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چکيده
در مقطعي از تاريخ شيعه (قرن دهم و يازدهم قمری) ،گروهي ظهور کردند که انديشههای
خاصّي را اشاعه داده و در حوزة فقه و عقايد ،چالشهايي ايجاد کردند که به سبب آن به
«اخباريان» موسوم شدند .اخباريان ،انديشههای خود را ريشهداردراصول اصيل اسالم ،اعالم
ميکنند و عالمان کهن شيعه را هم سو با خود ميدانند و مخالفان هر انديشهای جزعقايد خويش
را مردود ميشمارند .اين پژوهش بر آن است که جريان پيدايش ،سير تطور و تداوم اخباريان و
انديشة اخباریگری را با روش توصيفي  -تحليلي و با استفاده از آثار خود اخباريان به دست
آورد.
انديشة اخباریگری از زمان پيدايش تا زمان معاصر ،شش دورة :پيدايش ،إحياء به همراه
افراط ،اعتدال ،افراط مجدّد ،افول و شکلگيری اخباریگری نوين را به خود ديده است .اخباری-
گری به معنای گرايش هرچه بيشترِ به اخبار ،در عصرغيبت ،در زمان شيخ صدوق (م183 .ق)
شکل گرفت؛ ولي با اصطالح مشخّص امروزی آن ،از قرن  33هجری و با ظهور محمد امين
استرآبادی (م3311 .ق) احياء شد و پس از فراز و نشيبهايي در زمان وحيد بهبهاني (م3031 .ق)
رو به افول نهاد؛ ولي با وجود افول ،هنوز روحيّة اخباریگری کم و بيش ،زنده است و حتّي در
برخي از اصوليان نيز به چشم ميخورد .اين مکتب ،پس از افول ،در قالب ها و شکل های ديگری
نمود يافت و رسوباتي از خود برجای نهاد و اخباریگری نويني را شکل داد .احتياطگرايي ،احيای
برخي مباحث کالمي برخاسته از نگاه محدود و تنشزا و رواج کتابهايي چون طبّ القرآن ،از
جمله نشانهها و ويژگيهای اين «نواخباریگری»است .در اين ميان ،عواملي مانند حضور غالب
و يا مطرح اخباريان در حوزههای علميّه ،تأليف کتب مرجع و منبع ،تنوّع آثار در قلمروهای
گوناگون دانش اسالمي ،همخواني تفکّراخباری با مذاق عاميانة مذهبي ،درتداوم آشکار و پنهان
اخباریگری اثرگذار بودهاند.
واژگان کليدی :اخباریگری ،اخباريان ،تاريخ ،محمّدامين استرآبادی.
 -1دانشیار دانشگاه تهرانghfaez@ut.ac.ir /
 -2دانش آموختة دکتری دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه مازندران (نویسندة مسئول) sharifi@umz.ac.ir m. /
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طرح مسأله
مکتب اخباری به عنوان گرایشی از دانش شیعی در حوزههای حدیث ،فقه ،اخالق و تفسیر
یکی از جریانهای فعاّل و تأثیرگذار در دانش و فرهنگ تشیّع بوده است .این مکتب به اندیشههای
ویژهای گرایش داشته و به التزام و تعصّب شدید نسبت به ظاهر همۀ اخبار و روایات ،معروف بوده
و به همین جهت ،پیروان آن به «اخباریان» موسوم شدهاند.
بحث اخباری در چهار قرن اخیر در بستر مباحث فقهی و اجتهاد و تقلید و نه اصول عقاید،
جاری بوده است؛ به این معنی« ،عالم اخباری به کسی اطالق میگردید که تمایلی به اصول ک ّلی
عقلی و شرعی در استنباطات فقهی نداشت و صرفاً ،بر اساس نصوص احادیث عمل میکرد»
(جعفریان ،3111 ،ص.)31
اخباریان که طیف های گوناگونی را شامل میشوند ،اندیشههای خود را ریشهدار در اصول
اصیل اسالم ،اعالم می کنند و عالمان کهن شیعه را هم سوی با خود میدانند و مخالفان هر
اندیشهای جز عقاید خویش را مردود میشمارند .این گروه ،در قرنهای ده و یازده هجری ،ظهور
کردند و افراط و تفریطهایی را به همراه آوردند و در نهایت ،شعلههای آتشین اخباریگری ،فروکش
کرد؛ ولی هنوز همچون آتش زیر خاکستر ،حضور و حرارت خود را حفظ کرده است.
سؤاالتی که نگارندگان در این پژوهش در صدد پاسخ به آن ها هستند عبارتاند از :اینکه اوّالً،
پیدایش و پیشینۀ اخباریان به چه زمانی برمیگردد؟ ثانی ًا ،اندیشۀ اخباریان از آغاز تا کنون ،چه
مسیری را طی کرده است؟ و ثالثاً ،عوامل تداوم و نفوذ این اندیشه در زمان حاضر کداماند؟
هدف این پژوهش آن است که دینپژوهان را با سیر تحوّل اخباریان و اندیشۀ اخباریگری،
آشنا کند .هواداران جدید این گرایش ،اخیراً ،در سطحی از عالمان دینی در نجف ،قم ،تهران،
خوزستان و سایر شهرها در حال تقویت همان اندیشهها هستند .از اینرو ،دستیابی به این سیر
تطوّر در شناخت هرچه بیشتر این جریان فکری و هوشمندی نسبت به پدیدۀ نواخباریگری ،الزم
و ضروری است.
میتوان گفت اوّلین کتابی که آغازگر طرح اندیشۀ اخباریان بود ،کتاب «الفوائد المدنیّة» تألیف
محمد امین استرآبادی(م3011 .ق) است .پس از آن زمان ،عالمان اخباری کتابهای زیادی در
تأیید اندیشه و مبانی فکری خود تألیف و عرضه کردند .این روند با افول مکتب اخباری پایان
نیافت و در دهههای اخیر نیز نه تنها عالمان شیعی ،بلکه مستشرقان نیز به مطالعه ،نقد و بررسی
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مبانی و اندیشههای اخباریان پرداختهاند .مهمترین آثار نوشته شده دربارۀ اخباریان و دیدگاههای
این گروه را در سه حیطۀ کتاب ،مقاالت داخلی و آثار مستشرقان ،میتوان ذکر کرد:
 -3-3کتاب
کتابهایی که در زمینۀ اخباریان و اندیشههای آنان نگارش یافته است عبارتاند از:

«االصولیون واالخباریون فرقة واحدة» :تألیف فرج العمران (نك .آل عمران)3131 ،؛ «االخباریّة؛
اصولها و تطوّرها» :نوشتۀ سید محمد بحرالعلوم ،از علمای معاصر عراق (نك .بحرالعلوم)3132 ،؛
«تطوّر حرکة االجتهاد عند الشیعة االمامیة» :نوشتۀ عدنان فرحان آل قاسم (نك .آل قاسم)3121 ،؛
«مﺼادر االﺳتنباط عند االصولیّیﻦ و االخباریّیﻦ» :از محمد عبدالحسن محسن الﻐراوی (نك .غراوی،

)3131؛ «اخباری و اصولی چه میگویند؟» :تألیف محمد رضا نکونام (نك .نکونام)3111 ،؛ «رابطه
ی اجتهاد و اخباریگری» :به قلم محسن جهانگیری (نك .جهانگیری)3111 ،؛ «جایگاه ﺳیاﺳی
عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی» :تألیف سید محسن آل سیدغفور (نك .آل سیدغفور،
 )3111و «اخباریگری ،تاریخ و عقاید» :به قلم ابراهیم بهشتی (نك .مشخصات چاپی سه کتاب
اخیر در پینوشت شمارۀ .)3
 -0-3مقاالت داخلي

مقاالتی که به نقد و بررسی دیدگاه اخباریان پرداختهاند عبارتاند از« :تشریح و نقد مسلک
اخباری» (نك .عابدی )3113 ،؛ «آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان» (نك .جهانگیری،

)3113؛ «امتداد اخباریگری» (نك .صالحی)3111 ،؛ «نواخباریگری؛ توهّم یا واقعیّت؟»
(نك .الویری.)3111 ،
 -1-3آثار مستشرقان
درحوالی نیمۀ دوم سدۀ  20میالدی ،اخباریان مورد توجّه پژوهشگران اروپایی قرار گرفتند ،تا
آنجا که پژوهشگران آن عرصه در این زمینه ،پژوهشهایی پدید آوردند که عبارتاند از:
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«ظهور مفاهیم ﺳیاﺳی مکتب اصولی (عقلگرا) و مکتب اخباری (ﺳنّتی) در تاریخ تشیّع امامی
از قرن ﺳوم تا قرن دهم» از اَندروِنیومَن 3وی همچنین ،در مقالهای با عنوان «ماهیت مجادله ی
اخباری -اصولی در اواخر عﺼر صفوی» به معرّفی ماهیت اخباریان ،از جمله عبداهلل سماهیجی
(م 3011ق) ،پرداخته است .اِتان

کولبِرگ2

نیز در سال 3311م ،در مقاالت خود با عنوان

«اخباریّه» و «اﺳترآبادی» در دائرة المعارف اسالم 1و ایرانیکا و همچنین مقالۀ «ابعادی از تفکّر
اخباریگری در قرن های هفدهم و هجدهم» به اخباریان و اندیشههای آنان اشاره کرده است .جان

روبرتو اسکارچا 4در مقالهای با عنوان «درباره ی مباحثات میان اخباریان و اصولیان امامیّه ی ایران»
بتفصیل ،آراء و نظریّات اخباریان را نقد و بررسی کرده است (قیصری ،3131 ،ج ،3ص)23؛ تاد
الوسِن 1مقالهای با عنوان «رویکرد اخباریان شیعه به تفسیر» تدوین کرده و در آن ،تحلیلی از
مقدّمۀ تفاسیر «نور الثقلیﻦ»« ،الﺼافی»« ،البرهان فی تفسیر القرآن» و «مرآة االنوار» از تفاسیر
اخباریان ارائه کرده است (.)Todd Lawson, 3991, pp. 371 -032

اگرچه در هریك از این پژوهشها به یك بُعد از ابعاد اندیشۀ اخباریان اشاره شده است ،ولی
در عین حال ،اغلب با یکدیگر در تضادّند و ظاهراً ،نتوانستهاند نظر واحدی را ارائه دهند .بعالوه،
در هیچیك از آن ها ،به سیر تطوّر اندیشۀ اخباریان از آغاز تا کنون ،اشارهای نشده است .از اینرو،
این تحقیق در صدد آن است که با توجّه به پراکندگی تعاریف و همچنین تفاوتهای اخباریان با
یکدیگر ،تعریف جامعی را از این گروه ارائه و به دنبال آن ،تطوّر اندیشۀ اخباریگری را در سیر
تاریخی آن بیان کند(برای اطالع بیشتر نك .پینوشت شمارۀ .)2
-3اخباری در لغت و اصطالح
خبر به معنای آگاهی از چیزی و جمع آن «أخبار» است(فراهیدی ،3130 ،ج ،1ص /211ابن
منظور ،3131 ،ج ،1ص /223ابن فارس ،بیتا ،ج ،2ص .)213محدّثان در اصطالحات خود ،خبر
3
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را به معنی «حدیث» به کار بردهاند و برخی خبر را به آنچه از پیامبر (ص) روایت میشود ،اختصاص
دادهاند(مدنى ،3111 ،ج ،3ص .)113برخی نیز معتقدند چون خبر ،حاکی از مطلب تازه و جدیدی
است آن را «حدیث» نامیدهاند و حدیث نوع خاصی از خبر است(مدیرشانهچی ،3131 ،ص.)1
برخی نیز بین حدیث و خبر فرق گذاشته و گفتهاند« :حدیث از معصوم و خبر از غیر معصوم نقل
شده است»(حسینی زبیدی ،بیتا ،ج ،1ص « .)121یای» پایان اصطالح «اخباری» از نوع یای
نسبت است واصوالً به کسی که به قصص و تاریخ اشتﻐال داشته باشد «اخباری» و به کسی که به
سنّت نبوی اشتﻐال داشته باشد« ،محدِّث» گفته میشود (مدنی ،3111 ،ج ،3ص.)113
در تعریف اصطالحیِ اخباری آمده است« :فرقهای از علمای شیعۀ امامیّه که عمدتاً ،اخبار اهل
بیت (ع) را مأخذ و اساس عقاید و احکام دین میدانند و به سایر مدارک ،در صورتی که با احادیث
ائمه (ع) تأیید شده باشد استناد میکنند»(صدر ،3131 ،ج ،3ص )13و نیز گفته شده است
«اخباری» کسی است که در مقام استنباط احکام ،تنها قرآن و س ّنت را حجّت میداند(بحرانی،
 ،3101ج ،3ص .)100برخی نیز گفتهاند «اخباریان» گروهی از عالمان امامیّه در دوران متأخر
هستند که با استناد به روش و عمل سلف صالح ،یعنی محدّثان ،اخبار اهل بیت (ع) را مهمترین
مأخذ در عقاید ،اخالقیات و احکام شرعی میدانند و به سایر مدارک فقط در صورتی که با احادیث
ائمه (ع) تأیید شده باشد استناد میکنند(آل عمران ،3131 ،ص.)33
از اینرو ،اخباریان به روش های اجتهادی و رجالی متأخّران ،بهویژه آنچه مبنایی جز عقل
نداشته باشد ،به دیدۀ انتقاد مینگرند و حتّی استدالالت عقلی کالمی را که برای تقویت مذهب و
در حمایت از عقاید شیعی بهکار میرود ،محکوم میکنند(صدوق ،بیتا ،ص )31و در استنباط
احکام ،اصول فقه را به گستردگی اصولیان بهکار نمیبرند(پاکتچی ،3111 ،صص 311و.)333
 -0زمينة پيدايش اخباريان
با پایان یافتن عصر حضور امامان(ع) و آغاز عصر غیبت صﻐرى در سال  210قمری در چگونگى
دستیابى به احکام شرع ،دو نوع نگرش پدید آمد:
یك نگرش ـ که امتداد خط مشى عصر حضور بود و بیشتر یاران ائمّه(ع) برآن بودند ـ مبتنی
بر بسنده کردن به احادیث و عدم تجاوز از آن در دستیابى به احکام شرعى بود .چهرههاى برجستۀ
این نگرش در آن دوره ،عبارتاند از :محمد بن یعقوب کلینى(م 121 .یا  123ق) ،على بن بابویه
قمى (م 121 .ق) و محمد بن على بن بابویه قمى معروف به شیخ صدوق (م 113 .ق) که در
گردآورى کهنترین آثار و مجموعههاى فقهى و حدیثى نیز نقش اساسى داشتند.
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نگرش دیگر ،اجتهاد و استخراج و استنباط احکام از دلیلهاى چهارگانه(کتاب ،سنّت ،اجماع
و عقل) بود .از برجستگان این مکتب مىتوان از شیخ مفید(م 131 .ق) ،سیدمرتضى (م 111 .ق)
و شیخ طوسى (م 110 .ق) نام برد که با نگارش و برجاى گذاشتن آثارى در اصول فقه ،پایهگذار
حرکتى نوین و بنیادى در فقه شیعى به شمار مىروند .در این میان ،شیخ طوسى بیشترین سهم
را داشت .نگرش اصولى به فقه بتدریج ،رونق یافت و بر نگرش نخست چیره شد و تا قرن ها،
گرایش فقها به استنباط و اجتهاد بر حدیثگرایى صِرف برترى داشت و کمفروغى و بى رونقى
مکتب فقیهان اهل حدیث را در اواخر سدۀ چهارم و نیمۀ نخست سدۀ پنجم هجرى در پى
داشت(هاشمی شاهرودی ،3113 ،ج ،3صص.)121-123
محمدامین استرآبادی (م3011 .ق) نخستین کسی است که باب طعن بر این عملکرد مجتهدان
را گشود و امامیّه را به دو بخش اخباریان و مجتهدان (اصولیان) منقسم گردانید (بحرانی ،بیتا،
ص /333کشمیری ،3101 ،ص /13تنکابنی ،3113 ،ص .)123او اخباریگری را راه و روش
پیشینیان میدانست و معتقد بودکه عالمان امامیّه در سدههای نخستین و حتّی در عصر حضور،
از این شیوه بهره برده ،اجتهاد را طرد میکردند (استرآبادی ،بیتا ،ص.)33
گرچه می توان دیدگاه او را تا حدودی به واقع نزدیك دانست و قائل شد که گرایش غالب
محدّثان و عالمان «دورۀ حضور» ،توجّه ویژه به روایات معصومان (ع) بوده است؛ ولی استرآبادی و
سایر پیروان او از این حقیقت غافل بودهاند که گرایش و اهتمام خاصّ عالمان پیشین به روایات،
نه به دلیل ر ّد اجتهاد از سوی امامان (ع) ،بلکه به سبب حضور معصومان (ع) در جامعه و بینیازی
تقریباً نسبی عالمان شیعه از اجتهاد بوده است .بنابراین ،در سدههای نخستین ،نیاز به اجتهاد،
چندان محسوس نبوده است ـ هرچند در همان زمان نیز عالمان و فقیهانی به امر امامان معصوم
(ع) و از طرف آنها در شهرهای مختلف ،به اجتهاد و صدور فتوا مشﻐول بودهاند (برای مطالعۀ بیشتر
ر.ک .پینوشت شمارۀ  .)1نیاز به اجتهاد در زمان غیبت و پس از آن ،کمکم محسوس شده و فقها
بهخاطر مقتضیّات زمان و مکان و در دسترس نبودن امام به امر خود امامان معصوم (ع) به اجتهاد
روی آوردهاند.
برخی معتقدند که در زمان گذشته ،اخباریگری وجود داشته ،ولی شیوۀ اخباریانِ گذشته با
اخباریانِ متأخّر ،تفاوت دارد .آنان برخالف اصولیانی مانند شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی
که به فروعات جدید فقهی اهتمام میورزیده و در خود ،توانایی استنباط قواعد ک ّلی و تفریع فروع
بر اصول را میدیدهاند ،فقط صاحب کتب روایی و راویِ اخبار بودهاند و غالباً ،بر طبق مضمون
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روایات ،فتوا میدادند ،بدون آنکه به فروعات غیر منصوص بپردازند .بر همین مبنا ،اهل نظر و
تعمّق در مسائل علمی نبودند که به «اخباریان» معروف شدند (رازی نجفی ،3110 ،ص.)111
در این میان ،برخی معاصران ،اخباریان و اصولیان را تا قبل از استرآبادی ،مکمّل یکدیگر و
یکی دانستهاند و معتقدند که اخباریان بعد از استرآبادی را که از مخالفان عمدۀ مجتهدان محسوب
میشوند نمیتوان ادامه دهندۀ راه پیشینیان دانست .اگرچه وجه مشترک هردو ،عمل به اخبار
است ،ولی اخباریان متأخّر در مقابل اصولیان و فقها ،جبهه گرفتند و حجّیت ظواهر کتاب و سنّت
نبوی را نفی کردند و قائل به عدم حجّیت عقل و عدم جواز اجتهاد و تقلید شدند و با آنکه این
افکار و عقاید توسّط استرآبادی و پیروان او بوجود آمده بود ،آنرا بهحساب متقدّمان
گذاشتند(استرآبادی ،3111 ،صص .)211-211اوّلین بار ،استرآبادی بود که بطور رسمی ،اخباریان
را در مقابل مجتهدان قرار داد و تا جایی پیش رفت که برخی مجتهدان شیعه را «مایۀ ویرانی
دین» دانست(حسینیان ،3110 ،صص /201-200محسنی ،3133 ،صص.)31-32
یکی دیگر از نویسندگان معاصر نیز معتقد است که اگرچه گرایش به اخبار در سدۀ چهارم،
طرفداران بسیاری داشت ،ولی هرگز از آن ،بهعنوان یك جریان جدا از حرکت علمی شیعه نام برده
نمیشد .تنها پس از پیدایش مسلك اخباری بطور رسمی در زمان استرآبادی ،از جریان
فقهیـحدیثی متقدّمان که کلینی و صدوق ،سرشناسترین افراد آن هستند ،گاهی با عنوان
«االخباریة القدیمة» یاد میشود (الﻐراوی ،3131 ،ص.)11
از دیدگاه شهید صدر ،در گذشته ،عالمانی بودهاند که به متن روایات اکتفا میکردند و علّامۀ
حلّی (م321 .ق) از آنان تعبیر به «اخباری» کرده است ،ولی بین اخباریگری به عنوان یك مسلك
و شیوۀ فقهی که استرآبادی مؤسّس آن بوده است و بین اخباریگری به عنوان یك مرحله از
مراحل رشد فقهی قبل از تألیف «المبسوط» توسّط شیخ طوسی ،فرق است .فقها به ذکر متن
روایات به عنوان حکم مسائل استفاده میکردند و از محدودۀ متن روایات خارج نمیشدند .بر
همین اساس ،نمیتوان به صرف وجود کلمۀ اخباری در نوشتههای پیشینیان ،این دو جریان را
یکی دانست و ریشۀ اخباریگری را به همان سدههای نخست بازگرداند(صدر ،3131 ،صص-10
.)13
در نتیجه ،میتوان گفت مکتب اهل حدیث در اوایل قرن یازدهم هجرى ،بار دیگر به وسیلۀ
محمد امین استرآبادى (م 3011 .ق) در قالبى نو مطرح و احیاء شد و به مکتب اصولگرایى،
سخت حمله کرد و بدین ترتیب ،دورۀ نوینى از تقابل دو مکتب در حوزۀ فقاهت شیعى پدید آمد

 241دو فصلنامۀ کتاب قیّم ،سال چهارم ،شمارۀ  ،22پائیز و زمستان 2131
و در حقیقت ،رواج و اطالق عنوان «اخبارى» بر گروهى از فقها با مفهوم و اصطالح خاص و امروزى،
از همین دوران و با ظهور استرآبادى آغاز شده است (صدر ،همان).
در مجموع« ،اخباری» تکیهاش تنها به «روایات» بود و «اصولی» به کسی گفته میشد که
عالوه بر روایات ،به «قرآن» و «مالزمات عقلی» ،نیز عنایت داشت و به تحلیل احکام شرعی بر پایۀ
آن ها ،اهتمام میورزید .این دو جریان ،اگرچه در اصول ،طریق معصومان (ع) را دنبال میکردند؛
اما روش یکدیگر را نمیپسندیدند و گاه ،با حمالتی لفظی ،به تخریب یکدیگر دست مییازیدند ـ
تا جایی که اخباریان ،اصولیان را به انحراف و خروج از دین متّهم میکردند و اصولیان هم در
مقابل ،اخباریان را با جمود فکری و خمود همراه میدیدند (نکونام ،3111 ،ص.)13
 -1ادوار و سير تطوّر انديشة اخباری
با توجّه به شرایط زمانی و حوادثی که در زمانهای متفاوت توسّط شخصیّتهای متفاوت
اخباری شکل گرفت ،میتوان پیدایش تا افول مکتب اخباری را به پنج دوره تقسیم کرد:
 -3-1عصر پيدايش
در اینکه اخباریگری از چه زمانی شروع شد و رئیس اخباریان کیست ،اتّفاق نظری بین علما
و حتّی خود اخباریان ،وجود ندارد و این تصوّر که محمدامین استرآبادی بنیانگذار مکتب اخباری-
گری است چیزی است که خود اخباریان نیز قبول ندارند؛ بلکه صدوق و کلینی را مؤسّس مکتب
اخباری دانستهاند.
استرآبادی نه تنها م ّدعی نیست که طریقه و مسلکی در فقه و حدیث شیعه پدید آورده ،بلکه
به عکس ،ادّعا دارد که روش بزرگان و مشاهیر برجستۀ فقاهت و روایت شیعه را که مورد قبول
همه ی علمای این مکتب بوده ،احیاء نموده و در پیش گرفته است(استرآبادی ،3111 ،ص/32
هماو ،نسخۀ خطّی ،بیتا ،برگ  1نسخۀ الف ،سطر  32و برگ  1نسخۀ ب ،سطر  .)1وی حتّی
بسیاری از محدّثان پیشین از قبیل :علی بن ابراهیم بن هاشم قمی (زنده در 103ق) ،کلینی (م.
123ق) ،ابن قولویه (م113 .ق) ،صدوق (م113 .ق) و شیخ طوسی (م110.ق) را از قدمای اخباریان
به شمار آورده است (استرآبادی ،3111 ،ص 10و  .)311به عنوان نمونه ،در جایی میگوید« :عِنْد
شیْخیْﻦِ الْأعْلمیْﻦِ الﺼَّدُوقیْﻦِ [الشَّیْخِ الﺼَّدُوقِ و
قُدماءِ أصّحابِنا الْاخْبارِیّیﻦ قدَّس اهللُ أرْواحهُمْ کال َّ
والِدِهِ] والْإمامِ ثِقةِ الْإﺳْالمِ ُمحمَّدِ ْبﻦِ یعْقُوبِ الْکُلیْنی( »...همان ،ص.)33
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از سوی دیگر ،حسین کرکی عاملی (م3011 .ق) که خود ،اخباری است ،کلینی و صدوق را
نیز اخباری دانسته است (کرکى عاملى ،3131 ،ص .)13شیخ حرّعاملی (م3301 .ق) نیز معصومان
(ع) را رؤسای اخباریان میداند و در ردّ این بیان که برخی ،رئیس طایفۀ اخباریان را محمدامین
استرآبادی میدانند ،میگوید« :از امور شگفتانگیز این ادّعاست که صاحب «الفوائد المدنیّة» رئیس
اخباریان است .چگونه میتوان برای اثبات این م ّدعا دلیل آورد در حالیکه رئیس اخباریان ،پیامبر
گرامی اسالم (ص) و سپس امامان (ع) هستند که آنان به اجتهاد عمل نمیکردند بلکه در احکام
به اخبار و روایات عمل مینمودند و بعد از ایشان خواصّ یاران آن حضرات و بقیّۀ شیعیان ایشان
در طول هفتصد سال گذشته به این شیوه عمل مینمودند؟» (حرّعاملی ،3101 ،ص.)111
شیخ یوسف بحرانی (م3311 .ق) نیز که خود از اخباریان است ،از قمّیون 3به عنوان اسطوانه-
های اخباریان یاد میکند و شیخ صدوق را رئیس اخباریان میداند (بحرانی ،3101 ،ج ،3ص330
و ،3121ج ،1ص .)213او استرآبادی را نخستین کسی میداند که باب طعن و بدگویی به مجتهدان

را گشود(هماو ،بیتا .)333 ،بحرانی حتّی شیخ طوسی را نیز در کتابهای «الخالف» و «المبسوط»،
«اصولی» و در کتابهای «ال ّنهایة» و «تهذیب» و «االﺳتبﺼار»« ،اخباری» دانسته است (هماو،
 ،3101ج ،3ص.)211
برخی از معاصران مانند مدرّسی طباطبایی ،حایری ،گرجی و جنّاتی نیز استرآبادی را احیاگر
و نه مؤسس اخباریّه میدانند (نك .مدرّسیطباطبایی ،3111 ،ص /31حایری ،3110 ،ص/11
جناتی ،3132 ،ص /133گرجی ،3133 ،ص.)211
اگرچه خود اخباریان و برخی معاصران ،پیشینۀ اخباریگری را به صدر اسالم و حتّی اهل بیت
(ع) و پیامبر (ص) برمیگردانند؛ امّا گروهی هم اخباریان را پدیدۀ جدیدی در شیعه میدانند که
اوّلین بار ،توسط محمدامین استرآبادی شکل گرفت.
محقّقانی مانند خوانساری (خوانساری ،بیتا ،ج ،3ص ،)320حسن امین (امین ،3132 ،ج،1
ص )11و علی دوانی (دوانی ،3112 ،ص )13استرآبادی را مؤسّس مشرب اخباریگری دانستهاند
و اخباریان را گروهی متمایز از محدّثان پیشین در شیوه و عمل میدانند (رازی نجفی،3110 ،
ج ،1ص /113جنّاتی ،3132 ،ص .)111برخی هم اخباریبودنِ محدّثانی چون کلینی و صدوق را

.1در فاصلۀ سدههاي سوم تا پایان سدة چهارم ،محدثان فراوانی بـا عنوان راویان وابسته به مکتب حدیثی قم شناخته
شده و به قمّیّون معروف شدهاند.
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بشدّت ،ردّ میکنند (تستری ،3133 ،صص )201-203و معتقدند که از عمر اخباریگری ،سهچهار
قرن بیشتر نمیگذرد و این نﻐمه را اولین بار ،محمدامین استرآبادی بلند کرده است (مطهری،
 ،3111ج ،3ص.)311
سیّدمحمّد باقر صدر (ش3100 .ق) هم به تبعیّت از شیخ محمدتقی اصفهانی (م3211 .ق)،
معتقد است نصّ عالمۀ حلّی به یك جریان فکری اشاره نمیکند و تنها چیزی که اشاره دارد
مرحلهای از مراحل اندیشۀ شیعه است (صدر ،3131 ،ص /301-302الﻐراوی ،3131 ،ص.)11
سبحانی نیز به تبع صدر ،معتقد است تقسیم شیعیان به اصولی و اخباری فقط در دایرۀ مباحث
غیر کالمی ،امکان دارد و این تقسیمبندی در تمام مسائل فرعی وجود نداشته است (سبحانی،
 ،3123ص.)130
مستشرقانی هم که دربارۀ اخباریان ،تحقیق کردهاند در این خصوص ،دو دیدگاه دارند :گروهی
مانند ادوارد براون ،3اسکارچیاآمورتی 2و اتان کولبرگ 1به نقل از رابرت گلیو ،1آغاز گرایش اخباری
را با محمدامین استرآبادی و اثر مشهور او «الفوائد المدنیة» میدانند (گلیو ،3112 ،ص)12؛ ولی
از دیدگاه دیگر محقّقان غربی نظیر ویلفرد مادلونگ 1و اندرو نیومن ،1سابقۀ اخباریگری و مناظره
میان اخباریان و اصولیان به پیش از دورۀ صفوی میرسد (Kohlberg, E., 3313, pp.311-
 .)310گلیو به استناد مقالهای از مادلونگ که به نقل از کتاب «النّقض» عبدالجلیل قزوینی بهوجود
اصطالحات «اخباری» و «اصولی» پیش از صفویه اشاره دارد ،استرآبادی را از گروه دوّم اخباریان
بهشمار آورده است ،در حالیکه خود مادلونگ ،استرآبادی را بنیانگذار مکتب اخباری در سدۀ
یازدهم معرّفی میکند (مادلونگ ،3133 ،ص .)311مادلونگ ـ نویسندۀ مدخلهای «اخباری» و
«استرآبادی» در دائرۀالمعارف اسالم ـ در همین دو مدخل و همچنین در مقالهای با عنوان «جنبه-
هایی از تفکّر اخباریگری در قرن هفدهم و هجدهم» ،استرآبادی را احیاگر طریق اخباریگری
معرفی کرده است (مادلونگ ،همانجا).
برای دستیابی به تاریخ درستِ پیشینه و شکلگیری اخباریان ،بهترین اقدام ،پیدا کردن
کاربرد اصطالح اخباری در کتب متقدّمان است .در میان شیعیان ،ابراهیم بن محمد ثقفی (م211 .
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ق) نخستین کسی است که «اهل االخبار» را بعنوان یك اصطالح به کاربرده است .وی در کتاب
«الغارات» خود« ،اهل االخبار» را در کنار «اهل الحدیث» به گونهای به کار میگیرد که نشان
دهندۀ قرابت معنایی آن با اخباریان و متفاوت بودن معنای آن با اهل الحدیث است (ثقفی ،بیتا.
ج ،2ص.)331
شیخ مفید (م131 .ق) و سید مرتضی (م111 .ق) عبارات و اصطالحات مشابهی در مورد اهل
حدیث به کار بردهاند .شیخ مفید در «اوائلالمقاالت» از فقیهان اهل استنباط با تعابیر «فقها»،
«اهل الفقه و االعتبار»« ،نقّاد اآلثار» (مفید ،3131 ،ج ،1صص 32و  )33-31و از حدیثگرایان با
تعبیرهای «اهل النّقل«« ،اصحاب اآلثار»« ،حملـة االخبار»« ،اصحاب الحدیث» وتعبیرهای مشابه،
بارها یاد کرده است (همان ،ج ،1صص .)31 ،31 ،31 ،30 ،11سید مرتضی میگوید« :اصحاب
حدیث ،آنچه را مىشنوند روایت میکنند و حدیث مىگویند و از پیشینیان به نقل مىپردازند،
بدون این که توجه کنند که آیا این نقل ها در احکام شرعى ،ارزش و اعتبارى دارند یا ندارند»
(سیّد مرتضى« 3130 ،الف» ،ج ،3ص.)233
ابن ندیم بﻐدادی (م111 .ق) نیز در کتاب «فهرست» خود ،عنوانی را با نام «اخباریّین و
اصحاب السّیر و االحداث» اختصاص داده است (ابن ندیم ،3113 ،ص .)1وی در بخش دیگری از
کتاب« ،احمد بن زهیر بن حرب» را از مح ّدثانِِاخباری معرّفی میکند و تفکیك او میان این دو
وصف ،نشان دهندۀ جدا بودن دایرۀ مفهومی این دو انگاره درآن دوره است (همان ،ص.)211
نجاشی (م110.ق) هم درکتاب رجال خود ،عبارت «اخباری» را به کار برده است (نجاشی،3131 ،
ص.)31
به نظر میرسد استعمال واژۀ «اخباری» به عنوان وصفی برای یك فرد و به معنای «تاریخ
نویس و داستان سرا» ،از قرن سوم تا قرن پنجم هجری در جامعۀ مسلمانان ،رایج بوده است
(ایزدی مبارکه ،3113 ،ص /321قاری ،بیتا ،ص .)311تاریخنویسان و رجالیان این دوره نیز
«اخباری» را در این معنا به کار بردهاند (خطیب بﻐدادی ،3133 ،ج ،1ص.)131
بررسی منابع تاریخی نشان میدهد که تاریخ نویسان یا همان «اخباریان» ویژگیهای ذیل را
داشتند:
الف) غالب ًا ،اسرائیلیات و مطالب صحف انبیای پیشین را نقل میکردند (ذهبی ،3103 ،ج،20
ص)112؛
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ب) این گروه ،افرادی سطحی بودند که جعل و وضع در میانشان رواج داشت (ابن کثیر،3111 ،
ج ،3ص)213؛
ج) بسیاری از اخباریان از اهل کتاب بودند (قاضی عیاض ،3111 ،ج ،2ص.)311
البته ،تاریخ نویسی در اینجا با معنای معهود و مشهور آن ،اندکی متفاوت است .در واقع ،به
نظر میرسد «اخباریان» کسانی بودند که به اخبار و تاریخ امت ها و اقوام گذشته عالقه داشته،
برای مسلمانان قصهگویی و داستانسرایی میکردند؛ ولی در نقل داستانها و اخبار ،بیمباالت
بودند و تالش میکردند با اتّکا به اسرائیلیات و حتی جعل و وضع ،به کار خود رونق دهند (ایزدی
مبارکه ،3113 ،ص )323تا جایی که در برخی منابع ،عبارت «هذا الْخبر ُُمِﻦْ نقْلُِأهْلُِالْأخْبارُِال
یﺼِحُّ عِنْد أهْلُِا ْلحدِیث» دیده میشود (حافظ مزی ،3111 ،ج ،13ص/313ابن عبدالبر،3132 ،
ج ،1ص )3111که بوضوح ،حاکی از تمایز مفهوم اهل االخبار و اهل الحدیث است و مؤیّدی برای
آنچه در خصوص اهل االخبا ر و اخباریان گذشت ،شمرده میشود.
با توجّه به مطالب فوق ،به نظر میرسد مطلبی که در کتاب «الذّريعه» ،دربارۀ شیخ مفیدآمده
نادرست باشد؛ در آنجا میخوانیم« :وی [مفید] به این اندازه هم اکتفا نکرد و در ردّ مسلكِ اخباری،
کتابی با عنوان «مقابس االنوار في الردّ علي اهل االخبار» تألیف نمود» (آقابزرگ تهرانی ،بیتا،
ج ،23ص.)131برخی پژوهشگران معاصر نیز احتماالً ،به پیروی از آقابزرگ ،این کتاب شیخ مفید
را در ردّ اخباریان دانستهاند (مدرّسی طباطبایی ،3111 ،ص.)31
این احتمال از آنجا قوّت میگیرد که مشاهده میشود شیخ مفید ،خود در کتاب «الجمل»،
«اهل االخبار» را به معنای اهل قصص و تاریخ به کاربرده است (مفید ،3133 ،ص .)11همچنین،
سیّد مرتضی که معاصر و شاگرد شیخ مفید بوده و اصطالحات استاد خویش را بخوبی میشناخته،
اهل االخبار را به همان معنای اهل قصص و تاریخ به کاربرده است (سید مرتضی« 3130 ،ب»،
ج ،2ص .)31بنابراین ،جملۀ مشهور ابن غضایری دربارۀ احمد بن محمد بن خالد برقی (م231 .
ق) که گفته است « :فإنَّهُ کان الیُبالی عمَّﻦْ یأخُذُ علی طریقةِ أهْلِ الْأخْبارِ» (حلّی ،3133 ،ص)11
ربطی به اهل الحدیث و یا اصحاب حدیث ندارد ،بلکه اهل االخبار در عبارت او ،به معنی اهل
قصص و تاریخ است (ر.ک.خراسانی ،3132 ،ص.)323
شهرستانی (م111 .ق) نخستین کسی است که اصطالح «اخباری» را به مفهوم گرایش به
حدیث و نه تاریخ نویسی به کار برده است .او در کتاب «الملل و ال ّنحل» که آن را در سال 123
هجری تألیف کرد ،اخباریان را در مقابل معتزلیان و عقلگرایان قرار داد و نام اخباری را برای یك
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فرقۀ شیعی برگزید .وی در ضمن بیان نزاع اخباریان با مخالفان آنها ،میگوید« :میان طایفۀ اخباریّه
و کالمیّه از امامیّه ،تخالف به سرحدّ مقاتله و شمشیر رسید و مخالفت به تکفیر انجامید»
(شهرستانی ،3111 ،ج ،3ص .)313پس از او عبدالجلیل قزوینی در کتاب «النّقض» که آن را در
سال  111ق .تألیف کرد ،به تفصیلِ معتقدات اخباریان و اصولیان و اختالفات ایشان با یکدیگر
پرداخته است (قزوینیرازی ،3113 ،ج ،3ص.)211
بتدریج ،کاربرد اصطالح «اخباری» یا «اهلاالخبار» در مفاهیمی چون اهل حدیث ،ادامه پیدا
کرد .در قرن هفتم ،فخررازی (م 101 .ق) در کتاب «المحصول» خود ،دو اصطالح «اصولی» و
«اخباری» را در برابر هم به کاربرد و این تقابل را به امامیه نسبت داد (فخررازی ،3113 ،ج،1
ص .)111بعد از او ،محییالدّین بن عربی (م 111 .ق) واژۀ اهلاالخبار را در مقابل اهلالعقل به
کار برد (ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص .)101علّامه حلّی (م 321 .ق) در کتاب «نهایةاالصول» ،اخباریان
را به معنای اصطالحی آن در برابر اصولیان قرار داد .وی در آن کتاب ،میگوید« :أمَّا اإلمامیّ ُة
فاألخباریّون مِنهُم مع أ ّن کثرت ُهم ِفی قدی ِم ال َّزمانِ ما کانت الّا ِمن ُهم لم یقوُلوُا فِی ُأصولِ الدّیﻦِ و
فُروعِه [الّا] علی أخبارِ اآلحادِ المرویّةِ عﻦِ األئمةِ (ع)،واألصولیّون مِن ُهم کأبِی جعفرٍ الطّوﺳی و غی ِرهِ
وافقُوا علی قبولِ خب ِر الواحِدِ و لم ُینکِرهُ ﺳِوی المُرتِضی وأتباعِهِ( »...حلّی ،3121 ،ص .)231قاضی
عضد الدین ایجی نیز (م  313ق ).اخباریان را در مقابل اهلالعدل و االعتزال به کار برده است
(ایجی ،3131 ،ج ،1ص .)133شریف جرجانی (م131.ق) نیز واژۀ اخباری را به شیعیان و در مقابل
اصولیان ،اختصاص داده است (جرجانی ،بیتا ،ج ،1ص.)132
میتوان گفت کاربرد اخباری به معنای تاریخنویس ،از قرن سوم تا انتهای قرن پنجم رواج

داشته است و در این مدّت ،به محدّثان و راویان حدیث ،اصطالح «اصحاب الحدیث» و «حملةُ
االخبار» بهجای «اخباری» به کار میرفته است .قرن ششم ،نقطۀ آغاز کاربرد اصطالح اخباری در
معنای جدیدش است .البتّه ،به نظر برخی پژوهشگران ،واژۀ اخباری یا اهلاالخبار به معنای تاریخ-
نویس در کتب قرون بعدی نیز کم و بیش دیده میشود (ابن صالح ،3131 ،ص.)331
ل این مسأله که «آیا اخباریان معاصر ،همان ادامه
به اعتقاد یکی از پژوهشگران معاصر ،در ح ّ
دهندگان راه اخباریان متقدم یا محدّثان هستند یا نه؟» ،التباسی رخ داده است و محقّقانی مثل
مطهّری ،صدر و سبحانی چون نتوانستند بین افکار اخباریان با کسانی چون کلینی و صدوق،
مطابقتی برقرار نمایند ،به این نتیجه رسیدهاند که محدثان و اخباریان دو گروه متفاوت و متمایزند
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(حبّ اهلل ،2001 ،ص.)231او معتقد است به مجرّد اینکه محدّثان متقدّم ،افکار استرآبادی و سایر
اخباریان را نداشتند ،نمیتوان صفت اخباری بودن را از آنها سلب کرد؛ زیرا مدارس فکری در طول
زمان به تکامل رسیدهاند و در این تکامل ،وجود تﻐییرات ،امری طبیعی است .همچنانکه علم
اصول فقه قدیم متفاوت با علم اصول فقه جدید است؛ ولی هرگز به معنی این نیست که اصولیان
جدید ،استمرار اصولیان قدیم نیستند .به نظر وی ،در صورتی میتوان گفت که ارتباط بین دو
گروه بطور کامل قطع شده است که اصول ،شیوهها و مبانی آنها کلّ ًا ،تﻐییر کرده باشد همانطور
که بین کالم جدید با علم کالم قدیم ،انقطاع حاصل شده است؛ ولی هرگز نمیتوان گفت چنین
انقطاعی -مثالً بین کلینی و بحرانی -روی داده است (همان ،ص.)233
در نقد ایننظریه که «محدّثان متقدّم یك مرحلهای از اندیشۀ شیعی بوده و نه یك حرکت و
جریان به معنای خاصّ(اخباری)» (صدر ،3131 ،ص/301-302الﻐراوی ،3131 ،ص ،)11باید
گفت :در دو قرن چهارم و پنجم ،شاهد نزاع حقیقی بین دو جریان حدیثی و کالمی هستیم ـ
مانند نزاعی که بین صدوق و مفید و همچنین نزاعی که بین ابن جنید اسکافی و ابن ابیعقیل و
مخالفانشان اتّفاق افتاد (طوسی ،3131 ،ج ،3صص 313و/311تستری ،3133 ،ص.)201

شهرستانی نیز به این درگیریها اشاره کرده است« :و بیْﻦ األخْبارِیّةِ ِم ْنهُمْ و الکالمِیَّ ِة ﺳیْفٌ و تکْفِیرٌ»
(شهرستانی ،3111 ،ج ،3ص )313و حتّی اگر کالم شهرستانی ،مبالﻐه باشد ،دستکم ،بر وجود
صگرا» و «عقلگرا» ،داللت دارد.
نزاع و درگیری بین دو گروه «ن ّ
این جدالها دالّ بر این است که اخباریان قدیم اگرچه در ابتدا ،در قالب یك مرحله شکل
گرفتند؛ ولی تحوّل آنها از مرحلهای به مرحلۀ دیگر ،ادامه داشته است تا اینکه به یك جریان با
اندیشههای خاصی تبدیل شدهاند .در نتیجه ،میتوان این ادّعا را پذیرفت که استرآبادی ،احیاکنندۀ
طریق اخباریان پیشین (محدّثان) است و چنین معتقد شد که اخباریگری به معنای گرایش
بسیار زیاد به اخبار و روایات ،به دلیل عدم دسترسی به معصوم ،از زمان پس از غیبت و بویژه در
زمان شیخ صدوق (م113 .ق) که از او با عنوان «رئيس المحدّثين» یاد میشود ،شکل گرفت.
اینان بشدّت ،بر اصل قرار دادن احادیث و روایات برای همۀ معارف دینی تأکید داشتند و
معتقد بودند که عقل در عرصۀ فقه ،جایگاه درخور توجّهی ندارد؛ امّا از افراط اخباریان معاصر در
مسائلی چون کنار گذاشتن قرآن به دلیل عدم حجّیّت ظواهر ،تخطئۀ کلّی اجتهاد و طعن بر
مجتهدان که ازویژگیهای بارز مشرب استرآبادی و پیروان اوست دور بودند .طولی نکشید که این
دیدگاه از سوی بزرگانی چون شیخ مفید (م121 .ق)،سید مرتضی (م111 .ق) و شیخ طوسی (م.
110ق) مالمت شد و زمینههای اجتهاد ،پایهریزی گردید.
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البتّه ،بیان این نکته که اخباریان متأخّر ،امتداد همان محدّثان متقدّماند به معنی صحیح
دانستن تمام ادعاهای استرآبادی و اخباریان افراطی نیست و نمیتواند مستمسَکی برای اینان در
ادعاهایشان باشد .شاید این التباس ،علّ تی باشد که برخی این امتداد را انکار کنند و به سبب فرار
از الزامات و نتایج پایبندی به این امتداد تاریخی بوده که از اقرار به آن ابا کردهاند (حبّاهلل،2001 ،
ص.)223
 -0-1عصر احياءتوأم با افراط
با عنایت به پیشینۀ تاریخى اخباریگری ،در واقع ،رواج و اطالق عنوان اخباری بر گروهى
خاص و با معنا و اصطالح مشخّص امروزی آن از قرن  33قمری و با ظهور پیشوای حرکت نوین
اخباری  -یعنى محمّدامین استرآبادی که برخى او را با صفت «اخباریصلب» وصفکردهاند
(بحرانى ،بیتا ،ص -)333آغاز شده است .دربارۀ استرآبادی گفتهاند :او نخستین کسى بود که باب
طعن بر مجتهدان را گشود و امامیه را به دو بخش اخباریان و مجتهدان (اصولیان) منقسم گردانید
(کشمیری ،3101 ،ص/13تنکابنى ،3113 ،ص.)123
استرآبادی تحت تأثیر استادش ،میرزامحمّد استرآبادی ،و با اشاره و راهنمایی او ،از شیوۀ
اجتهاد دست کشید و بواسطۀ نفوذ معنوی میرزامحمّد که عالوه بر جایگاه استادی ،پدر همسرش
نیز بود ،به تأسیس این مکتب روی آورد (امین ،3132 ،ج ،2ص /222صدر ،3131 ،ج ،2ص/3
خوانساری ،بیتا ،ج ،3ص .)323او میگوید«:ایشان [میرزامحمّد استرآبادی] بعد از آنکه جمیع
احادیث را به فقیر ،تعلیم دادند ،اشاره کردند که احیای طریقۀ اخباریان کن و رفع شبهاتی بکن
که معارضه با این طریقه دارد. ...پس ،فقیر چندین سال در مدینۀ منوّره سر بر گریبان فرو بردم و
تضرّع به درگاه ربّ العزّه کردم و توسّل به ارواح اهل عصمت (ع) جستم و مجدّداً ،به احادیث و
کتب عامّه و خاصّه نظر کردم تا اینکه...به تألیف الفوائد المدنية موفّق شده [و این کتاب] به
مطالعۀ شریف ایشان مشرّف شد و تحسین این تألیف کردند( »...استرآبادی ،3111 ،ص.)33
استرآبادی ،نخست در سلك مجتهدان بود و از صاحب مدارک (سید محمد بن علی بن حسین
عاملی صاحب کتاب«مدارک االحکام فی شرح شرایع االسالم») و صاحب معالم (شیخ حسن بن
زین الدین ،فرزند شهید ثانی و صاحب کتاب «معالم الدین») ،اجازۀ اجتهاد گرفت (عاملى ،بیتا،
صص )31-31و مدتى خود نیز از طریقۀ ایشان تبعیت مىکرد؛ اما دیری نگذشت که از روش
استادانش روی برتافت و به ضدّیّت با گروه مجتهدان و تکفیر آنان برخاست (خوانساری ،بیتا ،ج،3
ص.)320
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محمدامین ،تعالیم خود را در کتابى با عنوان«الفوائدالمدنیّة فی الرّ ّد علی القائل باإلجتهاد فی
األحکام االلهیّة» تدوین کرده که در میان کتب او ،اثری شاخص است و از مهمترین منابع در باب
نظریّات او و بطور کلّى ،اخباریان محسوب مىشود .وى در این مرحله ،با ساماندادن مکتب اهل
حدیث ،بر مکتب اصولگرایى ،سخت حمله کرد و نام «اخباریان» را در تاریخ شیعه به یادگار
گذاشت.
استرآبادی پس از تألیف کتاب خود ،آن را به نجف اشرف و دیگر حوزههای علمی فرستاد و به
این ترتیب ،گرایش اخباری به نجف و دیگر مراکز علمی نفوذ کرد و کمکم ،بر همۀ مراکز علمی
شیعه در ایران و عراق چیره گشت و چند دهۀ فقه شیعی را در تصرّف انحصاری خود گرفت و
بسیاری از فقیهان از آن پیروی کردند (مدرّسی طباطبایی ،3111 ،صص.)10-13
کتاب «الفوائدالمدنیة» را میتوان نمایندۀ جریان اخباریان دانست که بطور کامل ،به
دیدگاههای اخباریان و ردّ ادلّۀ مجتهدان پرداخته است .البتّه ،دو دهه از تألیف این کتاب نگذشته
بود که فقیه اصولی از فقهای جبل عامل و ساکن مکّه بهنام نورالدین عاملی (م3011 .ق) ردّیهای
بر کتاب مذکور به نام «الشواهد المکّیۀ فی دحض الفوائد المدنیّۀ» نگاشت (نك .عاملی.)3123 ،این
کتاب نتوانست آنطور که باید ،بر جریان اخباریگری تأثیر بگذارد؛ زیرا این جریان همچنان
توانست تا دو قرن زنده و پایدار بماند .در عین حال ،میتوان اقدام نورالدین عاملی را به عنوان
اوّلین حرکت و اقدام ضدّ جریان اخباریان در تاریخ ،ثبت و ضبط کرد (امین ،3131 ،ج ،3ص.)313
با توجه به تﻐییراتی که در حوزۀ علمی شیعیان در دوران صفویان بهوجود آمد ،اندیشههای
استرآبادی بسرعت ،در میان عالمان و اندیشمندان آن دوره رخنه کرد و گروهی در سلك اخباریان
درآمدند (موحّدی ،3112 ،ص .)23تفکّر اخباریگری نهتنها خود را از حاشیۀ حوزههای درسی،
به متن رساند ،بلکه به یکباره ،تسلّطی شدید بر مراکز علمی پیدا کرد ،تا حدّی که نزاع بین
اخباریان و اصولیان به اوج خود و در حدّ افراط رسید .ایرادات و انتقادات شدیداللحن موجود در
سراسر کتاب «الفوائدالمدنیة» گویای این حقیقت است (مدرّسی طباطبایی ،3111 ،ص / 10زین
الدین بحرانی (م3011 .ق) این گرایش را از ایران به بحرین برد .این گرایش در سدۀ دوازدهم ،در
بحرین ،تمرکز یافت و پس از زوالش در ایران و عراق ،همچنان در آن منطقه باقی ماند (تنکابنی،
 ،3113ص /233مدرّسی طباطبایی ،همان ،ص.)13
بارزترین فردی که مسلك استرآبادی را دنبال کرد ،شیخ حسین بن شهاب الدّین کرکی عاملی
(م3011 .ق) بود .او صاحب تألیفات ادبی و تفسیری و نیز شرحی بر نهج البالغه است؛ ولی
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مهمترین کتاب او در حوزۀ اخباریگری کتاب «هدایة االبرار» است که دقیقاً ،اندیشههای
استرآبادی در «الفوائد المدنیة» ،را در این کتاب ،گنجانده است (آل قاسم،3121 ،
ص.)223محمدتقی مجلسی (م 3030 .ق) نیز آموزشهای محمد امین استرآبادی را صریحاً ،تأیید
کرده است (قیصری ،3131 ،ج ،3ص.)23
-1-1عصراعتدال
این مرحله از مسلك اخباریان ،با حضور محمّد تقی مجلسی (م 3030 .ق)؛ ملّا محسن فیض
کاشانی (م3033 .ق) ،محمّد طاهر قمی (م3031 .ق)؛ شیخ حرّ عاملی (م3301 .ق)؛ عالمه محمّد
باقر مجلسی (م3330 .ق)؛ سید نعمت اهلل جزایری شوشتری (م 3332 .ق) آغاز شد و در زمان
شیخ یوسف بحرانی (م3311 .ق) به اوج خود رسید و در آن ،آراء و نظرات افراطی و تند اخباریان
رو به اعتدال گذاشت (خوانساری ،بیتا ،ج ،1ص /230تنکابنی ،3113 ،ص /211مدرّس تبریزی،
 ،3131ج ،1ص.)113
محمد تقی مجلسی برخی از آموزشهای محمد امین استرآبادی را تأیید کرده است؛ مثالً ،در
موردی ،میگوید« :فاضل متبحر ،موالنا محمّدامین استرآبادى رحمة اهلل علیه...الفوائد المدنیة را
نوشت .اکثر اهل نجف و عتبات عالیات ،طریقۀ او را مستحسن دانستند و رجوع به اخبار نمودند،
والحقّ ،اکثر آنچه موالنا محمّدامین گفته است حق است» (مجلسی ،3131 ،ج ،3صص 13ـ
)11؛امّا در عین حال ،از پیروان میانهرو و متعادل مکتب اخباری به شمار میرود (قیصری،3131 ،
ج ،3ص.)23
ملّا محسن فیض کاشانی نیز با اینکه استرآبادی را برحق میداند ،به نوبۀ خود ،از تندروی او
انتقاد میکند او در کتاب «الحق المبیﻦ» میگوید« :به جانم قسم که او [محمّدامین استرآبادی]
در این مسلك و روش ،به حق رسیده و فاتح و راهنمای ما در این باب است؛ اما او غلوّ و افراط
در اخبار کرده و ...نسبت به فقها بد گویی کرده و نسبت فساد و افساد در دین به آنان داده است»
(فیض ،3113 ،ص .)32با این حال ،او را نیز در عداد اخباریان متعادل نامبردهاند (خوانساری ،بیتا،
ج ،1ص.)11
پایگاه اخباریان در این دوره ،شهرهای عراق بویژه کربال و نجف ،بود و ریاست ایشان را در آن
زمان ،شیخ یوسف بحرانی بر عهده داشت .بحرانی تالش کرد تا با شیوهای میانه و متوسّط ،بین دو
تفکّر اصولی و اخباری ،جمع کند و هردو گروه را به هم نزدیك سازد .وی در ابتدا ،در استنباط
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احکام شرعی ،منهج اخباریان را مبنا قرار داده بود .زمانی که او وارد کربال شد (حدود سال3313ق)
درگیریهای زیادی بین دو جریان اصولیان و اخباریان حاکم بود و وی نقش مهمّی را در توازن
بین این دو جریان و خاموش کردن آتش درگیری ایفا کرد (مامقانی ،3110 ،ج ،2ص.)11
بحرانی روش خود را در داوری بین اخباریان و اصولیان چنین تبیین میکند...«:در ابتدای امر
از شیوۀ اخباریان طرفداری میکردم و در بحث با اصولیان بزرگ معاصر ،زیادهروی مینمودم؛ ولی
پس از تأمّل بیشتر و دقّت در گفتههای بزرگان و َاعالم ،به این نتیجه رسیدم که از این باب،
صرفنظر کنم....؛ اوّالً ،به این جهت که موجب اشکال و ایراد درباره علمای دو طرف و خُرد انگاشتن
آنها میشد و ثانیاً ،بیشتر تفاوتهای آن ها و بلکه تمام آن پس از تأمل ،هیچ فایدهای در مقام
عمل نداشت و ثالث ًا ،در دورۀ اوّل ،با وجود علمای اخباری و اصولی فراوان ،چنین اختالفاتی وجود
نداشت و هیچیك ،دیگری را مورد طعن قرار نمیداد .اگرچه جزئیات مسائل را مورد مناقشه قرار
میدادند و رفتار آنها طبق شیوهای بود که ائمه معصومین (ع) بیان نمودهاند؛ ولی ممکن است
برخی از ا ین علمای اخباری و اصولی از آن شیوه به جهت غفلت و یا توهّم و یا کماطّالعی و
کوتاهفهمی ،فاصله گرفته باشند .و...آوازۀ این نزاع اخباری و اصولی چنین باال نگرفته بود مگر در
زمان صاحب «الفوائدالمدنیة» -که خدای او را ببخشاید -زیرا او بود که زبان بر خردهگیری نسبت
به بزرگان ،گشود و در تعصّباتی که سزاوار علما نیست ،زیادهروی کرد» (بحرانی ،3101 ،ج،3
ص /311همو ،بیتا ،صص.)323-333
بحرانی در ادامه میگوید که تفاوت بین اخباریان و اصولیان همیشه بوده ،ولی هرگز یکدیگر
را تقبیح نمیکردند .وی به عنوان نمونه ،به یك مورد اشاره میکند« :جلودار اخباریان ،شیخ
صدوق -رَحِمَهُ اهلل -برخی شیوههای غریب و نادری را برگزیده است که مورد موافقت هیچ عالم
اخباری و اصولی واقع نشده؛ با وجود این ،باعث ایراد و عیب و اشکال در مراتب فضل و دانش او
هم نشده است» (هماو ،3101 ،ج ،3ص.)311
 -4-1عصرافراط مجدّد
مرحلۀ چهارم از مراحل شکلگیری اخباریان با ظهور م ّلا خلیل بن غازی قزوینی (م3013 .
ق) ،از پیروان تندرو و متعصّب مکتب اخباری ،پایهریزی شد .مالّخلیل ،که در دورۀ اعتدال می-
زیست و همدورۀ فیض کاشانی (م3033 .ق) و شاگرد شیخ بهایى (م 3010 .ق) و میرداماد (م.
 3013ق ).بود (افندی ،3103 ،ج ،2ص )211نمونهای تمام عیار از اخباریان سرسخت و تندرو و
غوطهور در اخبار به شمار میرفت .او علم اصول و اجتهاد را بشدّت ،انکار و در آثارش ،بصراحت،
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این عقیده را اظهار مىکرد و براى اثبات آن ،دست به دامن برخى از احادیث مىشد؛ ولى اغلب
شاگردان وى مانند آقا رضى قزوینى (م 3031ق) و شیخ محمد کاظم طالقانى قزوینى(م 3031
ق) و میرمحمّد معصوم قزوینى (م  3313ق) ،در زمرۀ مجتهدان و طرفداران اجتهاد بودند (صدر
حاج سیّد جوادى ،3131 ،ج ،3ص.)211
ملّا خلیل عقیده داشت که تمام اخبار اصول کافی ،صحیحاند و عمل به آن ها واجب است؛
زیرا در آن ،هیچ روایت تقیّهای وجود ندارد و امام زمان (ع) همۀ روایات اصول کافی را دیده و با
تعبیر «أَنَّ الکافی َکافِلِشیعَتِنا» ،از آن ،تعریف فرموده است .او همچنین ،معتقد بوده رروایتی که
در اصول کافی ،به صورت مرسَل و با «رُوِی» آمده ،بدون واسطه ،از خود صاحبالزمان(ع) روایت
شده است .وی با فلسفه نیز مخالف بود و در دو شرح خود بر کافى کلینی ،در موارد متعدّد ،بدان
تصریح کرده است .همچنین ،استدالل را در رسیدن به معرفت ،عقیم مىدانست (خوانساری ،بیتا،
ج ،1ص /30افندى ،3103 ،ج ،2ص.)212با این حال ،آقا بزرگ تهرانی ،به استناد قول به حرمت
نماز جمعه ،در اخباری بودن او تردید کرده است (آقابزرگ ،بیتا ،ج ،1ص)201؛ زیرا یکی از
دیدگاههای مه ّم اخباریان ،وجوب اقامۀ نماز جمعه در عصر غیبت است (رضانژاد ،3131 ،ج،3
صص 23ـ .)11ملّا خلیل با آنکه اخبارى تند بود؛ ولى با اقامۀ نماز جمعه مخالفت مىکرد و عقیده
داشت که در عصر غیبت ،نخواندنِِآن ،اولویّت دارد .او رسالهاى مفصّل در تحریم نماز جمعه
نگاشت که مورد نقد و ردّ معاصران ،واقع شد (جعفریان ،3130 ،صص .)313-321سماهیجى در
رسالۀ خود «القامعة البدعة فیترك صالة الجُمُعة» به ردّ نظر ملّا خلیل دربارۀ نماز جمعه پرداخته
است (همان ،ص.)311
ملّاخلیل ،عالمى جوان مرد و با شهامت بود که به محض این که متوجّه مىشد در نظرى،
اشتباه کرده ،به اشتباه خود اعتراف و از طرف مقابل ،عذرخواهى مىکرد .به عنوان نمونه ،در
مسألهاى با ملّا محسن فیض کاشانى مدّتها بحث و مناظره و مکاتبه داشت ،ولی متقاعد نشد.
بعدها متوجّه شد که اشتباه میکرده و حق با فیض است .پاى پیاده از قزوین به کاشان رفت و
نرسیده به دیوار خانۀ فیض ،فریادزد« :یا مُحْسِنُ َقدْ أ َتا َکالْمُسِیءُ» .فیض تا صداى او را شنید از
داخل منزل ،یار قدیمى خود را شناخت و دوید و او را در آغوش کشید (خوانساری ،بیتا ،ج،1
ص /233نوری ،3131 ،ج ،2ص.)331
عبداهلل بن صالح بن جمعه سماهیجی بحرانی (م3321 .ق) صاحب «مُنیة المُمارِﺳیﻦ» ،ازدیگر
پیروان تندرو و متعصّب مکتب اخباری است که به کثرت طعن بر مجتهدان شهرت داشت
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(خوانساری ،بیتا ،ج ،1ص /213تنکابنی ،3113 ،ص .)130شیخ یوسف بحرانی او را از اخباریان
شمرده و افزوده است که وی به اهل اجتهاد ،بسیار ناسزا میگفت ،در حالی که پدرش ملّا صالح،
اهل اجتهاد بود (بحرانی ،بیتا ،ص.)31
بعد از او ،ابو احمد جمالالدّین محمّد بن عبد النّبی ،محدّث نیشابوری استرآبادی (م3211 .ق)
است که حمالت شدیدی به اصولیان میکرد و بدین جهت ،به میرزا محمّد اخباری معروف گشت.
وی درست همان راه افراط ملّا محمدامیناسترآبادی را در پیش گرفته بود و پایبند به همان عقاید
استرآبادی بلکه در مواردی شدیدتر از او بود .با این تفاوت که او بحث وجوب تقلید از امامان
معصوم (ع) را اضافه کرد و قائل شد که در زمان غیبت همه باید از حضرت مهدی (عج) و نه از

فقها ،تقلید کنند .یکی از نوادگان او به نام میرزاعباس جمال الدین ،کتابِ «التقلید لِألئمة المعﺼومیﻦ
(ع)» را در سال 3311میالدی در نجف اشرف به چاپ رسانید (الفضلی ،3131 ،ص /110الجابری،
 ،3103صص .)112-123
میرزا محمد از مجتهدان نامدار اصولی مانند میرزا ابوالقاسم قمی ،شیخ جعفر نجفی کاشف
الﻐطاء ،میر سید علی طباطبایی ،سید محمد باقر حجۀاالسالم اصفهانی و محمد ابراهیم کلباسی
به زشتی یاد میکرد و نسبت به آنان ،دشمنی آشکار داشت (خوانساری ،بیتا ،ج ،3ص/323
نفیسی ،3111 ،ج ،3ص .)210او هرگز از ابراز مخالفت آشکار با علمای اصول ،چه در گفتار و چه
در نوشتار ،و حتی تکفیر آن ها ،خودداری نمیکرد و همین امر ،سبب شد تا حکم قتل او توسّط
علما و مجتهدان بنام آن زمان  -ازجمله ،سیّد محمّد مجاهد ،پسر میر سیّد علی طباطبایی و شیخ
موسی ،پسر شیخ جعفر کاشف الﻐطاء و سید عبدالل هشبّر و نیز شیخ اسداهلل کاظمینی -امضاء
شود .این افراط بیش از حدّ او باعث پناهندگیاش به دولت قاجار در تهران شد و در نهایت ،با
فشار کاشف الﻐطاء به کاظمین کوچ کرد و در آنجا به همراه پسر و شاگردش کشته شد (همان).
 -1-1عصرافول (مبارزه با اخباریگری)
مبارزۀ اصولیان و اخباریان که از سدۀ  33هجری آغاز شد و با تندرویهای اخباریان ادامه
یافت ،در نهایت ،از سوی مجتهدان و در رأس ایشان وحید بهبهانی (م3201 .ق) به مبارزهای
جدّی و منسجم بر ضدّ اخباریگری تبدیل شد (مدرّسیطباطبایی ،3111 ،ج ،3ص .)10و پس از
مهاجرت به کربال به مبارزۀ ج ّدی و شدید بر ضدّ اخباریگری پرداخت .او در کنار بحثها و
استداللهای علمی خود در ردّ این مکتب و اثبات طریقۀ اجتهاد و ضرورت بکارگیری اصول در
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استنباط احکام شرعی ،از برخوردهای عملی در راه مبارزه با اخباریگری نیز رویگردان نبود
(مامقانی ،3110 ،ج ،2ص.)11
در پی اقدامات وحید بهبهانی و دیگر فقیهان اصولی برجستۀ آن زمان ،اصولیان از انزوا به
درآمدند و در برابر اخباریان ،به قدرت رسیدند .از جمله کتب وحید که در ردّ اخباریان و دفاع از
مجتهدان به رشته تحریر در آمده« ،رﺳالة االجتهاد و االخبار» است .وی را به سبب مبارزۀ نظری
و عملی شدید و طوالنیاش با اخباریان« ،مروّج مذهب»« ،رکن طایفۀ شیعه»« ،پایۀ استوار
شریعت» درسدۀ  31قمری« ،مجدِّد مذهب» و «مروِّج طریقۀ اجتهاد» دانستهاند (خوانساری ،بیتا،
ج ،2ص.)31
بهبهانى ،مبانى اخباریان را نقد کرد و به تقویت مبانى مجتهدان اصولى پرداخت تا جایی که
سرزمین عراق– مخصوصاً ،کربال و نجف -تقریباً ،از وجود چنین افرادى خالى شد (مکارمشیرازی،
 ،3111ص.)322او همچنین با تألیف کتاب«الفوائد الحائریة» ،شبهات اخباریان را پاسخ گفت
(خوانساری ،بیتا،ج ،2ص .)31بهبهانی ،از قوّت استدالل و منطق باالیی بهرهمند بود به حدّی که
شخصیّتی ،مانند شیخ یوسف بحرانى ،اندکاندک ،به اصولیها نزدیك شد و از دفاعیات خود نسبت
به مذهب اخباریان ،دست برداشت و در مقدّمۀ دوازدهم از کتاب «الحدائق الناضرة» ،بدان اعتراف
نمود (بحرانى ،3101 ،ج ،3ص.)313
شهید مطهّری دربارۀ نقش وحید بهبهانی در انزوای اخباریان میگوید« :اهمّیّت مرحوم وحید
بهبهانى یکى در این است که شاگردان بسیار مبرّزى با ذوق فقاهت و اجتهاد تربیت کرد؛ از قبیل
سیّد مهدى بحرالعلوم ،شیخ جعفر کاشف الﻐطاء و میرزا ابوالقاسم گیالنى معروف به میرزاى قمى.
دیگر این که مبارزهاى پیگیر با گروه اخباریان -که در آن زمان ،نفوذ زیادى داشتهاند-کرد و
شکست سختى به آن ها داد .پیروزى روش فقاهت و اجتهاد بر روش اخباریگرى تا ح ّد زیادى،
مدیون زحمات مرحوم وحید بهبهانى است» (مطهری،3131 ،ج ،20ص.)13
آخرین کوشش برای حفظ موضع اخباریان توسط میرزامحمد نیشابوری معروف به اخباری (م.
3212ق) به عمل آمد .او که «خاتم فقهای اخباری» نام دارد دربارۀ رفتار شدید و تند وحید
بهبهانی با اخباریان میگوید« :او مجتهدی صِرف و خالی از تحصیل بود ،چنانکه کتابهای او بر
این امر ،گواهاست .در عهد او ،عَلَمهای اهلبیت (ع) کهنه گردید و زبان دشمنان بر محدّثان دراز
گشت تا جایی که اخباریان و اهل حدیث را در زمرۀ اهل بدعت شمرد و فتوا به اخراج ایشان صادر
کرد و اگر میتوانست همه را میکشت!» (خوانساری ،بیتا،ج ،2ص.)31
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میرزامحمّد با حرارت ،به دفاع از اخباریان و مخالفت با اصولیان پرداخت و کتابهایی در این
زمینه تألیف کرد؛ ولی بزودی ،مورد هجوم و مخالفت اصولیان قرار گرفت و عالمانی چون
سیّدمحمد مجاهد و شیخ جعفر کاشف الﻐطاء نجفی کار را چنان بر او تنگ گرفتند که مجبور به
مهاجرت به ایران شد و به دربار فتحعلیشاه ،متوسّل گشت .سپس ،کاشف الﻐطاء رسالهای به نام
«کشف الﻐطاء عن معائب میرزامحمد عدوّ العلماء» نوشته ،نزد شاه ایران فرستاد و سرانجام،
میرزامحمّد اخباری در کاظمین به قتل رسید و مکتب اخباریگری بعد از او ،رو به افول نهاد
(همان ،ص.)202
اگرچه اخباریان ،از آن پس رو به افول نهادند؛ ولی هرگز خاموش نشدند و از یك مکتب فقهی،
اثرگذار و آتشین به یك فرقۀ مذهبیِ خاموش ،تبدیل و به دو شعبه تقسیم شدند:
 )3جماليّه که قائل به نفی اجتهاد و وجوب تقلید از معصوم شدند؛
 )2بحرانيّه که قائل به وجوب رجوع به فقه اخباری در امور شرعی شدند (الجابری،3103 ،
صص/311-311تنکابنی ،3113 ،ص/333خوانساری ،بیتا .ج ،3ص.)323
رواج اخباریگری در سدههای  33تا  31هجری ،بیشتر در شهرهای مذهبی ایران و عراق و
نیز در بحرین و هندوستان بوده است (حائری ،3110 ،ج ،3ص ،)11از جمله شهرهایی که در ایران
پایگاه مهمّی برای پیروان این مکتب به شمار میرفت ،قزوین بود؛ زیرا در عصر رواج اخباریگری،
بیشتر بخش غربی این شهر ،جایگاه اخباریان بود که از شاگردان و مریدان ملّاخلیل قزوینی (م.
 3013ق) به شمار میآمدند (صالحی ،بیتا ،ج ،3ص .)21پس از مبارزات اصولیان با اخباریان و
ضعف روز افزون اخباریگری ،دامنۀ نفوذ این مکتب در قزوین نیز بسیار محدود گردید .امروزه
تنها جایی که آثار اخباریگری به شکل آشکار در آنجا دیده میشود ،برخی از مناطق خوزستان
بویژه خرمشهر و آبادان است (قیصری ،3131 ،ج ،3ص.)23
 -3-1-1داليل افول جريان اخباریگری
افول اخباریگری دالیل زیادی دارد که مهمترین آن عبارتاند از:
الف) عدم تدوین منهج نظری فقهی که حاوی قواعد و اصول در چارچوب فکری اخباریان
باشد؛ زیرا آنچه اخباریان بر جای گذاشتهاند چیزی جز نقد منهج اصولیان نبود که البتّه در خالل
آن ،برخی قواعد خود را بیان میکردند و میتوان فقط کتاب «الحدائق الناضرة» بحرانی را به عنوان
منهج نظری استدالل فقهی اخباریان به حساب آورد.
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ب) حمالت تند اخباریان نسبت به اصولیان و حتّی تکفیر آنها که از سوی استرآبادی،
میرزامحمّد اخباری و برخی دیگر از اخباریها ،زیاد شنیده میشد.
ج) رشد و شکوفایی جریان اصولی با ظهور وحید بهبهانی و شاگردان وی نظیر شیخ جعفر
کاشف الﻐطاء ،شیخ حسن نجفی صاحب جواهر و...که قواعد اصولی مهمّی را پایهگذاری کردند.
د) پاسخگو نبودن شیوۀ اخباری به بسیاری از مسائل نوپدید ،بویژه با توجّه به تحوّالت شگرف
علمی و صنعتی.
-1-1عصر شکلگيری اخباریگری نوين
اگرچه نهضت اخباری ،با ظهور وحید بهبهانی (م3201 .ق) رو به افول گذاشت ،ولی چراغ آن
خاموش نشد و هر چند تالش و اهتمام علمی بهبهانی و شاگردانش در نقد این مکتب ،سیر نزولی
جریان اخباریگری را شکل داد؛ امّا این مکتب که در حوزههای دینی شیعه ،ریشه کرده بود در
قالبها و شکلهای دیگری نمود یافت و رسوباتی از خود بر جای نهاد به گونهای که هنوز روحیّۀ
اخباریگری کم و بیش زنده است و در برخی از اصولیان نیز به چشم میخورد.
امروزه ،گروهی هستند که از سویی ،اخباریان را محکوم میکنند و از سویی دیگر ،همان جمود
و روحیّۀ اخباریگری بر آنها حاکم است و به گفتۀ شهید مطهری«:جمود اخباریگری در بسیاری
از مسائل اخالقی و اجتماعی و بلکه پارهای مسائل فقهی ،هنوز حکومت میکند» (مطهری،3111 ،
ص .)32وی در جای دیگر میگوید« :فکر اخباریگری بکلّی از بین نرفته است؛ حتّی در بسیاری
از مجتهدان نیز افکار اخباریگری هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آنهاست» (هماو،3113 ،
ص.)103
وجود «روشنفکر متحجّر»نیز متناقضآمیز نیست و هستند روشنفکرنماهایی که مدّعی مبارزه
با جمود فکریاند؛ امّا در شیوه و برخورد ،دچار جمود و تحجّر هستند .چهبسا بتوان گفت تحجّر
دوران معاصر ،ادامۀ تحجّر اخبارگری متقدّمان و آن هم ادامۀ تحجّر خوارج است که در هر زمان
به یك شکل ،بروز و ظهور کرده است .البتّه ،این جریانها قطعاً ،با یکدیگر ،تفاوتهای بنیادین و
اساسی دارند و نمیتوان آنها را باهم مربوط دانست؛ ولی میتوان گفت تنها وجه اشتراک همۀ آنها
«جمود و تحجّر در نگرش یا عمل» است.
معموالً ،چنین تصوّر میشود که اخباریان تنها در حوزۀ فقه ،صاحبنظر هستند ،در حالیکه
اگر به ویژگیهایی که برای اخباریان ،تعیین شده دقّت کنیم ،متوجّه حضور آنها در حوزههای
دیگر نیز میشویم .برای مثال ،دغدغۀ حفظ خلوص دین ،یکی از خصوصیّات اخباریگری است؛
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به این معنا که اخباریان ،نگران ورود مباحث غیر دینی به حیطه دیناند و دین خالص را همان
دینی میدانند که در زمان معصومان (ع) بوده است .بدیهی است که این ویژگی ،تنها نزد فقها
نیست و غیر فقیهان از جمله ،متک ّلمان و مفسّران نیز میتوانند به همین صفت ،متّصف شوند.
در دنیای کنونی ،اخباریگری نوینی در حال شکلگیری است .از جمله ،در دهههای اخیر،
حرکتی بیرون از حیطۀ فقه آغاز شده که میتوان آنرا «اخباریگری نوين» نام نهاد .شکل-
گیری«مکتب تفکيک» ،ریشههایی در این نوع نگرش داشته و دارد .محمّد مهدی غروی
اصفهانی ،مشهور به میرزا مهدی اصفهانی (م 3111 .ق) از فقهای معاصر شیعه بوده که او را
«مؤسّس مکتب تفکیك یا مکتب مشهد»میدانند (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .پینوشت شمارۀ .)1
 -7-1ويژگيها و مظاهر مکتب اخباریگری و «نواخباریگری»
برخی از ویژگیها و مظاهر مکتب اخباریگری که در «نواخباریگری»نیز به وضوح یافت
میشود بدین شرح است:
-3-7-1غير قابل فهم بودن قرآن
اخباریان ،با انکار حجّیّت ظواهر قرآن کریم ،باب یکی از منابع دینشناسی را بستند .بحرانی
از گروهی از اخباریان یاد میکند که فهم و درک ﴿قُلْ هُو اللَّ ُه أحد﴾ (االخالص )3 /332 :را هم
ممتنع میدانند و روایات معصومان (ع) را تنها طریق ممکن برای دسترسی به ادراک آن میشمرند
(بحرانی ،3101 ،ج ،3ص.)23اگر چه از زمان وحید بهبهانی تا زمان معاصر ،این دیدگاه ،نقد شده
و ادلۀ استنادی اخباریان واشکافی گردیده و بنیان ناصواب آن آشکار شده است؛ امّا واقعیت جاری
در حوزههای دینی ،به گونهای دیگر بوده و هست.
علّامۀ طباطبایی ،از این واقعیت اسفبار ،چنین یاد میکند« :علوم حوزوی به گونهای تنظیم
شده است که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارد؛ به گونهای که شخص متعلّم و فراگیر ،میتواند
تمام این علوم را از صرف ،نحو ،بیان ،لﻐت ،حدیث ،رجال ،درایه ،فقه و اصول ،فراگرفته و به آخر
برساند و حتّی متخصّص در آن باشد و در آن اجتهاد کند ،ولی اساساً ،قرآن نخواند و جلدش را
هم دست نزند» (طباطبایی ،3133 ،ج ،1ص.)110
یکی از پژوهشگران معتقد است موج اخباریگری نوین ،بر اثر غفلت فقه متأخّر شیعی از قرآن
کریم ،شکل گرفت؛ به این دلیل که در فقه متقدّم شیعی ،مراجعات به قرآن ،زیاد بود و فقیهان
شیعه هم در مقام برهان و استدالل و هم در مقام مناظره و احتجاج فقهی ،بسیار به قرآن استناد
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میکردند .به عنوان مثال ،شیخ طوسی درکتاب الحج از«الخالف» ،در  11مسألۀ فقهی ،به آیات
قرآنی استناد میکند؛ مثالً از آیۀ شریفۀ ﴿و لِلَّهِ على النَّاسِ حِجُّ الْب ْيتِ منِ اسْتطاع إِليْهِ سبِيال﴾
(آل عمران)33 /1 :در فروعات فقهی زیر بهره میگیرد :حجّ برکافر ،واجب است؛ حجّ غیر مستطیع،
مجزی نیست؛ اگرکسی مَرکَب ندارد ،ولی پیاده میتواند به حجّ برود ،حجّ بر او واجب نیست و....از
این گونه مراجعات قرآنی در فقه متقدم شیعی ،بسیار دیده میشود؛ امّا در فقه متأخر شیعه،
ارجاعات به قرآن کاهش یافته است .فقیه شیعۀ معاصر ،گونهای دلواپسی را در مراجعۀ مستقیم به
قرآن در استنباطات فقهی ،احساس میکند و این احساسات درونی ،او را به سوی فاصلهگیری از
قرآن ،به عنوان منبع استنباط فقهی سوق میدهد (صالحی ،3111 ،ص.)1
 -0-7-1تقابل باعلوم عقلي
شهید صدر معتقد است :محمدامین استرآبادی ،دانشهای بشری را دو گونه تقسیم میکند:
س ،وابسته و اختالف و خطا در آن ها ،نادر است؛ قسم دوم :دانشهایی
نوع اول :دانشهایی که به ح ّ
که از حس به دورند ،مانند فلسفۀ الهی ،علم کالم و  ...که در این گونه دانشها ،اختالفها فراوان
و خطاها بسیارند .به تعبیر شهید صدر ،او با این تقسیمبندی ،به علوم حسّی بها میدهد و راه گریز
از خطا و تنازعات پایانناپذیر علمی را در آن میداند که بایستی مادۀ اندیشه را به حس نزدیك
ساخت (صدر ،3131 ،ص.)12
این مبنای فکری ،موجب آن شد که اخباریان ،معتقد شوند چون فلسفه و کالم بر مبادی غیر
حسّی استوارند و از براهین عقلی ،سود میجویند ،قابل اعتماد نیستند .میتوان گفت در بخش
وسیعی از فلسفه ستیزی در عصر کنونی ،جای پای تفکّر اخباری ،محسوس و ملموس است .در
این میان ،بدون تردید ،شکلگیری مکتب تفکیك ،ریشههایی در این نوع نگرش داشته و دارد.
البتّه ،بایستی اذعان داشت که مکتب تفکیك ،از این صداقت نظری برخوردار است که مدّعای
خویش را در رویارویی با علوم عقلی و ضرورت استناد معارف و عقاید به روایات معصومان (ع)
بروشنی بیان میدارد؛ امّا رگههای پنهان از اخباریگری در حوزههای دینی ،وجود دارد که از چنین
جسارت در ابراز بیبهره مینماید و در نتیجه ،خود را در معرض نقد و ارزیابی صریح قرار نمیدهد
(فتحی ،3113 ،ش.)13

 211دو فصلنامۀ کتاب قیّم ،سال چهارم ،شمارۀ  ،22پائیز و زمستان 2131
 -1-7-1احتياطگرايي
شعار و تابلوی عملی اخباریان ،احتیاطگرایی است و علیرغم اینکه در مواردی ،قائل به وجوب
احتیاط اند ،در تمام موارد مشکوک و مردّد ،تأکید فراوان بر رعایت جانب احتیاط را دارند .نمونه-
های ذیل از این موارد هستند:
«اگر روایات در مورد وجوب و عدم وجوب یك عمل ،متعارض بود و با مرجّحات ،امکان ترجیحنبود ،باید در مقام فتوا ،توقّف داشت؛ ولی در مقام عمل ،آنرا به جا آورد» (بحرانی ،3101 ،ج،3
ص.)30
 «در موردی که انجام عمل ،واجب باشد و دلیل شرعی برای اثبات آن نباشد؛ ا ّما شكّ وتردید رخ دهد که آیا فالن مورد ،مصداق موضوع حکم است یا خیر ،در این فرض نیز باید احتیاط
کرد و آن را به جا آورد» (همان ،ص.)33
این تفاوت دیدگاه که آثار وسیعی در عرصۀ فقه دارد بخشی جدّی از منازعات فکری اخباریان
و اصولیان بود .بنیانهای نظری نگرش احتیاطی ،در مباحث اصولی متأخّر ،نقد و ارزیابی گردید؛
اما به نظر میآید که در این موضوع نیز رسوبات و پیامدهای اندیشۀ اخباریگری نمایان است که
میتوان به یك مورد اشاره داشت و آن اینکه رسالههای عملیّه ،سرشار از احکام احتیاطی است.
شیخ انصاری معتقد است :اخباری به قول معصوم (ع) ،عمل میکند و هرجا که حکم را نداند
به احتیاط ،عمل میکند؛ کسی منکر خوب بودن احتیاط نیست؛ ولی سخن آن است که فتوای به
احتیاط غیر از عمل کردن به احتیاط است .فتوای به احتیاط ،خود شبههای تحریمیّه است؛ چون
وادار ساختن مردم به احتیاط در تمام شبهات ،موجب تنفّر آنها از دین خدا میشود .پس ،مفسدۀ
آن بسیار بیشتر از فتوا دادن به آن است (انصاری ،3133 ،ج ،3ص.)111
حال ،جای این سؤال باقی است که اصولیان که تا اینحدّ ،بشدّت مبحث وجوب احتیاط را در
کتابهای خود پیگیری و رد میکنند ،چگونه در رسالههای عمل ّیه اینقدر به سراغ فتوای به
احتیاط میروند؟
شاید در جواب بتوان گفت این هم یکی دیگر از آثار و رسوبات برجای مانده از اندیشۀ اخباری-
گری است که تأثیر خودش را تا عصر حاضر بر اصولیان گذاشته است .البتّه ،اخیراً ،حرکتی در
راستای نوشتن رسالۀ عملیّه بدون آنکه فتوای احتیاط در آنباشد آغاز شده است (جهانگیری،
 ،3113ص.)303
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 -4-7-1احيای برخي مباحث کالمي
مباحث کالمی در گذشته بر پایۀ موضوعاتی چون توانمندی و احیاگری دین استوار بود؛ ولی
در حال حاضر ،برخی مباحث کالمی مربوط به بحثهایی خاص از امامت و خالفت ،آن هم در
مواجهه با اهل سنّت ،بشدّت افزایش یافته است  -مباحثی که نه گامی در مسیر دفاع از مکتب
اهل بیت (ع) برداشته و نه گرهی از مشکالت فکری جامعه بازکرده ،بلکه تنها اثر آن ،زنده کردن
اختالفات شیعه و سنّی بوده است.
دامنزدن به این مباحث ،نشانۀ غفلت از مهمترین نیازهای کالمی جامعه است .البتّه ،ما غافل
از این نیستیم که هیچ اندیشهای به اندازۀ اندیشۀ امامت ،به بازخوانی و بازگویی برای جامعۀ امروز
نیاز ندارد؛ ولی نه اینکه از دریچهای تنگ ،تکراری و ناکارآمد به آن نگریسته شود -یعنی از مﻐز،
غفلت و به قشر پرداخته شود؛ بلکه همۀ مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنّت باید با کنارگذاشتن
مسائل تفرقهآمیز ،در کنار هم و با حفظ وحدت و پایبندی به اصول مشترک ،به فکر مقابله با
دشمنان مشترک خود باشند؛ نه اینکه با دامنزدن به این اختالفات جزئی ،راه تسلّط دشمن بر
خود را هموار سازند.
 -1-7-1رواج کتابهايي مستند به روايات ضعيف
انتشار کتابهایی چون درمان با قرآن ،طبّ قرآن ،اعجاز عددی قرآن ،که بعضاً ،جنبۀ غیر
هدایتی قرآن را برجستهو در این مسیر به روایات ضعیف استناد میکنند از دیگر نشانههای اخباری
نوین است .نمونۀ آن ،توجّه زیاد عموم مردم به کتاب «حلیة المتقیﻦ» عالمۀ مجلسی است که اگر
چه به نوبۀ خود ،کتابی ارزشمند و نفیس است ،ا ّما معلوم نیست که تمام مطالب آن از معصومان
(ع) صادرشده باشد3.
اگرچه نفوذ این شیوههای نوین اخباریگری ،بیشتر در سطح عوام مردم است تا نخبگان و
صاحبان اندیشه؛ ولی با توجّه به چگونگی تعامل برخی نخبگان جامعه با تودههای مردم ،شاهد
 1البتّه ،ما منکر توجّه هرچه بیشتر به قرآن و عترت نیستیم و منکر این هم نیستیم که قرآن ،شفای هر درد است؛ بلکه
معتقدیم تنها راه نجات از مشکالت و گرفتاریها ،تمسّک به قرآن و عترت است .امّا اینجا بحث این است که توجه زیاد
به برخی اعمالی که قطعیّت آنها ثابت نشده است -مخصوصاً ،تالش برای استخراج علوم نوپدید از قرآن که عموماً ،نه بر
اساس منابع معتبر که بر اساس برخی روایات مجهول و دیدگاههای شخصی یا افراد نامشخّص است  -باعث شده است
دین ،مورد تمسخر نااهالن و دشمنان قرآن و عترت واقع شود.
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تأثیرپذیری برخی متولّیان فکری از تودۀ مردم هستیم که به این مسایل ،همگرایی نشان میدهند
و چون این مسایل با احساسات عامّۀ مردم ،پیوند خورده است اگر مواجههای ظریف و سنجیده با
آن صورت نگیرد میتواند پیامدهای جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد (الویری،3111 ،
ص.)22
 -4علل تداوم اخباریگری
ذکر رسوبات اخباریگری در محورهای پیشین ،این پرسش جدّی را پدید میآورد که چگونه
مکتب اخباری ،در این سطح و گستره امکان تداوم یافت و چرا با افول ظاهری این مکتب و شکل
یابی تعصّبات فرقهای علیه اخباریان در حوزههای دینی و جامعههای شیعی ،هنوز آثار و مظاهر
این اندیشه ،کم و بیش مشاهده میشود؟ به نظر میرسد که عوامل زیر در تداوم آشکار و پنهان
اخباریگری اثرگذار بودند:
 -3-1حضور غالب و يا مطرح درحوزههای علميّه
مکتب اخباری که در دو قرن یازده و دوازده هجری ،مکتب فکری بالمنازع در پارهای از
حوزههای دینی و مکتب فکری مطرح در پارهای دیگر از حوزهها بود ،دهها نسل علمی متوالی را
در حوزههای علمیه در برگرفت .طبیعی مینماید که آثار این حضور ،سالیان سال بماند و بسهولت،
از بین نرود .مکتب اعتزال ،که هیچگاه چندان سلطه و غلبهای بر مجامع علمی اهل سنّت نیافت،
قرن ها پس از افول و زوال ،آثار فکری آن برجای ماند و حتّی در دورۀ معاصر ،رگهها و عالقههای
اعتزال ،مشهود و حیات مجدَّد آن در حوزههای فکری اهل سنّت ،نمایان است .بدیهی است که
آثار پیدا و پنهان مکتب اخباری در میان شیعه که تداومی اگستره و سلطۀ فکری آن غیرقابل
مقایسه با مکتب اعتزال است ،با نقد و هجمۀ فکری عالمانی چون مفید ،سیّد مرتضی ،شیخ طوسی
تا وحیدبهبهانی و شاگردان آن هاـ علیرغم فراز و نشیبها ـ باقی بماند و چونان درختی ریشهدار،
از این سو و آن سو جوانه بزند و خود را در قالبها و نمادهای نو بنمایاند.
 -0-4تأليف کتب مرجع و منبع
بخشی گسترده از آثار و نوشتههای عالمان اخباری مسلك ،به منابع اصلی و مورد مراجعۀ
عالمان ،فاضالن و حتّی عوام شیعه تبدیل شده است .مؤلفان مجامع حدیثی متأخر شیعی ،اخباری
هستند .ع ّلامۀ مجلسی ،حرّعاملی و فیض کاشانی ،مؤلفان سهم جموعۀ اصلی حدیثی متأخّر هستند
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که آثار ایشان در کنار مجامع حدیثی متقدّم (کتب اربعه) ،جایگاهی رفیع در منابع و مصادر
حدیثی شیعه پید اکرد .این بزرگان ،تنها به گردآوری سادۀ احادیث بسنده نکردهاند ،بلکه دریچه-
های نظرشان در شیوۀ گردآوری ،گزینش ،تیتربندی و عنوانگذاری ،تقطیعات روایی و بویژه در
توضیحات و تبیینهای روایی ،نمایان است (صالحی ،3111 ،صص.)3-1
در دانش تفسیر نیز آثار متنوّع و ارزشمند اخباریان ،چنین جایگاهی را دارد.
تفسیرهای«الصافی»« ،نورالثقلین» و «البرهان» از تفاسیر معروف رواییاند که توسّط مؤلّفان
اخباری نگاشته شده و در سدههای اخیر از مهمترین تفاسیر مرجع عالمان و فضالی حوزههای
علمیّه به شمار میروند.
-1-4تنوّع آثار در قلمروهای گوناگون دانش اسالمي
مکتب فکری اخباری ،از تنوّع آثار در قلمروهای گوناگون دانش اسالمی برخوردار شد .این
گسترۀ مضمونی ،در عمل ،به غنابخشی این جریان انجامید و خوانندگان را با مجموعۀ جهانبینی،
انسانشناسی ،تاریخ نگری و ...مرتبط ساخت.
اخباریان ،عالوه بر موسوعهنگاری ،به شرحنگاری روایی پرداختند و از منظر خویش به تبیین

مبهمات و مشکالت در فهم روایات ،روی آوردند ،نظیر« :روضةالمتقیﻦ» و «لوامع صاحبقرانی»
(شرح عربی و فارسی بر«مﻦ الیحضره الفقیه» از مال محمد تقی مجلسی)« ،مرآةالعقول» و
«مالذاالخیار» (دو شرح بر کافی و تهذیب از عالمۀ مجلسی) و ....

اخباریان در قلمروی عقاید دینی ،آثاری چون «حقّ الیقیﻦ» (از ع ّلامۀ مجلسی)« ،علم الیقیﻦ»
و «عیﻦ الیقیﻦ» (از فیض کاشانی) و در اخالق و آداب دینی ،نگاشتههایی چون «المحجةالبیضاء»
(از فیض کاشانی) و «حلیةالمتّقیﻦ» (تألیف عالمۀ مجلسی) و در مسائل تاریخی ،نوشتههایی
چون«حیوةالقلوب» (از عالمۀ مجلسی) و  ...تدوین کردند.
این مجموعه تألیفات متنوّع که در این جا ،تنها به یادکرد آثار مشهور و مورد مراجعه ،بسنده
شد در مخاطبان ،مذاق و منظر مشابه و یا همگرا پدید میآورد و در نتیجه ،هرگز نمیتوان مکتب
اخباری را پایان یافته دانست؛ زیرا آثار اخباریان در قلمروهای گوناگون دانش اسالمی شیعی ،منابع
مرجع یا مورد مراجعه هستند و خواسته یا ناخواسته ،آثار طبیعی خود را در همگرایی و یا رسوبات
فکری ،بر جای میگذارند.
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نتيجهگيری
«اخباریان» گروهی از عالمان امامیّه در دوران متأخّراند که با استناد به روش و عمل سلف
صالحـ یعنی محدّثان و حدیثگرایان متقدّمـ اخبار اهل بیت (ع) را مهمترین مأخذ در عقاید،
اخالقیات و احکام شرعی میدانند و به سایر مدارک فقط در صورتی که با احادیث معصومین (ع)،
تأیید شده باشد استناد میکنند و به روشهای اجتهادی و رجالی متأخّران ،بویژه آنچه مبنایی جز
عقل نداشته باشد ،به دیدۀ انتقاد مینگرند و حتّی استدالالت عقلی کالمی را که برای تقویت
مذهب و در حمایت از عقاید شیعی بهکار میرود محکوم میکنند و در استنباط احکام ،اصول فقه
را به گستردگی اصولیان بهکار نمیبرند.
اندیشۀ اخباریگری از زمان پیدایش تا زمان معاصر ،شش دورۀ :پیدایش ،إحیا به همراه افراط،
اعتدال ،افراط مجدّد ،افول و شکلگیری اخباریگری نوین را به خود دیده است:
اخباریگری به معنای گرایش هرچه بیشترِ به اخبار ،در زمان پس از غیبت ،با سرکردگی شیخ
صدوق (م113 .ق) شکل گرفت؛ ولی با اصطالح مشخّص امروزی آن از قرن یازدهم هجری و با
ظهور محمدامین استرآبادی (م3011 .ق) احیا شد .او با احیای طریق اخباریان پیشین ،راه افراط
را در پیش گرفت و با عقایدی مانند کنار نهادن قرآن ،به دلیل عدم حجّیّت ظواهر و تخطئۀ کلّی
اجتهاد و طعن بر مجتهدان ،شکلِ دیگری به اندیشۀ اخباری داد .این مکتب ،پس از آن در زمان
محمّد تقی مجلسی ،فیض کاشانی و شیخ یوسف بحرانی ،با انتقاد از افراطهای استرآبادی ،رنگ
اعتدال به خود گرفت؛ ولی دوباره ،پس از افراط مجدَّد از سوی م ّلاخلیل قزوینی ،عبداهلل سماهیجی
و میرزا محمّد اخباری با مبارزۀ عالمانی چون وحید بهبهانی مواجه و رو به افول گرایید.
چراغ مکتب اخباریگری علیرغم افولش خاموش نشد و این مکتب در قالب ها و شکل های
دیگری نمود یافت و اخباریگری نوین شکلگرفت .برخی از ویژگیها و مظاهر اخباریگری و
نواخباریگری عبارتاند از :غیر قابل فهم دانستن قرآن ،تقابل با علوم عقلی ،احتیاطگرایی ،احیای
برخی مباحث کالمی بیفایده ،رواج کتابهای مستند به روایات ضعیف.
عواملی که در تداوم آشکار و پنهان اخباریگری اثرگذار بودند ،عبارتاند از :حضور غالب و یا
مطرح اخباریان در حوزههای علمیّه ،تألیف کتب مرجع و منبع توسّط آنان ،تنوّع آثار در قلمروهای
گوناگون دانش اسالمی و همخوانی تفکّر اخباریگری با مذاق عامیانۀ مذهبی.
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پينوشتها
: مشخصات چاپی سه کتاب اخیر به شرح ذیل است.3
، جایگاه ﺳیاﺳی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی، سید محسن، آل سید غفور.ش3111 ، بوستان کتاب:قم
. ق3132 ، دارالزهراء: اصولها و تطوّرها؛ بیروت: سیدمحمّد؛ االخباریة، بحرالعلوم سازمان چاپ و نشر: قم، اخباریگری؛ تاریخ و عقاید، ابراهیم، بهشتی. ش3130،دارالحدیث
: مشخصات تحقیقات مستشرقان به شرح ذیل است.2
3. Andrew Newman, “The Nature Of The Akhbari-Usuli Disput In
Late-Safavid Iran. Part one: “Abdollah Al-Samahiji,s Monyat
Al-Mumaresin. Part Two: The Conflict Reassesse. ”
0. Kohlberg, E "AKBARRIAN" Encyclopaedia Iranica’ ed. Ehsan
Yarshater’ London: Routedge Kegan Paul’ 3995.
1. " ”, ــــــــAKBARIAN", Edited by P. J. Bearman, Th. Bianquis
&…. , Encyclopædia of Islam, 0nd Edition,
4. Todd Lawson, "Akhbari Shi’i Approaches to tafsir", in:
Approaches to the Qur’an, edited by G. R. Hawting & AbdulKader A. Shareef, Routledge: New York & London, 3991, pp.
371-032.
1. W. C. Chittick, "Muhsin-i Fayz-i Kashani", Edited by P. J.
Bearman, Th. Bianquis &…. , Encyclopædia of Islam, 0nd
Edition, Leiden: E. J. Brill, 3962–0225.

 «اِجْلِس فِی مَسجدِ المَدینۀ و اَفتِ النَّاسَ فَاِنّی اُحِب: حضرت باقر (ع) به ابان بن تﻐلب مىفرماید.1
 بنشین و به مردم فتوا بده؛ زیرا من دوستدارم در،اَنْ اَرَی فى شیعَتى مِثْلَك»؛ در مسجد مدینه
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میان شیعیانم کسانى همچون تو را ببینم (نوری ،3131 ،ج ،33ص .)131حضرت مهدى (عج) نیز
در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب به عنوان یك قاعدۀ کلى اینچنین مىنگارد:
« و اَمَا الْحَوادِثُ الواقِعَۀُ فَارْجِعُوا فیها اِلى رُواۀِ اَحادیثِنا فَ ِانَّهُم حُجَّتى عَلَیْکُم و اَنَا حُجَّۀ اللَّهِ عَلَیْهِم»
(همان)؛ در پیشامدهایى که رخ مىدهد ،به راویان احادیث ما (فقها) مراجعه کنید که آنها حجّت
من بر شمایند و من حجّت خدا بر ایشان .بر اساس این توقیع و دیگر روایات ،مسألۀ رجوع به فقیه
در عصر غیبت کبرى ،شکل دیگرى به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» مصطلح به وجود
آمد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط ،مسؤولیت افتاء و پاسخگویى به مسائل شرعی را به عهده
گرفتند و خأل و مشکل عدم دسترسى به امام معصوم (ع) را با حضور خود در عرصه اجتماع
پرکردند .شیخ طوسى مىگوید« :من شیعۀ امامى را از زمان حضرت على (ع) تاکنون (قرن پنجم
هجرى) اینگونه یافتم که پیوسته ،سراغ فقیهان خود رفته و در احکام و عبادات خود ،از آنان
استفتا مىکردند و بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان میدادند (طوسی،
 ،3131ج ،2صص.)312 – 320
 .1مکتب تفکیك (که مکتب مشهد و مکتب معارف نیز خوانده میشود) مکتبی در علوم مذهبی
شیعی است که پیروانش بر تفکیك آموزههای فلسفی از روشهای دین شناسی ،تأکید دارند .این
مکتب منتج از آموزه های میرزا مهدی اصفهانی در مشهد شکل گرفت؛ ولی درگذشته به این نام
خوانده نمیشد و بیشتر آن را با عنوان مکتب فکری خراسان میشناختند .بینانگذاران این مکتب
بر این باورند که میبایست میان روشهای مختلف دسترسی به حقایق ،جدایی انداخت .در
حقیقت ،قائل به تفکیك روشهای مختلف معرفتشناختی هستند .آنان بشدّت ،به روش معرفتی
ملّاصدرا شیرازی میتازند و روش او را موجب خلط روش معرفت شناختی میدانند .عنوان مکتب
تفکیك ،نخستین بار توسّط محمّد رضا حکیمی طیّ مقالهای با همین نام (کیهان فرهنگی ،سال
نهم ،شمارۀ  ،32اسفند  )3133معرّفی شد و شهرت یافت .پس از آن و در سال  ،3131و یك
کتابی با همین نام منتشر کرد و در آن به تفسیر دیدگاههای این مکتب و معرّفی بنیانگذاران آن
پرداخت (حکیمی ،3111 ،صص.)31-31
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بهمن ،بیتا.
 .23الجابری ،علی الحسن؛ الفکر السلفی عندالشیعة االثنی عشریة؛ بیروت :دار إحیاء التراث،
3103ق.
 .21جرجانی ،محمد بن علی؛ کتاب التعریفات؛ تهران :انتشارات ناصرخسرو ،بیتا.

 .23جعفریان ،رسول؛ اﺳئلة یوﺳفیة :جدال اندیشگی تفکّر شیعه اصولی با اخباری (مکاتبات میر
یوﺳف علی اﺳترآبادی و شهید قاضی نور اهلل شوشتری)؛تهران :مجلس شورای اسالمی3111 ،ش.
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 .13فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العیﻦ؛ قم :نشر هجرت3130 ،ق.
 .11الفضلی ،عبدالهادی؛ تاریخ التّشریع االﺳالمی؛ قم :مؤسّسه دارالکتاب اإلسالمی3131 ،ق.
 .13فیضکاشانی ،مالمحسن؛ الحقّ المبیﻦ فی تحقیق کیفیة التّفقّه فی الدیﻦ؛ تصحیح :جالل الدّین
محدّث ارموی ،تهران :دانشگاه تهران3113 ،ش.
 .30ــــــــ؛ قرّة العیون فی أعزّ الفنون؛ تحقیق :حسن قاسمی ،تهران :مدرسه عالی شهید مطهری،
3113ش.
 .33قاری ،مالعلی؛ شرحِ شرح نخبة الفکر فی مﺼطلح اهل االثر؛ بیروت :داراألرقم ،بیتا.

 .32قاضی عیاض ،عیاض بن موسی ،الشفا بتعریف حقوق المصطفی ،بیروت :دار الفکر للطباعة و
النشر3111 ،ق.
 .31قزوینی رازی ،عبدالجلیل؛ النّقض؛ بهکوشش :جاللالدّین محدّث ارموی ،تهران :بینا3113 ،ق.
 .31قیصری ،احسان؛«اخباریان»؛دائره المعارف بزرگ اسالمی ،زیرنظر :کاظم موسوی بجنوردی،
تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی3131 ،ش.
 .31کرکی عاملی ،حسین؛ هدایة االبرار إلى طریق االئمّة االطهار؛ تصحیح :رؤوف جمال الدّین،
نجف :بینا3131 ،ق.
 .31کشمیری ،محمدعلی؛ نجوم السّماء؛ بیجا :چاپخانه جعفری3101 ،ق.
 .33گرجی ،ابوالقاسم؛ تاریخ فقه و فقهاء؛ تهران :سمت3133 ،ش.
 .31گلیو ،رابرت؛ «پژوهشهای جدید غربیان درباره تاریخ مذهبی ایران عﺼر صفوی»؛ کتاب ماه
تاریخ و جﻐرافیا ،سال ششم ،شماره 3112 ،11ش.
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 .33مادلونگ ،ویلفرد؛ «فرقههای اﺳالمی»؛ ترجمه :ابوالقاسم سری ،تهران :انتشارات اساطیر،
3133ش.
 .10مامقانی ،عبداهلل؛ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ نجف:بینا3110،ق.
 .13مجلسی ،محمّدتقی؛ لوامع صاحبقرانی؛ قم :کتابفروشی اسماعیلیان3131 ،ق.
 .12محسنى ،سیّد میرآقا؛ نقدی براخباریگری؛ قم :دارالنشراسالم3133 ،ش.
 .11مدرّستبریزی ،محمدعلی؛ ریحانة االدب؛ قم :انتشارات خیّام3131 ،ق.
 .11مدرّسی طباطبایی ،حسین؛ مقدمهای بر فقه شیعه؛ ترجمه :محمد آصف فکرت ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی3111 ،ش.
 .11مدیرشانهچی ،کاظم؛ علم الحدیث و درایة الحدیث؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی3131 ،ش.
 .11مطهّری ،مرتضی؛ اﺳالم و مقتضیات زمان؛ تهران :انتشارات صدرا3111 ،ش.
 .13ــــــــ؛ تعلیم و تربیت در اﺳالم؛ تهران :انتشارات صدرا3113 ،ش.
 .11ــــــــ؛ده گفتار؛ تهران :انتشارات صدرا3111 ،ش.
 .13ــــــــ؛مجموعه آثار اﺳتاد شهید مطهری؛ تهران :انتشارات صدرا3131 ،ش.
 .30مفید ،محمد بن محمد بن نعمان؛ أوائل المقاالت؛ قم :کنگره شیخ مفید3131 ،ق.
 .33ــــــــ؛ الجمل؛ قم :مکتبه الداوری3133 ،ق.
 .32مکارم شیرازی ،ناصر؛ دائرة المعارف فقه مقارن؛ قم :مدرسۀ االمام علی بن ابیطالب(ع)3111 ،
ش.

 .31موحّدی ،محمدعلی؛ «شیوههای ارزیابی حدیث نزد اخباریان و تطبیق آن با دیدگاه اصولیان»؛
رسالۀ دکتری ،رشته علوم قرآن وحدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه تهران3112 ،ش.
 .31نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ قم :مؤسسه النشر اإلسالمی3131 ،ش.
 .31نفیسی ،سعید؛ تاریخ اجتماعی و ﺳیاﺳی ایران در دوره معاصر؛ تهران:انتشارات بنیاد،
3111ش.
 .31نکونام ،محمدرضا؛ اخباری و اصولی چه میگویند؟؛ قم :ظهور شفق3111 ،ش.
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