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  چکیده

نظر به تقارب اندیشۀ دو گروه سلفیان و اخباریان، از یک سو، و تمایز مبنایی آنان، از 
ها مورد پرسش قرار گرفت که سؤال محوری جستار  سوی دیگر، مقایسۀ آرای آن

گاه آنان لذا، تالش بر آن است تا جایگاه خرد در فهم مسائل دینی از ن. کنونی است
در این بررسی معلوم شد که سلفیان تنها بر ظواهر  .مورد نقد و بررسی قرار گیرد

) ع(احادیث نبوی و سیرۀ عالمان سلف تکیه دارند و اخباریان ظواهر روایات معصومان 
عالوه، هر دو گروه تعقل و اجتهاد را در فهم مسائل دینی قبول  به. دانند را اصل می

های فراوان نصوص دینی به  رغم توصیه اوّالً علی: توان گفت ی آنان میدر نقد آرا. ندارند
تعقل و اهمیت آن، عقالنیت نزد آنان نادیده انگاشته شده است؛ ثانیاً با توجه به آیات 

و موضوع سندیت و داللت احادیث و نیاز به ... محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و
 .به اجتهاد امری بدیهی استپاسخگویی به مسائل مستحدثه، ضرورت توجه 
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 درآمد. 1
به طوری که بواسطۀ آن آدمی از . اهمیت و جایگاه عقل در معارف دینی بر کسی پوشیده نیست

لتحقیق فی کلمات اصاحب . گردیده است» فضلّنا«و » کرمّنا«سوی خداوند متعال مفتخر به مقام 
 :گوید در آیات و روایات می» عقل« بر اساس لغت و کاربرد واژۀ الکریم القرآن

 عقل، تشخیص صالح و فساد در جریان زندگی مادی و معنوی، اصل واحد در مادۀ
سپس ضبط و حبس بر اساس آن تشخیص است و از لوازم آن امساک، تدبر و حسن 

عاقله تشخیص امور صالح و فاسد و ضارّ در جریان  قیقت قوۀپس ح... فهم و ادراک است
، ج 38[زندگی مادی معنوی و سپس ضبط و حبس نفس ، بر طبق این تشخیص است 

 ].196-198ص ،8
داند که در صورت سالمت فطرت برای انسان  عالمه طباطبایی عقل را ادراکی می

ان صالح و فساد، کند و می شود و در پرتو آن انسان احکام کلی را صادر می حاصل می
 نظران اسالمی،در میان صاحب .]251-250، ص2، ج29[گذارد  حق و باطل فرق می

دانند و گاهی  آنان عقل را بر وحی ترجیح می. گرایی افراطی بودند عقلمعتزله طرفدار 
در مقابل، . کردند تا نگاه عقلی خویش را توجیه نمایند ظاهر آیات و روایات را تأویل می

های  ا بکارگیری عقل در کشف و فهم معارف دینی مخالف بودند و بحثاهل حدیث ب
حکیمان و متکلمان  ]121ص ،16[. دانستند ا در فهم آیات و روایات جایز نمیعقلی ر

شیعه اعتقاد دارند که برخی مفاهیم دینی از جمله شناخت خدا و صفات و افعال او، 
پذیرند که از  اموری عقل... م ووم شکرگزاری منعضرورت وحی و ارسال پیامبران، لز

ی گردند و مفاهیمی نظیر احکام جزئی شرعی، ادراک ذات حق تعال طریق عقل اثبات می
ومعرفت .را نداردها   آنگریزند که عقل توانایی ادراک و جزئیات امور اخروی اموری عقل

سلفیان از جهت اعتقادی پیرو  .مستلزم رجوع به شرع خواهد بودها   آننسبت به
اینان نسبت به ظواهر آیات قرآنی و احادیث پیامبر . تیمیه و احمد بن حنبل هستند ابن
اخباریان . به عقل بی اعتنا هستندو سیره صحابه جمود دارند و نسبت ) ص( اکرم

متکلمان مخالفت  گرای شیعی بودند که با تفکرات عقل گرایانه اصولیان و عالمان نص
 .تأکید داشتند )ع( کردند و بر احادیث امامان می

ی فراوان ها توصیه رغم تأکید و علیقرار است که  اساسی تحقیق از اینالاینک سؤ
ده در خصوص مواجهه با شآیا موضع هر یک از دو گروه یاد ، تعقل و تفکراسالم دربارۀ
فروع دین  تبیین مسایل مختلف آن که مشتمل بر اصول و  معارف دینی وعقل در حوزۀ
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دورزی آدمیان بهایی قایل شده است؟ و آیا از نگاه آنان دین برای خر باشد چیست؟می
تمسک به ا به همان میزان که آی باید پرسید چگونه؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد،
  رجوع به حکم عقل نیز حائز اهمیت است؟،ظواهر متون دینی اهمیت دارد

ستیزی در  عقلهای فوق چنین است که هر دو گروه در الی به پرسشپاسخ اجم
 استنتاجات عقلی اتفاق نظر بر) ضعیف هرچند(مفاهیم دینی و ترجیح احادیث و اخبار 

 .ورزندو بر حفظ ظواهر متون دینی جمود میدارند 
 

 پیشینه تحقیق. 2
آمده، تا کنون پژوهش مستقلی در موضوع فوق مشاهده  عمل هاي به با عنایت به بررسي

یی در خصوص عقل در مذهب شیعه و عقاید سلفي کارهای طور جزاگرچه به. نگردیده است
رسول (» گري بررسي نقش عقل در دوران اخباری«مانند مقالۀ . نسبتاً زیادی انجام شده است
. گری پرداخته است که با نگاه تاریخي به دوران اخباری) مظاهري، مریم میراحمدي

که به بیان تاریخچۀ ) ن شریفياحمدحسی(» عقل از دیدگاه اخباریان شیعه«همچنین، مقالۀ 
و . گري و منشأ پیدایش آن پرداخته، و جایگاه عقل را به اختصار بررسی نموده است اخباري
نظریات محققان و فقیهان شیعه را ) محمدتقي کرمي(» ماهیت و وظیفۀ عقل در فقه«مقالۀ 

آیة هللا ) (1و  2(» گري سلف و سلفي«و مقالۀ . طور مفصل گزارش کرده استدربارۀ عقل به
و سایر تحقیقات . ها پرداخته است گري و نقد عقاید آن به سیر تاریخي سلفي) جعفر سبحاني
ولی در هیچ یک از مقاالت مورد اشاره جایگاه عقل در مکتب اخباري و سلفي . در این زمینه

 .که موضوع مقالۀ حاضر است، مقایسه نگردیده است
 
 )اجمالبه(اریان، و اجتهاد امامیه مفهوم عقل در سنن سلفیان، اخب. 3
 عقل در سنت سلفیان. 1. 3

 راه دست یابي به احکام شرعي تنها نصوص و سماع است  ند کها ت بر آناصوالً اهل سن
 و احکام شرع را باید از نص، مانند کتاب و سنت یا چیزي که بر نص حمل ]49، ص7[

و اگر اموري مانند . ]75ن، صهما[شود و به آن برگردد، استنباط کرد مانند قیاس 
را ها   آنقیاس نیز عقلي محسوب شود از آن روست که مجتهد با تالش و تصرف عقالني

ان منبع احکام به شمار بنابراین از دیدگاه اهل تسنن عقل به عنو. آورد ه وجود ميب
در مکتب سلفیه نیز اصالت به نقل است و عقل ارزش چنداني ندارد و تمام . آید نمي
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تیمیه عالم بزرگ سلفی  ابن. ضعیف یا جعلي است) نظر آناناز م( ایات در مدح عقلرو
معارف عقلی اعم : گوید که عقل همان علوم است می در نقد تعریف متکلمان مبنی بر این

 ]51، ص 1، ج4[. تواند همان علوم باشد ست و قابل احصاء نیست پس عقل نمیاز علوم ا
  

  عقل در سنت اخباریان. 2. 3
پذیرند  را به عنوان منبع احکام شرعي نميعالمان اخباري در مقابل فقهاي اصولي عقل 

امین مال محمد. ]56، ص8[و در صورت فقدان دلیل شرعي عقل را فاقد اعتبار مي دانند 
به طور کلی برای عقل در مسائل دینی اعم از فقه، ، گذار مکتب اخباریبنیاناسترآبادی، 

 : کند او علوم بشری را به دو قسم تقسیم می. ایگاهی قائل نیستکالم و اعتقادات ج
 حس دور است علومی که از دسترس. 2. شوند علومی که به حس و تجربه منتهی می. 1

 مربوطند، نظیر حکمت الهی، علم کالم، اصول فقه، مسائل و به مباحث ماورای طبیعت
داند  بخش می زشمند و معرفت سپس قسم اول را ار.نظری فقهی و برخی از قواعد منطق

همان، [ داند ولی قسم دوم را به دلیل ارتباط با ماورای حس و تجربه فاقد ارزش می
و در جایی دیگر تنها راه دانستن احکام نظری شرعی اعم از احکام اصلی  .]129-131ص

 .]47ص همان،[داند  می) ع( و امام صادق) ع( یا فرعی را شنیدن از امام باقر
تنها کلید فهم صحیح قرآن و ) ع ( معصومیناد استرآبادي اخبار و روایات ائمۀبه اعتق

رو تقسیم  از این. یابي به احکام و تعالیم دیني است براي دست) ص(سنت پیامبر 
) ع(مقلد هستند و باید از ائمه ها   آنشیعیان به مجتهد و مقلد معنا ندارد، بلکه تمامي

بدانند و احادیث ائمه را بررسي کرده باشند و شخصاً و که عربي  تقلید کنند، به شرط آن
 .]9، ص 2، ج 20[ یف خود را از اخبار استخراج کنندمستقیماً تکال

یقین آور نیست بلکه مفیدظن و گمان نسبت به  که اجتهاد اخباریان اعتقاد دارند
ند خداو.  است در صورتي که در اثبات حکم شرعی قطع و علم الزم،احکام شرعي است

ای که آدمیان به آن نیاز دارند حکم معینی دارد و دلیل قطعي بر آن اقامه  در هر واقعه
ها موظفند که  باشد، و انسان  می)ع (فرموده است که ادله قطعی آن نزد ائمه معصومین

 .]218، ص 37[ اخذ کنند) ع (احکام وقایع مختلف را از ائمه اطهار
ئل به حرمت اصل اجتهاد هستند و هر نوع اخباریان افراطي نظیر استرآبادي قا

اجتهادي را حرام مي دانند ولي اخباریان میانه رو نظیر بحراني به حرمت اجتهاد 
از عقل اعتقادي ندارند ولي قلمرو اجتهاد را محدود به کتاب و سنت مي دانند و استفاده 

 .]268، ص2، ج14 ، 40 ، ص8[ و اجماع را حرام مي دانند
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 سنت اجتهاد امامیهعقل در . 3. 3
عقل در فقه شیعه گاهي به عنوان آلت و ابزار براي شناخت منابع دین به کار مي رود و 

و گاهي در . در واقع چینش منطقي صغري و کبري و شکل دادن استدالل را بعهده دارد
ردیف کتاب و سنت است و بدون واسطه به استنباط احکام شرع منجر مي شود، مانند 

کند احکام آن کامالً  البته در حالت دوم که مستقالً احکام صادر مي. یهمستقالت عقل
 . ]17، ص35[» کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«. سازگار با شرع است

یابي به احکام  قل را به عنوان یکي از منابع دستاز دیرباز فقیهان و اصولیان شیعه ع
نخستین بار . اند ن ابعاد آن نپرداخته تعریف و بیااند امّا چندان به شرعي معرفي کرده

عقل : شیخ طوسي در آثار اصولي خود عقل را بدین صورت تعریف نموده است
به .]23، ص1ج ،30[ شود ه اگر جمع شود انسان عاقل مياي از علوم است ک مجموعه

آورد های عقل بشری تفسیر  شیخ طوسی به مجموعه دستعبارت دیگر  عقل نزد 
 .شودرتقاء سطح معرفت و دانش بشر میگردد که سبب ا می

: تدالل مي کندعالمه طباطبایي در توجیه و دفاع از مقام اجتهاد و تقلید این گونه اس
ترین مسایل حیاتي انسان  ترین و عمده اوّالً مسئلۀ اجتهاد و تقلید یکي از اساسي

اد و تقلید ناگزیر گذارد از لحاظ رویه اجته ر انساني پاي به دایرۀ اجتماع ميباشد و ه مي
پردازد   از جهات زندگي خود به اجتهاد ميثانیاً هر انساني در بخش بسیار کوچکي. است
پندارد در زندگي خود  به راستي کسي که مي. گذراند را با تقلید ميهاي دیگر  خشو ب

ثالثاً . دهد  پندار دروغین خویشتن را فریب ميزیر بار تقلید نرفته و نخواهد رفت با یک
قضاوت عمومي و فطرت به جواز تقلید یا لزوم آن در جایي است که انسان جاهل بوده و 

قلید و پیشواي له را نداشته باشد و مرجع تسي فکري مسئتوانایي اعمال نظر و برر
      ]20، ص28[ .دار است مفروض مرجع صالحیت

 و منسوخ، عام توان گفت که وجود آیات محکم و متشابه، ناسخ در ادامۀ سخن عالمه می
ای که در مورد احادیث و روایات به لحاظ سند و  و شرایط ویژه... و خاص، مطلق و مقید و

 بر آن،  با توجه به مسائل افزون. نماید ناپذیر می داللت وجود دارد امر اجتهاد را اجتناب
ر و گویی به مسائل و نیازهای جامعۀ ایمانی در هر عص مستحدثه و مقتضیات زمان و پاسخ

از این رو فرآیند اجتهاد در خصوص . گیرد مصری ضرورت اجتهادی پویا  مورد تأکید قرار می
 .احکام و باید و نبایدهای دینی در عصر غیبت امری ضروری خواهد بود
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 های اهل تسنن  سلفي. 4
، 3، ج6[ به معني پیشین و گذشته آمده است» سلف « واژۀالعرب لساندر کتاب 

فجعلنا هم سلفاً و «آیه کند که در معني  اء حکایت ميفرّور از قول منظ  ابن.]2068ص
فارس در  همچنین ابن). همان. (»جعلنا هم سلفاً متقدمین«: گفته است» خرینمثالً لآل

اصلي است که داللت بر تقدم و . س ل ف: سلف«: نویسد این طور مي» سلف« مورد واژۀ
 .]468، ص 5[» .اند ز کساني که گذشتهسلف عبارت است اپیشي گرفتن دارد بنابراین 

شود و ترکیب وصفي  اش استعمال می سلمانان سلف در همان معناي ظاهرينزد م
در فرهنگ . اند ای داشته ای گذشتگانی است که شایستگی ویژهبه معن» سلف صالح«

و در .  پیامبر اکرم و تابعین و تابعین تابعین اطالق شده استاسالمي، سلفي به صحابۀ
سلم، احمد و ترمذي جویند که بخاري، م ه به حدیثي از آن حضرت استناد مين رابطای

بهترین مردم، «: اند و معناي فارسي حدیث چنین است  آوردهمسعود طبق روایت ابن
آیند و  کنند، سپس کساني که در پي آن مي اني هستند که در قرن من زندگي ميکس

 .]185، ص7، ج41 ؛151، ص3، ج 15[ ».آمدآنگاه دیگراني که به دنبال آنان خواهند 
نظر از درستی یا نادرستی آن، صحابه، تابعین و نیز  صرف شده،با توجه به حدیث یاد

 مرتبت را زیارت کرده و یا حضرت ختمي تابعین تابعین که یا خود حضور
ه دلیل انتقال معارف اند و همین طور تا نسل سوم، ب کنندگان آن حضرت را دیده زیارت

در صیانت از کیان اسالم، از احترام و ارزش ها   آنهاي بعدي و نیز تالش یني به نسلد
، )ص( عصر بعثت پیامبر اسالمافزون بر این نزدیکی به. اند بودهخاصي برخوردار 

 قولی و فعلی او، احترام و عظمت خاصي براي همکالمي با آن حضرت و مشاهده سیرۀ
 .رده استه و تابعین به ارمغان آوگروه صحاب
 جنبان مذهب حنبلی، ، سلسله»احمد بن حنبل«اظ فکری از تبار ها به لح سلفي

و جایگاهي براي  اي در نقل احادیث و اخبار داشته، ه توجه و تعصب ویژهباشند ک مي
در دوران معاصر به   واقعي سلفياما اندیشۀ. سالمي قائل نبوده استعقل در احکام ا

گردد که در قرن هفتم هجري  تیمیه، برمي م، معروف به ابن احمدبن عبدالحلیهاي دیدگاه
پرداخت » سلف «پردازی واژۀ  پیشینیان به مفهومتیمیه بر خالف ابن. ریزي شده است پایه

 الفتاوي مجموعة او در کتاب خود با عنوان .و آن را در مفهومي جدید استعمال کرد
کردند و صاحب همۀ  م زندگي میسلف آناني بودند که در سه قرن بهتر اسال«: گوید مي

 ]96، ص4ج، 3[» ها بودند فضیلت
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پژوهشگران عصر حاضر در تعریف گروه سلفي اتفاق نظر ندارند و ریشۀ این تفاوت 
گردد که از مبانی نظری،  هاي اسالمي برميها به اختالفات میان قبایل و گروهدیدگاه

به طور مثال قبایل بیابانگرد . اند دهخاستگاه و عوامل رشد اجتماعي گوناگوني برخوردار بو
نجد و حجاز با خصوصیات ویژۀ بیابانگردي و ناآشنایي آنان با تمدن رایج در سایر نقاط 

هاي فتح شده  دنیا مسلّماً نمي توانسته است از همان بینشي برخوردار باشد که سرزمین
 شک تمدن غني بدون. اند مند بوده هاي بعدي توسط سرداران اسالم از آن بهره قرن
هاي مسلمانان مؤثر بوده  است،  النهرین، مصر، ایران، و سایر بالد مفتوحه در دیدگاه بین

گري به دلیل محیط  که تالش هاي ابن تیمیه در قرن هفتم هجري در ترویج سلفيچنان
نسبتاً متمدن عراق، آن تأثیر و رونقي را شامل نشد که چهار قرن بعد، محمدبن 

 آورد و توانست  سرزمین نجد و در میان قبایل بیابانگرد حجاز به دستعبدالوهاب در 
با . جزیرۀ عربستان بنشاند بر کرسي حاکمیت شبه» وهابیت«گري را با نام جدید  سلفي

ها معیارهایي  گري دارند، آن هاي متفاوتي که محققین اسالمي در مورد سلف وجود دیدگاه
 :شود  که به مواردي از آن ها اشاره مياند ها عنوان کرده چند در تشخیص سلفي

 مسائل آنان همۀ. سلفیان است اصلي تفکر ریشۀ» عقل«بر » نقل«ترجیح دادن ـ 1
دانند   نبوی و اجماع، قابل حل و فصل ميدیني را از طریق توسل به آیات قرآنی و سنت

 .]346، ص10[  امور استناد به نقل بر دالیل عقلي ترجیح داردو در همۀ
و احادیث ) ص(نت پیامبر ها بیشترین تالش خود را صرف تحقیق در س فيسلـ 2

هاي صحیحین و چه غیر ها احادیث صحیح چه در کتاب  نظر آننمایند و از ایشان مي
شود و در امور نظری مصدر  ها عمل می ط اثبات صحت، در امور عملی به آنآن، به شر

یچکدام از ائمه مذاهب در برابر احادیث هاي ه گیرند و از این جهت گفته اعتقاد قرار می
 .]73، ص32[نبوي ارزش ندارد 

هاي  عین و تابعین تابعین و ذکر فضیلتتوجه به سلف امت، یعني صحابه و تابـ 3
 سلف در فهم دین، از اهم های آنان است و پیروي از سیرۀ آنان، از اصول و ویژگی

جایز ندانسته هاي سلف صالح را  اعتقادات سلفیه است، به طوري که خروج از اندیشه
 .]39، ص17[ شمارند بلکه آن را بدعت مي

مسائل اعتقادی از جمله توحید از مباني مهم فکری آنان است و در این مورد، ـ 4
اي  ي اسالمي را با اندك بهانهها خودشان را منادي واقعي توحید مي دانند و سایر فرقه

کالمي و عقلي را هاي  قیدتي، استفاده از روشدر مسائل عشمارند و   خارج از توحید مي
 .]347، ص10[ نمایند به شدت محکوم مي
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ها مخالف سرسخت تأویل باالخص در مورد صفات خبري هستند و با شیعیان   سلفيـ5
دانند و  افزون بر این، تقلید از امامان مذاهب را عملي خالف دین مي. باشند شدیداً مخالف می

 .]15، ص34؛ 347، ص10[اد بر روی همه باز است از نظر آنان باب اجته
 

 گری و مواجهۀ آن  با عقل پیشینه سلفی. 5
سوم هجري نخستین کسي بود که طور که قبالً اشاره شد، احمد بن حنبل در قرن  همان
از نظر او بازگشت به منابع اصلي صدر .  اسالمي پیش کشیدگري را در جامعۀ سلفي

اسالمي قرار گیرد و در جلسات تدریس خود فقط به اسالم باید سرمشق تعلیمات 
او به تقریب میان کتاب و سنت توجه . جست د مياحادیث و اخبار نقل شده استنا

آن را بر قیاس کرد و  هي اوقات به احادیث ضعیف تکیه ميخاصي داشت به طوري که گا
تقلدني و ال ال«: شعار اصلي او این بود. داد فقهي که تا حدودي عقلی است، ترجیح مي

نه از من تقلید کن، « :»...تقلد مالکا و السفیان الثوري و ال االوزاعي وخذ من حیث اخذوا
 »اند گیر از همان منبعي که آنان گرفتهنه از مالک، نه از سفیان ثوري و نه از اوزاعي و ب

 .]302، ص2ج ،2[
 و فقیهان به فالسفه و متکلمان قائل به عقل)  ق270(پس از او داوود ظاهري 

شمردند و  جایز نميپیروان داوود ظاهري تأویل را . هاي تندي نمود اصحاب رأی حمله
دیون ابوالحسن  خود را مها عقیدۀ  ظاهري.تنها به ظاهر قرآن و سنت توجه داشتند

: گفت روفي از اشعري توجه داشتند که ميدانستند و به عبارت مع مي)  هـ330(اشعري 
تر  است و عقل ضعیف) قرآن و سنت(ها   واجب است نزد او شنیدنيه قطعي وو آنچ. . . «

 .]86، ص11[ »که چیزي را به وجود آوردن است از آ
رار مذهب سلفیه همت تیمیه به استم ها پیروان احمد حنبل از جمله ابنبعد
 تفکر حنبلي پا را فراتر نهاده، و به ترین عالم سلفي از محدودۀ تیمیه معروف ابن. گماردند

شدت عقل را مورد سرزنش قرار داد و آن را در راه رسیدن به معرفت یقیني کافي 
تواند در کتاب  داند که انسان مي یگاه عقل را فقط به آن انداره مياو ارزش و جا. ندانست

 .]288، ص1 ، ج 4[خدا بیندیشد 
جا  تیمیه و سایر سلفیان از تدبر و خردورزی در اینشایان ذکر است که منظور ابن
 .کنند ن را به علم الهی موکول میها فهم عمیق قرآ فهم ظواهر آیات قرانی است و آن

را معلوم و قابل اثبات ... د ید، وجه، عین، استوای بر عرش وکه ظاهر صفاتی مانن چنان
 دانند اتصاف خداوند به این صفات را مجهول میۀ دانند ولی کیفیت این صفات و نحو می

 .]242، ص1، ج3: از جمله[
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، 1، ج4[  هیچ کس از سلف آیات صفات را تأویل نکرده اعتقاد داردکهتیمیه ابن
برخالف آیات احکام که به دلیل که تیمیه برآن است  پیروی از ابنقیم بهو ابن .]172ص

اجمال در معرض اشکال، ابهام و نزاع هستند، معنای آیات صفات را عموم صحابه 
در  سلفیان  بنابراین،.]49، ص21[ نداشتندها   آنویلی درفهمیدند و هیچ اختالف و تأ می

 که اهل اندمواجه همان آفتی افهم درست آیات دچار عجز شده و در تفسیر آیات الهی ب
 . تجسیم و اهل تشبیه بدان گرفتارند

برآن، منظور متکلمان از علوم در تعریف عقل همان مدرکات عقل نظری و عقل افزون
تیمیه به تعریف عقل، و نقد ابن. ها و بایدها و نبایدهاست ها و نیست عملی یا همان هست

چنان که پیشتر ذکر شد، ناشی از این است که او و سایر سلفیان برخالف متکلمان، حسن و 
 )توضیح بیشتر مطلب را باید در کتب کالمی مالحظه کرد. (دانند قبح را شرعی می

رسیم که آنان در فهم مباحث دیني  ه ميها به این نتیج بندي دیدگاه سلفي در جمع
اند و جایگاه عقل را در فهم  ي سلف صالح توجه داشتهها به ظاهر کتاب و سنت و گفته

                                                                            .اند  صفات خداوندي بسیار ضعیف دانستهمسائل دیني و مخصوصاً در اسماء و
دیدگاه سلفیان مورد نقد و بررسي برخی از اندیشمندان اهل سنت از جمله سامر 

گروهي از مسلمانان در امور «: نویسد  شده است، او در این باره چنین مياسالمبولي واقع
دانند  ند، زیرا الزم ميایی گرفتارگر دین و حیات اجتماعي به مرض ارتجاع و گذشته

 خود را بر مبناي عقل  و اینان روش...ه فهم صحابه باشدفهمشان از کتاب و سنت مقید ب
و . ..گریزند کنند؛ از این رو از بحث عقلي مي سازند بلکه تنها بر نقل تکیه مي استوار نمي

 . ]179-181، ص 9[ »...کنند ر ظاهر نصّ اعتماد ميتنها ب
 

 ر جریان عقل در تشیعسی. 6
مواره یکي از موضوعات مهم در میزان کارآیي و توانمندي عقل در مباحث دیني، ه

ه عقل را در حوزه علماي شیعه غالباً جایگا. هاي فقهي بین فقهاي شیعي بوده است بحث
اي  عده. اند ي متفاوتي را ابراز داشتهها شمردند امّا در باب احکام دیدگاه عقاید محترم مي

ر عقل را دانند و گروهي دیگ نقش عقل را به عنوان ابزاري جهت حل مسائل دیني مي
 .شمارند یکي از ارکان اجتهاد مي

با شروع غیبت کبرای امام عصر ) ع(  دسترسي شیعیان به نقل مستقیم از اماماندورۀ
تسنن به پایان رسید و از این رو توجه به اجتهاد در فقه شیعه قدري دیرتر از اهل ) عج(
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 عقل و توجه به اجتهاد ضعف البته این تصور که شیعیان در تعیین جایگاه. آغاز گردید
اند، درست نیست زیرا شیعیان به عنوان پیروان راستین پیامبر اسالم، از حوادثی  داشته

آن حادثه به  نظیر گزارش تاریخي فرستاده آن حضرت به یمن و توجه به عقالنیت در
 .اند  در حل مسائل اسالمي آگاهي داشتهابل اعتمادعنوان یکي از اصول ق

: شرح گزارش چنین است که حضرت از معاذ، فرستاده آن حضرت به یمن، پرسید 
فان لم تجد؟ : قال. بسنّه رسول هللا: فان لم تجد؟ قال: قال. بکتاب هللا: ؟ قالبم تحکم«

رسول هللا لما یرضي الحمدهللا الذي وفق رسول : فقال رسول هللا. اجتهد برأیي: قال
کني؟  از معاذ پرسید؟ به استناد چه چیزي حکم مي) ص(حضرت پیامبر: ترجمه(رسوله 
به سنت رسول : اگر حکم آن را در کتاب خدا نیافتي؟ گفت: فرمود. به کالم الهي: گفت
بنا به استنباط و راي خود حکم مي : اگر آن را در سنت پیامبر نیافتي؟ گفت: فرمود. هللا
رسول خدا را به آنچه که رضایت پیامبر ۀ خداي را سپاس که فرستاد:  پیامبر فرمود.کنم

تواند دلیل   حکایت یادشده مي]3592، ح7 ،ج 27[ ).در آن است، موفق ساخته است
 .   واستفاده از عقل برای حل مسائل اسالمی باشد و مشی اجتهاد  واضحي بر تأیید شیوه

هي دانست که از عقل به عنوان ابزار اجتهاد یاد کرده توان اولین فقی شیخ مفید را مي
 » القرآن و دالئل االخبارسبیل الی معرفة حجیة) عقل (هو«: او در این باره گوید. است

اگرچه در آن زمان هنوز عقل در کاربرد تخصصي خود نمود پیدا نکرده  .]28، ص 40[
ع در کنار قرآن و سنت نام نخستین فقیه شیعي که از عقل به عنوان یک منب. بوده است

هرگاه در «: نویسد  او در این باره می.است) ق. هـ598(برده است، ابن ادریس حلّي 
دست نیامد، محققان در ه ای از مسائل شرعی دلیلی از کتاب، سنت و اجماع ب مسئله

  .]449، ص2، ج 1[» جویند دلیل عقل تمسک میه بیان و شناخت حکم آن ب
اولین عالم امامي است که به طور واضح در مورد ) ق1071( نيبعد از او فاضل تو

که مستقالت عقلیه را از غیرمستقالت عقلیه  او ضمن آن. دلیل عقلي سخن گفته است
 .]35، ص  18[. دانست دالیل عقلي را به هفت گروه تقسیم نموده است جدا مي

 األصول عدةنجم هجري در کتاب معروفش به نام نیز در قرن پ) ق460(شیخ طوسي
نگاه وی به عقل در حوزه دین نگاه . مفصالً به تشریح علم اصول فقه شیعه پرداخته است

به .  عقل را منبعی مستقل در استنباط احکام دین تلقی کندکه  نه اینابزاری است و
 نه عبارت دیگر، وی برای عقل در استنباط احکام فقهی حجیت طریقی قایل بود و

  ضروریات -1: کند مات بشر را به دو قسم تقسیم میاو معلو .حجیت اصالی
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  مکتسبات عقلیه یا عقلیات -1: داند  و مکتسبات را دو گونه می؛ مکتسبات-2
 عقلیات -1: داند سپس مکتسبات عقلیه را دو نوع می.  مکتسبات نقلیه یا مسموعات-2

قلیه  مکتسبات نیمه مستقل که به مستقالت غیر ع-2خالص یا مستقالت عقلیه 
داند آن  خالص یا مستقالت عقلیه را معتبر میۀ و آنگاه تنها مکتسبات عقلی. مشهورند

 .]125-127، ص2ج ،30[ هم در کالم نه در فقه
بررسي سیر تاریخي دوران اسالمي نشان مي دهد که تا زمان شیخ طوسي، عقل 

 و نظریه .هنوز جایگاه کالمي داشته و چندان در مباحث فقهي راه پیدا نکرده بود
طوسي تحت با این حال شیخ . پردازان اصولي بیان تئوریکي از آن ارائه نداده بوده اند

 مورد دلیل عقلي را در اصول تفکر کالمي شیعي »حسن و قبح مستقل عقلي«عنوان 
هاي شیخ طوسي و شاگردان او موجب ظهور و رسمیت  کوشش. تأیید قرار داده است

 .  گردیدحجیت عقل در فقه و کالم شیعه
 االصول حلقات مظفر و در مرتبۀ عالي آن کتاب الفقه اصولدر عصر حاضر نیز کتاب 

هاي علمیه شیعه از اعتبار خاصي برخوردار  محمدباقر صدر در موضوع دلیل عقل در حوزه
لیکن با وجود این باید اقرار کرد که جایگاه عقل و محدوده کاربردش در حوزه احکام و . است

 در ساحت عمل در فقه شیعه چندان روشن و شفاف نیست و باید گفت در مهمتر از آن
حالي که عموم عالمان، عقل را به عنوان یکي از منابع چهارگانه اصول فقه امامیه پذیرفته 

 . کنند اند، از عقل به مثابه ابزار در مسیر استنباط مسائل فقهي از کتاب و سنت استفاده می
عقل را به  تقدند، ن که به حجیت عقل در استنباط معبه عبارت دیگر اکثر اصولیا

اري را تنها در حیطۀ اختیار پذیرند و نه حاکم، یعني آنان قانونگذ عنوان کاشف مي
 و نمایانگر حکم کننده اي که بتواند اثبات کنند و عقل را وسیله خداوند منحصر مي

 .دانند و بس آسماني باشد، مي
  

 ن شیعهگری در میا جریان اخباری. 7
 که معتقدات خویش را تنها بر گري در آثار فقهي اخیر به تفکري اطالق مي شود اخباري

هاي اصولي  اند و روش استوار نموده) ع(و امامان معصوم ) ص( اخبار و احادیث نبویپایۀ
در حقیقت این گروه، درست در مقابل اصولیان قرار دارند که . پسندند و اجتهادي را نمي

 .]301، ص1 ، ج42[ باشند ش اجتهاد میمعتقد به رو
سته کامالً البته نباید چنین پنداشت که فقیهان مسلمان در عقاید خود به دو د

اند بلکه باید گفت که شیوه علمی آنان در رسیدن به حکم شرعي  متفاوت تقسیم شده
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همراه با آغاز غیبت کبري ) ق.  ه260(گري از قرن سوم هجري  اخباري. متفاوت است
و پایان ) عج(معتقد بودند که در امتداد خط مشي حضور امام عصر ها   آن.غاز گردیدآ

، باید فقط به احادیث و اخبار تمسک جست و نباید جهت )ع(یافتن دوره حضور امامان
عالوه بر استناد به  که اصولیان اعتقاد دارند. به احکام شرعي از آن تجاوز نموددستیابي 

به عنوان منبع اصلی، به عقل هم ) ع(و امامان معصوم) ص(یقرآن کریم و احادیث نبو
باید توجه داشت و از آن در راه کشف مناط احکام، مشی و مذاق شارع، کلیات و ضوابط 

 ]همان[. مندرج در کالم او و همچنین استفاده از نتایج عقل محض در فقه استفاده کرد
 یازدهم هجري که از اله وحید بهبهاني در قرن هایي نظیر آیت ظهور شخصیت

 مواجهه عقل و نقل باز شد و اي در  مشهور مکتب اصولي بود، فصل تازهطرفداران
گرا موجب شد که اخباریان به حاشیه رانده شوند و از اعتبار  هاي این عالم عقل کوشش

آیت هللا بهبهاني از تأثیرگذارترین فقهاي اصولي . هاي علمیه کاسته شود آنان در حوزه
بحث درباره اخباریان را از حوزه نظري به حوزه عملي کشانید، به طوري که است که 

. گري را حرام اعالم نمود شیخ یوسف بحراني از فقهاي اخبارينمازگزاردن به امامت 
  ]194، ص2، ج 24[

 سه دستۀ آبادی امور شرعی را به آنان استراخباریان و در رأس به طور کلی،
انسان باید شبهات را ترک گوید  معتقدند که م نموده، وناک تقسی ، و شبههحالل،حرام

گردد کند محرمات را مرتکب می تا از محرمات نجات یابد و کسی که أخذ به شبهات می
 ]139  و94ص ،8[. گرددداند هالک میز جهتی که نمیا و

 ما در دین چیزی به نام مباح این سخن چنین خواهد بود کهنتیجه پیداست که 
ناک تلقی نموده  چه حکم صریح دینی درباره حلیت آن نداریم باید شبههنداشته و آن

برخالف اصولیان که هر چیز را حالل .  از آن بپرهیزیم تا به دام حرام در نیفتیمواحتیاطاً
و از  .یا کراهت آن شده باشد که در شریعت تصریح به حرمت و دانند مگر این مباح می و

 .دست آورددین را به باره تعامل عقل و نحوه نگرش آنان درتوان این موضوع می
 

 مواجهۀ اخباریان با عقل. 8
ي گوناگون در رد عقل ورزي در طور که قبالً بیان شد، اخباریان شیعه تفسیرهاهمان

 عقل از ان این نکته است کههاي آن  اما وجه اشتراك گفته.اند حوزۀ تشریع ارائه کرده
هاي متفاوت و اختالفاتي  با وجود دیدگاه. مالکات آن عاجز استادراك احکام شرعي و 
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اند باید اذعان کرد که اصولیان دلیل  اریان در تبیین جایگاه عقل داشتهکه اصولیان و اخب
اند و همین امر موجب شده است که اخباریان  را چندان روشن و شفاف بیان نکردهعقلي 

 منظور خود اخباریان نیز از دلیل عقل روشن به سرزنش آنان بپردازند، ولی با این حال
 ]112، ص2،  ج 39[. نیست

 و دلیل را منحصراً اخباریان براي عقل نقشي در میدان هاي مختلف قائل نیستند
تاریخ مملو از گویند که عقل در معرض لغزش و خطاست و  دانند و مي دلیل شرعي مي

خود نیز در رد جایگاه ها   آنست کههاست، دقت در نظرات اخباریان بیانگر آن ااین خطا
 .عقل اختالف نظرهایي با یکدیگر دارند

که افعال در ذات خود و پیش از حکم شارع  بعضي از اخباریان ضمن پذیرش این
داراي حسن و قبح ذاتي هستند، دراین سخن که عقل به تنهایي و بدون کمک شارع 

 ]195، ص1،ج39[. اند ردهتي افعال را درك کند، تردید کبتواند حسن و قبح ذا
 بین حکم عقلي و حکم شرعي را گروهي دیگر ضمن پذیرش این ادراك، مالزمه

اموري که از آیا نمي بیني که بسیاري از «: استرآبادي در این باره مي گوید. پذیرند نمي
شوند، در شریعت حرام نیست و نیز نقیض آن هم در شریعت  نظر عقل زشت تلقي مي

 ]329، ص 8[» واجب نیست؟
اي دیگر از اخباریون ادراک عقلی و مالزمت میان احکام عقلی و شرعي را قبول  دسته

. که ادراک قطعی عقل بتواند نزد شارع حجت قرار گیرد، تردید دارند ایندارند امّا در 
 ]196، ص1، ج 39[

اش  دن، ذاتي نیست و قبح عقلي، الزمهاسترآبادي معتقد است که حالل و حرام بو
م بودن نیست و به همین دلیل تبدیل شدن حرام به حالل و حالل به حرام جایز حرا
که یک چیزي در یک مذهب حالل است در حالي که در مذهب دیگر مي   چنان؛است

تواند حرام و حالل بودنش را درك   نمي و هرچیزي را که عقل مستقالً.تواند حرام باشد
: توان گفت ربرابر این سخنان مید ]216، ص 8[. کند، شرع آن را کشف مي کند

بازداشتن از پیروي قطع غیرممکن است و حجیت قطع نفیاً و اثباتاً قابل جعل نیست و 
  . جزء ذاتي آن است

 برهان داند و معتقد است مطالبي که تحت عنوان بحراني، دالیل عقلي را ضعیف مي
د هرکس آن را شنید، شود در واقع اگر برهان باشند، بای از جانب اصولیان اظهار مي
گوید و به نظر  لي که کسي به دشمن خود مطالبي ميدرحا. بپذیرد و به آن عمل کند
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غییري در عقیده دشمن او خودش دلیل روشني بیان کرده است اما با شنیدن آن ت
ها برهان نیستند بلکه  رسد که این  با این توضیحات به این نتیجه ميشود و حاصل نمي

ها   آنعجین شده است و عامالنها   آنتند که تعصب و محبت درمقدمات ضعیفي هس
 ]128، ص1،ج 13[. آورند و در اصل چنین نیست اند که برهان مي گمان کرده

در قیاس برهانی باید به شرایط انتاج و مواد برهان : توان گفت در پاسخ به این ادعا می
 یا از مواد غیر یقینی مثل توجه داشت، بدین معنا که اگر شرایط انتاج رعایت نشود و

 .دهد مشهورات و مقبوالت استفاده شود در این صورت قیاس برهانی نتیجه یقینی نمی
در میان . صولیان در بحث قواعد اصولی استیکی دیگر از اختالفات اخباریان با ا

عالمه .  وی نام برداالصول عدة و) شیخ طوسی( توان از شیخ الطایفه علمای شیعه می
بسیاری از دانشمند شیعی دیگر که هر یک پس از دیگری ... قد الجواهر وی وحلی وع

افزون آن کوشیدند همچون  در گسترش روزمرزهای دانش اصول فقه را جلو بردند و
یا شهید صدر در   واالصول کفایةآخوند مال محمدکاظم یزدی در نظیر ها   آنمتأخران از

 . ... واالصول حلقات
بررسی علم اصول، توجیه و اثبات عقالنی برخی از اصولیان را فقیهان اخباری ضمن 

اثبات ) ع( بایست با مراجعه به امام معصوم آنان اعتقاد دارند که اصول می. برنتافتند
دست آوردن قواعد ه و امامان عالوه بر بیان برخی از قواعد فقهی، راه ب. گردد نه با عقل

 این رو هنگامی که فقیهی ازاز این. اند ادهبه پیروان خود آموزش دفقهی از احکام را 
کند اطمینان دارد که مطابق دستور  ای جدید استفاده می قواعد در استنباط حکم مسأله

 . عمل کرده است) ع( امام معصوم
در مقابل، علمای اصولی این روایات را به معنای تشویق و فراخواندن علما به تالش علمی 

از دیدگاه اینان با توجه به تمایز اصول و فروع . دانند ام شرعی میو اجتهاد برای استخراج احک
در این روایات، مقصود امامان از اصول بیان احکام شرعی به صورت کلی و منظور از فروع 

را در روایات به معنای » اصول«ولی اخباریان واژۀ . تطبیق احکام با مصادیق خارجی است
 ]110، ص 25[. دانند ین اجتهاد میها را جانش قواعد کلی فهم متن و آن

اخباریان . های عقلی ناقص یا ظنی است  اختالف دیگر اخباریان با اصولیان در گزاره
هایی است که بر  قسم نخست گزاره: کنند های بشری را به دو دسته تقسیم می دانش

هایی است که نه بر حس استوار   و قسم دوم گزاره؛ مانند ریاضیات،حس مبتنی است
از دیدگاه .  مانند مباحث متافیزیک،را با دلیل حسی اثبات کردها   آنتوان ست و نه میا
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توان  ی قسم دوم ارزشی ندارند و نمیها ند ولی گزارهینان تنها قسم نخست قابل اعتمادا
 .]176، ص 8[ یابد اتکا کرد دست میها   آنبه نتایجی که عقل به

ر حسیات بلکه در بدیهیات نیز قبول دارند، برخی از اخباریان نقش عقل را نه تنها د
پذیرند اما آن را در نظریات  میان حکم عقل و حکم شرع را در بدیهیات میۀ یعنی مالزم
کسی که حسن ! بدان«: نویسد که حسین بن شهاب الدین عاملی می چنان. کنند انکار می

م پیدا کند؛ زیرا احتمال چیزی از امور دین جز تواند به هیچ و قبح عقلی را انکار کند، نمی
 ».گو جاری شده باشد یا خداوند، خلف وعده کرده باشد دهد که معجزه بر دست دروغ می

 ]251-252، ص31[
ها معتقدند که این حکم بدیهی عقل تنها در مسائل اصول دین یا آن بر آن، افزون

 :باره گویدکه بحرانی در این چنان. برخی از امور دنیوی وجود دارد نه احکام فقهی
توقیفی هستند که نیازمند سماع از حافظ ها   آناحکام فقهی چه عبادات و چه جز«

البته سخن نسبت به آنچه متوقف . ناتوان استها   آناند، زیرا عقل، از درک ژرفای شرع
ها،  اگر دلیلی عقلی متعلق به آن: باره هم باید گفت دراین. ماند بر توقیف نیست باقی می

شکی در صحت عمل بر طبق آن » الواحد نصف االثنین«البداهه باشد مانند بدیهی ظاهر
. »های خداوند است نیست؛ زیرا شکی نیست که عقل صحیح فطری، حجتی از حجت

  ]131، ص1، ج13[
ي اند و در رد دخالت رأ عاهاي خود به روایات استناد کردهفقیهان اخباري در تأیید اد
) ع(اند از جمله این که حضرت علي  اشاره کرده) ع (مو نظر به روایاتي از ائمه معصو

بایسته نیست که مؤمن دینش را از روي رأیش بگیرد، بلکه باید آن را از «: فرموده است
 ]183، ص15، ج 22[» .سوي پروردگارش بگیرد

ایي بر ما وارد مي شود چیزه: گفتم) ع(گوید به امام صادق  یا روایت ابوبصیر که مي
توانیم به نظرمان عمل کنیم؟  یابیم، آیا مي  را در کتاب خدا و سنت نميها که حکم آن

ار لغزش شوي، برخداوند خیر، زیرا اگر به واقع برسي مأجور نیستي و اگر دچ: فرمود
 .]24، ص15، ج22[ اي دروغ بسته

ها شریعت را توقیفي و  آبادی به روایات دیگری اشاره دارد که آنهمچنین شیخ استر
او . دانند قابل دریافت مي) واسطه سطه یا بيوابا(ز راه شنیدن را فقط اعلم قطعي 

م شرعي نظري را با کسب و نظر رسیده است که حک) ع(به تواتر از ائمه «: گوید مي
ج، توان به دست آورد، زیرا منجر به اختالف آرا در اصول و فروع فقهي مانند ازدوا نمي
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 ونه که چنین هم شده است، پس فایدۀهمانگ. دمي شو.. .ارث، دیات، قصاص، معامالت و
ها، دفع اختالف است تا زندگي به  رود، زیرا فایدۀ آن بعثت رسل و انزال کتب، از بین مي

 ]252، ص 8 [» .کمال برسد
در هنگام مراجعه به روایات عالوه بر درجه : توان گفت در برابر این ادعای اخباریان می

کنند هم توجه   که مخالفین نیز در تأیید ادعای خود استفاده میاعتبار روایت باید به روایاتی
افزون بر آن باید توجه . داشت و تنها به احادیث مبتنی بر تأیید ادعای خود استناد نکرد

در هنگام مواجهه با مخاطبان خود ظرفیت تحمل مخاطب، زمان و ) ع(داشت که معصومان 
 .اند  مد نظر داشتهرا هم... مکان، عدم سوء استفاده دشمنان و

بندي دیدگاه اخباریان در باب عقل  توان در جمع با توجه به مطالبی که ذکر شد می
 : به نکات ذیل اشاره نمود

 .متون دینی کامل و جامع است و نیاز چندانی برای مراجعه به عقل وجود نداردـ 1
رو  از ایناست و کاربرد عقل در احکام شرعی از اهل سنت به امامیه راه پیدا کرده ـ 2

 .از ارزش کافی برخوردار نیست
های اصولی و اجتهادی بدعت و امری مذموم است و عقل انسان توان فهم و  روشـ 3

زیرا عقل . اصول عملی عقلی فاقد حجیت است. درک احکام و نظریات شرعی را ندارد
 .ود به مباحث دقیق شرعی را نداردشایستگی ور

زیرا عقل شایستگی ورود به مباحث دقیق . یت استاصول عملی عقلی فاقد حجـ 4
 . شرعی را ندارد

 های اصولی و اجتهادی از سوی اخباریان واستداللدر پاسخ به بدعت شمردن روش
نظر به اختالف  یقین دست یافت بر آنیم که توان به قطع و اجتهاد نمی که با روشها  آن

در تمام احکام توان گفت که  ، نمیهم بسیاری از آیات و روایاتفهم علمای دینی در ف
توان گفت در مواردی که  رو می از این. شود ین و قطع حاصل میشرعی برای مجتهد یق

تواند  مجتهد ظن خاصی داشته باشد که دلیلی بر حجیت آن وجود داشته باشد او می
 .مطابق آن ظن خاص حکم صادر نماید

             
 رایان در برابر عقل گ ارزیابي و تشریح رویکرد سنت. 9

هاي سني و اخباریان شیعي به طور جداگانه مورد  هاي گذشته جایگاه عقل نزد سلفي در بخش
داد،  جا که محدوده بحث اجازه مي هاي هر گروه را تا آن بحث و بررسی قرار گرفت و دیدگاه

 . بپردازیماینک، در نظر داریم به مقایسه اي منطقي و منصفانه در مورد آنان. بیان کردیم
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گرایي در  گرایي و نقل ي نخست پیدایش دین اسالم، دو شیوۀ عقلهااز همان سال
هاي گوناگون فقهي، کالمي،  خصوص در میان اندشمندان حوزه هبین مسلمانان و ب

متفکرین اهل سنت از اواخر قرن اول . اصولي، عرفاني و تفسیري پدیدار شده است
اند و اختالفات  دین، نظریات مختلفي ارائه کردهاشهجري و از همان دوران خلفاي ر
 امّا این اختالفات نزد شیعیان قدري دیرتر بروز پیدا .جدي در بین آنان نمودار گردید

ۀ هاي مداوم آنان دامن گانه معصوم و راهنمایي ب فیض از حضور ائمۀ دوازدهکرد زیرا کس
ا زمان غیبت کبراي آخرین امام کرد و این اتحاد و همدلي نسبی ت اختالفات را کوتاه مي

 . معصوم و قطع ارتباط و دسترسي ظاهری به این فیض الهي پابرجا بود
ها از پیچیدگي در  ش از سلفيهاي ضد عقل خود بی اخباریان شیعه در سیر تحلیل

 الفواید المدنیة و الشواهدتوان به کتاب  برخوردار بودند و در این باره ميمباني اعتقادي 
های او  سترآبادي اشاره کرد که صرفاً در جهت ضدیت با عقل در بیان دیدگاه االمکیة

دلیل پیدایش این پدیده را احتماالً باید در پیشرفت چشمگیر و عمیق . نوشته شده است
های اصولی در فقه شیعه دانست به طوري که برتري  مباحث اصولی و تدوین کتاب

 .  کامالً مشهود استچشمگیر دانش اصول فقه شیعه در قرون متأخر
 را در دستور کار خویش قرار ها و اخباریان اگر چه هر دو مخالفت با عقل سلفي

شکل نیست و از شدت و ضعف برخوردار است و به  ها یکسان و هم این مخالفت ،اند داده
 . شود گرا تندروي و اعتدال مشاهده مي ن منظور در هر یک از دو گروه سنتهمی

هیچ گاه جایگاه روشني ها   آنها نشانگر آن است که ریان و سلفيبررسي افکار اخبا
  معارف دیني وني قائل نبودند و معتقد بودند کهبراي استفاده از عقل در درك مسائل دی

 فقط یافتني نیست و براي رسیدن به هدف دست احکام شرعي به وسیله عقل انساني
ست که جا جالب این. م کردباید از طریق شنیدن و رویارویي با کالم شرع اقدا

هاي  گرا گاهي اوقات براي بیان استدالالت خود از گزاره اندیشمندان هر دو گروه سنت
 .کنند استفاده ميعقلي براي کوبیدن و نفي عقل 

و پیروي از سلف ) ص( سلفیان به ظواهر آیات قرآن و سنت پیامبر ،این عالوه بر
را ) ع(معصوم ن روایات و اخبار و سیره امامان که اخباریاکنند، در حالي صالح بسنده مي

دهند و هر دو گروه براي طرد عقل و جبران نقاط ضعف خویش  سرمشق خویش قرار مي
 . دهند روایات ضعیف را بر عقل، ترجیح ميدر برابر اصولیان، حتي اخبار و 
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 گرایان سنتتأثیر محیط بر عقالنیت یا عدم عقالنیت. 10
 محیط جغرافیایي یا اجتماعي یا سیاسي و فرهنگي نقش به سزایي در در همه جوامع بشري،
گریزی هم در اغلب موارد تابعي از تأثیرات  گرایي یا عقل ها دارد و عقل تحوالت اندیشه انسان

تاریخ پر فراز و نشیب اسالم با تغییرات قابل توجهي که از همان قرون . محیط بوده است
. هاي عقلي برکنار باشد تواند از تأثیر جنبه  شده است، نمياولیه در بُعد محیطي برخوردار

هاي مصر، عراق، ایران، روم و سایر بالد، بدون  هاي گوناگون از قبیل جامعه برخورد با فرهنگ
 . اي داشته است تردید در تعیین جایگاه عقل نزد مسلمین نقش عمده

گاهي سرزمین بي آب مسلّم است که چون اسالم در محیط ساده و خالي از علم و آ
هاي اختالف عقاید در ابتداي کار چندان  و علف و خشک حجاز ظهور پیدا کرد، زمینه

نشین که همواره طرز و شکل یکنواخت زندگي را  در آغاز اسالم، قبایل بادیه. بودفراهم ن
ه بودند را نداشتند، تر از آنچه دید  و امیدي به زندگي بهتر و متفاوتتجربه کرده بودند

تي و برابري و توانستند در برخورد با پیامبري از نسل خویش که نداي یکتاپرس نمي
این درست است . هاي گوناگون از خود بروز دهند داد، عقاید و برداشت برادري را نوید مي

جزیره به اسالم که تا  دینه و روي آوردن قبایل دیگر شبهکه هجرت پیامبر اکرم به م
هاي ابراز عقاید و  ات مناسب تري بهره مند بودند، زمینهحدودي از آب و هوا و نعم

تفاوت نگرش در حدي نگرشي تقریباً متفاوت به دین و دنیا را آشکار مي ساخت، امّا این 
بعد از وفات پیامبر قابل توجه در فهم دیني باشد ولي ساز اختالفات  نبود که زمینه

هاي کهن  ف که تجربۀ فرهنگي مسلمین در مناطق مختلو فتوحات پي در پ) ص(خاتم
علوم و فنون مختلف ها قبل از پیدایش اسالم در حجاز از  را با خود داشتند و قرن

اند و نیز عدم حضور فیزیکي پیامبر در بین مسلمانان امکان بروز عقاید و  برخوردار بوده
 به آساني. م فراهم ساختهاي گوناگون را در بستر دنیاي پهناور جدید اسال اندیشه

» ياهل رأ«و » اهل حدیث« به دو گروه بندي دانشمندان تقسیمتوان متوجه شد که  مي
زیرا سرزمین حجاز . هاي جدید به وجود آمده است در نتیجه برخورد با جوامع و محیط

به دلیل سادگي محیط و یکنواختي آن و مردماني که تقریباً از معیشت مشابه و همسان 
یث و اخبار و اقوال آن را دیده و از متن قرآن و احاد) ص(اند و پیامبر  دار بودهبرخور

بایست از کتاب و سنت آن حضرت و از مجموعه این  مند شده بودند مي حضرت بهره
ها را براي خود محفوظ  د و به نوعي مسئولیت حراست از آناخبار و احادیث استفاده کنن

 . بدانند و در حقیقت اهل حدیث باشند
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دار وحي  هاي محیطي مکه و مدینه که خودشان را میراث  همین ویژگيمي با توجه بهاالز
هاي  دانستند، معتقداست که اهالي مکه و مدینه به دلیل دور بودن از سرزمین الهي مي

های اجتهادي و توسل به رأي دور ماندند و کمتر مورد مجادله و  شدۀ جدید، از گرایش فتح
هاي  او در ادامه سرزمین عراق را که ویژگي. داختالف نظر در مسائل دیني واقع گردیدن

داند، زیرا  محیطي آن درست در نقطه مقابل منطقه حجاز بود، جایگاه مکتب اهل رأي مي
اي بود که در آن  یافته هاي گوناگون و نظام تحول هاي کهن و فرهنگ دار تمدن عراق میراث

ب دیگر تعداد احادیث و میدان بحث و فحص و بروز عقاید مختلف فراهم بود و از جان
تر از مجموعه کاملي بود که  اخباري که در اختیار مردمان ساکن عراق بود به مراتب کم

تر عمل  حجازیان در اختیار داشتند و به دلیل انتشار احادیث جعلي، عراقیان بسیار محتاطانه
 بن مسعود متأثر کردند و از جانب دیگر دانشمندان عراق غالباٌ از اندیشه کساني چون عبدهللا

بودند که طرفدار مشرب اهل رأي و اجتهاد بود و همین نکته رواج و رسوخ ظاهرگرایي را در 
 ]417ـ418،  ص 12[. منطقه عراق کمرنگ کرده است

تیمیه در پیشبرد اهداف   براي این توضیح، عدم موفقیت ابنبارزترین نمونه
. تب او در منطقه نجد استد مکگري خویش در سرزمین عراق و موفقیت شاگر سلفي
تیمیه با وجود سخنوري و داشتن معلومات وافر در علوم اسالمي، به دلیل مساعد  ابن

نبودن محیط اجتماعي و فرهنگي منطقه شام و مصر که مملو از محدثین و محققین و 
متکلمین بزرگ بود و هر کدام به تنهایي براي خنثي ساختن تبلیغات او کافي بود، 

اري از پیش ببرد در حالي که محمدبن عبدالوهاب در سرزمین خشک و نتوانست ک
به تبلیغ اقدام کرد که غیر از قبایل بیابانگرد و عاري از ) سرزمین نجد(سوزان عربستان 

اي نداشت و او با استفاده از فقر فرهنگي و اختالفات قبیله اي و  فرهنگ و تمدن شنونده
 . به هدف خویش نایل گرددحس جنگاوري و غارت توانست به خوبي 

هایش  هوشیاري محمدبن عبدالوهاب و انتخاب مکان کامالً مناسب براي ترویج اندیشه
گذار مکتبي گردد که در مدتي نه چندان طوالني، قبایل بدوي  موجب شد که او پایه

گري و ظاهربیني متحد سازد و پس از زد و خوردهاي  سرزمین نجد را در روش سلفي
نقطع شهرهاي بزرگ عربستان از جمله ریاض و مکه را از سیطره امپراطوري مداوم و الی

قدرتمند عثماني خارج سازد و مردم شریف مکه را مطیع خود ساخته، خانواده آل سعود را 
 ]67-66، ص 3، ج 26[. براي زماني طوالني حاکم بالمنازع این سرزمین بنماید
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 کالم آخر. 11
ط   عقلگرایي و فراموش نکنیم که عقل گریزي، پیوسته نقشي مؤثر در تفکر حاکمان مسلّ

گرا از خردورزي  پرور و عقل فرمانروایان آزاداندیش و دانش. مي داشته استبر جوامع اسال
هاي خردورزي را  اندیش دریچه کنند و حاکم متحجر و جزم محوري استقبال مي و اندیشه
 تحمل سخن مخالفان فکري و بندد و دیشمندان و آحاد جامعه اسالمي ميبر روي ان

گونه ترویج اندیشه را از سیاسي را ندارد و براي حذف مخالفان متفکر خویش، فرصت هر
امیه  و مقایسه آن با دوران حاکمیت بني) ع(دقت در دوره حکومت علي . گیرد آنان مي

) ع(حکومت حضرت علي . تواند بهترین نمونه براي روشن شدن این بحث باشد مي
ناظره و مجادله و جدال احسن استوار بود و دانشمندان مختلف اسالمي با براساس م

پرداختند  مي به تبیین آرا و نظرات خود ميحضور در این جلسات و در مقابل حاکم اسال
کردند در حالي که خلفاي بني امیه عمدتاً از   نه مباحث مختلف دیني را ابراز ميو آزادا

گرا سرسازش  یزان بودند و با اندیشمندان عقلرمنطق و استدالل و آزاداندیشي گ
دانستند و از این جهت،  شان سازگار نمي فاهیم را اساساً با بنیاد حکومتينداشتند و این م

ومت  بن ابوسفیان تا حکیش ترویج نمودند که از عهد معاویةرا در دوره خو» نظریه جبر«
 ]228 ،ص33[. شد مروانیان مورد تأکید واقع مي

ر است که در زمان مأمون عباسی گروه مرجئه، که قایل به تفکیک میان ایمان و شایان ذک
گفتند مرتبه عمل متأخر از ایمان است و هیچ نوع فسق و فجور وگناهی عمل بودند و می

جا که تواند به ایمان مؤمن لطمه بزند، بسیار مورد توجه خلیفه عباسی قرار گرفت تا آننمی
این مرام ایدئولوژیک زمینه هر گونه فساد حکومتی  زیرا .» دین الملوکاالرجاء«: گفت مأمون می

 .ها قد علم کند کرد بدون این که معارضی در مقابل آنبرای حاکمان جور فراهم می
گري را نیز باید تابعي از محیط سیاسي و  ي اخباريها رواج بیش از پیش اندیشه

گري  عتقدند ظهور و بروز اخباريبعضي ماجتماعي دوران صفویه دانست، به طوري که 
 .در حقیقت واکنشي به اقدامات و عملکردهاي افراطي مجتهدان عصر صفوي بوده است

 ]143، ص 19[
 

 نتیجه . 12
گري  ي قرار گرفت، دو جریان فکري سلفيطور که در نوشتار حاضر مورد بررس مانه

ي و اخباري  خود را تنها به  و اجتهادی،شناسي گري شیعه، مباني فکري، هستي سنّ
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ن تشابه توان بارزتری از این بابت مي. اند ات و احادیث و اخبار معطوف نمودهپیروي از آی
ها در حل مشکالت و مباحث  سلفي. انستآنان د» ستیزي عقل«فکري آن دو گروه را 

وحي و سنت را مقدم بر اند و اخباریون نیز   خویش توجهي چندان به عقل نداشتهدیني
از شدت و ضعف برخوردار است ستیز با عقل درمیان علماي هر دو گروه . اند هعقل دانست

دهد که هم  ن ميها نشا گریز پنداشت زیرا بررسي ها را به یک اندازه عقل  آنتوان و نمي
مواضع افراطي و هم متعادل در اعصار مختلف از بعضي از علماي هر دو طیف مشاهده 

زیر به روایات و اخبار از قلمرو احکام، ناگ» عقل«ۀ هر دو فرقه پس از تخطئ. شده است
جویند و نکته قابل تأمل، آن است که در این مسیر حتي احادیث و اخبار  استناد مي

 .دهند تدالالت عقلي ترجیح ميضعیف را بر اس
هایي با یکدیگر دارند امّا  ستیزي مشابهت ها و اخباریان از جهت عقل گرچه سلفي

و ) ص(داد از استدالل عقلی به ظاهر آیات قرآن و سنت پیامبر ها به جای استم سلفي
کنند، در حالي که اخباریان، روایت ها و اقوال امامان  سیره صحابه و اجماع تکیه مي

ان از این دهند البته بنا به تفسیري که خودش را سرلوحه کار خویش قرار مي) ع (معصوم
 !احادیث و اخبار دارند

 ،یي در هر دو مکتب از شدت و ضعف برخوردار بوده استگرا  نصآن، بر افزون
گري در تکفیر مخالفان و تفاوت  تیمیه در سلفي حنبل با ابن که تفاوت دیدگاه ابن چنان

گزار مکتب اخباري با محدث بحراني در تحریم یا عدم دیدگاه عالمه استرآبادي بنیان
هاي خود  و گروه در بیان دیدگاهو نیز هر د. تحریم اجتهاد و تقلیدگویاي این مطلب است

 .اند  از استدالالت عقلي استفاده کردهگرایان علیه عقل
آوري و   را در جمعتواند زحمات و مساعي این دو گروه البته هیچ محقق منصفی نمي

 ظاهربیني آنان و ولي ،حفظ و حراست مجموعه روایات پیشینیان دین، نادیده بینگارد
رف به سنتو لجاجتی که در توجاصرار  رند، موجب رواج جمود فکري و گرایي دا ه صِ
گري و پیامدهاي  پیدایش طریقه وهابي.  گردیده استگرایي در بین پیروان ایشان واپس
 و خشونت را در ،گري، ارتجاع ي بارز این تفکر است که افراطيها بار آن از نمونه زیان
گرا و موافق اجتهاد را دچار   عقلهاي اندیشمندان قرن اخیر به ارمغان آورده و تالشچند 

 .ضعف و سستي نموده است
سعادت هر دو  دار ها، داعیه ترین دین  است دین اسالم که به عنوان کاملبدیهی

تواند در  ان و متکلمان خردورز و متعادل ميجهان براي بشریت است تنها با اجتهاد فقیه
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یر خود ادامه دهد و موجبات هاي الینقطع جهان کنوني به مس برابر ترقیات و پیشرفت
 .پویایي و سالمت جامعه انساني را فراهم سازد
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