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بازتعر یف مکتب اخباریگری*
حامد مصطفوی فرد

1

چکیده
محمدامین استرآبادی در اوایل سده یازدهم مکتبی را بنا نهاد و عنوان «اخباری» را برای طرفدارن و همفکرانش برگز ید
و به دلیل وجود گروهی همنام و نیز دارای عقایدی همسان در میان متقدمان ،مکتب خود را مکتبی دیر ین دانست و شیوه
خود را در مواجهه با سنت ،منتسب به اخبار یان متقدم امامیه کرد .فارغ از میزان صحت این مدعا و شباهت محدثان متقدم
با مکتبی که وی بنا کرد ،درباره تعر یف اخباری و وجه تمایز آن با اصولی (پیروان مکتب اجتهاد) ،آراء متعددی بیان شده که
نگارنده با نقد و بررسی هر یک از آنها و بیان نقاط ضعف این دیدگاهها بر این عقیده است که برای تعر یف مکتب اخباری
گری به جای پرداختن به مؤلفههای فکری اخبار یگر ی ،باید انگیزه پیدایش این مکتب را در داخل تعر یف لحاظ کرد تا
بتوان پیروان این طیف را از اصولیان /مجتهدان تمییز داد و لذا «اخبار یگری اندیشهای است که سعی در تهذیب معارف
شیعه از اندیشههای اصالتا سنی دارد ».و دو مبنای بنیادین اخبار یها یعنی مبنای صدوری (نصگرایی افراطی) و مبنای
داللی (عقلگر یزی افراطی) ،هردو ر یشه در تفکر «نفی سنیزدگی اندیشه امامیه» دارند و دیگر نظر یاتی که در درون این
مکتب تولید شدهاند ،همگی زاییده همین الگوی کالن فکر ی هستند.
واژگان کلیدی :اخبار ی ،اصولی ،مکتب اخباریگر ی ،مکتب محدثان ،مکتب اجتهاد ،محمدامین استرآبادی.
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-1مقدمه
مکتب اخباریگری مکتبی است که توسط محمدامین استرآبادی و در تقابل با مکتب اجتهاد پایهگذاری
شد .وی با نقد الگوی فقاهت مکتب اجتهاد و در رأس آنان عالمه حلی ،در «الفوائد المدنیه» عالمان امامیه را
دعوت به بازگشت به سیره متقدمان کرد .وی در سراسر این کتاب با به چالشکشیدن مبانی نظری مکتب اجتهاد،
رو یکرد آنان را خالف شیوهای دانسته است که ائمه (ع) ما را بدان توصیه کردهاند و بدینگونه این مکتب از همان
روز اول هو یت خود را در تقابل با مکتب اجتهاد تعریف کرد.
اما در عمل اینگونه نبود که تمامی پیروان استرآبادی عینا سیره عملی وی را اجرا و تمامی آرائش را تلقی به
قبول کنند؛ بلکه این جریان ادوار متعددی را تجربه کرده و دارای طیفهایی افراطی و معتدل بوده است (رک:
فائز و شریفی ،1393 ،سراسر اثر) و همین امر موجب شده تا تفکیک میان اخباری و اصولی در برخی از موارد
دشوار به نظر آید و ازینرو ،برخی از عالمان این طیف مثل عالمه مجلسی از جانب طرفداران هر دو طیف
مصادره شدهاند و یا درباره اخباری بودن برخی از اخباریان تردید شده و گاه ،درباره رو یکرد افراطی و یا اعتدالی
داشتن آنان مناقشه شده است (رک :ایزدی مبارکه و گرامی ،1389 ،سراسر اثر).
این مسأله آنچنان پردامنه است که عالوه بر آثاری که به تبیین مبانی و اندیشههای اخباریان پرداختهاند
(ر.ک :فائز و شریفی ،1393 ،سراسر اثر) ،بسیاری از آثار سعی بر بیان وجوه تمایز این دو مکتب کردهاند .در
بین اخباریان ،اولین کسی که به این امر دست زد ،حر عاملی در فائده  92از کتاب «الفوائد الطوسیه» (حر
عاملی ،1403 ،ص )447در قالب  23فرق این تمایزات را ذکر کرد و بعد از او نیز مالرضی قزو ینی در «لسان
الخواص» ،سید نعمتالله جزائری در «منبع الحیاة» ،سماهیجی در «منیة الممارسین» ،یوسف بحرانی در
«الفرق بین المجتهدین و االخباریین» ،میرزامحمد اخباری در «الصیحة بالحق» و «حرز الحواس عن وسوسة
الخناس» و «الطهر الفاصل» به بیان این تمایزات پرداختهاند و تا عصر اخیر نیز نگارش این آثار ادامه پیدا کرده
است (برای مطالعه در این زمینه ر.ک :ایزدی مبارکه و گرامی ،1389 ،سراسر اثر).
کاشفالغطاء در میان اصولیان نیز در سراسر «حقالمبین» به تمایزات اخباریان با اصولیان پرداخته و اندیشه
اخباریان را تخطئه کرده است .در باب تعداد این فرقها نیز اعداد متعددی از جمله ،39 ،23 ،22 ،11 ،9 ،8
 59 ،40و  ...ذکر شده و حتی برخی مثل دزفولی حائری در «فاروق الحق» (نگاشته شده در سال 1280ق)
تعداد این موارد اختالفی را به  86مورد رسانده (طهرانی ،1403 ،ج ،16ص )95و برخی از معاصران نیز این
فرقها را تا بیش از صد فرق احصاء کردهاند (ر.ک :زرقی و صابری ،1393 ،ص.)98
در این بین تالشهای متعددی صورت گرفته تا مالک دقیقی به منظور وجه تشخیص و تمایز اخباری از
اصولی ارائه شود و برخی از معاصران نیز در این زمینه تالشهایی کردهاند .نگارنده در این اثر با دستهبندی این
دیدگاهها در پنج دیدگاه عمده ،به ارزیابی آنها پرداخته و نظریهای جدید و مالک تمایز دیگری را که مبتنی بر
انگیزه پیدایش مکتب اخباریگری است ،مطرح میکند تا با آن بتوان میان پیروان مکتب اخباریگری و مکتب
اجتهاد تفکیک قائل شد.
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-2منشأ پیدایش اصطالح اخباری

ّ
با آشکار شدن برخی از کاستیهای روش مکتب حلة در مواجهه با سنت ،افراد متعددی سعی بر ارائه

الگوهای جدیدی در این زمینه کردند و در این بین ،این استرآبادی بود که موفق شد الگوی فکریای را ارائه دهد
که مورد پذیرش جامعه علمی امامیه در عصر خود قرار گیرد و با نگارش «الفوائد المدنیة» آن را در سراسر
جغرافیای تشیع گستراند و طریقه خود را شیوه جدیدی ندانست؛ بلکه مدعی شد این همان طریقه قدماء
اصحاب است و بعد از این ،وی و طرفدارانش به «اخباریان» مشهور شدند .وی در این زمینه میگو ید« :انقسام
علماء إمامیه به اخباریین و ُأصولیین در کتب ّ
عامه مشهور است .به عنوان مثال ،در آخر "شرح المواقف" آمده
است" :امامیه در ابتدا بر شیوه ا ّئمهشان بودند تا اینکه با گذشت زمان اختالف کردند و متأخران آنها به معتزله و

اخباریه منشعب شدند» ..شهرستانی نیز در ابتدای کتاب الملل و النحل میگو ید« :امامیه در ابتدا در اصول بر
شیوه ا ّئمهشان بودند ،سپس با گذشت زمان و اختالف در روایات از ا ّئمهشان ،برخی از آنها معتزله (وعیدیه و
ّ
(مشبهه و سلفیه) شدند» .در کتب خاصه نیز مثل کتاب نهایة بحر العلوم
تفضیلیه) و برخیشان نیز اخباریه
ّ
ّ
عالمه حلی در مبحث عمل به خبر واحد مظنون العدالة و خالی از قرائن ،آمده است« :اخباریان امامیه در اصول
دین و فروع دین بر اخبار آحاد مروی از ا ّئمه (ع) اعتماد میکنند و اصولیان آنها مثل ابوجعفر طوسی و  ...بر
عمل به خبر واحد در فروع موافقند و این امر را کسی جز مرتضی و پیروانش انکار نکرده است»» (استرآبادی،
 ،1424ص.)97
استرآبادی در موضعی دیگر مینو یسد« :نظریه درست در نزد من شیوه اخباریان قدماء و طریقه آنهاست.
شیوه آنان این بود که هر آنچه که امت تا روز قیامت به آن نیاز دارد ،داللتی قطعی بر آن از طرف خداوند ـ حتی
ارش خراشـ وجود دارد و بسیاری از چیزهایی که پیامبر (ص) به خاطر آنها آمده ،از احکام و آنچه که متعلق به
کتاب خدا و سنت پیامبرش است از نسخ و تقیید و تخصیص و تأو یل نزد عترت طاهره (ص) مخزون است و
قرآن در اکثر موارد و نیز بسیاری از سنتهای نبوی بر وجهی وارد شدهاند که از اذهان رعیت پنهان هستند و در
آنچه که از احکام شرعی نظری (اصلی یا فرعی) نمیدانیم ،راهی جز سماع از صادقین (ع) نیست و استنباط
احکام نظری از ظواهر کتاب خدا و ظواهر سنن نبوی مادامی که احوال این دو از جهت اهل ذکر (ع) دانسته
نشود ،جایز نیست؛ بلکه توقف و احتیاط در این دو واجب است .مجتهد در نفس احکام الهی اگر خطا کند ،بر
خداوند دروغ و افترا بسته است و اگر به صواب رود ،اجر نمیبرد و قضاء و افتاء مگر با قطع و یقین جایز نیست
و با نبود آن باید توقف کرد» (استرآبادی ،1424 ،ص /104و نیز ر.ک :صص  109و  479و .)136
بنابراین ،استرآبادی شیوه خود را احیای سیره اخباریون متقدم امامیه میداند و در «الفوائد المدنیه» (همان،
صص  498و  364و  )273انتقادات شدیدی را علیه شیوه فقاهت مکتب حله مطرح میکند .اوج اعتراض
ّ
استرآبادی به رو یکرد مکتب حله و سنیزدگی فقاهت امامیه در این عصر را میتوان در این عبارت مشاهده کرد
که میگو ید« :دو مرتبه تخریب دین واقع شد ،یکبار روزی که پیامبر (ص) فوت کردند و بار دیگر روزی که
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قواعد اصولی و اصطالحاتی که عامه در کتابهای اصولی و کتابهای درایة الحدیث بیان کرده بودند ،در
احکام ما و احادیث ما اجرا شد» (استرآبادی ،1424 ،ص.)368
اینگونه محمدامین استرآبادی نام «اخباری» را برای طرفدارن و همفکرانش برگز ید و شیوه خود در مواجهه با
سنت را منتسب به اخباریان متقدم امامیه دانست .وی و همفکرانش به دلیل وجود گروهی همنام ایشان و نیز
دارای عقایدی همسان در میان متقدمان ،خود را مکتبی دیرین میدانند؛ چراکه در آثار متقدمان از «اهل اخبار»
سخن به میان آمده است (ابن غضائری ،1364 ،ص )39و حتی شیخ مفید کتابی با عنوان «الرد علی أهل
األخبار» در رد آنان نوشته است (نجاشی ،1407 ،ص )401و در کتب رجال نیز برخی مثل محمد بن زکریا،
ّ
اخباری نامیده شدهاند (نجاشی ،1407 ،ص .)346عالمه حلی نیز از اخباریان امامیه یادی کرده و گزارش داده
ّ
است که آنان در اصول دین و فروع آن ،جز به اخبار آحاد مروی از ا ّئمه (ع) اعتماد نمیکردند (عالمه حلی،
 ،1425ج ،3ص )403و دیگر گزارشات از این دست که گاه ،در آثار اهل سنت آمده و استرآبادی نیز بدانها
اشاره کرده است (چنانکه عین عبارت ایشان ذکر شد).

-3نقد نامگذاری محدثان متقدم به اخبار ی
در سدههای یکم تا ششم ،معنای اصطالح «اخباری» ،ربطی بـه گروههای نقلگرا و حدیثمحور نداشـته؛
بلکه شیوه بکارگیری واژه «اخباری» در کنار واژههای دیگر چون «محدثین» یا «اصحاب السیرة» در کتب کهن
به خوبی نشاندهنده تمایز این گروه از گروههای نقلگرای آن دوره و نزدیکی آنان به تاریخنو یسان و داستان-
سرایان است .لذا «اخباریان» کسانی بودند که به اخبار و تاریخ امتها و اقوام گذشته عالقه داشتند و برای
مسلمانان قصهگو یی و داستانسرایی میکردند؛ اما در نقل داستانها و اخبار ،بیمباالت بودند و تالش میکردند
با اتکای به اسرائیلیات و حتی جعل سند و وضع به کار خود رونق دهند (برای مطالعه در این زمینه ر.ک :ایزدی
مبارکه و گرامی ،1389 ،سراسر اثر /فائز و شریفی ،1393 ،سراسر اثر).
پیش از این ،میرداماد نیز چنین معنایی را از این واژه ارائه داده و به این حقیقت اذعان کرده است (میرداماد،
 ،1422ص )67و حتی در آثار متقدمانی مثل شیخ مفید (شیخ مفید ،1413 ،ص )136و سید مرتضی (سید
مرتضی ،1410 ،ج ،2ص« ،)75اهل االخبار» به معنای اهل قصص و تواریخ به کار رفته است و لذا این عبارت
َ
ُ
ّ َ
َ َ َ
َ
الط ُ
الط ُ
عن
عن فیه ،إنما
مشهور ابن غضائری درباره احمد بن محمد بن خالد برقی که «ط َع َن الق ّمیون علیه و لیس
ُ ُ َ َ َ َ
َْ
َ
َ َ ّ َ
فی َم ْن َیروی عنه؛ فإن ُه کان ال ُیبالی عم ْن َیأخذ ،علی طریقة أهل األخبار» (ابن غضائری ،1364 ،ص )39ربطی
به اهل حدیث (اصحاب حدیث) ندارد؛ بلکه اهل اخبار در عبارت به معنی اهل قصص و تواریخ است.
حتی بر فرض پذیرش مدعای استرآبادی و پیشینه داشتن این اصطالح و کاربرد آن در معنای مورد نظر وی،
این هرگز به معنای پیشینه داشتن مکتبی که وی بنا کرده است ،نیست؛ چنانکه بسیاری از اصولیان و مجتهدان
دیرینگی مکتب اخباریگری را نپذیرفته و شیوه آنان را با متقدمان متفاوت میدانند (برای نمونه ر.ک :کاظمی،
بیتا ،ص /207مکی عاملی ،1391 ،ص /15صدر ،1379 ،ج ،1ص /102مطهری ،1419 ،ج ،1ص/143
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سبحانی ،1419 ،ص /435قمی ،1423 ،ج ،1ص .13برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :حب الله،2006 ،
ص.)215
در تبیین حقیقت این امر ،خواننده را به این مهم توجه میدهیم که اخباریگری فقیهان امامیه در سدههای
نخست ،اقتضای یکی از مراحل رشد فقه شیعه است (صدر ،1379 ،ج ،1ص )102و این غیر از مکتب
اخباریگری است .به تعبیر دیگر ،فرق است میان اخباریگری به عنوان یک مکتب (که استرآبادی آن را بنا نهاد)
با اخباریگری به عنوان مرحلهای از مراحل سیر تطور فقه شیعه .اخباریان متقدم (از آغاز تا زمان کلینی و شیخ
صدوق) ،راوی اخبار و صاحبان مصنفات روایی بودند (بدون توسعه در تفریع مسائل و تعمق و تحقیق در
استعالم احکام از ادله آنها) و پا را فراتر از مضمون روایات نمیگذاشتند و اگر درباره مسألهای نصی وجود
نداشت ،نظری نمیدادند؛ چراکه میتوانستند احکام را از ائمه (ع) استعالم کنند و به منابع اولیه روایی دسترسی
داشتند و لذا خود را محتاج چنین تحقیقاتی نمیدانستند .حال اینکه اصولیان آنان ،مثل ّ
عمانی و اسکافی و شیخ
مفید و سیدمرتضی و شیخ طوسی و  ،...اهل قدرت بر تفریع فقهی و ارباب نظر و بحث و تحقیق و تأصیل
اصول و قواعد کلی و استخراج فروع از ادله آن بودند و به تعبیر دیگر ،اهل اجتهاد بودند و مسائل مستحدثه را
بیپاسخ نمیگذاشتند (رک :مکی عاملی ،1391 ،ص )15و لذا مناسبتر این است که قدما را محدث و
اخبارگرا بنامیم و نه اخباری به آن معنایی که برای پیروان محمدامین استرآبادی بکار میرود .بنابراین« ،فرقی
جوهری بین اخباریگری عصر ا ّئمه (ع) با اخباریگری که منادی آن امین استرآبادی است ،وجود دارد و آن این

است که :اخباریگری در عصر ا ّئمه (ع) نسبت به تدو ین و نقل احادیث ممارست داشت و نه اعمال دقت بین
صحیح و سقیم آنّ .أما أخباریگری که استرآبادی بنا نهاد ،اخباریگریای منهجی و دارای اساس و ستون بود و
با برهان به مبانی فکری اصولیان انتقاد کرد و لذا نباید این دو را امتداد یکدیگر دانست .میتوان گفت :اخباری-
گری عصر ا ّئمه (ع) منشأ الهام برای استرآبادی بوده است» (سبحانی ،1424 ،ص.)257
صاحب «هدایة المستشدین» نیز در این زمینه مینو یسد« :شیوه اخباریان گذشته ،مانند اخباریان زمان ما
نبوده است؛ بلکه اختالف آنان با اصولیها تنها در این بوده است که اصولیها به فروعات جدید فقهی می
پرداختند و از دقتنظر و توان استنباط قواعد کلی و تفریع فروع بر اصول برخوردار بودند ،ولی عدهای دیگر از
عالمان آن زمان ،راوی اخبار و صاحب کتب روایی بودند و از مضمون روایات و مواردی که در نصوص آمده
بود ،فراتر نمیرفتند و بلکه در غالب موارد بر طبق مضمون روایات و متون اخبار فتوا میدادند و به فروعات
غیرمنصوص نمیپرداختند و بسیاری از آنان اهل نظر نبودند و در مسائل علمی تعمق نداشتند که به اخباریون
معروفند» (نجفی اصفهانی ،1429 ،ج ،3ص.)687
محقق کاظمی نیز نه تنها شیخ طوسی را اخباری نمیداند؛ بلکه اخباری بودن کلینی و شیخ صدوق را نیز ـبه
معنای جدید آنـ به شدت رد میکند (کاظمی ،بیتا ،ص .)207به تعبیر شهید صدر ،اخباریگری متقدم به
عنوان مرحلهای از مراحل رشد فقهی مطرح بوده (صدر ،1379 ،ج ،1ص )102و این مرحله از نگرش اخباری،
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سطحی از تفکر فقهی است نه یک جهتگیری خاص که مسلک و یژهای در استنباط دارد (الغراوی،1413 ،
ص.)51
از اینرو ،باید اخباریان (اخبارگرایان) و اصولیان سدههای نخستین را مکمل یکدیگر دانست و به تعبیر
برخی از معاصران ،آنان در خطی واحد بودند و اختالفشان فقط در رنگ خدمت و کیفیت اداء وظیفه بوده است
(قمی ،1423 ،ج ،1ص .)13حال اینکه استرآبادی و پیروانش در مخالفت با مجتهدان از هیچ امری کوتاهی
نمیکردند و لذا نباید آنان را ادامهدهنده راه پیشینیان دانست؛ بلکه آنان به عنوان مکتبی در مقابل مکتب اجتهاد،
هم حجیت ظواهر کتاب و عقل و اجماع را نفی کردند ،و هم اجتهاد و تقلید را حرام دانستند؛ شیوهای که پیش از
محمدامین استرآبادی وجود نداشت و این استرآبادی بود که آن را پایهگذاری کرد و به حساب متقدمان گذاشت.

-4مالک تمایز اخباری از اصولی
درباره مالک تمایز اخباریان از اصولیان چند دیدگاه عمده را میتوان مطرح کرد که به ارزیابی هر یک از آنها
میپردازیم و در نهایت نظریه برگز یده بیان میشود.
الف) نظر یه اول :اخبار یان کسانی هستند که به تمامی اقسام چهارگانه احادیث عمل میکنند :با توجه به وجه
تسمیه این طیف به «اخباریان» و «مکتب اخباریگری» ،در نگاه نخست این مالک عمده برای تمایز اخباریان
(پیروان محمدامین استرآبادی) و اصولیان به ذهن میرسد که« :اخباریان به تمام اقسام چهارگانه حدیث
(صحیح ،حسن ،موثق و ضعیف) عمل میکنند و فرقی میان آنها قائل نیستند و ازاینرو ،به آنان اخباری می-
گو یند؛ بر خالف مجتهدان که میان اقسام چهارگانه حدیث فرق قائلند و فقط به برخی از اقسام آن عمل می-
کنند».
این مالک را برای تمایز اخباریان از اصولیان نمیتوان پذیرفت ،زیرا:
بر طبق تعریف نخست ،فصل مقوم اخباریگری گرایش شدید به پذیرش خبر و توسعه دایره احادیث صحیح
است .در این زمینه اخباریان دارای وحدت نظر نیستند؛ بلکه برخی از اخباریان مثل استرآبادی (استرآبادی،
 ،1424صص 307و  358و  379-371و  ،)529کرکی (کرکی ،بیتا ،صص 5و  )73و حر عاملی ّ
(حر
عاملی ،1403 ،صص 525و  531و  271و  ،)338در رو یکردی افراطی تمامی روایات مصنفات امامیه و حتی
غیر کتب اربعه را علمآور و قطعی الصدور میدانند؛ اما معتدالن این جریان مثل مازندرانی (مازندرانی،1421 ،
ج ،2صص 15و  ،222ج ،5صص 274و  ،)155قزو ینی (قزو ینی1429 ،الف ،ج ،1ص 143و 1429ب ،ج،1
ّ
ص ،)164فیض کاشانی (فیض کاشانی ،1390 ،ص ،)61عالمه مجلسی (مجلسی ،1406 ،ج ،4ص 671و
ج ،8ص 246و ج ،10ص 386و ج ،14ص 337و  ،1403ج ،81ص 63و  ،1404ج ،15ص 366و ج،22
ص 253و ج ،23ص )70و جزایری (جزایری ،1401 ،صص 64و  72و  ،1408ج ،1ص )40چنین افراطی
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ندارند؛ بلکه روایات مصنفات امامیه را قطعیاالعتبار میدانند و به حجیت اخبار آحاد تصریح کردهاند و گاه
قطعیالصدور بودن را مختص مصنفات مشهور امامیه ،مثل کتب اربعه ،آثار صدوق و  ...میدانند.
بنابراین اینکه برخی (وحید بهبهانی ،1415 ،ص )131معیار فرق بین اخباری و مجتهد را نفس اجتهاد
(عمل به ظن) میدانند و کسی را که به عمل به آن اعتراف میکند ،مجتهد و کسی را که عملش بر اساس علم و
یقین است ،اخباری میدانند ،به خطا رفتهاند .عالوه بر این ،ما با انبوهی از اصولیانی مواجه هستیم که روایات
کتب اربعه را قطعیالصدور و یا قطعیاالعتبار و علم رجال را نیز کمفایده و حتی بیفایده میدانند (که در ادامه
به نام برخی از آنها اشاره خواهد شد).
ب) نظر یه دوم :اخبار یان ادله معتبر استنباط احکام را منحصر در احادیث میدانند :احتمال دیگری که درباره
وجه تسمیه این طیف به «اخباری» میتوان به آن اشاره کرد ،این است که« :اخباریان از میان ادله چهارگانه
استنباط احکام ،حج ّیت ظواهر قرآن و حج ّیت عقل و حج ّیت اجماع را انکار کردهاند و دلیل معتبر را منحصر
در اخبار میدانند و لذا به اخباری معروف شدهاند» ،کما اینکه این رویکرد را در اندیشه استرآبادی شاهدیم
(استرآبادی ،الفوائد المدنیة ،)254 ،اما آیا میتوان این رای را به تمام پیروان وی تسری داد؟!
منطبق بر این رو یکرد ،اگر بپذیریم اخباری به کسی اطالق میشود که در میان ادله استنباط احکام فقط
سنت را معتبر میداند ،در این صورت بسیاری از کسانی که ظاهرا باید در شمار اخباریان بگنجند و خودشان از
مدافعان اخباریگری و منتقد مجتهدان هستند ،در دایره این تعریف نمیگنجند؛ چراکه بسیاری از طرفداران
اخباریگری مثل جزایری (جزایری ،1408 ،ج ،1ص 40و  ،1401صص 43و  ،)52بحرانی (محدث بحرانی،
بیتا ،ج ،1ص ،)32قزو ینی (قزو ینی1429 ،الف ،ج ،1ص110و 1429ب ،ج ،1ص )99و یا عالمه مجلسی
ظواهر قرآن را حجت میدانند و از طرف دیگر ،اینان اجماع (مجلسی ،1406 ،ج ،1ص )27و اجتهاد (همو،
 ،1404ج ،1صص  99و  200و  /203جزائری ،1401 ،ص )56و تقلید (مجلسی ،1375 ،ج ،1ص )47و نیز
علومی مثل علم رجال ،اصول فقه و درایةالحدیث را نیز مطلقا نفی نمیکنند.
باری ،برخی از اخباریان بحث درباره احوال راو یان را از جمله قرائن بر ثبوت اخبار و نیز از جمله مرجحات
منصوصه میدانند ّ
(حر عاملی ،1403 ،ص )445و حتی توجه به مباحث علم درایه الحدیث را نیز دارای فوائد

متعدد میدانند (ح ّر عاملی ،1414 ،ج ،30ص )280و در آثار خود به دالیلی از علم درایه الحدیث ،تنو یع
رباعی و اصطالحات حدیثی بهره بردهاند ،از جمله :شهرت اصطالحات حدیثی و انس ذهن مردم با آنها
ّ
(مجلسی ،1375 ،ج ،1صص  105و  /189عالمه مجلسی ،1406 ،ج ،1ص ،)21کارآمدی این اصطالحات به
هنگام تعارض اخبار (مجلسی ،1375 ،ج ،1صص  105و  /189فیض کاشانی ،1406 ،ج ،1ص )25و
احتجاج با مجتهدان بر طبق مبانی خودشان (مجلسی ،1375 ،ج ،1ص  529و ج ،7ص 5و بیتا ،ج،2
ص /205بحرانی ،بیتا ،ج ،1ص 379و ج ،2ص 310و ج ،3ص 171و ج ،4ص 34و ج ،13ص.)221
همچنین ،برخی از پیروان این طیف در حوزه علم اصول نیز تألیفات و حواشیای داشتهاند ،از جمله قزو ینی که
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حاشیهای ناتمام بر «عدةاالصول» شیخ طوسی دارد (امین ،1406 ،ج ،6ص )356و یا حواشی و شروح
محمدصالح مازندرانی بر کتابهایی مثل «شرح مختصر االصول عضدی»« ،معالم» و «زبدة االصول» شیخ
بهائی و . ...
ج) نظر یه سوم :اخباری کسی است که بیشتر آراء وی با دیدگاههای مکتب اخبار یگری همخوانی دارد :مؤلفان
بسیاری به بیان فرق اخباریان و اصولیان پرداختهاند (برای مطالعه در این زمینه ر.ک :ایزدی مبارکه و گرامی،
 ،1389سراسر اثر) و حتی برخی از آنها مثل قاضی سید فرجالله دزفولی حائری در کتاب «فاروق الحق»
(نگاشته شده در سال  )1280تعداد این موارد اختالفی را به  86مورد رسانده است (طهرانی ،1403 ،ج،16
ص )95و برخی از معاصران این فرقها را تا بیش از صد فرق احصاء کردهاند و اقرار کردهاند که هیچیک از این
فرقها نمیتواند مالک قطعی برای تمییز اخباریان از اصولیان باشد؛ مگر اینکه گفته شود« :اگر فقیهی در اکثر
این فرقها همراه با اخباریان باشد ،اخباری ،و در حالت عکس ،اصولی است»(.زرقی و صابری،1393 ،
ص.)98
اما این احتمال نیز با بررسی دقیق برخی از شخصیتهای منتسب به اخباریگری ضعیف جلوه میکند و
شواهد نشان میدهد که برخی از اخباریان با مشهورترین مؤلفهها و شاخصههای این مکتب همراهی نکردهاند و
این مطلب در حلقههای نخستین این مکتب که هنوز مبانی این مکتب به خوبی منقح نشده است ،بیشتر نمایان
است .به عنوان نمونه به آراء چند تن از اخباریان اشاره میشود:
 .1عالمه مجلسی برخالف نسبتی که به اخباریان میدهند ،قائل به حجیت مفهوم (عالمه مجلسی،1403 ،
ج ،77ص 361و ج ،7ص 86و  ،1406ج ،1ص ،)16اجماع (همو ،1403 ،ج ،41ص )85و ظواهر قرآن
(همو ،1403 ،ج ،86صص 147-149و  ،1406ج ،1ص )19است .در «مرآة العقول» و «مالذ االخیار» از
اصطالحات چهارگانه حدیثی بهره برده است؛ در صورت عدم امکان حصول علم ،عمل به ظن را جایز میداند
(همو ،1404 ،ج ،1ص)100؛ در صورت به خطا رفتن اجتهاد ،مفتی را معذور میداند و در صورت به واقع
رسیدن ،او را مستحق دو ثواب میداند (همو ،1404 ،ج ،1ص )200و  . ...اما با وجود موافقت وی بـا اصولیان
در محورهای مهم اختالف بین این دو گروه ،او را از اخباریان (مکارم شیرازی ،1427 ،ج ،1ص )120و بلکه
بارزترین پیروان مکتب استرآبادی (هاشمی شاهرودی ،1426 ،ج ،1ص )302دانستهاند .لذا با این مالک نیز
نمیتوان به طور قطع حکم به اخباری یا اصولی بودن یک فقیه کرد.
 .2مالخلیل قزو ینی عمل به ظواهر قرآن را جایز میدانست (قزو ینی1429 ،الف ،ج ،1ص )110و عمل به
خبر واحد (با شروطش) را مجاز میشمرد (همان ،ص ،)110با اقامه نماز جمعه مخالفت میکرد (قزو ینی،
1429ب ،ج ،1ص )18و حاشیهای ناتمام بر «عدةاالصول» شیخ طوسی دارد (امین ،1406 ،ج ،6ص.)356
 .3سید نعمتالله جزائری ظواهر قرآن را حجت میداند (جزائری ،1408 ،ج ،1ص 40و  ،1401صص
 43و )52؛ قائل به حجیت ظن است (جزائری ،1401 ،صص 64و  72و  ،1408ج ،1ص ،)40مدافع و حامی
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حریم مجتهدان است و آنان را مأجور و مثاب میداند ،نه مأثوم و مصاب (جزایری ،1408 ،ج ،1ص 41و
 ،1401ص ،)56بر خالف اخباریان که در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند و لذا مصرف توتون را حرام
میدانند ،جزائری آن را مباح میداند (جزایری ،1408 ،ج ،1ص )41و . ...
 .4شیخ یوسف بحرانی در مواضع متعددی به نقد برخی از ادعاهای استرآبادی علیه مجتهدان اشاره کرده و
به دفاع از پیروان مکتب اجتهاد پرداخته است (برای نمونه ر.ک :محدث بحرانی ،1423 ،ج ،2صص 14و  23و
 25و  .)10عالوه بر این وی قائل به حج ّیت اخبار آحاد نیز هست (همو ،بیتا ،ج ،9ص )359و داللت
احادیث را قطعی نمیداند (همو ،1423 ،ج ،2ص )10و ظواهر قرآن را حجت میداند (همو ،بیتا ،ج،1
ص )32و . ...
د) نظر یه چهارم :فرقی واقعی بین اخباری و اصولی وجود ندارد و این نزاع لفظی است :عدم وجود مالک قطعی
برای تشخیص اخباری از اصولی ،موجب شده تا فرضیه عدم وجود فرق واقعی بین این دو گروه (و لفظی بودن
نزاعشان) تقو یت شود .این رو یکرد را پیشتر محدث بحرانی در پیش گرفت .بحرانی در «الحدائق الناضرة» از
بیان فرق بین مجتهدان و اخباریان پرهیز میکند و میگو ید« :من در ابتدای امر از کسانی بودم که از مذهب
اخباریان حمایت میکردند و بسیار با برخی از مشایخ معاصر مجتهدمان بحث کردم و در کتاب «المسائل
الشیرازیة» برخی از این بحثها را آوردهام؛ اما اکنون تصمیم گرفتهام تا از این باب چشمپوشی کنم .دلیل این
اقدام من نیز چند چیز است:
 .1این باب مستلزم قدح در علماء طرفین است؛
 .2بسیاری از وجوه فرق ذکر شده ثمرهای ندارند (چراکه این اختالفات حتی در میان پیروان ایندو طیف نیز
وجود دارد).
 .3عصر اول مملو از محدثین و مجتهدین بود و صدای این اختالف بلند نبود و آنان اگرچه در جزئیات
مسائل با هم مناقشه میکردند؛ اما یکی از آنان بر دیگری طعن نمیزد» (محدث بحرانی ،بیتا ،ج ،1صص
.)169-167
سپس بحرانی در ادامه گفتار خود اینگونه نتیجه میگیرد« :عمل علماء فرقه محقه بر مذهب و طریقه ائمهّ
آنهاست و شاید برخی ،خواه اصولی و خواه اخباری از روی غفلت یا توهم یا قصور اطالع یا قصور فهم و  ...در
برخی از مسائل از طریق منحرف شوند و این موجب تشنیع و قدح آنان نمیشود و تمامی معیارهای فرق این دو
گروه از این قبیلند و ما میبینیم که هریک از مجتهدان و اخباریان در آحاد مسائل با هم اختالف کردهاند و گاه
برخی با خودش نیز مخالفت کرده است؛ درحالیکه این موجب تشنیع و قدح وی نشده است  ...و صدای این
اختالف باال نگرفت و این بیفکری واقع نشد ،مگر از زمان صاحب «الفوائد المدنیة» (سامحه الله تعالی
برحمته المرضیة) که وی زبان تشنیع بر اصحاب گشود( ».همان ،ص.)169
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برخی از معاصران نیز مشابه همین مدعا را مطرح کردهاند (عمران ،1375 ،صص /10-7مکارم شیرازی،
 ،1427ج ،1ص )316و حتی برخی تصریح کردهاند که« :حدود چهل سال در زمینه فرق بین اخباری و اصولی
وقت گذاشـتیم و از جمیع این تالشها اعتقادی درونی در این مورد برای ما پیدا شد که نتیجهاش عدم حمایت و
رد هیچیک از این دو گروه است ،زیرا هیچ معیار دقیقی بین دو روش وجود ندارد و امتیازاتشان مشخص نیست و
آنچه به عنوان وجه فرق بین این دو گروه ذکر شده صالحیت فارق بودن ندارد ،تا چه رسد به اینکه موجب انقسام
و امتیاز هر یک از دو گروه شود» (طباطبائی حکیم ،1426 ،ص .)7همانگونه که مشاهده میشود ،از آنجا که
ایشان معیار و مبنای تمایز اخباری از اصولی را در مؤلفههای فکری پیروان ایندو طیف جستجو میکنند ،به
ناچار منکر فرق بین ایندو مکتب شدهاند؛ حال اینکه اگر در مبنای تعریف این طیف بازنگری صورت گیرد (که
در ادامه همین اثر ارائه خواهد شد) ،دیگر مجبور به انکار فرق ایندو مکتب نخواهیم شد.
هـ) نظر یه پنجم :اخباری کسی است که صبغه نقلگرایی او بر عقلگراییاش غلبه دارد :انکار وجود اختالف نظر
در میان اکثر فقهای اخباری و اکثر فقهای اصولی ،انکار واقعیتی مسلم است؛ اما اقلیتی که با وجود منسوب
بودن به یک گروه تابع برخی نظرات فقهای گروه مقابلند ،ایجاد مالک قطعی برای تمییز اخباریان از اصولیان را
دشوار ساخته است .ازاینرو ،ممکن است چنین گفته شود که در اینجا یک راه بیشتر نمیماند و آن طرح این
دیدگاه است که« :آنچه باعث ایجاد این تقسیمبندی شده ،صبغه غالب یک فقیه است؛ در دیدگاه یک فقیه
ممکن است نقلگرایی قویتر باشد و در دیگری عقلگرایی و لذا اولی اخباری است و دیگری اصولی».
این پیشنهاد نیز با واقعیت خارجی هماهنگی ندارد؛ چراکه ما با برخی از اصولیان و بلکه با فحول مجتهدان
روبرو هستیم که تمایالت نصگرایانه ایشان ،چیزی کم از اخباریان معتدل ندارد .به عنوان مثال ،وحید بهبهانی
روایات «الکافی» و «من ال یحضره الفقیه» را قطعیاالعتبار میداند (وحید بهبهانی ،1424 ،ج ،ص 422و
ج ،10ص .)24سید محمدکاظم یزدی نیز همین رو یکرد را نسبت به کتب اربعه دارد (طباطبایی یزدی،1426 ،
ج ،1ص )426و شیخ انصاری نیز تصریح کرده که به اعتقاد برخی از اصولیان ،اخبار کتب اربعه به استثناء
روایات مخالف مشهور معتبرند (انصاری ،1428 ،ج ،1ص .)240نراقی نیز قائل به أصالت حجیت أخبار
منقول از ا ّئمه اطهار (ع) شده ،مگر روایاتی که دلیلی آنها را خارج کرده است (نراقی ،1375 ،ص )475و امثال
محمدباقر سبزواری و حاج آقارضا همدانی نیز قائل به اعتبار تمامی روایات «من ال یحضره الفقیه» هستند
(ربانی ،1394 ،ص )83و حتی شیخ علی نمازی شاهرودی همگام با اخباریان قول به قطعیالصدور بودن
روایات کتب اربعه را برگز یده است (نمازی ،1412 ،ج ،1صص  58-32و  ،1428سراسر کتاب) .ازاینرو،
ّ
برخی از مجتهدان مثل میرزای نائینی (نائینی ،1376 ،ج ،ص /205خو یی ،1413 ،ج ،1ص ،)87محقق
همدانی (همدانی ،1416 ،ج ،ص ،)60شیخ حسین حلی (حسینی تهرانی ،1418 ،ج ،1ص ،)235شیخ
محمدباقر آیتی (آیتی ،1342 ،ص )35و  ...ضرورتی برای پرداختن به علم رجال قائل نیستند و در فقاهت
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بسیاری از اصولیان از جله آیت الله بروجردی و  ،...علم رجال نقشی پررنگ را ایفا نمیکند و آنان از مباحث
سندی به منظور رفع تعارض اخبار بهره میبرند (جاللی ،1420 ،ص.)77
همچنین در میان اصولیان کسی مثل سیدعبدالله شبر را داریم که به دلیل تألیف و تصنیف کتب در
زمینه های مختلف علوم اسالمی در عصر خود به مجلسی ثانی مشهور شد و اینکه وی کتاب اصول فقه خود
(األصول األصلیة) را به سبک اخباریها (مثل حر عاملی و فیض کاشانی) به نگارش درآورده و بر خالف کتب
اصولی متداول ،مجموعهای است از آیات و روایات که مؤلف کمتر به مباحث نظری و اصولی متداول در رابطه
ّ
با آنها پرداخته ،حکایت از تمایل او به شیوه محدثان و تداوم سنت آنان و الگو برداری از طریقه عالمه مجلسی
داشته تا آنجا که تنکابنی که تقریبا معاصر وی است ،مشرب ّ
شبر را فی الجمله با مشرب اخباریان یکی میداند!
(تنکابنی ،1372 ،ص)125؛ حال اینکه وی در زمره کسانی بود که در صدور حکم اعدام میرزا محمد اخباری
نقشی موثر داشت و همین نکته در رابطه با وی جالب توجه است که وی با وجود تمایالتی اخباری ،شدت عمل
پرسش برانگیزی را در این واقعه از خود نشان داده است.
و) نظر یه ششم :اخبار یگری اندیشه است که سعی در تهذیب معارف شیعه از اندیشههای اصالتا سنی دارد:

نظریه اخیر همان دیدگاه صاحب این خامه در تبیین مکتب اخباریگری است که مبتنی بر انگیزه پیدایش این
مکتب ارائه شده است .به عقیده نگارنده بهتر است این جریان را اینگونه معرفی کنیم« :اخباریگری مکتبی
است که با انگیزه تهذیب اندیشه امامیه از معارف اصالتا سنی به و یژه در راستای نقد فقاهت سنیزده مکتب حله
(اجتهاد) شکل گرفت» و لذا عالمان اخباری ،عالمانیاند که عمده سعی آنان بر تهذیب اندیشه امامیه و
خصوصا فقه آن از اندیشههایی است که بعد از عصر حضور و دوره محدثان متقدم (کلینی ،صدوق و  )...وارد
مصنفات امامیه شده است .در ادامه به تبیین این تعریف میپردازیم.
راهکار در تعریف «مکتب اخباریگری» و بیان تمایز آن از «مکتب اجتهاد» چیست؟ به عقیده نگارنده ،به
ّ
جای پرداختن به مؤلفههای فکری اخباریگری ،باید انگیزه پیدایش این مکتب را مورد توجه قرار داد تا بتوان
پیروان این طیف را از اصولیان تمییز داد .ازینرو ،به منظور ارائه تبیینی دقیق از اخباریگری ،نباید از فلسفه و
ریشه پیدایش این جریان غفلت کرد.
مهمترین داعیه اخباریان ،بنیادگرایی و رجوع به ریشهها و بنیادهای اصیل و کهن و به تعبیر دیگر ،بازگشت به
اصول و مبانی است و این مکتب شاخصترین جریان تهذیبگرا در درون امامیه به شمار میرود .مشابه همین
جریان در بین اهل سنت نیز در قالب سلفیگری شکل گرفته است و آموزههای اخباریان ،بیشترین قرابت را با
سلفیه اهل سنت دارد و حتی برخی (مکارم شیرازی ،1427 ،ج ،1ص )119مدعی تأثیرپذیری سردمداران
اخباریگری از جریان سلفیگری حاکم بر مکه و مدینه هستند .میرزامحمد استرآبادی و محمدامین استرآبادی،
ّ
هر دو در مکه به سر میبرند و متأثر از ّ
جو فکری حاکم بر آنجا بودند و لذا تفکر حدیثی و اخباری بر آنان سلطه
ّ
افکند و با تصلب در اخبار به نفی عقلگرایی پرداختند که نتیجه آن مخالفت با شیوه اصولیان و عقلگرایان و
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ایجاد شیوهای علمی در اخبارگرایی شد .در آن سامان فقاهت مالکی حاکم بود که اساس فقاهت خود را ظواهر
آیات و روایات میدانستند و با اجتهاد و رأی و قیاس مخالف بودند.
برخی (طباطبایی ،1393 ،ص 220به نقل از لنگرودی در «مکتبهای حقوقی در اسالم») نیز احتمال داده
َ َ
اند که مال محمدامین به هنگام سکونت در مکه تحت تأثیر اندیشههای افراطی ابنح ْزم اندلسی ،از عالمان قرن
ّ
پنجم فرقه ظاهریه اهل سنت ،قرار گرفته است .طبیعی است که در این فضا این دو با این سؤال روبرو شوند که
چگونه فقاهت شیعی متأثر از روش فقاهتی سنیانی است که همین روش از ناحیه همکیشان خود آنان مورد انتقاد
قرار گرفته است؟! و از طرف دیگر ،از خود بپرسند چرا آنقدر که اهل سنت به احادیث خود که عاری از آموزه-
های ا ّئمه (ع) است ،توجه دارند ،فقهای امامیه به دریای معارف معصومین(ع) کمتوجهند و به سمت ابزارهایی
همچون عقل و اجماع روی آوردهاند که هم پیشینهای سنی دارند و هم از سوی بسیاری از اهل سنت مورد بی-
مهری قرار گرفتهاند؟!
بنابراین ،میتوان رواج مجدد مکتب اهل حدیث در حوزههای علمی جهان اسالم را از عوامل شکلگیری
اخباریگری دانست .در زمان محمدامین استرآبادی ،اشاعره و اهل حدیث بر حوزههای علمی حرمین در حجاز
مسلط شده بودند و ظواهر کتاب و سنت و اصول مذهب مالک و احمد بن حنبل اساس فقه و فتوا بود .عقیده
ظاهریان یعنی حجیت ظاهر آیات و احادیث و مخالفت با اجتهاد و رأی و قیاس که ابوسلیمان داود اصفهانی
(م 270 .ق) و پسرش محمد بن داود (م 297 .ق) در بغداد بنیان نهاده و برخی علمای مصر و آندلس چون ابن
تیمیه و ابن حزم آن را استوار کرده بودند ،در حجاز رواج داشت و بیشتر محدثان آن خطه به این رو یه عقیده
داشتند .شیخ محمد بن عبدالوهاب نجدی (م 1206 .ق) و شاه ولی الله دهلوی (م 1176 .ق) تحت تأثیر همان
ّ
جو علمی قرار گرفتند که اولی مکتب و فرقه وهابیت را در نجد و دومی مکتب اهل حدیث را در هند بنیان
نهادند .میرزامحمد استرآبادی و شاگرش محمدامین استرآبادی نیز به احتمال قوی تحت تأثیر همین محیط
حرمین ،طریقت اخباریگری را بنیان نهادند (جمعی از نو یسندگان ،1372 ،ج ،2ص.)12
هر دوی این جریان ،شعار بازگشت به سیره سلف را سر دادهاند؛ سلفیها خواهان بازگشت به سیره صحابه و
تابعانند و اخباریها به دنبال احیای سیره اخباریهای نخستین (کلینی ،صدوق و  .)...یکی از مبانی و و یژگی
های جریانهای بنیادگرا ،تأ کید بر الگوبرداری از زمان حیات معصوم (ع) و نفی ّ
تحوالتی است که در دوران
میانه جهان اسالم صورت گرفته است و همین مطلب ،مهمترین شاخصه مکتب اخباریگری است .مهمترین
مسأله مستحدثهای که امثال میرزامحمد استرآبادی و محمدامین استرآبادی خود را در مواجهه با آن میدیدند،
فاصله گرفتن فقاهت امامیه از تعالیم اهل بیت (ع) و سیره اصحاب ائمه (ع) و در نتیجه ،قرابت آن با فقه اهل
سنت بود و مجموعه تعالیم اخباریگری ،واکنشی در مقابل این نقیصه و انحراف است.
استرآبادی در «الفوائد المدنیه» حمالت متعددی را به مکتب حله به دلیل داخل کردن معارفی اصالتا سنی
به گفتمان تشیع وارد کرده که برخی از عبارات وی در این باره از این قرار است:
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« عالمه و همفکران وی بین طریقه عامه و طریقه اصحاب عصمت (ع) تلفیق کردند و لذا طریقه حق
(بعد از اینکه در زمان اخباریان امامیه از باطل جدا و متمایز شده بود) به باطل درآمیخت و حق پوشیده شد و
پیدا کردن آن سخت گردید» (استرآبادی ،1424 ،ص.)498

« شهید اول و شهید ثانی بعد از ابن جنید و ابن ابی عقیل و ابن ادریس حلی ،عمده کسانی بودند که اکثر

قواعد اصول عامه و قواعد فن درایة الحدیث را در احادیث اهل بیت (ع) و احکام ایشان اجرا کردند و جماعت
دیگری که با این پنج نفر در شیوهشان موافقت کردند ،بضاعتشان در علوم کم است و بین آنها و بین تحقیق
مباحث غامض اصولی دین فاصله بسیاری وجود دارد» (استرآبادی ،1424 ،ص.)364

« چه بسیار غفلتهایی که از جانب اصولیان متأخر از اصحاب ما صورت گرفته و دلیل این امر نیز انس

ذهن آنها با کتب عامه از دوران کودکی است و سبب این الفت نیز این بوده است که متعارف اینگونه بود که در
مدارس و مساجد و غیر این دو کتابهای آنها را تعلیم میدادند ،زیرا پادشاهان و دولتمردان از آنها بودند و مردم
نیز با ملوک و ارباب دول هستند» (استرآبادی ،1424 ،ص.)273

« از برخی از مشایخ شنیدم که زمانی که جماعتی از علماء عامه بر اصحاب امامیه عیبجو یی کردند که
شما دارای ّفنی نیستید ،مثل کالمی مدون ،اصول فقهی مدون ،فقهی مستنبط ،و چیزی ندارید جز روایات منقول

از ا ّئمهتان؛ جماعتی از متأخران اصحاب امامیه متصدی رفع این مشکل شدند و فنون ثالثه را بر وجهی که
ّ
مشاهده میکنید ،تصنیف کردند و از اینکه ا ّئمه (ع) اصحاب خود را از تعلم فن کالم مبتنی بر افکار عقلی نهی
کردند و به تعلم فن کالم مسموع از خودشان (ع) امر کردند ،غفلت کردند( ».استرآبادی ،1424 ،ص.)77
ّ
« دو چیز را عالمه حلی و موافقانش بر خالف معظم امامیه ایجاد کردند :یکی تقسیم احادیث کتب امامیه
به چهار قسم و دیگری اختیار این دیدگاه که برای خدا در مسائلی که از ضروریات دین و مذهب نیست ،دلیلی

قطعی وجود ندارد و لذا خداوند بندگانش را در ضروریات دین و مذهب ،مکلف به عمل به ظن مجتهد کرده
ّ
است .این رو یکرد عالمه منجر به این امر شد که وی خود را ملتزم به بسیاری از قواعد اصولی مسطور در کتب
عامه کند( ».استرآبادی ،1424 ،ص.)30

« تنو یع رباعی و متعلقات آن از احکام ،در کتب عامه چه قدیم و چه جدید مشهور بود و دلیل آن نیز این

است که معظم احادیث آنها از باب خبر واحد خالی از قرائن موجب قطع به ورود حدیث از پیامبر (ص)
ّ
است . ...تا اینکه نوبت به عالمه حلی و موافقان وی از متأخران اصحاب اصولی امامیه رسید که کتابهای عامه
را به قصد تبحر در علوم و یا غیر آن از اغراض صحیح مطالعه کردند و بسیاری از قواعد کالمی و اصول فقهی
آنها و تقسیمات و اصطالحات متعلق به امور شرعی آنها را به اعجاب واداشت ،پس آنها را در کتابهایشان وارد
کردند( ».استرآبادی ،1424 ،ص.)123
مشابه همین سخنان نیز بعدها از جانب پیروانش از جمله کرکی (کرکی ،بیتا ،صص  59و  100و  220و
 ،)193فیض کاشانی (فیض کاشانی ،1401 ،ص 92و بیتا ،ص 9و  ،1406ج ،1ص )14و حر عاملی ّ
(حر
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عاملی ،1403 ،صص 235و  )257مطرح شد .لذا باید گفت :اخباریگری دو شاخصه و و یژگی مهم دارد که
هردو ریشه در همین اندیشه بنیادین (سنیزدگی فقه امامیه) دارند و هر دو نیز و یژگی اصلی وهابیها و سلفیان
نیز هستند :یکی «نصگرایی» و دیگری «مخالفت با دخالت عقل در فرآیند فهم دین» و این همان و یژگیای
است که در تفکر اخباریگری نیز ظهور و بروز دارد:
 .1نصگرایی افراطی؛ اخباریان نوع مواجهه فقهای مکتب حله با سنت محکیه را متأثر از اهل سنت می
دانستند و لذا به مبارزه با علم «درایة الحدیث» و تنو یع رباعی حدیث پرداختند .آنان انگاره خبر واحد بودن
مصنفات امامیه را رد کردند و قائل به شهرت و تواتر روایات این مصنفات شدند (استرآبادی،1424 ،
صص 307و  358و  379-371و  )529و لذا تنو یع رباعی حدیث را ـ که برای اخبار آحاد کاربرد داردـ بی
فایده و ناکارآمد میدانستند و نیز ارزیابیهای سندی را نیز مگر به منظور رفع تعارض اخبار برنمیتابیدند.
 .2عقلگریزی افراطی؛ اخباریان اجتهاد و دانش اصول فقه و همچنین فلسفه ،کالم ،منطق و  ...را اصالتا
سنی و بیپیشینه در بین امامیه میدانستند و لذا به طرد آنها پرداختند .به دلیل همین انگاره نیز شاهدیم که آنان از
میان ادله استنباط احکام ،اجماع و عقل را حجت ندانسته و دارای خاستگاهی سنی میدانند .از منظر استرآبادی
مدرک آنچه که از ضروریات دین نیست (خواه از مسائل شرعی اصلی باشد و یا فرعی) ،منحصر در سماع از
صادقین (ع) است و ادله نهگانهای را بر این امر بیان کرده (استرآبادی ،1424 ،ص )254و لذاست که هر علمی
که معارفی غیر از تعالیم اهل ذکر را تعلیم میدهد و به تعبیر دیگر ،بر پایه چیزی غیر از احادیث معصومین (ع)
بنا شده را تخطئه میکند ،از جمله اصول فقه (استرآبادی ،1424 ،ص ،)77فلسفه (استرآبادی،1424 ،
ص 470و بیتا ،فائده اول) ،کالم (استرآبادی ،1424 ،صص  77و  242و  570و بیتا ،فائده اول) ،درایه
الحدیث (استرآبادی ،1424 ،صص  30و  172و  )126و علوم ادبی (استرآبادی ،1424 ،ص.)91
این دو مبنای اخباریان ،یعنی مبنای صدوری (نصگرایی افراطی) و مبنای داللی (عقلگریزی افراطی و در
نتیجه ،ظاهرگرایی و کمتوجهی به قواعد جرح و تعدیل) ،دست به دست هم دادند تا برخی نظریات دیگر مثل
نظریه تحریف قرآن ،عدم حجیت ظواهر کتاب و  ...در درون این مکتب تولید شود .اخباریگری مکتبی است
که با انگیزه تهذیب اندیشه امامیه از معارف اصالتا سنی و بو یژه ،بر محوریت نقد فقاهت سنیزده مکتب حله
شکل گرفته است و لذا اگر مصنفات امامیه را قطعیالصدور میدانند ،عقل و اجتهاد و اجماع را نفی میکنند ،به
علومی مثل درایةالحدیث ،اصول فقه فلسفه ،کالم و  ...نگاهی انتقادی دارند ،ظواهر کتاب را حجت نمیدانند و
 ،...همگی ریشه در همین اندیشه بنیادین دارند .بنابراین ،اخباریگری یک مکتب فقهی نیست؛ بلکه آنان یک
اندیشه بنیادین دارند که بر تمام شاکله فکری آنان سایه افکنده و نوع مواجهه آنان با تمام علوم اسالمی (فقه،
اصول ،کالم ،تفسیر ،حدیث و  )...را دستخوش تحول کرده و رنگوبو یی متفاوت را به آثار فقهی ،حدیثی و
تفسیری آنان داده است.
بنابراین ،صرفا به دلیل نصگرایی شدید یک نفر ،نمیتوان او را در زمره اخباریان گنجاند و لذا اگر یک
مجتهد ،مبتنی بر مبنای اصولی (نظریه انسداد و یا لزوم وثوق به صدور و نه وثوق سند) و کنکاشهای علمی
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خود ،قول به قطعیالحجیه بودن کتب اربعه را برگز یند ،هرگز نباید آن را در شمار اخباریان قرار داد .البته اگر
فقیهی در عصر سیطره پارادایم اخباریگری زیست میکند ،از آنجا که پارادایم حاکم و تحوالت عصر ماتن،
زمینه و چارچوب تفسیر متن و کشف اندیشه مؤلف را فراهم میکند ،نصگرایی از جانب یک فقیه میتواند در
راستای گرایشات اخباریگری وی تفسیر شود.

با این تبیین آشکار میشود که نباید پیروی از «مکتب تفکیك» را دال بر اخباری بودن دانستّ .
لب سخن

مکتب تفکیك این است که تنها راه شناخت حقیقی ،راه وحی است و وحی است که حرف آخر را در باب
ّ
معارف میزند و عقل (فلسفه) و کشف (عرفان) از آنجا که با تفکرات بشری امتزاج و التفاط یافتهاند ،راه به سر
منزل مقصود نمیبرند و لذا خود ،مکتب خود را اینگونه تعریف میکنند« :مکتب تفکیك ،مکتب جداسازی سه
راه و روش معرفت و سه مکتب شناختی است در تاریخ شناختها و ّ
تأمالت و تفکرات انسانی ،یعنی راه و روش
قرآن ،راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان؛ و هدف این مکتب نابسازی و خالص مانی شناختهای قرآنی و
سره فهمی شناختها و معارف اسالمی است به دور از تأو یل و مزج با افکار و نحلهها و برکنار از تفسیر به رأی و
تطبیق» (حکیمی ،کیهان فرهنگی ،ص .)95در نهایت ،تفکیکیها اینگونه نتیجه میگیرند که این سه محتوا
منطبق نیستند و باید از هم جدا گردند و مرزبندی شوند و بر خالص فهمی علوم وحیانی اصرار میورزند و به
مکتبهای ترکیبی و فلسفههای تأو یلی که انسجام مبانی آنها جز با تأو یالت بعید میسر نیست ،روی نمیآورند.
بنابراین اگرچه این دو مکتب ،هر دو رو یکردی تهذیبگرا دارند و بر ظاهر متون دینی اصرار میورزند؛ اما با
دو انگیزه متفاوت به این مهم همت گماردهاند؛ درحالیکه عمده سخن اخباریان در حیطه احکام فقهی و اصولی
است ،مسائل و موضوعات مطرح در مکتب تفکیك ،در حوزه معارف و اعتقادات است و ارتباطی با مسائل
فقهی و اصولی ندارد و مکتب تفکیك با اجتهاد و علم اصول مخالفتی نداشته و صرفا تنها روش استدالل فلسفی
و کشف عرفانی را مورد نقد قرار میدهد.
نتیجهگیری
 .1نام «اخباری» را محمدامین استرآبادی (بنیانگذار این مکتب) برای طرفدارن و همفکرانش برگز ید و شیوه
خود در مواجهه با سنت را منتسب به اخباریان متقدم امامیه دانست.
 .2در سدههای نخستین (سدههای یک تا شش) ،معنای اصطالح «اخباری» ،ربطی بـه گروههای نقلگرا و
حدیثمحور نداشـته و «اخباریان» کسانی بودند که به اخبار و تاریخ امتها و اقوام گذشته عالقه داشتند و برای
مسلمانان قصهگو یی و داستانسرایی میکردند.

 .3فرقی جوهری بین اخباریگری عصر ا ّئمه (ع) با اخباریگری مورد نظر امین استرآبادی وجود دارد؛

اخباریگری متقدم به عنوان مرحلهای از مراحل رشد فقهی مطرح بوده و این مرحله از نگرش اخباری ،سطحی
از تفکر فقهی است ،نه یک جهتگیری خاص که مسلکی و یژه در استنباط دارد و با برهان به مبانی فکری
اصولیان انتقاد میکند .بنابراین ،نباید این دو را امتداد یکدیگر دانست.
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 .4درباره تعریف اخباری و وجه تمایز آن با اصولی آراء متعددی بیان شده ،ولی به عقیده نگارنده ،برای
تعریف اخباریگری به جای پرداختن به مؤلفههای فکری اخباریگری ،باید انگیزه پیدایش این مکتب را مورد
توجه قرار داد تا بتوان پیروان این طیف را از اصولیان تمییز داد و ازاینرو« ،اخباریگری اندیشه است که سعی در
تهذیب معارف شیعه از اندیشههای اصالتا سنی دارد ».و دو مبنای بنیادین اخباریها یعنی مبنای صدوری
(نصگرایی افراطی) و مبنای داللی (عقلگریزی افراطی) ،هردو ریشه در تفکر «نفی سنیزدگی اندیشه امامیه»
دارند و دیگر نظریاتی که در درون این مکتب تولید شدهاند ،زاییده همین الگوی کالن فکری هستند.
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 .31طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم بن عبدالعظیم؛ حاشیة فرائد األصول؛ قم :دار الهدی1426 ،ق.
 .32طهرانی ،آغا بزرگ؛ الذر یعة الی تصانیف الشیعة؛ بیروت :دار األضواء1403 ،ق.
 .33عاملی ،محمد بن حسن ّ
(حر عاملی)؛ الفوائد الطوسیة؛ قم :المطبعة العلمیة1403 ،ق.

_______________ .34؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر یعة؛ قم :مؤسسة آل البیت (ع) إلحیاء
التراث1414 ،ق.
ّ
ّ
 .35عالمه حلی ،حسن بن یوسف؛ نهایة الوصول الی علم األصول؛ قم :مؤسسة االمام الصادق (ع)1425 ،ق.
 .36عمران ،فرج؛ االصولیون و االخبار یون فرقة واحدة؛ نجف :مطبعة الحیدریة1375 ،ق.

 .37الغراوی ،محمد عبدالحسین محسن؛ مصادر االستنباط بین االصولیین واالخبار یین؛ قم :دفتر نشر تبلیغات
اسالمی1413 ،ق.
 .38فائز ،قاسم؛ شریفی ،محمد ؛ «پیدایش ،سیر تطور و تداوم اخباری گر ی»؛ کتاب قیم ،شماره 1393 ،11ش.
 .39فیض کاشانی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی؛ األصول األصیلة؛ تهران :سازمان چاپ دانشگاه1390 ،ش.

__________________ .40؛ الشهاب الثاقب (فی وجوب الجمعة العینی)؛ قم :رؤوف جمالالدین1401 ،ق.

__________________ .41؛ الوافی؛ اصفهان :مکتبة االمام أمیرالمؤمنین علی (ع)1406 ،ق.
__________________ .42؛ سفینة النجاة؛ قم :بینا ،بیتا.

 .43قزو ینی ،مال خلیل بن غازی؛ الشافی فی شرح الکافی؛ قم :دار الحدیث1429 ،ق الف.
_________________ .44؛ صافی در شرح کافی؛ قم :دار الحدیث1429 ،ق ب.

 .45قمی ،غالمرضا؛ قالئد الفرائد؛ مصحح :محمدحسن شفیعی شاهرودی ،قم :موسسه امام صادق (ع)1423 ،ق.
 .46کاظمی تستری ،اسدالله بن اسماعیل؛ کشف القناع عن وجوه حجیة اإلجماع؛ تهران :احمد شیرازی ،بیتا.

 .47کرکی عاملی ،حسین بن شهابالدین؛ هدایة األبرار إلی طر یق ّ
األئمة األطهار؛ بیجا :بینا ،بیتا.
 .48مازندرانی ،مولی محمدصالح؛ شرح أصول الکافی؛ بیروت :دار إحیاء التراث العربی1421 ،ق.
ّ
 .49مجلسی( ،عالمه) محمدباقر بن محمدتقی؛ بحار األنوار؛ بیروت :مؤسسة الوفاء1403 ،ق.

__________________ .50؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ قم :دار الکتب اإلسالمیة1404 ،ق.
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__________________ .51؛ مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار؛ قم :مکتبة آیة الله المرعشی1406 ،ق.

 .52مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی؛ روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه؛ بیجا :بنیاد فرهنگ اسالمی
کوشانپور ،بیتا.
____________ .53؛ لوامع صاحبقرانی؛ قم :اسماعیلیان1375 ،ش.

 .54مطهری ،مرتضی؛ اسالم و مقتضیات زمان؛ تهران :صدرا1419 ،ق.

 .55مکارم شیرازی ،ناصر؛ دائرة المعارف فقه مقارن؛ قم :مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)1427 ،ق.
 .56مکی عاملی ،حسین یوسف؛ قواعد استنباط األحکام؛ قم :بینا1391 ،ش.

 .57موسوی بغدادی ،ابوالقاسم علی بن حسین (سیدمرتضی)؛ الشافی فی االمامة؛ قم :إسماعیلیان1410 ،ق.

ُ

 .58نائینی ،محمدحسین؛ فوائد االصول؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین1376 ،ش.

 .59نجاشی ،ابوالحسین احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین1407 ،ق.

 .60نجفی اصفهانی ،محمدتقی بن عبدالرحیم رازی (ایوان کیفی)؛ هدایة المسترشدین؛ قم :موسسة النشر االسالمی،
1429ق.
 .61نراقی ،احمد بن محمدمهدی(فاضل نراقی)؛ عوائد االیام؛ قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم1375 ،ش.
 .62نمازی شاهرودی ،علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث؛ تهران :شفق1412 ،ق.

______________ .63؛ االعالم الهادیة الرفیعه فی اعتبار الکتب االربعة المنیعة؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسین1428 ،ق.
 .64همدانی ،آقارضا بن محمدهادی؛ مصباح الفقیه؛ قم :مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤسسة النشر اإلسالمی،
1416ق.

