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چکیده
کنـد. در  ترین تقسیمی است که فقھای امامیه را دو گروه میتقسیم فقھا به اخباریان و اصولیان مھم

چه در این خورد، اما آنکتب فقھی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می
نمایـد،  چه در نگاه ابتدایی به عنوان مالک تقسیم رخ مـی مالک تقسیم است. آنبندی مھم است،تقسیم

اظھار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بـودنش، و بعـد اخبـاری یـا اصـولی بـودن اسـاتید یـا         
گردد. اما مـالک احتمـالی   ھا آشکار میشاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این مالک

ھـایی اسـت کـه بـین اخباریـان و      ی که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفـاوت دیگر
توان مالک ھا میاصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مھم بودن این تفاوت
ھا ن فرقبندی ایبه دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقھای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته

ھا مالک تقسیم فقھا نیست و مالک دقیقی ھم برای این تقسیم وجود ندارد.شود که این فرقفھمیده می

اخباری و اصولی.ھای اخباریان و اصولیان، مالکوتاخباری، اصولی، تفا: ھاواژهکلید

.٢٠/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٦/١٠/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ترین ن یکی از مھمگیری گروھی به نام اخباریابعد از قرن یازده با ظھور استرآبادی و شکل
کند تقسیم فقھا بـه اخبـاری و اصـولی یـا مجتھـد      تقسیماتی که فقھای امامیه را به دو قسم می

بندی و نسبت دادن اخباری یا اصولی به یـک فقیـه در بسـیاری از کتـب     است. این نوع تقسیم
ه اسـت.  شود و حتی گاھی به عنوان نسبتی ناخرسند کننده به کـار رفتـ  فقھی و اصولی دیده می

که اخباری یا اصولی بودن یک فقیه اصالً به چه معناست و بـا  باتوجه به این مطلب، بررسی این
اند، نکته مھمی است کـه بـدان پرداختـه نشـده     چه مالکی فقھای امامیه به دو گروه تقسیم شده

ـ    ھا و ھماست. در دایرة المعارف ه چنین کتب فقھی و اصولی تعریف دقیقـی کـه بتـوان از آن ب
شود. تعریفی که از اخباریـان در  عنوان مالک تشخیص اخباری و اصولی استفاده کرد، دیده نمی

ای از علمای شیعه که عمدتاً اخبار اھل بیت را کتب ارائه شده قریب به این مضمون است: فرقه
مأخذ عقاید و احکام دانسته و دیگر مدارک را در صورتی که مورد تأیید احادیث باشـد معتبـر   

). در تعریف اصولی نیز بیـان شـده، اصـولی    ۳۱؛ بھشتی، ۷/۱۶۰؛ قیصری، ۲/۷دانند (تشیع، یم
کسی است که اھل این فن باشد و از قواعد اصول در استنباط احکام شرعی فرعی استفاده کنـد  

). این تعریف و تعاریف مشابه با توجه به شرح االسم بودن و دقیق نبودن، ۱/۲۰۸(عبد المنعم، 
ند یک مالک دقیق برای معرفی یک فقیه به عنوان اخباری یا اصولی ارائه دھد، زیرا ھـم  توانمی

دانند و ھم اخباریان از قواعد اصولی اصولیان عمدتاً اخبار اھل بیت را مأخذ عقاید و احکام می
ھـا  . نبود چنین مالکی باعث شده است که برخی شخصـیت ١کننددر استنباط احکام استفاده می

ای دیگـر در زمـره   ) و عـده ۲/۱۱ای در زمره اخباریان بیاورند (تشیع، اضل تونی را عدهمانند ف
).  ۱۱/۱۷۵اصولیان (سبحانی، 

در یک بررسی نسبتا مفصل حدود شصت تن از فقھای امامیه منسوب بـه گـروه اخباریـان    
املی، محمد ھا عبارتند از: استرآبادی، فیض کاشانی، حر عاند که چند تن از مشھورترین آنشده

باقر مجلسی، شیخ حسین کرکی، رضی الدین قزوینی، سـید نعمـت اهللا جزائـری، سـلیمان بـن      
عبداهللا بحرانی، محمد طاھر قمی، مال خلیل غازی قزوینی، عبد اهللا سـماھیجی بحرانـی، میـرزا    

محمد اخباری و ... .

که ھدف این نوشته معرفی مالک اخباری بودن یا اصولی بودن است، قبـل از شـناخت ایـن مـالک صـحیح      با توجه به این.١
ولیان بدانیم اما به جھت سھولت در نوشـتار بـه منتسـبان بـه اخباریـان یـا اصـولیان        نیست فقیھی را منسوب به اخباریان یا اص

شود.مسامحتاً اخباری یا اصولی گفته می
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ھای احتمالیمعرفی مالک

ر گروه اخباریان وارد کرده باشد، عبارتند از: ھایی که ممکن است این فقھا را در شمامالک
اظھار مسلک توسط فقیه-أ

اگر فقیھی خود را اخباری بنامد جزء اخباریان اسـت و اگـر اصـولی بنامـد جـزء اصـولیان       
کـه اکثـر فقھـا چنـین تعریفـی از خـود ارائـه        است. اشکاالتی براین مالک وارد است، اوالً این

ائه کرده باشند خود این مطلب که مالک صحت یا عدم صـحت چنـین   اند، ثانیاً اگر ھم ارنکرده
تعریفی چیست جای بحث دارد، عالوه بر این مواردی وجود دارد که فقیھی به صراحت خـود  

آورند، مانند بحرانی، وی داند اما وی را جزء اخباریان به شمار میرا جدا از طریقه اخباریان می
) و ۱/۱۶۷» (دھندگان طریقه اخباری بودمدرابتداء از یاری«در مقدمه کتاب حدائق آورده است: 

) که بـا توجـه بـه    ۳/۲۸۷کند: در ابتدا از پیروان این طریق بودم (چنین در کتاب درر بیان میھم
دانـد، امـا برخـی    دھنده این است که اکنون خود را جزء اخباریان نمـی مطالب بعدی وی، نشان

). مثال دیگر نعمت اهللا جزائـری  ۳/۶۴اند (امین، اری برشمردهوی را از سران انتشار اندیشه اخب
؛ ۷/۱۶۰ھا و کتب یاد شده اسـت (قیصـری،   است که از وی به عنوان اخباری در دایرة المعارف

کنـد  ) ولی وی صراحتاً در کتاب منبع الحیاة بیان مـی ۱۵۲؛ بھشتی، ۱/۶۹۷؛ حسینی، ۳/۵۱امین، 
تـوان  ). لذا بـا ایـن مـالک نمـی    ۸۳لیان است. (جزائری، حق چیزی بین طریقه اخباریان و اصو

مرزبندی دقیقی بین اخباریان و اصولیان ایجاد کرد.
اساتید یا شاگردان یک فرد-ب

مالک دیگری که ممکن است به ذھن برسد این است که اساتید یا شاگردان یک فقیه اگـر  
اشند او نیـز اصـولی خواھـد بـود،     اخباری باشند خود او نیز اخباری خواھد بود و اگر اصولی ب

). ١٢٠به حساب آمده اسـت (بھشـتی،   فقھاکه این مطلب قرینه بر اخباری بودن برخی کما این
که تشخیص اخباری یا اصولی بودن آن اساتید یا بر این مالک نیز اشکاالتی وارد است، اوالً این

ارد کـه اسـتاد بـه عنـوان اصـولی      شاگردان، خود نیاز به مالک دارد، ثانیاً موارد زیادی وجـود د 
مطرح است ولی شاگردش جزء اخباریان به حساب آمده است و برعکس، مانند استرآبادی کـه  

گری است ولی شاگرد صاحب مدارک و صاحب معالم، که از اصولیان گذار مکتب اخباریبنیان
اسـتاد وی و  ) و مانند یوسف بحرانی که پـدرش، ٥٩و١٣به نام ھستند، بوده است (استرآبادی، 

آورند.) ولی خود وی را در شمار اخباریان می١٦٢از مجتھدان بوده (بھشتی، 
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که گفته شود اگـر فقیھـی علمـای    رسد مانند اینھای احتمالی دیگری نیز به ذھن میمالک

یک گروه را تحسین کرد جزء آن گروه است و اگر توھین کرد جزء گروه دیگر است و یا بیـان  
ھا دارای اشـکال و  ی کردن احادیث، مالک اخباری بودن باشد؛ این گونه مالککه جمع آوراین

کدام ممیز دقیق اخباری و اصولی نیست.ھای نقض فراوان است و ھیچدارای مثال
ھای ذکر شده بین اخباریان و اصولیانتفاوت-ج

ار داد آنچه شاید بتوان به عنوان مـالک تشـخیص اخباریـان از اصـولیان مـورد اسـتفاده قـر       
ھا از جانـب اخباریـان   ھایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده است. این تفاوتتفاوت

ھا، در کتب مختلف متفاوت است. به عنوان مثـال  و اصولیان معرفی شده، البته تعداد این تفاوت
، ٣فـرق ٢٢، زنـد ٢فرق٩، ماحوزی ١فرق٤٠فرق، سماھیجی ١١فرق، جزائری٢٣شیخ حر عاملی 

اند.بین اخباریان واصولیان ذکر کرده٥فرق٨٦و سید محمد دزفولی ٤فرق٨اخباری علی 
انـد  ھایی که منتسبان به اخباریان و منتسبان به اصولیان بیان کردهبرای آشنایی با تفاوت فرق

ھا بـه  گردد، اما پس از آن، تمام فرقگذار از ھر گروه به طور جداگانه ذکر میمطالب اولین فرق
پیوسته ذکر خواھد شد.صورت 

ھای اخباریان و اصولیاناولین اثر بیان کننده فرق
ھـای  اولین اثری که بر تفاوت واقعی بین اخباریان و اصولیان پافشاری کرده و به بیان فـرق 

. کتاب منیة الممارسین، اثر عبد اهللا بن جمعه سماھیجی بحرانی از سرشناسان منسوب به اخباریان است و نسخه چاپی ندارد. ١
رعشی و مجلس موجود است که نسخه اخیر توسط نگارنده بررسی شده. در کتاب میراث نسخه خطی این کتاب در کتابخانه م

ھای بین اخباری و اصولی از کتاب منیة الممارسین، چاپ شده است که بـا توجـه بـه عـدم     اسالمی ایران، مبحث بررسی فرق
نیة الممارسین از کتاب میراث ھای دسترسی به نسخ خطی، ارجاعات کتاب متفاوت جدی نسخه خطی با این کتاب و دشواری

اسالمی ایران انجام خواھد شد.
) در نسخه خطی به نام مجموعه در کتابخانه ۳/۶۴ق)، از سران اندیشه اخباری است.(امین، ۱۱۲۱سلیمان ماحوزی بحرانی(م. ٢

ی از زبـان سـلیمان بـن    فرق بین اخباری و اصـول ۹ھا از کتاب منیة الممارسین به ذکر مجلس شورای اسالمی قبل از ذکر فرق
عبداهللا ماحوزی بحرانی پرداخته است.

) اسـت. ایـن کتـاب نسـخه چـاپی      ۱۶/۳۴۴. کتاب مسائل الشیرازیه اثر فتحعلی زند شاگرد میرزا محمد اخباری (آقا بـزرگ،  ٣
نداشته و در این مقاله از نسخه خطی این کتاب که در کتابخانه مجلس موجود است استفاده شده است.

ھا پر داخته است که جز فایل الکترونیک این کتـاب در  در کتاب سبیکة اللجین فی الفرق بین الفریقین به بیان این فرق. وی٤
که فایل فاقد شماره گذاری صـفحه بـه صـفحه    سایت آل عصفور نسخه خطی و چاپی دیگری از آن یافت نشد. با توجه به این

شد.است، فقط نام نویسنده در ارجاعات ذکر خواھد 
ھا پرداخته که با توجه به چاپ نشدن . وی در کتاب فاروق الحق که در حاشیه کتاب حق المبین نوشته شده به بیان این فرق٥

این کتاب، به نسخه خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم مراجعه شده است.
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که بـه  کند: کسانی. وی در این کتاب بیان می٦فوائد الطوسیه حر عاملی استالدو گروه پرداخته 

گویند نزاع اخبـاری و اصـولی، لفظـی اسـت و علـت آن، جھـل       ورزند، میاصولیان تعصب می
اخباریان به محل نزاع است ولی باید گفت اگر نزاع اخباری و اصولی لفظی است، پـس انکـار   
اخباریان توسط شما ھیچ دلیلی ندارد؛ ھم در این صورت انکار اخباریان منجر به انکـار جمیـع   

یان نباید جایز باشد، حق این است که نـزاع ایـن دو گـروه در    شود و نیز تشنیع اخبارامامیه می
). وی سپس به ذکر مـوارد اخـتالف   ٤٤٧موارد محدودی لفظی است نه در ھمه موارد (عاملی، 

٧پردازد که عبارتند از:معنوی دو گروه می

حکم اجتھاد: اصولیان قائل به جواز و حتی وجوب اجتھادند ولی اخباریان عمل به غیر .۱
) و برخـی  ۱/۶۲۲؛ حسـینی،  ۲/۹؛ تشـیع،  ۵۴؛ جزائـری،  ۴۴۷داننـد (عـاملی،   جایز نمینص را

ھـا، وجـوب   ). برخی در بیان فـرق ۴/۳۷۵اند (سماھیجی، صراحتاً حکم به حرمت اجتھاد کرده
) و وجـوب عینـی اجتھـاد را بـه     ۱۶تخییری، (سـماھیجی، ھمـان) وجـوب کفـایی (دزفـولی،      

).۷/۱۶۲اند (قیصری، مجتھدان نسبت داده
داننـد  حکم عمل به ظن مجتھد: اصولیان عمل به ظن مجتھد را جایز حتی واجـب مـی  .۲

؛ ۲/۹؛ تشـیع،  ۴/۳۸۵؛ سماھیجی، ۴۲؛ جزائری، ۴۴۷دانند (عاملی، ولی اخباریان آن را جایز نمی
).۱/۶۲۲حسینی، 

انـد  حجیت خبر واحد خالی از قرینه: اصولیان قائل به حجیت خبر واحـد بـدون قرینـه   .۳
).۲۵؛ زند، ۴۴۷دانند (عاملی، ی اخباریان آن را حجت نمیول

حکم ترجیح به مرجحات غیر منصوصه: اصولیان قائل به جـواز تـرجیح بـه مرجحـات     .۴
؛ سـماھیجی،  ۳۷۵؛ مـاحوزی،  ۴۴۷دانند (عاملی، اند ولی اخباریان آن را جایز نمیغیر منصوصه

).۱/۶۲۳؛ حسینی، ۲/۱۰؛ تشیع، ۶؛ دزفولی، ۲۵؛ زند، ۴/۳۸۷
حجیت خبر ظنی السند: اصولیان قائل به حجیت خبر ظنی السند ھستند ولی اخباریـان  .۵

).۲۵؛ زند، ۶۴؛ جزائری، ۴۴۷دانند. (عاملی، آن را حجت نمی
اند ولی اخباریـان آن  حجیت خبر ظنی الدالله: اصولیان قائل به حجیت خبر ظنی الدالله.۶

حت عنوان فرق اخباری و اصولی مطلبی ق) در فوائد نظر اصولیان را آورده و رد کرده ولی ت١٠٣٦قبل از وی استرآبادی (م.٦
.ذکر نکرده است

ھای مختلف بیان شده اسـت لـذا   ھایی که از جانب حر عاملی ذکر شده از جانب برخی از فقھای بعد از ایشان به زبان. فرق٧
ع داده خواھـد  اند نیـز، مطلـب ارجـا   برای جلوگیری از تکرار مطلب پس از ذکر ھر فرق به سایر کتبی که آن فرق را ذکر کرده

شد.
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) سماھیجی عمل به احادیـث و آیـات   ۲۵زند، ؛۱۱؛ دزفولی، ۴۴۷دانند. (عاملی، را حجت نمی

) و برخی عمل به ھمه الفاظ ۴/۳۸۸محتمل الوجوه را به اصولیان نسبت داده است (سماھیجی، 
اند. (تشـیع،  مظنون الدالله از کتاب و سنت مانند عمومات و اطالقات را به اصولیان نسبت داده

).۱/۶۲۳؛ حسینی، ۱۰
دانند ت اصل ھستند ولی اخباریان آن را حجت نمیحجیت اصل: اصولیان قائل به حجی.۷

). برخی فرق اخباری و اصولی در این زمینه را افراط اصـولیان در عمـل   ۲۵؛ زند، ۴۴۷(عاملی، 
)۴۰اند. (دزفولی، به اصل و افراط اخباریون در عدم عمل به اصل معرفی کرده

یـان آن را حجـت   اند ولی اخبارحجیت استصحاب: اصولیان قائل به حجیت استصحاب.۸
؛ علی اخباری). برخی در این مـورد اخباریـان را   ۲۵؛ زند، ۴۴؛ جزائری، ۴۴۷دانند (عاملی، نمی

؛ ۴/۳۹۷اند. (سـماھیجی،  قائل به حجیت استصحاب در جایی که نصی بر آن باشد معرفی کرده
شـرعی  اند: اصولیان استصحاب را در احکـام  ) و برخی دیگر گفته۱/۶۲۵؛ حسینی، ۲/۱۰تشیع، 

داننـد (دزفـولی،   دانند ولی اخباریان استصحاب را مخصوص احوال و افعال انسان مـی جایز می
۵۹.(

انـد ولـی اخباریـان آن را    حجیت مفھوم شرط: اصولیان قائل به حجیـت مفھـوم شـرط   .۹
).۲۶؛ زند، ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸دانند (عاملی، حجت نمی

انـد ولـی اخباریـان آن را    تحجیت مفھوم صفت: اصولیان قائل به حجیت مفھـوم صـف  .۱۰
).۲۶؛ زند، ۴۴۸دانند. (عاملی، حجت نمی

انـد ولـی اخباریـان آن را    حجیت مفھوم غایت: اصولیان قائل به حجیت مفھـوم غایـت  .۱۱
).۲۶؛ زند، ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸دانند. (عاملی، حجت نمی

د ولی انحجیت سایر مفاھیم: جماعتی از اصولیان قائل به حجیت برخی دیگر از مفاھیم.۱۲
).۲۶؛ زند، ۴۴۸دانند. (عاملی، اخباریان آن مفاھیم را حجت نمی

انـد ولـی اخباریـان آن را    حجیت قیاس اولویت: اصولیان قائل به حجیت قیاس اولویت.۱۳
).۷/۱۶۲؛ قیصری، ۲۳؛ دزفولی، ۲۶؛ زند، ۴۵؛ جزائری، ۴۴۸دانند. (عاملی، حجت نمی

انـد ولـی   جیت قیاس منصـوص العلـه  حجیت قیاس منصوص العله: اصولیان قائل به ح.۱۴
؛ قیصـری،  ۲۵؛ دزفـولی،  ۲۶؛ زنـد،  ۴۵؛ جزائری، ۴۴۸دانند. (عاملی، اخباریان آن را حجت نمی

۷/۱۶۲.(
داننـد.  اند ولی اخباریان آن را حجت نمیحجیت اجماع: اصولیان قائل به حجیت اجماع.۱۵
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).۲۶؛ زند، ۴/۳۹۶؛ سماھیجی، ۳۷۵؛ ماحوزی، ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸(عاملی، 

حجیت ظواھر آیات قرآن که روایتی مربوط بـه آن نباشـد: اصـولیان قائـل بـه حجیـت       .۱۶
ظواھر قرآن ھستند اگرچه روایتی مربوط به آن ظاھر در دست نباشـد، ولـی اخباریـان اینگونـه     

؛ قیصـری،  ۲۶؛ زنـد،  ۴/۳۸۹؛ سـماھیجی،  ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸دانند. (عاملی، آیات را حجت نمی
اند که، اخباریان معتقدنـد  ). برخی در مورد این فرق آورده۱/۶۲۴حسینی، ؛۲/۱۰؛ تشیع، ۷/۱۶۲

انـد و بسـیاری از روایـات    کل قرآن متشابه است ولی اصولیان قائل به جواز اخذ احکام از قرآن
).۴۸گذارند. (ھمان، معارض با قرآن را کنار می

د ولـی اخباریـان   انحجیت سایر مدارک ظنی: اصولیان قائل به حجیت سایرمدارک ظنی.۱۷
٨).۲۶؛ زند، ۴۴۸دانند (عاملی، ظنون را حجت نمی

حجیت علم مکلف غیر مجتھد: اخباریان معتقدنـد اگـر مکلفـی کـه بـه درجـه اجتھـاد        .۱۸
نرسیده علم به حکمی از احکام شریعت پیدا کرد جایز اسـت بـه علـم خـود عمـل کنـد ولـی        

ر این حالت باید به ظن مجتھد عمل کند دانند، بلکه معتقدند مکلف داصولیان این را جایز نمی
).۲۶؛ زند، ۴۴۸(عاملی، 

ارزش احادیثی که به مکلف غیر مجتھد رسیده در مقابل فتوای مجتھد: در مورد کسـی  .۱۹
ای بـه او  که به درجه اجتھاد نرسیده است اگر ھزار حدیث صـحیح و صـریح در مـورد مسـاله    

ھدی برخالف آن ھـزار حـدیث باشـد و بـه     برسد و درمقابل، فتوای ظنی یا مطابق با اصل مجت
گوش او برسد اصولیان معتقدند این فرد باید به فتوای آن مجتھـد عمـل کنـد وبـا آن احادیـث      

دانند (عاملی، مخالفت کند ولی اخباریان عمل به احادیث ومخالفت با ظن مجتھد را واجب می
).۲۶؛ زند، ۴۴۸

کـه در مـورد خاصـی ھـیچ     حجیت ظن در صورت فقدان نـص: اصـولیان در صـورتی   .۲۰
کنند ھر چند مخـالف احتیـاط باشـد، ولـی     حدیثی به ایشان نرسیده باشد به ظن خود عمل می

دانند ودر صـورت فقـدان حـدیث، بـه اسـتناد احادیـث       اخباریان تحصیل حدیث را واجب می
).۲۷؛ زند، ۴۲؛ جزائری، ۴۴۸کنند (عاملی، متواتر در این مورد احتیاط می

تھد پس از فوت: اگر مجتھدی بر طبق ظن خود فتوا بدھد واین فتـوا  حجیت فتوای مج.۲۱
با ھزار حدیث موافق باشد، در صورت فوت این مجتھد، اصولیان برای مقلد، عمل به آن ظن و 

زند، به عقیـده وی نـه   ای را که شھید ثانی در تمھید القواعد آورده است مثال می. حر عاملی برای سایر ظنون، دویست قاعده٨
اند.تنھا اکثر این قواعد از کتاب و سنت برداشت نشده بلکه مخالف کتاب و سنت
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دانند، بلکه معتقدند مقلد باید به ظن مجتھد زنـده دیگـری رجـوع    آن ھزار حدیث را جایز نمی

کـه  شد، ولی اخباریان عمل بـه آن احادیـث را درصـورتی   کند اگرچه مخالف آن ھزار حدیث با
که مفید علم نباشد، معتقدند دانند و در صورتیمفید علم باشد، ولو به انضمام قرائن، واجب می

؛ ۱/۶۲۴؛ حسـینی،  ۲۷؛ زنـد،  ۱۲؛ دزفـولی،  ۴/۳۹۸؛ سـماھیجی،  ۴۴۸باید احتیاط کرد (عـاملی،  
).۲/۱۰تشیع، 
اد را به طور کامل فرا نگرفتـه اسـت: اگـر شخصـی     حجیت علم کسی که مقدمات اجتھ.۲۲

عالم به تمام احادیث باشد و تمام مقدمات معتبر در اجتھاد، به جـز یـک مقدمـه یـا مسـاله، را      
داننـد اگرچـه آن   فراگرفته باشد، اصولیان عمل به علم یـا عمـل بـه آن احادیـث را جـایز نمـی      

دند چنین فردی باید به مجتھد رجـوع  احادیث صحیح و صریح و حتی متواتر باشند، بلکه معتق
کند اگر چه فاصله آن مجتھد یک سال یا حتی ده سال باشد، و باید به ظن مجتھد عمل کند اگر 
چه مخالف آن احادیث و مخالف احتیاط باشد، ولی اخباریان عمل بـه احادیـث مفیـد علـم را     

).۲۷؛ زند، ۴/۳۸۸؛ سماھیجی، ۴۴۹دانند (عاملی، واجب می
م و یقین حاصل از احادیث برای مقلد در برابر ظن مجتھد اگر چه جاھل بـه  ارزش عل.۲۳

احادیث باشد: مجتھدان ترک علم و یقین مقلدی که حاصل از احادیث باشد و رجوع این مقلد 
دانند، ولی اخباریان ترک علم وعمل به ظن مجتھد اگر چه جاھل به احادیث باشد را واجب می

).۲۷؛ زند، ۴۴۹عاملی، دانند (به ظن را جایز نمی
کنـد: امثـال ایـن    ھایی است که حر عاملی ذکر کرده و در پایان بیـان مـی  مورد فرق٢٣این 

ھا مبتنی بر نظر اکثریت در ھـر یـک از دو گـروه اخبـاری و اصـولی      وجوه بسیارند و این فرق
).٤٤٩است (ھمان، 

ھابیان کننده فرقاصولی اولین اثر 
انـد  ان دیگری به بررسی وجوه فرق بین اخباری و اصولی پرداختهپس از حر عاملی اخباری

که برخی از وجوه در ارجاعات مطالب گذشته ذکر شد. اما اولین فقیھی که منتسب به اصـولیان  
است ودر ضمن ارائه مباحث اصولی به وجوه فرق بین اخباریان و اصـولیان پرداختـه، کاشـف    

کند عبارتند از:میھایی که وی ذکر. خالصه فرق٩الغطا است

اند مطالب کاشف الغطا به صورت جداگانه ذکر شده است. وی ر کردهھایی که اصولیان در این مورد ذکبرای آشنایی با فرق.٩
ھـا توسـط وی بـه صـورت     پـردازد . بیـان فـرق   در کتاب حق المبین به طور مفصل به ارائه دلیل بر اثبات ادعای اصولیان مـی 

.گرددگذاری شده و منسجم نیست که به جھت سھولت کار در این نوشته خالصه و منسجم ارائه میشماره
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کند؛  فعـل حسـن   حجیت عقل: مجتھدان معتقدند عقل، حسن و قبح اعمال را درک می.۱

داند، بنـابراین عقـل در اصـول و فـروع حجـت      را مستحق مدح، و فعل قبیح را مستحق ذم می
). ولی اخباریان با وجود پذیرش ادراک عقل از حسن و قـبح، حجیـت   ۵است (کاشف الغطاء، 

) و تنھـا الفـاظ   ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۴عقل در مورد حکم شرعی را منکرند (دزفولی، حکم مستقل
).۷دانند (کاشف الغطاء، کتاب و سنت را حجت می

: مجتھدان در اموری که حرمتشان مشکوک است بـه اسـتناد اصـل    ١٠حجیت اصل اباحه.۲
موضـوع مشـکوک   اند ولی اخباریان به استناد اصل حرمت، اعتقاد به حرمتاباحه قائل به اباحه

).۶؛ دزفولی، ۴/۳۹۶؛ سماھیجی، ۳۷۵؛ ماحوزی، ۱۰و۹دارند (کاشف الغطاء، 
حجیت اصل برائت: اصولیان در مواردی که حکم مشکوک است به استناد اصل برائت، .۳

آبادی نسـبت داده شـده   کنند. ولی انکار این مطلب به محمد امین استرحکم به عدم تکلیف می
علی اخباری). برخی در این مورد نظر اخباریان را فقط عدم حجیـت  ؛۱۰است (کاشف الغطاء، 

؛ ۳۷۴؛ مـاحوزی،  ۵۴انـد (جزائـری،   اصل برائت در مورد شبھه حکمیه تحریمیه معرفـی کـرده  
). ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۵؛ دزفولی، ۴/۳۹۴سماھیجی، 

دانند، ولی اخباریان منکـر حجیـت   حجیت اصل عدم: مجتھدان اصل عدم را حجت می.۴
).۱۰تند (کاشف الغطاء، آن ھس
حجیت اصل استصحاب: ھمه مجتھـدان غیـر از افـراد محـدودی اصـل استصـحاب را       .۵

).۱۰دانند (کاشف الغطاء، دانند برخالف اخباریان که این اصل را حجت نمیحجت می
حجیت ظاھر آیات قرآن: اخباریان ظاھر آیات قرآن بدون تفسـیر معصـومان را حجـت    .۶
الطوسیه ذکر کرده است، ولـی شـیخ   الفوائدین مورد را در فرق شانزدھم دانند. حر عاملی انمی

کند برخی اخباریان الفـاظی ماننـد اهللا، رحمـن،    جعفر کاشف الغطاء از این فراتر رفته و بیان می
دانند نـه  دانند وتنھا روایات ائمه را مفسر قرآن میابلیس و... را نیز از مجمالت و متشابھات می

). در مقابل، اصولیان معتقدند ظواھر کتاب بدون تفسیر ائمه ۱۲ا (کاشف الغطاء، روایات نبوی ر
).۱۹نیز حجت است (کاشف الغطاء، 

حجیت اخبار نبوی: اخباریان معتقدند احادیث پیامبر مانند قرآن دارای مجمل و متشـابه  .۷
ادیـث  و ناسخ و منسوخ است و بدون تفسیر ائمه حجت نیستند، ولـی اصـولیان فرقـی بـین اح    

کنـد و مـدعی اسـت    . کاشف الغطا حجیت اصل اباحه، اصل برائت، اصل عدم و استصحاب را در ضمن دلیل عقل ذکر می١٠
). با توجه به ھدف تحقیق حاضر به ذکر ۹ترین اقسام دلیل عقل ھستند (کاشف الغطاء، این چھار اصل در نگاه اخباریان ازمھم

ن در این مورد پرداخته شده.جداگانه ھرکدام و اختالف اخباریان و اصولیا
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).۲۱کاشف الغطاء، پیامبر و ائمه قائل نیستند (

گر احکام: اخباریان تمام اخبـاری کـه پشـتوانه احکـام     علمی الصدور بودن روایات بیان.۸
دانند، ولی اصولیان این اخبار را به دو قسم ظنی الصـدور و علمـی   ھستند را علمی الصدور می

).۲۲کنند (کاشف الغطاء، الصدور تقسیم می
داننـد و  دانند ولـی اخباریـان حجـت نمـی    اجماع: اصولیان اجماع را حجت میحجیت.۹

-۴۳دانند (کاشـف الغطـاء،   حتی برخی اخباریان وقوع آن و برخی علم به آن را غیر ممکن می
انـد:  ). برخی در مورد تفاوت نظر اخباریان و اصولیان در حجیـت اجمـاع گفتـه   ۶؛ دزفولی، ۵۱

داننـد  دانند، اما اخباریان اجماع بـا سـند را حجـت مـی    حجت میاصولیان اجماع بدون سند را 
(علی اخباری).

حجیت قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و تنقیح مناط: اصولیان این موارد را حجت .۱۰
). در مـورد قیـاس   ۵۲دانند (کاشف الغطاء، دانند ولی اخباریان و برخی اصولیان حجت نمیمی

الطوسـیه کـه   الفوائـد ی بین مطالـب ایـن کتـاب و مطالـب     منصوص العله و قیاس اولویت فرق
اند گذشت وجود ندارد، اما در مورد تنقیح مناط، افراد دیگری نیز این نسبت را به اخباریان داده

).۱/۶۲۲؛ حسینی، ۲/۱۱؛ تشیع، ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۲۸(دزفولی، 
م شرعی جـایز  مبحث اجتھاد و تقلید: اصولیان رجوع عوام به مجتھد را برای اخذ احکا.۱۱

).۵۴دانند (کاشف الغطاء، دانند ولی اخباریان مرجع عالم و عامی را معصومان(ع) میمی
نقص قرآن: اخباریان قائل به نقص قرآن ھستند ولی اصولیان قرآن را کامل و مصـون از  .۱۲

).۵۶دانند (کاشف الغطاء، تحریف می
دانند ولی اخباریـان علـم   د میاعتبار علم اصول: اصولیان علم اصول را از مقدمات اجتھا.۱۳

انـد و آنـان را   اصول را انکار کرده و بر اصولیان به دلیل تمسک به علم اصول طعـن وارد کـرده  
).۸۵اند(کاشف الغطاء، گذار خواندهبدعت
حجیت روایات: اخباریان تمام روایات حتی روایـات کتـب محجـوره را قابـل اعتمـاد      .۱۴

که اصولیان با بررسـی رجـالی احادیـث، احادیـث را بـه      ی)، درحال۷۶دانند (کاشف الغطاء، می
کنند. در برخی از کتبی که به این فرق اشاره شده، آمده اسـت: اخباریـان،   چھار قسم، تقسیم می

). برخـی قـول بـه    ۴۲داننـد (جزائـری،   ھمه روایات کتب اربعه را متواتر و نص در احکام مـی 
؛ ۲/۱۰؛ تشـیع،  ۷/۱۶۲انـد (قیصـری،   نسبت دادهصحت تمام روایات کتب اربعه را به اخباریان 

اش )و برخی از حکم صحت، روایاتی را که تصریح بر ضعف یا تواتر یا استفاضـه ۶۲۵حسینی، 
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). برخی ایـن فـرق را بـه تعبیـر     ۳۹۷؛ سماھیجی، ۳۷۵اند (ماحوزی، شده است را استثناء کرده

دانند، یا تحصیل اصول اربعمـأة  جب میاند: اخباریان یکی از این دو کار را وادیگری بیان کرده
یـک از ایـن دو را واجـب    و یا حسن ظن و حتی یقین به محمدون ثالث، ولـی اصـولیان ھـیچ   

).۷۵دانند (دزفولی، نمی
ھای اخباریان و اصولیان از اولین کتبی که علمای ھر یک از دو گروه در پس از ذکر تفاوت

ھای ادعـایی در دیگـر کتـب پرداختـه     سایر تفاوت، به ذکر١١اندآن به طرح این مبحث پرداخته
خواھد شد.

ھای ذکر شده در سایر آثارفرق
طور ھای ذکر شده در این کتب، ھمسان و یا شبیه به ھم ھستند، لذا ھمانبسیاری از تفاوت

ھـا بـه   که بیان شد به جھت جلوگیری از اطناب و تکرار مطالـب، در ادامـه ایـن نوشـته، فـرق     
گردد.و از چند منبع ذکر میصورت پیوسته

داننـد ولـی   برخی از اخباریان مانند استرآبادی تأخیر بیان از وقت حاجت را جـایز مـی  .۱
؛ ۳۹۶؛ سـماھیجی،  ۳۷۴؛ مـاحوزی،  ۴مجتھدان بر ممنوع بودن آن اتفاق نظر دارنـد. (دزفـولی،   

)۱/۶۲۵، حسینی، ۲/۱۰تشیع، 
کنند و ایـن را  لی اصولیان عمل نمیکنند واخباریان به تصحیح خبر توسط غیر عمل می.۲

)۶دانند.(دزفولی، نوعی تقلید می
کننـد، ولـی   اصولیان احادیث را به چھار نوع صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم مـی .۳

؛ ۳۷۵؛ مـاحوزی،  ۶کننـد (دزفـولی،   اخباریان احادیث را به دو نوع صحیح و ضعیف تقسیم می
).۱/۶۲۳، حسینی، ۲/۹؛ تشیع، ۱۶۲/ ۷؛ قیصری، ۴/۳۸۵سماھیجی، 

؛ ۶کنـد (دزفـولی،   کند ولـی اخبـاری جـز بـه علـم عمـل نمـی       مجتھد به ظن عمل می.۴
) برخی علت عمل به ظن مجتھدان را منسد بودن بـاب علـم   ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۳۸۵سماھیجی، 

در کتاب حق المبین به بیان نظریات فقھی و اصولی اخباریان و اصولیان پرداخته شده است ولی با بررسی انجام شده آنچه ١١.
توان بـه عنـوان مـالک تشـخیص اخبـاری از اصـولی بـه آن        به عنوان فرق اخباری و اصولی در زمینه اصول مطرح شده و می

أحکـام  منتسب به اخباریان، تحـت عنـوان   علماارد است. در این کتاب چندین صفحه به ذکر برخی از آراء نگریست ھمین مو
پرداخته شده است، از جمله: تحریم جمع بـین دو زوجـه فـاطمی، وجـوب ذکـر ھنگـام طلـوع و        غریبة و أقوال منکرة عجیبة

کـه ایـن مـوارد    جمعه و ... . باتوجـه بـه ایـن   غروب، طھارت خمر، مستحق خمس بودن اوالد دختران ھاشمی، وجوب غسل 
کـه  توان با یک اختالف نظر فقھی به مالک تشخیص اخباری از اصولی رسید، عالوه بـر ایـن  مربوط به آراء فقھی است و نمی

ھای فقھی در این نوشته خودداری شده است.اختالفات فقھی خود ناشی از اختالفات اصولی است، لذا از ذکر اختالف نظر
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اند (علی اخباری).نزد ایشان معرفی کرده

کند، ولی اخباریان به میاصولیان معتقدند مخالفت معلوم النسب در اجماع خللی وارد ن.۵
).۴/۳۹۶؛ سماھیجی، ۷نھند (دزفولی، این قاعده اعتبار نمی

مجتھدان طلب علم در زمان حضور معصومان را از طریق اخذ از معصوم و در در زمان .۶
گذارنـد، بلکـه حـالل    دانند، ولی اخباریان فرقی بین این دو زمان نمیغیبت از طریق اجتھاد می

).۳۸۶؛ سماھیجی، ۸دانند (دزفولی، امت حالل و حرامش را حرام میمحمد را تا روز قی
کنند ولی اخباریان ھمه مـردم را  اصولیان مردم را به دو صنف مجتھد و مقلد تقسیم می.۷

؛ حسینی، ۲/۹؛ تشیع، ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۴/۳۸۶؛ سماھیجی، ۹دانند. (دزفولی، مقلد معصومان می
۱/۶۲۳  .(

) برخی بـه ایـن   ۹دھند (دزفولی، ه تولی امور حسبه را نمیمجتھدان به غیر مجتھد اجاز.۸
انـد  ) و برخی دیگر تولی قضاوت را نیز افـزوده ۱/۶۲۳؛ حسینی، ۲/۹نسبت صدور فتوا (تشیع، 

)، ولی اخباریان به ھرکسی که راوی حدیث و مطلع از احکام باشـد چنـین   ۴/۳۸۶(سماھیجی، 
دھند.ای میاجازه
کننـد، ولـی اخباریـان غیـر از     نوع مطلق و متجزی تقسیم مـی اصولیان، مجتھد را به دو .۹

).۱/۶۲۳؛ حسینی، ۲/۹؛ تشیع، ۴/۳۸۶؛ سماھیجی، ۱۰دزفولی، دانند (معصوم ھمه را متجزی می
به نظر مجتھدان شرط رسیدن به مقام فتوا دانستن علوم کالم، اصول، نحو، صرف، لغت .۱۰

انـد، ولـی   دمات را تا پـانزده علـم برشـمرده   عرب، منطق و منابع اربعه فقه است وبرخی این مق
اخباریان فقـط شـناخت کـالم عـرب کـه شـامل قسـمتی از صـرف و نحـو اسـت و شـناختن            

دانند. که فھم کالمشان متوقف بر آن است را شرط مقام فتوا میاصطالحات معصومان در جایی
).۱/۶۲۳؛ حسینی، ۲/۱۰؛ تشیع، ۴/۳۸۷؛ سماھیجی، ۱۰(دزفولی، 

دانند و کسی که فاقد این توانـایی  فتوا قدرت بر تفریع از اصل را شرط میمجتھدان در.۱۱
دانند اگر چه به معنای حدیث قطع پیدا کند. ولی اخباریان فھم معنای باشد را واجب التقلید می

).۱۱دانند از ھر شخصی که باشد (دزفولی، حدیث را شرط می
) و حتـی بـا اسـتناد    ۱/۶۲۴سینی، ؛ ح۲/۱۰مجتھدان با استناد به حدیث ضعیف (تشیع، .۱۲

کنند، ولـی  به فتوای مجتھد دیگری که دلیلی بر فتوایش نیست حکم به استحباب یا کراھت می
).۱۲اخباریان فرقی بین احکام خمسه قائل نیستند (دزفولی، 

دانند، کتاب، سنت، اجماع و عقـل، ولـی اخباریـان    مجتھدان منابع فقه را چھار منبع می.۱۳
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؛ ۴/۳۸۴؛ سماھیجی، ۱۳دانند و برخی فقط سنت را (دزفولی، نت را منبع فقه میفقط کتاب و س

).۱/۶۲۲؛ حسینی، ۲/۹؛ تشیع، ۷/۱۶۲علی اخباری؛ قیصری، 
مجتھدان قائل به جواز اجتھاد ھنگام تعذر قول معصوم ھستند ولی اخباریان رجـوع بـه   .۱۴

). ۴/۳۸۹؛ سماھیجی، ۱۳دانند. (دزفولی، معصوم را در ھر حالی واجب می
مجتھدان معتقدند اگر فتوای مجتھد مطابق با واقع باشد دو اجر دارد ولی اگر مطابق بـا  .۱۵

واقع نباشد یک اجر دارد، ولی اخباریان معتقدند مجتھد در ھر حالت گناھکـار اسـت، اگـر بـه     
واقع برسد، بدون علم مطلبی را به خداوند نسبت داده است و اگر به واقـع نرسـد بـه خداونـد     

؛ حسـینی،  ۲/۱۰؛ علـی اخبـاری؛ تشـیع،    ۴/۳۹۰؛ منیه، ۶؛ کرکی، ۱۴غ بسته است (دزفولی، درو
۱/۶۲۴.(

دانند، ولی اخباریان در اصـول  مجتھدان اخذ احکام فقھی از قواعد اصولی را صحیح می.۱۶
). برخی از اخباریان معتقدنـد قواعـد   ۱۵دانند (دزفولی، و فروع رجوع به احادیث را واجب می

)۴/۳۹۱اھل سنت است. (سماھیجی، علماگذاری شده توسط اصولی پایه
؛ ۱۶مجتھدان معتقدنـد اخـذ عقایـد از قـرآن و خبـر واحـد جـایز نیسـت، (دزفـولی،          .۱۷

) ولی اخذ احکام از کتاب و سنت جـایز اسـت ولـی اخباریـان عکـس ایـن       ۴/۳۹۲سماھیجی، 
).۱/۶۲۴؛ حسینی، ۲/۱۰عقیده را دارند (تشیع، 

کننـد  دانند و ھمدیگر را تفسیق نمیدر مسائل شرعی را جایز میمجتھدان اختالف نظر .۱۸
زیرا مناط اجتھاد نزدشان ظن است و احتمال صحت قول دیگری و خطای خود مجتھد وجـود  

که بر خالف حق سخنی بگوینـد را  دانند و کسانیدارد، ولی اخباریان اختالف نظر را جایز نمی
).۴/۳۹۲؛ سماھیجی، ۱۶کنند (فاروق، تفسیق می

مجتھدان معتقدند علمای شیعه در زمان غیبت ھمه جزء مجتھدانند، از کلینی تـا شـھید   .۱۹
دانند.ثانی ولی اخباریان کلینی و صدوق و ... را از اخباریان می

دانند که امامی، عدل و ضابط باشد اما اخباریان بـه کسـی ثقـه    مجتھدان ثقه را کسی می.۲۰
د، و مامون از کذب باشد و امامی بودن وعدالتش شـرط  گویند که در نقل حدیث مورد اعتمامی

).۱/۶۲۴؛ حسینی، ۲/۱۰؛ تشیع، ۴/۳۹۴؛ سماھیجی، ۱۸نیست(دزفولی، 
داننـد، ولـی اخباریـان فقـط     مجتھدان اطاعت از فقیه را مانند اطاعت از امام واجب مـی .۲۱

از امام باشد جـایز  که آخذ دانند و اطاعت از فقیه را تنھا در صورتیاطاعت از امام را واجب می
).۴/۳۹۴؛ سماھیجی، ۱۸دانند (دزفولی، می



98شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی110
داننـد، ولـی   مجتھدان در حالت تعارض دو خبر، ترجیح به برائت اصـلیه را جـایز مـی   .۲۲

).۷/۱۶۲؛ قیصری، ۴/۳۹۶؛ سماھیجی، ۳۷۵؛ ماحوزی، ۲۱دانند (دزفولی، اخباریان جایز نمی
رعی فرعی کـه از طریـق اسـتدالل بـه     اند: علم به احکام شمجتھدان در معنای فقه گفته.۲۳

آیند. با این تعریف ضروریات دین مانند نماز و روزه و حج و ... کـه نیـاز بـه اثبـات     دست می
داننـد  شوند، ولـی اخباریـان ھمـه احکـام را نیازمنـد اثبـات مـی       ندارند از حیطه فقه خارج می

).۴۱؛ جزائری، ۲۱(دزفولی، 
کننـد ولـی   را رد و یـا بـدون دلیـل تاویـل مـی     مجتھدان خبر واحد مخالف قاعده کلی .۲۴

کنند.اخباریان به آن عمل می
کنند و اگر حدیث دیگری قرینه ھا برسد عمل میاخباریان به ظاھر ھر حدیثی که به آن.۲۵

کننـد (دزفـولی،   کنند، ولی اصـولیان چنـین نمـی   باشد برای آن حدیث، با آن معامله تعارض می
۲۵.(

کنند خواه در حکم وجوبی باشد یا غیر کم مقید حمل میمجتھدان حکم مطلق را بر ح.۲۶
) ولـی  ۲۷کننـد (ھمـان،   ) اما در مندوبات بر طبق مطلق و مقید عمـل مـی  ۲۶وجوبی (دزفولی، 

کننـد  برخی از اخباریان فرقی بین واجب و مستحب قائل نیستند و مطلق را بر مقید حمل نمـی 
).۲۸(ھمان، 
ند، مانند قاعده انفساخ در تلف مبیع قبـل از قـبض،   مجتھدان قواعد مسلمی در فقه دار.۲۷

که برخی از این قواعد ھیچ نصی در موردشان نیست و مجتھدان حکم این مـوارد را بـه سـایر    
اند (ھمان).دھند، ولی اخباریان این شیوه را استقراء ناقص و مردود دانستهموارد سرایت می

کننـد، ولـی اصـولیان در ایـن     قدم مـی اخباریان در ھنگام تعارض عقل و نقل، نقل را م.۲۸
).۲۹کنند (دزفولی، حالت عقل را مقدم می

دانند، ولـی اصـولیان شـھرت را دارای چنـین     اخباریان شھرت را جابر ضعف سند نمی.۲۹
).۳۰دانند (ھمان، اعتباری می

تعبد به الفاظ حدیث نزد اخباریان واجب است، ولی اصولیان چنین تعبـدی را واجـب   .۳۰
ھمان).دانند (نمی

کننـد، ولـی اصـولیان طـرح و تسـاقط را بـه       اخباریان طرح و تساقط اخبار را نفی مـی .۳۱
کنند (ھمان).صورت موجبه جزئیه قبول می

دانند ولی اخباریان به اطالق لفظ در ھر شرایطی مجتھدان انصراف از ظاھر را معتبر می.۳۲
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دانند (ھمان).کنند و انصراف را معتبر نمیعمل می
مواردی که حکمی مخالف با اصول است به قدر متیقن از آن حکـم عمـل   مجتھدان در.۳۳

).۳۱دانند (ھمان، کنند، ولی اخباریان اخذ به قدر متیقن را دلیل یا اماره نمیمی
کننـد و داللـت   اخباریان اصول لفظیه و شکی که باعث نیاز به این اصول است را رد می.۳۴

نھند (ھمان).ول لفظیه اعتبار میدانند ولی مجتھدان به اصالفاظ را قطعی می
مجتھدان، عامی که با اصول و قواعد کلی موافق باشد را بر خاصی که معـارض بـا ایـن    .۳۵

کنند (ھمـان،  دانند ولی اخباریان در این شرایط به خاص عمل میاصول و قواعد باشد مقدم می
۳۲.(

ھـدان عـالج   دارنـد ولـی مجت  اخباریان در حالت تعارض، مرجحات سندی را مقدم می.۳۶
).۱/۶۲۶؛ حسینی، ۲/۱۱دانند (ھمان؛ تشیع، عرفی را مقدم برمرجحات سندی می

شـوند، ولـی اصـولیان بـا     ای مدعی صـحت حـدیث مـی   اخباریان با کمترین اماره ظنیه.۳۷
).۳۳کنند (دزفولی، بررسی سندی حکم به صحت یا عدم صحت خبر می

آورنـد، ولـی مجتھـدان    حساب مـی اخباریان تفکر در داللت حدیث را نوعی تاویل به .۳۸
)۱/۶۲۶؛ حسینی، ۲/۱۰دانند. (ھمان، تشیع، تفکر در داللت حدیث را جایز می

گیرنـد و آن را بـه عنـوان    مجتھدان در بسیاری ازاحکام از موارد جزئی حکم کلـی مـی  .۳۹
کننـد مگـر در   دانند، ولی اخباریـان قاعـده کلـی برداشـت نمـی     قاعده ماخوذه از نص معتبر می

).۳۴که نص عامی در کار باشد (دزفولی، جایی
اخباریان معتقدند منظور از تفریع که در کالم معصومان به ان امر شـده اسـت تفریـع از    .۴۰

اصول و قواعد کلیه ایست که از معصومان(ع) رسیده است ولی اصولیان معتقدند مراد از تفریع 
).۸۲؛ جزائری، ۳۵استنباط است (ھمان، 

کنـد زیـرا اخباریـان    کنند که شـخص مشـافه جـاری مـی    ری میاخباریان اصولی را جا.۴۱
دانند ولی اصولیان معتقدنـد شـخص غائـب قابـل خطـاب نیسـت       خطاب را خاص مشافه نمی

).۴۲(دزفولی، 
داننـد  که تعبد به ظن را صـحیح نمـی  . کسانی۱شوند: اصولیان به شش دسته تقسیم می.۴۲

که که قائل به ظن خاص اطمینـانی  . کسانی۳) ۴۲کنند (ھمان، .کسانی که وقوع ظن را نفی می۲
. ۶اند که قائل به اطمینان. کسانی۵) ۴۹اند(ھمان، که قائل به ظن مطلق. کسانی۴یا قطعی ھستند 

کـه ماننـد   . کسانی۱شوند: اند. ولی اخباریان به سه دسته تقسیم میکه قائل به ظن طریقیکسانی
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کننـد  کـه وقـوع ظـن را نفـی مـی     . کسانی۲دانند اصولیان تعبد به ظن را صحیح نمیگروه اول

که استنباطات لفظی ظنـی را جـایز   . کسانی۳اند باب علم واقعی یا واصلی مفتوح است ومدعی
).۵۶دانند (ھمان، می

ھای دیگـری را  کنند و مثالھایی که در روایت آمده تجاوز میبرخی از مجتھدان از مثال.۴۳
کنند (ھمان).ھای نص بسنده میافزایند ولی اخباریان به مثالبر حکم می

بسیاری از مجتھدان فرقی بین حالتی که بدانند نجاست یـا حرمـت محصـور در دو یـا     .۴۴
چند چیز است و حالتی که علم به حرمت یا نجاست نداشته باشند قائل نیستند و حکم حالـت  

).۵۹(ھمان، کننددوم را در مورد حالت اول جاری می
انـد ولـی اخباریـان اصـل     جمعی از مجتھدان استصحاب را بر اصل صحت مقدم داشته.۴۵

).۶۰دارند (ھمان، صحت را بر استصحاب مقدم می
کننـد و  برخی مجتھدان گاھی از طریق استقراء ناقص احکام جزئی، حکم کلی بیان مـی .۴۶

صـریحی بـا ایـن احکـام     کنند به ظاھر عام، بدون فحص از مخصص و اگر روایتیا حکم می
گونـه حکـم کـردن را صـحیح     گذارنـد، ولـی اخباریـان ایـن    تعارض کند آن روایت را کنار می

).۶۱دانند (ھمان، نمی
دانند ولی اصـولیان احتیـاط را   اخباریان احتیاط در اجزاء و شرایط عبادات را واجب می.۴۷

).  ۶۳دانند (ھمان، در این مورد واجب نمی
یـک از دو فرقـه   دانند، ولی اگر کسی که تابع ھیچتیاط را راجح میاخباری و اصولی اح.۴۸

کند و اگر به احتیاط عمل نکنـد اصـولی   نیست به احتیاط عمل کند، اخباری عملش را تایید می
).۶۴کند (ھمان، عملش را تایید می

کنند، ولی برخـی  اخباریان در صورت تکافوء دو نص به طور مطلق حکم به احتیاط می.۴۹
دارند و برخی خبر مخالف اصل را و برخی نیز حکم ولیان خبر موافق با اصل را مقدم میاز اص

).۶۸ھمان، کنند(به تخییر می
داننـد (ھمـان،   کنند ولی اصولیان ثابت میاخباریان احتیاط در تکلیف موھوم را نفی می.۵۰

۶۹.(
).۷۱، کنند (ھمانجماعتی از مجتھدان در شبھه غیر محصوره حکم به احتیاط می.۵۱
اند ولی اصـولیان برخـی اعمـی و    اخباریان در عبادات و معامالت صحیحی و احتیاطی.۵۲

).۷۶اند (ھمان، برائتی ھستند برخی دیگر صحیحی و برائتی و برخی نیز صحیحی و اشتغالی
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بار در معنایی به کار رفته باشد اخباریـان در سـایر مـوارد نیـز آن     اگر یک لفظ فقط یک.۵۳

گیرنـد  را در نذر به معنای یک دھم در نظر می» جزء«برند، مثال عنا به کار میلفظ را در ھمان م
)۷۵زیرا در وصیت در این معنا به کار رفته است.(ھمان، 

کننـد، ولـی اصـولیان در تمـام     اخباریان اصول لفظیه را در مورد الفاظ کتاب جاری نمی.۵۴
).۸۶دانند (ھمان، الفاظ جاری می

گذارنـد ولـی   دانند و آن را کنار میمعلوم نباشد را شاذ میمجتھدان خبری که حکمتش .۵۵
).۱/۶۲۵؛ حسینی، ۲/۱۰؛ تشیع، ۸۷دانند (ھمان، اخباریان این مطلب را صحیح نمی

).۴۴دانند (جزائری، دانند ولی اخباریان حجت نمیاصولیان لحن الخطاب را حجت می.۵۶
).۵۲اریان شھادتین. (ھمان، دانند ولی اخباصولیان اولین واجب را معرفت خداوند می.۵۷
دانند، ولی اخباریان معتقدنـد ھمـه احکـام    مجتھدان اکثر احکام فقه را از باب ظنون می.۵۸

).۶۴اند (ھمان، فقھی قطعی
دانند کـه امـامی عـدل ثقـه از ماننـد خـودش تـا        مجتھدان حدیث صحیح را روایتی می.۵۹

یکـی از روات آن امـامی   داننـد کـه روات یـا   معصوم نقل کند و حدیث حسن را حـدیثی مـی  
ممدوح باشد و نص بر ثقه بودنش نباشد و در نگاھشان موثق حدیثی است که روات یـا یکـی   
از راویانش موثق غیر امامی باشد و حدیث ضعیف سایر احادیث است، ولی اخباریـان صـحیح   

ھی دانند که به طور صحیح از معصوم نقل شده باشد که دارای مراتبی اسـت، گـا  را حدیثی می
متواتر است و گاھی خبر واحد محفوف به قرائنی مانند مطابقت با قرآن، اجماع، احادیث دیگـر  

گردد و گاھی در کتب صحیح و معتبر و یا سایر قرائن دیگر است که موجب علم به صدور می
).۴/۳۸۵اند (سماھیجی، نزد امامیه آمده و سایر احادیث در نگاه اخباریان ضعیف

دانند: امری که دلیلش واضح است ولو به صورت ظنی که دو دسته میمجتھدان امور را.۶۰
باید به آن عمل شود و امری دلیلش مخفی است که باید به اصل عمل نمود و احتیـاط واجـب   

دانند: امری که بین الرشد اسـت و بایـد تبعیـت شـود،     نیست، اما اخباریان امور را سه دسته می
اند کـه در موردشـان   شود، و مواردی که بین این دو حالتامری که بین الغی است و باید ترک

).۴/۳۹باید احتیاط کرد (ھمان، 
دانند ھرچند که موافق با احادیث نباشد مجتھدان اخذ عقاید از ادله متکلمان را جایز می.۶۱

).۴/۳۹۱دانند (ھمان، ولی اخباریان این را جایز نمی
جوع یک مجتھد به مجتھد دیگر، کـه  اگر فقیھی به حدیث دست پیدا نکند، مجتھدان ر.۶۲
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داننـد کـه بـه    کنند و واجب میتر است، را منع میاز نظر علمی با وی ھمسان یا از وی ضعیف

دانندکـه در  علم و قواعد خودش رجوع کند، ولی در این شرایط اخباریان بر فقیـه واجـب مـی   
حـدیث کنـد و   مورد حکم شرعی فحص کند و از دیگران حتی شاگرد خود و فرد عامی طلب

).۴/۳۹۳دانند (ھمان، عمل به رأی را در این مورد جایز نمی
انـد، واجـب   عامـه آن را اسـتنباط کـرده   علمـا مجتھدان رجوع به قواعد اصول فقه،کـه  .۶۳

).۴/۳۹۷دانند (ھمان، دانند، ولی اخباریان این را جایز نمیمی
باریان معتقدنـد حکـم   مجتھدان معتقدند احکام دو قسم است: ظاھری و باطنی، ولی اخ.۶۴

واحد از جانب خداوند واحد آمده است (علی اخباری).
دانند، ولی اخباریان اکثر مجتھدان شھادت یک شاھد عادل را برای تزکیه راوی کافی می.۶۵

شمرند بلکه تا قطع به صدور خبـری از معصـوم نکننـد آن را    نه تنھا دو شاھد عادل را الزم می
).۱/۶۲۵حسینی، ؛۲/۱۰دانند (تشیع، حجت نمی

دانند، امـا  مجتھدان در اموری که نص آن خفی باشد رجوع به غیر معصوم را جایز نمی.۶۶
؛ ۲/۱۰داننـد (تشـیع،   اخباریان طلب سند و حدیث را از ھر مسـلمان و حتـی سـنی جـایز مـی     

).۱/۶۲۴حسینی، 
مجتھدان اطاعت عوام از مجتھد در فروع دین را مثـل اطاعـت از امـام حـی حاضـر      .۶۷

).۱/۶۲۵؛ حسینی، ۲/۱۰دانند (تشیع، دانند، اما اخباریان آن را واجب نمیب میواج
اکثر مجتھدان عمل به اجماع منقول را گرچه از متاخرین فقھا بلکه غیر فقھا، اگر موثق .۶۸

).۱/۶۲۵؛ حسینی، ۲/۱۰دانند، برخالف اخباریان (تشیع، باشند، نقل شده باشد را جایز می
مانند قبح تکلیف بما الیطاق و قبح عقاب عقاب بـال بیـان را کـافی    اخباریان ادله عقلی .۶۹

که با اخباری از ائمه تایید شده باشد، ولی مجتھدان این ادله دانند مگر آنبرای صدور حکم نمی
).۱/۶۲۵؛ حسینی، ۲/۱۰دانند (تشیع، را برای صدور حکم کافی می

ادعایی بین اخباریان و اصولیان اسـت  ھایھایی که تاکنون ذکر گردید تقریبا تمام فرقفرق
ھـا متـداخل   که با حذف موارد تکراری باز ھم بیش از صد فرق است، البته بسیاری از این فرق

الطوسـیه و  الفوائـد اند، ماننـد چھـاردھمین فـرق از کتـاب     ھستند و یا بیان کننده یک مضمون
مورد اشاره به ایـن دارنـد کـه    ھایی که به صورت پیوسته ذکر شد، که ھردو دومین فرق از فرق

داننـد ولـی اصـولیان    اخباریان قول محمدون ثالث بر صحت روایات کتب خـود را معتبـر مـی   
چنین فـرق سـوم،   پردازند و ھمخودشان به بررسی صحت یا عدم صحت روایات این کتب می
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یـف  ھایی که به صورت پیوسـته ذکـر شـد، اشـاره بـه تفـاوت تعر      بیستم و پنجاه و نھم از فرق

کنـد: سـماھیجی   در ھمین زمینه بحرانی بیان میاخباریان و اصولیان از انواع حدیث دارند و.... 
) اما این مطالـب  ٣/٢٨٧(بحرانی، درر، ١٢فرق بین اخباری و اصولی ذکر کرده است٤٣در منیة 

ھـایی کـه بـین    ھا مجموع فرق). وی با منسجم کردن فرق٣/٣٩٠تطویل بال طائل است (ھمان، 
کند.ھا را رد میفرق است که اکثر آن٨شمرد ری و اصولی برمیاخبا

بررسی حقانیت یکـی از دو گـروه در   بر آشنایان به مطالب فقھی و اصولی پنھان نیست که 
ای مستقل دارد و حتی بررسی واقعی بودن یا واقعی نیاز به نوشتهگفته،ھای پیشھریک از فرق

ھـا  بندی فرقیز از حد این مقاله بیرون است، لذا با دستهھایی که ذکر شده نتک فرقنبودن تک
ھایی کـه چنـین   ھا به عنوان مالک استفاده کرد و فرقتوان از آنھایی که میسعی در تمییز فرق

قابلیتی ندارند، خواھد شد.

ھادسته بندی فرق
نسـبت  ای به برخی، جماعتی یا بسیاری از فقھای یک گـروه  ھایی که در آن، نظریهفرق.۱

که فـرق قطعـی بـین تمـام     ھا به جھت اینداده شده است، نه به تمام فقھای آن گروه. این فرق
ھا مالک قطعی برای تمییز اخباریان و اصـولیان  توان از آناخباریان و تمام اصولیان نیست، نمی

، ۲۶، ۱از حق المبـین و فـرق   ۱۰و۳الطوسیه، فرق الفوائداز ۱۲دست آورد. مانند فرق نیز به
ھایی که به صورت پیوسته ذکر شد. در مـواردی  از فرق۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۳۹

ای را به ھمه افراد یک گروه نسبت داده است، اما موارد استثناء در آن گذار، نظریهکه فرقبا این
، ۲۱، ۱۹،۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۴، ۲، ۱شود، مانند فـرق گروه زیاد یافت می

، ۲ھای کتاب حق المبین و فـرق  از فرق۱۴و۱۳، ۴، ۳، ۲فوائد الطوسیه، فرقالاز کتاب ۲۳و ۲۲
۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۱۲ ،۱۳ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۸ ،۲۲ ،۲۵ ،۲۷ ،۲۸ ،۲۹ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۲،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۷ ،

ذکر شـده  ھایی که به طور پیوستهاز فرق۶۸و ۶۶، ۶۳، ۶۰، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۴۱،۴۹، ۳۸، ۳۷
گیرند، شاھد این ادعـا مطلبـی   ھایی که ذکر شد جزء این دسته قرار می. بسیاری از فرق١٣است

فوائـد الطوسـیه   الھای اخباریان و اصولیان در کتاب است که شیخ حر عاملی پس از ذکر تفاوت

چھل فرق بین اخباری ۳۹۷-۴/۳۸۴چنین کتاب میراث اسالمی ایران. نسخه خطی منیة الممارسین در کتابخانه مجلس و ھم١٢
اند و ممکن است محقق بحرانی در اینجا دچار سھو قلم شده باشد.و اصولی ذکر کرده

ھای نقضی وجود دارد ا در ھر مورد مثالای به تمام فقھای یک گروه نسبت داده شده است امھا، نظریه. ھرچند در این فرق١٣
گنجد. ھا در این نوشتار نمیکه بیان تک تک آن
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ت ھا مبتنی بر نظر اکثریت در ھر یک از دو گـروه اخبـاری و اصـولی اسـ    کند: این فرقبیان می

). حتی در برخی موارد، تنھا به استناد نظریه یک فرد از منسوبان به یک گـروه، آن  ۴۴۹(عاملی، 
نظریه را منسوب به آن گروه و به عنوان وجه فرق بین دو گروه ذکر شده است، مانند اعتقاد بـه  

) ۲۴۵جواز تاخیر بیان از وقت حاجت که تنھا قائل یافت شده آن استرآبادی است (اسـترآبادی،  
یـک  و یا نظریه تحریف قرآن، که با وجود نسبت دادن آن به تمام اخباریان، برخی معتقدند ھیچ

) البته حق چیزی بین این ۱/۹۵اند (معرفت، ای ابراز نداشتهاز منتسبان به این گروه چنین نظریه
انـد  گری قول به تحریـف قـرآن ابـراز داشـته    دو نسبت است، زیرا برخی از منتسبان به اخباری

) و ۴/۶۶؛ بحرانـی، درر،  ۱۲/۵۲۵؛ محمد باقرمجلسی، مرآة، ۱۰/۲۰(محمدتقی مجلسی، روضة، 
اند، عالوه بر این با وجود نفی این نظریه از تمام اصولیان برخـی اصـولیان   برخی آن را رد کرده

). ۳۰۴انـد (بھشـتی،   مانند مال مھدی نراقی و مال احمد نراقی نیز قائل به تحریـف قـرآن شـده   
گر تفاوت ھمه اخباریان با ھمه اصولیان نبـوده و بـه   گفته بیانھای پیشنابراین بسیاری از فرقب

عنوان مالک تمییز این دو گروه قابل استفاده نیستند.
گذاران، مطالب را به چند شکل متفاوت به یـک گـروه نسـبت    ھایی که در آن فرقفرق.۲
کننده مالک تمییز باشد زیرا به طـور دقیـق مشـخص    تواند بیان ھا نیز نمیگونه فرقاند. اینداده

مانـد، ماننـد فـرق    نیست، کدام مطلب صحیح است و به تبع آن مالک تمییز ناشناخته باقی مـی 
انـد کـه   ھایی که به نحو پیوسته ذکر شد، که برخـی بـه اخباریـان نسـبت داده    چھاردھم از فرق

، برخـی دیگـر اعتقـاد بـه صـحت تمـام       دانندروایات کتب اربعه را متواتر و نص در احکام می
ای استثناء کردن برخی روایات از حکـم  اند و عدهروایات کتب اربعه را به اخباریان نسبت داده

اند؛ حال برای تشخیص اخباریان از اصولیان کدام یک از این صحت را به این گروه نسبت داده
فته نیز دارای چنین حالتی ھستند، گھای پیشتواند مالک باشد؟ برخی دیگر از فرقھا مینسبت

از کتاب حق المبین و فـرق  ۱۴و۳،۶فوائد الطوسیه، فرق الاز کتاب ۱۶و ۸، ۷، ۶، ۱مانند فرق 
ھایی که به صورت پیوسته ذکر شده است.از فرق۱۰و۸

ھا بـه دلیـل عـدم    ھایی که در حقیقت، اختالف تعبیر است نه فرق واقعی،این فرقفرق.۳
تواند مالک واقعی برای تمییز اخباری از اصولی به حساب آید، بـه  یک فقیه نمیتاثیر در فتوای

تواند فقھای امامیه را بـه دوگـروه تقسـیم کـرده باشـد،      عبارت دیگر، صرف اختالف تعبیر نمی
ھایی که به نـوعی بـه مسـاله    الطوسیه ذکر شد و سایر فرقالفوائدمانند اولین فرقی که از کتاب 

گردد، کلمه اجتھاد در فقه دو کـاربرد دارد، یکـی ھـم معنـی بـا قیـاس و       بر میاجتھاد و تقلید
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استحسان و سایر ظنون غیر معتبر است و دیگری به معنای بـه کـار بسـتن تمـام تـالش در بـه       
دست آوردن دلیل برای حکم شرعی است. اختالفی که بین اخباریان و اصولیان درمـورد حکـم   

وت این دو گروه در تعریف اجتھاد است. اخباریانی که قائـل بـه   اجتھاد وجود دارد ناشی از تفا
معنای با اعمال نظر شخصی و قیاس و استحسان و سـایر ظنـون   را ھماند آنحرمت اجتھاد شده

اند که شاھد این مطلب اسـتعماالتی اسـت کـه از کلمـه اجتھـاد در کتـب       نامعتبر در نظر گرفته
؛ ھمو، ۸؛ فیض، سفینة النجاة، ۱/۸۷قی مجلسی، لوامع، شود (محمدتبرخی از اخباریان دیده می

). در کـالم برخـی از اصـولیان نیـز کلمـه      ۹۰/۹۱؛ محمدباقرمجلسی، بحار، ۳۱الشھاب الثاقب، 
؛ عالمـه  ۲/۱۷۰اجتھاد در این معنا به کار رفته است، که قائل به بطالن آن ھستند.(ابن ادریـس،  

ر مورد معنای دوم ھم اخباریان و ھم اصولیان آن را ). اما د۴/۴۹۸؛ ابن فھد حلی، ۸/۳۹۲حلی، 
). لـذا دلیـل   ۴/۲۱۶؛ آقاضـیاء،  ۳/۴۲۵؛ خـویی،  ۴۲۲؛ عـاملی،  ۴۳دانند (اسـترآبادی،  صحیح می

اختالف اخباری و اصولی در این مورد ناشی از تفاوت تعبیر و یک نزاع لفظی اسـت و برخـی   
اند (خـویی، ھمـان؛ گرگـانی،    مال مطرح کردهنیز لفظی بودن نزاع در این زمینه را به عنوان احت

ھایی که به طور پیوسـته ذکـر شـده، کـه     چنین است در مورد سومین فرق از فرق). ھم۲۵/۱۶۱
اختالف در مساله امکان یا عدم امکان مجتھد مطلق ناشی از تفاوت تعریف دوگروه از مجتھـد  

جزی ھستند زیرا تنھا معصوم مطلق است. سماھیجی در این مورد آورده است: ھمه مجتھدان مت
کـه اصـولیان در تعریـف مجتھـد مطلـق      ) در حـالی ۳۸۶به جمیع احکام علم دارد (سماھیجی، 

که فعال عالم به احکام اند: کسی که ملکه یا توان استنباط تمام احکام را داشته باشد نه اینآورده
علـم اصـول فقـه نیـز از ھمـین      ). مخالفت اخباریان با ۶/۱۶۸؛ فیروز آبادی، ۶/۶۵باشد. (مغنیه، 

روست، و گرنه اخباریان زیادی در کتب خود مباحث اصولی ماننـد حجیـت مفـاھیم (عـاملی،     
انـد. از ھمـین   ) و ... را مطرح کـرده ۱۹/۲۷۹و ۸/۱۶۲) داللت امر و نھی (بحرانی، حدائق، ۴۴۸

، ۹، ۶ن و فـرق  از کتاب حق المبـی ۱۴الطوسیه، فرق الفوائداز کتاب ۶و ۵، ۳دسته است فرق 
طـور کـه   ھایی که به نحو پیوسته ذکر شد. ھماناز فرق۶۶، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۵۹، ۴۰، ۲۰، ۱۶، ۱۱

ھا نیز تعیین کننده مالک تمییز نیست زیـرا در حقیقـت فرقـی وجـود     بیان شد این دسته از فرق
رد.ندارد که بخواھد به عنوان مالک تمییز بین اخباری و اصولی مورد استفاده قرار گی

ھایی که به فرض واقعی بودن، آنقدر موثر و دارای اھمیت نیستند که موجب ایجاد فرق.۴
تقسیم بین فقھای امامیه گردند، و مالک تمییز این دو گروه به حساب آینـد، ماننـد: نـوزدھمین    
فرق ذکر شده از کتاب فاروق الحق؛ به فرض که گروھی از فقھای امامیه کلینـی و صـدوق و...   
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چنینـی میـان   بندی کلی ایـن تواند مالک برای یک تقسیمی بدانند یا اصولی، آیا این میرا اخبار

الطوسیه، با وجود پررنگ جلوه دادن این فرق الفوائداز کتاب ۱۶فقھای امامیه باشد؟ و یا فرق 
که مربوط به ظواھر قرآنی است، اوال برخی از منتسبان به اخباریان مانند شیخ یوسـف بحرانـی   

)، ثانیا به فرض که ھمـه اخباریـان ظـواھر    ۲/۳۵۰دانند (بحرانی، درر، قرآن را حجت میظواھر
قرآن بدون تفسیر معصومان را حجت ندانند و تمام اصولیان آن را حجـت بداننـد، بـاز ھـم در     

گونه تاثیری بر این دو نظر مترتب نیست، زیرا اصل بحث در این زمینه در مورد آیات واقع ھیچ
تـک آیـات االحکـام روایـات تفسـیری فراوانـی وجـود دارد        ت، که در مـورد تـک  االحکام اس
گونه ) و لذا در واقع فرقی بین اخباری و اصولی در این زمینه وجود ندارد و این۱/۹۶(معرفت، 

ھـای دیگـری ماننـد    تواند مالک تقسیم اخباری و اصولی به حسـاب آیـد. فـرق   ھا نیز نمیفرق
گیرند. ایی که به صورت پیوسته ذکر شد نیز در این گروه قرار میھاز فرق۴۸، و ۴۲، ۲۳فرق

بررسی نھایی
ھایی که بین اخباریان و اصولیان ذکر شد در یک یـا بـیش از یکـی از ایـن     تقریبا تمام فرق
توانـد  دسـته فـرق نمـی   ٤یک از ایـن  طور که تبیین شد ھیچگنجند و ھمانچھار دسته فرق می

اخباریان از اصولیان باشد. حال باز این سوال که، با چه مالکی برخی از مالک قطعی برای تمییز
شود. پاسـخ احتمـالی کـه در    اند مطرح میفقھای امامیه اخباری و برخی دیگر اصولی نام گرفته

ھا ھمراه با اخباریان باشـد  رسد این است که اگر فقیھی در اکثر این فرقاین مرحله به ذھن می
شود. اما این احتمال نیز با بررسی دقیق برخـی از  عکس، اصولی نامیده میاخباری، و در حالت

کند، به عنوان مثـال مجلسـی دوم، بـرخالف    ھای منتسب به اخباریه ضعیف جلوه میشخصیت
؛ ھمو، ٨٦/٧و ٧٧/٣٦١دھند قائل به حجیت مفاھیم، (مجلسی، بحار، نسبتی که به اخباریان می

) و ظـواھر قـرآن اسـت (ھمـان،     ٨٥/٤١جمـاع (ھمـو، بحـار،    ) ا٢٠-١٨و١/١٦مالذ االخیـار،  
دانـد (ھمـان،   نوع را صـحیح مـی  ٤). تقسیم اخبار به ١/١٩؛ ھمو، مالذ االخیار، ١٤٩-٨٦/١٤٧
شمارد (ھمو، مـرآة العقـول،   ). در صورت عدم امکان حصول علم عمل به ظن را جایز می١/٢١
داند و در صورت به واقـع رسـیدن   ر می) در صورت به خطا رفتن اجتھاد مفتی را معذو١/١٠٠

) و ... . بـا وجـود موافقـت وی بـا اصـولیان در      ١/٢٠٠داند (ھمـان،  او را مستحق دو ثواب می
انـد (قیصـری،   ھای مھم اختالف بین این دو گروه وی را جز اخباریان بـه حسـاب آورده  محور

از بـارزترین پیـروان   )، حتـی برخـی وی را  ١٢٠؛ مکارم، ١/٦٩٦؛ حسینی، ٣/٤٠؛ امین، ٧/١٦١
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تـوان بـه طـور قطـع     ). لذا با این مالک نیز نمی١/٣٠٢اند (شاھرودی، مکتب استرآبادی دانسته

. حکم به اخباری یا اصولی بودن یک فقیه کرد
ھای احتمالی در تمییز اخباریان از اصـولیان و بـه دسـت نیـاوردن     با توجه به بررسی مالک

شود، عدم وجود مالک قطعی بـرای تشـخیص   ن پر رنگ میای که اثبات آمالک قطعی، فرضیه
اخباری از اصولی است، و شاید ھمین فرضیه است که تحت عنوان عدم وجود فرق واقعی بین 

؛ ھمو، ٣/٢٨٨این دو گروه و لفظی بودن نزاعشان، توسط برخی بیان شده است (بحرانی، درر، 
سعید طباطبائی حکیم در این زمینـه  سید محمد). ٣١٦؛ مکارم، ١٠-٧؛ عمران، ١/١٦٧حدائق، 
کند: حدود چھل سال در زمینه فرق بین اخباری و اصولی وقـت گذاشـتیم و از جمیـع    بیان می

اش عـدم حمایـت و رد   ھا اعتقادی درونی در این مورد برای ما پیدا شـد کـه نتیجـه   این تالش
و روش وجـود نـدارد و   که ھیچ معیار دقیقـی بـین د  یک از این دو گروه است به دلیل اینھیچ

امتیازاتشان مشخص نیست و آنچه به عنوان وجه فرق بین این دو گروه ذکـر شـده صـالحیت    
که موجب انقسام و امتیاز ھر یک از دو گروه شود. (حکیم، فارق بودن ندارد تا چه رسد به این

لی انکـار یـک   ). البته انکار وجود اختالف نظر در میان اکثر فقھای اخباری و اکثر فقھای اصو۷
واقعیت مسلم است، اما اقلیتی که با وجود منسوب بودن به یک گروه تابع برخی نظرات فقھای 

سازد.  گروه مقابل ھستند، ایجاد مالک قطعی برای تمییز اخباریان از اصولیان را دشوار می
بندی در پایان با توجه به عدم وجود مالک قطعی تقسیم، شاید آنچه باعث ایجاد این تقسیم

تـر  گرایـی قـوی  گردیده تفاوت اندیشه و شخصیت فقھاست، که در یک فقیه ممکن است نقـل 
قـدر  گرایی؛ البته این طیف گرایش فقھـا بـه یکـی از ایـن دو روش، آن    باشد و در دیگری عقل

توان به طور قطعی و دقیق مرزی بین مشتاقان به عقل و مشتاقان بـه نقـل   گسترده است که نمی
.در نظر گرفت

گیرینتیجه
ارائه نشده است.فقھای اخباری و اصولی توسط علمامالک دقیق و معینی برای تمییز-۱
ھای احتمالی برای تمییز مانند تعریف فقیه از خودش و یا اخبـاری یـا اصـولی    مالک-۲

آوری برای این تمییز نیستند. ھای دقیقی و یقینبودن شاگردان یا اساتید یک فقیه و... مالک
ھا ز صد تفاوت بین اخباریان و اصولیان ذکر شده است که بسیاری از این تفاوتبیش ا-۳

اند. اما وجود اقلیتی در منتسبان به ھـر گـروه کـه    در مورد اکثر فقھای اخباری و اصولی صحیح
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دارای نظرات فقھای منتسب به گروه مقابل ھستند مانع به دست آوردن مالک قطعـی تمییـز از   

گردند.ھای مذکور میتفاوت
بنابراین با وجود پذیرش اختالف نظـر در میـان اکثـر فقھـای دو گـروه، مـالک قطعـی و        

آوری برای انتساب یک فقیه به گروه اخباریان و یا گروه اصولیان وجود ندارد زیرا ممکـن  یقین
است با ھمان مالک فقیھی که منتسب به اخباریان است جزء اصولیان قرار گیرد و یـا بـرعکس.   

واقعیتی که قابل انکار نیست، گرایش برخـی فقھـا بـه عقـل یـا نقـل اسـت کـه بـه دلیـل           البته
تواند مالکی برای تقسـیم  نامحسوس بودن تغییر میزان این گرایش در میان فقھای مختلف، نمی

فقھا به اخباریان و اصولیان به حساب آید و مرزبندی دقیقی ایجاد کند.
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