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 چکیده
گیری دانش اصول به شیوۀ اجتهادی، در اندیشۀ دینی اسالمی، شکل

ورزی ورزی پیشانظری به فقهچرخش و نقطۀ عطف بزرگی از فقه

رود که در میان اهل سنّت در اواخر سدۀ دوم شمار مینهادی به

شافعی و جمع میان دو مدرسۀ فقه اهل رأی و الرسالۀ هجری و با 

گیری و تدوین این دانش شد. شکلقیاس با فقه اهل حدیث شروع 

در امامیّه توسط علمای مدرسۀ دینی بغداد انجام گرفت و متفاوت از 

اهل سنّت بود بدین صورت که با دو دانش فقه و کالم در ارتباط و 

تداخل تنگاتنگ بود و تالش برای استقالل آن از این دو دانش نیز 

بر اساس  توسط همین مدرسه صورت گرفت و برخالف اهل سنّت،

گذاری شده است. مسئله شناسی بنیانشناسی بر روشتقدّم معرفت

گیری اصول فقه به شیوۀ اجتهادی در این نوشتار تبیین فرآیند شکل

اندیشه امامیّه و تفاوت کلی آن با اهل سنّت است که به منظور فراهم 

کردن شناختی متقارن و دوسویه از اندیشه اصولی امامیّه انجام 

د بدین معنی که در کنار توجه به مباحث و مبانی نظری و گیرمی

گیری آن نگاهی هم به عوامل غیرمعرفتی در شکلمعرفتی، نیم

تحلیلی بر پایۀ منابع -داشته باشد. این نوشتار، به روش توصیفی

ای، روند تأسیس، تدوین و استقالل دانش اصول از فقه و کتابخانه

و برخالف رویه معمول که صرفا به  دهدکالم را مورد بررسی قرار می

گیری  آن کند علّت تأخر شکلپردازند، سعی میمباحث معرفتی می

شناسی آن  از از اصول فقه اهل سنّت، همچنین تأخر روش

کند که درنهایت به تحوالت سیاسی و شناسی را تبیین میمعرفت

 شود.اوضاع اجتماعی امامیّه در دورۀ میانه مربوط می
 

شناسی، کالم، معرفت فقه، روشاصولکلیدی:  واژگان

 شناسی، استقالل گفتمانی.

 

  

Abstract 
 

The formation of the knowledge of principles in 

an ijtihad manner, in Islamic religious thought, is 
a turning point and a great turning point from 

pre-theoretical jurisprudence to institutional 

jurisprudence, which is among the Sunnis in the 
late second century AH and with the Shafi'i 

treatise The jurisprudence of the Ahl al-Hadith 

began. The formation and compilation of this 
knowledge in the Imamiyya was done by the 

scholars of the religious school of Baghdad and 

was different from the Sunnis in that it was 

closely related to the two sciences of 

jurisprudence and theology and the effort for its 

independence from these two sciences was made 
by the same school. And unlike the Sunnis, it is 

based on the precedence of epistemology over 

methodology. The purpose of this article is to 
explain the process of formation of the principles 

of jurisprudence in an ijtihad manner in Imami 

thought and its general difference with Sunnis, 
which is done in order to provide a symmetrical 

and two-sided knowledge of Imami thought, 

which means paying attention to theoretical and 
epistemological topics , Have a look at non-

epistemic factors in its formation. This article, in 

a descriptive-analytical method based on library 
sources, examines the process of establishing, 

compiling and independent knowledge of the 

principles of jurisprudence and theology and, 
contrary to the usual practice that deals only with 

epistemological issues, tries to explain the delay 

in its formation from the principles of 
jurisprudence. The Sunnis also explain its 

methodological lag from epistemology, which 

ultimately relates to the political developments 
and social situation of the Imams in the Middle 

Ages. 

Keywords:Principles of Jurisprudence, Baghdad, 
Sheikh Mufid, Seyyed Morteza, Sheikh Tusi, 

Methodology, Discourse Independence. 
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 مقدمه

طور کلّی قدم در دو راه متفاوت گذاشت که منشأ پیامبر اکرم )ص( فقه اسالمی بهبعد از رحلت 

گردد. سیر دوراهی جدایی این دوراهی، عمدتاً به تحوّالت سقیفه و دوران خالفت راشدین برمی

گرفته بعد از تحوالت سیاسی بعد از رحلت پیامبر به پیدایش فقه اهل حدیث و فقه اهل بیت منجر شکل

ورزی، با وجود اختالفات بسیار در مبانی و فروع، ساختاری مشابه داشتند. هردوی فقه ن دو فقهشد. ای

کردند. فقه اهل سنّت مبتنی بر سنّت نبوی، فریقین، بیشتر روایی بودند و به سنّت و حدیث استناد می

( بود. هردوی فقه صحابه و تابعین بود و فقه اهل بیت مبتنی بر سنّت معصومین )پیامبر و ائمّه اطهار

تدریج تحوّل گام با تحوّالت اجتماعی و سیاسی، بهفریقین در ابتدا ساده، پراکنده و ابتدایی بودند و هم

پردازی نهاد فقه گام نهادند. اهل سنّت و اهل حدیث، این تحول ورزی غیرنظری به نظریهیافتند و از فقه

راه حکومت سیاسی یا در دست اهل سنّت بود و یا همیفه، بعد از سقزیرا  ه آغاز کردندرا زودتر از امامیّ

شیخ طوسی . (96-93: 6931)حمامی،  آمدحساب میپشتوانۀ محکمی برای آنان بهو دل همو 

گوید که در میان اصحاب ما تاکنون بغیر از شیخ مفید )ابوعبداهلل( کسی اصول فقه ننوشته است و می

(. محمد باقر صدر نیز معتقد است که اهل سنّت زودتر از 1-6/9: 6161بدان نپرداخته است )طوسی، 

:  6391ان یافت )صدر،تشیع به تدوین اصول فقه پرداختند زیرا با وفات پیامبر )ص( عصر نصوص پای

معنای موافقت تمام و کمال فقه و به(.االزم به ذکر است که حمایت ضمنی خالفت از فقه سنّی، 2/11

حکومت نیست زیرا موارد زیادی از مخالفت فقهای اهل سنّت با حکومت اموی و عباسی در کتب 

ت پیش رفت نه اهل بیت. تاریخی ثبت شده است. امّا باالخره حکومت سیاسی بر وفق مراد اهل سنّ

اولین نقطۀ عطف در فقه اهل سنّت، تقابل فقه رأی و نظر با فقه حدیث بود که امام شافعی سعی کرد با 

. این (6939:611)جابری، ورزی اهل سنّت بدهدورزی، ساختاری واحد به فقهجمع بین این دو فقه

طور فقه اسالمی انجامید. شافعی به بندی درنهایت به سود فقه حدیث و سلطۀ گفتمانی آنان برجمع

: 6931)حمامی،  ورزی نظری و نهادی تغییر دادورزی پیشانظری به فقهرسمی، فقه اهل سنّت را از فقه

گذاری اصولی شافعی، مذاهب دیگر اهل سنّت نیز متناسب با رویکرد فقهی خود، . بعد از بنیان(19
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ر و مبتنی بر اصول فقه شافعی انجام شد و به لحاظ اصول فقه متناسب را شکل دادند که عمدتا متأث

و  19: 6931؛ حمامی، 612)همان:  شدوضوح دیده میشکلی و محتوایی، هژمونی شافعی در آن به

های چهارم و پنجم، اسالمی به فقها محدود نشد بلکه در سده های اصولی در اندیشۀ. تالش(19

و  (11: 2333)ذویب،  ل فقه اسالمی دچار تحوّل بزرگی شدمتکلّمین نیز به اصول فقه پرداختند و اصو

شناختی و حوزۀ  فعالیت آن گسترش یافت و رنگ و بوی دانش نظری تمام های نظری و معرفتجنبه

پای شناختی داشت و نقشی همتوان گفت که اصول فقه اولیه، بیشتر وجه روشعیار به خود گرفت. می

شناختی، اضالع هندسۀ معرفتی پرداخت و تدوین مبانی و مبادی معرفت کرد و متکلّمین بامنطق ایفا می

 را تکمیل کردند.آن

ورزی آنان بود زیرا با پایان عصر گیری اصول فقه نزد امامیّه، نیز حاکی از نوعی تحوّل در فقهشکل

)طباطبایی،  استداللی شدائمّه و اتمام دورۀ غیبت صغری، فقه امامیّه از فقه روایی گذر کرده و وارد فقه 

های فقهی متعدد و متنوّعی در عرصۀ . در فقه امامیّه نیز همانند اهل سنّت، مدارس و نحله(1: 6991

توان به مدارس مدینه، کوفه، قم، بغداد، و بعدها نیز، حلّه کردند که در این میان، میورزی فعالیت میفقه

شود محدود به فقه بغداد و نقش عالمان امامی بغداد خته میچه در این نوشتار به آن پردااشاره کرد. آن

مثابه علومی با گیری دانش اصول فقه و اصول دین بهدر گذر از فقه روایی به فقه استداللی و شکل

 هویّت امامی است.

طورکلّی دو رویکرد متقابل درباره ارتباط علم اصول فقه با ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که به

دو در روش، گزاره، موضوع و گروهی بر عدم ارتباط کالم وجود دارد. گروهی بر ارتباط ایندانش 

همین دلیل ها تأکید دارند. این پژوهش براساس باور به ارتباط این دو دانش صورت گرفته است و بهآن

 ها از یکدیگر سخن گفته شده است.هم از امتزاج اصول و کالم و استقالل آن

گیری اصول فقه امامیّه و استقالل آن ررسی و جستجو در منابع و مقاالت درباره شکلنگارنده با ب

از کالم و فقه، تنها به یک مقاله دست یافت که اختصاصا به رابطه اصول فقه با کالم پرداخته باشد و 
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لم کالم نسبت و رابطه عمقالۀ سیدابوالقاسم نقیبی در  مقاله و پژوهش دیگری در این زمینه دست نیافت.

به بررسی دانش اصول فقه و کالم از منظر نوع رابطه بین این دو پرداخته است که  با دانش اصول فقه

داند بدین معنی که مبانی کالمی در تولید دانش اصول و در درنهایت این رابطه را از نوع تولیدی می

)نقیبی،  با این نظریه، قابل دفاع استتعیین حکم فقهی تاثیر دارند و استفاده اصولیّون از این مبانی، تنها 

. ایشان از تاسیس اصول، اختالط آن با فقه و کالم استقالل آن از این دو دانش، (33: 6991

گذاران آن، و مسائلی که در این نوشتار بدان پرداخته شده است سخنی به میان نیاورده است و بنیان

فا به رابطۀ اصول و کالم از منظر معرفتی پرداخته شناسانه است بدین معنی که صررویکرد ایشان معرفت

شناختی دانش کالم بر اصول فقه و تاثیر مبانی کالمی در استنباط احکام فقهی سخن و از تقدم معرفت

گفته است و به مباحث غیر معرفتی و گفتمانی اشاره نکرده است. نوشتار حاضر با رویکردی 

 .یرونی در کنار عوامل معرفتی به بررسی موضوع پرداخته استشناختی و با اشاره به عوامل بغیرمعرفت

گیری دانش اصول این پژوهش در گام اول درصدد است که نقش علمای مدرسۀ دینی بغداد را در شکل

صورتی تدریجی انجام شده و تدوین آن هم در یک گیری بهبیان که این شکل فقه نشان دهد. بدین

گرفته است. در این راستا از تأثیرپذیری اصول فقه امامیّه از اصول فقه  فرآیند تدریجی و تاریخی انجام

آید که هم به لحاظ روش و هم از نظر ساختار و شکل، در اصول فقه میان میاهل سنّت هم سخن به

گوییم مراد این نیست که فقط امامیّه از اهل امامیّه پدیدار شده است. البتّه وقتی از تاثیرپذیری سخن می

ت تاثیر پذیرفته است بلکه این تأثیر و تأثر، متقابل بود و در عین تأثیرپذیری، بعداً بر اهل سنّت سنّ

پردازی برای آن شده باشد در فقه که نظریهتأثیرگذار بودند. در این دوره، برخی اصول فقهی قبل از این

ر فقه امامی وجود داشت ولی گرفت برای نمونه سنّت معصومین، پیشتر دامامیّه مورد استفاده قرار می

 پردازی و طرح نظری آن است.جا، سخن بر سر نظریهدر این

در گام بعدی، سخن از روش و رویکرد اصول فقه مدرسۀ بغداد به میان خواهد آمد که تا به امروز 

نیز روش و منهج اصول فقه، بیشتر همان روش اصولیّون بغداد است. سپس به مشخص شدن اصول فقه 

پردازیم که در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ظهور یافته ه هم در مفهوم هم در مصداق میامامیّ
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کنیم که اساساً اصول فقه، اصول پردازان مدرسۀ دینی بغداد را ییان میترین نظریهمهمبعد از آن،  است.

تنها عبارت دیگر آنان نه. بهشوددین، و در یک کالم اندیشۀ دینی امامیّه با نام و افکار آنان شناخته می

گذار عقل شیعی نیز هستند و نسخۀ منسجمی از اسالم تشیّع را گذار اصول و کالم امامی بلکه بنیانبنیان

 در مقابل اسالم اهل سنّت مطرح کردند.

پردازیم که توسط عالمان مدرسه بغداد سپس به فرآیند استقالل اصول از دو دانش فقه و کالم می

شناسی( نه از منظر شناسی بر روشت و در نهایت، علّت تقدم کالم بر اصول )معرفتصورت گرف

کنیم که متاثر از تحوالت اجتماعی و شناختی بلکه از منظر زمانی در اندیشۀ دینی امامیّه بیان میمعرفت

 سیاسی شیعه در دوره میانه است.

گونه خواهد بود که اصول ی بدینبندی محورهای نوشتار در قالب چند پرسش اصلبنابراین صورت

ای و چگونه و توسط چه کسانی بنیان نهاده شد؟ آیا اصول فقه امامیّه قبل از دورهفقه امامیّه در چه 

پردازی شده بود؟ طور نظری هم نظریهکه در در عمل و در کاربرد شکل بگیرد )اصول فقه عملی( بهاین

پردازی از اصول فقه اهل سنّت تاثیر پذیرفته است؟ ه در نظریه)اصول فقه اجتهادی(. آیا اصول فقه امامیّ 

استقالل اصول فقه از دانش فقه و دانش کالم چگونه و توسط چه کسانی صورت گرفت؟ علت تاخر 

 شناسی از معرفت شناسی نزد امامیّه در نسبت با اهل سنّت چیست؟روش

 امامیّه بغداد مدرسۀ اندیشۀ دینی

اولین مدرسۀ اصولی امامیه است که ظهور آن، تقریبا تمام مدارس فقهی امامیّه 6بغداد دینی مدرسۀ 

(. در فقه اهل سنّت دو رویکرد متقابل وجود 211: 6919را به حاشیه برد و از رونق انداخت )فیرحی، 

داشتند: فقه رأی و نظر که به فقه تأویلی نیز مشهور است و فقه حدیث. مذهب فقهی ابوحنیفه نمایندۀ 

قه رأی و نظر است و سه مذهب دیگر اهل سنّت یعنی مالکی، شافعی و حنبلی جزء فقه حدیث ف

                                                           
حوزۀ اندیشۀ دینی یعنی فقه، اصول، و کالم فعالیت داشتند و  گذاری مدرسه بغداد به اندیشۀ دینی این است که عالمان این مدرسه در سهعلت نام- 6

 کردند.زمان در این سه جبهۀ علمی فعالیت میهم
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رو )شافعی( گرایی حداکثری )حنبلی( و میانهتوان از حدیثآیند هرچند میان خودشان میحساب میبه

ولی و (؛ تقابل اص211 همان:دوگانۀ فقه سنّی به فقه امامیّه هم سرایت کرد ) سخن گفت. بعدها این

 (.212 :همانتوان به نوعی در همپوشانی با تقابل دوگانۀ اهل سنّت دانست )اخباری را در شیعه می

گیری هویت دینی شیعۀ امامیّه نقش داشتند عالمان مدرسۀ بغداد بیشتر از سایر مدارس دینی در شکل

طور کلّی از اهل خود را بههای دینی دورۀ میانه، راه های آنان، امامیّه در تمامی دانشزیرا با تالش

چنین اهل توحید وعدل )معتزله( جدا کردند. فقه، اصول فقه و اصول دین، سه سنّت و جماعت و هم

دادند و این مثلث در اندیشۀ دینی امامیّه در نیمۀ ضلع مثلت معرفتی، گفتمانی و هویّتی را تشکیل می

 -گذاری شده استنام اسالمی تمدن ینزر عصر که–دوم قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هجری 

شکل گرفت و هویّت معرفتی مستقل پیدا کرد و بر اهل سنّت هم تأثیرگذار بود. در این دوره، فقه امامیّه 

هایی مستقل عنوان دانشاز فقه روایی وارد مرحلۀ نظری شد و اصول فقه و دانش اصول دین نیز به

 ظهور یافتند.

ت که در استنباط احکام از کتاب و سنّت، در مقام تشخیص، بیان، و مراد از تفکر اصولی این اس

کنند. و اخباریّون در استنباط حکم شرعی، در سه مقام دلیل حکم، به قواعد اصولی مراجعه می

کنند )همان(. اخباریّون اخبار وارده در قالب تشخیص، بیان، و دلیل، به اخبار وارده مراجعه می

 دانند.( را قطعی می29: 6991طباطبایی، ) 6ی چهارگانۀ امامیّهحدیث-های رواییمجموعه

پردازی کردند و اصول شرعی آن را بنیان نهادند که بر فقهای بغداد، فقه امامیّه را وارد عرصۀ نظریه

مبنای آن، احکام فقهی را بتوان استنباط و صادر کرد. البته نباید گمان کرد که اصول فقه و اصول دین 

ها چه در میان اهل سنّت و چه در گیری این دانشره، به یکباره ظهور کرد بلکه مراد از شکلدر این دو

صورت ابتدایی، پیشانظری، آمیخته با امور سیاسی، و تر بهها پیشمیان امامیّه، این است که این فعالیت

ای هندسۀ معرفتی های نظری مستقل، دارمثابه دانشاجتهاد غیراصولی وجود داشت و در این دوره، به

 مشخص، تدوین شدند.

                                                           
 ق(. 113شیخ طوسی )م االستبصارو هذیب ق(، الت996شیخ صدوق )م من الیحضره الفقیهق(، 923کلینی )م  اصول کافی- 6
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های اصولی آنان از پردازیپردازی اصولی بود و نظریهعنوان حدّ واسط بین فقه و نظریهمدرسۀ بغداد به

شود. نوسازی، نواندیشی، و تجدید فقه، ها و مدارس دینی امامیّه تدریس میآن زمان تاکنون در حوزه

های دینی آنان صورت معاصر نیز بیشتر بر مبنای اندیشه اصول و اندیشۀ دینی در دورۀ کنونی و

 گیرد.می

 فقهی مدرسۀ بغدادروش

گرایی قم و دیگر، آنان بین نقل عبارتروش فقهی فقهای بغداد، جمع بین نقل و عقل است. به

گرایی در فقه امامیّه قبل از علمای اصولی بغداد، دو چهرۀ شاخص گرایی قرار دارند. نحلۀ عقلعقل

گرایی و حدیثی و نحلۀ نقل( 9: 6991)طباطبایی، عقیل نمایندۀ آن هستند جنید و ابن ابیدارد که ابن

دو، فقه امامیّه از منابع هر دو نحله این با جمع روش اینصدوق است. بنابرمتعلِّق به مدرسۀ قم و شیخ

کند. اصول فقه در مدرسۀ بغداد، برخی عقلی و برخی نقلی است. استفاده از نقل در استنباط استفاده می

گری ندارد امّا مشکل و مسئله در دخالت و کاربرد عقل در احکام شرعی واضح است و نیاز به روشن

جهت نصوص عقلی را به دست  -ست. عقل در این مدرسه دو کاربرد دارد: الفاستنباط احکام شرع ا

خودش یکی از طرق کشف اصول نقلی است. این مدرسه اولین مدرسۀ فقهی بعد از -آورد. بمی

سو، در تأسیس اصول فقه در میان امامیّه است که شیخ مفید آن را انجام داده است. شیخ مفید از یک

جنید )م سوی دیگر شاگرد ابن( و از 6/13: 6199صدوق بود )فضلی، گرد شیخحدیث و علوم نقلی شا

گرایی را از او گرفته است. شیخ مفید تنها به جمع و نزدیک کردن این دو نحله ق( بود و عقل996

ن دهد و اتفاقاً جمع بین عقل و نقل را باید در ایپردازد بلکه هردوی آنان را نیز مورد انتقاد قرار مینمی

جا کارایی ندارد و حکمی در مورد آن ندارد. برد عقل در مواردی است که نقل در آنرراستا دانست. کا

 .شیخ مفیددهد )های عقل نیز واقف است و نیازمندی آن را به نقل نشان میشیخ مفید به محدودیت

یل عقلی که اعتبار کند: الف ظنّ دارای دلشیخ مفید دو گونه ظنّ را از هم تفکیک می (.66-62: 6916

ظنّ فاقد دلیل عقلی که فاقد اعتبار فقهی است. ردّ ظنّ فاقد دلیل عقلی، ناظر به ردّ  -فقهی دارد. ب
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 جا تند برخورد کرد که وی را از حشویه نامیدصدوق است او در نقد استادش تا آن دیدگاه شیخ

(Madelung, 1985: 16-17 693: 6931نقل از محمد بوهالل، به .) چنین در نقد رویکرد شیخ مفید هم

جنید بود ردّ کرد و کتاب النقض علی ابن جنید فی گرایی، استحسان و قیاس را که مورد قبول ابنعقل

 (. در نگاه شیخ مفید کاربرد عقل در جایی است که نصّ 919: 6123اجتهاد الرأی  را نوشت. )مرتضی، 

(. این رویکرد  11-11: 6169و ،  19:  6126است )مفید،  نداریم یعنی منطقۀ نفوذ عقل، ما ال نصّ فیه

 بعدها در شاگردان او تکامل یافت و تاکنون نیز در میان فقهای اصولی امامیّه رواج دارد.

گرای ابن جنید بنابراین فقه امامیْه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در میانۀ دو جریان عقل

 صدوق قمی قرار داشت و کاری که شیخ مفید انجام دادگرای شیخیان نقلعقیل بغدادی  و جرابی و ابن

گرایی امام گرایی امام ابوحنیفه و حدیثکاری بود که شافعی انجام داد. شافعی با جمع بین عقل از سنخ

(.البته کار شافعی درنهایت به تثبیت جریان 621: 6331مالک، اصول فقه سنّت را تأسیس کرد )جابری، 

گذارش به سمت رایی و اهل حدیث انجامید تا جایی که حتی فقه حنفی هم بعد از بنیانگنقل

غیر از مواردی از فقهای گرایی گرایید و برای تداوم خود به روش اهل حدیث متوسل شد و بهحدیث

 تند. حنفی که کالم معتزله را قبول کرده بودند بقیه احناف، اصول فقه شافعی را با تعدیالت اندکی پذیرف

 فقهای مشهور مدرسۀ بغداد

حساب سه چهرۀ شاخص دارد که در سه علم فقه، اصول، کالم سرآمد امامیّه به مدرسۀ فقهی بغداد

پای ارسطو برای منطق یونان، پای فارابی برای فلسفه اسالمی، همآیند و اهمیتشان برای امامیّه، هممی

و بنیاد استقالل و خودبنیادی تشیّع امامی شدند. این سه است زیرا اینان، مؤسسان اندیشۀ امامیّه هستند 

ق(. هویّت 113طوسی )ت ق( و شیخ191مرتضی )ت ق(، سیّد169مفید )ت  چهره عبارتند از شیخ

دینی امامیّه تا قبل از شیخ مفید در دو جریان جدا و متقابل از هم، پراکنده بود. با ظهور شیخ مفید، این 

 د.دودستگی به وحدت گرایی

عنوان مرکز امارت، بویه بهعنوان پایتخت خالفت عباسی، و فتح بغداد توسط آلمرکزیت بغداد به

گرایی مالک در مدینه و ابوحنیفه در های متقابل داشته است. حدیثنقش زیادی در جمع بین نحله
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گرایی قم و نقلشناسی کوفه و بصره در بغداد جمع شدند، کوفه، توسط شافعی در بغداد انجام شد. زبان

عنوان مرکز عنوان مرکز خالفت و چه بهگرایی در بغداد جمع شدند. بنابراین با مرکزیت بغداد چه بهعقل

ها اتفاقاً بعد از یک تحول شدناند. این جمعهای زیادی در همدیگر جمع شدهها و نحلهامارت، فرقه

 ت.بزرگ سیاسی اجتماعی در مرکزیت سیاسی خالفت رخ داده اس

: 2333ذویب، گیری شان مشابهت ساختاری دارند )اصول فقه اهل سنّت و امامیّه در اوایل شکل

( گرچه جهاتشان متفاوت باشد. نزد اهل سنّت، کار شافعی در نهایت به تثبیت اهل حدیث و به 62-69

جنید ابنگرایی گرایی مدرسۀ قم و عقلرفتن فقه رأی و قیاس انجامید  امّا جمع بین حدیثحاشیه

توسط شیخ مفید، نظراً و عمالً به تثبیت و نهادینه شدن رویکرد عقالنی در اصول فقه منجر شد )فیرحی، 

ها در حاشیه ماند. نگارنده معتقد است تحوالت سیاسی در این امر گرایی تا مدت( و نقل213: 6919

هور اهل حدیث که در شافعی به سفارش عبدالرحمن ابن مهدی محدِّث مشرساله دخیل است زیرا 

( و نوشتن آن بعد از ماجرای محاکمۀ شافعی و 12: 2333الرشید بود نوشته شد )ذویب، دربار هارون

گرایی با حکومت سازگاری بیشتری دارد زیرا . بنابراین طبیعی است که نص6ّنجات او صورت گرفت

در مرکزیت دستگاه خالفت نبود  بیشترین توجیه و حمایت از حکومت را دارد. در مقابل امّا چون شیعه

بویه، به تازگی کمی قدرت سیاسی کسب کرده بودند و در تقابل گفتمانی با ایدئولوژی خالفت و با آل

گرایی و عباسی بودند لذا بیشتر نقش اپوزوسیون و منتقد را داشتند لذا  هر چقدر هم بخواهد بین عقل

 ود عقل است.گرایی جمع کند باز کفۀ سنگینی به سوی و سنقل

گرای تمام عیار را از وی رود نباید انتظار یک رویکرد عقلگرایی شیخ مفید میوقتی سخن از عقل

(. معتزلۀ 693: 6931داشته باشیم زیرا شیخ مفید بیشتر تحت تاثیر الهیات اعتزالی بغداد بود )بوهالل، 

( و همانند 99: 6991اشتند )محسن، بغداد در این دوره، بیشترین نزدیکی گفتمانی را با شیعه امامی د

                                                           
 ، بیروت: دارالمدی.و االختالف؛ ثنائیه السائد و المهمش فی فکر االسالمی القدیم فی االئتالف (2331بوعجیله ) رک: ناجیه الوریمی- 6
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( و نسبت به معتزلۀ بصره، 291: 6919دادند )فیرحی، اهل سنّت، عقل را زیر مجموعۀ نقل قرار می

گرایی سیّد گرایی شیخ مفید در نسبت با عقلروی است نه حداکثری. بنابراین عقلشان میانهگراییعقل

 مرتضی، کمتر است.

تمایل پیدا کرد )محسن،  6ود که به سمت معتزلۀ بصره و قرائت بهشمیهسیّد مرتضی از متکلّمینی ب

و اصول و مبانی آنان را در کالم پذیرفت به جز بحث امامت و منزل بین منزلتین، تقریبا ( 613: 6991

د مرتضی تطابق حداکثری با کالم معتزله بصره و بهشمیه دارد. سیّد مرتضی همانند بهشمیان، الهیات سیّ

(  و تمام حجیّت نصّ، وحی، نبوّت 6/621تا، شریف مرتضی، بیدانست عقل را بر نصّ و نقل مقدّم می

ری است. لذا با گرایی سیّد مرتضی حداکثبه عقل وابسته است و بدون آن، اعتباری ندارند. بنابراین، عقل

های نظری غلبه بیشتری پیدا کرد و به های عقلی آن بر جنبهورود سیّد مرتضی به اصول فقه، جنبه

 تر شد.جنید نزدیکرویکرد ابن

شاگردیِ سیّد شیخ طوسی از دیگر اصولیّون مدرسۀ بغداد است که در ابتدا شاگرد شیخ مفید و هم

بغداد به سیّد مرتضی، شاگرد وی شد و بعد از وی، ریاست  مرتضی بود و بعد از رسیدن زعامت مدرسۀ

 بویه در بغداد ماند سپس با ظهور سالجقه، به نجف رفت.مدرسۀ بغداد را به عهده گرفت و تا پایان آل

 گیری اصول فقه امامیّههای شکلدوره

سی و اجتماعی طور که در باال اشاره شد تحوالت در اندیشۀ دینی، بی ارتباط با تحوالت سیاهمان

گیری اصول فقه امامیّه تحوالت سیاسی نسبتا بزرگی رخ داده بود نبوده و نیست. در دورۀ شکل

در  آل بویه (. خالفت عباسی در درون دچار انشقاق شده بود و حکومتی زیدی222: 6931)احمدوند، 

و زیدیان از اهمیت  دل خالفت عباسی زمام امور را در دست داشت. بنابراین تنظیم روابط بین خالفت

زمان با دریافت مشروعیت دینی از خالفت عباسی، فاصله بویه همباالیی برخوردار بود. برای همین، آل

و تمایز گفتمانی خود را با آنان نیز حفظ کردند. در این دوره، زیدیه، معتزله، امامیّه رونق زیادی گرفتند 
                                                           

ضی عبدالجبار و ابوالحسین بصری خوانشی از الهیات و کالم معتزلۀ بصره است که منسوب به ابوهاشم جبائی فرزند ابوعلی جبائی است که توسط قا - 6

ترند و بهشمیه به زیدیه و رود. تفاوت کلّی آنان در نزدیکی به فریقین است. اخشیدیه به اهل سنّت نزدیککار میتداوم یافت و معموالً در مقابل اخشیدیه به

 امامیّه.
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بویه و اصول فقه امامیه در دو دورۀ آل تدوین. و در مقابل ایدئولوژی اهل سنّت، قدآرایی کردند

بویه، فقه اسالمی در میانۀ دو جریان  اهل حدیث و گیری آلگرفت. مقارن شکل انجامسلجوقیان 

بویه بیشتر گرایی شد. آلکم تشیّع وارد فاز اصولق کم991گرایی قرار داشت. با فتح بغداد در سال عقل

های دیگر نیز در این دوره در فضای کردند البته فرق و نحلهایت میاز زیدیه، معتزله و امامیّه حم

فرهنگی باز، هم معتزله و زیدیه -پرداختند. در این فضای فکریفرهنگی نسبتا باز  به فعالیت علمی می

توانستند خود را بازسازی کنند هم تشیّع. رابطۀ معتزله و شیعه }امامیّه و زیدیه{ یکسویه نبود بلکه 

بعد از تحوالت بعد از دوران متوکل و ظهور کالم اشعری، به حاشیه رفته بود و نیازمند حمایت  معتزله

ترین جریان سیاسی مقابل خالفت عباسی بودند یافتهسیاسی و اجتماعی امامیّه و زیدیه بود که سازمان

گذاری مدرسۀ اصولی ( و امامیّه نیز از لحاظ دانشی از معتزله تأثیرپذیرفتند. بنیان91: 6991)محسن، 

(. اهمیت شیخ مفید در امامیّه مانند شافعی در 6169:1بغداد توسط شیخ مفید انجام شد )عباس معتوق، 

ق(  111بویه، سالجفه بغداد را فتح کردند )اصول فقه سنّی و اشعری در کالم سنّی است. بعد از دورۀ آل

را مذهب رسمی خود قرار مایت کردند و آنسلجوقیان چون شافعی مذهب بودند، تمام قد از شافعیان ح

دادند. در این میان که اهل سنّت و حکومت بر سر رسمیّت یکی از مذاهب فقهی حنفی و شافعی 

اختالف داشتند فرصت مناسبی برای شیعه فراهم بود که مبانی معرفتی خود را تقویت کند. بنابراین 

 دوره سلجوقیان به اوج رسید. بویه تاسیس شد و درمدرسۀ فقهی بغداد در دورۀ آل

دانش اصول فقه و تعیین گسترۀ آن در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است . اصول فقهی که 

دهند محل اختالف است لذا مدارس مختلف فقهی برای استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می

(. لذا تأسیس دانش اصول فقه در 21:  6169کند )عبدالغنی المرسی، این اختالف به فقه هم سرایت می

وحدت رویۀ استنباط احکام فقهی و تحدید اختالفات، بسیار موثر است. اصول فقه توسط شیخ مفید، 

سیّد مرتضی و شیخ طوسی تأسیس و توسعه یافت. این تأسیس اصول در یک فرآیند تدریجی 

 گرفت و اصول آن برمبنای عقالنیت درپی هم تأسیس شدند.شکل
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 سیس اصول فقه در مدرسۀ بغدادتا

 شیخ مفید

برای اصول فقه استفاده کرد. بدین « اصل»شیخ مفید اولین برای بار در میان امامیّه، از اصطالح 

توان به حکم شرعی کاربردن قواعد خاص، میچه را که از درون آن و یا از طریق بهآن»معنی که 

اصول  -التذکره الصول الفقه -در کتاب اصولی خودنام برد. شیخ مفید « اصل»را تحت عنوان « رسید

را مشخص و معیّن کرد. اصول فقه، سه اصل است که عبارتند از: کتاب، سنّت فقه و طریقۀ رسیدن به آن

های رسیدن به اصول فقه نیز عبارتند از: عقل، زبان، و اخبار )مفید، نبوی، و سنّت ائمّه معصوم. و راه

چرخد. دربارۀ کردن اصول، حال مباحث حول جزئیات این اصول می(. بعد از مشخص 69: 6126

کنند عنوان منبع و مصدر تشریع، بدان استناد میمیان مسلمانان اختالفی نیست و همۀ آنان به« کتاب»

های زیادی شد. شیخ مفید سنّت را دو (. اما اصول دیگر مورد بحث113: 6931)گاروده و قنواتی، 

ن متواتر و دیگری خبر واحد. ابوحنیفه و معتزله بهشمی حجیّت خبر واحد را داند. یکی سنقسم می

کردند. امّا شیخ مفید مانند ( و تنها به متواترات استناد می192: 6931پذیرفتند )گاروده و قنواتی، نمی

 داند.لذا در این اصل نیز جدای ازمعتزلیان بغداد و عموم اهل سنّت خبر واحد را دارای حجیّت می

جزئیاتی کم، اختالف ساختاری میان شیخ مفید و اهل سنّت دیده نمی شود. اختالف آنان در این است 

ع، اختالف فریقین در قکه چه کسی در عصر تشریع زندگی کرده و حدیث را از پیامبر شنیده است. دروا

ه بلکه در ( ک699، 616: 6121)حکیم،  نیست -نه یا است شده صادر پیامبر از آیا که–خود سنّت 

کنند و امامیّه از طریق ائمّه. طریقۀ اخذ سنّت نبوی است. اهل سنّت، روایت را از طریق صحابه نقل می

گردد که اهل سنّت، امامت را اختیار و نان کالمی است  و به ماجرای سقیفه برمیآاختالف  ،درواقع

 ص و منصوب از طرف پیامبر.دانستند و امامیّه آن را منصوانتخاب اهل حلّ و عقد و شورایی می

هردوی متواتر و  ،جا هم سنّتدهد که در اینشیخ مفید اصل سوم فقه را سنّت ائمّۀ معصوم قرار می

خبرواحد را شامل می شود. مراد از سنّت ائمّه، فتاوای آنان در جواب به سؤاالت مطرح شده از آنان 

ائمّه به سنّت نبوی به دو صورت بوده است: استناد اند. استناد است که مستند به احادیث نبوی بیان کرده
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را با تغییر آوردند و گاهی معنا و مضمون آنلفظی و استناد معنوی. یعنی گاه لفظ حدیث نبوی را می

چه در این میان اهمیت دارد طریقۀ کسب حدیث و سنّت (. آن219: 6121کردند )فضلی، لفظ، بیان می

 (.211: 6121ه است )فضلی، است که توسط ائمّه انجام گرفت

سنّت در زمان شیخ مفید، محدود به سنّت نبوی بود لذا تالش وی بر این بود که سنّت ائمّه را 

عنوان یک اصل مستقل در اصول فقه جای داد زیرا این بخش از سنّت نهادینه کند.او اقوال، ائمّه را به

ه به باور شیخ مفید، منشأ این نوع از سنّت نیز کگرفت درحالیدر میان اهل سنّت مورد استناد قرار نمی

پپیامبر )ص( است و لذا اصل سوم فقه خود را سنّت ائمّه قرار داد. از امام صادق )ع( حدیثی روایت 

 فرمایند:شده است که می

حدیث من، حدیث پدرم است و حدیث پدرم، حدیث جدّم است و حدیث جدّم، حدیت حسین »

سن است و حدیث حسن، حدیث امیرالمؤمنین علی است و حدیث است و حدیث حسین، حدیث ح

 (.6/629: 6123)بروجردی، « امیرالمؤمنین نیز حدیث پیامبر است

دهد که استدالل شیخ مفید بر اندراج سنّت ائمّه در سنّت نبوی، درست است. این روایت، نشان می

کرده است و ائمّه نیز مبلّغین سنّت نبوی  عنوان شارع، پیام خود را از طریق پیامبر )ص( ابالغخداوند به

(. بنابراین اختالفات 6/263: 6123هستند  و سنّت ائمّه، ترجمۀ سنّت پیامبر )ص( است )بروجردی، 

یابی به سنّت نبوی است. البته این اختالف تنها در میان شیعه و سنّی فریقین مربوط به روش دست

سنّت نیز وجود دارد و طریق ابوحنیفه با مالکی، شافعی، نیست بلکه در میان مذاهب فقهی درون اهل 

 (.91-91: 6931وحنبلی تفاوت دارد  )حمامی، 

کند. به اصول فقه نیست بلکه آن را در سنّت  ادغام می اصل مستقل دراجماع نزد شیخ مفید 

( و 11-99، 3: مج 6161عبارت دیگر، اجماع نزد وی حکایت و کاشفیت از قول معصوم دارد )مفید، 

 معصوم، یکی از اجماع کنندگان است. 
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جا، اصول فقه شیخ مفید کامل شده است. حال نوبت پرداختن به راه رسیدن به این اصول است. تا این

طور که گفته شد به عبارت ساده یعنی ما از چه طریقی می توانیم به این اصول شناخت پیدا کنیم؟. همان

 دارند:سه راه برای شناخت این اصول وجود 

 کند.عقل:حجیت قرآن و اخبار را بیان می-الف

 کند.زبان: معانی کالم را بیان می -ب

 (.69کند )مفید، التذکره: اخبار: شناخت اعیان کتاب، سنّت و اقوال ائمّه را بیان می-ج

مطرح شدن عقل در اصول فقه امامیّه برای اولین بار توسط شیخ مفید انجام شد. عقل نزد وی دلیلِ 

کنیم نه خود حکم . به دلیل است نه دلیل حکم. به عبارت دیگر با عقل به دلیل حکم شناخت پیدا می

کند و بالتبع و بالعرض بر اصطالح فالسفۀ اسالمی، عقل اوال و بالذات، راه داللت بر دلیل را بیان می

یست بلکه مبنای نظری به عبارت دیگر عقل نزد او تنها منبع و اصلی از اصول فقه ن حکم داللت دارد.

شود و شناخت خدا و صفات و مقاصد الهی از طریق آن و مقدم بر هم است که در کالم از آن بحث می

 شود.سمع و مستقل از آن شناخته می

 سیّد مرتضی و ادامۀ راه

داند: کتاب، سنّت قطعی، و اجماع. کتاب سیّد مرتضی نیز همانند شیخمفید اصول فقه را سه اصل می

سیّد مرتضی نیز همانند سایر علمای اسالم محلّ چون و چرا نیست و مباحث وی بیشتر ناظر به  نزد

اصول دوم )سنّت( و سوم )اجماع( است. سنّت نزد وی محدود و مقیّد به قطع است و سنّت خبر واحد 

سّیدمرتضی  دهد که قائل به حجیّت خبر واحد بود.جا برخالف شیخ مفید نظر میپذیرد او در اینرا نمی

داند. ظن معتبر، که از خبر متواتر حاصل می شود، و ظنّ غیرمعتبر ناشی از خبر ظنّ را بر دو قسم می

ائمّه( نزد وی دارای اعتبار است به شرطی که متواتر باشد. درواقع، مالک -واحد. بنابراین سنّت )نبوی

عنوان یک اصل ه که شیخ مفید آن را بهبرای سنّت، تواتر آن است نه طریق اخذ آن. بنابراین اقوال ائمّ

مستقل قرار داده بود نزد سیّد مرتضی در اصل دوم ادغام کرد. اجماع نزد وی کاشف از قول معصوم 

جا تشابه اصول فقه امامیّه و اهل عنوان اصل سوم در اصول فقه امامیّه قرار گرفت. در ایناست و به
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هایی هم با هم دارند. چه به لحاظ محتوی. امّا تفاوتسنّت بیشتر مشهود است چه به لحاظ فرم و 

اجماع نزد اهل سنّت در طول اصول دیگر قرار دارد بدین معنی که وقتی در اصول مقدّم بر اجماع، نصّی 

شویم. امّا در گاه به اجماع متوسل میدست بیاوریم آندر اختیار نداشته باشیم تا حکم شرعی را به

سایر اصول قرار دارد بدین صورت که کاشفیت از قول معصوم )نبی و امام( امامیّه اجماع در عرض 

عنه است نه کاشف. اجماع نزد سیّد مرتضی دلیل بر دلیل دارد نه حکم. بنابراین دلیل  برای مکشوفٌ

بنیم که وی از طریق حکم است )خواه به نحو اثباتی و خواه به نحو نفی( نه دلیل بر خود حکم. لذا می

از اجماع، تنها  کند. انکشاف قول معصوماستدالل می مثابه دلیل()به بر عدم حجیّت خبر واحد اجماع،

در دلیل حسّ منحصر است و راه دیگری ندارد. زیرا مدّعی اجماع، علم به وجود امام معصوم دارد 

اصحابنا  انّ»شود؛ (.این رویه نزد حلّی هم دیده می23199طور عینی نه شخصی )مرتضی، الذریعه: به

 (.6/2: 6123)الحلّی، « 6کلّهم سلفهم و خلفهم و متقدّمهم و متأخّرهم یمنعون م عمل باخبار اآلحاد

کنیم سید مرتضی مفهوم اصطالحی سنّت را کند. مشاهده میاو امام را از طریق قاعدۀ لطف تبیین می

باشد. از این رو اقوال ائمّه،  چه از طرف معصوم )چه نبی و چه امام( صادر شدهکند به انبازتعریف می

 شود.اصل مستقل نیست و در اصل دوم )سنّت( ادغام می

عنوان اصل مستقل سوم قرار داده بود را در اصل دوم چه شیخ مفید بهبنابراین سیّد مرتضی آن 

د. در عنوان اصل سوم قرار داطور مستقل بهچه که وی در اصل دوم ادغام کرده بود را بهادغام کرد و آن

بحث اجماع میان این دو اختالف محتوایی نیست بلکه اختالفشان روشی و شکلی است. حجیّت اجماع 

نزد هردو متوقف بر کاشفیّت از قول معصوم است امّا نزد یکی مندرج در سنّت ائمّه و نزد دیگری 

 مستقل از سنّت است. درواقع اختالف این دو در مصادیق سنّت است.

 

                                                           
 یاران ما از سلف گرفته تا خلف، بر منع عمل به خبر آحاد اجماع دارند. - 6
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 ل اصولشیخ طوسی و تکمی

اصول فقه نزد شیخ طوسی همانند سیّد مرتضی عبارتند از کتاب، سنّت، و اجماع. با این حساب، 

حال، اختالف وی با سیّد مرتضی در دو مورد شیخ طوسی راه سیّد مرتضی را تثبیت کرد امّا درعین

قطعیّت را پذیرد و شیخ طوسی، قید در بحث سنّت؛ سیّد مرتضی سنّت قطعی را می -است: الف

داند. درواقع، سیّد مرتضی خبر واحد دارد و خبر واحد را نیز به عنوان بخشی از سنّت، معتبر میبرمی

پذیرد. رویکرد سیّد مرتضی عقالنی و کند ولی شیخ طوسی آن را میغیرمحذوف با قرینه را ردّ می

یرا بسیاری از موضوعات است ز ترگرایانهو مصلحت تر است و رویکرد شیخ طوسی پراگماتیکنظری

 رود. و احکام فقهی مستند به خبر واحد است و با ردّ حجیّت خبر واحد، حجیّت فقه از بین می

در بحث اجماع؛ اجماع نزد شیخ طوسی دلیل بر دلیلِ حکم است نه دلیل بر خود حکم؛ لذا با -ب

ذالک: جماع الفرقه المحقّه فأنّی  الذی یدلّ علی»کند. استفاده از اجماع، حجیّت خبر واحد را اثبات می

وجدتها مجتمعه علی العمل بخبر اآلحاد... فلوال العمل بهذه االخبار کان جائزاً علی ذالک و ال نکروه 

(. شیخ طوسی نظریۀ 2/16: 6161)طوسی، « ألنّ االجماعهم فیه مفصوم الیجوز علیه الغلط و السهو

طریق حسّ را  ،اجماعزیرا ( 2/191: 6161)طوسی،  کندلطف را برای اثبات حجیّت اجماع بیان می

یا غیرمطابق با واقع  -اگر مطابق با واقع باشد رأی معصوم است لذا دلیل است. ب -پذیرد. الفنمی

که عقل دلیل بر دلیل است که واجب است معصوم از باب قاهدۀ لطف بیان کند. شیخ طوسی در این

عنوان دلیل (. سیّد مرتضی عقل را تنها به2/621: 6161 حکم است با شیخ مفید موافق است )طوسی،

شناسد بلکه در جایی که کتاب و سنّت و اجماع در دست نداریم، عقل به صدور حکم بر دلیل حکم نمی

توان جا نقش نظریۀ حسن و قبح عقلی معتزلۀ بهشمی در افکار سیّد مرتضی را میکند. در ایناقدام می

را بصره و بهشمیه، عقل هم کاشف از حکم است  و هم صادرکنندۀحکم که آن ردیابی کرد. نزد معتزلۀ

که عقل عالوه بر داللت بر دلیل چنین شیخ طوسی در اینکنند. همبیان می« تحسین و تقبیح عقلی»در 

 (.6/619: 6161تواند حکم هم صادر کند با سیّد مرتضی موافق است )طوسی، حکم، می
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هی مستقل در اصول فقه امامیّه، توسط سیّد مرتضی و شیخ طوسی مطرح عنوان یک اصل فقعقل به

گانه شد هرچند همانند اجماع مناقشات بسیاری حول آن صورت گرفته است. بنابراین اصول فقه از سه

معنای منقول و کتاب، سنّت و اجماع، گذر کرد. طبق اصل عقل، وقایعی که حکمشان منصوص )به

رو این عقل، صرفا عملی نیست بلکه مبنای اینازکنیم. ز عقل استنباط میشرعی( نیست حکمشان را ا

رباب مطرح . ددکننشوند و حجیت پیدا مینظری هم هست زیرا سمع و وحی مبتنی بر آن شناخته می

ها در شیخ مفید بیشتر هایی بر فقها وارد بود. این محدودیتعنوان اصل فقهی، محدودیتکردن عقل به

خاطر انی کالمی و رویکرد اعتزالی بغدادی وی نیز تاثیرگذار بود. امّا سیّد مرتضی بهبود چون مب

تری برای عقل قائل بود. عقل در آن دوره، نزدیکی به گفتمان اعتزالی بصری و بهشمی، نقش پررنگ

د و بو متهم به اجتهاد به رأی و تفسیر به رأی نیز بود. از طرف دیگر، عقل مرادف با نوعی از قیاس

گرایان مذموم بود. شافعی قیاس حنفی را ردّ کرد و قیاس منصوص و قیاس هم در منظومۀ حدیث

گرایی در تعارض قرار داشت. از سوی دیگر مستند به کتاب و سنّت و اجماع را مطرح کرد که با عقل

 دانستند.مدرسۀ فقهی قم، عقل را قیاس نهی شده توسط امام می

صدوق بود لذا نتوانست عقل را به عنوان اصل فقهی مطرح کند. شیخچنین شیخ مفید شاگرد هم

عنوان یک اصل نظری در کنار سایر اصول پذیرفتند. بنابراین مسئلۀ را بهسیّد مرتضی و شیخ طوسی آن

ق( نیز ادامه داشت و جایگاه عقل در این 111عقل و اجتهاد در فقه امامیّه تا دورۀ محقّق حلّی )ت 

 .دوره تثبیت شد

 گانۀ فقه، اصول و کالمهای سهجدایی دانش

در دورۀ میانه )قرن چهارم( سه دانش فق، اصول فقه، و اصول دین )کالم( بایکدیگر اختالط داشتند 

 و این اختالط در دو جهت بود: 

اختالط اصول فقه با اصول دین. اختالط فقه با کالم وابستگی  -اختالط فقه با اصول فقه. ب-الف

که اصول فقه و اصول دین عالوه بر رابطۀ مبنایی و مستقیم، اشتراک در مباحث و حالیبود درمبنایی 
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ها و شناختی و گفتمانی این دانشموضوعات و تداخل مسائل نیز داشتند. تالش برای استقالل معرفت

ر ابتدا، ها از یکدیگر، توسط شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی انجام گرفت. بنابراین دجدایی آن

 پردازیم.کنیم سپس به جدایی اصول فقه از اصول دین میاستقالل اصول فقه از فقه را بیان می

 جدایی اصول فقه از فقه

طور که گفته شد شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی در ابتدا اصول فقه را تعیین و همان

د. البته نباید گمان کرد که ها را ازیکدیگر جدا کردنمشخص کردند و در مرحلۀ بعد این دانش

ها، گیری تدریجی و تاریخی این دانشباره از هم مستقل شدند بلکه همانند شکلها به یکدانشاین

ها نیز تدریجی و تاریخی بود. بنابراین با تحدید حوزۀ دانشیِ اصول فقه، فرآیند استقالل آن

چنین بود که علمی مستقل تحت ود و اینپردازی دربارۀ مسائل و موضوعات آن نیز در جریان بنظریه

گیری آن، به دست شیخ شکل گرفت. استقالل اصول فقه از فقه نیز همانند شکل« اصول فقه»عنوان 

 مفید، سیّد مرتضی، شیخ طوسی صورت گرفت.

نگاشت  التذکره باصول الفقهشیخ مفید اولین عالم امامی است که رسالۀ مستقل اصولی تحت عنوان 

: 6391آورد )مرتضی، ا کنزالفوائدخالصۀ این اثر را در کتاب  -والفتح کراجکی ـشاگرد او( و اب19)

که حوزۀ دانشی طورینحو بارزی مشهود است به(. در این رساله، جدایی اصول فقه از فقه به2/233

اصول در این رساله تثبیت شده است. این رساله، اولین رساله مطابق روش و منهج اصولی است که 

 کند و رسالۀ فقهی نیست.مسائل اصولی را بیان می

گوییم رسالۀ مستقل در اصول فقه، مرادمان اصول فقه روشی و اجتهادی است که تاکنون وقتی می

و از یونس بن  مباحث الفاظحکم کتاب دست ما رسیده است. و گرنه در طبقات و تراجم از هشام بنبه

ذکر شده است که دربارۀ اصول فقه است امّا این موارد دیث اختالف حو  الحدیثعللعبدالرحمن کتب 

طور غیر اجتهادی و روشی نگاشته شده است. در میان اهل سنّت مدّنظر این نوشتار نیست زیرا کتب به

 (.91: 2333)ذویب،  شافعی اولین تصنیف اصولی مستقل طبق روش است رسالۀنیز ال
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سیّد مرتضی است  این کتاب، ریعه الی التصانیف الشریعه اصولی در امامیّه کتاب الذ دومین تصنیف

( که رویکرد زبانی در 6/1: 6391اولین اثر مستقل کامل درباب اصول فقه }استداللی{ است )مرتضی، 

(. الزم به ذکر 92: 2333آن بسیار پررنگ است  و مهمترین کتاب تا زمان علّامه حلّی است )ذویب، 

بنیاد تحول بنیاد بود و بعدها توسط غزالی به منطقْل سنّت در ابتدا زبانْ است که اصول فقه در میان اه

 شود.می . این رویه نیز در آثار اصولی مدرسۀ بغداد دیده(619-612: 6991)جابری،  یافت

شیخ طوسی است که در آن العده فی االصول الفقه دیگر تصنیف اصولی امامی در این دوره، 

بیان شده است مباحثی مانند ماهیت اصول  -لسفۀ اصول فقهف یعنی–فقه  مباحثی ناظر به خود اصول

(. شیخ 6: 6161فقه، خبر، دلیل و ... در این اثر مطرح شده است و از این نظر، جامعیت دارد )طوسی، 

طوسی در این کتاب تحت تأثیر سیّد مرتضی است و موارد بسیاری را بدون تغییر از وی نقل کرده است 

تر است و آرای اصولی اساتید او و آرای مفصل الذریعهاز  العده(. کتاب 111 – 163: 6161 ،)طوسی

اصولی متکلّمین فرق دیگر در آن آمده است. در این کتاب، ما بیشترین موارد موافقت شیخ با سیّد 

کرده  مرتضی آن را تکمیل دنبالۀ سنّتی است که شریف العدهکنیم  بنابراین کتاب مرتضی را مشاهده می

، اولین تصنیف مستقل امامی است التذکره(.  بنابراین توافق این است که کتاب 969بود )فضیلی،د.ت: 

که کدام ( امّا در این6/1: 6161کند )طوسی، ( و شیخ طوسی نیز بدان تصریح می96: 2333)ذویب، 

شهیدمطهری و -لفیک از کتب مذکور، شمولیت و جامعیت دارند میان امامیّه اختالف وجود دارد: ا

شیخ طوسی را العده ای مانند محمدباقر صدر، عدّه -دانند. برا واجدجامعیت می لذریعهفاضل نائینی ا

نسبتاً جامعیت و تفصیل بیشتری  العدهدهد که نشان می العدهو  لذریعهدانند. امّا بررسی اتر میجامع

 دارد.

 جدایی اصول فقه از کالم

تر است هرچند که گرایانههای اسالمی، علم کالم پیشتر و بیشتر از سایر علوم، عقلدر میان دانش

های ها و فرق کالمی، از لحاظ کاربرد و کارکرد عقل و استدالل عقلی، طیفبندی میان گروهدر تقسیم
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است لذا بیشترین گرایی کالم بیشتر از همۀ علوم به اصول فقه سرایت کرده مختلفی وجود دارند عقل

پوشانی بین این دو دانش وجود دارد. این کار توسط متکلّمین صورت گرفته بود بدین تداخل و هم

معنی که مؤسسان اصول فقه، متکلّم بودند. استقالل این علوم از یکدیگر نیز به دست خود متکلّمین 

: 6169)قائینی نجفی، صورت گرفت. سیّد مرتضی اولین مرحلۀ جداسازی اصول فقه از کالم است 

(. این بدین معنی است که اصول فقه توسط شیخ مفید تأسیس و تثبیت شده است حال نوبت تعیین 633

حوزه و جداکردن آن از سایر علوم است. سیّد مرتضی در کتاب الذریعه سعی در تفکیک اصول از کالم 

کالمی را کمتر وارد کرده  ( مباحث211: 6919به نقل از فیرحی،  63: 6913کرد )کاظمی موسوی، 

طور که بعد (. البته همان661: 6169است و بیشتر از مباحث اصولی سخن گفته است )فاضل القائینی، 

از استقالل اصول فقه هنوز مباحث فقهی در آن باقی ماندند با استقالل از کالم نیز هنوز مباحثی از علم 

گیری د نبی به شرایع قبل از خود و ... (. زیرا شکلکالم در آن وجود دارد  )مانند تقسیمات علم، تعبّ

ها و استقاللشان از یکدیگر توسط یک تیم علمی انجام شده است که هر سۀ این افراد، خودشان در آن

هر سه حوزۀ دانشی فقه، اصول و کالم، سرآمد امامیّه بودند و طبیعی است که در ابتدا تداخالت این سه 

که علم اصول فقه امامی با مباحث کالمی تداخل زیادی داشت چون این حوزه بیشتر باشد. خالصه

بویه با متاثر از اصول فقه سنّت و کالم معتزله بود و مقدّمات آمیختگی اصول فقه سنّی مقارن دورۀ آل

های جبائیان، ابوعبداهلل بصری، شروع شده بود و  قاضی عبدالجبار معتزلی با کتاب العمد پردازینظریه

بکر باقالنی با تقریب االرشاد صغیر  آن را با کالم اشعری را مطابق کالم معتزله بازسازی کرد و ابیآن

طور درآمیخت. بنابراین استقالل اصول فقه از فقه نزد امامیّه عالوه بر جدایی حوزۀ دانشی این دو، به

شد و استقالل آن از کالم، تلویحی جدایی از گفتمان اصولی سنّی و جدایی سیاسی از آنان نیز تلقی می

هایشان از دهندۀ استقالل معرفتی از معتزله و تقابل با آنان بود که در امور سیاسی نیز مرزبندینشان

های دینی امامیّه از سیطرۀ اهل سنّت خارج شدند مقارن با طور کلّی، دانشیکدیگر جدا شد و به

جایِ شرق عالم ه افول بود و شیعیان در جایْ استقالل کامل از سلطۀ اهل سنّت، خالفت عباسی رو ب

بویه در شرق عراق و غرب ایران، زیدیه یمن، عنوان نمونه، آلهایی تشکیل دادند بهاسالمی حکومت
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حمدانیان سوریه، فاطمیان مصر، همگی در تقابل گفتمانی با اهل سنّت بودند و تالش آنان به طور کلّی، 

 (. 213: 6931یعه شد )احمدوند، ساز گسترش فقه و اندیشۀ شزمینه

 شناسی در اندیشۀ امامیّه و مقایسۀ آن با اهل سنّتشناسی بر روشتقدم معرفت

اسالمی )جهان اهل سنّت( فقه را نماد -محمد عابدالجابری در توصیف ساختار اندیشۀ دینی عربی

انایی موسوم به بیان داند که در نظام داسالمی می-شناسی عقل عربیشناختی و کالم را معرفتروش

عبارت دیگر نظام دانایی بیان دو رکن اساسی دارد: رکن (. به626: 6911جای دارند )جابری، 

بیانی که شافعی -شناسی عقل بر اساس سازوکارهای زبانیشناختی. روششناختی و رکن معرفتروش

گرایانۀ آن، مبانی الهیاتی و کند و کالم اشعری هم با رویکرد نصّآن را در رساله جمع کرده است کار می

شناسی فراهم کرده است. نظام اشعری بر تقدم نصّ بر عقل مبتنی است و عقل شمعرفتی را برای این رو

جا، عقل در جایی کارکرد دارد که زبان از کشف معنا ناتوان است و به یاری عقل نیاز داد در این

گیرد. در کالم اشعری، زبان، و نصّ قرار میعنوان یک ابزار به کمک زبان و در خدمت زبان به

زیرمجموعۀ شرع قرار دارد و امری موهبتی و الهیاتی است. بنابراین این نظام کالمی در راستا و موازی 

 اصول فقه شافعی قرار دارد.

بر مبنای این تقسیم بندی دوگانۀ جابری اگر بخواهیم فریقین را ارزیابی کنیم یک نکتۀ اساسی در 

چنان به آن توجه نشده است امّا دارای کم گرفته شده و آنکه دسترغم اینوجود دارد که بهدل آن 

گیری اصول فقه و کالم اهمیّت زیادی است و نشان از تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی در نحوۀ شکل

در میان فریقین دارد. اهل سنّت و جماعت چون مطابق جریان سقیفه صاحب حکومت شدند و یا 

عبارت دیگر، دستگاه سیاسی خالفت چه در دورۀ راشدین، چه امویان و چه عباسیان و بعدها ایوبیان به

و عثمانیان، همگی مورد تأیید اهل سنّت بودند. بنابراین تنظیم امورات مردم، حکومت و امورات 

و تنوع مذاهب  وسیلۀ فقه انجام گرفت. تعددسیاسی و اجتماعی نیاز به قانونگذاری داشت و این امر به

و مکاتب فقهی باعث ایجاد نوعی سردرگمی و آشفتگی تشریع شده بود و این امر هم به دغدغۀ 
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حکومت و هم فقها تبدیل شده بود لذا در اواخر سدۀ دوم شافعی به پیشنهاد عبدالرحمن بن مهدی 

حدود زیادی تعدد و  گذاری فقهی را بیان کرد و تاساز قانونالرساله را نوشت و در آن، قواعد یکسان

ای که در کنار دستگاه شافعی تنوع مذاهب و مکاتب فقهی را کاهش داد. مذاهب و مکاتب چندگانه

کار گرفتند و اختالفاتشان ماندند همگی از اصول فقه وی متأثر شدند و تا حدود زیادی این قواعد را به

گذاری دان شد و کالم اشعری را بنیاندر جزئیات بود. در قرن سوم ابوالحسن اشعری از اعتزال رویگر

کرد. این نظام کالمی بعدها در انطباق کامل با فقه شافعی عمل کرد و طوری با آن آمیختگی پیدا کرد که 

 الرسالهچه را شافعی که در ریزی شده است. اشعری هر آنها توسط یک نفر پیگویی هر دوی این نظام

 می متناسب با آن استوار ساخت. بیان کرده بود بر مبانی معرفتی و کال

کنیم که آنان سهمی در خالفت اموی نداشتند حال اگر جریان شیعه امامیّه را نگاه کنیم مشاهده می

و خالفت عباسی هم که با حمایت شیعیان مستقر شد آنان را کنار زد و تقریباً سهمی از حکومت در 

پرداختند. لذا طبیعی بود امامیّه ابتدا به ان نیز میاختیارشان نبود و عالوه بر این، به اذیت و ازار آن

طور رو کالم، پیشتر از اهل سنّت، و بهساکن، در پی اثبات مشروعیت و حقّانیت خود باشند. از این

( تدافعی بودن کالم اهل سنّت در بحث امامت، نشانۀ 692: 6911جدّی در امامیّه مطرح شد )جابری، 

های بسیاری در امامت بیان کردند و فقه را در حدّ نیاز و ست. امامیّه بحثتأخر آن از کالم امامیّه ا

محدود به احکام عبادی و معامالت زندگی روزمره خود کرده بودند. از طرف دیگر، امام معصوم نیز 

چنان که در اهل سنّت مورد استفاده بود در امامیّه پرداخت لذا فقه آنحضور داشت و به بیام احکام می

تر پرداختند که عبارت بود از امامت. تر و اساسینگرفت و به جای آن، به طرح مسائل کالن نضج

بویه و در گذاری کردند. بعدها در دورۀ آلبنابراین امامیّه در ابتدا مباحث کالن معرفت شناختی را بنیان

کم وارد مامیّه کمتر شده بود افضای نسبتاً بازی که آنان ایجاد کرده بودند و خالفت عباسی ضعیف

بویه شدند و در بغداد امورات مربوط به شیعیان در اختیار شیخ مفید و سیّد مرتضی دستگاه سیاسی آل

تر شد زیرا اکنون امام معصوم حضور و شیخ طوسی بود . با ورود به دستگاه سیاسی، نیاز به فقه، جدّی

گذاری و دار این مسئولیت قانونا عهدهنداشت و دوران غیبت صغری هم به سر رسیده بود و باید فقه
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شدند لذا فقه رشد زیادی کرد و به تناسب رشد فقه، نیاز جدّی به اصول فقه برای سامان تشریع می

گذاری فقهی و ایجاد رویۀ واحد در این امر وجود داشت و این کار توسط شیخ مفید، سیّد دادن به قانون

شناسی بر در امامیّه شاهد این امر هستیم که معرفت مرتضی و شیخ طوسی صورت گرفت. بنابراین

های سیاسی عمیقی دارد که رغم ظاهر سادۀ آن حکایت از داللتشناسی تقدّم دارد و این تقدّم بهروش

 گوشه ای از آن بیان شد. 

 گیرینتیجه

ر بحث چه از این نوشتار به دست می آید می توان گفت تفاوت بارزی که میان فریقین دمطابق آن

به خاطر در دست گرفتن خالفت و کالم و اصول فقه و فقه وجود دارد این است که در اهل سنّت 

گذاری برای رفع اختالف در تشریع و قانوناصول از آن، دانش اول فقه رشد کرد بعد همسویی با آن، 

مّا در امامیّه این روند، برعکس به عنوان اخرین حلقۀ معرفتی تدوین شد. اکالم اتأسیس شد؛ سپس علم 

ترین اختالف مامیه با اهل سنّت به ماجرای سقیفه و زیرا اصلی کالم رشد کرددانش ابتدا امامیّه، بود. در 

ها از معادله سیاست و قدرت، نظام خالفت سنّی را مسئله جانشینی برمی گردد که با کنارگذاشتن آن

امامیه درباره خالفت و امامت از طریق دانش کالم صورت  ردازی6مورد انتقاد قرار دادند. نظریه 

خاطر هم امامت جزؤ اصول دین است. بعد از کالم فقه )بشتر مسائل و موضوعات فقه گرفت و به همین

آن معنا که نزد اهل سنشت وجود  عبادی و معامالت( مورد توجه بیشتر قرار گرفت و فقه سیاسی به

های د. با تحوالت سیاسی و تاسیس حکومت زیدی آل بویه و حکومتداشت در میان امامیه رشد نکر

کم نیاز به مستقل و نیمه مستقل عمدتا شیعی در پیرامون خالفت عباسی و تاسیس خالفت فاطمیون، کم

تشریع در امور سیاسی و اجتماعی نیز برجسته شد فقه روایی مدرسه قم و فقه فتوایی مدرسه بغداد قبل 

تشریع و احکام فقهی دچار اختالف بودند و تاسیس اصول فقه مبتنی بر مبانی کالمی، از شیخ مفید، در 

شد لذا تاسیس و تدوین اصول فقه، ضرورتی راه حلی برای پایان دادن به این اختالفات تلقی می

 ی بهابتدای حالت  کالم هم ازو بویه، فقه امامیّه با ورود به دورۀ آل بنابراین نزد اجتناب ناپذیر بود.
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تأسیس دانش اصول متناسب با این دو تحوّل در فقه و و ر کرده بود ذمستقل و مدوّن گهایی دانش

که گویی تا این دوره شدندکالم، صورت گرفت. لذا این سه دانش چنان با همدیگر آمیختند و هماهنگ 

ست. این باره این سه دانش توسط یک شخص تأسیس شده انه فقه وجود داشت و نه کالم و به یک

گانه، نشان از این تقدّم معرفت شناختی بر های دانشی سهسازگاری و هماهنگی میان حوزه

دی کرد که کالم را اپیامد این امر این است که در میان اهل سنّت اشعری تالش زی شناسی دارد.روش

اهل حدیث با آن شناختی برای همۀ مذاهب فقهی قرار دهد و در ابتدا حنابله و عنوان بنیان معرفتبه

 اشعری تالش زیادی کرد که موافقت کالم خود را با حنابله نشان دهدو مخالفت بسیاری کردند 

رنگ شد و با های عقالنی کالم اشعری در راستای راضی نگهداشتن آنان بسیار کمکه سویهطوریبه

ی زیر این دستگاه کالمی فقه شافعی و بعد فقه مالکی و بعدها فقه حنبل ،تأسیس کالم اشعری، درابتدا

که در فروع که همۀ آنان درعین اینطوریفقهی به وحدت کالمی رسید بهو اختالف جمع شدند و تنوع 

متفاوت بودند در اصول دین، یکسان بودند. در این میان تنها فقه حنفی بود که زیر این دستگاه نرفت و 

و اختالف  این روند گذر از تعددامّا راهم آورد. را فشناختی آندستگاه کالمی ماتریدی پشتوانۀ معرفت

شناختی را تبیین شود چون آنان در ابتدا مباحث کالن معرفتدر امامیّه دیده نمیکالمی  به وحدت فقهی

و اکنون دغدغۀ تعدد مذاهب فقهی  کالمی متحد شده بودند-و حول یاورها و میادی معرفتی کرده بودند

 ریزی کردند.این مبانی کالمی و معرفتی، اصول فقه خود را پایه لذا با توجه به ؛را نداشتند
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