فرآیند تحول مكتب اخباري و اصولي
با تأکید بر واکنش شیخ بهایی

جهانبخش ثواقب

*

چكیده
مکتبه ا فقهااا ول ا اگر و وخب ا گر وز س ا ه د وز پ ا ا وز لاای ،
همزم ن ب پ و ا مک تب فقها وهلسنّت (س دوم هجر ) پ ا مم دا  ،وما د دو ۀ
لی ب ک شا محمّ وم ن وسترمب د د گساتر وخبا گر و دقا د ا گ ه
فقه ول اگرو ش ع  ،ب مرحلۀ مهمتر وز ت خ ح ا فقا شا ع گا م ده ددا
چن نک ت پ ا وز لی  ،ب شتر ب م ض عه فقها و مب حث علما ماپردوختن  ،وم
وز من پس و ژگاه س سا و لنیا د ز فتن و هر ک د گر و تحار م و تکی ار
ماکرد و ب وو تهمت مازد .وز حلق هر ک وز مده  ،ع م ن برجسات و پا با عرلا
گذوشتن ک ماک ش د بر پ دال ل ق ب و وز م ون ب رون و لحت مکتب خا ا
و وثب کنن  .به ءو ن محمّ بنحس ن بنعب و صم معروف ب شا خ بها ا (- 953
 1030ق) ،وز ع م ن برجست  ،مؤثر و جا م والطروف دو ۀ لای با د کا د مسا لل
د نا ،علما و فرهنگا و ن دو بس تأث ر گذو د .ش خ به ا وز د فقهاا با کا وم
ک وز و ن دو (ول ا و وخب ) ماگرو ؟ ک ه ش خ د و ن م د چ ب د وسات؟
م ش خ د جرگ ول ن وخب ن ج ماگرفات؟ و ان مق ا با و کارد با
م جرو ول اگر ا وخب گر د دو ۀ لی  ،ج گ ش خ به ا و د و ان م ا ن
بر سا و مکتب فقها وو و مشک کرد وست.
کلیدواژگان
لی  ،وخب

گر  ،ول اگر  ،ش خ به ا ،مکتب فقها.

* دانشيار دانشگاه لرستان ،گروه تاریخ ،خرمآباد ،ایران.

jahan_savagheb@yahoo.com
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
صفحات 79 - 35

دو مکتب فقهی که اکنون با عنوانهـای اصـولی و اخاـاری شـناخته میشـون ،،نـ د
ان،یشهورزان گذشته و پژوهشگران ج،ی ،،نامهای دیگـری داشـتهان ،و بـا عنوانهـای
دیگری ني از آنها یاد میشود:
«اصحابرأی» (شهرستانی« ،)283 - 5 /1 ،اهل رأی و قيـا » (ابنخلـ،ون- 8 /2 ،
« ،)907مجته،ان» (خوانساری« ،)322 /6 ،فقها» (مفي« ،)19 ،،متکلمان انتقادی» (کوربن،
 ،)498 - 9و اصولی (رازی12 ،10 ،2 ،و ،)...نامهای دیگر اصـوليان اسـ

و «اصـحاب

ح،یث» (شهرستانی« ،)283 - 5 /1 ،ظاهریه» و «حشویه» (خوانساری« ،)3 - 5 /4 ،اهل
نقل و اصـحاب اآلثـار» (مفيـ« ،)23 ،،علمـای قشـری» (بـراون ،)266 ،و «بنيادگرایـان»
(کوربن ،)498 - 499 ،نامهای دیگر اخااریان .همچنـين اصـالال «اخاـاری» بارهـا در
النقض به کار رفته اس

(رازی12 ،10 ،2 ،و.)...

اخااریان به پيروی از اخاار و احادیث باور دارن ،و روشهای اجتهادی و اصول فقـه
را نمیپسن،ن ،،اما فقيهان اصـولی ،پيـرو اجتهادنـ .،اخااریـان بيشـتر اخاـار و روایـات
اهلبي

(ع) را مأخذ اساسی باورها و احکام دینـی میداننـ ،و دیگـر مـ،ار و منـاب

ب،ین شرط ن دشان حجي

دارد که احادیث ائمه آنهـا را تأیيـ ،کننـ ،،امـا اصـولیها و

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

پيروان مکتب اجتهاد ،کتاب ،سنّ  ،اجمـاع و عقـل را منـاب و مراجـ احکـام شـرعی
میدانن ،و میگوین :،تنها اخاار نمیتوان ،همۀ نيازهـا را در هـر عصـر و زمـانی ،پاسـخ
گوین( ،ص،ر حاج سي ،جـوادی و دیگـران7 /2 ،؛ موسـویبجنوردی160 /7 ،؛ جنـاتی،
.)309 - 317
ادوارفقه

ادوار فقه را به دو دورۀ مهم تقسيم کردهان .1 :،تشری یا ص،ور احکام؛  .2تفریـ یـا
استخراج و استنااط احکام.
 23سال زن،گی پيامار اسالم (ص) دورۀ تشری بوده اس  .مسلمانان در این دوره در

36

هر مسئلۀ دینی ،ن د خود رسول خ،ا (ص) میرفتن ،و پيامار چنانچه در آن زمينه آیهای
از قرآن رسي،ه بود ،آن را برای مردم میخوان ،و پرسش آنان را پاسـخ میگفـ

و اگـر
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مقدمه

میکرد (شـهابی44 - 65 /1 ،؛ دوانـی21 / 3 ،؛ جنـاتی218 ،؛ گرجـی .)17 - 24 ،دورۀ
تفری یا استخراج احکام ،خود سه مرحلـه دارد .1 :عصـر صـحابه .2 ،دورۀ تـابیين.3 ،
عصر شکلگيری مکتبهای فقهی اهلسن
دورۀ صحابه با درگذش

(شهابی.)392 /1 ،

پيامار اکرم (ص) آغاز میشود و به س،ۀ اول هجری پایـان

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

مییاب .،مسلمانان در این روزگار ،احکام فقهی و آموزههای دینی خود را از شـماری از
اصحاب برجستۀ آن حضرت مانن ،امام علی(ع) ،عمر بنالخالـاب ،میـاب بنجاـل ،ابـی
بنکیب ،زی ،بنثاب  ،عا،اهلل بنمسیود ،ابوموسی اشیری ،عا،اهلل بنعاا

فرامیگرفتن،

(همان478 - 479 ،؛ جناتی126 ،؛ گرجی.)55 - 61 ،
پس از دوران صحابه ،هف

نفر از تـابیين شـهير ،پيشـوایی مسـلمانان را بـه عهـ،ه

گرفتن :،عروه بنزبير بنعوام؛ قاسـم بنمحمّـ ،بنابـیبکـر؛ عايـ،اهلل بنعاـ،اهلل بنعتاـه
بنمسیود؛ سیي ،بنمسيب؛ سليمان بنیسار؛ ابـوبکر بنعاـ،الرحمن مخ ومـی؛ خارجـه
بنزی ،بنثاب

انصاری .این هف

فقيه در م،ینه ساکن بودن ،و تابیان فقيهی افـ ون بـر

37

37

اینان ،در برخی از دیگر شهرها و سـرزمينهای اسـالمی همچـون مکـه ،یمـن ،شـام و
ج یره ،مصر ،کوفه و بصره ،فتوا میدادن .،اهلسنّ

پيش از ابوحنيفه از این هفـ

نفـر

بنادریس شافیی (م  204ق) و احم ،بنحنال (م  241ق) به مقام مرجیيـ

اهلسـنّ

رسي،ن( ،دوانی ،ص38؛ شهابی 412 /3 ،به بی،؛ گرجی61 - 73 ،؛ جنـاتی 129 ،و 165
 .)159 -مکتبهای فقهی اهلسنّ

در روشها و استنااطهای فقهی خود بـه دو گـروه

تقسيم ش،ن:،
 .1ح،یثگرا که در برداش ها و استنااطهای فقهی خود بيشـتر بـه ظـاهر احادیـث
و اخاار توجه میکردن ،و احکامشان بر پایـه متـون قـرآن و حـ،یث اسـتوار بـود .ایـن
روش فقهی از حجاز (م،ینه) برخاس

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

پيــروی میکردنــ ،و بیــ،ها ابوحنيفــه (م  150ق) ،مالــب بنانــس (م  179ق) ،محمّــ،

و فقهایی مانن ،مالب بنانس ،محمّ ،بنادریـس

شافیی ،سفيان ثوری ،احم ،بنحنال ،داود بنعلی بنمحمّ ،اصفهانی ب،ین شـيوه فقهـی
پایبن ،بودن.،
 .2عقــلگــرا کــه در اســتنااط احکــام شــرعی بــه رأی و قيــا

توجــه میکردنــ.،

37
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آیهای از قرآن نرسي،ه بود ،با سنّ

خویش (گفتار ،کـردار و تقریـرش) مسـئلۀ را حـل

برخاس

(شهرسـتانی)283 - 285 /1 ،؛ الفـاخوری و الجـر107 - 108 ،؛ ابنخلـ،ون،

.)907 - 910
مکتب عراق در سرزمينی شکل گرف

که مـردم آن از پيشـينه تمـ،نی و شهرنشـينی

کهنی برخوردار بودن ،و روابط ب رگمالکانه و شهرهای ثروتمنـ ،و زنـ،گی شـهری و
فرهنگی پيش از فتوحات عربان در آن سرزمينها دی،ه میش .،بنابراین ،احکـام شـرعيه
اوليه نياز این جوام متمّ،ن را پاسخ نمیداد و آنها ناچار بودنـ ،بـرای پاسـخگـویی بـه
نيازهای فقهی مسلمانان ،به راههای دیگری ج قرآن و سنّ

ماننـ ،قيـا

و رأی روی

بياورن ،،اما مسائل مالر در م،ینه ،بسيار کم بود؛ زیرا مسائل و مشکالت فقهـی تـابیی
از تم،ن اسـ

و م،ینـه بسـيار سـاده و از پيچيـ،گیهای تمـ،نی دور بـود .از ایـنرو،

احکامی مستناَط از مـتن حـ،یث بـرای آن محـيط سـاده و محـ،ود خودبسـا مینمـود
(الفاخوری و الجر107 ،؛ پالروشفسکی143 ،؛ فضایی.)83 ،
ازاینرو ،شيوۀ فقهی ابوحنيفه در ح ّ،افراط عقلورزی و است،اللگری اس

و کمتـر

به احادیث میپردازد (مالهری .)56 ،این مکتب با سه ویژگی مهـم از دیگـر بينشهـای
فقهی ج،ا میشود .1 :مهم شمردن رأی؛  .2به کارگيری قيا ؛  .3استحسان (الفاخوری
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

و الجر .)108 ،فقه حنفی ،قيا

را رکنی از منـاب احکـام و گونـهای از آزادان،یشـی در

مسائل دینی به شمار میآورد و از اینرو ،از دیگر مـذاهب فقهـی انالااقپـذیرتر اسـ .
حنفیها میکوشي،ن ،چارچوب شریی
چنانکه از رأی ،قيا

را بـا نيازهـای زنـ،گی عملـی سـازگار کننـ،؛

و استحسان بسی بهـره میبردنـ ،و اسـتفادۀ گسـترده از حقـوق

عادی محلی که پيش از مسلمان ش،ن نومسلمانان رواج داش

و عرف و عادت خوان،ه

میش ،،ن د آنان جای بود .حنفیها همچنين اجرای قانون مقامات غير روحانی را مُجـاز
میشمردن .،ب،ین ساب فقه یا حقوق حنفی از دی ،مقامات غير روحانی از دیگر مذاهب
نرمشپذیرتر بود .صحرانشينان این فقه را بسيار میپسن،ی،ن،؛ زیرا پذیرش آن ،با عادات
ق،یمشان ناسازگار ناود؛ چنانکه ترکان تازهمسلمان ني حقوق و فقه حنفی را پذیرفتنـ،

38

(پالروشفسکی.)146 ،
مالب بنانس که مکتب فقهی مالکی به نام اوس  ،اف ون بر اصولی که دیگر فقيهـان
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برجستهترین عضو این جرگه ،ابوحنيفـه اسـ  .ایـن مکتـب فقهـی از سـرزمين عـراق

اهلسنّ

 .1عمل مردم م،ینه؛ « .2استصال »؛ یینی در نظر آوردن مصـلح
حکم (الفاخوری و الجر .)108 ،مالب نخستين کسی اس
نوش

و بر پایه احادیث به استنااط احکام فقهی پرداخ

عـام ،هنگـام وعـ

کـه در علـم حـ،یث کتـاب
(م،ر

تاری ی.)69 /1 ،

محمّ ،بنادریس شافیی ( 150ق) با نق ،دی،گاههای اهل رأی و اهل ح،یث ،مکتاـی
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

ج،ی ،در فقه پيش نهاد که ميانۀ فقه حنفی و مالکی به شمار میرفـ

و آميـ های از آن

دو بود ،اما به فقه مالکی ن دیـبتر مینمـود (پالروشفسـکی .)147 ،وی نخسـتين بـار

دربارۀ علم تشری ان،یشي ،و اثری به نام الرساله فی

اوی

الفقیه

سامان داد و در آن از اصول و ماادی و تفسير و تالايق قانون و روشهای قانونگـذاری
و بسياری از مسائل در اینباره سخن گف  .او این علم را در برابر فروع فقهی یا قـانون
عمومی« ،اصول الفقه» نامي .،فروع بر پایـه از ایـن اصـول اسـتوارن( ،شـری350 /3 ،،؛
مالهری.)19 /3 ،
مذهب فقهی حنالی ،نخس

به ظاهر قرآن؛ سـسس بـه سـنّ

پيـامار پایبنـ ،اسـ .

39

39

فتواهای اصحاب پيامار (ص) ،منا دیگر احکام فقهی ن د ابنحنال به شـمار میرونـ،؛
زیرا وی میتق ،بود که اصحاب پيامار(ص) ،قـرآن و سـنّ

را بسـی بهتـر از نسـلهای

اینکه قيا

را رد نمیکرد ،آن را اب اری فقهی نمیدانس  ،بلکه ایـن ان،یشـه را بیـ،ها

ابنتيميه و ابنقيم جوزی بر مکتب حنالی اف ودن( ،یار شـارر .)1245 - 6/9 ،ابنتيميـه
درباره حق اجتهاد خودش دعوی داش

و در برابر خاتمي

مذاهب فقهی ایستاد (اقاال

الهوری .)174 ،او در برنامه اصـالحی خـود در جامیـه اسـالمی ،بـه سـيرۀ مسـلمانان
پرهي گار پيشين (سلَ ،صالح) توجه میکرد و شـیارش «بازگشـ
سن

بـه سـوی قـرآن و

رسول» بود (شری.)290 /2 ،،
فقهای اهلسنّ

احکام فقهی را از چهـار مناـ (قـرآن ،سـن

صحابه و قيا ) به دس

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

پسين شناخته و فهمي،ه و بر پایهاش رفتار میکردهان .،او رأی را نمیپذیرف

و بـهرغم

پيـامار (ص) ،اجمـاع

میآوردن .،اهل تسنن ني بهرغم اختالفشـان در تیریـ ،ایـن

مناب و شيوه استفاده از شماری از آنها ،ب،ین مناب پایبن،ن( ،مالهـری17 /3 ،؛ جنـاتی،
 .)125برخی از این پيشوایان اف ون بر مناب چهارگانـه ،بـرای تفریـ و اسـتنااط حکـم

39
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برای استنااط احکام شرعی از آنها بهره میبردن ،،به دو اصل دیگر پایبن ،بود:

و عمل مردم م،ینه و رأی (ر : .مالهری78 ،؛ گرجی.)75 - 95 ،
روایی یا اجتهادی بودن فقه شیعه

فقه شيیه ،بنابر دی،گاه خاورشناسان و علمای اخااری ،در آغاز اخااری بود؛ زیـرا بـا
حضور امامان شيیه تا  260هجری و دستر
فقاه

داشتن شـيیيان بـه آنـان ،زمينـهای بـرای

و اجتهاد آزاد فراهم نيام ،،بلکه فقه این دوره بر پایـه سـماع و نقـل حـ،یث از

امامان استوار بود .درونمایه نخستين کتابهای فقه شـيیه ماننـ ،می

یحضریر

الفقیه ،ایـن نظـر را تأیيـ ،میکننـ( ،م،رسـیرااراایی30 - 31 ،؛ مالهـری19 ،؛
جناتی .)94 - 96 ،شيیيان تا س،ههای پنجم و ششم هجری قمـری ،بـا واژه و ان،یشـۀ
اجتهاد مخالف
کار میرف

میکردن .،این واژۀ تا س،ۀ پنجم در مینای قيا

و اجتهـاد بـه رأی بـه

و ن د شيیيان ناپسن ،بود .آنـان بـاب «اجتهـاد» را بـهانگي ه رد کـردنش در

کتابهای خود میگنجان،ن،؛ چنانکه شيخ روسی در ع،ه ایو
اجتهاد در مینای «قيا

و اجتهاد» مصاللح ن د اهلسـنّ

کرد ،امـا بیـ،ها

بـه کـار نمیرفـ  ،بلکـه بـه

مینای لغویاش؛ یینی «کوشش و تالش» و اجتهاد پذیرفته ن د شيیيان بـود .از ایـنرو،
علمای شيیه آن را پذیرفتن( ،مالهری.)10 - 8 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

بنابراین ،فقه شيیه در آغاز ویژگی ح،یثی و روایی داش

و بی،ها به اجتهاد گرایيـ،،

اما برخی از محققان دی،گاه دیگری در اینباره مالر کرده و گفتهان :،ان،یشۀ اجتهـاد از
همان آغاز ن د شيیيان مالر شـ ،و امامـان شـيیه پيـروان خـود را بـه تفکـر و تیقـل
فرامیخوان،ن ،و ب،ین شيوه زمينه ان،یشۀ اجتهادی را ميان آنان فراهم میآوردن .،اف ون
بر این ،ائمه خود را به بيان اصول و قواعـ ،کلـی احکـام موظـ ،میدانسـتن ،و تفریـ
احکام ج ئی را به پيروانشان وانهادن( ،ر : .مالهری19 ،؛ م،رسـیرااراایی30 - 31 ،؛
جناتی89-90 ،؛ عميری)39-41 ،؛ چنانکه از امام رعا (ع) نقل کردهانـ« :،علينـا القـا
االصول و عليکم التفری ؛ بيان اصول (احکام) بر ما و تفری بر شماسـ » (عـاملی/18 ،

40

41؛ امين )387 /1 ،یا از امام صادق(ع) آوردهان« :،انما علينا ان نلقـی الـيکم االصـول و
عليکم ان تتفرعوا؛ ما تنها به درافکن،ن قواع ،و کليـات مـوظفيم و تالايـق آن قواعـ ،و
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شرعی از مناب ویژه دیگری استفاده میکنن .،مانن ،استحسان ،مصالح مرسله ،استصـال ،

همچنين شماری از آرای اجتهادی از برخی از صحابۀ ائمه همچون فضـل بنشـابان
نيشابوری (م  ،)260یونس بنعا،الرحمن ،زراره بناعين کوفی در مآخذ فقهی نقل ش،ه
(ر : .نجاشــی 1 ،و 2؛ عــاملی290-291 /1 ،؛ خـــویی19 ،14 ،13 ،7 ،و 20؛

اســ

کاش،الغالا  .)1 - 4 ،ابنن،یم ني در فن پنجم از مقالۀ ششم کتاب خود دربارۀ فقهـا و
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

مح،ثان شيیه سخن گفته و از کسانی مانن ،محمّ ،بنخال ،برقی قمی ،از اصـحاب امـام
رعا (ع) و نویسن،ۀ المضاس  ،حسن و حسـين اهـوازی از یـاران امـام رعـا (ع)،
زراره بناعين از اصحاب امام باقر (ع) ،ابان بنتغلـب ،یـونس بنعاـ،الرحمن و احمـ،
بنمحمّ ،ب نالی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) ،با نام فقها و محّ،ثان شيیه یـاد کـرده
(ابنن،یم.)275 - 278 ،

اس

دورههای اخباریگری

اخااریگری در دوران پر فراز و نشيب خود ،از سه مرحله گذشته اس :

سن

41

41

دورۀ اول ،دورۀ ح،یثگرایی اس  .این دوره از فقها و علمای مکتب حـ،یثگرایی
قم ،بسيار تأثير پذیرفته اس  .این مکتب فقهی ،س،ۀ چهارم هجری به اوج رشـ ،خـود
رسي ،و کسانی همچون محمّ ،بنییقوب کلينی (م  368ق) ،علی بنبابویه قمی (م 328
فقيهان ح،یثگرا در این دوره بودن ،که کهنترین آثار فقهی ـ حـ،یثی شـيیه از آنـان
اس

(موسویبجنوردی .)160 /7 ،این گـرایش دناالـه سـنّ گرایی دورۀ حضـور بـود.

بيشتر پيروان این مکتب ،اجتهاد را نمیپسن،ی ،و حتـی همچـون پيـروان مکتـب «اهـل
ح،یث» از اهلسن  ،با است،اللهای عقلی ـ کالمی بـرای تقویـ

دیـ،گاههای مـذهب

خویش مخال ،بودن( ،م،رسیرااراایی.)37 ،
این مکتب در دوران غيا

صغرا ( 260 - 329ق) آرامآرام بر مراک علمی و فکـری

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

ق) ،ابنقولویه (م  368یا  369ق) و محمّ ،بنبابویه قمـی (م  381ق) ،از برجسـتهتری

شيیه چيره ش ،و تفکر اجتهادی و است،اللی را مغلوب کرد؛ چنانکه فقهای اهل استنااط
مانن ،ابنعقيل عمانی و ابنجني ،اسکافی ،کمشمارتر از فقيهان ح،یثگرا بودنـ( ،صـ،ر
حاج سي ،جوادی .)160 /7 ،بيشتر فقيهان شيیۀ این دوره تا اواخر س،ۀ چهـارم هجـری

41
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کليات درباره فروع ،بر شماس » (قمی22 /1 ،؛ عاملی ،همان.)40 ،

مرتضی به حاشيه رف  .تنی چن ،از آنان ،پراکن،ه تا دورههای بی ،مان،ن ،،اما در محـيط
علمی و فرهنگی شيیه چنـ،ان تـأثير نگذاردنـ( ،م،رسـیرااراایی39 ،؛ گرجـی244 ،؛
جناتی .)335 ،شيخالالّائفه محم ،بنحسن روسی در المبس ط (1387ق ).از
برخی از علمای سابق نـام بـرده اسـ
مح،ودی

کـه ویژگیهـای اخاـاریگری داشـتهان .،ماننـ،

دی،گاه ،اعتقاد به خودبسایی اصول مسائل ،دوری کردن از تفری  ،نسـرداختن

به تالايق (تالايق عام بر مصادیق خارجی آن) ،اما عالمان دیگری را ني نام برده اس

که

از بيــنش گســترده و ان،یشــه اصــولی برخــوردار بــوده و بــه تفرییــات و تالايقــات
میپرداختهان. ،
الاته کاربرد صف

اخااری دربارۀ عالمان این دوره با کاربردش دربـاره عالمـان دورۀ

بی،ی متفاوت اس ؛ زیرا این عالمان ،محّ،ث بودهان ،نه اخااری و ایـن صـف

دربـاره

آنان تنها به دليل توجه آنان به نقل احادیث میصومان (ع) به کار میرود نه از این روی
که منکر حجي

عقل بودهان .،آنان همچنين اخااری به مینای عامش به شمار میرفتنـ،

نه به مینای اصالالحی و خاص (دارای مکتب و اصول میـين) آن .بنـابراین ،نسـرداختن
فقهای اماميه روزگار امامان و دوره غيا

صـغرا بـه کاوشهـای اجتهـادی ،از بارـل و

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

نامشروع بودن اجتهاد ن د آنان سرچشمه نمیگرفـ  ،بلکـه خـود را از اجتهـاد بینيـاز
میدانستن،؛ زیرا با حضور میصومان (ع) کاوشهای شخصی فقها به کار نمیآین( ،ر: .
جناتی.)335 ،
دورۀ دوم مکتب اخااریگری با ظهـور مـال محمّـ،امين اسـترآبادی (م  1033ق) در
دورۀ صفویه آغاز ش .،کاربرد و رواج صف

«اخااری» درباره گروهی خـاص ،از سـ،ۀ

یازدهم هجری قمری ،پس از استرآبادی پيشوای ایـن حرکـ  ،صـورت پـذیرف  .وی
نخس

در جرگه مجته،ان بود؛ چنانکه از صـاحب مدارک و صـاحب معیال

«اجازۀ اجتهاد» داش  ،اما بی ،در برابر مجته،ان برخاسـ  .گـویی او در ایـن زمينـه از
استادش محمّ ،استرآبادی تأثير پذیرفته اس
42

(خوانساری .)196 - 197 /1 ،اسـترآبادی

نخستين کسی بود که باب رین را بر مجته،ان گشود و شيیيان را به اخااری و مجتهـ،
تقسيم کرد (بحرانی .)117 ،شـای ،الف ائد المدنیه (ربيـ االول  1031ق)
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از این مکتب پيروی میکردن ،،اما این مکتب به کوشش شـيخ مفيـ ،و شـاگردش سـي،

 .)8اخااریگری ،از دهۀ چهارم س،ۀ یازدهم در نج ،و دیگر مراک علمی بـينالنهـرین
نفوب کرد و بيشتر فقهای آن سرزمين ،این ان،یشه را پذیرفتن .،این مسلب در ایـران نيـ
آرامآرام از ميانــه و نيمــۀ دوم ســ،ۀ یــازدهم پيروانــی یافــ

و بســياری از فقهــا در

شهرستانهای گوناگون ،ب،ان گرایي،ن ،و تنها حوزۀ علميـۀ اصـفهان ،ب رگتـرین مرکـ
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

علمی شيیه در آن روزگار ،تا ان،ازهای در برابر ان،یشۀ اخاـاریگری ایسـتاد کـه بيشـتر
فیاالنش اصولی بودن( ،م،رسیرااراایی .58 - 59 ،ني ر . .شهي،ی .)189 ،اخااریـان
در فترت فروپاشی سلسلۀ صفویه و تشکيل حکوم

قاجار ،بر بقاع متارکۀ عراق چيـره

ش،ن ،و ابر اخااریگری تا دو س،ه بر حوزههای علمی شيیه سایه افکن ،،اما سرانجام با
تالشهای آقا محمّ،باقر وحيـ ،بهاهـانی ( 1117 - 1208ق) از ميـان رفـ
اخااریان بر عتاات پایان یاف

و چيرگـی

(مشکور42 - 49 ،؛ مالهری85 - 86 ،؛ گرجی.)245 ،

زمينۀ گسترش این ان،یشه از یب س،ه پيشتر از این ،با سامان یافتن آثاری از ب رگان

شيیه مانن ،ایقتصاد ف

شرح ایرشاد (رسالهای از شهي ،ثـانی) نوشـته

43

43

عا،النای بنسی ،ج ایری ،مدارک نوشته سيّ ،محمّ ،عاملی ،منتق

الجمان

و تضرحر طاووس نوشته حسن بن زینال،ین عاملی صاحب معال  ،فـراهم
استقالل کشور و وح،ت ملی که با محا

علی (ع) و فرزن،ان او و اراعـ

محـا از

کالم میصوم تأمين میش ،و تأثيرپذیری مـال محمّـ،امين اسـترآبادی از اسـتادش ميـرزا
محمّ ،استرآبادی و محيط علمی مکه و م،ینه که در همان ایام اهلالح،یث و اشاعره بر
حوزههای علمی این شهرها چيره ش،ه بودن ،و ظواهر کتاب و سـنّ
مالب و ابنحنال اسا
دانسته ش،ه اس

و اصـول مـذهب

فقه و فتوایشان بود ،از عوامل رش ،اخاـاریگری در ایـن دوره

(ر : .م،رسی رااراایی57 - 58 ،؛ گرجی.)245 ،

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

ش .،پشتياانی شاهان صفوی از ان،یشۀ اخااری بر اثر نيازشان به ای،ئولوژی برای حفـ

برخی از عوامل فکری و اجتماعی مؤثر در پي،ایی اخااریگری چنينن:،
 .1برداش

نادرس

 .2پيشگامی اهلسنّ

اخااریها از اجتهاد؛
در اجتهاد؛

 .3رواج مااحث عقلی و فلسفی ميان اصحاب اماميه؛

43
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استرآبادی ،مهمترین و جام ترین کتاب اخااریها باش( ،ص،ر حـاج سـي ،جـوادی/2 ،

 .5گفتار عوامپسن ،اخااریها؛
 .6نفوب برخی از اصالالحات اهلسًنّ

در اصول شيیه (بـرای آگـاهی از شـرحی در

اینباره ،ر : .جناتی .)318 - 330 ،محمـ،تقی مجلسـی کـه خـود را اخاـاری میتـ،ل
(وُسالا ما بين افراط و تفریط) میدانسـ  ،بـا اشـاره بـه روایـات متـواتره در نکـوهش
دی،گاهها و میيارهـا و «اجتهـادات بارلـه» ،میگویـ :،شـيیيان در زمـان رسـول اهلل تـا
زمان غيا

کارا ،اخاار را از رسول خ،ا و ائمۀ ارهار میشني،ن ،و آنهـا را بـه شـهرهای

خود نقل میکردن ،و شيیيان بر پيـاه آنهـا عمـل میکردنـ ،،امـا بـر اثـر مشـکالتی کـه
برای شيیه پس از عصر غيا

پ،ی ،آم ،و با چيرگی شاهان جـائر و گسـترش مـذاهب

عامه ،هر یب از شيیيان ني بر پایه فهمش از قرآن و ح،یث ،رفتار میکرد تا اینکـه مـال
محم ،امين استرآبادی به رر بحث «رجوع به اخاار» پرداخ

(مجلسی.)45 - 48 /1 ،

او سسس در بحث از پيشينۀ اخااری و اصولی ،به برخی از عوامـل رویکـرد بـه اخاـار
اشاره میکن:،
هر عرری که به مذهب رسي،ه اس

از متابی

علمای عامه اس

شيیه ارباب نصوص بودهان ،و اخاار متواتره وارد ش،ه اس
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

نيس

بر آنکـه جـای

این قسم عل های عقلی را در مسائل راه دادن که پـارهای بـه قيـا

برمیگردد و پارهای به استحسان و امثال اینها از م خرفاتی اسـ
عامه بر اینهاس

کـه مـ،ار

(همان.)501 - 502 ،

موج سوم جناش اخااریگری را ميرزا محمّ ،اخااری در دورۀ قاجاریه پ،ی ،آورد که
اصوليان آن را دف کردن ،و از آن زمان رهاری دینی و سياسی جامیۀ شيیه را به دسـ
گرفتن .،فهرس

برجستهترین باورهای اخااریان چنين اس :

 .1پایبن،ی به کتاب و سنّ

(ادلۀ احکام شرعی)؛

 .2نفی عقل و اجتهاد در استنااط احکام؛
 .3نفی اجماع؛
44

و هميشه

 .4مخالف

با تقلي ،و نهاد مرجیي ؛

 .5اهتمام فراوان به اخاار و احادیث میصومان؛
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 .4پيروی از است،الل علمای اهلس ّن ؛

 .7انکار حجي

ظاهر قرآن؛

اصولیگری و مکاتب فقهی آن

اصولیگری دومين مکتب تأثيرگذار در فقه و ماانی حقوق اسـالمی ،در سـنجش بـا
اخااریگری از دو ویژگی برخوردار اس  .1 :دی،گاه عقلگرایانـه؛  .2کـاربرد گسـتردۀ
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

علم اصول فقه و نق ،سنّ
برجستهترین خصل
اقتاا

(مهمترین و گستردهترین منا فقه اسـالمی) .دانـش اصـول

این مکتب به شمار مـیرود؛ چنانکـه نـام آن از همـين خصـل

ش،ه و خود دورههایی را پش

سر گذاشته اس  .در آغاز دو شخصـي

فقهـی

اصولگرای دارای شيوۀ اجتهادی و پایبن ،به است،الل عقلـی توانسـتن ،بـهرغم مکتـب
ح،یثگرای قم (پایبن ،به اخاار و روایات) ،فقه شيیه را از ح،یث ج،ا (مستقل) کنن.،
این دو را «ق،یمين» خوان،هان :،ابن ابیعقيـل (ابومحمّـ ،حسـن بنعلـی بـن ابیعقيـل
الیمانی) فقيه متکلم نيمـۀ نخسـ

سـ،ۀ چهـارم هجـری قمـری و ابنالجنيـ( ،محمّـ،

45

45

بناحمــ ،بــن الجنيــ ،اســکافی) همروزگــار بــا ابــن ابیعقيــل و کمــی متــأخر از او.

المستمسک بضبل آ الرس

 ،از آثار ابن ابیعقيـل اسـ

کـه در زمـان

خود از آوازه فراوانی در فقه برخوردار ش .،شيوه ابن ابیعقيل ،بر پایۀ اجتهـاد و جمـ
حج

نمیدانس

(خوانسـاری8 - 11 /3 ،؛ تنکـابنی429 - 430 ،؛ م،رسـیرااراایی،

ص40 - 41؛ جناتی.)228-233 ،

فی

تهذحب الشییعه یکایاا الشیرحعه» و ایکمید
الفقه المضّ
مد از آثار ابنجني ،به شمار میرون .،او روش ابـن ابیعقيـل را
دناال کرد ،اما بر پایه مذهب فقهی او ،عمل به قيا

جای بود و از اینرو ،علمای شيیه

کتابهایش را رها کردن .،وی بهرغم اینکه از متکلمان شيیی و از پيروان تفکر است،اللی
در فقه شمرده میش ،،اخاار آحاد را میپذیرف

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

م،ار استنااط با یبدیگر استوار بـود .وی بـه خاـر واحـ ،،اعتنـای نمیکـرد و آن را

و بنابر آنها رفتار میکرد .شـيخ مفيـ ،و

شاگردانش دی،گاههای فقهی ابنالجني ،را رد کردن ،،اما بی،ها ابنادریس فقيه شيیه س،ۀ
ششم هجری و عالمۀ حلی (حسن بنیوس ،بنعلی بنمالهر) و شـهي ،ثـانی و ،...او را

45

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:11 +0430 on Sunday September 6th 2020

 .6تفسير قرآن با روایات (رویکرد روایی در تفسير قرآن)؛

شيیی و ج،ا کردن آن در قالب دانشی متفاوت با ح،یث ،نخستين بار بـه کوشـش ایـن
دو دانشمن ،سامان گرف

(تنکابنی430 - 431 ،؛ م،رسـیرااراایی40 - 43 ،؛ جنـاتی،

.)244-234
پس از اینان ،مکتب متکلمان پ،ی ،آم ،که بـه شـيوۀ اسـت،اللی پایبنـ ،و در حـذف
مکتب اهلح،یث مؤثر بود .متکلمانی همچون شيخ مفيـ( ،محمّـ ،بنمحمّـ ،بننیمـان

بنعا،السالم ،م  413ق) صـاحب ایرشاد و او

فقیه و علـی بنحسـين

بنموسی میروف به شری ،و ملقب به علماله،ی و سـيّ ،مرتضـی (م  436ق) شـاگرد

شيخ مفي ،و صاحب آثاری مانن ،مسائل منفردات در اصول فقه ،الشاف
در امام

و الذرحعه در اصول فقه ،سالر بنعا،الی ی دیلمی (م  448ق) صاحب

اب اب و فص

در فقه و تعرحب در اصول فقه ،قاعی عاـ،الی ی بنالاـراج

(م  481ق) و ابوالفتح محمّ ،بنعلی کراکجی (م  449ق) ،از پيروان این مکتب بودن.،
مذهب فقهی متکلمان همچـون دیـ،گاه فقهـی ابنعقيـل ،بـر قواعـ ،کلـی قرآنـی و
احادیث مسلم و شهير ،استوار و به اخاار آحـاد بیاعتنـاد بـود .پيـروان ایـن مکتـب در
استنااط حکم شرعی ،از این مناب بهره میبردن ،و بر پایه است،الل و تحليل عقلـی کـار
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

میکردنــ( ،ر : .بحرانــی 368 ،361 ،و 319 - 321؛ تنکــابنی 398 - 399 ،و - 410
409؛ خوانساری190 - 191 /3 ،؛ م،رسیرااراایی.)45 - 48 ،
سسس شيخ روسی (محمّ ،بنالحسن الالوسی میروف به شيخ الالایفـه ،م  460ق) از
شاگردان سيّ ،مرتضی با بهرهگيری از دی،گاههای کالمی و فقهی استادش و نوشـتههای
وی ،اف ون بر حف شيوۀ تیقلی و تحليلی فقه ،به اخاار آحاد توجه کرد و ررحی نو در
فقه شيیه دران،اخ  .مکتب فقهی شيخ الالایفه ،در بردارن،ۀ ویژگیهای برجسته مکتـب
فقهی متکلمان و اهلالح،یث بـود .او المبسی ط را در فقـه تفرییـی از راه یـافتن
صورتهای گوناگون مسئله و الخالف را در فقه تالايقـی ،از راه مقایسـه مکتبهـای
مختل ،فقهی با یبدیگر سـامان داد .او شـالوده ایـن کتابهـا را از کتابهـای فقهـی

46

اهلسنّ

وام کرد و ب،ین شيوه ،بخشی از میارف فقه سُنّی ،به فقه شيیی راه یافـ

کـه

به شکوفایی آن انجامي .،تهذحبایکااا و استبصار (در بردارن،ۀ ح،یث و
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ستودن ،و به آرای او بسيار توجه کردن .،باری ،کار ت،وین و ترتيب مستقل مجموعۀ فقه

کتابهای شيخ روسیان .،دو تن از فقهای ب رگ شيیه به نامهای ابوالقاسم نجـمالـ،ین

جیفر بنحسن میروف به عالمه حلی (م  676ق) نویسن،ه شیراح

ایسیالا و

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاگردش عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

حسن بنیوس ،بنمالهر حلی (م  726م) نویسن،ۀ تبصیر

المتعلمیی و

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

ق اعد ایکااا ،مکتـب فقهـی شـيخ الالایفـه را بـه دليـل برخـورداریاش از
ویژگیهــــــــــــــای زنــــــــــــــ،های از فقــــــــــــــه ُســــــــــــــنّی
و ناهمگونیاش با فقه شيیی ،به شکل ج،ی،ی م،ون کردن( ،ر : .خوانسـاری110 ،5 ،
 109؛ بحرانــی295 ،؛ تنکــابنی412 - 416 ،؛ م،رســیرااراایی49 - 53 ،؛ جنــاتی،.)288-249

مکتب محقّق کرکی و مقّ،

اردبيلی را از مکتبهای فقهی اصولگرای دورۀ صفویه

میتوان برشمرد .شيخ نورال،ین علی بنعا،الیالی کرکی از علمای زمان شـاه رهماسـب
صفوی که از جال عامل به ایران آم ،و نخستين بار بر منصب «شـيخ االسـالمی» ایـران

47

47

نشس  ،مجته ،و اصولی خالص بود .آم،ن کرکی به ایران و پي،ایی حوزۀ علمی شـيیی
در ق وین؛ سسس در اصفهان و پرورش شاگردانی برجسته در فقه موجب ش ،که ایـران
ویژگیاش ،بر فقه دورۀ پـيش از او برتـری داشـ  .1 :اسـت،اللهای قـوی در مااحـث
فقهی؛  .2رر برخی از مسائل سياسی .به عل

تغيير نظام حکومتی و به ق،رت رسي،ن

شيیه در ایران .مسائلی همچون ح،ود اختيارات فقيه ،نماز جمیه و خراج ،رخ نمود که

کرکی درباره آنها در کتابهای فقهیاش ماننـ ،جام

المقاوید ،تعلیی

ایرشاد و ف احد الشراح بحث کرد .بيشتر فقها و مجته،ان شـيیه پـس
از کرکی تا پایان دورۀ صفوی از روش فقهی او تأثير پذیرفتن( ،تنکابنی346 ،؛ بحرانـی،

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

نخستين بار پس از دورۀ ص،وقَين ،به مرک فقه شيیه ب،ل شود .فقه کرکـی بـر پایـه دو

346؛ مالهری73 - 74 ،؛ م،رسیرااراایی.)55 ،
سه نفر در مکتب مقّ،

اردبيلی (احم ،بنمحمّ ،اردبيلی میروف به محقّق و مقّ،

اردبيلی ،م  993ق) تأثيرگذار بودن:،
 .1خود او که مجته،ی ناب ،فقيه و متکلم و میاصر با شيخ بهایی بود و آثاری چـون

47
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از کتب اربیه شيیه) ،نهاحه در مجرد فقه و فتاوا ،عد در علـم اصـول ،از دیگـر

آحات اکااا القرآن پ،ی ،آورد؛
 .2حسن بنزینال،ین شهي ،ثانی میروف بـه صـاحب معیال (م  1011ق) کـه

دارای این آثار اس  :منتق

الجمان ف

الضسان در حـ،یث ،معال

الیدح

ایکادحث الصیضاح و
و میال

المجتهیدح ،

رسالهای در «ع،م جواز تقلي ،مي » ،رسالهای به نام «مشکوه القولالس،ی »،در اجتهـاد و
تقلي،؛
 .3محمّ ،بنعلی موسوی عاملی (م  1009ق) صـاحب مدارک ایکایاا و
هداحه الطالبی .

عا،اهلل بنحسين شوشتری (م  1021ق) نویسن،ه جام

الف ائد ،محمّ،باقر

بنمحمّ ،مؤمن سا واری میروف به محقق سا واری (م 1090 .ق) نویسـن،ه کفاحه
ایکااا در فقه و خیر
مقّ،

المعاد ،از دیگر پيروان این مکتب بودن .،مکتب

اردبيلی ،مسلب خاص و دشواری در ح،یث به نام «صحيح اعالیی» دارد .شـيخ

حسن عاملی و سيّ ،محمّ ،عاملی بيشتر احادیث شيیه را رد کردهان،؛ بهویژه شيخ حسن

عـاملی در منتق

الجمیان ( )1362بيشـتر احادیـث شـيیه را بیاعتاـار

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

میشمرَد؛ زیرا ن د وی ح،یثی صحيح اس

که یب عادل امامی به شـرط گـواهی دادن

صریح دو ثقۀ عادل به ثقه و عادل بودنش ،آن را نقل کرده باش .،بنابراین ،احادیث ایـن
کتاب تنها ح،یثهای صحيح و حسن اس

(بحرانی148 - 150 ،؛ خوانسـاری78 /3 ،

 77؛ تنکابنی 282 - 281 ،76 ،و 366- 367؛ م،رسیرااراایی56 - 57 ،؛ مالهری77 ، 74؛ «تفصيل ادوار فقه شيیه» در گرجی ،بخش سوم) .علم اصول در این دوره بر اثـرنهض

اخااریان رو به عی ،نهاد و رونق گذشـتهاش را از دسـ

داد ،امـا کتابهـای

مهمی در علم اصول پایان این دوره نوشته ش ،که در تکوین دوره بی( ،روزگـار رونـق
دوباره علم اصول با ظهور وحي ،بهاهانی) و فراهم ش،ن زمينه بـرای پيـ،ایی آن ،بسـيار
تأثير گذاردن( ،برای آگاهی از فهرستی از این کتابها ،ر : .ص،ر84 ،؛ گرجی.)336 ،

48

مکتب وحي ،بهاهانی (آقا محمّ،باقر فرزن ،محمّ ،اکمل اصفهانی) در دورۀ افشاریه و
زن،یه از دیگر مکتبهای فقهی ـ اصولی بود .بهاهانی با تالش فراوان ،سرزمين عراق را
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زبد

البیان ف

براهی

اکایاا القیرآن و تفسییر

بخشي ،و وظای ،و تکالي ،مجته ،را به شيوه روشنتری رر کرد .پس از او مشـرب
اصولی به مذهب رسمی ميان شيیيان ب،ل گش  .وی خود بـه اثاـات وظـای ،مجتهـ،
پرداخ

و بهویژه مجته ،را به امر به میروف و نهـی از منکـر موظـ ،دانسـ  .گـروه

بسياری از مجته،ان صاحبنفوب دورۀ فتحیلی شاه ،از آموزههـای وی تـأثير پذیرفتنـ.،
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

پيروزی اصولیها بر اخااریها بر اثر تالشهای وحي ،بهاهانی و شاگردانش که همـه از
مجته،ان بانفوب دورۀ قاجار بودن ،و دانشمن،ان دیگری که از محضـر شـاگردان وحيـ،
بهاهانی استفاده کردن،؛ همچون شيخ مرتضی انصاری (م  1281ق) ،در این دورۀ کامـل
ش .،آخرین تحول اساسی فقه شيیه ،به هم

شيخ انصاری پ،ی ،آم،؛ چنانکـه سـيمای

فقه شيیه را دگرگون کرد .شيخ با نوشتن رسائل علم اصول فقه را از دی ،گسـتره و
ری بينی ،پایه علم اصول فقه را بسيار استوار ساخ  .همچنين فقه را بـهویژه در ماحـث
میامالت بر همان شيوۀ اصولی تفری کرد و مجموعۀ فقهی وی به شکلی دقيـق درآمـ،
که ناسخ آثار پيشين مینمود .کتاب فقهی وی مااسیب اسـ  .مکتـب فقهـی شـيخ

49

49

انصاری هنوز بر حوزههای علمی شـيیه حکـمفرماسـ

(م،رسـیرااراایی61 - 62 ،؛

مالهری.)82 - 83 ،
 .1برخورد تن ،اخااریان و استفاده آنان از شگردهای غير اخالقـی و افرارـی دربـاره
مجته،ان ب رگ؛
 .2پي،ایی جُنگهای حـ،یثی بـ رگ در دورۀ رواج اخاـاریگری کـه زمينـۀ کـاوش
گستردهتر و ژرفتر را در مااحث فقهی و اجتهادی فراهم کرد؛
 .3تأسيس م،رسۀ اصولی وحي ،بهاهانی در کربال در کنار م،رسۀ اخااریان و برتـری
آن بر م،رسۀ اخااری؛

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

عوامل تاًثيرگذار در بازگش

دوبارۀ اجتهاد به صحنۀ فقاه

شيیی چنينن:،

 .4ن دیب بودن دو م،رسۀ اصولی؛ یینی حوزه علمـی اجتهـادی و اصـولی نجـ ،و
م،رسۀ وحي ،بهاهانی در کربال ،به یبدیگر؛
 .5کاملتر ش،ن ان،یشۀ فلسفی که گرایش به اصول را تقوی

کرد؛

 .6پيوستن شيخ یوس ،بحرانی صاحب کدائ به جرگـه اوصـوليان .او نخسـ

49
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از اخااریها پا کرد و به چيرگی آنـان پایـان داد و مـذهب شـيیه را دوبـاره زنـ،گی

بهاهانی انجامي( ،ر : .جناتی354-357 ،؛ گرجی.)335 ،
برخی از پژوهشگران ،رون ،دگرگونی علم اصول فقـه شـيیه اماميـه را در درازنـای
تاریخ ،به هف

دوره تقسيم کردهان:،

 .1دوره تاًسيس (از عصر ائمه تا هشام بنحکم)؛
 .2دوره ت،وین (از هشام بنحکم تا ابنجني ،اسکافی)؛
 .3دوره کمال و استقالل (از ابنجني ،تا ابنزهره)؛
 .4دوره رکود استنااط (از ابنزهره تا ابنادریس)؛
 .5دوره نهض

مجّ،د (از ابنادریس به بی)،؛

 .6دوره عی( ،دوره اخااریان)؛
 .7دوره ج،ی( ،از وحي ،بهاهانی به بی( )،ر : .گرجی313 - 344 ،؛ عميری 1 ،و 2
و.)...
الاته گرجی در تقسيمبن،ی خود ،دوره سوم را دوره اخـتالط (علـم اصـول بـا علـم
کالم) نامي،ه و گوی ،بـه اهـل سـنّ
هش

اختصـاص دارد (گرجـی .)320 ،از ایـنرو وی از

دوره یاد کرده اس .

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

اختالفهای اصولیان و اخباریان

نمونههای اختالف علمای اصولی و اخااری ،از موعوعهای بسيار مهم در رویارویی
این دو گروه با یبدیگر اس

که عالمان برجستهای دربـارهاش قلـم زدهانـ .،بـه گفتـه

برخی از اهل فن ،شمار این اختالفها به  43میرس ،که آنها را در هش

بنـ ،میتـوان

چکي،ه کرد (بحرانی .)253 - 256 ،بـر پایـه نوشـتههای اسـترآبادی و عالمـۀ وحيـ ،و
خوانساری ،مهمترین محورهای اختالفهایشان چنينن:،
 .1اجتهاد و تقلید

مجته،ان (اصوليان) اجتهاد را واجب عينی یا تخييری میدانن ،،اما اخااریان اجتهاد را
50

حرام میدانن ،و میتق،ن ،در مسائل بای ،روای

را از مقام میصوم گرف  .از سوی دیگر

اصوليان مردم را به مجته ،و مقلّ ،تقسـيم میکننـ ،،امـا اخااریـان همـۀ مـردم را مقلّـ،
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اخااری خالص بود ،اما بی ،به رریقۀ میت،له گرایي ،و این کار به تاًیيـ ،آیـ اهلل وحيـ،

وجوب پيروی از مجته،ان و وجوب پيروی از امام باور دارن ،،اما اخااریان بـه وجـوب
از مجته ،میتق ،نيستن .،اصوليان تقلي ،را از مجته ،متوفا تجـوی نمیکننـ ،،امـا

اراع

اخااریان آن را جای میشمرَن .،اصوليان فتـوا دادن و تصـرف را در «امـور حسـايه» ،در
چارچوب اجتهاد جای میدهن ،،اما اخااریـان ایـن موعـوعها را راویـان از میصـوم و
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

آگاهان از احکام آنان مرتاط میدانن.،
 .2دالیل احكام

از دی ،اصوليان ،کتاب ،سنّ  ،اجماع و عقل ،دالیل احکامن ،،اما اخااریان تنها کتـاب
و سن

را دليل حکم میدانن ،و اجماع و عقل را در این زمينه مهم نمیشـمرَن .،برخـی

از اخااریان (مروجّـان دورۀ دوم مکتـب اخاـاریگری در عصـر صـفویه همچـون مـال
محمّ،امين استرآبادی و میاصران وی) ،تنها سنّ

را دليل میدانن ،و میتق،نـ ،تفسـير و

فهم قرآن ني ج از رریق بيان ائمـۀ میصـوم (ع) کـه در قالـب روایـات آمـ،ه اسـ ،
امکانپذیر نيس  .از همين روی ،تنها مانای حکـم شـرعی ،همـان روایـات و احادیـث

51

51

خواه ،بود .اخااریان ،عقل را از ادّلۀ احکام شرع نمیشناسن ،و به مالزمۀ حکم شـرع و
عقل باور ن،ارن ،،اما اصوليان ،عقل را به یکی از ادّلـۀ احکـام میداننـ ،و بـ،ان مالزمـه
میدهن ،،اما اخااریان ظاهر کتاب را به شـرط رسـي،ن تفسـيری از میصـوم دربـاره آن
حج

میدانن.،

 .3حجیت ظن

ن د اصوليان عمل به ظن در حکم شرعی ،جائ اس  ،اما اخااریـان تنهـا علـم را در
اینباره خودبسا میدانن .،مقصود آنان از علم ،علم عادی اس ؛ یینی آنچـه در واقـ از

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

میتق،ن .،همچنين اصوليان ظاهر کتاب را حج

میدانن ،و آن را بر ظاهر خاـر تـرجيح

میصوم میرس ،و بنابر عادت خالاپذیر نيس .
 .4ضرورت علم اصول فقه

اصوليان فراگيری علوم گوناگونی را شرط رسي،ن مجته ،به مقام استنااط میدانن ،که
مهمترین آنها اصول الفقه اس  ،اما اخااریان استنااط احکام را به میرف

به اصالالحات

51
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میصوم میدانن ،و اجازه نمیدهن ،مردم از مجته ،تقليـ ،کننـ .،اصـوليان بـه هماننـ،ی

مشروط میدانن ،،اما به بهرهگيـری از اصـول گرفتـه شـ،ه اهلسـنّ

نمیدهن.،
 .5اصول عملیه

اصوليان و اخااریان دربارۀ شـماری از اصـول و قواعـ ،در حقـوق اسـالمی (اصـول
عمليه مانن ،برائ  ،استصحاب ،اشتغال و تخيير ،اباحه یا تحریم  /احتياط) ،با یـبدیگر
همسو نيستن.،
 .6تقسیمبندي حدیث

اصوليان احادیث را به «صحيح»« ،موثق»« ،حَسن» و «عیي »،تقسيم میکننـ ،،امـا از
دی ،اخااریان احادیث دو گونه دارن« :،صحيح» و «عیي .»،اصوليان همـه اخاـار کتـب
اربیه را صحيح نمیدانن ،،بنابراین ،یادگيری علم رجال را الزم میشمرَن ،،امـا اخااریـان
روایات کتب اربیه را صحيح میدانن،؛ یینی میتق،ن ،اخاار کتب اربیه« ،قالییالصـ،ور»
از میصوم و خ،شهناپذیرن ،و بنابراین ،به یادگيری علم رجال نيازی نيس

(خوانساری،

204 - 208 /1؛ بهاهانی3- 48 ،؛ استرآبادی 18 - 41 ،و بی،؛ بحرانـی 62 - 64 ،و 256
 254؛ مالهری23 - 49 ،؛ گرجی247 - 258 ،؛ جناتی359 - 362 ،؛ صف گل- 533 ،.)521
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

مکتب فقهی شیخ بهایی

محمّ ،عاملی ملقب به بها ال،ین میروف به شيخ بهایی و متخلّص به بهایی (- 1030
 953ق) ،از عالمان بـ رگ شـيیه سـ،ۀ دهـم و یـازدهم هجـری قمـری اسـ

کـه در

زمينههای گوناگون علمی ،سياسی و فرهنگی آوازه جهانی و در علوم عقلی و نقلی آثار
بسيار دارد« .نسب وی به حارث اَعور هم،انی از خواص حضرت اميرالمـؤمنين (ع) از
قايلۀ هم،ان از قاایل حمير از عرب یمـن» میرسـ( ،مـ،ر

تاریـ ی .)302 /3 ،او بـه

کشورهای گوناگون سفر کـرد و در محضـر اسـتادان گونـاگون در رشـتههای مختلـ،
نشس
52

و خود ني از آمادگی و بوقی سرشار برخوردار بـود .او بیگمـان ،از عالمـان و

فقهای اماميه بوده اس

و آثارش بهروشنی بر تشي او گواهی میدهن .،شيخ بهایی فقيـه

شيیه میت،لی بود که به شيوۀ ق،ما و گفتار و آثار عامه (اهلسنّ ) ني نظر داش  .بـرای
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اهلبي

رخصـ

نمونه ،بر کشاف زمخشری حاشيه نوش

ناتمام مان،نش ،از بهترین حواشی این تفسير شمرده میشود (نصرآبادی150 ،؛ قمـی2 ،
799 /؛ امين244 /9 ،؛ خوانساری.)59 /7 ،
اف ون بر این ،گاهی مااحثات کالمی ميان او و علمای دیگر مذاهب برگ ار میش ،که
بهایی در آنها از باورهای اماميه دفاع میکرد و در اشیار عربیاش اف ون بر اظهار ارادت
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

و اخالص کامل به ائمّۀ شيیه و اشتياق به زیارت قاور ایشـان ،گـاهی از مخالفـان آنـان
دوری میجس  .او همچنين به عرفان و سلو

عرفانی گرایش داش  .آثار عرفـانی او

مانن« ،مثنویها» و «تیايرات» وی در کشا

و درویشی و ساده زیستیاش ،بـر ایـن

گرایش دالل
ميان رریق

میکنن( ،ر : .منشی248 /1 ،؛ نصرآبادی .)150 ،تالش بهـایی در جمـ

(تصوف و عرفان) و شریی

(فقـه و احکـام عملـی اسـالم) ،از خـ،مات

ب رگ او دانسته ش،ه؛ چنانکه نصرآبادی او را «شيخ المحققين و قـ،وۀ اربـاب یقـين و
واسطۀ الیق ،گوهر عرفان و بحر مواج میرف
نفس و تصفيۀ بارن ع،یل ن،اش

و ایقان» خوان،ه اسـ

کـه در ت کيـۀ

و پيوسته از بادۀ شوق نشئهیاب و از شـاه ،حقيقـ

53

53

کامروا بود (همان).
شخصي

علمی بهایی از این دی ،شگفتیآور اس

و در شماری از آنها یگانه بود؛ چنانکه استاد حوزۀ میارف دینی و

علوم اسالمی به شمار میرف

و در این زمينه بـه نوآوریهـای بسـيار پرداخـ  .او در

سلسلۀ اجازات روایی ،از مح،ثان امامی برجستۀ س،ۀ یازدهم بـود و رُـرق بسـياری از
اجــازات محــ،ثان ســ،ههای اخيــر ،بــه او و از او بــه پــ،رش و شــهي ،ثــانی میرســ،
(خوانساری60 /7 ،؛ عاملی63 - 65 ،؛ آزاد کشميری 118 ،61 ،و 1600؛ مالزاده.)667 ،
شيخ بهایی بیگمان در فقه اسالمی مجته ،بود و از فقهای زبَردس
به شمار میرف

و جام االرراف

که شاگردان بسياری در مکتب فقهی او پروردن .،برپایی حـوزۀ علمـی

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

زمانش دس

داش

کـه در همـه دانشهـای رسـمی

مهم اصفهان ،به او منسوب اس  .وی را جام علوم ق،یم و ج،ی ،روزگارش میداننـ،؛
زیرا اف ون بر علوم دینی ،در ریاعی و میماری و مهن،سی ني کـاردان بـود .آثـار او در
زمينههای فقه و حـ،یث و ریاعـی و نجـوم و جغرافيـا و میمـاری و ادبيـات و ...کـه
شمارشان به یبص ،میرس ،،بـر گسـتره علمـی و مراتـب فضـل و دانـش او گـواهی

53
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و حاشيهاش بر تفسیر بيضـاوی بـهرغم

33 - 34؛ منشـی248 /1 ،؛ نصـرآبادی150 ،؛ مـالزاده667 - 671 ،؛ جهـاناخش-142 ،
 .)107به گفته کسی از نویسن،گان تراجم ،شيخ بهـایی آثـار ج،اگانـۀ بسـی سـودمن ،و
چکي،ه به عربی و پارسی بسيار فصيح و بليـ در فقـه و اصـول و تفسـير و حـ،یث و
رجال و درایه و ادبيات و ریاعيات و جار و هن،سه و اسالرالب و هيئ  ،بلکه در جفر
و رلسمات و ،...پ،ی ،آورد (م،ر

تاری ی94 /3 ،؛ برای آگاهی درباره این آثـار ،ر: .

تنکابنی233-247 ،؛ زنوزی .)156-198 /2 ،همه آثار شيخ موجَ و ب،ون حشو و زوائ،
اس

و دانشمن،ان پس از او درباره شماری از آنها شرو و حواشی فـراوان نوشـتهان.،

صاحب الغدحر ،کمابيش  77اثر شيخ بهایی را برشمرده (امينـی 261 /11 ،و )262
و نویسن،ۀ رحضانة ایدب 94 ،اثر از او یـاد کـرده اسـ

(مـ،ر

تاریـ ی/3 ،

 .)308 -313همچنين در شر احوال و آثار شيخ بهایی ،نـام  82کتـاب و رسـاله از او
دی،ه میشود (نفيسی .93-110 ،نيـ ر : .جـواهرالکالم169-181 ،؛ زادهـوش-426 ،
.)413

بر پایه زنجيرۀ نسب شيخ بهایی در سییر

و منیاب

تیارحخ

و

رجال  ،پ،ر و ج ،و پ،ر همسر و برادر و دیگر نياکان او ،از عالمان دیـن و فقيهـان
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

مذهب و پيشوایان شریی

و مراج مهم و رراز اول تقلي ،و «تمامی از اعاظم فُضـال و

افاعل نُاَال بودهان( »،قمی )243 /1 ،و کسانی از آنـان همچـون پـ،رش شـيخ ع الـ،ین
حسين بنعا،الصم ،و پ،ر همسرش شيخ زینال،ین علی منشـار در تکـوین فضـایل و
پرورش شخصي

علمی و مینوی وی بسيار تأثير گذاردهان .،پ،ر شـيخ بهـایی انسـانی

فاعل و عالمی جليلالق،ر و در علم اصول و کالم و فقه و ح،یث و شیر و صنی

لغ

(چيستان) بسيار توانا بود؛ چنانکه گسترۀ شهرتش در کتابهای سيره و جوام رجـالی
ثا

ش،ه اس

(افن،ی.)108 /2 ،

وی صاحب تیليقات کثيره و تصنيفات رائقه اس  .مانن ،کتاب دراحه و عقید

یب در رد بــر اهــل وســوا
الطهماسی
54

یرح
یی و شی
یاب ایربعی
و كتی

ق اعد و کاشیه ارشاد و شرح الفیه شـهي[ ،ثـانی] و رسیالة
ف

الرکلة و رساله در اعتقادات کقیه و رسیاله در
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میدهن( ،برای آگاهی از فهرس

آثار بهایی ،ر : .قمی798 - 799 /2 ،؛ آزاد کشميری،

غيرهما و دح ان شعر و رسـاله تضفة اهل احمان فی
عراق العج

قبلیه

و الخراسان (قمی.)243 /1 ،

ج ّ،او ،شيخ عا،الصم ،را ني ب،ین اوصاف خوان،هان« :،الفاعل الیالم الشاعر الجليل
المیروف» (افن،ی .)128 /3 ،پ،ر زن شيخ بهایی ،شيخ زینال،ین علی میروف به منشار
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

عاملی از فضالی جليلالق،ر میاصر شاه رهماسب صفوی بود کـه کتابهـای بسـيار و
مناب ارزشمن،ی را از هن ،به ایران آورد .او از شاگردان محقّق ثانی شـيخ علـی کرکـی
بود که در فتاوا و مسائل شرعی قولش میتار و پذیرفته و در م،یری

امور دینی و نظـام

اجتماعی مردم موفـق و صـاحبنظر بـود کـه بـر اثـر نوآوریهـا و کمـاالت علمـی و
مینویاش ،جایگاه باالیی ن د پادشاه یاف

و بر میاصران خویش پيشی گرف ؛ چنانکه

منصب مهم و رفي «شيخاالسالمی» در اصفهان و مسئولي

خالير امور مذهای و شرعی

دربار شاه رهماسب ،تنها به او واگذار ش .،او در ساماندهی امور مذهای و اجتمـاعی و
سياسی بسيار کوشـي( ،افنـ،ی266 /4 ،؛ منشـی .)244 /1 ،ایـن شخصـي

برجسـته بـا

55

55

تشویق و دعوت و آماده کردن زمينه ،موجب ش ،که شيخ حسين (پ،ر شيخ بهـایی) بـه
ایران هجرت کن ،و در جرگه مقرّبان دربار صفویه و ن دیکان پادشاه جای گيرد .منصب
ني با اوصاف «زوجة والضة عالمة فاضلة فقیهیة محّ،ثـه» یـاد
کردهان،؛ زیرا در «فقه و ح،یث و مانن ،آن در

میفرمود و رایفۀ نسوان بر او قرائـ

میکردن( »،همان800 /2 ،؛ افن،ی .)94 /5 ،شيخ عاـا

قمـی در تیریـ ،شـيخ بهـایی

مینویس:،
عالم فاعل نحریر متاحر ،جام خاير حاوی فنـون فضـایل شـيخاالسـالم و
المسلمين بها الملة و الحق و ال،ین ،عالم ربانی شيخنا الاهایی (قـ،
اهلل سره و رف فیالفردو

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

شيخاالسالمی بی ،از منشار به دامادش شيخ بهایی رسي( ،قمی .)541 /1 ،همسر شيخ را

ق،ره) ،مراتب آن جناب در علم و فقه و فضل و

تحقيق و ت،قيق و جمي علوم و فنون و حُسن تصـني ،و جـودَت تیايـر و
رشاق

عاارت و جمي محاسن ،اشهر و اکثر از آن اس

کـه بکـر شـود و

علمای شيیه و سنی به م ،و ثنای او رربُ اللسان و عذبُ الايان گشـتهان،
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عینیت ول ة جمعه و تیليقاتی بر صحيفۀ كامله و خالصۀ عالمه و

در خالوه

وی سسس به نقل گفتار دو تن از ب رگان (محمّ ،المحای از علمای سنّ

ایثر ف

اعیان القرن الضاد

عشر و سيّ ،علی بنميرزا احم،

شيرازی م،نی از علمای شيیه در سالفة العصر) دربارۀ شـيخ بهـایی پرداختـه و
(ر : .همـان .)791 ،سـيّ ،علیخـان مـ،نی بـا

سخنان آنان را در اینبـاره آورده اسـ

عاارات وزین و پرمغ و ستایشآمي ی از شيخ بهایی یاد کرده اس :
علم االئمه االعالم و سيّ ،علما االسالم و بحـر الیلـم المتالرمـه بالفضـائل
امواجه و فحل الفضل الناتجه ل،یه افراده و ازواجه و رود المیارف الراسخ و
فضائها الذی التح،له فراسخ و ب،رها الذی الییتریه محاق و جوادهـا الـذی
الیؤمل له لحاق  ...فهو عالمه الاشر و مج،د دین االماميـه علـی رأ
الحادی عشر .اليه انته

رئاسه المذهب و المله و به قام

القـرن

قوار الاراهين و

االدله .جم فنون الیلم فانیق ،عليه االجماع( ...م،نی289 ،؛ قمی.)791 /2 ،

محای ني دربارۀ شيخ چنين گفته اس :
[او] دارای تأليفات و تحقيقات بسيار و شایستهترین فـردی اسـ
شر حالش گفته شود و فضایل و مناقاش به عالم بشری
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

تنهایی یب ام

کـه بایـ،

اه،ا گردد .او به

بود؛ زیرا به تمام دانشها واق ،و از دقایق هر فن آگاه بود

و من باور نمیکنم که مادر روزگار ،همانن ،او بسرورد یا شايه و نظيری برای
او پ،ی ،آی ،و خالصه آنکه شگف تر از اخاار او شني،ه نش،ه اس

(محاـی،

440 /3؛ قمی.)791 /2 ،

شخصي

علمی و جایگاه شيخ چنان بود که مورخ عصر شاه عاـا

در شـر حـال

وی ،با عاارات ستایشآمي ی او را توصي ،کرده اس :
فری ،عصر و یگانۀ دهر شيخ بهـا الملیة و الـ،ین عـاملی  ...در علـم
تفسير و فقه و ح،یث و عربي
مرتاۀ کمال یافـ

56

صحا

و حکمـ

موالنا عا،اهلل م،ر

و امثال آن ،از برکات انفا

پـ،ر ب رگـوار

و کـالم و بیضـی علـوم میقـول را از فـيا
ی دی به دس

آورده در فنون ریاعی ن د مـال

علی مذهب و موالنا افضل قاینی م،ر  ،سر کار فيا آثار و بیضی از اهل
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(قمی.)790 /2 ،

محمود رر مااحثه ان،اخته بهرۀ کامل از آن یاف  .بالجمله در ان ،زمـانی
در علم میقول و منقول آن جناب را ترقيـات عظـيم روی داده ،در هـر فـن
سرآم ،فضالی عصر ش ،و تصاني ،میتار در فنـون علـم از رشـحات بحـر
باتش مالر انظار علمـای بی اعتاـار گردیـ... .،اکنـون در علـم ظـاهری و
بارنی سرآم ،روزگار اس

و به اعتقاد جمهـور علمـا و فضـال رتاـۀ عـالی

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

اجتهاد دارد .مجمالً بحری اس

مواج که آثار فيضانش به اکنـاف و ارـراف

رسي،ه و اکنون وجود شری ،آن فری ،عصر ،زینـ بخـش ریـاج جهـان و

رراوتاَف ای عرصۀ ایران اس

و جمیی کثير از رلاۀ علوم و افاعل عصـر

از استفادۀ مجالس او کامياب مینایَن( ،منشی.)246-249 ،1 ،

مؤل ،تذکر
چنين نوش :

خیر البیان ني در همان زمان درباره جایگاه علمی شـيخ

امي ،که همواره فضالی زمان و علمای دوران از بحر افـادتش گوهریـاب و

57

57

لبتشنگان وادی رلب از سرچشمه افادتش سـيراب باشـن ،و شـاه آگـاه را
نسا

به آن حضرت ،اعتقاد صافی اس

و در اعـ از و احتـرام و تیظـيم و

اکرام دقيقهای نامرعی نمیگذارد و همواره ملتمسات آن حضرت در س،ره
(سيستانی.)60 ،

شيخ بهایی را آخرین نماین،ۀ برجستۀ گروه علمای مهاجر به ایران میتوان شمرد کـه
در باالترین مقام در ساختار دیوانی دینـی صـفویان نشسـ  .پـس از او ،در رأ
ق،رت ساختار دینی ،به جای علمای مهاجر ،علمای تربي

هـرم

ش،ه زیـر نظـر آنـان؛ یینـی

علمای ایرانی قرار گرفتن .،بر پایه گ ارشهای تاریخنگـاران ایـن روزگـار ،رفتـار شـيخ
بهایی در جایگاه شيخاالسالم و دارن،ۀ عالیترین مقام دیوانی دینی ،متفاوتتر بـا رفتـار
نسل علمای پيش از خودش بود .او بـرای تحقـق هـ،فها و سياسـ
صفوی میکوشي ،که در عهـ ،فرمـانروایی شـاه عاـا
داش ـ  .رســوخ حــوزۀ سياس ـ

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

رفيیه شاهی چون دعاهـای اجابـ قرینش در بارگـاه االهـی مقاـول اسـ

مـذهای دولـ

اول ،ویژگیهـای جهـانیتری

بــه حــوزۀ مــذهب در رونــ ،ســاماندهی برخــی از

57
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فن تلمذ نموده در علم رب و قانوندانی با بقراط زمـان حکـيم عمادالـ،ین

زمان به سوی تمرک حتی در رفتار عملی مذهای مؤمنان سراسر قلمـرو صـفویان پـيش
میرفته باش،؛ چنانکه شيخ بهایی به فرمان شاه عاا

اول در اینباره به تألي ،جام

عباس ؛ یینی متن فقهی یا رسالۀ عمليه برای استفاده در قلمرو صـفوی پرداخـ  .از
سوی دیگر ،دول

صفوی به دشواریهایی ني با همسایگان خـود ماننـ ،عثمانيـان کـه

گرفتاریهایی برایش پ،ی ،میآوردن ،،دچار بود که برای رف ایـن گرفتاریهـا از منظـر
دینی ،ساختار دینی به کمب ساختار سياسی میشـتاف  .شـيخ بهـایی در همـين زمينـه

رسالۀ کوتاهی به نام کرمة

بائح اهل الكتاب نوش

و در آن نظریۀ علمای عثمانی را دربارۀ دی،گاه عالمان شيیۀ قلمرو دول

(بهـایی)1316 ،
صفویه درباره

حرام بودن ببائح اهل کتاب رد کرد (صف گل .)181-182 ،وی در رسـالۀ ایسئلة
السلطانیه یا ج ابات شا

عباس که در آن به پان ده مسئله شاه پاسخ

داده و دی،گاههایی را دربارۀ کليسا (جای ناودن ویران کردنش) و ممنوع ناودن اسـتفاده
از گوش

خو و شراب در گرجستان و ...مالر کرده اس  .شيخ بهایی میکوشي ،هم

جانب عملگرایی و سياس

ملکی شاه را در نظر آورَد و هم ارتکاب عمل نامشـروع را

جواز ن،ه( ،آقاجری.)275-276 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

فرمانروایی شاه عاا

اول ،همزمان بـا اوج دسـتهبن،یهای سياسـی آغـاز شـ ،کـه

ق لااشان در آن بسيار تأثيرگذار بودن ،و از سوی دیگر ،با تکاپوهای تازۀ دول

صـفوی

برای سامان بخشي،ن به اوعاع آشفتۀ سياسی و اجتماعی مقارن بود .شاه عاا

در زمينۀ

نظامی توانس

با عقب ران،ن عثمانيان و اوزبکان ،به تثايـ

کشور بسردازد و در زمينۀ دینی ،دول

مرزهـای شـرقی و غربـی

صفوی با ایجاد وح،ت و تمرک سياسی از رریق

کارهای تاليغی ـ دینی ،کوشش کرد تا مسـائل ج،یـ ،مالـر در ایـن دوره ،بـا مسـائل
ان،یشهای پيون ،بخورَد .اهتمام این دول

در تقوی

نمادهای داخلـی مـذهای همچـون

بارگاه امام رعا (ع) در مشه ،و رسي،گی به اوعاع امامزادهها ،با همين انگي ه صـورت
میگرف  .حضور اروپایيان و گروههای نامسلمان در ایران بهویژه پایتخ
58

(اصفهان) ،به

دليل ساختار ویژۀ سياسی و اقتصادی جهانی ،در این دوران چشمگير بود .دول
دراینباره یا میبایس

صفوی

بر پایه دی،گاههای سنّتی دربـاره برخـورد بـا نامسـلمانان رفتـار
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همگانیترین آثار شيخ بهایی تا ان،ازهای تأثير گذارد .گمان میرود ساختار دینی در این

دینی شيیی اثناعشری ،ناگ یر گاهی شيوه تسامح مذهای را با اقلي های دینی در پـيش
گرف  .این شيوه از عقالني
میگرف

سياسی حاکم بر دول

و بر توانمن،ی اقتصادی و سياسی آن دول

صـفوی در ایـن دوران سرچشـمه
تأکي ،میکرد (صـف گل-174 ،

.)173
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

گســترش مــ،ار

و تأسيســات مــذهای گونــاگون و ظهــور گروهــی از عالمــان و

دانشمن،ان برجسته ،گرایشهای تـازهای در ان،یشـۀ دینـی ایـن دوران پ،یـ ،آورد کـه
گرایش به ان،یشۀ فلسـفی و خـردورزی و مکتـب مالصـ،را یـا مکتـب اصـفهان از آن
نمونهان ،،اما در برابر آن ،ان،یشه اخااری و بازگش

به حجيّ

احادیث و اخاار و تأکي،

بر آنها به نام مهمترین منا استنااط احکام شرعی که نماین،ۀ برجستهاش مال محمّ،امين
استرآبادی بود ،در قلمرو صفویان پ،ی،ار ش ،و تحرکات آن بيشـتر در روزگـار پـس از
رخ نمود .روزگار فرمانروایی شاه عاا

شاه عاا

اول ،با پ،ی،ههایی چون کامل ش،ن

فقه شيیه ،سرکوب گرایشهایی از تصوف و گسترش ان،یشۀ فلسـفی متمـای میشـود.

59

59

شاه عاا

توانس

به گونهای ميان نهاد دینی و نهاد سياسی تیـادل برقـرار کنـ .،حتـی

نهاد دینی از اقلي های گوناگون دینی بهویژه مسيحيان که در زمينۀ گسترش پيونـ،های
گروههای مذهای پشتياانی میکرد .این برخورد م،اراجویانه با گروههای مذهای مسيحی
و از سویی ماارزه با گروههای غـالی و گرایشهـای صـوفيانه و صـوفيان در پيونـ ،بـا
ق لباشان و حتی سُنيان ،اف ون بـر اینکـه بـهانگي ه گسـترش تمرکـ سياسـی صـورت
میگرف  ،به اهمي
فرص

و اعتاار بيش از پيش نهـاد دینـی میانجاميـ .،نهـاد دینـی از ایـن

برای استوار کردن جایگاهش سود میبرد و در همان حال ،چنين واکنشهایی را

پشتياانی میکرد (همان.)174-176 ،
شيخاالسالم ،باالترین مقام مذهای این دوره بـه شـمار میرفـ

و بها الـ،ین محمّـ،

عاملی (شيخ بهایی) چنين مقامی داش ؛ یینی شيخاالسالم اصفهان پایتخ
عاا

و در رأ

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

بازرگانی و نظامی در ایران تأثيرگذار بودن ،،بر پایه شيوه مُ،ارای دول

صفوی بـا ایـن

ج،ی ،شـاه

نهاد دیوانی دینی بود .وی در همراهی شاه عاا  ،با ارزیـابی اوعـاع

آن روزگار شيوهای میت،ل و منالقی را برای حف تیادل ميان نهاد دینی و نهـاد سياسـی

59
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میکرد یا شيوۀ تازهای در پيش میگرف  .باری ،دول

صفویه با تأکي ،بسيار بـر مانـای

شيخ بهایی بهرغم دیگر علما و فقهای آن روزگار ،با پرهي از درافتادن با ان،یشۀ جمـود
و خردستي ی یا گرایشهای غاليانه یا عقلگرایی مَحا ،از مشربی وسي برخوردار بود
که حتی کسانی در تشيّ او ني شب کردن ،و عالمه محای ،از علمای اهلسنّ  ،او را از
خودشان پن،اش

(محای )441-444 ،و کسانی گرایشهای عرفانی و سلو

بـارنی او

را گرایش وی به تصوف تصریح کردهان( ،ر : .منشی248 /1 ،؛ نصرآبادی .)150 ،شيخ
از دیــ ،فقهــی مســلکی اصــولی داشــ

و از او بــه «فقيــه محــ،ث اصــولی» تیايــر

ش،ه(روحانی )317،و به دالیل زیر ،او را بیگمان در جرگه اصوليان بای ،گنجان:،
 .1شارحان ب رگ زن،گانی شيخ بهایی ،او را جام االرراف یا جام علوم میقـول و
منقول و آگاه به جمي علوم و فنون و رئيس مذهب و مل

و متاحر در فقه ،خوان،هانـ،

که چنين ویژگیهایی از آن علمای اصولی اس  .محورهای اختالف علمـای اصـولی و
اخااری که پيشتر از آنها یاد ش ،،این دعوی را تأیي ،میکن .،نویسن،ۀ کتابی در تـراجم،
با توصي ،ویژگیهای زیر شيخ را فقيه اصولی خوان،ه اس :
شيخ بهایی ،شيخ الفقها  ،استاد الحکما  ،رئيس االدبا  ،علّامه الـ،هر ،فهامـه
الیصر ،شيخ االسالم و المسملين محمّـ ،بنالیالمـه ع ّالـ،ین شـيخ حسـين
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

بنعا،الصم ... ،حارثی هم،انی جایی عاملی ،فقهيی اس

اصولی ،محـ،ث

رجالی ،مفسّر ریاعی ،حکيم متکلّم ،ادیب اریب ،منشی بليـ  ،شـاعر مـاهر،
جام علوم عقليّه و نقليه( ...م،ر

ملب شاه حسين سيستانی در تذکر

تاری ی.)301 /3 ،

خیر البیان در وص ،شيخ نوشته

اس :
اعلم علمای متاًخّرین و افضل فضـال و فقهـای متاحّـرین ،جـام میقـول و
منقول و حاوی فروع و اصول ،استاد بشر و عقل حادیعشر ،خالصه فقهای
سي ،ابرار و زب،ه فضالی مذهب هشـ

و چهـار ،سـلالان الیلمـا و برهـان

الحکما( ...سيستانی 144 ،و .)58

60

 .2کارهای نوآورانۀ شيخ بهایی در برخی از رشتههای علمی بهویژه علوم ج،یـ ،کـه
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پی گرف

و کارهای گوناگونی را در دوران حضـورش در دولـ

صـفویه سـامان داد.

جمود تفکر اخااری سازگار نيس  ،بلکه ان،یشه اصولی او را گـواهی میکننـ،؛

خصل

کارهایی مانن ،تقسيم آب زاین،ه رود برای هف

ناحيه از نواحی اصفهان ،رراحی کاری

نج،آباد ،تیيين دقيق قاله مسج ،امام اصفهان ،رراحی نقشـه حصـار نجـ ،،رراحـی
صحن و سرای مشه ،مقّ،

به صورت یب شش علیی ،رراحـی گناـ ،مسـج ،امـام

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

اصفهان و ...که شمار آنها تا هج،ه رسـان،هان( ،در اینبـاره ر : .میصـومی344-346 ،؛
مالزاده .)389-390 ،ریاعـی سـسس میمـاری و مهن،سـی را پـس از علـوم و میـارف
اسالمی ،از مهمترین حوزههای کارهای علمی شيخ بها ال،ین محم ،شمردهان .،شيخ در

کشا

( بهایی )1376 ،که منتخاات مالالیات و مالحظات و تاًمالت و تـ،برات او را

در بردارد ،بيش از پنجاه مسئلۀ ریاعی و هن،سی و في یکی آورده اس

کـه ایـن خـود

درگيری بهن و قلم را وی با این ساح های دانـش بشـری نشـان میدهـ .،خالویه
یاب او دورهای از ریاعــيات مقــ،ماتی و متوســط و از رایجتــرین کتابهــای
الضسی
آموزش ریاعيات در شرق اسالمی و در نامه رالاان علم در این زمينه تا همـين سـ،ۀ

61

61

اخير ،به شمار میرود .تشرحح ایفالک شيخ در زمينه آثار اخترشناختی در شـاخۀ
مکتوبات رايیی و ریاعی و پس از خالوه الضساب بيش از هر اثر دیگـری نـ د

اخترشناختی ،از مهمترین سابهای رونق ت،ریس خالوه الضساب و تشیرحح
ایفالک در حوزههای علوم اسالمی به شمار میرفته اسـ  .خـود شـيخ آگاهیهـای
ریاعیاش را آشکارا در تاًليفات فقهـی خـویش بـه کارگرفـ

و در شـر احادیـث و

مااحث مواریث و ...گنجان .،او پای بهن ریاعی و اسـت،الل ریاعـیدانانه را بـه علـوم
مختل( ،فلسفه و فقه) کشان ،و در آثار گوناگونش از ریاعيات و مسائل ریاعی سخن
گف

(دالل عاا 639-644 ،؛ جهاناخش125-127 ،؛ کاسب ،434 ،قربانی؛ 455-458؛

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

دانشمن،ان مهم بوده و نيازهای آموزگاران فقه و کاربران آن بـه آگاهیهـای ریاعـی و

نائی466-472 ،؛ مالزاده .388 -390 ،ع اوی .377-382 ،روقان.)383-392 ،
 .3رر مسئلۀ فقيه جام الشرائط و ح،ود وظای ،و اختياراتش ،نشاندهن،ۀ دی،گاه
شيخ درباره تأثير فقيه در جایگاه نائب امـام میصـوم در عصـر غياـ
پذیرش اصل نياب

عامه و اجتهاد و مرجیي

مساوق اس

در جامیـه و بـه

کـه از عقائـ ،اصـوليان بـه

61
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شای ،شواه ،ح،یثی برای آنها نتوان یافـ  ،بـا پافشـاری اخااریگرایانـه بـر حـ،یث و

فقيه جام الشرائط دانسته اس

و به بيان بيش از شص

عباس  ،محور جامیـه را
امر پرداخته اس

که بـه فقيـه

جام الشرایط ارجاع میشود .از دی ،شيخ بهایی ،فقيه در حـ،ود و دیـات و قضـاوت و
همه ابواب فقهی که مسئولي

آنها بر عه،ه امام یا نائب امـام اسـ « ،نائـب المـام» بـه

شمار میرود .برای نمونه ،از دی ،او فقها بر امور ج یه ،مصالحه با کفار ،صلح و میاه،ه
با دیگران و ،...والی

دارن .،او حتی اجرای ح،ود را به ابن فقيه جام الشرائط صحيح

میدان( ،دُرینج،آبـادی .)7 ،بها الـ،ین عـاملی در بحـث از زکـات ،حـاکم شـرع را
رخص

میده ،که کارگ ارانی را برای گردآوری زکات در دوران غيا

از درآم،ش در هش

نصـب کنـ ،و

سهم در زمينههای زیر بهره گيرد:

 1و  .2فقيــران و مســاکين؛ یینــی آن ـان کــه ه ین ـۀ زنــ،گی یبســالۀ خــود و
خانوادهشــان را ن،ارنــ ،و از تجــارت و صــنیتی کــه بــا آن مخــارج خــود را
درآورن ،،محرومن،؛
 .3عامالن زکات و آنان که حاکم شرع به جمـ آوری و محاسـاات و تـوزییش
منصوبشان کرده اس ؛
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .4کافرانی که در زمان جهاد ،اسالم بياورن،؛
 .5بردگانی که ستمپذیر اربابان بوده و آزادش،هان ،و بردگانی که در فراهم آوردن
ه ینه کافی برای آزادیشان توانا نيستن،؛
 .6وامداران (غارمين)؛
 .7فی سايلاهلل؛ یینی در ساخ

و تیمير پلها ،مساج ،و م،ار ؛

 .8ابنالسايل در راه مان،گان به شرری که سفرشان به مقصـ ،میصـي

ناـوده و

کسی به آنان وام ن،اده باش ،یا نتوانن ،چي ی از داراییهـای آنـان را در شـهر
خودشان بفروشن ،و برای آنان پول فـراهم آورنـ( ،عـاملی69-70 ،؛ لماتـون،
.)430

 .4نوشتن زبد

62
اس

ایو

در علم اصول که مهمترین اثـر اصـولی شـيخ بهـایی

(عاملی .)1425 ،تاریخ نوشتن آن ( 1018ق و به روایتی  1005ق) ،از اهمي

این
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شمار میرود؛ زیرا اخااریان به اصل اجتهاد و استنااط احکام و مسئلۀ نياب

ن،اشتن .،شيخ بهایی هم در اربعی و هم در جام

فقهـا بـاور

اصول شيیی بوده اس  .تألي ،این اثر در عصر گسترش اخااریگری ،مسـلب اصـولی
شيخ را تأیي ،میکنـ،؛ زیـرا آن را در دفـاع از علـم اصـول و مخالفـ

بـا دیـ،گاههای

اخااریان نوش  .این کتاب سالها متن درسی حوزههای علمـی شـيیی بـود و بـيش از
چهل شر و حاشيه و نظـم دربـارهاش سـامان یافتـه اسـ

(امينـی267 - 269 /11 ،؛

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

رهرانی102 - 103 /6 ،؛ مالزاده671 ،؛ قصری86- 87 ،؛ جهاناخش ،)118-119 ،مانن،

غاحه المأم

ف

شرح زبدة ایو

نوشـته جـواد بنسـی،اهلل

بنجواد کاظمی میروف به فاعل مق،اد (م ميانـه سـ،ه  11ق) و شیرح زبید
ایو

شیخ بهاح نوشته موال محمّ،صالح مازن،رانی (م  1081ق) کـه هـر

دو از شاگردان شيخ بودهان .،این آثار علمای اصولی ،دی،گاههای اخااریان نق ،کـرده بـه
آنها پاسخ گفتهان .،همچنين حوزۀ عقل ورابالۀ آن با ادلۀ نقلی آرامآرام در کتـب اصـول

تحليل ش( ،محقق داماد .)9 ،خود شيخ حاشيهای بـر شرح مختصیر ایوی
عض،ی ني نوشته اس

(آزاد کشميری .)33 ،داحر المعارف تشی  ،با بکر

63

63

کتاب شيخ در علم اصول با نام زبد

ایوی

 ،او را از اصـوليان شـمرده اسـ

(ص،ر حاج سيّ ،جوادی.)248 /2 ،

زبد

ایو

شماری از رالب نوش  .عاارتهای آن بسيار کوتاه و پربار اس  .او در این کتاب ،بـه
دی،گاههای سي ،مرتضی ،شيخ روسی ،عالمه حلی ،محقق حلـی ،شـهي ،اول ،غ الـی و
ابنحاجب ناظر بود (درباره روششناسی شيخ بهایی در اصـول ،ر : .عـميری-527 ،
 .)515این کتاب پنج منهج دارد که در آنها از مق،مات ،دالیـل شـرعی (کتـاب ،سـنّ ،
اجماع و عقل) ،مااحث مشتر کتـاب و سـن  ،اجتهـاد و تقليـ ،و ترجيحـات بحـث
میکن .،پيش از شيخ ،چن ،نظریه رایج درباره موعوع علم اصول فقه وجود داش  .سي،
مرتضی میتق ،بود که موعوع علم اصول ،ادله فقه اس

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

ویژگیهای کتاب درسـی را دارد و شـيخ آن را بـه درخواسـ

(سي ،مرتضی .)7 /1 ،صـاحب

معال  ،اصول فقه را چگونگی استنااط و است،الل در فقه (حسن بنزینال،ین،)28 ،
اما شيخ بهایی موعوع علم اصول فقه را دالیل فقه از دی ،استنااط و است،الل میدانس
(عاملی .)8 ،تا پيش از شيخ بهایی ،اجتهاد را «تـالش بـرای اسـتخراج احکـام شـرعی»

63
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اثر حکای

میکن،؛ زیرا اوایل س،ۀ یـازدهم ،عصـر سـيالرۀ اخااریـان در حـوزۀ فقـه و

شيخ بهایی اجتهاد را «ملکه نفسانی» نه «عمل خـارجی» تیریـ ،کـرده باشـ( ،عـاملی،
.)115
 .5ساماندهی آثاری در حوزۀ فقه و رجال و ح،یث به شيوۀ عالمـان اصـولی .ماننـ،

جام

عباس که برجستهترین اثر فقهی شيخ بهـایی اسـ  .ایـن کتـاب فارسـی،

اثری نوآورانه در متون فقهی برای استفاده توده مردم به شمار میرف

و به تیاير اسـتاد

مالهری ،دورهای از احکام فقه غير است،اللی به صورت رسالۀ عمليـه بـه فارسـی اسـ
(مالهری )77 ،که یب مقّ،مه و بيس

باب (از رهارت تا دیات) دارد و به انگي ه پاسـخ

گویی به پرسشها و برآوردن نيازهای شرعی مردم نوشته ش،ه اس  .دیگر آثـار فقهـی
شيخ چنينن:،

کبل المتی

ِکااا اکاااالدح ( 1007ق) در فقـه کـه
ا

ف

احکام را تا پایان بخش نماز در بردارد و به شر و تفسير بيش از هـ ار حـ،یث فقهـی
میپردازد (عاملی 1424 ،ق  1382 /ش)؛
ایثناعشرحات الخمی ( 1012 - 1025ق) کـه پـنج رسـالۀ فقهـی در
بابهای رهارت ،صالت ،زکات ،خمـس ،صـوم و حـج در بـردارد .شـيخ در ایـن اثـر
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

ب،ییش ،مسائل فقهی هر باب را به شـيوهای ابتکـاری بـر عـ،د دوازده تالايـق کـرده و
شرحی ني بر آن نوشته اس ؛

مشرق الشمسی

بردارن،ۀ فقه است،اللی شيیه بر پایه قرآن (آیات االحکام) و ح،یث اس

و مقّ،مۀ بسيار

مهمی در تقسيم احادیث و میانی برخی از اصالالحات حـ،یثی نـ د قـ،ما و توجيـه و
تیليل این تقسيمبن،ی دارد .ماحث رهارت و صالت و به روایتی ،تنها ماحـث رهـارت
این اثر نوشته ش،ه و بهایی در آن از کمابيش چهارص ،حـ،یث صـحيح و حسـن بهـره
برده اس

(عاملی1414 ،ق  1372 /ش)؛

رسالهای در فن درای
64

و اکسییر السیعادتی ( 1015ق) کـه در

به نام وجیز یـا الی جیز

فی

دراحیه

الضدحث ( 1010ق) که از کتابهای درسی رایج در حـوزه بـود و شـرو فراوانـی

دارد .شيخ این رساله را در قالب مقّ،مهای برای دیگر اثرش ،کبل المتی

ف
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تیری ،و تفسير میکردن( ،برای نمونه ،ر : .محقق حلی ،)179 ،اما شای ،نخستين بـار

فقهی نوشته اسـ

(ر : .آزاد کشـميری33 - 34 ،؛ قمـی798 - 799 /2 ،؛ امينـی/11 ،

267 - 269؛ رهرانــی102 - 103 /6 ،؛ مــالزاده671 ،؛ قصــری62 - 63 ،؛ صــحفی9 ،؛
نصر . 345 ،روحانی.)317-324،
سرچشمه کوشایی شيخ بهایی را در زمينۀ ح،یث و درایه ،در ان،یشهها و گرایشهـا
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

و کوششهای شهي ،ثانی و اهتمام او ب،ین شاخهها بای ،بازجس

که پس از او ،به شيخ

حسين بنعا،الصم ،پ،ر شيخ بهایی منتقل ش .،بر پایه گ ارشها و اجازهنامههای شيخ،
بسياری از افراد به «قرائ

کتابهای ح،یثی بر شيخ بهایی» پرداخته و ن د او به مقابلـۀ

نسخ ح،یثنامهها و حـل میضـالت و روایـ
بنعا،الصم ،از مجّ،دان سنّ

قرائ

نشاط و کوشا ،راه پ،ر را پی گرف

آنهـا همـ

گماشـتهان .،شـيخ حسـين

کتب ح،یثی در بالد عجم بود و شـيخ بهـایی ،بـا
(افنـ،ی .)118 /2 ،شـيخ بـا پیگيـری امـر قرائـ

ح،یثنامهها ،راه پ،ر خود را در گستران،ن این فن شری ،دناال کرد؛ یینی پـ،رش بـا

نوشتن وو

ایخیار ال

او

ایخبار (عاملی ،بیتا) و پيش از

65

65

وی استاد او شهي ،ثانی با نوشتن البداحه و الرعاحه این راه را هموار کرده
بودن ،و شيخ با نوشتن ال جیز در دانش درایه ،آن راه را پی گرف  .شيخ در آثار
اس  .اربعیی شـيخ نيـ از نيکـوترین نوشـتههای او و بهتـرین و سـودمن،ترین
کتابهای شر چهل ح،یث در مذهب اماميه به شمار میرود که از روزگار خود او تـا
کنون بسياری از کسان ب،ان روی آوردهان،؛ چنانکه ن د پيشينيان بسی رواج داشته اس
(ر : .جهاناخش.)108-110 ،
 .6ان،یشـههای کالمـی شـيخ بهــایی در آثـارش کـه افـ ون بــر حـوزه نقلـی کــالم،
چيرهدستیاش را در حوزه عقلی آن نشان میدهن ،نيـ از بيـنش اصـولی وی حکایـ

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

دیگر خود بهویژه مشرق الشمسی ني به مااحث دانش درایه الح،یث پرداختـه

میکنن .،او در اربعی از مااحثی چـون گناهپوشـی خ،اونـ ،،چگـونگی سـنجي،ن
کردارها در سرای دیگـر ،عصـم

پيـاماران و امامـان ،دیـ،ار خ،اونـ ،،عـذاب قاـر و

چگونگی آن ،علم امام ،چيستی گناهـان کايـره ،تجسـم اعمـال ،تهـی نمانـ،ن زمـين از
حجّ  ،رو  ،نفس ،کالا ،مثالی ،بالالن تناسخ ،امر به میروف و نهی از منکر و ،...سخن

65
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اکااا اکااا الدح  ،نوش  .او رسالههای فراوانی دیگری ني در مااحث

جهاناخش .)138-141 ،شيخ در رسالۀ اعتقادات خود که چن ،دس نوشته از آن
موجود اس  ،در زمانه رواج ان،یشـههای گونـاگون غاليـان و ق لباشـان و صـوفيان و
منسوب ش،ن بیدليل شيیيان به برخی از باورهای زی،یه ،واقفيـه ،کيسـانيه و ،...رسـالۀ
اعتقادات خود را برای تايين درس

باورهای شيیه وردّ عقای ،بارله ،سـامان داد

(ر : .عاملی279 -280 ،و ترجمه متن.)308-310 ،
ما که شيیۀ اثناعشریهایم ،به درستی که رایفۀ دوازده امامی به تحقيق که فـرا
گرفتهایم اصول دین و فروع دین خود را از آنچـه قـائم شـ،ه اسـ
برهانهای عقليه و شهادت داده اس
به سوی ما از امامان اهلبي

بـر او

به او دليلهای نقليه که رسـي،ه اسـ

السـالم) (همـان281 ،و ترجمـه مـتن،
(عليهم ّ

.)310

وی سسس اعتقادات شيیۀ اثناعشری را دربـارۀ توحيـ ،،رسـال  ،میـراج ،عصـم ،
امام

ائمه ،میج ات ،اعمال انسان ،قرآن ،میاد جسمانی و احوال قيام  ،شفاع  ،تولّی

و تارّی و احکام عاادی و فقهی و ،...به گستردگی مالر کرده اس

(همان281-304 ،؛

ترجمه متن307-348 ،؛ نسـخه دیگـر ،ص 360-406و نسـخه دیگـر ،ص.)408-434
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

شيخ در این رساله ،حُسن و قاح افیال را عقلی میدان ،و میگوی ،عقل هر کسی حکـم
میکن ،که برخی از چي ها خوبن .،مانن« ،احسان به مستحق کـردن» و برخـی از چي هـا
بَ،ن .،مانن« ،ظلم به مظلوم کردن» .او شکر منیم را ني واجب میدان،؛ «هم از روی عقل
و هم از روی شرع» .ني میگوی« :،ما بن،گان ،کنن،ۀ افیال خودیم؛ یینی این کارهایی که
ما بن،گان میکنيم ،به اختيار خود اس

نـه اینکـه مجاـور باشـيم» (همـان.)317-318 ،

چنين باورها و شرحی که دربارۀ آیات قرآن ،گناهـان کايـره ،میـاد جسـمانی و ...آورده
اس  ،بر همسویی بينش او با اصولیگری دالل

میکنن .،هـم شـيخ و هـم پـ،رش در

جرگه متکلمان شيیه بودن ،و ن د اهل فن جایگاه رفيیی در علم کالم داشـتن،؛ چنانکـه
نویسن،ه اعیان الشیعه درباره شيخ نوشته اس « :وی فقيهی اصولی ،محـ،ثی
66

رجالی ،حکيمی متکلم ،ادیای اریب ،شاعری ماهر و جـام علـوم عقلـی و نقلـی بـود»
(امين.)244 /9 ،
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به ميان آورده اس

که از مااحث کالم ق،یم به شمار میرون( ،عاملی .1415 ،نيـ ر: .

پادشاهان این سلسله .شيخ بهایی پس از مرگ پ،رش ( 984ق) نخس
االسالمی هرات و پس از درگذش

پ،ر همسرش شيخ علی منشار در همـان سـال ،در

جایگاه شيخ االسالمی اصفهان نشس
بود ،سالها در دس

در منصب شيخ

و این جایگاه که از مناصب مهـم رسـمی دینـی

داش  .او در قضاوت و برخی از امـور سياسـی و اجتمـاعی نيـ

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

مشاور و میتمَ ،شاه عاا

اول صفوی بود و وکال

«حالليّـات» و تصـّ،ی «شـرعيات»

دارالسلالنه اصفهان بر عه،ۀ وی گذاشته ش .،بنابر گ ارشی ،امام

جمیۀ اصفهان را ني

بر عه،ه داش  .پ،ر وی ،شيخ ع ال،ین حسين بنعا،الصم ،جاـل عـاملی نيـ پـس از
آم،نش به ایران ،در روزگار شاه رهماسب اول بر منصب شيخ االسالمی ق وین نشس
و پس از آن ،زمانی شيخ االسالم هرات و متـولی شـرعيات ایالـ
ق وین به اقامۀ نماز جمیه پرداخ

خراسـان شـ ،و در

که بنابر اختالف نظر علما مترو مان،ه بود (منشی،

247 /1؛ مــالزاده661 - 662 ،؛ افنــ،ی119-136 /2 ،؛ حــر عــاملی .)74-77 /1 ،شــيخ
بهایی در رسالۀ اعتقادات خود تاًکي ،کرده اس « :و اعتقاد داریم مـا -کـه شـيیۀ

67

67

اثناعشریهایم .مستحب بودن نماز جماع

و واجب بودن نماز جمیه با شـرایط جمیـه»

(عاملی .)324 ،اسکن،ر ترکمان دربارهاش میگوی:،
دانشمن ،بود . ...مشاراليه از ورن مألوف به جانب عجم آم ،،به ع ّ مجالس
مجلس بهش آیين شاهی میـ ز گردیـ،ه ،منظـور اَنظـار عنایـات گونـاگون
گش  .مراتب عالی فقاه

و اجتهاد او در میـرج قاـول و ابعـان علمـای

عصر درآم،ه ،...م،تی م،ی ،درآن خالّۀ دلگشا (هرات) ،به تـرویج شـریی
غرّا و تنسيق بقاع الخير آن دیار اق،ام مینموده ،به افادۀ علوم دینيه و افاعـۀ
میارف یقينيه و تصني ،رسل و کتب و حل مشکالت و کشـ ،غـواما و
میضالت میپرداخ

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

در جمي فنون علوم به تخصيص فقه و تفسير و ح،یث و عربي

فاعـل و

(منشی.)247 /1 ،

نصرآبادی شيخ حسين بنعا،الصم ،را «مجته ،ال مانی» خوانـ،ه (نصـرآبادی)150 ،؛
لقای که دربارۀ خود شيخ بهایی ني به کار رفته اس
اصولی پ،ر شيخ بهایی حکای

(منجم .)87 ،این لقبهـا از بيـنش

میکنن ،کـه بهـایی مـ،تها در محضـرش تلمّـذ کـرد.

67
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 .7پذیرش مناصب اجتماعی در دول

صفویه بـا حفـ دیـ،گاه سياسـیاش دربـاره

بنعا،الصم ،عاملی و شيخ علی منشار ،که با درکی میقول از اوعاع سياسی و اجتماعی
و برنامهری ی اصولی برای گستران،ن فرهنگ تشـي و نهادینـه کـردن آن در جامیـه در
تیاملی منالقـی بـا دولـ

گماشـتن ،،در ان،یشـه و رفتـار شـيخ بهـایی

صـفویه همـ

شاگردانشان تأثير گذارد .او با پيروی از شيوۀ اصولی ،از زمينـه فـراهم شـ،ه در دولـ
صـفوی بهــره بــرد و بـا تشــویق بــه م،رسهســازی ،تربيـ

شــاگرد و تــألي ،کتـاب و

خ،م رسانی فراوان ،راه استادانش را دناال کرد .شخصي

شيخ بهایی حاصل نـوآوری

و تالش خود او بود ،اما شخصي های برجسـتۀ اصـولی خانـ،انش ،در پيـ،ایی بيـنش
اصولی وی بیتأثير ناودنـ .،شـيخ بنـابر بيـنش اصـولیاش ،ایـن مناصـب را از شـئون
و آنها را بر پایه اصل نياب

حکومتی فقيه جام الشرائط میدانس
بهانگي ه گستران،ن و حاکم کردن فقاه
کردن دس

اهلبي

بر مسن ،حکومـ

عامۀ امام میصـوم و
و قضـاوت و بـاز

عالمان امين بر حالل و حـرام االهـی در کارهـا ،میپـذیرف ؛ چنانکـه در

اربعی  ،مثنوی س انح کجاز و مثنوی نان و کل ا ،دیـ،گاه خـود
را درباره چگونگی رفتار با حاکم جور ،دوری از پادشاهان و کمب به سـتمگـر (میونـۀ
ظالمين) و «والی

از قاَل جائر» و امر به میروف و نهی از منکر ،آشـکارا مالـر کـرده

اس  .دالیل همکاری او را با شاهان صفوی میتوان از مااحـث سياسـی وی بـه دسـ
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

آورد .چنين دی،گاهی درباره دول

صفوی ،از بينش اجتهـادی و فقـاهتی و بـاور او بـه

فقها در امور حکوم

کـه خـود از

ل وم دخال

بر اسا

اصل نياب

خصال ان،یشه عالمان اصولی به شمار میرود.
 .8پروردن شاگردان بسيار با گرایش اصولی .حوزۀ در
گسترش علم و تربي

شيخ بهایی در اصـفهان ،در

شاگردان بسيار تأثير گذارد؛ چنانکه بسياری از عالمان در محضر

شيخ بهایی تلمّذ کردن ،و از دانش او بهره بردن .،شيخ با برگ اری حوزۀ در
شاگردان بسياری را تربي

و بحـث،

کرد که هر یـب از آنـان ،در جرگـه عالمـان برجسـتۀ دورۀ

صفویه بودن .،شماری از این شاگردان ني در حکوم
68

عامه ،متأثر اس

صفویه به مناصای دس

در تحوالت دینی ،فرهنگی و سياسی آن عصر تأثير گذاردن ،و در تقوی

یافتن ،یا

ماانی مـذهب

شيیه خ،مات ارزن،های عرعه کردن .،شيخ بهایی بهواساله نوشتهها ،بناها و شاگردانش،
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بیگمان ،ان،یشههای ارجمن ،و رفتار عملی عالمانی چون محقق کرکـی ،شـيخ حسـين

او در دورۀ صفوی نيس

که ن د خارگان و مردم عادی شناخته باش .،تأثير او در مـردم

ایران همچون تأثير قهرمانان ملّی و اسالورهای در مردمشان بـود (نصـر .)347 ،بـر پایـه
گ ارشهــای متــون رجــالی و تــراجم ،شخصــي های زیــر از شــاگردان شــيخ شــمرده
میش،هان:،
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

مال محمّ،تقی مجلسی؛ نظامال،ین محمّ ،بنالحسين القرشی الساوجی؛ فاعل جـواد؛
سي ،ماج ،بحرانی؛ مال محسن فيا کاشانی؛ ميرزا رفي ال،ین نائينی؛ مـال شـری،ال،ین
محمّ ،روی،شتی؛ مال خليـل ق وینـی؛ مـال محمّـ ،صـالح مازنـ،رانی؛ شـيخ زینالـ،ین
بنمحمّ ،بنحسن؛ مال حسنیلی بنمال عا،اهلل شوشتری؛ مال محمّ ،بنعلی عاملی؛ مـال
مظفرال،ین علی؛ شيخ محمود بنحسامال،ین ج ائری؛ شيخ فخرال،ین بنمحمّ ،رریحی؛
شيخ زینال،ین علی بنسليمان بحرانی؛ شـيخ ابـراهيم بنابـراهيم بنفخرالـ،ین عـاملی
بازوری؛ شيخ لال،اهلل ميسی و پسرش شيخ قوامال،ین جیفر؛ ميـر سـي ،حسـين مفتـی؛
امير فياج حسينی؛ مالص،را ،مال محمّـ،باقر سـا واری؛ شـيخ علينقـی کمـرهای؛ سـي،

69

69

ب،رال،ین بناحم ،عاملی انصاری؛ سي ،محمّـ ،تقـی بـن ابیالحسـن اسـترآبادی؛ سـي،
نظامال،ین احم ،بن زینالیاب،ین علوی عـاملی؛ محمّـ ،بـاقر اسـترآبادی؛ ميـرزا قاسـم
تاری ی؛ شيخ محمّ ،بننصار الحوی ی؛ امير میينال،ین اشرف حسينی؛ شيخ عا،اللالي،
بن علی بناحم ،عاملی؛ شيخ نجيبال،ین علـی بنمحمّـ ،بنمکـی عـاملی؛ سـي ،علـی
بنعلوان الحسينی عاملی؛شمسال،ین ابوالمیالی محمّ ،بنعلی بنخاتون عـاملی؛ موالنـا
می ال،ین محمّ،؛ شيخ علی بنمحمود عاملی مشـغری؛ شـيخ محمّـ ،بنعلـی بنمحمّـ،
بنحسن حر عاملی مشغری؛ شيخ حسين بنعلی بنمحمّ ،حر عـاملی مشـغری؛ موالنـا
محسن بننظامال،ین محمّ ،بنحسين ساوی قرشی؛ سـي ،ابـراهيم بنقوامالـ،ین حسـين

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

بنمحمّ ،عاا

گيالنی؛ شيخ صـفیال،ین محمّـ ،قمـی؛ موالنـا ملـب حسـين بنعلـی

حسنی حسينی هم،انی؛ سي ،حسين بنسي ،محمّ ،بنسي ،علـی موسـوی عـاملی؛ سـي،
جواد بنسیي ،عاملی؛ سي ،احم ،بنعا،الصم ،حسينی بحرانـی؛ سـي ،احمـ ،بنحسـين
بنحسن موسوی عاملی؛ سي ،قاسم بنمحمّ ،رااراـایی حسـنی حسـينی زواری ،شـيخ
حسين بنحسن عاملی مشغری و بسياری دیگر از شخصي های برجستۀ علمی.

69

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:11 +0430 on Sunday September 6th 2020

توانس

در همه راقات اجتماعی ایران تأثير بگذارد؛ چنانه شخصيّ

دیگری همچـون

هجری قمری بيشتر در دس

اصـوليان بـود ،بيشـتر شـاگردان شـيخ بهـایی در جرگـه

اصوليان بودن .،برای نمونه ،مال حسنیلی شوشتری را با لقب «فاعل عالم فقيه اصـولی»
(حر عاملی )74 /2 ،و «جام علـوم و حـاوی فـروع و اصـول» سـتودهان( ،نصـرآبادی،
 .)154فاعل جواد حاوی فروع و اصول ،جام میقول و منقول بود .در فقه و اصـول و
میقول و منقول و تفسير و ریاعی و دیگر علوم رایج در آن روزگار« ،تحقيقات رشيقه»
داش

(م،ر

تاری ی .)280 /6 ،ميرزا رفي ال،ین محمّ ،بنحي،ر رااراایی نائينی ،فقيه

اصولی ،حکيم متکلم ،حاوی فروع و اصول ،جام میقول و منقول بـود (همـان-128 ،
 .)127سي ،ماج ،بحرانی ،مّ،تی شيخ االسالم و قاعی شيراز به شمار میرف

و پس از

زمانی ،ميرزا ابوصالح ص،رالممالب او را به اصـفهان فراخوانـ ،و «نائـب الصـ،اره»اش
خوان( ،نصرآبادی.)162 ،
باری ،پس از رواج ان،یشۀ اخااری در این دوره ،برخی از عالمان عصر صفوی به آن
پيوستن ،و آرامآرام بهویژه اواخر سلالن

عاا

دوم و شاه سـليمان ،زمينـه گسـترش و

چيرگی این ان،یشه فراهم آم .،برخی از شاگردان شيخ بهایی که خود فقهای سرشناسـی
بودن ،ني به این مسلب گرایي،ن ،که آنـان را «اخاـاری ميانـهرو» خواننـ .،ماننـ ،فـيا
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

کاشانی ،محمّ،تقی مجلسی ،زینال،ین علی بنسليمان بحرانـی کـه «ایـن گـرایش را از
ایران به بحرین برد» (گرجی ،)245 ،مال خليـل ق وینـی کـه «مسـلب اخاـاری داشـ ،
رریقۀ اجتهاد را ش،ی،اً انکار مینمود ،نماز جمیه را در زمان غياـ
(م،ر

حـرام میدانسـ »

تاری ی.)451 /6 ،

نتیجه

اصولیگری و اخااریگری ،مکتبهای فقهی شيیی به شمار میرونـ ،کـه پيشـينهای
بلن ،در درازنای حيات فقه این مذهب دارن .،ایـن دو مسـلب بـر اثـر تحـوّالت عصـر
70

صفویه ،خصل های سياسی ني یافتن .،اخااریان با نفی عقل و اجتهاد در استنااط احکام
و نفی اجماع و مخالف

با تقلي ،و نهاد مرجیي  ،بيشتر به اخاار و احادیـث میصـومان
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با توجه به اینکه حوزۀ اصفهان؛ یینی ب رگترین مرکـ علمـی شـيیه سـ،ۀ یـازدهم

مسلب و بر پایه دی،گاهی عقلگرایانه ،به کاربرد علم اصول فقه و وجوب اجتهاد بـاور
داشتن ،و کتاب ،سنّ  ،اجماع و عقل را ادلّۀ احکام شرع میشمردن .،هر یب از عالمـان
برجستۀ شيیه بر پایه دی،گاه فقهیاش در دورههای گوناگون تاریخ فقه ،به یکی از ایـن
دو مشرب پيوس  .باورها ،دی،گاهها ،ان،یشه سياسـی ،کارکردهـای عملـی و اجتمـاعی
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

شيخ بهایی و آثار و نوشتههای او در حوزۀ علوم اسـالمی؛ یینـی نوآوریهـای علمـی،
رر مسئلۀ فقيه جام الشرائط ،آگاهی به علوم میقول و منقول ،تألي ،کتـاب در علـم
اصول و فقه و رجال و ح،یث به شيوۀ عالمان اصـولی و پـذیرش مناصـب سياسـی در
دول

صفویه و ،...بر این دالل

میکنن ،که وی به مکتب فقهی اصولی شيیه میگرایي.،

71

71
فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

71
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توجه میکردن ،و آنها را تنها «ادلۀ احکام شـرعی» میدانسـتن .،اصـوليان در برابـر ایـن

 .1ابنخل،ون ،عا،الرحمان ( ،)1359مقدمه ،ترجمه محم،پروین گنابـادی ،چـا
چهارم ،تهران ،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .2ابنن،یم ،محمّ ،بناسـحاق ( ،)1366الفهرست ،ترجمـه و تحقيـق محمّ،رعـا
تج،د ،تهران ،انتشارات اميرکاير.
 .3استرآبادی ،محمّ 1321( ،ق) ،الف ائدالمدنیه ،تاری  ،بینا.

 .4افنــ،ی اصــفهانی ،عاــ،اهلل بنعيســی ( 1401ق) ،رحییا
کیا

العلمییاو و

الفرالو ،تصحيح احم ،حسينی ،قم ،مکتاه آیهاهلل المرعشی.

 .5امين ،محسن ( 1403ق  1983 /م) ،اعیانالشیعه ،به اهتمام حسـن امـين،
بيروت ،االتقان و االنصاف.

 .6امينی ،عا،الحسـين ( 1387ق  1967 /م) ،الغدحر فی

الاتیاب و

السنه و ایدب ،بيروت ،دارالکتب الیربی.

 .7آزاد کشميری ،محمّ ،علی ( ،)1382نجی ا السیماو فی
العلماو ،تصـحيح ميرهاشـم محـ،ث ،چـا
اسالمی ،شرک

چا

تیراج

دوم ،تهـران ،سـازمان تاليغـات

و نشر بينالملل.

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .8آقاجری ،هاشـم ( ،)1389مقدمیهاي بیر مناسیبات دحی
دولت در احران عصر وف ي ،چا

دوم ،تهران ،انتشارات رر نو.

 .9بحرانــی ،یوســ 1368( ،ق  1966 /م) ،لؤلییؤة البضییرح
ایجازات و تراج

رجا

و

فیی

الضیدحث ،تحقيـق و تیليـق محمـ،

صادق بحرالیلوم ،نج ،،مالایه النیمان.
 .10بحرانی ،یوس( ،بیتا) ،الدرر النجفیه ،چا
الاي

سـنگی ،قـم ،مؤسسـه آل

الحيا التراث.

 .11بـراون ،ادوارد ( ،)1375تارحخ ادبیات احیران (از آغیاز
72

عهد وف حه تا زمان کاضر) ،ترجمه بهرام مقـ،ادی ،چـا
تهران ،انتشارات مرواری.،

دوم،
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كتابنامه

روبی محا .

 .13بهاهانی ،باقر ( « ،)1381االجتهاد و االخاار» در ابوالقاسم گرجی ،تارحخ فقه
و فقها ،چا

چهارم ،تهران ،انتشارات سم .

 .14پالروشفسکی ،ایليا پـاولوی ( ،)1350اسالا در احیران ،ترجمـه کـریم
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

کشاورز ،تهران ،انتشارات پيام.
 .15تنکابنی ،محمّ ،بنسليمان (بیتـا) ،قصص العلمیاو ،تهـران ،کتابفروشـی
علميه اسالميه.

 .16تهرانی ،محمّ ،محسن آقا بـ رگ ( ،)1355الذرحعه الی

تصیانی

الشیعه ،نج ،،االداب و تهران ،دانشگاه تهران.
 .17ج ایری ،نیم اهلل بنعا،اهلل ( ،)1382این ار النعمانییه ،تصـحيح
محمّ،علی قاعی رااراایی ،تاری  ،حقيق  -بنیهاشمی.

 .18جنــاتی ،محمــ،ابراهيم ( ،)1372ادوار اجتهییاد از دحیید ا

73

73

مذاهب اسالم  ،تهران ،سازمان انتشارات کيهان.
 .19جواهرالکالم ،عا،الی ی (« ،)1387بها ال،ین عاملی یـا شـيخ بهـایی» ،در علیاکاـر
فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات

(مجم عه مقایت و

فتارها

اسالمی حوزه علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .20جهاناخش ،جویـا ( ،)1387مقدمه بر اعتقادات شیخ بهاح ،
تهــــــــــــــــــــــــــــــــران ،انتشــــــــــــــــــــــــــــــــارات
اسارير.

 .21حســـن بنزینالـــ،ین ( ،)1365معیییال

الیییدب

و میییال

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

زمــانینژاد ،شییناختنامه شیییخ بهاوالییدح

عییامل

المجتهدح  ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی.

 .22حسينیزنوزی ،حسـن ( ،)1378رحا

الجنه ،تصـحيح علـی رفيیـی ،قـم،

کتابخانه آی اهلل الیظمی مرعشی نجفی.

 .23حلی(محقق) ،جیفر بنحسن ( 1403ق) ،معیار

ایوی

 ،قـم ،مؤسسـه

73
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ّات دح ان ،به اهتمام جـواد میصـومی ،قـم ،انتشـارات
 .12بهایی ( ،)1387كلی

 .24خوانساری ،محمـ،باقر ( ،)1360روضیات الجنیات فی اکی ا
العلمیییییییییییییییییییییییییییییییییییاو
و السییادات ،ترجمــه محمــ،باقر ســاع،ی خراســانی ،تهــران ،انتشــارات
کتابفروشی اسالمی.

 .25خویی ،ابوالقاسم ( 1409ق) ،معج

رجیا

الضیدحث ،چـا

چهـارم،

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت،
بینا.
 .26درینج،آبــادی ،قربــانعلی (« ،)1387از جاــل عامــل تــا اصــفهان» ،روزنامــه
اعتماد مل  ،شماره  87/10/4 ،820ص .7در

www.magiran. Com.p.1-5

 .27دوانی ،علـی ( ،)1362وکیید بهبهیان  ،چـا

دوم ،تهـران ،انتشـارات

اميرکاير.

 .28رازی ،عاـ،الجليل ( 1371ق  1331 /ش) ،النقض معروف بیه بعیض
مثالب الن اوب ف

نقض بعیض فریاحح الیروافض،

تصحيح جاللال،ین حسينی ارموی (مح،ث) ،بیجا ،بینا.
 .29روحانی ،مه،ی الحسينی (1429ق) « ،النظریات االصوليه و الفقهيه للشيخ الاهـائی»،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

در الشيخ بها ال،ین محم ،الیاملی ،مجموعه من المحققين ،قم ،مرک الیلوم والثقافه
االسالميه.
 .30زادهوش ،محم،رعا (« ،)1387مؤلّفات و مصنّفات شيخ بهایی» ،در علیاکار زمانینژاد،

یامل
عی

یدح
ییخ بهاوالی
یناختنامه شی
شی
مقایت و فتارها فارس ) ،قم ،دفتر تاليغات اسالمی حوزه علميه
قم ،میاون

یه
(مجم عی

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .31زمانینژاد ،علیاکاـر ( ،)1387شیناختنامه شییخ بهاوالیدح
عامل

(مجم عه مقایت و

دفتر تاليغات اسالمی حوزه علميه قم ،میاون
74

اسالمی.

فتارها

فارسی ) ،قـم،

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:11 +0430 on Sunday September 6th 2020

آلالاي .

زمــانینژاد ،شییناختنامه شیییخ بهاوالییدح

عییامل

فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات

(مجم عه مقایت و

فتارها

اسالمی حوزه علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .33سي،مرتضــی ،علــی بنحســين ( ،)1363الذرحعییه الیی

اویی

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

الشرحعه ،تحقيق ابوالقاسم گرجی ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .34سيستانی ،ملبشاه حسين (« ،)1386تذکره خيرالايـان» ،در :مقایت عارف،
به کوشش عارف نوشاهی ،دفتر دوم ،تهران ،بنيـاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار

و در علیاکاــر زمــانینژاد ،شییناختنامه شیییخ بهاوالییدح
عیییییییییییییییامل (مجم عیییییییییییییییه
مقایت و فتارها فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات اسـالمی حـوزه
علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .35شاردن ،جان ( ،)1374سفرنامۀ شاردن ،ترجمۀ اقاال یغمایی ،تهران ،انتشـارات

75

75

تو .

 .36شــری ،،ميــان محمّــ1365 ،1362( ،و  ،)1366تییارحخ فلسییفه در
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییالا،
اسی
دانشگاهی.
 .37شهابی ،محمود ( ،)1372ادوار فقه ،چا

چهارم ،تهران ،سـازمان چـا

و

انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.

 .38شهرستانی ،محمّ ،بنعاـ،الکریم ( ،)1361ت ضیح الملل (الملل و
النضل) ،تحقيق و تصـحيح محم،رعـا جاللـی نـائينی ،چـا

سـوم ،تهـران،

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

تهيــه و گــردآوری و ترجمــه و نظــارت نصــراهلل پورجــوادی ،تهــران ،مرکـ نشــر

انتشارات اقاال.
 .39شــهي،ی ،عا،الحســين (مهــر و آبــان « ،)1372م،رســه ق ـ وین در عصــر صــفوی،
جناشهای فکری و اصولی و اخااری» ،ک ز  ،دوره دهم ،شماره چهارم.

 .40صحفی ،محم ،)1370( ،مجم عها

از آثار و اشعار شییخ

75
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 .32سلالانمحم،ی ،ابوالفضـل (« ،)1387زنـ،گی سياسـی شـيخ بهـایی» ،در علیاکاـر

ارم.
 .41ص،ر حاج سـي ،جـوادی ،احمـ،؛ فـانی ،کمـران؛ خرمشـاهی ،بها الـ،ین (،)1368
داحر المعارف تشی  ،تهران ،سازمان دایرهالمیارف تشي .

 .42ص،ر ،محمـ،باقر (  1395ق) ،المعال

الجدحد  ،چـا

دوم ،تهـران،

مکتاه النجا .

 .43صف گل ،منصـور ( ،)1381ساختار نهاد و اندحشیه دحنی
در احران عصر وف

 ،تهران ،مؤسسه خ،مات فرهنگی رسا.

 .44عميری ،محم،رعـا ( ،)1384دانشنامه اوی لیان شییعه ،قـم،
بوستان کتاب.

 .45روسی ،محم ،بنحسن ( 1387ق) ،المبس ط ف

فقه ایمامییه،

تصحيح و تیليق محم،تقی کشفی ،تهران ،المکتاه المرتضویه الحيا آثار الجیفریه.
 .46روقان ،ق،ری حاف (1429ق)« ،بها ال،ین الیاملی فی تـراث الیـرب الیلمـی» ،در
الشيخ بها ال،ین محم ،الیاملی ،مجموعه منالمحققين ،قـم ،مرکـ الیلـوم والثقافـه
االسالميه.
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .47عاملی ،بها ال،ین محمـ ،)1376( ،کشا
چا

 ،ترجمـه و تحقيـق ع یـ اهلل کاسـب،

سوم ،تهران ،انتشارات گلی.

 .48ــــــــ( ،بیتا) ،جام

عباس  ،تهران ،مؤسسه انتشارات فراهانی ،کانون انتشارات

عاب،ی.
 .49ــــــــ( ،بیتا) ،رساله ایسئله السلطانیه ،نسخه خالی شماره
 7013کتابخانه مرک ی دانشگاه تهران.

 .50ــــــــ ،)1316( ،رساله تضرح

باحح اهل کتیاب ،تهـران،

بینا.

 .51ــــــــــ 1411( ،ق  1372 /ش) ،مشییرق الشمسییی
76

و اکسیییر

السعادتی  ،تیليق محم،اسماعيل بنحسـين مازنـ،رانی خواجـوئی ،چـا
مه،ی رجایی ،مشه ،،مجم الاحوث االسالميه (التاب لآلستانه الرعویه المق،سه).
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بهیییییییییییییییاح  ،قـــــــــــــــم ،انتشـــــــــــــــارات

تحقيق السي ،علی جاار الگلااغی الماسوله ،قم ،انتشارات دارالاشير.
 .53ـــــــــ1378( ،ش) ،اعتقادات شیخ بهیاح (مـتن عربـی رسـاله
االعتقادات شيخ بها ال،ین محم ،عاملی به همراه سه ترجمه و شر فارسی آن) ،به
کوشش و پژوهش جویا جهاناخش ،تهران ،انتشارات اسارير.
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

 .54ــــــــ ،)1322( ،جام

عباس  ،چا

سنگی.

 .55ــــــــ 1424( ،ق  1382 /ش) ،الضبل المتیی
َ
اکااا الدح  ،تحقيق السي ،بالسـم الموسـوی الحسـينی ،مشـه ،،مجمـ
فی

ِکایاا
ا

الاحوث االسالميه (التاب لآلستانه الرعویه المق،سه).

 .56عاملی ،حسين بنعا،الصم( ،بیتا) ،وو

ایخییار الی

اوی

ایخبار ،قم ،مجم بخایر اسالمی.
 .57عاملی ،محمّ ،بنحسن ( 1385ق) ،امل آیمل ،تحقيق احم ،حسينی ،نجـ،،
اآلداب.

77

77

 .58ــــــــ( ،بیتا) ،وساحل الشیعه ،تصحيح عا،الرحيم ربـانی ،بيـروت ،دار
احيا التراث الیربی.
کیای ،چا

دوم ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی.

 .60عاملی ،ابومنصور حسن بنزینال،ین ( ،)1362منتقی

الجمیان فی

ایکادحث الصضاح و الضسان ،تصحيح و تیليق علیاکاـر غفـاری،
قم ،مجم بخایر اسالمی.

 .61عاا  ،دالل ( 1995م) ،بهاوالیدح

العیامل  :ادحبیا و

فقیها و عالما ،بیجا ،دارالحوار.
 .62عــ اوی ،عاــا

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

 .59عاملی ،محمّ ،بنحسـين ( 1420ق) ،ایربع ن کدحثا ،تحقيـق ابـوجیفر

(1429ق)« ،الشــيخ الاهــایی فــی تــاریخ الفلــب فیالیــراق» ،در

الشيخ بها ال،ین محم ،الیاملی ،مجموعه منالمحققين ،قـم ،مرکـ الیلـوم والثقافـه
االسالميه.

 .63الفاخوری ،حنا؛ الجـر ،خليـل ( ،)1373تیارحخ فلسیفه در جهیان

77
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 .52ــــــــ 1425( ،ق  1383 /ش) ،زبد

ایو

 ،م حواشی المصنَ ،عليها،

فرهنگی.

 .64فضــایی ،یوســ ،)1354( ،تضقیقیی
ّت ،تهران ،مؤسسه مالاوعاتی فرخی.
مذاهب اهلسن

در تییارحخ و فلسییفه

 .65قربانی ،ابوالقاسم (« ،)1387شيخ بهایی از ریاعیدانان دوره اسـالمی» ،در علیاکاـر

عییامل

زمــانینژاد ،شییناختنامه شیییخ بهاوالییدح

فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات

(مجم عه مقایت و

فتارها

اسالمی حوزه علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .66قصری ،محمّـ ،)1374( ،سـيمایی از شییخ بهیاح
آثار ،مشه ،،انتشارات آستان ق،
 .67قمی ،عاا

رعوی.

( ،)1387الف ائد الرض حه ف

المذهب الجعفرحه ،چـا

در آحینیه

اک ا

علماو

دوم ،تحقيـق ناصـر بـاقری بي،هنـ،ی ،قـم،

مؤسسۀ بوستان کتاب.

 .68ــــــــــ 1426( ،ق  1384 /ش) ،سییفینه البضییار و مدحنییه
الضا

و اآلثار ،تحقيـق مجمـ الاحـوث االسـالميه ،تقـ،یم و اشـراف

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

علیاکار االهی خراسـانی ،چـا

دوم ،مشـه ،،مجمـ الاحـوث االسـالميه (التـاب

لآلستانه الرعویه المق،سه).
 .69کاسب ،ع ی اهلل ( « ،)1387کشکول نياز و رهآورد اهل راز» در علیاکار زمـانینژاد،

عیامل

شناختنامه شییخ بهاوالیدح
مقایت و فتارها فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات اسـالمی حـوزه

علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .70کاش،الغالا  ،جیفر بنخضـر ( 1430ق  1387 /ش) ،کش
مبهمات شرحعه الغراو ،چا
چا

78

(مجم عیه

الغطاو عی

دوم ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب (مرک

و نشر دفتر تاليغات اسالمی حوزه علميه قم).

 .71کوربن ،هانری ( ،)1377تارحخ فلسفه اسالم  ،ترجمه جواد رااراایی،
چا

دوم ،تهران ،انتشارات کویر.
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اسالم  ،ترجمه عا،المحمّـ ،آیتـی ،چـا

چهـارم .تهـران ،انتشـارات علمـی و

سری ،تهران ،انتشارات تو .
 .73گرجی ،ابوالقاسم ( ،)1381تارحخ فقه و فقها ،چا

چهـارم ،تهـران،

انتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
سم .
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

 .74الهوری ،محم ،اقاال (بیتا) ،اکیا

فار دحن

در اسالا ،ترجمـه

احم ،آرام ،بیجا ،بینا.
 .75لماتون ،آن.کی.ا
تحقيق عاا

( ،)1374دولت و کك مت در اسیالا ،ترجمـه و

صالحی و محم،مه،ی فقيهی ،بیجا ،مؤسسۀ چا

 .76مجلســی ،محمــ،تقی (بیتــا) ،ل امیی

و نشر عروج.

وییاکبقران  ،قــم ،انتشــارات

اسماعيليان.

 .77محای ،محم،امين بنفضلاهلل (بیتـا) ،خالویه ایثیر فی

اعییان

القرن الضاد عشر ،بيروت ،بینا.

79

79

 .78محقق داماد ،مصالفی (بیتا)« ،تحوالت اجتهـاد شـيیی :سـير تـاریخی ،حوزههـا و
شيوهها» در

تاری ی ،محمّـ ،علـی ( ،)1374رحضانیهایدب ،ج 3( 3و  4در یـب

مجل ،)،چا

چهارم ،تهران ،انتشارات خيّام.

 .80ــــــــ ،)1346( ،رحضانهایدب ،ج 7 ،1و  ،8چـا

دوم ،تاریـ  ،چاپخانـه

شفق.

یها
 .81م،رســیرااراایی ،حســين ( ،)1368مقدمی

ییعه
یه شی
یر فقی
بی

(کلیات و کتابشناس ) ،ترجمه محمّ ،آص ،فکـرت ،مشـه ،،بنيـاد
پژوهشهای آستان ق،

رعوی.

 .82م،نی ،علیخـان بناحمـ ،)1324( ،سیالفة العصیر فی
الشعراو بال مصر ،مصر ،افس

مضاسی

تهران ،بیتا.

 .83مشکور ،محم،جواد ( ،)1368فرهنگ فرق اسالم  ،مشه ،،بنياد پـژوهش
های اسالمی آستان ق،

رعوی.

فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی

 .79م،ر
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 .72الگار ،حامـ ،)1356( ،دح

و دولت در احیران ،ترجمـه ابوالقاسـم

فقه ،فقه) ،قم ،انتشارات ص،را.
 .85ــــــــ ،)1362( ،اسالا و مقتریات زمان ،تهران ،انتشارات ص،را.

 .86ــــــــ 1398( ،ق) ،د

فتار ،قم ،انتشارات ص،را.

 .87میصومی ،علی (« ،)1387شيخ بهایی در فرهنگنامه چهرههای برتر تـاریخ ایـران»،

در علیاکار زمانینژاد ،شناختنامه شیخ بهاوالدح

عیامل

فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات

(مجم عه مقایت و

فتارها

اسالمی حوزه علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .88مفي ،،محم ،بن نُیمان عکاری ( 1413ق) ،اوائل المقایت ،بـه کوشـش
مه،ی محقق ،تهران ،دانشگاه تهران و مؤسسه مالالیات اسالمی.
 .89مــالزاده ،محمّــ،هانی (« ،)1377بها الــ،ین عــاملی» ،در علیاکاــر زمــانینژاد،

(مجم عیه

شناختنامه شییخ بهاوالیدح عیامل
مقییییایت و فتارهییییا فارسیییی ) ،قــــم ،دفتــــر
تاليغــات اســالمی حــوزه علميــه قــم ،میاونــ

پژوهشــی ،پژوهشــگاه علــوم و

فرهنگ اسالمی.
 .90مــالزاده ،محمــ،هانی (« ،)1377بها الــ،ین عــاملی» ،در غالمیلــی حــ،اد عــادل،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

دانشنامه جهان اسالا ،ج ،4تهران ،بنياد دایرةالمیارف اسالمی.

 .91منجم ،مالجالل ( ،)1366تارحخ عباسی

حیا روزنامـۀ مالجیال ،

تصحيح سي،اهلل وحي،نيا ،تهران ،انتشارات وحي.،

 .92منشی ،اسـکن،ربيگ ( ،)1377تارحخ عال آرا

عباسی  ،تصـحيح

محمّ،اسماعيل رعوانی ،تهران ،انتشارات دنيای کتاب.
 .93موسویبجنوردی ،کاظم ( ،)1375داحرةالمعارف بزرگ اسیالم ،
ج ،7تهران ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حيان.
 .94نائی ،ابوالفضل (« ،)1387مقام شيخ بها ال،ین عاملی در دانش سمایی» در علیاکاـر

80

زمــانینژاد ،شییناختنامه شیییخ بهاوالییدح
(مجم عه مقایت و

فتارها

عییامل

فارس ) ،قم ،دفتـر تاليغـات
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 .84مالهری ،مرتضی ( ،)1358آشناح

با عل ا اسیالم  ،ج( 3اصـول

 .95نجاشی ،احم ،بنعلـی ( 1418ق) ،رجا

النجاشی  ،چـا

ششـم ،قـم،

مؤسسه النشر االسالمی.

 .96نصــر ،حســن (« ،)1380فیالي هــای فکــری ،فلســفه و کــالم» ،در تییارحخ
احران دورۀ وف حان ،پژوهش دانشگاه کماریج ،ترجمه ییقوب آژنـ،،
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایي 1389

تهران ،جامی.

 .97نصرآبادی ،محمّـ،راهر ( ،)1361تذکرۀ نصیرآباد  ،تصـحيح و مقابلـه
وحي ،دستگردی ،چا

سوم ،بیجا ،کتابفروشی فروغی.

 .98نفيسی ،سیي ،)1368( ،مقّ
دمه بر دح ان كامل شیخ بهاح ،
چا

سوم[ ،تهران] ،مؤسسه چا

کلينی.

 .99یارشارر ،احسان ( 1357ش) ،دانشنامه احران و اسالا ،ج 8و ،9
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

81

81
فرآین ،تحول مکتب اخااری و اصولی
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اسالمی حوزه علميه قم ،میاون

پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

