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تاریخ دریافت96/5/21 :
تاریخ پذیرش97/2/22 :

چکیده

حرکت اخباریگری ،صورتبندی مجدددی ا رری دة محدداا بدود کد

توسط محمدامین استرآبادی در سدة یا دهم آغا شد .این حرکت حدود

یک و نیم سده بر سر مین های شیعی سای گستراند .دربارة توفی دات ایدن

جریا در ایرا و عراق معموالً بیش ا اندا ه اغراق شده است ،گدویی در
تمامی این یک و نیم سده مجتهددی در ایدرا و عدراق بدامی نماندده بدود.

شخصیت محوریِ عالمِ شیعی در سدة دوا دهم عالمد مجسسدی و مبتد

اوست .شهرتِ او ب حدی است ک اصولیا سدة دوا دهم متأار ا مبت

حدددی ی مجسسددی هسددتند .گددذار ا مبتد افرارددی اسددترآبادی بد رری دة
وسطای عالم مجسسی ،راه را برای با گشت و با سدا ی رری دة اصدولیا

فراهم کرد .این حرکت ا اواخر سدة یا دهم و اواید سددة دوا دهدم بدا
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نگاشتن حاشی بر کت اصولی آغا شده بود .نهایتداً ایدن حرکدت توسدط

وحید بهبهانی ،ب امر نشست و در اواخر سدة دوا دهم ،اخباریا ب اندووا

کشیده شدند .در این پژوهش روندِ برآمد ِ اخباریا و ع ایددِ آندا را در

سایة کتابِ مرجد ِ اخبداریگدری ،یعندی الفوائد الد يةد  ،شدر دادهایدم.

نخست با بیا و ن دِ نظراتِ مختسف پیرامو ِ برآمد ِ اخباریدا  ،مهدمتدرین

عوام ِ تاریخی و نظری را درباره این جنبش برجست کدردهایدم .سد ب بدا
توضیحِ تحوالتِ مبت ِ اخبداری و همنندین م اومدتِ حدو ة اصدهها در

برابرِ اخباری گریِ استرآبادیْ تمهیدی برایِ با گشت ب جریا ِ ع گرایِ
اصولی ارائ کردهایم.

واژههای کلیدی :اخباریا  ،اصولیا  ،اخبداریگدری ،عالمد مجسسدی،
محمد امین استرآبادی ،وحید بهبهانی.

 .1مقدمه
حرکت اخباریگری ،نوعی سسهیگری شیعی برای با گشدت بد روش محدداا سددههدای

سوم و چهارم بود ک توسط میر ا محمدامین استرآبادی (م  ،)1۰36در اوای سددة یدا دهم

ب شبسی مدو صورتبندی شد .این جریا حدود  15۰سال ب عنوا رویبردِ غال ِ ف هی

در برخی ا حو ههای عسمیة ایرا و عراق و همننین هند ،بحرین و عربستا درآمد .هدف
استرآبادی ،با گشت ب معارف اصی ِ اه بیت (ع) ب واسطة مراجعة مجدد ب جوام روایی

شیعی و پیرایش ف ا وائد اصولیِ مأخوذ ا اهد سدنت بدود .او کد خدود داندشآموختدة
درس مجتهدا برجست ای چو صاح معالم و صداح مددار

بدود ،در شدرایطی کتداب

خود موسوم ب الفوائ الد ية را ب عسمدای ایدرا و عدراق ارسدال کدرد کد شدرایط عسمدی،
فرهنگی و سیاسیِ مناسبی برای م بولافتداد آ فدراهم شدده بدود .بیدانی کد مجسسدی اول،
حدود سی سال پب ا نگارش کتاب اسدترآبادی ،دربدارة آ دارد ،بیدانگر م بولیدت آ در

ایرا و عراق است (مجسسی.)۴7 :1۴1۴ ،

اخباریگری در لهظ ب معنایِ تأکید بر روایات است و ا این نظدر بد حددی گرایدا و

اصحابِ مم و ری در مرو ِ سوم و چهارم هجری هم اخباری گهت میشود .بدا ایدن حدال در
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معنایِ اصطالحی ،اخباری ،در م اب ِ اصولی و اه اجتهاد ب کار میرود .اصطال ِ اخبداری

ظاهراً اولین بار در مس و نح شهرستانی (مر ششم) برایِ اشاره ب پیدروا ِ روایدات بد کدار
رفت است .در هما

ما عبدالجسی مووینی ،در کتابِ ن ض دو اصطال ِ اخباری و اصدولی

را در م اب ِ یبدیگر مرار داد (دبا.)16۰/6 :

در نظر استرآبادی ،اخباریگری ا ابتدا رری ة اصدحاب ائمد (ع) بدوده و شدیخ مهیدد و

سید مرتضی و مجتهدا بعدی ،ب اشتباه ،با متمای شد ب ف سدنی ،مدواد اصدولی آ هدا را
وارد ف حدی ی شیع کردند .او اساس اختالفات خود با مجتهددا و رری دة اصدولیا را در

کتداب فوائددد مدددو کددرده و بد تهصددی بد رد اصددولیا پرداختد اسددت .ایدددة مرکددوی در
اخباری گری استرآبادی ،انبار حجیت ع

است و عمده اختالفات مسدسک او بدا اصدولیا

شیع را میتوا ذی همین مورد توضیح داد.

1

2

جریا اخباری رمیبی «سیاسی» برای مجتهدا معرفی شده است .این فدر

بد ویدژه بدا

تبی بر فتنة میر ا محمد اخباری ت ویت شده است .وام آ است ک ا ابتددای غیبدت امدام
(ع) گرایشهای حدی ی در ف همواره رمی

گرایشهای ع گرا بودند .با ایدن حدال ایدن

مان ا همویستی این دو نشد .در دورة صهوی ک برای نخسدتین بدار یدک حبومدت م تددر

شیعی تشبی شد ،جدالهای اخبداری و اصدولی ،عمددتاً در محددودة حدو ههدای عسمید و
ردی نویسیهای رایج بامی ماند و ب عرصة سیاسی کشیده نشد .در ابتدای امدر ،تدأایر مح د

کرکی (م  )9۴۰و مبت

عر

اجتهادی او ب گون ای بود ک تا حددود ندیم سدده ،امبدانی بدرای

اندام اخباریگری بامی نمیگذاشت .ف ط در چند دهة پایدانی حبومدت صدهوی بدود

ک ب دنبال گرایشهای حدی ی یا اخباری عسمایی م مدال محسدن فدیض (م  ،)1۰91شدیخ

حر عامسی (م  )11۰۴و مجسسی اول (م  )1۰7۰و دوم (م  )111۰رویبرد ف اهتی حبومت بد

حدی گرایی متمای شد .یک سده بعد در دورة فعتحسی شاه ،در اوج منا عات میدا میدر ا
محمد اخباری و شیخ جعهر کاشفالغطاء ،شیخ ک خود عیم شیع بود نوشت« :مجتهدد بد

هنگام تح ی اخباری است و اخباری پب ا نظر دمی مجتهد» (کاشفالغطاء.)3 :1319 ،

 .1برخی ا نویسندگا  ۸اختالف و برخی دیگر تدا  ۸6اخدتالف میدا ایدن دو مشدرب ذکدر کدردهاندد .ندک :رمدی و
دیگرا (.)1۰۰ ،1393

 .2این موضوع چ در تح ی ات غربیها و مستشرمین و چد نویسدندگا داخسدی دیدده مدیشدودCole 1985( .؛ حدائری

۸6 ،1392؛ الگار )6۸ ،1369
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در این م ال مروری انت ادی خواهیم داشت بر مجموع ای ا نظرات و استداللهایی ک

مح ا پیرامو شب گیری حرکت اخباریگری در مر یدا دهم امامد کدردهاندد .هرچندد
امددوال مختسهددی پیرامددو عسد ظهددور اخباریددا ارائد شددده اسددت ،امددا اجمدداعی بددر عوامد

مدرتگیری اخباریا وجود ندارد .ا این نظر ،م الة حاضر ،در م ام ن د ،ب م ایسد و ارائدة

کاستیهای دیدگاههای موجود پرداخت و در م ام اابات ،بدا برجسدت کدرد اهمیدت مبتد

م دس اردبیسی ،پرتوی بر مهمترین عوام برآمد اخباریا در ایرا افبنده است .ب نظر ما

ب سختی میتوا واپبگرایی اخباری را با تبی بر یک عام مدل کدرد .شدرایط متعدددی
باید فراهم میشد تا مبت

ع گرای حس و امتداد آ در مبت

کرکدی ،م ددس و شدهید

اانی ،ب مبت حدی گرای اخباریا بدل شود .پب ا بیا شرایط پیددایی ایدن جریدا  ،بد

مهمترین اختالفات دو مسسک اخباری و اصدولی مدیپدردا یم .نهایتداً توضدیحی تداریخی ا

چگونگی فراهمآمد شرایط افول جریا اخباری ارائ خواهیم کرد.
 .2برآمدن اخباریان
اولین ف ی محوری صهوی مح

کرکی ،شیخاالسالمِ شاه رهماس  ،مجتهدی اصولی بدود.

پب ا او نیو شاه عباس صهوی تالش ناموف ی برای دعوت ا مجتهد عصر ،م دس اردبیسدی

(م  )993ب اصهها کرد .با وجود این حدود یدک سدده بعدد ،توفید یدافتن اخباریدا را در
ایرا و عراق در این ن

ا مرحوم مجسسی اول ،اسدتاد برجسدتة حدو ة اصدههانی ،مدیتدوا

یافت « :تا آنب سدی سدال ت ریبد ًا مبد ا ایدن فاضد متبحدر ،موالندا محمددامین اسدترآبادی
رحد اهلل عسی مشغول م ابس و مطالعة اخبار ائمة معصومین شدد و مدذمت آراء ،و م داییب را
مطالع نمود و رری ة اصحاب حضرات ائمة معصومین را دانست .فوایدد مدنید را نوشدت بد

این بالد فرستاد .اک ر اه نجف و عتبات عالیات رری ة او را مستحسن دانستند و رجدوع بد

اخبار نمودند» (مجسسی .)۴7 :1۴1۴ ،محمدت ی مجسسدی بدا آ کد خدود شداگرد مجتهددی

چو شیخ بهایی (م  )1۰3۰بوده ،اضاف میکند« :الح اک ر آ چ موالندا محمددامین گهتد

است ح است» (هما ) .با این حال بالفاصس تصریح بد افدرا گدری اسدترآبادی مدیکندد:
«مجمالً رری این ضعیف وُسطی اسدت مدا بدین افدرا و تهدریط» (همدا ؛ مجسسدی:1۴۰6 ،

.)2۴2
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مرتضی مطهری ا مول حاج آما حسدین بروجدردی احتمدالی را دربدارة ت دار

مدانی و

احتمال تأایر فسسه های حبگرای اروپایی با ظهور اخباریگری در عالم تشی مطر کرده

است .با این حال این مول را ب دلی عدم وجود شاهد کدافی رد مدیکندد (مطهدری:1379 ،

 .)1۰5در استبعاد این مطس

مدی تدوا حد را بد مرحدوم مطهدری دارد .در آ

مدا حتدی

حو ههای شیعی با فاصسة مانی ا آاار یبدیگر آگاه میشدند ،تا ه آ هم ب شر امبال ب
یک اار (تنبابنی ،بیتا.)2 :

شیخ جعهر سبحانی برای ریش یابی ظهور جریدا اخبداریگدری ،پدب ا بررسدی امدوال

مختسف ،بد رد همدة آ هدا پرداختد اسدت و نهایتداً مدینویسدد« :مبتد

موبدور موسدوم بد

اخباریگری مبتبی کامالً ابداعی و ابتباری بوده و ریش و مبنای تداریخی نداشدت  ،هرچندد
ک بنا ب عم عدهای ا جمس خود مؤسب این مبت

اندیشة اخبداری ریشد در عمد سدیرة

عسمای سسف امامی دارد» (سبحانی .)315 :13۸7 ،این توضیح نامص است .ا مضا برخدی ا

اموالی ک این مح

اجتماعی فراهمشد

مطر و مردود دانست است ،تا اندا های عستهدای معرفتدی و سیاسدید
مین برای ظهور فبرِ اخباری را بیا کردهاند.

جودت مووینی معت د است دولت صهوی ب ویژه ا شاه عباس اول ب بعد ،تالش کرد تدا

مجتهدا را ا دخالت در امور حبومتی و دولتی برکنار دارد ،چرا ک بیم آ میرفدت کد

در امر حبومت رمی

شاه شوند .ب همین سب

در م اب تهبر اجتهاد ،حامی اخباریگدری

بود .یرا اخباریا ا اعمال سیاسی و حبومتی ب کسی برکنار بودند (موویندی-169 :1۴26 ،

 .)171ا نظددر مووینددی ،حرکددت اخباری دا پاسددخی بددود ب د دخالددت مجتهدددا در سیاسددت

(مووینی .)1۴12 ،در این استدالل باید با دیدة تردید نگریسدت .شدواهد نشدا مدیدهدد کد
نسبت مست یم یا معبوسی میا اندیشة اخباریگری و مداخس در حبومت وجود نددارد .بد

هما اندا ه ک اخباریانی م میر ا محمد اخباری در عصر ماجدار عالممندد بد دخالدت در

مدرت بودند ،و یا استرآبادی احادی را «صریح در وجدوبِ پیدرویِ [مدردم ا رُوات  ...در
امرِ فتوا و مضاوت» میدانست (اسدترآبادی ،)3۰5 :1۴26 ،مجتهددا ِ خالصدی چدو م ددس

اردبیسی ا نودیکشدد بد مددرت احتدرا داشدتند .ومتدی امبدا آ وجدود نداشدت باشدد،
اخباریا در حبومت دخالت نمیکنند .ومتی وجود داشت باشد ،ام ال عالمد مجسسدی ،کد

گرایشهدای حددی ی دارد (مجسسدی2۴2 :1۴۰6 ،؛ مدرسدی رباربدایی59 :136۸ ،؛ بهشدتی،
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 ،)151-1۴9 :139۰در عصر غبسة اخباریگری ،متصدی باالترین م ام دینی دربار میشدوند.

نمون های متأخری چو میر ا محمد اخباری و نودیبی او ب درباره فتحعسی شداه هدم نشدا

داد ارتبا وای ی در این مین میا اندیشة ف هی و سیاسی وجدود نددارد (جعهریدا :1391 ،
۸5؛  .)Abisaab 1994, 106-107عالوه بر آ  ،شواهد یادی ا حضور ف هدای اصدولی تدا

پایا دورة صدهوی در دربدار وجدود دارد (جعهریدا  .)25۰-191/1 :1379 ،اشدتباه موویندی

تعمیم تجربة دورة شاه عباس کبیر ،ب ک دورة پب ا او است.

نظر مووینی ،ا این جهت ک رشد اخباریگری را ب حبومدت صدهوی مدرتبط دانسدت ،

حظّی ا وام دارد؛ اما در تعسی آ چندا توفی ی نیافت اسدت .ع ایدد ضدد تسدنن و تخط دة
عسمای شیع ب گرایش ب تسنن ب واسطة اخدذ مواعدد اصدولی ا سدنیا  ،در سراسدر کتداب

استرآبادی دیده میشود (استرآبادی 27 :1۴26 ،و  32-3۰و  7۸-77و  .)...ا این نظر رشدد
گرایشهای ضد تسنن را میتوا ا عوام تسهی کنندة گسترش ع اید اخباری دانست.

میر ا عبداهلل افندی در این باره مینویسد« :این بیبضاعت ،سالها مب نوشدت ای بد مهدر

شیخ عسی کرکی دیده ک اعترا

خود ب یبی ا معسما والیت کاشا نوشت بوده ک تدو

چو تعسیم و ارشاد مردم کاشا ب عم میآوری؟ و حال آ ک من شنیدهام ک فال مدرد،
در فال ده ،تا الحال لعن صریح بر اعدای دین ب خصوص اسم ب اسم نبرده و معهذا سدنن

و شرای دین شیع را نیو هنو خوب فرا نگرفت است» (ب ن

ا  :جعهریا .)13۰6 :1395 ،

نگارش کتابی چو يفحات الالهوت فی فضةل اللعن على الجبت و الطداووت ا جاند

مح

کرکی ،مؤید همین سیاست اسدت (بهشدتی .)66 :139۰ ،یبدی ا عسمدای عصدر شداه

صهی اه سنت را نجب نامید (جعهریا  .)117۴ /3 :1379 ،ت اب حبومدت شدیعی صدهوی

با حبومت سنی ع مانی عام دیگری است ک بر اختالفدات مدذهبی مدیافدوود .در آسدتانة

انتشار فوائد ،ادبیات ردی نویسی میا شیعیا و سدنیا رواج یافتد بدود .تنهدا یدک مدورد آ

ماضی نوراهلل شوشتری (م  )1۰19است ک بر س کتاب ضد شیعی ردید نوشدت (جعهریدا ،
.)1۴63 :1395

در ما تحصیالت استرآبادی در ایرا  ،هنو معالم ب عنوا متن رایج اصولی درنیامدده

بود و متن درسیِ اصولیِ حو ههای عسمی  ،شر عضدی بر مختصر االصول حاجبی شدافعی

بود .استرآبادی در جوانی این کتاب را ب مدت چهار سال در شیرا فرا گرفت (استرآبادی،
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 .)1۴ :1۴26فراگیر نشد معالم شاهدی است بر این موضدوع کد حدو ههدای عسمدی ایدرا
اعتنایی ب مبت

اجتهادی م دس اردبیسی نداشدتند .اسدترآبادی شداگرد صداح مددار

و

صاح معالم هدم بدوده و ا هدر دو اجدا ه روایدت داشدت (خوانسداری .)12۰ :139۰ ،بعیدد

نیست رویبرد سختگیران ای ک صاح معالم در منت دیالجمدا نسدبت بد احادید

اخدذ

کرده ،ا آ پب ک محمدامین ب سسک شاگردی میر ا محمد استرآبادی درآمد ،در بینش
منهی او نسبت ب مجتهدا ن ش داشت باشد.

نبتة دیگری هم دربارة ارتبا شاها صهوی و عسمای مبتد

مح د اردبیسدی و شدهید

م دس اردبیسی ،ن شهید اانی ،و ن صاح معالم و صاح مدار

و ن حتی شیخ عسی پسدر

اانی (م  )965وجود دارد ک تا اندا های روشنگر عس توفی یابی اخباریا در ایرا است .ن

صاح معالم روی خوشی ب صهویا نشا ندادندد .م ددس دعدوت شداه عبداس را رد کدرد
(مدرس تبریوی ،)36۸/5 :137۴ ،شهید ادانی عسدیرغدم سدهرهای عسمدی و یدارتی فدراوا

خود ،هیچگاه ب ایرا نیامد (امین ،)152-1۴5/7 :1۴۰6 ،شیخ حسدن صداح معدالم و سدید
محمد صاح مدار

هم ظاهراً برای احتدرا ا مواجهد و ورود بد دربدار شداه عبداس ،بد

ایرا سهر نبردند (امین95/5 :1۴۰6 ،؛ خوانسداری ،)۴9/7 :139۰ ،عسدی بدن حسدن ،فر ندد

صاح معالم هم ب رغم دعوت چندبارة شاه ،ب ایرا نیامدد (خوانسداری .)۴2/7 :139۰ ،در

م اب  ،هرچند استرآبادی هیچگاه سمتی در درگاه صهوی نداشت ،اما رسال ای در رهدارتِ

شراب ب شاه عباس صهوی فرستاد (دارابی.)92 :1۴1۸ ،

حسن انصاری این نبت را «مسسم» انگاشت ک فضای فبدری صدهوی و ن دش مجتهددینی

چو مح

کرکی و روش اجتهادی او ،در عببالعم امین استرآبادی ن ش داشت اسدت.

تنها شاهدی ک انصاری بر این گما امامد کدرده ،تداختن اسدترآبادی بدر کرکدی در میندة

اعتماد بر ظن است (انصاری62 :1395 ،؛ دبا .)2۸۰/1۰ ،آنن میتوا دربدارة ایدن تدأایر بد
استناد مطال

موجود در کتداب فوائدد گهدت ،ایدنکد در بیشدتر مواضد  ،اسدترآبادی میدا

شهیدین و شیخ عسی کرکی و حتی مح
ب ترتی

و عالمة حسی تهاوتی مائ نشده و این چند نهدر را

مانی ذکر کرده است و آراء آ هدا را در ت سیدد ا اهد سدنت یدا عددم توجد بد

روایات مورد انت اد مرار داده است (اسدترآبادی 7۸ :1۴26 ،و  173و  3۰5و  361و  .)۴79او
در یبی ا شدیدترین مواض  ،پب ا ذکر نام این پنج ف ی اصولی مینویسدد« :بضداعتی در
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عسوم دمی نداشتند و آگاه و متهطن ب معانی احادی

وارده نبودند ...با آنن در کتابهدای

عام خوانده بودند الهت یافت بودند .و هنگامی ک کالم عالم را مواف کالم عام یافتند ددد

ب سب

آ ک نظر دمی ی در عسوم نداشتند دد امری ک بدا الهت یافت بودند را پسدندیدند و

ا احتمال اینب این موارد خطا و ا تدلیسات و تسبیسات عام باشد غهست ور یدند» (هما ،

 .)۴79ا همین ن

مول پیداست ک عسیرغم الهاظ احترامآمیوی ک بدرای «عالم الدشارق

و الدغارب» ،عالم حسی ،ب کار میبرد ،او را سرآغا انحراف بد تدلیسدات عامد مدیداندد.
پب اینب مبت ف هی شیخ عسی کرکی را بتوا عامسی برای عبب العم استرآبادی دانست،
چندا ماب دفاع نیست .روشن است ک استرآبادی مخالف رویبدرد اجتهدادی ع د گدرای

کرکی است ،اما این رویبرد را کامالً در امتداد سنت ف هی مبت حس و «اتباع عالم » میداند.

1

سید حسین مدرسی رباربایی شواهدی را در گرایشهایی برای رد میراث ف های پیشدین

ا حدود یک سده پیش ا ظهور محمدامین اسدترآبادی مطدر کدرده اسدت کد کمدابیش

مورد استناد نویسندگا غربی مرار گرفت است 2.شهید اانی رسال ای عسی پیروی ا پیشدینیا

بدو دمت در استدالالت آ ها نگاشدت .شداگرد او ،حسدین بدن عبدالصدمد عدامسی رسدالة
مشابهی نوشت و مدعی شد اجتهاد تنها راه برای کشف احبام شرعی نیست .اندکی پدب ا

او عبدالنبی جوائری ،مبت

اصولی را مورد انت اد مرار داد .پدیش ا آ هدا م ددس اردبیسدی

روش آ ادان ای در رد نظر ف هایی ک نظر آ ها با روایات اختالف داشت اتخاذ کرده بدود.
سید محمد عامسی صاح مدار

نیو ا روش اردبیسی تبعیت میکرد .مال عبداهلل شوشتری،

استاد عالم مجسسی ،نیو در این دوره سهم ب سوایی در احیای عسم حدی

داشدت (مدرسدی

رباربایی .)5۸-57 :136۸ ،مجموع این موارد ،شرایطِ مناسبی را برای پذیرش اخباریگدریِ
امین استرآبادی در حو ههای ایرا و عتبات فراهم کرد.

ن ش م ددس و اتبداع او در ایدن دوره اهیدت دارد .او روش خاصدی در ف د داشدت کد

ب دور ا ت سید اموال ف های پیشین بدود .کتداب مجدد الفائد و و الباهدا ا حید

دمدت و

 .1حسین بن شهابالدین کرکی (م  )1۰6۴ا دیگر اخباریا سرسخت سداکن ایدرا و هندوسدتا بدود .او در رسدال ی
هدایة األبرار إلی رری ائمة األرهار (کرکی بیتا )1۰ ،مینویسد« :و لم یأت بعد العالمة من یشار إلید غیدر الشدهیدین و
المح

الشیخ عسی بن عبد العال البرکی و کانوا فی الح ی ة أتباع العالمة و م سدی و تالمیذ کتب ( ».تأکید ا ماست).

 .6ب عنوا نمون بنگرید ب Abisaab, 2004, 106; Abisaab 1994, 106; Litvak 1990, 33. :
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اختصار م ال دنی است .همین روش باع

شد ک م دس ،بیتوج ب برخی اموال مشدهور،

با توج ب وجود روایات ،مائد بد حبمدی خدالف مشدهور شدود .در ایدن رویبدرد ،عسدوم

حدی ی و ب ویژه عسم درای و رجال برجست شدند .این امر را شاگردا م دس ب ردور جددی

دنبال کردند .صاح معالم (م  )1۰11کتاب التحریر الطاووسی را در رجال و منت دیالجمدا

را در درای نوشت .او در کتاب اخیر رویبرد سختگیران ای نسبت بد احادید

ک باع

شد بسیاری ا احادی

اخدذ کدرد

ا دایرة اعتبار خارج شوند (خوانساری.)53/ 7 :139۰ ،

پیش ا صاح معالم ،پدرش شهید اانی ،اولین کتاب شدیعی در عسدم دراید را تصدنیف

کرد (حر عامسی ،بیتا )۸6/1 :حسین بن عبد الصمد حدارای (م  )9۸۴شداگرد شدهید ادانی و
پدر شیخ بهایی نیو کتابی تحت عنوا وصدول األخیدار إلدی اصدول األخبدار ،در عسدم دراید

نوشت (افندی .)۴9 :1۴1۰ ،مال عبداهلل شوشتری (م  )1۰21ک ب مول صاح

رری روایت و حدی

مدم بود» (خوانساری ،)23۴/۴ :139۰،شاگردا

روضدات «در

یادی در اصهها

تربیت کرد ک ا جمس میتوا ب مجسسی اول اشاره کدرد (همدا  .)237 ،محمدد بدن عسدی

استرآبادی (م  ،)1۰2۸استادِ محمدامین استرآبادی ،ا شاگردا م دس بود ک منهج الم ال،

ا مهمترین آاار رجالی متأخر ا اوست.

مهمترین عامسی ک خود میر ا امین برای گرایش ب اخباریگری ذکر کرده ،توصدی ای

ا جان پدر همسر و استاد رجالیاش میدر ا محمدد اسدترآبادی (م  )1۰2۸صداح رجدال

کبیر است« :ب ف یر اشاره کردند کد احیداء رری دة اخبداریین ببدن» (اسدترآبادی بدیتدا.)5 ،
خواب هم ا جمس مواردی است ک در ابات مدم استرآبادی مؤار بوده اسدت و در سراسدر

فوائد ب خوابهای خود و دیگرا اسدتناد مدیکندد( 1اسدترآبادی ۸۴ :1۴26 ،و  ۸7و  1۰۸و

 2۸۰و .)535

کمتر ا س ده پب ا کتاب فوائدد ،نورالددین عسدی موسدوی عدامسی (م  ،)1۰6۸ندوادة

شهید اانی ،ردی ای تحت عنوا الشواه الدكة فی م احض حجد اليةدا ت الد يةد بدر
کتاب استرآبادی نوشت و در آ ساحت عسما و مجتهدا سدسف را ا اتهامدات اسدترآبادی
 .1در یبی ا خوابها ،خداوند خانة رفیعی در بهشت ب او داده است .بوستانی را دیده ک یک درخت در آ ا سدایر
درخت ها بسندتر بوده است .در این میا هاتهی بانگ داده اسدت کد آ درخدت تدو هسدتی و سدایر درختدا مجتهددا

هستند (استرآبادی.)536 :1۴26 ،
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مبرّا ساخت .با این حال این کتاب همنو کتاب امین استرآبادی مورد توجد مدرار نگرفدت
و سرنوشت مشابهی نیافت (استرآبادی و عامسی.)1۴26 ،

پب ا فوائد ،جریا اخباریگری در ایرا  ،عراق ،هندوستا و بحرین توفی اتی یافت و

در مر یا دهم و نیمة اول مر دوا دهدم اخباریدا در تمدامی بدالد شدیعی حضدور داشدتند:

چهرههایی چو مال عبداهلل شوشتری (م  )1۰21و شداگردش محمددت ی مجسسدی (م )1۰7۰
در اصهها  ،حسین بن شهابالدین کرکی (م  )1۰76در دکن هندوستا  ،مال خسی موویندی

(م  )1۰۸9در مووین ،مال محسن فیض کاشانی (م  )1۰91در کاشا  ،مدال محمددراهر ممدی

( )1۰9۸در مم ،سید میر ای جوایدری (م  )1۰9۸در شدیرا  ،شدیخ حدر عدامسی (م  )11۰۴در

خراسا  ،سید هاشم بحرانی (م  )11۰7و شیخ سسیما بحرانی (م  )1121در بحرین ،سید نعمتاهلل

جوایری شوشدتری (م  )1112در بصدره و شوشدتر ،و شدیخ عبدداهلل سدماهیجی (م  )1135در
بهبها ( .بهشتی.)15۸-11۸ :139۰ ،
مح

در میانة مر یا دهم حبی اهلل صدر کرکی فر ندد سدید حسدین کرکدی ،ندوادة دختدری
کرکی ،ک شیخاالسالم شاه صهی بود گهت بود در ایدرا و عربسدتا مجتهددی بدامی

نمانده است( 1جعهریا  .)1172/1 :1379 ،این سدخن ،هرچندد خدالی ا اغدراق نیسدت 2،امدا

ک ددرت اخباریددا در آ دوره (شددیخ عسددی کبیددر ۸۰9 :1۴33 ،و  )956و مسّ دت اصددولیا  ،و
همننین سخنی ک پیشتر ا مجسسی اول ن

شد ،نمایدانگر وضدعیت فبدری مدر یدا دهم

است .در میا افرادی ک تحت عندوا ِ اخبداری ا آ هدا ذکدر شدده ،اخدتالف آراء فدراوا

است و این نامها ریهی ا ع اید اخباری را ا میان تا رادیبدال شدام مدیگیدرد .ا آنجدایی

ک نسخة استاندارد اخباریگریِ امین استرآبادی ،لووماً مورد مبول همة عسمدایِ نودیدک بد

این جریا نیست ،ب دشواری میتوا خط مارعی برای اخباری دانستن یا ندانستن این عسمدا

رسم کرد ( رمی و دیگرا  .)1393 ،آنند مطعداً در مدوردِ ایدن ندامهدا پذیرفتد شددهاسدت،

گرایشهای حدی یِ آ هاست .م الً مجسسدی اول روشِ خدود را رری دة وسدطای اخبداری و
اصولی میدانست( ،مجسسی )2۴2 :1۴۰6 ،و استاد او مالعبداهلل شوشتری ،بیشتر محدث بدود

 .1ظاهراً اص گهت صدر این بوده ک مجتهدی در ایرا و عراق بامی نمانده است( .مدرسی رباربایی)5۸ :136۸ ،

 .2اصولیانی چو سسطا العسماء ما ندرانی (م  ،)1۰6۴فاض تدونی (م  ،)1۰71مدال صدالح ما نددرانی (م  ،)1۰۸6مح د
سبوواری (م  ،)1۰9۰مح

نیم ی دوم این مر هستند.

خوانساری (م  )1۰9۸و محمد بدن حسدن شدیروانی (م  )1۰9۸ا عسمدای برجسدت ی اصدولی
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تا اخباری (بهشتی .)119 :139۰ ،با این حال بیشتر چهرههدای ندامبدرده براساسدیتدرین وجد ِ

اخباریگری ،یعنی تخط ة اجتهاد یعنی فرایندی ک ب استخراج حبمِ ظندی منجدر مدیشدود

تأکید داشتند .مجسسی دوم ،هرچند ب عنوا محدث شناخت شده است ،اما اساساً نمدیتدوا

او را اخباری خواند .اعت اد ب اص ِ برائت ،پذیرفتنِ حجیتِ ظاهرِ مرآ  ،پذیرشِ کهایتِ ظنِ

شرعی ،پذیرشِ اجماع ،ت سیمبندیِ چهارگاندة حددی ی ،و پدذیرشِ اجتهداد و مدأجور بدود ِ

مهتی ،مهمترین مواردی است ک نشا می دهد مجسسدی دوم گدرایشهدای فدراوا ِ اصدولی

داشت است (بهشتی.)151-1۴9 :139۰ ،

 .3عقاید اخباریان
اکنو پب ا بیا پارهای ا دالی فراگیر شد حرکت اخباریا  ،اجماالً ب مهمترین ع اید
اخباریا و تهاوتهای آ ها بدا اصدولیا اشداره مدیکندیم .مبندای مدا در ایدن اشداره ،کتداب

الفوائ الد ية ا محمدامین استرآبادی است.

1

استرآبادی در اولین فایدة کتاب ،ب ن د ت سیمبنددی مدردم بد دو دسدتة مجتهدد و م سدد

توسددط عالم د حسددی و عسمددای پددب ا او پرداخت د اسددت (اسددترآبادی .)37 :1۴26 ،او ایددن

ت سیمبندی را بر منوال اه سنت دانست  ،ن منهجی ک مائ ب تمسک ب عترت رداهره (ع)
است (هما  61 ،و  .)97ا نظر او خداوند دربارة هر وامع ای ک امت تدا رو میامدت بد آ

محتاج شود حبم معینی دارد .تعداد احبامی ک امت ب آ نیا پیدا میکند و ما احتیداج

آ ها متناهی است ،لذا همة این احبام در روایات معصومین (ع) یافت میشود (هما .)76 :

 .1برخی ا نویسندگا با بررسی اختالفات در بیا ع اید اخباریا و اصولیا و بیا م الهدایی ا اخباریدا بدا گدرایش
اصولی یا اصولیا با گرایش اخباری ،نتیج گرفت اند ک مال

نهاییای برای تعیین اردوگاه اخبداری یدا اصدولی یدک

ف ی وجود ندارد ( .رمی و دیگرا  )1393بدیهی است ک اخباری و اصولی ریهی ا عسمدا را شدام مدیشدود و تعیدین
جایگاه یک عالم در این ریف بست ب مواف ت یا مخالهت او با اهم اختالفات اصولی و اخباری است .این اختالفدات در

وام مخرج مشدتر

مدواردی متعدددی اسدت کد نویسدندگانی مانندد اسدترآبادی ،حدر عدامسی ،جوائدری ،سدماهیجی،

خوانساری و دیگرا بیا کردهاند.

ب نظر میرسد این نتیج گیری ا آ جا ناشی شده باشد ک نویسندگا صدرفاً بد بررسدی کتدابهدایی پرداختد اندد کد

صراحتاً اختالف میا اصولیا و اخباریا را ذکر کردهاند .حال آ ک کتداب الفوائ الد ية را بد ایدن دلید ا بررسدی

خود خارج کردهاند ک نویسنده در آ « تحت عنوا فدرق اخبداری و اصدولی مطسبدی ذکدر نبدرده اسدت( ».همدا 11 ،

پانوشت  )6آنن ب اجمال در این بخش ا فوائد ن شده ،خالف این ادعا را نشا میدهد.
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او پرداختن عسمای مب ب عسم اصول را پاسخی ب این سر نشِ اه سدنت مدیداندد کد :

نود شیعیا چیوی جو روایدات من ولد نیسدت ،و ند کدالم مددو  ،ند اصدول ف د و ند ف د

ت شدیعی را ا مددیمین و مهیدد و
ف جریدا ِ ف اهد ِ
خ انحدرا ِ
استنباری ندارند .بدین سدا تداری ِ
مرتضی و روسی تا شهیدین و کرکی ذکر میکند (هما  .)7۸-77 :اسدترآبادی خدود را ند

مؤسب و بنیادگذار ک احیاگرِ اخباریگری میداند (استرآبادی ،بدیتدا )5 :بد همدین دلید

اولین مدونا مجام حدی ی شیعی نظیر کسینی و صدوق را نیدو اخبداری مدیخواندد (همدا :

 .)91آنن مسسم است ،ت سیم عسمای امامی ب اخباری و معتولی در مسد و نحد شهرسدتانی
(م  )5۴۸و یا ب اخباری و اصولی در يهای عالم حسی دیده میشود (استرآبادی97 :1۴26 ،؛

عالم حسی .)۴۰3/3 :1۴25 ،با این حال میا ت سیمبندی کالمدی شهرسدتانی و ت سدیمبنددی
اصولی عالم دد ک صرفاً ناظر ب اعت اد ب حجیت خبدر واحدد اسدت ددد و اخبداریگدری بد

معنای خاصی ک استرآبادی ا آ مراد کرده بدود ،فاصدسة یدادی اسدت( .سدبحانی:1۴1۸ ،

 )۴37-۴36اخباریگری در لسا عالمة حسی نداظر بد دورهای آغدا ین ا تحدول عسدم ف د

است ،ک کنشگرا ِ آ  ،ب بیا شیخ روسی اف ی تنگدامن در مسائ ف تهریعی و تطبی ی
داشتند( .صدر)1۰3 :1379 ،
تنها مدر

برای ب دستآورد احبام شرعی ،ا نظر اخباریا  ،احادی

معصومین (ع)

است .استرآبادی برای اابدات ایدن ادعدا بد احادید تخط دة فتدوای بد رأی و میداس اسدتناد
میکند (اسدترآبادی .)91 :1۴26 ،سد ب محدوریتدرین ایددههدای اخبداریگدری را مطدر

میکند« :راه درست در نظر من مذه ِ گذشتگا ِ اخباری و رری ة آ ها اسدت .امدا مدذه

آ ها اینگون است ک برای هر چیوی ک امدت تدا رو میامدت بد آ نیا مندد بدود ،داللدت

مطعیای ب حبم خدا  ...وجود دارد ...همانا برای ما [برای شناخت آنن ا احبدام شدرعی

نظری اصسی یا فرعی نمیشناسیم ،راهی وجدود نددارد جدو شدنید ا صدادمین (ع) .و مطعداً
استنبا احبام نظری ا ظواهر کتاب خدا و ظواهر سنن پیامبر (ص) در مواردی ک ا اهد

ذکر (ع) چیوی در احوال آ مضایا وارد نشده ،مُجا نیست .بسبد در ایدن مدوارد احتیدا و
تومف واج

است .و مجتهد اگر در [تشخیص احبام خداوند متعال اشدتباه کندد ،بد خددا

دروغ و افترا بست و اگر بر صواب باشد ،اجری ندارد» (هما .)1۰۴ :

در ادام بر اختالفِ معنایِ حدی ِ صحیح میا مت دمین و متأخرین تأکید کرده است .اخبار
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صحیح نود مت دین اخباری بودند ک دربارة صدورشا ا معصوم ،ولو در شب ت ید  ،عسدم

مطعی وجود داشت (هما  .)1۰9 ،با وجود این معنی حدی

صحیح در متأخرین (اصدولیا )

ب معنای آ نود اه سنت نودیک شد (هما ) .استرآبادی چنددین بدار ایدن ادعدا را مطدر
کرده اسدت کد تمدامی احادید

مجدام چهارگاندة حددی ی شدیع چدو مدأخوذ ا اصدول

چهارصدگان هستند ،مطعیالصدور و معتبرند« .مدمای بافضیست و عدالم مدا مدیتوانسدتند در
مدتی بیش ا سیصد سال ب رری مط ب اخذ احبام ب صورت شدهاهی یدا غیدر آ ا ائمد

عسیهمالسالم امدام کنند .و میتوانستند وضعیت [صحت احادی

آ اصول را جویدا شدوند»

(هما  .)131 ،ظاهراً خود استرآبادی ا استداللهدای مبسدی خدود راضدی نیسدت و در ردول

کتاب چندین بار ب همین مطس

با میگردد و استدالل دیگری مطر میکند (همدا 171 :

و  175و  .)177وی حتی احتمال سهو و نسیا را هم دربارة روات کتد

(هما .)17۸ :

اربعد رد مدیکندد

وحید بهبهانی مهمترین اختالف میا مشرب اخباری و اصدولی را جدوا یدا عددم جدوا

اجتهدداد و ت سیددد در عمد بد ظددن مددیدانسددت (بهبهددانی .)131 :1۴15 ،صدداح

روضددات،

مهمترین این اختالفات را در  3۰مورد مطر کرده است .یبی این اختالفات حصر مردم ب

مجتهد و م سد ا نظر اصولیا است .ا نظر اخباریا  ،مردم یا معصوم هستند و یا غیر معصوم

و غیرمعصوم باید ب معصوم رجوع کنند .ب عالوه اخباریدا عمد بد ظدن اجتهدادی را نیدو

تخط میکنند و ف ط عم ب عسمی کد ا مراجعد بد اخبدار اهد بیدت مدیشدود را تأییدد

میکنند (خوانساری .)12۸-127/1 :139۰ ،اخباریا در مواردی ک نصی در اختیار ندارند،

اص را بر احتیا میگذارند درحدالیکد اصدولیا معت دد بد اصد برائدت و اباحد هسدتند
(هما  .)129 ،اصولیا ب حجیت ظواهر مرآ مائ اند و حتی آ را بر ظاهر روایدت تدرجیح

میدهند ،حال آ ک اخباریا ن تنها ظاهر مرآ  ،ک ظداهر سدنت نبدی (ص) را هدم حجدت

نمیدانند ،مگر در موردی ک تهسیری ا اه بیت در آ مورد رسدیده باشدد (همدا 129 :؛

استرآبادی.)1۰۴ :1۴26 ،

با توج ب بررسی اجمالی کتاب فوائد ،ب نظر میرسدد مهدمتدرین اخدتالف اخباریدا و

اصولیا  ،ک سایر اختالفات ا آ نشأت میگیرند ،بح ِ حجیتِ ع

است .اینب آیا ع

میتواند ب عنوا یک منب در بررسی روایات ،اسناد آ ها ،داللدت آ هدا و نهایتداً اسدتنبا
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حبم ا آ ها دخالدت کندد (کاشدفالغطداء11-۴ :1319 ،؛  .)Modarressi 1984, 156در
این مین اخباریِ خالص ،صرفاً ب نص روایدت اسدتناد مدیکندد و بد مدوارد خدارج ا ندص
کاری ندارد .حتی مرآ را نیو در محدودة اخبار موجود حجدت مدیداندد .سدایر اختالفدات
نظیر اص اباح  ،ظن شدرعی ،میداس اولویدت یدا منصدوص العسد  ،استصدحاب ،ت سدیمبنددی

چهارگانة احادی

و موارد دیگر همگی ذید حجیدت ع د مدرار مدیگیرندد .ت سدیمبنددی

اصولی ا مردم ب دو دستة مجتهدد و م سدد مدأخوذ ا یدک حبدم ع الیدی اسدت .اخبداری
مشبسی با رجوع ب «رواو احادیث» برای اخذ نصّ اخبار ندارد ،و حتی امدین اسدترآبادی هدم

ب م بولة عمر بن حنظس استناد میکند .با این حال اصولیا میگویندد مجتهددا عدالمتدرین
افراد برای فهم مراد شرع ا مناب  ،ا جمس احادی

هستند ،و رجوع م سدد بد مجتهدد ،ند ا

این باب است ک مجتهدا نیا ی ب روایات معصومین ندارند ،بسب ا این جهت اسدت کد
عسم ب رجال و درای و ادبیات و غیر آ دارند تا بتوانند ا حدی

ببرند (شیخ عسی کبیر.)۸15 :1۴33 ،

و سایر مناب ب حبدم پدی

 .4افول اخباریان
در سال  1135افغا ها اصهها را فتح کردند و عسمایی ک پب ا این هجدوم ندده ماندندد،
پراکنده شدند .اندیش های اخباری ،ب دلی وجود گرایشهای ع سی در حو ة اصهها بیش

ا ایرا در عراق هم گیدر شدد (مدرسدی رباربدایی .)59 :136۸ ،در سد ربد آغدا ین مدر

دوا دهم ب چهرة صاح مبتبی در ف امامی برنمیخوریم .حبومت ندادر شداه در ایدرا و

گرایشهای سنیگرایانة او مجالی را برای رشد حو ههای عسمیدة ایدرا بدامی نگذاشدت .در
این ما عتبات ک حو ة عسمیة آ مدیمیتر ا حو ة اصهها بود ،ب ویژه با حضور ف های

اخباری ،مجدداً رون یافت .بیا عس افول اخباریا  ،ب دشواری عس برآمد آ ها نیسدت،

چرا ک اخباریگریْ انحرافی ا جریا ع گرای شیعی تس ی میشد ک الامد شدش سدده
مدمت داشت و م تضیای بدرای ادامدة حیدات نداشدت .بد عدالوه اخبداریگدری هدیچگداه
نتوانست ب رویبرد غال

همة حو ههای عسمیة مهم عالم تشی بددل شدود .حدو ة اصدهها ،

هرچند با هجوم افغانا تضدعیف شدد ،همنندا اصدولی و فسسدهی بدامی ماندد .جبد عامد ،

میراثبر مبت

شهید اانی بود .در عراق تمرکو اخباریگری در کربال بود.
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رویبرد تدریجی عسما ب عسم اصول را مدیتدوا ا نگدارش کتد

اصدولی ،یدا حواشدی

نوشت شده بر این کتابها در این سده پیگیری کرد .در اواسط سدة یا دهم سید حسدین بدن

رفی الدین مشهور ب «سسطا العسماء» ( ،)1۰6۴داماد شاه عباس ،حاشدی ای بدر شدر مختصدر

عضدی و همننین معالم نوشت (معسم حبی آبدادی .)57/3 :136۴ ،فاضد تدونی (م )1۰71
کتاب وافی را در ف و اصول نگاشت کد بعدد ا او ایدن کتداب و شدرو آ مدورد توجد

اصولیانی چو شیخ انصاری مرار گرفت (انصاری 2۴۰/1 :1۴22 ،و  361و  3۸7و  .)393در
اواخر این سده ،مال میدر ای شدیروانی (م  ،)1۰9۸اسدتاد پددر وحیدد بهبهدانی ،آادار رسدائ

مختسف اصولی و ا جمس حاشی ای بر معالم شیخ حسن عامسی نوشدت (معسدم حبید آبدادی

 136۴ج .)3۸7 ،5مددال محمدصددالح ما ندددرانی (م  ،)1۰۸1دامدداد مجسسددی اول ،شددرحی در

جوانی و حاشی ای در اواخر عمر بر معالم نوشت (رهراندی 71/1 :1۴3۰؛ خوانسداری :139۰
 .)119/۴فر ند او آما محمدهادی (م  )122۰معالم را ب فارسی ترجم کدرد (رهراندی 1۴3۰

ج .)137 ،۴سید صدرالدین ممی ( نده در  )116۸استاد وحید بهبهانی هم شدرحی بدر وافةد
فاض تونی نگاشت (معسم حبی آبادی.)۴31/۴ :136۴ ،

مروری بر کتابهای تراجم مربو ب مر دوا دهم نظیر رب ات اعالم الشیع موسوم بد

كواكب الدنتشاو فی القا الثايی بعد العشداو ا (رهراندی  ،)1۴3۰نجدومالسدماء (کشدمیری

 ،)13۸7تتمیم أم اآلم (مووینی  )1۴۰7و لؤلؤو البحاین (بحرانی  )1۴29پرتوی بر وضعیت
فبری مر دوا دهم مدیافبندد .عمدده عسمدای مطدر ایدن دوره باواسدط یدا بدیواسدط ا

مجسسی دوم اجا ة روایت داشتند و متأار مشیِ حدی ی او بودندد .بیشدتر آادار عسمدی در ایدن

دوره حول میراث حدی ی ،نظیر شر و حاشدی نویسدی بدر نهدجالبالغد  ،صدحیه سدجادی و

اصول کافی تدوین شده است .ن ش آاار ادبیات عربی هم در این مر چشدمگیدر اسدت .در

این سده شهرهای ایرا همننا میراث صهویا در عسوم حدی ی و ع سی -فسسدهی را حهدظ

کرده بودند .منار ی چو بحرین هم ب رور مطس تحت سسطة اخباریا نبود 1.در نجدف نیدو

 .1ب عنوا م ال بنگرید ب ترجم ی مح
(امین  1۴۰6ج)3۰۴ ،7

بحرانی (م  )1121ک تعس انی ب هر دو رری اصولی و اخباری داشدت اسدت.
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کم و بیش آاار اصولی نوشت میشد 1.در اصهها میراث اعتدالی -حددی ی عالمد مجسسدی

(م  )111۰و میراث فسسهی آما حسین (م  )1۰9۸و فر ندش آما جمدال خوانسداری (م )1125

سد راه اخباریگری افراری شده بود.

2

در بررسی آاار و احوال عسما در این مر حدام ب دو شخصیت برجسدت برمدیخدوریم

ک همنو مجسسی اول و دوم ،رری دة وسدطای میدا افدرا و تهدریط را برگویدده بودندد:

محمد مهدی فتونی (م  ،)11۸3ا مشایخ سید محمدمهدی بحرالعسوم (م  )1212کد شداگرد

عالمة مجسسی بود .او در کتاب نتائج األخبار و نوافج األ هار روش خود را میانة بدین افدرا

و تهریط اخباریا و اصدولیا مدی داندد (رهراندی۴2/2۴ :1۴۰3 ،؛ رهراندی.)756/9 :1۴3۰ ،

دیگری شیخ یوسدف بحراندی (م  ،)11۸6صداح

ترجمدة لؤلدؤو البحداین و کتداب ف هدی

الح ائق الناضاو .بحرانی در ابتدای امر ا اخباریا بوده است و ب گهتة خود کتداب الدسائل
الشةاازی را با همین دیدگاه نوشت است .پب ا آ با امعدا نظدر در سدخنا عسمدای اعدالم
تصمیم بر اغما

نظر ا این اختالف و تالش بر سد کرد آ مدیگیدرد (بحراندی:1۴۰5 ،

 .)167/1پب ا آ رری ة وسطی اختیدار مدیکندد کد ا نظدر او ایدن همدا رری دة عالمد
مجسسی بوده است (ما ندرانی حائری )75/7 :1۴16 ،توضیح صاح

منتهیالم دال پیرامدو

«رری ة وسطی» ،ک پیش ا آ مجسسدی اول و دوم هدم ا آ سدخن گهتد بودندد ،تأییددی
است بر اهمیت عالم مجسسی و مسسک او در میا عسمای سدة دوا دهدم .ا ایدن نظدر مدر

دوا دهم بیش ا آ ک یر سایة اخبداری گدری حداد اسدترآبادی باشدد ،امتددادی اسدت بدر

رری ة مجسسی.

 .1بنگرید ب ترجم ی ابوالحسن فتونی نباری عامسی (م  )113۸صاح

کتاب فوائ الغاوی و الد رر النجفةد در اصدول

ف  .او ا عالم مجسسی و شیخ حر عامسی اجا ه روایدت داشدت( .بحراندی 1۴۰-1۰3 ،1۴29؛ رهراندی  1۴3۰ج17۴ ،9؛

امین  1۴۰6ج )3۴2 ،7همننین بنگرید ب ترجم ی ف ی اصولی ساکن نجف ،محمدجواد بن شرفالدین محمدد عدامسی
(م ( .)11۸3امین  1۴۰6ج)295 ،۴

 .2آما محمد اکم اصههانی پدر وحید بهبهانی ا شاگردا عالم مجسسی و دارای اجدا ه ا آمدا جمدال بدود( .رهراندی

 1۴3۰ج7۴ ،9؛ کشمیری  )21۰ ،13۸7مال محمد رفی بن فرخ (یا فرج) گیالنی مشهور ب مدال رفیعدا (م حددود ، )116۰
مجتهد اصولی شهیر خراسا هم ا آما جمال اجا ه داشدت و بد مدول آمدا بدور

«كدا مجتهد اص فدافان ینكدا ةایقد

األخباریةن»( .رهراندی  1۴3۰ج2۸۴ ،9؛ کشدمیری 21۰ ،13۸7؛ موویندی  )159 ،1۴۰7و همنندین بنگریدد بد ترجمد ی
بهاءالدین سید محمد مختاری (م حدود  )11۴۰دارای حواشی اصولی و فسسهی (رهرانی  1۴3۰ج.)1۰7 ،9
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شخصیتی ک در اواخر سددة دوا دهدم ،هدم مدا بدا ریاسدت شدیخ یوسدف بحراندی در

کربال ،توانست حو ة اصولی را مجدداً رون بخشد ،آما محمدبامر مشهور ب وحیدد بهبهدانی
(1117دد  )12۰5بود 1.وحید در حو ة اصدهها نمدو یافدت .پددرش شداگرد مجسسدی دوم و
مادرش نوة پسری مال صالح ما ندرانی ،داماد مجسسی اول بود .با هجدوم افغاندا  ،بد نجدف

رفت و در آنجا ا سید صدرالدین ممی و سید محمدبامر رباربدایی بروجدردی (پددربور

سددید مهدددی بحرالعسددوم) در عسددوم ن سددی و ع سددی اسددتهاده کددرد .در اوای د شدداگردی سددید
صدرالدین اندکی متمای ب رری ة اخباریا شدد ،امدا پدب ا آ بد جهدت «عسدو فطدرت و

است امت سسی » ب سسک مجتهدا درآمد .او در عراق ب دامادی استادش رباربایی درآمدد.

س ب ب ایرا با گشت و مدت سی سال ساکن بهبها شد .در آ جدا دختدر یبدی ا تجدار

معتبر بهبها را ب ع د خود درآورد (کرمانشاهی .)131-13۰ :1373 ،نسبت فامیسی وحید بدا
خاندا مجسسی ،و ا ررف دیگر پیوند او با خاندا ریش دار سادات رباربایی و پدب ا آ

تجار بهبها  ،بالطب مومعیت اجتماعی و امتصادی مناسبی را برای او در ایرا و عراق فدراهم

کرد .وحید در نیمة دوم سدة دوا دهم ب نجف رفت و مدت کوتاهی ساکن نجدف شدد .ا
آ پب ب کربال رفت ک در آ

ما

یر سسطة اخباریها بود و ریاست آ با شیخ یوسدف

بحرانی بود( 2سبحانی .)3۴6 :13۸7 ،کالس درس او در کربال شاگردا بحرانی همنو سدید
بحرالعسوم ،میر ای ممی ،سید عسی صاح ریا

و مال مهدی نرامی را ب خود جذب کرد.

وحید بهبهانی در رویارویی با اخباریا و مناظره با بحرانی ،شددت عمد و اسدت امت بد

خددرج داد (ممددی .)66۰/2 :13۸5 ،بحرانددی ،کد اخبدداریای میاند رو بددود ،بددا او بد نیبددویی

برخورد کرد و مینة عامت او را فراهم نمود .مشهور است ک وحید ب شداگردانش اجدا ة

خوانددد نمددا پشددت سددر بحرانددی را نمددیداد ،حددال آنب د بحرانددی چنددین اجددا های را ب د

شاگردانش میداد .رب وصیت شیخ یوسف بحرانی ،پب ا او وحید بهبهانی نما بر جندا ة
او خواند و بدینسا

عامت پب ا خود را ب وحید س رد .هرچند خواند نما اهمیتدی در

 .1م ام آما محمدبامر بهبهانی در ف ب پای ای است ک «استاد البد » یدا «آمدا» بد ردور مطسد بد او اشداره دارد( .معسدم
حبی آبادی 51/ :136۴،؛ تنبابنی بیتا)2۰1 ،

 .2صاح

منتهیالم ال در بیا وضعیت کربال در آ سالهدا مدینویسدد ،در آ

ف های اصولی را با انبر برمیداشت( .ما ندرانی حائری )17۸/6 :1۴16

مدا یبدی ا اخباریدا کدربال کتد
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تعیین عدیم داشدت ،امدا شخصدیت کاریوماتیدک وحیدد و تواندایی عسمدی او در ایدن میند

کارسا شد.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

اخباریگری محمدامین استرآبادی ،جریانی شیعی بود کد عسید جریدا مجتهددین اصدولی

امامة دعوا کرد و حدود یک و نیم سده ،عسم اصول ف و مبت

اجتهادی شیع را ب حاشی

برد .مهم ترین شداخص ایدن گدرایش رد اجتهداد و ت سیدد و تمدامی لدوا م آ اسدت .در اادر
م بولافتاد این دیدگاه در ایرا و عراق و برخی ن ا دیگدر ،با گشدت مجدددی بد آادار

حدی ی صورت گرفت .اگر در مر چهارم و پدنجم ،محمددو ادالث کتد

اربعدة شدیع را

تدددوین کردنددد ،در مددر یددا دهم نیددو بددار دیگددر محمدددو اددالث 1ب د تدددوین مجددام و

موسوع های حدی ی دست دند .این با گشت ب حددی گرایدی ،موجد
حدی  ،تدوین مجام روایی ،تهاسیر روایی و تبوی

مجدد احادید

شدبوفایی عسدوم

شدد .ا ردرف دیگدر

این با گشت موایایی هم برای جریا ع گرا ،برای مستحبمتر کرد پای های عسم اصدول

داشت (سبحانی339-33۸ :13۸7 ،؛ جنانی .)56-55 :137۴

در رول مر یا دهم و نیمة نخست مر دوا دهم ب ف ی صاح

سببی برنمدیخدوریم،

هرچند مطالعة تراجم نشا میدهد ف های اصولی همننا در شهرهای ایدرا و حتدی عدراق

حضور داشتند و ب تربیت شاگردا خود مشغول بودند .حرکدت اخبداریگدری محمددامین
استرآبادی با شعار دود گرایشهای سنیگرایاند ا ف د شدیعی بد ن دد مبتد

اجتهدادی

عالمة حسی و اتباع او امدام کرد .مُجدد بهبهانی ،در ترمیم و با سدا ی اصدول ف د شدیعی بد

این شبهات پاسخ داد و تالش کرد تا با تددوین مجددد اصدول عمسید  ،اصدول ف د جدیددی

دراندا د .او ک در ده های پایانی سدة دوا دهم ،ب کربال سهر کرد ،بدا اسدت بالی کد شدیخ
یوسف بحرانی ا او ب عم آورد ،مورد توج شاگردا بحرانی مرار گرفت .تواندایی امنداع
وحید در کنار سرسدختی او در مبدار ه بدا اخبداریگدری و همنندین رواداری شدیخ یوسدف
بحرانی باع

شد ک بسیاری ا شاگردا بحرانی ب وحید متمای شوند .وصست بهبهدانی بدا

دو خاندا صاح

نهوذ و نسبت فامیسی او با مجسسی اول ،بر نهدوذ او افدوود .نهایتداً وصدیت

 .1نام س شخصیت مهم این دورا یعنی شیخ حر عامسی ،عالم مجسسی و مال محسن فیض کاشانی ،محمد بود.
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بحرانی ب امامة نما توسط بهبهانی بر پیبرش وصیتی کارسا بود تدا عامدت دیندی پدب ا
بحرانی ب بهبهانی برسد.
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