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 *یگر یاخبار  مکتب فیتعر باز 
 1فرد یمصطفو حامد

 دهیچک
 دیبرگز  فکرانشطرفدارن و هم یبرا را «یاخبار »را بنا نهاد و عنوان  یمکتب ازدهمیسده  لیدر اوا یاسترآباد نیمحمدام

 وهیو ش ستدان نیر ید یخود را مکتب مکتبمتقدمان،  انیهمسان در م یدیعقا یدارا زیو ن همنام یوجود گروه لیبه دل و
 متقدم محدثان شباهت و مدعا نیا صحت زانیم از فارغ. کرد هیمتقدم امام انیمنتسب به اخبار  ،در مواجهه با سنترا خود 

 که شده انیب یآراء متعدد ،مکتب اجتهاد( روانی)پ یاصول با آن زیتما وجه و یاخبار  فیتعر  درباره کرد، بنا یو که یمکتب با
یاخبار  مکتب فیتعر  یبرا است که دهیعق نیبر ا هااین دیدگاه نقاط ضعف انیو ب آنها از کیهر  ینگارنده با نقد و بررس

 تا کرد لحاظ فیتعر  داخل درمکتب را  نیا شیدایپ زهیانگ دیبا ،یگر یاخبار  یفکر  یهالفهؤ م به پرداختن یجا به یگر 
 معارف بیتهذ در یسع که است ایشهیاند یگر یاخبار »داد و لذا  زییتم مجتهدان /انیرا از اصول فیط نیا روانیپ بتوان

 یمبنا و( یافراط ییگرا)نص یصدور  یمبنا یعنی هایاخبار  نیادیبن یمبنا دو و.« دارد یسن اصالتا یهاشهیاند از عهیش
 نیا درون در که یاتینظر  گرید و دارند «هیامام شهیاند یزدگیسن ینف»در تفکر  شهی(، هردو ر یافراط یزیگر )عقل یدالل

 .هستند یفکر  کالن یالگو نیهم دهییزا یهمگ ،اندشده دیتول مکتب
 .یاسترآباد نیمحمدام مکتب محدثان، مکتب اجتهاد، ،یگر یمکتب اخبار  ،یاصول ،یاخبار  :واژگان کلیدی

                                                 
یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      14/11/1398* تار  )مقاله پژوهشی(         28/12/1398تار

/ ، ایران، کرماندانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم قرآن و حدیث راستادیا . 1
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 مقدمه-1

 یگذارهیپا اجتهاد مکتب با تقابل در و یاسترآباد نیمحمدام توسط که است یمکتب یگریاخبار مکتب
 را هیامام عالمان «هیالمدن الفوائد» در ،یحل عالمه آنان سأر در و اجتهاد مکتب فقاهت یالگو نقد با یو. شد

 اجتهاد، مکتب ینظر یمبان دنیکشچالش به با ن کتابیا سراسر در یو. کرد متقدمان رهیس به بازگشت به دعوت
از همان مکتب  نیا گونهنیبدو  اندکرده هیائمه )ع( ما را بدان توص که است دانسته یاوهیش خالف را آنان کردیرو

 کرد. فیخود را در تقابل با مکتب اجتهاد تعر تیروز اول هو
به  یش را تلقئآرا یرا اجرا و تمام یو یعمل رهیس نایع یاسترآباد روانیپ ینبود که تمام نگونهیدر عمل ا اما

و معتدل بوده است )رک:  یافراط ییهافیط یرا تجربه کرده و دارا یادوار متعدد انیجر نیبلکه ا ؛قبول کنند
 موارد از یبرخ در یاصول و یاخبار انیم کیتفک تا شده موجب امر نیهم و (سراسر اثر ،1393 ،یفیفائز و شر

 فیط دو هر طرفداران جانب از یمجلس عالمه مثل فیط نیا عالمان از یبرخ ،رونیاز و دیآ نظر به دشوار
 یاعتدال ایو  یافراط کردیدرباره رو ،شده و گاه دیترد انیاز اخبار یبرخ بودن یدرباره اخبار ایو  اندشده مصادره

 .(سراسر اثر ،1389 ،یمبارکه و گرام یزدیداشتن آنان مناقشه شده است )رک: ا
 اندپرداخته انیاخبار یهاشهیاند و یمبان نییتب به که یآثار بر عالوه که است پردامنه آنچنان لهأمس نیا

. در اندکرده مکتب دو نیا زیتما وجوه انیب بر یسع آثار از یاریبس ،(سراسر اثر ،1393 ،یفیک: فائز و شر.)ر
)حر  «هیالطوس الفوائد»از کتاب  92 فائدهدر  یامر دست زد، حر عامل نیکه به ا یکس نیاول ان،یاخبار نیب

 لسان» در ینیقزو یمالرض زین او از بعد و کرد ذکر را زاتیتما نیا فرق 23 قالب در( 447ص ،1403 ،یعامل
 در یبحران وسفی ،«نیالممارس ةیمن» در یجیسماه ،«ةایالح منبع» در یجزائر اللهنعمت دیس ،«الخواص

 وسوسة عن الحواس حرز» و «بالحق حةیالص» در یاخبار رزامحمدیم ،«نییاالخبار و نیالمجتهد نیب الفرق»
کرده  دایآثار ادامه پ نیا نگارش زین ریو تا عصر اخ اندپرداخته زاتیتما نیا انیب به «الفاصل الطهر» و «الخناس

 .(سراسر اثر، 1389 ،یگرام و مبارکه یزدیاک: .ر نهیزم نیمطالعه در ا ی)برااست 
 شهیاند و پرداخته انیاصول با انیاخبار زاتیتما به «نیالمبحق» سراسر در زین انیاصول انیم درالغطاء کاشف

 ،39 ،23، 22، 11، 9، 8از جمله  یاعداد متعدد زین هافرق نیا تعداد باب در. است کرده تخطئه را انیاخبار
( ق1280)نگاشته شده در سال « فاروق الحق»در  یحائر یمثل دزفول یبرخ یو حت... ذکر شده  و 59 ،40

 نیا زیاز معاصران  ن ی( و برخ95ص ،16ج، 1403 ،یمورد رسانده )طهران 86را به  یموارد اختالف نیتعداد ا
 . (98ص ،1393 ،یو صابر یک: زرق.)ر اندکرده احصاء فرق صد از شیب تا را هافرق

 از یاخبار زیتما و صیتشخ وجه منظور به یقیدق مالک تا گرفته صورت یمتعدد یهاتالش نیب نیا در
 نیا یبنددسته با اثر نیا در نگارنده. اندکرده ییهاتالش نهیزم نیدر ا زیاز معاصران ن یو برخ شود ارائه یاصول

 بر یمبتن که را یگرید زیتما مالک و دیجد یاهینظر و پرداخته آنها یابیارز به ،عمده دگاهید پنج در هادگاهید
 مکتب و یگریاخبار مکتب روانیپ انیم بتوان آن با تا کندیم مطرح است، یگریاخبار مکتب شیدایپ زهیانگ

 .شد قائل کیتفک اجتهاد
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 یاخبار  اصطالح شیدایپ منشأ-2
بر ارائه  یسع یسنت، افراد متعدد با مواجههروش مکتب حّلة در  یهایکاستاز  یبرخشدن  با آشکار

را ارائه دهد  یایفکر یبود که موفق شد الگو یاسترآباد نیا ن،یب نیکردند و در ا نهیزم نیدر ا یدیجد یالگوها
آن را در سراسر  «ةیالفوائد المدن»و با نگارش  ردیقرار گدر عصر خود  هیامام یعلم جامعه رشیکه مورد پذ

قدماء  قهیهمان طر نیشد ا یبلکه مدع ؛ندانست یدیجد وهیخود را ش قهیگستراند و طر عیتش یایجغراف
انقسام »: دیگویم نهیزم نیا در یمشهور شدند. و «انیاخبار»و طرفدارانش به  یو ،نیاصحاب است و بعد از ا

آمده  "شرح المواقف"در آخر  ،مشهور است. به عنوان مثال هن در کتب عامّ یین و ُأصولییخبارابه  هیعلماء إمام
 و معتزله به آنها خرانأمت و کردند اختالف زمان گذشت با نکهیشان بودند تا اهئّم ا وهیدر ابتدا بر ش هیاست: "امام

در ابتدا در اصول بر  هیامام»: دیگویم النحل و الملل کتاب یابتدا در زین یشهرستان ..«شدند منشعب هیاخبار
و  هیدیاز آنها معتزله )وع یشان، برخهئّم ااز  اتیشان بودند، سپس با گذشت زمان و اختالف در رواهئّم ا وهیش

 العلوم بحر ةینها کتاب مثل زی. در کتب خاصه ن«( شدندهیو سلف ه)مشّبه هیخبارا زیشان نی( و برخهیلیتفض
در اصول  هین امامایاخبار»: است آمده قرائن، از یخال و العدالة مظنون واحد خبر به عمل مبحث در یحلّ  عاّلمه

 بر...  و یطوس ابوجعفر مثل آنها انیکنند و اصولی)ع( اعتماد م هئّم ااز  یبر اخبار آحاد مرو نیو فروع د نید
 ،ی)استرآباد ««است نکرده انکار روانشیپ و یمرتض جز یکس را امر نیا و موافقند فروع در واحد خبر به عمل

 (.97ص، 1424
. آنهاست قهین قدماء و طرایاخبار وهیدرست در نزد من ش هینظر»: سدینویم گرید یموضع در استرآبادی

 یحتـ  خداوند طرف از آن بر یقطع یداللت دارد، ازین آن به امتیق روز تا امت که آنچه هر که بود نیا آنان وهیش
)ص( به خاطر آنها آمده، از احکام و آنچه که متعلق به  امبریپ که ییزهایچ از یاریبس و دارد وجود ـخراش ارش

نزد عترت طاهره )ص( مخزون است و  لیوأو ت صیو تخص دییاز نسخ و تق است امبرشیکتاب خدا و سنت پ
و در  هستند پنهان تیاند که از اذهان رعوارد شده یبر وجه ینبو یهااز سنت یاریبس زیقرآن در اکثر موارد و ن

 استنباط و ستین)ع(  نیصادق از سماع جز یراه م،یدانی( نمیفرع ای ی)اصل ینظر یآنچه که از احکام شرع
 دانسته)ع(  ذکر اهل جهت از دو نیا احوال که یمادام ینبو سنن ظواهر و خدا کتاب ظواهر از ینظر احکام
 بر کند، خطا اگر یاله احکام نفس در مجتهد. است واجب دو نیا در اطیاحت و توقف بلکه ست؛ین زیجا نشود،

 ستین زیجا نیقیبرد و قضاء و افتاء مگر با قطع و ینم اجر رود، صواب به اگر و است بسته اافتر و غودر خداوند
 (.136و  479و  109 صص :ک.ر زین و /104ص، 1424 ،ی)استرآباد« کرد توقف دیبا آن نبود با و

 ،همان) «هیالفوائد المدن»داند و در یم هیامام متقدم ونیاخبار رهیس یایاح را خود وهیش یاسترآباد ،نیبنابرا
کند. اوج اعتراض یم مطرحه حل مکتب فقاهت وهیش هیعل را یدی( انتقادات شد273و  364و  498 صص

 کرد مشاهده عبارت نیتوان در ایم را عصر نیا در هیفقاهت امام یزدگیسن و هحلّ  مکتب کردیبه رو یاسترآباد
 که یروز گری)ص( فوت کردند و بار د امبریکه پ یروز کباریواقع شد،  نید بیدو مرتبه تخر»: دیگویم هک
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کرده بودند، در  انیب ثیالحد ةیدرا یهاو کتاب یاصول یهادر کتاب عامه که یاصطالحات و یاصول قواعد

 (.368ص، 1424 ،ی)استرآباد« ما اجرا شد ثیاحکام ما و احاد
خود در مواجهه با  وهیش و دیبرگز فکرانشهم و طرفدارن یبرارا  «یاخبار»نام  یاسترآباد نیمحمدام نگونهیا

 زیو ن شانیهمنام ا یوجود گروه لیبه دل همفکرانش و یو. دانست هیمتقدم امام انیسنت را منتسب به اخبار
« اهل اخبار»دانند؛ چراکه در آثار متقدمان از یم نیرید یمتقدمان، خود را مکتب انیهمسان در م یدیعقا یدارا

 أهل علی الرد» عنوان با یکتاب دیمف خیش ی( و حت39ص، 1364، یغضائر آمده است )ابن انیسخن به م
 ا،یزکر بن محمد مثل یبرخ زی( و در کتب رجال ن401ص، 1407، ینجاش) است نوشته آنان رد در «األخبار

 داده گزارش و کرده یادی هین امامایاخبار از زین ی(. عالمه حلّ 346ص، 1407 ،یاند )نجاششده دهینام یاخبار
 ،یکردند )عالمه حلّ یاد نماعتم)ع(  هئّم ا از یمرو آحاد اخبار به جز آن، فروع و نید اصول در آنان که است

ها بدان زین یدر آثار اهل سنت آمده و استرآباد ،که گاه دست نیا از گزارشات گری( و د403ص ،3ج، 1425
 .ذکر شد( شانیعبارت ا نیاشاره کرده است )چنانکه ع

 یاخبار  به متقدم محدثان ینامگذار  نقد-3
 ؛محور نداشـتهثیگرا و حدنقل یهابـه گروه ی، ربط«یاخبار»اصطالح  ی، معنامشش تا مکی یهاهسد در

در کتب کهن  «رةیاصحاب الس» ای «نیمحدث»چون  گرید یهادر کنار واژه «یاخبار» هواژ یریبکارگ هویش بلکه
-داستان و سانینوخیتار به آنان یکیآن دوره و نزد یگرانقل یهاگروه از گروه نیا زیتما هدهندنشان یبه خوب

 یو اقوام گذشته عالقه داشتند و برا هاامت خیتاربودند که به اخبار و  یکسان «نایاخبار» لذا. است انیسرا
کردند یمباالت بودند و تالش میها و اخبار، باما در نقل داستان ؛کردندیم ییسراو داستان ییگوهمسلمانان قص

 یزدیاک: ر. نهیزم نیمطالعه در ا ی)برا هندخود رونق دند و وضع به کار سجعل  یو حت اتیلیبه اسرائ یبا اتکا
 . (، سراسر اثر1393 ،یفیفائز و شر /سراسر اثر ،1389 ،یگرام و مبارکه
 رداماد،ی)م است کرده اذعان قتیحق نیا به و داده ارائه واژه نیا از را ییمعنا نیچن زین ردامادیم ن،یا از شیپ

 دی)س یمرتض دیس و( 136ص ،1413 د،یمف خی)ش دیمف خیش مثل یمتقدمان آثار در یحت و( 67ص، 1422
 عبارت نیا لذا و سته افتبه کار ر خیاهل قصص و توار یبه معنا «اهل االخبار» ،(75ص ،2ج، 1410 ،یمرتض

عُن ّنما الَط ه، إ  یعُن ف  َس الَط یه و لَ یلون َع یَطَعَن الُقّم » که یبرق خالد بن محمد بن احمد درباره یغضائر ابن مشهور
 أَ  ة  َق یرلی َط أُخُذ، َع یَ ْن م  َع  یبال  یُ إّنُه کاَن ال نه؛ فَ َع  یرو  یَ َمْن  یف

َ
 ی( ربط39ص ،1364 ،ی)ابن غضائر «ْخبار  هل  األ

 است. خیاهل قصص و توار یبلکه اهل اخبار در عبارت به معن ؛( نداردثی)اصحاب حد ثیبه اهل حد
 ،یو نظر مورد یمعنا در آن کاربرد و اصطالح نیا داشتن نهیشیپ و یاسترآباد یمدعا رشیپذ فرض بر یحت

و مجتهدان  انیاز اصول یاریبس چنانکه ست؛ین است، کرده بنا یو که یمکتب داشتن نهیشیپ یمعنا به هرگز نیا
 ،یک: کاظم.نمونه ر یدانند )برایم متفاوت متقدمان با را آنان وهیش و رفتهیرا نپذ یگریمکتب اخبار ینگیرید
 /143ص ،1ج، 1419 ،یمطهر /102ص ،1ج، 1379صدر،  /15ص ،1391 ،یعامل یمک /207ص، تایب
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، 2006ک: حب الله، ر.در این زمینه  بیشتر برای مطالعه. 13ص ،1ج ،1423 ،یقم /435ص، 1419 ،یسبحان
 (.215ص

 یهاسده در هیامام هانیفق یگریاخبار که میدهیم توجه مهم نیا به را خواننده امر، نیا قتیحق نییدر تب
 مکتب از ریغ نی( و ا102ص ،1ج، 1379است )صدر،  عهیاز مراحل رشد فقه ش یکی ینخست، اقتضا

( نهاد بنا را آن یاسترآباد)که  مکتب کیبه عنوان  یگریاخبار انیم است فرق گر،ید ریاست. به تعب یگریاخبار
 خیو ش ینی)از آغاز تا زمان کل متقدم انیاخبار. عهیش فقه تطور ریاز مراحل س یابه عنوان مرحله یگریاخبار با

ق در یع مسائل و تعمق و تحقیبودند )بدون توسعه در تفر ییاخبار و صاحبان مصنفات روا یصدوق(، راو
وجود  ینص یالهأگذاشتند و اگر درباره مسینم اتیآنها( و پا را فراتر از مضمون روا هاز ادل استعالم احکام

 یدسترس ییه روایو به منابع اول کنند استعالم)ع(  ائمه از را احکام توانستندیم چراکه ؛دادندینم ینداشت، نظر
 خیو ش یو اسکاف یمثل عّمان آنان، انیاصول نکهی. حال ادانستندینم یقاتیتحق نیچن محتاج را خود لذا و داشتند

ل یق و تأصیو ارباب نظر و بحث و تحق یع فقهیو ...، اهل قدرت بر تفر یخ طوسیو ش دمرتضیید و سیمف
 را مستحدثه مسائل و بودند اجتهاد اهل ،گرید ریتعبآن بودند و به ه و استخراج فروع از ادل یاصول و قواعد کل

است که قدما را محدث و  نیا ترو لذا مناسب (15ص ،1391 ،یعامل یگذاشتند )رک: مکینم پاسخیب
 یفرق» ،نیبنابرارود. یبکار م یاسترآباد نیمحمدام روانیپ یبرا که ییمعنا آنبه  یو نه اخبار میاخبارگرا بنام

 نیا آن و دارد وجود است، یاسترآباد نیآن ام یکه مناد یگری)ع( با اخبار هئّم اعصر  یگریاخبار نیب یجوهر
 نیب دقت اعمال نه و داشت ممارست ثیاحاد نقل و نی)ع( نسبت به تدو هئّم ادر عصر  یگریاخبار: که است
ساس و ستون بود و ا یو دارا یمنهج یایگریبنا نهاد، اخبار یکه استرآباد یگریأخبار أّما. آن میسق و حیصح

-یتوان گفت: اخباریم. دانست گریکدی امتداد را دو نیا دینبا لذا و کرد انتقاد انیاصول یفکر یبا برهان به مبان
 (.257ص، 1424 ،ی)سبحان« بوده است یاسترآباد ی)ع( منشأ الهام برا هئّم اعصر  یگر

 ما زمان انیاخبار مانند گذشته، انیاخبار وهیش»: سدینویم نهیزم نیا در زین «نیالمستشد ةیهدا» صاحب
یم یفقه دیجد فروعات به هایاصول که است بوده نیا در تنها هایاصول با آنان اختالف بلکه است؛ نبوده

 از گرید یاعده یول ،بودند برخوردار اصول بر فروع عیتفر و یکل قواعد استنباط توان و نظردقت از و پرداختند
 آمده نصوص در که یموارد و اتیروا مضمون از و بودند ییروا کتب صاحب و اخبار یراو زمان، آن عالمان

 فروعات به و دادندیم فتوا اخبار متون و اتیروا مضمون طبق بر موارد غالب در بلکه و رفتندینم فراتر بود،
 ونیاخبار به که نداشتند تعمق یعلم مسائل در و نبودند نظر اهل آنان از یاریبس و پرداختندینم رمنصوصیغ

 (.687ص ،3ج ،1429 ،یاصفهان ینجف« )معروفند
به ـ زین را صدوق خیش و ینیکل بودن یاخبار بلکه داند؛ینم یاخبار را یطوس خیش تنها نه زین یکاظم محقق

 به متقدم یگریاخبار صدر، دیشه ریتعب به(. 207ص ،تایب ،ی)کاظم کندیم رد شدت به ـآن دیجد یمعنا
 ،یاخبار نگرش از مرحله نیا و( 102ص ،1ج ،1379مطرح بوده )صدر،  یاز مراحل رشد فقه یامرحله عنوان
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 ،1413 ،یغراوالدر استنباط دارد ) یاژهیو مسلک که خاص یریگجهت کی نه است یفقه تفکر از یسطح

 (.51ص
 ریتعب به و دانست گریکدی مکمل را نینخست یهاسده انیو اصول (انی)اخبارگرا انیاخبار دیبا ،ورنیا از

 است بوده فهیوظ اءاد تیفیک و خدمت رنگ در فقط اختالفشان و بودند واحد یخط در آنان معاصران، از یبرخ
 یکوتاه یامر چیه از مجتهدان با مخالفت در روانشیپ و یاسترآباد نکهیا حال(. 13ص، 1ج ،1423 ،یقم)

 اجتهاد، مکتب مقابل در یمکتب عنوان به آنان بلکه دانست؛ انینیشیپ راه دهندهادامه را آنان دینبا لذا و کردندینم
 از شیپ که یاوهیش دانستند؛ حرام را دیتقل و اجتهاد هم و کردند، ینف را و عقل و اجماع کتاب ظواهر تیحج هم

 .گذاشت متقدمان حساب به و کرد یگذارهیپا را آن که بود یاسترآباد نیا و نداشت وجود یاسترآباد نیمحمدام

 یاصول از یاخبار  زیتما مالک-4
آنها  از کیهر  یابیکه به ارز کرد مطرح توانیم راعمده  دگاهیچند د نایاصول از انیاخبار زیتما مالک درباره

 .شودیم انیب دهیبرگز هینظر تیو در نها میپردازیم

وجه  به توجه با: کنندیعمل م ثیاقسام چهارگانه احاد یبه تمام هستند که یکسان انیاخبار  :اول هینظر الف( 
 انیاخبار زیتما یبرا عمده مالک این نخست نگاه در ،«یگریاخبار مکتب»و  «انیاخبار»به  فیط نیا هیتسم

 ثیحد چهارگانه اقسام تمام به انیاخبار: »که رسدیم ذهن به انیاصول و( یاسترآباد نیمحمدام روانی)پ
-یم یاخبار آنان به ،رونیااز و ستندین قائل آنها انیم یکنند و فرقیم عمل( فیضع و موثق حسن، ح،ی)صح

-یم عمل آن اقسام از یبرخ به فقط و قائلند فرق ثیحد چهارگانه اقسام انیم که مجتهدان خالف بر ند؛یگو
 .«کنند
 :رایز رفت،یتوان پذینم انیاصول از انیاخبار زیتما یرا برا مالک نیا

 حیصح ثیاحاد رهیدا توسعه و خبر رشیپذ به دیشد شیگرا یگریاخبار مقوم فصل نخست، فیطبق تعربر 
 ،ی)استرآباد یمثل استرآباد انیاخبار از یبرخ بلکه ؛ستندین نظر وحدت یدارا انیاخبار نهیزم نیا در. است

)حّر  یعامل( و حر 73و  5صص ،تایب ،ی)کرک یکرک ،(529و  379-371و  358و  307صص ،1424
 یحت و هیامام مصنفات اتیروا یتمام یافراط یکردیدر رو ،(338و  271و  531و  525صص ،1403 ،یعامل

 ،1421 ،ی)مازندران یمثل مازندران انیجر نیدانند؛ اما معتدالن ایالصدور م یآور و قطععلم را اربعه کتب ریغ
 ،1ج، ب1429 و 143ص ،1جالف، 1429، ینی)قزو ینیقزو ،(155 و 274صص ،5ج، 222 و 15، صص2ج

 و 671ص ،4ج، 1406 ،ی)مجلس یمه مجلسعاّل  ،(61ص، 1390 ،یکاشان ضی)ف یکاشان ضیف (،164ص
 ،22جو  366ص ،15ج، 1404 و 63ص ،81ج، 1403 و 337ص ،14جو  386ص ،10جو  246ص ،8ج

 یافراط نیچن (40ص ،1ج، 1408 و 72و  64صص ،1401 ،یری)جزا یریو جزا (70ص ،23جو  253ص
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و گاه  اندکرده حیاخبار آحاد تصر تیدانند و به حجیم االعتباریقطع را هینفات امامصم اتیبلکه روا ؛ندارند
 دانند.یمثل کتب اربعه، آثار صدوق و ... م ،هیالصدور بودن را مختص مصنفات مشهور امامیقطع

 اجتهاد نفس را مجتهد و یخبارا نیب فرق اری( مع131ص، 1415 ،یبهبهان دی)وح یبرخ نکهیا نیبنابرا
که عملش بر اساس علم و  را یمجتهد و کس ،کندیکه به عمل به آن اعتراف مرا  یدانند و کسیم( ظن به)عمل 

 اتیکه روا میمواجه هست یانیاز اصول یما با انبوه ،نی. عالوه بر ااندبه خطا رفتهدانند، یم یاخبار ،است نیقی
)که در ادامه  دانندیم دهیفایب یحت و دهیفاکم زیو علم رجال را ن االعتباریقطع ایالصدور و یکتب اربعه را قطع

 . از آنها اشاره خواهد شد( یبه نام برخ

 احتمال دیگری که درباره: دانندیم ثیاحاد در منحصر را احکام استنباط معتبر ادله انیاخبار دوم:  هینظر ب( 
 چهارگانه هادل انیم از انیاخبار»: این است که توان به آن اشاره کرد،می «یاخبار»به  فیط نیا هیتسموجه 

 منحصر را معتبر لیاند و دلکرده انکار را اجماع تیّ حج و عقل تیّ حج و قرآن ظواهر تیّ حج احکام، استنباط
، کما اینکه این رویکرد را در اندیشه استرآبادی شاهدیم «اندمعروف شده یدانند و لذا به اخباریم اخبار در

 ؟!پیروان وی تسری داد توان این رای را به تمام، اما آیا می(254)استرآبادی، الفوائد المدنیة، 
 فقط احکام استنباط هادل انیشود که در میم اطالق یکس به یاخبار میری، اگر بپذکردیرو نیامنطبق بر 

 از خودشان و بگنجند انیاخبار شمار در دیبا ظاهرا که یکسان از یاریبس صورت نیداند، در ایم معتبر را سنت
 طرفداران از یاریگنجند؛ چراکه بسینم فیتعر نیا رهیو منتقد مجتهدان هستند، در دا یگریاخبار مدافعان

 ،ی)محدث بحران یبحران ،(52 و 43صص ،1401 و 40ص ،1ج، 1408 ،یری)جزا یریجزا مثل یگریاخبار
  یعالمه مجلس ای( و 99ص ،1ج، ب1429 و110ص ،1ج، الف1429 ،ینی)قزو ینیقزو ،(32ص ،1ج، تایب

 ،همو) و اجتهاد (27ص ،1ج، 1406 ،ی)مجلس اجماع نانی، اگریو از طرف ددانند یظواهر قرآن را حجت م
 زین و (47ص ،1ج، 1375 ،ی)مجلس دیتقل و (56ص، 1401 ،یجزائر /203 و 200 و 99صص  ،1ج، 1404

 .کنندینم ینف مطلقا زیرا ن ثیالحدةیاصول فقه و درا علم رجال، مثل یعلوم
از جمله مرجحات  زیناز جمله قرائن بر ثبوت اخبار و را  انیبحث درباره احوال راو انیاخبار از یبرخ ،یبار

 فوائد یدارا زینرا  ثیالحد هیبه مباحث علم درا توجه ی( و حت445ص، 1403 ،یعامل )حّر  دانندیممنصوصه 
 عیتنو ث،یالحد هیاز علم درا یلیدال به( و در آثار خود 280ص ،30ج، 1414 ،یّر عامل)ح نددانیم متعدد

 آنها با مردم ذهن انس و یثیحد اصطالحات شهرتاز جمله:  اند،برده بهره یثیو اصطالحات حد یرباع
 به اصطالحات نیا یکارآمد(، 21ص ،1ج، 1406 ،یعاّلمه مجلس /189و  105صص  ،1ج، 1375 ،ی)مجلس
( و 25ص ،1ج، 1406 ،یکاشان ضیف /189و  105صص  ،1ج، 1375 ،ی)مجلس اخبار تعارض هنگام

 ،2ج، تایب و 5ص ،7جو  529 ص ،1ج، 1375 ،ی)مجلس خودشان یمبان طبق بر مجتهدان با احتجاج
 (.221ص ،13جو  34ص ،4جو  171ص ،3جو  310ص ،2جو  379ص ،1ج، تایب ،یبحران /205ص

که  ینیقزواز جمله  اند،داشته یایو حواش فاتیلأت زیدر حوزه علم اصول ن فیط نیا روانیاز پ یبرخ ،نیهمچن
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ح وو شر یحواش ای( و 356ص ،6ج، 1406 ن،ی)ام دارد یطوس خیش «االصولعدة»ناتمام بر  یاهیحاش

 خیش «االصول ةزبد» و «معالم» ،«یشرح مختصر االصول عضد» مثل ییهابر کتاب یمازندرانمحمدصالح 
 و ... . یبهائ

مؤلفان : دارد یهمخوان یگر یاخبار  مکتب یهادگاهیبا د یآراء و شتریاست که ب یکس یاخبار  :سوم هینظر ج( 
 ،یگرام و مبارکه یزدیاک: .ر نهیزم نیمطالعه در ا ی)برا اندپرداخته انیو اصول انیفرق اخبار انیبه ب یاریبس

« فاروق الحق»در کتاب  یحائر یالله دزفولد فرجیس یاز آنها مثل قاض یبرخ یو حت (، سراسر اثر1389
 ،16ج، 1403 ،یمورد رسانده است )طهران 86را به  یموارد اختالف نی( تعداد ا1280)نگاشته شده در سال 

 نیاز ا کیچیه که اندکرده اقرار و اندکرده احصاء فرق صد از شیب تا را هافرق نیا از معاصران ی( و برخ95ص
در اکثر  یهیاگر فق» :شود گفته نکهیا مگر ؛باشد انیاز اصول انیاخبار زییتم یبرا یقطع مالک تواندینم هافرق

 ،1393 ،یو صابر ی)زرق.«است یو در حالت عکس، اصول ،یاخبار ،باشد انیاخبار با همراه هافرق نیا
 .(98ص

و  کندیجلوه م فیضع یگریمنتسب به اخبار یهاتیاز شخص یبرخ قیدق یبا بررس زیاحتمال ن نیاما ا
 و اندنکرده یهمراه مکتب نیا یهاشاخصه و هالفهؤم نیمشهورتر با انیاخبار از یبرخ که دهدیشواهد نشان م

 انینما شتریب است، نشده منقح یخوب به مکتب نیا یمبان هنوز که مکتب نیا نینخست یهاحلقه در مطلب نیا
 :شودیم اشاره انیاخبار از تن چند آراء به نمونهبه عنوان  .است
 ،1403 ،ی)عالمه مجلس هوممف تیقائل به حج دهند،یم انیکه به اخبار یبرخالف نسبت یمجلس عالمه .1

 قرآن هرظوا و( 85ص ،41ج، 1403، همو(، اجماع )16ص ،1ج ،1406 و 86ص ،7جو  361، ص77ج
 از «اریمالذ االخ»و  «مرآة العقول»در  .( است19، ص1ج ،1406 و 147-149، صص86ج ،1403، همو)

 داندیم زیعمل به ظن را جا ،بهره برده است؛ در صورت عدم امکان حصول علم یثیاصطالحات چهارگانه حد
و در صورت به واقع  داندیرا معذور م یمفت ،اده(؛ در صورت به خطا رفتن اجت100، ص1ج ،1404، همو)

 انیبـا اصول یبا وجود موافقت و ( و ... . اما200، ص1ج ،1404، همو) داندیرا مستحق دو ثواب م او دن،یرس
 بلکه و( 120ص ،1ج ،1427 ،یرازی)مکارم ش انیو را از اخبارا ،دو گروه نیا نیم اختالف بهم یدر محورها

 زیمالک ن نیبا ا لذا. انددانسته( 302، ص1ج ،1426 ،یهرودشا ی)هاشم یاسترآباد مکتب روانیپ نیبارزتر
 کرد. هیفق کیبودن  یاصول ای یبه طور قطع حکم به اخبار توانینم

عمل به  و (110ص ،1ج، الف1429 ،ینی)قزو ستدانیم زیعمل به ظواهر قرآن را جا ینیقزو لیمالخل .2
 ،ینیکرد )قزوبا اقامه نماز جمعه مخالفت می ،(110ص ،همان) شمردمجاز میخبر واحد )با شروطش( را 

 (. 356ص ،6ج، 1406 ن،ی)ام دارد یطوس خیش «االصولعدة»ناتمام بر  یاهیحاش و (18ص ،1ج، ب1429
 صص ،1401و  40ص ،1ج، 1408 ،ی)جزائر داندیم حجت را قرآن ظواهر یجزائرالله نعمت دیس .3

 یمدافع و حام ،(40ص ،1ج، 1408 و 72و  64صص ،1401 ،یظن است )جزائر تیقائل به حج ؛(52و  43

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
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 و 41ص ،1ج، 1408 ،یرای)جز مأثوم و مصاب داند، نهیو مثاب مم مجتهدان است و آنان را مأجور یحر
حرام  ن راوتورف تمصهستند و لذا  اطیقائل به احت هیمیدر شبهات تحر که انیاخباربر خالف  ،(56ص، 1401

 .( و ... 41ص ،1ج ،1408 ،یری)جزاداند یآن را مباح م یجزائر دانند،یم
 و کرده اشاره مجتهدان هیعل یاسترآباد یاز ادعاها یبه نقد برخ یدر مواضع متعدد یبحران وسفی خیش .4

 و 23 و 14صص ،2ج، 1423 ،یک: محدث بحران.نمونه ر یاست )برا پرداخته اجتهاد مکتب روانیپ از دفاع به
داللت  و (359ص ،9ج، تایب ،هموهست ) زیاخبار آحاد ن تیّ قائل به حج یو نی(. عالوه بر ا10و  25

 ،1ج، تایب ،همو) داندیظواهر قرآن را حجت م و (10ص ،2ج، 1423 ،همو) داندینم یرا قطع ثیاحاد
 . ( و ...32ص

 یعدم وجود مالک قطع: است ینزاع لفظ نیوجود ندارد و ا یو اصول یاخبار  نیب یواقع یفرق :چهارم هینظر د( 
بودن  یدو گروه )و لفظ نیا نیب یعدم وجود فرق واقع هیفرض تا شده موجب ،یاز اصول یاخبار صیتشخ یبرا

از « الحدائق الناضرة»در  ی. بحرانگرفت شیپ در یبحران محدث شتریپ را کردیرو نیا. شود تیتقونزاعشان( 
بودم که از مذهب  یامر از کسان یمن در ابتدا»: دیگویکند و میم زیپره انیاخبار و مجتهدان نیب فرق انیب

 المسائل» کتاب در و کردم بحث مجتهدمان معاصر خیمشا از یبرخ با اریکردند و بسیم تیحما انیاخبار
 نیا لی. دلکنم یپوشچشم باب نیام تا از اگرفته میام؛ اما اکنون تصمها را آوردهبحث نیا از یبرخ «ةیرازیالش

 است:  زیچند چ زیاقدام من ن
 است؛  نیباب مستلزم قدح در علماء طرف نیا .1
)چراکه این اختالفات حتی در میان پیروان ایندو طیف نیز  ندارند یاثمره شده ذکر فرق وجوه از یاریبس .2

 .وجود دارد(
 اتیجزئ در اگرچه آنان و نبود بلند اختالف نیا یصدا و بود نیمجتهد و نیعصر اول مملو از محدث .3

 صص ،1ج، تایب ،ی)محدث بحران« زدینم طعن یگرید بر آنان از یکیاما  ؛کردندیم مناقشه هم با مسائل
167-169.) 

 هئّم ا قهیعمل علماء فرقه محقه بر مذهب و طر»: ردیگیم جهینت گونهنیا در ادامه گفتار خود یبحرانسپس 
قصور فهم و ... در  ایقصور اطالع  ایتوهم  ایغفلت  یاز رو یو خواه اخبار یخواه اصول ،یبرخ دیآنهاست و شا

 دو نیفرق ا هایاریمع یشود و تمامیو قدح آنان نم عیموجب تشن نیمنحرف شوند و ا قیاز مسائل از طر یبرخ
اند و گاه کرده اختالف هم با مسائل آحاد در انیاخبار و مجتهدان از کیهر که مینیبیم ما و لندیقب نیگروه از ا

 نیا یصدا و ...نشده است  یو قدح و عیموجب تشن نیکه ایحالدر ؛مخالفت کرده است زیبا خودش ن یبرخ
)سامحه الله تعالی « ةیالفوائد المدن»واقع نشد، مگر از زمان صاحب  یفکریب نیا و نگرفت باال اختالف

 (.169ص همان،« ).گشود اصحاب بر عیزبان تشن یة( که ویبرحمته المرض
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، یرازیمکارم ش /10-7صص ،1375)عمران،  اندکرده مطرح را دعام نیمشابه هم زیاز معاصران ن یبرخ

 یو اصول یاخبار نیفرق ب نهیل سال در زمهحدود چ»: که اندکرده حیتصر یبرخ یحت( و 316ص ،1ج ،1427
و  تیعدم حما اشجهیشد که نت دایما پ یمورد برا نیدر ا یدرون یا اعتقادهتالش نیا عیو از جم میوقت گذاشـت

و  ستیمشخص ن ازاتشانیدو روش وجود ندارد و امت نیب یقیدق اریمع چیه رایز ،دو گروه است نیاز ا کیچیرد ه
موجب انقسام  نکهیتا چه رسد به ا ،بودن ندارد فارق تیدو گروه ذکر شده صالح نیا نیآنچه به عنوان وجه فرق ب

شود، از آنجا که همانگونه که مشاهده می (.7ص ،1426 م،یحک ی)طباطبائ« از دو گروه شود کی هر ازیو امت
به  ،کنندپیروان ایندو طیف جستجو می یفکر یهالفهؤمایشان معیار و مبنای تمایز اخباری از اصولی را در 

تعریف این طیف بازنگری صورت گیرد )که  د؛ حال اینکه اگر در مبنایانناچار منکر فرق بین ایندو مکتب شده
 .نخواهیم شد انکار فرق ایندو مکتبدر ادامه همین اثر ارائه خواهد شد(، دیگر مجبور به 

انکار وجود اختالف نظر : دارد غلبه اشییگراعقل بر او ییگرانقل صبغه که است یکس یاخبار  :پنجم هینظر هـ( 
که با وجود منسوب  یتیاما اقل ؛مسلم است یتیانکار واقع ،یاصول یاهو اکثر فق یاخبار یاهاکثر فق انیدر م

را  انیاز اصول انیاخبار زییتم یبرا یمالک قطع جادی، اندمقابل گروه یاهنظرات فق یگروه تابع برخ کیبودن به 
 نیا طرح آن و ماندینم شتریراه ب کی نجایکه در اگفته شود  نیچن است ممکن ،رونیااز. است ساختهدشوار 

 هیفق کی دگاهید است؛ در هیفق کیغالب  صبغه شده، یبندمیتقس نیا جادیآنچه باعث ا» :که است دگاهید
 .«یاصول یگریاست و د یاخبار یو لذا اول ییگراعقل یگریو در د باشد تریقو ییگراممکن است نقل

و بلکه با فحول مجتهدان  انیاز اصول یما با برخ چراکه ندارد؛ یهماهنگ یخارج تیواقع با زین شنهادیپ نیا
 یبهبهان دیوح ،به عنوان مثال .ندارد معتدل انیاخبار از کم یزیچ شان،یا انهیگرانص التیکه تما میروبرو هست

و  422ص ،ج، 1424 ،یبهبهان دیداند )وحیم االعتباریقطع را «هیالفق حضرهی ال من» و «یالکاف» اتیروا
، 1426 ،یزدی ییطباطبا) دارد اربعه کتب به نسبت را کردیرو نیهم زین یزدید محمدکاظم ی(. س24ص ،10ج
اخبار کتب اربعه به استثناء  ان،یاز اصول یکرده که به اعتقاد برخ حیتصر زین یانصار خی( و ش426ص ،1ج

ت أخبار یقائل به أصالت حج زین ی(. نراق240ص ،1ج، 1428 ،یمخالف مشهور معتبرند )انصار اتیروا
( و امثال 475ص، 1375 ،یآنها را خارج کرده است )نراق یلیکه دل یاتی، مگر رواشده طهار )ع(ا هئّم ااز  منقول

هستند  «هیالفق حضرهیمن ال » اتیروا یقائل به اعتبار تمام زین یو حاج آقارضا همدان یمحمدباقر سبزوار
الصدور بودن یقول به قطع انیهمگام با اخبار یشاهرود ینماز یعل خیش ی( و حت83ص، 1394 ،ی)ربان

 ،روازاین(. کتاب سراسر، 1428 و 58-32صص  ،1ج، 1412 ،یاست )نماز دهیکتب اربعه را برگز اتیروا
 (، محّقق87ص ،1ج، 1413 ،ییخو /205ص ،ج، 1376 ،ینی)نائ ینینائ یرزایاز مجتهدان مثل م یبرخ

 خی(، ش235ص ،1ج، 1418 ،یتهران ینی)حس یحل نیحس خی(، ش60ص ،ج، 1416 ،ی)همدان یهمدان
 فقاهت در و ستندیپرداختن به علم رجال قائل ن یبرا ی( و ... ضرورت35ص، 1342 ،یتی)آ یتیمحمدباقر آ
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کند و آنان از مباحث ینم فایا را پررنگ ینقش رجال علم...،  و  یبروجرد از جله آیت الله انیاصول از یاریبس
 .(77ص، 1420)جاللی،  برندیبه منظور رفع تعارض اخبار بهره م یسند

ف کتب در یف و تصنیتأل لیبه دل که میدار را شبر دعبداللهیس مثل یکس انیاصول انیم در نیهمچن
کتاب اصول فقه خود  یو نکهیهای مختلف علوم اسالمی در عصر خود به مجلسی ثانی مشهور شد و انهیزم

و بر خالف کتب  ( به نگارش درآوردهیکاشان ضیو ف یها )مثل حر عاملیة( را به سبک اخباری)األصول األصل
ات که مؤلف کمتر به مباحث نظری و اصولی متداول در رابطه یات و روایای است از آاصولی متداول، مجموعه

 یعاّلمه مجلس قهیاز طر یمحدثان و تداوم سنت آنان و الگو بردار وهیبه ش او لیتما از تیحکا ،با آنها پرداخته
! داندیم یکی انیالجمله با مشرب اخبار یاست، مشرب شّبر را ف یمعاصر و بایکه تقر یداشته تا آنجا که تنکابن

 یمحمد اخبار رزایبود که در صدور حکم اعدام م یدر زمره کسان یو نکهیا حال ؛(125ص، 1372 ،ی)تنکابن
شدت عمل  ،یاخبار یالتیبا وجود تما یجالب توجه است که و ینکته در رابطه با و نیموثر داشت و هم ینقش

 ن واقعه از خود نشان داده است.یرا در ا یزیپرسش برانگ

: دارد یسن اصالتا یهاشهیاند از عهیش معارف بیتهذ در یسع که است شهیاند یگر یاخبار  :ششم هینظر و( 
 نیا شیدایپ زهیبر انگ یاست که مبتن یگریاخبار مکتب نییتب در خامه نیا صاحب دگاهید همان ریاخ هینظر

 یمکتب یگریاخبار»: میکن یمعرف نگونهیا را انیجر نیا است بهتر نگارنده دهیعق به. استمکتب ارائه شده 
 هزده مکتب حلینقد فقاهت سن یراستا در ژهیو به یاز معارف اصالتا سنه یامام شهیاند بیتهذ زهیاست که با انگ

 و هیامام شهیاند بیتهذ بر آنان یسع عمده که اندیعالمان ،یاخبار عالمان لذا و« )اجتهاد( شکل گرفت
 وارد...(  و صدوق ،ینی)کل متقدم محدثان دوره و حضور عصر از بعد که است ییهاشهیاند از آن فقه خصوصا
 .میپردازیم فیتعر نیا نییتب هدر ادامه ب .است شده هیامام مصنفات

 به نگارنده، دهیعق به ست؟یچ« مکتب اجتهاد»آن از  زیتما انیو ب «یگریاخبار مکتب» فیتعر در راهکار
مکتب را مورد توجه قرار داد تا بتوان  نیا شیدایپ زهیانگ دیبا ،یگریاخبار یفکر یهافهلّ ؤم به پرداختن یجا

از فلسفه و  دینبا ،یگریاز اخبار قیدق ینییتب ارائه منظور به رو،نیداد. از زییتم انیرا از اصول فیط نیا روانیپ
 غفلت کرد.  انیجر نیا شیدایپ شهیر

 به بازگشت ،گرید ریتعب به و کهن و لیاص یادهایها و بنشهیو رجوع به ر ییادگرایبن ،انیاخبار هیداع نیمهمتر
 نیرود. مشابه همیم شمار به هیگرا در درون امامبیتهذ انیجر نیترشاخص مکتب نیا و است یمبان و اصول

 با را قرابت نیشتریب ان،یاخبار یهاشکل گرفته است و آموزه یگریسلف قالب در زین سنت اهل نیب در انیجر
سردمداران  یریرپذیثأت یمدع (119ص ،1ج ،1427 ،یرازی)مکارم ش یبرخ یحت و دارد سنت اهل هیسلف

 ،یاسترآباد نیمحمدام و یاسترآباد رزامحمدیمهستند.  نهیمد و مکهحاکم بر  یگریسلف انیاز جر یگریاخبار
سلطه  آنانثی و اخباری بر یحاکم بر آنجا بودند و لذا تفّکر حد یفکر ثر از جّو أبرند و متیم سر به مکه در دو هر

ان و یگران و عقلایوه اصولیبا شجه آن مخالفت یکه نت ندی پرداختیگرابه نفی عقل افکند و با تصّلب در اخبار
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حاکم بود که اساس فقاهت خود را ظواهر  یی شد. در آن سامان فقاهت مالکیاای علمی در اخبارگروهیجاد شیا
 مخالف بودند.  اسیو ق یدانستند و با اجتهاد و رأیم اتیروا و اتیآ

داده احتمال زین«( در اسالم یحقوق یهامکتب»در  یبه نقل از لنگرود 220ص، 1393 ،یی)طباطبا یبرخ
 قرن عالمان از ،یَاندلس َحْزمابن یافراط یهاشهیاند ریتأث تحت مکه در سکونت هنگام به نیاند که مال محمدام

ال روبرو شوند که ؤس نیبا ا دو نیفضا ا نیاست که در ا یعیطب .است گرفته قرار سّنت، اهل هیظاهر فرقه پنجم
 انتقاد مورد آنان خود شانیکهم هیروش از ناح نیاست که هم یانیسن یروش فقاهت ثر ازأمت یعیچگونه فقاهت ش

-آموزه از یعار که خود ثیاحاد به سنت اهل که آنقدر چرا بپرسند خود از ،گرید طرف از و! است؟ گرفته قرار

 ییسمت ابزارها توجهند و بهکم )ع(نیمعارف معصوم یایبه در هیامام ی)ع( است، توجه دارند، فقها هئّم ا یها
-یب مورد اهل سنتاز  یاریبس یدارند و هم از سو یسن یانهیشیند که هم پادهآور یهمچون عقل و اجماع رو

 !اند؟گرفته قرار یمهر
 یریگشکل عوامل از را اسالم جهان یعلم یهاحوزه در ثیحد اهل مکتب مجدد رواج توانیم ،نیبنابرا

 حجاز در نیحرم یعلم یهاحوزه بر ثیحد اهل و اشاعره ،یاسترآباد نیمحمدام زمان در. دانست یگریاخبار
 دهیعق. بود فتوا و فقه اساس حنبل بن احمد و مالک مذهب اصول و سنت و کتاب ظواهر و بودند شده مسلط
 یاصفهان داود مانیابوسل که اسیق و یرأ و اجتهاد با مخالفت و ثیاحاد و اتیآ ظاهر تیحج یعنی انیظاهر

 ابن چون آندلس و مصر یعلما یبرخ و نهاده انیبن بغداد در( ق 297 .)م داود بن محمد پسرش و( ق 270 .)م
 دهیعق هیرو نیا به خطه آن محدثان شتریب و داشت رواج حجاز در بودند، کرده استوار را آن حزم ابن و هیمیت

 همان ریثأت تحت( ق 1176 .)م یدهلو الله یول شاه و( ق 1206 .)م ینجد عبدالوهاب بن محمد خیش. داشتند
 انیبن هند در را ثیحد اهل مکتب یدوم و نجد در را تیوهاب فرقه و مکتب یاول که گرفتند قرار یعلم جّو 

 طیمح نیهم ریثأت تحت یقو احتمال به زین یاسترآباد نیمحمدام شاگرش و یاسترآباد رزامحمدیم. نهادند
 (.12ص ،2ج ،1372 سندگان،یاز نو ینهادند )جمع انیرا بن یگریاخبار قتیطر ،نیحرم

 و صحابه رهیها خواهان بازگشت به سیاند؛ سلفداده سر را سلف رهیس به بازگشت شعار ان،یجر نیا یر دوه
یژگیو و یمبان از یکی ...(. و صدوق ،ینی)کل نینخست یهایاخبار رهیس یایها به دنبال احیاخبار و تابعانند

است که در دوران  یالتتحّو  یمعصوم )ع( و نف اتیاز زمان ح یبر الگوبردار دیکأت ادگرا،یبن یهاانیجر یها
 نیاست. مهمتر یگریاخبار مکتب شاخصه نیمهمتر مطلب، نیهم و است گرفته صورت اسالم جهان انهیم

 دند،یدیم آن با مواجهه در را خود یاسترآباد نیمحمدام و یاسترآباد رزامحمدیکه امثال م یامستحدثه لهأمس
 اهل فقه با آن قرابت ،جهینت در و)ع(  ائمه اصحاب رهیس و)ع(  تیب اهل میتعال از هیامام فقاهت گرفتن فاصله
 . است و انحراف هصینق نیدر مقابل ا یواکنش ،یگریاخبار میتعال مجموعه و بود سنت

 یاصالتا سن یداخل کردن معارف لیرا به مکتب حله به دل یحمالت متعدد «هیالفوائد المدن»در  یاسترآباد
 قرار است:  نیاز ا ن بارهیدر ا یاز عبارات و یبرخ که وارد کرده عیبه گفتمان تش
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 «حق  قهیکردند و لذا طر قیاصحاب عصمت )ع( تلف قهیعامه و طر قهیطر نیب یعالمه و همفکران و
شد و  دهیو حق پوش ختیشده بود( به باطل درآم زیاز باطل جدا و متما هین امامایدر زمان اخبار نکهی)بعد از ا

 (. 498ص، 1424 ،ی)استرآباد« دیکردن آن سخت گرد دایپ
 «اکثر که بودند یکسان عمده ،یحل سیادر ابن و لیعق یاب ابن و دیجن ابن از بعد یثان دیشه و اول دیشه 
 جماعت و کردند اجرا شانیا احکام و)ع(  تیب اهل ثیاحاد در را ثیالحد ةیدرا فن قواعد و عامه اصول قواعد

 قیتحق نیب و آنها نیشان موافقت کردند، بضاعتشان در علوم کم است و بوهیش در نفر پنج نیا با که یگرید
 (. 364ص، 1424 ،ی)استرآباد« دارد وجود یاریبس فاصله نید یاصول غامض مباحث
 «انس زین امر نیا لیدل و گرفته صورت ما اصحاب از خرأمت انیاصول جانب از که ییهاغفلت اریچه بس 
بود که در  نگونهیبوده است که متعارف ا نیا زیالفت ن نیاست و سبب ا یاز دوران کودک عامه کتب با آنها ذهن

 مردم و بودند آنها از دولتمردان و پادشاهان رایدادند، زیم میآنها را تعل یهاکتاب دو نیا ریمدارس و مساجد و غ
 (. 273ص، 1424 ،ی)استرآباد« هستند دول ارباب و ملوک با زین

 «کردند که  ییجوبیع هیامام اصحاب بر عامه علماء از یجماعت که یزمان که دمیشن خیاز مشا یاز برخ
 منقول اتیروا جز دیندار یزیچ و مستنبط، یفقه مدون، یفقه اصول مدون، یکالم مثل د،یستین یفنّ  یشما دارا

که  یمشکل شدند و فنون ثالثه را بر وجه نیرفع ا یمتصد هیخران اصحاب امامأاز مت یتان؛ جماعتئّمها از
 ینه یبر افکار عقل ی)ع( اصحاب خود را از تعّلم فن کالم مبتن هئّم ا نکهیکردند و از ا فیتصن د،یکنیمشاهده م

 (.77ص، 1424 ،ی)استرآباد« .کردندشان )ع( امر کردند، غفلت کردند و به تعلم فن کالم مسموع از خود
 «هیامام کتب ثیاحاد میتقس یکی: کردند جادیا هیبر خالف معظم امام موافقانش و یحلّ  عالمه را زیدو چ 

 یلیدل ست،یو مذهب ن نید اتیکه از ضرور یخدا در مسائل یکه برا دگاهید نیا اریاخت یگریبه چهار قسم و د
کلف به عمل به ظن مجتهد کرده و مذهب، م نید اتیوجود ندارد و لذا خداوند بندگانش را در ضرور یقطع

مسطور در کتب  یاز قواعد اصول یاریخود را ملتزم به بس یامر شد که و نیعاّلمه منجر به ا کردیرو نی. ااست
 (.30ص، 1424 ،ی)استرآباد «.عامه کند
 «نیا زیآن ن لیمشهور بود و دل دیو چه جد میو متعلقات آن از احکام، در کتب عامه چه قد یرباع عیتنو 

)ص(  امبریاز پ ثیاز قرائن موجب قطع به ورود حد یآنها از باب خبر واحد خال ثیاست که معظم احاد
عامه  یهاکه کتاب دیرس هیامام یاصول اصحاب خرانأمت از یو موافقان و یحلّ  عالمه به نوبت نکهی. تا ا... است

 یو اصول فقه یاز قواعد کالم یاریمطالعه کردند و بس حیآن از اغراض صح ریغ ایرا به قصد تبحر در علوم و 
وارد  شانیهاآنها را به اعجاب واداشت، پس آنها را در کتاب یو اصطالحات متعلق به امور شرع ماتیآنها و تقس

 (.123ص، 1424 ،ی)استرآباد «.کردند
و  220و  100و  59 صص ،تایب ،ی)کرک یاز جمله کرک روانشیبعدها از جانب پ زیسخنان ن نیهم مشابه

)حّر  ی( و حر عامل14ص ،1ج، 1406 و 9ص، تایب و 92ص، 1401 ،یکاشان ضی)ف یکاشان ضیف ،(193
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 که دارد مهم یژگیدو شاخصه و و یگریاخبارگفت:  دی( مطرح شد. لذا با257و  235صص ،1403، یعامل

 انیها و سلفیوهاب یاصل یژگیو زیدارند و هر دو ن (هیفقه امام یدگزیسن) نیادیبن شهیاند نیهم در شهیر هردو
 یایژگیهمان و نیا و «نید فهم ندیمخالفت با دخالت عقل در فرآ» یگریو  د «ییگرانص» یکیهستند:  زین

 :دارد بروز و ظهور زین یگریاست که در تفکر اخبار
یم سنت اهل از متأثر را هیمحک سنت با حله مکتب یفقها مواجهه نوع انیاخبار ؛یافراط ییگرانص .1

 بودن واحد خبر انگاره آنان. پرداختند ثیحد یرباع عیتنو و «ثیالحد ةیدرا»دانستند و لذا به مبارزه با علم 
 ،1424 ،ی)استرآباد شدند مصنفاتن یا اتیروا تواتر و شهرت به قائل و کردند رد را هیامام مصنفات

یب ـاخبار آحاد کاربرد دارد یکه براـ  را ثیحد یرباع عیو لذا تنو (529و  379-371و  358و  307صص
 .دندیتابیبرنم اخبار تعارض رفع منظور به مگر زین را یسند یهایابیارز زیو ن دانستندیو ناکارآمد م دهیفا

فلسفه، کالم، منطق و ... را اصالتا  نیو همچن اجتهاد و دانش اصول فقه انیاخبار ؛یافراط یزیگرعقل .2
 از آنان که میشاهد زین انگاره نیهم لیدانستند و لذا به طرد آنها پرداختند. به دلیم هیامام نیدر ب نهیشیپیو ب یسن

 یاسترآباد منظر از دانند.یم یسن یخاستگاه یدارا و ندانسته حجت را عقل و اجماع احکام، استنباط ادله انیم
منحصر در سماع از (، یفرع ایباشد و  یاصل ی)خواه از مسائل شرع ستین نید اتیمدرک آنچه که از ضرور

 یعلمهر  ( و لذاست که254ص، 1424 ،یسترآباد)ا کرده انیب امر نیرا بر ا یاگانهنه هادل و است)ع(  نیصادق
)ع(  نیمعصوم ثیاحاد از ریغ یزیچ هیپا بر ،گرید رید و به تعبدهیم میاهل ذکر را تعل میاز تعال ریغ یکه معارف
، 1424 ،یفلسفه )استرآباد ،(77ص، 1424 ،یجمله اصول فقه )استرآباد ازکند، یرا تخطئه م بنا شده

 هیدرا ،، فائده اول(تایب و 570و  242و  77 صص ،1424 ،یکالم )استرآباد ،، فائده اول(تایب و 470ص
 (.91ص، 1424 ،ی)استرآباد ی( و علوم ادب126و  172و  30 صص ،1424 ،ی)استرآباد ثیالحد
 در و یافراط یزیگر)عقل یدالل یمبنا و( یافراط ییگرا)نص یصدور یمبنا یعنی ان،یاخبار یمبنا دو نیا

 مثل گرید اتینظر یبرخ تا دادند هم دست به دست(، لیبه قواعد جرح و تعد یتوجهکم و ییظاهرگرا ،جهینت
است  یمکتب یگریاخبار. شود دیتول مکتب نیا درون در...  و کتاب ظواهر تیحج عدم قرآن، فیتحر هینظر

 هزده مکتب حلینقد فقاهت سن تیبر محور ،ژهیوب و یاز معارف اصالتا سن هیامام شهیاند بیتهذ زهیکه با انگ
کنند، به یم یدانند، عقل و اجتهاد و اجماع را نفیالصدور میرا قطع هیو لذا اگر مصنفات امام است شکل گرفته

دانند و ینم حجت را کتاب ظواهر دارند، یانتقاد ینگاه...  و کالم فلسفه، هفق اصول ث،یةالحدیمثل درا یعلوم
 کی آنان بلکه ست؛ین یفقه مکتب کی یگریاخبار ،نیبنابرا .دارند نیادیبن شهیاند نیهم در شهیر ی...، همگ

)فقه،  یاسالم علوم تمام با آنان مواجهه نوع و افکنده هیسا آنان یرفک شاکله تمام بر که دارند نیادیبن شهیاند
 و یثیحد ،یفقه آثار به را متفاوت ییوبورنگ و کرده تحول دستخوش را...(  و ثیحد ر،یتفس کالم، اصول،

 .است داده آنان یریتفس
 کی اگر لذا و گنجاند انیتوان او را در زمره اخبارینم نفر، کی دیشد ییگرانص لیدل به صرفا ،نیبنابرا
 یعلم یهالزوم وثوق به صدور و نه وثوق سند( و کنکاش ایانسداد و  هینظر) یاصول یمبنا بر یمبتن مجتهد،
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 اگر البته. داد قرار انیاخبار شمار در را آن دینبا هرگز ند،یبرگز را هاربع کتب بودن هیالحجیخود، قول به قطع
 ماتن، عصر تحوالت و حاکم میکند، از آنجا که پارادایم ستیز یگریاخبار میپارادا طرهیس عصر در یهیفق
تواند در یم هیفق کیاز جانب  ییگراکند، نصیم فراهم را لفؤم شهیاند کشف و متن ریتفس چارچوب و نهیزم

 .شود ریتفس یو یگریاخبار شاتیگرا یراستا
لّب سخن  بودن دانست. یرا دال بر اخبار «كیمکتب تفک»از  یرویپ دینبا که شودیم آشکار نییتب نیا با

 باب در را آخر حرف که است یوح و است یوح راه ،یقیحق شناخت راه تنها که است نیك ایمکتب تفک
به سر اند، راه افتهیامتزاج و التفاط  یزند و عقل )فلسفه( و کشف )عرفان( از آنجا که با تفّکرات بشریم معارف

سه  یك، مکتب جداسازیمکتب تفک»کنند: یم فیتعر نگونهیبرند و لذا خود، مکتب خود را ایمنزل مقصود نم
راه و روش  یعنی، یها و تأّمالت و تفکرات انسانخ شناختیاست در تار یراه و روش معرفت و سه مکتب شناخت

و  یقرآن یهاشناخت یمانو خالص  یسازنابن مکتب یهدف ا قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان؛ و
و  یر به رأیها و برکنار از تفسل و مزج با افکار و نحلهیاست به دور از تأو یها و معارف اسالمشناخت یسره فهم

ن سه محتوا یکه ا رندیگیم جهینت نگونهیها ایکیتفک ،تینها در(. 95ص ،یفرهنگ هانیک ،یمی)حک« قیتطب
 به و ورزندیم اصرار یانیعلوم وح یبر خالص فهم و شوند یمرزبند و گردند جدا هم از دیباستند و یمنطبق ن

 آورند.ینم یرو ست،ین سریم دیبع التیوأت با جز آنها یمبان انسجام که یلیوأت یهافلسفه و یبیترک یهامکتب
اما با  ؛ورزندیاصرار م ینیظاهر متون دگرا دارند و بر بیتهذ یکردیدو رو مکتب، هر دو نیاگرچه ا نیبنابرا

 یو اصول یطه احکام فقهیان در حیکه عمده سخن اخباریدرحال ؛اندگمارده همت مهم نیا به متفاوت زهیدو انگ
با مسائل  یك، در حوزه معارف و اعتقادات است و ارتباطیاست، مسائل و موضوعات مطرح در مکتب تفک

 یتنها روش استدالل فلسف نداشته و صرفا   یك با اجتهاد و علم اصول مخالفتیندارد و مکتب تفک یو اصول یفقه
 دهد.یرا مورد نقد قرار م یو کشف عرفان

 گیریجهینت
 وهیش و دیبرگز فکرانشهم و طرفدارن یبرا( مکتب نیا گذارانی)بن یاسترآباد نیمحمدام را «یاخبار» نام .1

 .دانست هیمتقدم امام انیخود در مواجهه با سنت را منتسب به اخبار
گرا و نقل یبـه گروهها ی، ربط«یاخبار»اصطالح  ی(، معناشش تا کی یها)سده نینخست یهاهسد در .2

ی و اقوام گذشته عالقه داشتند و برا هاامت خیاخبار و تاربودند که به  یکسان «نایاخبار»محور نداشـته و ثیحد
 کردند.یم ییسراو داستان ییگوهمسلمانان قص

وجود دارد؛  یاسترآباد نیام مورد نظر یگری)ع( با اخبار هئّم اعصر  یگریاخبار نیب یجوهر یفرق .3
 یسطح ،یاخبار نگرش از مرحله نیا و بوده مطرح یفقه رشد مراحل از یامرحله عنوان به متقدم یگریاخبار

 یفکر یدر استنباط دارد و با برهان به مبان ژهیو یمسلک که خاص یریگجهت کی نه است، یفقه تفکر از
 .دانست گریکدیرا امتداد  دو نیا دینبا ،نیبنابرا. دنکیمانتقاد  انیاصول
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 یبرا نگارنده، دهیعق به ی، ولشده انیب یمتعدد آراء یاصول با آن زیتما وجه و یاخبار فیتعر درباره .4

مکتب را مورد  نیا شیدایپ زهیانگ دیبا ،یگریاخبار یفکر یهالفهؤم به پرداختن یجا به یگریاخبار فیتعر
 در یسع که است شهیاند یگریاخبار» رو،نیازاداد و  زییتم انیرا از اصول فیط نیا روانیپتوجه قرار داد تا بتوان 

 یصدور یمبنا یعنی هایاخبار نیادیبن یمبنا دو و.« دارد یسن اصالتا یهاشهیاند از عهیش معارف بیتهذ
 «هیامام شهیاند یزدگیسن ینف»در تفکر  شهی(، هردو ریافراط یزیگر)عقل یدالل یمبنا و( یافراط ییگرا)نص
 هستند. یکالن فکر یالگو نیهم دهیی، زااندشده دیتول مکتب نیا درون در که یاتینظر گرید و دارند
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 و مآخذ منابع
 .ق 1342، نای: بجایب ؛الغائب االمام یرأ من یف الطالب ةیبغ محمدباقر؛ ،یتیآ .1
 . ش 1364، انیلی: اسماعقم ؛یرجال ابن الغضائر  ؛نیابن غضائری، احمد بن حس .2
 ،ی: مؤسسة النشر اإلسالمقم ؛ةیة و الشواهد المکیالفوائد المدن ؛یعامل نینورالد دیس و نیمحمدام مال ،یاسترآباد .3

 .ق 1424
 تا.ی، بیاسالم یز اسناد مجلس شوراکتابخانه، موزه و مرک تهران:؛ یدانشنامه شاه ن؛یمحمدام مال ،یاسترآباد .4
 .ق 1406، : دار التعارف للمطبوعاتروتیب ؛عةیان الشیأع ؛دمحسنی، سنیام .5
 . ق 1428، ی: مجمع الفکر االسالمقم ؛فرائد األصول ؛(یانصار خین )شیمرتضی بن محمدام ،یانصاری دزفول .6
 ،یپژوه ثیحد ؛«یمفهوم تحول ریدر س «یاخبار »اصطالح » ؛یگرام یدمحمدهادیس و کامران ،مبارکه یزدیا .7

 .ش 1389 ،3شماره 
: مؤسسة النشر قم ؛أحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة ف ؛(ی)محدث بحرانحمد ابن  وسفی ،یبحران .8

 تا.یب ،یاإلسالم
 .ق1423، اء التراثیدار المصطفی إلح :روتیب ؛ةیوسفیة من الملتقطات الیالدرر النجف ؛_______________ .9

د یمه المجدد الوحمؤسسة العاّل  :قم ؛ح الظالمیمصاب ؛(یبهبهان دیقر بن محمداکمل )وحبهبهانی، محمدبا .10
 .ق1424، یالبهبهان

 . ق1415، ی: مجمع الفکر االسالمقم ؛ةیالفوائد الحائر  ؛________________________ .11
 .ش1372، نای: بمشهد ؛تذکرة العلماء مان؛یسل بن محمد ،یتنکابن .12
 . ق1408، : دار الکتابقم ؛شرح اإلستبصار یکشف األسرار ف ؛د نعمة اللهیجزائری، س .13
، تللمطبوعا یمؤسسة األعلم: روتیب ؛ة قول المجتهد من األمواتیاة و حجیمنبع الح ؛_______________ .14

 . ق1401
مرکز قم:  ؛المنهج الرجالي و العمل الرائد في الموسوعة الرجالیة لسید البروجردي ؛محمدرضاجاللی، سید .15

 .ق1420النشر التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمي، 
 :قم ؛ت )ع(یفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب ؛(یدمحمود هاشمی شاهرودیر نظر سیزجمعی از پژوهشگران ) .16

 .ق1426، ت )ع(یه اسالمی بر مذهب اهل بمؤسسه دائرة المعارف فق
 .ش1372 ،عیتش المعارف رةیدا سازمان :تهران ؛عیتش المعارف رةیدا سندگان؛ینو از یجمع .17
ة ةینظر  در؛یحب الله، ح .18 ، ی: االنتشار العربروتیب ؛(ةر رویالص و)التکون  یعیالش یاالمام الفکر یف السنّ

 .م2006
 .ق1418، ضاءیحجة البم: دار الروتیب ؛حکومة اإلسالم یه فیة الفقیوال  ن؛یدمحمدحسیس تهرانی، ینیحس .19
 .ق1422، ثی: دار الحدقم ؛ةیالرواشح السماو  ؛(ردامادی، محّمدباقر )میاسترآباد ینیحس .20
 .ش1371، 95، شماره یهان فرهنگیک ؛«کیمکتب تفک» محمدرضا؛ ،یمیحک .21
 .ق1413، نای: بجایب ؛الرجال طبقات لیث و تفصیمعجم رجال الحد ؛دابوالقاسمیس ،ییخو .22
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 یالعظم الله ةیآ یرجال یفقه یشناسمنهج مهیضم)به  ثیمعجم رجال الحد یواکاو محمدحسن؛ ،یرّبان .23
 .ش1394، یاسالم یهاپژوهش ادی: بنمشهد ؛(ییخو 
 و فقه: یمطالعات اسالم ؛«انیو اصول انیاخبار  به هافق میمالک تقس یبازکاو» ؛ نیحس ،یصابر ؛یموس ،یزرق .24

 .ش1393 زیی، پا98شماره  اصول،
 .ق1424، : مؤسسه امام صادق )ع(قم ؛یدوار الفقه اإلماما جعفر؛ ،یزیتبر یسبحان .25
 .ق1419، : دار األضواءروتیب ؛و منابعه یمصادر الفقه اإلسالم ؛_______________ .26
 ق.1413د، یخ مفی؛ قم: کنگره شحرب البصرة ید العترة فیالجمل و النصرة لس؛ بن محمدحمد م ،شیخ مفید .27
 .ش1379، صدر دی: کنگره شهقم ؛دة لألصولیالمعالم الجد محمدباقر؛ دیصدر، س .28
 .ش1393، ثی: دار الحدقم ؛(بتیغ)عصر  2 عهیش ثیحد خیتار  محمدکاظم؛ دیس ،ییطباطبا .29
 .ق1426 ،هاللدار ال :نجف ؛الواقع و االسماء نیب ةیاالخبار  و ةیاالصول ؛دید محمدسعیم، سیحک ییطباطبا .30
 .ق1426، ی: دار الهدقم ؛ة فرائد األصولیحاش م؛یعبدالعظ بن محمدکاظم دیزدی، سی ییطباطبا .31
 .ق1403، : دار األضواءروتیب ؛ةعیف الشیتصان یعة الیالذر  بزرگ؛ آغا ،یطهران .32
 .ق1403، ةی: المطبعة العلمقم ؛ةیالفوائد الطوس ؛(یعامل)حّر  حسن بن محمد ،یعامل .33
اء یع( إلحت )یمؤسسة آل الب :قم ؛عةیالشر  مسائل لیتحص إلی عةیالش وسائل لیتفص ؛_______________ .34

 .ق1414، التراث
 ق.1425االمام الصادق )ع(،  ةسسؤ؛ قم: مة الوصول الی علم األصولینهاوسف؛ یحسن بن عاّلمه حّلی،  .35
 .ق1375 ،ةیدری: مطبعة الحنجف ؛واحدة فرقة ونیاالخبار  و ونیاالصول ؛عمران، فرج .36
 غاتی: دفتر نشر تبلقم ؛نییواالخبار  نییاالصول نیمصادر االستنباط ب محسن؛ نیعبدالحس محمد ،یالغراو .37

 .ق1413، یاسالم
 .ش1393، 11 شماره ،میکتاب ق ؛«یگر  یر تطور و تداوم اخبار یش، سیدایپ» ؛محمد  ،یفیشر ؛قاسم ،فائز .38
 .ش1390، : سازمان چاپ دانشگاهتهران ؛لةیاألصول األص ؛ض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضییف .39
 .ق1401، نیالد: رؤوف جمالقم ؛(ینیوجوب الجمعة الع یالشهاب الثاقب )ف ؛__________________ .40
 .ق1406، )ع( ین علیرالمؤمنیمام أممکتبة اال :اصفهان ؛یالواف ؛__________________ .41
 تا.یب نا،ی: بقم ؛نة النجاةیسف ؛__________________ .42
 .الف ق1429، ثی: دار الحدقم ؛یشرح الکاف یف یالشاف ؛ل بن غازیینی، مال خلیقزو .43
 .ب ق1429، ثی: دار الحدقم ؛صافی در شرح کافی ؛_________________ .44
 .ق1423، : موسسه امام صادق )ع(قم ،یشاهرود یعیمصحح: محمدحسن شف ؛قالئد الفرائد غالمرضا؛ ،یقم .45
 تا. ی، بیرازی: احمد شتهران ؛ة اإلجماعیکشف القناع عن وجوه حج ل؛یاسماع بن اسدالله ،یکاظمی تستر .46
 تا.ی، بنای: بجایب ؛ق األئّمة األطهاریة األبرار إلی طر یهدا ؛نیالدن بن شهابیعاملی، حس یکرک .47
 .ق1421، یاء التراث العربی: دار إحروتیب ؛یأصول الکافشرح  محمدصالح؛ یمول ،یمازندران .48
 .ق1403، : مؤسسة الوفاءروتیب ؛بحار األنوار ؛یدباقر بن محمدتقمحم (عاّلمه) ،یمجلس .49
 .ق1404، ةی: دار الکتب اإلسالمقم ؛شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف ؛__________________ .50
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 .ق1406، یة الله المرعشی: مکتبة آقم ؛ب األخباریفهم تهذ یار فیمالذ األخ ؛__________________ .51
 یماد فرهنگ اسالیبن :جایب ؛هیحضره الفقیشرح من ال  ین فیروضة المتق ؛یمقصودعل بن یمحمدتق ،یمجلس .52

 تا.ی، بکوشانپور
 .ش1375، نایلی: اسماعقم ؛لوامع صاحبقرانی ؛____________ .53
 .ق1419، : صدراتهران ؛زمان اتیاسالم و مقتض ؛یمرتض ،یمطهر .54
 .ق1427طالب )ع(،  یبن اب یمدرسه امام عل :قم ؛دائرة المعارف فقه مقارن ؛رازی، ناصریمکارم ش .55
 .ش1391، نای: بقم ؛قواعد استنباط األحکام ؛وسفین یمکی عاملی، حس .56
 .ق1410، انیلی: إسماعقم ؛االمامة یف یالشاف ؛(یدمرتضین )سیبن حس یعل ابوالقاسم ،یبغداد یموسو .57
 . ش1376، نیجامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم: قم ؛فوائد ااُلصول ؛نینی، محمدحسینائ .58
 .ق1407، نیجامعه مدرساسالمی  انتشارات دفتر  :قم ؛یرجال النجاش ؛یعل بن احمد نی، ابوالحسینجاش .59
، یموسسة النشر االسالم: قم ؛نیة المسترشدیهدا ؛(یفیک وانیرازی )ا میبن عبدالرح اصفهانی، محمدتقی ینجف .60

 .ق1429
 .ش1375، ه قمیحوزه علم یغات اسالمیبلدفتر ت :قم ؛امیعوائد اال  ؛(ی)فاضل نراقیمحمدمهد بن احمد ،ینراق .61
 .ق1412، : شفقتهران ؛ثیمستدرکات علم رجال الحد ؛یعل ،یشاهرود ینماز .62
اسالمی  انتشارات دفتر : قم ؛عةیالمن االربعة الکتب اعتبار یف عهیالرف ةیاالعالم الهاد ؛______________ .63

 .ق1428، نیجامعه مدرس
 ،یتراث و مؤسسة النشر اإلسالماء الیة إلحیمؤسسة الجعفر: قم ؛هیمصباح الفق ؛ادیهمدانی، آقارضا بن محمده .64

 .ق1416
 
 
 
 
 
 
 


