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 اسماعیل نوری عال
 بازگشت خونین به اجتھاد

 
د، و کوشـش مـی   نـ تب فقھـی را توضـیح نمـی دھ     اضرورت تغییر مک  » غیر دينی « داليل   ،اغلب

امـروزه کسـی   . نگريسته شود» سط نظريهء فقھیقبض و ب« در حوزهء تنگ  تنھاشود که به اين مطلب 
ين مورد در کربالی دويست سال پیش  که در ايشه ھای عمیق اجتماعی ـ اقتصادی کشتار خونینیبه ر

 . سالهء اخیر ايرانیان مستقیمًا ريشه در آن دارد28اتفاق افتاد توجھی ندارد؛ کشتاری که سیه روزی 
 

esmail@nooriala.com 
 

 200  که در کربالی بگويم کشتاری انگیزاين ھفته می خواھم برايتان از ماجرای شگفت 
 سالهء اخیر ايرانیان 28سیه روزی  کشتاری که اد ـآخوندھای امامی رخ د سال پیش بین

 واقعهء خونین ناچارم نخست مقدماتی را مطرح  آناما برای توضیح. مستقیمًا ريشه در آن دارد
 .کنم

يقین شیعیان  و  سال پیش،1067، در »دوازدھمغیبت کبرای امام «اعالم آغاز راستی که 
اين شاخه آغاز جشن بزرگ آخوندھای ريق اين امام، قطع کامل ارتباط با عالم غیب از طامامی به 
 می شود از طريق او و ودارد » نايب خاص« و يا ،تا وقتی امام حاضر استچرا که .  بوداز تشیع

به آخوند مسئله ساز و مسئله  چه نیازی ،با امام تماس گرفت او  از جانبنمايندگان منصوب
 گوست؟

 خبر شدند که تی با مرگ پیامبر اسالم مسلمانانھم، وقتاريخ  سال پیش از آن 330البته 
، علیرغم بحران عاطفی که در اينگونه موارد پیش می ه است با عالم غیب قطع شدارتباطشان

.  رفته رفته قد علم کند و مکاتب فقھی خود را بیافريند  تا آخوند سنیپیش آمدآيد، فرصتی 
 ھمان راھی را می رفت که اين دومی د، باي سال پس از آخوند سنی330 ،امامیيعنی، آخوند 

 پس، بھتر .، به قول حافظ، قیل و قال مدرسهِ  تأسیس مکتب فقھی و براه انداختن:رفته بود
 .است ابتدا با راھی که آخوند سنی رفته بود آشنا شويم

لم غیب آنچه از تماس عا. با فراھم کردن کارمايه و روشی قابل اتکاء آغاز کرد را  خوداو کار 
 و يکی ھم داستان ھائی از زندگی د مانده بود يکی قرآن بوا محمد بن عبداهللا برای آخوند سنیب

در اين دو » حقیقتکل «فرض بر اين بود که . می خواندند» احاديث«پیامبر که مجموعه اش را 
 دست ھم و رفتارھا و گفتارھای پیامبر ، محسوب می شداهللا قرآن که کالم خود :منبع وجود دارد

ا ناپذير شمردن پیامبر گشوده راه را برای خط» معصومیت« فرضیهء می از قرآن نداشت، چرا کهک
» علم فقه« وجود داشت، می شد در کنار احاديث ندر گفتار ناقالھم  اگر شکی البته. بود

 احاديث را به قوی و متوسط و ، مثًال،راه انداخت وب» علم حديث«دستک و دنبکی ھم به نام 
 . م کردضعیف تقسی

 صدف ، از دل آن،می زد و» منبع قدسی«آخوند سنی بايد دل به دريای اين دو باری، 
فرض بر  محسوب می شد اما »ختم کالم«احکام جديد را بیرون می کشید، چرا که قرآن اگرچه 

الزم است تا  و است نداده »به تفصیل«جواب ھمهء مسائل بشری را تا آخر زمان اين بود که 
  .کرد» استخراج«زم برای پرسش ھای جديد را از دل آن پاسخ ھای ال

وقوع در طی  مثًال،را با چه وسیله ای بايد انجام می داد؟ » استخراج«آخوند سنی اين اما  
او .  پیدا کند پرسش برای آنپاسخید و از او خواسته می شد تا پیش می آم پرسشی جريانی

کند و پیدا در آنھا ، موارد مشابھی را برگردد» سیمنابع دو گانهء قد«چاره ای نداشت که به ھم 
 تا او ،رد مشابه چگونه روياروی شده و مشکل را حل کرده اندا با آن مو اوببیند که اهللا و پیغمبر

مراجعه و يافتن و « ِ  روند طوالنیاينگذر از برای او،  .ھم از روی دست آنھا نسخه برداری کند
ونه بود که، اينگ. ه ای جز فھم و عقل خويش در دست نداشت وسیلنیز ،»مقايسه و نتیجه گیری

 اصل ،)قرآن و حديث نبویيغنی، (ین  نخست»اصل« دو  يا ـ در زبان آخوندھا ـ،در کنار دو پايه
 ھای عقلی روند تالشکل آخوندھای فقیه سنی . نام داشت» عقل«سومی ھم در کار آمد که 
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 نام دادند و از آن نام و جھد کردن کوشش  برای يافتن پاسخ به پرسش ھای جديد راخود
می «؛ يعنی کسی که »مجتھد«: اسم جديدی پیدا کرد» فقیه«را بیرون کشیدند و » اجتھاد«

 .»کوشد
جديدی ھم به » اصل«بعدھا، با باالگرفتن تعداد پاسخ ھای تازه برای پرسش ھای جديد،  

 فتواھای معنی مجموعهء ای از خوانده شد؛ به» اجماع «کهآن سه اصل قبلی افزوده گرديد 
 . بودنددهکر نظرات مشابھی را ارائه ، در پاسخ به يک پرسش،کهمجتھدان قبلی 

در مغرب زمین آشنا باشند براحتی می توانند دريابند که اين » علم حقوق«کسانی که با  
ت  با اين تفاوت که نظرا،روش دقیقًا ھمانی است که در مدارس حقوقی غرب تدريس می شود

می شود و » حديث زندگی پیامبر«و » کتاب مقدس«جانشین ) اجماع(حقوقی اعالم شدهء قبل 
 منبع مراجعه محسوب می شوند و برای استخراج احکام  برای حقوقدانان بعدیخود اين نظرات

تا راھی که مجتھدان سنی  بدينسان، .مورد استفاده قرار می گیرند )»پیشینه «عنوانب(جديد 
 .ده بودند راھی منطقی و کارآمد بنظر می رسیدبدانجا پیمو

 که معتقد بودند جنس قرآن و وجود داشت، آنھااما در برابر آنھا يک دسته آخوند ديگر ھم  
حديث نبوی با جنس عقل آدمیزاد فرق دارد؛ آن يکی آسمانی است و اين يکی زمینی، آن يکی 

 و استنتاج نادرست واند خطا کند می ت عقل آدمی ھمیشهحال آنکهمطلق و خطاناپذير است 
 و، لذا، نمی توان با چراغ عقل به دل تاريکی اسرار قدسی قرآن و حديث زد و معناھا دھدبدست 

 و ،آنھا پیشنھاد می کردند که بايد از بکار بردن عقل. و اشاره ھای موجود در آنھا را دريافت
ـ » خبر«ه بیان و نقل ظاھر حديث ـ يا  خودداری کرده و ب،»اعتبار مذھبی دادن به استنتاجات آن«

می » اخباری«دانستند و خود را می را نوعی کفر ) »اصولی گری«يا (» اجتھاد«آنھا . اکتفا کرد
 .خواندند
 نفوذیداليل ديگری وجود نداشت که به آن » اخباری ھا«اگر در پس پشت ادعای  

اگر نه   چرا که. اعتنائی دانستاجتماعی ببخشد، براحتی می شد اين ادعا را سخیف و قابل بی
می «يث ھم عاقبت ناگزير بود عقل خود را بکار برد تا از دل آنچه خود شنوندهء حدکه ، محدث
 سال 1000 در ،با اين ھمه شگفت انگیز است که.  پاسخ مورد نیاز خود را استنتاج کند»شنود
چرائی اين پیش آمد رک د.  غالب در فقه سنی شدی تبديل به امر عاقبت»اخباری گری«، پیش

ختن به اين پیش از پردا ضرورت دارد اما، یاسالممکاتب مختلف ه در برای درک سیر تطور فق
 آغاز که با ـ سال ھای که در ھمان ھائ نیست دقايقی به حوزهء تشیع امامی و آخوند بد،موضوع

 . برگرديمندظھور کرد ـ دف بودامص غیبت کبری
غیبت کامل امام و قطع اتصال به عالم غیب از طريق قین به يپس از ھمانگونه که گفتم،  

او، آخوندھای جديد الورود به عالم تشیع امامی نیز بايد ھمان راھی را می رفتند که آخوند سنی 
و فقه .  آخوندھای امامی بیشتر محدث و حکیم بودند تا فقیه،تا پیش از اين دوران. رفته بود
د را از ابتکارات امام یز يدک می کشید و مدعی بود اصول خورا ن» فقه جعفری«که نام (شیعی 

 پیمودن ھمان مسیری آغاز کرد که فقه سنی دقیقًا به)  امام ششم، گرفته استجعفر صادق،
اخباری ھای « و در کنار آنھا .نیز پیدا شد» مجتھدان شیعی«کلهء رفته بود و، رفته رفته، سر و 

 .پرداختند »ھاد اصولیاجت« به نقد  ظھور کردند وھم» شیعی
دو فرقهء دينی سنی و شیعی به ھر بدينسان، چھار قرن پس از مرگ پیامبر اسالم،  
 تکمیل مکاتب فقھی خود رسیده و، بموازات ھم، به اجتھاد مشغول بودند، اما با يک ءمرحله

که تسنن را مذھب رسمی (فقیه مجتھد سنی در پیوند با دستگاه خالفت : تفاوت عمده
 عمل می کرد، حال آنکه فقیه مجتھد شیعی چندان به منبع )توری اسالم می دانستامپرا

دنبال مفری می گشت تا خود را به يکی از منابع قدرت متصل بنجا آقدرتی وصل نبود و اينجا و 
 .کند

 داشت که مثل شاخ گوزن باالخره آن را در میان جنبی ھمويژگی يک » اجتھاد«اما  
برابر اين امکان را فراھم می آورد که در » اجتھاد«نکته در اين بود که . ختدرختان جنگل گیر اندا

  بود، دارای اشراف به منابع قدسی و آراء گذشتگان ھر کسی که،ائل مختلف و مستمشکال
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. ، نتیجه ای ويژه را به دست آوردبنشیند و، از طريق کار برد عقل» اجتھاد« به می توانست آزادانه
 در موارد اختالف ، بخصوصنوع کثرت گرائی و آزادی عمل وجود داشت که» تھاداج«يعنی، در ذات 

 . می توانست علیه قدرت حاکم عمل کند،ھای سیاسی و اجتماعی
گردآوری نھادھای ھم عبارت است از »  حاکمقدرت «يکی از ويژگی ھایدر عین حال،  

گیری ھا را ھمآھنگ و میم اجتماعی در نظمی ھرم گونه و ايجاد سلسله مراتبی که بتواند تص
جور » اجتھاد« با پراکندگی و آزادگی حاصل از ، روشن است که اين ويژگی در نتیجه.ھمگون کند
 و آغاز کوشش ھای آنان برای ،را به قدرت رسیدن ترکان سلجوقیکار کرد اين تضاد . در نمی آيد

. نشان می دھد  بخوبی، اولین امپراتوری ترک در سرزمین ھای اسالمی و گسترشايجاد
 نظام الملک و امام محمد  خواجهبخصوص با پیوستندستگاه قدرتمدار سلجوقی سنی مذھب، 

 که ،»نظامیهء بغداد«و ايجاد )  سال پیش950حدود (غزالی به دستگاه سلطنت سلجوقی 
 محسوب می شد، خواستار آن شد تا جريان  اسالمی دولتینخستین مؤسسهء دانشگاھی

ه فقه و شريعت نام داشت، سازمانمند شده و از پراکندگی آزادانهء آراء، که ، ک»حقوق اسالمی«
با توسل به ھمان اغلب اين امر موجب شد تا، . ممکن می شد، جلوگیری شود» اجتھاد«به مدد 

 . ممنوع اعالم شود» اجتھاد«، عمل »اخباريون«ادعاھای 
می خوانند، به اين معنی که » ھادانسداد باب اجت«در تاريخ فقه سنی، اين جريان را با نام 

 از آن پس بسته می شود و آخوندھای سنی در يک سازمان وابسته به دولت و »اد اجتھھایدر«
در يک سلسله مراتب روشن بکار مشغول می شوند و نقششان فقط بازگو کردن احاديث و نیز 

 10 ،اکنونو . م می شوددر فقه ممنوع اعال» اجتھاد«به کالم ديگر، . است» از باال«احکام آمده 
ھمچنان بسته است و کسی به نام » باب اجتھاد« در تسنن اسالمی پس از اين واقعه،قرن 
بصور مختلف سرزمین ھای سنی دستگاه مذھبی ھمهء وجود ندارد و در » مجتھد اھل سنت«

 .وابسته به دولت است
تی نبود که بتواند  چرا که مجتھد شیعی دارای قدر،در تشیع اما اين امر پیش نیامد 

در دستگاه مذھبی وابسته به دولت ھضم و الزم شود که تھديدی برای صاحبان قدرت باشد و يا 
وقتی ضرورت پیدا می کند که دولت بخواھد يک » انسداد باب اجتھاد« به عبارت ديگر، .حل شود

 کارکرد آن را کنترل  اجتماعی ناشی از گستردهءدستگاه مذھبی را در انقیاد خود در آورد و تأثیرات
 . کند

،  بعد از بسته شدن باب اجتھاد در فقه سنی سال500 بدينسان فقه شیعهء امامی تا 
وزه ھای مختلف نجف و کربال و حله و دمشق و جبل العامل و بحرين ر حفقھی اجتھادی بود که د

تی بطئی و و قم، ھمچون چراغی بی جان سوسو می زد و، دور افتاده از قدرت، برای خود حیا
 در ، گرفتاربی حادثه داشت، چرا که سراسر جھان اسالمی را تسنن گرفته بود و فقه آن ھم

 . به اجتھاد راه نمی داد،سیطرهء  اخباريگری تحت نظر دولت
آخوندھای امامی اما ھمیشه تشنهء قدرت بودند و به ھمین دلیل ھم از نخستین  

 در راه چنگیز و ھالکو و تیمور فرش سرخ می،، علیه خالفت اسال کهمی شدندمحسوب کسانی 
ھم الس زدند، با اھل خانقاه   ھمسربداران دشمن مغولھمین کار، با با ھمزمان اما ، پھن کردند
اما وصولشان به . ند کردکسب قدرتھم اعقاب مغوالن  با نفوذ در دربارھای ، وندمحشور شد

 اصیل یمم شدند به ساداتصفوی مصسنی مذھب  شیوخ صوفیقدرت وقتی کامل شد که 
ن قلمرو را  و مرزھای اي، تشیع دوازده امامی را مذھب رسمی قلمرو خود کردهمبدل گشته،

 که در طی ده سال بیش از  شاه اسماعیل نخست با شمشیر خونريزھرچه بیشتر بگسترانند؛
 ؛ل العامل لبنان و دو ديگر با وارد کردن آخوند شیعی از جب؛ ھزار ايرانی سنی را قتل عام کرد300

آن شرح به صورت کتابی منتشر ھم  آورده ام و اخیرًا مقاالتی ديگرکه شرح مفصل اين ماجرا را در 
 . شده است

تجربهء دوران صفوی، که به ايجاد سازمان مذھبی شیعه در زير چتر حمايتی بررسی  
 را بخوبی تأيید »تضاد اجتھاد با دولتی شدن مذھب« نظريهء ، صحت عملیانجامیدصوفیان دولت 
باب اجتھاد مسدود « بزودی، بی آنکه رسمًا اعالم شود که در عالم تشیع امامی ھم .می کند
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دھای امامی در داخل سازمان مذھبی  با قرار گرفتن آخون، ورخ داد  واقعًا اين امر،» استشده
 مستقل منسوخ وابسته به دولت صفوی، عمًال، باب اجتھاد بسته شد و تفقه آزاد و اعالم فتاوی

 .گرديد
در اين مورد، وضعیت آخوندھای امامی از آخوندھای سنی خیلی بھتر بود، چرا که  

و، در عھد صفوی،  (وچکی از ديوانساالری دولت ھای سنی ھمیشه بخش کسنیآخوندھای 
در  حال آنکه ،سلطان قد بکشندخود محسوب می شدند و نمی توانستند تا حد ) دولت عثمانی

تا مشروعیت خود را از و می خواست  متوسل شده بودبه آنان که   بوددولت صفوی ايران اين
 آخوند امامی، از  بدينسان،. بگیرد،می نامید» نايب عام امام غائب«آخوند امامی، که خود را 

جبل   نفوذ که مخالف شاه اسماعیل دوم اقداماتسراشیبی عھد شاه طھماسبی و شکست
، تا انتھای  و زود ھم از میان برداشته شد بودیع امامی بر ايرانعاملی ھا و اساسًا تسلط تش

با . داشت بر ايران حکومت می کرد و شاه سلطان حسین ھا را در کنف حمايت خود ،ھد صفویع
ھمچنان » تضاد اجتھاد با دولتی شدن مذھب «، مبنی برجامعه شناختیمھم  آن اصل ،اين ھمه

امکان عمل به  بیشتر قدرت گرفتلت صفوی قوی در کار بود و ھرچه سازمان مذھبی دو
در دوران حکومت آخرين جبل عاملی ـ .  نیز بیشتر رنگ باخت و به حاشیه رانده شد»اجتھاد«

  رااز اجتھادزدن  ديگر ھیچکس جرأت اظھار وجود و دم ،مال محمد باقر مجلسی ـ بر ايرانيعنی، 
 .نداشت
دست شیخ االسالم شیعهء ارسالی از مرکز به آنگاه، توفان اعتراض سنیان ھرات، که از  

 تومار شوکت صفوی و قدرت آخوند امامی را يکجا بر باد داد و صف طويل دجان آمده بودن
 » و درو کردن توفانکاشتن باد« حکايت ، از اصفھان به سوی عراقگريزانآخوندھای جبل العاملی 

 .را به ياد می آورد
ويان مردی از آب در آمد که نه خون صفوی داشت و ، جانشین صف ھمطرفه اينکه، عاقبت 

 و بدان ھنگام که قصد اعالم نادر قلی افشار، با خواباندن شورش افغان ھا. نه رغبتی به تشیع
در آن .  تا از ھمگی شان بیعت بگیردگرد آورد در دشت مغان  بزرگان ايران را،کردپادشاھی خود را 

کار آقايان «میان بازماندگان دستگاه مذھبی صفوی ھم حضور داشتند و به پرسش نادرقلی که 
می نويسند نادر خنديده و . »ما به دعاگوئی دولت علیه اشتغال داريم«عرض کردند که » چیست؟

آنگاه فقه شیعه دوازده . »یستوقايع نشان می دھد که دعاھاتان ديگر کارساز ن«گفته بود که 
در کنار » فقه جعفری«امامی را از نمايندگی مذھب رسمی کشور معزول کرده و آن را با نام 

نشانده بود و سازمان ) حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی(مذاھب فقھی چھارگانهء تسنن 
 مزايای دولتی گفته بود که ديگر از حقوق و» آقايان«به . مذھبی صفوی را نیز منحل کرده بود

 .خبری نیست
 1848 ( دورهء پنجاه سالهء بین مرگ نادرشاه تا تاجگزاری فتحعلیشاه قاجار،تاريخنويسان 

و  ؛رج و فقدان دولت مرکزی می خواننديا دوران ھرج و م» دوران میان دولتی« را ) میالدی1898تا 
آخوندھای : دھد رخ می مھمی اتفاقدر ھمین دوران نیز ھست که در حوزهء فقه شیعی 

بازمانده از سازمان مذھبی صفوی و رانده شده از دربار نادری، در جستجوی منابع مالی و قدرت 
چھار صد سالی بود در ايران جا / يد، منبع تازه ای را کشف می کنند که سیصد ھای سیاسی جد
 .خوش کرده بود

بی سیاسی، رفته رفته در دوران حکومت تیموريان مغول بر ايران و فرا رسیدن آرامش نس 
در نقاط مختلف اين سرزمین کسانی ظھور کردند که، با استفاده از سیستم توزيع زمین مغولی 

نام داشت، توانستند از يکسو صاحب زمین ھای وسیع کشاورزی شوند و، از سوی » اقطاع«که 
ر نوعی طبقهء بدينسان مقدمات ظھو. ديگر، مالکیت اين زمین ھا را در خاندان خود موروثی کنند
در  ، و قدرت آن کاسته نشد وموقعیتفئودال ايرانی بوجود آمد که در دوران صفوی ھم چیزی از 

 خود را مستقل تر و حودگردان تر واقع، ھرچه پايان عصر صفوی نزديک تر شد، بزرگ مالکان ايرانی
رباز دادند و نه به نه به افغان ھا باج و خراج و س  ھمھنگام فرو پاشی دولت صفویه  و ب؛يافتند
ن تاريخ ايران دلیل لشگرکشی نادرشاه به ھندوستان را خالی بودن برخی از متخصصی. نادرشاه
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 بزرگ مالکان، به سودای استقرار نظم و امنیت، ؛ بدين معنی مه اگرچه دانسته اندء دولتخزانه
 حاضر نبودند به او امابه پادشاھی نادرقلی خان افشار رضايت داده و از آن استقبال کرده بودند، 

 .باج و خراج بپردازند
 رسمی بزرگ مالکی و پیدايش نوعی فئودالیسم ءدر واقع، پايان عصر صفوی آغاز دوره 

اکنون در ھر گوشه از اين سرزمین، بجای امیر و شاه و سلطان ديروز، بزرگ مالکی . ايرانی بود
اگر وجود (» دولت مرکزی«ی به نام نشسته بود که بر منطقه ای وسیع حکومت می کرد و به چیز

حکومت خانخانی عصر مغول، در غالبی خرد شده تر، در دوران پس از . وقعی نمی نھاد) داشت
و اين ھمان منبع درآمد و قدرت جديدی بود که آخوند رانده . صفويه، بشدت بازسازی می شد

 .شده از دولت مرکزی در جستجويش بود
 ھر بزرگ مالکی در دربار کوچک حود آخوندی ، و مرج زده سال ھرج50در عرض آن بزودی،  

پیدايش نھاد ثبت اسناد زمین و برسمیت . را يافت که او را در رام و آرام کردن رعیت کمک می کرد
شناختن مالکیت زمین ھا بوسیلهء آخوندھای امامی يکی از گونه گون خدماتی بود که آنان به 

از آن پس يکی از اھم نقش ھای آخوند امامی در سیصد » کارکرد«اين . بزرگ مالکان می کردند
 ھم 1342آنگونه که نخستین اعتراض آيت اهللا خمینی در سال ساله اخیر تاريخ ايران بوده است، 

 .و قطع يد از مالکین بزرگ بود» اصالحات ارضی«رو به انجام 
 به آن  نیاز،جديد برای کارا شدن اين سیستم باری، در آن دوران ھرج و مرج پنجاه ساله،

انجام اين تجديد نظر نخست بر عھدهء و  يد نظر شود؛ تجدبود که در نظريه ھای فقھی
 جائی که از حکومت مرکزی د خود را به نجف و کربال برسانند ـ که توانسته بودنبودآخوندھائی 
ذھبی سازمان م. ھا نظريهء فقه اخباری بود» حوزه«در آن زمان نظريهء مسلط بر . بدور بود

را در حوزه ھا زنده » اجتھاد«صفويه، در طی دويست سالی که در قدرت بود کمتر اثری از 
نگاھداشته بود اما، اکنون، در عصر تکه تکه شدن ملک و پیدايش بزرگ مالکان منطقه ای، ديگر 
نمی شد به وجود سازمان مذھبی متمرکز امید بست و الزم بود که ھر آخوندی در حوزهء عمل 

 . ستقالل رأی و نظر داشته باشدخود ا
ضرورت تغییر مکتب فقھی را توضیح » غیر دينی« داليل  در اينگونه مواقعاز آنجا که کسی 

قبض و بسط نظريهء « و اغلب کوشش می شود که به اين مطلب در حوزهء تنگ می دھد،ن
بزرگی نگريسته شود، امروزه کسی به ريشه ھای عمیق اجتماعی ـ اقتصادی جدالی » فقھی

آخوند ھای گريخته از . که در اين مورد در کربالی دويست سال پیش اتفاق افتاد توجھی ندارد
اصفھان، خود را در کربال با تسلط گستردهء آخوندھای امامی آمده از حوزهء بحرين روبرو يافتند 
ن که، تحت فشار قرمطیان و اسماعیلیان بحرين، بکلی از اجتھاد دست شسته و برای رو کرد

اينگونه بود که کار آخوندھای اخباری صفوی که . نداشتند» محرک و مشوقی«مجدد به آن ھم 
برگردانند و آخوندھای امامی بحرينی که دلیلی برای اين » اجتھاد«می خواستند فقه شیعه را به 

کار نمی ديدند به برخوردھای خشن کشید و حوزه ھای آخوندی عراق را بشدت در گیر خود 
، در اوج کار، به آخوندی رسید که او را با »اجتھاد«بری جماعت خواستار بازگشت به رھ. ساخت

نام آقا محمد باقر بھبھانی می شناسیم، اما با اندکی تفحص در می يابیم که او نوهء مال محمد 
عاقبت » بھبھانی«تاريخنويسان گزارش می دھند که . باقر مجلسی جبل العاملی بوده است

بر فقه شیعهء امامی » اجتھادی / اصولی«تفکر د و پايان دھ» اخباری ھا«برتری  به موفق شد تا
 .برقرار سازد

، به سوی عراق  افغان ھا به اصفھان حملهءخانوادهء آقا محمد باقر بھبھانی در پی 
 ، در بھبھانضد شیعه می گرداندند، عثمانی ھای سنی مذھب را و چون عراق مھاجرت کرده بود

 می شد؛خوانده » بھبھانی« و به ھمین دلیل پايه ای غرب ايران ساکن شده بودی کوھاز شھرھا
خوانده » خمینی«و » بروجردی«و » خوانساری«و » گلپايگانی«درست مثل آخوندھای ديگری که 

  .می شوند حال آنکه اصلیتشان از اعراب جبل العامل است
د و، از اين رھگذر، ضرورت وب وستهبه قدرتمندان محلی پیخانوادهء آقا محمد باقر در بھبھان 

 شده بود، بزودی بزرگ» اخباری«، که در خانواده ای  خود او.را در يافته بود» اجتھاد«احیای 
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 و سپس با شد» اجتھاد«یت و اثبات مشروع» اخباريگری«دست بکار نوشتن مقاالتی در رد 
 از آقا محمد باقر بھبھانی به ،ز آن دوران قاجاريه و پس ادر فقه امامی. خانوادهء خود به کربال رفت

» وحید«نام می برند و او را » استاد کل«و ) با کسر دال اول، به معنی تجديد کننده(» مجدد«نام 
 . می خوانند) شخص واحد و وحدت دھنده(

ی اختالف بین اخباريون و اجتھاديون تنھا يک اختالف نظر ،ھمانگونه که گفتم، در اين مسیر 
 و  به جنگ و خونريزی کوچه به کوچه کشید عاقبت و کار آنانمحسوب نمی شدو عقیدتی صرف 

 . نظريهء خود را بر کرسی نشاندنداجتھاديون پیروز شدند وعاقبت . با خون حل و فصل شد
ند تا سازمان متمرکز قتضای زمانه، از اجتھاد روي گردابدينسان، ھم آنان که در عھد صفوی، به ا

ريزی شدند تا بتوانند  مجبور به خون، پس از انحالل و فروپاشی آن سازمانمذھبی را بوجود آورند،
 .مشروعیت بخشند و آن را احیاء کنندبه دست خود بر باد رفته » اجتھاد«به 

را ھم نکته اين مقاله را می شود در اينجا خاتمه يافته دانست اما دريغم می آيد که اين  
اما آنچه از دل آن بیرون آمد شباھت چندانی با اجتھاد پیروز شد » اجتھاد«نیافزايم که اگرچه 

نخستین .  ای بنا نھاده شده بود و بی سابقه و بر اصول تازهامامی پیش از عصر صفوی نداشت
بر حسب اين نظريه، ھر فرد شیعهء . بود» تقلید« با چیزی به نام »اجتھاد«اصل تازه، پیوند دادن 

 و تا اين خود انتخاب کند» مرجع تقلید«بعنوان  مجتھدی را کهمجبور بود ـ و ھست ـ دوازده امامی 
بقای «پس از مرگ مجتھد مزبور نیز اگرچه .  مرجع خود را تغییر دھداست نمی تواندمجتھد زنده 

برای خود انتخاب  مرجع تقلید تازه ای  مقلد که شخصاست اما مرجح آن یستممنوع ن» بر میت
يکی است بخوبی می توان منظور از اين » قالده«و » تقلید«ء با توجه به اينکه ريشهحال، . کند
 . را دريافت و کارکرد انقیادی آننظريه

 حائز توجه است، تأکیدی است که بر شخصیت ويژهء دورهمسئلهء ديگری که در اين  
آخوند اجتھادی می شود و اغلب برای مراجع بزرگ تقلید داستان ھای مختلفی بر سر زبان ھا 

پیدايش  الفاظی نظیر . ه ھمگی حاکی از قدرت ھای ماوراء الطبیعی آنان اندمی افتد ک
نشانهء اهللا «به معنی (» آيت اهللا«برای جمعیت آخوند ھا و » روحانیت«برای آخوند و » روحانی«

ھمگی دست آورد ھمین بازگشت خونین اجتھاد در فقه شیعه است؛ حال آنکه ) »بر زمین
 . نمی توان در دوران اجتھادی عھد مغول يافتنشانی از ھیچ کدام آنھا را

دست نادرشاه افشار از حقوق دولتی محروم شدند، پنجاه ه ، آخوندھائی که ببدينسان 
ده کرده و به دنبال سال بعد توانستند به چنان قدرت متفرق اما عمیقی برسند که ملتی را در قال

 بخواھد تا تاج شاھی را بر سرش بنھند، به ند و فتحعلیشاه را وادارند که از آنانخويش روانه ساز
 را بعنوان شاهامام زمان است و آنھا » نايبان عام« از آن  در اصلنشانهء اينکه حکومت و قدرت

 .بازوی شمشیرزن خويش بر تخت می نشانند
از آن پس قدرتی را بھمرساند که در تاريخ فقه شیعه و  آخوند امامی، با احیای اجتھاد، 

 خ احمد احسائیتوانست از مھالک عمده ای چون سرپیچیخطرناک  شیداشت و سنی سابقه ن
ش بھائیت، انقالب مشروطه، و پادشاھی بودن، قیام باب، پیداي» رکن چھارم«از اجتھاد و ادعای 

در برد و، برای اولین بار در تاريخ اسالم، آخوندی را بر تخت سلطنت يک ه پھلوی ھا جان سالم ب
 .دشور اسالمی بنشانک

، 57 تا انقالب اسالمی شدهء تاريخی اجتھاد، از عھد فتحعلیشاهداستان گذار و تطورات  
 .خود شرح مفصلی دارد که اگر عمری باشد به آن نیز خواھم پرداخت
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Jurisprudence and Traditionalist in the Classical Period of Islam" in Journal of Economic 
and Social history of Orient. Vol. 13, 1970 

علیرضا فیض، روش تحقیق در فقه اسالمی، در مجلهء دانشکدهء الھیات تھران، تھران  
1355 

، »زارهء شیخ طوسیھ«سید محمد کاظم امام، دورهء آغازين فقه و فقھای امامیه، در  
 1349گردآوری علی دوانی 

 1340مرتضی مطھری، اصل اجتھاد در اسالم، تھران  
 1341محمد بروجردی، مبانی حقوق اسالمی، تھران  

 1348محمد سنگلجی، قضا در اسالم، تھران 
 1354محمود شھابی، ادوار فقه، تھران 

 
 در مورد علمای بحرين

 لبحرين، چاپ بمبئی، بی تاريخيوسف بن احمد بحرانی، لوء لوء ا 
 1337علی زرين قلم، سرزمین بحرين، تھران  

 
 در مورد تحوالت مسند علماء شیعه

G. Scarcia, "Intorno alle Controverie tra Akhbari e Usuli gli Imamiti de Persia", in Revista 
degli Studi Orientali, Vol 33. 1958 
J. Chadin, Voyages du Chavalier Chardin en Perse, Paris 1811, Vol. 4 
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N. Keddi, "The Roots of the Ulama's power in Modern Iran" in Studia Islamica, Vol. 29, 
1969 
Gholam Hossein Razi, Religion and Politics in Iran, University of California, 1957 
L. Lockhart. "Quis Custodiet Custodes" in Studia Islamica, Vol. 6, 1958 
H. Algar, Religion and State in Iran, Los Angles 1969 

 98، بخصوص صفحهء 1352رستم الحکماء، رستم التواريخ، تھران،  
 1328عبدالکريم جزی، رجال اصفھان يا تذکره القبور، ؟؟  
 1337علی دوانی، استاد کل وحید بھبھانی، قم  
 1340انی، نصف جھان فی تعريف االصفھان، تھران محمد مھدی اصفھ 
 شیخ عباس قمی، منتھی اآلمال، تھران، بی تاريخ 

 1342سنه و العوام، تھران سید عبدالحسین خاتون آبادی، وقايع ال
 1304محمد بن سلیمان تنکابنی، قصص العلماء، تھران 
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