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  مناهج عمده
  تحقیق در معارف دینی

  دوست ابوالقاسم علی
  

  چکیده
اخـتالف قرائـات و   . تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت    

گیرد و تقریب مناهج گامی بلنـد   ها از گسست و اختالف در منهج صورت می تفاوت برداشت
  .تبه سوي فهم واحد و جلوگیري از تشتّت آرا اس

منـاهج متعـدد بـه وجـود       عناصر تشکیل دهنده یک منهج معرفتی ـ که با اخـتالف در آن  
  :آید ـ سه چیز است می

  مصادر گزینش شده براي فهم و استنباط و تفاهم؛
  ؛)ها تحدید و تعیین حوزة استفاده از آن(برخورد با آن مصادر 

  .رض و ناسازگاريها به ویژه در وقت تعا بندي آن عرض و مقارنۀ مصادر و رتبه
نوشته حاضر تتبعی است از مناهج و متدهاي گذشتگان در تحقیق پیرامون معارف دینی و 

  .تفهیم و تفاهم آن، و تحقیقی است در ارائه منهجی واحد براي دانش فقه و منطق استنباط
  .بسندي گرایی، نص گرایی، ایمان منهج، عقل :کلیدي واژگان

  
  مقدمه

تأثیر منهج و متد در . است» عمده در تحقیق پیرامون معارف دینیمناهج «موضوع مقاله 

                                                             
  28/7/83: تاریخ تأیید  27/6/83: تاریخ دریافت  .  
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی) استادیار(عضو هیأت علمی.   
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معرفت و شناخت انسان بر هیج صاحب خردي پوشیده نیست، اگر ادعـا کنـیم شخصـیت    
گردد، بلکه متـد و منطـق فهـم او شخصـیت او را      یک متفکر در منهج معرفتی او ظاهر می

ون داشتن متـد بهتـر اسـت تحقیـق     انسان بد: گوید سازد مبالغه نخواهد بود، دکارت می می
  !نکند

گیـرد و تقریـب    ها از گسست در مـنهج نشـأت مـی    اختالف قرائات و تفاوت برداشت
گامی بسـیار  » به سوي منهج واحد«ها و قدم برداشتن  مناهج و در صورت امکان، توحید آن

  .و جلوگیري از گسست آرا است» فهم واحد«بلند به سوي 
ترین مدت و با صرف هزینه انـدك؛   دن به حقیقت در کوتاهتوضیح فوق، افزون بر رسان

راهنمایی به منابع معتبر و پرهیز از خلط مباحـث و موضـوعات، کـافی اسـت تـا اهمیـت       
هـا،   جویی از نقاط ضعف و مثبـت آن  ها، پی آن  ، بررسی ویژگی)لوژيومتد(شناخت متدها 

  .حیح را روشن سازدها با یکدیگر و وسواس در اتخاذ منهجی ص مقارنه و عرض آن
به دلیل آن چه گذشت، بخشی از رسالت اصـالح گرانـۀ پیـامبران مبـارزه بـا متـدهاي       

قرآن . هاي معرفتی صحیح بوده است ساختگی براي معرفت و داوري و عمل و ارائه روش
وا ما عبِاتَّ ُ مهلَ ذا قیلَا و(کشد  کریم آن جا که تقلید از گذشتگان فاقد اندیشه را به چالش می

ـ هالی یئاً وشَ ونَلُقعالی ماباؤه کانَ ولَونا اَاباء هیلَنا عیلفَما اَ عبِتَّنَ لْوا بقالُ اهللاُ لَزَنْاَ بقـره  ) (ونَدتَ
کند که برخی مردمـان بـراي شـناخت و داوري و     ، در واقع مبارزه با منهجی می)170): 2(

ل وقتی مطلبی را به استدالل و برهان عقلی بیـان  سلوك بر طبق آن برگزیده بودند؛ در مقاب
یا دعوت به رجـوع بـه   ) 35): 52(طور ) (ونَقُخالالْ مه ماَ یءشَ رِیغَ نْوا مقُلخُاَم (نماید  می

) هاون بِعمسی ها أو اذانٌون بِلُقعی وبلُقُ مهلَ ونَکُتَفَ ضِری االَوا فسیرُی ملَفَاَ. (کند طبیعت می
متی غبـت حتـی تحتـاج    «: فرماید از شهود و وجدان می) ع(یا امام حسین ) 46): 22(حج (

منـک اطلـب   ... الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون اآلثار هی التی توصل الیـک  
دعوت به سـه روش و مـنهج در    »الوصول الیک و بک استدل علیک فاهدنی بنورك الیک

در سـخن اول از روش اسـتدالل و   : وك بر طبق آن استفهم و شکل دادن اعتقادات و سل

                                                             
  ز عرفهدر رو) ع(از دعاي حضرت  
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منطق، در سخن دوم از متد مراجعه به طبیعت و تجربه و حس و در سخن سـوم از مـنهج   
  .شهود و وجدان صحبت شده است

لوژي و اهتمام به آن این است که ویادآوري این نکته ضروري است که پیش فرض متد
وان به معرفت و واقعیت دست یافت یا الاقـل بـه آن   با به کار بردن اصول و قواعد منظم بت

نزدیک شد از طرفی بتوان پیرامون دست آورد معرفتی و اعتبار آن اظهار نظر کـرد و آن را  
بوده است تا این که گادامر  رکوزاین پیش فرض در اذهان محققان و اندیشمندان م. سنجید

ور بود که فهـم بـا پـیش داوري آغـاز     وي بر این با. این تلقّی از فهم را با شک مواجه کرد
بـه نظـر وي   . شود؛ پس روشی وجود ندارد که بخواهد فهم ما را از پیش داوري بپیراید می

. شـود  ی حاصل مییفهم یک واقعه است که بر اثر توافق هر مفسر با متن و امتزاج افق معنا
ر علوم انسـانی روش  توان براي فهم به ویژه د نتیجه چنین مقدماتی این خواهد بود که نمی

توان گـادامر   تر نمی البته با دقت بیش  .ها را قبول کرد و باید تفاوت و تکثّر فهم. معین کرد
را نیز منکر روش و متد دانست و آن گونه که خود نیز در پاسخ به منتقد خویش املیو بتی 

ث از وي منکر روش و متد در فهم نیست، هـر چنـد اهمیـت اصـلی را در بحـ     : نویسد می
  .داند شناسی فهم را مسأله بنیادین می داند بلکه هستی ها در معرفت نمی روش

  :خوریم در نگاهی به بیرون از دین به متدهایی در معرفت بر می: به هر حال
دانستند که متد رسـیدن بـه غایـت آن و     بهایی می ـ یونانیان قدیم حکمت را گوهر گران

و این در حالی بود کـه همـه یـا    . بود» گرایی و عقلاندیشیدن «تحقیق در آن به طور غالب 
  .شد در دایره حکمت جمع می غالب علوم

را تکیـه گـاه شـناخت    » عقـل «دانسـت و   ـ افالطون مردم را در حـواس یکسـان نمـی   
اند با جدا شـدن   آگوستین، دکارت، مالبرانش، و الیب نیتس از پیروان این منهج. دانست می

                                                             
 231ـ  219، ص هرمنوتیکاحمد واعظی، : ك.ر.  
   مخالف نیستیم؛ دلیل این ادعا این است که در همان » غالب«دانیم هر چند با تغییر  را صحیح نمی» همه«ما تعبیر

گردد و متد تحقیـق در آن تنهـا از طریـق اندیشـیدن      زمان دانشی چون ریاضی به وسیلۀ فیثاغورس از فلسفه جدا می
  .نیست
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شناسـی، فیزیـک، شـیمی، و     ون ریاضـیات، مکانیـک، سـتاره   برخی از علـوم از فلسـفه چـ   
شناسی به ترتیب توسط اقلیدس، ارشـمیدس، کپرنیـک، گالیلـه، الوازیـه و آگوسـت       جامعه
گرایی مطرح گردید و بـا   به عنوان متد و منهجی در معرفت رقیب عقل» گرایی حس«کونت 

تد علم و متد فلسفه تقسـیم  منابع معرفت و م» فلسفه«در مقابل » علم«قرار گرفتن اصطالح 
نیز، به عنوان منهجی در معرفت از » اشراق و شهود«گردید و این درحالی بود که بر عنصر 

  .شد سوي فالسفه اشراق تأکید می
گردد متد دیگري بـراي فهـم و    که به نوعی به شهود و اشراق بر می» گرایی ایمان«منهج 

ر گرفت؛ زیرا مسیحیان از سویی خـود را  اعتقاد و سلوك بود که مورد توصیه مسیحیت قرا
بینند، این گروه انجیل را نیز زندگانی و سخنان حضـرت   رو نمی با متنی مدون و االهی روبه

اند نه وحی االهی، توماس  دانند که متّی و لوقا و یوحنا و مرقس آن را نوشته می) ع(عیسی 
ی کتـابی بـه نـام انجیـل آورد،     گویند عیسـ  مسیحیان هرگز نمی: گوید میشل در این باره می

اي که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسـالم معتقدنـد،    آوردن وحی توسط عیسی به گونه
  )44و  43صص : 1377میشل، ( .در مسیحیت جایی ندارد

گرایی ـ به جهتی که مجـال ذکـر آن نیسـت ـ در مسـیحیت        از دیگر سو منهج استدالل
عرصـه را بـر سـایر    » گرایـی  ایمـان «د، در این جا بود که توانست مورد توصیه قرار گیر نمی

  .مناهج در مسیحیت تنگ کرد
البته منهج تعقل و خردورزي در معرفت بـه مسـائل دنیـوي مـورد مخالفـت مسـیحیت       

: گویـد  در ایـن بـاره مـی    ).مسـیحی ارتـدکس و اسـتاد االهیـات آتـن     ( میتـالینوس . نیسـت 
براي حل مسائل دنیا از مسـائل  : اند همیشه گفتهدانشمندان روحانی ما و فالسفه و بزرگان «

هـا   توانند صحبت کنند که نور خدا در قلب آن تنها کسانی براي خدا می. عقلی استفاده کنید
   )2فصلنامه نقد و نظر، ش ( .متجلی شده است

آییم و مناهج عمده فهم که از سوي  اطراف سخن را جمع کرده به درون دین اسالم می
  .دهیم به منصه ظهور رسیده است مورد بررسی قرار می عالمان مسلمان

ها مناهج متعدد بـه   عناصر تشکیل دهنده و مقوم یک منهج معرفتی که با اختالف در آن
  :آید سه چیز است وجود می
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  مصادر گزینش شده براي معرفت و استنباط و تفاهم؛ .1
از برخورد با آن مصادر، تحدید و تعریف آن و تعیین حوزه استفاده  .2

 آن؛

ها به ویژه در وقت تعـارض   بندي آن عرض و مقارنۀ مصادر و رتبه .3
 .و ناسازگاري

پردازیم و به مناهج گذشـتگان اشـاره    با ذکر سه مثال از سه دانش به توضیح مطلب می
  :نماییم می
دانش فلسفه را در لباس اسالمی آن در نظر بگیرید، در این دانش با سه نحله فکـري  . 1

گرایان؛ نحله اشراقیون و طرفداران شهود و  نحله مشّا و عقل: مواجه هستیم و منهج معرفتی
وجدان؛ نحله حکمت متعالیه که آمیختی از استدالل و عقل، شـهود و وجـدان، اسـتفاده از    

  .نماید را توصیه می) قرآن و سنّت(نصوص شرعی 
ن اندیشه این اختالف مشرب نشأت گرفته از مصادر اتّخاذي است که فیلسوف در جریا

در نحله حکمت متعالیه ـ که به نـام فیلسـوف عظـیم شـرق      . و مفاهمه خود برگزیده است
شـود، طرفـداران ایـن     نیز یک رویه دیده نمـی . صدرالمتألهین شیرازي ـ پیوند خورده است 

منهج علمی با وجود اتفاق بر پذیرش نصوص دینی به عنوان منبع معرفـت در برخـورد بـا    
نماید، حداقل  ه از آن به ویژه در زمانی که با اقتضاي درك عقل نامالیم میاین منبع و استفاد

برخی با جرأت نصوص را توجیه کرده و دست از مبناي فلسفی . 1: سه نوع برخورد دارند
مرحـوم صـدرالمتألهین   . دارند نمی اند از براهین فلسفی و درك عقل خویش بر نشأت گرفته

برخی با سکوت و . 2. اي مانده از وي شاهد این ادعا استنماینده این برخورد و آثار به ج
دهند علم این موارد را به اهلش بسپرند و اگر به اظهار  ها ترجیح می عدم ورود به این حوزه

برخی با .  3.پردازند آن را کلی و بدون گرایش قاطع به طرفی خاص برگزار نمایند نظر می
بندي و مقارنه مصادر، نقـل را   و عقلی در رتبهدست کشیدن از اقتضا برخی براهین فلسفی 

                                                             
  توان مطلبی را بـه   تر می نماینده این جریان فکري است؛ از این رو در آثار گسترده وي کم) رض(عالمه طباطبایی

  .دار بین فلسفه و نصوص شرعی پیدا کرد صراحت در مسائل چالش
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  .دهند نه نص را توجیه کنند و نه مسأله را با سکوت برگزار نمایند گزینند و ترجیح می برمی
یکی از فالسفه معاصر پس از بحثی گسترده در مورد معاد و بیان نظریـاتی پیرامـون آن   

و انـا اشـهد اهللا و   «: گویـد  مـی ) آیا معاد روحانی است؟ جسمانی است؟ جسـدانی اسـت؟  (
الثالث من اليوم االحد الرابع عشر  عةو هي سا عةمالئكته و انبيائه و رسله اين اعتقد يف هذه السا

يف امر املعاد اجلسماين مبا نطق به القـرآن الكـرمي و اعتقـد بـه      ١٣٦٨من شهر شعبان املعظم سنة 
، ٢ج : تا آملي، يب( .»…هللا عليهم امجعني  حممد صلي اهللا عليه و آله و األئمة املعصومني صلوات ا

  ) ٤٦٠ص 
گیري همین گروه در قبال حقیقـت جهـنم و بهشـت مـورد دیگـري از اخـتالف        موضع

هـا بـا    معرفت نشأت گرفته از اختالف در برخورد با مصادر معرفتی و عـرض و مقارنـه آن  
ش نصـوص  در حالی که برخی فالسفه ـ بـا وجـود گـرایش بیـانی و پـذیر      . یکدیگر است

شرعی به عنوان منبع معرفت در فلسفه و حکمت ـ به دلیل اقتضاي برخی براهین فلسفی و  
اند که این جهنم و بهشت است که در انسان است نه این که انسان در بهشت یا  عقلی قائل

ــا ســخنی دقیــق. جهــنم باشــد ــر و ب حقیقــت بهشــت و جهــنم را همــان نفــس آدمــی  : ت
؛ پـاورقی  90و  89و  82، ص 7؛ ج 347، و 291، ص 9ج : تـا  صدرالمتألهین، بـی (دانند، می

برخی دیگر به صدد جمع بین هر دو دلیل بر آمده و دو نوع جهـنم   )347، ص 9اسفار، ج 
و  بةامحدمها املثو: علي حنوين بةان املثو«: به این کالم توجه نمایید. اند و بهشت را تصویر کرده

فلـيس   … يلةو الرذ ضلةو تبعات االفعال و نتائج امللكات الفا اللتني مها من لوازم االعمال بةالعقو
من مثيب و معاقب خارجي و هذا النحـو مـن    بةو العقو بةعقاب من معاقب خارجي ثانيهما املثو

هو الذي ورد به الترتيل و نطق به ما ورد عن آل الرسـول صـلوات اهللا علـيهم و     بةو العقو بةاملثو
 57صص : ق 1409اصفهانی، ( .»االول خمالف لظاهر الكتاب و السنهعلي  بةو العقو بةقصر املثو

  )58و 
با وجود اتفاق این حکیمـان در منبـع معرفـت یعنـی، عقـل و نـص       ! نمایید مالحظه می

بنـدي   عـرض و مقارنـه و رتبـه   «شرعی، اختالف در عنصر سوم ـ که اشاره کردیم ـ یعنـی    
  .هم جدا کرده است مناهج و مشارب فلسفی این گروه را از  »مصادر

گرایـی سـه    و ایمـان ) بسندي نص(گرایی  گرایی، بیان عقل: مثال دوم از دانش کالم است
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منهج عمده در مناهج متداول در این دانش است که از همان سه عنصري که اشاره کردیم ـ  
بنـدي و   ها و رتبـه  یعنی ناهمگونی مصادر معرفت، اختالف در برخورد و نحوه تعامل با آن

اختالف کهن و معروف اشاعره و معتزله . گیرد ها با یکدیگر ـ نشأت می  رض و مقارنه آنع
  .اي از این اختالف است و این دو با امامیه در مناهج شناخت و مفاهمه نمونه

امامیه به حکم حدیث ثقلین ـ که مورد اتفاق همه فرق اسـالمی اسـت ـ و آیـه تطهیـر       
ر امامان معصوم را از منابع مهـم گـزینش شـده بـراي     قول، فعل و تقری) 33): 33(احزاب (

و این در حالی است که غیر امامیه از فرق اسـالمی سـنّت امامـان     .کند شناخت معرفی می
  .را به عنوان سند نپذیرفتند) ع(معصوم 

نیز دو منهج عمده را در دانش ) عنصر دوم(اختالف در تعامل با نص و تعیین حوزه آن 
گرایـان   تر با نام معتزله قرین است، و مشرب نص گرایان که بیش منهج عقل: کالم سامان داد

  .که با نام اشاعره همراه شده است» گرایی سنّت«ها  و به تعبیر خود آن
بدون تردید اختالف این دو نحله بر سر اصل حجیت نصوص معتبر شرعی نبود، چنان 

ن حوزه استفاده از این نهادها و که در اصل حجیت و سندیت عقل تردید نداشتند لکن تعیی
فخـررازي  . بندي آن باعث گردید تا دو منهج فکري سامان یابد و به منصه ظهور رسـد  رتبه

داند لکن حاضر نیست به هیچ وجه آن چـه را ظـاهر    با این که عقل را از منابع معرفت می
وي در . ندیشدمهري قرار دهد و حتی در اطراف و لوازم آن بی داند مورد بی نص شرعی می

و اما التأويل الثاين و هـو انّ املـراد ايل   «: گوید) 23): 75(قیامت (» ةرها ناظبيل را«ذیل کریمه 
علـي ان اهللا   لنقليـة و ا العقليـة امنا صرنا اليه لقيـام الـدالئل   : للظاهر و قوهلمفهذا ترك  ةثواب را ناظر

  )229، ص 30، ج تا بیفخررازي، ( .»لوجوهضعف تلك ا لعقليةبينا يف الكتب ا: قلنا! اليري
 گرایان نحله اشعري است ـ در درگیري علمی که   احمد ابن منیر اسکندري ـ که از نص

                                                             
 ان معصـوم، مطـابق   امام. 1. گیرد استدالل امامیه در تمسک به آیه تطهیر بر این امر از چهار مقدمه قطعی ریشه می

را از هر رجس و پستی تطهیر نموده است؛ ) ع(خداوند اهل بیت . 2هستند؛ ) ع(عرف، لغت و اصطالح، از اهل بیت 
هر کس از این امور منزه و . 4دروغ، اشتباه و جهل پلیدي است پس ساحت امامان معصوم از این امور پاك است؛ . 3

  .تر است به حدیث ثقلین مسیر استدالل از این هم کوتاهدر تمسک . مطهر بود کالمش سند و حجت است
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کند که چـرا   به درگیري شدید لفظی با زمخشري معتزلی انجامیده به شدت از وي انتقاد می
در » و قـدماً و وجهـاً   انهم یثبتون هللا تعـالی یـداً  «به اهل سنت تهمت زده و نسبت داده که 

اند  حالی که برخی از این گروه به خداوند فقط آن چه را قرآن نسبت داده است، نسبت داده
  ).139، ص 4ج : تا اسکندري، بی( .است» ید و عین و وجه«و آن 

شود و تقدیم آن بـر همـه اقتضـاءات کالمـی و      اعتماد به آن چه ظاهر نص پنداشته می
یه نص و به نحوي آن را بـا اقتضـاءات عقلـی سـازگار سـاختن و      عقلی، و در مقابل، توج

  :نمایید را در سخن ذیل مالحظه می) که سه منهج و مشرب است(سکوت در این باره 
و للعلماء فيها كالم و قد بينا اقوال العلماء فيها و ذكرنـا   )مث استوي علي العرش: (قوله تعايل«

ذلك  ةو التحيز فمن ضرور جلهةب ترتيه الباري سبحانه عن او االكثر انه اذا وج. قوالً ةعشر بعةار
هذا قول املتكلمني و قد كان السلف االول . جلهةعليه ترتيهه تبارك و تعايل عن ا مةولوا حقه الالز

و الينطقون بذلك بل نطقوا باثباا هللا تعايل كما نطق كتابه و اخربت رسله و  جلهةاليقولون بنفي ا
قال مالك االستواء معلوم و الكيـف  . حقيقةًلسلف الصاحل انه استوي علي عرشه مل ينكر احد من ا

  )220و  219، ص 7ج: ق 1405انصاري قرطبی، ( .»عةجمهول و السؤال عن هذا بد
اختالف در ترتیب بین مصادر معرفت و نحوه تعامل با آن گاه دو عالم از یک فرقه و یا 

شیخ مفید صاحب . رو در روي هم قرار داده استاستاد و شاگرد را به دو منهج کشانده و 
گرایـی و بسـند بـه     گرایی در تنقید از استاد خویش، شیخ صدوق که مشرب نص منهج عقل

نویسـد و   ظاهر حدیث دارد کتاب تصحیح االعتقاد را در شرح رساله اعتقادات صدوق مـی 
  :ویسدن در بحث مشیت و اراده از منهج استاد خود به شدت انتقاد کرده می

و مل يكن ممن يري النظر فيميـز بـني احلـق منـها و      ملختلفةانه عمل علي ظواهر االحاديث ا«
 ةو تقليـد الـروا   ملختلفةو من عول يف مذهبه علي االقاويل ا حلجةالباطل و يعمل علي ما يوجب ا

  )٣٥و  ٣٤تا، صص  مفيد ، يب( .»صفناه كانت حاله يف الضعف ما و
 .»العقول بفساده لقضيةن وجدنا حديثاً خيالف احكام العقول طرحناه ا«: شیخ مفید معتقد بـود 

  )125: همان(
البته آن چه گذشت مناهج معروف و مطرح در علم کالم است وگرنـه منـاهجی چـون    
حصر منبع دانش در کتاب و سنت و نفی هرگونه نظر عقلی آن گونه که غزالی به حشـویه  
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یا تحریم هر گونه بحث و فحص و انحصار مأخـذ   )107: غزالی، المنخول( دهد، نسبت می
، 2ج : انصاري قرطبی، همان(دهد، دانش در تقلید از گذشتگان آن گونه که قرطبی نسبت می

  .وجود دارد که در جاي خود قابل بحث و بررسی است )212ص 
منـابع اسـتنباط و    اختالف در مصادر و. مثال سوم دانش گسترده فقه و اصول فقه است

فقهی، ناهمگونی در تحدید و حوزه هر یک و تشتّت آرا در ترتیب و تنسـیق ادلّـه و    اسناد
ها مناهجی را در دانش اصول فقه و به تبع در علم فقـه بـه    مدیریت عالج تعارض میان آن

در بخش مصادر اکثریت امامیه بر سندیت ادله چهار گانه یعنـی قـرآن،   . وجود آورده است
فشارد و هر یک را مستقالً بـه عنـوان سـند کشـف و      پاي می سنّت معصوم، عقل و اجماع

محوریت این ادلّه در اصول فقه امامیه تا بدان پایه . نماید شریعت و استنباط حکم معرفی می
است که اعتقاد حاکم و غالب میان این گروه، موضوع بودن همین ادلّـه بـراي اصـول فقـه     

از ایـن  . کنـد  رض ذاتی این اسناد بحث میدانند که از عوا است و دانش اصول را علمی می
  .کنند یاد می» اصولیین«هاي متأخر به  و در زمان» مجتهدان«گروه در گذشته به 

مهري نشان  شناسیم که نسبت به برخی از این مصادر بی البته نادر فقیهانی از شیعه را می
پذیرد و  ستنباط نمیبه عنوان مثال صاحب حدائق اجماع فقیهان را به عنوان سند ا. دهند می

 .»الطريـق  لـة االّ جمرد تكثري العـدد و اطـا   لةليس يف عد االمجاع يف االد«: گوید در مورد آن می
مهري برخی فقهاي امامیه بـه   بی )461، ص 18؛ ج 168و  36، ص 1ج : ق 1376بحرانی، (

دادن آن عقل و قرآن در استنباط و تضعیف اجماع و در مقابل بسند به نص و محـور قـرار   
در میان فقیهان امامیـه شـده   » اخباریین«اي دیگر و منهجی خاص با عنوان  منشأ تکون فرقه

این گروه البته با شدت و ضعف و به تعبیر صاحب حدائق با افراط و تفریطی که در . است
  .دانند و الغیر میانشان است عمدتاً مصدر استنباط را سنّت معصوم می

عصر جمع احادیث و تکوین . قطع تاریخی ظهور و بروز داشتنداخباریین امامیه در دو م
از نظـر زمـانی عصـر    . هـا بـود   هایی فقهی که همان متن روایات با حذف اسناد آن مجموعه

. توان زمان و مکان این فرقه دانست غیبت صغرا و از نظر مکانی کوفه، قم و خراسان را می
ه یافت تا این که فقیه و مـتکلم نـامی شـیعه    استیالي این تفکر تا نیمه دوم قرن چهارم ادام

گیري سید مرتضی و دیگـر   با پی. اي گسترده علیه این گرایش دست زد شیخ مفید به مبارزه
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متکلمان و فقیهان شیعی در نیمه اول قرن پنجم هجري حاکمیت این نحله فکري بـه زوال  
سـرآمد  . حیـات یافـت  هجري تجدید  11این تفکر و منهج فقهی بار دیگر در قرن . گرایید

البتـه زمینـه   . بـود ) 1036(اخباریین در این زمان شخصی به نـام محمـد امـین اسـترآبادي     
حسـین بـن عبدالصـمد    . گسترش این تفکر به تدریج از یک قرن قبل از آن آغاز شده بـود 

اي نگاشت که در آن ادعا شده بود اجتهاد تنها راه کشف احکام نیست، پس از  عاملی رساله
روش مکتب » االقتصاد فی شرح االرشاد«النبی بن سعد جزایري در کتاب خود به نام او عبد

در همین زمان کتب بسیاري در علم حدیث و علوم وابسته به . اصول را مورد انتقاد قرار داد
آن نوشته شد، موضوعاتی از قبیل حجیت خبر واحد در اصـول مـورد بحـث واقـع شـد و      

هاي عقلی که بسیاري از مسائل اصول بدان وابسته بود  تحلیل مبارزه با منطق و فلسفه و کالً
فقه . 1: حاصل این سخنان دو نکته است )245و  243صص : 1381گرجی، ( .شدت گرفت

. 2. بسندي مواجـه اسـت نـه یـک دوره      گري و سنّت شیعه با دو دوره از حاکمیت اخباري
هـا قبـل از زیسـت اسـترآبادي      گـري بـه سـال    هاي دورة دوم محوریت بیان و اخباري رگه

  .و یکدفعه از زمان او و با اندیشۀ وي شروع شده باشد گردد نه این که ارتجاالً برمی
اختالف در مصادر استنباط در میان سایر مذاهب اسالمی نیز منـاهج مختلـف فقهـی را    

 90را  در حالی که فرقه مالکیه استحسان را از منابع استنباط معرفی کـرده و آن ! سامان داده
داند که بر محور آن چرخیـدن، حـرام    دانند شافعی استحسان را تشریعی می علوم میدرصد 

  .قطعی است
هـاي   شـود یکـی از نحلـه    یـاد مـی  » گرایی عقل«یا » اجتهاد«گرایی که گاه از آن به  قیاس

  .اختالفی دیگر است
قیـاس،   ، اجماع، اقـوال صـحابه عنـد االخـتالف،    )ص(ها کتاب، سنت رسول اهللا  حنفی

  .دانند استحسان و عرف را از مصادر می
، اجماع، قیاس، قول صحابه، مصالح مرسله، عرف )ص(ها کتاب، سنت رسول اهللا  مالکی

  .اند واستحسان را به عنوان منابع استنباط پذیرفته
ها کتاب، سنت، اجماع، قول صحابی که مخالف نـدارد، قیـاس و استصـحاب را     شافعی

  .اند پذیرفته
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له کتاب، حدیث مرفوع، فتواي صحابه، قیاس، مصالح مرسله، حـدیث مرسـل و   و حناب
  .اند ضعیف را به عنوان منابع پذیرفته

زیدیه از کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب و مصـالح مرسـله صـحبت    
   )71،  70صص : ق 1386سانو، . (اند کرده

گردد، بلکـه همـان    قیه بر نمیاختالف مناهج فقهی تنها به مصادر گزینش شده توسط ف
ایم اختالف در تحدید و تعریف نهادهاي گزینش شـده و   گونه که تاکنون بارها اشاره کرده

ها و گسست در تنسیق و تنظیم ادلّه نیز مشـاربی را در اجتهـاد فقهـی و     نحوه استفاده از آن
کاري که  و ارائه راههایی از این اختالفات  با ذکر نمونه. منطق استنباط به وجود آورده است

  :رسانیم رسد، بحث را به انجام می به اعتقاد نگارنده منهج صحیح به نظر می
بـا آن   ـ   الجملـۀ عقل از مصادري است که به اعتقاد ما هیچ مجتهـدي ـ عمـالً وفـی     . 1

و مـا ایـن را در   . مخالف نیست، حتی اخباري از شیعه و اشعري یا ظاهري از اهـل سـنّت  
ایم، لکن حوزه بهره بردن و  به تفصیل بحث کرده و براي آن سند آورده  »لفقه و عق«کتاب 
گردد، دقیق بیان نگردیده و به  هایی که عقل در آن اشکال ظاهر و مجسم می ها و شکل گونه

در حالی کـه برخـی آن را در فقـه    ! همین دلیل دو گرایش و منهج را به وجود آورده است
) کل ما حکم به العقل حکم به الشـرع (اند و قانون مالزمه  بدون مورد و مصداق اعالم کرده

خـوئی،  : ك.ر(! البته در بیان و گفتار نه در عمل و اسـتنباط ( !دانند را کبراي بدون صغرا می
برند تـا جـایی کـه گـاه بـر استحسـان و        برخی به وفور از آن بهره می )70، ص 3، ج تا بی

 187، صـص  1381علیدوست، ( !کنند تفاده میسالیق شخصی نیز نام عقل نهاده و از آن اس
  ).195و 

بدون تردید گاه مقتضاي درك عقل معتبر، در شکل عرف و بناي خردمندان ـ بما هم . 2
گردد، نظیر بسیاري از بناها و تأسیساتی که مـردم در محـاورات و مفاهمـه     عقال ـ ظاهر می 

اي  ضاي درك عقل و تجسم گزارهخویش دارند، لکن از آن جا که به این بناها به عنوان مقت
مشرب و منهج در میان  4عقلی نگاه نشده، بلکه با چشم عرف به آن نگریسته شده حداقل 

برخی از عالمان اهل سنّت و حقوقدانان . 1: ها پیدا شده است فقها در برخورد با این گزاره
تنها بـه  . اند جیت آن شدهقائل به ح  اند، ها را به عنوان عرف دیده امروز با این که این گزاره
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این بیان که عرف هم از اسناد کشف شریعت است؛ این برخورد مورد مخالفت همه فقهاي 
ایـن گـروه ـ بـه حـق ـ کـاربرد آلـی و         . امامیه و برخی عالمان اهل سنت قرار گرفته است

قـرآن و  اند اما کـاربرد اسـتقاللی آن را کـه ماننـد      اي پذیرفته ابزاري عرف را تا حد گسترده
 مشهور فقها ـ به خصوص فقهاي امامیه ـ. 2. اند سنّت سند کشف شریعت باشد قبول نکرده

اند، از این رو در  برگردد پذیرفته) ع(ها را به شرطی که به عصر معصوم  ها و عرف این سیره 
هاي مستحدث چون سیره بر احترام به حقوق معنوي و امثال آن، به مشکل برخورده و  سیره
با تمسک به علم غیب ) )ره(امام خمینی(برخی فقها . 3. اند اي دیگر حل کرده به گونه آن را

آید پس اگر ناراضـی بـود، از پـیش     هایی در آینده می یا حدس قطعی شارع بر این که سیره
عبارت ایشان در مورد یکی از  .اند ها دست زده کرد، به تصحیح این سیره اعالن مخالفت می

لكل احـد و ان   مةرجوع اجلاهل يف كل شيء ايل عامله معلو يةان ارتكاز«: استها این  این سیره
و حرمام عن الوصول ايل االمام ال حميص  الغيبةقد علموا بان علماء الشيعه يف زمان ) ع( ئمةاال

ايل علمائهم حبسب االرتكـاز   الشيعةيرجع عوام  لةو ال حما. …هلم عن الرجوع ايل كتب االخبار  
 ةاء العقالئي املعلوم لكل احد فلوال ارتضائهم بذلك كان عليهم الـردع اذالفـرق بـني السـري    و البن

: ق ١٣٨٥موسوي مخـيين،  ( .»…ايل زمام و غريها مما علموا و اخربوا وقوع الناس فيه  ملتصلةا
ها  به امضاي نوعی و مناط این سیره) سید محمدباقر صدر(برخی دیگر از فقها . 4 )١٣٠ص

حـائري،  ( .انـد  هـا کـرده   رع تمسک جسته و آن را جانشین امضاي شخصی سـیره توسط شا
   )130، ص 2ج : ق 1408
در اصول فقه شـیعه و اهـل   » اصول علمیه«بر هیچ محققی پوشیده نیست که مبحث . 3

سنّت همسان نیست، بلکه قابل مقایسه نیست، در حالی که اصول امامیه و به تبـع آن، فقـه   
ترده به مباحث اصول علمیه پرداخته، حدود آن را ـ بـه ویـژه بعـد از     این گروه به طور گس

بـرد، در اصـول    ـ تعیین کرده و در فقه نیز تا حد گسترده از آن بهره می   )ره(شیخ انصاري 
اصولیین و فقیهـان اهـل سـنّت تـرجیح     . فقه و فقه اهل سنّت مطمح نظر قرار نگرفته است

و پر رنگ کردن تنقیح مناط، قیاس و عمل به ظـن و  اند با تکثیر مصادر کشف شریعت  داده
اي که مبـین مقاصـد اسـت، از     و معامله سند نمودن با ادله الشريعةاستحسان و طرح مقاصد 

الـدین طـوفی مصـادر     اصل شک نکنند تا به اصول عملیه پناه ببرند تا جایی که امثال نجـم 
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 اند مصدر برشمرده 45تا ) ن قاسمیالدی از جمله جمال(اند، برخی امر رسانده 19کشف را تا 
  .)126و  122ص : ق 1421کوکسال، (

ها به یکدیگر و رسیدن به  ضم ال حجت«و » اعتماد به تراکم ظنون و اطمینان«روش . 4 
اي و صغرایی ـ کبرایی و رد رویۀ    و افتا بر اساس آن و در مقابل روش مدرسه» قرار باطنی

در فقـه  . ستنباط است و هر کـدام هـم نماینـدگانی دارد   اول، دو مسلک و منهج عمده در ا
کنند؛ از این رو اجماع حتی منقول آن و شهرت به  امامیه مشهور فقها به روش اول مشی می

ترین روایت اگر  اي به عنوان مرجع یا مرجح دارد، ضعیف ویژه شهرت متقدمین اعتبار ویژه
تـرین روایـت در سـند     شـود و صـحیح   میمورد فتواي مشهور قرار گیرد، با آن معامله سند 

گردد، این کالم از صاحب جـواهر مانـدگار مانـده     مهري قرار گیرد، طرد می هرگاه مورد بی
و این در حالی اسـت کـه    .»ةًازداد ضعفاً و كلما ازداد ضعفاً ازداد قو ةكلما ازداد قو«است که 

ذیرد با این استدالل که شهرت پ اي چون محقق خویی این مسلک را نمی فقیه ایستاده بر قلّه
الحجت است و از ضم آن به خبر ضعیف کـه آن هـم حجـت نیسـت حجتـی بـه وجـود        

  )242و  240، صص 2ج: 1386حسینی، ( !آید نمی
ها رسید؟ بدون شک عمده منبـع   توان از خردها به کالن آیا در فقه و سیر استنباط می. 5

وم است و عمده این نصوص وارد در موارد استنباط در فقه امامیه و اهل سنّت، سنّت معص
خُرد است، اعتقاد برخی فقیهان این است که باید از درون این نصوص متفرق قواعد کلـی  

فقیه آن است که بتواند متفرقات را جمع کـرده و  «: اند استخراج کرد تا جایی که برخی گفته
عملی بسیاري از فقهـا ـ   ، این نظریه در مشی »ها به وحدت و قواعد کلی برسد از درون آن

وگو و حتی قابل دفاع است ـ حضور چندانی  به دالیلی که در جاي خود قابل بحث و گفت
  .ندارد

رسد فقیهان و متکفالن استنباط جهت رسیدن به منهجی واحد، متقن و علمی  به نظر می
  :باید امور ذیل را مطمح نظر قرار دهند

عیف و تقسیم آن به عقـل ریاضـی و شـهودي،    را تحقیق کرد از تض» عقل«باید نهاد . 1
هاي دینی است ـ پرهیز کرد و  عقل استداللی و غیره، عقل خرد و کالن ـ که برخالف آموزه

آغاز و انجام هر کاري از جمله اسـتنباط و  : فرموده است) ع(همان طور که حجت معصوم 
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نباط و کشـف  بـراي عقـل در سـیر اسـت    ) 33، ص 1کلینـی، الکـافی، ج   ( فقه، عقل است،
  .شریعت نقش ویژه قائل گردید

کاوي و تحلیل نمـود و   کاوي و پیشینه ها و عادات و تأسیسات مردمان را پسینه عرف. 2
بدون این کـه نیـاز بـه      هاي نشأت گرفته از عقل خردمندان را ـ که اندك هم نیست ـ  عرف

یرفت و در افتا بـراي آن  طُرُقی باشد که قبالً اشاره کردیم ـ به عنوان مقتضاي درك عقل پذ 
  .حقیر به این بحث به طور گسترده در فقه و عرف پرداخته است. حساب باز کرد

توجه ویژه به مقاصد کلی شریعت نمود و بدون این که ـ به اشتباه ـ با نصوص مبین   . 3
شریعت معامله دلیل شود و به عنوان اسناد کشف شریعت به حساب آیـد ـ کـاري کـه در     

ویژه در میان برخی مذاهب فقهی رواج پیدا کرده است ـ مطمح نظر قرار داد و  گذشته و به
بدون تردید توجه به مقاصـد در  . ادله شرعی را با توجه به مقاصد کلی شریعت تفسیر نمود

  .فهم و تضییق و توسیع دلیل شرعی تأثیر شگرف دارد، هر چند خود سند شرعی نیست
مورد بحث قرار گیرد، خواص هر کدام اعـم از نقـاط   متدهاي اجتهاد و استنباط باید . 4

  .مثبت و منفی بررسی شود تا منهجی قویم و متین پیشنهاد گردد
  

                                                             
  . تها و عمارتها التی الینتفع شیء اال به العقل«): ع(امام صادقان اول االمور و مبدأها و قو«.  
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