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  لهطرح مسئ
هـاي نخسـتین هجـري در     به عنوان وصفی براي یک فـرد، از سـده   اصطالح اخباري

در » اخبـاري «ن اسـت کـه اصـطالح    پرسـش ایـ  . بـود میان مسلمانان رایج و شناخته شده 
متأخّر هجري بر چه کسی اطـالق   هايهاي میانه و سپس در سدههاي نخستین، سدهسده
آیـا در   تفـاوت چیسـت؟   آن ،شده است؟ اگر تفـاوتی در کـاربرد آن وجـود داشـته    می

سـؤال ایـن اسـت کـه      ،بـه طـور خالصـه   . کاربرد آن هیچگاه ابهام وجود نداشـته اسـت  
  در تحول مفهومی داشته است؟ سیري چه» اخباري«اصطالح 

  
  ششم  ةپیش از سد» اخباري«بررسی مفهوم  .1

) 96ص ،1373 نجاشــی،(خــود رجــالدر کتــاب  )ه 450د(نجاشــی ،در میــان امامیــه
را به عنوان وصفی براي یک شخص به کار برده » اخباري« ةنخستین کسی است که واژ

 الثقـات  معرفـۀ در کتـاب  ) ه 261د(در میان اهل سنت نیز احمد بن عبداهللا العجلی .است
 ،ق1405 عجلی،(.را بر کسی اطالق کرده است» اخباري«نخستین کسی است که  ،خود

  )43، ص1ج
بـه عنـوان   » اخبـاري « ةدهد که اسـتعمال واژ گواهی میمنابع کهن شیعه و اهل سنت 

مسلمانان رایج شده است، ولی ایـن   ۀسوم هجري در جامع ةوصفی براي یک فرد از سد
کسانی چون  .ششم هجري ربطی به معناي کنونی آن نداشته است ةکاربرد تا اواسط سد

از  )121، ص1382 خراسانی کرباسی،( ه 1175به سال محمد جعفر خراسانی درگذشته 
ــاد   ــأخّر و میردامـ ــاري متـ ــب اخبـ ــاي مکتـ ــان    )ه 1041(علمـ ــت اذعـ ــن حقیقـ ــه ایـ بـ

  ) 67، ص ه 1422میرداماد،(.اند کرده
  
  پیش از سدة ششم» اخباریین«بررسی مفهوم . 1ـ1

بـه   ربطـی  ،»اخبـاریین «معنـاي اصـطالح    ،ششـم هجـري   ةرسد پیش از سدبه نظر می
محور آن دوره نداشـته و حـاکی از نـوعی گـرایش بـه نقـل       گرا و حدیثهاي نقلگروه

هـاي دیگـر چـون     در کنار واژه» اخباري« ةبه کارگیري واژ ةشیو. نبوده استنیز حدیث 
ایـن گـروه از   تمـایز   ةدهنـد   به خوبی نشان ،در کتب کهن» اصحاب السیر«یا » محدثین«

  .سرایان است نویسان و داستان نزدیکی آنان به تاریخگراي آن دوره و  هاي نقل گروه
عنـوانی  ) 4، ص1347 ابن ندیم،(خود فهرستدر کتاب ) ه 438 د(ابن ندیم بغدادي 

اختصـاص داده اسـت   » اخباریین و اصـحاب السـیر و االحـداث   «را براي کتب مربوط به 
احمـد  «گـري  وي در بخـش دی . که به خوبی بر معناي مزبور براي اخباریین داللـت دارد 
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کنـد کـه تفکیـک او میـان ایـن دو       را از محدثین اخباري معرفی مـی » بن زهیر بن حرب
 همـان، .(انگـاره در آن دوره اسـت  ة مفهومی ایـن دو  جدا بودن دایر ةوصف نشان دهند

را  »اخباریین«نویسان و رجالیان این دوره نیز این در حالی است که سایر تاریخ )286ص
  )375، ص8ج ،ق1417 خطیب بغدادي،.(اندردهدر این معنا به کار ب

  نویســان و یــا همــان تــاریخ» اخبــاریین«دهــد کــه منــابع تــاریخی نشــان مــیبررســی 
  1:هاي ذیل را داشتندسرایان ویژگیداستان

کردنـد و کمتـر بـه نقـل      غالباً اسرائیلیات و مطالب صحف انبیاي پیشین را نقل می .1
  )382، ص20ج ،ق1407 ذهبی،.(احادیث گرایش داشتند

ابـن  .(این گروه افرادي سطحی بودند که جعل و وضع در میان آنان رواج داشت .2 
  )251ص ،7، ج1365 کثیر دمشقی،

در تقابـل بـا کتـاب و     ،کـرد ارائـه مـی  آن روز  ۀدر جامعـ را که این گروه  مطالبی .3
  )309، ص6ج ،1379ابوحیان، .(شدت تلقی میسنّ

  )163ص ،2ج ،1366 قاضی عیاض،.(اهل کتاب بودنداز » اخباریین«بسیاري از  .4
نویسی در اینجا با معناي معهـود و مشـهور آن انـدکی متفـاوت اسـت، در      البته تاریخ

ها و اقوام گذشته و تاریخ امتکسانی بودند که به اخبار » اخباریین«رسد واقع به نظر می
ـ  مسـلمانان عالقه داشـتند و بـراي    نـد، امـا در نقـل    کردسـرایی مـی  و داسـتان  گـویی هقص  

کردند با اتکا به اسرائیلیات و حتی جعـل  مباالت بودند و تالش میها و اخبار، بیداستان
  .     و وضع به کار خود رونق دهند

   
  پیش از سدة ششم» اهل الحدیث«و » اهل االخبار«با » اخباریین«رابطۀ مفهوم . 1ـ2

ششـم   ةح مزبور پیش از سـد ر شود که سه اصطالممکن است تصو ،در نگاه نخست
نویسـان بـوده   بـه معنـاي تـاریخ    اخبارییناند و یا اگر کاربردهاي مشترکی داشته ،هجري
انـد، لکـن بررسـی    خبار مفـاهیم نزدیکـی داشـته   اهل الحدیث و اهل االکم دستاست، 

  .     کنداین فرضیه را تأیید نمیمتون آن دوره 
هسـتند و از ایـن دو بـه یکـدیگر      االخبـار اهل همان  ،واقعیت آن است که اخباریین

نخستین کسـی اسـت    )ه 283د(ابراهیم بن محمد ثقفی ،در میان شیعیان. تعبیر شده است
 الغـارات وي در کتـاب   .که اهل االخبار را به عنوان یک اصـطالح بـه کـار بـرده اسـت     

 دهنـدة  گیرد کـه نشـان   اي به کار می به گونه اهل الحدیثاهل االخبار را در کنار  ،خود

                                                             
با  این چند گزاره نیز. هاي تاریخی، به طور مستقل بیان نشده استهیچ یک از گزارش هاي این گروه درویژگی. ١

 .دشواري از البالي منابع دربارة ایشان، استخراج گردیده است
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 ثقفـی، .(اهـل الحـدیث اسـت   اخباریین و متفاوت بودن معناي آن بـا  با  آنقرابت معنایی 
  )914، ص2ج تا، بی

 »هـل الحـدیث  اهل االخبار الیصح عنـد  اهذا الخبر من نقل «عبارت  ،در برخی منابع
شـود   دیده می) 1556ص ،4ج ،ق1412 ابن عبدالبر،/ 159ص ،31ج،1363حافظ مزي، (

و اهل الحدیث و مؤیدي براي آنچه در  کی از تمایز مفهوم اهل االخباروضوح حا که به
  .باشدمیخصوص اهل االخبار و اخباریین گذشت، 

باید گفت که این تعابیر در کتب اهل  اهل الحدیث یا اصحاب حدیثمفهوم  ةدربار
همان محـدثان   ،رسد ایشان با اندکی مسامحهبه نظر می. خوردفراوان به چشم می ،سنت

 نووي،(.اند امام اهل الحدیث دانستهرا ) ه 256 د(ند، از این روست که بخاريااهل سنت
در اوایل قرن سوم هجري به یک گروه کـامالً شـناخته    اهل الحدیث) 16ص ،1ج تا، بی

در  هـا آن) 117ص ،تـا  بـی  ابن بابویـه، (.علمی مسلمانان تبدیل شده بودند ۀشده در جامع 
هاي بعدي نیز از ایشان در تقابل با سایر یک گرایش فقهی بودند که در قرنداراي اصل 

  )382ص ،4ج ،1369 عالمه حلی،.(اهل سنت یاد شده است ۀمذاهب اربع
هـاي فقهـی آنـان بـوده اسـت،      بـه خـاطر اندیشـه    گرچه تمایزهاي این گـروه اصـالتاً  

تجسیم و تشبیه قائـل  ه مسائلی چون به احادیث سبب شد تا ب رویکرد قشري و ظاهریشان
در ایـی  صـاحب مکتـب کالمـی مجزّ    ،و از ایـن جهـت   )117ص ،تا بی ابن بابویه،(شوند
بررسـی برخـی    )123ــ 120ص ،1379 پـاکتچی، : ك.ر.(هاي نخست هجـري شـوند  سده

گیـري  جهـت  کـه  دهـد اوایلِ قرن سـوم هجـري نشـان مـی     ةها از مجالسِ مناظرگزارش
لنظـر قـرار داشـته    گیـري کالمـی اهـل الکـالم و ا    جهتدر تقابل با  اهل الحدیث کالمی

  )199ص ،1ج ،1371ابن بابویه،.(است
اهل الحدیث آن است که ایشان به رغم نگاه قشري و ظـاهري بـه    ةمهم دربار ئلۀمس

مبـاالت نبـوده و   اخبـاریین، بـی  محتواي احادیث، در خصـوص پـذیرش روایـات ماننـد     
هاي به دست آمده دربـارة آن  لیل گزارشتح. اندهاي خاصی در این زمینه داشتهمالك

خود اقدام به گزینش احادیـث صـحیح از    ویژةدهد که آنان با معیارهاي گروه نشان می
 و 219ص ،1ج ،ق1403 شـافعی، / 382و 139، صتا بی شافعی،.(اندکردهغیر صحیح می

  )26ص تا،بی ،المزنی/ 201ص ،6و ج 294
کتـاب   ،رسد اینکـه برخـی پژوهشـگران معاصـر     به نظر می ،با توجه به آنچه گذشت
اصـحاب   را در رد )ه 413 د(اثـر شـیخ مفیـد   ، هـل االخبـار  امقابس االنوار فی الرد علـی  

این احتمال از آنجـا  ) 16ص ،1368 مدرسی طباطبایی،.(نادرست باشد ،اندحدیث دانسته
هل االخبـار را بـه   ، االجملخود در کتاب  ،شود شیخ مفیدگیرد که مشاهده میقوت می
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 د(همچنین سـید مرتضـی  ) 68ص ،1377.(معناي اهل قصص و تواریخ به کار برده است
را بـه خـوبی    که معاصر و شاگرد شیخ مفید بوده و اصـطالحات اسـتاد خـویش   ) ق 436
 سـید .(شناخته، اهل االخبار را به همان معناي اهل قصص و تواریخ به کار برده اسـت می

  )75، ص2ج ،ق1410مرتضی،
احمـد بـن    ةهجري دربار سدة پنجممشهور ابن غضائري درگذشته به  جملۀ ،بنابراین

 »هـل االخبـار  ا طریقـۀ فإنه کان الیبالی عمن یأخذ علی «): ه 274 د(محمد بن خالد برقی
اصحاب حدیث ندارد بلکـه اهـل   و یا ربطی به اهل الحدیث  )63تا، ص بی عالمه حلی،(

 خراسـانی کرباسـی،   :ك.ر.(بـه معنـی اهـل قصـص و تـواریخ اسـت       ،االخبار در عبارت
  )121ص ،1382
  
  از سدة ششم تا ظهور مکتب استرآبادي» اخباري«بررسی کاربردهاي اصطالح . 2

نخسـتین کسـی اسـت    ) ه 548 د(رسد شهرستانیبه نظر می بر اساس شواهد موجود،
او در . ه کـار بـرده اسـت   نویسـی بـ   که اخباري را به مفهوم گرایش به حدیث و نه تاریخ

 .گرایـان قـرار داده اسـت    اخباریـان را در مقابـل معتزلیـان و عقـل    ، الملل و النحـل کتاب 
  )172ص ،1ج تا، بی شهرستانی،(

کاربرد اصطالح اخباري یا اهل االخبار در مفـاهیمی نزدیـک بـه     ،پس از شهرستانی
عربـی درگذشـته   ابـن  الدین محیی ،در قرن هفتم .گرایش به حدیث، ادامه پیدا کرداهل 

به کار  اهل العقلاهل االخبار را در مقابل ) 604، ص2ج تا، بی ابن عربی،( ه 638به سال 
اخبـاریین را در   ،ه 759درگذشـته بـه سـال     قاضی عضـد ایجـی   ،پس از وي. است  برده

 ،پـس از ایجـی   )691ص ،3ج ،1374.(مقابل اهل العدل و االعتـزال بـه کـار بـرده اسـت     
بـه   را در مقابـل اهـل العـدل    اخباري ،زیسته استب برسی که در قرن نهم میحافظ رج
  )241ص ،1376 حافظ برسی،.(است  کار برده

را در برابر اهل العدل یا اهـل العقـل    اي اخبارياز یک سو عده ،ششم ةگرچه از سد
، شهرسـتانی . انـد به کـار بـرده  » اصولی«را در تقابل با  اخبارياي نیز عده اند،به کار برده

بـه  ، امـا  هگرایش به حدیث به کار بـرد اهل اخباري را در معناي نخستین کسی است که 
 ،را در تقابل با اصولی به کار برده است اصطالح اخباري رسد نخستین کسی کهنظر می

ایـن اصـطالح را در    زنـده بـوده،  ه  566وي که تـا سـال    .عبدالجلیل قزوینی رازي باشد
  )569ـ 568ص ،1358 قزوینی رازي،.(م کرده استخود استخدا نقضکتاب 

، اصــطالح اصــولی و خــود المحصــولدر کتــاب ) ه 606د(فخــر رازي ،پــس از وي
 ،1369 رازي، فخـر .(اخباري را در برابر هم به کار برد و این تقابل را به امامیه نسبت داد
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 ،ولاالصـ  نهایـۀ نیـز در کتـاب   ) ه 726د(پس از فخر رازي، عالمـه حلـی  ) 384ص ،4ج 
 )191ص ،تـا  بـی  انی،ث ابن شهید.(اخباریان را به این معنا در برابر اصولیان قرار داده است

هـاي   گیري ریشهکه شکلاند مدعی شده، شاید علت اینکه برخی علماي اخباري متأخر
بــه ایــن کاربردهــا مربــوط  ،اخباریـان را بایــد پــس از انتهــاي قــرن پــنجم جسـتجو کــرد  

  )76ص ،2تا، ج بی هرانی،تآقا بزرگ (.باشد
تنها تا قرن ششـم   ،نویسمعناي تاریخالبته این بدین معنا نیست که کاربرد اخباري به 

کـاربرد اصـطالح اخبـاریین در معـانی      واج داشته است، بلکـه قـرن ششـم نقطـۀ آغـاز     ر
 .شـود نـویس در کتـب قـرون بعـدي نیـز دیـده مـی       جدیدي بوده اسـت و معنـاي تـاریخ   

  )175ص ،1374 شهرزوري،(
در سه معنا  اخبارياصطالح  ،پیش از قرن یازدهم هجري و پیدایش مکتب اخباریان

  :به کار رفته است
اخباري تنها به مفهوم اهل تواریخ و قصص به کار  ،ششم هجري ةسوم تا سد ةاز سد
در دو مفهـوم   ،اصطالح اخباري عالوه بر مفهـوم قبلـی   ،ششم هجري از سدة .رفته است

قـرار   گروهـی کـه در برابـر اهـل العـدل و العقـل      نخسـت  . جدید نیز به کار رفتـه اسـت  
، اهل یک گـرایش  دوم .کردند گرفتند و به جاي تکیه بر عقل، بیشتر بر نقل تکیه می می

بنـدي  در تقابل بـا اصـولیان طبقـه   فقهی، به ویژه در میان شیعیان امامیه که  خاص با صبغۀ
  .رسد این کاربردها تا پیدایش مکتب استرآبادي ادامه داشته استنظر میبه . شدندمی

 
  اخیر هجري چهار سدةدر » اخباري«وضعیت کاربردهاي اصطالح  .3

اخیـر   در چنـد سـدة   که کاربرد اصطالح اخبـاري،  در نگاه نخست چنین به نظر آید
 ةسـد در » اخبـاري «درسـت اسـت کـه اصـطالح     . هجري با مشکلی مواجـه نبـوده اسـت   

اما واقعیـت آن اسـت کـه هنگـامی      ،است به کار رفتههجري در معناي جدیدي  یازدهم
بـا نـوعی    ،اخباریـان داوري نمایـد  ة طرفانه دربـار قصد دارد بیکه یک پژوهشگر تاریخ 

  .گرددابهام و تشتّت آرا در مفهوم و مصداق این اصطالح مواجه می
  
  جدید پس از ظهور مکتب استرآباديدر معناي » اخباري«به کارگیري اصطالح . 3ـ1

محمـدامین   هـاي مـوال   کاربرد اصطالح اخباري به معناي کنونی آن، پس از فعالیـت 
، در قـرن یـازدهم   دانند گذار اخباریان می را مؤسس و پایه که وي )ه 1033د(استرآبادي

عشري هستند که به شـکل مسـتقل    گروهی از شیعیان اثنی ،اخباریان .شیوع یافتهجري 
اند و در واقع بیش از آنکـه   هاي اخیر هجري ظهور کرده در قالب یک مکتب در سدهو 
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از آنـان در   ،بـدین جهـت   .نـد ایک گرایش فقهـی  ،ـ اعتقادي باشندیک گرایش کالمی
  .شود تقابل با اصولیان یاد می

ها از علّت ظهور اخباریان احتماالت متعددي ذکر شده است که برخی از آن ةدربار
  : ر استاین قرا

میـرزا   ،اسـتاد خـود   یۀمکتب اخبـاري را بنـا بـه توصـ     ،محمدامین استرآبادي موال. 1
  )309ص ،1387 سبحانی،.(گذاري کرد، رجالی بزرگ پایه)ق1028 د(محمداسترآبادي

صــفویه بــراي جلــوگیري از قــدرت گــرفتن علمــاي شــیعه و ممانعــت از   لۀسلســ. 2
تقویـت کـرد و بـه تقابـل میـان      گري را جنـبش اخبـاری   ها بـراي حکومـت،  مزاحمت آن

  )311ص همان،.(ها دامن زدها و اخبارياصولی
ــري  . 3 ــم هج ــرن ده ــود و        ،در ق ــه ب ــتر در فق ــتار آزادي بیش ــه خواس ــی ک   گرایش

کامل ایـن گـرایش در   ۀ نمون ،در نهایت .تقویت شد ،تافتهاي قبلی را برنمیچارچوب
  )57، ص1368 مدرسی طباطبایی،.(گري جلوه کرداخباریجنبش 

در  ،گري توسط مهاجرانی که از امپراطوري عثمانی به ایران آمدنـد ۀ اخباریاندیش. 3
  )312ص ،1387 سبحانی،.(ایران نفوذ کرد

ة علـل ظهـور   بیشـتر احتمـاالتی کـه دربـار     ،برخـی پژوهشـگران معاصـر    ۀبـه گفتـ  . 4
ان را بایـد  گیري اخباریل نقد است و علت اصلی ظهور و شکلقاب اخباریان مطرح شده،

گرایی در میان برخی از اصـحاب ایشـان   و جریان نقل )ع(در واقعیات تاریخی عصر ائمه
           )314ص همان،.(جستجو کرد

فـی الـرد علـی مـن قـال       المدنیـۀ الفوائـد  محمدامین استرآبادي با تألیف کتـاب   موال
گونه که خود در  وي همان .صول عرضه کردمکتب جدیدي را در ا ،باالجتهاد و التقلید

تضـاد بسـیاري از قواعـد اصـولی شـیعیان و       ةکند پس از مشاهد کتابش عنوان می ۀمقدم
» تنقیح«صرف  ،اهل سنت با اخبار متواتر، مدت مدیدي از عمر خویش را در شهر مدینه

خواهنـد تـا اصـول فقـه بـه ایشـان        اي از وي مـی  کند تا اینکه عده احادیث می» تحقیق«و 
 .کند زد و وي کتاب مزبور را در اصول فقهی، برگرفته از کتاب و سنّت، تألیف میبیامو

  )27ص ،1381استرآبادي،(
استرآبادي در کتاب خویش ادعا نکرده است که مکتب جدیدي به عنـوان اخبـاري   

خاصـی بـراي اسـتنباط     ها مـدعی اسـت قـدماي امامیـه از شـیوة     بلکه تن ،بنیان نهاده است
لذا براي نشان دادن  .اصولیان متأخر متفاوت است ةاند که با شیو کرده احکام استفاده می

کنـد   مـی  )136و  111، 104، 97، 92، 91ص ان،هم(این تمایز، از قدما تعبیر به اخباریین
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آنان براي استنباط مبتنی بر اخبار بوده است و تنهـا خـود را بـه     تا مشخص شود که شیوة
  )104ص همان،(.کند عنوان پیرو روش قدما معرفی می

یک کتاب اصـولی اسـت کـه     ه،هاي استرآبادي، کتاب الفوائد المدنی بر اساس گفته
در آن شیوة استنباط قدماي امامیه از روایات تبیین شده اسـت و او خـود را پیـرو اصـول     

اجتهـاد و   ۀداند و معتقد است که اصول متأخرین امامیه به ویژه در مسئل قدماي امامیه می
  )100ص همان،.(برگرفته از عامه است ،تقلید

نیــز او را ) ه 1186 د(مسـلکان و پیـروان اسـترآبادي نظیــر شـیخ یوسـف بحرانـی      هـم 
اخباریـان   ،دانند و بـر ایـن باورنـد کـه قـدماي شـیعه       اخباریان در قرون اخیر می» مجدد«

 اخباریــان در کتـب خــود از شــیخ صــدوق  )167ص ،1ج تــا، بـی  بحرانــی،.(دانــنخسـتین 
/ 40، ص1384 همـو، / 67ص ،1379 حـر عـاملی،  (»االخبـاریین  عمدة« تعبیر بـه  )ه381د(

/ 170و 169ص ،1ج تـا،  بـی  بحرانـی، (»رئیس االخباریین« یا )111ص ،1381استرآبادي،
 بحرانـی، (»ساطین االخباریینا« اند و شیوخ مکتب قم را کرده )40ص ،1384 حر عاملی،

 ،9ج تـا،  بـی  بحرانـی، (»االخبـاریین  القدماء«تعبیر همچنین . اند دانسته )266، ص1ج تا، بی
  .خورد در کتب ایشان فراوان به چشم می) 153ص ،1349 فیض کاشانی،/ 393ص

اي که باعث شده استرآبادي و پیروان او به اخباري شهرت رسد تنها زمینهبه نظر می
  .همین نکات مزبور باشد ،پیدا کنند

  
  در مقام مفهوم» خباريا«نامشخص بودن مرزهاي اصطالح . 3ـ2

به معناي مصطلح کنونی، پس از استرآبادي رواج یافت و بـه او نسـبت داده    اخباري
رسد این اصطالح عالوه بر مقام مصداق در مقام مفهوم نیز بـا انـدکی    اما به نظر می ،شد

رو اسـت و مرزهـاي آن از زمـان اسـترآبادي تـاکنون بـه طـور کامـل روشـن          هابهام روب
  . نگردیده است

اساس نفی حجیت ظواهر کتـاب، نفـی حجیـت     گري برۀ اخباریشود اندیشگفته می
حکم عقل، نفی حجیت اجماع، پذیرش قطعـی الصـدور بـودن روایـات کتـب اربعـه و       

اما پوشیده نیسـت کـه پـرداختن    ) 307، ص1387 سبحانی،(االحتیاط بنا شده است اصالۀ
مستقل از یک سو و تفـاوت   هاي اخباریان و اصولیان در تألیفات مستقل و غیربه تفاوت

ها طرف و گاه تا برشماري ده که گاه تا مرز یکی دانستن دوـ ها از سوي دیگرتبییناین 
ان اخباري و حاکی از وجود نوعی ابهام در مرز می ـاختالف میان آن دو پیش رفته است

  . اصولی است
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 ةهجـري تـا دور   ة یـازدهم از سـد  اصولیو  اخباريمرز میان  ةها دربارنگاشته ۀسلسل
  .کنون استظهور اخباریان تا حاکی از استمرار این ابهام از زمان ،اخیر

 ةدربـار  ،از نخسـتین کسـانی اسـت کـه در قـرن یـازدهم       )ه 1104 د(شیخ حر عاملی
کـه   الفوائد الطوسـیه کرده است، وي در کتاب  ن تحقیقاصولیاهاي اخباریان و اختالف

 )217ص ،10ج تـا،  بی هرانی،بزرگ ت آقا(هجري نگاشته است 1090آن را پیش از سال 
میـزان   ،کتاب با تأکید بر اینکه نزاع میان اصولیان و اخباریـان لفظـی نیسـت    92 ةدر فاید

در  )446ص ق،1403 ملی،حـر عـا  .(مـورد برشـمرده اسـت    23طرف را تا  اختالفات دو
بــه موضــوع  لســان الخــواصنیــز در کتــاب ) ه1096 د(رضــی قزوینــی مــال ،همــان قــرن

 )162، ص1367 قیصري،.(طرف پرداخته است اختالفات دو

شــاگرد  )ه1112 د(اهللا جزائــري تهجــري ســید نعمـ دوازدهـم  پـس از وي در قــرن  
 را به بیـان اختالفـات میـان دو    ةالحیامنبع آخرین بخش از کتاب  ،مشهور عالمه مجلسی

 )40، ص1401جزایري،.(طرف اختصاص داده است

 ،الممارسـین  منیـۀ در کتاب ) ه 1135 د(در همان قرن شیخ عبداهللا سماهیجی بحرانی
 ،23ج تـا،  بی هرانی،تآقا بزرگ .(مورد رسانده است چهلمیان دو طرف را به  اختالفات

 )211ص

تالش کرده است نشـان دهـد کـه     حدائق مۀدر مقد )ه 1186 د(شیخ یوسف بحرانی
ــلی کــه ســبب ایجــاد دو مکتــب متمــایز شــود  تفــاوت ،اصــولی و اخبــاري هــاي محص، 

الفـرق بـین   بـا تـألیف کتـاب     ،لکن از سـوي دیگـر   )168ص ،1ج تا، بی بحرانی،(ندارند
 هرانـی، تآقـا بـزرگ   .(وجود ایـن اختالفـات را پذیرفتـه اسـت     ،االخباریین المجتهدین و

   )177، ص16ج تا، بی
الحـق المبـین فـی    در کتـاب   )ه 1227 د(شیخ جعفر کاشف الغطاء ،در قرن سیزدهم
تالش کرده است با تبیـین مرزهـاي ایـن     جهال االخباریین تخطئۀ وتصویب المجتهدین 

همـان اخبـاري    ،ایشان را به یکدیگر نزدیک کنـد و نشـان دهـد کـه مجتهـد      ،دو مکتب
  )37ص ،7همان، ج.(همان مجتهد است ،است و اخباري

را  بـالحق  الصـیحۀ  ،در رد کتـاب شـیخ جعفـر    )ه 1232 د(لکن میرزا محمد اخبـاري 
اي اسـت و تنهـا اخباریـان اهـل      طـرف ریشـه   هـاي دو  نوشته است تا ثابت کند اخـتالف 

  ) 263، ص8ج ،همان.(ندانجات
 وسوسـۀ حـرز الحـواس عـن     ،میرزا محمد اخباري همچنـین در کتـاب دیگـر خـود    

وي در کتـاب   )393، ص6ج ،همـان .(مـورد رسـانده اسـت    39هـا را بـه    تفاوت ،الخنّاس
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 قیصـري، (.مورد نیز ذکر کـرده اسـت   59ها را تا  تفاوت ،الطهر الفاصلدیگر خود به نام 
 )162ص ،1367

 سـبیکۀ  تـر میـرزا محمـد اخبـاري در کتـاب     فرزنـد کوچـک   )ه 1273 د(میرزا علـی 
طـرف   بـه بیـان اختالفـات دو    ،اللجین فی الفـرق بـین الفـریقین االصـولیین واالخبـاریین     

  )127، ص12ج تا، بی هرانی،تآقا بزرگ .(پرداخته است
در کتـاب   )ه 1274 د(در همین دوره مـولی عبدالصـاحب بـن محمـد جعفـر دوانـی      

میان مشـرب اصـولی و اخبـاري     ۀتالش کرده است که نشان دهد رابط ،الفوائد ۀمجموع
 )96ص ،20ج ،همان.(تباین است

موارد اختالفـی   ،فاروق الحقدر کتاب ) ه 1280زنده در(سید محمد دزفولی حائري
 )95، ص16ج ،همان.(مورد رسانده است 86را به 

الفروق الخمسه بـین االصـولی و    ۀرسال) ه 1285 زنده در(میرزا محمد صاحب هندي
 .را در همین قرن نگاشته است )186ص ،16همان، ج(االخباري

بـا   )ه 1286زنـده در (میرزا محمد بـن علـی بـن میـرزا محمـد اخبـاري       ،در همین ایام
سـعی کـرده اسـت بـه همگرایـی و      ، اصالح ذات البین لرفع نزاع الخصمین ۀتألیف رسال

  )83ص ،11ج ،همان.(نزدیک جلوه دادن مبادي دو طرف کمک کند
 ،23ج ،همــان(میـزان الســداد در کتــاب  )ه 13قـرن  د(شـیخ محمــد طبسـی خراســانی  

فی الفـرق بـین االصـولی و     مقالۀدر  )ه 13 قرن د(و سید محمود خفري حسین )312ص
 .اندطرف پرداخته به تبیین اختالفات دو) 403، ص21ج ،همان(االخباري

در کتـاب   )ه 131د(لطـف اهللا الریجـانی نجفـی    مـوال  ،هجري نیـز  چهاردهمدر قرن 
 و ســید مهــدي بــن ســید علــی غریفــی بحرانــی  )349، ص16ج ،همــان(العلمیــهالفوائــد 

ن مرزهـاي اصـولی و   بـه تبیـی   )133، ص5ج ،همـان (البحرین جمانۀدر کتاب  )ه1343د(
 .انداخباري پرداخته

  
  تشتّت و ابهام در مقام تطبیق اصطالح اخباري. 3ـ3

رو بوده بهدر مقام مفهوم با نوعی تشتت و ابهام رو ح اخباريبا توجه به اینکه اصطال
این مشکل به مقام تطبیق مصادیق نیز سـرایت کـرده و نمـود ایـن چنـدگانگی در       ،است

  . بیشتر رخ نموده است ،مصداق
  
  ابراز تردید در مقام تطبیق . 1ـ3ـ3
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اخبـاري بـودن یـک فـرد، بـا       ةشود که در کتب تراجم و رجال دربار بسیار دیده می
شود و اخباري بودن یا گـرایش بـه سـمت اخبـاري بـه او نسـبت داده        اطمینان حکم نمی

  .اخباري در مقام تطبیق است اصطالح اي بر ابهاماین قرینه وشود  می
کـان رأیـه   «: گویـد  مال رضی قزوینـی مـی   ةدربار) ه12قرن د(شیخ عبدالنبی قزوینی 

 )157ص ،1364 قزوینی،(».لی االخباریهامائالً 

) ه1183د(شیخ اباصالح المهدي الفتونی ةدربار) ه 1354 د(همچنین سید حسن صدر
 )393ص ،1363صدر، (».بل هو الی االخباریه أقرب«: گوید می

عی مـد  ،انوار البـدرین  در کتاب )ه 1340د(شود که شیخ علی بحرانی حتی دیده می
ایـن در حـالی    ،شیخ یوسف بحرانی تنها به اخباریان گرایش داشته اسـت که شده است 

 تـا،  بـی  بحرانـی، .(خود را به اخباریان منتسب کرده است صراحتاً ،است که شیخ یوسف
 حـدائق  شیخ یوسف در دوازدهمـین مقدمـۀ  طور که ذکر شد البته همان )545ص ،23ج

امـا در آنجـا    ،سعی کرده است به نوعی میـان اخباریـان و مجتهـدان صـلح برقـرار کنـد      
کنـد کـه    مبانی اخباریان عـدول کـرده اسـت و تنهـا تأکیـد مـی      عی نشده است که از مد

  )167، ص1ج تا، بی بحرانی،.(مجادله در این باب به دلیل مفاسدش باید ترك شود
به خوبی نمایانگر وابستگی مؤلف آن بـه مکتـب اخبـاري     حدائقکتاب  ،به هر حال

بـیش از   ،کتـب م ها براي نزدیـک جلـوه دادن دو  گونه تالشرسد اینو به نظر می است
 .  اندیشی بوده استهاي علمی مبتنی بر مصلحتانگیزه

  
  اشتباه در مقام تطبیق. 2ـ3ـ3

هاي اخیـر همـواره    در سده اخباريدهد اصطالح  نی که نشان میییکی از بهترین قرا
، تفاوت جایگـاه واقعـی مصـادیق اخباریـان بـا      رو بوده با نوعی ابهام در مقام تطبیق روبه

  .   است ارائه شده در الگوي مشهورِ جایگاه آنان
بر اساس الگوي متداولی که در بررسی ادوار فقه شیعه وجود دارد، اخباریـان بـه دو   

، افـرادي  مثال رايب) 317، ص1387 سبحانی،.(شوند تقسیم می» تندرو«و » رو میانه«گروه 
 ،1260کهنـوي کشـمیري،  (هجـري  1070تقی مجلسـی درگذشـته بـه سـال     چون محمـد 

 شــوندبنـدي مـی  رو طبقـه و سـید نعمـت اهللا جزائـري در گـروه اخباریــان میانـه      )283ص
مثـل اسـترآبادي بـه عنـوان      یشخصـیت  ،و از سوي دیگـر  )112ص ،3ج ،1303 مدرس،(

  .شوداخباري تندرو شناخته می
شود که الگوي مزبور عالوه بر اینکه در مقام تطبیق  پس از بررسی دقیق مشخص می

از مبناي علمی دقیـق و مشخصـی بـراي     اشتباه شده است، اساساً برخی از مصادیق دچار
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 علمـی و غیـر   هـاي غیـر  عالوه بر اینکـه برخـی انگیـزه    ؛بندي برخوردار نیستاین تقسیم
  .  گونه خطاها دامن زده استاي نیز به اینحرفه

 : شوددو نمونه از این اشتباهات ذکر میاکنون 

و در  رو بـوده  ، یـک اخبـاري میانـه   عـاملی شـود کـه شـیخ حـر     گفته میـ اول ۀنمون
امـا شـواهد    )618ص ،1367 خوانسـاري، .(متصـلّب و تنـدرو نبـوده اسـت     ،مسلک خود

عیار و پایبند به اصول  یک اخباري تمام ،دهد شیخ حرّ آشکاري وجود دارد که نشان می
  .مسلک خود بوده است

عـالوه   عاملی بوده،یب العهد به شیخ حر مسلکان و قر شیخ یوسف بحرانی که از هم
از او بـه  ) 422ص ،13ج تـا،  بـی  بحرانی،(تصریح کرده است اوبر اینکه به اخباري بودن 

 ة مـوال تعبیـري کـه آن را دربـار    ؛)55ص ،12ج ،همـان (کند تعبیر می» متصلّب اخباریان«
  )160ص ،1367 قیصري،.(محمدامین استرآبادي به کار برده است

شود کـه داللتـی جـز اخبـاري     نیز مواردي دیده می در آثار شیخ حرّ ،از سوي دیگر
پـردازد و در   ي مـی یـد بـه ذکـر فوا   ،وسائل الشـیعه وي در انتهاي کتاب  .بودن وي ندارد

پاسـخ   ،اخباریـان وارد شـود   ۀهـایی کـه ممکـن اسـت بـه طریقـ       دهـم بـه اعتـراض    ةفاید
  )267ص ،30، ج1371عاملی، حر.(گوید می

پس از اینکـه در رد   ،فی الرد علی الصوفیه شریۀعاالثنی ۀ همچنین شیخ حر در رسال
بر اساس اعتقـاد  «: دهد به یک اشکال پاسخ می ،کند یک حدیث به وجوهی تمسک می

پـس چگونـه آن را    ،دلیل بر صـحت آن اسـت  ، الکافیوجود این حدیث در  ،اخباریان
الصـدور  ال را با پذیرش مبناي مزبور یعنی قطعی سؤسپس پاسخ این » کنید؟ تضعیف می

  )142ص ،تا بی ،همو.(کند بودن احادیث کافی ارائه می
در  ،بالبرهان علی الرجعه ۀالهجعاالیقاظ من در کتاب  وسائل الشیعههمچنین صاحب 

  باب سوم کتاب پیش از آنکه شروع بـه بیـان و تفسـیر آیـات مربـوط بـه رجعـت کنـد،         
بر آن استوار شده است که در  ،قدماي امامیه و تمامی اخباریان ةبدان که شیو« :گویدمی

و سـایر امـور شـرعی تکیـه و عمـل کـردن بـه چیـز دیگـري جـز احادیـث             قـرآن تفسیر 
سـپس بـه تفسـیر آیـات وارد شـده در رجعـت بـا ایـن مبنـا          » .مز نیسـت جـای  )ع(معصومین

  )91ص ،1379 ،همو.(پردازد می
 اخبـاري یـک   )ه 1110د(شـود کـه عالمـه محمـدباقر مجلسـی     گفته می ـدومنمونۀ 

 ،1375 طـارمی، (روو یا دست کـم یـک اخبـاري میانـه    ) 316ص ،1372 جناتی،(مسلک
، تردیدي دربارة اندعصران مجلسی از وي داشتهبوده است، اما تعابیري که هم )200ص
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اخیر نیز گواه این مطلـب   ۀهاي محققانو برخی پژوهش گذارداصولی بودن او باقی نمی
  )312ـ 261ص ،2ج ،1379 ملکی میانجی، :ك.ر.(است

از عالمـه  ، الـرواة جـامع  یعنی  ،در کتاب رجالی خود )ه 1101د(شیخ محمد اردبیلی
محمـد بـن    سـید  )78ص ،تـا بی اردبیلی،.(بردنام می »خاتم المجتهدین«مجلسی با عنوان 

هایی کـه از اسـتادش مجلسـی    ها و پاسخینی الهیجانی نیز در مجموعه پرسشاحمد حس
ستادش تعبیـر بـه   از ا ،به پایان برده ه1103و کار تألیف آن را در سال  آوري کردهجمع

  )5ق، ص1411الهیجانی،.(کندمی» خاتم المجتهدین«
 هرانـی، تآقـا بـزرگ   (االرث ،در کتاب خود )ق 12قرن د(العابدین انصاري زین المو

 از استاد خود عالمـۀ ) 379ص ،13همان، ج(الشرایع فرائض شرحیا ) 444، ص1ج تا، بی
کـه ایـن   الزم اسـت ذکـر شـود    . کـرده اسـت   خاتم المجتهـدین ، مکرراً تعبیر به مجلسی

سال پس از فوت مجلسی تألیف شـده   چهاردهیعنی حدود  ،قمري 1124کتاب در سال 
محمد جعفـر بـن محمـد طـاهر خراسـانی نیـز  از عالمـه مجلسـی تعبیـر بـه خـاتم            . است

  )549ص ق،1412 خراسانی کرباسی،.(المجتهدین کرده است
 ،9ج تــا، بــی بحرانــی،(شـیخ یوســف بحرانــی در حــالی کــه از امثـال فــیض کاشــانی  

از مجلسـی بـه    ،کند با عنوان اخباري یاد می) 55ص ،12ج، همان(و حرّ عاملی )391ص
و اگـر مجلسـی    )14، ص1ج ،همـان (کنـد رو تعبیر مـی یک مجتهد و اصولی میانهعنوان 

او بـه عنـوان یـک اخبـاري      در نام بـردن از شیخ یوسف بحرانی  ،یک اخباري بود واقعاً
  . دکردرنگ نمی

خود اگر مجلسی  .عاستکه گواه بر این مددارد در آثار مجلسی نیز مواردي وجود 
جلـدي   110بـه یقـین در سراسـر کتـاب      ،دانسـت مـی دار مکتب اخباریان یبند و وام را پا

کـرد و بـه نـوعی     بـه آنـان اشـاره مـی     ــ مانند سـایر اخباریـان   ـآن ۀخود به ویژه در مقدم
 بحـار االنـوار  حال آنکه چنـین مطلبـی در    ،نمودتضاد فکري خود را با اصولیان ابراز می

  .شود و دیگر آثار مجلسی دیده نمی
دشوار مربـوط بـه     پس از اینکه یکی از روایات بحاراالنوارعالمه مجلسی در کتاب 

پـردازد، یکـی از وجـوه را بـه      معناي آن مـی  به بیان وجوهی در ،کند عالم ذر را نقل می
 ،1360مجلسـی، (»خبـاریون لیـه اال و منها مـا ذهـب ا  « :گوید دهد و می اخباریان نسبت می

این کـالم، خـود    ةدهد که گویند اي نشان می چنین بیانی بدون هیچ قرینه )260ص ،5ج
اخباریـان یـا    ،شایسـته بـود بـه شـکلی     ،داند، اگر مجلسی اخباري بود را از اخباریان نمی

کنـد کـه    حتی در پایان گرچه وجهی را مطرح مـی  .داد ها را به خود نسبت میگفتار آن
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پرهیـزد و آن را بـه عنـوان     از انتساب آن به اخباریان مـی  ،به وجه اخباریان شباهت دارد
  .کندیک وجه مستقل از جانب خود مطرح می

حـدیث و  » تنویـع ربـاعی  «ن نپـذیرفت  ،همچنین یکی از اصول مسلم و قطعی اخباریان
شـیخ یوسـف بحرانـی    .اسـت » ضـعیف «و » صحیح«مین به عنوان عمل به اصطالح متقد ،

و بـر آن   ن امـر اختصـاص داده  را بـه ایـ   الحدائق الناضـره  ،م خوددوم کتاب معظّ مقدمۀ
 مـرآة ، حال آنکه عالمه مجلسی در کتاب )14ص ،1ج تا، بی بحرانی،(تأکید کرده است

  .بندي احادیث بر اساس تنویع رباعی متأخرین پرداخته است سیمبه تق، العقول
رو  بر خالف الگوي مشهور که حـرّ عـاملی و مجلسـی را از اخباریـان میانـه      ،بنابراین

  .یک مجتهد اصولی است ،عیار و مجلسییک اخباري تمام ،داند، حر عاملی می
ابهـام داشـتن ایـن     ناگزیر بـه  ،در بحث از روند سیر تحول مفهومی اصطالح اخباري

 ۀنیـاز بـه نگـارش مقالـ     ،زدایـی بررسی راه این ابهام. مفهوم در قرون متأخّر اشاره کردیم
  .   شودزدایی مطرح میاین ابهام ةاما نکاتی دربار ،جداگانه و تفصیلی دارد

اخباري در قرون متأخر ة معنا و مصداق اصطالح با توجه به اینکه مشخّص شد دربار
هـاي شناسـایی   تـرین راه رسـد دقیـق  به نظر مـی  ،نوعی تشتّت و ابهام وجود دارد ،هجري

  :ت از این قرار استی، به ترتیب اولویک اخباري
. سـت هاآن مشـرب و گـرایش   ةاستناد به گزارش شخصی افراد دربار ،بهترین راه .1

و او  ةدیگـر تردیـدي دربـار    ،اگر کسی در آثارش به اخبـاري بـودن خـود اذعـان کـرد     
  .مانداش باقی نمیمشرب فقهی

توانـد  مـی  مسـلکان خـود  هـم  ةاستناد به گزارش اخباریـان دربـار   ،بعدي ۀدر درج .2
تواننـد  سلک خود هستند و مـی چراکه آنان بیش از هر کسی آگاه به م ؛بسیار مفید باشد

 ة او گـزارش معرّف سایر اخباریان باشند به ویژه اگر از معاصران کسی باشند کـه دربـار  
  . دهندمی

 ؛شـود سوم توصیه می ۀها در درجاخباري ةاستفاده از گزارش غیر اخباریان دربار .3
هـا در  هـاي دوطرفـه و برخـی رقابـت    تقابـل  ،هـا چراکه امکان دارد در این نوع گـزارش 

  .ها تأثیر گذاردصحت گزارش
ــعیف   .4 ــوان ض ــه عن ــه و ب ــرین مرحل ــی در آخ ــه م ــرین قرین ــادات و  ت ــوان از اعتق   ت

؛ اخباري بودن او استفاده کـرد  ةاصولی یک فرد براي قضاوت دربار ـهاي فقهیگرایش
  .     هاي زیادي در این زمینه وجود داردها و ابهامکه مشخّص شد اختالفچرا
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  گیري نتیجه
 ۀبه عنوان وصفی بـراي یـک فـرد از قـرن سـوم هجـري در جامعـ        ،اخبارياصطالح 

پـرداز  نـویس و قصـه  ة ششـم در معنـاي تـاریخ   این اصطالح تا سـد  .مسلمانان رواج یافت
» اصحاب حدیث«یا » اهل الحدیث«کاربرد داشته است و قرابتی با اصطالحاتی همچون 

اصـطالح اخبـاري بـراي نخسـتین بـار بـه عنـوان نـوعی          ،ششم ةپس از سد .نداشته است
انـدکی در   ۀد و با فاصـل گرایی کاربرد پیدا کرگرایی و عدلگرایی در برابر عقلحدیث

به یک گرایش فقهی در میان امامیه در تقابل بـا   ،عالوه بر کاربردهاي پیشین ،همان قرن
ایـن اصـطالح بـر مکتـب وي      ،سرانجام با ظهور مکتـب اسـترآبادي  . اصولیان اطالق شد

، کاربرد اصطالح اخباري بـراي مکتـب اسـترآبادي   یازدهم،  ةپس از سد .شد نامگذاري
رسـد  ر مـی رو بـوده اسـت و بـه نظـ    بـه ق رونوعی ابهام در مقام مفهوم و مصدا همواره با

  یـا   ة خـود اسـتناد بـه گـزارش اخبـاري دربـار      ،کارآمدترین راه بـراي زدودن ایـن ابهـام   
  .   باشدوي می ةسلکانش دربارهم
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  .1381 ،نشر اسالمی ۀمؤسس: قم؛ الفوائد المدنیه ؛استرآبادي، محمد امین بن محمد شریف .11
  .تا بی ،نشر اسالمی ۀمؤسس: قم ؛الحدائق الناضره ؛بحرانی، یوسف بن احمد .12
انتشـارات  : تهـران  ؛المعارف بزرگ اسالمی دائرة، »اصحاب حدیث«مقالۀ  پاکتچی، احمد، .13

 .1379 ،المعارف بزرگ اسالمی دائرة

  .تا بی ،بهمن ۀچاپخان :جا ؛ به کوشش محدث ارموي، بیالغارات ؛ثقفی، ابراهیم بن محمد .14
 مؤسسـۀ : بیـروت ؛ قول المجتهـد مـن األمـوات    حجیۀو  الحیاةمنبع  ؛اهللاتسید نعم جزائرى، .15
  .ق1401 ،علمی للمطبوعاتاال
  .1372 ،انتشارات کیهان: ؛ تهرانادوار اجتهاد ؛محمدابراهیمجنّاتی،  .16
  .1376 ،االعلمی ۀمؤسس: بیروت ؛مشارق انوار الیقین ؛حافظ برسی، رجب بن محمد .17
؛ بـه کوشـش بشـار عـواد معـروف،      تهـذیب الکمـال   ؛حافظ مزي، یوسف بـن عبـدالرحمن   .18

  .1363 ،الرساله ۀمؤسس: بیروت
، دار الکتـب العلمیـه  : قـم  ؛فی الرد علی الصـوفیه  ۀعشریاالثنی ؛ حسنحر عاملی، محمد بن  .19
   .تا بی
  .1379 ،دلیل ما: تهران ؛االیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه ــــــــــــــــــــــ ؛ .20
دارالکتـب  : تهـران  ؛ به کوشش سید محمد هـادي گرامـی،  تواتر القرآنــــــــــــــــــــــ ؛  .21

  .ش1384 ه،االسالمی
 .1403 ه،العلمی المطبعۀ: قم ؛هالفوائد الطوسی ــــــــــــــــــــــ ؛ .22
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  .تا بی، آل البیت ۀمؤسس: قم؛ وسائل الشیعهــــــــــــــــــــــ ؛  .23
؛ بـه  اکلیـل المـنهج فـی تحقیـق المطلـب      ؛خراسانی کرباسی، محمد جعفر بن محمد طـاهر  .24

 .1382 ،و النشر ۀللطباعدار الحدیث : کوشش جعفر حسینی اشکوري، قم

چـاپ شـده ضـمن    (مسـائل ایـادي سـبا    ؛خراسانی کرباسی، محمد جعفر بـن محمـد طـاهر    .25
 .ق1412، اهللا مرعشی تکتابخانه آی: قم؛ )رساله فارسی 25مجموعه 

: عبـدالقادر عطـا، بیـروت   ؛ به کوشش مصطفی تاریخ بغداد؛ خطیب بغدادي، احمد بن علی .26
  .ق1417 ه،دار الکتب العلمی

؛ با تصحیح محمدعلی روضاتی، چـاپ سـنگی در   روضات الجنات؛ خوانساري، محمدباقر .27
 .ق1367 ،جااج سید سعید طباطبایی نائینی، بییک مجلد به کوشش ح

  .ق1407 ،دارالکتاب العربی: بیروت؛ تاریخ االسالم؛ محمد بن احمد ذهبی، .28
دانشـگاه امـام   : حسـن جاللـی، تهـران    ۀترجمـ  ؛تاریخ فقـه و فقهـاي امامیـه    ؛جعفر سبحانی، .29

 .1387 ،)ع(صادق

 .ق1410 ،اسماعیلیان ۀسسؤم: قم؛ الشافی ؛سید مرتضی، علی بن حسین .30

 ،العلمیـه  ۀالمکتب: ؛ به کوشش احمد محمد شاکر، بیروتالرساله ؛شافعی، محمد بن ادریس .31
  .تا بی
 .ق1403 ،دار الفکر: بیروت؛ کتاب األمـــــــــــــــــــــ ؛  .32

  .1374 ،دارالکتب العلمیه: بیروت ؛مقدمۀ ابن الصالح ؛شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن .33
  .تا بی ،دار المعرفه: بیروت ؛الملل و النحل ؛شهرستانی، محمد بن عبدالکریم .34
  .1377، الداوري ۀمکتب: قم ؛الجمل ؛شیخ مفید، محمد بن محمد .35
  .1363، مرعشی نجفی ۀکتابخان: قم ؛تکمله امل اآلمل ؛صدر، حسن .36
  .1375، طرح نو: ؛ تهرانعالمه مجلسی ؛طارمی، حسن .37
 .ق1405 ،الدار مکتبۀ: مدینه؛ الثقات معرفۀ ؛عجلی، احمد بن عبداهللا .38

  .1374 ،دار الجیل: بیروت ؛المواقف ؛عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد .39
 ۀمؤسسـ : ؛ به کوشش شیخ جواد قیـومی، قـم  االقوال خالصۀ؛ عالمه حلی، حسن بن یوسف .40

  .تا بی، نشر اسالمی
  .1369 ،هاي آستان قدس رضوي مرکز پژوهش: مشهد ؛منتهی المطلب ــــــــــــــــــــ ؛ .41
  .1369 ،الرساله ۀمؤسس: بیروت ؛المحصول ؛فخر رازي، محمد بن عمر .42
سـازمان   :جـا  ؛ به کوشش محدث ارموي، بیاالصول االصیله؛ فیض کاشانی، محمد محسن .43

  .1349 چاپ دانشگاه،
 ۀللطباعدارالفکر : بیروت ؛الشفا بتعریف حقوق المصطفی ؛قاضی عیاض، عیاض بن موسی .44

  .1366، و النشر
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 ،نـا بـی : ؛ به کوشش محدث ارموي، تهـران نقض؛ قزوینی رازي، عبدالجلیل بن ابی الحسین .45
1358.  

  .1364 ،مرعشی نجفی ۀکتابخان: قم ؛تتمیم امل اآلمل ؛تقیقزوینی، عبدالنبی بن محمد .46
 ةدائـر انتشـارات  : تهـران  المعارف بزرگ اسـالمی،   ةدائر ،»اخباریان«؛ مقالۀ احسان قیصري، .47

  .1367، المعارف بزرگ
  .1260 ،جعفري ۀچاپخان :جا ؛ بینجوم السماء ؛کهنوي کشمیري، محمد مهدي .48
دارالکتاب : ؛ به کوشش سید مهدي رجایی، قمنظم اللئالی؛ سید محمد بن احمد الهیجانی، .49

  .ق1411 ،االسالمی
  .1360الوفاء،  ۀمؤسس: بیروت؛ بحار االنوار ؛مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی .50
  .1303 نا، بی: تبریز؛ االدب ریحانۀ ؛مدرس، محمد علی .51
: ؛ به کوشش محمد آصف فکـرت، مشـهد  اي بر فقه شیعه مقدمه ؛مدرسی طباطبایی، حسین .52

  .1368 ،هاي اسالمی بنیاد پژوهش
  .تا بی ،دار المعرفه: بیروت ؛مختصر المزنی ؛المزنی، اسماعیل بن یحیی .53
 ۀچاپ شده در مجموعه یادنامـ  ۀمقال(عالمه مجلسی اخباري یا اصولی؛ ملکی میانجی، علی .54

  .1379 ،انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی: ، تهران)عالمه مجلسی
 .ق1422 ،دارالحدیث: قم؛ الرواشح السماویه؛ محمدباقر بن محمد میرداماد، .55

  .1373 ،نشر اسالمی ۀمؤسس: قم ؛رجال النجاشی ؛نجاشی، احمد بن علی .56
   .تا بی، دار الفکر: بیروت ؛موعالمج ؛نووي، یحیی بن شرف .57

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


