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 باسمه تعالی 

 ادوار اخباری گری از دیدگاه استاد علیدوست

 )بیانات استاد علیدوست در نشست بزرگداشت جناب غفران مآب(

 محورهای اصلی: چکیده و 

 دوره امام :عصر حضوردوره اول: 
ً
صادق و امام باقر علیهما السالم: جریان حمران ابن اعین  )خصوصا

 و ...( 

 جریان شیخ صدوق، ابن قولویه، کلینی و ... : تا نیمه اول قرن پنجم نیمه اول قرن چهارم دوره دوم: 

 صاحب معالم، صاحب مدارک، محقق اردبیلی و..  : جریان شهید ثانی،قرن دهمدوره سوم: 

جریان میراز محمد استرآبادی و محمد امین استرآبادی، محمد قرن یازدهم و دوازدهم: دوره چهارم: 

شیخ حسین کرکی، مال محسن فیض کاشانی، مال محمد طاهر قمی، تقی مجلسی، مال عبدالله تونی، 

شیخ حر عاملی، بحرانی، عالمه مجلسی، شیخ سلیمان بحرانی، میرزا محمد اخباری، شیخ یوسف 

 بحرانی و... 

  ... اخباری فتوا می دهند احیانا  دوره معاصر. فقیهانی که اصولی حرف می زنند و دوره پنجم: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم. 

جناب مستطاب آقای سید دلدار علی  ، غیرتمند و موثر؛مورد توجهاست بزرگداشت عالمی  ،مناسبت نشست

 غفران مآب. 
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اد و علت است. شأن این پیشنه« اخباری گریگفتگو از »، سخنرانی به اینجانب برای موضوع پیشنهادی

 تواند باشد: انتخاب این موضوع دو چیز می

1-  
 
یار موضوع بپیوندد! بس خبنا نیست در هیچ زمانی به تاری     مهم بودن نفس موضوع. موضوعی که ظاهرا

 بجاست. ی منضبط صورت پذیرد، مهمی است، که هر چه بیشتر درباره آن گفتگو 

 قای غفران مآب دارد. محور نشست، جناب آعامل دوم، ارتباطی است که این موضوع با شخصیت  -2

 بآغفران م جناباصولی -الف( تبیین شخصیت و آثار علمی

ک که در واقع با سب  «اساس االصول»هایی که دارد، دو کتاب خالص اصولی دارد: ایشان در مجموعه کتاب

حلی و عالمه گوید: بعضی از مطاعن به جناب می 6گری نوشته است. ایشان در صها و در رد اخباریاصولی

صاحب الفوائد  ها ر التی ذکالعالمه و بعض اضرابه،  فی ذکر مطاعناضراب ایشان زده شده است: 

ها الکون عند العقالء معذورا  ةادلظواهر الکتاب و االجماع و  ةالنکار حجی ،المدنیه
ُ
العقل و انما ذکرت

ه نگاه  هاست. کتاب و فهرست آن را هم کیری کتاب تا آخر با اخباریمعلوم است که درگفی تضعیف کالمه. 

 در اخباریگری ایاندیشه ایستاده بر قله ،این کتاب جایها نوشته شده و در جایبر اساس اندیشه اصولیکنید 

 دهد. مانند محمد امین استرآبادی را مورد نقد قرار می

 نامگذاری شده( تحت عنوان 
َ
اش کای  ]که  است.  «منتهی االفکار»کتاب دوم ایشان )که ظاهرا بعدا

نهایه النهایه،  رایه، نهر داریم، نه منتهی االصول، نه نهایه الداکشد. ما نه منتهی االفاینچنین نامگذاری نمی

 و   که اینها شوخی است  ،و ...  ، نه خاتم العلما نه خاتم المجتهدین
 
  [.داردنیز بار منفی  گاها

لق دارد، اما تعمدرسه اصول فقه به  )ره(. میرزای قمیاست )ره( درگیر ا میرزای قمیبایشان در این کتاب 

بعض االفاضل المعاصرین اجال لقد کان گوید: این کتاب می 2ص  لذا در متعلق به مدرسه انسداد است. 
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 و انه سلک فی اکثر المسائل مسلکا یخالف اکثر مدارک المحققین. جواد فکرته فی هذا المضمار. غیر 

 
 
در انسداد  تواند نمی هستند،بحرالعلوم و صاحب ریاض  آبی که اساتیدش بهبهانی،غفران م جناب قاعدتا

ل میرزای ای بر قوانین االصو گفت منتهی االفکار ایشان، تعلیقهتوان  موافقت کند. لذا میبا میرزای قمی 

 . است قمی

، 1221میرزا متوفی جناب است و  1221جالب و آموزنده این است که جناب غفران مآب متوفی  نکته

ن کتاب قوانین ایشا اینکه .«بعض المعاصرین» :کندیعنی این دو بزرگوار معاصر هم هستند و لذا تعبیر می

اشته دبه آثار جدید توجه میرزا را مراجعه کند و دچار حجاب معاصرت نشود )این ُبعد اخالقی( و اینکه 

 باشد )قوانین نس
ا
یه این کتاب را بگیرد و مطالعه کند و حاش و جدید است(  بت به ایشان یک کتاب کامل

 در قم و نجف و ...  گفتیم کتابسال بعد بود می 15آب جالب است. حاال اگر جناب غفران مبزند، خیلی 

ه می زند، قگیرد و تعلیکه تازه چاپ شده و ایشان آن کتاب را می  یو ایشان هم دیده، اما کتابمنتشر شده 

. این تاس مند و البته دنباله دار غیرتمورد توجه، ای این رویه ایشان، رویهوست. مندی احاکی از غیرت

  ابعانی پیدا کرد. فکر یک مدرسه شد و ت

 
 
یعنی د. گذار که پای به عرصه می  گری استسه قرن اخباری جناب غفران مآب بعد از حاکمیت تقریبا

ین  بدالله تونی، شیخ حسعمحمد تقی مجلسی، مال استرآبادی و محمد امین استرآبادی، بعد از میراز محمد 

ی، بحرانی، عالمه مجلسی، شیخ حر عاملمحمد طاهر قمی، شیخ کرکی، مالمحسن فیض کاشانی، مال 

جناب اند، و ها آماده و رفتهاین بزرگان از اخباری .سلیمان بحرانی، میرزا محمد اخباری، شیخ یوسف بحرانی

ر عاملی نزد شیخ حیک طلبه در مشهد  آنچه نقل شده : حسب  با کسی شوخی نداشته و ندارند!  ها اخباری

خوانده، و زبده کتاب اصولی است، شهادتش رد می «زبدة االصول»اما به دلیل اینکه دهد، شهادت می
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را  «کتب اصولی»در بحث کتب ضالل،  ،ةر ضحدائق الناالیا مرحوم بحرانی در جلد هیجدهم  !شودمی

 انگارد! می «کتب ضالل»مصادیق جزو 

 رسد. چنین فضایی اجتماعی و غیر علمی و شدید، به منصه ظهور میجناب غفران مآب در 

 
ا
دارد و چیزی که به نظر  «کارپشت»که از آثارش معلوم است.   ،خوبی است «استعداد»صاحب  اول

 است. برخی از اساتید  «اساتید بزرگ»دهد، خداوند سر راه ایشان قرار می ،به عنوان نعمتی بزرگمن 

 . صاحب ریاض ،سید علی طباطباییو بحر العلوم  ،انیهبهب ایشان عبارتند از: 

می گذارم،  «فضای تز، آتی تز و سنتز»ی در فضایی، که بنده نام آن را وقتی کس ،هم اضافه کنید این را 

 درخشد. می ،سمتی که برود و صاحب استعداد و پشت کار باشد کند، به هر رشد می

ها طرف است و هم بر هم با اخباری .در هر صورت جناب غفران مآب یک همچو شخصیتی است

د آب بر قوانین االصول میرزای قمی و بحث انسداقه غفران مبه تعلیه دارد )اشاره قها تعلیمباحث اصولی

 ایشان(. 

  گریب( اداور اخباری

 
ا
و برخی  12و  11گری در قرن گویند اخباری، میسؤال کنید گری از اخباریاگر در فضای حوزه  معمول

ارزه کرد مب آنها بهبهانی با  ها بودند و بعد هم وحید بودند که آمدند و مقابل اصولی 15و  9از آنها در قرن 

خشک  اششد و ریشهعقیم ی دیگر امکان تولید دوباره نیافت، و آنها را به محاق برد و در زمان شیخ انصار 

  !شد

 این بیان، غلط نیست، اما بسیار بسیار ناقص است. 
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آن.  یهاویژگیگری و نه با همه دوره را به خود دیده است، البته نه به اسم اخباری 1گری اخباری

 و مقول به تشکیک است.  شتهمشکک دا یگری ماهیتواقعیت آن است که اخباری

 گریدوره اول اخباری

. است ، علی الخصوص زمان صادقین)ع(ائمه)ع( گری مربوط به زمان حضور اخباری و دوره اولین جریان

قابل اس قی ها مقابل جریانالیه بعضیل جریان اجتهاد به رأی و در مقاب گری،جریان اخباریاولین زمان آن در 

  مشاهده است. 

 ؛ن اعین و زراره ابن اعین را مالحظه فرمایید ن ابراحمبه عنوان مثال مباحثات و مناظرات دو برادر، یعنی 

اگر احساس کند رویش حرف نیز را  )ع(گرایانه دارد و حتی روایات امام صادقزراره مسلک و منهج عقل

 
ا
ه اره متهم بر جاست که امثال ز دهد و از همینآید، مورد مناقشه قرار میبا عقلش جور در نمی دارد و مثل

ات را گرا نبودند، منتهی روایام که اینها قیاسبنده در فقه و مصلت توضیح دادهاند. گرایی شدهقیاس

 گرایی  جریان تحدیث و حدیث اما، به اره(ر )برادر ز کردند. حمران ابن اعین االمکان در کنار عقل معنا میحتی

 هایی مطرح میر تعلق دارد. لذا گاهی بین دو برادر بحثتغلیظ
 
شیده کهم  تا محضر امام)ع(  شود و گاها

 کنند. این دو جریان را مدیریت میروند خدمت امام و ایشان شود. میمی

ه همین زمینه است که در نهایت ب در  هشام بن حکم و با ابن ابی عمیر دیگر مباحثات و مشاجرات  مثال

 شود. موارد و مصادیق این دوره فراوان است. قهر این هر دو بزرگوار از یکدیگر منجر می

را در کنار  روایاتای است که ل اندیشهدر مقاب -ک بودنشیبا لحاظ مقول به تشک–گری اخباریاندیشه 

جیح برای و یا در باب تعادل و ترا کند استفاده می روایاتو یا رد ببیند و از عقل ابزاری برای تفسیر میعقل 

 گری است. . این موج اول اخباریالعقول را معیار قرار دهد  موافقةترجیح یک روایت بر روایت دیگر، 
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تهاد گرایی و اجقیاس»هم با  )ع(است. عجیب اینکه ائمه )ع(مدیریت با ائمه گری،در دوره اول اخباری

 . «قلفارغ از ع گرایی  حدیث»کنند و هم با مبارزه می ،شدهمحسوب می «گراییعقلبه رای که یک نوع 

 «عیقط سنت»و  «قرآن»رسد را بر نقل شده است که: آنچه از ما می )ع(آن ده روایتی که از اهلبیت

د نخواهاین جریان است. حضرت می جزو عرضه کنید،  «عقول»عرضه کنید، در یک روایت دارد که بر 

، راطی(گرایی افگرایی افراطی و یا حدیث)عقل ند. یعنی در هر جهت که افراط شود نتعادلی ایجاد کیک 

 خطرناک است. 

 

گری را انتخاب کند، موضوع یک پژوهش و پایان نامه های مختلف اخباریاگر کسی با همین عنوان دوره

 را مشخص کند و ... این ارزشمند است.  )ع(دوره را بیاورد، لوازمش را بیاورد، موضع ائمهخوب خواهد بود. 

 گریاخباری دوره دوم

پیوندد، یعنی اوایل قرن چهارم. در این زمان ع میو گری، دویست سال بعد از دوره اول به وقدوره دوم اخباری

الله )رضوان ... و قولویه، شیخ صدوق و شیخ کلینیبزرگانی همچون ابنید. آ به وجود می گراییموج دیگری از حدیث

مدرسه  د. انجامنجم )یعنی حدود صد سال( به طول میق دارند. این دوره تا اوایل قرن پبه این دوره تعل تعالی علیهم(

ی ابن قولویه هاقم و مدرسه ری و حاصل به منصه ظهور رسیده این دوره کتب مرحوم صدوق، کتاب کافی، کتاب

 و دیگران است. 

  .جنیدابن ی مشهور به قیاس و اجتهاد به رای بود، مانندرا، جریانگابل جریان حدیثدر این زمان در مق

بهره  ه و آمد )ع(ائمهاز بعد که  شیخ طوسی شیخ مفید و  ،مانند سید مرتضیبزرگانی از علما در این دوره 

 کنند. این جریان را مدیریت می مکتب و مسلک  ائمه)ع( بودند  از مند 
ا
ف رساله از یک طر جناب شیخ مفید مثل
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رد بر  گونه درای نقضرساله .«جتهاد فی الرایالنقض علی ابن الجنید فی اال  ةرسال»جنید دارد: رد ابندر 

تاب با دو دانم که یک کبعید می)جنید دارد. شیخ مفید دو کتاب در نقد ابنی. أجنید به خاطر اجتهاد به ر نبا

   ام مشابه باشد، بلکه دو کتاب است(. ن

دارد. البته در مورد شاگردی شیخ  کتابشیخ صدوق هم   ،شیگرای خو استاد حدیثاما از طرف دیگر در رد 

ری و تفاده حضو اگر شیخ مفید اساست که مفید در محضر شیخ صدوق، شک و تردید وجود دارد. ولی مسلم 

رده است. ک  )از طریق آثار ایشان( افزاری و غیر حضورینکرده باشد، استفاده نرم فیزیکی از شیخ صدوق هم

ایم و فقط شویم، در عین حال که در محضر او تلمذ نکردههمانطور که جملگی ماها شاگرد شیخ انصاری تلقی می

  ایم. آثارش را درس گرفته

 رتباطاتار شیخ صدوق در است( چقدر در مورد رف ایشانشیخ مفید در تصحیح االعتقاد )که منسوب به 

 ،ا روایاتدربرخورد ب !ین است که جناب شیخ صدوقکل گالیه هم ا  !کندابراز ناراحتی می ،ادلهتعامل با با 

 ک کنید. از هم تفکی ،را با کمک عقل سلیم و عقل ابزاری باطلشما باید روایات صحیح از سقیم و درست از 

کردند تا این جریانات به تعادل برسد، درقرن چهارم میت ییر داین فضا را م )ع(ائمه ،اگر در زمان حضور 

و لذا به  ؛ند کنمدیریت میاین فضا را د سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید نمانو پنجم علمای بزرگی 

یجاد آید و یک تعادلی ایعنی در این فضای تز و آنتی تز، یک سنتزی بیرون میخورد. جایی ضربه نمی

 شود. می

 گریاخباری دوره سوم
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 به گونهگری این دوره گری مربوط به قرن دهم است. اخباریدوره سوم اخباری
ا
یده دای است که اصل

صاحی معالم، صاحب مدارک، شهید ثانی، شود و التفاتی به آن وجود ندارد. بزرگانی مانند و حس نمی

 گری هستند. از اخباری مربوط به این دوره.. محقق اردبیلی و. 

ت این مهم از جهتی نیز درس شناسد! هیچ کس به عنوان عالم اخباری نمیروشن است که این بزرگان را 

، را مالک و معیار قرار دهیم، این دسته مطرح شد  12و  11به عنوان آنچه در قرن  گری،اگر اخباریاست. 

 اخباری تلقی نمی
 
کیک گری را امری مقول به تشچنانکه گفته شد، اگر اخباریاما شوند. از بزرگان اساسا

گری ز اخباریهایی اوجود رگهکنیم. بزرگان مشاهده می و آراء اینر افکار درا گرایی از حدیثی یهارگهبدانیم، 

 ست. قابل انکار نی ، صاحب معالم، صاحب مدارک و از همه بارزتر، محقق اردبیلیشهید ثانیدر آثار و آراء 

گردد. یبازم اوائل قرن دهم(یعنی ) صد سال قبلبه گری مشهور، ریشه اخباری شاید بتوان گفتلذا 

ت گیرند، در مورد محقق اردبیلی که تعبدش به آراء فقها کم اسسخت می مشهور گری بزرگانی که بر اخباری

 گویند؟ دارد، چه میبر خالف روایت دست برمی و در صورت مشاهده یک خبر، به راحتی از شهرت  

یکی از داند؛ از سوی دیگر بر مشهور میاخبار را مقدم  ی خود،در سبک اجتهادمحقق اردبیلی 

م دو شهرت و اجماع را به عنوان دلیل مق ، اصالت دادن به اخبار و روایات استگریهای اخباریشاخص

سبک لبته اکنند. پذیرند و در صورت وصول به خبر، به راحتی از قول فقها عبور میبر روایات و اخبار نمی

 ست. ین غلظت نیاجتهاد شهید ثانی به ا

نی گری، یعاستاد رأس اخباریصاحب معالم نیز از سویی شاگر محقق اردبیلی است و از سوی دیگر، 

 در مکتب صاحب معالم بزرگ شد و بعد  مرحوم استرآبادی اند بعضی نوشتهمحمد امین استرآبادی است. 

 توانم خیلی این را تصدیق کنم. اعراض کرد و اخباری شد، اما من نمی
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وجود دارد. این رگه ضعیف صاحب معالم  در آراء و افکار  -ولو در حد مویرگ–گری اخباریز ی اهایرگه

ی به مرحوم استراباد -که از استاد خود یعنی محقق اردبیلی دریافت کرده–گری  صاحب معالم اخباری

 کند. شود و استرآبادی آن را تبدیل به شاهرگ و جسیم میمنتقل می

دهم  مربوط به قرن و به تعبیر دیگر : زمینه سازی برای آن، گریاخباری به هر صورت دوره سوم از 

 کشد. قرن یازدهم طول می اوایلشود و تا می

 گریاخباری دوره چهارم

شود و شروع می 1526رآبادی مدور چهارم است. از است گری، چنانکه معروف و مشهوراست،اما اوج اخباری

)آخرین است.  1225م بحرانیشان شیخ حسین شاید آخرین رسد. می 1186ید و به شیخ یوسف بحرانی مآجلو می

 در این مقطع(. 

 دارد. مثکه لوازمی  شود می بستهتبدیل به یک پک و گری خباریدر این دوره ا
ا
 :ل

 د دارد. و این دوره وج در اما  ،های گذشته مبارزه با تقلید وجود ندارد در دوره مبارزه شدید با تقلید:  -

حظه مال  است، باشند )کلماتشان درفقه و مصلحت آمدهاینکه همه باید مجتهد  وجوب عینی اجتهاد:  -

 بفرمائید(. 

 به راحتی به فقها حمله می)که ای کاش نبود(.  اهای شدید به فقهحمله -
ا
عالمه حلی  کار کردند. مثل

« ساعده دوم ینسقیفه ب»را تعبیر به ، یم کرده اند تقس به چهار قسمطاووس که اخبار را و یا قبلش ابن

ی در صدر ساعده کذایساعده مواجه شدیم: یکی همان سقیفه بنیسقیفه بنیدو با  گفتند: ماکرده، می

ول به اص ورود شخص دیگری از اینها )استرآبادی( در مورد  !اسالم و یکی هم تقسیم اخبار به چهار قسم

  برد!  شیعه و فقه شیعه چنین تعبیراتی را به کار می
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خالفان خود با مکه صاحبان این اندیشه   گری مطرح شد در این دوره یک بسته با یک لوازمی بنام اخباری

 رحمانه مواجهه میبی
 
 دادند! حرف خودشان میخون خود را روی  کردند و گاها

چه ضرورتی دارد که  ،یا یک مخالف دارد  ،دارد  ک نظریه و یا نوآوریانسان اگر یسؤال این است که 

ا بعضی بنده در چند قضیه اخیر، حرفم بدیده بگیرد؟ را کار گذشتگان را ناادبی کند؟ چرا حمله کند؟ چبی

ای دارید، آن را درست جا بیندازید و بگویید گذشتگان بحث را تا ایان این است که اگر حرفی و نکتهاز آق

ولی این موارد مانده و من روی اینها نظر دارم. چرا ما باید به تراث و آثار گذشتگان حمله   ،اینجا آوردند 

 کنیم؟ 

، حمالت و که ما هیچ زمانی مثل امروز   -کنماز روی اطالع عرض می– دانه باید عرض کنمسوگمن

و  ایمایم! بله! ما دوران زیادی پشت سر گذاشتهنداشتهتراث شیعی و اسالمی چنینی به های اینهجمه

 های مختلفی نیز وجود داشته است، اما آنها سختهجمه
ا
یعه را های شکتاب  افزاری بوده و مثل

های شیعه  های لبنان با کتابالدین ایوبی یک هفته حمامن صالحسوزاندند )مثال مشهور است که در زمامی

افزای است و با عناوین حوزوی امروزی اما، نرم تسخت افزاری بود. حمال ها، اما این حملهشد!(. گرم می

 !شودانجام می

  !الب نرم آنقکتاب سوزی است  در رفتار  

 گریاخباری دوره پنجم

ی زنند و کتاب اصولها اصولی حرف میخیلیدر عصر حاضر،  عصر حاضر است. ، مربوط به دوره پنجم

 نم. ک، جریان را عرض مید عیب دارد ویا ندار  ر چقدخواهم بگویم دهند! االن نمیدارند، اما اخباری فتوا می
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ناراحتی  کند وها ورم میبسیاری از رگ از نقش عقل در استنباط صحبت کنیم،خواهیم ما امروز وقتی می

بینیم یمگفتگو کنیم   «آنها در استنباطنصوص مبین مقاصد و نقش »از  مخواهیوقتی می !شودایجاد می

قرآن یات آبرخی از ست یا خیر؟ آیا ایا نصوص مبین مقاصد جزو آیات قرآن آ باالخره !آیدناراحتی پیش می

بگویید ا یبحث کنید. بگویید ندارد یا دارد. خیر؟  ست یا نیست؟ آیا اینها نقش دارد یا انصوص مبین مقاصد 

اینها را بحث کنید! متأسفانه طرح این مباحث موجب یا دارد؟ سندی ندارد  یکارایی ابزاری دارد اما کارای: 

 شود! ناراحتی برخی می

م طرف و آخرش ه ثابت کنیم، باید قسم بخوریم را  «قاعده عدل و انصاف»بخواهیم امروز برای اینکه 

که  قدس سرهخوئی  هآیت اللمرحوم انکار داریم.  «عدالت در شریعت»انکار می کند. امروز در مورد بحث 

 ولی در اواخر پذیرد در اویل عمر علمی خود، قاعده عدل و انصاف را می اش، مدرسه حاکمی است،مدرسه

  !کندمی عمر علمی خود، آن را انکار 

 نزدیک شده است، لذا ایشان حدیثگراییبه جریان  اواخر عمر خود نزدیک شده،ایشان هر چه آمده به 

قریراتی  ت .کنداز این مسائل استفاده می و  است «مکتب تجمیع ظنون»اش، در دوره اولش، مکتب فقهی

 «نونظ عفقه تجمی»مالحظه بفرمائید، آنجا تمام لوازم  کرده، را که مرحوم آقای گرجی از ایشان چاپ  

ایشان ! است «کبرائی  -صغریفقه ای و فقه مدرسه»ولی در دوران اخیر، فقه ایشان  ،را معتقد است است

د، کنبحث می «قاعده ضمان»کند. یا وقتی از در اواخر عمر خود با صراحت قاعده عدل و انصاف را رد می

تفکر  ن نداریم. این تفکر یک، ما دلیلی بر آاست ر خالف اجماع فقها قاعده ضمان به تسبیب، ب :گویدمی

بانی شود. در ماکتفا می موارد  فقط بر همانفرماید مواردی هم که در روایات آمده، گرایی است. میحدیث
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 بلکه تدهد که خود ایشان معتقد است خالف مشهور استکمله المنهاج بحث را ببینید. لذا فتاوائی می

 مخالف اجماع است. 

اشد، ل نیست و اگر هم اجماعی بکارآئی نیز برای آن قائ  گونهکند و هیچاعی را قبول نمیمایشان هیچ اج

  گذارد. کنار میآن را  گوید محتمل المدرک است و می

برای  ننقشی قائل نشدها، فت با شهرتلگری مواجهیم. مخالفت با عقل، مخاما امروز با جریان اخباری

 ،کنند یتقلید را انکار نماخباریین معاصر، البته  گری معاصر است. از جمله مختصات اخباری شهرتها و ... 

 اهگاما در مقام عمل و فتوا،   ؛کنند ها هم بحث میو سالپذیرند و کتاب هم می نویسند، اصول فقه را می

 دهند. گری را تشکیل میشود! به نظر بنده، اینها، دوره پنجم اخباریاثری از آن دیده نمی

 گری در غیر فقهاخباری

 د دارد. االن یک سریدر غیر فقه هم وجو  ندارد، بلکهگر معاصر، فقط در عرصه فقه حضور اخباری

د. نه اقتضائات گوینمیو... تلویزیون که هر خبری را ببینند باالی منبر، در و نویسنده داریم   مبلغ، منبری

و  یک نظام حلقوی در  این روایت را نه و  ،بینند میکنند و نه اقتضائات عقل را حاظ میرا لزمان و مکان 

سم بنده اچنین کاری در آنها وجود ندارد! اصوال توان دهند! مورد فهم قرار می هرمی سایر نصوص دینی

 گذارم. گری در غیر فقه میاین را اخباری

ن هم با گری یک دوره داشت، آفکر نکنیم جریان اخباریت بگیرد. به نظر ما باید یک خانه تکانی صور 

به محاق رفت،  بله!  ندارد! ق رفت و با تالش شیخ اعظم دیگر امکان تولد دوباره اتالش وحید بهبهانی به مح

 
 
 . ه استی دیگر متولد شدبه نوعاما مجددا

 لزوم توجه به خدمات اخباریین 
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 شاهد حمالت تندی به اخباریین هستیم  
 
در حمله به اخباریین باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.  .گاها

اما خدماتشان هم بسیار زیاد و خارج از  هایی داشتند؛لغزشنیز ها، حمالتی به فقها و درست است اخباری

کند ای را به دلیل اصول خواندن قبول نمیحساب است. درست است شیخ حر عاملی شهادت طلبه

های بعد و و چه دوره )دوره شیخ صدوق و کلینی و ..( ها را چه در دوره دوماما خدمات این)حسب نقل(، 

خ دوره چهارم است. نقش شیحتی دوران اول و دوره چهارم، باید ببینیم. عمده مجامع اخباری ما مربوط به 

 پس: ؟ توانیم نادیده بگیریممیمگر حر، فیض کاشانی، عالمه مجلسی و ... را 

 
ا
ه بگوید ما یک گروه نیستیم. دسته نبودند. صاحب حدائق در جلد اول حدائق میها یک اخباری :اول

و اقدامات  ها به تبع آن چند دسته با دیدگاهها نیز گری مقول به تشکیک است و اخباریبیان دیگر اخباری

 مختلف هستند. 

 
ً
 و حریم آنها نباید مورد تعرض قرار گیرد.  خباری ها نباید نادیده گرفته شودخدمات ا :ثانیا

 :
ا
اریم و دتواند در راستای احیای تراث باشد. ما به این تراث احتیاج دست، میهایی از این نشستثاثل

 جمه است. این تراث امروز در معرض ه

 دلله رب العالمین. مالح
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