیل از بازگشــت بــه اصفهــان امتنــاع ورزیــد و ترجیــح داد بــه 
عنــوان یــک ریاضــت جــوی زاهــد، در عتبــات باقــی بمانــد. در نهایــت، 
ــی کامــل از او خاتمــه داد، او  ــت مال ــه حمای ــواده اش ب ــی کــه خان زمان
بــه واســطه ضعــف شــخصیت، مجبــور بــه بازگشــت شــد.)۴۷( احتمــااًل 
دیگــر علمــای نــه چنــدان مشــهور بنــا بــه دالیــل مشــابه، یــا بــه دلیــل 
ــران فراهــم  ــری در زادگاهشــان ای ــت هــای مســاعد کمت اینکــه موقعی
بــود، تصمیــم گرفتنــد در عتبــات بماننــد. محیــط کامــاًل ایرانــی کربــال 

ــرای اســکان در آنجــا جــذب  نیــز احتمــااًل مهاجــران بســیار کمــی را ب
مــی کــرد.

بررســی الگوهــای ســکونتی در عتبــات در طــول قــرن ســیزدهم مؤّیــد 
ایــن حقیقــت اســت کــه محــل مراکــز علمــی و آموزشــی عمــده ایرانــی 
هــا از کربــال بــه نجــف تغییــر کــرده بــود. از ۲۹۳ عالــم ایرانــی کــه در 
عتبــات ســکونت داشــتند، ۱۷۸ نفــر در نجــف ســاکن بودنــد، در حالــی 
کــه ۱۱۵ نفــر ســاکن کربــال بودنــد. در طــول نیمــه اول قــرن ســیزدهم، 
ــال  ــر در کرب ــف و ۴۹ نف ــر در نج ــی، ۴۷ نف ــای ایران ــوع علم از مجم
ســکونت داشــتند، در حالــی کــه در نیمــه دوم همــان قــرن از مجمــوع 
ــکونت  ــال س ــر در کرب ــف و ۶۶ نف ــر در نج ــی، ۱۳۱ نف ــای ایران علم
ــال  ــرن در کرب ــن ق ــا در طــول ای ــش شــمار علم ــزان افزای ــتند. می داش
۷/۳۴% در مقایســه بــا ۱۷۹% در نجــف بــود. بــه طــور خالصــه، مــی 
تــوان گفــت: در حالــی کــه افزایــش شــمار علمــا در نجــف در مجمــوع 
کمــی باالتــر از علمــای گــروه ایرانــی بــود )برابــر بــا ۱۶۳%(، افزایــش 
ــود؛  ــر ب ــه طــور قابــل مالحظــه کمت ــال ب ــان علمــای کرب ــور در می مزب

یعنــی تنهــا برابــر بــا %۶/۳۴.
نجــف بــدون شــک، بــرای علمــای تــرک و عــرب مــکان مناســبی برای 
ســکونت بــود. تنهــا ۱۳ عالــم تــرک آذری در کربــال ســکونت داشــتند، 
در حالــی کــه در نجــف ۳۲ نفــر از آن هــا ســکونت داشــت. ایــن ترجیــح 
ســکونت در نجــف بــرای عــرب هــا حتــی بیشــتر و آشــکارتر بــود؛ چــرا 
کــه در کربــال ۸ عالــم و در کربــال ۱۹۰ عالــم عــرب ســکونت داشــتند. 
افزایــش انــدک علمــای عــرب عراقــی، کــه در طــول نیمــه دوم قــرن 
ســیزدهم در نجــف ســاکن بودنــد، در مقایســه بــا نیمــه اول ایــن قــرن، 

بــا الگــوی رو بــه افزایــش کل گــروه عــرب متناســب بــود.

5. مسافرت و موقعیت مراکز علمی و آموزشی
ــیعه  ــدارس ش ــت در م ــی ثاب ــه تحصیل ــک برنام ــیزدهم ی ــرن س ــا ق ت
شــامل چهــار مرحلــه شــکل گرفتــه بــود و تــا عصــر حاضــر بــه صــورت 
مؤثــر باقــی مانــده اســت. اگرچــه موضوعــات و شــیوه هــای تحصیــل 
ــا ایــن حــال، چندیــن  از مــدارس اهــل ســّنت تأثیــر پذیرفتــه بودنــد، ب
ــن  ــی وجــود داشــتند. مهــم تری ــه مذهب ــان دو فرق ــاوت اساســی می تف
ــدارس  ــه در م ــول فق ــل اص ــارز در تحصی ــتگی ب ــاوت، برجس ــه تف وج
ــل نقــش محــوری »اجتهــاد« در تشــّیع  ــه دلی ــر ب ــن ام ــود. ای شــیعه ب
ــا دیــدگاه اهــل ســّنت، کــه در آن از قــرن چهــارم  بــود. ایــن مســئله ب
ــاوت  ــت. تف ــی داش ــاوت فاحش ــود، تف ــده ب ــته ش ــاد« بس ــاب اجته »ب
دیگــر در آمــوزش فلســفه و کالم اســالمی بــود کــه در مــدارس شــیعه 
ــوزش،  ــی دوره اول آم ــد. ط ــی ش ــه م ــّنی آموخت ــدارس س ــه در م و ن
ــن  ــادی، کــه در مکتــب صــورت مــی گرفــت، طــاّلب ای ــم مب ــا تعلی ب
مســائل را مــی آموختنــد: خوانــدن و نوشــتن، وظایــف شــرعی و حفــظ 
قســمت هایــی از قــرآن. طــاّلب پــس از کســب مهــارت هــای الزم در 
موضوعــات مزبــور، در مدارســی بــه ادامــه تحصیــل مــی پرداختنــد کــه 

ــرار داشــتند. ــات ق ــا عتب در شــهرهای گوناگــون ی
ــی و  ــر کســب معلومــات عمیــق در عرب ــن ســطح، ب ۱. مقّدمــات: در ای
نیــز مفاهیــم اساســی منطــق و فــن خطابــه تأکیــد مــی شــد. مدّرســان 
معمــواًل ســطور چنــدی از کتــاب هــای موجــود را مــی خواندنــد و بــرای 



62 ویژه مباحثات / بهمن ماه 94 / صفحهوژیه انهم قم و نجف

طــاّلب شــرح و تفســیر مــی کردنــد. مدّرســان در ایــن ســطح، معمــواًل 
ــا،  ــب علم ــله مرات ــتند و در سلس ــر داش ــی تبّح ــای خاص ــه ه در زمین
بــه طــور نســبی پیشــرفت کــرده بودنــد. طــاّلب در ایــن مرحلــه، آثــار 
ــز  ــه یکــی از مجتهــدان، را نی ــژه رســاله عملی ــه وی ــی، ب فقهــی مقّدمات
شــروع مــی کردنــد. موضوعــات انتخابــی بــرای مطالعــه شــامل ریاضــی 

و هیئــت مــی شــد.)۴۸(
ــن طــول  ــه طــور میانگی ــا شــش ســال ب ــه ســه ت ــن مرحل ۲. ســطح: ای
مــی کشــید. فقــه و اصــول فقــه دو موضــوع اصلــی تحصیــل بودنــد. امــا 
در ســطح باالتــر، دوره منطــق و صــرف و نحــو نیــز بــود. در هــر موضــوع، 
کتــاب هــای خاصــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد کــه بــه طــور کلی، 
بــه صــورت متــوِن پذیرفتــه شــده ای بــرای آن ســطح خــاص بودنــد. ایــن 
ــی از  ــده مــی شــدند. مــدّرس قســمت های ــی خوان ــه طــور متوال ــون ب مت
کتــاب را مــی خوانــد، آن هــا را شــرح مــی داد و نظراتــش را بــر آن مــی 
افــزود. اســتادان بســیاری در ایــن ســطح، شــاگردان عالــی رتبــه مجتهــدان 
بودنــد. در حالــی کــه در مرحلــه مقّدمــات، کتــاب هــا بــرای قــرون متمادی 
بــدون تغییــر باقــی مانــده بودنــد، در مرحلــه ســطح، آثــار جدیــدی کــه در 
ــته  ــه نوش ــه اصــول و فق ــری در زمین ــارده قم ــیزده و چه ــرن س طــول ق

شــده بودنــد، در برنامــه آموزشــی مدرســه گنجانــده شــده بودنــد.)۴۹(
۳. درس خــارج: دوره هــای طّراحــی شــده در ایــن مرحلــه بــرای کســب 
اجتهــاد بودنــد. معمــواًل طــاّلب در ایــن ســطح از مجتهــدان عالــی رتبــه 
در زمینــه اصــول یــا فقــه یــا موضوعــات انتخابــی خودشــان درس مــی 
ــه  ــرد، بلک ــی ک ــتفاده نم ــی اس ــای خاص ــاب ه ــتاد از کت ــد. اس گرفتن
راجــع بــه مســائل و موضوعــات گوناگــون بــه بحــث مــی پرداخــت، آراء 
گوناگــون علمــا را نقــل مــی کــرد و نظــرات و انتقــادات خــود را بــر آن 
مــی افــزود. اســتاد همچنیــن مــی توانســت نظــر خاصــی را برابــر بحــث 
انتخــاب کنــد. گاهــی خطابــه هــا از یادداشــت هایــی کــه بــرای یــک 
ــی  ــه های ــا از خطاب ــاب توســط خــود مجتهــد نوشــته مــی شــدند، ی کت
کــه توســط اســتادان گذشــته مجتهــد ارائــه شــده بودنــد، تشــکیل مــی 
ــه  ــان بلندپای ــارج همتای ــور در درس خ ــدان، حض ــرای مجته ــدند. ب ش
ترشــان، هــم بــه منظــور ازدیــاد دانــش شــان و هــم بــه نشــانه احتــرام 

بــه آن هــا امــری غیرمعمــول نبــود.)۵۰(
ــورد  ــش، در ســّنت اســالمی همیشــه م ــرای کســب دان انجــام ســفر ب
ســتایش بــوده اســت. بنابرایــن، یــک بررســی از خاســتگاه هــا و الگوهای 
جغرافیایــی ســفر طــاّلب عتبــات بــه مراکــز آموزشــی گوناگــون شــیعی 
ــد موجــب آگاهــی مــا از موقعیــت  در طــول قــرن چهاردهــم، مــی توان
نســبی ایــن مراکــز شــود. از زمــان هجــوم افغــان هــا بــه ایــران )۱۱۳۴ 
ق(، عتبــات بــه عنــوان مرکــز علمــی و آموزشــی جهــان تشــّیع اهمیــت 
یافــت. بــا ایــن حــال، بــه دنبــال روی کار آمــدن سلســله قاجــار در ایران 
و تثبیــت موقعیــت تشــّیع بــه عنــوان دیــن رســمی، تنــی چنــد از فــارغ 
ــت  ــه دس ــهرتی ب ــتاد ش ــوان اس ــه عن ــات ب ــی عتب ــالن ایران التحصی
ــد.  ــه اهمیــت شــهرت اســتادان عتبــات بودن ــد کــه دســت کــم ب آوردن
ــرزا  ــراد اشــاره کــرد: می ــن اف ــه ای ــوان ب ــن آن هــا، مــی ت از مهــم تری
ابوالقاســم گیالنــی در قــم، مهــدی نراقــی و فرزنــدش احمــد در کاشــان، 
ــم کرباســی  ــش ابراهی ــار موافق ــفتی و ی ــر ش حجــة االســالم محّمدباق
ــر آن، شــهر مشــهد در دوره مهــدی شهرســتانی  در اصفهــان. عــالوه ب

»شــهید رابــع« تــا اواخــر قــرن دوازده بــه صــورت یــک مرکــز آموزشــی 
مهــم درآمــده بــود.

طــاّلب از همــه مناطــق ایــران )چنان کــه در نمودار ۸ نشــان داده شــده(، 
ــی  ــات م ــذب عتب ــم، ج ــی مه ــه محل ــای علمی ــوزه ه بخصــوص از ح
شــدند. روی هــم رفتــه، ایــن امــر دلیــل محکمــی اســت بــر موقعیــت 
مقــّدس عتبــات. بــا وجــود ایــن، در طــول اوایــل قــرن ســیزدهم، بعضــی 
ــه  از طــاّلب پــس از ســپری کــردن دوره هــای تحصیــل در عتبــات، ب
مراکــز آموزشــی ایــران ســفر مــی کردنــد. ایــن امــر حاکــی از آن اســت 
کــه اســتادان همچــون میــرزا ابوالقاســم قمــی و احمــد نراقــی موقعیتــی 
ــد. دو  ــه دســت آورده بودن ــات ب ــای عتب ــر از علم ــی باالت ــا حت ــر ی براب
ــران  ــه تحصیالتشــان را در ای ــات، ک ــابق عتب ــارز از طــاّلب س ــال ب مث
ادامــه دادنــد، یکــی شــریف العلمــاء مازندرانــی اســت کــه پــس از انجــام 
ــفر  ــک س ــال، ی ــی در کرب ــیدعلی طباطبائ ــر س ــر نظ ــش زی تحصیالت
ــرده  ــان ک ــه بی ــن گون ــود او ای ــه خ ــان ک ــی )چن ــأس آور« تحصیل »ی
اســت( بــه ایــران کــرد، و دیگــری شــیخ مرتضــی انصــاری اســت کــه 
پــس از ســال هــا تحصیــل متمــادی در کربــال، در اصفهــان، بروجــرد و 

کاشــان نیــز بــه کســب علــم پرداخــت.

نمودار )۸(: توزیع جغرافیایی علمای مهاجر ایرانی)۵۱(
بــا وجــود ایــن، ســفر بــه مراکــز دیگــر تحصیلــی در بیــن طــاّلب عتبات، 
بــه ویــژه در بیــن طــاّلب بومــی عتبــات، بــه طــور کلــی امــر رایجــی 
ــه  ــف ب ــارج از نج ــز خ ــی هرگ ــن نجف ــه، محّمدحس ــرای نمون ــود. ب نب
تحصیــل نپرداخــت. بــا ایــن حــال، بــه مراتــب عالــی علمــی و شــهرت 
ــرای  ــات را ب ــل در عتب ــاّلب، تحصی ــتر ط ــرا بیش ــت. ظاه ــت یاف دس
ــی دانســتند. سفرشــمار  ــی م ــی، کاف ــت اجتماع ــش و موقعی کســب دان
نســبتا کــم طــاّلب شــاید منعکــس کننــده یــک درجــه معّینــی از رقابــت 
ــت طــاّلب از ســوی  ــز ممانع ــون و نی ــه گوناگ ــای علمی ــوزه ه ــن ح بی

ــزد رقبایشــان در شــهرهای دیگــر باشــد. استادانشــان از تحصیــل ن

نمودار )۹۱(: حضور علمای ایرانی در درس خارج
نمودار )۱۰(: حضور علمای ترک آذری در درس خارج)۵۲(

ســه نمــودار بــاال بــه وضــوح، نشــانگر تغییــر حــوزه هــای علمیــه عمــده 
ــر  ــی، تغیی ــه تنکابن ــه گفت ــا ب ــه نجــف هســتند. بن ــال ب ــا از کرب ــی ه ایران
ــا مــرگ شــریف  ــه نخســت ب ــه صــورت گرفــت؛ مرحل ــور در دو مرحل مزب
ــل کار  ــا اوای ــارن ب ــا و مق ــیوع وب ــر ش ــی )۱۲۴۶ ق( در اث ــاء مازندران العلم
محّمدحســن نجفــی شــروع شــد. بــا ایــن حــال، تنکابنــی مدعــی اســت کــه 
در ابتــدا، ابراهیــم قزوینــی نســبت بــه محّمدحســن نجفــی طــاّلب بیشــتری 
در کربــال داشــت و تنهــا پــس از مــرگ قزوینــی )۱۲۶۴ ق( طــاّلب او بــرای 

تحصیــل زیــر نظــر نجفــی بــه نجــف عزیمــت کردنــد.)۵۳(
همچنیــن یــک عامــل مهــم دیگــر در تغییــر مراکــز آموزشــی ایرانــی هــا 
از کربــال بــه نجــف عبــارت بــود از: شــورش شــیعیان در کربــال و اشــغال 
آن شــهر از ســوی عثمانــی هــا. محاصــره کربــال و اقدامات ســرکوبگرانه 
ــه تــرک  بعــدی از ســوی عثمانــی هــا مجتهــدان و شــاگردان را وادار ب
کربــال کــرد. از شــاگردانی کــه در نجــف ســاکن گردیدنــد، بیشترشــان 

حــوزه درس محّمدحســن نجفــی را بــرای تحصیــل برگزیدنــد.)۵۴(
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مــرگ قزوینــی خــألی جــّدی در کربــال ایجــاد کــرد؛ زیــرا هیــچ یــک از 
شــاگردانش قــدر و منزلــت محّمدحســن نجفــی، شــیخ مرتضــی انصــاری 
و دیگــر مجتهــدان مقیــم نجــف را نداشــتند. بــرای جبــران خــأل پیــش 
ــی بایســت  ــی آن، م ــت قبل ــی از موقعی ــای اندک ــال و احی ــده در کرب آم
ــی  ــاز م ــهر ب ــه آن ش ــی ب ــن مازندران ــن العابدی ــی و زی ــن اردکان حس
گشــتند. یکــی دیگــر از عوامــل کاهــش نســبی موقعیــت کربــال نســبت 

بــه نجــف احتمــااًل نزدیکــی بیشــتر 
آن شــهر بــه بغــداد و در واقــع، 
ــر آن  ــی ب ــدیدتر عثمان ــرل ش کنت

شــهر بــود.
ــت  ــود در موقعی ــز موج ــت و خی اف
نســبی ســطوح گوناگــون حــوزه 

ــی  ــام آموزش ــتگی نظ ــی از وابس ــز ناش ــر چی ــش از ه ــه پی ــای علمی ه
مدرســه بــه شــخص مدّرســان بــود. حــوزه هــای علمیــه کاشــان، قــم و 
بروجــرد، حــول محــور یــک مجتهــد برجســته متمرکــز بودنــد و عمــاًل 
ــه همیــن دلیــل، پــس از مــرگ  ــرد اداره مــی شــدند. ب توســط یــک ف
میــرزا ابوالقاســم قمــی، حــوزه علمیــه شــهر قــم دچــار تنــّزل و رکــود 
ــم  ــه ق ــای علمی ــوزه ه ــاّلب ح ــادی از ط ــمار زی ــه ش ــان ک ــد؛ چن ش
ــم  ــاّلب ق ــی از ط ــر آن، بعض ــالوه ب ــد. ع ــرت کردن ــات مهاج ــه عتب ب
ــن  ــد. ای ــود پرداختن ــطح خ ــالت دوره س ــل تحصی ــه تکمی ــران ب در ته
ــود.  ــم ب ــوزش در ق ــن آم ــطح پایی ــانگر س ــادی نش ــد زی ــا ح ــئله ت مس
حــوزه علمیــه کاشــان نیــز بــه عنــوان یــک حــوزه مهــم پــس از مــرگ 
مولــی احمــد نراقــی دچــار تنــّزل و رکــود شــد و موقعیــت ممتــاز حــوزه 
ــت و  ــزل یاف ــی تن ــه محلّ ــوزه علمی ــک ح ــّد ی ــا ح ــان ت ــه اصفه علمی
ــی  ــی اصفهان ــی و محّمدتق ــفتی، کرباس ــرگ ش ــس از م ــاّلب آن پ ط
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــات رفتن ــه عتب ــم( ب ــی المعال ــیه عل ــف الحاش )مؤلّ
ــران در  ــرن ســیزده در ای ــات در طــول نیمــه دوم ق ــی کــه از عتب طاّلب
درس خــارج حضــور یافتــه بودنــد، عتبــات را بــه عنــوان ســرمنزل نهایــی 
ــاز عتبــات از  ــد. ایــن امــر بیانگــر موقعیــت ممت ــی مــی کردن شــان تلّق
ــارج در  ــالن درس خ ــارغ التحصی ــن ف ــاخص تری ــان اســت. ش ــر آن نظ
ــالم  ــة االس ــد حج ــی فرزن ــداهلّل اصفهان ــد: اس ــراد بودن ــن اف ــران، ای ای
ــد  ــی محّم ــا نجف ــی، آق ــی اصفهان ــد تق ــن محّم ــر ب ــفتی، محّمدباق ش

ــی. ــین نائین ــیرازی، و محّمدحس ــرزا حســن ش ــر، می باق
عتبــات نیــز از لحــاظ اعتبــار و اهمیــت، افــت و خیــز مشــابهی را تجربــه 
ــه  کــرد؛ چنــان کــه تغییــر حــوزه هــای علمیــه ایرانــی هــا از کربــال ب
ــا ایــن حــال، عتبــات بــه دلیــل آنکــه  ــد ایــن امــر اســت. ب نجــف مؤّی
ــز  ــه طــور پیوســته، طــاّلب و نی ــد، ب از تقّدســی خــاص برخــوردار بودن
ــد. از ایــن  ــه خــود جــذب مــی کردن ــی مؤمنــان را ب حمایــت هــای مال
رو، حــوزه هــای علمیــه نجــف بــر خــالف حــوزه هــای علمیــه ایــران 
بــه یــک شــخص وابســته نبودنــد، بلکــه بــه جماعتــی از عالمــان وابســته 
بودنــد کــه قــادر بودنــد از حــوزه هــای علمیــه آنجــا حمایــت و پشــتیبانی 
ــه نجــف در طــول  ــه حــوزه هــای علمی ــش جــّدی ک ــا چال ــد. تنه کنن
نیمــه دوم قــرن ســیزدهم بــه خــود دیــد، زمانــی بــود کــه میــرزا حســن 
شــیرازی حــوزه علمیــه خــود را در شــهر ســامّراء تأســیس کــرد. بــا ایــن 
همــه، افزایــش یــا کاهــش اهمیــت ســامّراء بــه شــخص میــرزا حســن 

شــیرازی بســتگی داشــت؛ چنــان کــه پــس از مــرگ او در ســال ۱۳۱۲ 
ق اهمیــت ســامّراء تــا حــد یــک حــوزه علمیــه درجــه دوم تنــّزل یافــت.

شــمار نســبتا کــم طاّلبــی کــه پــس از طــی دوره درس خــارج در تهــران 
و مشــهد بــه عتبــات مــی رفتنــد و نیــز ایــن حقیقــت کــه بیشــتر آن هــا 
از مناطــق نزدیــک بودنــد، نشــانگر آن اســت کــه دو شــهر مزبــور بیشــتر 
بــه عنــوان مراکــز علمــی و آموزشــی محلــی شــناخته مــی شــدند. عالوه 
ــاّلب  ــه ط ــئله ک ــن مس ــر آن، ای ب
ــالت  ــام تحصی ــس از اتم ــی پ ایران
بــدون  زادگاهشــان  در  مقّدماتــی 
آنکــه بــه حــوزه هــای علمیــه 
ــور  ــه ط ــد، ب ــران برون ــی در ای محل
مســتقیم راهــی عتبــات مــی شــدند، 
نشــانگر وجــود شــبکه هایــی اســت کــه از تحصیــالت تکمیلــی طــاّلب 

ــد.)۵۵( ــی کردن ــت م ــران حمای در ای
ــا  ــان ی ــان را در مشــهد، اصفه ــه تحصیالتش ــی ک ــتر طاّلب ــرا بیش ظاه
تهــران تکمیــل مــی کردنــد بــه عتبــات نمــی آمدنــد. حســن قوچانــی، 
کــه در اوایــل قــرن چهاردهــم در نجــف تحصیــل مــی کــرد، یــادآوری 
ــه در  ــتانش، ک ــه دوس ــه ب ــال نام ــا ارس ــه او ب ــه چگون ــد ک ــی کن م
ــه  ــف ب ــه نج ــدن ب ــه آم ــا را ب ــد، آن ه ــی کردن ــل م ــان تحصی اصفه
ــرد.)۵۶(  ــی ک ــب م ــت آموزشــی در آنجــا ترغی ــودن کیفی ــاال ب ــل ب دلی
ــارج  ــاّلب درس خ ــرای ط ــه ب ــت ک ــانگر آن اس ــی نش ــرار قوچان اص
خوانــده در ایــران آشــکار نبــوده اســت کــه مــی تواننــد بــا تحصیــل در 

ــد. ــتر بپردازن ــات بیش ــب معلوم ــه کس ــر ب ــه ای دیگ ــوزه علمی ح
ــه  ــان ب ــاّلب از مناطقش ــفر ط ــر روال س ــرح ب ــی و مط ــدان اصل مجته
عتبــات تأثیــر مــی گذاشــتند. زعامــت شــیخ مرتضــی انصــاری احتمــااًل 
ــودار ۵۳،  ــود. )نم ــتان ب ــاّلب از خوزس ــمار ط ــش ش ــی افزای ــل اصل دلی
ــر مشــابهی  ــب اهلّل رشــتی تأثی ــرزا حســن شــیرازی و حبی ــروه ۵( می گ
ــالن  ــت و گی ــیراز و رش ــه ش ــان ب ــاص خودش ــق خ ــاّلب مناط ــر ط ب
ــر  ــز ب ــد خراســانی نی ــان کــه آخون داشــتند. )نمــودار ۵۳، گــروه ۶۸( چن
طــاّلب خراســان چنیــن تأثیــری گذاشــت. افزایــش شــمار طــاّلب تــرک 
در طــول بخــش دوم قــرن چهاردهــم، هــم بــه دلیــل وجــود تعــدادی از 
مجتهــدان تــرک بــود و هــم ناشــی از تأثیــر افزایــش شــهرت آن هــا. 
بــه هــر حــال، ایــن نکتــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد کــه مدّرســان 
اصلــی و مطــرح طــاّلب را نــه فقــط از مناطــق خــاص خودشــان، بلکــه 
از تمــام مناطــق جــذب مــی کردنــد. بدیــن روی، در حالــی کــه تقریبــا 
ــی  ــور م ــرک حض ــدان ت ــای مجته ــرک در کالس ه ــاّلب ت ــام ط تم
یافتنــد، همچنیــن در کالس هــای مجتهــدان فــارس نیــز حاضــر مــی 
شــدند و مجتهــدان مطــرح عــرب و تــرک نیــز طــاّلب فــارس داشــتند.

ــت،  ــده اس ــان داده ش ــدی نش ــای بع ــام ه ــار و ارق ــه در آم ــان ک چن
ــل در  ــه تحصی ــدرت ب ــه ن ــی، ب ــاّلب ایران ــس ط ــرب برعک ــاّلب ع ط
حــوزه هــای علمیــه کربــال، کــه بیشــتر طــاّلب آن هــا ایرانــی بودنــد، 
تمایــل نشــان مــی دادنــد، چــه رســد بــه تحصیــل در خــود ایــران. بــه 
دلیــل آنکــه عــرب هــا اغلــب از حضــور اکثریــت ایرانــی هــا در نجــف 
ــود  ــض موج ــی از تبعی ــی گاه ــد و حت ــی کردن ــنودی م ــار ناخش اظه
ــد مــی نمــود؛  ــران بعی ــه ای در آنجــا شــکایت داشــتند،)۵۷( سفرشــان ب

سفر به مراکز دیگر تحصیلی در بین طاّلب عتبات، به ویژه 
در بین طاّلب بومی عتبات، به طور کلی امر رایجی نبود.
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چــرا کــه در ایــران احســاس تنــّزل بیشــتری بــه آنــان دســت مــی داد. 
ــه تنهایــی قــادر شــد  عظمــت کار شــیرازی بــه عنــوان اســتادی کــه ب
ــد،  ــذب کن ــامّراء ج ــه س ــف ب ــرب را از نج ــاّلب ع ــادی از ط ــمار زی ش

ــل ســتایش اســت. قاب
شــمار کمــی از عــرب هــا و ایرانــی هایــی کــه در کاظمیــن تحصیــل می 
کردنــد از جملــه بخــش عمــده ای از اهالــی شــهر کــه بــا خانــواده هــای 
علمــای برجســته آنجــا بســتگی داشــتند، بــرای تکمیــل تحصیالتشــان 
بــه کربــال و نجــف مــی رفتنــد. کاظمیــن هرگــز بیــش از یــک مرکــز 
ــا ایــن حــال،  ــود. ب ــع نزدیکــش نب ــرای بغــداد و تواب ــی ب مذهبــی محل
یــک رقابــت مشــخص بیــن کاظمیــن و دو شــهر اصلــی عتبــات وجــود 
داشــت. بنــا بــر گفته علــی الــوردی، ســاکنان کاظمین عــادت داشــتند در 
اشــاره بــه امــام موســی کاظــم] علیــه الســالم [، خودشــان را اوالد ]امام[ 

علیــه  موســی] 
الســالم [ بنامنــد، 
کــه  حالــی  در 
ســاکنان نجــف 
خــود  اینکــه  از 
علــی]  اوالد  را 
علیــه الســالم [ 
دانســتند،  مــی 
احســاس غــرور 
کردنــد.  مــی 
رقابــت  ایــن 
ــه  ــج ب ــی منت حت
درگیــری هــای 
گاه  بــی  و  گاه 
اهالــی  میــان 
مــی  شــهر  دو 
در  شــد.)۵۸( 

ــایی  ــد احس ــیخ احم ــال، ش ــدان کرب ــدادی از مجته ــال ۱۲۴۳ ق تع س
بنیانگــذار جنبــش »شــیخیه« را تکفیــر کردنــد، امــا تعــدادی از مجتهدان 
اصلــی کاظمیــن احتمــااًل بــرای نشــان دادن اســتقالل خــود، از قبــول آن 

ورزیدنــد.)۵۹( امتنــاع 

نمودار )۱۱(: حضور علمای عرب مهاجر در درس خارج
ــناخت  ــتلزم ش ــات مس ــگاه عتب ــش و جای ــتر نق ــه بیش ــر چ ــناخت ه ش
نقــش عتبــات در تحصیــل و زندگــی علمــای ایرانــی تبــاری اســت کــه 
در آنجــا بــه تحصیــل مــی پرداختنــد.)۶۰( علمــای ایرانــی را مــی تــوان 

بــه دو گــروه عمــده تقســیم کــرد:
ــه  ــی ک ــق گوناگون ــای مناط ــه ه ــام جمع ــا و ام ــالم ه ــیخ االس ۱. ش

ــرد. ــی ک ــوب م ــت منص حکوم
۲. علمایی که درگیر امر آموزش، قضا و تشکیالت مذهبی بودند.

تحصیــل در عتبــات بــرای همــه اعضــای خانــواده هــای علمــای رســمی 
بــه عنــوان یــک امــر ضــروری تلّقــی نمــی شــد. اگرچــه بررســی همــه 
خانــواده هــای شــیخ االســالم هــا و امــام جمعــه هــا در ایــران فراتــر از 

محــدوده ایــن پژوهــش اســت، بــا ایــن حــال، بــرای نشــان دادن ایــن 
وضعیــت دوگانــه، بــه بررســی چنــد مــورد مــی پردازیــم:

ــن  ــااًل که ــادی احتم ــون آب ــواده خات ــون خان ــای گوناگ ــان اعض از می
ــه  ــد در تهــران ب ــران کــه در اصفهــان و بع ــواده علمــا در ای ــن خان تری
عنــوان امــام جمعــه انجــام وظیفه مــی کردنــد، فقــط از میرمحّمدحســین 
ســلطان العلمــاء بــن میــر عبدالباقــی )م ۱۲۳۳( و بــرادران محّمــد، جواد و 
ابوالقاســم، فرزنــدان زیــن العابدیــن خاتــون آبــادی )م ۱۳۴۷( بــه عنــوان 
تحصیــل کــرده عتبــات یــاد مــی شــود. بــه هــر حــال، از قــرار معلــوم، 
میــرزا ابوالقاســم توســط عمویــش، کــه امــام جمعــه تهــران بــود، بــرای 
تکمیــل تحصیــالت بــه نجــف فرســتاده شــد. حتــی اگــر ابوالقاســم قبــاًل 
بــه عنــوان امــام جمعــه اصفهــان منصــوب شــده باشــد، احتمــااًل اقــدام 
او بــه طــرز چشــم گیــری حاکــی از تأییــد اعتبــار تحصیــل در عتبــات 
ــن  ــوی چنی از س
بلندپایــه  مقــام 

ای اســت.)۶۱(
ــراد  ــی از اف بعض
علمــا  خانــواده 
کــه در عتبــات 
تحصیــل  بــه 
مــی پرداختنــد، 
از زمــره خانــواده 
بودنــد  هایــی 
ــهرهای  که در ش
مشــهد، تبریــز، 
قزویــن، ســبزوار، 
جاپلــق، خوانســار 
دارای  هویــزه  و 
مقامــات مذهبــی 
از  بودنــد.)۶۲( 
ــن  ــداهلّل ب ــه اس ــان از جمل ــای اصفه ــالم ه ــیخ االس ــر، ش ــوی دیگ س
ــی و  ــن محّمدتقــی اصفهان ــر ب ــد محّمدباق حجــة االســالم شــفتی و بع
ــد. ــرده بودن ــل ک ــات تحصی ــی در عتب ــی، همگ ــا نجف ــدش آق فرزن

ــی  ــد م ــدار مجته ــار و اقت ــر اعتب ــات ب ــل در عتب ــک، تحصی ــدون ش ب
ــر  ــرای کســب منصــب باالت ــه خــودی خــود، ب افــزود، امــا ایــن امــر ب
ــه کافــی.  ــود، ن ــه ضــروری ب ــواده هــای رســمی ن توســط اعضــای خان
ــرای  ــرط الزم ب ــا ش ــات تقریب ــل در عتب ــد تحصی ــی رس ــر م ــه نظ ب
کســب موقعیــت بــاال در ســه سلســله مرتبــه مذهبــی از ســوی اکثریــت 
زیــادی از علمــای گــروه دوم، بــه ویــژه بــرای علمــای نســل اول، باشــد. 
از زمــره افــرادی کــه در طــول قــرن ســیزدهم در عتبــات بــه تحصیــل 
پرداختنــد، مــی تــوان بــه ایــن هــا اشــاره کــرد: ســیدمحّمدباقر شــفتی، 
حــاج ابراهیــم کرباســی و محّمدتقــی ایوانکــی در اصفهــان، میــرزا احمــد 
مجتهــد در تبریــز، مولــی محّمدتقــی برغانــی و برادرانــش محّمدصالــح 
و علــی در قزویــن، حــاج محّمدحســن قزوینــی شــیرازی، میــرزا ابراهیــم 
ــوی در  ــیدمحّمدقیصر رض ــیراز، س ــوری در ش ــدی کج ــایی و مه فس
ــن  ــا وجــود ای ــروش. ب ــی در بارف ــی محّمدســعید مازندران مشــهد، و مول
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ــی اســداهلل  ــه مول ــز یافــت مــی شــوند؛ از جمل هــا، مــوارد اســتثنایی نی
بروجــردی حجــة االســالم )م ۱۲۸۱( کــه زیرنظــر ابوالقاســم قمــی بهتــر 
از عتبــات تحصیــل کــرد و بــا ایــن حــال، موقعیــت خــود را بــه عنــوان 

یــک عالــم معــروف در ایــران تثبیــت نمــود.
ــرن  ــان ق ــا پای ــات ت ــل در عتب ــه تحصی ــروه دوم ب ــای گ ــه علم عالق

ســیزدهم و پــس از آن ادامــه یافــت. 
مولــی علــی کنی و حســن آشــتیانی، 
دو مجتهــد معــروف تهــران در نیمــه 
ــر دو از  ــه ه ــرن ســیزدهم، ک دوم ق
خانــواده هــای ســطح پاییــن بودنــد، 
ــان  ــطه تحصیالتش ــه واس ــرا ب ظاه

ــران  ــان در ته ــت مقامش ــرای تثبی ــه الزم را ب ــار اولی ــات، اعتب در عتب
ــل قــرن  ــد. ســه مجتهــد معــروف تهــران در اوای ــه دســت آورده بودن ب
ــمی  ــب رس ــه مناص ــد ک ــی بودن ــدان علمای ــی فرزن ــه همگ ــتم، ک بیس
ــیدعلی  ــد.)۶۳( س ــرده بودن ــل ک ــات تحصی ــتند، در عتب ــی نداش حکومت
اکبــر فــال اســیری، کــه یــک مجتهــد مطــرح در شــیراز بــود، بــا وجــود 
ــود.  ــرده ب ــل ک ــف تحصی ــرح، در نج ــی مط ــواده علم ــه خان ــق ب تعلّ
احتمــااًل بــا مرکزیــت یافتــن تحصیــل علــوم دینــی در عتبــات، در طــول 
نیمــه دوم قــرن ســیزدهم و نیــز شــاید حتــی تمرکــز ریاســت دینــی در 
آنجــا، تحصیــل در عتبــات خیلــی بیــش از قبــل بــرای کســب موقعیــت 

ــران اهمیــت یافــت.. در ای

نتایج
ــه  ــیزده در نتیج ــرن س ــول ق ــال در ط ــف و کرب ــای نج ــت علم جمعی
تبدیــل شــدن ایــن دو شــهر بــه مراکــز علمــی و آموزشــی تشــّیع، بــه 
گونــه ای چشــمگیر افزایــش یافــت. از ســه گــروه قومــی اصلــی در بیــن 
جمعیــت علمــا )ایرانــی هــا، تــرک هــای آذری و اعــراب محلــی( گــروه 
ــزان افزایــش  ــود. می ــل توجهــی را شــاهد ب ــی افزایــش بســیار قاب ایران
ــی و  ــه تحــّوالت داخل ــیزدهم ب ــرن س ــول ق ــا در ط ــروه ه ــاوت گ متف
خارجــی مربــوط مــی شــد. موقعیــت مقــّدس نجــف و کربــال بــه عنــوان 
یــک عامــل اصلــی داخلــی، باعــث ســرازیر شــدن کمــک هــای مالــی 
ــه از علمــای  ــی مــی شــد ک ــان و زائران ــده مؤمن نســبتا دایمــی و فزاین
عتبــات حمایــت مــی کردنــد. جنبــه هــای علمــی حــوزه هــای علمیــه 
عتبــات در مقایســه بــا حــوزه هــای علمیــه ایــران بیشــتر بــود و از ایــن 
رو، ایــن امــر عامــل تعییــن کننــده دیگــری در ترکیــب و ســاختار آن هــا 
بــود. بــا ایــن حــال، عامــل دیگــر شــخصیت فــردی اســتادان بــود کــه 
ــی کــه در طــول  ــت داشــت. در حال بخصــوص در جــذب طــاّلب اهمی
ــل  ــران شــمار قاب نیمــه اول قــرن ســیزدهم عالمــان برجســته ای در ای
ــات  ــه عتب ــن ب ــا را از رفت ــد و آن ه ــذب کردن ــاّلب را ج ــی از ط توجه
بازداشــتند، زمانــی کــه در اواســط قــرن چهاردهــم ایــن نســل از صحنــه 
کنــار رفــت، تفــّوق و برتــری عتبــات بــه عنــوان مراکــز اصلــی آمــوزش 
ــادی عامــل  ــا حــد زی ــر ت ــن ام ــرار گرفــت و ای ــد ق ــورد تأکی شــیعی م
افزایــش شــمار طاّلبــی بــود کــه روانــه عتبــات مــی شــدند. مهاجــرت 
ــه ســامّراء در ســال ۱۲۹۱ ق شــمار  ــرزا حســن شــیرازی از نجــف ب می
قابــل توجهــی از طــاّلب را بــه آن شــهر جــذب کــرد، امــا بــه واســطه 

ــات، بیشــتر طــاّلب  ــی عتب ــز دو شــهر اصل ــت آمی شــرایط شــدیدا رقاب
تنهــا پــس از تحصیــل در نجــف، بــه ســامّراء ســفر مــی کردنــد. در هــر 
ــس از  ــی پ ــز آموزش ــک مرک ــوان ی ــه عن ــامّراء ب ــت س ــورت، موقعی ص
مــرگ شــیرازی دچــار تنــّزل شــد و نجــف تفــّوق خــود را حفــظ کــرد.

مهــم تریــن عامــل خارجــی مؤثــر در افزایــش جمعیــت علمــا تقاضــای 
و  روحانــی  افــراد  بــرای  محلــی 
جــذب قابلیــت هــای طــاّلب وطنــی 
ــس از  ــاّلب پ ــه ط ــی ک ــود؛ جای ب
ــه آنجــا  ــل تحصیالتشــان روان تکمی
مــی شــدند. بــا توجــه بــه ایــن امــر، 
شــرایط جــذب طــاّلب میــان ایــران 
کــه بیشــتر جنبــه شــهری داشــت، عــراق کــه بافــت عشــیره ای داشــت، 
و لبنــان کــه دارای موقعیــت روســتایی بــود، بــه طــرز چشــمگیری تفاوت 
مــی کــرد. از جملــه عوامــل مشــهود دیگــر، اوضــاع متالطــم سیاســی در 
موطــن طــاّلب بــود. بــرای مثــال، اوضــاع ایــران و لبنــان در اواخــر قــرن 
ــتی  ــای معیش ــرایط تنگن ــر، در ش ــوی دیگ ــود. از س ــاآرام ب ــم ن دوازده
نیــز حرفــه مذهبــی دارای جذابیــت مــی شــد. شــرایط سیاســی عتبــات 
نیــز بــه نوبــه خــود، نقــش مهمــی در جــذب یــا دفــع طــاّلب داشــت. 
درگیــری هــای موجــود میــان ســاکنان کربــال و حکومــت ســّنی مذهــب 
عثمانــی در بغــداد در ســال ۱۲۵۹ بــا شــورش و قتــل عــام شــیعیان بــه 
اوج خــود رســید؛ بســیاری از طــاّلب را وادار بــه تــرک کربــال و رفتــن 

بــه محیــط امــن تــر نجــف کــرد.
ــب  ــار و اغل ــی تب ــد غیرروحان ــاّلب جدی ــوم ط ــا هج ــا ب ــت علم جمعی
ــد،  ــی بودن ــغل مذهب ــن ش ــوی یافت ــت وج ــه در جس ــن، ک ــطح پایی س
بــه طــور دایــم بیشــتر مــی شــد. نســبت طــاّلب جدیــد ایرانــی بــه طــور 
قابــل مالحظــه ای بیــش از عــرب هــای عراقــی یــا لبنانــی بــود. افــزون 
ــر تعــداد علمــا، جــذب طــاّلب جدیــد از مناطــق و طبقــات گوناگــون  ب
اجتماعــی و امــکان ورود در جرگــه علمــا، بــه گونــه ای کــه بــه طــاّلب 
مســتعد و جــوان امــکان دســت یافتــن بــه مراتــب عالیــه را مــی داد، در 
تحکیــم موقعیــت علمــا در میــان بخــش هــای گوناگــون جامعــه ایــران 
مؤثــر بــود و همیــن امــر دلیلــی اســت بــر نقــش مؤثــری کــه علمــا در 

تاریــخ ایــران از قــرن ســیزدهم بــه بعــد ایفــا کردنــد.

پی نوشت ها
۱. گفتار حاضر ترجمه مقاله ای است با این مشخصات:

 Meir Litvak, “Continuity and Change in The
-1904  ,Ulama Population of Najaf and Karbala
 A Socio – Demographic Study; Iranian  ,“1971

.60-31.PP  .1990  ,4-1  .Studis, Vol. ××III, No
ــه دانشــگاه  ــه ب ــده ک ــرای نگارن ــده ای اســت از رســاله دکت ــه گزی ــن مقال ای
هــاروارد ارائــه شــده اســت. مایلــم از مشــاورانم پرفســور روی متحــده و عبــاس 
امانــت بــه خاطــر راهنمایــی هــا و انتقاداتشــان تشــکر کنــم. تمــام خطاهــا و 
اشــتباهات متوجــه نویســنده اســت. ایــن مقالــه را بــه اســتادم، مرحــوم اوریــل 

دن )Uriel Dann(، تقدیــم مــی کنــم.
ــر بیشــتر  ــار، ب ــا محّمدخــان، بنیانگــذار سلســله قاج ــا ســال ۱۱۹۹ ق آق ۲. ت
قســمت هــای ایــران حکومــت بالمنــازع یافتــه بــود و در ســال ۱۲۱۰ ق بــه 

طــور رســمی عنــوان »شــاه« را بــرای خــود برگزیــد.

جمعیت علمای نجف و کربال در طول قرن سیزده در نتیجه 
تبدیل شدن این دو شهر به مراکز علمی و آموزشی تشّیع، 

به گونه ای چشمگیر افزایش یافت.
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ــور چهــار  ــن و ســامّراء، کــه قب ــه کاظمی ــن ب ــات« همچنی ۳. اصطــالح »عتب
امــام شــیعه موســی الکاظــم] علیــه الســالم [، محّمدالجــواد] علیــه الســالم [، 
ــه الســالم [ در آنجــا  ــه الســالم [ و حســن العســکری] علی ــی النقــی] علی عل
قــرار دارد، نیــز اطــالق مــی شــود، امــا در ایــن بررســی ایــن دو شــهر مــورد 

نظــر نیســتند.
۴. بــرای آگاهــی از یــک بررســی قلیلــی از رهبــری مذهبــی شــیعه در قــرن 

نوزدهــم، نــک:
 Abbas Amanat, “In Between the Madrasa and
 the Marketplace: The Designation of Clerical
 Leadership in Modern Shiism” in Authority
 and Political Culture in Shiism, ed. Said Amir
 Ahmad Kazemi  ;)1988  ,Arjomand )Albany
 Moussavi, “The Establishment of the Position
 of Marjaiyyat-e Taqlid in the Jwelver shii
 winter(  18.1  ,Community”, Iranian Studies
 Meir Litvak, “The shii Ulama of Najaf and ;)1985
 A sociopolitical Analysis  ,“1904-1791  ,Karbala
 ,)1991  ,)Ph.D. dissertation, Harvard university

.4-3  Chapters
۵. در میــان پژوهــش هــای مهمــی کــه راجــع بــه علمــای ایــران انجــام شــده، 

آثــار ذیــل قابــل ذکرنــد:
-1785 ,Hamid Algar, “Religion and state in Iran
 The Role of the ulama in the Qajar Period ,“1906

.)1969 ,)Berkeley and Los Angeles
]حامــد الــگار، نقــش روحانیــت پیشــرو در جنبــش مشــروطیت دیــن و دولــت 
در ایــران، ترجمــه ابوالقاســم ســری، تهــران، قــدس، ۱۳۵۶، »نقــش علمــاء در 
دوره قاجــار«.[ همچنیــن بررســی هــای متعــددی کــه از ســوی ســعید امیــر 

ارجمنــد انجــام گرفتــه انــد، بــه ویــژه ایــن اثــر:
 The shadow of God and the Hidden Imam

)۱۹۸۴  ,)chicago
و نیز این دو اثر:

 Ann K. S. Lombton, “The Persian Ulama and
 Constitutional Revolution”, In le Shiisme
 Nikki Keddie, “The Roots ;)1970 ,imamite )Paris
 of Ulama Power in Modern Iran”, in: Scholars,

.)1974  ,Saints and Sufis (Berkeley
ــی و  ــع فارس ــم در مناب ــرن چهارده ــه در ق ــرب« ک ــراق ع ــالح »ع ۶. اصط
انگلیســی بــه چشــم مــی خــورد، اصطالحــی اســت بــرای متمایــز ســاختن آن، 
از »عــراق عجــم« کــه بــه مناطــق مرکــزی ایــران اطــالق مــی شــده اســت.

۷. برای آگاهی از روابط میان دین و دولت در دوره صفویان، نک:
 Jea Aubin, “La Politique religious des safavides”,
 in: Le Shiisme Imamite; Said Amir Arjomand,
 The Shadow of God and the Hidden Imam, part
 two; B. S. Amoretti, “Religion in the Timurid and
 Safavid Periods”, in: The Cambridge History of

.)1986 ,Islam )Cambridge
در خصوص مهاجرت علمای لبنانی به ایران، نک:

 Albert Hourani, From Jabal Amil to Persia BsoAs
.40-133 .PP ,)1986( 49

۸. در خصوص رقابت های ایران و عثمانی بر سر عراق، نک:
 S.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq
 P. M. Holt, Egypt and the fertile ;)1925 ,)oxford
Abbas Al-  ;)1966 ,London(  1922-1516 Crescenta
 8  ,Azzawi, Tarikh al-Iraq Bayn Al-Ihtilaayaan

.)1955/1375  ,Vols. )Baghdad
 Etan Kohlbery, “Aspects of Akhbari Thought .۹
 in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”,
 In: Eighteenth Century Renewal and Reform in
 Islam, ed. Nehemia Levitzon and John o. Vol
 Hossein Modarressi  ;152  .P  ,)1987  ,)Syracuse
 Tabatabai, An Introduction to Shii Law: A

.54  .P  ,)1984  ,Bibliographical study )London
تفــاوت هــای مســلک اصولــی و اخبــاری حــول ســه مســئله اساســی ذیــل دور 
مــی زننــد: منابــع تشــریع، اصــول و قواعــد اســتنباط احــکام، مرجعیــت علمــا 
بــه عنــوان جانشــینان ائّمــه. اصــواًل طریقــه اخبــاری اعتبــار منطــق ارســطویی 
ــه  ــد. طریق ــه شــیعه اســت، رد مــی کن ــه اســتدالل شــرعی در فق را، کــه پای
ــه  ــه چهــار منبــع تشــریع قایــل اســت: قــرآن، ســّنت پیامبــر و ائّم ــی ب اصول
ــه اســتدالل مــی  ــاری هــا ایــن گون ــل، اخب ــار(، اجمــاع و عقــل. در مقاب )اخب
ــث ائمــه« اســت کــه  ــار و احادی ــع تشــریع »اخب ــن منب ــد کــه مهــم تری کنن
ــاری  ــّزه از خطــا. اخب ــی اســت من ــت راهنمای ــات اّم ــب حی ــام جوان ــرای تم ب
هــا همچنیــن مســئله »اجتهــاد« و نیــاز مؤمنــان بــه تقلیــد از مجتهــدان را رد 
مــی کننــد، بلکــه اســتدالل مــی کننــد کــه همــه مؤمنــان بایــد از ائّمــه تقلیــد 
کننــد. بــرای آگاهــی از مباحــث دقیــق تــر در خصــوص تفــاوت هــای میــان 

دو مســلک مزبــور، نــک:
 G. Scarcia, “Intorno alle Controversie tra Akbari
 e usuli Presso gli Imamiti di persia,” Rivista

.250-211  .PP  ,)1958(  33  Degli Studi Orientali
همچنین نک:

.Kohlberg: op.cit
و نیــز: محّمدباقــر خوانســاری، روضــات الجنــات فــی احــوال العلماء و الســادات 
)تهــران، ۱۹۶۲(. نویســنده مزبــور تفــاوت هــای میــان دو مســلک را یــک بــه 

یــک برمــی شــمارد.
 Juan R. I. Cole, “shii Clerics in Iraq and  .۱۰
 The Akhbari-Usuli Conflict  :1780-1722  ,Iran
 Winter(  18.1  Reconsidered”, Iranian Studies

.5ff  ,)1985
.ff 13 ,Ibid .۱۱

۱۲. بــرای آگاهــی از احیــای مســلک اصولــی در ایــران، بــرای نمونــه، توصیــف 
میــرزا ابوالقاســم قمــی کــه ظاهــرا پیــش از آمــدن بــه کربــال در ایــران راجــع 
ــود. و  ــه »اصــول القدیمــه دون الجدیــده« )اصــول قدیــم( تحقیــق کــرده ب ب

نیــز ر. ک: محّمدباقــر خوانســاری، پیشــین، ج ۵، ص ۳۶۹.
.16-15 .Juan Cole, “Clerics”, P .۱۳

دربــاره بــه آقــا محّمدباقــر، نــک: علــی دوانــی، اســتاد کل آقــا محّمدباقــر بــن 
محّمــد اکمــل معــروف بــه وحیــد بهبهانــی )قــم، ۱۳۳۷ ش( و منابــع ایــن اثــر. 

در خصــوص دالیــل بازگشــت او بــه مســلک اصولــی، نــک:
 Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The
 1850-1844 making of the Babi Movement in Iran

.36 .P ,)1989 ,Ithaca(
;19 .Cole: “Clerics”, P .۱۴

وحید بهبهانی، رسالة االجتهاد و التقلید، به نقل از:
 Kazemi Mousavi, “Position of the Marjaiyat-e

.38  .Taqlid”, P
.۲۰ .Cole, “Clerics.” P .۱۵

۱۶. برای بحث پیرامون ظهور مجّدد مسلک اصولی. نک:
.36 .Abbas[ Amanat, op.cit., P[

 John R. Perry, Karim Khan Zand: A History .۱۷
.172.P  ,)1979  ,Chicago(  1779-1747  of Iran

ــد  ــی محّم ــه عل ــد، ترجم ــان زن ــم خ ــری، کری ــان ر. پ ــی: ج ــه فارس ]ترجم
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ــراز، ۱۳۶۵.[ ــران، ف ــاکی، ته س
 ,)1938 ,Laurance Lockhart, Nadir shah )London

.455 .P
ــران،  ــی، ته ــفق همدان ــاس ش ــه و اقتب ــاه، ترجم ــارت، نادرش ــس الکه ]الرن

جیبــی، ۱۳۵۷، ص ۳۵۲[
۱۸. راجع به نقش مشروعیت بخشی علما، نک:

 Said Amir Arjomand, “The Shiite Hierocracy and
 Archives of ,“1890-1785 :State in Pre-modern Iran
 A.K.S. Lombton, ;)1981( 12 European Sociology
 “Som New Trends in Islamic political Thought
 19th Century persia”,  18th and Early  in Late

.128-95 .P ,)1974( 39 Studia Islamica
)در ایــن مقالــه، راجــع بــه نوشــته هــای میــرزا ابوالقاســم قمــی بحــث شــده 
اســت.( همچنیــن مقالــه علمــی رضــا شــیخ االســالمی )کــه نظــرات مشــابهی 

را دربــردارد( بــا ایــن مشــخصات:
 Ali Reza Shaykholeslami, “From Religous
 Accommodotion to Religious Revolution: The
 Transformation of shiism in Iran,” in: The state,
 Religion and Ethnic politics: Afghanistan, Iran
 and Pakistan, ed. A. Banuazizi and M. wiener

.239-238  .PP  ,)1986  ,.)Syracuse, N.Y
همچنین نک: مقاله ای از عبدالهادی حائری با این مشخصات:

 Abdul-Hadi Hairi, “The Legitimacy of the Early
 Qajar Rule as Viewed by the Shii Religious

.)1988  ,July(  24.3  Leaders”, MES
ــد کــه  ــر خــالف نظــرات ســه محقــق مذکــور، اســتدالل مــی کن ــری ب حائ
در یــک تحلیــل نهایــی، گرایــش غالــب در تشــّیع در قــرن ســیزدهم، چنیــن 
ــتند  ــروعی هس ــان مش ــدان حاکم ــی، مجته ــل اصول ــه دالی ــت: »ب ــوده اس ب
کــه مــی بایســتی در دوران غیبــت کبــرا بــه نیابــت امــام دوازدهــم بــه امــر 
حکومــت مبــادرت ورزنــد.« )ص ۲۸۳( ]البتــه[ رفتــار و ســلوک علمــای عتبــات 

ــد نظــر حائــری نیســت. در بیشــتر دوران قــرن ســیزدهم مؤّی
 Lawrence Stone, “Prosopography” in:  .۱۹
 Historical Studies Today, ed. Felix Gilbert and
 ,Stephen R. Graubard )NewYork and London
 For similar studies on the Middle .107 .P ,)1971
 East using prosopography see: Carl F. petry, The
 Civilian Elite of Cairo in the late middle Ages
 Richard Bulliet, The Patricians ;)1981 ,)Princeton
 idem, “A ;)1972 ,of Nishapur )Cambridge, Mass
 Quantitative Approach to Medieval Muslim
 ;)1970(  13  Biographical Dictionaries”, JESHO
 17th – Ali Uger, The Ottoman Ulema in the Mid
 Century: An Analysis of the Vakai Ul-Fuzala of

.)1986  ,Mehmed Seyhi Efendi )Berlin
ــت اجتماعــی  ــی و منزل ــت معمول ــه موقعی ــادی راجــع ب ــت آب ــی دول ۲۰. یحی
ــی  ــت: برخ ــی آورده اس ــران، توضیح ــه در ای ــن رتب ــای پایی ــخص علم مش
ــگان  ــده ای از نخب ــه از ســوی ع ــا، ک ــوان ه ــه خ ــا و تعزی ــوان ه روضــه خ
قاجــار و بازاریــان ثروتمنــد مــورد توجــه قــرار مــی گرفتنــد، از اعتبــار و حیثیــت 
اجتماعــی زیــادی برخــوردار مــی شــدند و در یــک مجلــس عــزا، قریــب صــد 
ــاط  ــایل ارتب ــه وس ــدان هرگون ــد. در فق ــی کردن ــت م ــدی دریاف ــان عای توم
جمعــی، برخــی از وّعــاظ اعتبــار اجتماعــی باالیــی بــه دســت آوردنــد و از ایــن 
ــات  ــاد، در عتب ــه احتمــال زی ــکار عمومــی داشــتند. ب ــر اف ــادی ب ــوذ زی رو، نف
نیــز وضعیــت مشــابهی وجــود داشــت. )یحیــی دولــت آبــادی، حیــات یحیــی، 

ــران، ۱۳۴۱، ص ۵۲۵۴( ته

طبقــات  طهرانــی،  بــزرگ  آقــا   / پیشــین  خوانســاری،  محّمدباقــر   .۲۱
ــد العشــر، ج ۱۴،  ــث بع ــرن الثال ــی الق ــررة ف ــو، الکــرام الب علماءالشــیعه / هم
 / sidon ،۱۹۵۷ ،ــیعه ــان الش ــن، اعی ــن االمی ــف، ۱۹۶۸ ۱۹۵۴ / محس نج
ــف،  ــاء، نج ــاء و االدب ــم العلم ــی تراج ــال ف ــارف الرج ــن، مع ــد حرزالدی محّم
ــة  ــدّرس، ریحان ــی م ــک: محّمدعل ــتر، ن ــات بیش ــرای اطالع ۱۹۶۴۱۹۶۵. ب
ــار در  ــکارم اآلث ــادی، م ــب آب ــم حبی ــی معل ــز، ۱۹۶۷ / محّمدعل االدب، تبری

ــان، ۱۹۵۸، ۶ ج. ــار، اصفه ــال دوره قاج ــوال رج اح
 See: Karl Mannheim, “The Problems of  .۲۲
 Generations”, in: Essays in the Sociology of
-297  .especially PP  ,)1972  ,Knowledge )London

.298
۲۳. آقــا بــزرگ طهرانــی، الکــرام البــرره فــی القــرن الثالــث بعــد العشــر، ۶۲۰ 
ــة  ــی، هدای ــزرگ طهران ــا ب ــین، ج ۵، ص ۳۳۶ / آق ــن، پیش ــن االمی / محس

ــی المســجد الشــیرازی، تهــران، ۱۹۸۴، قســمت چهــار. الراضــی ال
۲۴. ادیــب الملــک، ســفرنامه ادیــب الملــک، تهــران، دلیــل الزائدیــن، ۱۳۶۴ )۱۹۸۵(، 

ص ۱۸۷.
۲۵. محّمدعلــی پیــرزاده نائینــی، ســفرنامه حاجــی پیــرزاده، بــه کوشــش حافــظ 

فرمانفرمائیــان، تهــران، ۱۳۴۳ )۱۹۶۴(، ج ۱، ص ۳۳۳.
۲۶. بررســی اجمالــی، کــه از طــاّلب نجــف در ســال ۱۹۵۷ بــه عمــل آمــده 
ــی  ــای قوم ــروه ه ــان گ ــابه می ــبت مش ــک نس ــد ی ــی ده ــان م ــت، نش اس
ــه  ــت: ۸۹۶ طلب ــته اس ــود داش ــدی وج ــاّلب هن ــتثنای ط ــه اس ــون ب گوناگ
ایرانــی، ۳۲۶ عراقــی، ۳۲۴ پاکســتانی، ۲۷۰ تبتــی )Tibetans(، ۷۱ هنــدی 
ــج  ــه از شــیخ نشــین هــای خلی ــی و ۲۰ طلب و کشــمیری، ۴۷ ســوری و لبنان

ــک: ــور اســت. ن ــه مزب ــت نمون ــار و صّح ــای اعتب ــن تشــابه گوی ــارس. ای ف
 Fadil al-Jamali, “The Theological Colleges of
.15  .P  ,)1960(  50.1  Najaf”, The Muslim World

 Said Amir Arjomand, “The Turban for the  .۲۷
 ,Crown, The Islamic Revolution in Iran” )Oxford
 M. S. Hasan, “Growth and Structure ;21 .P ,)1988
 Cited in: The  ,“1947-1867  ,of Iraqs population
 ,1914-1800 Economic History of the Middle East
 ,)1966 ed. Charles Issawi )Chicago and London

.155 .P
ــی  ــل نمــی شــود، در حال ــزی قای ــان شــیعه هــا و ســّنی هــا تمای حســن، می
کــه ظاهــرا اکثریــت شــیعیان در مناطــق جنوبــی و اکثریــت ســّنیان در بصــره، 

بغــداد و اطــراف آن بودنــد.
۲۸. اطالعــات دقیقــی در خصــوص شــمار جمعیــت شــیعیان در مناطقــی کــه 
ــرا  ــد، در دســترس نیســت؛ زی ــود آورده ان ــه وج ــان را ب ــروزه ســرزمین لبن ام
ــاب  ــه حس ــّزا ب ــتقل و مج ــی مس ــوان گروه ــه عن ــیعیان را ب ــا ش ــی ه عثمان
نمــی آوردنــد، بلکــه آن هــا را جزئــی از ملــت مســلمان بــه شــمار مــی آوردنــد. 
فقــط در منطقــه خودمختــار »ســنجک«، در قســمت کوهســتانی لبنــان، شــمار 
ــق ســال نامــه  ــل ثبــت شــده اســت: مطاب ــه صــورت ذی جمعیــت شــیعیان ب
ــت  ــد. جمعی ــوده ان ــنجک ب ــیعه در س ــر ش ــداد ۹/۹۲۲ نف ۱۸۸۸ )۱۳۰۸( تع
ــار  ــز در کن ــیعیان نی ــه ش ــی ک ــت دمشــق، جای ــای والی ــّوع ســنجکی ه متن
ــی در  ــه عثمان ــق ســال نام ــد، مطاب ــی دیگــر ســاکن بودن گــروه هــای مذهب
ــت  ــی کــه جمعی ــغ مــی شــد، در حال ــر بال ــه ۷۷/۱۹۶ نف ســال ۱۹۱۱۱۹۱۲ ب

ــک: ــغ مــی شــد. ن ــر بال ــه ۱۰۱۱۴۳ نف ــون ب ــدون و مرجعی کازاِس صی
 Justin Mc. Carthy, “The population of ottoman
 Asian and African  ,“1914-1878  ,syria and Iraq
 21  and  23,15  .PP  ,)1981  ,March(  15.1  studies

.respectively
۲۹. اصطــالح »تــرک« یــا »ترکــی« پیــش از اینکــه در امپراتــوری عثمانــی، 
ــوان اشــاره ای  ــه عن ــور ب ــظ مزب ــادی لف ــرای ســال هــای متم ــه ب ــی ک جای
ــت اســتفاده شــود، در  ــه کار مــی رف ــی ب ــرای روســتاییان آناتول ــز ب تحقیرآمی
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ــه کار مــی رفتــه اســت. در  ــرای بیــان قومیــت، بــه خوبــی ب منابــع شــیعی ب
ــان  ــان ایرانی ــز می ــرای ایجــاد تمای ــا« ب ــی ه ــن بررســی، اصطــالح »ایران ای

ــه اســت. ــه کار رفت ــان ب ــان تــرک زب ــان از ایرانی فارســی زب
 )Resident( ۳۰. کنســول بریتانیــا در بغــداد تحــت عنــوان نماینــده مقیــم
بــه عنــوان نماینــده حکومــت هنــد نیــز عمــل مــی کــرد. بــه کارگیــری هــر 
یــک از اصطــالح هــای مزبــور بســتگی بــه منابــع بریتانیــا دارد کــه در جــای 

خــود مطالبــی از آن هــا نقــل مــی شــود.
»عریضه طاّلب هندی به کنسول بریتانیا« به پیوست:

 Mockler to  ,23/210  .Baghdad no  1841/195  Fo
.1894  .21  currie, April

و ]شیخ آقا بزرگ[ طهرانی، نقباء ]البشر[، ص ۳۴۷.
۳۱. برای نمونه، نک:

.25 .Juan Coles Assertion in his “Clerics”, P
ســید دلــدار علــی نصرآبــادی )م ۱۸۲۰( کــه در ســال ۱۷۷۰ در کربــال تحصیــل 
مــی کــرده »بــه خاطــر اینکــه هنــدی بــوده؛ دچــار مشــکالت زیــادی بــوده 
ــدان  ــر مجته ــن ت ــی پایی ــت اجتماع ــوص منزل ــن در خص ــت.« همچنی اس

ــا همتایــان ایرانــی شــان، نــک: هنــدی در مقایســه ب
.ff 283 .P ,4 Meir Litvak, The Shii Ulama, Chapter

۳۲. در خصوص کربال مطابق نظم و توالی زمانی، ر. ک:
.1843 ,15 Farrant to canning, May .108/248 Fo

بــر اســاس یــک بــرآورد، تعــداد ۳۴۰۰ خانــه در کربــال وجــود داشــتند. )ادیــب 
الملــک، پیشــین، ص ۱۵۸.(

 John Ussheri, A journey From London to
 G. Geary,  ;468  .P  ,)1865  ,Persepolis )London
 .P  ,)1878  ,Through Asiatic Turkey )London
 J. D. Peters, Nippur, or Explorations and  ;154
 New(  1890-1888  ,Adventures on the Euphrates
 V. Guinet, La Turquie de Asia ;324 .P ,)1897 ,York
 Proceeding ,4184/IGFO P ;199 :3 ,)95-1891 ,)Paris
 Jennings to Political Resident, March  ,109  .no
-2/1881  Ottoman General Census of”  ;1892  ,21
 Cited in: Kamal karpat, Ottoman  “,1893
 Demographic and Social :1914-1830 ,population

.128  .P  ,)1985  ,Characteristics )Madisonm
ــر  ــی اکب ــش عل ــه کوش ــه، ب ــفرنامه مّک ــد، س ــلطان محّم ــه س ــیف الدول س
خداپرســت، تهــران، ۱۳۶۴ / )۱۹۸۵(، ص ۲۲۹ / ســفر الــی کربــالء و الحلـّـه و 

ــف، ر. ک: ــوص نج ــرب، ۱۹۱۱، ج ۱، ص ۱۵۸. در خص ــت الع ــی، لغ نواح
 ;208 ,Guinat ;331 ,Peters ;176 ,Geary ;468 ,Ussher

.1890 Tweedie to White, October ,1672/195 Fo
۳۳. مجتهــدان مزبــور ایــن افــراد بودنــد: میــرزا حســین خلیــل، محّمدفاضــل 
شــربیانی، آخونــد خراســانی، حســن ممقانــی، کاظــم یــزدی و عبــداهلّل 

ــی. مازندران
 ,John Malcolm, A History of persia )London .۳۴

.444 ,2 ,)1815
]این اثر به فارسی ترجمه شده و تاکنون چند بار انتشار یافته است.[

ــوری،  ــل اهلّل ن ــیخ فض ــد از: ش ــارت بودن ــران عب ــه ته ــی رتب ــدان عال مجته
ــک: ــی. ن ــداهلّل بهبهان ــید عب ــی و س ــیدمحّمد طباطبائ س

 Vanessa Martin, Islam and Modernism: The
.13 .P ,)1987 ,London( 1906 Iranian Revolution of

۳۵. کتــب تراجــم احــوال اطالعــات کمــی در خصــوص خاســتگاه شــغلی بجــز 
ــد. در نتیجــه،  ــی گذارن ــار م ــت اســت در اختی ــه روحانی ــوط ب ــه مرب آنچــه ک
خاســتگاه شــغلی علمــای بســیاری در ایــن مقولــه نامعلــوم اســت و فــرض بــر 
ایــن اســت کــه غیروحانــی بــوده انــد. بــه احتمــال قــوی، در واقــع امــر، شــماره 
تــازه واردان کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در اینجــا معرفــی شــده. بــا وجــود 

ایــن، ارقــام مزبــور بــه یــک رونــد مشــخصی از درصــد افــزون تــر تــازه واردان 
از ایــران اشــاره دارنــد.

۳۶. در خصــوص شــیخ جعفــر کاشــف الغطــاء، نــک: محّمدباقــر خوانســاری، 
ــی  ــررة ف ــرام الب ــی، الک ــزرگ طهران ــا ب ــد / آق ــین، ج ۲، ص ۲۰۰ و بع پیش
ــین، ج  ــن، پیش ــن االمی ــد / محس ــر، ص ۲۴۹ و بع ــد العش ــث بع ــرن الثال الق
ــا، ج  ــف و حاضره ــی النج ــه، ماض ــدی المحبوب ۱۵، ص ۴۱۳۴۴۶ / محّمدمه
۳، ص ۱۳۸ / محّمــد حرزالدیــن، پیشــین، ج ۱، ص ۱۵۰ ۱۵۷ / میــرزا محّمــد 

ــد. ــاء، ص ۱۹۰ و بع ــی، قصــص العلم تنکابن
۳۷. علــی الــوردی، دراســة فــی طبیعــة المجتمــع العراقــی، بغــداد، ۱۹۶۵، ص 

.۲۳۸۲۳۹
 Hanna Battaru, The old Social Classes and the
 ,Revolutionary Movements in Iraq )Princeton

.14  .P  ,)1978
۳۸. آقا بزرگ طهرانی، نقباء البشر، ص ۳۴۴۳۴۵.

Fouad Ajami, The Vanished Imam; Musa al- .۳۹
 .P  ,)1986 ,Sadr and the Shia of Lebanon )Ithaca

.33
ــهداء  ــزی، ش ــی تبری ــین امین ــین، ۵۵:۴۲ / عبدالحس ــن، پیش ــن االمی محس
ــه، پیشــین، ج  ــة، نجــف، ۱۳۵۵، ص ۲۶۶ و ۲۷۵ / محّمدعلــی المحبوب الفضیل

ــین، ج ۱، ص ۵۱۶. ــن، پیش ــد حرزالدی ۲، ص ۳۲۳ / محّم
ــال  ــان الشــیعه، ج ۴۸، ص ۳۹ و ج ۴۰، ص ۳۹ مث ــن در اعی ۴۰. محســن امی
جالبــی از تفــاوت ذهنیــت و طــرز نگــرش روســتاییان لبنانــی و یــک مجتهــد 
ــزام شــده  ــان اع ــه لبن ــه ب ــی ک ــم طباطبائ ــام ســیدمهدی حکی ــه ن ــی ب ایران
ــول  ــل توجهــی پ ــغ قاب ــک و مبل ــم تقاضــای مل ــد. حکی ــه مــی کن ــود، ارائ ب
کــرده بــود، در حالــی کــه روســتاییان لبنانــی بــه علمــای محلــی عــادت کــرده 
بودنــد کــه در زندگــی هماننــد خودشــان بودنــد. در نهایــت، حکیــم بــه نجــف 

بازگشــت، بــدون اینکــه او و یــا روســتاییان متأّســف گردنــد.
۴۱. ر. ک: پی نوشت ۳۵.

۴۲. راجع به رجال برجسته روحانی، ر. ک:
.159-122 .Arjomand, shadow of God, PP
۴۳. برای تحلیل های دقیق تر از مراتب مجتهدان در عتبات، نک:

 ,4.5  ,sec  ,4  .Meir Litvak, The shii Ulama, ch
“.Determinants of Status and Leadership”

۴۴. آقا بزرگ طهرانی، نقباء البشر، ص ۲۱۲۲۱۳.
۴۵. آقــا بــزرگ طهرانــی، الکــرام البــررة فــی القــرن الثالــث بعــد العشــر، ص 
۶۶۸۶۷۰ / محّمدمهــدی کاظمــی، احســن الودیعــه فــی تراجــم اشــهر مشــاهیر 
مجتهــد الشــیعه، بغــداد، ۱۹۳۰، ص ۱۶۹۱۷۱. بــرای جزئیــات بیشــتر راجــع بــه 

ایــن خانــدان، نــک:
.ff 32 ,Ajami, The Vanished Imam

ــاء  ــم علم ــی تراج ــن ف ــوار البدری ــی، ان ــن البحران ــن حس ــی ب ــک: عل ۴۶. ن
ــزرگ  ــا ب ــف، ۱۹۶۰، ص ۴۰۹۴۱۱ / آق ــن، نج ــاء و البحری ــف و االحس القطی
ــر، ص ۸۶ و ۳۲۴ /  ــد العش ــث بع ــرن الثال ــی الق ــررة ف ــرام الب ــی، الک طهران
همــو، نقبــاء البشــر، ص ۴۵۹ / محّمــد حرزالدیــن، پیشــین، ج ۳، ص ۱۳۰۱۳۲.

ــد  ــر، ص ۱۵۲۱۵۳ و ۲۴۷۲۴۸ / محّم ــاء البش ــی، نقب ــزرگ طهران ــا ب ۴۷. آق
ــا  ــی و پســرش آق ــر اصفهان ــن، پیشــین، ج ۲، ص ۲۱۴۲۱۵. محّمدباق حرزالدی

ــک: ــد. ن ــد و فاســد اصفهــان بودن نجفــی از شــیخ االســالم هــای قدرتمن
 Abdul Hadi Hairi, Shiism and Constitutionalism

110 .P ,)1977 ,in Iran )Leiden
ــم  ــان مقی ــران و نقــش ایرانی ــری، تشــّیع و مشــروطیت در ای عبدالهــادی حائ

ــر، ۱۳۶۴. ــران، امیرکبی ــراق، ته ع
۴۸. در خصوص برنامه آموزشی مدرسه، نک:

 Le programme des etudes chez les shiites et”
 principalment chez ceux de nedjef”, Revue du
.275-271  .PP  ,)1913  ,june(  23  mond musulman
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ــداد، ۱۹۶۵، ج ۲، ص  ــات المقدســه، نجــف، بغ ــی، موســوعة العتب ــر خلیل جعف
.۹۱۱۰۶

.5-84 :4 Hasan Amin, Islamic Shiite Encyclopedia
ــه  ــه در برنام ــی، ک ــای اصول ــاب ه ــان کت ــیزده در می ــرن س ــول ق ۴۹. در ط
درســی مدرســه معرفــی مــی شــدند، ایــن آثــار قابــل ذکرنــد: قوانیــن االصــول، 
اثــر میــرزا ابوالقاســم قمــی )م ۱۲۳۳ / ۱۸ ۱۸۱۷(، فرائــد االصــول )الرســائل(، 
ــم  ــی محّمدکاظ ــر مول ــول، اث ــة االص ــاری؛ و کفای ــی انص ــیخ مرتض ــر ش اث
ــول  ــن االص ــوم قوانی ــدات دوم و س ــین مجلّ ــه جانش ــانی ک ــد( خراس )آخون
ــده  ــده ش ــه گنجان ــی مدرس ــه درس ــه در برنام ــورد فق ــل در م ــار ذی ــد. آث ش
بودنــد: ریــاض المســائل، اثــر ســیدعلی طباطبائــی کــه از اواســط قــرن نــوزده، 
ــر  ــاد، اث المکاســب شــیخ مرتضــی انصــاری جانشــین آن شــد؛ و نجــات العب
محّمدحســن نجفــی کــه بعــدا العــروة الوثقــی ســیدکاظم یــزدی جانشــین آن 

ــد. گردی
-200  .Momen, Introduction to shii Islam, PP .۵۰

.201
محسن االمین، پیشین، ج ۴۰، ص ۴۹۵۰.

.86 .Hasan Amin, op. cit, P
بــرای مثــال، حســینقلی همدانــی در نجــف و میــرزا حســن آشــتیانی در تهــران 
ــی کــه از درس هــای شــیخ مرتضــی انصــاری  ــا اســتفاده از یادداشــت های ب

برداشــته بودنــد، علــم اصــول را فراگرفتنــد.
۵۱. در کتــب تراجــم احــوال، محــل دقیــق تولـّـد شــمار زیــادی از علمــا نیامــده 
ــد  ــر محــل تولّ ــت کافــی ب ــه خــودی خــود، دالل اســت. نســبت خانوادگــی ب
ــاره دارد؛  ــد اش ــه تول ــه منطق ــط ب ــا فق ــی غالب ــبت خانوادگ ــرا نس ــدارد؛ زی ن
بــرای مثــال، گیــالن یــا مازنــدران. عــالوه بــر آن، اتّــکای صــرف بــه شــهر 
و شهرســتان هــای مــورد اشــاره در نســبت خانوادگــی امــری اســت اشــتباه؛ 
ــک  ــی ی ــتگاه خانوادگ ــر خاس ــا ب ــی تنه ــارات گاه ــن اش ــه ای ــل آنک ــه دلی ب
ــی  ــه شــیخ محّمدتق ــاره ب ــد. اش ــت دارن ــر دالل ــک دوره قدیمــی ت ــرد در ی ف
بــن محّمدعبدالرحیــم ایوانکــی ورامینــی تهرانــی اصفهانــی بــه وضــوح بیانگــر 
دشــواری اتـّـکا بــه نســبت خانوادگــی اســت؛ زیــرا تعییــن ایــن امــر کــه کــدام 
یــک از ایــن شــهرها محــل تولـّـد آن فــرد بــوده، امــری اســت غیرممکــن. در 
ــه  ــق ب ــه متعلّ ــن صــورت ک ــه ای ــا ب ــن و تشــخیص زادگاه علم نتیجــه، تعیی

ــد، انجــام نگرفتــه اســت. کــدام روســتا یــا شــهر و شهرســتان بــوده ان
ــه  ــه، هرگون ــه در عتبــات در نمون ــد یافت ۵۲. شــمار انــدک علمــای تــرک تولّ
اســتنتاج اساســی در خصــوص ایــن گــروه را بــا دشــواری مواجــه مــی ســازد. 
ــوان یــک گــروه  ــه عن ــات ب ــی بومــی عتب در نتیجــه، مهاجــران تــرک و اهال

مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد.
۵۳. میرزا محّمد تنکابنی، پیشین، ص ۱۰.

۵۴. در خصوص شورش کربال، نک:
 Juan Cole and Moojan Momon, Mafia, Mob
 and Shiism in Iraq: The Rebellion of Ottoman
.)1986( 112 past and Present ″1843-1824 ,Karbala

ــرک  ــره ت ــول محاص ــال را در ط ــه کرب ــه ای ک ــوش آتی ــاّلب خ ــان ط در می
ــدا  ــه بع ــی ک ــن مازندران ــن العابدی ــد: زی ــل ذکرن ــراد قاب ــن اف ــد، ای کردن
ــم  ــید، عبدالرحی ــری رس ــام رهب ــه مق ــهر ب ــت و در آن ش ــال بازگش ــه کرب ب
بروجــردی، حســن مــدّرس )اهــل اصفهــان(، حســن ممقانــی و محّمــد 
ــن شــهر را  ــز ای ــم آوازه دیگــری نی ــااًل طــاّلب ک الئیجــی )Layiji(. احتم

ــد. ــرک کردن ت
۵۵. در خصوص اهمیت شبکه های حمایتی، نک:

 Abbas[ Amanat, “In Between the Madrasa[
 and Market place and Litvak”, The Shii Ulama,

.4  and  3  chapter
۵۶. حســن نجفــی قوچانــی، ســیاحت شــرق یــا زندگینامــه آقــا نجفــی قوچانی، 

بــه کوشــش رمضان علــی شــاکری، مشــهد، ۱۳۵۱ / ۱۹۷۲، ص ۳۲۴.

ــراب از تبعیضــات،  ــات و شــکایات اع ــی در عتب ــط قوم ۵۷. در خصــوص رواب
نــک:

.1.4 ,.sec 1 .Meir Litvak: The shii ulama, ch
ــداد،  ــث، بغ ــراق الحدی ــخ الع ــن تاری ــه م ــة اجتماعی ــوردی، لمح ــی ال ۵۸. عل
ــار  ــده تّج ــانه و خوارکنن ــارات فخرفروش ــورد اظه ۱۹۶۹، ج ۱، ص ۲۲. در م
ــهرهای  ــان ش ــت می ــه رقاب ــه، ک ــردم حلّ ــورد م ــال در م ــاکن کرب ــی س ایران

ــک: ــی کشــد، ن ــر م ــه تصوی ــی ب ــه خوب ــیعی را ب ش
 ,H. S. Cowper, Through Turkish Arabia )London

.334 .P ,)1894
۵۹. بــرای آگاهــی از مباحــث مفّصــل پیرامــون منازعــات شــیخی هــا و اصولــی 
ــن،  ــل المتحّیری ــک: ســیدکاظم رشــتی، دلی ــرن چهاردهــم، ن هــا در تشــّیع ق

کرمــان، ۱۹۸۰.
 Dennis ;69-48 .Abbas Amanat, Resurrection, PP
 Mac Eoin, From Shaykhism to Babism: A study
 in charismatic Renewal in Shii Islam )Ph.D.
 Dissertation, University of Colifornia, Los
 A.L.M. Nicola, Essai sur Le  ;)1979  ,Angeles

.)1910  ,Vols )Paris  4  ,Sheikhisme
و محّمد مدّرسی چهاردهی، شیخیگری و بابیگری، تهران، ۱۳۴۵.

ــن اکثریــت  ــد همچنی ــان عشــایر در عــراق ســاکن بودن ــی کــه می ۶۰. علمای
ــی  ــکیل م ــی را تش ــکیالت مذهب ــر تش ــن ت ــای پایی ــی، رده ه ــای لبنان علم
دادنــد و بنابرایــن، بــا ایــن بحــث ارتباطــی نمــی یابنــد. بــا ایــن حــال، حتــی 
خانــواده هــای علمــای برجســته لبنــان همچــون فضــل اهلّل و شــمس الدیــن، 

فرزنــدان پســر خــود را بــه عتبــات مــی فرســتادند.
۶۱. آقــا بــزرگ تهرانــی، الکــرام البــررة فــی القــرن الثالــث بعــد العشــر، ص 

.۶۲۶۴
ــخ و  ــرزا، تاری ــادر می ــک: ن ــز، ن ــای تبری ــیخ االســالم ه ۶۲. در خصــوص ش
ــام  ــه ام ــز، تهــران، ۱۳۲۳، ص ۲۲۲۲۲۷. راجــع ب ــای دارالســلطنه تبری جغرافی
جمعــه هــای تبریــز، نــک: آقــا بــزرگ تهرانــی، ، الکــرام البــررة فــی القــرن 
ــث بعــد العشــر، ص ۱۰۲۱۰۳ محســن االمیــن، پیشــین، ج ۱۴، ص ۱۳۴  الثال
ــاء  ــی، نقب ــزرگ تهران ــا ب ــین، ج ۱، ص ۲۰۴ / آق ــدرس، پیش ــی م / محّمدعل
ــرزا  ــک: می ــه مشــهد، ن البشــر، ص ۲۸۷۲۸۸ و ۳۱۹۳۲۰ و ۷۴۳۷۴۴. راجــع ب
عبدالرحمــان مــدّرس، تاریــخ علمــای خراســان، ص ۹۱ و ۶۶۶۹ / آقــا بــزرگ 
ــک:  ــن، ن ــه قزوی ــع ب ــر، ص ۲۲۸، ۳۰۴ و ۳۶۳۳۶۴. راج ــاء البش ــی، نقب تهران
آقــا بــزرگ طهرانــی، الکــرام البــررة فــی القــرن الثالــث بعــد العشــر، ص ۸۰۸، 
۷۷۳، ۳۲۷، ۷۲۱۷۲۳ / همــو، نقبــاء البشــر، پیشــین، ص ۱۶۴، ۷۱۱، ۱۴۱۶۳۱، 
ــا  ــه، ص ۲۳۶۲۳۷ / آق ــاری، زندگینام ــک: انص ــبزوار، ن ــه س ــع ب ۱۶۳۷. راج
ــا  ــک: آق ــق، ن ــه جاپل ــع ب ــر، ص ۱۶۱۲۱۶. راج ــاء البش ــی، نقب ــزرگ تهران ب
ــر، ص ۶۲۵ /  ــد العش ــث بع ــرن الثال ــی الق ــررة ف ــرام الب ــی، الک ــزرگ تهران ب
محّمدمهــدی موســوی اصفهانــی کاظمــی، احســن الودیعــه، ص ۴۱ ۳۰ / آقــا 
ــاء البشــر، ص ۷۶۴ / محّمدحســن خــان اعتمادالســلطنه،  ــی، نقب ــزرگ تهران ب
ــک:  ــه خوانســار، ن ــار، تهــران، ۱۳۰۶، ص ۱۶۲. راجــع ب ــر و اآلث ــاب المآث کت
ــد العشــر، ص ۹۲  ــث بع ــی القــرن الثال ــررة ف ــی، الکــرام الب ــزرگ تهران ــا ب آق
۵۹۰ / محّمــد حرزالدیــن، پیشــین، ج ۱، ص ۲۲۹۲۳۰ و ۲۷۳ / محمدباقــر 
ــی  ــوی اصفهان ــدی موس ــین، ج ۲، ص ۱۰۶۱۱۰ / محّمدمه ــاری، پیش خوانس
کاظمــی، پیشــین، ص ۱۱۴۱۲۸. راجــع بــه هویــزه، نــک: محّمــد حرزالدیــن، 

ــین، ج ۲، ص ۳۳۶۳۳۹. پیش
ــداهلل  ــوری، عب ــل اهلّل ن ــیخ فض ــد )ش ــه مجته ــینه اینس ــه پیش ــع ب ۶۳. راج
بهبهانــی و محّمــد طباطبائــی( نــک: آقــا بــزرگ طهرانــی، نقبــاء البشــر، ص 
۱۱۹۳۱۱۹۴ / مهــدی بامــداد، شــرح حــال رجــال ایــران در قــرن ۱۲، ۱۳، ۱۴ 

هجــری، تهــران، ۱۳۴۷، ج ۳، ص ۹۶۹۷، ج ۲، ص ۲۸۴۲۸۹.
* فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه هاروارد.

** دکترای تاریخ ایران اسالمی از دانشگاه تهران.
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معرفی و نقد کتاب؛

به سوی »نجف؛ دروازه حکمت«

چنـد مـاه از انتشـار کتـاب جدیـدی درباره نجف اشـرف توسـط یونسـکو 
 )Najaf, the Gate of wisdom( حکمـت«  دروازه  »نجـف؛  عنـوان  بـا 
می گـذرد. کتابـی کـه متـن کاملـش بـه صـورت همزمـان بـه زبان هـای 
عربـی و انگلیسـی روی سـایت یونسـکو قـرار گرفتـه و امـکان دریافـت 
آن بـرای خواننـدگان فراهـم شـده اسـت. این کتـاب جدید که توسـط دو 
متخصـص تاریـخ هنـر اسـالمی و تاریـخ معاصر شـیعه یعنی یاسـر طباع 
و سـابرینا مرویـن نوشـته شـده، سـعی دارد شـهر نجف را به عنـوان یکی 
از شـهرهای مهـم دنیـا کـه شـناخت آن برای هـر تحصیل کـرده ای مهم 

اسـت بـه خواننـده معرفـی کند.
یاسـر طبـاع کـه بخـش اعظـم کتـاب کار اوسـت، دکتـرای خـود را در 
تاریـخ هنـر در سـال ۱۳۶۲ش./۱۹۸۲م. از دانشـگاه نیویـورک اخـذ کرده 
و از آن سـال دروس هنـر اسـالمی، سـاختمان و مدیریـت شـهری را در 
دانشـگاه های برجسـته تدریـس نمـوده اسـت. وی همچنیـن دو کتـاب 
 Constructions of Power and Piety in Medieval عنوان هـای:  )بـا 
 and The Transformation of Islamic Art during the )۱۹۹۷(Aleppo

sunni Revival)۲۰۰۱( در زمینـه تاریـخ معمـاری و هنر اسـالمی منتشـر 

اسـت. نموده 
سـابرینا مرویـن نیز از محققان ارشـد مرکـز تحقیقات علمی ملی فرانسـه 
اسـت کـه ۱۰ سـال در خاورمیانه سـکونت داشـته و بـه تحقیـق پرداخته 
اسـت. وی تحقیقـات مختلفـی دربـاره وضعیـت تشـّیع معاصـر و خصوصا 
علمـای شـیعه انجـام داده کـه برخـی از ایـن کارهـا بـه عربـی و برخـی 
دیگـر بـه زبان هـای فرانسـه و انگلیسـی منتشـر شـده اند. به عـالوه خانم 
مرویـن در بیـن پژوهشـگران ایرانـی نیـز شناخته شـده اسـت. او اگرچـه 
کتابـی بـا عنـوان »The Shi’a Worlds And Iran« )دنیاهـای شـیعه و 
ایـران( را در سـال ۲۰۱۰ منتشـر کـرده، امـا محققان ایرانی بیشـتر وی را 
بـا کاری کـه در زمینـه تحریفـات عاشـورا و مقابلـه علمای جبـل عامل با 
آن کـرده می شناسـند. ایـن اثر معـروف مروین بـا عنوان »مبـارزه علمای 
اصالح طلـب لبنـان بـا تحریفات عاشـورا« در سـال ۱۳۸۷ توسـط حسـن 
فرشـتیان بـه فارسـی برگردان شـد. آنطـور که خانـم مرویـن در گفتگو با 
شـماره اول ماهنامـه تقریـرات گفتـه، وی قـرار اسـت در سـال جدیـد نیز 

کتابـی دربـاره تاریخ نجـف منتشـر نماید.

نمای کلی کتاب:
»نجــف؛ دروازه حکمــت« مقدمــه ای بــرای آشــنایی بــا یکــی از 
ــاب در  ــت. کت ــف اس ــهر نج ــی ش ــا یعن ــهرهای دنی ــن ش مقدس تری
ــورو  ــا قیمــت ۵۵ ی ــم شــده و نســخه کاغــذی آن ب ۲۰۰ صفحــه تنظی
ــب از  ــراز تعج ــن اب ــاب ضم ــن کت ــه ای ــد. در مقدم ــروش می رس ــه ف ب
ــت:  ــده اس ــف آم ــهر نج ــی از ش ــرده غرب ــر تحصیلک ــی قش بی اطالع
»عجیــب اســت کــه شــهر نجــف بیــن تحصیل کــردگان غیرمتخصــص 

غربــی چنــدان شناخته شــده نیســت«. )ص ۱۰(
آنچـه ایـن کتـاب را برای خواننده ناآشـنا بـا نجف جذاب تـر می کند، ۱۲۰ 
تصویـر از نجـف اسـت کـه بـه صـورت اختصاصـی توسـط اریـک بونییر 
گرفته شـده اسـت. متن کتاب نیـز روان و خالـی از اصطالحات تخصصی 
اسـت و اطالعـات کلـی را در اختیـار خواننـده قـرار می دهـد. متـن کتاب 
توسـط دو نویسـنده ای کـه پیشـتر درباره شـان سـخن گفتـه شـد تنظیـم 
شـده اسـت. البتـه خانـم سـابرینا مرویـن تنهـا فصـل چهـارم ایـن کتاب 
کـه بـه وضعیـت علمای شـیعه در نجـف می پـردازد و یکـی از توضیحات 

تصاویـر ایـن کتـاب را تنظیم نموده اسـت.
یاسـر طبـاع و سـابرینا مرویـن و عـکاس گـروه یعنـی اریـک بونییـر در 
خـالل تنظیـم متـن کتاب سـفری بـه نجـف داشـتند و از نزدیـک برخی 
مطالـب را گـردآوری کرده انـد. طبعا حضور مسـتقیم نویسـندگان در نجف 
در طـول دو سـال تألیـف این کتـاب، و ارتباط از نزدیک بـا نجف و ارتباط 
بـا علمـای نجـف تأثیـر خوبی بـر درک موضوع داشـته اسـت. تأثیری که 
بـه وضـوح در سرتاسـر کتـاب قابـل لمـس اسـت و به عـالوه از خـالل 
نوشـته هایی کـه بـه صـورت مجـزا و کوتـاه در ارتبـاط بـا برخـی تصاویر 
آمـده اسـت نیـز این ارتباط از نزدیک بیشـتر احسـاس می شـود. )ص ۱۱( 
خـود نگارنـدگان نیـز تصریـح می کنند کـه این ارتباط مسـتقیم بـا نجف، 
بر باال رفتن درک شـان از نجف تأثیر مسـتقیم گذاشـته اسـت. )ص ۱۸۳(

متـن و تصاویـر ایـن کتـاب، تاریـخ شـهر نجـف تـا امـروز را بـا توجـه 
بـه سـبک شـهری، زیارتگاه هـای اصلـی و وضعیـت مردمـی آن تبییـن 
می کنـد. ایـن مجموعـه همچنیـن نگاهـی به شـعائر شـیعی از زیـارت تا 
عـزاداری و تدفیـن در قبرسـتان وادی السـالم دارد و نجـف را بـه عنـوان 

مرکـز علمـی تشـیع و مراجـع دینـی مـورد بررسـی قـرار می دهـد.
ایـن کتـاب در شـش فصـل و یـک خاتمه تنظیم شـده اسـت کـه فصول 

کتاب بدین شـرح اسـت:

فصل اول: توپوگرافی و تاریخ نجف
فصــل دوم: شــهر نجــف: نقشــه شــهری، وضعیــت 
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جمعیت شناســی و  شهرنشــینی 
فصل سوم: ساختمان های دینی در نجف و کوفه

فصل چهارم: باب علم
فصل پنجم: زیارت نجف و شعائر شیعی

فصل ششم: سفر آخر؛ تدفین و زیارت در وادی السالم
در مقدمـه تصریـح می شـود کـه ایـن کتـاب بـرای خواننـده عـام تنظیـم 
شـده اسـت و از همیـن رو مؤلفـان سـعی کرده اند کـه حاشـیه های کتاب 
را بـه حداقـل کاهـش دهنـد )ص ۱۲(. آنطـور کـه تصریح شـده، »هدف 
ایـن کتـاب شناسـاندن نجف و عظمت آن اسـت به همـه تحصیلکردگانی 
اسـت کـه بـه تاریـخ عـراق و خاورمیانـه و فرهنـگ ایـن دو و معتقـدات 
دینـی در آنهـا توجـه دارنـد.« نگارندگان ابـراز امیدواری می کننـد که »در 
ورای ایـن کتـاب، خواننـده غربی غیرمسـلمان، راهنمایی کوتاه، و روشـن 
و بی طـرف را در پیـش رو داشـته باشـد که ابعـاد مختلف نجـف را برایش 
روشـن کنـد: وجهـه تاریخـی آن، و نجـف بـه عنوان یک شـهر زنـده...« 

)ص ۱۰(.

از البه الی نوشته ها:
فصـل اول پیش از همه به گذشـته تاریخی شـهر نجـف می پردازد. مؤلف 
در تبییـن ایـن مسـأله از دو ابـزار توپوگرافی و اخبار تاریخـی بهره می برد. 
وضعیـت جغرافیایـی شـهر نجـف به واسـطه وجود یـک تپـه و دریاچه ای 
در نزدیکی آن، مکان مناسـبی برای زندگی محسـوب می شـده اسـت. به 
لحـاظ تاریخـی نیـز نگارنده منشـأ تاریخـی قوام شـهر نجف را بـه وجود 
یـک قبرسـتان مهـم تاریخی بازمی گرداند کـه پیش از دفـن امیرالمؤمنین 
علـی )ع( وجـود داشـته اسـت. نگارنـده ضمنـا در ایـن فصل، تاریخ شـهر 

نجـف را بـه اختصار از ابتدا تـا دوره معاصر آورده اسـت.
فصـل دوم کتـاب بـه سـاختار شـهری نجـف می پـردازد. قسـمت اصلی 
ایـن بخـش بـه بررسـی سـاختار شـهری، سـاختار قدیـم نجـف پرداختـه 
و مختصـری نیـز دربـاره سـاختار بخـش جدیـد شـهر کـه امـروزه بخش 
بزرگ تـر آن را تشـکیل می دهـد سـخن بـه میـان آمـده اسـت. سـاختار 
شـهری امـروزی نجـف از هسـته مرکـزی و فضـای اطـراف آن تشـکیل 
شـده اسـت. هسـته مرکزی از چهار محله تشـکیل شـده که اطراف حرم 
حضـرت علـی )ع( را پوشـش می دهـد. نویسـنده توضیـح می دهـد کـه 
اطـراف هسـته مرکزی شـهر برای حفاظـت از آن، دیواری بزرگ کشـیده 
شـده بـود. ایـن دیـوار که شـهر نجـف را بـه ماننـد قلعـه ای درمـی آورد، 
پنـج دروازه داشـت که به شـهرهای اطـراف نجف منتهی می شـد. دروازه 
شـمالی بـه کربـال و بغـداد، دروازه شـرقی بـه کوفـه، دروازه جنوبـی بـه 
بصـره، دروازه غربـی به بحـر نجف و وادی السـالم، و پنجمین دروازه هم 
در میانـه درِ  جنوبـی و غربی واقع شـده اسـت. )ص ۹۹( و تمامی راه های 

ورودی شـهر نیـز بـه حـرم حضـرت علـی )ع( ختم می شـود.
بخـش دیگری از این فصل به مسـأله »مردم و تغییرات جمعیت شناسـی« 
تاریخـی  گزارش هـای  سـراغ  بـه  قسـمت  ایـن  در  نگارنـده  می پـردازد. 
مـی رود. بـر اسـاس ایـن گزارش هـا، جمعیـت نجـف از حـدود ۵۰۰ نفر در 
سـال ۱۰۱۲هـ.ق/ ۱۶۰۴م. به ۷۰۰ هزار نفر در زمان فعلی رسـیده اسـت. 
)ص ۵۷( طبعـا وضعیت جغرافیایی شـهر نیز بر اسـاس همین رشـد شـهر، 

توسـعه یافتـه و امروزه شـهر کوفـه در نجف ادغام شـده  اسـت.)ص ۶۰(

بخـش دیگـری از ایـن فصـل به بررسـی »سـوق الکبیـر« )بـازار بزرگ( 
اختصـاص دارد کـه مرکـز اصلی تجارت نجف محسـوب می شـود. بازاری 
کـه در اواخـر نیمـه اول قـرن بیسـتم در دو طبقه تجدید بنا شـد. این بازار 
از دِر سـاعت حـرم حضـرت علـی )ع( آغاز و بـه میدانی ختم می شـود که 
نـام آن »میدان« اسـت )سـاحة المیـدان(. )ص ۶۳( در عیـن حال چینش 
و نزدیکـی و دوری بـه حـرم، در میان خـود بازارها بر اسـاس نوع خدمات 
و میـزان تمیـزی و کثیفـی تنظیـم شـده  اسـت. مثـال بازارچه هـای طال، 
کتـاب و عطـر به حـرم نزدیکند، بازارچـه پارچه، خیاطی و زیـورآالت زنانه 
در میانـه و بازارچه هـای مربـوط بـه اطعمـه و گوشـت، دورتـر از آنها قرار 

دارند. )ص ۶۵(
»معمـاری دینـی در نجـف و کوفـه« عنوان سـومین فصل کتاب اسـت. 
ایـن فصـل به طور خـاص به معمـاری حرم حضـرت علـی )ع( می پردازد 
و مراحـل تاریخـی ایـن بنـای مذهبـی را بررسـی می کنـد و سـپس نظام 
هندسـی آن را مـورد دقـت قـرار می دهد. مسـاجد کوفه و سـهله دو بنای 
مهـم مذهبـی دیگـر هسـتند کـه با همیـن رویکـرد مـورد توجـه نگارنده 
قـرار گرفته انـد. بخش هـای این فصـل عبارتنـد از: »حرم: تسلسـل زمانی 
بـرای تکویـن حـرم شـریف علـوی« کـه بـه تاریخچـه تأسـیس حـرم و 
تغییـرات آن اشـاره می کنـد، »تصویـر امـروزی حـرم« که وضعیـت فعلی 
ظاهـر حـرم را شـرح می دهـد و متذکر می شـود که قسـمت مرکزی حرم 
امـروزی بـا آنچـه کـه در قرن نهـم میالدی توسـط بیرکهارت ثبت شـده 
اسـت تفاوتـی نـدارد )ص ۸۷(. کتیبه هـای حـرم نیـز موضوعـی هسـتند 
کـه مـورد توجـه قـرار می گیرنـد. ایـن کتیبه هـا در سـه بخـش بررسـی 
می گردنـد: ۱- کتیبه هـای حـرم و اجـزاء آن از خـارج حـرم بـه داخـل 
۲- صحـن حـرم و ایـوان اصلـی ۳- تزئین هـای ضریـح و کتیبه هـای 

نقش بسـته بـر عناصـر آن. )ص ۸۷(
»بقـاع دینـی در کوفـه« عنـوان بخـش سـوم ایـن فصـل اسـت کـه بـه 
بررسـی سـاختار و تاریخ معماری »مسـجد کوفه« می پـردازد و پس از آن 
بـه »خانه امام علی«، »مسـجد سـهله« و »مسـاجد و مقامـات دیگر« نیز 
اشـاره ای کوتـاه می شـود. آخرین مطلب این فصل بخشـی کوتاه اسـت با 
عنـوان »پایگاه هـای دینـی شـیعی و اهمیـت عمومی آن« که به بررسـی 
منابـع اصلـی مالـی ایـن اماکـن دینـی می پـردازد و متذکـر می شـود کـه 
بـر اسـاس اطالعـات تاریخـی، بیشـترین کمک ها بـرای تحکیـم بناهای 
مذهبـی شـیعی نجـف، از ایـران، امپراتـوری عثمانـی، عراق و دسـت آخر 

هندوسـتان جذب می شـده اسـت. )ص ۱۰۶(
فصـل چهـارم کتـاب بـا عنـوان »بـاب العلـم« )دروازه علم( بـه جایگاه 
حـوزه علمیـه نجـف می پـردازد. ایـن فصل بـا مقدمـه ای دربـاره وضعیت 
روحانیـون و دروس آنـان در نجـف آغـاز شـده و بـه سـیر تاریخـی حوزه 
نجـف و رونـد حضـور علمـای نجـف در جریان هـای سیاسـی و اجتماعی 
اشـاره ای گـذرا می کنـد. سـپس مراحـل تحصیـل و نظـام تحصیلـی در 
حـوزه علمیـه نجـف را توضیـح می دهـد. ایـن فصـل در عیـن حـال چند 
بخـش مجـزا نیـز دارد. بخـش اول بـا عنـوان »مسـافرت و طلـب علم« 
بـه مشـقت هایی کـه طـالب علـم بـرای مسـافرت بـه نجـف، و در طول 
تأکیـد  و  می کنـد  اشـاره  می کرده انـد  تحمـل  شـهر  ایـن  در  تحصیـل 
می کنـد: »هنـوز اندیشـه غالـب در حـوزه ایـن اسـت کـه طلب ایـن علم 
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بایـد یـک فـداکاری خالص باشـد که هیـچ غرضی جـز اکتسـاب معرفت 
نداشـته باشـد«. )ص ۱۱۶( اینگونـه اسـت کـه بحـث به مسـأله مرجعیت 
می رسـد. در طـول سـال های طوالنـی تحصیـل و در پـی تالش هـای 
هـر روزه طـالب، برخـی از طـالب از دیگـران پیشـی می گیرنـد و مرجع 
تقلیـد می شـوند. یکـی از شـروط مرجعیـت در کنـار تقـوی و عدالـت، 
»اعلمیـت« اسـت و اعلمیـت را می شـود از تعـداد شـاگردان یـک اسـتاد 
فهمیـد. البتـه ایـن تنهـا راه نیسـت و آنطـور کـه نگارنـده اشـاره می کند، 
آیـت اهلل سیسـتانی امروزه اگرچه درسـی برگـزار نمی کند اما تعـداد زیادی 
بـه اعلمیـت او معترفنـد و او امروزه بیشـترین مقلدین شـیعه را دارد. )ص 
۱۱۹( نگارنـده همچنیـن بـه این نکتـه متذکر می شـود که نظـام متمرکز 
مرجعیـت از اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم کـه تلگـراف بـه 
عنـوان یـک وسـیله ارتباطـی مهـم ظهـور پیـدا کـرد، نجـف را بـه مرکز 

دنیای شـیعه تبدیـل نمـود. )ص ۱۲۰(
»حـوزه و چالش هـای دوره معاصر: سیاسـت و نوگرایی« عنوان سـرفصل 
دیگـری از ایـن بخش اسـت که بـه تحوالت سیاسـی عـراق و اوج گیری 
و افـول حرکت هـای سیاسـی در حـوزه نجـف می پـردازد. رونـدی کـه با 
اشـغال عـراق توسـط انگلیس آغـاز و در انقـالب ۱۹۲۰ به اوج رسـید، اما 
چنـدی بعـد در سـال ۱۹۲۳ بـا تبعیـد مراجـع ثـالث نجـف بـه ایـران به 
طـور ناگهانـی، سـرکوب شـد و پـس از بازگشـت ایـن مراجـع نیـز دیگر 
بـه حالـت قبـل برنگشـت. )ص ۱۲۱( از اواخـر نیمـه اول قـرن بیسـتم با 
تقویـت گرایش هـای مارکسیسـتی در عـراق، حـوزه نجف نیز تحـت تأثیر 
قـرار گرفـت و برخـی علمـا در مقابـل ایـن جریان ایسـتادگی کردنـد. اما 
تقویـت حـزب بعـث در عراق مشـکالت جدیـدی را برای حـوزه نجف به 
دنیـال داشـت. در ادامـه ایـن بحـث، نگارنـده به مسـأله اصالحـات نظام 
آموزشـی حـوزه می پـردازد و حرکت هایـی همچـون »منتـدی النشـر«، 
»کلیـة الفقـه« را مـورد توجـه قـرار می دهـد و اشـاره ای نیـز بـه وضعیت 
حیـات دوبـاره حـوزه نجـف پس از سـقوط صـدام می کند. نگارنـده ضمن 
اشـاره ای بـه وضعیـت  مرجعیـت دینـی فعلـی در نجـف، ایـن فصـل را با 
ذکـر برخـی خاندان هـای بـزرگ نجفی بـه پایـان می رسـاند. )ص ۱۳۱(

عنـوان فصـل پنجم »زیارت نجف اشـرف و شـعائر شـیعی« اسـت. این 
فصـل همان طـور کـه از نامش پیداسـت، بـه وضعیت عزاداری شـیعیان و 
مسـأله زیـارت می پـردازد و و سـعی می کنـد پـا را از ظاهر احساسـی این 
شـعائر کـه توجـه خبرگزاری هـا را نیـز بـه خـود جلـب کـرده اسـت فراتر 
گـذارده و بـه وجهـه عقالنـی آن نیـز توجـه نمایـد. )ص ۱۳۷( البتـه این 
مسـأله بـه اشـاره هایی کوتـاه محدود اسـت. ادامـه این فصل به گزارشـی 
از برخـی جلوه هـای عـزاداری همچون پذیرایـی از عزاداران در شـهرهای 
مذهبـی و در راه هایـی که به نجف و کربال می رسـد و عالقه ای که زائران 
بـرای اسـتفاده از ایـن غذا از خـود نشـان می دهند، مناسـبت های مختلف 
و زیـاد بـرای اقامه مراسـمات دینـی، و زمینه تاریخی عزاداری های شـیعه 
پرداختـه و متذکـر می شـود کـه آن طـور کـه برخـی محققیـن معتقدنـد، 
تغییـر در شـکل عـزاداری شـیعی، از نیمـه دوم قرن ۱۸ آغاز شـده اسـت. 
نگارنـده بـا اشـاره بـه برخی دالیـل این مسـأله همچون هجـوم وهابی ها 
بـه نجف، سـکونت قبایل تازه شـیعه شـده در اطراف شـهرهای مذهبی و 
تسـاهل مذهبـی که سـلطان عثمانی عبدالحمیـد دوم برای شـیعیان قائل 
شـد اشـاره می کنـد. )ص ۱۴۴( بـا این مقدمـات، بحث بـه مجموعه ای از 

شـعائر و جلوه هـای عـزاداری کشـیده می شـود. نگارنـده دربـاره اختـالف 
ادبیـات عـزاداری عراقـی بـا ادبیـات عـزاداری ایرانـی می نویسـد: »تأکید 
تشـبیه های عراقـی بـر وقایعی اسـت که نمـادی از فضائل بدوی مرسـوم 
یـا بـه طور عام عربی محسـوب می شـود و توجـه چندانی بـه عبارت های 
تکنیکـی و شـعری نمی کنـد، در حالی کـه شـعائر ایرانـی توجـه زیـادی 
بـرای بـه تصویـر کشـیدن وقایعـی کـه سـمبل شـهامت اسـت از خـود 
نشـان نمی دهـد، بلکـه بر جوانب شـعری و روحی شـعائر متمرکز اسـت.« 
)ص ۱۵۷( ایـن فصـل بـا اشـاره مؤلف بـه منحصر نبـودن کارکرد شـعائر 
مذهبـی و عـزاداری بـه جنبـه مذهبی، به برخـی کارکردهای سیاسـی آن 
در انقـالب ایـران در سـال ۱۹۷۹م. )۱۳۵۷ش.( و در انتفاضـه مردم عراق 

علیـه صـدام در سـال ۱۹۹۱م. به پایان می رسـد.
فصـل ششـم کتـاب کـه آخرین فصـل نیز هسـت، بـه قبرسـتان وادی 
دنیـا  قبرسـتان های  بزرگ تریـن  از  یکـی  کـه  دارد  اختصـاص  السـالم 
ایـن فصـل »سـفر آخـر؛ تدفیـن در وادی  محسـوب می شـود. عنـوان 
السـالم و زیـارت قبـور« اسـت. نگارنده می نویسـد: »مقبره وادی السـالم 
سـومین محـل مقـدس در نجف-کوفه محسـوب می شـود، یعنـی پس از 
حـرم شـریف علـوی و مسـجد کوفـه_ بر اسـاس شـواهد دقیـق تاریخی 
از دوره ساسـانی ایـن مقبـره وجود داشـته اسـت؛ هر چنـد تواریخ مقدس، 
تاریـخ آن را بـه دوره انبیـاء اول بازمی گردانند_ غیر از سـابقه تاریخی، دو 
عامـل مهـم نیـز در توسـعه مقابر اطـراف نجـف و خصوصا وادی السـالم 
مؤثر بوده اسـت: اوال رویکرد متسـاهل تر شـیعه نسـبت به اهل سـنت در 
موضـوع دفـن امـوات...«)ص ۱۶۲( دلیـل دوم نیـز بـه اعتقاد شـیعیان به 
بخشـیده شـدن گناهـان امواتی کـه در وادی السـالم و در مجـاورت امام 
علـی )ع( دفـن شـده اند بازمی گـردد. نگارنـده در این فصل با ایـن مقدمه، 
بـه وضعیـت تاریخـی دفـن و همچنیـن نقـل نمونه هایـی از آمارهـای 
شـگفت انگیز امـوات کـه از سـال های نیمـه اول قـرن بیسـتم بـه جـای 
مانـده اسـت اشـاره می کنـد و گـزارش می دهـد که چنـدی قبـل نزدیک 
بـه ۱۰۰ هـزار میـت در سـال در این قبرسـتان دفـن می شـد. )ص ۱۶۳( 
اگرچـه وادی السـالم در نجـف قـرار دارد، امـا مقبره هـای نجـف تنهـا به 
وادی السـالم که در سـال ۲۰۱۳م. مسـاحتش به ۹۸۰ هکتار )۳۵ کیلومتر 
مربـع( رسـیده اسـت، محـدود نیسـت و عالوه بـر صحن حرم علـوی، در 

شـمال شـرقی نجف نیـز مقبـره وجـود دارد. )ص ۱۷۱(
در ادامـه بحـث، گزارشـی دربـاره راه هـای ورودی بـه وادی السـالم و 
وضعیـت چینـش قبـور، مقبره هـای خانوادگـی در وادی السـالم، شـعائر 
اسـالمی دفـن نزد شـیعیان، و شـعائر پس از دفـن از جمله زیـارت قبور و 
قرائـت قـرآن ذکـر می شـود. ایـن فصـل در ادامـه ضمن اشـاره بـه وجود 
مقامـات انبیـاء و ائمـه در وادی السـالم، بـا اشـاره ای بـه پرزائرتریـن قبر 
در وادی السـالم یعنـی مقبره شـهید »سـید محمـد صادق صـدر« متفکر 
و عالـم دینـی سرشـناس کـه در سـال ۱۹۹۹م. توسـط صدام به شـهادت 
رسـید و گزارشـی از وضعیـت ظاهـری مقبـره وی، بـا ایـن جمـالت بـه 
از رویکـرد جدیـدی را شـکل  پایـان می رسـد: »ایـن مقبـره نمونـه ای 
می دهـد کـه رنـگ بیشـتر امـروزی بـر وادی السـالم می زنـد و از لحـاظ 
سیاسـی آن را بـا حـوادث تأسـف باری کـه در اواخـر قـرن بیسـتم اتفـاق 

افتـاد مرتبـط می کنـد.«
در خاتمـه کتـاب، گزارشـی بـا عنـوان »گشـتی در کتابخانه هـای نجـف 
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و مجموعه هـای نسـخ خطـی« از مارکـو دی بیـال کارشـناس یونسـکو در 
نگهـداری کتـب و نسـخ خطی آمده اسـت. نگارنده که از ابتـدای گزارش، 
بهـت زده شـدن خـود را از حجـم بـاالی نسـخ خطی پنهـان نمی کنـد، با 
اسـتناد بـه سـخن یکـی از متخصصـان کتابخانه هـای نجـف یعنـی دکتر 
محمـد زویـن می گویـد: »بـه عنـوان نمونـه، حـدود یکصد نسـخه خطی 
از قـرآن کریـم در دنیـا موجـود اسـت که قدمـت آن به پنج قرن نخسـت 
اسـالم می رسـد کـه ۱۸ نسـخه از ایـن نسـخ در عـراق و ۹ نسـخه آن 
در نجـف اسـت.« )ص ۱۸۴( به عـالوه تعـداد ۶۰ هـزار نسـخه خطـی در 
کتابخانه هـای نجـف فهرسـت شـده اسـت، امـا ایـن تمـام نسـخ خطـی 
نیسـت؛ زیـرا بخشـی جـزء اموال شـخصی محسـوب می شـود، دسـت در 
دسـت می گـردد و فهرسـتی از آن موجـود نیسـت. وضعیـت کتابخانه هـا 
و صنعـت نشـر البتـه همیشـه گـرم نبـوده اسـت. در دوران صدام حسـین 
برخـی کتابخانه هـا بسـته شـده و برخـی از آنهـا نیز به آتش کشـیده شـد 
امـا بـا رفتـن صـدام و از سـال ۲۰۰۳م. بـه بعد، وضعیـت تغییر کـرد و در 

حـال حاضـر بیـش از ۴۰ کتابخانـه در نجـف دایر اسـت. )ص ۱۸۷(
اشـاره  نیـز  نجـف  معـروف  کتابخانه هـای  از  برخـی  بـه  گـزارش  ایـن 
می کنـد. کتابخانه هایـی همچـون: »المکتبـة العلوّیـة« یا همـان کتابخانه 
حـرم امـام علی )ع( که از قرن دهم تأسـیس شـده اسـت، کتابخانه »امام 
امیرالمؤمنیـن« کـه توسـط عالمه امینی تأسـیس شـده و تعـداد کتب آن 
از ۱۵ هـزار عنـوان در هنـگام تأسـیس، بـه بیـش از یکصـد هـزار عنوان 
در حـال حاضـر رسـیده اسـت، کتابخانـه عمومـی »امـام کاشـف الغطا«، 
کتابخانـه عمومـی »امـام حکیـم«، کتابخانـه »ابوسـعیده« کـه در سـال 
۱۹۷۳م. تأسـیس شـده و کتابخانـه مرکزی نجـف. در خاتمه گـزارش نیز 
بـه فعالیت هـای یونسـکو برای حفـظ کتابخانه هـا و مجموعه هـای خطی 

نجف اشـاره شـده اسـت.

نقد کتاب:
در مجمـوع تـالش بـرای تنظیم این کتاب، تالشـی مثبت اسـت. واقعیت 
آن اسـت کـه وضعیـت نجـف نه تنها بـرای تحصیلکـردگان غربـی پنهان 
مانـده، بلکـه بـرای محققـان ایرانـی نیز هنـوز بسـیاری از مطالـب ناگفته 
مانـده اسـت و بیشـتر مـردم و حتی قشـر تحصیلکرده نیـز از نجف چیزی 
بیـش از وجهـه زیارتـی آن نمی داننـد. ایـن مسـأله علیرغـم آن اسـت که 
نجـف دسـت کم بـرای ایـران، صرفـا جنبـه زیارتـی نداشـته و جایـگاه 

معنـوی حـوزه نجـف نیـز مهم بوده اسـت.
طبعـا هـر نویسـنده روش خـود را دارد و هیچ  کتابی آخریـن کتاب در یک 
زمینـه علمـی محسـوب نمی شـود امـا بـه نظر می رسـد با توجـه به هدف 
کتـاب، ایـن کتـاب بـه صـورت موجز بـه اصـول جذاب تریـن بخش های 
نجـف اشـاره کـرده اسـت. مباحـث فصول کتـاب نیـز مهمتریـن مطالب 
مربـوط بـه نجـف را کـه برای یـک خواننـده غربـی می تواند جالب باشـد 
دربرمی گیـرد و البتـه نبایـد از حـق گذشـت که اگـر خاتمه کتـاب )درباره 
نسـخه های خطـی و کتابخانه هـای نجـف( نبـود، یـک بخـش مهـم از 

مباحـث نجـف باقـی می ماند.
همان طـور کـه پیشـتر گفتـه شـد، هـدف ایـن کتـاب آشـنایی اجمالـی 
خواننـده تحصیلکـرده غربـی بـا جاذبه هـای نجـف بـوده اسـت و بـا این 

نـگاه، خالصـه بـودن کتاب نیـز توجیه پذیر اسـت. بـه نظر می رسـد دقیقا 
بـه همیـن دلیـل، ادعـای نگارنـده در مقدمـه کتـاب مبنـی بـر اشـاره به 
مطالـب جدیـد کـه حتی از دید نویسـندگان عراقـی مخفی مانـده، ادعایی 
اغراق آمیـز بـه نظـر می رسـد. البته در مقدمه اشـاره می شـود که مسـائلی 
مثل سـاختمان و شهرسـازی نجف منظور اسـت )ص ۱۰( که این مسـأله 
نیـز مـورد توجه محققـان عراقی بـوده، ولی چون دقیقا مشـخص نیسـت 
کـه نگارنـده چـه نوآوری هایـی را منظـور نظـر داشـته اسـت، نمی تـوان 

دربـاره صحـت و سـقم ادعـای وی قضـاوت کرد.
در تنظیـم مطالـب کتـاب، از منابـع خوبـی اسـتفاده شـده، امـا علیرغـم 
آنکـه بـرای رجـوع به منابـع و ارتبـاط بهتر با موضـوع، تحقیقـات میدانی 
نیـز صـورت گرفتـه اسـت، در عیـن حـال در برخـی مـوارد بی دقتی هایی 
صـورت گرفتـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه در صفحـه ۱۰۵ آمده اسـت که 
مسـجد سـهله محلـی اسـت کـه امـام زمـان در روز قیامـت در آن ظاهر 
می شـود. در صورتـی کـه بـر اسـاس روایـات، اوال امـام زمـان پیـش از 
قیامـت ظهـور خواهنـد کـرد و محـل ظهورشـان هـم کنـار خانـه کعبـه 
اسـت. البتـه در روایـات، محـل سـکونت ایشـان در مسـجد سـهله ذکـر 
شـده اسـت. در همـان صفحـه ذکـر شـده اسـت کـه »امـام صـادق )ع( 
کان مرجعـا دینیـا کبیـرا«، در صورتـی کـه نـه بـه لحـاظ تاریخـی و نـه 
بـه لحـاظ مذهبـی، امـام صرفـا یـک مرجـع دینـی بـزرگ نبوده اسـت و 
ایـن تعبیـر، تعبیـر دقیقـی بـه نظر نمی رسـد. در صفحـه ۱۴۲ نیـز متن از 
حالـت گزارشـی خـارج و بـه موعظه بـرای عموم زائـران تبدیل می شـود. 
نگارنـده درخواسـت های دنیـوی را منافـی بـا شـئونات زیـارت می دانـد و 
می گویـد کـه همیـن دعاهـای دنیـوی اسـت کـه غالبـا باعـث می شـود 
بهـره کافـی از زیـارت نبرنـد. جـای ایـن سـؤال هسـت کـه نگارنـده بـر 
اسـاس چـه مبنـای علمـی چنیـن ادعایـی را مطـرح می کند؟ و آیا اساسـا 
چنیـن ادعایـی از لحـاظ علمـی اثبات پذیـر اسـت؟ آیـا می تـوان نیـات و 
درخواسـت های قلبـی تمام یا بخشـی از زائـران را گردآوری کـرد و درباره 
آن سـخن علمـی گفـت؟ در حقیقـت در ایـن قسـمت، کتـاب از حالـت 
گزارشـی خارج شـده و بیشـتر وارد عرصه  روشـنفکران دینی شـده است و 
نویسـنده رسـالت اصلـی خـود را مبنـی بر آشـنا کـردن تحصیل کرده های 

غربـی بـا نجـف فرامـوش کرده اسـت.
دربـاره عکس هـا بهتـر اسـت یـک عـکاس حرفـه ای نظـر بدهـد امـا از 
نـگاه نگارنـده ایـن سـطور، بیشـتر عکس ها، عکس هـای جذابـی بودند و 
رغبـت ادامـه دادن کتـاب را بیشـتر می کننـد. به عـالوه قلـم روان و نگاه 
تاریخ محـور کتـاب بـه جـذب مخاطـب کمـک می کنـد. ترجمه بـه عربی 
نیـز ترجمـه روانـی اسـت ولـی در بعضـی مـوارد بی دقتی هایـی صـورت 
گرفته اسـت. مثال در صفحه ۱۱ در متن انگلیسـی اشـاره شـده اسـت که 
از منابـع دسـت دوم و سـوم انگلیسـی اسـتفاده شـده، کـه در متـن عربی 
تنهـا منابـع دسـت دوم ذکـر شـده اسـت. برخـی غلط هـای ظاهـرا تایپی 
نیـز در متـن عربـی به چشـم می خـورد. مثـال در صفحه ۱۰۴، سـال های 
خالفت حضرت علی )ع( به اشـتباه »۶۶۱-۶۶۵هـ.( درج شـده اسـت. در 
صورتـی کـه این اعـداد مربوط بـه تاریخ میـالدی اسـت. در صفحه ۱۸۹ 
کلمـه MUNICIPAL بـه معنای وابسـته به شـهرداری )بلدیة(، به 

اشـتباه »بدلیة« نوشـته شـده کـه ظاهرا اشـتباه تایپی اسـت.


