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 )ق١٣١٣متوفي (احساسات ضد اخباريگري در بین علماي عصر قاجار با تأكید بر محمدباقر خوانساري 

  نیومن. ج. آندرو

  *دكتر محمدنبي سلیم: مترجم

ق به پايان رسد، از چالشي دنباله دار . ھـ١٣اختالف نظر بین دو مکتب فقھي اخباري و اصولي پیش از آن که در سده

در اين روند پیوستگي ھاي سببي و نسبي بین روحانیون اصولي به . شروع شده بود ١٢و ١١ بین دو نحله از قرون

ھاي اين مقاله تالش دارد تا با پیگیري قرابت. تقويت مقام مجتھدان و اتحاد آنھا علیه ديدگاه روحانیون اخباري منجر شد

حلیلي در باره علل گرايشھاي ضد اخباري در موجود بین علماي ديني و مطالعه موردي میرزا محمدباقر خوانساري به ت

واكاوي گفتارھاي ضد اخباري کتاب روضات الجنات خوانساري و بررسي پیوندھاي . میان روحانیت عصر قاجار بپردازد

نسبي نويسنده اين اثر فقھي با ديگر معارضان اخباريه کوششي است که نويسنده مقاله آن را سرلوحه تحقیق 

  .خويش قرار داده است

  .الجنات، عصر قاجاراخباريگري، خوانساري، اجتھاد، روحانیت، روضات: واژھاي کلیدي 

ام كه درباب مجادله مكاتب فقھي اخباري و اصولي نگاشته شده، به اين نكته اشاره شد كه مقاله] م ١٩٩٢[در 

روضات الجنات موارد  ي خويش بنام در اثر زيست نگارانه) م ١٨٩۵/ ق . ه  ١٣١٣متوفي (محمدباقر خوانساري 

در خصوص اختالفات » منیة الممارسین«در كتابش ) م١٧٢٢/قه١١٣۵متوفي (ايي را كه عبداهللا سماھیجي  گانه چھل

اتكاء صرف بر تلخیص خوانساري؛ كه برخي جزئیات ] ١.[مورد خالصه كرده است ٢٩دو مكتب فقھي فوق آورده، در 

حذف نموده؛ خواننده را دچار اين برداشت  ١٢و اوايل سده  ١١اواخر سده  اصلي در موضوع مشاجره دو نحله فوق را در

كند؛ كه چالش اخباريون و اصولیون صرفًا جدلي ظاھري در حوزه مسائل معمولي فقه بوده است؛ تا اينكه بر ذھني مي

صل تألیف ھاي معدودي از ا وجود نسخه. تر حیات جامعه آن روز متكي بوده باشد ھاي عیني و گسترده جنبه

ھا و حواشي  سماھیجي بر آن داللت دارد، كه اين اثر در دسترس سطح وسیعي از جامعه نبوده و بسیاري از تلخیص

  ]٢.[كتاب فوق، بعدًا به صورت متون معتبر و موثق جلوه نموده است

  

وي آقا محمدباقر اي اعتراضھا به اخباريه از س گزارشھاي رسمي از اختالف نظر اصولي و اخباري، حكايت از رشته

دارد، كه جنبش اخباريه را برانداخت و در نھايت با قتل میرزا محمدبن عبدالنبي نیشابوري در )  ١٢٠۵متوفي (بھبھاني 

ظاھرًا چنین گزارشي از زوال اخباريه باعث عالقمندي ] ٣.[جريان اخباريگري را كامًال مضمحل نمود) ق. ھـ  ١٢٣٣(

ي كامل و دقیق از آن داد، ھمانطور كه سماھیجي نیز در دو سده پیشتر، نكات خوانساري به موضوع شد و گزارش

ولي جاي پرسش است كه چرا اخباريگري كه از آغاز عھد صفويه . اصلي اختالف دو نحله را خاطرنشان ساخته بود

ھاي بعد از صفويه،  رهتحركاتي را آغاز كرده بود، ھرگز نتوانست نظر تشیع اثني عشري را جلب كرده؛ يا الاقل مانند دو

  ]۴.[آن چنان به خصومتھا دامن نزند، كه با مرگ نیشابوري خود نیز برافتد

شود كه عالقه خوانساري به بحث اخباريگري و دشمني او با آن، كه بیش از ھر جاي ديگر  گفتار حاضر چنین مطرح مي

گیري باشد و به ارتباط مؤّلف با بخشي از ھائي قابل پی تواند داراي ريشه در كتاب روضات الجنات مشھود است، مي

  .يعني مخالفان اصلي شیخیه و طرفداران برجسته احیاي اصولیگري مربوط باشد. ه١٣روحانیت سده 
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  خوانساري و اخباريگري پیش از عھد قاجار

ر اثر د ٣١شايد بتوان مھمترين مورد اصالح يا تلخیص بحث سماھیجي، توسط خوانساري را حذف كامل مورد شماره 

ايي از اختالف نظر بین گروھھاي میانه رو و تندروي اخباري را ارائه  اين مورد بطور مفصل نمونه. سماھیجي دانست

نمايد كه اختالف نظرھاي فقھي و مدرسي بین خود اخباريون و نیز مابین آنھا و اصولیون  چنین مشخص مي ھم. كند مي

از ديدگاھھاي متفاوت ھر كدام از آن دو، در خصوص ماھیت اعتبار  البته اين تضاد. دار بوده است تا چه حد ريشه

ضمن آنكه بحث فوق، اھداف ضوابط اعتبار را تشريح كرده و وضعیت نھاد سیاسي . گیرد روحانیت در جامعه نشأت مي

  .سازد روشن مي) علیه السالم (را در دوران غیبت امام عصر

  

ماء يعني مجتھد، مجتھد محدث و محدث و نیز تعريف رابطه بین مجتھد و تشريح و توصیف سه گروه از عل ٣١محور ماده 

الشريعه براي ھر دو اين رابطه در كتاب سماھیجي با ارجاع واضح و با بكارگیري عنوان جامع. مجتھد محدث است

نقلي و  الشريعه در آن زمان از مھارت ويژه شخص، در حوزه علوم عقلي وپسوند جامع. شخصیت، روشن گرديده است

و انجام اجتھاد حكايت ) علیه السالم (اعتبارش در برعھده گرفتن مسئولیت رھبري جامعه در غیاب امام زمان

يا مالمحمد طاھر ) م ١٠٣٠متوفي (بعالوه سماھیجي مجتھد محدث را افرادي ھمچو محمدامین استرآبادي ]۵.[كرد مي

در حالیكه يوسف بحراني . شمرد بر مي) م ١٠٩٠وفي مت(و مال محسن فیض كاشاني ) م ١٠٨٩متوفي(شیرازي قمي 

  ]٧.[نمايد استرآبادي را باني جنبش اخباريگري معرفي مي] ۶[برخالف متون عھد صفويه) م ١١٨۶متوفي(

  

يعني استناد سماھیجي به استفاده اخباريون از روايت معروف عمر بن حنظله را حذف كرده  ٨خوانساري ماده شماره 

و اخباريھا براي تقويت استدالل خويش علیه اعتبار معنوي . ابع غربي به وضوح شناخته شده استـ كه در من. است

با ] ٨.[برند ـ تا مباحث خود را در برابر اعتبار روحانیت در ايام غیبت امام؛ قوت بخشند فقھا در ايام غیبت آنرا به كار مي

اختالفات دروني . شود از ھم گسیختگي مي تقريبًا، ھمه ارجاعات و اشارات سماھیجي دچار ٣١حذف مورد 

و حذف ارجاع به روايت ابن حنظله باعث شد تا خوانساري تصويري از بحث محدث به عنوان مبحثي ] ٩[اصولیون

منسجم و بالعكس تصويري از جدل اخباريه به شكل بحثي بي پايه و اساس ارائه كند كه در آن ارجاعات تنھا به 

ھاي درگیر  بنابراين در پیگیري اين بحث پیچیده و مسئله گروه. ي عشري محدود باشدديدگاھھاي عالیه فقه اثن

دراين حالت، سخن وي لحن . برد مناقشه؛ او ھمانند ديگر دانشوران پس از عھد صفوي، اصطالح اخباري را بكار مي

متوفي (سلیمان تنكابني گیرد و حتي از سطح بیان كتاب بحراني و يا دانشمند معاصرش محمد بن  خود مي خاصي به

خوانساري ] ١٠[برند، مثًال در حالي كه آن دو نفر با لحني خصمانه از استرآبادي نام مي. رود نیز فراتر مي) ١٣٠٢

گیرد كه استاد او میرزا  داند؛ اما كمي بعد از اقوال خود استرآبادي شاھد مي محمدامین را ذاتًا متمايل به اصولیگري مي

به محمد امین امر كرد تا جنبش اخباري را احیاء نمايد و بدين طريق وي را به ) ١٠٢٨متوفي (بادي محمد بن علي استرآ

سپس خوانساري، استرآبادي را بخاطر تباه كردن قواعد ] ١١.[رھنمون كرد» الفوائد المدنیه«نگارش كتاب مشھورش 

شود كه فیض كاشاني ھم، مسلك  ور مياو يادآ. دھد دين و متھم كردن علما به دروغگوئي، مورد سرزنش قرار مي

سپس از كتاب . باشد مي) ۵٠۵متوفي (پسنديد و چنین مشھور است كه افكار فیض متأّثر از آراي غزالي  اخباري را مي

و يكي از تألیفات ضد صوفیه نیمه دوم عھد ) ١١٠٣م (شیخ علي بن محمد بن حسن شھید ثاني » سھام المارقه«

در نقل خوانساري از كتاب شیخ . كند لي و ابن عربي را شديدًا تقبیح نموده، نقل قول مياش غزا صفويه كه نويسنده

علي، نويسنده به زنادقه؛ بويژه طرفداران نظريه وحدت وجود اشاره دارد كه مورد لعن علماي امامیه بودند و به فیض و 
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محمد امین استرآبادي گفته است كه او عالوه بر  ثاني در مورديا در جائي ديگر به نقل از شھید. زند آثارش نیز كنايه مي

كند و  بحراني، فیض را به منزله اخباري سالب تصوير مي]١٢.[ايرادات اخالقي، در مكه به افیون نیز اعتیاد داشته است

حاوي تھمتھاي بیشماري علیه مجتھدان است و عبارات » سفینه النجات«نويسد كه آثار فیض ھمچون  در ادامه مي

خوانساري به قضاوت بحراني در مورد فیض اشاره كرده ] ١٣.[یز بسیاري؛ شبیه اصطالحات صوفیه و فالسفه داردكفرآم

پردازد و ھمین امر باعث طرح بحث استرآبادي از سوي وي  ي تمايالت صوفیانه فیض مي و به سرعت به بحث درباره

سازد، اما ھمچنان وي را به اخباريگري  ھا ميدر نھايت خوانساري بحث اتھامات صوفیگرايانه فیض را ر. شود مي

سماھیجي پیش از اين، ] ١۴.[كند اش، نظريه فیض را در مورد نماز جمعه مطرح مي داند و براي تأيید گفته منتسب مي

طاھر قمي را ھمانند ساير شرح حال نويسان صفوي، مجتھدي محدث قلمداد كرده بود؛ اما نه بحراني و نه خوانساري 

آورند، فقط خوانساري او را اخباري قلمداد  ھاي خويش، صحبتي از طاھر به میان نمي ر زيست نامهھیچ يك د

  ]١۵.[كند مي

  نمودھاي ديگر تأمالت ضد اخباري خوانساري

ممكن است چنین تصور شود كه لحن و جوھره نظرات خوانساري درباب اخباريه چندان تفاوتي با سلف خويش يعني 

عصر او تنكابني ندارد؛ اما برعكس، با تأّمل در ضمائم روضات الجنات متوجه خواھیم شد،  بحراني و يا متفكر ھم

خوانساري بحث اخباريگري را تا حد موضوعي خشك و كم اھمیت تنزل داده كه تمايالت بدعت گرايانه را در آئین تشیع 

  .وارد ساخته است

حّلي مشھور به ابن ادريس مه محمد بن احمد بن ادريسيكي از فرصتھاي او براي انتقاد از اخباريه، فقره زندگینا

) ۴۶٠متوفي (ھاي میراث محمد بن حسن طوسي  ابن ادريس يكي از دانشمنداني بود كه جنبه. است) ۵٩٨متوفي (

ھمانطور كه شريف مرتضي، از پاسخ به حجیت . نقد كرد) ۴٣۶متوفي (را با ھدف رجعت به عقل گرائي شريف مرتضي 

  . كرد عنوان منبع احكام شرع پرھیز ميخبر واحد به 

  

ادريس نخستین كسي بود كه كند كه ابن خوانساري شرح احوال ابن ادريس را با نقل اين عبارات از بحراني آغاز مي

و عالمه حّلي ) ٧۶٨متوفي (و خود نیز بعدھا توسط محقق حّلي . ھايي را طرح نمود درباره سخنان طوسي ترديد

افزايد كه عبارات  خوانساري، نقد بحراني را درباره آراي ابن ادريس، نقل كرده و مي. قد قرار گرفتمورد ن) ٧۶٢متوفي (

در بحاراالنوار و حر عاملي در وسائل ) ١١١٠متوفي (فوق برگرفته از آثار اوست و نكته ديگر اينكه عّلامه مجلسي 

  .اند الشیعه نیز از او نقل كرده

  

نويسد كه اولین اختالف بین دو مكتب، در مورد  عام را بیان داشته و چنین ميخوانساري دلیل ارجاع به متون 

البته . ھاي علم نسبت به حديث امام بوده است؛ بويژه در عصر غیبت يعني زماني كه روايات واحد وجود دارد نشانه

ضي شواھدي را كه ابن خوانساري از نوشتار شريف مرت. دادند اخباريون به ھمه اين روايات بطور انحصاري پاسخ مي

ھاي علم را تشريح كرد و براي كساني كه ھم به  دارد؛ مرتضي پايه ادريس در شاھكارش السراير نقل نموده بیان مي

كند در پاسخ به اين گفتار ابن  كنند، نوشت كه عقل توسل به ھیچ كدام را رد نمي روايات واحد و ھم به قیاس تكیه مي

  .شود ھمه مومنان، پیشینیان و معاصران، مشروعیت توسل به ھر دو شیوه انكار مي ادريس بیان نمود كه در آثار
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كند كه اوج  اي خشك و كم اھمیت از اخباريگري، او چنین استدالل مي ه براساس كوشش خوانساري در ارائه چھر

بتواند، دانشي متقن را فراھم  گردد، خواه چنین متني اختالف اخباريھا و اصولیھا به نظر آنھا درباره روايات واحد بر مي

افزايد كه برخي اخباريون ادعا دارند كه ھمه روايات  او مي. آورد، يا نوعي از قیاس ذھني را درباره مشكوكات در بر گیرد

ترين ذھنیات و قیاسھا را در  توان چنین علمي را كسب كرد، حتي اگر سست در چھار كتاب جمع شده است، پس مي

  .بر داشته باشد

  

كند كه اخباريون اولیه براي پاسخ به مشكل چنین رواياتي  وانساري از عبارات استرآبادي در الفوائد المدنیه نقل ميخ

براي تكذيب اقوال استرآبادي، خوانساري از . اند، چنانكه عّلامه حّلي نیز از اين بابت نگران نبوده است نگران نبوده

. به اذعان وي اخباري، شاگرد مجلسي و نويسنده تعدادي رساله است كند كه اي ناشناس و معاصر، ياد مي نويسنده

نويسد كه دلیلي براي حمايت از مشروعیت تمسك به  به نقل از اين نويسنده گمنام و در پاسخ به استرآبادي چنین مي

ديث معتبر و واحد اي احا ھم چنین اينكه، اخباريھا و مجتھدان متفق القولند كه اگر روايت از مجموعه. ظن وجود ندارد

تواند  اي مي استرآبادي ادعا كرده بود كه چنین مجموعه. تواند بر پايه خبر واحد انجام شود اخذ شده باشد، عمل مي

نويسد كه دالئل استرآبادي تنھا فرضیات را در بر  اما نويسنده ناشناس چنین مي. الیقین را بوجود آورد حتي علم

شود بدان  اگر حديثي پايه استنتاج قرار گرفته، به راحتي صحیح فرض مي. دھد ل نميگیرد و به علم يقین اجازه عم مي

نويسد ما صحت آن را  دلیل است كه گردآورنده مجموعه احاديث، صحت آن موارد را تصديق كرده در ادامه چنین مي

آيد  باشد، آنچه به ذھن ميحتي اگر دلیل خبر واحد قطعي . نخواھیم پذيرفت، مگر آن كه براي امام دست يافتني باشد

كنند، بر پايه  آن دسته از آيات قرآن و احاديث كه عمل را رد مي. توان به قطعیت توسل جست قطعي نیست و تنھا مي

توان آنھا را به آراي متكي بر  اند و با مدارك عقلي و نقلي منافات دارند، زيرا نمي فرضیاتي استوارند كه غلط و جعلي

االخباريین اختالف نظر بین علما در مورد احاديث، امري بديھي است و تضاد در مورد ثقه من. ادحجت شرعیه ارجاع د

درباب احاديث ابن حنظله وجود دارد ـ اين مطلب را خوانساري از متن سماھیجي حذف نموده ـ بخصوص در مورد 

مشاجره بین علما تا زماني باقي  .اخباريون شده استكنند و سبب اختالف بین احاديث كه علم قطعي را ايجاب نمي

  .ماند كه اين تناقضات از بین نرود مي

ھمچون مجتھدان از اختالف ] ١۶[دھد كه در معرفي امین استرآبادي و سماھیجي سپس خوانساري چنین شرح مي

رد از گويد، در فقره استرآبادي چھل مو مكاتب اخباري، خصوصیات و آراي آنھا بحث نموده است البته چنان كه مي

لذا مطلب وي فاقد ارجاعات اساسي و دقیق در اين خصوص است و از . مباحث سماھیجي را خالصه كرده است

ھمچون نويسنده ناشناس . اختالفات جزئي ديگري كه بین اين دو مكتب و محورھاي جدل آنھا وجود دارد، خبري نیست

يه را بطور اخص فاقد مباني مستحكمي چون فوق، ھر مذھب را به صورت يكسان و جدي معرفي كرده؛ ولي اخبار

  .قواعد شیعي به تصوير كشیده است

  

اي نقل  باالخص وي عالقمند است از رساله. در بخش معرفي سماھیجي ديدگاه متضاد ديگري را ھم مطرح كرده است

عبداهللا بحراني كند كه در مورد اختالف نظر بین اخباريھا و اصولیھا توسط استاد سماھیجي بنام شیخ سلیمان بن 

نگاشته شده، زيرا اين فرد موارد اختالف را انتخاب كرده و به موضوعاتي پرداخته كه صرفًا مربوط به ) ١١٢١متوفي (

دھد كه توصیف شیخ سلیمان از اختالفھا، شبیه نظر شاگردش سماھیجي،  سپس خوانساري شرح مي. بحث است

شد كه  آورد، آشكار مي كند كه اگر بیشتر شاھد مي ستدالل ميخوانساري اشعار سماھیجي را نقل كرده و ا. نیست
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محمد امین استرآبادي، : آيند ھاي اصلي در احیاء سلسله اخباري در تاريخ شیعه سه نفر بنظر مي در اين شعر چھره

  ]١٧.[حر عاملي و فیض كاشاني

  

دھد كه  یعه دارد و چنین شرح ميھاي عمیقي در تاريخ ش نويسد كه اخباريگري، ريشه خوانساري در جاي ديگر مي

، در سیماي شیعة غالي و )علیه السالم (نويسنده مشارق االنوار در وصف امام علي) ٨۴٣متوفي (رجب برسي 

اش در مورد تفاسیر  به ائمه تكیه ندارد لذا انديشه] ١٩[و معارض فقیھان و مجتھدان و حامي خطابیه] ١٨[مفوضه

  . سست و تباه كننده استواري است

  

يا دوران مفضل بن ) ٣٠٠متوفي (به باور خوانساري، اين گونه تفكرات اولین بار از زمان تفسیر فرات بن ابراھیم كوفي

دھد كه در بصائر  سپس ادامه مي. و جابر بن يزيد جعفي، وارد عقايد شیعه شده است) ١٧٩متوفي (عمر جعفي 

متوفي (یخ، كشف الغمه علي بن عیسي اربلي، مجالس الش)٢٩٠متوفي (الدرجات، محمد بن حسن صفار قمي

، فضائل شاذان بن جبرئیل قمي، معاصر ابن ادريس و نیز آثار فرزند ابن )۵٧٣متوفي (، الخرائج سعد راوندي )۶٩٢

ادريس و برخي مناقب و فضائل عربي و فارسي زبان و تألیفات تفاسیر افراطیون و اخباريون نیز، اينگونه تمايالت ديده 

  .دھد ائي را ارائه نمي اما از اخباريون ھیچ نمونه. شود مي

  

برادر شريف ) ۴٠۶متوفي (بنا به نوشته خوانساري نخستین كساني كه در اين زمینه سخن راندند؛ سید رضي

و شماري از ) متوفي ۶۶۴(، ابن طاووس )۶٠٠متوفي (مرتضي، ابوالحسن بطريق حلي اسدي مشھور به ابن بطريق

  ]٢٠.[افرادي كه به اين عقايد پرداختند، با مخالفت فقھاي شیعي روبرو شدند. دعلماي بحرين و قم بو

  

خواندند؛ زيرا ادعا داشتند كه قادرند  ھاي برسي چنان بود كه پیروان او را كشفیه مي به نوشته خوانساري نوشته

زيرا در نماز خواندن از روش  آنھا شیخیه يا به فارسي پشت سريه ھم نام گرفتند،. رازھاي نھاني احاديث را كشف كنند

  ]٢٢.[كردند در كربال به جاي روش مرسوم فقھا استفاده مي] ٢١)[١٢۴١متوفي(خاص شیخ احمد احسائي 

به باور خوانساري، ايشان ايمان، شريعت و نیز جايگاه علماء را تضعیف كردند؛ در حالي كه علماء ادعا داشتند كه 

كند و از  روضات، به تعدادي از تفاسیر منقول در مشارق االنوار اشاره مي سپس مؤّلف. جانشینان خاص امام غايبند

 ١١٠۵(اين كتاب به فرمان شاه سلیمان . كند يكي از آنھا يعني تألیف مالحسن سبزواري مشھدي المسكن روايت مي

. بش اخباري ھم نیستارتباط با جن نوشته شد و در بردارنده بحثي درباره رموز اعداد و مكتوبات است، كه بي) ١٠٧٧ـ 

برد، كه او قادر به يافتن اطالعات بیشتري درباره سبزواري نیست و فقط  خوانساري بحث را با اين نكته به پايان مي

  ] ٢٣.[داند كه او در نزد يكي اصفھان مدفون است مي

  

اما مطالعات ] ٢۴.[كرده بودند ھايي ايجاد ھا ترديدھائي را در مورد اعتبار چنین انديشه البته؛ مدتھا قبل از اين جعفي

در دوران صفويه نگرش نسبت به برسي، ] ٢۵.[سازد اخیر، ابعاد عرفاني و اسرار آمیز مشارق االنوار را خاطر نشان مي

انتقادي بود، اما با نگرش خوانساري متفاوت، چرا كه او مدعي است، حرعاملي به افراط و غلو در آثار برسي اشاره 

خواند و به عالقه   افندي ھم در كتاب خود، مانند خوانساري برسي را فقیه و محدث و صوفي ميعبداهللا. داشته است

وي در بحث از حر عاملي بخشي طوالني از تفسیر انتقادي مالحسن سبزواري . كند وي به مكتوبات و اعداد اشاره مي
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ھاي او  یاط در مورد غلو برسي، به نوشتهنويسد كه مجلسي بخاطر احت را نقل كرده و به نقل از بحاراالنوار چنین مي

اما ھیچ كدام از شرح حال نويسان، برسي را مانند خوانساري با چنین عباراتي تقبیح . تكیه زيادي نكرده است

حتي تنكابني معاصر خوانساري نیز ھیچ . اندائي بین برسي و موارد غامض شیعه نیافته يا اينكه رابطه. اند ننموده

  ]٢۶.[سي در كتابش قصص العلماء اختصاص نداده استمدخلي را به بر

  

ديگر عالمان مورد انتقاد خوانساري ھیچگاه بعنوان افرادي مسئله ساز توسط شرح حال نويسان عھد صفوي مورد بحث 

حتي ابن بطريق توسط حر عاملي فردي ثقه قلمداد شد، يا افندي با پیروي از عاملي، ھیچ ايرادي به . قرار نگرفتند

صفار قمي ھم كه خوانساري ] ٢٧.[پنداشت ال ابن بطريق نگرفت و او را استاد مورد وثوق محمد باقر مجلسي مياقو

متون عھد صفوي ] ٢٨.[به او ھیچ استناد نكرده، توسط حر عاملي، افندي و مجلسي مورد تحسین قرار گرفته است

ي را متوجه او و آثارش نموده و فقط اشاره دارد كه اعتبار اربلي را به چالش نخوانده و خوانساري ھم ندرتًا اتھامات

وي نقش كوچكي در صعود بعدي اخباريه يا شیخیه ايفاء كرد و ھیچكدام از آثارش رنگ افراطي » كشف الغمه«

  ]٢٩.[ندارند

  

رد افندي ھم راوندي را ثقه و مو. خوانساري به نقل از حرعاملي در بحث از راوندي او را فقیه و ثقه خوانده است

با وجود اين نه يوسف بحراني و نه . اطمینان دانسته، ولي نوشته كه كتاب الخرائج او دربردارنده احاديثي افراطي است

گرائي نخستین با  ائي بین افراط اند رابطه اند، يا نكوشیده تنكابني كتاب الخرائج را مانند خوانساري چنین تقبیح ننموده

  ]٣٠.[تجلیات آن عصر بیابند

  

ده روضات الجنات در مدخل شاذان چنین متذكر شده كه فضل، احاديث بسیار نادري از معجزات امامان را نويسن

. دانسته كه امین استرآبادي از او روايت كرد؛ ولي شاذان خود آنھا را از طريق جابربن يزيد جعفي روايت كرده است مي

نمود و مجلسي در بحاراالنوار  شاذان را تحسین مي) ٧٨۶م (نويسد كه محمد بن مكي شھید اول  ضمنًا خوانساري مي

  ]٣١.[كرده است از او نقل قول نموده و حرعاملي نیز او را يك فقیه قلمداد مي

  محمد باقر خوانساري و شجره خانوادگي او

بديھي است كه خوانساري بین اخباريه، شیخیه، بابیه، تصوف و گرايشھاي خاص افراطي در شیعیان اثني عشري از 

و در اين راه، يك گام جلوتر از معاصر خويش تنكابني و مشخصًا شرح . اي خیالي برقرار كرده است دوار گذشته رابطها

حال نويسان عھد صفوي و رجالي نويسان شیعي بعد از صفويه قرار دارد؛ ولي اگر از جنبه تاريخي به قضیه نگريسته 

رابطه او و خاندانش با شماري . كند رچوبه فكري او را توجیه ميگان آثار وي چا شود؛ سخنان خوانساري به جاي خوانند

  .ھاي ديني ويژه او، بايد در بحث اخباريگري مورد تامل قرار گیرد ھمراه با علقه ١٣از روحانیون سرشناس سده 

  

 ۶٨در سن  ١١۵٨در اصفھان زاده شد و در  ١٠٩٠از نیاكان او حاج میرابوالقاسم جعفر الموسوي مشھور به میركبیر در 

و آقا حسین ) ١١٢٢متوفي (مجلسي، آقا جمال خوانسارياو نزد محمد باقر. سالگي در گلپايگان در گذشت

اش به خوانسار  تلمذ نمود و تا زمان يورش افغانھا در اصفھان زندگي كرد و سپس ھمراه خانواده) ١١٢٩متوفي (لنباني

ولي افراد بعدي ] ٣٣.[دگي او ھم اصفھاني و ھم خوانساري استاز اين رو نسبت خانوا] ٣٢. [و گلپايگان عزيمت نمود
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  .اند خاندان پس از او، تنھا نام خانوادگي خوانساري داشته

  

در خوانسار بدنیا آمد و در آن شھر نزد پدرش، سید  ١١٩٢يا  ١١٩٠حاج میرزا زين العابدين پدر صاحب روضات در 

بر سر راھش به ) ١٢١٢متوفي (لقاسم از محمد مھدي بحرالعلوم سید ابوا. درس خواند) ١١۶٣ـ  ١٢۴٠(ابوالقاسم 

بحرالعلوم با محمد تقي مجلسي رابطه خويشاوندي داشت و نخستین كسي بود كه . مشھد اجازه اجتھاد دريافت كرد

بن مھديمحمدالعابدين نزد میرزا بعالوه، زين. در مقام جانشیني استادش بھبھاني در عتبات شناخته شده بود

زيست، خود از  ابوالقاسم شھرستاني شاگرد بھبھاني تلمذ كرد و البته آشكار است كه شھرستاني كه در كربال مي

نقش مھمي  ١٢٠۵شاگردان و ارادتمندان يوسف بحراني بود و در رھبري پیروان بھبھاني در كربال پس از وفات وحید در 

ـ از خانداني اصالتًا اصفھاني بوده وي داماد ) ١٢٣١م (اطبائي استاد ديگر سید ابوالقاسم، میر سید علي طب. ايفاء كرد

او پس از فوت كاشف الغطاء به عنوان مجتھد اول . بھبھاني و سرپرست طرفداران وحید پس از وفات شھرستاني ـ بود

اده را از اصفھان به كربال وارد شد تا خانو) ١٢۴٢(محمد عتبات شناخته شد تا اينكه در ھنگام نزاع، پسرش سید

  .سرپرستي كند و در ھمین شھر بود كه در علم اصول اعتباري بسزا يافت

  

در اصفھان درگذشت و پسرش زين العابدين براي سكونت به  ١٢۴٠بنابر مندرجات روضات الجنات، سید ابوالقاسم در 

ه اصفھان سالگي سفري به اماكن مقدسه عراق نمود و سپس ب ٢٠در سن  ١٢١٠وي در حدود . اصفھان بازگشت

متوفي (سید صدرالدين محمد بن صالح موسوي عاملي : او از عالماني نظیر] ٣۴.[بازگشت و در ھمان شھر از دنیا رفت

و سید محمد باقر بن محمد نقي موسوي شفتي ) ١٢۶١متوفي (، حاج محمد ابراھیم بن محمد حسن كلباسي)١٢۶۴

  ] ٣۵.[اجازه اجتھاد دريافت نمود) ١٢۶٠متوفي (

  

ن اين علماء سید صدرالدين اصالتًا از ناحیه جبل عامل لبنان بود و از طريق مادر به زين الدين علي شھید ثاني در بی

در چھار سالگي ھمراه پدرش از لبنان به بغداد و كاظمین  ١١٩٧متولد و در  ١١٩٣او در . منتسب بود) ٩۶۵متوفي (

شاگرد بھبھاني و مخالف ) ١٢٢٨متوفي (اشف الغطاء عزيمت كرده بود؛ در آنجا از محضر درس شیخ جعفر نجفي ك

كاشف الغطاء خود شاگرد بحرالعلوم بود، يعني ھمان . سرسخت اخباريه، بھره گرفت و حتي با دختر او ازدواج كرد

  .كسي كه نیاي خوانساري از او درس فرا گرفته بود

  

ـ ) استاد ديگر نیاي خوانساري(بھبھاني ـ صدرالدين ھمچنین از محضر بحرالعلوم و میرسید علي طباطبائي داماد 

شفتي برخوردار شد؛ بطوري كه شفتي چند منزل خالي را سپس با عزيمت به اصفھان از حمايت سید. ھا گرفت بھره

. اصفھان را به عزم كاظمین ترك گفت و چند سال بعد در كاظمین درگذشت ١٢۶٢صدرالدين در . در اختیار او گذاشت

شفتي وصلت نمود و پسر با دختر سید) ١٢٧۴متوفي (نام سید محمد معروف به آقا مجتھد يكي از پسران وي ب

سپس در پي عقد دختر سید صدرالدين با برادر . با دختر فرزند ارشد شفتي ازدواج كرد) ١٢٢۴متوفي (ديگرش ابوجعفر 

خوانساري و دو خانواده  پیوندي نسبي بین خانواده) ١٣١٨متوفي (تر نويسنده روضات، بنام محمد ھاشم جوان

  ]٣۶.[برجسته ديگر پديد آمد

  

در اصفھان بدنیا آمد و كمي بعد با پدرش به  ١١٨٠العابدين يعني حاج محمد ابراھیم كلباسي در  استاد ديگر زين
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و او به اصفھان بازگشت و از آنجا به عتبات رفت  ١١٩٠با مرگ پدر در . كرباس، در حومه ھرات در خراسان عزيمت نمود

مسئله تحصیل وي نزد بھبھاني نشانگر . نزد بحرالعلوم، كاشف الغطاء و میر سید علي طباطبائي در كربال تلمذ نمود

اي از بحرالعلوم و يا  گويد كه ھیچ اجازه سالگي در عتبات بسربرده باشد؛ ولي خود او مي ٢۵آنست كه وي بايد از سن 

در عوض، كلباسي از كاشف الغطاء و شیخ احمد . ائي به او بدھند زهبھبھاني ندارد گرچه آنھا حاضر بودند چنین اجا

) ١٢٣١م (سپس به ايران بازگشت و نزد میرزاي قمي . احسائي، مؤّسس مكتب شیخیه اجازه اجتھاد دريافت كرده بود

در اصفھان  گرچه كلباسي به قم رفت؛ اما: كند مؤلّّف روضات الجنات چنین ادعا مي. شاگرد ديگر بھبھاني درس خواند

البته تنكابني ھم از كلباسي درس گرفته و يكي از . دار بودآموزش ديد و امامت نماز جمعه در مسجد حكیم را نیز عھده

  ]٣٧.[دختران كلباسي با شاگرد شھشھاني وصلت نموده است

  

اشف الغطاء، و شیخ به عتبات رفت تا نزد بحرالعلوم، ك ١١٩٧در رشت بدنیا آمد و در  ١١٨٠سید محمدباقر شفتي در 

سید محسن : بعالوه از محضر استاداني چون. درس فرا گیرد) ١٢۶۶متوفي (محمدحسن نجفي مؤّلف جواھر الكالم 

. بن حسن كاظمیني، سید صدرالدين محمد و شیخ محمد تقي و كلباسي، ھمان استادان پدر خوانساري، بھره گرفت

سال توقف در عتبات به قم سفر  ٨ولي پس از . اجتھاد داشت شفتي از كاشف الغطاء و سید علي طباطبائي اجازه

. وارد اصفھان شد ١٢١٧يا  ١٢١۶وي حدود . ماه اقامت در آن شھر، از میرزاي قمي نیز، اجازه روايت گرفت ۶كرد و طي 

تحعلي ھايي براي سكونت طالب بود و ف او مسجدي عظیم در محله بیدآباد اصفھان بنا نمود كه داراي حجره ١٢۴۵در 

، مناطقي از ١٢۶٠گويد كه بعد از رحلت شفتي در  خوانساري مي. يكبار از آن ديدن كرد) ١٢١٢ـ  ١٢۵٠(شاه قاجار 

  .ايران تا مدت يك سال عزادار بودند

  

راند بخصوص كه پسر كلباسي با دختر شفتي ازدواج كرده بود و  وي از اخوت ايماني بین شفتي و كلباسي سخن مي

اما در مورد روابط شفتي با . از شنیدن خبر مرگ شفتي دچار سكته شد و چند سال بعد درگذشتحتي كلباسي پس 

  ]٣٨.[سید صدرالدين عاملي ھم؛ شفتي چند خانه به او بخشید و دخترش را به عقد پسر صدرالدين در آورد

  

اي درباب  االنوار، رساله معروف به مطالع) ۶٧۶م (تفسیري بر شرائع االسالم محقق حلي: تألیفات شفتي عبارتند از

. اثني عشري  رساله ديگر درباره موضوعات فقه شیعه ٢٠ضرورت انجام حدود در دوران غیبت توسط مجتھدان و حدود 

متكي است؛ احاديثي ) ٣٢٩متوفي (بسیاري از اين آثار بر احاديث منقول در بصائر الدرجات صفار قمي و الكافي كلیني 

، محمد بن حسن طوسي و احمد غضائري تا حدودي مورد )۴۵٠م (بن علي نجاشي  كه توسط عالماني چون احمد

  ]٣٩.[اند ترديد قرار گرفته

  خوانساري مابین اصفھان و عراق

او . ھـ ق در خوانسار پا به عرصه حیات گذاشت ١٢٢۶در ] ۴٠[بنا به نوشته خود محمدباقر پسر میرزا زين العابدين

فت تا از محضر درس سید صدرالدين عاملي، كلباسي و شفتي كه پدر وي را نیز كمي بعد ھمراه پدرش به اصفھان ر

محمدباقر نزد سید صدرالدين تربیت يافت و از رابطه و تشويقھاي او . تعلیم داده بودند با يكديگر پیوند سببي داشتند

  ]۴١.[تاثیر زيادي پذيرفت، امري كه در كتاب روضات الجنات بخوبي ھويدا است
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، میرسید محمدبن عبدالصمد )قھـ ١٢۴٨متوفي(شیخ محمد تقي رازي اصفھاني: از استادان ديگري مانند محمدباقر

نیز ) ھـ ق ١٢٧٣متوفي (و آقا میرسید حسن حسیني اصفھاني) ھـ ق١٢٨٧متوفي (حسیني اصفھاني يا شھشھاني

اما در بین استادان خوانساري . ددر حقیقت آقا میرسید حسن بود كه به محمد باقر اجازه روايت دا. درس فرا گرفت

آيد، زيرا مادر وي  ، شیخ محمد تقي پسر يكي از خوانین تھران مھمتر بنظر مي١٢۵٣پیش از عزيمتش به عتبات در 

دختر ايلخاني كرمانشاھي و خواھر آقا محمدعلي فرزند ارشد وحید بھبھاني بود؛ ھر چند ازدواجھاي ديگري ھم، 

تقي در سنین جواني ھمراه پدر به عتبات  محمد. و بھبھاني را تحكیم بخشیده بودمناسبات خاندان كرمانشاھي 

در نجف از شاگردان بحرالعلوم شد و پس از وفات . عالیات رفت و نزد بھبھاني و میر سیدعلي طباطبائي تلمذ نمود

الدين عاملي با يكي از سپس مانند صدر. بحرالعلوم در كسوت شاگردي كاشف الغطاء از او اجازه اجتھاد دريافت كرد

  . شد دختران كاشف الغطاء ازدواج نمود، دختري كه خود عالمي نسبتًا نامدار محسوب مي

  

ماه در خانه محمد  ۶به مشھد سفر كرد و مدت . شیخ محمد به ايران آمد ١٢١۶يا كمي زودتر در سال  ١٢٢٠حدود 

بعد از آن به . اقامت گزيد] ۴٢[شیخ احمد احسائي معروف به شھید ثالث و تكفیركننده) ١٢۶۴متوفي (تقي برغاني 

يزد رفت و سپس در اصفھان امامت نماز جمعه را ابتدا در مسجد ايلچي و سپس در مسجد شاه برعھده گرفت؛ از 

اي داشت؛ گرچه  او تا پايان دوره فتحعلي شاه قاجار زندگي فقیرانه. خواندند ھمین رو خاندان او را مسجد شاھي، مي

شیخ محمد تقي مسئولیت آموزش فقه و اصول در . ن امین الدوله، روستائي بعنوان تیول بدو بخشیده شده بودبه فرما

بنا به نوشته خوانساري ـ كه شديدًا . اش نماز گذارد درگذشت و شفتي بر جنازه ١٢۴٨وي در . دار بود اصفھان را عھده

نويسنده روضات از مجلس درس او در مسجد شاه بھره  طلبه من جمله خود ٣٠٠تحت تاثیر شیخ قرار دارد ـ بیش از 

او نیز . زيست ضمنًا شیخ برادري تندرو با عقايد ضد شیخي بنام محمد حسین داشت؛ كه در كربال مي. بردند مي

بود و بعدھا با خاندان صدرالدين عاملي وصلت ) ١٢٨١متوفي (پسري داشت كه شاگرد شیخ مرتضي انصاري 

  ]۴٣.[نمود

  

ائي را در كتاب روضات  ائي در اصفھان گرفته بود، ھیچ مدخل جداگانه حمد شھشھاني كه لقبش را از ناحیهمیرسید م

نويسد كه او با لقب رئیس التدريس و الفتوي در اصفھان مشھور  خوانساري تنھا مي. الجنات بخود اختصاص نداده است

- سید اري و پدرش بود و بعالوه سید محمدبنشھشھاني شاگرد كلباسي يعني استاد محمد باقر خوانس. بوده است

  ]۴۴.[سید محمد امام جماعت مسجد ذوالفقار بود. علي طباطبائي كه استاد نیاي خوانساري بوده است

  

بدنیا آمد؛ نزد علماي آن شھر تلمذ كرد و در عتبات از محضر  ١٢٠٨آقا میرسید حسن ملقب به مدرس اصفھاني در 

شريف العلماء خود شاگرد سید . بھره برد) ١٢۴۵متوفي (يف العلماي مازندراني محمد حسن نجفي، كلباسي و شر

بن محمد باقر  علي طباطبائي بود و با مرگ پسر سید علي، استاد بزرگ حوزه علمیه كربال شد و به سید ابراھیم

ه بھبھاني سید حسن در بازگشت به اصفھان نزد شیخ محمد تقي نواد. درس داد) ١٢۶١متوفي (موسوي قزويني 

ھم چنانكه استاد . درس خواند و با يكي از دختران ديگر كاشف الغطاء ازدواج نمود و معلم پدر خوانساري و خود او شد

محمد ھاشم، برادر جوانتر مؤّلف روضات نیز بود، برادري كه شاگردي صدرالدين عاملي را نیز تجربه كرده بود و از روش 

  ]۴۵.[كرد در اصفھان پیروي مي شیخ محمدتقي در آموزش فقه و اصول

  فرجام سخن
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عازم عتبات عالیات شد، مستقیم و غیر مستقیم  ١٢۵٣با توجه به مطالب پیشین، محمدباقر خوانساري زماني كه در 

: او از طريق نیاي خويش با شاگردان برجسته بھبھاني نظیر. با بخشي از جامعه روحانیت آن عصر ارتباط نزديك داشت

در ارتباط بود؛ كساني كه در منابع درجه دوم بعنوان عناصر شاخصه ... طباطبائي وھرستاني، سید عليبحرالعلوم، ش

صدرالدين عاملي، كلباسي و : از طريق پدرش با رجالي چون] ۴۶.[شدند سلسله مراتب روحانیت عتبات شناخته مي

طرفداران نھضت وحید بھبھاني در عراق شدند و با  اصفھاني مرتبط بود كه ھمگي از علماي بزرگ اصفھان محسوب مي

حتي پیش از آنكه خوانساري نزد آنان درس فرا گیرد، شخص خوانساري با علماي اصفھان چه از طريق . رابطه داشتند

شیخ محمد تقي اصفھاني، : اين علماء و ديگر استادان او نظیر. شاگردي و چه از طريق پیوند خانوادگي مربوط بود

: مدرس خود ھر يك با ديگري ارتباطات نسبي و سببي داشتند و با علماي عتبات چون شھشھاني و سید حسن

ھايي برقرار نیز مرتبط بودند؛ چنانكه بین استادان خوانساري و شھید ثالث ھم رابطه] ۴٧[صاحب جواھر و كاشف الغطاء

  .بود

  

بن علي بن جعفر كه به ددر طي اقامت موقت نويسنده روضات، در شھرھاي مقدسه عراق، او از محضر محم

نجفي و محمد ابراھیم كربالئي بھره گرفت كه ھر دو اش در اجتھاد اعتراف داشت، و نیز شیخ قاسم بن محمد توانائي

ھمچنین بنا به اذعان دو منبع ديگر، خوانساري نزد سید ابراھیم بن محمد باقر ] ۴٨.[به وي اجازه روايت داده بودند

شايان ذكر است كه محمد حسن، . ته كربال و شیخ محمد حسن نجفي تعلیم يافتقزويني مجتھد برجسموسوي

  ]۴٩.[استاد شفتي بود و خوانساري از طريق ازدواج، با وي نیز مرتبط بود

بويژه زماني كه او . با چنین پیوندھائي، مناسبات خوانساري با نسل بعدي روحانیون ايران و عتبات نیز برقرار گرديد

كاشف الغطاء مانند استادش بھبھاني مخالف سرسخت . ت گرايان و وقايع ديگر در عراق شدشاھد كشاكش بدع

ائي ـ راجع به اخباريه ـ مورد خطاب قرار داده  اش با فتحعلي شاه قاجار، او را در رساله اخباريه بود و بخاطر روابط حسنه

ابراھیم قزويني با شیخیه عناد ف ديگر سیداز طر. اي را شروع كرده بود شھید ثالث ھم علیه احسائي مبارزه. بود

كول و مومن دو نويسنده غربي . ورزيد؛ زيرا برآمدن شیخیان باعث شكاف عمیقي در جامعه شیعه كربال شده بود مي

 ١٢۵٧كنند كه اين شكاف و چالشھاي ناشي از آن، نقش مھمي در تھاجم عثماني به شھر در سال  چنین ادعا مي

ايي در اين چالشھا داشته و ظاھرًا  البته قزويني سھم عمده. ي كه خوانساري از نزديك شاھد آن بودا حادثه. ايفاء نمود

شفتي استاد ديگر خوانساري ھم در كشاكشي بیھوده با محمد شاه قاجار در . ديده است سنت شیعي را در عذاب 

عج اهللا تعالي (در مورد ظھور امام زمان] باب[گرچه نجفي ادعاي علي محمد شیرازي. برد مورد يورش عثمانیھا بسر مي

و سال مرگ شفتي را تقبیح نمود، اما اين ادعا باعث برخوردھايي  ١٢۶٠در آستانه ھزاره غیبت آن حضرت در ) فرجه

  ]۵٠.[گرديد ١٢۶٩تا  ١٢۶۵بین بابیھا، اصولیون و حكومت ايراني در طي سالھاي 

  

. ر ھندوستان و تاثیر آن بر چالش شیخیه و اصولیه ياد كرده استخوانساري از موضوع پرداخت سھمي از موقوفه او د

ھاي يوسف بحراني داشت و پس از رحلت بھبھاني  شھرستاني استاد نیاي خوانساري كه عالقه خاصي به آموزه

-میر سید علي. دار شد، ظاھرًا يكي از دريافت كنندگان سھمي از موقوفه او بوده است رھبري شیعیان كربال را عھده

طباطبائي استاد ديگر نیاي خوانساري، صدرالدين عاملي، كلباسي و شفتي معلمان خوانساري و پدرش و 

شدند، ھر يك سھمي از موقوفه دريافت  شھشھاني استاد خود محمد باقر نیز، كه بعنوان مجتھدان عتبات شناخته مي

ي ـ زعیم شیخیه ـ نظارت بر عوايد حتي قزويني استاد خوانساري، مدتي پس از مرگ شیخ كاظم رشت. كردند مي
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  ]۵١.[ضمن آنكه محمد حسن نجفي نیز اختیاردار برخي از اين درآمدھا بود. دار بود حاصله از موقوفه ھند را عھده

  

-شد؛ براي تجديد اختیارات ساير روحانیون در حوزه ايي از علمايي كه خوانساري با آنھا مربوط مي سرانجام اينكه شبكه

در واكنش به تحركات اخباريه، ) عج اهللا تعالي فرجه(عملي جامعه و در كسوت نمايندگان امام زمان ھاي قضائي و 

مثًال كاشف الغطاء مفھوم نیابت ائمه يا عقیده مبتني بر جانشیني امام . كوشیدند شیخیه و بابیه اين عصر، مي

يا شفتي استدالل . باره مطرح و تشريح نمودو برتري يكي از مجتھدان اعلم بر ساير علماء را دو) علیه السالم (عصر

ھاي  اين روحانیون و پیروان ديگر انديشه. كرده بود كه مجتھدان بايد در ايام غیبت، وظیفه اقامه حدود را برعھده گیرند

و . ھاي نظريه مرجعیت تقلید را بنا نھادند بھبھاني، در تفاسیرشان در باب اختیارات حقوقي و عملي روحانیت، پايه

  ]۵٢.[باعث قد علم كردن شیخ مرتضي انصاري شدند

  

نويسنده روضات الجنات سه برادر ديگر داشت كه در بازگشت او از عتبات، ھمگي در مناطقي از اصفھان سكونت 

به نوشته محمدعلي . داشتند و بدين خاطر، نسبت خانوادگي آنھا يعني خوانساري به چھار سوقي تبديل شده بود

برادر عمدتًا با يكديگر در ارتباط بودند و در گردآوري اطالعات براي نگارش روضات الجنات ھمكاري روضاتي اين چھار 

تر كه بعدھا مجتھد چھار سوقي لقب گرفت، با دختر سیدصدرالدين چنانكه گفته شد میرزا ھاشم برادر جوان. داشتند

متوفي (انش، حاج میرزا حسن بن محمد نوري وصلت نموده بود و يكي از شاگرد) استاد خوانساري پدر و پسر(عاملي 

  ]۵٣.[بود» مستدرك الوسائل«نويسنده اثر ) ١٣٢٠

  

اين امر به . قصص العلماء، اثر تنكابني، اثري است كه منعكس كننده مشاھدات يك فرد وابسته به روحانیون است

چند سال قبل از  ١٣٠٢ني در سال تنكاب. در شورش تنباكو خود را نشان داد ١٣١١تا  ١٣٠٩ھاي زودي در حوادث سال

شد كه چرا خوانساري حتي تا مدتھا پس از بازگشت از  اينك به سھولت روشن خواھد . چاپ روضات از دنیا رفت

اي از روحانیون شیعه در اين امر بدان دلیل است كه با شبكه. اش را نسبت به اخباريگري حفظ كرده بود عتبات، كینه

كوشیدند؛ ضمن آنكه براي پیشبرد  كه فعاالنه در دفاع از كیان شريعت بر ضد بدعت گرايي ميايران و عراق مرتبط بود 

اھداف كلي آئین تشیع، گسترش اختیارات فقھاء و ھمانند شفتي بازگشت به سنتھاي مھم تاريخ اولیه شیعه مبارزه 

صر بدعت و از درك كامل روايات متنوع و الجنات آشكار از رابطه نوبنیاد بین نمودھاي قديم و معاروضات] ۵۴.[كردند مي

ھاي يك سنت منفرد شكست ناپذير و يكپارچه و ھمراه با ايماني كه مجددًا با  پراكنده و تصوير سازي آنھا؛ بعنوان جنبه

  .دھدتھديداتي علیه موجوديت جامعه روبرو شده بود، خبر مي
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١٢ 
 

  :نوشتپي

  .وداستاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي شاھر* 

، منیه الممارسین عبداهللا ١، بخش The Nature of the Akhbari/Usuli Dispute in Late-Safawidiranنیومن . آ: نك. ١

، The Nature Of the Akhbari/Usuli؛ نیومن ٢٢ – ۵١، ص١٩٩٢، ١، شماره ۵۵سال  BSOASسماھیجي؛ در مجله 

اي از متن عربي سماھیجي ، ھمراه با ترجمه٢۵٠ – ٢۶١، صBSOAS ،1992، ارزيابي مجدد چالشھا، در مجله ٢بخش 

  .با تفسیر و تحشیه

چاپ من از متن سماھیجي بر اساس دو نسخه مشھور و مطرح آن زمان بوده است، براي اطالع از فھرست . ٢

ماخذ «نیومن: میالدي، بصورت مختصر نک ١٩٨۵تا  ١٩۵٨نوشتارھاي غربیان در باره جدل اخباريه طي سالھاي

. و مقاله ر ٢۵٣، ص٢بخش » ھمان« نیومن: در باره نکات عمده خالصه شده نک – ۴، پانويس٢٣، ص١، بخش»ینپیش

  گلیو

Akhbari Shia I Usuli Al Fiqh  

 ):ويراستاران(گلیو و ھـ كرملي . در كتاب؛ ر

Islamic Low, Theory and Practice  
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١٣ 
 

  .تحقیقات غربیان راجع به ريشه مسلك اخباري اي از اختالف موجود در، با چكیده٢۴ – ٢۵ص) ١٩٩٧لندن، (

: کول. ج ۴٨ص)١٣۵٩تھران، توس، (دين و دولت در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سري: حامد الگار: براي مثال نک. ٣

Indian&Shiism in Iran  &Iraq ) ،مايرلیتواك ٣١ – ٣۵ص) ١٩٨٨بركلي و لندن :Shia I Scholars Of Nineteenth 

Century Iraq ) ٢٢و  ١۴ – ١۵ص) ١٩٩٨كمبريج.  

-٣، ص٢، بخش »ھمان« نیومن: در مورد اينکه در عھد صفويه، اخباريه با اين قضیه ارتباط کمتري داشته است نک. ۴

  ٧و پانويس  ٢۵١

  ٢۵٧- ٢۶٠، ص٢، بخش»ھمان« نیومن: درباره اين وظايف و مسئولیتھا نک. ۵

-٣، ص٢، بخش »ھمانجا« ؛ به نقل از نیومن١١٧-١٩ص)ق١٣٨٠النعمان، نجف، دار(لولوء البحرين، : يوسف البحراني. ۶

٢۵٢  

درباره توجه به مجتھد  ١١ - ، پانوشت۴٩، ص١، بخش»ھمان«نیومن: ک.براي اطالع از فھرست کامل اين علماء ر. ٧

  : نیومن: محدث در آثار قمي و کاشاني نک

 Sufism  &Anti - Sufism in Safavid Iran.the authorship of«نیومن -٩۵-١٠٨ص)١٩٩٩( ٣٧، شIranدر مجله 

Hadiqat al Shia Revisited Clerical Perceptions of Sufi Practices in Latr Seventeenth-Century Persia 

Arguments Over Permissibility of Fayd al Kashani  &The64 – 135 –  ص)١٩٩٩اكسفورد، (نیومنThe Heritage 

Of Sufism vol3: ويراستاران :((لوئیسون و مورگان: درSinging )Ghina)( ،٢٠٠١نیويورک (The Most Learned of the 

Shi a ويراستار(والبريج : در کتاب: (Rejection of The Clergy/State Alliance ….  

  .٢۵۵، ص٢بخش The Nature of theنیومن : درباب اين روايات نك. ٨

  .٢۵۵- ۵۶ھمان، ص: نک . ٩

امین و نقل بحراني از او بدون ؛ در باره محمد٣٢١- ٢ص) تھران، بي جا، بي تا(قصص العلماء، : محمد تنکابني: نک. ١٠

  ١١٧-١٩لولوء البحرين، ص: تلخیص نک

اين مطلب -١٢١- ٢، ص١جا، جبي) ق ١٣٩٠ – ٢قم (روضات الجنات؛ بکوشش کشفي و اسماعلیان، : خوانساري. ١١

ھاي صفويه گزارشي از گرايش اخباري میرزامحمد يا ي را بخود جلب نموده، گرچه تذکرهتوجه بسیاري از دانشوران غرب

  .١١و١٠، پانوشتھاي٢۵٣، ص٢، بخش»ھمان«نیومن: نک. اندمحمدامین بدست نداده

، ١ج(در اينجا خوانساري -١۴٨سطر» ?? Clerical Perceptions«؛ نیومن ١٣٢- ۶، ص١روضات، ج: خوانساري. ١٢

عبداهللا : ا که سماھیجي مجتھد محدث خوانده، اخباري قلمداد مي کند؛ حتي کساني مانندکساني ر) ١٣٧ص

) ١٠٧٠م(ھمچنین با اطالق عنوان اخباري به محمدتقي مجلسي). ١١٠۴م(و محمدبن حسن حرعاملي)١٠٧١م(نوري

در منابع غربي  تفسیر مجلسي که. فقط از حواشي او بر تفسیر محمد امین برکتاب الفقیه شیخ صدوق نقل مي کند

درجه دو حساب مي شود، توسط سماھیجي مورد استفاده قرار نگرفته و خوانساري ھم در بحث از مجلسي، سھم 

  ).١١٨، ص١روضات، ج. (زيادي به آن نمي دھد

  .٣٢٢-٣قصص العلماء، ص: مقايسه کنید با تنکابني - ١٢١لولوء البحرين، ص: بحراني. ١٣

 درباره نماز جمعه نک به مقاله من -  ٧٩-١٠٣، ص۶روضات، ج : خوانساري. ١۴

FFayd al Kashani ?  
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١۴ 
 

 Roots: ومقايسه کنید با کول ٧منابع مندرج در پانوشت: درباب قمي نک- ١۴٣- ۶، ص۴ھمان ماخذ، ج: خوانساري. ١۵

of Indian&که به نقل خوانساري در مورد تمايالت اخباري قمي توجه نموده است ٢١- ٢ص.  

اي فتواھاي ؛ خوانساري مدخل را با برشمردن پاره٢٧٨-٨و  ٢٧٩- ٨٣و بويژه ص ٢٧۴-٩، ص۶، جھمانجا: خوانساري. ١۶

  .مسئله برانگیز توسط ابن ادريس به پايان مي برد، فتاوي که شیخ مرتضي و عالمه حلي ھم از آن يادکرده اند

راه گزيده مقاله شیخ سلیمان نقل کرده، به ھم ٩۶- ١٠٣که از لولوء البحرين، ص ٢۴٧-٩، ص۴ھمان، ج: خوانساري. ١٧

  .٢۵٠-١در ص

و ائمه را اعتبار و اختیاري تام بخشیده تا قوانین را به دلخواه خويش تفسیر  rمفوضه معتقد بودند که خداوند پیامبر. ١٨

سانھا اي متفاوت با ساير انبرخي نیز بر اين باور بودند که گرچه نبي و امامان ماھیت الھي ندارند، ولي از جوھره. کنند

 :نک مدرسي. آفريده شده اند

Crisis & Conslidation in the Formative of Shi ite Islam  

  ٢١-٢٣ص)١٩٩٣پرينستون، (

  ١١٣٢ - ٣، ص۴، جE12در  Khattabiyyaمقاله : مادلونگ. و: نك. ١٩

  .٨شت مندرج در پانو Clerical Perceptionsنیومن : درخصوص حرمت خنیاگري و تشیع اثني عشري نک. ٢٠

اھانت آمیز و غیرمنطقي است و فاقد بحث  ٨٨-٩۴، ص١ج: در)١٢۴٢م(معرفي کوتاه خوانساري در باره احسائي. ٢١

بحث مفصل و ) ۴٧ص(مھمي در باره نتايج باورھاي احسائي مي باشد؛ در حالي که بالعکس در قصص العلماء 

در باب روابط بابیھا و . است که بدون داوري مي باشد متفاوتي درباره زندگاني و عقايد احسائي و اختالفش با فقھا درج

  ۵٩تنکابني، ھمانجا، ص: شیخیھا نیز نک

مک : خواند نکنماز مي) ع(شیخ احمد برخالف روش مرسوم فقھا در پائین پاي حرم امام حسین. ٢٢

  .۵٨٣-۵، ص٣، جE1در»Balasari«اوئن

سبزواري را نه در روضات که در کتاب عبداهللا افندي مي  ؛ در واقع خالصه رساله٣٣٧-۴۵، ص٣خوانساري، ھمان، ج. ٢٣

  .٣٠١، ص٢ج) ق ١۴٠١قم، کتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي، (رياض العلماء، : توان جستجو کرد

 : و نیومن Khattabyyaمادلونگ : درخصوص مفّضل نک. ٢۴

TThe Formative periode of Tweler Shi ism  
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١۵ 
 

  ).٢٠٠٠ريچمون، (

 T«The Dawning Places of the Lights of Certainty in the Divine Secrets Connected with the تاد الوسون. ٢۵

Commander of Faithful By Rajab Bues«  

  .٢۶١- ٧۶ص)١٩٩١اکسفورد، ( The Heritage of Sufism vol2: لوئیسون. ل: در

بغداد، مکتبه االندلس، (شش احمدالحسیني، حرعاملي، امل االمل، بکو -٣٠۴- ١٠، ص٢افندي، رياض العلماء، ج. ٢۶

  .٢۶۴-۵لوئیسون، ماخذ پیشین، ص: نک -  ٣٢٨-۴٠، ص٣روضات، ج: ، به نقل از١١٧- ١٨، ص٢ج) م١٩۶۵

  .٣۵٩و  ٣۵۵، بويژه ٣۵۴-۵٩، ص۵؛ افندي، ھمان، ج ٣۴۵، ص٢عاملي، امل االمل، ج. ٢٧

، ١٢۴، ص١؛ خوانساري، ھمان، ج٣، پانوشت٨۶و ۶٧ص" The Formative Period"نیومن : درباره صفارقمي نک. ٢٨

نک به محمد باقر مجلسي؛ الوجیزه في . ؛ مجلسي وي را يک شیعه امامي ثقه خوانده است٨، ص۴، ج٢٩۴، ص٢ج

  .٢٩٨ص) ق١۴١٠بیروت، داراالحیاء التراث العربي، (علم الرجال 

 ۵، ص۶رياض العلماء، ج: بحاراالنوار ببینید در؛ ارجاعات خوانساري را به اربلي از ٣۴١-۴، ص۴خوانساري، ھمان، ج. ٢٩

از استادش مجلسي ) ١۶۶-٧۴، ص۴ج(او را ثقه خوانده، افندي در رياض) ١٩۵-٨، ص٢ج(؛ حرعاملي ٢۴۵-٨، ص٨وج

رسول : نک. از کتاب کشف روايت کرده است ) ٩۴٠م(شیخ علي کرکي. نقل مي کند که اربلي ثقه بوده است

  ). ش. ھـ ١٣٧٣مشھد، بنیاد پژوھشھاي اسالمي، (و کشف الغمه،  بن عیسي اربليعلي: جعفريان

-۶؛ بحراني، لولوء، ص۴١٩-٣٧، ص٢؛ افندي، رياض، ج١٢۵-٧، ص٢؛ امل االمل، ج۵-٩، ص۴خوانساري، ھمان، ج. ٣٠

  .۴٣۴؛ تنکابني، قصص، ص ٣٠۴

ر نامیده و ھیچ تصوري از تالیف القداو را جلیل ١٣٠، ص٢؛ عاملي در امل االمل، ج٢٣-۶، ص۴خوانساري، ھمان، ج. ٣١

  ھم ثقه خوانده شده است؛ ۵-۶، ص٣و رياض، ج ٢٢۵شاذان در الوجیزه، ص. او نکرده است

سال  Iranian Studiesمجله (در Clerics in Iran  &Iraq,The Akhbari-Usul Conflict Reconsidered? : کول: نک . ٣٢

  .٣ – ٣۴ص) ١٩٨۵، زمستان ٣، شماره ١٨

ورد آگاھي از اين خاندانھا بايد از سیدمحمدعلي روضاتي آخرين عضو باقیمانده خاندان خوانساري تشکرکنم در م. ٣٣

: روضاتي: نک. میالدي او را در اصفھان مالقات کردم و نیز از رسول جعفريان که ترتیب اين ديدار را داد  ٢٠٠٠که در سال

  .٩۶ -٧ص) ش. ھـ١٣٧٨قم، کتابخانه تخصصي اسالم و ايران، ( دو گفتار، 

اصفھان، نشر (؛ محمدباقر کتابي، رجال اصفھان ١٠۴؛ روضاتي، دوگفتار، ص١٠۵-۶، ص٢خوانساري، ھمان، ج. ٣۴

؛ )ش. ھـ١٣٧١قم، کتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي، (؛ اصفھاني، تذکره القبور، ١٢٨-٩ص) ش. ھـ١٣٧۵گلھا، 

  . ٢٠٣، ص٧خوانساري، ھمان، ج: درمورد بحرالعلوم نک ؛٩٠-٣؛ کتابي، رجال، ص٣٩٩-۴٠۶، ص۴خوانساري، ھمان، ج

  .١٢٨-٩؛ کتابي، رجال، ص١٠٧-٩، ص٢خوانساري، ھمان، ج. ٣۵

بود و در موقع شاگردي  ١٢٢۶؛ نويسنده روضات متولد١١٩-٢٢؛ کتابي، رجال، ص١٢۶-٩، ص۴خوانساري، ھمان، ج. ٣۶

درخصوص -١٢۶٢اصفھان را ترک گفت و صدرالدين در ١٢۵٣زيرا او در. سال سن مي داشت  ٢٧صدرالدين بايد کمتر از

  .١۵۶-۶؛ و نتیجه آن در ص١٨٣-٩٨؛ تنکابني، قصص، ص٢٠٠-۶، ص٢خوانساري، ھمان، ج: کاشف الغطاء نک

؛ تنکابني، ١۶٩- ٧٠و ٨۶و ٨۴و١١٢-١٨و ١۴۶؛ کتابي، ھمان، ص١٠۵- ١٠، ص٢، ج٣۴-٧، ص١خوانساري، ھمان، ج. ٣٧

  .١٢١و  ١١٨و نیز ص١١٧-٢٢قصص، ص

اي به تعلیماتش نزد شفتي نکرده است؛ ولي در اشاره)١٠۵-١٠، ص٢ج(خوانساري در قسمت شرح حال خويش. ٣٨

؛ ١٠۵-١و  ١٠٠-١١و ١٢۶؛ کتابي، ھمان، ص٣۶، ص١روضات، ج: نیز نک. چرا ) ٩٩- ١٠۴، ص٢ج(بخش زندگینامه شفتي 
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١۶ 
 

، نزد او تلمذ کرده ١٢۵٣به عراق درشفتي درگذشت، خوانساري پیش از عزيمتش  ١٢۶٠؛ وقتي در١٣۵-۶٨قصص، ص

  .١١٠کتابي، ھمان، ص: براي آگاھي از شاگردان نامدار شفتي نک. بود

؛ آقابزرگ تھراني، ١٠٨، کتابي، ھمان، ص١٠۵، ص٢خوانساري، ھمان، ج: براي فھرستي از اين رساالت نک. ٣٩

؛ کساني که نظر شفتي را بخود جلب ٢۴۶، ص١٠ج) ١٣۴١قم، کتابخانه اسماعیلیان، (الذريعه الي تصانیف الشیعه، 

  :نیومن: نک.. سنان، سھل بن زيد، احمدبن محمد برقي، ابان بن عثمان وکرده بودند عبارت بودند از محمد بن

The Formative Period  

  .به نقل از خود خوانساري. ، اذعان مي کند که در اصفھان زاده شده است١۴۵مقايسه کنید با کتابي، رجال، ص. ۴٠

در بحث از کلباسي به تلمذ خود نزد کلباسي اشاره ائي )٣۴-٧، ص١ج(، خوانساري٣۵منابع مندرج در پانوشت: نک. ۴١

  .ندارد

طوالني ترين مبحث است، بحثي در باره احسائي و ) ١٩-۵٨ص(مدخل زندگینامه شھید در قصص العلماء . ۴٢

 گلیو -رد چھار گروه شیخي من جمله بابیهعیبجوئي بیرحمانه از سوي شاگرد احسائي يعني تنکابني در مو

Biography & Hagiography in Tanikabuni s Qisas al Ulama  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧ 
 

  ):ويراستار(ملويل . در کتاب س

Proceeedings of the Third European Conference on Iranain Studies ) ،٢۴۴ص) ١٩٩٩ويسبادن.  

) ق١۴٠۶بیروت، دارالتعارف، (امین، اعیان الشیعه،  ؛ محسن١١٧؛ قصص، ص١٢٣-٧، ص٢خوانساري، ھمان، ج. ۴٣

  . خوانده استساله نزد او درس مي ٢٣بود و احتماًال آن وقت خوانساري  ١٢۴٨مرگ شیخ محمد در  -٢١١، ص۵ج

  .٢٨- ٩القبور، ص؛ اصفھاني، تذکرة١٣٣-۴؛ کتابي، رجال، ص١٠۶-٧، ص٢خوانساري، ھمان، ج. ۴۴

درباره  -٢١١، ص۵الشیعه، ج؛ امین، اعیان٢۴٧-٨، ص۵؛ تھراني، الذريعه، ج٣٠٧-٨و ١٠٧، ص٢خوانساري، ھمان، ج. ۴۵

  .١١٧و ۶١- ٢، ۵١، صShi i Scholars of?: و ماير لیتواک ٣۶۴، ص٩اعیان الشیعه، ج: شريف العلماء، نک

؛ ٩٩-١٠٢و ٩۵-٧و ۴٩-۵٠و ٣٢، درباره شھرستاني نیز ھمانجا، ص۴۶لیتواک، ھمان، ص: درباره بحر العلوم نک. ۴۶

  ، عباس امانت۵٠لیتواک، ص: درباره طباطبائي

"In Between Madrasa  &the Marketplace  "در  

  . ١٠۴ص)١٩٨٨آلباني، ( Authority and Political Culture in Shiism): ويراستار(سعید امیرارجمند 

 LLives of Prominent Nineteenth-Cenyury Ulama fron Tunikabuni sQisasحمید دھباشي : درباب شفتي نک. ۴٧

al Ulama  ۵، ص٢روضات، ج: ؛ درخصوص روش ضد اخباري بھبھاني نك١٠۶امانت، ھمان، ص: ؛ درباره كلباسي١٠٧ص 

– ٩۴.  

و مقدمه  ١٢۴کتابي، ھمان، ص: ؛ در باره نجف نک١۴۴-۵١؛ کتابي، رجال، ص١٠۵- ٨، ص٢خوانساري؛ روضات، ج. ۴٨

  .کشفي در روضات، حرف واو

، حرف واو؛ ولي توضیح خوانساري در ١مقدمه کشفي در روضات ج: ، درباره نجفي نک١۴۶کتابي، ھمان، ص: نک .۴٩

او در جواني نزد نجفي درس ) ١٠٣ص(شامل اين مناسبات نمي شود، اما برخالف تنکابني) ٣٠۴-۶، ص٢ج(باره نجفي

حضر قزويني را درک کرده؛ ولي اشاره به نويسد که ممي) ٣٨-۴٢، ص١ج(خوانده؛ در بحث از قزويني در روضات مي

اولین مبحث زندگینامه ائي تنکابني درباره قزويني، شامل يک نسخه از اجازه اجتھاد . دريافت اجازه اجتھاد نکرده است

که تألیف تنکابني مملو ) ٢۴۴ص) Biography  &Hagiographyکند با مقايسه اين تناقضھا، گلیو استدالل مي. از اوست

  ؛ دھباشي۶۴صShi i Scholars ofدر باره نجفي نک لیتواک، . يد خاطرات بیاد ماندني و شخصي استاز تجد

Lives of Prominent) Lبخشي از مطالب تنکابني را در باره ابراھیم قزويني ترجمه کرده است)  ٣١٨-٢۴، ص.  

 – ۴٣، ص١٩٨۶، اگوست ١١٢ره شما Past and Presentدرمجله  Mafia.Mob  &Shism in Iraqکول و مومن : نک. ۵٠

  ١۴۵؛ لیتواك، ھمانجا، ص١١٣، بويژه ص١١٢

؛ لیتواک، ۴۶٨- ٧۵و۴۶١-٨٠ص Indain Moneyکول : در باره پول ھند که میرسید علي تحت نظارت داشت نک. ۵١

  A failed Manipolation؛ ماير لیتواک ۶۴و ۶١ھمان، ص

  .۶٩-٨٩ص) ٢٠٠٠( ١، ش٢٧، سال British Journal of Middle Eastern Studiesدر مجله 

 imamiکول: ؛ درباره انصاري نک١٠٣-۴ص» IIn Between«؛ امانت، ۴۶و٣٢ص Shi i Scholars ofلیتواک . ۵٢

jurisprudence  &the Role of Ulama ويراستار: (در نیکي کدي (eligion and Politics in Iran ) ،١٩٨٣نیوھاون (

-٧ص(ه انصاري ارائه نکرده است و مطالب تنکابني ھم درحد يک پاراگراف است ؛ روضات ھیچ مبحثي را دربار٣٣-۴۶ص

١٠۶.(  

  .١۶٢-٧و  ١۵٠؛ کتابي، رجال، ص١٠۵-٨روضاتي، دوگفتار، ص. ۵٣

 The«تألیفات کول، امانت و لیتواک ذکرشده در پانوشتھاي فوق و نیز نیومن: درباره اين شبکه از روحانیون نک. ۵۴
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١٨ 
 

Formative Period  « از اين جماعات در . ديگر آثار درباره دانشوران عھد صفويه فھرست شده در پانوشتھاي پیشو

 .ادوار ديگر تاريخ تشیع نیز نام برده شده است

  

  

 


