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 هچکيد

ای هگروهي ظهور کردند که انديشه ،(هم قمریو يازد مقرن ده) در مقطعي از تاريخ شيعه

به  به سبب آن کردند کهايجاد هايي چالش، دو عقاي قهف ةحوزدر  و ي را اشاعه دادهخاصّ

اعالم ، اسالم اصيل داردراصولريشه را خود هایانديشه، اخباريان. دشدنموسوم  «اخباريان»

 خويش عقايدای جزمخالفان هر انديشه و دانندمي خود با سو هم را شيعه کهن عالمان و کنندمي

 واخباريان  تداومو  سير تطور ،پيدايشجريان که  آن استبر اين پژوهش . دشمارنمي مردود ار

ت به دس تحليلي و با استفاده از آثار خود اخباريان - را با روش توصيفيگری اخباری ةانديش

 . دآور

 همراه به ءحياإ، پيدايش :دورة شش، معاصر زمان تا پيدايش زمان از گریاخباری ةديشان

-اخباری. است ديده خود به را نوين گریاخباری گيریشکل و افول، مجدّد افراط، اعتدال، افراط

( ق183. م) صدوق شيخ در زمان، غيبتعصردر ، اخبار هب بيشترِ هرچه گرايش معنای به گری

 امين محمد ظهور با و هجری 33 قرن از، آن امروزی صمشخّ اصطالح با ولي؛ گرفت شکل

( ق3031. م) بهبهاني وحيد  در زمان هاييشد و پس از فراز و نشيبء احيا( ق3311. م) استرآبادی

در ي حتّزنده است و ، گری کم و بيشاخباری ةهنوز روحيّ، ولي با وجود افول؛ نهاد افول به رو

 ديگری های شکل و ها قالب در، پس از افول، مکتب اين. خوردبرخي از اصوليان نيز به چشم مي

 يایاح، گرايياحتياط. دادشکل را گری نويني اخباری نهاد وجای بر خود از يرسوبات و يافت نمود

از ، قرآنال طبّ چون هاييکتاب رواج و زاتنش و محدود نگاه از برخاسته کالمي مباحث برخي

 غالب عواملي مانند حضور، در اين ميان. است«گرینواخباری»اين  هایويژگيها و نشانهجمله 

 قلمروهایآثار در  تنوّع، تأليف کتب مرجع و منبع، هعلميّ هایحوزه اخباريان در مطرح يا و

 انپنه و آشکار درتداوم، مذهبي عاميانة مذاق با راخباریخواني تفکّهم، اسالمي دانش گوناگون

  .اندبوده اثرگذار گریاخباری

  .امين استرآبادیدمحمّ ، تاريخ،اخباريان، گریاخباری واژگان کليدی:

                                                           
  ghfaez@ut.ac.ir/ دانشیار دانشگاه تهران -1
 m. ifi@umz.ac.irshar/ آموختة دکتری دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه مازندران )نویسندة مسئول( دانش -2
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 طرح مسأله

 تفسیر و اخالق، فقه، حدیث هایحوزه در شیعی دانش از گرایشی عنوان به اخباری مکتب

 هایشهاندی به مکتب این. است بوده عشیّت فرهنگ و دانش در تأثیرگذار و لفعاّ هایجریان از یکی

 هودب معروف، روایات و اخبار همۀ ظاهر به نسبت شدید بتعصّ و التزام بهو  گرایش داشته ایویژه

 . اندشده وسومم «اخباریان» به پیروان آن، جهت ینه همب و

 ،عقایداصول بحث اخباری در چهار قرن اخیر در بستر مباحث فقهی و اجتهاد و تقلید و نه 

ی لّ اصول کگردید که تمایلی به عالم اخباری به کسی اطالق می»، ین معنیابه ؛ بوده است جاری

 «دکربر اساس نصوص احادیث عمل می ،نداشت و صرفاً عقلی و شرعی در استنباطات فقهی

 (. 31ص، 3111، جعفریان)

 اصول در دارریشه را خود هایاندیشه، شوندمی شامل را گوناگونییف های ط که اخباریان

 مخالفان هر و دانندمی خود با یسو هم را شیعه کهن عالمان و دکننمی  اعالم، اسالم اصیل

ظهور ، هجری ده و یازدههای قرندر ، این گروه. شمارندمی مردود را خویش عقاید ای جزاندیشه

کش فرو، گریهای آتشین اخباریشعله، در نهایت آوردند وهایی را به همراه کردند و افراط و تفریط

 . حرارت خود را حفظ کرده استحضور و ، ولی هنوز همچون آتش زیر خاکستر؛ کرد

، الًاوّ کهاین: زند ااعبارت ها هستند ن پژوهش در صدد پاسخ به آندر اینگارندگان االتی که ؤس

چه ، از آغاز تا کنوناخباریان  ۀاندیش، ؟ ثانیاً گرددزمانی برمیبه چه  اناخباری ۀپیدایش و پیشین

 ؟اندکدامعوامل تداوم و نفوذ این اندیشه در زمان حاضر ، ثالثاًو  طی کرده است؟مسیری را 

، گریاخباری ۀاندیش و اخباریانل وهان را با سیر تحوّژپکه دین است آن پژوهش این هدف

، تهران، قم، نجف در دینی عالمان از سطحی در، اخیراً، گرایش این جدید هواداران. آشنا کند

یابی به این سیر دست، رواین از. هستند هااندیشه همان تقویت حال در شهرها سایر و خوزستان

 الزم، گرینواخباری ۀر در شناخت هرچه بیشتر این جریان فکری و هوشمندی نسبت به پدیدتطوّ

 . است ضروری و

تألیف  «یّةنالفوائد المد»کتاب ، اخباریان بود ۀلین کتابی که آغازگر طرح اندیشتوان گفت اوّمی

های زیادی در عالمان اخباری کتاب، پس از آن زمان. است( ق3011م. )امین استرآبادی محمد

این روند با افول مکتب اخباری پایان . تألیف و عرضه کردند خودفکری تأیید اندیشه و مبانی 

ررسی نقد و ب ،بلکه مستشرقان نیز به مطالعه ،های اخیر نیز نه تنها عالمان شیعینیافت و در دهه
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 هایدیدگاه و اخباریان ۀدربار شده نوشته آثار مهمترین. اندهای اخباریان پرداختهمبانی و اندیشه

 :توان ذکر کردمی، خلی و آثار مستشرقانمقاالت دا، کتاب ۀرا در سه حیط گروه این

 کتاب -3-3
ند از: اهای آنان نگارش یافته است عبارتهایی که در زمینۀ اخباریان و اندیشهکتاب

؛ ةاالخباریّ»؛ (3131)نك. آل عمران،  ألیف فرج العمرانت :«االصولیون واالخباریون فرقة واحدة»

؛ (3132)نك. بحرالعلوم،  از علمای معاصر عراق ،لومسید محمد بحرالع ۀنوشت :«رهااصولها و تطوّ

؛ (3121)نك. آل قاسم،  قاسم عدنان فرحان آل ۀنوشت :«ر حرکة االجتهاد عند الشیعة االمامیةتطوّ»

)نك. غراوی،  اویلغرا محسن لحسناعبد محمد از :«ینیّرالخباا و ینالصولیّا عند طالستنباا در»مصا

ه رابط»؛ (3111)نك. نکونام،  نکونام رضا تألیف محمد :«یند؟گومی چه اصولی و اخباری»؛ (3131

جایگاه سیاسی »(؛ 3111نك. جهانگیری، ) به قلم محسن جهانگیری :«گریاجتهاد و اخباری ی

)نك. آل سیدغفور،  سیدغفور محسن آل سید تألیف «:عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی

مشخصات چاپی سه کتاب )نك.  بهشتی ابراهیم قلم هب :«عقاید و گری، تاریخاخباری»و  (3111

 .(3نوشت شمارۀ پیاخیر در 

 مقاالت داخلي -3-0

 تشریح و نقد مسلک»ند از: ااند عبارتمقاالتی که به نقد و بررسی دیدگاه اخباریان پرداخته

، جهانگیری. نك) «اخباریان منفی حرکت و مثبت آثار»(؛ 3113، عابدی . نك) «اخباری

 «ت؟م یا واقعیّتوهّ؛ گرینواخباری» ؛(3111، صالحی. نك) «گریخباریاامتداد » ؛(3113
 .(3111، الویری. نك)

 آثار مستشرقان -3-1

ا ت، ندگرفت قرار اروپایی پژوهشگران هتوجّ مورد اخباریان، یالدیم 20 ۀسد دوم ۀنیم درحوالی

 د از:انآوردند که عبارتپدید هایی پژوهش، در این زمینه آنجا که پژوهشگران آن عرصه
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امی در تاریخ تشیّع ام( سنّتی) و مکتب اخباری( عقلگرا) ظهور مفاهیم سیاسی مکتب اصولی»

 ه یماهیت مجادل»ای با عنوان مقالهدر ، همچنینوی  3ندروِنیومَناَ از «از قرن سوم تا قرن دهم

 سماهیجی عبداهللجمله  از، فی ماهیت اخباریانبه معرّ «اصولی در اواخر عصر صفوی -اخباری

 عنوان با خودمقاالت  در ،م3113 در سال نیز  2اِتان کولبِرگ .پرداخته است، ق(3011)م 

ر ابعادی از تفکّ» همچنین مقالۀو ایرانیکا و   1المعارف اسالم ةدائر در «استرآبادی»و  «هاخباریّ»

جان . ی آنان اشاره کرده استهابه اخباریان و اندیشه «و هجدهمهای هفدهم  گری در قرناخباری

 «ایرانه ی امامیّ اصولیان و اخباریان میان مباحثاته ی دربار»عنوان ای با در مقاله 4روبرتو اسکارچا
تاد  ؛(23ص، 3ج، 3131، قیصری) است کرده بررسی و نقد را اخباریان اتیّنظر و آراء، تفصیلب

از  تحلیلی، تدوین کرده و در آن «ه تفسیررویکرد اخباریان شیعه ب»ای با عنوان مقاله 1الوسِن

تفاسیر  از «مرآة االنوار»و  «فی تفسیر القرآن رهانالب»، «صافیال»، «نور الثقلین»تفاسیر  ۀممقدّ

 (.Todd Lawson, 3991, pp. 371 -032) ده استاخباریان ارائه کر

ولی ، ده استشاشاره اخباریان  ۀعد از ابعاد اندیشها به یك بُهریك از این پژوهش در گرچها

، هبعالو. ند نظر واحدی را ارائه دهنداهنتوانست، ظاهراًند و یکدیگر در تضادّ اغلب با، در عین حال

، رواز این .ای نشده استاشاره، اخباریان از آغاز تا کنون ۀر اندیشبه سیر تطوّ ،ها یك از آندر هیچ

با  اخباریان هایتعاریف و همچنین تفاوت ه به پراکندگیبا توجّکه  استآن در صدد  این تحقیق

ر را در سی گریاخباری ۀر اندیشوّتط، و به دنبال آنارائه این گروه تعریف جامعی را از ، یکدیگر

 (.2نوشت شمارۀ )برای اطالع بیشتر نك. پیبیان کندتاریخی آن 

 اخباری در لغت و اصطالح-3

ابن / 211ص، 1ج، 3130، فراهیدی)است« أخبار» آن جمع واز چیزی  آگاهی معنای به خبر

خبر ، در اصطالحات خود محدّثان .(213ص، 2ج، تابی، ابن فارس/ 223ص، 1ج، 3131، منظور

                                                           
3 -Andrew Newman 
0 -Etan Kohlberg 
1 -EI0 
4- Gohn Roberto Scarcia 
5  -Todd Lawson 
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صاص اخت، شودروایت می( ص) اند و برخی خبر را به آنچه از پیامبربه کار برده «حدیث»را به معنی 

حاکی از مطلب تازه و جدیدی ، خبر چون برخی نیز معتقدند .(113ص، 3ج، 3111، مدنى)اندداده

 .(1ص، 3131، چیشانهمدیر)اند و حدیث نوع خاصی از خبر استنامیده «حدیث»است آن را 

نقل  معصومو خبر از غیر  معصومحدیث از » :اندفرق گذاشته و گفته بین حدیث و خبرنیز برخی 

از نوع یای « اخباری» پایان اصطالح «یای» .(121 ص، 1ج، تابی، زبیدیحسینی )«استشده 

ی که به و به کس «اخباری»اشتغال داشته باشد  ه کسی که به قصص و تاریخب اصوالًاست و تنسب

 .(113ص، 3ج، 3111، مدنی) شودگفته می «محدِّث»، ت نبوی اشتغال داشته باشدسنّ

اخبار اهل ، ه که عمدتاًامامیّ ۀای از علمای شیعفرقه»اصطالحیِ اخباری آمده است: در تعریف 

در صورتی که با احادیث ، دانند و به سایر مدارکأخذ و اساس عقاید و احکام دین میرا م( ع) بیت

و نیز گفته شده است  (13ص، 3ج، 3131، صدر)«کنندتأیید شده باشد استناد می )ع( ائمه

، رانیبح)ددانمی تحجّ را تسنّ  و قرآن تنها، احکام استنباط مقام در کسی است که« اخباری»

 ه در دوران متأخرگروهی از عالمان امامیّ« اخباریان»اند برخی نیز گفته .(100ص، 3ج، 3101

 را مهمترین( ع) اخبار اهل بیت، یعنی محدّثان، روش و عمل سلف صالحد که با استناد به هستن

ث احادی دانند و به سایر مدارک فقط در صورتی که بااخالقیات و احکام شرعی می، مأخذ در عقاید

 .(33ص، 3131، عمران آل)کنندتأیید شده باشد استناد می )ع( ائمه
ویژه آنچه مبنایی جز عقل به، رانهای اجتهادی و رجالی متأخّ به روشاخباریان ، رواز این

ی استدالالت عقلی کالمی را که برای تقویت مذهب و نگرند و حتّانتقاد می ۀبه دید، نداشته باشد

و در استنباط ( 31ص، تابی، صدوق)کنندمحکوم می، رودکار میاید شیعی بهدر حمایت از عق

 .(333و 311صص، 3111، پاکتچی)برندکار نمیاصول فقه را به گستردگی اصولیان به، احکام

 پيدايش اخباريان زمينة -0

 چگونگى در مریق 210 سال در صغرى غیبت عصر آغاز و (ع)امامان حضور عصر یافتن پایان با

 :آمد پدید نگرش نوع دو، شرع احکام به دستیابى

تنی مب ـ بودند برآن (ع)ائمّه یاران بیشتر و بود حضور عصر مشى خط امتداد که ـ نگرش یك

 ۀتبرجس هاىچهره. بود شرعى احکام به دستیابى در آن از تجاوز عدم و احادیث به کردن بسندهبر 

 بابویه بن على ،(ق 123 یا 121. م)کلینى یعقوب بن محمد: از نداعبارت، دوره نآ در نگرش این

 در که( ق 113. م) صدوق شیخ به معروف قمى بابویه بن على بن محمد و( ق 121. م) قمى

  . داشتند اساسى نقش نیز حدیثى و فقهى هاىمجموعه و آثار ترینکهن گردآورى
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 اجماع، سنّت، کتاب)هرگانچها هاىدلیل از احکام استنباط و استخراج و اجتهاد، دیگر نگرش

( ق 111. م) سیدمرتضى ،(ق 131. م)مفید شیخ از توانمى مکتب این برجستگان از. بود( و عقل

 رگذاپایه، فقه اصول در آثارى گذاشتن برجاى و نگارش با که برد نام( ق 110. م) طوسى شیخ و

 سهم نبیشتری طوسى شیخ، میان این در. روندمى شمار به شیعى فقه در بنیادى و نوین حرکتى

 ،اه قرن تا و شد چیره نخست نگرش بر و یافت رونق، تدریجب فقه به اصولى نگرش. داشت را

 نقىرو بى و فروغىکم و شتدا برترى صِرف گرایىحدیث بر اجتهاد و استنباط به فقها گرایش

 پى رد هجرى پنجم ۀسد نخست ۀنیم و چهارم ۀسد اواخر در را حدیث اهل فقیهان مکتب

 .(121-123صص، 3ج، 3113، شاهرودی هاشمی)داشت

ن مجتهدااین عملکرد نخستین کسی است که باب طعن بر ( ق3011. م) محمدامین استرآبادی

، تابی، بحرانی) منقسم گردانید( اصولیان) ه را به دو بخش اخباریان و مجتهدانرا گشود و امامیّ

گری را راه و روش اخباریاو  .(123ص، 3113، تنکابنی/ 13ص، 3101، کشمیری/ 333ص

، ی در عصر حضورهای نخستین و حتّه در سدهعالمان امامیّکه بودمعتقد  و ستدانمیپیشینیان 

 .(33ص، تابی، استرآبادی) ندکرداجتهاد را طرد می، از این شیوه بهره برده

گرایش غالب  توان دیدگاه او را تا حدودی به واقع نزدیك دانست و قائل شد کهگرچه می

ولی استرآبادی و ؛ بوده است( ع) ه ویژه به روایات معصومانتوجّ، «حضور ۀدور»ثان و عالمان محدّ

 ،اند که گرایش و اهتمام خاصّ عالمان پیشین به روایاتسایر پیروان او از این حقیقت غافل بوده

ی نیازدر جامعه و بی( ع) حضور معصومان سبببلکه به  ،(ع) نه به دلیل ردّ اجتهاد از سوی امامان

، هادنیاز به اجت، های نخستیندر سده، بنابراین. تقریباً نسبی عالمان شیعه از اجتهاد بوده است

 نیز عالمان و فقیهانی به امر امامان معصوم هرچند در همان زمان ـ محسوس نبوده استچندان 

)برای مطالعۀ بیشتر  اندمشغول بودهبه اجتهاد و صدور فتوا  ،ی مختلفو از طرف آنها در شهرها( ع)

کم محسوس شده و فقها کم، نیاز به اجتهاد در زمان غیبت و پس از آن .(1نوشت شمارۀ ر.ک. پی

به اجتهاد ( ع) ات زمان و مکان و در دسترس نبودن امام به امر خود امامان معصومخاطر مقتضیّبه

 . اندروی آورده

 اباخباریانِ گذشته  ۀولی شیو، گری وجود داشتهاخباری، برخی معتقدند که در زمان گذشته

ی سید مرتضی و شیخ طوس، آنان برخالف اصولیانی مانند شیخ مفید. درتفاوت دا، رمتأخّ اخباریانِ

روع ی و تفریع فتوانایی استنباط قواعد کلّ ، ورزیده و در خودکه به فروعات جدید فقهی اهتمام می

بر طبق مضمون  ،و غالباً اندصاحب کتب روایی و راویِ اخبار بوده فقط، نداهدیدمیرا بر اصول 
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اهل نظر و ، بر همین مبنا. که به فروعات غیر منصوص بپردازندآنبدون ، دادندفتوا می، روایات

 .(111ص، 3110، رازی نجفی) معروف شدند« اخباریان»ق در مسائل علمی نبودند که به تعمّ

مکمّل یکدیگر و ، اخباریان و اصولیان را تا قبل از استرآبادی ،برخی معاصران، در این میان

وب مجتهدان محس ۀکه از مخالفان عمد را اخباریان بعد از استرآبادیکه و معتقدند  اندیکی دانسته

عمل به اخبار ، گرچه وجه مشترک هردوا. راه پیشینیان دانست ۀهندد توان ادامهشوند نمیمی

حجّیت ظواهر کتاب و سنّت  ند وجبهه گرفت، ر در مقابل اصولیان و فقهاولی اخباریان متأخّ، است

ن که ایو با آن ندهاد و تقلید شدقائل به عدم حجّیت عقل و عدم جواز اجت ند ونبوی را نفی کرد

مان حساب متقدّرا بهآن، بود ط استرآبادی و پیروان او بوجود آمدهافکار و عقاید توسّ

اخباریان ، بود که بطور رسمی استرآبادی، لین باراوّ. (211-211، صص3111)استرآبادی، ندگذاشت

ویرانی  ۀمای»را در مقابل مجتهدان قرار داد و تا جایی پیش رفت که برخی مجتهدان شیعه را 

 .(31-32صص، 3133، محسنی/ 201-200صص، 3110، حسینیان)دانست «دین

، هارمچ ۀرچه گرایش به اخبار در سدگکه ایکی دیگر از نویسندگان معاصر نیز معتقد است 

عنوان یك جریان جدا از حرکت علمی شیعه نام برده به ،از آن ولی هرگز، طرفداران بسیاری داشت

از جریان ، پس از پیدایش مسلك اخباری بطور رسمی در زمان استرآبادی تنها. شدنمی

گاهی با عنوان ، هستند ترین افراد آنسرشناس، حدیثی متقدّمان که کلینی و صدوقـفقهی

 .(11ص، 3131، الغراوی) شودیاد می «االخباریة القدیمة»

 ۀامکردند و علّاند که به متن روایات اکتفا میعالمانی بوده، در گذشتهاز دیدگاه شهید صدر، 

گری به عنوان یك مسلك ولی بین اخباری، کرده است« اخباری»از آنان تعبیر به ( ق321. م) یحلّ

عنوان یك مرحله از گری به آن بوده است و بین اخباریس فقهی که استرآبادی مؤسّ ۀو شیو

فقها به ذکر متن . فرق است، ط شیخ طوسیتوسّ «المبسوط»مراحل رشد فقهی قبل از تألیف 

بر . شدندمتن روایات خارج نمی ۀکردند و از محدودروایات به عنوان حکم مسائل استفاده می

این دو جریان را ، های پیشینیاناخباری در نوشته ۀن به صرف وجود کلمتوانمی، همین اساس

-10صص، 3131، صدر)های نخست بازگرداندگری را به همان سدهاخباری ۀیکی دانست و ریش

13). 

 ۀوسیل به دیگر بار، هجرى یازدهم قرن لیاوا در حدیث اهل توان گفت مکتبمی، در نتیجه

، گرایىاصول مکتب به و شد ءاحیا و مطرح نو قالبى در( ق 3011. م) استرآبادى امین محمد

 آمد دپدی شیعى فقاهت ۀحوز در مکتب دو تقابل از نوینى ۀدور، ترتیب بدین و دکرحمله  سخت
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، امروزى و خاص اصطالح و مفهوم با فقها از گروهى بر «اخبارى» عنوان اطالق و رواج، حقیقت در و

 .(همان، صدر) است شده آغاز بادىاسترآ ظهور با و دوران همین از

 شد کهبه کسی گفته می «اصولی»بود و  «روایات»اش تنها به تکیه «اخباری»، در مجموع

ر پایۀ ب به تحلیل احکام شرعی و عنایت داشتنیز ، «مالزمات عقلی»و  «قرآن»به ، عالوه بر روایات

؛ کردندرا دنبال می( ع) ق معصومانطری، گرچه در اصولا، این دو جریان. ورزیداهتمام می ،ها آن

 ـ ازیدندیبه تخریب یکدیگر دست می ،با حمالتی لفظی، پسندیدند و گاهاما روش یکدیگر را نمی

کردند و اصولیان هم در هم میاصولیان را به انحراف و خروج از دین متّ، تا جایی که اخباریان

 .(13ص، 3111، نکونام) دیدنداخباریان را با جمود فکری و خمود همراه می، مقابل

 اخباری ةانديشر و سير تطوّ ادوار -1

های متفاوت ط شخصیّتهای متفاوت توسّه به شرایط زمانی و حوادثی که در زمانبا توجّ

 توان پیدایش تا افول مکتب اخباری را به پنج دوره تقسیم کرد:می، اخباری شکل گرفت

 عصر پيدايش -1-3

لما بین عنظری فاق اتّ، از چه زمانی شروع شد و رئیس اخباریان کیستگری که اخباریدر این

-استرآبادی بنیانگذار مکتب اخباریکه محمدامین ر تصوّ و این وجود ندارد، ی خود اخباریانو حتّ

کتب س مرا مؤسّبلکه صدوق و کلینی ؛ ه خود اخباریان نیز قبول ندارندگری است چیزی است ک

 . انداخباری دانسته

 بلکه ،آورده پدید شیعه حدیث و فقه در مسلکی و طریقه که نیست عیمدّ  تنها نهترآبادی اس

 قبول مورد که را شیعه روایت و فقاهت ۀبرجست مشاهیر و بزرگان روش که دارد عاادّ، عکس به

/ 32ص، 3111، استرآبادی)است گرفته پیش در و نمودهء احیا، بوده این مکتب علمایی  همه

 یحتّ وی .(1 سطر، بنسخۀ  1 برگ و 32 سطر، الفنسخۀ  1 برگ، تابی، یخطّ ۀنسخ، واهم

. م) کلینی ،(ق103 در زنده) قمی هاشمبن  ابراهیم بن علی :قبیل از پیشین ثانمحدّ از بسیاری

 خباریانی اقدما از را( ق110.م) طوسی شیخ و( ق113. م) صدوق، (ق113. م) قولویه ابن ،(ق123

 د  نْعِ»گوید: می جاییدر ، به عنوان نمونه .(311 و 10ص، 3111، استرآبادی) است آورده شمار به

 و   قِودُالصَّ خِیْ]الشَّ نِیْوق دُالصَّ نِیْم  ل عْأالْ نِیْخ یْالشَّ ک  مْهُواح أرْ اهللُ س دَّق  ین یّبارِخْا ا الْن حابِصّأ  ماءِد قُ

 .(33ص، همان) «...نییْل کُالْ وبِقُعْی  نِبْ  دِمَّح مُ  المِإسْالْ ةِق ثِ إمامِالْ[ و هِدِوالِ
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کلینی و صدوق را ، اخباری است، که خود( ق3011. م) کرکی عاملیحسین ، از سوی دیگر

 معصوماننیز ( ق3301. م) عاملیحرّشیخ  .(13ص ،3131، عاملى کرکى) اخباری دانسته استنیز 

اخباریان را محمدامین  ۀرئیس طایف، ه برخیدر ردّ این بیان ک داند ورا رؤسای اخباریان می( ع)

رئیس  «ةالفوائد المدنیّ»انگیز این ادّعاست که صاحب از امور شگفت»گوید: می، داننداسترآبادی می

یامبر پ، که رئیس اخباریاندر حالی عا دلیل آوردتوان برای اثبات این مدّ چگونه می. اخباریان است

کردند بلکه در احکام هستند که آنان به اجتهاد عمل نمی( ع) و سپس امامان( ص) گرامی اسالم

شیعیان ایشان ۀ ت و بقیّانمودند و بعد از ایشان خواصّ یاران آن حضربه اخبار و روایات عمل می

 .(111ص، 3101، حرّعاملی) «؟نمودنددر طول هفتصد سال گذشته به این شیوه عمل می

-به عنوان اسطوانه 3ناز قّمیو، است اناخباری از که خودنیز ( ق3311. م) شیخ یوسف بحرانی

 330ص، 3ج، 3101، بحرانی) داندمیرئیس اخباریان  راشیخ صدوق  و کندهای اخباریان یاد می

داند که باب طعن و بدگویی به مجتهدان سی میکاو استرآبادی را نخستین  .(213ص، 1ج، 3121و

 ،«المبسوط»و  «الخالف»های نیز در کتابطوسی را  ی شیخحتّ بحرانی .(333، تابی، اوهم)را گشود

، اوهم) دانسته است «اخباری» ،«االستبصار»و  «تهذیب»و  «ةیهاالنّ »های و در کتاب «اصولی»

 .(211ص، 3ج، 3101

ر را احیاگ سترآبادیانیز  اتیجنّو  گرجی ،رییحا، سی طباطباییمدرّمعاصران مانند برخی از 

/ 11، ص3110/ حایری، 31، ص3111طباطبایی، مدرّسی .)نك دانندمیاخباریّه و نه مؤسس 

 (.211، ص3133/ گرجی، 133ص، 3132جناتی، 

 تی اهل بیگری را به صدر اسالم و حتّاخباری ۀپیشین، گرچه خود اخباریان و برخی معاصرانا

دانند که میجدیدی در شیعه  ۀا گروهی هم اخباریان را پدیدامّ؛ گردانندبرمی( ص) و پیامبر( ع)

 . توسط محمدامین استرآبادی شکل گرفت ،لین باراوّ

، 1ج، 3132، امین) حسن امین ،(320ص، 3ج، تابی، خوانساری) خوانساریقانی مانند محقّ

 اندهدانستگری س مشرب اخباریاسترآبادی را مؤسّ( 13ص، 3112، دوانی) و علی دوانی( 11ص

، 3110، رازی نجفی) دانندان پیشین در شیوه و عمل میثو اخباریان را گروهی متمایز از محدّ

ثانی چون کلینی و صدوق را محدّ بودنِاخباری برخی هم .(111ص، 3132، جنّاتی/ 113ص، 1ج

                                                           
 شناخته مق حدیثی مکتب به وابسته راویان عنوان بـا فراوانی محدثان، چهارم سدة پایان تا سوم هايسده فاصلۀ در.1

 اند. و به قمّیّون معروف شده شده
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چهار سه، گریاخباریکه از عمر معتقدند  و( 201-203صص، 3133، تستری) کنندمی ردّ، شدّتب

، مطهری) محمدامین استرآبادی بلند کرده است، رگذرد و این نغمه را اولین باقرن بیشتر نمی

 .(311ص، 3ج، 3111

 ،(ق3211. م) ت از شیخ محمدتقی اصفهانیبه تبعیّ هم( ق3100. ش) د باقر صدردمحمّسیّ

کند و تنها چیزی که اشاره دارد ی به یك جریان فکری اشاره نمیحلّ ۀمعتقد است نصّ عالم

 .(11ص، 3131، الغراوی /301-302ص ،3131، صدر) شیعه است ۀای از مراحل اندیشمرحله

حث مبا ۀدر دایر سیم شیعیان به اصولی و اخباری فقطمعتقد است تق، نیز به تبع صدر سبحانی

، سبحانی) بندی در تمام مسائل فرعی وجود نداشته استامکان دارد و این تقسیم، کالمیغیر 

 .(130ص، 3123

دو دیدگاه دارند: گروهی ، اند در این خصوصکردهقیق تح، اخباریان ۀمستشرقانی هم که دربار

آغاز گرایش اخباری ، 1به نقل از رابرت گلیو 1و اتان کولبرگ 2اسکارچیاآمورتی، 3مانند ادوارد براون

ولی  ؛(12ص، 3112، گلیو) دانندمی «ةیالفوائد المدن»را با محمدامین استرآبادی و اثر مشهور او 

گری و مناظره اخباری ۀسابق ،1و اندرو نیومن 1ویلفرد مادلونگ نظیر ربیقان غاز دیدگاه دیگر محقّ

-Kohlberg, E., 3313,  pp.311) رسدصفوی میۀ میان اخباریان و اصولیان به پیش از دور

وجود هعبدالجلیل قزوینی ب «قضالنّ»ای از مادلونگ که به نقل از کتاب گلیو به استناد مقاله (.310

اخباریان م دوّ استرآبادی را از گروه، پیش از صفویه اشاره دارد «اصولی»و  «یاخبار»اصطالحات 

 ۀاسترآبادی را بنیانگذار مکتب اخباری در سد، که خود مادلونگدر حالی، شمار آورده استبه

 و «اخباری» هایمدخل ۀنویسند ـ مادلونگ .(311ص، 3133، مادلونگ) کندفی مییازدهم معرّ

-جنبه» عنوان با ایمقاله در همچنین و مدخل دو همین درـ  اسالم دائرۀالمعارف در «استرآبادی»

 گریاخباری طریق احیاگر را استرآبادی ،«هجدهم و هفدهم قرن در گریاخباری رتفکّ از هایی

 .(جاهمان، مادلونگ) است کرده معرفی
کردن  پیدا، قدامابهترین ، اخباریان گیریپیشینه و شکل تاریخ درستِ یابی بهدستبرای 

 211 .م) ثقفی محمد بن ابراهیم، شیعیان میان در. مان استکاربرد اصطالح اخباری در کتب متقدّ

                                                           
3- Edward Browne  
0 -Scarcia Amoretti 
1 - Etan Kohlberg 
4 - Robert Gleave 
5 - Wilferd Madelung 
6 - AndrewNewman 
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 ابکت در وی. است کاربرده به اصطالح یك عنوانب را «االخبار اهل» که است کسی نخستین( ق

 نشان که گیردمی کار به ایگونه به «الحدیث اهل» کنار در را «االخبار اهل» ،خود «الغارات»

. تایب، ثقفی) است الحدیث اهل با آن معنای بودن متفاوت و اخباریان با آن معنایی قرابت ۀدهند

 .(331ص، 2ج

عبارات و اصطالحات مشابهی در مورد اهل ( ق111. م) و سید مرتضی( ق131. م) شیخ مفید

، «فقها» تعابیر با استنباط اهل نفقیها از «المقاالتاوائل» در مفید شیخ. اندحدیث به کار برده

 با گرایانحدیث از و( 33-31و  32صص، 1ج، 3131، مفید) «نقّاد اآلثار»، «اهل الفقه و االعتبار»

 ،همشاب وتعبیرهای« اصحاب الحدیث»، «االخبار ةـحمل»، «اآلثار اصحاب»، »قلالنّ اهل» تعبیرهای

 اصحاب»گوید: مرتضی می سید .(31، 31، 31، 30، 11صص، 1ج، همان) است کرده یاد بارها

، زندپردامى نقل به پیشینیان از و گویندمى حدیث و کنندیم روایت شنوندمى را آنچه، حدیث

 «ندارند یا دارند اعتبارى و ارزش، شرعى احکام در ها نقل این آیا که کنند توجه که این بدون

 .(233ص، 3ج، «الف» 3130، مرتضى سیّد)

 و یناخباریّ» نام با را عنوانی، خود «فهرست» کتاب نیز در( ق111 .م) بغدادی ندیم ابن
دیگری از  بخش در وی .(1ص، 3113، ندیم ابن) است داده اختصاص «االحداث و یرالسّ اصحاب

 دو این میان او تفکیك و کندمی فیمعرّ ِِاخباری ثانمحدّ  از را« حرب بن زهیر احمد بن»، کتاب

 .(211ص، همان) است دوره درآن انگاره دو این مفهومی ۀدایر بودن جدا ۀدهند نشان، وصف

، 3131، نجاشی) است برده کار به را «اخباری»عبارت ، رجال خود هم درکتاب( ق110.م) نجاشی

 .(31ص

 تاریخ»به معنای  فرد و یك برای به عنوان وصفی «اخباری»ۀ واژ رسد استعمالبه نظر می

 است بوده رایج، مسلمانان ۀجامع در قرن پنجم هجری  تا سوم قرن از، «سرا داستان و نویس

نیز  دوره این رجالیان و نویسانتاریخ .(311ص، تابی، قاری /321ص، 3113، مبارکه ایزدی)

 .(131ص، 1ج، 3133، بغدادی خطیب) اندبرده کار به معنا این در را «اخباری»

 را ذیل هایویژگی «اخباریان» همان یا نویسان تاریخکه  دهدمی نشان تاریخی منابع بررسی

 داشتند:

، 20ج، 3103، ذهبی) کردندمی نقل را پیشین انبیای صحف مطالب و اسرائیلیات ،غالباً ( الف

 ؛(112ص
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، 3111، کثیر ابن) داشت رواج انشمیان در وضع و جعل که بودند سطحی افرادی، گروه این( ب

 ؛(213ص، 3ج

 .(311ص، 2ج، 3111، عیاض قاضی) بودند کتاب اهل از باریاناز اخ بسیاری( ج

 هب ،در واقع. است متفاوت اندکی، آن مشهور و معهود معنای با در اینجا نویسی تاریخ ،البته

، هداشت عالقه گذشته اقوام و ها امت تاریخ و اخبار به که کسانی بودند «اخباریان»رسد می نظر

 تمباالبی، اخبار و هانقل داستان در ولی؛ کردندمی سراییتانداس و گوییقصه مسلمانان برای

 ایزدی) دهند رونق خود کار به، وضع جعل و حتی و اسرائیلیات به کااتّ با کردندمی تالش ند وبود

 الُِ بارخْأالُِْ لهُِْأ لقْن  نْمُُِ  رب خ الْ اهذ » عبارت، منابع برخی درتا جایی که ( 323ص، 3113، مبارکه

، 3132، عبدالبر ابن/313ص، 13ج، 3111، مزی حافظ) شودمی دیده «ثیدِح الْ ُِ لهْأ د نْعِ حُّصِی 

 برای دیمؤیّ است و الحدیث اهل و االخبار اهل مفهوم تمایز از حاکی، وضوحب که( 3111ص، 1ج

 . شودشمرده می، گذشت اخباریان و ر االخبا اهل در خصوص آنچه

یدآمده مف شیخ ۀباردر ،«هريعالذّ»مطلبی که در کتاب  رسدمی نظر به، مطالب فوق به هتوجّ با

 ،وی ]مفید[ به این اندازه هم اکتفا نکرد و در ردّ مسلكِ اخباری»خوانیم: در آنجا می؛ باشد نادرست

، تابی ،آقابزرگ تهرانی) «تألیف نمود «مقابس االنوار في الردّ علي اهل االخبار»کتابی با عنوان 

 این کتاب شیخ مفید، از آقابزرگ پیروی به، نیز احتماالً معاصر پژوهشگران یبرخ.(131ص، 23ج

 .(31ص، 3111، طباطبایی سیمدرّ) انددانسته اخباریانردّ  در را

، «الجمل» کتاب در خود، مفید شیخ شودمی همشاهد که گیردمی تآنجا قوّ از احتمال این

، همچنین .(11ص، 3133، مفید) است کاربرده به تاریخ و قصص اهل به معنای را «االخبار اهل»

، ناختهشخوبی میب را خویش استاد اصطالحات و بوده مفید شیخ شاگرد و معاصر که مرتضی دسیّ

، «ب» 3130، سید مرتضی) است کاربرده به تاریخ و قصص اهل معنای همان به را االخبار اهل

 231 .م) برقی خالد بن بن محمد حمدا ۀدربار رییغضا ابن مشهور ۀجمل، بنابراین .(31ص، 2ج

( 11ص، 3133، یحلّ) «بارِخْالْأ لِهْأ ةِریق ط  لیع  ذُأخُی  نْمَّع  بالیالیُ کان  هُإنَّف  »که گفته است: ( ق

 اهل معنی به، او عبارت در االخبار اهل بلکه، ندارد حدیث اصحاب یا و الحدیث اهل به ربطی

 .(323ص، 3132، خراسانی.ک.ر) است تاریخ و قصص

 به گرایش مفهوم به را «اخباری»اصطالح  است که کسی نخستین( ق111 .م) شهرستانی

 123را در سال  که آن «حلالملل و النّ »در کتاب  او. است برده کار به نویسی تاریخ نه و حدیث

 را برای یك نام اخباری و داد قرار گرایانعقل و معتزلیان مقابل در را اخباریان، لیف کردأت هجری
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ه اخباریّ ۀمیان طایف»گوید: می، وی در ضمن بیان نزاع اخباریان با مخالفان آنها. دبرگزیشیعی  ۀفرق

 «تخالف به سرحدّ مقاتله و شمشیر رسید و مخالفت به تکفیر انجامید، هه از امامیّو کالمیّ

که آن را در  «قضلنّا»عبدالجلیل قزوینی در کتاب از او پس  .(313ص، 3ج، 3111، شهرستانی)

ر و اختالفات ایشان با یکدیگ اصولیان و اخباریان معتقدات به تفصیلِ، تألیف کرد. ق 111سال 

 .(211ص، 3ج، 3113، رازیقزوینی) پرداخته است

 پیدا ادامه، حدیث چون اهل مفاهیمی در «االخباراهل» یا «اخباری» اصطالح کاربرد، تدریجب

 و «اصولی» اصطالحدو ، خود «المحصول» کتاب در( ق 101. م) زیفخررا، هفتم قرن در. کرد

، 1ج، 3113، فخررازی) داد نسبت امامیه به را تقابل این و کاربرد به هم برابر در را «اخباری»

 به العقلاهل مقابل در را االخباراهل واژۀ (ق 111. م) عربی بن ینالدّمحیی، بعد از او .(111ص

 اخباریان ،«نهایةاالصول» کتاب در( ق 321. م) یحلّ امهعلّ .(101ص، 2ج، تابی ،عربی ابن) کار برد

 ةُ ا اإلمامیّمَّأ»گوید: می، وی در آن کتاب. داد قرار اصولیان برابر در ی اصطالحی آنمعنا به را

و  ینِالدّ صولِأُ ی ا فِلوُقوُی م م ل  نهُ ت الّا مِ ان ا ک م  مانِالزَّ  دیمِ ی ق م فِ هُ ت ثر أّن ک  ع  م م نهُمِ ون اریّباألخف 

 هِیرِ غ  وسی و  الطّ رٍعف ی ج أبِم ک نهُ مِ ون واألصولیّ،(ع) مةِاألئ نِع  رویّةِالم  اآلحادِ ارِی أخب ل ه ]الّا[ ع روعِفُ

 ضیقا .(231ص، 3121، یحلّ) «...هِاعِتب أضی و رتِی المُو سِ رهُنکِم یُ ل  و   دِالواحِ خبرِ  بولِی ق ل وا ع قُواف 

 است برده کار به االعتزال و العدلاهل در مقابل را اخباریان.( ق 313 م) نیز ایجی عضد الدین

اخباری را به شیعیان و در مقابل  ۀنیز واژ( ق131.م) شریف جرجانی .(133ص، 1ج، 3131، ایجی)

 .(132ص، 1ج، تابی، جرجانی) اختصاص داده است، اصولیان

 پنجم رواج انتهای قرن تا از قرن سوم، نویستاریخ معنای به اخباری کاربرد توان گفتمی

 لةُم ح »و  «اصحاب الحدیث»اصطالح ، ثان و راویان حدیثبه محدّ، تو در این مدّ است داشته

 رد اخباری اصطالح کاربرد آغاز ۀنقط، ششم قرن. رفته استبه کار می« اخباری»جای به «االخبار

-یختار معنایاالخبار به ۀ اخباری یا اهلواژ، ر برخی پژوهشگرانبه نظ، هالبتّ. است معنای جدیدش

 .(331ص، 3131، صالح ابن) شودمی دیدهکم و بیش  نیز بعدی قرون کتب در نویس

همان ادامه ، آیا اخباریان معاصر»که در حّل این مسأله ، معاصر یکی از پژوهشگراناعتقاد به 

 انی مثلمحقّقالتباسی رخ داده است و ، «ستند یا نه؟ثان هراه اخباریان متقدم یا محدّ ندهندگا

 ،صدر و سبحانی چون نتوانستند بین افکار اخباریان با کسانی چون کلینی و صدوق، ریمطهّ

 اند که محدثان و اخباریان دو گروه متفاوت و متمایزندبه این نتیجه رسیده، مطابقتی برقرار نمایند
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افکار استرآبادی و سایر ، مثان متقدّکه محدّد اینست به مجرّاو معتقد ا.(231ص، 2001، اهلل حبّ)

 س فکری در طولمدار زیرا؛ توان صفت اخباری بودن را از آنها سلب کردنمی، اخباریان را نداشتند

که علم همچنان. طبیعی است امری، وجود تغییرات، اند و در این تکاملهزمان به تکامل رسید

ولی هرگز به معنی این نیست که اصولیان ؛ لم اصول فقه جدید استاصول فقه قدیم متفاوت با ع

توان گفت که ارتباط بین دو در صورتی می، به نظر وی. استمرار اصولیان قدیم نیستند، جدید

ور طهمان باشدتغییر کرده  ،اً ها و مبانی آنها کلّشیوه، قطع شده است که اصولبطور کامل گروه 

ن توان گفت چنیولی هرگز نمی؛ انقطاع حاصل شده است، کالم قدیمکه بین کالم جدید با علم 

 .(233ص، همان) روی داده است -مثالً بین کلینی و بحرانی -انقطاعی

شیعی بوده و نه یك حرکت و  ۀای از اندیشم یك مرحلهثان متقدّمحدّ»که  نظریهدر نقد این

باید  ،(11ص، 3131، الغراوی/301-302ص ،3131، صدر) «(اخباری)جریان به معنای خاصّ

 ـ شاهد نزاع حقیقی بین دو جریان حدیثی و کالمی هستیم، در دو قرن چهارم و پنجم: گفت

عقیل و بن ابیانزاعی که بین ابن جنید اسکافی و همچنین مانند نزاعی که بین صدوق و مفید و 

 .(201ص، 3133، تستری/311و 313صص، 3ج، 3131، طوسی) فاق افتادمخالفانشان اتّ

 «یرٌفِکْت   و  فٌیْس  ةِ یَّالمِالک  و  مْهُنْ مِ  ةِیّارِب األخْ ن یْب  و  »: ها اشاره کرده استشهرستانی نیز به این درگیری
 بر وجود ،کمدست، مبالغه باشد، ی اگر کالم شهرستانیو حتّ( 313ص، 3ج، 3111، شهرستانی)

 . داللت دارد ،«راگعقل»و  «گرانصّ »نزاع و درگیری بین دو گروه 

حله شکل ریك م در قالب، گرچه در ابتدااها دالّ بر این است که اخباریان قدیم این جدال

که به یك جریان با تا این ادامه داشته است، دیگر ۀای به مرحلل آنها از مرحلهولی تحوّ؛ گرفتند

 ۀیاکننداح، استرآبادیکه رفت را پذیاین ادّعا توان یم در نتیجه،. نداههای خاصی تبدیل شداندیشه

گری به معنای گرایش اخباری است و چنین معتقد شد که( ثانمحدّ) طریق اخباریان پیشین

ر داز زمان پس از غیبت و بویژه ، عدم دسترسی به معصومبه دلیل ، بسیار زیاد به اخبار و روایات

 . شکل گرفت، شودیاد می «ثينرئيس المحدّ»که از او با عنوان ( ق113. م) زمان شیخ صدوق

معارف دینی تأکید داشتند و  ۀبر اصل قرار دادن احادیث و روایات برای هم، تشدّاینان ب

ا از افراط اخباریان معاصر در امّ؛ هی نداردجایگاه درخور توجّ، فقه ۀمعتقد بودند که عقل در عرص

 بر طعن و اجتهاد یکلّ ۀتخطئ ،ظواهر تیّحجّ عدم دلیل به قرآن نگذاشتمسائلی چون کنار 

 طولی نکشید که این. دور بودندو پیروان اوست  استرآبادی مشرب بارز هایکه ازویژگی مجتهدان

. م) و شیخ طوسی( ق111. م) سید مرتضی،(ق121. م) دیدگاه از سوی بزرگانی چون شیخ مفید

 . دگردیریزی پایه، های اجتهادو زمینه شدمالمت ( ق110
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اند به معنی صحیح مثان متقدّامتداد همان محدّ، رن نکته که اخباریان متأخّبیان ای، هالبتّ

در  کی برای اینانتواند مستمسَدانستن تمام ادعاهای استرآبادی و اخباریان افراطی نیست و نمی

فرار  ببستی باشد که برخی این امتداد را انکار کنند و به علّ، این التباسشاید . ادعاهایشان باشد

، 2001، حبّاهلل) انداز اقرار به آن ابا کردهبوده که زامات و نتایج پایبندی به این امتداد تاریخی از ال

 .(223ص

 افراط ءتوأم بااحياعصر  -1-0

 گروهى بر اخباری عنوان اطالق و رواج ،واقع در، گریاخباری تاریخى ۀپیشین به عنایت با

 نوین حرکت پیشوای ظهور با و قمری 33 قرن از آن مروزیا صمشخّ اصطالح و معنا با و خاص

 اندکردهوصف« صلباخباری» صفت با را او برخى که استرآبادی دامینمحمّ یعنى - اخباری

 باب که بود کسى نخستین او: انداسترآبادی گفته ۀدربار. است شده آغاز -(333ص، تابی، بحرانى)

 یدگردان منقسم( اصولیان) مجتهدان و اخباریان بخش دو به را امامیه و گشود را مجتهدان بر طعن

 .(123ص، 3113، تنکابنى/13ص، 3101، کشمیری)

ۀ از شیو، و با اشاره و راهنمایی او، د استرآبادیمیرزامحمّ، استادش تحت تأثیراسترآبادی 

 پدر همسرش، د که عالوه بر جایگاه استادینفوذ معنوی میرزامحمّ ۀاجتهاد دست کشید و بواسط

/ 3ص، 2ج، 3131، صدر/ 222ص، 2ج، 3132، امین) به تأسیس این مکتب روی آورد، نیز بود

که جمیع د استرآبادی[ بعد از آنایشان ]میرزامحمّ»گوید:او می .(323ص، 3ج، تابی، خوانساری

اخباریان کن و رفع شبهاتی بکن  ۀطریق اشاره کردند که احیای، تعلیم دادند، احادیث را به فقیر

منوّره سر بر گریبان فرو بردم و  ۀفقیر چندین سال در مدین، پس. ...که معارضه با این طریقه دارد

به احادیث و  ،جستم و مجّدداً( ع) ل به ارواح اهل عصمتتضرّع به درگاه ربّ العزّه کردم و توسّ

ه ق شده ]و این کتاب[ بموفّ الفوائد المدنيةبه تألیف ...کهه نظر کردم تا اینه و خاصّکتب عامّ

 .(33ص، 3111، استرآبادی) «...شریف ایشان مشرّف شد و تحسین این تألیف کردند ۀمطالع

 نحسی بن بن علی محمد )سید مدارک صاحب از و بود مجتهدان سلك در نخست، استرآبادی

 بن حسن شیخمعالم ) صاحب و( «سالماال شرایع شرح فی االحکام مدارک»کتاب صاحب عاملی

، تابی، عاملى) گرفت اجتهاد ۀاجاز(، «الدین معالم» کتاب صاحب فرزند شهید ثانی و ،الدین زین

 روش از که نگذشت دیری اما؛ کردمى تبعیت ایشان ۀطریق ازنیز  خود مدتى و( 31-31صص

، 3ج، تایب، خوانساری) برخاستو تکفیر آنان  انمجتهد گروهبا  یّتضدّ به و برتافت روی استادانش

 .(320ص
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ی ّد علی القائل باإلجتهاد فة فی الرّالفوائدالمدنیّ»عنوان با کتابى در را خود تعالیم، محمدامین

 ابب در منابع ترینمهم از و است شاخص اثری، او کتب میان در که کرده تدوین «ةاألحکام االلهیّ

 اهل مکتب ساماندادن با، مرحله این در وى. دشومى محسوب اخباریان، ىکلّ بطور و او اتیّنظر

را در تاریخ شیعه به یادگار  «اخباریان»نام  و کرد حمله سخت، گرایىاصول مکتب بر، حدیث

 . گذاشت

 به و فرستاد علمی هایحوزه دیگر و اشرف نجف به را آن، خود کتاب تألیف از پس استرآبادی

 لمیع مراکز ۀهم بر، کمو کم کرد نفوذ علمی مراکز دیگر و نجف به اخباری گرایش، ترتیب ینا

 و گرفت خود صاریحان تصرّف در را شیعی فقه ۀده چند و گشت چیره عراق و ایران در شیعه

 .(10-13صص، 3111، طباطبایی مدرّسی) کردند پیروی آن از فقیهان از بسیاری

به ، جریان اخباریان دانست که بطور کامل ۀنمایندتوان میا ر« الفوائدالمدنیة» کتاب

 هدو دهه از تألیف این کتاب نگذشت ،البتّه. مجتهدان پرداخته است ۀهای اخباریان و ردّ ادلّدیدگاه

ای ردّیه( ق3011. م) که فقیه اصولی از فقهای جبل عامل و ساکن مکّه بهنام نورالدین عاملی بود

این .(3123، عاملی. نك) نگاشت« ۀالشواهد المکّیۀ فی دحض الفوائد المدنیّ» امبر کتاب مذکور به ن

این جریان همچنان  زیرا؛ گری تأثیر بگذاردبر جریان اخباری، طور که بایدکتاب نتوانست آن

توان اقدام نورالدین عاملی را به عنوان می، در عین حال. توانست تا دو قرن زنده و پایدار بماند

 .(313ص، 3ج، 3131، امین) ثبت و ضبط کرد، حرکت و اقدام ضدّ جریان اخباریان در تاریخلین اوّ

ی هااندیشه، وجود آمدهعلمی شیعیان در دوران صفویان ب ۀبا توجه به تغییراتی که در حوز

در میان عالمان و اندیشمندان آن دوره رخنه کرد و گروهی در سلك اخباریان ، سرعتآبادی باستر

، های درسیحوزه ۀاز حاشیخود را تنها گری نهر اخباریتفکّ .(23ص، 3112، دیموحّ) ددرآمدن

ین ی که نزاع بتا حدّ، تسلّطی شدید بر مراکز علمی پیدا کرد، یکبارهه بلکه ب، به متن رساند

ایرادات و انتقادات شدیداللحن موجود در . اخباریان و اصولیان به اوج خود و در حدّ افراط رسید

 زین/  10ص، 3111، طباطبایی مدرّسی) گویای این حقیقت است «ةیالفوائدالمدن» اسر کتابسر

 در، دوازدهم ۀسد در گرایش این. برد بحرین به ایران از را گرایش این( ق3011. م) بحرانی الدین

 ،تنکابنی) ماند باقی منطقه آن در همچنان، عراق و ایران در شزوال از پس و یافت تمرکز، بحرین

 .(13ص، همان، طباطبایی مدرّسی /233ص، 3113

 عاملی ین کرکیشیخ حسین بن شهاب الدّ، دنبال کردبارزترین فردی که مسلك استرآبادی را 

 ولی؛ شرحی بر نهج البالغه استنیز او صاحب تألیفات ادبی و تفسیری و . بود( ق3011. م)
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های اندیشه، است که دقیقاً «ارهدایة االبر»گری کتاب اخباریدر حوزۀ مهمترین کتاب او 

، 3121، قاسم آل) است گنجانده، را در این کتاب ،«الفوائد المدنیة»استرآبادی در 

 تأیید ،صریحاً را استرآبادی امین محمد هایآموزش نیز( ق 3030. م) مجلسی محمدتقی.(223ص

 .(23ص، 3ج، 3131، قیصری) است کرده

 عصراعتدال-1-1

محسن فیض  ملّا ؛(ق 3030. م) مجلسی تقی دمحمّبا حضور ، اخباریاناین مرحله از مسلك 

 دمحمّعالمه  ؛(ق3301. م) عاملی شیخ حرّ ؛(ق3031. م) قمی طاهر دمحمّ ،(ق3033. م) کاشانی

و در زمان شد آغاز ( ق 3332. م) شوشتری جزایری اهللت نعم سید ؛(ق3330. م) مجلسی باقر

آراء و نظرات افراطی و تند اخباریان ، در آناوج خود رسید و به ( ق3311. م) شیخ یوسف بحرانی

، س تبریزیمدرّ/ 211ص، 3113، تنکابنی/ 230ص، 1ج، تابی، خوانساری) رو به اعتدال گذاشت

 .(113ص، 1ج، 3131

 در ،مثالً؛ است کرده تأیید را استرآبادی امین محمد هایآموزشبرخی از  مجلسی تقی محمد

 را یةنالمد الفوائد...علیه اهلل رحمة استرآبادى محمّدامین موالنا، متبحر فاضل» :گویدمی، موردی
، ندنمود اخبار به رجوع و دانستند مستحسن را او ۀطریق، عالیات عتبات و نجف اهل اکثر. نوشت

 ـ 13صص، 3ج، 3131، مجلسی) «است حق است گفته محمّدامین موالنا آنچه اکثر، والحقّ

، 3131، قیصری) رودشمار می هب اخباری مکتب متعادل و رومیانه پیروان از، لحا امّا در عین؛(11

 .(23ص، 3ج

 او رویتند از، به نوبۀ خود، داندمی برحق را که استرآبادینیز با این کاشانی فیض محسن املّ

 ادی[باسترآ ]محمّدامین او که قسم جانم به» گوید:می «المبین الحق» کتاب در او کندمی انتقاد

 افراط و غلوّ او اما  ؛ است باب این در ما راهنمای و فاتح و رسیده حق به، روش و مسلك این در

 «است داده آنان به دین در افساد و فساد نسبت و کرده گویی بد فقها به نسبت... و کرده اخبار در

، اتبی، خوانساری) اندمتعادل نامبرده اخباریان عداد در نیز او را، با این حال .(32ص، 3113، فیض)

 .(11ص، 1ج

 نآ در را ایشان ریاست و بود، نجف و کربال بویژه عراق شهرهای، در این دوره اخباریان پایگاه

بین دو ، طای میانه و متوسّد تا با شیوهبحرانی تالش کر. داشت عهده بر بحرانی یوسف شیخ، زمان

در استنباط ، در ابتدا وی. و گروه را به هم نزدیك سازدجمع کند و هرد، ر اصولی و اخباریتفکّ
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( ق3313حدود سال) وارد کربال شداو زمانی که . منهج اخباریان را مبنا قرار داده بود، احکام شرعی

وی نقش مهمّی را در توازن  وجریان اصولیان و اخباریان حاکم بود  های زیادی بین دودرگیری

 .(11ص، 2ج، 3110، مامقانی) ن آتش درگیری ایفا کردبین این دو جریان و خاموش کرد

ر در ابتدای ام...»کند:ن میتبییبحرانی روش خود را در داوری بین اخباریان و اصولیان چنین 

ی ول؛ نمودمروی میزیاده، کردم و در بحث با اصولیان بزرگ معاصراخباریان طرفداری می ۀاز شیو

 ،به این نتیجه رسیدم که از این باب، عالماَ های بزرگان و ل بیشتر و دقّت در گفتهپس از تأمّ

به این جهت که موجب اشکال و ایراد درباره علمای دو طرف و خُرد انگاشتن ، الًاوّ؛ ....نظر کنمصرف

ای در مقام هیچ فایده، ها و بلکه تمام آن پس از تأمل های آنبیشتر تفاوت، شد و ثانیاًآنها می

چنین اختالفاتی وجود ، با وجود علمای اخباری و اصولی فراوان، لاوّ ۀدر دور، عمل نداشت و ثالثاً 

گرچه جزئیات مسائل را مورد مناقشه قرار ا. داددیگری را مورد طعن قرار نمی، نداشت و هیچیك

ولی ممکن است ؛ اندبیان نموده( ع) ینای بود که ائمه معصومدادند و رفتار آنها طبق شیوهمی

العی و اطّم و یا کمین علمای اخباری و اصولی از آن شیوه به جهت غفلت و یا توهّبرخی از ا

این نزاع اخباری و اصولی چنین باال نگرفته بود مگر در  ۀآواز...و. فاصله گرفته باشند، فهمیکوتاه

ت بنس گیریزیرا او بود که زبان بر خرده -که خدای او را ببخشاید -«ةیالفوائدالمدن»زمان صاحب 

، 3ج، 3101، بحرانی) «روی کردزیاده، باتی که سزاوار علما نیستگشود و در تعصّ، بزرگان به

 .(323-333صص، تابی، همو/ 311ص

ر ولی هرگز یکدیگ، تفاوت بین اخباریان و اصولیان همیشه بوده که گویدبحرانی در ادامه می

شیخ ، جلودار اخباریان»کند: می به یك مورد اشاره، وی به عنوان نمونه. کردندرا تقبیح نمی

های غریب و نادری را برگزیده است که مورد موافقت هیچ عالم برخی شیوه -اهلل هُمَحِرَ -صدوق

مراتب فضل و دانش او باعث ایراد و عیب و اشکال در ، با وجود این؛ اخباری و اصولی واقع نشده

 .(311ص، 3ج، 3101، اوهم) «هم نشده است

 اط مجدّدعصرافر -1-4

 3013 .م) قزوینی غازی بن خلیل املّ  گیری اخباریان با ظهوراز مراحل شکل ارمهچ ۀمرحل

-اعتدال می ۀکه در دور، مالّخلیل. ریزی شدپایه، اخباری مکتب بمتعصّ و تندرو پیروان از ،(ق

. م) میرداماد و( ق 3010. م) بهایى شیخ و شاگرد( ق3033. م) کاشانی فیض ۀدورزیست و هم

 و تندرو و سرسخت اخباریان از عیار تمام اینمونه( 211ص، 2ج، 3103، افندی) بود.( ق 3013

، صراحتب، آثارش در وانکار  ،شدّتعلم اصول و اجتهاد را بو ا. رفته شمار میب اخبار در ورغوطه
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 اغلب ولى؛ دشمى احادیث از برخى دامن به دست، آن اثبات براى و کردمى اظهار را عقیده این

 3031)م قزوینى طالقانى کاظم محمد شیخ و ق(3031)م  قزوینى رضى آقا مانند وى شاگردان

 صدر) بودند اجتهاد طرفداران و مجتهدان ۀزمر در، ق( 3313)م  قزوینى معصوم میرمحمّد وق( 

 .(211ص، 3ج، 3131، جوادى سیّد حاج

؛ است واجب ها آن به عمل و اندصحیح، کافی اصول اخبار تمام که داشت عقیده خلیل املّ

 با و دیده را کافی اصول روایات ۀهم( ع) زمان امام و ندارد وجود ایهتقیّ روایت هیچ، آن در زیرا

 که یتیرروا بوده معتقد، همچنین او. است فرموده تعریف، آن از، «ناتِشیعَِ لِ افکَ الکافی   نَّأَ» تعبیر

 روایت )ع(صاحبالزمان خود از، واسطه بدون، آمده «وِیرُ» با و لمرسَصورت  به، کافی اصول در

 بدان ،دمتعدّ موارد در کلینی،  کافى بر خود شرح دو در و بود مخالفنیز  فلسفه با وی. است شده

، تایب، خوانساری) دانستمى عقیم، معرفت به رسیدن در را استدالل، همچنین. است دهکر تصریح

 حرمت به قول استناد به، تهرانی بزرگ آقا، حال این با.(212ص، 2ج، 3103، افندى/ 30ص، 1ج

 از یکی ؛ زیرا(201ص، 1ج، تابی، آقابزرگ) است کرده تردید او بودن اخباری در، جمعه نماز

 ،3ج ،3131 رضانژاد،) است غیبت عصر در جمعه نماز اقامۀ وجوب اخباریان، مهمّ  هایدیدگاه

 یدهعق و کردمى مخالفت جمعه نماز ۀاقام با ولى  ؛بود تند ارىاخب آنکه با خلیل ملّا .(11ـ23 صص

 جمعه نماز تحریم در لمفصّ اىرساله او. ت داردویّاول، ِِآن نخواندن، غیبت عصر در که داشت

 در سماهیجى .(313-321صص، 3130، جعفریان) واقع شد، معاصران ردّ و نقد مورد که نگاشت

 هپرداخت جمعه نماز ۀدربار خلیل ملّا نظر ردّ به «عةمُالجُ صالة فیترك البدعة القامعة» خود ۀرسال

 .(311ص، همان) است

، نظرى در شدمى همتوجّ  که این محض به که بود شهامت با و مرد جوان عالمى، ملّاخلیل

 در، نمونه عنوان به. کردمى عذرخواهى، مقابل طرف از و اعتراف خود اشتباه به، کرده اشتباه

  .دنش متقاعدلی و ،داشت مکاتبه و مناظره و بحث هاتمدّ کاشانى فیض محسن ملّا با اىلهأمس

 و رفت کاشان به قزوین از پیاده پاى. است فیض با حق و دهکرمی اشتباه که شد همتوجّ بعدها

 از یدشن را او صداى تا فیض. «ءُیسِمُالْکَ  اأتَ  دْقَ  نُسِحْمُ یا: »فریادزد، فیض ۀخان دیوار به نرسیده

، 1ج، تابی، خوانساری) کشید آغوش در را او و دوید و شناخت را خود قدیمى یار، منزل داخل

 .(331ص، 2ج، 3131، نوری/ 233ص

دیگر از ،«سینمارِالمُ ةنی مُ» صاحب (ق3321. م) بحرانی سماهیجی جمعه بن صالح بن عبداهلل

 داشت شهرت  مجتهدان بر نطع کثرت به است که اخباری مکتب بمتعصّ و تندرو پیروان
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 اخباریان از را او بحرانی یوسف شیخ .(130ص، 3113، تنکابنی/ 213ص، 1ج، تابی، خوانساری)

، صالح املّ پدرش که حالی در، گفتمی ناسزا بسیار، اجتهاد اهل به وی که است افزوده و شمرده

 .(31ص، تابی، بحرانی) بود اجتهاد اهل

( ق3211. م) استرآبادی نیشابوری ثمحدّ، بیالنّ عبد بن دمحمّ ینالدّلجما احمد ابو، بعد از او

. معروف گشت محمّد اخباری میرزا بهو بدین جهت،  درکمیبه اصولیان است که حمالت شدیدی 

استرآبادی را در پیش گرفته بود و پایبند به همان عقاید ا محمدامیندرست همان راه افراط ملّ وی

با این تفاوت که او بحث وجوب تقلید از امامان . که در مواردی شدیدتر از او بوداسترآبادی بل

از نه  و( عج) را اضافه کرد و قائل شد که در زمان غیبت همه باید از حضرت مهدی( ع) معصوم

 ئمة المعصومینألالتقلید لِ» کتابِ، یکی از نوادگان او به نام میرزاعباس جمال الدین .تقلید کنند ،فقها

، الجابری/ 110ص، 3131، الفضلی) میالدی در نجف اشرف به چاپ رسانید3311در سال  را «)ع(

 .(112-123 صص، 3103

 کاشف نجفی جعفرشیخ ، قمی ابوالقاسم میرزا مانند اصولی نامدار مجتهدان محمد از میرزا

 اسیکلب ابراهیم محمد و اصفهانیاالسالم ۀحج محمد باقر سید، طباطبایی علی سید میر، الغطاء

/ 323ص، 3ج ،تابی، خوانساری) داشت آشکار دشمنی، آنان هبنسبت  و کردمی یاد زشتی به

 چه و گفتار در چه، اصول علمای با آشکار مخالفت ابراز از هرگز او .(210ص، 3ج، 3111، نفیسی

 طتوسّ او قتل حکم تا شد سبب  ،مرا همین و کردنمی خودداری، ها و حتی تکفیر آن، نوشتار در

خ شی و طباطباییسیّد علی  میر پسر، د مجاهدد محمّسیّ، ازجمله - زمان آن بنام مجتهدان و علما

ء امضا -کاظمینی اسداهللشیخ  نیز و شبّره عبدالل سید و الغطاء جعفر کاشف شیخ پسر، موسی

با ، شد و در نهایت تهراناش به دولت قاجار در ناهندگیاین افراط بیش از حدّ او باعث پ. دشو

 .(همان) فشار کاشف الغطاء به کاظمین کوچ کرد و در آنجا به همراه پسر و شاگردش کشته شد

 ( گریمبارزه با اخباری) عصرافول -1-1

 امهاد اخباریان هایتندروی با و دش آغاز هجری 33 ۀسد از که اخباریان و اصولیان ۀمبارز

 ایمبارزه به( ق3201. م) بهبهانی وحید ایشان رأس در و مجتهدان سوی از، نهایت در، یافت

پس از  و .(10ص، 3ج، 3111، طباطباییسیمدرّ) شد تبدیل گریاخباری ضدّ بر منسجم و یجدّ

 و هابحث رکنا در او. پرداخت گریاخباری ضدّ بر شدید و یجدّ  مبارزۀ به کربال مهاجرت به

 در اصول کارگیریب ضرورت و اجتهاد ۀطریق اثبات و ین مکتبا ردّ در خود علمی هایاستدالل
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 نبود رویگرداننیز  گریاخباری با مبارزه راه در عملی برخوردهای از، شرعی احکام استنباط

 .(11ص، 2ج، 3110، مامقانی)

 هب انزوا از اصولیان، زمان آن ۀبرجست اصولی انفقیه دیگر و بهبهانی وحید اقدامات پی در

 از دفاع و اخباریان ردّ در که وحید کتب جمله از . رسیدند قدرت به، اخباریان برابر در و درآمدند

 نظری ۀمبارز سبب به را وی. است «االخبار و االجتهاد رسالة»، آمده در تحریر رشته به مجتهدان

 استوار ۀپای»، «شیعه ۀطایف رکن»، «مذهب جمروّ»، اخباریان با اشطوالنی د وشدی عملی و

 ،تابی، خوانساری) انددانسته «اجتهاد ۀطریق جمروِّ» و« مذهب مجدِّد»قمری،  31 ۀدرسد «شریعت

 .(31ص، 2ج

 ی کهایتا جپرداخت  اصولى مجتهدان مبانى تقویت به و کرد نقد را اخباریان مبانى، بهبهانى

 ،مکارمشیرازی) شد خالى افرادى چنین وجود از ،تقریباً -نجف و کربال ،مخصوصاً –عراق سرزمین

 شبهات اخباریان را پاسخ گفت ،«الفوائد الحائریة»او همچنین با تألیف کتاب.(322ص ،3111

 هک حدّی به بود مندبهره باالیی منطق و استدالل تقوّ از، بهبهانی .(31ص، 2ج،تابی، خوانساری)

 نسبتد خو دفاعیات از و شد نزدیك هااصولی به، اندکاندک، بحرانى فسیو شیخ مانند، تیشخصیّ

 اعتراف بدان، «الناضرة الحدائق» کتاب  از دوازدهم مقدّمۀ در و برداشت دست، اخباریان مذهب به

 .(313ص، 3ج، 3101، بحرانى) نمود

 وحید مرحوم تیّاهمّ: »گویدمی اناخباری نزوایا در بهبهانی وحید نقش ۀدربار ریمطهّ شهید

 قبیل از  ؛کرد تربیت اجتهاد و فقاهت ذوق با مبرّزى بسیار شاگردان که است این در یکى بهبهانى

. قمى میرزاى به معروف گیالنى ابوالقاسم میرزا و  الغطاء کاشف جعفر شیخ، بحرالعلوم مهدى دسیّ

 و کرد-اندداشته زیادى نفوذ، زمان آن در که -اخباریان وهگر با پیگیر اىمبارزه که این دیگر

، زیادى حدّ  تا گرىاخباری روش بر اجتهاد و فقاهت روش پیروزى. داد ها آن به سختى شکست

 .(13ص، 20ج،3131، مطهری) «است بهبهانى وحید مرحوم زحمات مدیون

. م) ی معروف به اخباریآخرین کوشش برای حفظ موضع اخباریان توسط میرزامحمد نیشابور

 وحید تند و شدید رفتار ۀدربار دارد نام «اخباری فقهای خاتم» او که. به عمل آمد( ق3212

 بر وا هایکتاب کهچنان، بود تحصیل از خالی و رفصِ مجتهدی او»: گویدمی اخباریان با بهبهانی

 دراز محدّثان بر دشمنان زبان و گردید کهنه( ع) اهلبیت هایعَلَم، او عهد در. گواهاست، امر این

 صادر ایشان اخراج به فتوا و شمرد بدعت اهل ۀزمر در را حدیث اهل و اخباریان که یجای تا گشت

 .(31ص، 2ج،تابی، خوانساری) !«کشتمی را همه توانستمی اگر و کرد
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یی در این هاکتاب به دفاع از اخباریان و مخالفت با اصولیان پرداخت و، د با حرارتمحمّمیرزا

مورد هجوم و مخالفت اصولیان قرار گرفت و عالمانی چون  ،ولی بزودی؛ دزمینه تألیف کر

ه ب را چنان بر او تنگ گرفتند که مجبور کارنجفی محمد مجاهد و شیخ جعفر کاشف الغطاء دسیّ

نام ه ای بکاشف الغطاء رساله، سپس. ل گشتمتوسّ، شاهمهاجرت به ایران شد و به دربار فتحعلی

، نزد شاه ایران فرستاد و سرانجام، نوشته «العلماء ب میرزامحمد عدوّکشف الغطاء عن معائ»

 رو به افول نهاد، گری بعد از اود اخباری در کاظمین به قتل رسید و مکتب اخباریمیرزامحمّ

 .(202ص، همان)

 ،یك مکتب فقهی وش نشدند و ازولی هرگز خام؛ از آن پس رو به افول نهادند، گرچه اخباریانا

 تبدیل و به دو شعبه تقسیم شدند:، مذهبیِ خاموش ۀگذار و آتشین به یك فرقاثر

 ؛که قائل به نفی اجتهاد و وجوب تقلید از معصوم شدند هجماليّ (3

، 3103، الجابری) شدنددر امور شرعی که قائل به وجوب رجوع به فقه اخباری  هبحرانيّ (2

 .(323ص، 3ج. تابی، نساریخوا/333ص، 3113، تنکابنی/311-311صص

 و عراق و ایران مذهبی شهرهای در بیشتر، هجری 31 تا 33 هایسده در گریاخباری رواج

 ایران در که شهرهایی جمله از ،(11ص، 3ج، 3110، ریئحا) است بوده هندوستان و بحرین در نیز

، ریگاخباری رواج عصر رد زیرا؛ بود قزوین، رفتمی شمار به مکتب این پیروان برای یمهمّ پایگاه

. م) قزوینی اخلیلملّ مریدان و شاگردان از که بود اخباریان جایگاه، شهر این غربی بخش بیشتر

 و اخباریان با اصولیان مبارزات از پس .(21ص، 3ج، تابی، صالحی) آمدندمی شمار به( ق 3013

 امروزه. گردید محدود سیارب نیز در قزوین مکتب این نفوذ ۀدامن، گریاخباری افزون روز ضعف

 خوزستان مناطق از برخی  ،شودمی دیده آنجا در آشکار شکل به اخباریگری آثار که جایی تنها

 .(23ص، 3ج، 3131، قیصری) است آبادان و خرمشهر بویژه

 گریافول جريان اخباریداليل  -1-1-3

 ند از:اگری دالیل زیادی دارد که مهمترین آن عبارتافول اخباری

عدم تدوین منهج نظری فقهی که حاوی قواعد و اصول در چارچوب فکری اخباریان ( الف

ر خالل ه داند چیزی جز نقد منهج اصولیان نبود که البتّر جای گذاشتهزیرا آنچه اخباریان ب؛ باشد

ن وابحرانی را به عن «الحدائق الناضرة»توان فقط کتاب کردند و میبرخی قواعد خود را بیان می، آن

 . منهج نظری استدالل فقهی اخباریان به حساب آورد
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 ،ی تکفیر آنها که از سوی استرآبادیحمالت تند اخباریان نسبت به اصولیان و حتّ( ب

 . شدزیاد شنیده می ها،برخی دیگر از اخبارید اخباری و میرزامحمّ
شیخ جعفر  رشد و شکوفایی جریان اصولی با ظهور وحید بهبهانی و شاگردان وی نظیر( ج

 . گذاری کردندکه قواعد اصولی مهمّی را پایه...شیخ حسن نجفی صاحب جواهر و، کاشف الغطاء

 شگرف تالتحوّ به هتوجّ با بویژه، نوپدید مسائل از بسیاری به اخباری ۀشیو نبودن پاسخگو( د

 . صنعتی و علمی

 نوين گریاخباریگيری شکلعصر -1-1

ولی چراغ آن  ،گذاشت افول به رو( ق3201 .م) بهبهانی وحید ظهور با، اخباری گرچه نهضتا

 ولینز سیر، این مکتب نقد در شاگردانش و بهبهانی علمی اهتمام و تالش چند هرخاموش نشد و 

 در ریشه کرده بود، شیعه دینی هایحوزه در که مکتب این اامّ؛ داد شکل را گریاخباری جریان

 ۀهنوز روحیّ  ای کهگونه بهنهاد  جای بر خود از یترسوبا و تیاف نمود دیگری هایشکل و هاقالب

 . خوردزنده است و در برخی از اصولیان نیز به چشم می بیش کم و گریاخباری

همان جمود ، از سویی دیگرکنند و می اخباریان را محکوم، از سوییهستند که گروهی ، امروزه

گری در بسیاری جمود اخباری»شهید مطهری: ۀتآنها حاکم است و به گف برگری اخباری ۀو روحیّ

، 3111، مطهری) «کندهنوز حکومت می، ای مسائل فقهیاز مسائل اخالقی و اجتماعی و بلکه پاره

اری ی در بسیحتّ؛ است ی از بین نرفتهگری بکلّفکر اخباری»گوید: وی در جای دیگر می .(32ص

، 3113، اوهم) «رد و بقایایش در افکار آنهاستگری هنوز نفوذ دااز مجتهدان نیز افکار اخباری

 .(103ص

ارزه که مّدعی مب روشنفکرنماهاییآمیز نیست و هستند متناقضنیز «روشنفکر متحجّر»وجود 

بسا بتوان گفت تحجّر چه. ندهست دچار جمود و تحجّر، ا در شیوه و برخوردامّ؛ اندبا جمود فکری

تحجّر خوارج است که در هر زمان  ۀو آن هم ادام مانمتقدّگری تحجّر اخبار ۀادام، معاصردوران 

دین و های بنیاتفاوت، با یکدیگر، ها قطعاًاین جریان ،هالبتّ. بروز و ظهور کرده است، به یك شکل

نها آ ۀتوان گفت تنها وجه اشتراک همولی می؛ هم مربوط دانستتوان آنها را بادارند و نمیاساسی 

 . است« یا عمل نگرشجمود و تحجّر در »

ه کدر حالی، ندهست نظرصاحب، فقه ۀشود که اخباریان تنها در حوزر میچنین تصوّ، معموالً

 هایه حضور آنها در حوزهمتوجّ، ت کنیمتعیین شده دقّ، هایی که برای اخباریاناگر به ویژگی

 ؛گری استیات اخباریکی از خصوصیّ، حفظ خلوص دین ۀدغدغ، برای مثال. شویمدیگر نیز می
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اند و دین خالص را همان نگران ورود مباحث غیر دینی به حیطه دین، به این معنا که اخباریان

تنها نزد فقها ، است که این ویژگی بدیهی. بوده است( ع) د که در زمان معصوماندانندینی می

 . ندصف شوتّم، توانند به همین صفتران نیز میمان و مفسّمتکلّ ، نیست و غیر فقیهان از جمله

، های اخیردر دهه ،از جمله. گیری استدر حال شکل یگری نویناخباری، در دنیای کنونی

-شکل. نام نهاد «گری نويناخباری»را توان آنفقه آغاز شده که می ۀحرکتی بیرون از حیط

 غروی مهدی دمحمّ. دارد و داشته نگرش نوع این در هاییریشه، «تفکيک مکتب»گیری

 را که او بوده شیعه معاصر فقهای از( ق 3111 .م) اصفهانی مهدی میرزا به مشهور ،اصفهانی

 (.1ارۀ نوشت شمپی .)برای مطالعۀ بیشتر ر.ک دانندمی«مشهد مکتب یا تفکیك مکتب سمؤسّ»

 «گرینواخباری»گری و ها و مظاهر مکتب اخباریويژگي -1-7

نیز به وضوح یافت «گرینواخباری»در گری که مکتب اخباری و مظاهرها ویژگیبرخی از 

 :استبدین شرح شود می

 قرآنبودن  فهم غير قابل-1-7-3

حرانی ب. را بستند شناسیباب یکی از منابع دین، کریم قرآن ظواهر تیّحجّ انکار با، اخباریان

 هم را (3 /332)االخالص:  ﴾أ ح د اللَّهُ  هُو   قُلْ﴿ درک و فهم که کندمی یاد اخباریان از گروهی از

 ندشمرمی آن ادراک به دسترسی برای ممکن طریق تنها را( ع) معصومان روایات و دانندمی ممتنع

 شده نقد، دیدگاه این، زمان معاصر تا بهبهانی زمان وحید از چه گرا.(23ص، 3ج، 3101، بحرانی)

 اریج واقعیت اامّ؛ شده است آشکار آن ناصواب بنیان و گردیده واشکافی اخباریان استنادی ۀادل و

 . هست و بوده دیگر ایگونه به، دینی هایحوزه در

 تنظیم ایگونه به حوزوی علوم» :کندمی یاد چنین، اسفبار واقعیت این از، طباطبایی ۀامعلّ

 واندتمی، فراگیر و متعلّم شخص که ایگونه به؛ ندارد احتیاج قرآن به وجه هیچ به که است شده

 رآخ به و فراگرفته، اصول و فقه، درایه، رجال، حدیث، لغت، بیان، نحو، صرف از را علوم این تمام

 را جلدش و نخواند قرآن ،اساساً ولی، کند اجتهاد آن در و باشد آن در صمتخصّ یحتّ و برساند

 .(110ص، 1ج، 3133، طباطبایی) «نزند دست هم

قرآن  زا شیعی رمتأخّ فقه غفلتاثر  بر، نوین گریاخباری موج معتقد است یکی از پژوهشگران

 یهانفق زیاد بود و، قرآن به مراجعات، شیعی ممتقدّ فقه که در به این دلیل؛ شکل گرفت، کریم

 استناد قرآن به یاربس، فقهی احتجاج و مناظره مقام در هم و استدالل و برهان مقام در هم شیعه
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 آیات به، فقهی ۀلأمس 11 در ،«فالخال»الحج از طوسی درکتاب شیخ ،به عنوان مثال. کردندمی

 ﴾س بِيال هِإِل يْ اسْت طاع  م نِ الْب ْيتِ حِجُّ النَّاسِ ع ل ى لِلَّهِ و ﴿ ۀشریف ۀآی از مثالً؛ کندمی استناد قرآنی

 ،مستطیع غیر حجّ؛ است واجب، برکافر حجّ گیرد:می بهره زیر فقهی فروعات در(33/ 1)آل عمران: 

 از....نیست و واجب او بر حجّ، برود حجّ به تواندمی پیاده ولی، ندارد بکَرمَ اگرکسی؛ نیست مجزی

 ،شیعه متأخر فقه در امّا؛ شودمی دیده بسیار، شیعی متقدم فقه در قرآنی مراجعات گونه این

 به ممستقی ۀمراجع در را دلواپسی ایگونه، معاصر ۀشیع فقیه. است یافته کاهش قرآن به ارجاعات

 از ریگیفاصله سوی به را او، درونی احساسات این و کندمی احساس، فقهی باطاتاستن در قرآن

 .(1ص، 3111، صالحی) دهدمی سوق فقهی استنباط منبع عنوان به، قرآن

 عقلي باعلوم تقابل -1-7-0

: دکنمی تقسیم گونه دو را بشری هایدانش، معتقد است: محمدامین استرآبادی صدر شهید

 هاییدانش :دوم قسم؛ است نادر، ها آن در اختالف و خطا و وابسته، حسّ  به که ییهانوع اول: دانش

 فراوان هااختالف، هادانش گونه این در که ... و کالم علم، الهیۀ فلسف مانند، دورند هب حس از که

 گریز راه و دهدمی بها یحسّ علوم به، بندیتقسیم این با او، صدر شهید تعبیر به. بسیارند خطاها و

 كنزدی حس به را اندیشه ۀماد بایستی که داندمی آن در را علمی ناپذیرپایان تنازعات و خطا از

 .(12ص، 3131، صدر) ساخت

 یرغ مبادی بر کالم و فلسفه معتقد شوند چون، اخباریان که شد آن موجب، فکری مبنای این

 خشب در توان گفتمی. نیستند اعتماد قابل، جویندمی سود، عقلی براهین از و ارندواست یحسّ

 در .است ملموس و محسوس، اخباری رتفکّ پای جای ،در عصر کنونی ستیزی فلسفه از وسیعی

. دارد و داشته نگرش نوع این در هاییریشه، تفکیك مکتب گیریشکل، تردید بدون، میان این

 عایمدّ که است ربرخوردا نظری صداقت این از، تفکیك مکتب که داشت اذعان بایستی ،هالبتّ

( ع) معصومان روایات به عقاید و معارف استناد ضرورت و عقلی علوم با رویارویی در را خویش

 چنین از که دارد وجود، دینی هایحوزه در گریاخباری از پنهان هایرگه اامّ؛ میدارد بیان روشنیب

 هددنمی  قرار صریح ارزیابی و نقد معرض در را خود، نتیجه در و نمایدمی بهرهبی ابراز در جسارت

 .(13ش، 3113، فتحی)
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 گرايياحتياط -1-7-1

ب قائل به وجو، که در مواردیرغم ایناست و علی گراییاحتیاط، اخباریان عملی تابلوی و شعار

-نمونه. تأکید فراوان بر رعایت جانب احتیاط را دارند، دمردّ و مشکوک موارد تمام در، اند احتیاط

 :هستندز این موارد ا های ذیل

 ترجیح امکان، مرجّحات با و بود متعارض، یك عمل وجوب عدم و وجوب مورد در روایات اگر»-

، 3ج، 3101، بحرانی) «آورد جا به آنرا، عمل در مقام ولی؛ داشت فتوقّ، فتوا مقام باید در، نبود

 .(30ص

 و شكّ اامّ ؛ آن نباشد اثبات برای شرعی دلیل و باشد واجب، عمل انجام که موردی در» -

 اطاحتی باید نیز فرض این در، خیر یا است حکم موضوع مصداق، مورد فالن آیا که دهد رخ تردید

 .(33ص، همان) «آورد جا به را آن و کرد

 اناخباری فکری منازعات از یجدّ بخشی دارد فقه ۀعرص در وسیعی آثار که دیدگاه تفاوت این

؛ ردیدگ ارزیابی و نقد، رمتأخّ اصولی مباحث در، احتیاطی نگرش ینظر هایبنیان. بود اصولیان و

 که است نمایان گریاخباری ۀاندیش پیامدهای و رسوبات نیز موضوع این در که آیدمی نظر به اما

  .است احکام احتیاطی از سرشار، عملیّه هایکه رسالهداشت و آن این اشاره مورد یك به توانمی

کند و هرجا که حکم را نداند عمل می، )ع( : اخباری به قول معصومتعتقد اسشیخ انصاری م

ولی سخن آن است که فتوای به ؛ کسی منکر خوب بودن احتیاط نیست؛ کندعمل می، به احتیاط

ون چ؛ ه استای تحریمیّخود شبهه، فتوای به احتیاط. احتیاط غیر از عمل کردن به احتیاط است

 ۀمفسد، پس. شودموجب تنفّر آنها از دین خدا می، ر تمام شبهاتوادار ساختن مردم به احتیاط د

 .(111ص، 3ج، 3133، انصاری) آن بسیار بیشتر از فتوا دادن به آن است

 را دروجوب احتیاط مبحث بشدّت ، حدّاینتا است که اصولیان که باقی جای این سؤال ، حال

قدر به سراغ فتوای به ه اینی عملیّ هاچگونه در رساله، کنندمی و رد های خود پیگیریکتاب

 ؟رونداحتیاط می

-باریاخ ۀشاید در جواب بتوان گفت این هم یکی دیگر از آثار و رسوبات برجای مانده از اندیش

در  حرکتی، اخیراً، هالبتّ. گری است که تأثیر خودش را تا عصر حاضر بر اصولیان گذاشته است

، جهانگیری) فتوای احتیاط در آنباشد آغاز شده است کهبدون آن هعملیّ ۀراستای نوشتن رسال

 .(303ص، 3113
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 احيای برخي مباحث کالمي  -1-7-4

ولی  ؛موضوعاتی چون توانمندی و احیاگری دین استوار بود ۀمباحث کالمی در گذشته بر پای

آن هم در ، برخی مباحث کالمی مربوط به بحثهایی خاص از امامت و خالفت، در حال حاضر

مباحثی که نه گامی در مسیر دفاع از مکتب  - افزایش یافته است شدّتب، ته با اهل سنّمواجه

ردن زنده ک، بلکه تنها اثر آن، برداشته و نه گرهی از مشکالت فکری جامعه بازکرده( ع) اهل بیت

 . اختالفات شیعه و سنّی بوده است

ل ما غاف ،هالبتّ. ی جامعه استغفلت از مهمترین نیازهای کالم ۀنشان، زدن به این مباحثدامن

امروز  ۀبه بازخوانی و بازگویی برای جامع، امامت ۀاندیش ای به اندازۀیستیم که هیچ اندیشهاز این ن

، ز مغزیعنی ا -ری و ناکارآمد به آن نگریسته شودتکرا، ای تنگکه از دریچهولی نه این؛ نیاز ندارد

تن با کنارگذاش بایدت مانان اعم از شیعه و اهل سنّمسل ۀهمبلکه ؛ و به قشر پرداخته شود تغفل

ا به فکر مقابله ب، و پایبندی به اصول مشترک در کنار هم و با حفظ وحدت، آمیزمسائل تفرقه

ر بط دشمن راه تسلّ، زدن به این اختالفات جزئیکه با دامننه این؛ دشمنان مشترک خود باشند

 . هموار سازندرا خود 

 مستند به روايات ضعيفهايي رواج کتاب -1-7-1

غیر  ۀجنب ،بعضاًکه ، اعجاز عددی قرآن، طبّ قرآن، چون درمان با قرآن هاییکتاب انتشار

ی اخباری هاد از دیگر نشانهنکنهدایتی قرآن را برجستهو در این مسیر به روایات ضعیف استناد می

 گرامجلسی است که  ۀعالم «متقینال ةحلی»ه زیاد عموم مردم به کتاب توجّ، آن ۀنمون. نوین است

 انمعصوم از آن مطالب تمام که نیست معلوم اامّ ، است نفیس و ارزشمند کتابی، خود ۀنوب به چه

 3.باشد صادرشده( ع)

بیشتر در سطح عوام مردم است تا نخبگان و ، گریهای نوین اخباریگرچه نفوذ این شیوها

هد شا، های مردمامل برخی نخبگان جامعه با تودهه به چگونگی تعولی با توجّ؛ صاحبان اندیشه

                                                           

البتّه، ما منکر توجّه هرچه بیشتر به قرآن و عترت نیستیم و منکر این هم نیستیم که قرآن، شفای هر درد است؛ بلکه 1

قرآن و عترت است. امّا اینجا بحث این است که توجه زیاد  ها، تمسّک بهمعتقدیم تنها راه نجات از مشکالت و گرفتاری

مخصوصاً، تالش برای استخراج علوم نوپدید از قرآن که عموماً، نه بر  -به برخی اعمالی که قطعیّت آنها ثابت نشده است

ت شده اسباعث  -های شخصی یا افراد نامشخّص است اساس منابع معتبر که بر اساس برخی روایات مجهول و دیدگاه

 دین، مورد تمسخر نااهالن و دشمنان قرآن و عترت واقع شود. 
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دهند همگرایی نشان می، مردم هستیم که به این مسایل ۀیان فکری از تودتأثیرپذیری برخی متولّ

ای ظریف و سنجیده با پیوند خورده است اگر مواجهه، مردم ۀو چون این مسایل با احساسات عامّ

، 3111)الویری،  ناپذیری را به دنبال داشته باشدتواند پیامدهای جبرانآن صورت نگیرد می

 (.22ص

 گریاخباری تداوم لعل -4

 چگونه که آوردمی پدید را یجدّ پرسش این، پیشین محورهای در گریاخباری رسوبات ذکر

 کلش و مکتب این ظاهری افول با چرا و یافت تداوم امکان گستره و سطح این در، اخباری مکتب

مظاهر  و هنوز آثار، شیعی هایجامعه و دینی هایحوزه در اخباریان علیه ایهفرق باتتعصّ یابی

 پنهان و آشکار تداوم در زیر عوامل که رسدمی نظر به شود؟کم و بیش مشاهده می، این اندیشه

 :بودند اثرگذار گریاخباری

 هعلميّ هایدرحوزه مطرح يا و غالب حضور -1-3

 از ایپاره در بالمنازع فکری مکتب، ه و دوازده هجریدر دو قرن یازداخباری که  مکتب

 را متوالی علمی نسل هاده، بود هاحوزه از دیگر ایپاره در مطرح فکری مکتب و دینی هایحوزه

، هولتسب و بماند سال سالیان، حضور این آثار که نمایدمی طبیعی. برگرفت در علمیه هایحوزه در

، تنیاف تسنّ اهل علمی مجامع بر ایغلبه و سلطه اندنچ گاههیچ که، اعتزال مکتب. نرود بین از

 هایعالقه و هارگه، معاصر ۀدور درحتّی  و ماند برجای آن فکری آثار، زوال و افول از پس ها قرن

 که است بدیهی. است نمایان، تسنّ اهل فکری هایحوزه در آن دمجدَّ حیات و مشهود، اعتزال

 بلغیرقا آن فکری ۀسلط و اگستره یتداوم که شیعه میان در اخباری مکتبآثار پیدا و پنهان 

طوسی  شیخ، د مرتضیسیّ، عالمانی چون مفید فکری ۀهجم و نقد با، است اعتزال مکتب با مقایسه

، دارریشه درختی چونان و بماندباقی  ـ هاراز و نشیبفرغم علی ـها آن شاگردان و وحیدبهبهانیتا 

 . بنمایاند نو نمادهای و هاقالب در را خود و زندب وانهج سو آن و سو این از

 تأليف کتب مرجع و منبع -4-0

 ۀمراجع مورد و اصلی منابع به، مسلك اخباری عالمان هاینوشته و آثار از گسترده بخشی

 باریاخ، شیعی متأخر حدیثی مجامع لفانؤم. شده است تبدیل شیعه عوام یحتّ و نضالاف، عالمان

 ستنده رمتأخّ حدیثی اصلی ۀجموع سهم مؤلفان، کاشانی فیض و حرّعاملی، مجلسی ۀامعلّ . هستند
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 مصادر و منابع در رفیع جایگاهی اربعه(، کتب) متقدّم حدیثی مجامع کنار در ایشان آثار که

-دریچه هبلک، نداهنکرد بسنده احادیث ۀساد گردآوری به تنها، بزرگان این. اکرد پید شیعه حدیثی

 در هویژب و یروای تقطیعات، گذاریعنوان و تیتربندی، گزینش، گردآوری ۀشیو شان درنظر های

 .(3-1صص، 3111، صالحی) است نمایان، روایی هایتبیین و توضیحات

. دارد را جایگاهی چنین، اخباریان ارزشمند و عمتنوّ آثار نیز تفسیر دانش در

 فانمؤلّ طتوسّ که اندروایی معروف فاسیرت از «برهانال» و «نورالثقلین»، «صافیال»تفسیرهای

 هایحوزه فضالی و عالمان مرجع تفاسیر ترینمهم از اخیر هایسده در و شده نگاشته اخباری

 . روندمی شمار به هلمیّع

 اسالمي دانش گوناگون قلمروهای در آثار تنوّع-4-1

 این. شد برخوردار میاسال دانش گوناگون قلمروهای در آثار تنوّع از، اخباری فکری مکتب

، نیبیجهان ۀمجموع با را خوانندگان و انجامید جریان این غنابخشی به، عمل در، مضمونی گسترۀ

 . ساخت مرتبط... و نگری تاریخ، شناسیانسان

 یینتب به خویش منظر از و پرداختند روایی نگاریشرح به، نگاریموسوعه عالوه بر، اخباریان

 «لوامع صاحبقرانی»و  «روضةالمتقین»: ، نظیرآوردندی رو، روایات همف در مشکالت و مبهمات

 و «مرآةالعقول» ،(مجلسی تقی محمد مال از «الفقیه الیحضره من»عربی و فارسی بر شرح)

 ....  و( مجلسی ۀعالم از تهذیب و کافی بر دو شرح) «مالذاالخیار»

 «الیقین علم» ،(مجلسی ۀامعلّ از ) «الیقین حقّ» چون آثاری ،دینی عقاید قلمروی دراخباریان 

 «المحجةالبیضاء» چون هایینگاشته، دینی آداب و اخالق در و( کاشانی فیض از) «الیقین عین» و

 ییهانوشته، تاریخی مسائل در و( مجلسی ۀعالمتألیف ) «قینحلیةالمتّ» و( کاشانی فیضاز )

 و ... تدوین کردند.( مجلسی ۀعالماز ) «حیوةالقلوب»چون

 هبسند، مراجعه مورد و مشهور آثار یادکرد به تنها، جا در این که عمتنوّ تألیفات مجموعه این

 مکتب تواننمی هرگز، نتیجه در و آوردمی پدید همگرا یا و مشابه منظر و مذاق، مخاطبان در شد

 منابع ،شیعی اسالمی دانش گوناگون قلمروهای در اخباریان آثار زیرا؛ دانست یافته پایان را اخباری

 رسوبات یا و گراییهم در را خود طبیعی آثار، ناخواسته یا خواسته و هستند مراجعه مورد یا مرجع

 . گذارندمی جای بر، فکری



 2131، پائیز و زمستان 22دو فصلنامۀ کتاب قیّم، سال چهارم، شمارۀ   271   

 گيرینتيجه

اند که با استناد به روش و عمل سلف ره در دوران متأخّگروهی از عالمان امامیّ« اخباریان»

، را مهمترین مأخذ در عقاید( ع) اخبار اهل بیت ـممتقدّ نگرایایعنی محدّثان و حدیث ـصالح

، معصومین )ع(به سایر مدارک فقط در صورتی که با احادیث  دانند واخالقیات و احکام شرعی می

ز ویژه آنچه مبنایی جب، رانهای اجتهادی و رجالی متأخّکنند و به روشتأیید شده باشد استناد می

ی استدالالت عقلی کالمی را که برای تقویت نگرند و حتّانتقاد می ۀبه دید، عقل نداشته باشد

ه اصول فق، کنند و در استنباط احکاممحکوم می رودکار میایت از عقاید شیعی بهمذهب و در حم

 . برندکار نمیرا به گستردگی اصولیان به

 ،ا به همراه افراطحیإ، پیدایش :ۀشش دور، گری از زمان پیدایش تا زمان معاصراخباری ۀاندیش

 گری نوین را به خود دیده است:گیری اخباریافول و شکل، افراط مجدّد، اعتدال

یخ با سرکردگی ش، در زمان پس از غیبت، به معنای گرایش هرچه بیشترِ به اخبارگری اخباری

هجری و با ن یازدهم آن از قرص امروزی با اصطالح مشخّ لیو؛ شکل گرفت( ق113. م) صدوق

راه افراط ، پیشین اخباریان طریق احیای او با. شد احیا( ق3011. م) امین استرآبادیر محمدظهو

 یلّک ۀتخطئ و ظواهر تیّحجّ عدم دلیل به، قرآن نهادن کنار مانند عقایدی با و را در پیش گرفت

 ندر زما پس از آن، این مکتب. اخباری داد ۀاندیشدیگری به  شکلِ، مجتهدان بر طعن و اجتهاد

رنگ  ،های استرآبادیبا انتقاد از افراط، فیض کاشانی و شیخ یوسف بحرانی، د تقی مجلسیمحمّ

 یعبداهلل سماهیج، قزوینی اخلیلد از سوی ملّ پس از افراط مجدَّ، دوباره لیو؛ اعتدال به خود گرفت

 . ییدعالمانی چون وحید بهبهانی مواجه و رو به افول گرا ۀبا مبارز اخباری محمّد و میرزا

 های شکل و ها قالب مکتب در خاموش نشد و این رغم افولشگری علیاخباری مکتب چراغ

 گری وخباریو مظاهر ا هاویژگیبرخی از . گرفتگری نوین شکلاخباری و یافت نمود دیگری

 یاحیا، گراییاحتیاط، عقلی علوم با تقابل، قرآن دانستن فهمغیر قابل ند از: اگری عبارتنواخباری

 . ضعیف روایات به مستند هایبکتا رواج، فایدهبی کالمی مباحث برخی

 ای و غالب ند از: حضوراعبارت، بودند اثرگذار گریاخباری پنهان و آشکار تداوم عواملی که در

 یقلمروها در آثار تنوّع، ط آنانتوسّ تألیف کتب مرجع و منبع، هعلمیّ هایحوزه دراخباریان  مطرح

 .مذهبی ۀعامیان مذاق با گریاخباری رهمخوانی تفکّ و اسالمی شدان گوناگون
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 اُحِب   فَاِنّی النَّاسَ اَفتِ و المَدینۀ مَسجدِ فِی اِجْلِس: »فرمایدمى تغلب بن ابان به( ع) باقر حضرت. 1

 رد دوستدارم من بده؛ زیرا فتوا مردم به و مدینه، بنشین مسجد ؛ در«مِثْلَك تىشیعَ فى اَرَی اَنْ
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نیز ( عج) مهدى (. حضرت131ص، 33، ج3131نوری، ) را ببینم تو همچون کسانى شیعیانم میان

 :گاردنمى اینچنین کلى قاعدۀ یك عنوان به یعقوب بن اسحاق به خود معروف و شریف توقیع در

 «عَلَیْهِم اللَّهِ حُجَّۀ اََنا و عَلَیْکُم حُجَّتى فَِانَّهُم اَحادیثِنا رُواۀِ اِلى فیها فَارْجِعُوا الواقِعَۀُ دِثُالْحَوا اَمَا و »

 حجّت آنها که کنید مراجعه( فقها) ما احادیث راویان دهد، بهمى رخ که پیشامدهایى در (؛همان)

 قیهف به رجوع روایات، مسألۀ دیگر و توقیع این اساس بر. ایشان بر خدا حجّت من و شمایند بر من

 وجود به مصطلح «تقلید» و «اجتهاد»  راه دو و گرفت خود به دیگرى کبرى، شکل غیبت عصر در

 هدهع به را گویى به مسائل شرعیپاسخ و افتاء شرایط، مسؤولیت جامع مجتهدان و فقیهان و آمد

 اجتماع عرصه در خود حضور با را ع(معصوم ) امام به دسترسى عدم مشکل و خأل و گرفتند

 مپنج قرن) تاکنون( ع) على حضرت زمان از را امامى شیعۀ من: »گویدمى طوسى شیخ. پرکردند

 آنان خود، از عبادات و احکام در و رفته خود فقیهان پیوسته، سراغ که یافتم اینگونه( هجرى

ی، طوس) دادندیم نشان آنان به را افتو به عمل راه و پاسخ نیز آنان بزرگان و کردندمى استفتا

 (.312 – 320، صص2، ج3131

 ذهبیم علوم در مکتبی( شودمی خوانده معارف نیز مکتب و مشهد که مکتب) تفکیك مکتب .1

 این. ارندد شناسی، تأکید دین هایروش از فلسفی هایآموزه تفکیك بر پیروانش که است شیعی

 امن این به درگذشته گرفت؛ ولی شکل مشهد در اصفهانی دیمه میرزا های آموزه از منتج مکتب

 مکتب نای بینانگذاران. شناختندمی خراسان فکری مکتب عنوان با را آن بیشتر و شدنمی خوانده

 در. انداخت حقایق، جدایی به دسترسی مختلف هایروش میان بایستمی که باورند این بر

 عرفتیم روش به بشدّت، آنان. هستند شناختیفتمعر مختلف هایروش تفکیك به حقیقت، قائل

 مکتب عنوان. دانندمی شناختی معرفت روش خلط موجب را او روش و تازندمی شیرازی ملّاصدرا

 سال فرهنگی، کیهان) نام همین با ایمقاله طیّ حکیمی رضا محمّد توسّط بار تفکیك، نخستین

 یك ، و3131 سال در و آن از پس. افتی شهرت و شد ( معرّفی3133 ، اسفند32 نهم، شمارۀ

 آن گذارانبنیان معرّفی و مکتب این هایدیدگاه تفسیر به آن در و کرد منتشر نام همین با تابیک

 (.31-31، صص3111پرداخت )حکیمی، 
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