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 1آیا محمدامین استرآبادی مجتهد بود؟

 
 2صعب روال جردی ابی 

   3تألیف رضا مختاری خویی ترجمه و  
 

 ۱۳9۸/ ۴/ ۱7تاریخ دریافت:  

 ۱۳9۸/ ۶/ 7تاریخ پذیرش:  

 چکیده
میالدی( نزد فقیه اـصولی  ـشهیر، ـشیخ حسن    1626/   قمری   1036م.  دیدگاه رایجی که قائل اـست محمد امین اـسترآبادی ) 

و تا پیش    کرده ذ  تلم    ، میالدی(   1558قمری/   965م.  میالدی(، فرزند ـشهید ثانی )   1602قمری/   1011م.  ـصاحب معالم ) 

ه  بیـشتر عمر خویش را مجتهد بوده، پایه و اـساـسی ندارد. این دیدگاه در اواخر قرن نوزدهم و ب   ، از اخباری ـشدن در ـشهر مکه 

ط  اری مطرح    روضاات الجنات کتاب    هٔ واـس د محمدباقر خوانـس پس بی   ـش ورت گیرد آنکه مداقه و ـس های  به روایت   ، ای بر آن ـص

بـسیاری از علما و محققان عـصر جدید    ، ـصلی پیرامون زندگینامه، حیات و مقامات علمی اـسترآبادی راه یافت. بر این اـساس ا 

ه  ئ های ناقصــی پیرامون ماهیت جنبش اخباری او ارا گیری ی خویش قرار دادند و لذا نتیجه أ این دیدگاه را پذیرفتند و مبنای ر 

ـها درس آموخته  ـها و اـماکنی ـکه در آن اتی ـکه وی ـبه اســاتـیدی ـکه نزد آن ی و اشــار اســترآباد . طبق بررســی دقیق آـثار  کردـند 

اخباری وی در کالم ـشیعی او داـشته اـست نه    دهی به مواـضع اولیه داـشته، این ـشهر ـشیراز اـست که نقش اـصلی را در ـشکل 

او در    ، آید به اـسترآبادی بر می عطا ـشده  جوازات ا اـست. چنانکه از    آکنده مواـضع اخباری او در فقه و حدیث    از که    ی مکه؛ کالم 

بوده اـما نزد وی درس اجتـهاد    ، میالدی(   1600قمری/   1009م.  پی نـقل ـحدـیث از مجتـهد ـناـمدار، محـمد صــاـحب ـمدارک ) 

ای  مده در بخش ع که    ، اخباری اـسترآبادی   هٔ دارد که در ـسابقه و ماهیت اندیـش ها ما را بر آن می نخوانده اـست. تمامی این یافته 

ثر در  ؤ اجتماعی م - مشـخصـی از عوامل فکری و سـیاسـی   هٔ و مجموع   کنیم تردید    ، ادبیات پژوهشـی دسـت دوم آمده اسـت   ز ا 

 گیری آن را مطمح نظر قرار دهیم. شکل 
   گری، اجتهاد، اصول استرآبادی، اخباری های کلیدی:  واژه 
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 مقدمه. ۱

ــترآبادی، که به رئیس اخباری  ــده، از مخا ها   محمدامین اس ــخت مجتهدی معروف ش ــرس ن بود.  لفان س

اید   دت متأثر از او و ـش اگردی کرده و به ـش ترآبادی ـش انی، در مدت حضـورش در مکه، نزد اـس فیض کاـش

توجهی به مطالب اهل  ترین فرد از شـاگردان اسـترآبادی بود. ایشـان مجتهدان را به بی بتوان گفت بزرگ 

و معتقد بودند که راه فهم  کردند  .. متهم می هل ـسنت و قیاس و . الـسالم( و پیروی از ـشیوه ا بیت )علیهم 

معارف دین رجوع به اخبار و احادیث اهل بیت اـست. ـصرف نظر از اـشتباهات اخباریان در فهم مطالب  

باید بیان کنیم که محل نزاع بین این دو گروه این نیـست که راه فهم معارف رجوع به بیانات    1مجتهدین، 

ترین مـبانی معرفتی، مورد ـپذیرش  نوان اصــلی توـجه ـبه آن، ـبه ع   ه اـخذ از اـحادـیث و اـهل بـیت اســـت بلـک 

اـسالم هـستند؛ اگر کـسی منکر احادیث یا مدعی باـشد که    ٔه های مختلفی اـست که در دایر تمامی گروه 

ته و خود می  دیانت خارج    ٔه خواهد مبانی معرفتی ارائه دهد، از دایر با احادیث و قول معـصوم کاری نداـش

ــت؛  ها به احادیث رجوع می خباری ار این مدعا، که ا خواهد بود. پس تکر  کنند، هیچ نفعی نخواهد داش

ل در روایات است. در واقع تفاوت   چون مخالفان ایشان نیز  به احادیث مراجعه کرده و کارشان تعمق و تأم 

ل و فهم احادیث اســت، نه در مراجعه یا عدم مراجعه به احاد    یث. مطلب دیگری که اصــلی در همین تأم 

هایی که اخباریان بر مجتهدان  اعتراض   هٔ رـسد این اـست که ـصرف نظر از هم ظر می تذکرش ـضروری به ن 

ـهای  اـند، در عـمل و واقع، اختالف ـخاص و بنـیادینی در نـتایج بین ایشـــان و مجتـهدان در عرصـــه کرده 

ــود؛ کتاب  مختلف دیده نمی  ــورت پراکنده ب تغییر مذهب در ایران  ش ــت.  ه این مطلب پرداخت به ص ه اس

 ارائه خواهیم کرد.   شاهی   ه  دانشنام ای بر  تری از این موضوع را در مقدمه تحلیل کامل 

 

 

...؛ چنانکه در اول مفاتیح    گوید نویسد: »آخوند مال محسن ]فیض کاشانی[ کنایه به مجتهدین مکرر می باره می میرزای قمی در این .  1

حق این است    متنجس و غیر آنها.   مجتهدین است و همچنین در مسئلهٔ   جویی طریقهٔ آن همه تعریضات و کنایاتی که گفته مراد عیب 

کنند«. »آخوند در اغلب اوقات در فهم  ایشان نمی   که اسناد به علمای ما غلط است و ایشان عمل به قیاس اهل سنت و اصول مبتدعهٔ 

کند  می های بزرگ  مطلب مجتهدین اشتباه کرده است و داللت تنبیه را، که از مدلوالت کالم شارع است، قیاس انگاشته ... و دعوی 

گوید فیض »در اغلب مواضع  گویند از تقلید و قیاس و اصول مبتدعه«. و می گویم از نور الهی است و آنچه آنها می می که من آنچه 

کنند.  مفاتیح کارها کرده که هیچ مجتهدی نکرده، و به قیاس و قواعد چند عمل کرده که بعضی اهل سنت هم از آن استنکاف می 

دلیل فتوا داده و به قیاس عمل  گوید »او بیشتر بی ت او از حد و نهایت بیرون است«. و می فاتیح، زالت و غفال حاصل آنکه در تألیف م 

 : ذیل مسئله چهارم(. ۱۳۶۴کرده تا فقها و مجتهدان«. )میرزای قمی،  
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 1. نگاهی به آثار محمد امین استرآبادی۲

ـشود. به  ملک نگهداری می  هٔ در کتابخان  1118/ 8این رـساله به ـشماره  : اجازه به ساید ماجد بحرانی 

ابـخاـنه )  ــت این کـت ار در کـتب و پژوهش (، ۲۳۶/ ۵لا:: فهرسااات کتاابخااناه م نـقل از فهرسـ  ٔه ـهایی ـکه درـب

استرآبادی نگاشته شده، اجازه او به سید ماجد بحرانی درج شده است. از آنجایی که اخذ اجازه سید  

از اســترآبادی مهم و جالب به نظر   - د که خود نیز از علمای بزرگ معاصــر اســترآبادی بو - ماجد بحرانی 

پس از دســترســی به نســخه،   2تر آن واداشــت. یق و بررســی دق اصــل نســخه   هٔ رســید، ما را به تهی می 

ای از اـسترآبادی به ـشخص دیگری  مـشخص ـشد این اجازه ربطی به ـسید ماجد بحرانی ندارد و اجازه 

 بوده و در فهرست به اشتباه به نام »اجازه لسید ماجد البحرانی« ثبت شده است.  3از علمای بحرینی 
آـستان قدس   هٔ در کتابخان  6543ـشماره  مانده از آن به  فعلی باقی  هٔ این رـساله، که تنها نـسخ  : البداء 

از اـفادات مال محـمدامین  شـــود، دارای دو بخش اســـت: »قســــمت صـــدر این رســـاـله نگـهداری می 

ترتیب و به شــکل رســاله  هٔ اســترآبادی اســت و بقیه عبارات و فواید منقول از دیگران اســت که به رشــت 

اینکه آیا قسـمت نخسـت رسـاله نیز، که   (. ۸۰۵/ ۵(: خطی ایران )فنخا های  فهرسات نساخه درآمده اسـت« ) 

خود اـسترآبادی   هٔ های اوـست یا اـستنـساخ از رـسال نوـشته  هٔ آوری از بقی مربوط به اـسترآبادی اـست، جمع 

 (. ۲۴۶/ ۲:  1363  حر عاملی، داشته است )  بداء ای در  دانیم که استرآبادی رساله مشخص نیست ولی می 

 

 مفصل دانشنامه شاهی .  1
ً
کتاب  دی است. اهمیت این  کالمی( محمدامین استرآبا - ترین نوشتار اعتقادی )فلسفی ترین و جامع ، تقریبا

شود. احیای این کتاب توسط نگارنده این سطور و با  با توجه به تألیف آن، به عنوان یکی از آخرین کتب استرآبادی، دو چندان می 

 ای از ایشان تحت عنوان: استاد جردی مقاله   شاءالله در سال جاری ارائه خواهد شد؛ مقدمهٔ مقدمه و تعلیقات استاد جردی ان 

   "Was Muḥammad Amīn al-Astarabādī a Mujtahid? "  است که به صورت بازنویسی و با تغییرات اندکی که حاصل

 دستیابی به منابع جدیدی بوده شکل گرفته است. مقاله پیش  
ً
رو از لحاظ ساختار دارای دو بخش است: بخش  گفتگو با استاد و بعضا

تاد جردی است. البته استاد  ای از همان مقدمه اس چکیده   شود و بخش دوم که اول که شامل آثار و معرفی نسخ خطی استرآبادی می 

با نهایت لطف برخی پیشنهادات و اضافات من را پذیرفتند. اگر کوتاهی و نقصی در بخش اول وجود دارد، مسئولیت آن با اینجانب  

ه است و البته برخی  استاد جردی در این بخش بود  نشان داده شده، مداخلهٔ  ]ر.ج [است. فقط تعدادی پاورقی، که به صورت 

مرتبط با   ای از اطالعاتی است که توسط نگارنده و استاد جردی در زمینهٔ های بسیار ارزشمند. مقاله پیش رو چکیده ی راهنمای 

 در فهم بهتر  شود. از استاد جردی، بابت تمامی الطاف و کمک محمدامین استرآبادی ارائه می 
ً
هایی که انجام دادند و نکاتی که بعضا

 . کنم ند، از صمیم دل قدردانی می تر ارائه داد و ترجمه دقیق   متن 

 این پیشنهاد و دقت از جانب استاد جردی مطرح شد. .  2

 الشیخ احمد بن عبدالسلم]السالم[ بحرانی. .  3
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به ـشیخ حـسین ظهیری عاملی عیناثی، اـستاد   رـساله پاـسخی اـست این   : ی جواب مساائل ههیر 

والفقه و   هٔ من کتب العربی   هٔ نویسـد: »قرأت عنده جمل ایشـان می  ٔه شـیخ حر عاملی، که شـیخ حر دربار 

ا في جبع وـمات بـها رحـم  ــاکـن :  هماان الـله« )  هٔ غیر هـما من الفنون ... و هو أول من أـجازني و ـکان سـ

دقیقی در دـست نیـست. اـسترآبادی در این رـساله از کتاب   یف رـساله اطالع دقیق تأل   از تاریخ  1. ( 7۰/ ۱

   2کند. خود یاد می  ه  الفوائد المدنی 
هر چند از زمان تألیف این رساله نیز تاریخ دقیقی   انموذج العلوم )= الرد علی الدواني(:   ه  حاشی 

  3 ـشود. مرعـشی نگهداری می  هٔ ابخان ق در کت 1008ای از این رـساله به تاریخ  در دـست نیـست اما نـسخه 

 ارائه خواهد شد.  دانشنامه شاهی شده بر  نگاشته  هٔ حاضر، بحث مفصلی در مقدم  هٔ رسال  ٔه دربار 
له کتب منها  نویســد: » اســترآبادی می  هٔ این رســال  ٔه شــیخ حر عاملی دربار  : شاارح اصااول الکافی 

افندی  . ( ۲۴۶/ ۲:  1363  حر عاملی، « ) افي الک ، و ذکر فیها أنه شرع في شرح أصول  هٔ کتاب الفوائد المدنی 

: لم یتم، ولکن له تعلیقات الی آخر الکتاب«  شارح اصاول کافی گوید: » نیز در ذکر آثار اسـترآبادی می 

 (. ۲۴7:  1410 افندی، ) 

ــی  : الکافی   ه  حاشاای  ــاله به گزارش فنخا »حاش ــول کافی که   هٔ رس ــت بر اص ــری اس ــیار مختص بس

بود و ـشخـصی که ـشاید ـشاگرد وی باـشد آن را به ـسال  کافی نوـشته   نـسخه خود از   هٔ اـسترآبادی در حاـشی 

ق در مکه تدوین کرده اـست. حاـشیه مختـصری اـست بر بخش اـصول و برخی از مواـضع فروع 1057

ــیوه خویش به طعن علمای   ــترآبادی در این کتاب به ش ــته  کافی. اس ــفه و کالم برخاس ــول و فلس اص

نویـسد:  حاـشیه حاـضر می  ٔه افندی دربار  (. ۲۵۰/ ۱۲: های خطی ایران )فنخا( فهرسات نساخه اـست« ) 

 

دي المحدث  نویسد: »فاضل عالم فقیه کامل، من أجالء تالمذه المولی محمد امین االسترابا او می  امل اآلمل هم دربارٔه  تکملهٔ . 1

 (. ۱79:  ۱۴۲9« )صدر،  المعظمهٔ   المشهور، و قد قرأ علیه بمکهٔ 

  . از این رساله دو نسخه به جای مانده 9دانشگاه تهران، ص   ۱۰۶7/ ۴محمدامین استرآبادی، جواب مسائل ظهیری، نسخه شماره  .  2

 دست  است: نسخهٔ 
ً
.  ۲9۲۲/ ۲نسخه  آستان قدس به شمارٔه  ای در کتابخانهٔ خط مؤلف نیز هست و نسخه دانشگاه تهران که ظاهرا

الفوائد   آستان قدس به ضمیمهٔ  دانشگاه حدود دو صفحه افتادگی دارد. رساله بر اساس نسخهٔ  آستان قدس نسبت به نسخهٔ  نسخهٔ 

 رسین به چاپ رسیده است. توسط انتشارات جامعه مد   المدنیهٔ 

های خطی  ]فهرستگان نسخه فنخا مجلس موجود است. بنگرید به:     نهٔ ق در کتابخا ۱۰۱۰ذیقعده    ۳دیگری به تاریخ    همچنین نسخهٔ .  3

   . ۳۶۲/ ۱۱ایران[:  
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 فوائد و تعلیقات علی اصول الکافي، و قد جمعها الفاضل القزویني وصارت حاشی 
ً
«  هٔ مستقل   هٔ »وله أیضا

 1 برد. خود اسم می   هٔ ین حاشی از ا  دانشنامه شاهی . استرآبادی در  ( 247:  1410 افندی، ) 
یه  : معارج االصاول   ه  حاشای  اله حاـش ت بر معارج این رـس خه ا ای اـس ول محقق حلی. نـس ای از  الـص

 2 ملک موجود است.  هٔ این رساله به کتابت عزیزالله مجلسی، برادر عالمه مجلسی، در کتابخان 
ــخه  : من ال یحضااره الفقیه   ه  حاشاای  ــتگان نس ــاله آمده   ٔه های خطی ایران دربار در فهرس این رس

نوشــته و محتماًل   من ال یحضااره الفقیه بر   اســت که اســترآبادی  ای اســت: »حواشــی و تعالیق متفرقه 

 3  (. ۴9۰/ ۱۲فنخا: آوری و کنار هم چیده شده است« ) توسط محمد بن جابر نجفی جمع 
 جزو آخرین تألیفات اسـترآبادی و شـاید آخرین آن  : دانشانامه شااهی 

ً
ها باشـد. این رسـاله  ظاهرا

»این رســـاـله در   گوـید: ب می ـتا ک  هٔ ای از عـقاـید کالمی، اعتـقادی و فلســـفی اوســـت. در مـقدـم چکـیده 

ــه ـبه منزلـ  هٔ طریـق  ــد«  هٔ کـتاب اربعین فخر رازی اســـت در طریـق  هٔ ـخاصـ ـعاـمه مرـتب بر چـهل ـفاـئده شـ

ــترآبادی،  )  شــاه تقدیم شــده یا به شــاه صــفی و  . اینکه کتاب به ســلطان محمد قطب ( 2تا)الف(:  بی اس

 کتاب بیان خواهد شد.  ٔه همچنین مطالب و توضیحات بیشتر دربار 
شـــرحی اســـت مختصـــر بر بخشـــی از   : تهاذیاب االحکاام  ه  شااارح تهاذیاب االحکاام=حااشااایا 

وم این نوشتار مالحظه خواهید  شیخ طوسی. بررسی محتوای این رساله را در بخش د  االحکام تهذیب 

 رساله را انتشارات دارالحدیث چاپ کرده است.  این  کرد. 
دان ـشنیده بود که ـشاه زمان، روی محمدامین اـسترآبادی »چون از برخی دانـشمن  : الخمر   ه  طهار 

آلود و ـناـپاک  خورد و ـبه این بـهاـنه ـکه پوشـــاک او می ، می می گشــــته ـکه از کودکی ـبدان دـچار  اعتـیادی 

پاک اـست، برخالف رأی ـسنیان که آن   که می  نمود خواند، این رـساله را نوـشت و ثابت  اـست نماز نمی 

  (. ۳۱۶/ ۲۲های خطی ایران )فنخا(: تگان نسااخه رساا فه دانند تا او نماز خود را بخواند« ) می  را نجس 

گویـند که برای  گوید که من پس از این به تواتر شـــنـیدم که گروهی از من خرده گرفـته و می »مؤلف می 

و آن را پاک  اند خوـشایند ـشاه این رـساله را نوـشته اـست. با اینکه من گناه ندارم و امامان چنین فرموده 

 

 ش به چاپ رسیده است. ۱۳۸۱کتاب به کوشش علی فاضلی ضمن میراث حدیث شیعه، دفتر هشتم،  .  1

 نسخه ۱۰۱۳/ ۱شماره نسخه:  کتابخانه ملک،  .  2
ً
بنگرید به فهرستگان    مجلس موجود است؛   ای دیگر از رساله نیز در کتابخانهٔ . ظاهرا

 . ۴۰9/ ۱۲های خطی ایران )فنخا(:  نسخه 

 رساله به تصحیح علی فاضلی در دفتر دهم میراث حدیث شیعه به چاپ رسیده است. .  3
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اســترآبادی در این رســاله به طور مفصــل به نقد شــیخ طوســی و   1. ( ۳۱۶/ ۲۲همان: اند« ) دانســته 

ــان را به نفهمیدن این مطلب، که احادیث ناظر بر نجس بودن خمر از باب   فقهای دیگر پرداخته و ایش

گوید مجتهدان در  همچنین می  . ( 47- 48الخمر: برگ   ٔه اـسترآبادی، رـساله طهار کند ) تقیه اـست، محکوم می 

ه عمل می بسیاری از عقاید و فت   . ( 49همان: برگ  کنند ) اوی خود بر استحسانات ظنی 
ــترآبادی در این  ــت اما از آنجایی که اس ــت نیس ــاله اطالعات دقیقی در دس از زمان تألیف این رس

و از طرف دیگر ســید    ( 49همان: برگ  )  برد اســم می « خود هٔ « و »الفوائد المکی هٔ رســاله از »الفوائد المدنی 

ق نگاشـته 1034»نجاسـت خمر= پاسـخ علوی به اسـترآبادی« را در سـال   هٔ احمد علوی عاملی رسـال 

 3 ق باشد. 1034و سال   2ق 1018  استرآبادی بین سال  هٔ است، پس باید زمان تألیف رسال 

مـشخص ـشد که این رـساله در واقع  4حاـضر،  هٔ موجود از رـسال  هٔ با بررـسی تنها نـسخ  : طهارت شاراب 

نویســی از  الخمر« اوســت ولی اینکه این چکیده و فارســی  ٔه ر »طها  هٔ ای فارســی از همان رســال چکیده 

خود اوست یا شخص دیگری، اطالعاتی در دست نیست. در ابتدای رساله نیز ذکر شده است که این  

 بادی به سؤال شاه عباس از نجاست و طهارت خمر است. رساله پاسخ موالنا محمدامین استرآ 
آسـتان قدس   هٔ در کتابخان  20664 ٔه رسـاله به شـمار   شـده از این معرفی  هٔ تنها نسـخ   : علم الواجب 

 (. 9۲۰/ ۲۲: فنخا شود ) نگهداری می 
في الرد علی من قاال بااالجتهااد والتقلیاد في االحکاام االلهیاه= الفوائاد   ه  الفوائاد المادنیا 

 طی چـندین دوره و چـندین ســـال   : ه  وحقاایق قواعاد االصاااول الادینیا   ه  المادنیا 
ً
کـتاب ـحاضـــر ـظاهرا

ــده و تح  . تاا بصاااورت کاامال و مادون کنونی آن در آماده اسااات ریرـهای مختلف داشــــته تکمـیل شـ

مجلس به   هٔ ای است در کتابخان جای مانده از این کتاب در ایران نسخه دار  به  تاریخ  هٔ ترین نسخ قدیمی 

 فنخا: ای، که بر مؤلف خوانده ـشده، اـستنـساخ ـشده اـست ) ق که از روی نـسخه 1031االول تاریخ ربیع 

ت که در آن اجازه   هٔ ق در کتابخان 1033ای نیز به تاریخ  خه نـس  . ( ۵۲۳/ ۲۴ ی موجود اـس ای از مؤلف  مرعـش

 

 . 97۳9/ ۶کتابخانه مرعشی به شماره:    و نسخهٔ   ۱۲۵7/ ۱۲دانشگاه تهران به شماره:    دو نسخه از این رساله موجود است: نسخهٔ .  1

 . الفوائد المکیهٔ سال تألیف  .  2

أربع    و أرسلها الیه سنهٔ   المعظمهٔ   نویسد: »ألفها لسلطان شاه صفي الصفوي في مکهٔ الخمر استرآبادی می   طهارٔه   رسالهٔ   افندی دربارٔه .  3

زم به ذکر  . ال ۲۴7امل اآلمل، ص  «. تعلیقهٔ علی حدٔه   و ثالثین و ألف. وقد ألف في رده األمیر السید احمد صهر السید الداماد رسالهٔ 

 ق( از دنیا رفته بود. ۱۰۳۸ارسال شد ولی استرآبادی قبل از آغاز سلطنت شاه صفی)   ق( ۱۰۳۸- 99۶است که رساله برای شاه عباس) 

 . ۶۱۵۱/ ۱۱۸استرآبادی، طهارت شراب، کتابخانه ملک، شماره نسخه:  .  4
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الدین محمد ـشیرازی در مکه نوـشته ـشده اـست. این نـسخه دارای حواـشی و اـضافاتی  برای ـسید ـصفی 

محمدامین استرآبادی در دانشنامه شاهی باید اشاره کرد که   1. ( ۵۲۴/ ۲۴: فنخا ) نیز به خط مؤلف است  

او را خواند و تحسااین کرد. از آنجایی که محمد  ه  الفوائد المدنی گوید اسااتادش محمد اسااترآبادی می 

 تحریری از الفوائد المدنی 1028اسااترآبادی در سااال 
ت
قبل از سااال   ه  ق از دنیا رفته اساات، لذا طبیعتا

مطالعه و    رسـد که با این وجود، حتی این احتمال نیز بعید به نظر نمی  ق وجود خواهد داشات. 1028

های ابتدایی ورود محمدامین  توسـط میرزا محمد اسـترآبادی در همان سـال  نیه الفوائد المد تحسـین 

اند، در ادامه محتوای این کتاب و نیز کسانی که در رد و تأیید آن نوشته   ٔه استرآبادی به مکه باشد. دربار 

 مطالبی بیان خواهد شد. 
ررـسی آن مـشخص ـشد ولی با ب  2را معرفی کرده اـست  یک نـسخه از این رـساله   فنخا  : فوائدالدقائق 

   . فوائدالدقایق است نه   شاهی  ه  دانشنام شده در واقع همان معرفی  هٔ که نسخ 
ای اسـت بر االسـتبصـار شـیخ طوسـی که مؤلف در حین تدریس  »حاشـیه  : حاشایه االساتبصاار 

 3 . ( ۵۲9/ ۲۴ فنخا: ت« ) معظمه گردآورده و در آن به رد مذهب اجتهاد نظر داشته اس   هٔ استبصار در مک 
علمه توحیده تعالی،  ای اســت در چهار فائده: اثبات الواجب، رســاله  : الفوائد المکیه االعتقادیه 

ــال  ــاـله را در سـ   فنخاا: مکرـمه ـتألیف کرد )  هٔ ق در مـک 1018تـعالی و اثـبات ـقدره. اســـترآـبادی این رسـ

۲۴ /۵۳۰ ) . 4 
ـخداوـند، تحقیق ربط ـحادث ـبه ـقدیم و   لم ع  ٔه ای اســـت اعتـقادی درـبار رســـاـله  : المبااحاا الثالثاه 

 هٔ ـماـنده از این رســـاـله در کـتابـخانـ ـباقی  هٔ تنـها نســــخ  تعلق ثواب و عـقاب بر افـعال بـندـگان.  ٔه مـطالبی درـبار 

 

فیها  و لکن أدرج  علی تمهید القواعد للشیخ زین الدین، نویسد: »کان هذا الکتاب أوال حواشي می  الفوائد المدنیهٔ   افندی دربارٔه . 1

، و ألفه في مکهٔ   کثیرٔه   فوائد جلیلهٔ 
ً
سماها »الفوائد    المشرفهٔ   فیها مما استفادها في المدینهٔ   . و لما کانت المسائل المذکورٔه المعظمهٔ   جدا

 . ۲۴۶یقه امل اآلمل، ص الشیخ«. تعل   «. و قد تعرض فیها لکالم شیخ البهائي و کان في حیأه المدنیهٔ 

اند،  الفوائد الدقائق به زبان عربی است نه فارسی و  ( و افندی ذکر کرده ۲۴۶/ ۲:  ۱۳۶۳؛ چنانکه شیخ حر عاملی ) ۳9۴/ ۲۴  :فنخا .  2

 اکنون نسخه 
ً
 ای از این کتاب در دسترس نیست. ظاهرا

  ، افندی دربارٔه اپ رسیده است. الزم به ذکر است حاضر به کوشش علی فاضلی ضمن دفتر سیزدهم میراث حدیث شیعه به چ   رسالهٔ .  3

، و  ، و بلغ الی الباب العاشر و هو باب الماء القلیل یحصل فیه النجاسهٔ نویسد: »شرح االستبصار، سماه الفوائد المکیهٔ این رساله می 

«. )تعلیقهٔ لکن له تعلیقات الی آخر الکتاب. و کان عندنا نسخه من االستبصار بخطه و علیها حواشیه بخطه أ 
ً
 (. ۲۴7امل اآلمل:    یضا

 همان نسخهٔ  کتابخانهٔ  ۲۱۳شماره  نسخهٔ . 4
ً
  دیگر نیز در کتابخانهٔ  خط مؤلف است. غیر از آن، دو نسخهٔ دست  آستان قدس ظاهرا

 مخطوطات و اسناد میبد موجود است.   در کتابخانهٔ   ۵/ ۱ای به شماره  ق، و نسخه ۱۰9۲مرعشی، به تاریخ استنساخ  
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محتوای رساله بیان  ٔه در ادامه، مطالب مفصلی دربار   . ( 7۴۳/ ۲7 فنخا: شود ) آستان قدس نگهداری می 

 خواهد شد. 
 

 ی دیگر از آثار منسوب به استرآبادیرخب . توضیحاتی دربارٔه ۱-۲

گوید این حاشـیه همان تحریر  چنانکه ذکر شـد، افندی می   : حاشایه بر تمهیدالقواعد شاهید ثانی 

اکنون فصــل دهم  در واقع این حاشــیه    . ( 246:  1410افندی، بوده اســت )  الفوائد المدنیه   هٔ نســخ  هٔ اولی 

 است.  هٔ کتاب الفوائد المدنی 
  االحکام مدار  اـسترآبادی بر کتاب    هٔ ـشیخ یوـسف بحرانی از این حاـشی  : ام االحک حاشایه بر مدار  

   (. 119:  1429بحرانی،  استادش یاد و آن را تحسین کرده است ) 
ــیه الفوائد المدنی  : حاشاایه الفوائد المدنیه  ــخ  هٔ آنچه به عنوان حاش ــماره نس در   9579/ 2  هٔ به ش

اسـترآبادی اسـت   ه  الفوائد المدنی مان مجلس معرفی شـده، بعد از بررسـی، مشـخص شـد ه  هٔ کتابخان 

 (. ۲۱۴/ ۱۲فنخا: ) 

 دلیل انتسـاب چنین رسـاله  : األسافار رسااله في الّرد علی صااحب 
ً
ای به  چنانکه گذشـت، ظاهرا

خلط بین دشــتکی و مالصــدرا اســت و مراد از میر صــدرالدین    ( ۱۴:  ه  مقدمه  الفوائد المدنی اســترآبادی ) 

 صاحب اسفار. محمد الشیرازی همان دشتکی است نه  
اشـعار و ابیاتی به نام محمدامین اسـترآبادی ثبت  های خطی ایران، فهرساتگان نساخه در   : اشاعار 

اـست که حدود    ( ۹۷۸/ ۵فنخا: )  بزم عرفا اما گویا مراد از این ـشخص همان ـصاحب دیوان   1 ـشده اـست. 

 زیست. می  الفوائد المدنیه یک قرن بعد از صاحب  
بعد از بررسـی تنها  : الجتهاد ص الفرق بین أهل العلم و أمه ا حرزالجواد و ذخرالمرتاد في ملخ 

نیز موجود بود،  3مرکز احیاء  هٔ ای عکـسی از آن در کتابخان که نـسخه  2ـشده از این رـساله، معرفی  هٔ نـسخ 

 

 . ۹۹۸/ ۳و    ۵۹۴، ردیف ۷۷۳/ ۳له بنگرید به فنخا:  از جم .  1

 . 9۱۶/ ۱۲های خطی ایران )فنخا(:  در  فهرستگان نسخه   ۳7/ ۲محمد هالل آران کاشان، شماره نسخه    کتابخانهٔ .  2

 . ۲۶۲/ ۲مرکز احیاء میراث اسالمی، نسخه عکسی شماره  .  3
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ال بعد از   اله ـشدیم در حالی که عالمه مجلـسی یک ـس اره به نام عالمه مجلـسی در متن رـس اهد اـش ـش

 1 آمد.   وفات استرآبادی به دنیا 

 

 تأیید محمدامین استرآبادی نوشته شده استهایی که در رد و . رساله۲-۲
 ها: ردیه 

ید دلدار علی نقوی لکهنویی ) : االصاول اسااس  ید دلدار علی »از  1235 - 1166تألیف ـس ق(. ـس

العلوم، وحید بهبهانی و شــیخ جعفر کاشــف الغطاء بود و این کتاب را با  ســید بحر  هٔ شــاگردان برجســت 

فنخاا:  عقلی و نقلی پرداخـته اســـت« )  هٔ اخـبارـیان بود، ـبا تکـیه بر ادلـ  ٔه ت و ـبه دور از طعن، ـکه شـــیو مـتانـ 

کنتوری نیشــابوری، که از شــاگردان دلدار علی بوده، این رســاله را به فارســی ترجمه کرده   2(. ۱۷۷/ ۳

را در رد   صااول العقول في قلع اساااس اال معاول میرزا محمد اخباری نیز کتاب    3 (. ۱۷۸/ ۳فنخا: اســت ) 

 نگاشت.   کتاب دلدار علی 

د ) الظن الخاا   ه  جاامعاه الفوائاد = حجیا  دین بن محـم ق(.  1087 - 979: طریحی، فخراـل

دیگر   هٔ ق. از طریحی دو رسـال 1067ای اسـت اسـتداللی بر میرزا محمدامین اسـترآبادی به تاریخ  ردیه 

ــت: »جامع المقال فیما یتعل  ــده اس ــترآبادی معرفی ش ق باحوال الحدیث والرجال=  مرتبط با نقد اس

ها رد طریحی به مولی محمدامین اســترآبادی  ای از نســخه اره الدرایه لمعرفه الراوي و الروایه« که »در پ 

جـمادی    7حاضـــر در    اســـت. تألیف کـتاب   ( ۹۹۸/ ۹فنخاا: در منع از عـمل به ظن به نام جامع الفوائد« ) 

العـمل ـبالظنون«؛   هٔ علی مشـــروعـی  هٔ دـل ق ـبه ـپاـیان رســــید. کـتاب »اصـــول الفـقه = اال 1053الـثانی 

ای انتـخاب شـــده از ـکاـتب، از کـتاب ـجامع الفواـئد ـیا حجـیه الظن الـخاص طریحی اســـت ـکه  »ـفاـیده 

فنخا: دی اـست« ) ای اـست بر عدم جواز عمل به ظن در احکام که مقول مولی محمدامین اـسترآبا ردیه 

۴ /۲۴۵ .) 

 

اله به نام محمد بن عبد النبی اخباری ]میرزا محمد اخباری[  محمد هالل، رس   در متن نیز اشاره شده است که در فهرست کتابخانهٔ .  1

های عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی:  ثبت شده است ولی فهرست مرکز احیاء آن را از استرآبادی دانسته است: فهرست نسخه 

۱ /۳۰۱ . 

 ملی است.    انهٔ نسخه در کتابخ   مرعشی و یک   آن در کتابخانهٔ   چهار نسخه از رساله معرفی شده که سه نسخهٔ   . 2

 آستان قدس محفوظ است.    معرفی شده از کتاب در کتابخانهٔ   هر دو نسخهٔ .  3
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ق(. شــیخ علی شــهیدی صــاحب 1104 - 1013: تألیف علی عاملی شــهیدی ) السااهام المارقه 

دختری محقق کرکی اســـت. او کـتاب ـحاضـــر را در رد صـــوفـیه  ٔه شـــهـید ـثانی و نبیر  ٔه ، نو الادر المنثور 

حـمدامین  ترین فصـــل کـتاب اســـت، ـبه نـقد م دوم فصـــل پنجم کـتاب را، ـکه طوالنی  هٔ نـگاشــــته و نیـم 

ی را فردی تریاکی معرفی  اســترآبادی و فیض کاشــانی اختصــاص داده اســت. علی عاملی اســترآباد 

فهم دقیق از مبانی دینی، به نقد علما و فقهای شیعه  کند که تحت تأثیر اساتید سنی و در پی عدم می 

کـند ـکه دـیدـگاهی  شـــیعی عنوان می  هٔ گری را خطری ـجدی برای ـجامـع او اخـباری  1پرداخـته اســـت. 

کمی است. التقاطی از باورهای سنی   2 ها و مضامین صوفیانه و ح 
ق(.  1288 - 1225خان کرمانی ) : تألیف محمد کریم ه ح سفر خراسان = رد الفوائد المدنی ان سو 

ــتی فهم کریم  ــایی، دین به درس ــیخ احمد احس ــیخیه بود که معتقد بود تا قبل از ش خان از بزرگان ش

پس بدیهی    . ( 30- 31:  ۱۳۸7کرمانی، شــده بود. این شــیخ احســایی بود که اســرار دین را آشــکار کرد ) ن 

خود مطرح  ٔه این ادعا را دربار  دانشاانامه شاااهی ین ســخن اســترآبادی، که در  که نزد ایشــان ا اســت  

کـند، مورد ـپذیرش نخواـهد بود. از مـطاـلب مشـــترک مـیان این دو گروه آن اســـت ـکه هر دو ادـعای  می 

دانند. از دیگر  کنند و خود را دارای رســالتی الهی می را می  انتخاب شــدن در خواب توســط اهل بیت 

گیرند،  می  ومین کنند چون علوم خود را از معص  الب مـشترک بین این دو گروه آن اـست که ادعا می مط 

به طور  دانشانامه شااهی در احیای   3. ( ۹/ ۵تراث شایخ األوحد:  لذا خود ایش نن نی  معص وم خوادند دود   

ــل در این باره و چگونگی نقد کریم  ــیح خواهیم دا  الفوائد المدنیه خان کرمانی بر  مفص   توض
ً
د. اجماال

ترآبادی نه به خاطر دفاع از فقها و    کرمانی خود از منتقدان علما و فقهای اـصولی بود و رد او بر آنکه   اـس

 فهم عمیق از دین و یگانگی در این عرصه است.  ٔه خاطر ادعای استرآبادی دربار   ه مجتهدان بلکه ب 
ـتألیف موســـوی   : ه  یا = الفوائاد المک ه  في ماداح  حجج الخیااالت المادنیا  ه  الشاااواهاد المکیا 

به   الفوائد المدنیه . کتاب حاـضر ـضمن مدار  ق(، برادر ـصاحب  1068 - 970عاملی، علی بن علی ) 

 چاپ رسیده است. 

 

 در این باره در ادامه مطالبی ذکر خواهد شد. .  1

 شود. طباطبایی شیراز نگهداری می   در کتابخانهٔ   ۱۴۸۳السهام المارقه به شماره    خط شیخ علی عاملی از رسالهٔ دست   نسخهٔ .  2

کند. )البته گویا او به این نقض ساده توجه  ز همین استدالل را در دانشنامه شاهی برای معصوم بودن خود بیان می استرآبادی نی .  3

 ای با فهم درست او از احادیث ندارد(. ندارد که معصوم بودن اهل بیت مالزمه 
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ق(.  1054: تألیف ـسید احمد علوی عاملی )متوفی مناهج االخبار في شارح کتاب االساتبصاار 

ت  ران خود او، که گویا محمدامین اـس رح را در رد یکی از معاـص ت« رآباد »او این ـش ته اـس د، نگاـش ی باـش

 (. ۶7۸/ ۳۱فنخا: ) 
ق(.  1054: تألیف ـسید احمد علوی عاملی )متوفی نجاسات خمر= پاساخ علوی به اساترآبادی 

فنخا: ق نگاشــت ) 1034اســترآبادی در ســال   الخمر طهاره  هٔ علوی این رســاله را در پاســخ به رســال 

۳۳ /۱۵۳ .) 
ق(. »ردی اسـت بر  1060 - 953شـم ) ای، علینقی بن محمد ها : طغائی کمره األصاحاب   ه  نصار 

 1(. ۴۵۴/ ۳۳ فنخا: ، دارای یک افتتاح و دوازده نصره و یک اختتام« ) الفوائد المدنیه 
آـبادی این ق(. ـخاتون 1116 - 1031آـبادی، اســــماعـیل بن محـمد ـباقر ) : ـخاتون مزقاه وساااطی 

سوم آن مخصوص  اصولیین نگاشت. کتاب دارای پنج فصل و فصل  ها و دفاع از  کتاب را در رد اخباری 

ـشود  آـستان قدس نگهداری می  هٔ مانده از این کتاب در کتابخان باقی  هٔ نقد اـسترآبادی اـست. تنها نـسخ 

 2. ( ۲۲7/ ۲9فنخا: ) 

 
 تأییدها: 

ته 11: حسـین بن حسـن، ق تقریظ علی الفوائد المدنیه  ت از مؤلف دربار . »نوـش الفوائد   ٔه ای اـس

الفوائاد  از کـتاب  تقریظ بر آن کـتاب. او در آـغاز رســـاـله میرزا محـمدامین اســـترآـبادی اخـباری و   المادنیاه 

مقدمه المطالب  کتاب   (. ۱۰۲۶/ ۸: فنخا آن مختصــر گفتگو کرده اســت« )  ٔه تعریف و آنگاه دربار  المدنیه 

 (. ۲۲۳/ ۳۱فنخا: در عرفان و تصوف از تألیفات دیگر نویسنده است )  في کشف المآرب 

]الااااائفوائد  ر . »مختصــ 12بن محمد امین، ق  : تألیف حســینی تفرشــی، محمد ه  الکامل   ه  العشاار 

 3(. ۶۵۲/ ۲۲ فنخا: محمدامین استرآبادی است« )  المدنیه 

 

شود. طغایی با  اطبایی شیراز نگهداری می طب   ر کتابخانهٔ د   ۱7خط مؤلف است که به شماره  دست   موجود از رساله نسخهٔ   تنها نسخهٔ .  1

بیش از یکصد سال سن مطالب بسیار مهمی از لحاظ اطالعات تاریخی در آثار خود جای داده است. همم الثواقب یکی از این کتب  

 ددد. های مختلف پادشاهی عصر صفوی به دست می است که اطالعات خوبی از فضای حاکم بر دوره 

 . شده خواهد آمد آثار اشاره   تری دربارٔه دانشنامه شاهی، مطالب مفصل   شدٔه تصحیح   مقدمهٔ در  .  2

 شود. آستان قدس نگهداری می   در کتابخانه    ۱۷۱۳۱موجود از رساله به شماره    تنها نسخه     . 3
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معاول العقول في قلع اسااس االصاول= سایف الله مسالول علی مخربی دین الرساول= قلع  

ق(. »کتابی اـست مفـصل در رد اـساس االـصول 1232 - 1178: تألیف میرزا محمد اخباری ) االسااس 

محمدامین استرآبادی تألیف شده است. مطالب با عنوان »قال، اقول«   ه  الفوائد المدنی که در رد کتاب  

هادم قواعد الفضاول في رد  اند. همین میرزا محمد کتاب دیگری در رد اـساس االـصول به نام  ذکر ـشده 

 . ( ۲۸۳/ ۳۰ فنخا: برد« ) نگاشت که در این از آن اسم می  اساس االصول 

 

 . استحاله فکری یا ثبات؟۳

  هٔ ـناـمه، حـیات و اـندیـشــ مـطالـعات مربوط ـبه زـندگی   بیســتم ـبه بـعد، مـنابع اصــلی و عـمده شــروع قرن    ز ا 

ادی )  دامین اســترآـب ه   1627- 1626قمری/  1036محـم د ـک اه هســتـن دـگ ل بر این دـی اـئ میالدی( ـق

تغییر مکتب داد و  گری  اخباری به    بودن   به نوعی از مجتهد   ، مکرمه   هٔ پس از نقل مکان به مک   ، اســترآبادی 

   ، صاااحب رجال معروف به    ، میالدی(   1619قمری/   1028رزا محمد اســترآبادی ) از ســوی می 
 
ف به  مکل

ــد ) احیای طریقت اخباریه   ــترآبادی، بی ش ــده  بخش مهمی از روایت پذیرفته   این دیدگاه   (. 5تا )الف(:  اس ش

اـل  اری او  فکری   هٔ پیرامون اســتـح ا عنوا  و نـگارش اثر اخـب ه مجتـهدان ـب را شـــکل    ه الفوائاد المادنیا ن  علـی

چه آنکه تا پیش از آن    ؛ و رواج یافت   شد در عین حال، این دیدگاه در اواخر قرن نوزدهم مطرح    1. دهد ی م 

در مکتوـباتی ـکه ـبه قلم شــخص اســترآـبادی تحریر گشـــته ـیا در مـنابعی ـکه ـتا قرن شـــانزدهم و هـفدهم  

ــاگردان او گفت  ــروحی که ش ــت یا اظهارات و ش ــده اس ــته ش ــته نگاش ــاره ه و نوش ای به این  اند، هیچ اش

روش  دقیقا مـشخص نیـست    ما برای  افزون بر این،    ت. فکری و چرخش اندیـشگانی« نـشده اـس   هٔ »اـستحال 

تا  اسـترآبادی، بی اخباری در اصـل چه معنایی نزد میرزا محمد اسـترآبادی، صـاحب رجال، داشـته اسـت ) 

گری  اخـباری   ٔه پروژ   متضــمن   او ـها و عالیق  شـــته نو ـکه  در هیچ منبعی نـیاـمده اســـت    چرا ـکه   (؛ 5)الف(:  

و مـقاوـمت    تردـید   ، مـقاـله نشـــان خواهم داد   چـنانـکه در این   2ـباشـــد. بوده    ه  الفوائاد المادینا اســترآـبادی در  

در شــیراز، مـقدم بر  توقفش  ویژه در دوران  ه  اســترآـبادی در برابر مجتـهدان در زـمان اـقامتش در ایران، بـ 

 
خوانساری   الجنات روضات ویژه پس از چاپ ه شده در اواخر قرن نوزدهم و ب ای  نوشته روایت »تغییر مکتب« در منابع زندگینامه . ۱

های خود را  گیری . شماری از علمای عصر جدید نتیجه ۶۵: تا بی رواج پیدا کرد. همچنین رجوع کنید به آقا بزرگ،  ( ۱۲۰-۱۳9/ ۱) 

 :Kohlberg, 1987 ؛ ۱۶۳- ۱۶۰: ۱۳۶7 توان به قیصری، اند. از این میان می گری بر مبنای همین روایت بنا کرده پیرامون اخباری 

 اشاره کرد.   Gleave, 2007: 34-35  ؛ 845

  ابن معصوم،   ؛ ۲79/ ۴:  ۱۴۱۸  تفرشی،   ؛ ۸۱/ ۲:  ۱۳۶۳  حر عاملی،   : رجوع کنید به   ، میرزا محمد استرآبادی، صاحب الرجال   ٔه دربار .  ۲

 . ۱۱۵/ ۵:  ۱۴۰۱  افندی،   ؛ ۴99:  ۱۳۲۴
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رســد دانش  گری در ایام حضــورش در مکه مکرمه اســت. به نظر می باری داری تمام عیار او از اخ جانب 

شــیراز و پیش از عزیمتش ـبه نجف    در (  در اداـمه مـطالبی خواـهد آـمد اـبه )در مورد او  فقهی او نیز نزد نســـ  

پیشــتر مجتـهد  اســترآـبادی، او    هٔ ـناـم زـندگی   ٔه ـهای رایج درـبار تکوین و تـکاـمل ـیافـته ـباشـــد. برخالف رواـیت 

 به اخباری نبوده اـس 
ً
د ت که بعدا  گری تغییر  مکتب داده باـش

ً
ترآبادی در ایام اقامت   . ظاهرا در نجف    ش اـس

ر   اگردی و کـسب علم از محـض ته  از ـش احب معالم ) فقیه برجـس یخ حـسن ـص   1602قمری/   1011م.  ـش

  1558قمری/   965م.  بندی احادیث و فرزند شهید ثانی ) میالدی(، مجتهد و شخصیت مرجع در طبقه 

معروف به    ، الدین محمد بن علی عاملی جبعی امتناع کرده اســت. البته او نزد شــیخ شــمس   ، میالدی( 

اما آرزوی خود را »بدل شــدن به    کرد کســب فیض    ، میالدی(   1600قمری/   1009م.  صــاحب مدارک ) 

این عواـمل  (. 520- 22:  1380اســترآـبادی، ت ) راوـیان اـحادـیث ـناب« عنوان کرده اـســ   ٔه بخشــی از زنجیر 

ــان    به تواند  می  ــکل گرفته بوده ا دهد بیزاری او از طبقه خوبی نش ــتر ش ما  بندی و مداقه در احادیث پیش

 داشته است.   احتیاط و تقیه او را از اعالم آشکار عقایدش در زمان حضور در ایران باز 
اســترآـبادی، بررســی دقیق اـجازات وی و آرائی ـکه در    هٔ ـناـم خوانش دقیق مـنابع مربوط ـبه زـندگی 

ش ابراز داشــته ما را به این نتیجه رســاند که وی هرگز مجتهد نبوده و بســیاری از نظراتی که  لیفات خوی أ ت 

مطرح کرده در ایام اقامتش در ایران، به خصـوص در شـیراز و پیش از عزیمتش    ه الفوائد المدنی در کتاب  

روح  و ه  ، ب ودش آثار موج   از   رـسد او در هیچ یک تکوین یافته اـست. همچنین به نظر نمی   ، به مکه  یژه در ـش

نوـشته اـست منطق    االساتبصاار و    تهذیب االحکام ،  اصاول کافی ،  من الیحضاره الفقیه هایی که بر  و حاـشیه 

حال او بر    د. با این به کار گرفته باشــ   ، را های اصــولی در اســتنباط شــرعی یا درایه روش ، یعنی  اجتهادی 

ا اشـتغال وی به اجتهاد اشـتباه  ن آن را ب علم منطق و فقه تسـلط کافی داشـت که البته بعضـی از محققا 

ـهای ـیاد شـــده مبـنا و بنـیان الزم را برای ـمداـقه و ســپس حمـله ـبه  اـند. تســلط و خبرگی او در حوزه گرفـته 

ی ) های شـخصـیت روش 
 
  ، میالدی(، شـهید ثانی و فرزند او   1325قمری/   762م.  هایی چون عالمه حل

ایی ) میالدی( و شــیخ   1534قمری/  940م. محقق کرکی )  میالدی( در   1621قمری/  1030 م. بـه

مدار  االحکام  لف  ؤ اختیار او قرار داد. تنها مجتهدی که اسـترآبادی نزد او تلمذ کرده صـاحب مدارک، م 

  هٔ ارزیابی شهید ثانی در زمین   ٔه بوده است. صاحب مدارک انتقاداتی را علیه نحو   ، شرح شرایع االسالم   ي ف 

 .1احادیث مطرح کرده است 
 

وع کنید به  ب، »فقه شــیعی«. همچنین رج ع ـصـ ابی روال جردی له رجوع کنید به  أ برای کســب اطالعات بیشــتر پیرامون این مـسـ .  ۱

 . ۵9: ۱۴۲۴ استرآبادی، 
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هر چند    ، نقل حدیث به اـسترآبادی نداد   ٔه اجاز   ]ـصاحب معالم[   ، ـشیخ حـسن د ذکر خواهد ـش چنانکه  

اـند. حتی تردـید ـجدی وجود دارد ـکه  و مـنابع پس از آن خالف این مطـلب را نـقل کرده   الجناات روضاااات 

رایج پیرامون چرخش ـناگـهانی  ـهای  صـــاـحب ـمدارک از اســـاتـید وی بوده ـباشـــد. کالم آخر آنـکه دـیدـگاه 

خوانســاری در    هٔ اول ناشــی از خوانش نادرســت از حمل   هٔ توان در درج گری را می اری اســترآبادی به اخب 

اســترآبادی    ه  الفوائد المادنیا کـتاب    هٔ دوم غفـلت از مـقدـم   هٔ به اســترآبادی و در درـج   الجناات روضاااات کـتاب  

  های خویش از نگارش این کتاب و چگونگی آغاز به نگارش آن پرداخته دانـست که در آن به ـشرح انگیزه 

او مبنی    هٔ اکثر علما و محققان روایت ـساخته و پرداخت   ، در عوض   (. ۱۳9- ۱۲۰/ ۱:  1390خوانـساری،  ت ) اـس 

او نیز ـمدتی در ـمدیـنه و پیش از  و    کرده گری«  بر اینـکه میرزا محـمد وی را مکلف ـبه احـیای »روش اخـباری 

 اند. مل پیرامون آن پرداخته است را پذیرفته أ عملی ساختن این تکلیف، به ت 
 
 (میالدی 1586-1587قمری/  995م. ). ارتباط استرآبادی با میرزا جان شیرازی ۴

پیش از اخذ اجازه از صـاحب مدارک در    هایی که در آن بوده، تحصـیالت خود و مکان   ٔه بار اسـترآبادی در 

ـکه مـقارن ـبا عنفوان جوانی    میالدی   1558قمری/دســـامبر    1007نجف ـبه ـتاریخ جـمادی االول ســـال  

ت )   وی بود     . دـست داده اـست ه  اطالعات کمی ب   ، ( 58:  1424رآبادی، اـس
ً
رفا نده کرده که در  ه ا ب   او ـص ین بـس

 (. ۵۲۰:  ۱۳۸۰،  استرآبادی )   آن ایام در نجف اشرف اقامت داشته است 
ـسالگی  که به احتمال زیاد قبل از بیـست   ، جوانی خود   عنفوان یکی از آثار مهم فقهی را در    اـسترآبادی 

میالدی(    1610- 1611قمری/   1019م.  الدین محمد نسـابه شـیرازی ) تقی   در شـیراز و نزد شـاه   ، بوده 

میالدی(    1356قمری/   756م.  این اثر فقهی شرح عضدالدین ایجی )   . ( 265:  1424استرآبادی، خواند ) 

معروف به ابن    ، میالدی(   1248قمری/   646م.  ابو عمرو بن عمر بن ابی بکر )   مختصار االصاول بر کتاب  

ابه به اتمام رـساند اما  نـس  محمد  تحـصیالت خود را نزد    ، طی چهار ـسال   ، رآبادی اـست   1ت. بوده اـس   ، حاجب 

این امر به احتمال قریب به یقین پیش از عزیمت او به نجف اشــرف بوده یا قبل و بعد از ســفر او به نجف  

نقل حدیث    ٔه علمایی که به او اجاز   ٔه ابه را در زمر اســترآبادی نســ    تردیدی نیســت که حادث شــده اســت.  

ـصاحب مدارک بود. همچنین اـسترآبادی    کرد ـصادر    کـسی که برای او اجازه   اولین لذا    ؛ اند برنـشمرده اده د 

ــا   ه المدنی   الفوائد در   ــاره کرده که اوایل جوانی خود را به ت ئ به یکی از مس مل پیرامون  أ ل غامض کالمی اش

 
 
 . االصول و الجدل   ي علم   ي منتهی السؤال و االمل ف عنوان آن از این قرار است:  . ۱



 75/ ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۲۴و  ۲۳پژوهش در تاریخ، سال نهم، شمارٔه 

ه انـسان در ارتباط با وحی  ک   اـست کالمی ناظر بر آن دـسته از تـصدیقات قلبی    هٔ ل أ . این مـس بود   آن پرداخته 

یا انسـان مختار به تحصـیل    هسـتند د و اینکه آیا این تصـدیقات تکوین الهی  کن دین تجربه می   مقاصـد و  

دهد اســترآبادی علم کالم و منطق را در اولین  این عبارت نشــان می   . ( 446:  1424اســترآبادی، ت ) آنهاســ 

ــت. اـما   اـنات مراـحل تحصـــیل خود فرا گرفـته اسـ ــاـل اســترآـباد   بـی مـباـحث  ال خود ـبا عنوان »   هٔ ی در رسـ

یراز مشـغول  گونه تردیدی باقی نمی جای هیچ 1ثالثه« ال  گذارد که او پیش از عزیمت به نجف مدتی در ـش

با عنوان »اـستاذنا المحقق« یاد و در جای دیگر او را    میرزاجان او همچنین از    . اـست   به تحـصیل علم بوده 

  2د. کن خطاب می  ( الف 26  برگ   تا)ب(: بی اـسترآبادی،  « ) التجرید   هٔ حاـشی   ي با عنوان »اـستاذنا المحقق م.ن ف 

ــته و چه   ــترآبادی از هیچ عالم دیگری، چه از میان علمای گذش ــاله، اس ــت که در این رس الزم به ذکر اس

 علمای هم عصر او، با عنوان »استاذنا« یاد نکرده است. 
 هٔ ث المباحث الثال ل کالمی مشــابه و اســتدالالت موجود در » ئ برخی مســا 

ً
نیز    ه الفوائد المدنی در    « عینا

میالدی(    1501قمری/   907م.  الدین دوانی ) ، اســترآبادی آشــکارا به جالل تکرار شــده اســت. در آنجا 

عبارت »اســتاذنا« در اینجا    ، کند. در عین حال ان شــیرازی« جایگزین می ج »میرزا    با و »م.ن« را    تازد می 

کند، درســت  ان با عنوان »موالنا« یا »مولی« یاد می ج حذف شــده اســت. در عوض، اســترآبادی از میرزا 

:  1424استرآبادی،  )  هد د میالدی( را خطاب قرار می   1573قمری/   981م.  عبدالله یزدی ) که    گونه همان 

511 )3. 
ت  ان ـشیرازی را حذف کرده اـس ج ای به ارتباط قبلی با میرزا  به ـسخن دیگر، اـسترآبادی هرگونه اـشاره 

رســد  بنابراین افزون بر کســب فیض از محضــر نســابه، به نظر می   . ( 511،  510،  507:  1424اســترآبادی، ) 

به  مذهب که  عالم مـشهور ـشافعی 4ان ـشیرازی، ج معروف به میرزا   ، الله باغنوی اـسترآبادی نزد میرزا حبیب 

   5د. نیز تلمذ کرده باش   ، تسلط و چیرگی در علم کالم، منطق و فقه شهره بوده است 

 
 الف.   ۲۳- الف   ۲۴ب،  ۱۸- الف ۲۱ب،  ۶- الف 7  برگ   نسخه خطی کتابخانه آستان قدس،    ، « المباحا الثالثه  » استرآبادی،  . ۱

او    حاشیه علی التجرید ب اشاره شده است. کتاب    ۳۰نیز در صفحه    صر حاشیه المخت ان شیرازی بر  ج همان. به تفسیر میرزا  . ۲

 رالدین طوسی«. ی نص   تجرید االعتقاد قدیمی  دوانی بر تفسیر »قوشچی بر    هٔ ای است بر حاشی حاشیه 

دوانی    ٔه . دربار کند گیرد و موضع جدیدی اتخاذ می خود مبنی بر چگونگی ارتباط مخلوق به ابد فاصله می   هٔ اولی   ٔه استرآبادی از عقید . ۳

 . ۵۶7- ۵۶۰:  ۱۳۶۸  رجوع کنید به میر، 

 است.   ]۳۳۸/ ۳۵:  فنخا یا میرزا جان باغندی ]بنگرید به    الله میرزا جان باغنوی شیرازی نام کامل او حبیب . ۴

  ؛ ۸۰۸/ ۲: ۱۳۸۳ قمی، ؛ منشــی  9۶۰/ ۲: ۱۳۸۲ فســائی،  ؛ ۳۸9/ ۱: ۱۳۴۴ شــیرازی رجوع کنید به نفیســی، ان  ج میرزا  ٔه دربار . ۵

 . ۲۴۵/ ۱: ۱۳77 منشی، 
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  1580قمری/   988ی، پیش از عزیـمت میرزا ـجان از شــیراز در ســـال  رســـد اســترآـباد ـبه نظر می 

ــال پیش از تحریر    45میالدی یعنی حداقل   ــت. با  الفوائد المدنیه س ، نزد او به فراگیری علم پرداخته اس

و نه در    1برده ـشـصت یا هفتاد زندگی خود به ـسر می   هٔ این حـساب، اـسترآبادی به هنگام وفات باید در ده 

یو نتیـجه گی پنـجاه زـند   هٔ دـه  انـکه گل  ــت ) اش، چـن ــاگرد  Gleave, 2007: 35گیری کرده اسـ (. میرزا ـجان شـ

الدین  میالدی( و او نیز خود ـشاگرد غیاث   1554- 1555قمری/   962الدین محمود ـشیرازی )م.  جمال 

 .2( ۲۴۶/ ۱:  1377منشی،  میالدی( بوده است )   1542قمری/   948دشتکی شیرازی )م.  

ان به دربار او  ج میالدی(، میرزا    1576- 77قمری/   984- 85ل دوم ) در دوران ـسلطنت ـشاه اـسماعی 

 . این زمانی بود که گمان می شــد در قزوین ملحق  
ً
مذهب اهل ســنت را    رفت شــخص شــاه مســتقیما

  جو   . ( هـمانـجا   منشــی، ت ) کـند و اطراف خود را از ـعالـمان اـهل ســـنت ُپر کرده اـســ و تشــویق می   حـماـیت 

ان شـکل گرفت شـاید دلیلی باشـد بر آنکه  ج دوم در مورد میرزا    که پس از مرگ شـاه اسـماعیل   ای منفی 

در ایران وجود ـندارد و میرزا ـباـید هر ـچه زودتر از کشــور  ـجان  منشــی گـمان کرد دیگر امـکان اـقاـمت میرزا  

ه و ســبب  رنگ ســاختن ارتباط خود با او کرد امر ممکن اســت اســترآبادی را مجبور به کم بگریزد. همین  

  ن را غیر جا ما را به ـصورت کامل آورده اـست، نام میرزا  ل ع   دیگر خود نام    هٔ لیکه در رـسال در حا   ـشده باـشد که 

 .3مستقیم و با حروف اختصاری »م.ن« به کار برد 
، اســترآبادی  المدنیه   الفوائد در زمان نگارش    ؛ تواند دلیل دیگری نیز داشــته باشــد البته این امر می 

ـبه دلـیل میزان ارتـباطشـــان ـبا علـمای اـهل    ، انی ـناب دین ـفاصـــله گرفتن و انحراف از مـب ن را ـبه  ا مجتـهد 

 
سال است. اگر او  ۴۸ق، سال وفات استرآبادی، ۱۰۳۶با  9۸۸چگونگی به دست آمدن این عدد: اختالف سال  توضیحی دربارٔه . ۱

 هنگام وفاتش کمتر از حدود  تا بیست هنگام تحصیل نزد میرزا جان شیرازی حداقل پانزده  
ً
سال نداشته    ۶۵ساله بوده باشد، پس قطعا

حالی است که تحصیل استرآبادی نزد میرزا جان شیرازی را در همان آخرین سال حضور میرزا جان در شیراز، یعنی    است. البته این در 

 تردید اشتباه است. گیری گلیو بی دانیم؛ در هر حال نتیجه ق، بدانیم وگرنه سن استرآبادی را باز باید بیشتر از این رقم ب 9۸۸سال  

 . Pourjavadi, 2011: 51  رجوع کنید به الدین محمود شیرازی،  در مورد جمال . ۲

برای میرزا جان شیرازی ذکر شده، ممکن است دلیل    حدیقه الشیعه ای که در  با توجه به کارها، سخنان و فتواهای عجیب و صوفیانه .  ۳

کسانی که    مخفی کردن شاگردی استرآبادی نزد او همین مطالب عجیب میرزا جان باشد؛ سخنانی از قبیل برداشته شدن تکلیف برای 

برای میرزا جان    حدیقه ر  دیگر مطالبی هستند که د   اند و جواز انجام تمامی افعال توسط ایشان و برخی سخنان زنندٔه به حق واصل شده 

 . 7۶۶/ ۲؛  ۴9۳/ ۱:  الشیعه    حدیقه  ذکر شده است. بنگرید به:  
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  ، به عنوان یکی از اـساتید خود   ، ان را ج کرد. ـشاید به همین دلیل هر گونه اـشاره به میرزا متهم می   ، ـسنت 

 .1باشد   جدا ساخته از او    حذف کرده تا بدین ترتیب خود را کامالً 
 

 استرآبادی با صاحب مدارک. ارتباط 5

« عنوان داشـــته که اولین اســـتاد او  شاارح تهاذیب االحکاام و هم در »   ه المادنیا   لفوائد ا اســترآبادی هم در  

ــاحب مدارک بوده و اجاز  ــال    ٔه ص ــان در جمادی االول س ــامبر    1007او را نیز ایش در  1598قمری/دس

ال قبل از رحلت، صـادر    نجف،  ترآبادی، ت ) اـس   کرده یعنی دو ـس ترآبادی، ۳79و    ۵9:  1424اـس تا)ج(:  بی ؛ اـس

همچنین این اجازه نشـان    2ت. اسـترآبادی عنوان کرده که نزد او حدیث و رجال خوانده اـس   . ( لف ا 41برگ 

اـصول فقه نقل کرده، خوانده یا ـشنیده    ٔه دهد اـسترآبادی مجاز بوده هر آنچه ـصاحب مدارک در حوز می 

 (. 521:  1380استرآبادی،  ) د  نقل کن   را   است 
ه یا چه مدت نزد صــاحب مدارک به  مشــخص نیســت اســترآبادی چه مدت در نجف اقامت داشــت 

اســترآبادی وجود دارد که    هٔ نام تحصــیل پرداخته اســت. دیدگاه رایجی در منابع موجود پیرامون زندگی 

با    ارتباط اسـترآبادی   با این حسـاب، قائل اسـت صـاحب مدارک حدود دو سـال در نجف اقامت داشـته و  

ام مـحدود  ه همین اـی اـید الجرم ـب ــ بوده  وی ـب اـش  این د   3د. ـب
ً
ا ــت ـکه چنین دـیدـگاهی حتـم   ر ـحالی اسـ

. او اـندکی پس از  کرد خـطاســـت. صـــاـحب ـمدارک بخش ـقاـبل توجهی از عمر خود را در نجف ســپری  

میالدی در   1572- 3قمری/  980رحلـت علی بن الحســین الصـــائغ العـاملی الجزینی در ســـال 

یق  همراه با    5، ( ۱۱9/ ۱:  1363حر عاملی،  ت ) عمویش شیخ حسن کسوت استادی داش و  که برای او  4، صد 

 . در نقل کرد عموی خود از جبل عامل به نجف عزیمت  
ً
اینگونه آمده که صاحب مدارک و شیخ    ها معموال

 
ای  کند ولی اشاره عنوان »موالنا میرزا جان الشیرازي« یاد می   به وضوح از میرزا جان با   الفوائد المدنیه نهایی    البته استرآبادی در نسخهٔ .  ۱

 کند. به شاگردی نزد او نمی 

دوین استوارت نوشته که استرآبادی در کربال نزد صاحب مدارک تحصیل کرده    . ۳۵- 7/ ۵و    ۳99و ۴۴/ ۲:  ۱۴۰۱  افندی،   بنگرید به: .  ۲

 . Stewart, 2003: 170fرسد این نظر نادرست باشد. رجوع کنید به  است اما به نظر می 

ای است که در آثاری چون  نامه زندگی  این اثر مبتنی بر ادبیات   . است   ۶/ ۱۰: اعیان الشیعه ترین  این منابع کتاب ترین و جامع مهم . ۳

  مدار  ای که بر کتاب آبادی آمده است. شهرستانی در مقدمه خاتون  حدائق المقربیِن تفرشی و  نقد الرجاِل مقانی، ا م  تنقیح المقال 

 نوشته، به این آثار استناد کرده است.   ۳۰/ ۱:  موسوی عاملی   االحکاِم 

یق نام روستایی است در جبل عامل در  . ۴  تبنین.   منطقهٔ صد 

۵ . 
ً
:  موســوی عاملی  مدار  االحکاِم بر کتاب   مصــحح  هٔ شــیخ حســن در شــعری به مدح او پرداخته اســت. رجوع کنید به مقدم  ظاهرا

۱ /۳۰ . 
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موســوی عاملی،  د ) کردن در جبل عامل و عراق شــرکت می   مشــترکی های درس و بحث  حســن در حلقه 

در در کتاب    (. ۳۰/ ۱:  1411 ن ـص ید حـس تخط    تکمله أمل اآلمل ـس اره کرده که دـس ن را بر  اـش یخ حـس ـش

ــال   1ه الجمهر کـتاب   ــان سـ   983دـیده و این دســتخط ـحاکی از آن بوده ـکه وی اـندکی پیش از رمضـ

دقیق باشــد،    روایت اگر این    . ( 9۶/ ۱:  1429،  صــدر ت ) میالدی در نجف بوده اســ   1575قمری/دســامبر  

در نجف از    ی میالد   1576  - 7قمری/   984مختـصر خود را در ـسال    هٔ نام بنابراین ـشیخ حـسن باید اجازه 

گرفته باشـد. ایشـان از شـاگردان شـهید ثانی    ، علی بن ابی حسـن موسـوی عاملی، پدر صـاحب مدارک 

 بوده و  
ً
   . ( ۱۱7و ۵۸/ ۱:  1363حر عاملی،  ت ) قبل از شیخ حسن جبل عامل را ترک گفته اس   احتماال

  993و به منظور تحصـیل علوم دینی نزد مقدس اردبیلی )   هم شـیخ حسـن و صـاحب مدارک همراه  

صاحب مدارک تصریح    هٔ نام زندگی   ٔه دربار میالدی( وارد شهر نجف شدند. منابع متعدد    1585- 6قمری/ 

  را   ـمدت در نجف امـکان اـقاـمت طوالنی   ـند اـند ـکه او و شــیخ حســن ـبه مـقدس اردبیلی اعالم کرد داشـــته 

  ، اهل جبل عامل   ـشواهد متعدد حاکی از آن اـست که این دو عالم   2د. ندارند و باید به جبل عامل بازگردن 

بلکه به کربال رفتند    برنگشتند ش  هرگز به موطن خوی   ، پس از تکمیل تحصیالت خود نزد مقدس اردبیلی 

 
ً
پس مجددا تند. به نظر می   و ـس ال آخر به نجف بازگـش احب مدارک دو ـس د ـص عمر خویش را در جبع    رـس

میالدی وارد عراق    1575قمری/   983وی حدود ـسال    اگر   . ( ۳۲/ ۱:  1411موـسوی عاملی،  ت ) گذارنده اـس 

هم او و هم شــیخ حســن    3د. کرده باـشــ ســـال در آنـجا زندگی    ۲۴شـــده باشـــد، بـنابراین نـباید کمتر از  

ان  ای علمی جرـی ایزی را در زمیـن  ـه ه مبتنی بر روش علوم دینی ترویج می  هٔ متـم د ـک دس  کردـن ای مـق ـه

ــهید ثانی در زمین  ــتنباط    هٔ اردبیلی و ش ها  آن روش   بازتدوین و به نوعی  و نوع برخورد با احادیث    فقهی اس

 
ً
زمان معتنابهی جهت تحـصیل نزد هر یک از این دو عالم داـشته    ، در ـصورت تمایل   ، اـسترآبادی   بود. طبعا

 است. 

 
 . جمهره اللغه  . ۱

مدارک و شیخ  . غفاری به بازگویی این دیدگاه پرداخته که اقامت صاحب  ۱۳:  الجمان   منتقی ؛  ۶/ ۱۰:  ه  الشیع   اعیان نید به  رجوع ک  .۲

اند« این دو مدت کوتاهی پس از شهادت شهید ثانی به  کند که »برخی گفته سپس اضافه می  . مدت بوده است حسن در عراق کوتاه 

   ؛ است   نجف آمدند. در عین حال این امر نامحتمل 
ً
دانیم  هفت سال بیشتر نداشته و ما می   چرا که شیخ حسن هنگام فوت پدرش حدودا

 . بود م، در جبل عامل نزد علی الجزینی درس خوانده  ی عراق، چنانکه پیشتر عنوان کرد پیش از ترک    ، که او 

یشان در نجف تحصیل کرده است.  ری، پدربزرگ شیخ حر عاملی، نزد هر دوی ا غ ی المش امل الع   رسد علی بن محمد الحر به نظر می . ۳

  997صفر  ۲۴را در  الشهید  ه  علی الفی  ه  شی حا دانیم که صاحب مدارک همچنین می  . ۱۲9/ ۱: ۱۳۶۳ رجوع کنید به حر عاملی، 

در کربال به پایان رسانده است، یعنی حدود چهار سال پس از رحلت استاد خویش مقدس اردبیلی. رجوع   ۱۵۸9ژانویه  ۱۱قمری/ 

 . ۳۲:  ۱۴۱۱  سوی عاملی، کنید به مو 
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محـضر ایـشان داـشت و    مبین مقـصودی اـست که او از تحـصیل در ـصاحب مدارک به اـسترآبادی    ٔه اجاز 

 نیز بیانگر مباحث و متون اصــلی 
ً
. اســترآبادی امید  اســت احب مدارک تلمذ کرده  نزد ـصـ   ای که ظاهرا

ــی   ــت بخش ــد   ٔه از زنجیر داش ــمه    ، راویان احادیث ناب باش ــرچش که از اهل بیت پیامبر و مهبط وحی س

  ، تقوی و ارادت به ائمه   از سـر   ، در واقع او قصـد داشـت این علم را .  ( 520- 22:  1380اسـترآبادی، ) اند  گرفته 

که نزد او    ، صـاحب مدارک   ، آثار اسـتاد خود   هٔ نقل کلی   ٔه اجاز   ود ب   . همچنین او درخواسـت کرده کند دنبال  

ه نزد معلـمان خویش خواـنده بود   اری ـک ه آـث ات، کلـی ارت بهتر مرویـ  ه عـب ا ـب ا تلـمذ نکرده بود ـی نخواـنده ـی

ــد. ( )مقروئات  ــته باش ــموعات( را داش ــنیده بود )مس ــان ش ــخ به    ، و آنچه از ایش ــاحب مدارک در پاس ص

ت  ترآبادی اـس ته بود ر و اجازه   کرد خاره  درخواـست اـس آنچه    هٔ روایت هم   ٔه ا به او داد؛ یعنی اجاز ای که خواـس

احب مدارک  اتید خویش اجازه روایت   را که ـص امل   ش را خود از اـس علوم    دانش او از   یافته بود. این اجازه ـش

لسـله نقل حدیث و علوم که در اجازه آمده و عال معقول، علوم منقول   مه  و اصـول فقه از طریق چندین ـس

های  یکی از این ـسلـسله . ـصاحب مدارک  و نیز اجازات ـشهید اول بود حلی به علمای بنی زهره داده بود  

من ال یحضااره  ،  الکاافی تواـند ـبه چـهار کـتاب ـحدیثی مرجع یعنی  نـقل ـحدـیث و علوم را ذکر کرده ـکه می 

علل  صــدوق یعنی    او چهار کتاب شــیخ   . ( 521:  1380اســترآبادی، ) برســد    االسااتبصااار و    التهذیب ،  الفقیه 

گفته اـضافه کرده  را نیز به چهار کتاب حدیثی پیش   کمال الدین و    ثواب االعمال ،  معانی االخبار ،  الشارایع 

  هٔ اجازات نافذی در زمین   اـشتیاق داـشته اـست معلوم اـست که اـسترآبادی    . ( 522:  1380اـسترآبادی، ) ت  اـس 

ل دین و فقه برگردد. ـصاحب مدارک در این  حدیث، اـصو   هٔ زمین   لیفات در أ نقل حدیث بگیرد که به اولین ت 

  . ( 521:  1380استرآبادی،  ) ت  فهرست کرده اس   تمامی این آثار را نقل کرده علمایی که از آنان    هٔ اجازه سلسل 

و    ا تقو   هٔ واـسط ه  به رعایت احتیاط ب   ، اـسترآبادی   ، خود و ـشاگردش   هٔ در بخش آخر این اجازه ـضمن توـصی   او 

 
ً
تحریر درآورده را نیز    هٔ که به رشـت   هایی مجموعه ها و  نقل تحشـیه   ٔه که اجاز   تکرار کرده   بندگی خدا، مجددا

از طریق بـحث و تحقیق و نظر و    ، در این اـجازه نـیاـمده ـکه او زـمانی را .  ( هـمان ) ت  ـبه اســترآـبادی داده اـســ 

خود نزد نســابه در    هٔ روش مطالع   ٔه عباراتی که او دربار   باشــد، متون خاصــی کرده    هٔ صــرف مطالع   ، تدقیق 

عـبارتی دال بر اینـکه او آثار مزبور را نزد    اجازه در این    . ( 265:  1424اســترآبادی، ) ت  شــیراز به کار برده اـســ 

اسـتاد خویش خوانده نیامده اسـت. بنابراین بعید اسـت اسـترآبادی مدت زمان زیادی را به تحصـیل نزد  

ــد. همچنین در   ــاحب مدارک گذرانده باش ــاره   ه  اجاز ص ــترآبادی به حوزه   هٔ ای به عالق مذکور اش های  اس

ا  مرتبط  اد  ـب   ، اجتـه
ً
ه معموال ا عنوان »داخـل ف  ـک اد می  ي از آن ـب اد« ـی شــود، یعنی خبرگی در  االجتـه

   ، تفســیر   و   هایی چون منطق، کالم، فقه حوزه 
ً
از مقدس    که صــاحب مدارک و شــیخ حســن مخصــوصــا

د حاکی از مجتهد ـشدن  ، این اجازه به خودی خو ه ـسخن دیگر اردبیلی طلب کرده بودند، نـشده اـست. ب 
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   ٔه اجاز   اســترآبادی یا نیت او برای تعلیم و آموزش دیدن همچون یک مجتهد نیســت. 
ً
بیانگر    مذکور صــرفا

تاد خویش در زمین  الحیت نقل علم اـس ترآبادی ـص ت که اـس ته و با مباحثات    هٔ آن اـس حدیث و فقه را داـش

ولی طرح  ده میان فقهای اـص نا    ـش ده  آـش  ـش
ً
ت. ظاهرا ترآ   بوده اـس یه اـس ل طهارت از  بادی حاـش ای بر فـص

 (. 114:  1429بحرانی،  ) ت  که متمرکز بر اعمال عبادی است، نوشته اس   ، مدار  االحکام کتاب  

 

 . جدایی استرآبادی از صاحب معالم 6

اطمینان از  دقت در ویرایش و کسـب  یکی  در دو مورد صـاحب شـهرت بود:    صـاحب معالم   شـیخ حسـن 

که در اثر مهم    ، بندی حدیث های جدید در طبقه ابداع ویژگی   گری دی   صــحت آثار حدیثی و فقهی خود و 

م.  نمایان اســت. محمدباقر خوانســاری )   احادیا الصااحاح و الحسااان   ي منتقی الجمان ف او با عنوان  

ترآبادی نزد او درس خوانده و از او    1895قمری/   1313 ت  گرفته اـس   اجازه میالدی( عنوان کرده که اـس

ــاری، )  ـکه یکی از    ، کتبی   ٔه همچنین گفـته ـکه دو اـجاز  او  . ( 13: 1424اســترآـبادی،  ؛ ۱۲۰/ ۱: 1390خوانسـ

ت  ـس را دیده ا   ، جانب شـیخ حسـن و دیگری توسـط صـاحب مدارک برای اسـترآبادی نوشـته شـده بوده 

  ٔه ام. درـبار دیگری رســـیده   هٔ کردم اـما اکنون ـبه نتیـج ـبه این اطالـعات تکـیه می   من نیز خود قبالً   1. ( هـمان ) 

بادی با شــیخ حســن تردید وجود دارد و دیدگاهی که قائل اســت او از شــیخ حســن اجازه  ارتباط اســترآ 

تنها ســه اســتاد را به    الفوائد دریافت کرده تا حدود زیادی بی پایه و اســاس اســت. اســترآبادی در کتاب  

د  رزا محم صــاحب مدارک و می   ، ( 265:  1424اســترآبادی،  ) ه  رســمیت شــناخته اســت که عبارتند از: نســاب 

او همچنین اشــاره کرده که از صــاحب مدارک و میرزا محمد اجازه دریافت    . ( 58- 60:  1424رآبادی، اســت ) 

نیز آن را    ای که اـسترآبادی اجازه   حاشایه االساتبصاار در کتاب    . ( 519- 525:  1380 اـسترآبادی، ) ت  کرده اـس 

ال    هٔ الحج در ذی  ادف با فوریه    1021ـس اگردش   1613قمری مـص الم ب   ، به ـش ر  احمد بن عبدالـس ن ناـص

  ، نقل حدیث   ٔه است. در این اجازه نیز استرآبادی بار دیگر به دو اجاز   آمده   اعطا کرده   ، بن حسن البحرانی 

  (. 38:  1384  استرآبادی، ) ت  که از میرزا محمد و صاحب مدارک دریافت کرده، اشاره نموده اس 
د« خود یاد کرده اما  از صـاحب مدارک با عنوان »اسـتاذ« و »سـی   المدنیه   الفوائد بادی در کتاب  اسـترآ 

و از او با عناوینی چون »عالم  فاضـل«، »شـیخ    نکرده هر جا به شـیخ حسـن رسـیده اشـاره به تلمذ نزد او  

حاشایه  در کتاب    . ( 117،127،132،134:  1424اـسترآبادی،  )   ت حـسن« یا »ـصاحب المنتقی« نام برده اـس 

 
اند. رجوع  به عنوان استادی که به او اجازه داده است، نام برده   ، برخالف خوانساری، افندی و یوسف بحرانی فقط از صاحب مدارک .  ۱

 . ۱۱۳:  ۱۴۲9  ؛ بحرانی، ۳۵/ ۵:  ۱۴۰۱  افندی،   : کنید به 
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ـصاحب المنتقی« و »ـشیخ حـسن« خطاب  نیز اـسترآبادی او را با عناوینی چون »   بر من ال یحضاره الفقیه 

ترآبادی، )   قرار داده  نیز از او با عنوان »من    حاشایه االساتبصاار و در کتاب    ( 508،  495،  472،  469:  1382 اـس

   . ( 48:  1384  استرآبادی، ) ت  المتاخرین من أصحابنا« یاد کرده اس   هٔ جمل 

ده که اـسترآبادی از ـشیخ  چنین برداـشت کر   ه الفوائد المدنی بخـشی از    هٔ علی فاـضلی بر حـسب مطالع 

در حالی که این برداشــت دقیق    1ت حســن به عنوان یکی از اســاتید خویش یا »شــیخنا« یاد کرده اســ 

  : 1363حر عاملی،  ) ثی  ینا ع هیری العاملی ال ظ حســین بن الحســن بن یونس ال   بلکه در حقیقت   ؛ نیســت 

ترآـبادی، ـکه همراه با  در مجموـعه ســؤاالتش از اـسـ اســـت ـکه    ، ه المساااائال الظااهریا لف کـتاب  ؤ ، م ( 7۰/ ۱

ت   الفوائد المدنیه  ته اـس اراتی داـش ده بود، چنین اـش ر ـش ین    . منتـش ن    دو   2هیری ظ حـس یخ حـس بار به ـش

الدین ابومنـصور بن الـشهید الثانی« و در جای دیگر با  اـشاره و او را با عبارت »ـشیخنا موالنا الـشیخ جمال 

یخنا«   یف کرده اـس عنوان »موالنا و ـش ترآبادی، ) ت  توـص ل   . ( 564:  1424اـس بار دیگر و    ی در عین حال، فاـض

دارد که وی از شــیخ حســن با عنوان »شــیخنا  اســترآبادی عنوان می   التهذیب شاارح در ارتباط با کتاب  

اسـترآبادی نزد شـیخ حسـن    که   کند این امر ثابت می   ی بنابراین به زعم فاضـل   ؛ الفاضـل« یاد کرده اسـت 

ــیل کرده ا  ــترآبادی، ) ت  ســ تحص ــت ام   . ( 229:  1381 اس ــخ   ؛ ا این نیز خطاس خاص نمایانگر    هٔ زیرا این نس

آن در متن است چرا که او از طرف استرآبادی چنین نقلی را روایت کرده است. من    ٔه « گردآورند هٔ »مداخل 

  ای از نســخه   هٔ ذکر شــده در حاشــی   خطی دیدم که »فوائد منقوله«   هٔ مداخالت مشــابهی را در یک نســخ 

ـجا ارـجاعی    برای مـثال در ـیک   3ت. هم آورده اـســ   گرد را    ، آـبادی بوده ـکه متعلق ـبه اســتر   ، الحادیاا تهاذیاب 

دانیم ـشیخ بهایی اـستاد اـسترآبادی نبوده و خود اـسترآبادی  « در حالی که ما می ي به »ـشیخنا البهائ داده  

به دفعات از    ، تر از این در همین اثر مهم ت.  بارها در دیگر آثار خود از او با عنوان »المعاصــر« یاد کرده اســ 

 
ً
تالف میان آن چیزی  همین امر حاکی از اخ   ؛ با عنوان »ـشیخ حـسن« یاد ـشده اـست   ـشیخ حـسن ـصرفا

:  همان ت ) اثر مذکور در قالب کلمات خود نقل کرده اســ   ه اســت که اســترآبادی نگاشــته و آنچه گردآورند 

112 ) .4 

 
 . ۵۶۴:  ۱۴۲۴  این ارجاعی است به استرآبادی، . ۱

 . ۱۴۱/ ۱: ۱۳۶۳  د به حر عاملی، ی ن هیری رجوع ک ظ درباره حسین ال . ۲
 . ۲7۵۰/ ۳تابخانه مرکز احیاء میراث اسالمی به شماره  ، نسخه خطی ک حاشیه علی تهذیب االحکام استرآبادی،  . ۳

اند، وجود دارد؛ علمایی همچون ـشیخ الطائفه  که به اـساتید خود اـشاره کرده   ، مـستقیمی از برخی علما   های غیر قول   همچنین نقل . ۴

 اشاره کرده است.   ، میالدی(  1022قمری/  413م.  شیخ مفید )  ، استاد خود   به   ( که 1067- 8/ قمری  460م.  ) 
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  ، رار داـشت که در ـشرایط عالی ق   ، اـسترآبادی   شارح التهذیب کامل و دقیق    هٔ در عین حال، من به نـسخ 

اره  ترآبادی به  مراجعه کردم و در آن هیچ اـش یخنا« نیافتم. در حقیقت اـس ن با عنوان »ـش یخ حـس ای به ـش

ــاحب المعالم یاد کرده اســ  ــاحب المنتقی و ص ــل المحقق« یا ص ت  کرات از او با عناوینی چون »الفاض

 ر دو ـجا ـصـ د   ـحداـقل اســترآـبادی   . ( 139، 137، 136، 133، 132، 129، 125 ، ۱۲۰- 118: هـمان ) 
ً
از    راحـتا

ـصاحب مدارک و میرزا محمد به عنوان اـساتید خود نام برده اما در مورد ـشیخ حـسن چنین نکرده آن هم  

ــت. در جای دیگری  ــاره کرده اس ــاحب مدارک با عنوان    ، وقتی چند خط بعد به او اش ــترآبادی از ص اس

و چند خط بعد    ( الف   416تا)ج(:  ی اســترآبادی، ب )   حدیث و رجال« یاد کرده   هٔ »نخســتین اســتاد من در زمین 

فقه، حدیث و رجال میرزا محمد استرآبادی«.    هٔ آخرین استاد من در زمین   ...   چنین نوشته است: »شیخنا 

ســن با عنوان »صــاحب المنتقی« یاد کرده اســت و هیچ  در همان فصــل از کتاب، او از شــیخ ح   مجدد 

دهد شــیخ  ترین ســندی که نشــان می کننده ین . شــاید تعی کند نمی ای به اینکه او اســتادش بوده  اشــاره 

کند به »کالم عالم متقی ـشیخ حـسن ـصاحب المنتقی  حـسن اـستاد او نبوده عبارتی اـست که اـشاره می 

د صــاحب نام و مجهز به دانشــی بی نظیر    ( صــاحب المدارک، " شــیخی " و کالم اســتادم )  و معتبر«  ســی 

  هٔ آنچنان که در جمل   ، بودند نباید ترآبادی می هر دوی ایشــان اســتاد اســ   اگر بدیهی اســت    . ( ب 89:  همان ) 

 شد.  فوق آمده، تمایزی میان آن دو قائل می 
داـشته یا به  مخلص کالم آنکه هیچ ـسندی مبنی بر اینکه ـشیخ حـسن تعلیم اـسترآبادی را بر عهده  

بندی  که شــیخ حســن در تدوین طبـقه   ای او اجازه داده اســت وجود ندارد. با توجه به نقش حـیاتی 

یادـشده ـشایان توجه اـست.    هٔ ئل ، مـس تا به امروز   علمای اـصولی   آثار او توـسط   هٔ و مطالع   کرده ث ایفا  حدی 

م.  حسن بن شهید ثانی ) فخرالدین ابو جعفر محمد بن    ، احتماال خوانساری شیخ حسن را با فرزند او 

ن محمد  فخرالدی   1ت. اـشتباه گرفته اـس   «، ین ن و الز  ی ابوالفقیه » مـشهور به    ، ( 1620- 1قمری/   1030

ــترآبادی بوده و به احتمال  درس میرزا محمد هم   هٔ در حلق  ــترآبادی اجازه داده هر    زیاد درس اس به اس

به نظر    ، از ـسوی دیگر   2. ( 231:  1381 اـسترآبادی، ) کند  نقل از پدرش داـشته اـست را نقل    ٔه آنچه او اجاز 

 
خود را با ایشان حفظ    هٔ ، تفسیر قرآن و فقه را نزد شماری از علمای اهل سنت در شام تحصیل و همواره روابط دوستان علم لغت محمد  .  ۱

د وی  رس نزدیکی با میرزا محمد برقرار ساخت. به نظر می   هٔ رابط  ، ین مدت سال در آنجا ماند و در ا   پنج کرد. او به مکه سفر کرد و حدود 

:  الدرر المنثور و سازماندهی فصول و مداخل آن یاری کرده است. در این باره رجوع کنید به    ر کبی رجال ال میرزا محمد را در ویرایش کتاب  

 . ۳۸/ 7:  ۱۳9۰  خوانساری،   ؛ ۲۰9-۲۱۱/ ۲

، چند شرح نوشته شده به قلم میرزا محمد  شرح االستبصار  ي االعتبار ف  اء ص ق است با عنوان  در اثر خود  ، محمد، فرزند شیخ حسن . ۲

 . ۳۵:  ۱۳۸۴استرآبادی،  استرآبادی را گردآوری و بازتولید کرده است. رجوع کنید به  
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حر عاملی،  )   ریافت کرده باـشد د (، فرزند محمد، از اـسترآبادی اجازه  1654/ 1064م.  الدین ) رـسد زین می 

 (. 231- 3:  1381 استرآبادی، ؛  334:  ۱۲9۰تنکابنی،   ؛ 9۳/ ۱:  1363
ــترآبادی »از  به نظر می   لیو مبنی بر اینکه اس رگ و گ  ــور ُکلب  ــد تص مجتهد به اخباری تغییر مکتب  رس

 اـست   داده 
ً
دـست  ه  ب   روضاات الجنات ای باـشد که خوانـساری در  نامه مبتنی بر همین ـشرح زندگی   « ـصرفا

نویسـی، به انحاء نامعمولی، عبور  از حدود و مرزهای ژانر طبقات او    (. Newman, 2009: 168) ت  داده اـس 

ی کرد  رح   هٔ . او از حاـش ای مداخل ـش یاه نامه حال فـض یدن دانش فقهی خود و ذکر ـس   هٔ ای برای به رخ کـش

ــتفاده کرد. می دیدگاه  ــار های اخباریون و حمله به آنها اس ــیل فقه پرداخته و  دانیم که خوانس ی به تحص

ت  « نگاشـته که شـامل فصـلی مفصـل در باب فقه اـس هٔ فی شـرح االلفی   هٔ کتابی با عنوان »أحسـن العطی 

ــاری، )  ــیخ عباس قمی در کتاب    1. ( ۵7۵/ 9و    ۲۸7/ ۱:  1403آقا بزرگ،   /واو،زی،ها؛ ۱:  1390خوانس الفوائد  ش

ــیر   ه الرضااوی  ــاری از س ــان تذکره   ٔه به دلیل انحراف خوانس که در    ، ممتاز و نمونه همچون حر عاملی   نویس

ت  شــد، به انتقاد از او پرداخته اســ برخورد با آثار و شــرح زندگی اخباریون و مجتهدان تبعیض قائل نمی 

به غیر از لحن تهاجمی، آنجا که اـصرار دارد اـسترآبادی مدیون دو    ، خوانـساری   2. ( 648- 50:  1385،  قمی ) 

کرده  « این دو »اســتاد معظم« را دنبال  ٔه اســت و »ســیر   ، مجتهد، یعنی صــاحب مدارک و شــیخ حســن 

اری،  )  ده؛ گرفتار اغراق    (، ۱۲۰/ ۱:  1390خوانـس احب مدارک » چه آنکه تنها    ـش ترآبادی بوده    « ـص تاد اـس اـس

ــاری ـکه اســترآـبادی »از متـقدمین حلـق   هٔ این جمـل   ، اســـت. در عین ـحال  « بود را  اـهل اجتـهاد   هٔ خوانسـ

انـک ، توان ـبه مجتـهد بودن او نمی    دن تعبیر کرد. درس خواـن   ، اـند ه کلبرگ و ســپس گلیو فرض کرده چـن

ـچه آنـکه مجتـهد    ؛ ســـازد د نمی همراه ـبا مجتـهدان ـیا مـطالـعات مـباـحث مرتبط ـبا اجتـهاد از کســی مجتـه 

متنی اـست    هٔ راج احکام با اـستفاده از مبانی خاص خود اـست که فراتر از ادل خ بودن متکی بر قابلیت اـست 

 
ً
 قرآن برگرفته شده باشد.    از حدیث و   که مستقیما

ــترآبادی آثاری در زمین  ــاهدی مبتنی بر اینکه اس ــند و ش ــتباط  اجتهادی  احکام    هٔ هیچ س درایه یا اس

د وجود ندار  ته باـش رعی نوـش ترآبادی از جمله آثار    3د. ـش خ   اـس ت   هٔ که نـس   ، آن در حال حاضـر موجود نیـس

 
رسـد ه نظر می اما ب  هسـتند. اخباری   احسـاسـات ضـد  ٔه دهند انعکاس  ات روضاات الجن اندرو نیومن، شـماری از مداخل در   هٔ به گفت . ۱

 . Newman, 2009: 162  د. در این زمینه، رجوع کنید به ن های علما در دوران قاجار باش بیانگر دیدگاه 
:  ۱۲9۰  اند. رجوع کنید به تنکابنی، او به علمای اصولی اشاره کرده   هٔ امین هر دو به اختصار به استرآبادی و حمل   محسن تنکابنی و  . ۲

 . ۱۳7/ 9:  ه  اعیان الشیع ؛   ۳۴۴

هیری منعکس شده است. رجوع کنید  ظ این امر در پاسخ او به پرسشی از جانب حسین    و   فقه تدوین نکرده   هٔ سترآبادی اثری در زمین ا .  ۳

 . ۵۶۸:  ۱۴۲۴  به استرآبادی، 
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این  که  . بـسیار بعید اـست  باـشد می   - ـست ا فـصلی در باب طهارت    که حول - او بر مدارک االحکام    هٔ حاـشی 

یوسـف بحرانی، عالم اخباری که آن  شـیخ  که  خاصـه آن   ؛ حاشـیه به تنهایی حامل مواضـع اصـولی باشـد 

های اصـولی  لفه ؤ ای به م اخباری آگاه بوده، هیچ اشـاره - های اصـولی نسـخه را دیده و به خوبی از جدل 

یه ســخن گفته و آن را بازتاب »فضــل، دقت و  یید این حاـشـ أ در آن نکرده اســت. برعکس، بحرانی در ت 

 .( 114:  1429ی،  بحران )   تبیینات مناسب« استرآبادی دانسته است 
بندی  طبقه   هٔ رســد اســترآبادی از تحصــیل نزد شــیخ حســن، صــاحب اثری مرجع در زمین به نظر می 

ه حدیث که نقطه عطفی در   ا ئ ، امتناع کرده اـست. این مـس بود اـصولی    ورزی اندیـش یار ـش یان توجه  له بـس

چرا که شــیخ حســن بیش از دو دهه از عمر خویش را در عراق ســپری کرد و از صــاحب مدارک    ؛ اســت 

مند  او عالقه   بلکه نیز دنبال نکرد.  را  جداناپذیر بود. استرآبادی تحصیل اجتهاد یا درایه نزد صاحب مدارک  

  هٔ وی در زمین   آنچه   هٔ ایت هم رو   ٔه نقل حدیث  صــاحب مدارک بود و امید داشــت اجاز   معتبر های  به زنجیره 

هیر  گفره  ظ این موارد و عبنرتی که اس رربدند  ده سس ین ال   ٔه . دم کند دانس   را کس    حدیث و فقه می 

زمانی که هنوز در    ، رـساند که اـسترآبادی می و در دخش ذیل راجع ده بن دحث خوادیم کرد من را ددین دنور  

   ، ایران بود 
ً
آن    ه اما ـسعی داـشت   کرده بود ـصولی ابراز  هدان و مکتب ا مقاومت خود را در برابر مجت   مـشخـصا

 را مکتوم بدارد.  
 

 گیری اندیشه استرآبادی. مکه نه، شیراز: شکل7

اطالعی از اینکه اـسترآبادی بالفاـصله پس از کـسب اجازه از ـصاحب مدارک نجف را به مقـصد ـشیراز ترک  

که پیش از نگارش این رـساله    کرده اـشاره    « المباحا الثالثه گفته اـست یا خیر در دـسترس نیـست. او در » 

چهار سـال در شـیراز نزد نسـابه،    او   دانیم که سـفر کرده اما معین نکرده کجا و چه زمانی بوده اسـت. می 

میالدی( که بومی شـیراز و از علمای مشـهور فلسـفه و    1589قمری/   998م.  الله شـیرازی ) شـاگرد فتح 

:  1363؛ حر عاملی،  498:  1324؛ ابن معصــوم، 265:  1424 ، اســترآبادی ) ت  ، درس خوانده اســ 1بوده   حکمت 

اســترآبادی،  ) د  فقه، کالم و منطق دی   هٔ های جامع و دقیقی در زمین . اســترآبادی نزد نســابه آموزش ( 309

ت    . ( 265:  1424 ترآبادی در این زمینه   دانش و تخصـصـی بدیهی اـس ت، حتی  که اـس ها کسـب کرده اـس

ای به خودی خود حاکی از عمق  رسد. هر اجازه قابل توجه به نظر می   اگر اجازه نیز دریافت نکرده باشد، 

  هٔ درـسی یا عمق آموزـشی که ـشاگرد نزد اـستاد خویش دیده نیـست. ـشوق و ـشور و عالق   هٔ یا اهمیت برنام 

 
 . ۴۸9: ۱۳۵۲ آبادی،  خاتون حسینی ؛ 412: ۱۳۸۲ والی اصفهانی،  ؛ ۲۶۵: ۱۴۲۴ استرآبادی، بنگرید به:  . ۱
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ابه  بت به نـس ترآبادی نـس ت   ه  الفوائد المدنی در کتاب    اـس طح   1. او نمایان اـس   هٔ ید و عالق ج از تم   ی چنین ـس

ابراز داشــته اســت. افزون بر اهمیت نســابه در    اســترآبادی   فقط نســبت به میرزا محمد   را   ســابه ن   ه افزون ب 

های علمی ـشیراز و محیط فکری آن  فقه و کالم دیده اـست، ـسنت   هٔ هایی که اـسترآبادی در زمین آموزش 

ای  . همچنین باید توجه داشـت که علم کرد اسـترآبادی ایفا    هٔ دهی به اندیـش نیز نقشـی حیاتی در شـکل 

که ســاکن نجف بود، محصــول محیط فکری شــیراز    ، ه یزدی نامداری چون مقدس اردبیلی و مال عبدالل 

روندهای    هٔ اهمیت شــیراز در زمین   ٔه ای با عنوان »فقه شــیعی، مکتب اهل ســنت« دربار بودند. در مقاله 

با مجتهدان،    شــیراز   متکلمین حدیثی اشــاره و پیرامون مخالفت تعدادی از علما و    نوین دانش و پژوهش 

  .2است شده  بحث    ، ویژه محقق کرکی ه  ب 
ـتدافعی را در قـبال مســـاـئل    هٔ طلـبانـ   نظر   اســترآـبادی ـنه در مـکه بلـکه در شــیراز بود ـکه رویکرد تـجدـید 

اثنی عشــری در این زمینه، پی    هٔ به مثابه روشــی برای اســتخراج موضــع معیار شــیع   ، محوری علم کالم 

گرایی اجتـهادی رو ـبه  پیرامون عـقل ـبدبینی او  در شــیراز،  آن زـمان    در   3. ( 48: 1424اســترآـبادی، ) ت  گرـف 

گوید ـشماری از علما در ایران ناچارند از ترس  می   ، هیری ظ حـسین    ، او به ـشاگرد خود   چرا که   ؛ فزونی بود 

او در ادامه افزود    4. ( 573:  1424اـسترآبادی،  ) د  فقهای قدرتمند، یعنی مجتهدان، عقاید خود را مکتوم دارن 

ابراز کامل    ـشد رـسد آنچه در مکه عیان  به نظر می   5ت. وری اـس ایت تقیه در »ـسرزمین عجمان« ـضر که رع 

ت گرفته و با نقد او  أ نـش   ـشیراز گرایی اجتهادی بود که از زمان حـضور او در  عالقگی اـسترآبادی به عقل بی 

رش در ایران در  بود. در غیر این ـصورت، بیان اینکه در زمان حـضو   ـشده ـشناـسی ـشهید ثانی آغاز  بر روش 

 معنی خواهد بود.  کرده است بی قبال مجتهدان صاحب نفوذ تقیه می 
ال پیش از نگارش    او  اره کرده که بیـست ـس یراز و هنگامی که هنوز در    ه الفوائد المدنی همچنین اـش   ـش

منان  ؤ رویج اـصالت احادیث ائمه و هـشدار به م هایی« از نقش محتمل خویش در ت اقامت داـشته، »نـشانه 

 
 . 9۱:  ۱۴۲۴  استرآبادی، األوحد صاحب الکرامات والمنامات قدرس سره«.    د: »سیدنا األجل العالمهٔ نویس نسابه می   دربارٔه او  . ۱

2. Abisaab, 2015: 10-11  ؛Abisaab, “Karaki,” EIr: 544-547 . 
 فقه باشد.   هٔ های او در زمین رسد این امر موازی با دیدگاه به نظر می . ۳

منین واجب است به کشوری بروند که در آن نماز  ؤ در عصر غیبت، بر م   ، ب نماز جمعه پرسد با توجه به وجو استرآبادی می ظهیری از  . ۴

باید چنین کند اما در حال حاضر    ، دهد چنانچه فرد امکان انجام چنین کاری را داشته باشد یا خیر. او پاسخ می  شود جمعه اقامه می 

  هٔ حدیث، به شدت میان خودشان در زمین  هٔ ایشان در زمین اریه به دلیل علم ع   ، ای مجتهد در ایران زیرا علم  ؛ چنین کشوری وجود ندارد 

  ، زیرا حتی در فارس  ؛ کند که »چنین کشوری فی الحال وجود ندارد لی )همچون نماز جمعه( درگیری دارند. او اضافه می ئ چنین مسا 

 حدیث ندارند، تقیه واجب است.   هٔ به دلیل میزان قدرت سیاسی فقهایی که دانش عمیقی در زمین 

 Abisaab “Karaki,” EIr: 544-547؛  Abisaab, 2015: 10-13  له رجوع کنید به ئ برای کسب اطالعات بیشتر راجع به این مس .  ۵
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وابی که مجتهدان در پیش گرفته در ق   بال راه ناـص
ً
ت. ظاهرا یراز    اند دریافت کرده اـس هنگامی که او در ـش

لیم  ته، مردی ـس ت.  اقامت داـش النفس به او مراجعه و آنچه در خواب دیده بوده را برای او تعریف کرده اـس

ا بر او و اـجداد و  ـکه درود و ســالم ـخد - نعـمت ایرانـیان  ، ـحافظ و ولی اســترآـبادی نوشـــت ـکه اـمام هشــتم 

با دســتخط مبارک خویش کاغذی را به آن مرد متقی داد و او را امر فرمود که کاغذ را    - فرزندان پاک او باد 

خیر و برـکت خواـهد بود«.    هٔ ـبه اســترآـبادی برســـاـند و ـبه او بگوـید: »در حفظ این ـکاـغذ بکوش ـکه تو را ـمایـ 

دیگر  نی  دس   که انش نلالله در م،ه، ش هر منور که    هٔ ل ئ مچنین آن مرد را فرمود که به وی بگوید: »مـس ه 

در آن شــهر مکرم رحل    خ دا در ع   و کرامرش دیف ای د، تو را از بن معلع خوادیم کردی یعنی  ا از بن، ه 

  .1( 535:  1424استرآبادی،  ) «  اقامت افکنی 
تان    چه  د این ماجرا داـس ترآبادی ب   چه   باـش ل ارتباط تمایالت اخباری اـس یراز حقیقت، در اـص و نه    ، ا ـش

تحقق بخشــیدن به    ٔه رســد عزیمت اســترآبادی به مکه با انگیز کند. به نظر می تغییری ایجاد نمی   ، حجاز 

ترآبادی پیش از هجرت به مکه  د. اـس احب رجال انجام گرفته باـش یل نزد ـص به خوبی    آرزویش برای تحـص

خاـصه آنکه    ؛ فـسیر آگاه بود رجال، حدیث و ت   هٔ از ـشهرت ـصاحب رجال به عنوان عالمی برجـسته در زمین 

در نجف و در ماه    منهج المقال فی تحقیق الرجال نگارش جلد سـوم و پایانی کتاب میرزا محمد با عنوان  

ال   ادف با آوریل یا می  986ـصفر ـس یده بو   1578قمری مـص افندی  عبدالله  میرزا  د.  میالدی به پایان رـس

مشــتمل بر تفاســیری در باب    ، ر مازندران دیده که د   ، الفوائد اصــفهانی عنوان داشــته که اولین نســخه از  

ــهید ثانی بوده اســ   تمهید القواعد  ــترآبادی، ) ت  ش ــن    (. ۲۴۶/ ۳  ، 1401؛ افندی، 36،  13- 20:  1424اس حس

با عنوان »اخباریان و اصـحاب حدیث امامیه«، اضـافات و اصـالحات    ، انصـاری در پژوهش مفصـل خود 

عمالـشده بر   ، وجود  تردید بی   . ( 83:  1380انـصاری،  ) ت  اـس   کرده ا تبیین  حاـصل از آن ر   پیامدهای و    الفوائد ا 

کند که این اثر در  ش این فرضـیه را تضـعیف می های مختلف از این کتاب در گذر زمان بیش از پی نسـخه 

ــت. انصــاری بر عمق رویکرد تجدید  ــده اس   هٔ طلبان   نظر   واکنش به فرمان میرزا محمد در مکه نوشــته ش

رســد این امر او را به پیگیری رویکرد میرزا  کید دارد، که البته به نظر می أپژوهشــی ت اســترآبادی در حدیث 

 محمد واداشت نه اینکه پس از تماس با او در مکه آن را تحصیل کرده باشد.  

 

 

 
پرطنین است. استرآبادی خود را دارای رسالتی در احیای    ه شاهی دانشنام و   الفوائد المدنیه اشاره و استناد به خواب و مکاشفه در  . ۱

 رسالت در خواب و مکاشفات به او ابالغ شده است. داند که این  معارف اهل بیت می 
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 . ارتباط استرآبادی با میرزا محمد ۸

  دیگری از اکمال علمی   هٔ میالدی، مرحل   1616/ 1025میالدی تا ســال    1606قمری/   1015از ســال  

،  اســترآـبادی   ـهای میرزا محـمد ـکه بخشــی از آن ذـیل ـهداـیت   رخ داد و رـجال    فـقه ـحدـیث،    هٔ وی در زمیـن 

میرزا محـمد در شــهر مـکه و در جـمادی    1. ( 379  و   59:  1424اســترآـبادی،  )   انـجام گرـفت   ، آخرین اســـتاد او 

ــال   ــپتامبر  1017االول س ــت یا س ــال  1608قمری/آگوس ــتر  ، یعنی حدود دو س   پس از هجرت یا بیش

در تمام این    ، بر این اســاس اســترآبادی   . ( 525:  1380، اســترآبادی ) د  نامه دا اســترآبادی به مکه، به او اجازه 

ــاگردی میرزا محمد را می  ــی از آن، ش ــافه کرده که تا زمان رحلت میرزا  کر مدت یا بخش ــت. او اض ده اس

 (. 59:  1424  استرآبادی، ) ت  محمد در تماس با او باقی ماند و از ایشان کسب فیض کرده اس 
ـهای او برای  ـبه تمجـید از او پرداخـته و ـبه تالش   ای ـکه برای اســترآـبادی نوشـــته ـجازه میرزا محـمد در ا 

،  اـسترآبادی ) ت  نقل آن احادیث اـشاره کرده اـس   ٔه اربعه و زنجیر حفظ کردن و تحقیق پیرامون احادیث کتب  

گشایی  کاوش در مفاد غامض و گره   و   تهذیب االحکام استرآبادی خود را وقف بررسی کتاب    . ( 523:  1380

. همچنین اـسترآبادی منابع مـشهور رجال از جمله کتاب میرزا محمد و بخـشی  کرد آن    ٔه ل پیچید ئ از مـسا 

  هٔ واســـط ه  را از نظر ـگذراـنده اســـت. میرزا محـمد ـبه او اـجازه داد هر آنـچه خود بـ   ه مختلف الشاایعا از کـتاب  

نقل یافته بود،    ٔه در ارتباط با نقل آثار شیخ طوسی اجاز که    ، رسد ای از علما که به شیخ الطائفه می سلسله 

  (. 524:  1380،  استرآبادی ) کند  را نقل    االستبصار و    التهذیب خاصه  
ـهای خود برای نـگارش کـتاب، یعنی »ـباـعث  ، اســترآـبادی از انگیزه الفوائاد در هـمان بخش اول کـتاب  

ها، اظهار  مل تدریجی کتاب از یادداشـت لیف الکتاب« سـخن گفته اسـت؛ او در این بخش بر تکا أ علی ت 

ش از  کـند. در این بخ کـید می أگرایی اجتـهادی ـت ـهای عـقل نظرـها و دروس کالســی ـتا نـقد ـکاـمل بنـیان 

 ای به میرزا محمد نشده است. او نوشته است که هیچ اشاره   ، کتاب 
  من نزد    ( الکتب االصـولیه ) را  مکرمه بر آن شـدند تا تعدادی از آثار فقهی    هٔ مردان پارسـا در مک   وقتی گروهی از 

آنـچه از ســخـنان فرزـندان مکرم اـهل بـیت    هٔ از هـم   ـند آوردم ـکه مرـکب بود   ـهای مفـیدی را گرد بخوانـند، درس 

الم آموخته بودم.  پیامبر علیهم  ا فن  مرتبط با    [ بخشـی از این دروس ] الـس ل  ئ فقه و بخشـی دیگر مربوط به مـس

ت؛ که در رد حامیا - فقهی بود. من این کتاب    غیر  ل اجتهاد و تقلید اـس در ارتباط    2یعنی آنان که به ظن   ن اـص

 
میرزا محمد صاحب    ٔه کامل تهذیب شیخ طوسی و شمار دیگری از آثار را نزد میرزا محمد خواند. دربار   ٔه استرآبادی اصول کافی و دور . ۱

رجوع کنید به    ، رآبادی برای کسب اطالعات پیرامون محمد بن علی بن کیل است   . ۲۸۱/ ۲:  ۱۳۶۳  ال، رجوع کنید به حر عاملی، الرج 

 . ۲79/ ۴:  ۱۴۱۸  تفرشی، 

(. )در واقع ر.ج )  برای مجتـهدان، ظن ـحاـمل نوعی دانش اکتشـــافی اســـت اـما اســترآـبادی آن را ـحدس و گـمان تلقی کرده اســـت . ۲

هم حاصــل    معتقدند که به دســتور اهل بیت ما باید به روایات دارای شــرایط خاص عمل کنیم و حتی اگر یقین به آنها مجتهدان در فقه 
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. این کتاب مشتمل بر مقدمه، دوازده فصل  نام نهادم   الفوائد المدنیه را    - کنند ی با استخراج احکام الهی اتکا م 

  (. 29:  1424استرآبادی،  ) ت  خره اس ؤ و یک م 
که در طی زمان و به صـورت جزء    اسـت از »فوائد«    ای مجموعه مل بر  ت با توجه به اینکه این کتاب مـش 

صورت »دروسی« که باید تدریس و میان شاگردان  ها را به  ، استرآبادی برخی از آن اند به جزء پدیدار شده 

ــه  ــپس تعدادی دیگر را با هدف ریش ــود در نظر گرفته بوده و س ــولی و    هٔ کن کردن مطالع ترویج ش آثار اص

رـسد در  حدیث اـضافه کرده اـست. به نظر می   عتبارـسنجی ا جایگزین کردن آن با رویکرد اخباری در قبال  

، مخاطب مســتقیم  فقهی در اســتنباط    ، های مجتهدین روش   او علیه   هٔ های خصــمان این زمان نوشــته 

تنها شـکل فقه که او دنبال    ، هیری گفته ظ داشـته اسـت. همانطور که اسـترآبادی به شـاگردش حسـین  

:  ۱۴۲۴اســترآبادی،  ت ) احادیث متناقض بوده اســ   ی ســازگارســاز ی به روش  خت شــنا کرده تحلیل زبان می 

ه االخباریه به صـورت ناگهانی یا در پاسـخ به فرمان اسـتاد  اقدام اسـترآبادی در احیای طریق   . ( 547- 567

رســد تنها صــاحب رجال مؤید )و در  گیری گلیو مبنی بر اینکه »به نظر می خود صــورت نگرفت. نتیجه 

  تضـاد با در    ( Gleave, 2007: 35) ی بوده اسـت«  اری اسـترآباد گیری موضـع اخب بخش( شـکل واقع الهام 

ــت که نشــان از فرآیند تاریخی طوالنی  ــواهد زیادی اس ــروع و به تولد  ن تری دار ش الفوائد  د که از ایران ش

 انجامیده است.    ه المدنی 
ه ـت  ه اـســ   ، الفوائاد ـهایی از  یـید و تمجـید ـحداـقل بخش أ میرزا محـمد ـب ت  ـکه خود دـیده بود، پرداخـت

چرا که اـسترآبادی آن    ؛ قد نداد   الفوائد کامل و نهایی    هٔ عمر او به دیدن نـسخ   . ( الف 5تا)الف(: بی ـسترآبادی، ا ) 

ــال   ــال پس از مرگ میرزا محمد 1622/ژانویه یا فوریه  1031را در ربیع االول س ــه س به اتمام    ، ، یعنی س

 رساند. به همین دلیل، ما نمی 
ً
   هایی از آن پرداخته است. بخش   ا تمجید چه ی به تأیید    دانیم او حقیقتا

ــفوی  ــاره   ، در هیچ یک از منابع دوره ص ــده  اش ــولی نش ای به میرزا محمد در ارتباط با نقد مکتب اص

ی« را 
 
ــاری  اســترآـبادی بود. همچنین میرزا محـمد »عالـمه حل ــت. این موضــع انحصـ یکی از  ـکه    ، اسـ

کرده است: »صفات قابل تحسین    حمالت استرآبادی بود، با این کلمات توصیف   های ترین هدف عمده 

حر عاملی،  ) «  گنجد و آنچنان روشــن اســت که قابل کتمان نیســت او آنقدر زیاد اســت که در شــماره نمی 

گری  بنابراین، این عبارت اـسترآبادی که میرزا محمد نقـشی پیامبرگونه در احیای اخباری   . ( ۸۱/ ۲:  1363

 
ً
اق اـست و باید با احتیاط  اغر   ، خود نیز بدان باور داـشته اـسترآبادی    برای او پیش بینی کرده بود، که ظاهرا

 با آن برخورد کرد.  
 

که خودشـان هم همین نامند در حالی کنند و آن را عمل به ظن می ها این کار را نقد می نشـود حق نداریم آنها را کنار بگذاریم؛ اخباری 

 ند(. کنند و راه دیگری ندار کار را می 



 89/ ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۲۴و  ۲۳پژوهش در تاریخ، سال نهم، شمارٔه 

ـبه ـپاـیان رســـاـند؛ یعنی  را  ـکه در ایران آـغاز کرده بود،    ، اســترآـبادی در مـکه و ـمدیـنه ســفر فکری خود 

بخش و  گری ـبه عنوان تنـها راه نـجات بـندی مـجدد اخـباری اجتـهادی ـبه صــورت   حرـکت از ـبدبینی  ضـــد 

 فقیه شیعی.   حقیقی برای 

 
 نتیجه

لط  ولی   هٔ ـس ی اـص یاـس ترآبادی در آثار    ٔه ها نحو فکری و ـس کل  امه ن زندگی بازنمایی اـس ای قرن نوزدهم را ـش

ن عالق  ناچیز به گردآوری و مطالعه آثار اوسـت. با توجه به ارجاعات پراکنده و قلیلی که پیشـتر    هٔ داد و مبی 

بلندترین روایت در مورد  که از قرن هفدهم تا کنون    ، به اســترآبادی شــده، مدخل خوانســاری پیرامون او 

کـید خوانســـاری بر ـمدیون بودن اســترآـبادی ـبه  أاوســـت، ـبه عنوان منبع مرجع مورد توـجه قرار گرـفت. تـ 

 هٔ او به اـسترآبادی به عنوان بخـشی از »حلق   ٔه مجتهدان اغراق و اـشار 
ً
به این معنی نیـست    « مجتهدان لزوما

از برقراری تماس با ـشیخ حـسن امتناع کرده اما  دی  اـسترآبا رـسد  ـست. به نظر می که او یکی از آنها بوده ا 

ــت به او در زمینه  ــاحب مدارک نخواس ــت. همچنین او از ص ــاحب مدارک درس خوانده اس های  نزد ص

ترآبادی در زمین مربوط به اجتهاد آموزش دهد. به نظر می  فقه قبل از حـضور او در نجف    هٔ رـسد دانش اـس

 ت.  ابه در شیراز شکل گرف ت نس  و تحت تعلیما 

اری  ادی از اخـب ار اســترآـب ام عـی اـیت تـم اوـمت او حـم دبینی و مـق ال ـب ه دنـب ه ـب ل   گری در مـک اـب در مـق

ویژه دوران اقامتش در شــیراز در قبال  ه  های حضــورش در ایران و ب طی ســال   گرایی اجتهادی در عقل 

ه  ـکه چگونـ د شـــد  این بـحث خواـه   ـهای آیـنده، راجع ـبه گرایی اجتـهادی صــورت گرـفت. در پژوهش عـقل 

ویژه مواضـع خاصـی که در خصـوص  ه  فقه و کالم دید، ب   هٔ هایی که اسـترآبادی در شـیراز در زمین آموزش 

های  اخـباری او در زمیـنه   نگرش مـباـحث اصــلی اعتـقادی و الهـیاتی قرن شـــانزدهم اتـخاذ کرد، آکـنده از  

 است.  بوده    فقه حدیث و  

 

 و مآخذ منابع
 . داراالضواء   بیروت: ،  ه  الذریع ،   1403،  آقا بزرگ طهرانی 

 ، تحقیق علینقی منزوی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. طبقات اعالم الشیعه تا،  آقا بزرگ تهرانی، بی 
 . مکتبه الوفا ،  العصر   ه  سالف ،   1324،  ابن معصوم 

 . جامعه مدرسین انتشارات    قم: ،  ه  الفوائد المدنی ،   1424استرآبادی، محمد امین،  
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . جامعه مدرسین ، انتشارات  ه  الفوائد المدنی چاپ شده ضمن  ،  ه  الظهیری   المسائل   ،  ــ
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 . دارالحدیث قم 
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضمن میراث حدیث شیعه، دفتر سیزدهم، دارالحدیث    ضلی، به کوشش علی فا   ، حاشیه استبصار ،   1384، ــــــــــــــــــــــــ

 . قم 
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