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مكتب فقهی اصفهان كه ابتدا توســط عالمان مهاجر جبل عامل تأســیس و سپس با
همراهی عالمان ایرانی و مقارن با تأســیس دولت صفوی به كار خود ادامه داد ،یكی از
موفقترین و كارآمدترین مكاتب فقهی شیعه بوده است .در این مكتب ،دو گرایش كالن
اصولی و اخباری وجود دارد كه هر كدام ،ضمن داشتن برخی اشتراكات ،تعامل ویژهای
با حوزه سیاست داشتهاند .بیشک ،تجربه ورود آشکار و حداکثری فقه در هسته قدرت
سیاسی در این دوره ،سرمایهای مهم برای نظامهای سیاسی دینی در آینده ایران اسالمی
حتی دوره جمهوری اسالمی بوده است و همین مسئله است که بر اهمیت و ضرورت فقه
سیاسی در عصر صفوی میافزاید .وضعیت ویژه شیعیان در این دوره (كه برای نخستین
بار در تاریخ اســام از حاشــیه به هسته قدرت سیاسی دعوت شده بودند) ،تقابل ایران
با امپراطوری عثمانی و نهایت ًا دیپلماســی ویژه ایران با دنیای اروپا ،سه موضوع سیاسی
اساسی و مورد تأمل مكتب اصفهان بوده است كه به ضمیمه تحوالت درونی فقه شیعه،
موضوع پژوهش حاضر اســت که در آن تالش شده تا با رویکرد معرفتشناسی درجه
دوم که مقتضی گزارش از بیرون و خارج قضایا میباشــد ،مناسبات فقه و سیاست (نه
ضرورت ًا فقه سیاسی) در عصر صفوی مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان كلیدی:
مكتب اصفهان ،امپراطوری عثمانی ،اخباریون ،تسنن ،اروپای مسیحی ،فقه سیاسی.
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درآمد

بــا روی كار آمدن صفویها در ایران و هجرت برخــی عالمان جبل عامل بدانجا ،برای
نخستین بار پس از غیبت امام زمان(عج) دورهای آغاز شد كه براساس آن ،مرجعیت شیعه

بهطور رســمی در جایگاه «زعامت» دینی جامعــه قرار گرفت و بهنحوی تا به امروز ادامه

یافته اســت؛ به گونهای كه حتی در دوره پهلویها كه رابطه روحانیت و حكومت بســیار
تیره بود ،همچنان جهتگیریهای كالن جامعه ،تابع متغیری از تصمیمسازی مرجعیت
شیعه بوده است.

تفاوت مهم مكاتب فقهی شــیعه پس از مكتب جبل عامل ،در این اســت كه آنها به

ق كلمه دیگر مكتب مخصوص یك شــهر خاص نیستند .واقعیت این است كه
معنی دقی 
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محوریت علمی در هر یك از مكاتب قم ،بغداد ،حله و جبل عامل ،عالمان همین شهرها

بودهاند و البته تعداد اندكی از علما و فضالی شهرها و كشورهای دیگر نیز حضور داشتند.
این در حالی اســت كه در مكاتب اصفهان ،نجف و قم ،محوریت علمی ضرورتاً با عالمان

همین شــهرها نیست .بهعنوان مثال؛ تعداد قابل مالحظه و بلكه اكثریت عالمان محوری
مكتب اصفهان ،اهل جبل عاملاند ،همچنان كه تعداد قابل مالحظهای از عالمان محوری

مكتب نجف ،ایرانی بوده و در مكتب قم نیز ،بسیاری از عالمان غیرقمی حضور دارند.

مكتب اصفهان كه در سراسر قرون دهم و یازدهم و دهههای نخست قرن سیزدهم هـ

ق ،كانون اصلی فكر دینی تشیع بوده ،نخستین تجربه از همكاری تنگاتنگ عالمان دینی

با حاكمان سیاسی در غیاب حضور مستقیم عالمان سنّی در قالب پذیرفتن مسئولیتهای
سیاسی با عناوین شیخاالسالم ،1صدر ،مالباشی و ...میباشد .در این مكتب كه نوعی «نظارت

فائقه» از جانب عالمان دینی بر حكومت (هم از طریق پذیرش مناصب حكومتی و هم از
طریق ارائه نظریات سیاسی دینی) و تا حدّ كمتری بر حاكمان اعمال گشت دستاوردهای

كمنظیری برای فقه شیعه حاصل آمد.

الف) گرایشهای فقهی در مكتب اصفهان

گرایش اصولی بدون آنكه به این نام تا زمان صفویه تصریحی شــده باشــد ،گرایش غالب

 .1عنوان شيخاالسالم در زمان صفويه جعل نشده ،بلكه از اواخر قرن چهارم و بهويژه در قرن پنجم،
عنوان مذكور بر برخي از عالمان ديني از جمله :فخر رازي ،خواجه عبداهلل انصاري ،ابوالعباس بنيزداد
سرخسي بغدادي و ...اطالق شده است( .شيخ بهائي)68 :1388 ،
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حوزههای علمیه شیعه از زمان مكتب بغداد به اینسو میباشد .براساس این گرایش ،مجتهد

با رعایت روش ویژه اجتهادورزی كه مبتنی بر اولویتبندی روایات شیعه (صحیح ،موثق،
حســن ،ضعیف و )...و نیز مبتنی بر نوعی منطق تعادل و تراجیح میان روایات همطراز یا

غیرهمطراز میباشــد و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسالمی در شرایط متفاوت زمانی
مكانی ،اجازه فراروی از ظاهر برخی روایات مییابد .در برابر این گرایش ،جریان و گرایش
اخباری وجود دارد كه به دالیلی چند ،معموالً به ظاهر روایات بســنده میكند و عقل را

در اســتنباط احكام شرعی دخیل نمیكند .هرچند روش دو گرایش اخباری و اصولی در
سراســر تاریخ اســام وجود داشتهاند ،اما از آنجا كه معموالً در ادوار مختلف ،یكی از این
دو به شــكل بســیار واضحی بر جریان دیگر غلبه داشته ،دوگانه اصولی اخباری در هیچ

دورهای تا قبل از صفویه كه همزمان هر دو گرایش مذكور رایج شــده و نفوذ یافتند ،به

وجود نیامده بود .از اینرو ،بهنظر میرســد ،كالنترین تقسیم گرایشهای فقهی در عصر
ال به اختصار توضیح داده میشوند.
صفوی ،گرایشهای اصولی و اخباری باشد كه ذی ً
گرایش اصولی

هرچند فقیهان شــیعه از اینكه در قرون متمادی از غیبت امام زمان

(عج)

تا ظهور صفویه،

بســتر اجتماعی مناسب برای اجرا و تحقق فتاوی خود نمییافتند همواره در رنج بودند،
اما این بدینمعنی نیســت كه همه آنها از بســتر اجتماعی ناشــی از حكومت صفوی به

گرمی اســتقبال كرده باشند .واقعیت این است كه بسیاری از فقیهان ،یا به این علت كه
دولت صفوی را دولت مستعجل میدیدند و یا به این علت كه از بینش اجتهادی متفاوتی

برخوردار بودند ،از همكاری با آن ســر باز زدند بهگونــهای كه در مجموع میتوان از دو
گرایش كالن فقهی در این عصر یاد كرد :نخست ،گرایش فقهی در تعامل با حكومت كه

شخصیت محوری و تأثیرگذار آن محقق كركی (م  940هـ .ق) بود و دوم ،گرایش فقهی
غیرهمكار با حكومت كه شــخصیت محوری و تأثیرگذار آن محقق اردبیلی (م  993هـ

.ق) بود( .رك :نعيمي و زنجاني)1392 ،
رویكرد محقق كركی

رویكرد خاص محقق كركی 1در فقه باعث شــد تــا نهتنها وی یكی از گرایشهای فقهی

 .1علي بنحســين بنعبدالعالي معروف به محقق ثاني و محقّق َکرَکي جبل عاملي ،از علماي بزرگ
عصر صفوي بود که در جبل عامل ،دمشق ،مصر و عراق نزد اساتيد شيعه و سنّي تحصيل كرده بود
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مهم در مكتب اصفهان قلمداد گردد ،بلكه حتی باعث شد تا آغازی بر یك نگاه جدید به

فقه حتی در مكاتب پس از مكتب اصفهان باشــد« .فقه کرکی از دو نظر با فقه دورههای

پیشتر فرق دارد :یکی آنکه او با قدرت علمی خویش مبانی فقه را مســتحکم ســاخت.
مشخصه عمده فقه او استدالالت قوی در هر مبحث است .او هم دالیل و براهین نظرات

مخالف را به نحو عمیق و دقیق مطرح ســاخته و هم نظر خود را در هر مورد با استدالل

محکم به کرسی نشانده است .در مکتبهای پیشتر استدالالت فقهی چنین قوی نبوده

و بهخصوص در مواردی که چند اســتدالل برای یک مطلب آورده میشــد ،استدالالتِ

ضعیف و ســطحی ،فراوان به چشــم میخورد .این نکته مخصوصاً در آثار برخی از فقهاء

مشهور بهخوبی جلب توجه میکند؛ فرق و مشخصه دیگر فقه کرکی ،بذل توجه خاص به
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پارهای مسائل است که تغییر سیستم حکومتی و به قدرت رسیدن شیعه در ایران بهوجود
آورده بود .مســائلی از قبیل :حدود اختیارات فقیه ،نماز جمعه ،خراج و مقاســمه و نظائر

آن که پیش از این تغییر بهخاطر عدم ابتالء ،جای مهمی در فقه نداشــت و اکنون مورد
توجه بســیار قرار میگرفت .کرکی شــخصاً این مسائل را در آثار فقهی خود مانند جامع
المقاصد ،تعلیق االرشــاد ،فوائد الشّ رائع و ...به تفصیل مورد بحث قرار داده و در برخی از

آنها رسائلی نیز نوشته است»( .مدرسي طباطبايي)66 :1362 ،

بهطور مشخص ،نوع تعامل محقق كركی با حكومت ایران باعث شد تا صفویان تحت

و در پي دعوت شــاه اســماعيل صفوي براي تبليغ و ترويج تشيع ،براي بار نخست در سال  916هـ
.ق از عراق به ايران آمد و پس از مدتي به عراق بازگشت .وي براي بار دوم در زمان شاه طهماسب
به ايران آمد و بهعنوان نائب امام مهدي(عج) در همه شــئون اقتصادي ،سياســي و ديني دولت صفوي
صاحب اختيار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه طهماسب نيز نائب او بهشمار ميآمد .وي به شيوه
شهيد اول از سوي خود نمايندگان ويژهاي به نواحي مختلف فرستاد .قرار گرفتن در اين جايگاه نوين
به وي امکان داد که در امور مذهبي به اجتهادهاي نو دســت بزند تا آنجا که نويســندگان غيرشيعي
بهخاطر فتاوي کَرکي در امور مختلف او را «مخترع الشّ يعه» لقب دادهاند .ابييحيي زكريا انصاري (م
 926هـ .ق) و كمالالدين ابراهيم بنمحمد بن ابيشــريف قرشــي (م  923هـ .ق) اساتيد مهم سنّي
وي و علي بنهالل جزايري مهمترين اســتاد شــيعي وي و شــيخ علي منشار عاملي (پدر زن شيخ
بهايي) و شهيد ثاني شاگردان مهم وي ميباشند .مهمترين آثار علمي محقق كركي عبارتاند از :جامع
المقاصد (شــرح قواعد االحكام عالمه حلي) ،حاشــيه بر قواعد االحكام ،منهج السداد (شرح ارشاد
االذهان عالمه حلي) ،حاشيه بر مختلف الشيعه عالمه حلي ،حاشيه بر تحرير عالمه حلّي ،حاشيه بر
الفيه و نفليه شهيد اول ،شرح الفيه ،حاشيه بر «الدروس الشرعيه» شهيد اول ،حاشيه بر «الذكري في
الفقه» شهيد اول ،رساله جعفريه ،نفحات الالهوت في لعن الجبت و الطاغوت ،رساله غيبت ،رسالهاي
در قبله ،رســالهاي در تقيه ،المطاعن المجرميه في ر ّد الصوفيه و ...كه مجموع ًا به حدود  71كتاب و
رساله ميرسد( .جمعی از نويسندگان)170 :۱۳۷۹ ،

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

تأثیر وی اوالً اصالحاتی در روشهای خالف شــرع صوفیانه خود داشته باشند (مطهري،

 )122 :۱۳۶۲و ثانیاً عبارات «أشهد ان علیاً ولی اهلل» و «حی علی خیر العمل» را بار دیگر
در اذان معمول سازند( .روملو )85 :1357 ،عالوه بر این ،محقق كركی فرامین ویژهای نیز

به حکام و زمامداران نواحی مختلف ایران مبنی بر چگونگی برخوردشان با مردم ،چگونگی

اخذ مالیات و مقدار آن ،چگونگی اقامه نماز جماعت در شهرها و روستاها و ...صادر كرده
كه از مصادیق بارز فقه سیاسی و تحول آن در آن زمان میباشد( .خوانساري ،بيتا)361 :
قوت استداللها و روش فقهی محقق كركی چنان بوده كه بیشتر فقهای شیعه پس از

وی تا پایان دوره صفوی متأثر از او بودهاند .مشهورترین این فقیهان عبارتاند از :حسین

بن عبدالصمد عاملی (م  984هـ .ق) پدر شیخ بهایی 1و مؤلف كتاب «العقد الطهماسبی»2؛
عبدالعالی بنعلی عبدالعالی کرکی (م  993هـ .ق) مؤلف كتاب «شرح ارشاد»؛ بهاءالدین
محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (م  1030هـ .ق) مؤلف كتابهای «مشرق

الشّ مسین»« ،حبل المتین»« ،اثنیعشریات» و «جامع عباسی»؛ محمدباقر بن شمسالدین

محمد استرآبادی معروف به میرداماد (م  1040هـ .ق) مؤلف كتاب «شارع النجاه»؛ حسین

بن رفیعالدین محمد مرعشــی معروف به ســلطان العلماء (م  1064هـ .ق) مؤلف كتاب
«حاشیهای بر الروضه البهیه» ،حسین بن جمالالدین محمد معروف به محقق خوانساری

(م  1098هـ .ق) مؤلف كتاب «مشــارق الشموس» ،جمالالدین محمد بنحسین معروف

به محقق خوانســاری (م  1125هـ .ق) مؤلف كتاب «حاشیهای بر الروضه البهیه»؛ محمد

بن حســن اصفهانی معروف به فاضل هندی (م  1137هـ .ق) مؤلف كتابهای «کشــف

اللثام فی شــرح قواعد االحكام» و «المناهج السوّیه فی شرح الروضه البهیه» و( ...مدرسي
طباطبايي)67 :1362 ،

از آنجا كه رویكرد سیاسی گرایش مذكور بر تعامل و همكاری با دستگاه سیاسی استوار

 .1وي به مدت هشــت ســال شيخاالســام هرات بود و عده زيادي در آنجا به كوشش وي شيعه
شــدند .پس از انتقال پايتخت صفوي به قزوين ،وي نخســتين شيخاالسالم قزوين شد .وي در سفر
بازگشت از حج ،در بحرين درگذشت .در علت آمدن پدر شيخ بهايي به ايران ،عالوه بر دعوت شاه
طهماسب و تشويقهاي علي بنهالل كركي (معروف به شيخ علي منشار) ،عدم احساس امنيت در
جبل عامل بهويژه پس از شهادت شهيد ثاني ،ذكر شده است( .دانشنامه جهان اسالم ،ج )661 :4
 .2برخــي رويكردهاي فقهي وي عالوه بر اينكه ابتــكاري بوده باعث ايجاد رويه براي فقيهان پس
از ايشــان شده است .بهعنوان مثال؛ مرحوم مظفر در اين خصوص مينويسد« :اول من تمسك ببناء
العقالء العالمه الحلي و اول من تمسك باالخبار الشيخ عبدالصمد والد الشيخ البهائي و تبعه صاحب
الذخيره و شــارح الدروس و شاع بين من تأخر منهم كما حقق ذلك الشيخ االنصاري في رساله في
االمر االول من مقدمات االستصحاب»( .مظفر)236 :1380 ،
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بود ،بسیاری از شاگردان محقق كركی از جمله شیخ بهائی ،میرداماد ،محقق خوانساری

1

و ...بهدلیل همكاری با دولت صفوی ،در عالیترین منصبهای سیاســی دینی عصر خود
از جمله منصب شیخاالســامی قرار گرفتند .همچنانكه برخی دیگر مثل فاضل هندی،
ضمن حمایت از دولت صفوی از قبول مسئولیت رسمی سرباز زدند.

رویكرد محقق اردبیلی

محقق اردبیلی 2كه در كتابهای فقهی پس از وی ،مكرر فتاوایش مورد بازخوانی و تأمل
قرار میگیرد در كتابهای فقهی خود روشی بهخصوص به كار گرفت كه هر چند منجر
به تحولی در فقه نشــد ،اما مكتبی ویژه بهوجود آورد 3.در روش و مكتب مذكور ،مسائل

فقهی بدون توجه به آراء و نظریات پیشینیان و مستقیماً با تكیه بر ادله و اصول اجتهادی

92

مورد بررسی قرار میگیرد 4.بهعبارت دیگر؛ در این روش ،فقیه بهگونهای آزاد از شهرتهای

فتوایی ،اجماعها و حتی استداللهای پیشینیان كه ممكن است راه خالقیت و آزاداندیشی

وی را ببندند ،به تأمل فقهی میپردازد.

مقــدس اردبیلــی معتقد بوده كه روایات نیز مانند آیــات قرآن كریم دارای محكم و

 .1محقق خوانساري عالوه بر اينكه «شيخاالسالم» شاه سليمان صفوي بود ،در مواقعي كه شاه به سفر
ميرفت ،امر نيابت سلطنت را نيز بر عهده ميگرفت( .دوفصلنامه حوزه)۱۸۷ :1375 ،
 .2احمد بن محمد اردبيلي نجفي ،از فقها و متكلمان بزرگ شيعه اماميه در قرن دهم هـ .ق ،شاگرد
عالمه جاللالدين دواني و استاد مالعبداهلل شوشتري ميباشد .زهد فوقالعاده وي باعث شد تا وي
را مقدس اردبيلي و علم زيادش باعث شد تا وي را محقق اردبيلي لقب دهند .برخي از آثار علمي
وي عبارتاند از :زبده البيان في آيات االحکام ،مناسک حج (فارسي) ،مجمع الفايده و البرهان (شرح
ارشاد االذهان عالمه حلي) ،رساله خراجيه ،حديقه الشيعه (در احوال پيامبر اسالم) و...
 .3از اســاتيد وي در فقه اطالع چنداني وجود ندارد ،اال اينكه وي به همراه مال عبداهلل شوشــتري،
خواجه فضلاهلل تركه ،مير فخرالدين هاكي ،شاه ابـــومحمد شيرازي ،موالنا ميرزاجان و مير فتحاهلل
شــيرازي در زمره شاگردان خواجه جمالالدين محمود ذكر شــده است .خواجه جمالالدين خود
شـاگـــرد محقق جاللالدين دواني بوده است و ظاهرا ً تحصيالت وي مانند استادش در رشتههاي
معقول بوده نه منقول .آنچه مســلم است اين اســت كه نظر به سال وفات مقدس اردبيلي ( 993هـ
.ق) ،وي كه اســتاد پسر شــهيد ثاني (صاحب معالم) و نوه دختري او (صاحب مدارك) ميباشد به
احتمال زياد ،منقوالت را نزد شاگردان شهيد ثاني خوانده اسـت .مقدس اردبيلي بهرغم تقاضاي شاه
عباس از وي ،مبني بر پذيرفتن مســئوليت شيخاالســامي در دولت صفوي ،ظاهرا ً بهدليل پرهيز از
مناصب دولتي ،از هجرت به ايران خودداری کرد .وجود وي در حوزه علميه نجف باعث شد تا در
كنــار حوزه قوي اصفهان در آن روزگار ،حوزه علميه نجف نيز از بالندگي ويژهاي برخوردار گردد.
همچنانكه خودداری شــهيد ثاني و فرزند و نوهاش از هجرت از جبل عامل به ايران نيز باعث شــد
تا حوزه جبل عامل نيز در اين زمان ،از رونق بهسزايي برخوردار باشد.
 .4صاحــب جواهر (م  1266هـ .ق) روش محقــق اردبیلی و پیروانش مبنی بر عدم توجه به اقوال
سلف را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد( .تجفی 1404 ،هـ .ق :ج  342-344 7و ج )71-72 :17

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

متشــابهاند و از اینرو ،به حكم روایت امام صادق(ع) كــه میفرماید« :علیکم بالدرایات ال
بالروایات» (بحار االنوار 1410 ،هـ .ق ،ج  )۱۸۴ :۲اصل اجتهاد و فقاهت را درایت میدانست

و برخالف روش رایج كه به ظهور روایت بسنده میکردند ،به درایت فقهی رجالی و عرضه

ســنت بر قرآن ،توجه تام و تمام داشت و گاهی در ضمن مطرح کردن حدیثی فقهی ،به
اصول و قواعد فقهی دیگر و حتی مباحث کالمی و اخالقی اشاره مینمود( .رك :اردبيلي،

 1415هـ .ق ،ج )۶۶ :۵

برخی از فقیهان مشهور عهد صفوی كه پیرو مكتب محقق اردبیلی هستند ،عبارتاند

از :محمد بنعلی موسوی عاملی (م  1009هـ .ق) مؤلف كتاب «مدارک االحکام و هدایه
الطالبین»؛ ابومنصور حسین بن زینالدین عاملی (م  1011هـ .ق) مؤلف كتابهای «معالم
الدین» و «منتقی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحســان»؛ عبداهلل بنحسین شوشتری

(م  1021هـ .ق) مؤلف كتاب «جامع الفوائد»؛ محمدباقر بنمحمد مؤمن معروف به محقق

ســبزواری (م  1090هـ .ق) مؤلف كتابهای «کفایه االحکام» و «ذخیره المعاد فی شرح
االرشــاد»؛ مالمحسن فیض کاشانی (م  1090هـ .ق) مؤلف كتابهای «الوافی»« ،معتصم

الشیعه» و «مفاتیح الشرائع»؛ محمدباقر بن محمدتقی معروف به عالمه مجلسی (م 1110
هـ .ق) مؤلف كتابهای «مرآت العقول» و «بحار االنوار» و...

1

از آنجا كه رویكرد سیاســی محقق اردبیلی ،عدم همكاری با حكومتهای وقت بوده،

برخی از شاگردان و پیروان مكتب وی نیز در این خصوص از ایشان تبعیت كردهاند 2.در

این میان ،البته كسانی چون مالعبداهلل شوشتری ،3محقق سبزواری ،4مالمحسن فیض و
 .1هرچند عالمه مجلسي و مال محسن فيض سلوك اخباري دارند ،اما در همين سلوك اخباريشان
از روش آزادانديشــي محقق اردبيلي تبعيت كرده و آن را ميپســنديدند .محمدحسن بن محمدباقر
نجفي معروف به صاحب جواهر که روش متهوّرانه و آزاد اين فقيهان و بياعتنايي آنان را به آراء و
افکار پيشينيان نميپسندد از فيض ،سبزواري و صاحب مدارک با عنوان «اتباع المقدّ س» تعبير ميکند.
(مدرسی طباطبایی ،1362 ،ج )68-69 :1
 .2براي اطالع تفصيلي از ديدگاه محقق كركي و شــاگردان ايشــان درباره حكومت ،رك( :سروش،
 ،1375ج )2
 .3در بخشــي از حكم شــاه عباس درباره مالعبداهلل شوشتري آمده است« :مقرر فرموديم که ارباب
مراتــب و مناصــب و حکام و کالنتران و کدخدايان امصار و قرايا توفيــر و تمکين او نمايند و در
اجراي اوامر شرعيه مطاوعت و متابعت او کنند و شکر و شکايت او را مؤثر و منتج شمارند» .الزم
بهذكر اســت كه ميدان نقش جهان ،مدرســه مالعبداهلل و مدرسه شــيخ لطفاهلل به اشاره مالعبداهلل
شوشتري بنا يافتهاند.
 .4براي اطالع از انديشه سياسي وي ،رك( :لكزايي)141-160 :1376 ،
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عالمه مجلسی نیز وجود دارند كه بهرغم تعلق خاطر عاطفی علمی به محقق اردبیلی ،با

پذیرفتن مسئولیت شیخاالسالمی با دولت صفوی همكاری داشتهاند.
گرایش اخباری

در اوایل قرن یازدهم هـ .ق جریانی به نام اخباریون 1با دغدغه حفظ تراث روایی شیعه و

نقد روش 2اصولی موجود در حوزههای علمیه آن وقت ظهور كرد .این جریان كه شهرت

خود را بیشتر از همه مرهون تالشهای مالمحمدامین استرآبادی (م  1036هـ .ق) بهویژه
در كتاب «الفوائد المدنیه» است ،با تردید در حجیت عقل در كشف حقایق ،روش اجتهاد
و تفکر تعقلی تحلیلی در فقه شیعی را محکوم مینمود.

94

اســترآبادی در کتاب «فوائد المدینه» سخت به مجتهدان شیعه تاخته و آنها را مورد

سرزنش قرار داده و متهم به تخریب و تضییع دین حق ساخته است .او معتقد است که
اجتهاد فعلی علمای شــیعه براساس اجتهاد علمای قدیم شیعه نیست .قرآن دارای آیات

محکم و متشــابه و ناسخ و منسوخ است و استخراج احکام از آن به سادگی میسر نیست
از اینرو ،وی معتقد اســت که باید به اخبار مراجعه نمود .او میگفت که اجتهاد چون بر

پایه ظنّ و شبهه و گمان استوار است باطل است ،ولی اخبار چون از طریق ائمه(ع) آمدهاند

دلیل قطعی هستند و نمیتوان به ظنیات در مقابل قطعیات گردن نهاد.

3

 .1در مقابل اخباريون گروه بســياري از فقهای اســام قرار دارند که آنان را اصولي مينامند .اينان
معتقدند که در اســتنباط احکام شرعي اسالم به اســتناد ادله تفضيلي از قرآن ،سنت ،عقل و اجماع
ميتوان عمل کرد ،آنها از علم اصول فقه نيز استفاده ميکنند و از قواعد آنکه اصل برائت ،استصحاب،
عمل به ظنّ و تميز بين اخبار است ،بهره ميبرند .اينان اجتهاد را واجب کفايي ميدانند و در صورت
انحصار واجد صالحيت ،واجب عيني ميشمارند( .جمعي از نويسندگان)14 :1373 ،
 .2اخباريون معتقد بودند كه بسياري از مباحث اصولي مباحثي انتزاعي ،بدون ثمره و نيمهجدلياند.
هرچند شــهيد مطهري نيز بر اين باور اســت كه شيوع علم اصول به ضميمه افراط در مباحثه باعث
شده تا ذهن طالب از واقعبيني به دور باشد و روش فكري آنها نيز بيشتر جنبه جدلي و بحثي پيدا
كند (مطهري[ )113 :1341 ،بهرغم اين ،اخباريون با اين استدالل ،منكر اساس اجتهادورزي اصولي
و تعطيلي علم اصول ميشوند برخالف شهيد مطهري]
 .3از نظر استرآبادي تنظيم زندگي با روايات امامان معصوم(ع) از اولويت برتري حتي نسبت به قرآن
(ع)
برخوردار است .از نظر وي ،توضيح مندرجات قرآن و سنت پيامبر(ص) فقط به عهده ائمه معصومين
است و غيرمعصوم نميتواند و نبايد از ظاهر كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) ،حكمي از احكام زندگي را
استنباط نمايد؛ چرا كه قرآن و سنتهاي نبوي در اكثر موارد غيرقابل فهم براي اذهان عمومي است:
«الفرق بين كالمهم و بين كالم اهلل و كالم رسوله ...بانهما وردا ...بقدر عقول االئمه(ع) به خالف كالم
االئمه فانه ...ورد بقدر ادراك الرعيه فهم مخاطبون به فيكون كالمهم خالي ًا عن ذلك االحتمال» .طرفه
اينكه وي معتقد است به اين لحاظ كه اخبار ائمه(ع) در سطح عقول بسيط عوام است ،پيشفرضها

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

جریان اخباری ،ابتدا در نجف و سپس در ایران 1و نهایتاً در بحرین 2نفوذ یافت .فقهاء

اخبــاری که در نیمه دوم قــرن یازدهم تا پایان قرن بعد صاحب آرائی مخصوص به خود

بوده و در فقه مشهورند ،تنی چند بیش نیستند که از آن میان ،مالمحسن فیض کاشانی
( 1090 1007هـ .ق) ،یوســف بناحمد بحرانی (م  1186هـ .ق) مؤلف كتاب «الحدائق

النّاضره» و محمد بنالحســن الح ّر العاملی (م  1104هـ .ق) مؤلف كتاب ارزنده «وســائل
الشــیعه» با داشتن روشــی معتدل مقامی ارجمند دارند .نام چند تن دیگر از سرآمدان

گرایش اخباری چنین است :خلیل بن غازی قزوینی (م  1088هـ .ق) مؤلف كتاب «شرح
بر کافی» ،ســیدنعمتاهلل عبداهلل جزائری (م  1112هـ .ق) مؤلف كتابهای «غایه المرام»

و «کشف االسرار» ،سلیمان بنعبداهلل بحرانی ماحوزی (م  1121هـ .ق) ،عبداهلل بنصالح

سماهیجی بحرانی (م  1135هـ .ق) و( ...مدرسی طباطبایی)70-71 :1362 ،

آیتاهلل ســبحانی ادعاهای اخباریون را چنین برمیشمارد :عدم حجیت ظواهر قرآن

مگر بعد از وارد شــدن تفسیر از ناحیه ائمه معصومین (بهدلیل روایاتی كه نهی از تفسیر
قرآن به رأی میكنند و نیز بهدلیل وارد شدن مخصصات و مقیدات بر عمومات و مطلقات
قرآن)؛ نفی حجیت حكم عقل در مســائل اصولی و عدم مالزمه میان حكم عقل و شرع؛

نفی حجیت اجماع؛ قطعی بودن هم ه روایاتی كه در كتب اربعه ذكر شده است (الهتمام
اصحابها بتلك الروایات)؛ لزوم توقف و احتیاط از صدور حكم در موضوعاتی كه حكم آن در

سنت معصومین(ع) وارد نشده باشد مانند دخانیات( .سبحانی 1418 ،هـ .ق ،جلد )385 :2

عالمه شــیخ یوســف بحرانی (م  1186هـ .ق) در كتاب «الــدرر النجفیه» مهمترین

اختالفات اخباریون و اصولیون را به شرح ذیل برمیشمارد( :البحرانی ،بیتا)253-256 :

 .1اختالف در شماره منابع و ادله احكام شرعی :از نظر اصولیون ،قرآن ،سنت ،اجماع

و چارچوبهاي ذهني نظري مجتهدين ممكن است موجب دريافت نادرست معاني آنها باشد و از
اينرو ،نهتنها اجتهاد مجتهدين جايگاهي در زندگي سياسي شيعه ندارد ،بلكه چون عقل بسيط عوام
بيش از عالمان آمادگي فهم درست اخبار را دارد ،در اينخصوص عالوه بر اينكه عالمان بايد مقلد
عوام باشــند ،هرگونه اجتهادي نيز حرام خواهد بود .اساســ ًا همچنان كه در گذشته ،همه بحرانها و
جنگهاي جهان اسالم از عوارض منفي اجتهاد و استنباط ظني بوده ،در آينده نيز اجتهاد به تخريب
خواهد انجاميد و آنچه در روايات شيعه ناظر به مراجعه مردم به علما است نيز ،صرف ًا در قلمرو نقل
اخبار است و نه اطاعت از اجتهادات ظني .از همين روست كه صدوقين و كليني به حرمت اجتهاد و
تقليد و وجوب تمسك به روايات عترت(ع) تصريح كردهاند( .استرآبادي ،بيتا 40-44 :و )118-120
 .1حوزه اصفهان که بزرگترين مرکز علمي شيعه در آن ادوار بود ،بيشتر در دست اصوليان بود.
 .2گرايش اخباري توسط زينالدين علي بنسليمان بندرويش بن حاتم قدمي بحراني (م  1064هـ
.ق) از ايران به بحرين رفت و در آنجا از آن زمان تاكنون رونق دارد.
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و عقل و از نظر اخباریون ،فقط قرآن و سنت منابع احكام شرعی میباشند .از نظر عالمه
بحرانی ،از آنجا كه اســاس اجماع در نظریه تشیع بهعنوان یك دلیل ،حكمِ مور ِد اتفاقی

نیســت( ،رك :آخوند خراســاني 1409 ،هـ .ق 290-291 :و فؤاد ابراهيم)30 :1998 ،

اختالف مذكور ربطی به موضع اخباری اصولی ندارد.

 .2اشــیاء و امور زندگی در نزد اخباریون به حالل بیّن ،حرام بیّن و شــبهههای واقع

بین آن دو و در نزد اصولیون به حالل و حرام تقسیم میشوند .اخباریون در قسم شبهات،

نوعــاً به «توقف» و «احتیاط» و اصولیــون در صورت عدم دلیل حرمت ،نوعاً بر «حلیت» و

«برائت» حكم میكنند .البته بعضی از اخباریون از جمله شیخ صدوق در «االعتقادات» به
دوگانه حالل و حرام معتقدند« :ان االشــیاء كلها مطلقه حتی یرد فی شــییء منها نهی».
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(صدوق)114 :1371 ،

 .3اصولیون به وجوب عینی یا كفایی كسب اجتهاد عقیده دارند و بر این باورند كه خالی

شــدن زمانه از مجتهد جایز نیست ،1ولی اخباریون ضمن تحریم اجتهاد ،به وجوب عمل

به روایات معتقدند .البته عالمه بحرانی معتقد است در دوره غیبت ،اخباریون نیز چارهای
جز تحصیل مقدمات استنباط ندارند ،اال اینكه آنها فقط به قرآن و سنت رجوع میكنند.

 .4اصولیون به دست آوردن احكام شرعی از راه «استنباط ظنی یا اجتهاد الظن» را كه

اصطالحاً «حجیت ظن» نامیدهاند ،جایز میدانند؛ چرا كه آنها تحصیل یقین را در تمامی

احكام شرعی غیرممكن دانسته و با توجه به مقدماتی كه به «مقدمات دلیل انسداد» باب

علم معروف است ،ناگزیر باید عمل به «دلیل علمی ـ ظنون خاصه» را جایز بشمارند .این
در حالی است كه اخباریون عمل به ظن (یعنی آندسته از اجتهاداتی است كه مبتنی بر

روایات نیستند) را منع میكنند؛ چرا كه آنها معتقدند صدور احكام توسط شارع مقدس
به نحو قضیه جزئیه خارجیه میباشد 2و بر این اساس ،احكام مورد احتیاج امت اسالمی

 .1شهيد ثاني معتقد است« :همچنانكه عقل و نقل بر وجوب مجتهد داللت ميكنند ،اخبار و آثار و
حكمت و مصلحت نيز بر وجود و ظهور او در هر زمان و ناحيهاي داللت دارند»( .الشــهيد الثاني،
 1409هـ .ق)194 :
 .2اصوليون كه اســام را بهعنوان كليتي مشــتمل بر عقيده ،مفاهيم و احكام ثابت و متغير ميدانند
معتقدند صدور احكام توسط شارع مقدس به نحو قضيه حقيقيه كليه و از باب القاء اصول است كه
تفريع و تطبيق آن بهعهده مؤمنان و عقل آنان واگذاشــته شــده است .اساس ًا از نظر اصوليون ،وظيفه
مجتهد استنباط احكام مسائل نامتناهي از اصول متناهي ،احكام متغير از احكام ثابت و احكام زماني
از احكام غيرزماني اســت .روششناســي اجتهاد بر اين اساس ،منجر به اكتشاف مناط ،قصد شارع،
مذاق شريعت ،روح نص و مالكات احكام ميگردد كه بهويژه در قلمرو احكام سياسي ،به مدد عقل،
بناي عقال و عرف بهدست ميآيد.

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

تا روز قیامت متناهی و دگرگونیناپذیر خواهد بود.

 .5اصولیون مردم را به دو صنف مجتهد و مقلد تقســیم میكنند و به وجوب تقلید

غیرمجتهدیــن از مجتهدین حكم میكننــد .در حالی كه اخباریون همه را اعم از عالم و

عامی ،مقلد معصوم(ع) میدانند .بهعبارت دیگر؛ اخباریون هیچگونه موقعیت ممتازی برای
عالمان دینی در دوره غیبت قائل نیســتند و وظیفه عالمان را صرفاً در روایت حدیث و

حدیثپژوهی محدود میكنند كه امتیازی در حد نساخ و كاتب حدیث میباشد ،اصولیون
معتقدند نصوص دینی وضعیت خاصی دارند كه فهم و تفســیر آنها در راستای استخراج
حكم ،جز با اجتهاد خردگرایانه ممكن نیست و بر این اساس ،مجتهدین نه تنها موقعیت

ممتازی نســبت به عامه مردم دارند ،بلكه چونان مرجع و رهبر قهری شــیعیان در دوره

غیبت محسوب میشوند( .فيرحي)273-277 :1378 ،

از نوشــتههای برخی از محققان چنین برمیآید كه وجه مخالفت علمای اخباری با

اصولی ،دنیاگروی ناشی از تعامل علمای اصولی با دستگاه سیاسی صفوی میباشد .بهعنوان

مثال؛ در كتاب «دایرهالمعارف تشــیع» در تحلیل چرایی شكلگیری اخباریون 1و دالیل
تضاد آنها با اصولیون آمده است:

بــه دنبال جا افتادن نیابت فقیهان و لزوم تقلید از مجتهد واجد شــرایط و مهمتر
از آن ،احســاس نیاز شــدید به رهبری سیاسی و اجتماعی در گروه شیعیِ محکوم
زمانه و در حال تقیه ،رابطه شیعیان با مجتهدان مستقیمتر و نیرومندتر شد و این

نــوع رابطه به نوبت خود بر قدرت اجتماعی و سیاســی و اقتصادی فقیهان افزود.
بهویژه که انحصار قضاوت در فقیهان ،قرار گرفتن امور حســبه در شــمار تکالیف

فقیه و گرد آمدن خمس و سهم امام و دیگر وجوهات شرعیه نزد مجتهدان ،اقتدار
همهجانبه طبقه فقهاء را افزون ساخت و سرانجام آن را تثبیت کرد .پس از صفویه

همان نوع رابطه مردم با فقیهان با اســتناد همان مبانی و اصول نیرومند شد ...اگر
از سطح درگذریم و به ماهیت داعیه اخباری برسیم ،در واقع جز معارضه اخباریان

 .1شهيد مطهري نيز درباره علت شكلگيري اخباريون به نقل از آيتاهلل بروجردي استدالل و احتمالي
را ذكر ميكنند كه بهلحاظ تاريخي قابل اثبات نيست« :آيتاهلل بروجردي اعلياهلل مقامه در بروجرد
بودند و به قم نيامده بودند ،يك روز ســخن از همين فكر اخباريون شــد .ايشان در ضمن انتقاد از
اين فكر ،فرمودند كه پيدايش اين فكر در ميان اخباريون اثر موج فلسفه حسي بود كه در اروپا پيدا
شــد .اين را من آن وقت از ايشان شــنيدم ،بعد كه به قم آمدند و درس اصول ايشان به اين مبحث
يعني مبحث حجيت قطع رسيد ،من انتظار داشتم دوباره اين مطلب را از ايشان بشنوم ،ولي متأسفانه
چيزي نگفتند»( .مطهري ،1392 ،ج)169 :20
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با قدرت دنیایی و سیاســی بیقید و شــرط مجتهدان ،انگیزه دیگری در کار نبوده
است( .جمعي از نويسندگان)99-101 :1373 ،

قطعاً تحلیل مذكور نمیتواند صائب باشــد؛ چرا كه اوالً اندیشه اخباری ابتدا در نجف

بهوجود آمده و نفوذ یافته و ســپس وارد ایران شــده اســت و از اینرو ،شكلگیری این
اندیشه بهدلیل بازتاب فعالیتهای سیاسی دنیایی برخی از اصولیون در ایران بسیار بعید
بهنظر میرسد؛ ثانیاً بسیاری از علمای اخباری از جمله شیخ حر عاملی ،مالمحسن فیض

كاشانی ،عالمه مجلسی و ...نیز مسئولیتهای كالنی مثل منصب شیخاالسالمی در دولت
صفوی داشتهاند .بر این اساس ،علت اساسی مخالفتهای اخباریون با اصولیون را باید در

همان اختالف در بینش اجتهادی دانست.

1
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نظــر به همــکاری اصولیون و اخباریون با حکومت وقت ،میتوان گفت که دو جریان

مذکور بهلحاظ مبانی سیاسی تا اندازه زیادی مشترکاند و تفاوتها بیشتر در ناحیه تطبیق

مبنا بر شرایط عینی است .بهعبارت دیگر؛ عمده اختالفات سیاسی اصولیون و اخباریون

از باب قضیه شخصیه و نه قضیه حقیقیه بوده است.
ب) مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

عصر صفویه ،عصر بالندگی اندیشــه شیعه بر محور نفوذ فقیهان در دربار سلطنتی است

و از اینرو ،مناســبات فقه و سیاســت در این دوره بســیار پررنگ بوده است ،تا جاییكه

حتی میتوان گفت سیاست عصر صفوی بهطور قابل مالحظهای متأثر از حضور سیاسی
مرجعیت شیعه بهویژه علمای جبل عامل در آن دوره میباشد( .ميراحمدي)54 :1369 ،
بازتاب سیاســی فقه شــیعه در عصر صفوی را در سه حوزه باید جستوجو كرد :نخست،

پیامدهای سیاسی ناشی از تحوالت درونی فقه شیعه در این دوره؛ دوم ،پیامدهای سیاسی
ناشی از مواجهه فقه مذكور با غیریت تسنن؛ و سوم ،پیامدهای سیاسی ناشی از مواجهه
فقه مذكور با غیریت غرب در این زمان.

غیریت سنّی (دولت عثمانی)

واقعیت این اســت كه در اكثر مقاطع تاریخ اســام ،فقه شیعه در حوزه سیاست متأثر از
علم كالم بوده است .در عصر صفویه بهتبع رسمیت یافتن تشیع ،اختالفات كالمی میان

 .1برخی از محققان معاصر ،شکلگیری اخباریون را عکسالعمل آنها به روش اجتهادی محقق اردبیلی
مبنی بر بیتوجهی به آراء فقهای سلف دانستهاند! (عزیزی)331 :1388 ،

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

شــیعه و سنّی هم بهطور طبیعی و هم بهصورت مهندسی شده از جانب حكومت در اوج

قرار گرفت .الزامات رفتاری برخی از باورهای كالمی مســتلزم قضاوت و ارزیابی فقه بود
كــه در اكثر موارد ،مورد تأیید قرار میگرفت .بهطور خالصه ،مهمترین محورهای فقهی

كه در این زمان بهخصوص بهدلیل تقابل با اهل سنت مطرح یا پررنگ شد ،عبارتاند از:

 .1مسئله لعن خلفا :یكی از نخستین اقداماتی كه در عصر صفویه ،ابتدا از جانب حاكمان

صورت گرفت و سپس مورد تأیید بسیاری از فقیهان قرار گرفت ،مسئله لعن خلفای اهل
ســنت بود .مســئله مذكور كه در ابتدا بازتاب فردی (هرچند گسترده) داشت ،در ادامه،
در قالب برخی رفتارهای سازماندهی شده یا نهادینه شده ذیل بازتاب اجتماعی یافت.

الف) شــكلگیری گروه تبرائی توالیی :حســب آنچه در دانشنامه ایرانیكا آمده ،تبرائیان و

توالئیان ،دستههایی از صوفیان متعصب صفوی بودند كه در اوقات صلح ،تبرزین به دست،

در كوی و بازار اردبیل و تبریز و سایر شهرها به راه میافتادند و نسبت به اهلبیت(ع) اظهار
تول و نســبت به معاندان و مخالفان آنها اظهار تبرّی میكردند و با دادن شعارهای مؤثر
ّ

امیرمؤمنان را ســتایش و خلفای سهگانه را آشكارا لعن میكردند 1.مقارن ظهور صفویه،
توالئیــان ،غیر از بازارها و معابر عــام در مجالس روضهخوانی ،مجلس اعیاد و نوروز و در

مراســم كشتی گرفتن و مسابقات و تمرینهای زورخانه هم آیین توال را بهجا میآوردند.
تبرائیان در عهد شــاه اســماعیل اول و شاه طهماســب ،در اظهار لعن و سب نسبت به

مخالفان اهلبیت(ع) ،مبالغه 2و تجری بیشــتری نشــان میدادند .با آنكه شاه عباس اول و

نادرشــاه افشــار ،افراط در این اقدام را بارها منع كردند ،اما این رسم تا اواخر عهد قاجار

در ایران رایج بود و در زیارتنامههای مأثور ،در مجالس روضه ،مراســم عید فطر و آیین

تعزیه و عاشورا و مراسم عُمَ ركُشان ،غالباً شدت بیشتری مییافت .با آنكه در مواردی كه
مظنه خطر یا آشوب بود ،غالباً «تقیه» موجب خودداری از افراط در تبرّی میشد ،جریان
حوادث ،چیزی از شدت ممكن آن نكاست.

 .1رسم توال از ديرباز در بين شيعه رواج داشت و بعضي علما آن را شرط قبول اعمال ميشمردند.
از اينرو ،از مدتها قبل از قيام صفويه در اكثر بالد شيعه ،مناقبخوانان در كوي و بازار با خواندن
اشعار شامل مناقب اهلبيت(ع) ،اظهار توال ميكردند و مدايح و مناقب خاندان رسول را همهجا پخش
ميكردند .البته در آن ايام ،در مقابل آنها ،فضايلخوانان هم وجود داشتند كه در برابر مناقب آلرسول
به نشر و نقل فضايل خلفا و صحابه ميپرداختند و حتي در تعظيم شعاير اهل سنت ،يوم غار را در
برابر يوم غدير و روز قتل مصعب بنزبير را در مقابل روز عاشورا قرار ميدادند.
 .2براي اطالع از مأثورات و مباني رسم توال و تبرّی در نزد شيعه :رك :قمي ،بيتا ،ج 67 :1و ج،2
.611-612
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ب) شــكلگیری مراســم فیروزنامهخوانی :با حداكثری شــدن لعن بر خلفا ،برخی از علما

كتابهایی درباره ماجرای قتل خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ فیروز نوشتند كه دستمایه عوام
شیعه شد .بهگونهای كه آنها را طی مراسم ویژهای در اماكن عمومی قرائت میكردند و به

شادی میپرداختند .مهمترین این كتابها رساله «تحفه فیروزیه» میرزا عبداهلل اصفهانی
معروف به افندی میباشــد كه بســیار مفصل بوده و بهلحاظ محتوایی نیز فراتر از عنوان

خود بحث كرده است.

 .2پررنگ شــدن پایگاههای معنوی شــیعه :یكی از اقدامات فرهنگی مثبتی كه در عصر

ال برگرفته از مبانی و احكام فقهی صورت گرفت ،مســئله احیای مقابر امامان
صفویه كام ً

معصوم(ع) ،امامزادگان و علمای برجســته شیعه بود .بهلحاظ جامعهشناسی ،كانون مدینه

100

شــیعی ،اول« ،حرم» و در غیاب آن« ،مســجد جامع» میباشد .احیای مقابر امامزادگان و

تبدیل آن به حرم در واقع به معنی تأســیس مهمترین كانونهای اجتماعی شــیعی بود.
مهمتر اینكه احیای مذكور به همراه و از طریق زنده كردن ســنت فقهی فراموششــده

دیگری به نام «وقف» بود؛ بدینگونه كه از طریق تبلیغات و فرهنگسازی ،بهمنظور تأمین

هزینههای هر یك از حرمهای مذكور ،باغها ،چشمهها و زمینهای قابل توجهی وقف آنها
میشــد .موقوفات مذكور نه فقط بهدلیل آنكه متعلق به مهمترین مظاهر شــیعی صورت
میگرفت مایه تمایز جامعه شیعی از جامعه سنی میشد ،بلكه عالوه بر آن ،بهدلیل آنكه
پایگاه اقتصادی مستقل از حكومت برای عالمان دینی كه معموالً متولیان این موقوفات و

رؤسای اداره موقوفات بودند ایجاد میكرد ،مایه تمایز و استقالل علمای شیعه از سالطین

شیعه بهویژه در دور ه پس از صفویه میشد.

 .3پررنگ شدن آداب و رسوم شیعی :در پرتو حكومت شیعی صفوی ،روز به روز آداب و

رســوم شیعی در ایران پررنگتر و گستردهتر میشد .خوشبختانه بهدلیل حضور عالمان
شیعه در سراسر ایران آن روز ،بهرغم رشد سریع این آداب ،انحرافات و بدعتهای اندكی

در خصوص آنها را شاهد هستیم .از مهمترین آداب شیعی كه در این دوره بهطور گسترده
عملی میشد ،مسئله عزاداری محرم و جشنهای نیمه شعبان و روز غدیر بود .به میزان
تحقق و گسترد ه شدن این آداب ،مسایل فقهی ناظر به این آداب مورد استفتا قرار میگرفت.

اهمیت سیاسی همه این اتفاقات اعم از لعن خلفا ،احیای پایگاههای معنوی شیعه و

پررنگ شــدن آداب و رســوم شیعی از آنروست كه بیش از هر عاملی ،نوعی خودآگاهی
تاریخی مذهبی در تكوین و گسترش آنها مؤثر بوده است .بهعبارت دیگر؛ مواجهه فقهی
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شیعه با گفتمان تسنن در این دوره ،یك مواجهه آگاهانه بهمنظور تمایزبخشی هویتی به

ایرانیان میباشد .اساساً بهدلیل تقابل سیاسی صفویه و عثمانیها ،حتی اقدامات فرهنگیای
كه در این دوره منجر به تقویت گفتمان صفوی میشود ،الجرم حیث سیاسی پیدا میكند.

از همین روست كه بهرغم اینكه برخی از تندرویهای این دوره را عقالنیت فقهی شیعی

در دورههای بعدی از اساس نفی یا تعدیل كرده ،در آن زمان ،فضای تقابل تشیع و تسنن

بهاندازهای بوده كه كمتر فقیهی دیده میشود كه بدانها تذكر دهد.

به نظر میرسد ،جدای از مسئله رویارویی تاریخی شیعه و سنّی در این زمان ،بسیاری

از تندرویهای شــیعی نسبت به تسنن در این دوره ،عكسالعمل طبیعی عالمان مهاجر

جبــل عاملی به ایران در قبــال تندرویهای دولت ممالیك و پس از آن در منطقه جبل
عامل شیعی میباشد .واقعیت این است كه مهاجرت علمای جبل عامل به ایران بیش از

هر عاملی ،متأثر از فضای خفقان و استبداد مذهبیای است كه حاكمان سنی در منطقه
شام نسبت به تشیع آن منطقه بهوجود آورده بودند .از اینرو ،بسیار طبیعی مینماید كه
عالمان جبل عاملی در ایران بر اهل ســنت سخت گرفته و گفتمان ضد تسنن را تقویت

نماینــد .موضعگیری تند عالمان جبل عامل در قبال اهل ســنت و مخالفت نرم عالمان
ایرانی با آنها باعث شد تا در درازمدت ،زمینههای برخی دیگر از اختالفات آنها نیز فراهم

آید .بهعنوان مثال؛ بهرغم تقوای هر دو گروه از عالمان جبل عاملی و ایرانی ،در برههای
خاص ،رگههایی از عصبیت عربی و باور به تفوق عرب بر عجم در میان عالمان جبل عاملی

زنده گشت تا جاییكه شخصی مثل شیخ لطفاهلل عاملی در مقدمه رساله «ماء الحیات و

صافی الفرات فی ربع التّوهمات و دفع واهی الشبهات» خود تصریح میكند كه« :و الشکر
ال محقق
له علی أن جعلنی من علماء العربیه و لمیجعلنی من الشعوبیه» .همچنانكه متقاب ً

سبزواری نیز در وقفنامه برخی از كتابهایش ،شرط عجمی بودن را برای استفادهكننده
از آنها قید كرده كه مورد اعتراض برخی از عالمان جبل عاملی از جمله شــیخ علی نواده

شهید ثانی قرار گرفته است( .رك :جعفریان ،1379 ،ج  )1159 :3خوشبختانه رقابتهای
علمای جبل عامل و ایرانی بهدلیل تقوای هر دو گروه ،نه تنها پیامد منفیای برای جهان

تشــیع در پی نداشــت ،بلكه منجر به «نهضت ترجمه» آثار عربی به زبان فارسی شد كه

بركات علمی و دینی خاصی را برای ایرانیان به ارمغان آورد.
غیریت غربی (یهود مسیحیت)

واقعیت این است كه در عصر صفوی ،تقابل و ستیز مشترك ایران و اروپا با دولت عثمانی
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باعث شد تا وحدت سیاسی تاكتیكی یا حتی استراتژیكی صفویهای شیعه با اروپائیهای
مســیحی از عقالنیت موجهی برخوردار باشد .بیشك در فرایند وحدت سیاسی مذكور،

از جانب حاكمان صفوی رفتارهایی ســرزده كه نمیتواند مورد تأیید عقالنیت اســامی

باشــد (بهعنوان مثال؛ رك :روحاني ،)150-154 :1382 ،اما مهم این است كه عقالنیت
فقه سیاســی شیعه نظر به شــرایط تاریخی اجتماعی آن روز ایران ،اساس این وحدت را

تأیید میكند.

به دالیلی چند ،تعامل سیاسی صفویه با اروپا در آن شرایط هم به نفع ایران و هم به

نفع تشــیع بود :اوالً برخالف عهد قاجار ،موقعیت سیاسی اقتصادی ایران در عهد صفویه
بهجز دهههای آخر آن ،بهگونهای بود كه نه تنها در شرایط پایینتری نسبت به اروپا نبود،
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بلكه در برخی مقاطع بهتر از آن بود .در چنین شرایطی تعامل ایران اروپا میتوانست بر
پایه دوگانه برد برد (تحفظ بر مصالح و منافع دو طرف) باشد و نباید نگاههای پسینی به

اروپا كه بیشتر تداعیكننده روابط استعماری است ،در تحلیل رابطه ایران عصر صفوی و
اروپا تأثیر بگذارد؛ ثانیاً ایران نوپا بدون متحد شدن با یك قدرت توانمند هرگز نمیتوانست
استقالل سیاسی مذهبی خود را در برابر امپراطوری عثمانی تضمین كند و از اینرو ،ناگزیر

بود حتی به قیمت برخی باجهای غیرمنطقی به اروپا ،بهطور موقت و تا زمان تثبیت نسبی
قدرت سیاسی مذهبی و استقالل خود همچنان متحد اروپا باقی بماند.

نكته قابل توجه در این خصوص این اســت كه ب هرغم تعامل حداكثری دربار ایران با

ال
مســیحیان اروپایی ،فتاوای فقهی عالمان دینی درباره مسیحیان و بهویژه یهودیان كام ً
در محدوده احكام فقهی كفار ذمی بود .هرچند به دالیلی این فتاوا در آن ایام بهویژه در

خصوص مسیحیان پیاده نمیشد ،همچنانكه در زمان ما نیز بهرغم وجود فتاوای شرعی

علیه اهل ذمه 1،به دالیل (مصالح) برونشــرعی اجــرا و تحقق آنها بهطور موقت تعطیل
شــده است .بهعبارت دیگر؛ روابط حسنه میان ایران و اروپا بهگونهای بود كه بسیاری از

این احكام مثل تحفظ بر امنیت جامعه اســامی ،فقدان جاسوسی در جامعه اسالمی و...
از جانب مسیحیان رعایت میشد .بلكه دقیقتر آن است كه ضعف اجرای فتاوای مذكور

در حق مسیحیان ،از طریق حداكثری كردن آنها در حق یهودیها جبران میگشت.

 .1برخي از اين فتاوا عبارتاند از :پرداخت جزيه به حاكم اسالمي؛ عدم ارتكاب عمل منافي با امنيت
جامعه اســامي؛ عدم تظاهر به منكرات در جامعه اسالمي؛ پذيرش احكام اسالمي در ظاهر جامعه؛
عدم اذيت مســلمانان از طريق زنا ،لواط ،دزدي اموال ،جاسوســي و...؛ نداشتن كليسا و ناقوس و...
(امام خميني 1390 ،هـ .ق :كتاب حدود ،گفتار در شرايط ذمه)
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از طرف دیگر ،مسیحیان عهد صفویه خود سه گروه بودند :نخستین گروه ،ارامنه بودند

که به دالیلی در اصفهان ســکونت داده شــده بود و به دالیل قومی سیاسی عالقهمند به
ترویج مذهبشــان نبودند (در اينباره نک :الکهارت)319 :1383 ،؛ گروه دوم مسیحیان
گرجی بودند که بهعنوان گروگان و اسیر در دربار صفوی حضور داشتند و بهدلیل مغلوبیت

در برابر صفویان و نیز بهدلیل فرهنگ بسیار ضعیف دینی خود توان شرکت در مباحثات
مذهبی را نداشتند؛ گروه سوم اروپائیانی بودند که به دالیل تجاری ,سیاسی ,نظامی و یا

جهانگردی عازم ایران میشــدند( .رك :جعفريان ،1379 ،ج  )965 :3اجرایی نشدن یا
ضعیف اجرا شدن احكام ذمه در خصوص گروه سوم از مسیحیان بود نه دو گروه نخست.
هرچند وجود احكام ذمه درباره اهل كتاب و حتی اجرایی كردن آن احكام ،در تاریخ

اسالم بیسابقه نبوده و از این حیث ،فقه شیعه در عهد صفوی مواجهه جدیدی را تجربه

ننموده اســت ،اما اینكه نحوه تعامل با اهل كتاب ،موضوع سیاست خارجی كشوری شود
كه عالمان شــیعه در آن نظارت فائقه دارند ،تجربه جدیدی است كه فقه شیعه در دولت
صفوی با آن مواجهه پیدا كرده اســت .واقعیت این اســت كه در گذشته اسالمی هیچگاه

موضوع تعامل با اهل كتاب در حدّ برنامههای استراتژیك سیاست خارجی دولت اسالمی
مطرح نبوده و اگر هم نظری در خصوص تعامل با اهل كتاب مطرح میشــده ،اوالً بیشتر

ناظــر به اهل كتاب درون جامعه اســامی بوده؛ ثانیاً اگر هــم ناظر به اهل كتاب بیرون
از جامعه اســامی مثل ســیاحان ،دیپلماتها و ...بوده ،بهعنوان مسئله محوری سیاست

خارجی مطرح نبوده؛ ثالثاً اگر هم بهعنوان مســئله محــوری مطرح بوده ،تصمیمگیری
درباره آنها با فقیهان شــیعه نبوده است .با مالحظه همه این موارد ،نحوه تعامل دولت و
ملت با مسیحیان اروپایی در این دوره جدای از اینكه از حساسیت ویژهای برخوردار بوده،

تجربهای تازه برای فقه سیاسی حاصل كرده است.

هرچند در ابتدای ارتباط با مســیحیان اروپایی ،حاكمان صفوی به ظاهر بیش از حدّ

معمول به مسیحیان روی خوش نشان دادهاند تا جاییكه حتی برخی از مسیحیان گمان
میكردهاند كه آنها متمایل به مســیحیت شدهاند ،اما واقعیت این است كه اوالً رفتار آنها

صرفاً سیاسی و بهدلیل تثبیت موقعیت خود در برابر عثمانیها و نیز بهدلیل همراه كردن
اروپاییهــا در مخالفت با عثمانیها بوده اســت و بهترین مؤید بــر این ادعا نیز مجازات
شدیدی است که نسبت به ایرانیانی كه مسیحی میشدند ،اعمال میکردند (رك :فلسفي،

 ،1371ج  )964-965 :3و ثانیاً تاریخ سیاســی صفویه نشــان میدهد كه هر چه زمان
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به جلو آمده ،شــدت موضعگیری شاهان صفوی نسبت به مسیحیها و حتی تالشهای
فرهنگی حكومتی آنها برای مسلمان كردنشان افزایش یافته است و بهترین مؤید بر این
ادعا نیز نامهنگاریهای میان پاپ اینوســان دوازدهم و شاه سلطان حسین صفوی درباره

وضعیت مســیحیان ایرانی میباشد( .براي اطالع تفصيلي از اين نامهها و پاسخهايشان،
رك :نوايي)100-103 :1363 ،

با نگاهی به موقعیت عالمان و بهویژه فقیهان شیعه در دربار صفوی نیز میتوان حدس

زد كه هرچه زمان به جلو آمده ،نگاه شاهان صفوی به مسیحیت از منظر صرف سیاست

عرفی به نفع سیاست فقهی تغییر یافته است .به هر حال ،فقهای شیعه عالیترین مشاوران
شــاهان صفوی بودهاند و طبیعی اســت كه آنها اجازه تصرف مسیحی در جامعه اسالمی
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بهویژه در عهدی كه به اندازه كافی برای جلوگیری از این عمل ،قدرت دارند ،ندهند.

مهمترین مواجهه فقیهان شــیعه با مسیحیان عهد صفوی ،فعال كردن كالم سیاسی

اسالمی علیه كالم سیاسی مسیحی است .با نگاهی اجمالی به مكتوباتی كه در این دوره

از جانب كشــیشهای مسیحی بیشتر علیه معتقدات و كمتر علیه احكام اسالمی نوشته

شــده و نیز پاسخهایی كه بهطور تفصیلی و بهموقع توسط عالمان شیعه به این مكتوبات

داده شــده ،سنگینی مواجهه مذكور بهوضوح احســاس میشود .بهنظر میرسد ،از نیمه

صفویــه به بعد ،نوعی خودآگاهی دینی ویژهای در میان عالمان شــیعه بهمنظور تصرف
اسالمی در اندیشههای مسیحی صورت گرفته است و تالشهای بیوقفه آنها در پاسخ به

شبهات مسیحی و برپایی مناظرات كالمی فقهیشان در نقد مسیحیت در كاخ صفوی و
در محضر شاهان ،بهخوبی گواه بر این ادعاست .طرفه اینكه در نتیجه این تالشها ،برخی
از كشیشان مسیحی خود به آیین اسالم گرویدند و كتابها در نقد مسیحیت نگاشتند.

1

هویت دینی (تحول درونی فقه)

مهمترین نتایج سیاســی عصر صفوی ناشــی از تحوالت درونی فقه شــیعه در این دوره

میباشد .واقعیت این است كه در این دوره برای نخستین بار پس از غیبت امام زمان

(عج)

به فقیهان نه فقط اجازه دخالت مســتقیم در امر سیاست داده شد ،بلكه گامهای نخست

طراحی یك نظام سیاسی نیز بدانها واگذار شده بود .با این همه در حالیكه در این دوره،
 .1براي اطالع تفصيلي از موضعگيري كالمي فقهي عالمان شــيعه در برابر مســيحيان عهد صفوي؛
رك :رهدار 242-251 :1390 ،و جعفریان ،1379 ،ج .965-1042 :3
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فقها به تصدی اموری از قبیل قضاوت ،اقامه حدود ،نماز جمعه ،تصدی امور حســبیه و...
مشــغول بودند ،آنها به دالیلی ،كمتر به نهاد دولت و لوازم و احكام آن پرداختند .بهطور

خالصه ،مهمترین محورها و مباحث تعامل فقه و سیاست در این دوره كه ناشی از تحوالت

درونی فقه شیعه میباشد ،عبارتاند از:

 .1عهد صفویه نخستین دوره پس از آغاز غیبت امام زمان(عج) است كه در آن دغدغه

اصلی شــیعیان ،حفظ جانشان نبوده اســت .بهعبارت دیگر؛ در عهد مذكور ،برای اولین

بار اســت كه شیعه نســبت به همه معتقدات خود آزادانه عمل میكند و نیازی به تقیه

نمیبیند .آزادی عمل سیاســی زمینه بســیار مناسبی را برای اندیشهورزی سیاسی مهیا
كرد و از همینروســت كه در آغاز صفویه ،محقق كركی تئوری سیاســی والیت فقیه 1را
مطرح میكند كه حسب آن ،در عصر غیبت اداره امور جامعه اسالمی به فقیه و نه سلطان

واگذار میشود .بهترین شرایط برای عملی كردن این تئوری ،عهد شاه طهماسب صفوی
بود كه وی بهطور رسمی از محقق كركی اداره امور جامعه را مطالبه میكند ،اما از آنجا

كه علمای شیعه تجربه عینی مدیریت سیاسی جامعه در مقیاس كالن را نداشتند ـ امری
كه با تأخیری چند سدهای نخستین بار توسط حضرت امام(ره) محقق شد ـ محقق كركی
از پذیرش عملی این مســئولیت شــانه خالی كرد ،هر چند تئوری خود را بهلحاظ نظری

چنان دقیق مطرح كرد كه بسیاری از فقیهان و حتی سالطین صفوی بدان معتقد شدند.
توجه به این نكته نیز مهم اســت كه بدانیم ،كارویژه فقیه سیاسی شیعه در سراسر دوره

حاشیهنشینی مرجعیت (از آغاز غیبت امام زمان تا ظهور صفویه) ،تولید «گزاره سیاسی»
بوده و با ظهور محقق كركی در عصر صفوی ،كارویژه تولید «تئوری سیاسی» پیدا كرد.

2

 .2با ســرباززدن محقق كركی از پذیرش عملی اداره جامعه ایران ،گفتمان غالب در

حوزه عمل سیاسی ،گفتمان قدرت موازی «حكومت شاه شیعه والیت فقیه عادل» گشت.

3

براساس این گفتمان ،نوعی تفكیك میان قدرت عرفی با محوریت سلطان و قدرت شرعی

با محوریت علما صورت میگیرد .چنین تفكیكی هرچند مناسب با الگوی نظری مطلوب
 .1براي اطالع از زمينههاي علمي ،اجتماعي و تاريخي طرح اين نظريه؛ رك :جمعی از نویسندگان،
.306 :1373
 .2گزاره سياسي تركيب وي ژهاي از مفاهيم سياسي است كه در پاسخ به «مسئلهاي سياسي» مثل تعامل
با دستگاه جور توليد ميشود و تئوري سياسي تركيب ويژهاي از گزارههاي سياسي است كه در پاسخ
به «موضوعي سياسي» مثل نظامسازي سياسي بر پايه واليت فقيهان ،توليد ميشود.
 .3در مورد اين گفتمان؛ رك :كديور.99-176 :1379 ،

105

راهبرد فرهنگ /شماره سی و ششم /زمستان 1395

شیعی نمیباشد ،اما واقعیت این است كه در آن زمان قطعاً نخستین گام برای گذار عالمان
دین از حاشیه به هسته قدرت سیاسی ،پذیرش چنین نظریهای بوده است كه براساس آن،

بخشــی از قلمرو پیشین حاكمان از سیطره آنها خارج و در اختیار فقیهان قرار میگیرد.

بهعبارت دیگر؛ تصرف فقهی شــیعه در نظام سلطانی نمیتوانسته به یكباره و بهصورت
تا ّم و تمام صورت گرفته باشد .بهنظر میرسد ،بهترین روش برای تصرف فقه سیاسی در

نظام سلطانی همان اقدام فقیهان عصر صفوی بوده كه ضمن تحفظ نظری حاكمیت فقه
بر تمامی شــئون فردی اجتماعی ،عرفی شرعی و مادی معنوی ،در مقام عمل ،حاكمیت
سلطان بر امور عرفی و مادی پذیرفته میشد.

 .3هرچند جامعه شــیعی در عصر صفوی از تقیه خارج شــد ،اما فقه شــیعه بهنظر
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میرسد حداقل در برخی از سطوح خودش گرفتار تقیه است؛ چرا كه نظام سیاسی عصر

صفوی با همه فرصتی كه برای نظارت فائقه فقیهان ایجاد كرد ،از آنجا كه «شــاهمحور»

بود نه فقیهمحور ،در نهایت ،حداقل در حوزه نظارت و كنترل بر خود حاكم ،فقه گرفتار
محدودیتها و تقیه بود .بهعبارت دیگر؛ فقه شیعه در عهد صفوی از آن حیث كه مربوط

به جامعه و مردم (رعایا) میشــد ،آزاد و از آن حیث كه مربوط به حاكم جامعه اســامی

میشــد ،ناگزیر باید مالحظاتی را رعایت میكرد .این بدینمعنی است كه هرچند تعامل
فقیهان و ســاطین صفوی خوب و حتی حداكثری بوده ،اما نظام سیاســی عصر صفوی

ال برآمده از اندیشــه فقه سیاسی شــیعه نبوده است و آنچه به تعامل مذكور اهمیت
كام ً
میدهد نه هماهنگی كامل نظام و اندیشــه سیاسی شیعه ،بلكه ظرفیتسازیهایی است
كه در این نخســتین مراحل تعامل ،برای نیل بــه آن هماهنگی كامل صورت میگیرد.

از این نكته نیز نباید غافل بود كه طوالنی بودن حاشیهنشــینی تاریخی شــیعه تا قبل از

روی كار آمدن صفوی ه باعث شــده بود تا تعــداد قابل مالحظهای از طرحها و برنامههای

اندیشــمندان شیعه كه در مقایسه با اصالح شــخص حاكم (بهرغم اهمیتی كه دارد) از
اولویت بیشــتری برخوردار بودند ،قابلیت اجرایی پیدا نكند .در حقیقت ،فرصت مناسبی

كه دولت صفوی در اختیار عالمان شــیعه میگذاشــت ،بیشتر باید مصروف آن طرحها و
برنامهها میگشت تا اصالح شخص شاه .خوشبختانه خودآگاهی مذهبی تاریخی عالمان

شــیعه در آن دوره باعث شد تا آنها به بهانه وجود برخی ناهماهنگیها میان خود و شاه،

از اولویتهای مذكور غفلت نكنند.

 .4غلبــه تئــوری محقق كركی مبنی بر حق اولی و ذاتی فقیه برای اداره امور جامعه

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

در میان بسیاری از عالمان عصر صفوی باعث شد تا بسیاری از آنها وارد حكومت شده و
مسئولیتهای دینی مختلفی را در مناصب مختلفی از جمله شیخاالسالم ،صدر ،مالباشی

و ...بپذیرنــد .هرچند عمده فعالیتهــای این فقیهان در این مناصب ،برپایی نماز جمعه،
اقامه حدود شــرعی ،سرپرســتی امور وقفی و بهطور كلی امور حسبیه بود ،اما از آنجا كه

همه این امور از پایگاه كاخ و نه مسجد و حوزه علمیه صورت میگرفت ،باعث شد تا اوالً

جمع قابل توجهی از علما و فضالی روحانی از نزدیك و بهطور مستمر با منطق كاخ كه
عالیترین و بلكه تنهاترین جایگاه سیاســتورزی اجتماعی در آن زمان بود آشــنا شوند؛
امری كه عالوه بر اینكه تجربهای فرید و منحصر بهفرد تا آن زمان برای روحانیت شــیعه

بهشــمار میرفت ،1بهنوعی ورزیدگی سیاسی گســترده در میان روحانیت میانجامید؛ و
ثانیاً مسائل فقه سیاسی شیعه بیش از گذشته عینی و انضمامی میشد .متأسفانه بهدلیل

دور بودن فقیهان شیعه از هسته قدرت سیاسی ،در قرون متمادی قبل از صفویه ،اگر نه
حداكثر ،حداقل برخی از مسایل فقه شیعه ،صرفاً انتزاعی و به دور از مسائل عینی طرح
شــده و بسط مییافت .حضور عالمان شیعه در دربار صفوی باعث میشد تا این پرسش

كه «چگونه میتوان میان واقعیتهای موجود و اندیشههای غالب شیعی هماهنگی ایجاد

نمود» ،و یا این پرسش كه «چگونه میتوان با سلطنت مطلقه افراد شیعه غیرمعصوم كه از

نظر اندیشههای شیعی ،غیرمشروع محسوب میشود ،همكاری نمود» ،پررنگ شود .پاسخ

به این مسئلهها بهویژه زمانی اهمیت بیشتری مییافت كه خدمات شاهان شیعه صفوی
به تشــیع روزافزون میشــد و غیرشرعی دانستن آن و یا عدم همكاری با آنها حداقل در

افكار عمومی هزینهبر بود.

 .5یكی از خجســتهترین اتفاقات دوره صفوی ،شكلگیری حوزه علمیه اصفهان بود

كه نه فقط باعث هجرت بســیاری از عالمان دیگر مناطق اســامی به ایران شــد ،بلكه

باعث تربیت كمیت قابل مالحظهای از طالب ،فضال و علمای شــیعه در این مركز علمی
ت مذكور از آنروست كه بدانیم برای مدیریت پیچیدگیهای سیاسی
شــد .اهمیت كمی 
تمدنــی ،ظهور یك نوع اندیشــه ،یا یك طبقه از عالمان كفایــت نمیكند .واقعیت این

اســت كه بخش قابل مالحظهای از توفیقات حوزه علمیه اصفهان در عصر صفوی معلول
 .1پيش از عهد صفوي ،عمده دخالتها و نظارتهاي شرعي بر امور سياسي از طريق تعامل حسنه
ميان علما و دســتگاه سياســي و با تكيه بر پايگاه مسجد و حوزه علميه بوده است .بهعبارت ديگر؛
در عهد صفويه ،عالمان شــيعه براي اولين بار ،مديريت جامعه از پايگاه كاخ و براساس فقه شيعه را
تجربه ميكنند.
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ظرفیتهای مختلف و گاه متضادی اســت كه شــاخههای مختلف معارف اسالمی اعم از
فقه ،كالم ،حدیث ،عرفان ،فلســفه و تفســیر ایجاد میكردند .طرفه اینكه در بستر رشد

كمّ ی طالب حوزه علمیه اصفهان ،نه فقط ،امكانهای رشــد كیفی نیز حداكثری میشد،
بلكه در هر یك از شــاخههای علمی ذكر شده ،گرایشهای مختلفی بهوجود میآمد كه

هركدام از كارویژههای متفاوتی با دیگر گرایشها برخوردار بود .بهعبارت دیگر؛ كمیت و

كیفیت باالی طالب حوزه علمیه اصفهان باعث میشــد تا در حوزههای مختلف سیاسی
اعم از سیاست خارجی (بهویژه مسئله مسیحیت) و داخلی تعداد مطلوبی از طالب ،فضال
و علما وجود داشته باشند .اهمیت این مسئله بهلحاظ سیاسی نیز زمانی روشن میشود

كه بدانیم در بسیاری از مقاطع تاریخ تشیع ،بهرغم وجود افكار و طرحهای قابل مالحظه
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برای مدیریت جامعه اســامی در حوزههای مختلف ،بهدلیل فقدان نیروی انسانی (عالم

دینی) كافی ،افكار و طرحهای مذكور قابلیت اجرا پیدا نكردهاند.

 .6وجود گرایشهای فكری زیاد در حوزه علمیه اصفهان عصر صفوی باعث میشد تا

نوعی رقابت علمی برای پاســخ به مسائل زمانه میان آنها برقرار شود .هرچند رقابتهای
مذكور گاه به تكفیر 1و ر ّد یك گرایش توســط گرایش دیگر و برعكس میانجامیده ،اما

نشــاط ناشی از این رقابت به اندازهای بوده كه در كالن قضیه ،نتیجهای بس بزرگ برای
عالم تشیع حاصل آورده است .اساساً رقابتهای علمی مذكور منجر به نوعی تكثر قاعدهمند

در حوزه علمیه اصفهان شــد كه بســیار میمون بود .بهعنوان مثال؛ در نتیجه این تكثر،
برخی از گرایشها ضد فلســفه و برخی دیگر موافق با آن ،برخی گرایشها ضد عرفان و

برخی دیگر موافق آن ،برخی گرایشها ضد اخباریگری و برخی دیگر موافق آن ،برخی

گرایشهــا ضد حكومت و برخی دیگر موافق آن و ...شــدند .حداقل نتیجهای كه از این
تكثر حاصل شد ،باال رفتن حلم و ظرفیت عالمان شیعه نسبت به دیدگاههای مخالف بود.
توجه به این نكته نیز مهم است كه از آنجا كه بیشتر رقابتها و تكثرات مذكور در دایره

تقوا صورت میگرفت ،هرگز به ضرر تشــیع تمام نشد .بهعنوان مثال؛ یكی از رقابتهای

علمی عصر صفوی ،رقابت میان عالمان عرب (جبل عاملیهای عربزبان) و عالمان ایرانی
ي عالمان اسالمي نسبت به
 .1در بسياري از تكفيرهايي كه در تاريخ حوزههاي علميه از جانب برخ 
برخي ديگر صورت گرفته ،تكفير بهمعني لغوي (پوشــاننده حق) و عرفي (متظاهر به اسالم نبودن)
و نه بهمعني فقهي اراده شــده اســت .تكفير مسلمانزاده بهمعني فقهي آن يعني انتساب حكم ارتداد
فطري بدان دادن كه در صورت اثبات آن بهدليل اينكه توبه مرتد فطري نيز نميتواند از كشت ه شدنش
جلوگيري كند بايد شخص كافر كشته گردد.

مناسبات فقه و سیاست در مكتب اصفهان

(فارسزبان) بود كه در نتیجه آن ،نوعی نهضت ترجمه آثار علمی شیعه از عربی به فارسی

توســط عالمان ایرانی صورت گرفت .واضح است كه در نتیجه نهضت مذكور ،بسیاری از
طالب و فضالی حوزه علمیه و حتی بسیاری از رجال سیاسی اقتصادی (بهدلیل حمایت

مالیشان از ترجمههای مذكور) نشاط علمی پیدا كردند.

 .7هر یك از دو رویكرد اخباری و اصولی از ظرفیتهای ویژهای برای تعامل با دستگاه

سیاســی برخوردار بودند .بهعنوان مثال؛ از سویی ،برای اخباریون كه به ظاه ِر بسیاری از
روایات گذشــته اعتبار قائل بودند ،روایات زیادی كه در فضای تقیه جعل شــده بودند و
همكاری با دستگاه خالفت را تجویز میكردند و نیز برخی روایات جعلی كه آنها نیز ناظر

به تعامل با دستگاه سیاسی بودند ،ظرفیتسازی سیاسی میكردند و از سوی دیگر ،برای

اصولیــون ،مباحث عقلی زیادی كه بهویــژه در باب تعادل و تراجیح اخبار صورت گرفته
بــود و به مجتهد اجازه نوعی «تصرف» در نتایج برخی از اخبار ضعیف و یا نوعی «تعلیق»
در اجرایی كردن برخی از اخبار صحیح در شــرایط ویژه میداد ،ظرفیتســازی سیاسی

میكرد .با این همه ،در مجموع ظرفیتهای جریان اصولی برای تعامل متصرفانه با دستگاه

سیاسی بسی بیشتر از ظرفیتهای جریان اخباری برای این منظور بود؛ چرا كه اخباریون

در بهترین شرایط به «تجویز كلی» تعامل با دستگاه سیاسی میرسیدند ،این در حالی است
كه اصولیون عالوه بر تجویز كلی ،بهدلیل بهرهبرداری از عقل در جزئیات نحوه تعامل ،برای

دستگاه سیاسی میتوانستند «راهبردسازی» كنند .عالوه بر این ،تعامل اخباریون با دستگاه

سیاسی حداكثر میتوانست در ذیل عنوان «جواز شرعی» صورت بگیرد .این در حالی است
كه تعامل اصولیون عالوه بر آن ،در شــرایط خاصی میتوانســت در ذیل عنوان «وجوب

شــرعی» قرار گیرد .بر این اســاس ،تعامل اخباریون و دستگاه سیاسی همواره به صورت
حداقلی و تعامل اصولیون با آن ،حداقل در برخی از موارد میتوانست «حداكثری» باشد.

ج) جمعبندی و نتیجهگیری

ل عاملی آغاز شده بود ،در ادامه شاهد
مكتب اصفهان كه با اندیشههای فقهی عالمان جب 
ظهور اندیشههای فقهی ایرانیانی شد كه در برخی از جهات و حتی مبانی ،متفاوت با آن

بود .البته اندیشه فقهی مكتب اصفهان هرگز محصور به مرزهای جغرافیایی نشد و از این

حیــث نمیتوان گرایشهای فقهی این عصر را بر محــور جغرافیا و دوگانه لبنانی ایرانی
ارزیابی كرد .واقعیت این است كه امتزاج فكری عالمان جبل عاملی و ایرانی چنان است
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كــه در هر دو گرایش مهم اصولی و اخباری مكتب اصفهان ،چهرههای شــاخصی هم از
لبنان و هم از ایران وجود دارند.

برخــی از مخالفتهای فكری میان عالمان لبنانی و ایرانی از جمله گرایش بیشــتر

عالمان ایرانی به فلســفه و گرایش بیشــتر عالمان لبنانی به فقه بهدلیل وجود تقوایی كه

در هر گروه وجود داشــت ،نهتنها به ضرر تشیع ختم نشد ،بلكه باعث رونق استداللهای

هر دو طرف و نهایتاً رونق حوزه علمیه اصفهان گشت.

مكتب اصفهان از این امتیاز برخوردار است كه فقه سیاسی آن همواره فرصت اجرایی

كردن تئوریها و طرحهای خود را از طریق بستر سیاسی حكومت داشته است .وضعیت
مذكور باعث میشد تا فقه شیعه در این دوران از باورهای انتزاعی فاصله گرفته و بیشتر در
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درون ساحتهای انضمامی بالندگی خود را رقم زند .بهعبارت دیگر؛ درگیر بودن حداكثری

فقیهان مكتب اصفهان با مســائل عینی جامعه باعث میشــد تا آندسته از مسائل فقهی
كه نظر به شــرایط تاریخی آن زمان ،تنها ارزش علمی داشته و فاقد ارزش عملی بودند،

بهطور واضحی در حاشیه قرار گیرند.

وابســتگی فكری حاكمان سیاســی عصر صفوی به اندیشه فقهی چنان زیاد و رو به

تزاید بود كه در سراســر تاریخ صفوی بســیاری از فقیهان آن دوره تحت تأثیر مطالبات

حداكثری حكومت از آنها خود به خود به مســائل اجتماعی سیاســی كشیده میشدند.

وضعیت مذكور باعث میشــد تا نشاط سیاسی مكتب اصفهان چنان قابل مالحظه باشد
كه حتی تا مدتها پس از سقوط صفویه نیز بهعنوان یكی از عوامل انگیزشی مهم عالمان

دینی برای حضور در بستر سیاسی عمل كند.

بهطور خالصه میتوان گفت كه فقه تشیع در عهد صفوی از چنان نشاطی برخوردار

بود كه بسیاری از بسترهای سیاسی عهد قاجار با ارجاع به تراث فقهی عصر صفوی قابل
مدیریت و حتی تكامل بود .بهعبارت دیگر؛ تجربه موفق فقه در ســاحت سیاســت عصر
صفوی باعث میشــد تا فقیهان دوره قاجار در برابر نامالیمات و بیمهریهای سیاســی،

بهراحتی دست از حضور سیاسی نكشند.
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