فصلنامه قلمی
پژوهشهای اقتقاری ـ مالمی

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research

سا یازرهم ـ شما ه  42ـ تاب تان 1400

11 th Year/ No: 42/ Summer 2021

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  38ـ ۷

رویکرد متکلمان اسالمی به عقل در نظریه های کالمی
هرمز اسدی کوه باد

1

چکیده
متفکران اسالمی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسـال ر تف ـیر متـون اسـالمی

ونحوه ی اسـتناا و برـره گیـری از آن متـون مقـدد ر ه ـتی شناسـی و اصـو ققیـدتی
وبکا گیری آنرا ر رستو العمل و اه و وش م لمانی (فقه) ،ریدگاهرای گوناگونی ا ایـه
راره ند ،از این و جرت گیری های مختلف ،پدید آمده ومنشاء مکاتـ گونـاگون مالمـی
وفقری شده است؛برخی به ظواهر متون بدون هر گونه تاویل وتف یر قمل مرره و با هرگونه
خرر و زی ورخالت ققل ر این قرصه مخالفت نمورند وگروهی ریگر ،برای ققل اهمیـت
فراوانی قایل شده وآیات و وایات ا ازایـن هگـر تاویـل وتف ـیر نمورنـد؛ مـه ر نتیجـه
موج

پیدایش نحله های مالمی متعدر،چون؛قدلیه  ،اشاقره و ماتریدیه وظاهریه و....شـده

است واز سوی ریگر همین طرز تفکر ر قرصه فقه وماـانی اسـتناا مـو ر افتـاره و مکاتـ
فقری گوناگونی چون  ،اصـحا

ای  ،حدیث،وظاهریـه و ....ا ر اهـل سـنت و وشـرای

اصولی واخاا ی ا ر شیعه امامیه پدید آو ره است،این پژوهش به وش تحلیلی وتوصیفی
و با تطایق آ اء گوناگون متفکران این مکات بـه ایـن نتیجـه رسـت یافتـه اسـت مـه گرچـه
همهی اندیشمندان اسالمی ر تحقیقات و مطالعات مالمی وفقری اهداف واصو مشـتر
راشته اند  ،ولی ویکرر آنان به ققل ر مواجره با نصوص ،موج

تعدر وشرا ونگـرشهـا،

ر قرصه های نظری و قملی شده است.
واژگان کلیدی

شیعه ،اشاقره ،معتزله ،ماتریدیه ،ققل ،فقه ،مال .
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طرح مسأله

منشاء نشو ونمـای فرهنـگ وتمـدن اسـالمی؛ قـرآن کـریم و سـنت بـوده اسـت ،کـه
درهمــهی ابعــاد زنــدگی فــردی و اجتمــاعی  ،ماخــر و مصــدر احکــام وقواعــدومقررات
گوناگون بوده است ،متفکران اسالمی با پایبندی به این منابع ومتون مقـدس،در شـیوه هـای
بهــره گیــری ازایــن مبــانی وتفســیر و تاویــل آنهادچــاراختالف شــده و برپایــه ی نــوع نگــاه
ومعیارهای مختار خود  ،برداشت وتفسیری خاص داشته ومکتبی رادر عرصه هـای نظـری و
عملی بنیان نهاده اند ،وا کاوی این موضوع ازآن جهت الزم به نظر می آید که عالوه بر پی
بردن به روش های خاص هر مکت

،با یافتن اصول مشتر

و وحدت منبع و غایت همه ی

مکاتـ اسـالمی زمینـه ای بـرای وحـدت ویکپـارچگی درعرصـه جهـان بینـی و تقنـین در
ممالک اسالمی می شود ،گرچه از قرون اولیه ی شکل گیری فرهنـگ و تمـدن اسـالمی ،
دانشمندان مسلمان در این مقوله تحقیقات گسترده و مهمی انجام داده اندو به تحلیـل،تطبیق
ومقارنه فرقه هاو مکات گونا گون کالمـی وفقهـی پرداختـه اند،آنگونـه کـه نـوبختی فـرق
الشیعه ،بغ دادی الفرق بـین الفـرق  ،شهرسـتانی الملـل والنحـل  ،ابوالحسـن اشـعری مقـاالت
االسالمیین واختالف المصلین و .....ودر فقه نیز کت

فقه مقـارن و تطبیقـی متعـددی نوشـته

شده است ازجمله کتا وزین شیخ طوسـی – الخـالف – درتطبیـق نطریـات گونـاگون در
مراه

اسالمی به رشته ی تحریر درآمده است ،ولی این تحقیـق بـه نـوع نگـرش و حـدود

کاربرد عقل از دیدگاه مکات
اسالمی اصول مشتر

کالمی و فقهی پرداختـه اسـت ،واز آنجـا کـه همـه ی فـرق

و باورهای واحد دارند  ،پرداختن بـه مبـانی ای کـه منشـاء اخـتالف

نطری است مهم به نظر آید  ،از این رو در این مقاله به نوع نگرش مکات

فکـری و مـرهبی

درون دینی اسالم به عقل و نحوه ی بکارگیری آن در جنبه های عملی ونظری توجه شـده
است؛ تا شاید با یافتن علل وعوامل برخوردهای گوناگون با این موضوع راههای بهـره وری
ازایــن نهــاد هــم در عرصــه هــای اجتمــاعی  ،اقتصــادی  ،فرهنگــی و سیاســی در راســتای
پاسخگویی به رویدادهای نو به نو روزگاران تبیین و هم در دفع شبهات نظـری مـو ر واقـع
گردد .همانگونه که گفته شـد دانشـمندان بـزرس اسـالمی در بـاره وجـوه اخـتالف نظـری
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وعملی برداشت های گوناگون از متون ونصوص ونهایتا گزینش ها ملل ونحل مختلف آ ار
قبل توجهی بر جای گراشته اند ،ولی این پژوهش تنهـا رویکـرد مـراه

وفـرق اسـالمی را

مورد گفتگو قرار داده است.
دیدگاه اهل حدیث در باره عقل

پس از شکل گیری جامعه اسـالمی بـر اسـاس متـون مقـدس  ،متفکـران مسـلمان در
مواجهه با آن ها دو روش گوناگون درپیش گرفتند  ،گروهی با تمسک به ظاهر نصوص از
هرگونه بکارگیری عقل در تفسیر و استنبا و تاویل آنهـا مخالفـت کـرده  ،وبرخـی دیگـر
برای آن نقش مهم وکلیدی قایل بودند ،که این امـر موجـ

پیـدایش دو جریـان فکـری

اهل حدیث و اهل رای گردید ،این نگـرش و برداشـت هـم در تفسـیر عـالم وآدم  ،مبـداء
ومعـاد و صـفات باریتعـالی مـو ر واقـع شــدو هـم در مبـانی اسـتنبا وآیـین و دســتورالعمل
مسلمانی(فقه)  .یکی ازنحله هایی که باشـعار صـیانت از نصـوص  ،دربرابـر عقلگرایـان بـه
جدال جدی پرداخت ،جریان اهل حدیث بود ،آنان تنها به ظواهر قرآن کریم تکیـه کـرده
و ورود عقل را در عرصه های گوناگون دینی به طور مطلق انکار می کردند وبدون تاویل
و تفسیر ،بـه ظـاهر آیـات عمـل نمـوده و از هرگونـه تحلیـل عقالنـی اجتنـا مـی کردنـد؛
باورهایی که می توانست در تفکر و اخالق و عملکـرد نهـاد هـا وسـازمان هـای جامعـه ی
نوبنیاد اسالمی  ،تا یرگرار باشد ،کما اینکه تـا یرات منفـی آن در ابعـاد اجتمـاعی وسیاسـی
درتاریخ سیاسی اسالم وجهت گیری های برخـی ازحاکمـان امـوی و عباسـی مشـهودبوده
است.
ابوالحسن اشعری (  324هـ ) در باره این مکت

فکری می گوید:

اینان هر چه درباره خدا گویند  ،از قرآن و روایت پیامبر (ص) گرفته اند و بیش از آن
چیزی نگویند (،اشعری ،1362،ص ، )110آنان قائل به قضاءجبری وقدرحتمی بوده و گفتـه
اند هر چه از بدی و نیکی بر روی زمین است  ،بـه مشـیت خـدا اسـت .هـیپ کـس پـیش از
آنکه فعل خدا صورت گیرد  ،کاری از پیش نتواند بـرد  ،توانـایی آدمیـان خـار از دانـایی
خدا نیست و کاری را که علم خدا انجـام آن را مصـلحت ندانـد صـورت نگیـرد  ،بـدیهای
بنــدگان را هــم او آفریــده و اعمــال بنــدگان رااوآفریــده اســت  (.اشــعری  ، 1362 ،ص
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،)1362عالوه برآن درباره ی « عـرش » و رویـت حـق تعـالی نیـز نظریـه هـای ظاهرگرایانـه
ومبتنی بر عقیده ی تاویل ناپریری متون ونصوص ارایه داده اند؛اصـحا حـدیث کـه اهـل
حجاز از پیروان مالک ابن انس بودند  (.شهرستانی  ،بی تا ،ص، )20 ،تنها بر ظواهر قـرآن و
حدیث تکیه می کردند و عقل را به طـور مطلـق انکـار مـی نمودنـد (.برنجکـار،1378 ،ص
،)121آنان باهر گونه خردورزی در مباحث نظری و عملی مخالف بـوده و بـه ظـواهر متـون
اسالمی بی هیپ تاویل و تفسیری عمل می کردند ،یاران مالک بـن انـس و اصـحا محمـد
بن ادریس الشافعی  ،و اصحا سفیان وری و اصحا احمد بن حنبل و اصـحا داود بـن
علی بن محمد اصفهانی از اهل حـدیث بـه شـمار آینـد ،ازان رو اهـل حـدیث گوینـد کـه
همگی اهتمام ایشان به حاصل کردن احادیث و نقل نمـودن آن اسـت و بنـای احکـام را بـر
نصوص دارند و به قیاس جلی و خفی رجوع نکنند تا وقتی که بر *ا ری* و خبری*قدرت
داشته باشند،آنگونه که مالک ابن انس در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ی آیـه « الـرحمن علـی
العَرش استوی »( طه  ،)5/می گوید  « :االستواء معلوم و الکیف مجهول و االیمان به واجـ
والسوال عنه بدعة » (اشعری،1362 ،ص.)110اهل حدیث یک جریان فقهی و اجتهادی بـود
و شیوه فقهی خویش را در عقاید به کار می گرفتند و آنها را تنها از ظواهر قرآن و احادیـث
اخر می کردند  .آنان نه تنها عقل را به عنوان یک منبع مسـتقل بـرای اسـتنبا عقایـد قبـول
نداشتند  ،بلکه مخالف هر گونه بحث عقلی در بـاره ی احادیـث اعتقـادی بودنـد  ،و بـا هـر
گونه اندیشه ورزی در حوزه ی دین مخالفت می ورزیدند و علم کالم راازاساس انکار مـی
کردند؛ معروفترین چهره ی این گروه احمد بن حنبل است که آرای او در عقایـد  ،بـیش از
دیگران در میان اهل سنت نفوذ و تأ یر داشته است .آنان برای انسان در هـیپ فعلـی از افعـال
خود اختیاری قائل نیستند (اشعری  ،1362 ،ص .)123
درباره ی اصول عقاید اهل حدیث  ،از همان قرن سوم  ،کتا ها و رساله هایی نوشـته
شده است که در آن ها ،رئوس عقاید متکی به ظواهر قرآن و حدیث ،نگارش یافتـه اسـت،
که با بررسی ظواهر متون دینی دیده می شود که عالوه بر مردود دانسـتن ایـن اندیشـه هـااز
نظر عقل ،با آیات قرآنی نیز سازگار نیستند ،اندیشه های مکت

اهل حدیث ،آ ار و عواقـ

ویرانگری برای اسالم و مسلمین و اهداف عالیه ای که شریعت اسالمی برای بشریت در نظر
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گرفته بود،درپی داشت،وراه خـرد ورزی رادر عرصـه هـای تروریـک وعرصـه هـای عملـی
اجتهادی ،مسدود کرد واین تفکر برای استمرار حکومتهـای جـور ،پشـتیبانی عقیـدتی قـوی
بود،آنگونه که با تمسک به قضاء الهی و جبر حتمی دانستن حوادث  ،چه ناشایسـتهایی را
که مرتک

نشدند ،و نامردمی ها و ستم ها و بی لیاقتی های خود رادراداره ی امـور منتسـ

به خواست وارده ی حق تعالی دانسته و حکومت خود را معلول تقدیر معرفی مـی کردنـد ،
امادیری نپایید که این وضعیت فکری  ،دانشمندان مسلمان را بر آن داشت که با ایـن عقیـده
ی مخر

مخالفت کرده ،آنگونه که برخی سعی بر عقالنی کردن و برخی تالش در مقابله

با آن را مورد اهتمام قرار دادند؛یکی از کسانی که در این زمینه اقدامات مـو ری انجـام داد
،ابوالحسن اشعری بود  ،که با اعتقاد به آن مبانی شـیوه اصـالح آنهـا را درپـیش گرفـت ،بـا
توجه به سیر تحول وتطور موضـعگیری هـای کالمـی وی و تبـدل رای از مبـانی عقلگرایـی
محض اعتزالی به نقل گرایی و سپس نقل گرایی میانه ،اقداماتی در ایـن مسـیر انجـام داد؛ او
که در ابتداء شاگرد و پیرو مکت اعتـزال بـود ،بـا روی آوری بـه نحلـه ی اهـل حـدیث در
صدد تعقلی نمودن آموزه های آنان برآمد.
بنا به گفته ی سیوطی پیروان حدیث که اکثریت اهل سنت را در قرون نخست تشکیل
می دادند در بسیاری از اصول با هم اختالف داشتند واین احمد بن حنبل بود کـه بـه عنـوان
یک فرد شاخص از آنان در قرن سوم  ،در پرتو تایید حکومت ها  ،توانسـت  ،اصـولی را بـه
عنــوان عقایــد اهــل ســنت پــی ریــزی کنــد کــه از آن بــه بعــد تــروی گردیــد (.ســبحانی
،1383،ص)276؛امویان از عقیده جبر حمایت کرده وزیادابن ابیـه اولـین امـوی بـود کـه در
سال چهل وپن هجری درخطبه ای حکومت امویان را مشیت الهـی دانسـت و حکمرانـی و
عملکرد آنان را به اراده ی خداامعرفی کـرد (.طبری،بـی تـا،ص،)22ولـی دیـری نپاییـد کـه
اندیشه های مخالف عقل و آموزه هـای قرآنـی بـه دسـت دانشـمندان  ،اصـالح و تفکـرات
تجسیمی  ،تشبیهی و جبری که مفاسد نظری وعملی زیادی برای مسلمانان داشـت از صـحنه
فرهنگ جامعه رخت بر بست  ،که این بـار نـه بـه دسـت طالیـه داران عقـل گرایـی  ،بلکـه
توسط ابوالحسن اشعری که عمری در مکت

عقل گرای اعتزالی شـاگردی کـرده بـود و بـا

رویگردانی از آن در سال  305ق.گرایش خود را به مکتـ

حنابلـه آشـکارا اعـالم کرد؛بـه
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طور مسـلم فـردی کـه چـهل سـال باخرد سروکار داشته و در آغوش منطق و برهان بـزرس
شده است نمی تواندعقایداحمدرادر بست بپریرد  ،طبعاً باید در آن تعدیلی پدیـد آورد،وی
درابتداء تمامی اصول اهل حدیث را پریرفت ولی در کتـ

بعـدی خـود بـا بهـره گیـری از

دالئل عقلی در ا بات عقایداهل حدیث بهره گرفته و از عقایدی چون «تجسـیم» و«تشـبیه» و
«جهت داشتن خدا» بکاهد  ،به گونه ای که هم اهل حدیث و هم اهل فهم و خرد را راضـی
سازد؛ گر چه تالش اودردوره حیاتش مو ر نیفتاداما آ ار و نوشته های او تا یر فراوان داشـته
ودرآغاز قرن پنجم شخصیت های کالمی بزرگی به مکتـ

او پیوسـتند و مـنه او را زنـده

کردند و از آغاز قرن پنجم که خورشیدامامت احمد به تدری غرو کرد ،سـتاره ی اقبـال
ابوالحسن اشعری ،درخشید؛گر چه امامت احمد بن حنبل در فروع فقهی به قوت خود بـاقی
ماندولی سلفی گری و تظاهر به اصول تجسـم وتشـبیه بـا انتشـار مـره اشـعری ،بـه دسـت
فراموشی سپرده شدوازطرف دیگر در قرن چهارم ماتریدیه در منطقه خراسان پدید آمد کـه
آنان نیز در قسمتی از عقاید اهل سنت تجدید نظر کردند و با ایـن بیـان اهـل سـنت یـا پیـرو
عقاید اشعری شدند یا ماتریدی(.سبحانی  ،1383 ،ص  ،)279گر چه هر دو نحلـه بـه نـوعی
مبتنی بر عقاید اهل حدیث بودند و نصّ گرایی از اصول اساسـی آنـان بـود ؛امـا عقـل را در
زدودن غبارهایی که از اندیشه های مختلف بر روند عقالنیت اهل سنت نشسته بود ،بـه کـار
گرفته ولی نتوانستند آن اصـول اساسـی کـه از مقاصـد اصـلی شـریعت بـود احیـاء نماینـد ،
همچنان زیر بیرق اهل حدیث در برابر عقل گرایان معتزله مکت

خودرااستمرار دادند .

معتزله در روند تثبیت عقل گرایی

در مقابل اهل حدیث ،معتزله برای عقل اهمیت فراوانی قائل بودند  ،آنچنان که آن را
پیراسته از خطاء و آسی

پنداشته و حتی قسمتی از آیات و روایات را که بر خـالف اندیشـه

های آنان گواهی می داد به گونه ای تاویل می کردند که مویـد مبـانی مختـار آنـان باشـد ،
جنگ و ستیز میان این دو گروه بر پا بود،گاهی پیـروزی بـا پیـروان حـدیث و گـاهی از آن
طرفداران عقل و خرد بود  ،و در حقیقت شاخص پیروزی آنـان خواسـته هـای حکومتهـای
اموی و عباسی بود که هر کدام به هر طرف میل می کرد  ،کفه آن طرف سنگین تر می شد
مثالً تا آغاز حکومت مامون ( 195هـ) قدرت در دست اهل حدیث بود ،زیرا مهدی عباسـی
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و پس از او هارون  ،به شدت از آنان دفاع می کردند و سر انجام اهل منطق و کالم محـدود
شدند  ،در حالی کـه در دوران حکومـت مـامون و پـس از وی تـا آغـاز حکومـت متوکـل
عباسی درخشش و پیروزی از آنِ «معتزله» بـود  ،تـا آنجـا کـه عقایـد آنـان  ،عقیـده رسـمی
حکومت عباسی به شمار می آمد  ،و مخالفان  ،تحت پیگرد قانونی قرار می گرفتند و احمد
بن حنبل که رئیس اهل حدیث بود  ،به خاطر سر پیچی از عقیده معتزلـه و اصـرار بـر قـدیم
بودن قرآن  ،زندانی و تنبیه شد  .ولی از روزی کـه متوکـل عباسـی زمـام امـور را بـه دسـت
گرفت  ،افول خورشید معتزله آغاز گردید و اهل حدیث وارد صحنه شده و کم کـم دوران
انزواء و محدودیت معتزله و مصادره اموال برخی از آنان که مصدر حکومـت بودنـد ،آغـاز
گردید و احمد بن حنبل (  241هـ )در میان اهل حدیث به عنوان پیشوای عقیدتی بر گزیـده
شد (.سبحانی،1383 ،ص، (12درباره ی وجه تسمیه و سیر تاریخی نشو و نمای ایـن مکتـ
عقــل گــرا ،مولفــان تــاریخ ملــل و نحــل( شهرســتانی ،بــی تــا،ص ، )48و فــرق (بغــدادی ،
،1367ص)41؛ تروری هایی ارائه داده انـد ( ،شـیخ مفیـد، 1372 ،ص، )3کـه درجـای خـود
شایان ذکر است؛ اغل

حکام با اندیشه های خرد گرایانه آنان بیمنا

بوده وبـه مخالفـت ،

آزار  ،شکنجه و قتل آنان مبادرت ورزیدنـد؛روش معتزلـه اصـالت دادن بـه عقـل حتـی در
منقوالت بود تا بدان حد که حتی نصوص دینی را در صورت پریرش عقالنی قبول داشـته ،
و نصوص را ارشاد به حکـم عقـل و همـه ی واجبـات را معقـول دانسـته و عقـل را توانـا در
در

حسن وقبح همه کارها می دانستند( .شهرستانی  ،بی تا،ص  .)42آنان متّفق القـول انـد

که پیش از وارد شدن سمع و حکم شرع  ،شکر نعمت واج
و قبیح واج

است به عقل و دانسـتن نیکـو

است به عقل( .شهرستانی ،بی تا ،ص)68و حسن قبح را عقلی و ذاتـی دانسـته

؛(شهرستانی ،بی تـا )75،و انسـان را مختـار مـی دانند،نـه بازیچـه دسـت تقدیر(مقدسـی ،بـی
تا،ص )225و به همین جهت است که حکام وقت به جزء قلیلی از آنان  ،اندیشه هـای عقـل
گرایانه ی معتزله را بر نمی تابند و آنان را مورد آزار و اذیت  ،تعقی
می دهند .زیرابر مبنای اصول بنیادین اهل حدیث که مکت

 ،تهدیـد و قتـل قـرار

مختـار و مـورد حمایـت حکـام

بود؛تازیانه های ستم امیران ( اصفهانی 1285،ه،ص )90واکل مال مومنان توسط آنـان را ،نـه
جنایت ،که مشیّت( ابن قتیبـه 1353 ،ه،ص  )190مـی دانسـتند و قـدرت خـود را منتسـ

بـه
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اراده ی حقّ تعالی دانسته(مبرد1962 ،م،ص ، )1962که بنـابر مـره جبـر  ،مومنـان بـرای
تقرّ و اداء تکالیف عبودیت  ،باید رضا به « داده » بدهند و از چهره گره بگشایند 1و تسلیم
خواست حکمرانان باشند؛ که با شیوع وسیطره ی این اندیشه ،عواق

خطرناکی برای تفکـر

اسالمی ترسیم شده است ،از این رو دراین وضعیت ،رسول باطنی ،با هیمنه ربانی خود  ،بـه
میدان می آید تا غبا رهای دنیا گرایانـه را از رخسـار دلربـای شـریعت بزدایـد ،بـدین جهـت
معبد جُهنی با نقد جبرگرایی سیاسی ،و محکومیت اندیشه رای زمان مبنـی بـر مشـیّت الهـی
دانستن حکومتها ،شکنجه و قتل را تحمل کـرده و سـرود عقـل  ،حرّیـت و عـدالت را کـه
امامان معصوم علیهم السالم وشیعیان آنان به جرم نواختن آن  ،شهادت و تعقیـ

و شـکنجه

و تقیه را برای آنان به ارمغان آورده است ؛ این بار از زبان این اختیـار گـرای عقـل پـرور از
دنیای اهل سنت سر داده شد  ،و مرک

چو بینی که سالها در انتظار او بود با ساخت و سـاز

عبدالملک مروان به جرم اندیشـه ی اختیـار گرایانـه اش ،او را ،تـا خاکسـتان مشـایعت مـی
نماید؛غیالن دمشقی نیز به همین سر نوشت گرفتار آمد  ،او که در سفر معبد جهنی به دمشق
اعتقاد به تقدیر را از او گرفت ( .ابن مرتضی ،1961،ص)25و بنا به انسان شناسی خود مبنـی
بر اختیار و آزادی انسان؛ به مظالم امویان به انتقـادواعترا

پرداخـت کـه الجـرم بـه جـرم

اندیشــه (ابــن قتیبــه1353 ،ه،ص )268بــه اســتقبال مــرس رفــت( .عبــدالجبار القاضــی ،بــی
تا،صص. )268-40
معتزله ،تفکرات معبد و غیالن را گرفت و بـا اعتـزال واصـل بـن عطـاءاز درس حسـن
بصری ،ودرروند توسعه ی آن ،مکت

جدیـد و گسـترده تـری ایجـاد نمودنـد کـه در سـیر

تفکرات اسالمی وپالودن خرافات و اندیشه های انحرافی تاحدودی ،نقش قابل توجهی ایفا
نماید؛آنگونــه کــه در رونــد عقالنیــت تکــوین اندیشــه اســالمی  ،و مقابلــه بــا اندیشــه هــای
واپسگرایانه جبری با توجه بـه بنیادهـای محکمـی کـه امامیـه در او خفقـان امـوی بـا تقیـه
ساخته بود  ،تأ یر فراوانی بر جای نهاد و حرکتی عقالنـی مقتـبس از اندیشـه هـای شـیعی در
دوران ستم اموی به شمار می آمد.

 -1حافظ  :رضا به داده بده و ز جبین گره بگشای

که بر من وتو در اختیار نگشادست
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برپایه ی گزارش های معتبر و مو قی که در تاریخ مرکور است ،سخت گیـری هـایی
که امویان بعد از شهادت امام علـی (ع) در حـق عـدلگرایان عقـل گـرای شـیعی ،روا مـی
داشتند با این که راویان و متکلمان را از سخن گفتن از مولی الموحدین و مکتـ

اصـیل او

باز می داشتند ( .حافظ ابوعثمان1993،م،ص، )292اما این بار ،با نهضتی جدیددر حوزه اهل
سنت سر برآورد و تا حدودی با آن همه تبلیغات وسیع نظام سلطه در پنهـان داشـتن اندیشـه
های شیعی و قتـل و تبعیـد و تهدیـد و شـکنجه ،منادیـان عـدالت و عقـل  ،پیـروان و بنیـان
گراران این مکت

نو بنیاد بـا نظریـه پـردازی هـای کالمـی و مبـارزات عقیـدتی  ،توانسـتند

حقانیت معتقدات شیعی را هم در مقام نظر و هم در عمـل بـروز و ظهـور دهنـد  ،بـه همـین
جهت است که برخی از محققان ،نظریه های غیر واقعی در تأ یر پریری شیعه از معتزله ارائـه
داده اند(مصری احمد امین1952،م،ص ،)267که با اند

تاملی بطالن آنهاآشکار می شود

و آنچه از جهت نظری و اسناد مسلم تاریخی به دست مـی آیـد ایـن اسـت کـه ایـن گـروه،
اصل مره

خود را از خاندان رسالت و اهـل بیـت پیـامبر ص گرفتـه اند(.سـبحانی ،1383،

ص) 35زیرا،آنان به اهل بیت پیامبر (ص) بسیار عالقـه منـد بـوده و بـه همـین جهـت خیّـا ؛
معتزله را شیعیان معتدل می نامد ( .خیا 1959،م،ص)142و بشـر بـن معتمـر ( متـوفی / 210
 ) 825یک مکت

اعتـزال در بغـداد تاسـیس کـرد کـه هواخـواه علویـان بود(،مکـدرموت،

1372ش ،ص )7؛البته با وجود این که آنان در مبنای خود از اصـول عقیـدتی شـیعه پیـروی
کردند (.مکدرموت ،1372،ص)42؛امااختالفاتی داشته اند ؛ با این حـال بنـا بـر آنچـه خیـا
نقل کرده است ،معتزلـه از طرفـدارن بنـی هاشـم و مـولی الموحـدین بـوده انـد( عبـدالجبار
القاضی ،1416،ص ، )1965آنان اصولی بنیان نهادند ،که سیر عقالنیت را به ویـژه در جهـان
تسنن احیاء نموده؛ عقل را معیـار تکلیـف و شـناخت را،ایجـاد کننـده ی مسـولیت دانسـته و
اندیشه را مال

مواخره ،قلمداد کردند واین نوع شناخت را تنها از راه عقـل مـی دانسـتند.

(عبدالجبار القاضی،بی تا،ص.)67
منهیات وحیانی را عقالً قبـیح دانسـته ( ،ابـن متویـه ،1965،ص )235و احکـام عقـل را
احکام شرع قلمـداد کـرده و در اخـتالف منقـول و معقـول  ،عقـل را بـر نقـل تـرجیح داده،
استداللشان این است که صـدور امـور نـامعقول از منبع و حیانی غیر ممکن اسـت(.عبالجبار
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القاضی،بی 1416ق،ص .)401آنان با به رسمیت شناختن عقل درشـناخت و اسـتنبا ،آن را
در زدودن خرافاتی که از روی جهل و نادانی و یا از روی عنـادو دشـمنی در معـارف وارد
شده است بکار گرفتند  .در نظریه پردازی های توحیـد و عـدل و در روش شناسـی عقالنـی
باامامیه نقا مشتر

زیادی وجود دارد ،اما اختالف معرفتی نیز موجود است  .از جملـه در

بحث منزلة بین المنزلتین ،جبر و اختیار و امامت( .مکدرموت،1372،ص)6؛در هـر صـورت
،اگر نبود تا ی ر پـریری اینـان از ائمـه هـدی علـیهم السـالم وشـیعیان در برابـر اندیشـه هـای
متحجرانه و جمود فکری طوائف « مجسّمه » « مشبهّه » «،خوار » « ،مرجره »،با این که همـه
این گروهها کتا و سنت را مدر

اندیشه های خود شـمرده و بـر آن تکیـه جسـته انـد و

مخالفان خود را به مخالفت با کتا و سخنان پیامبر متهم کرده اند (سـبحانی،1383،ص)69
که با تمسک به ظواهر الفاظ  ،تفسیری غیر عقالنی از شریعت ارائه دادند  ،ایـن طـرز تفکـر
درادوار بعدی بعنوان عقیده ی مسلم ومبانی اندیشه ی اسالمی سیطره پیدا می کـرد  ،از ایـن
رو این نهضت های فکری وفرهنگی بـا الهـام از منـابع اصـیل وحـی و بـا اقتبـاس ازامامـان
معصوم س ،از آمیختن به تفاسیر ظاهر گرایانه  ،و متحجرانه مصفا شده  1و نقـش اسـتمرار
نبوت در پوشش امامت در اندیشه ی شیعی متجلی شد ،آنگونه که  ،این مکتـ

عقـل گـرا

که از حوزه های فکری اهل سنت در برابر اندیشه های غیر معقـول اهـل حـدیث  ،جبریـه ،
مجسمه  ،مشبهه بپا خاسته بود  ،خود را مُلْهَـم از آمـوزه هـای و حیـانی آن مفسـران حقیقـی
کتا خدا دانسته اند .به همین جهت ابن ابی الحدید در بخشی که به بیان تاریخچه ی علـوم
اسالمی اختصاص داده است با تالش خاصی ا بات می کند کـه سرچشـمه علـوم اسـالمی ،
علی بن ابی طال

ع است و می گوید  :معتزله دو اصل توحیـد و عـدل را از امیرمومنـان ع

فرا گرفته اسـت آن هـم بـه وسـیله ابوهاشـم و او نیـز از طریـق پـدرش محمـد بـن الحنفیـه.
(سبحانی ،1383صص ،) 37-36ولی ذکر این نکتـه ضـروری بـه نظـر مـی آیـد کـه بـا ایـن
وجود،هر جـاآن حرکتهـای فکـری از مسـیرواقعیت شـریعت وحیـانی عـدول مـی کردنـد ،
مفسّران حقیقی وحی با آموزه های حکیمانه خـود تنـدروی و کنـدروی آنـان را یـاد آوری

 -1نه البالغه  ،خطبه های 40 ، 36 ، 61 ، 36 ، 60 ، 59 ، 58 :
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کرده و تالش در تصحیح اندیشه های تفریطی و افراطی مـی نمودند؛اندیشـه هـای تفـویض
مدارانه ی مطلق معتزله را در همان راستا تصحیح نموده که معتقدات جبر گرایانه ی مجبـره
را نقد می کردند « : ،ال جبر و ال تفویض بـل امـر بـین االمـرین» .در هـر صـورت بـا وجـود
اختالفاتی که امامیه بـا معتزلـه دارد ولـی در بنیـادی تـرین اصـول مشـتر

هسـتند  ( .سـید

مرتضی ،1325،ص ) 148؛گر چه برخی از محققان معاصـر سـعی بـر آن دارنـد کـه جریـان
معتزله را،تالشی در جهت به حاشیه راندن نقش ائمه هدی علیهم السالم بشناسانند( .جعفری
لنگرودی،1382،ص )70وآن راحرکتی خزنده درجایگزینی عقل وانحـراف اذهـان بـه آن،
جهت نسیان نصوص صادر ه از پاسداران وحی معرفـی کـرده انـد  ،امـا بـا عنـایتی کـه ایـن
مکت

به پایه های بنیادین ارائه شده از ائمه هدی علـیهم السـالم داشـته انـد و نقشـی کـه در

تروی آنها با تفاوتی که در نوع نگـرش بـوده اسـت  .ایـن دیـدگاه بـا نگـاه بـه گزارشـهای
تاریخی مقرون به صحت به نظرنمی رسد .
آنچه غیر قابل انکار است ؛ نقش عمده این مکت

در پیرایش آمـوزه هـای وحیـانی از

اندیشه های ظاهرگرایانه بود .قاعده ی لطف را آنان با هدف آشکاروفق دادن اختیار انسـان
با مشیت الهی ،آن گونه که در بسیاری از آیات قرآن بیان می شود  ،طرح کردند (شیخ ابـو
عمران،1382،ص)329؛ آنان لطف را به همان معنـای شـیعی امامیـه تعریـف کـرده و آن را
تسهیل انتخا فعل شایسته توسط انسان شناسانده اند(.عبد الجبار القاضی ،بـی تـا،ص)193؛
لطف الهی را مستلزم شـناخت تکـالیف عقالنـی دانسـته  ،علـت وجـودی لطـف را تسـهیل
انتخا فعل نیک برای انسان پرهیز گار معرفی کرده ،که او را در اجتنـا فعـل بـد ،یـاری
می کند  .ولی عقل نشان می دهد کـه او بـر افعـال خـود حـاکم اسـت و بـر اسـاس نیّـات و
محرّکات خود تصمیم می گیرد .
چنان که می دانیم  ،عقل است که به او امکان تشخیص فعل شایسته از فعـل ناشایسـت
می دهد ،فاعـل در جهـت مصـلحت خـود کـه آن را نیـک دریافتـه اسـت خواهـان یکـی و
گریزان از دیگری است (.شیخ ابوعمران1382،ش،ص.)336
عالوه بر نظریه لطف که یک قاعـده ی عقلـی کالمـی بـود و در پختگـی آن ،معتزلـه
نقش اساسی داشتند  ،نظریه اختیار انسان و پیوستگی آن نظریه با تروری قضاء و قدر الهـی و
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حکمت حق تعالی  ،مباحث گسترده ای را در عرصه ی مطالعات نظری پدیـد آورد کـه بـه
پرورش عقالنیت و روند جای سازی عقل در نقش یک منبع مستقل  ،مـو ر افتـاد  ،گـر چـه
معتزله و اصحا عقل برای این امور سختیهای فراوانی را متحمل شدند و بـا مـو گسـترده
مخالفتهای سهمگین و سر سختانه روبرو شدند  ،اما با گرشت زمـان  ،هـم اینـک در جهـان
تسنن  ،متفکرانی در پی احیاء اندیشه هـای خـرد گرایانـه آنـان هسـتند (..شـیخ ابـو عمـران ،
1382ش ،ص. )404
نکته قابل توجه این است که با کمال شگفتی آنان که در مقـام نظریـه پـردازی جانـ
عقل رانگه داشته ،ولی به لوازم باورهای خود مبنـی بـر آزاد اندیشـی و خـرد گرایـی پایبنـد
نبوده و با حربه ی مخلوق بودن کالم خدا ( قرآن ) خلفـاء عباسـی معتقـد بـه مکتـ

خـود

(مأمون  ،معتصم و وا ق ) را وادار کرده تا مخالفان باورهای اعتزالی را مورد شکنجه و آزار
و اذیت قرارداده و بااعمال تجسس و پدید آوردن « محنه »(آزمـایش) بـه بررسـی عقیـده و
اندیشه ی فرهنگیان و صاح

منصبان پرداخته و نظام تفتیش عقاید را پدید آوردند و حتـی

افرادی همانند احمد بن حنبل را به جرم نپریرفتن (حدوث وخلق قرآن ) ،به زندان انداختـه
و تازیانه زدند( .طه حسین،بی تا،ص )234و شایداین حرکت عجی
گرایانه ی معتزله ،نخستین سازمان تفتیش عقاید و تعقی

و معار

با مبانی عقل

،به جرم داشـتن اندیشـه ای مقابـل

قدرت حاکمه در تاریخ اسالم باشد(.پطروشفسکی،بی تا،ص)225
مواضع اشاعره

آنان در پی آن بودند که وضعیتی که معتزله و اهـل حـدیث در حـوزه هـای فکـری و
فرهنگــی در افــرا و تفــریط در اســتفاده از عقــل پدیــد آورده بودنــد را تعــدیل نماینــد .
ابوالحسن اشعری بنیان گرار این نحله که عمری در مکت
این مکت

سران معتزلـه تلمـر کـرده بـود ،

را بنیان نهاد که در روز گار خود نتوانست آن روش را تروی نمایـد  .امـا دیـری

نپایید که پس از وفاتش سراسر عالم تسنن را فرا گرفت و اندیشه او حقیقت شریعت دانسـته
و همگی اهل سنت وجماعت به آن گرویدند.
همانگونه که گفته شد،در برابر تفریطهای اهل حدیث ،در مخالفت با بکارگیری عقـل
 ،نهضت های تا یر گراری در جهان اسالم ظهور کرد  ،یکی از آنان معتزله بود کـه درسـت
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در مقابل اهل حدیث ،به عقل به عنوان منبعی مستقل می نگریست و نهضتهای دیگر ،حالت
تعدیلی داشته و با حرمت نهادن به عقل و اصالت به نقل  ،جان

عقل را نیز تا حدودی نگـه

داشته و در نظریه پردازی های خود اعتبار آن را مراعات می نمودند  .که میتوان بـه اشـاعره
و ماتریدیه اشاره نمود ،که هر دو در برابر دو جریان عقل گرای معتزلـه و نـصّ گـرای اهـل
حدیث قرار گرفتند،که اشعری جان

نصّ را بیشتر گرفته و بر عکس ما تریدیه جان

عقـل

را .
با اوجیگری تفکر معتزله  ،اختالف کالمی در درون ایـن مکتـ

روبـه فزونـی نهـاد و

زیاده روی در به کارگیری عقل ،گوهر و بن مایه ی دین را که ایمان و پرسـتش خداونـد و
تسلیم و تعبّد در مقابل اوست – سست و بی مقدار ساخت ،رشـد عقلگرایـی از یـک سـو و
انحطا و جمود حنابله از سـوی دیگـر  ،علمـای اهـل سـنت را بـه بـازنگری و پیـرایش در
دیدگاههای سنتی فراخوانده  ،ودر حقیقـت سـده ی دوم و سـوم هجـری دوره ی مقاومـت
نصگرایی در برابـر پیشـرفت خـرد بـاوری و بیـرون آمـدن از فشـارها و تنگناهـای جمـود و
تعصّ

است .
با آغاز قرن چهارم جریان نصّ گرایی وارد مرحله تازه ای شد دو شخصیت بزرس از

اهل سنت به طور جداگانه دست به احیاء و باز سـازی اندیشـه دینـی و جـر عناصـری از
کالم معتزله زدند  :ابوالحسن اشعری ( م  320ق ) در بصره و ابومنصـور ماتریـدی(م  333ق
ال بـه معتزلـه نزدیـک شـد و
) در خراسان و ماوراءالنهر  .با این تفـاوت کـه مـا تریـدی کـام ً
اشعری بیشتر به حفظ اصول حنابله در قالبهای جدید پرداخت  ،بـه همـین سـب

اشـعری را

حد واسط میان اهل الحدیث و معتزله دانسته اند و ماتریـدی را حـد واسـط میـان اشـعری و
معتزله  .به این ترتی

در قرن چهارم حلقه های پیوند میان نص گرایی و عقل گرایی تکمیل

شد و نخستین تقری

،ص)209

میان ایـن دو جریـان شـکل گرفـت  (.سـبحانی 1374،

معتزله با عقلی دانستن معارف  ،بکـارگیری عقـل را در آنهـا روا دانسـته و عقـل را قـادر بـر
در

حسن و قبح اشیاء می دانستند و وحی را تایید و ارشاد حکم عقل معرفی کردند  .امـا

اهل حدیث ظواهر نصوص را در تبیین معارف کافی دانسته و عقل را از ورود در عرصـه ی
معارف ممنوع دانسته و آن را از در

حسن و قبح افعال عاجز می دانستند  .از طرفی دیگـر
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معتزله انسان را در افعالش مختار ولی اهل حدیث انسان را مجبور و خداوند را عامـل افعـال
انسان معرفی می کردنـد( .شهرسـتانی ،بـی تا،صـص 55و)105ولـی درهـر صـورت مکتـ
فکری اشاعره  ،کوششی بود در جهت عقالنیت معرفت دینی با روشـی محـافـظه کـارانه یـا
بـه عبـارت بـهتر معـتدالنه.
بنـیان گـرار آن مـکت

شیـخ ابوالـحسن اشعری( 260تا ) 324تا )40اشـعری،1362 ،

ص )110ســــال در خانــــه رئــــیس معتزلــــه ابــــو علــــی جبــ ـایی (  303ق) (بغــــدادی،
 ،1367ص ،)98بزرس شده بود در چهل سالگی در مسـجد جـامع بصـره  ،رسـماً و علنـاً از
مکت

معتزله بازگشت و اندیشه های اعتزالی خود را فرو نهـاد و بـه اهـل حـدیث و حنابلـه

پیوست( .ابن الندیم،بی تا،ص 271و ابن خلکان ،1368،ص،) 285اما آنچه از معقول و منطق
در مکت

عقل گرایـان معتزلـه فـرا گرفتـه بـود در روش برگزیـده ی جدیـد در پـاالیش و

پیرایش اندیشه های ظاهر گرایانه حنبلی و اهل حدیث بکار گرفت و با تغییر روش و اتکـاء
بر محتوای باور های آن مکت

دیرین  ،نهضت جدید با شـکلی خـرد پسـند از ایـن جهـش

عقیدتی و کالمی او پدید آمد که دیری نپایید و بعد از مرگش جهان تسنن را تحت سـیطره
و سلطه در آورد  .حال چه عواملی باعث این جهش فکری و تغییر مکت

شـد ،کـه بـا ایـن

صراحت و آشکاری بر فراز منبر آن را به گوش همگان برسـاند  ،بحثـی تـاریخی وکالمـی
وشاید هم معرفت شناسانه ای است کـه مصـادیق فراوانـی از ایـن نـوع رویکردهـا درعـالم
اندیشه بشری ودر سیر تحول وتطور متفکران مسلمان دیده مـی شود(.ناصـر خسـرو،1335،
صص8-6-1و غزالی ،1390،صص . )28-25علی ای حال مورخین تاریخ فرق در این بـاره
فرضیات متفاوتی ارائه داده اند؛ برخی آن را الهام غیبی و رویاهای راسـتین قلمـداد کـرده و
برخی فشارهای سیاسی حکومت وقت و یا اندیشه اصالح گرایانه او در تصحیح عقاید اهـل
حدیث معرفی کرده اند .گر چه وی با این تبدل گرایش و تالش هـای فکـری در پـاره ای
از عقاید ضدّ عقل و قرآن اهل حـدیث؛ (سـبحانی ،1383،ص)30اصـالحاتی بوجـود آورد،
اما موفق نشد قسمتی دیگر از اندیشه های خرافی اهـل حـدیث و حنابلـه را پایـان بخشـد و «
رویت خدا » درآخرت را به همان حالت خود گرارد و بر صحت رویت در کتابهـای خـود
تصریح کرد  ،و این اصـالحـات ظاهـری و سطحـی کـه در ( تجسـم – جبـر) بوجـود آورد

رویکرد متکلمان اسالمی به عقل در نظریه های کالمی21 /

در پرتـــو قـــدرت منطقـــی بـــود کـــه درمکتـ ـ

اعتـــزال فـــرا گرفتـــه بـــود ( ســـبحانی

،1383،ص)42؛بخت بد او و مکتبش این بود که با تمام مساعی خود و پیـروانش در مکتـ
اهل حدیث  ،مقبول درگاه فکری آنان واقع نشده و حنابله به شدت در حدّ تکفیـر و تفسـیق
آنان می پرداختند و از طرف دیگر اهل اعتزال هـم بـا روش مختـار آنـان بنیـادی اخـتالف
داشتند ؛بدانگونه که حنابله سخت نصّ گرا بوده و هر گونه تاویل و تفسیری را برنمی تابنـد
 ،نیز سخت بر این مکت

جدید که هم مسلکان هم مشـر آنـان بـوده تاختـه انـد و از ایـن

رهگرر چه آزار و اذیتهایی که در ابتداء متحمل نشدند(.سبکی1385،ه،ص)353؛بـارزترین
نمود اندیشه های خرد سـتیز اشـاعره،انکار حسـن و قـبح عقلـی اسـت (.تفتـازانی1305 ،ق،
ص)151؛ آنان همانند حنابله و اهل حدیث حسن و قبح را شرعی دانسته و عقـل را از در
حسن و قبح اشیاءعاجز می دانند  .و در برابر آنان معتزله برای عقـل در در

حسـن وقـبح

اشیاء و افعال ،مقامی واال ،قائل هستند (شهرستانی،بی تا،ص51و اشعری،1362،ص.)58
در مره

اهل سنّت بجز معتزله تمامی فرق و مکات

فکری به نوعی نصّ را بـر عقـل

ترجیح داده و مجالی برای عقل قا ئـل نشـده وکمیـت عقـل را در آسـتان اندیشـه واسـتنبا
،لنگ و ناتوان می دانند ،همانطور که گفته شد در واکنش به مکت
اصالح تفکرات اهل حدیث دو مکت

معتزله و برای تعـدیل و

اشاعره و ما تریدیه پدید آمد.

ماتریدیه مکتبی میانه رو در تمسک به عقل

بررسی اجمالی این فرقه بدان روی است که مرهبی عقل گـرای میانـه هسـتند و در
نزاع فکری بین دو نحله ی کالمی مقتـدر معتزلـه و اشـاعره  ،راه میانـه ای را برگزیدنـد  ،از
طرفی در

خوبی و بدی را ذاتی پنداشته ؛امّا از سوی دیگر الزمه تحسین و تقبیح ذاتـی را

پیروی حکم خدا از آن دریافت نمی دانستند و به جهت خطاهـای ناشـی از عقـل بشـری ،از
پریرش « کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع » اباء داشتند (خالف1999،م،ص. )299
یکی از محققان معاصر دراین باره می گوید :ماتریدیه عقل را دارای قدرت مطلقه در
معرفت ودانش نمی داند و می گوید عقل تنهـا ظـواهر اشـیاء را در

مـی کنـد واز در

ماهیت اشیاء وحقایق آنها عاجز است به همین دلیل مبنای کالمی ماتریدیه را حد وسط بـین
عقل گرایی مطلق و نقل گرایی تام می دانند به گونه ای که نه هر دو آنها رابه تنهایی کـافی
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به مقصودبدانند  .....ماتریدیه قایل به حسن وقبح عقلی هستند دراین رابطـه بایـد گفـت کـه
ازجمله قواعداصول منهجی که روش کالمـی ماتریدیـه دربررسـی عقایـد ومسـایل کالمـی
برآنها استوار است،اصل حسن وقبح عقلی است .....بـا وجـود اینکـه تمـام ماتریـدیان اصـل
حسن وقبح عقلی را قبول داشته و قایل بـه آن هسـتند در پـاره ای از مسـایل مربـو بـه ایـن
اصل اختالف دارند،مثال در این مساله اختالف دارندکه آیا به مجرداینکه عقل حسن و قـبح
فعلی را در

کرد،بدون آمدن شرع و ورود سمع ،آیا جزم به حکم شرعی پیدا می شود یا

این گونه نیست یا اگر جزم به حکم شرعی هم پیدا شود آیا عالوه بر ذم عقالء ،کـه حسـن
وقبح عقلی است،عقا اخروی هم دارد؟( قیوم زاده،1391،ص)121
ابومنصور ماتریدی ( م  333 .هـ  .ق بنیانگراراین مکت
شافعی بود  ،ماتریدیه از مره

بود  ،اگر اشعری در فقه پیرو

حنفی پیروی می کردند همانگونه کـه ابوحنیفـه بـر خـالف

شافعی و ابن حنبل و مالک در فقه اهل قیاس بود و به عقل به عنوان یک منبع فقهـی مسـتقل
می نگریست  .بدین سان او در عقاید نیز از عقل بسیار بهره می گرفت  .ماتریـدی نیـز ماننـد
مقتدای خود عقل را به عنوان سر چشمه ای برای عقاید دینی پریرفت  .از این رو اشـعری را
می توان در میـان اهـل حـدیث و معتزلـه دانسـت و ماتریـدی حـ ّد میـانی اشـعری و معتزلـه
است(.برنجکار ،1378،ص)137
ماتریدیه به خالف اشـاعره حسـن وقـبح را عقلـی مـی دانسـتند  ،و همچنـین تکلیـف
ماالیطاق را محال دانسته  ،و گرچـه انسـان رامختـارو فاعـل فعـل خـود مـی دانسـتندولی بـا
تــوجیهی کــه از اراده انســان و خداونــد ارائــه داده انــد بــه جبــر انســان قائــل شــده انــد.
(برنجکار،1374،ص)139
از ا ین رو دیده می شود که ماتریدیه با معتزله بسیار نزدیک می باشند  .همانگونـه کـه
اشعریان به اهل حدیث .همانطور که گفته شد ماتریدیه در فروع پیرو ابوحنیفه بودند  ،و این
شاید باعث گرایش آنان به عقل و بکارگیری خرد در اندیشه ورزی ماتریدیه بود  ،ابوحنیفه
روزگار دراز خود را مشغول مناقشات کالمی ساخت ولی اند

اند

نسبت به آن دلسرد

شد و به فقه روی آورد و با تمایل ذهنیی کـه داشـت نمـی توانسـت خـود را بـه روش اهـل
حدیث عالقه مند بیابد از این رو به مره

عراقی عقل که مرکز آن کوفه بود پیوسـت .ایـن
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مره

فقهی ریشة خود را به علی و ابن مسعود می رساند( .شریف 1365،ش،ص.)126
ابوحنیفه ( م  150ق ) در مقام اجتهاد و افتاء  ،به اتفـاق و اجمـاع علمـا اسـالم  ،رای و

قیاس و استحسان را بکار می برده  ،و اگر نخستین فقیه نبوده کـه از ایـن راه رفتـه و بـه ایـن
کار اعتبار داده  ،بطور یقین از پیشروان بنام و از مشهور تـرین فقیهـانی اسـت کـه ایـن راه را
گزی ده و پیمودن آن را پسندیده و رای و معمـول داشـته اسـت.و بگفتـه برخـی از ناقـدان ،
قیاس را بر حدیث مقدم می داشت ( .شهابی،1366 ،ص .)718و قدیمیترین مره

فقهـی را

پدید آورد ،همانگونه که ماتریدی در فروع از ابوحنفیه پیروی می کرد  ،حنفـی مـرهبان در
امور اعتقادی از مره

امام ابو منصور محمد ماتریدی حنفـی پیـروی مـی کننـد  ...بنـدرت

است که حنفی اشعری مره

باشد لیکن این نادر  ،وجود دارد از این رو گفته شده اسـت :

« از ظرائف است که حنفی اشعری باشد  (.شهابی)663، 1366،
این فارسی االصل  ،قیاس گرا که در سال  80هـ  .در کوفه زاده شد و در  150هـ  .در
همانجا وفات کرد  ،در ابتدا به تحصیل علم کـالم پرداخـت و بعـد از آن کـه در دانـش بـه
جایگاه بلندی رسید به فقه روی آورد( .شبلی1405،ه،ص ، )171اما اینکه آنـان قیـاس را بـر
رأی ترجیح می دهند را برخی از محققین رد کرده و دلیل سختگیری آنـان در بکـارگیری
حدیث را وضعیت جعل و وضع حدیث در آن دوره می دانند (.شبلی،1405،ص )172
درهرصورت حنفیان ،به کتا  ،سنت ،قول صـحابی ،اجتهاد،اجمـاع وبعـد ازاینهـا بـه
قیاس  ،استحسان وعرف در استنبا احکام استناد می کنند(.ابوزهره1987،م،ص)355
جریان اشعری گری  ،اهـل حـدیث  ،ظاهریـه کـه بـا دخالـت و بکـارگیری عقـل در
معارف و فقه اسالم مخالفت می کردند به عالم تسنن مربو است  ،و در عالم تشیع نیز در
فقه پژوهی امامیه اخباریان بر چنین باوری هستند .
اشاعره همانگونه که گفته شد حسن وقبح اشیاء و افعال را تابع امر شـارع دانسـته و بـه
استقالل عقل در در

خوبی و بدی کارها باوری ندارند (.خضری بک1389،ه،ص)23

ابن حزم نیز عقل رادر در

امور ناتوان دانسـته وسـاحت شـریعت رااز جـوالن عقـل

مبّرا می داند(.ابن حزم،بی تا،ص ،)27اخباریان امامیه نیز بر همین باورند(.استرآبادی1429،ه
ق،ص)138
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از این رو در عالم تسنن حنفیـه و معتزلـه رونـد عقـل گرایـی را در برابـر نـصّ گرایـی
افراطی احیاء نمودند .که در مکت
مکت

فقهی وحقوقی امامیه نیـز عـالوه بـر نـص گرایـان اولیـه

اخباری گری نیز براعتقاد نص محوری پای فشاری داشتند.
این دو دیدگاه نه تنها در مباحث بنیادین کالمی بلکه در مبـانی فقهـی و دسـتورالعمل

زند گی مسلمانان نیز تا یر فراوانی برجای گراشت ،بدان گونه کـه در فقـه اهـل سـنت ،در
استنبا مطال

شرع از منابع حقوق اسـالم دوگـروه مکتـ

حدیث یا ظاهریه پدید آمد ،در فقه امامیه هم همین دو مکت
شود یعنی فقیهان امامیه هم دو گروهند  :مکت
و مکت

مجتهدان معروف است و مکت

اجتهـاد و رأی و مکتــ

اهــل

با جلوه ای خاص دیده مـی

اجتهاد به سبک امامیه که به مکت

اهل حدیث که در فقه به مکت

اصـولی

اخباری معروف

شده است(.جعفری لنگرودی ،1382 ،ص )284که اختالف نظر در این باره به عصر امامـان
شیعه ع بر می گردد؛ بطوری که ،در بین شاگردان آنان دو جناح عقلگرا و نصّ گـرا وجـود
داشت  ،و پیوسته بین آنان اختالف نظر به وجود می آمـد و گـاهی هـم برخـی را از جهـت
عدول از نص به عقل متهم به کفر می نمودند ولـی امامـان معصـوم علـیهم السـالم از آنـان
حمایت و شیعیان را به اعمال نظر واستدالل در اصول وفروع برپایـه ی مـوازین و معـاییر،
توصیه می کردند .و با اینکه برخـی از صـحابه بـه سـماع و نقـل روایـات امامـان معصـوم ع
مشغول بودند ،امامان معصوم ع  ،به تشویق وترغی

متکلمان می پرداختند ودرمسایل فقهی

 ،آنان به صراحت وظیفه خود را بیان اصول وقواعد کلی دانسـته و تفریـع و اسـتنتا احکـام
جزیی را به عهده پیروان خویش گرارده اند .محد ان قم با متکلمان ،سخت در ستیز بودنـد
وبرخی آنان ،روایات بسیاری در ذم وطعن دانشـمندان ومتکلمـان مـی سـاختند ....از طـرف
دیگر امامان ع ؛ شیعیان خود را به همـین متکلمـان وکتابهـای آنـان ارجـاع و راهنمـایی مـی
کردند وحتی قمیان را به رغم دشمنی محد ان آن شهر ،به دوستی و حرمـت نهـادن نسـبت
به متکلمان ترغی

می نمودند (.مدرسی طباطبایی1410 ،ه.ق صص)42-41

در دوره های بعد نیز برخوردهایی بین عقل گرایان و نصّ گرایان گزارش شده اسـت
 .اما در زمان حکومت صفویه که اقتضاء مـی کـرد اخبـار و احادیـث تقویـت شـود و علـوم
عقلی (مانند فلسفه و منطق و علم اصول) تحریم شود ،باز جنـاح نـص گـرای محـض ،نیـرو
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گرفت و مکت

اخباریان جدید شکل گرفت و مردانی چون محمد امین استرآبادی و فیض

کاشانی برخاستند و شگفت آنکه شخص اخیـر  ،مشـر فلسـفی هـم داشـت  ...گـویی کـه
فیض هم علی رغم میل درونی خود تحت تـا یر یـا فشـار محـیط در عـین بحـث از فلسـفه و
کـــالم و حتـــی شـــعر و عرفـــان  ،در فقـــه راه مکتـــ اخبـــاری گرفـــت( .جعفـــری
لنگرودی،1382،ص)285
برخی به دلیل روشی که استرآبادی در الفوائد المدنیه برگزیده  ،او را متا ّر از اندیشـه
های ابن حزم ظاهری می دانند(.جعفری لنگـرودی،1382،ص ،)285ایـن شـیوه اسـتنبا در
همه ی قرون کم و بیش بوده  ،ولی در قرن یازدهم و دوازدهم بگونه ای فراگیرتر در حوزه
های استنباطی روا یافت( .جنـاتی،1380،ص،)31امـا اینکـه ریشـه اخبـاری گـری از کجـا
شروع شد ؟ می توان گفت مسلک اخباری از اهـل سـنت گرفتـه شـده بـه طـوری کـه ابـن
خلدون در مقدمه ی معروف خودمی نویسد  :بعد از رای و قیاس که از زمان ابوحنیفه و هـم
به وسیله ی او پدید آمده بود ،و در عراق شیوع یافت  ،جمعـی از علمـاء  -اهـل سـنت – بـا
مخالفت با اسـاس آن بـر خاسـتند و عمـل بـه آن را باطـل دانسـتند ایـن عـده را « ظاهریـه »
می خوانند و پیشوای آنان داود بن علـی و فرزنـدش محمـد اسـت ابـن حـزم اندلسـی نیـز از
معاریف محد ین و علمای ظاهریه است  .مالک بن انس و احمد بن حنبل که پـیش از داود
بن علی به حدیث تکیه داشتند و مخصوصاً احمد بن حنبل به قدری به حدیث توجه داشـت
و نسبت به رای و قیاس بی اعتناء بود که طبری او را در کتا اخـتالف الفقهـاء از فقهـاء بـه
شمار نیاورده است .
به هر جهت طریقه ی احمد و فرقه ی ظاهریه تقریباً همان مسلک اخباری است که در
میـــان شـــیعه بـــه وجـــود آمدنـــد  .بـــه همـــین جهـــت اخباریـــان را ظاهریـــه هـــم مـــی
گویند(.دوانی،1362،ص)73
گرچه زمینه گسترش اخباریگری به سـبک اسـترآبادی از قـرن دهـم آغـاز شـده بـود

.

(گرجی ،1375 ،ص ،)238اما در قرن یازدهم مولی محمد امین استرآبادی (  1036هــ ) آن
را بعنوان یک مکت

حقوقی بنیان نهاد .

آنان با اصولیان اختالفات بسیاری در روش اسـتنبا احکـام دارنـد ،امـا آنچـه در ایـن
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زمینه به این مقوله مربو است  ،ادله احکام به ویژه دلیل عقلی است  .که یکی از اختالفات
اخباریان با اصولیان می باشد و به عبارت دیگر یکی از انگیـزه هـا ی تاسـیس ایـن مکتـ

،

مقابله با عقل به عنوان یکی ازادله استنبا احکام می باشد .گر چه موسس مشهور آنـان در
الفوائد المدنیه در دو جا به آن استناد کـرده اسـت ؛ یکـی در اسـتدالل بـر رد مرجحـات در
مقــام تعــار

ادلــه و دیگــری بــر رد اجمــاع مبنــی بــر اینکــه دلیــل عقلــی بــرآن وجــود

ندارد(.استرآبادی1429،ه.ق،صص)132-126؛ اما از آنجا که ادله را در اخبار منحصر کرده
اند ،جایگاهی برای عقل در اسـتنبا احکـام قائـل نیستند(.اسـترآبادی،1429،صـص-10-5
،)137-136-19آنان عالوه بر این ،اجماع را هم حجـت نمـی داننـد و از دیـدگاه برخـی از
آنان قرآن نیز تنها با رجوع به احادیث و روایات بعنوان منبع در استنبا احکام محسو می
شود(.بحرانی،بی تا ،)171،پس منبع احکام نزد آنان فقط اخبار می باشد،و روایـات و اخبـار
را کافی و وافی برای بیان احکام نو به نو روزگاران دانسته و بر این باورنـد کـه حتـی حکـم
ارش خدش هم در روایات آمده است  .و با این منظومه فکری  ،دلیـل عقلـی و نتیجـه آن،
اصول فقه را ،بر نمی تابند  .زیرا آن تالشی عقالنی جهـت روشـمند کـردن اسـتنبا احکـام
است (.استرآبادی،1429،ص ، )29آنان تحسـین و تقبـیح عقلـی و قاعـده مالزمـه کـه وجـه
ممتازه شیعه است را نیز مردود دانسته انـد ؛ اخباریـان کـه بـا دغدغـه هـای دینـی وارد ایـن
عرصه شدند (،جعفری لنگرودی،1382،ص )288و به نوعی گرایش به شـیوه هـای سـلف
در اســتناد انحصــاری در نصــوص بــوده اســت و بــه عبــارتی ،نــوعی ســنت گرایــی در برابــر
متدولوژی فقه پژوهان استداللی وعقل گرا صف آرایی کردند؛ گر چـه قریـ

بـه دو قـرن

این طرز تفکر و روش بر مدارس شیعی  ،سیطره و استمرار داشت اما نتوانستند مکت

خـود

را بر مجامع فقهی و حقوقی امامیه حاکم نمایند ؛ولی آ ار و رگه هـای ایـن روش و نگـرش
درادوار گوناگون پژوهش های فقهی و استنباطی مشهود است .
موسس مکت
مدار

اخباری که معاصر شیخ بهایی و شاگرد صاح

« معـالم » و صـاح

«

» بود  ،مردی پر کار و کم حوصله و کم دقـت بـود  ،رعایـت آدا و اد کمتـر

می کرد  .مطالعه کتا (الفوائد المدنیه ) اوخالی از استفاده نیست و با همـه ی ایراداتـی کـه
متاخران به او وارد کرده اند ولی افکار او حتی در مخالفـاش هـم بطـور غیـر مسـتقیم تـا یر
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داشته است( .جعفری لنگرودی،1382،ص،)36اواز دشمنان سر سخت مجتهدان بـود و همـه
ی فقیهان از قدیمین تا شهیدین و دیگر دانشمندان رابه سختی به بادانتقـاد گرفتـه وآنـان را
پیروان اهل سنت می دانست  ،کتا « الفوائد المدنیه » خود را کـه در ربیـع االول  1031در
مکه معظمه به پایان رسانده بود در رد بر مجتهدان نگاشت (.گرجی،1369،ص ،)136آنان با
بکارگیری خرد در استنبا احکام به مبارزه پرداخته(،استرآبادی،1429،ص )130و استفاده
از آن را مقابله با نصوص معرفی کردنـد(،جزایری،بی تـا،ص )131ومسـتند احکـام را فقـط
اخبارائمه هدی علیهم السالم می دانستند(.استرآبادی) 1429،درباره ی علل پیدایش مکتـ
اخباری که نزدیک به دو قرن بر حوزه های شیعه سیطره داشت ،نظریات متعددی ارائه شده
است که می توان به اجمال موارد زیر را برشمرد:
خوف از تحت الشعاع قرار گرفتن تعالیم ائمه معصومین علـیهم السّـالم بـا بکـارگیری
اصول فقه(،صدر،1379،ص ،)44بی اعتباری و غیـر قابـل اعتمـاد دانسـتن عقـل در اسـتنبا
(،جزایری،بی تا ،ص ،)131تا یرات اندیشه های ظاهر گرایانه وافراطی ابن حزم اندلسی بـر
بنیــان گــرار ایــن مکتــ

-امــین اســترآبادی -در ایــام اقامــت درمکــه مکرّمــه (جعفــری

لنگرودی،1382،ص  )285وواکنش نصّ گرایان افراطی(.جناتی،1374،ص.)324
آنان ،عالوه بر انکار اجتهاد  ،منابع فقه و حقوق را منحصردر اخبار وروایات دانسـته و
دلیل عقل را مردود و انکار می کنند ( .اسـترآبادی1429،ه.ق،صـص )137-136-19-10و
حسن و قبح عقلی و قاعده مالزمه را نیز مردود(جعفری لنگـرودی ،1382،ص)287؛ و قطـع
حاصل از عقل را حجّت نمی دانند ( .انصاری 1419،ه.ق،ص)52؛اسـترآبادی ،بهـره وری از
عقـــل را مخالفـــت بـــا روایـــات متـــواتره اهـــل بیـــت عصـــمت و طهـــارت مـــی دانـــد

،

(استرآبادی،1429،ص)29و عقل را قادر به دستیابی به احکـام الهـی نمـی داننـد  ،برخـی از
آنان با تعریفی که از عقل ارائه داده( ،عاملی1403،ه.ق،ص)411؛ آن را به اصول عملیه معنـا
نموده و به دلیل اختالف نظر درباره ی آن اصول  ،عقل را حجّـت نمـی داننـد(،بحرانی،بـی
تا،ص)245و با تمسّک به روایاتی که در منع بهره گیری از عقل اسـت  ،اسـتفاده از عقـل را
شرعی نمی دانند ( ،جزایری،بی تا،ص)44؛عالوه بر موارد مرکور  ،دلیل عقـل را مفیـد ظـن
دانسته و آن را قطع آور قلمداد نمـی کننـد از ایـن رو بکـارگیری آن را در اسـتنبا احکـام
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مردود می دانند(.استرآبادی 1429،ه.ق،ص)160
غافل از این که تعریف عقل در اصـطالح فقیهـان خـرد گـرا و اصـولیان تحلیـل گـر ،
حکم عقلی است که با آن ،به حکم شرعی قطع حاصل شود  ،و چنانچه این فراینـد حاصـل
آید  ،از آنجا که حجیّت قطع ذاتی است  ،موجـ

کشـف حکـم شـده و هـیپ اشـکالی در

پیروی از آن پیدا نمی شود.
آن گونه که شیخ اعظم آورده است  «:ال اشکال فی وجو متابعة القطع و العمل علیـه
مادام موجوداً  ،النه بنفسه طریق اِلی الواقع  ،و لیس طریقته قابلة لجعل الشارع ا باتـاً أو نفیـاً »

.

(انصاری1419،ه.ق،ص)17
و معنای ذاتی بـودن حجیّـت ایـن اسـت کـه ،حجیّـت آن از نفـس طبیعـت ذاتـش بـر
انگیخته شده است ؛ بنابراین ،نه از غیر بدست آمده است و نه نیاز به جعل شـدنش از سـوی
شارع دارد و نه به اینکه از جان

شارع امری به پیروی از آن صادر شود  .قطع خود طریقـی

به سوی واقع است و نفس قطع ،نفس انکشاف واقع است  ،زیرا قطع حقیقتـی اسـت نـورانی
محض که نه تاریکی در آن است و نه احتمال خطایی با آن همراه است ،همانگونـه کـه در
مباحث فلسفه آمده است که جعل ذات و ذاتی به جعل تالیفی ،محال است ،زیرا جعل یـک
چیز ،برای چیز دیگر ،تنها در مـوردی مـی توانـد فـر

شـود کـه تفکیـک بـین مجعـول و

مجعول له ،در آن ،امکان داشته باشد و واضح است که تفکیک بین یـک چیـز و ذات آن ،
یعنی بین یک چیز و خودش و همچنین بین آن و بین ذاتیاتش محال است  « .الراتیُّ ال یعلّل
» .تنها چیزی که از جعل قطع معقول است جعل آن به جعل بسیط است  ،یعنی خلق و ایجاد
آن( .مظفر،1376،ص )17و وقتی جعل طریقیت برای قطع محال باشد ،نفی آن از قطـع ،نیـز
،محال می شود زیرا همچنانکه جعل ذات و لوازم ذات محال است  ،نفی ذات و لـوازم ذات
از ذات و سل

آنها ،بگونه ی سل

تالیفی ،نیز محـال اسـت(.مظفر ،1376،ص )22ازسـوی

دیگر،مراد روایاتی که در نهی از پیروی عقل آمده است  ،عقـول ظنّـی اسـت  ،کـه آن هـم
مورد اتّفاق است که ظن هیپ از حقّ بی نیاز نمی کند  « .اِنّ الظـنّ ال یغنـی مـن الحـقّ شـیأ »
بنابراین ادعای اخباریان مردود است .
باورهای عقل ستیز آنها مبنی بر قطعی الصدور دانستن اخبار کت

اربعـه ،بـدون قیـد و
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شر ؛و جمود به ظاهر اخبار( .بهبهانی1416 ،ه.ق،ص،)15با توجه بـه مبـانی ایـن مکتـ

در

عناد با هرگونه اجتهاد  ،عقل  ،ظواهر قرآن  ،و برائت و  ........چنانچه در حوزه های فکـری
و فرهنگی تسلط تام می یافت ،وضعیت اسفباری را برای تشیّع بر جای می گراشت و شـاید
بتوان گفت که از تشیّع جز نامی ونشانی باقی نمی ماند ،زیرا آنان نه تنهـا عقـل و اجمـاع را
دست آورد اهل سنت دانسته و به شدت بـا آنهـا مقابلـه مـی نمودنـد بلکـه ظـواهر قـرآن را
حجّت ندانسته و حتی برای الفاظ قرآن قائل به عدم ظهور بودند و عقل را از در

آشـکار

ترین معانی قرآن عاجز دانسته( .بحرانی1363،ش ،ص )27؛آنـان سـنت رسـول اهلل( ص ) را
نیز حجّت نمی دانستند(.استرآبادی،1429،ص ،)47محمد امین استر آبادی می گوید « :هیپ
راهی برای رسیدن به احکام نظری فرعی و اصلی بجز شـنیدن از صـادقین ( علـیهم السـالم )
برای ما وجود ندارد و استنبا احکام نظری از ظواهر کتا خدا و ظواهر سنن نبوی ( ص )
تا مادامی که اهل ذکر ( علیهم السّالم ) در آن باره بیان نکنند  ،جایز نیست » و تقسیم اخبـار
به چهار قسم ( صحیح و حسن و مو ق و ضعیف ) را نیز صحیح ندانسته و اخبار کتـ

اربعـه

(الکافی  ،من ال یحضره الفقیه  ،تهـری االحکـام و استبصـار ) را بـدون وارسـی هـای علـم
الحدیث و علم رجال ؛ صحیح می دانند :
« روایات موجود در کت

ائمه حـدیث  ،بـویژه روایـات کتـ

اربعـه صـحیح اسـت و

اختالفـــاتی کـــه در برخـــی از آنهـــا بـــه چشـــم مـــی خـــورد ناشـــی از تقیـــه اســـت.
(کرکی1396،ه.ق،ص)17؛ که با نظری به کت

مـرکور بـاور اخباریـان مخـدوش و قطعـی

الصدور بودن اخبار مرکور نیز در تمام مـوارد صـادق نیسـت(.خویی 1369،ش،صـص -36
 )97؛ وشاید بتوان گفت یکی از علل وعوامل فحول وبزرگان فقه وکالم متقـدم شـیعه در
باره ی عدم حجیت خبر واحد همین عقیده اخباریان اولیه در باره اخبـار آحـاد بـوده اسـت،
زیرا این نوع نگاه به اخبار تالی فاسد هـای فراوانـی داشـته کـه جبـران آن سـخت وآ ـار و
عواق

آن مخر و برای اندیشه وفرهنگ اسالمی مخر و در اعصار و امصـار آتـی غیـر

قابل دفاع می نمود  ،زیـرا دشـمنان ق سـم خـورده بـاانگیزه هـای گونـا گـون بـرای تخریـ
فرهنگ اسالم بـه وضـع وجعـل حـدیث پرداختـه واخبـار سـاختگی را وارد مجـامع روایـی
نمودند ،به همین جهت در این باره دانشمندان اسالمی کت

متعددی بـه رشـته ی تحریـر در
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آوردند؛ عالمه امینی بخشی از جلد پنجم الغدیر را به این امر اختصاص داده است وبسیاری
از دروغ پردازان و خبرسازان را نام می برد ومجموع اخبارسـاختگی را را چیـزی درحـدود
کرور (پانصد هزار)خبر احصاء کرده اند ؛ آنگونه که ابـن ابـی العوجـاء زنـدیق درپـای میـز
محاکمه اعتراف کرد که من درحدود چهار هزار حدیث در کتا هـای روایـی شـما وارد
کردم که این تحریفات واضافات از زمان رسـول اکـرم ص آغـاز شـد و همچنـان بطـور
فزاینده ای ادامه یافت  ،رسول اکرم ص فرمود ( :کثر علی الکرابون) (فیض ،1382،صـص
 )242-240از این رو این نظر اخباریان هم محکوم به بطالن است.
در دو قرنی که مکت

آنان برحوزه های شیعی سیطره داشت  ،آ ار زیانبـاری را پدیـد

آورد  ،از جملــه  :جمــود و تحجــر  ،دور کــردن مــردم از قــرآن  ،تــروی اخبــار ضــعیف و
موضوع  ،بی پاسخ ماندن بسیاری از رویـدادهای جدیـد و مسـائل تـازه در ابعـاد گونـاگون
اقتصادی  ،اجتماعی  ،حقوقی  ،کیفری اداری  ،سیاسی و حکـومتی کـه دارای نـصّ خـاص
نیستن د  ،همگام نبودن بعضی از فتاوا بـا رویـدادهای جوامـع اسـالمی ماننـد  :منحصـر شـدن
حکم احتکار به طعام ( گندم  ،جو  ،مویزو کشمش ) منع از محـدود کـردن توالـد و تناسـل
اگر چه برای جامعه مصلحت نباشد  ،عدم کفایت پول بجای شتر و گاو و حلـه بـه صـاحبان
دیه  ،عدم مشروعیت معامله های جدید که در زمان صدور روایات نبوده انـد .لـزوم تعطیـل
حدود و قصاص در زمان غیبت  ،به دلیل عدم حضـور امـام معصـوم (ع) ،نبـود دلیـل معتبـر
شرعی برای بیان برخی از آراء و نظریات  ،ظاهر شدن بعضی امور خرافی و دور از منطـق و
جانبـداری برخــی کـ اندیشــان وکوتـه نظــران  ،و ظاهرگرایــان از آنهــا ( ..جنــاتی،1380 ،
ص.)34
مکت

اهل حدیث که در اوخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دست متکلمان شیعی

در هم کوبیده شد  .با این همه معدودی از هواداران آن در گوشه و کنـار بـاقی ماندنـد کـه
فعالیتی نداشتند و به همین دلیل نیز کسی کاری به کار آنان نداشت تا آن که در اوائـل قـرن
یازدهم بار دیگر این مکت

به وسـیله محمـد امـین اسـتر آبـادی بـا نگـارش کتـا الفوائـد

المدنیه تجدید حیات یافت  .زمینه مناس

برای احیای مکت

اهل الحدیث به مرور از اوایل

قرن دهم آماده شده بود  ،اجتهاد مورد انتقاد قرارگرفت  ،خبر واحد دوباره مورد بحث قرار
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گرفت ارزش منطق و فلسفه مورد تردید واقع گردید  .عواملی از این قبیـل سـهم مهمـی در
پیدایش مو جدید گرایـش اهـل حـدیث و تـوسعه سـریـع آن داشـت  ،این گـرایش کـه
این بار با نام سابقه دار دیگر خود « اخبـاری » شـناخته مـی شـد ماننـد سـلف خـویش روش
اجتهادی و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعه محکـوم مـی نمـود و بـه پیـروی از ظـواهر
احادیث مرهبی دعوت می کرد .امین استرآبادی در کتـا مزبـور بـا اسـتدالالتی ،حجیّـت
عقل را برای کشف حقایق مورد تردید قرارداد و اصـول فقـه شـیعه را کـه بـر اسـاس اسـتد
الالت و تحلیالت عقلی بنا گردیده است به شدت رد کرد  .مهمتـرین مـورد اخـتالف میـان
دو گرایش اصولی و اخباری در مکت

فقهی شیعه همین مساله اعتبار یا عدم اعتبار عقـل در

مباحث مرهبی بود اخبارگری که از دهه های نخستین قرن دوازدهم بـر همـه مراکـز علمـی
شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و چند دهه ،فقه شیعی را در تصرف انحصاری خود داشـت
تا در نیمه دوم این قرن مجدداً در برابر گرایش اصولی به سختی شکست خـورد و از میـدان
بیرون رفت  .وحید بهبهانی که دارای نبوغ خاصی در استدالل و تحلیل و تفکر عقالنی بـود
بسا مکت

اخباری را پس از سالها حکومت بالمنازع برفقه شیعی در هم پیچیـده و مکتـ

خاص خود را جای آن نشاند(.مدرسی طباطبایی، 1410،ص)59
گر چه شرایط الزم جهت اصالحات توسط دانشـمندان معتـدل اخبـاری هماننـد شـیخ
یوسف بحرانی  ،مهدی بن محمدصالح فتونی عاملی و دیگـران فـراهم آمـده بـود  .امـا فقـه
وحید بهبهانی نخستین فقه شیعی است که قواعد اصول فقه در آن به درستی  ،اعمال شـده و
این خود مشخصه اصلی آن است  .وحید در تأسیس ایـن روش فقهـی و احیـاء علـم اصـول
کوشش فراوان نمود و رن بسـیار بـرد و مکتـ

علمـی او کـه نمونـه یـک حقـوق منطقـی

پیشرفته  ،با سیستم حقوقی قوی و هماهنگ و استوار است با هیپ مکت

پیشین قابل مقایسـه

نیست  ،وحید شاگردان و پیروان مبرز و نخبـه ای داشـت کـه روش او را بـه درسـتی حفـظ
کردند و فقه شیعی را به سوی تکامل به پیش بردند( .مدرسی طباطبایی،1410،ص.)61
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نتیجه گیری
اندیشمندان مسلمان در قرون نخستین در مواجهـه بـا نصـوص اسـالمی برداشـت هـا و
بینش های متعدد داشته اند ،برخی بر این باور بوده اند که باید به ظـواهر تمسـک جسـته واز
هر گونه تاویل  ،تفسیر وتحلیل عقلی متون اجتنا نمود وگروهی دیگـر در مقابـل بـه نقـد
وارزیابی عقل مدارانه معتقد بودند ،این اختالف در روش تفسییر و استنبا از متون ،در طی
،مـراه

و نحلـه هـای مختلـف کالمـی وفقهـی شـد،

ادوار بعدی موج

پیدایش مکاتـ

آنگونه که مکا ت

عدلیه و اشـاعره ،پـس از دوجریـان اهـل حـدیث و اهـل رای در حـوزه

کالمی به شکلی تقریبا نظام مند برپایـه ی ورود و مداخلـه ی عقـل در اندیشـه ورزی هـای
عقیدتی شکل گرفت واز سوی دیگر همـین رویکـرد در فقـه وحقـوق اسـالمی وارد و فقـه
پژوهی های فقیهان مسلمان را بر اساس رویکرد نص گرایی و یا عقل گرایی متا ر سـاخت ،
وگرایش های اهل حدیث و اهل رای در اهل سنت و مکت های اخباری گـری و اصـولی
را در شیعه امامیه پدید آورد،در ابتداء  ،اهل ظاهر با ورود عقل مخالفت نموده و بر این باور
بوده که باید بدون هر گونه تفسیر وتاویلی  ،به ظواهر قرآن عمل نمود ،آنگونه که عـرش و
استواء وید و ....در آیات قرآن کریم به همان معـانی ظـاهری ارزیـابی مـی شـد،این عقیـده
آ ار وعواق

خطرناکی برای جامعه ی نوبنیاد اسـالمی در پـی داشـت ،از ایـن رو متفکـران

اسالمی که به این خطر فکری و فرهنگی واقف بودند به مخالفت پرداخته و بـرای مقابلـه بـا
این تفکر و زدودن گرد وغبار های ناشی از تفکر ظـاهر گرایانـه بـه عقـل تمسـک جسـته و
اندیشه معتزلی شکل گرفت ودر برابر این اندیشه  ،اهل حدیث ،برای عقل اهمیـت فراوانـی
قایل شده و بخشی از ظواهرآیات وروایاتی که برخالف باورهای عقلگرایانه ی آنـان بـود
تاویل و تفسیرنمودند  ،آنان در این روش تا بدانجا پیش رفتند کـه حتـی نصـوص دینـی را
در صورت پریرش عقل می پریرفتنر ،عقل را قادر در ادرا

حسـن و قـبح امـور دانسـته و

انسان را موجودی مختار  ،نه بازیچه ی تقدیر می دانسـتند ،و باورمنـدان بـه ایـن عقیـده در
مقاطع مختلف این اندیشه را پرورش ودر ا بات عقایـد واند یشـه هـای بنیـادی عقیـدتی ،
مسلم و در مبانی استنبا احکام شرعی در هر هردو مکت شیعی وسنی به شیوه های خـاص
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خود درعمل به کار گرفتند  ،آن گونه که در اصول عقایـد نقـش مهمـی ایفـاء نمـوده و در
اصول فقه نیز در جامه ی دلیل عقلی جلوه آرایی می نمایـد  .تـالش هـای جـدی معتزلـه در
نهادینه کردن عقل سیر خرد گرایی را به ویژه در اهل تسنن احیاء نمـوده و عقـل را معیـار
تکلیف  ،شناخت را موجد مسوولیت و اندیشه را مال

مواخره و مجازات قلمـداد کـرده

و از این رهگرر خرافاتی که در معـارف وارد شـده بـود تـا حـدودی زدودنـد ،در مبحـث
خداشناسی و پژوهش های کالمی گرچه با امامیـه اشـترا

عقیـده داشـتند ولـی اخـتالف

جدی هم وجود داشت؛ ودر عرصه ی فقه پژوهی نیز ورود عقل به عنوان دلیل درمـراه
فقهی بی تا یر نبود آنگونه که ماتریدیه بیشتر از حنفی ها که در فقه پژوهشی به عقـل بـه
عنوان یک منبع مستقل استناد کرده واز قیاس درکنار دیگر ادله بهره می گرفتند  ،پیـروی
کرده و اشعریان بر اساس نگرش ویژه ی خود از مره

شـافعی کـه روشـی نقـل گرایانـه

داشته وبه قیاس وعقل تمایل نشان نمی دادند  ،روی آوردند ؛ رویکـرد مکتـ

شـیعی بـه

عقل جلوه ای دیگر داشت  ،کـه هـم در مباحـث نظـری وکالمـی و هـم در منـابع و مبـانی
استنبا

جایگاه ویژه ای یافت  ،آن گونه که مبانی عقیدتی و اصول بنیادین خداشناسـی و

نبوت و معاد و امامت مبتنی بر عقل و استدالل مبرهن می نمود واز سوی دیگر ،در قواعـد
واصولی چون تحسین و تقبیح عقلی و قاعده مالزمه و ...ظاهر شده و عقل در جوار سـایر
منابع ردای فاخر دلیلیت را بر تن کرده است که این امر حاکی از اعتبار عقل در این مکتـ
می باشد؛ گرچه دو جریان اهل حدیث و اهل رای در اهل تسنن بوده است ولی در مکت
فقهی و حقوقی شیعی  ،از بدو شکل گیری مباحـث نظـری و عملـی دو گـروه نـص گـرا و
عقل گرا از زمان امامان هدی علیهم السالم وجود داشته اند واختالف نظر آنان در این باره
مشهور بوده است ودر ادوار بعـدی سـر تحـول وتطـور اندیشـه هـای شـیعی در تحقیقـات و
مطالعات کالمی وفقهی منازعه ی هر دو گرایش استمرار داشـته اسـت  ،تـا اینکـه در قـرن
های یازدهم و دوازدهم به او خود رسید وبعنـوان مکتـ

هـای اصـولی و اخبـاری ظهـور

یافته است و محمد امین استر آبـادی آن روش ظـاهر گرایـی بـه سـبک شـیعی را در قالـ
مکت

اخباری گری تاسیس نمود ،آن گونه که آنـان عقـل رادر فرآینـد اسـتنبا  ،انکـار و

حسن وقبح عقلی را مردود می دانستند ،زیرا دلیل عقلـی را مفیـد ظـن دانسـته و آن را قطـع
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آور قلمداد نمی کردند .عقیده آنان مبنی بر قطعی الصدور دانستن اخبار کت
قید و شر

اربعـه بـدون

و جمود به ظاهر اخبار ،چنانچه بر حوزه های فکری و فرهنگـی  ،تسـلط تـام و

استمرار می یافت ،وضعیت اسفباری را بـه ارث مـی گراشـت ،ولـی ایـن روش ونگـرش
گرچه در قرن دوازدهم  ،بر همه ی مراکز علمی شیعی ،سـیطره یافـت ولـی در نیمـه ی دوم
این قرن ،در برابر مکت
خود  ،مکت

اصولی شکست خورد و وحید بهبهـانی بـا شـیوه ی منحصـر بفـرد

اجتهادی واصولی را  ،جایگزین نمود وبسا روش ظـاهر گرایانـه ی آنـان را

علی الظاهر برچید.
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 ،قم  ،مرکز نشر آ ار الشیعه،چاپ اول.
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