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 چکیده

اباضـیه    معتزلـه و   ، از مشهورترین مکاتب اصولي در میـان اهـل سـنت           ،مکتب متکلمان 
اي قیاسي و از راه تنقـیح گرایـي قـضایا و بـدون دخالـت                 به شیوه  ،در این مکتب  . است

منـابع ایـن مکتـب در       . شـود  به تقریر و تکوین قواعد اصـولي پرداختـه مـي           ،فروع فتاوا 
راهبردهاي اصلي این روش،    .  قواعد اصولي، علم کالم، لغت، فقه و منطق است         ،پژوهش

هـاي مثبـت و قابـل دفـاعي چـون           این مکتب داراي جنبـه    . لي است نظر و مسالک جد   
طرفي در تحلیـل و تنقـیح آنهـا، اسـتقالل و آزادي در اظهـار نظـر،                  تجرید مسائل و بي   

حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نـزاع، بحـث تفـصیلي و دقیـق در مـورد                    
رتبط بـا اصـول فقـه،       هاي قابل انتقادي چون پرداختن به مسائل غیر مـ         مسائل و جنبه  

 مسائل فاقد آثـار فقهـي، عـدم توجـه الزم بـه فـروع فقهـي و مبالغـه در بیـان                ۀمناقش
 .استدالالت فرضي و جواب دادن به آنها است

 
 .منابع ـ  متکلمین ـ مکتب ـ  اصول فقههاکلید واژه

 
  طرح مسأله

ترین ایـن   مشهور. اند مکاتب مختلفي ظهور کرده    ،در تقریر و تنقیح قواعد علم اصول فقه       
 از حیث روش طرح و ترتیـب        ،این دو مکتب  .  دو مکتب متکلمان و فقیهان است      ،مکاتب

بـر  . هایي بـا هـم دارنـد       تفاوت ، استدالل و تنقیح و تهذیب مسائل اصولي       ۀمسائل و شیو  
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 فروع فتاواي فقهي متقدمان به      ۀخالف مکتب فقیهان که به روشي استقرائي و با مالحظ         
 قواعد فقهي را از راه تحقیق و تتبـع در           ،پردازد و در واقع   مسائل اصولي مي  طرح و تقریر    

 غالبـًا بـه     ،متکلمـان . کندمآخذ و مباني فتاواي فقهي و از بطن همین فتاوا استخراج مي           
 به تقریـر و تکـوین      ،گرایي قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا      اي قیاسي و از راه تنقیح     شیوه

. انـد  و در واقع فروع عملي را به تبعیت از قواعد کلي الزام کـرده              اندقواعد اصولي پرداخته  
-اصولیون شافعیه، مالکیه، حنابله، معتزله و اباضیه در مکتـب متکلمـان سـاماندهي مـي            

توان به امام شافعي، قاضي ابوبکر باقالني، قاضي         مي ،از بانیان و مشاهیر این مکتب     . شوند
الي، فخر رازي، ابوالحسین بصري معتزلي، ابوالولیـد        عبدالجبار معتزلي، امام الحرمین، غز    

ایـن روش تـدوین و ترتیـب مـسائل کـه بـه        .  کرد اشاره...باجي، قاضي ابویعلي حنبلي و      
 به مکتب یا روش متکلمان موسوم است، ابعـاد،         ، متکلم بودن بانیان و طراحان آن      ۀواسط

تبیین . شود اجمال مطرح مي   لوازم و اقتضائاتي دارد که غالباً در مقدمات کتب اصولي به          
 ،د و امتیازات و نقائص و انتقـادات آن   یجوانب و لوازم مختلف این روش اصولي و بیان فوا         

دار چنـین تبیـین و      این مقاله در واقـع عهـده      . تر است تر و روشن  مستلزم تحقیقي جامع  
 . توضیح و تفصیلي است

 
 ن در پژوهش قواعد اصوليامنابع متکلم

  علم کالمـ١
  مـستحکمي وجـود دارد و ایـن        ۀ رابطـ  ، میان علم کالم و علم اصول فقـه        ،این مکتب در  

 موضـوعي، طـرح موضـوعات و مـسائل          ۀمراد از رابطـ   . رابطه یا موضوعي است یا مسلکي     
 مسلکي، ارتباط یا در واقع اشتراک این دو علم در         ۀکالمي در علم اصول و منظور از رابط       

 .ر استدالالت آن استروش طرح مطلب و تقریر مباني و تحری
، بـه   سـت ا  از چه زماني وارد اصول فقـه شـده         ،اینکه مباحث کالمي  :  موضوعي ۀرابط

تـوانیم   به دست ما نرسیده و به یقین نمي        ، این علم  ۀ چه منابع اولی   ؛روشني معلوم نیست  
قـرون   اما در منابع بعدي، یعنـي در منـابع مـدون          . نیمکإدخال آنها را به کسي منتسب       

. توان این کار را به قاضي ابوبکر و قاضي عبدالجبار نـسبت داد       مي ،پنجم هجري چهارم و   
سبب نبوده و به خاطر ارتباطي که با قواعد          بي ،إدخال بعضي از این مسائل در علم اصول       

 مانند مسأله کالم خدا که همراه با قواعد احکـام           ؛اند داخل این علم شده    ،انداصولي یافته 
واداشته کـه    را نیز متکلمان    گاه تأثر از مذهب اعتقادي     .گیرد مي تکلیفي مورد بحث قرار   

روشني بـا اصـول      مباحث کالمي فراواني را در ضمن مسائل اصولي بیان کنند که ارتباط           
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العدل و اإلنصاف في أصـول الفقـه و         « در کتاب    ،چنان که ابویعقوب وارجالني   . فقه ندارند 
هـم  ). ٣٥،  ٣٦،  ٤٢،  ٦٣،  ٢٨٦،  ٣١٣ارجالنـي،    و :ـ  نکـ ( این کار را کرده است       ،»اإلختالف

 گاه سبب شده که در ضمن مباحث اصـولي بـه            ،علم کالم  چنین تأثر اصولیون متکلم از    
بحث از مسائلي نظري بپردازند که از مسائل کالمـي نیـست و بلکـه انعکاسـي از بعـضي                    

سبب ،ان علم کالم بر طبیعتش    ۀ غلب ،گویدست و چنان که غزالی می     اموضوعات علم کالم    
این امر شده و عالقه به کار کالمیشان سبب شده تا این مباحـث را در علـم اصـول وارد                     

 بـا ایـن     ؛مانند مسأله حکم افعال قبل از شرع که بحثي کالمي نیـست           ) ٩غزالي،  ( سازند
گرفتن بـه روش نظـري مکتـسب از علـم کـالم و               خو  سبب  به ،حال اصولیون این مکتب   
البته با ایـن وجـود بـاز هـم غزالـی            . اندرح آن اقدام کرده    به ط  ،مجادالت و مناظرات آن   

ۀ  جهت اقامـ   ،داند و معتقد است که طرح این مباحث       ن را از این حیث معذور می      امتکلم
 ).همانجا: ـ نک( است برهان و مباحثه با منکران الزم

.  از وضوح بیشتري برخوردار است     ،تأثر مسلکي این مکتب از علم کالم      :  مسلکي ۀرابط
 اساس علم ،چه؛  علم کالم با علم اصول استۀ نمود بارز رابط، واقع همین تأثر مسلکي    در

 عقلي و نقلي و پیمودن طریـق جـدل و منـاظره             ۀگیري ادل  با بکار  ،کالم، نظر و استدالل   
 ،بـه عنـوان مثـال     . پیمایـد  همـین راه را مـي      ،ن هم در غالب مـوارد     امکتب متکلم . است
 .پردازنـد صیف مفاهیم و مصطلحات مورد اسـتفاده خـود مـي          ن غالباً به طرح و تو     امتکلم

اي اسـت    از نظر آنان به انـدازه      ،اهمیت اصطالح شناسي یا به تعبیر امروزي، ترمینولوژي       
بـه  ) ق.. ه٤٠٦م (  چنان کـه ابـن فـورک     ؛اندکه گاه به تألیف کتابي در این باره پرداخته        

انـد   نیز اصولیون متکلم به کار برده      پرداخته است و همین شیوه را     » الحدود«تألیف کتاب   
انـد و حتـي    خـود پرداختـه  ۀداو در کتب خود به بیان تعاریف و مصطلحات مـورد اسـتف            

 »الحـدود فـي األصـول    « ماننـد کتـاب   ـ   ن در کتب خاصي   ابعضي از آنها هم مانند متکلم     
 علم همچنین روش مرسوم در. اندبه تعاریف این اصطالحات روي آورده ـ  ابوالولید باجي

کالم، یعني جدل و مناظره با خصم و استقراء فروض ممکن در مسأله و بکاربردن نهایت                
 در ایـن     عینـاً  گویي به آرا و استدالالت مخالف تـا الـزام خـصم،           وسع خود در ردّ و پاسخ     
 .مکتب اصولي جاري است

 
  ـ علم لغت عربي٢

 بـه هـستند   در اسـالم    گـذاري   قرآن کریم و سنت شریف نبوي که بزرگترین منابع قانون         
 متوقـف بـر شـناخت       ، لذا طبیعي است که فهم این دو منبع بزرگ         باشند؛ مي زبان عربي 
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 ،زبان عربي و احاطه بر معاني الفاظ و مدلوالت و ترکیبهاي آن باشد و همین اهمیت باال                
 ؛ مرتبط بپردازنـد اصولیون را واداشته که در کتب خود به صورت مفصل به مباحث لغوي           

بسیاري از قواعـد    . لغوي از مهمترین مباحث علم اصول شده است       که مباحث   اي  ه گونه ب
 غالبـاً قواعـد     ،مـسائل اصـول فقـه     «: گویدباره مي  قرافي در این   . است اصولي، قواعد لغوي  

 »ارض بر آنها چون نسخ و غیره اسـت        ناشي از الفاظ خاص عربي و امور ع        است که    احکام
مادام که شخص در مـسائل نحـو و لغـت           «: گویدن نیز مي  الحرمی امام .)١/٢ قرافي،   :ـ  نک(

ر نظر در مسائل شرعي نخواهـد       تبحر نداشته باشد، داراي استعداد و توانایي تأمل و اظها         
از اینرو اصولیون متکلم توجه وافري بـه مباحـث لغـوي مبـذول              ). ١/١٣٠جویني،  (» بود

 ،عنوان نمونه ه  اند؛ ب  اتخاذ کرده   روشي متمایز از روش فقها     ، اما در برخي موارد    ؛اندداشته
  و الفاظ مـبهم را بـه مجمـل و متـشابه تقـسیم               الفاظ واضح را به ظاهر و نصّ       ،نامتکلم
، مفسر و محکم و الفاظ مبهم را به خفـي،            الفاظ واضح را به ظاهر، نصّ      ، اما فقها  ؛اندکرده

ص بر احکـام را      داللت لغوي نصو   ،نانیز متکلم . اندمشکل، مجمل و متشابه تقسیم کرده     
 امـا  ؛انـد م کـرده یبه داللت منطوقي و مفهومي و مفهوم را به مفهوم مخالف و موافق تقس  

 میسقـ  اإلقتـضاء ت لـة  الـنص و دال لـة  النص، دال ة النص، إشار  ةفقها طرق داللت را به عبار     
 ن به بحـث در مـورد بعـضي از قـضایاي           ا حائز اهمیت این است که متکلم      ۀنکت. اندکرده

 بارۀدر مانند بحث؛اند که مدخلیتي در قواعد اصولي و عمل استنباط ندارندختهلغوي پردا
 ....انواع لفظ، اقسام لفظ مفرد، ترادف در لغت و تقسیم اسم به جزئي و کلي و 

 
   علم فقهـ٣

 ضـوابط و    ،علـم اصـول   .  فقه با علم اصـول را منکـر شـد          ۀتوان رابط بدیهي است که نمي   
 بر اساس این قواعد به اسـتنباط احکـام از           ،دهد تا آنان  دست مي هقواعدي را براي فقها ب    
 همـین  بـه  . بنیان فقـه اسـت     و به عبارتي روشن علم اصول فقه       دمنابع و اجتهاد بپردازن   

و بدون تقید و در نظر گرفتن مـسائل         چه روش این مکتب، تنقیح قواعد اصولي         گر ،دلیل
 عـاري از فـروع فقهـي    ،ه صورت مطلـق هاي آنان ب  نوشته ،فتاوي فقهي است، با این حال     

  در اثناي مباحث اصولي و به شکل مثـال         ،توان به صورت پراکنده    این فروع را مي    .نیست
این مثالها را بیشتر    .  کرد تر قواعد اصولي مورد اختالف مشاهده     براي تقریر و تبیین دقیق    

  خـود در   ، شـیرازي  اقتوان یافت که به مانند ابوالولید باجي و ابواسـح         در آثار کساني مي   
 إحکام الفصول فـي     ، شرح اللمع   همو و باجي،   ؛التبصرة شیرازي،   :ـ  نک ( فقیه هستند  ،اصل
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 که در مباحث بعدي با تفصیل بیشتر خواهـد آمـد، در           چنان ،با این حال  ). أحکام األصول 
  تقریباً تقید و التزامي به فروع فتاوي فقهي وجود نـدارد و حفـظ              ،مکتب اصولیین متکلم  

 . اصولي تأثیري نداردۀ نهایتاً در تنقیح ضابط، فتواي فقهي بانیان مذهبحرمت
  ـ علم منطق٤

 اول بیان قوانیني که شایسته است عقـل بـر اسـاس             ؛ اساسي دارد  ۀاین علم دو وظیف   
 کـشف خطـاي تفکـر و انـواع و           ، دوم .ند تا فکر صحیح از فاسد متمایز گردد       کعمل   آنها

 نقش بزرگي در بناي قواعد اصولي و تنقیح آنهـا دارد و             ،قبا این مفهوم، منط   . اسباب آن 
هـایي از اسـتدالالت منطقـي        پشتوانه ، قواعد علمي  ۀتوان گفت که در وراي هم     مي حتي

 ،از حیـث موضـوع    . در اینجا منظور از منطق، منطق یوناني یا ارسطویي است         . وجود دارد 
 در کتـب اصـولي انعکاسـي         از آغاز تا قرن پنجم هجري، ایـن منطـق          ،مؤلفات اصولي  در

تیمیه معتقد است که اولین کسي که منطق ارسطویي را در اصول فقـه داخـل         ابن .ندارد
 ، چـه ؛اما این سـخن درسـتي نیـست   ) ٨٦ـ٢/٨٧، هابن تیمی : ـ  نک(غزالي بوده است     کرد،

تـوان از امـام     انـد کـه در رأس آنـان مـي         وي کسان دیگري هم این کـار را کـرده          قبل از 
 معنـاي علـم،     ۀ به بحـث دربـار     ، کتاب خود  ۀوي در مقدم  .  استاد غزالي نام برد    ،الحرمین

: ـ  نکـ (ر قضایاي مربوط به این مسائل پرداخته است         یحقیقت و مدارک و مراتب آن و سا       
 ناامـا متـأخر   .  فقط کار وي را تکمیل کرده اسـت        ،توان گفت که غزالي    مي .)٩٥ـ١/١٢٣

  فاصـله  د زیـادي از ایـن مقـدمات منطقـي          تـا حـدو    ، همچون قاضي بیضاوي   ،این مکتب 
ـ  از این تأثیر تا انـدازه  ،اندنیز کساني که فقیه بوده    . اندگرفته بعـد از  . انـد دور مانـده ه اي ب
 یکسان نیـست؛ بیـشترین تـأثیر را امـام فخـر            ، تأثر اصولیون متکلم از علم منطق      ،غزالي

ـ    توان گفـت ایـن    طوري که مي  ه ب ؛گرفته است » المحصول«رازي در     بـارز و    ۀ کتـاب نمون
 از قـوانین منطـق و       ،آشکاري از تأثر قواعد اصولي از منطق ارسطویي اسـت و وي در آن             

 روشي را برگزیده و در تقریر و تنقیح قواعد اصول و استدالل بـر               ،اسلوبهاي آن در قیاس   
 اسـت،   اما آمدي که هم عصر وي     .  بر مبناي آن عمل کرده است      ،آنها و دفاع از رأي خود     

 دود زیادي از این تأثیر کاسته و به اسلوب اصولیون متکلم سابق رجوع کـرده اسـت                تا ح 
 ).٢٩٨ـ٢/٢٩٩ خلیف، :ـ نک(

گفت  توان و حتي مي  ـ الحرمین از زمان امام   ،از حیث روش، پژوهش در قواعد اصولي      
شایان ذکـر اسـت کـه ایـن        .  عاري از تأثیر منطق ارسطویي نبوده است       ـ باقالنيزمان  از  
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 مهـم از ادوار علـوم اسـالمي       ۀ   تمـایز دو دور    ۀیعني اواسط قرن پنجم هجري، نقط      ،دوره
 ۀ علوم اسـالمي و دور     ۀ یوناني به حوز   ۀ پیش از ورود منطق ارسطویي و فلسف       ۀ دور ؛است

 ).١٣فوقیه، : نکـ  (مابعد از آن
 دهاي اساسي در روش اصولیون متکلمراهبر

  ـ نظر١
  مورد نظر یا ادراک منظور فیه بر سبیل علم یـا ظـنّ   به امر نظر، طلب علم یا ظنّ    ۀوظیف
 ،مظاهر این کاربرد  . اندکار برده  در تحقیقات اصولي خود، نظر را به       ،ون متکلم اصولی. است

 ؛هاي آنان متجلي است   به طوري که در جاي جاي نوشته      . در آثار آنان بسیار متنوع است     
کنند و تنها زمـاني عرصـه را بـر     مي آنان مجال وسیعي براي عقل و تفکر و تأمل باز         ،چه

فلوسـي،  ( کنند که از مقتضاي ضوابط و معیارهاي صحیح نظـر خـارج شـود             آن تنگ مي  
 :کرد توان در موارد زیر خالصهمظاهر نظر عقلي در نزد اصولیون متکلم را مي). ٣٣٩
 این دسته از اصولیون، قواعد اصولي مـورد نظـر           :ـ نظر مجرد به قواعد اصولي     ١ـ١
  مـوجز و مجـرد از      ، اعم از قواعـد اتفـاقي و اختالفـي را در صـیاغ نظـري منطقـي                 ،خود

داللت امر موقت « مثالً ابوالحسین بصري در بحث ؛اندتطبیقات فقهي مطرح و منقح کرده
 مقتضي انجام فعل بعد از سـپري        ،امر«: گویدمي» بر وجوب فعل بعد از سپري شدن وقت       

قت اطاعت کرده باشد یـا اطاعـت نکـرده باشـد و      خواه مکلف در آن و   ؛شدن وقت نیست  
افعـل  «:  زیرا اگر کسي به دیگري گفـت       ؛انجام آن در آن وقت به داللت دیگري نیاز دارد         

شود و آنچه که امر بـر آن        این شامل روزي غیر از جمعه نمي      » هذا الفعل في یوم الجمعة    
 بـر طلـب     ، امـر  ،همین دلیل به  . داللت نداشته باشد، امر بر اثبات یا نفي آن داللت ندارد          

 امـر بـر     ، مقید بـه یـک صـفت بـود         ، داللت ندارد و اگر امر     ،فعل قبل از فرا رسیدن وقت     
 ).٢/١٣٤بصري، (»  داللت ندارد، حائز این صفت نیستوجوب آنچه که

 عنایت خاصي   ، به تعریف مصطلحات   ،اصولیوندسته از    این   :ـ توجه به تعاریف   ٢ـ١
- بیش از هر چیز به تعریف دقیق مصطلحات مي،ئل اصوليدارند و در هنگام بررسي مسا

 معتقدند نیازي به تعاریف نـداریم و آنهـا     ،اي از اصولیون  عده«: گویدعقیل مي ابن. پردازند
 اَعـالم  ، زیرا با وجود اسامي دیگر نیازي به آنها نیست، چه اسـامي           ؛معنا هستند اموري بي 

د بسیار بزرگي هـست     ی فوا ،ا در تعاریف   زیر ؛این سخن آنان باطل است    . مسمیات هستند 
این اهمیـت باعـث     ). ١پاورقي ،١/٣٣کلوذاني:  نکـ(» شوداعالم و اسامي یافت نمي     که در 

 مؤلفات خود، فصل خاصـي را بـه بـاب    ۀ در مقدم،شده تا بسیاري از اصولیون این مکتب     
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١٧

دازنـد و   حدود و تعاریف اختصاص دهند و در آن به تعریف مصطلحات اصولي و غیره بپر              
اي اسـت کـه     ت تعریف به انـدازه    اهمی. آورندگاه به تألیف کتب مستقل در این باره روي          

 تعریف یک اصطالح و تنقیح و توجیه قیود مذکور در آن و تبیین جامعیت و مانعیت ،گاه
 مـستلزم صـرف وقـت زیـاد از          ،و دفع اعتراضات وارد بر آن و ردّ و ابطال تعاریف دیگران           

 . منابع این مکتب اصولي استۀ خوانندسوي نویسنده و
 

  ـ استدالل٢
 آن در مقام احتجـاج و       ۀمنظور از استدالل، طلب دلیل از منابع و معیارهاي معتبر و اقام           

 در آثار خود به این امـر روي آورده و از ایـن راه بـه                 ،اصولیون متکلم . اثبات مسائل است  
 استدالالت  ، در کتب آنان    از این رو،   .دان خود در مقابل مخالفان خود پرداخته      ياثبات آرا 

 اعم از نقلي ،دلیل در نزد این اصولیون    . توان یافت زیادي را در مورد مسائل مورد نزاع مي       
 طـرق و مجـاري      ، ولي دلیل عقلـي    ؛ قرآن، سنت و اجماع است     ،دلیل نقلي . و عقلي است  

 :متعددي دارد که به شرح زیر قابل طرح است
حظـر    بعـد از   ، در بیان اینکه امر    رازي،فخر مثالً: بات مقدمات ـ اثبات نتیجه با اث    ١ـ٢

صـالحیت   ،مقتـضي وجـوب موجـود اسـت و معـارض موجـود            «: گوید مي ،براي وجوب است  
دلیـل  . اسـت  مقتضي داللت امر بـر وجـوب      . پس تحقق وجوب واجب است    . معارضه را ندارد  

 ).١/٢٣٦ فخر رازي،( » ...ـ ٢ ...ـ١ :عدم صالحیت معارض براي معارضه دو چیز است
 در مقـام اسـتدالل بـر    ، ابواسـحاق شـیرازي  :ـ قیاس امور همانند بر یکدیگر   ٢ـ٢

 جایز اسـت کـه    «: گوید مي ، با قیاس آن بر جواز تخصیص امر و نهي         ،جواز تخصیص خبر  
پس چون در .  جایز است، در امر و نهي،که این امر چنان؛برخي از افراد عموم مراد باشند

 ).١٤٣ ،ةالتبصرشیرازي، (» یز است، در اینجا نیز جایز استاآنجا تخصیص ج
 .واحد ۀناپذیر و استنتاج نتیج    دو امر جدایي   ۀبیان مالزم  یعني :ـ دلیل مالزمه  ٣ـ٢

-مـي  قت با فوت وقت   وم  عدم اسقاط امر   ۀمانند این استدالل قاضي ابویعلي که در مسأل       
رت گناه نیز به مانند وجوب با فـوت          در این صو   ، ساقط شود  ،اگر با اتمام وقت آن    «: گوید

 »شـود شود، پس وجـوب نیـز سـاقط نمـي          اما چون گناه ساقط نمي     ؛شودوقت ساقط مي  
 ).١/٢٩٤  ابویعلي،:ـ نک(
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 صـورت رود؛ بـدین  کار مي ه در مقام نفي ب    ، این استدالل  :ـ استدالل به تقسیم   ٤ـ٢
 سـپس   ، و حصر کرده   است که صور و احتماالت مسأله را به صور عقلي و محتمل تقسیم            

 مثالً قاضي ابـوبکر     ؛آن صورتها یکي یکي نفي شوند تا نهایتاً نفي کل بر آن مترتب گردد             
داشـت  اي مياگر عموم صیغه«: کند چنین استدالل مي   ،در مورد اینکه عموم صیغه ندارد     

 مـا ا. تا براي آن ثابت شود، علم به وجود این صیغه یا با عقل یا با لغت و یا بـا نقـل بـود                       
و ... متـواتر : علما اتفاق نظر دارند که عقل در این باره مجالي ندارد و نقـل دو نـوع اسـت                  

و اگر خبر از آنان متواتر و       ... جایز نیست ... پس اگر خبر از جمله اخبار آحاد باشد       ... آحاد
بینیم که عالم بـه ایـن        مي ،کنیماما وقتي که به درون خود رجوع مي       ....موجب علم باشد  

 پس این دلیل سقوط این دعاوي و بطـالن آنهـا   ؛ بلکه عالم به خالف آن است      ؛ستامر نی 
 ).٥٥ـ٣/٥٦ باقالني، :ـ نک( »...است
 در ادلـه و     ، این نـوع   :ـ استدالل به احتمال خالف براي ابطال دلیل مخالف        ٥ـ٢

گوینـد آنچـه احتمـال خـالف در آن وارد شـود،             صورت که مي  بدین. رودکار مي هحجج ب 
 گوینـد فـرد   مثالً در ردّ اجماع سکوتي مي      ؛ین را ندارد که حجت و دلیل باشد       صالحیت ا 

ساکت احتمال دارد که موافق باشد یا نباشد، یا اجتهاد نکرده باشد یا اجتهاد وي نتیجـه                
یا » مع اإلحتمال ال یتم اإلستدالل    «: باره این است که   تعبیر اصولیین در این    نداده باشد و  

 .»ل اإلستداللإذا جاء اإلحتمال بط«
 حکم معـین،   عدم وجود دلیل بر   گویند  اصولیین مي : ـ استدالل به نفي دلیل    ٦ـ٢

 بر خالف این حکم موجود است؛ مثالً باجي در مورد عدم صـحت              يداللت دارد که حکم   
 دلیل این قول ما ایـن اسـت کـه هـر یـک از ایـن دو لفـظ                   «: گویداستدالل به قرائن مي   

ند و صحیح است که هر کدام به تنهایي یک حکم داشـته     حکم خاص خود را دار     ،مقترن
دلیل دیگر این . توانند با هم اجتماع یابند پس فقط در صورت وجود یک دلیل مي؛باشند

 ؛ موجب اجتماع آنها در دیگر احکـام نیـست         ،است که اجتماع علت دو چیز در یک حکم        
 در صـورت عـدم      ، امـر  پـس اینکـه ایـن     . مگر اینکه در این باب دلیلي وجود داشته باشد        

  ).٦٧٥باجي، (» تر و بهتر است واجب نباشد، شایسته،اجتماع آنها در یک علت
 مـورد   ۀ یعني تطبیق حکـم مـسأل      :ـ استدالل به متفق علیه بر مختلف فیه       ٧ـ٢
 کلوذاني در مورد     در صورت وجود تشابه میان آن دو؛ مثالً        ، مورد اختالف  ۀ بر مسأل  ،اتفاق

اهل لغت اتفاق نظر دارند کـه       «: گویدشوند، مي  امر خود داخل نمي     در )ص (اینکه پیامبر 
ـ اش امر کرد که به او آب بدهد، خوداگر سید به برده . شود امر نمينای ـ داخل در   سید 
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 مشمول حکم فرمـان     ،نیز در صورتي که به امت خود فرمان دهند        ) ص( پس رسول خدا  
 ).١/٢٧٣کلوذاني، (» شوندخود نمي

ـ    :ل تسلسلي ـ استدال ٨ـ٢  ابوالحـسین .  نفـي اسـت  ۀ این استدالل هم یکـي از ادل
اگـر  «: گویـد  مـي  ، شرط حجیت اجماع نیـست     ،بصري در استدالل بر اینکه انقراض عصر      

اي از تـابعین در زمـان        زیـرا عـده    ؛شـود  اجماع منعقد نمي   ،انقراض عصر را معتبر بدانیم    
 زیـرا   ؛کنـد حابه را براي آنان جایز مي     اند و این امر مخالفت با ص       اهل اجتهاد بوده   ،صحابه

 نیز اعتبار انقراض عصر تابعین واجب است و روشن          . بود عصر صحابه هنوز منقرض نشده    
اند و مخالفت بـا     است که در زمان تابعین کساني از تبع تابعین داراي اهلیت اجتهاد بوده            

هم چنین واجـب    .  براي تبع تابعین جایز است     ، به علت عدم انقراض عصر تابعین      ،تابعین
 »ر عصرهاي بعد از آن   یاست که انقراض عصر تبع تابعین نیز معتبر باشد و همین طور سا            

 ).٢/٤٢بصري، (
 

  ـ جدل٣
 تحت تأثیر اسلوبها و روشهاي جـدل قرآنـي، آکنـده از صـورتهاي               ،کتب اصولیون متکلم  

 بحـث    کتبـي را فقـط بـه       ،جدل و اسلوب مناظره و احتجاج است و حتي بعضي از آنـان            
الحـرمین  تـألیف امـام   » الکافیه في الجـدل   «:  مانند ؛اندجدل در اصول فقه اختصاص داده     

تألیف »  في الجدلنةالمعو«نوشته ابوالولید باجي و » المنهاج في ترتیب الحجاج«جویني و  
 توان در موارد زیر خالصـه    مسالک جدل در نزد اصولیون متکلم را مي       . ابواسحاق شیرازي 

 :کرد
 از این مـسلک جـدلي   : احتجاج به دلیل و ارجاع آن به معناي حقیقي      ـ ردّ ١ـ٣

 نه ردّ خود دلیـل؛ یعنـي        ؛کنند مورد بحث استفاده مي    ۀ در مسأل  ،در ردّ احتجاج به دلیل    
 مورد بحث؛   ۀ نه مسأل  ؛ دیگري است  ۀخواهند بگویند که محل استدالل به دلیل، مسأل       مي

اجماع است  : اگر گفتند «: گویدتراخي مي   فور یا   داللت امر بر   ۀمثالً قاضي ابوبکر در مسأل    
که انجام آن در زمان مقدم واجب و مأموربه است، پس واجب است کـه آنچـه در زمـان                    

اجماع آنان بر مأموربه بودن مورد اول       :  مأموربه نباشد، جواب این است     ،شوددوم واقع مي  
ن در ایـن بـاب، قـدحي در    بر غیر مأموربه بودن مابعد آن داللت ندارد و اختالف مخالفـا        



  

 ١٣٨٩بهار و تابستان ، ١ شمارۀحقوق اسالمی، فقه و مبانی  ۀمجل                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

٢٠

: ـ نکـ ؛ ٢/٢١٥باقالني،  ( » زیرا وي در قول خود راه خطا رفته است         ؛کندقول ما ایجاد نمي   
 ).١٥٥ـ١/١٥٣، الوصول إلي مسائل األصولشیرازي، 

 ادعاي تـالزم میـان دو       ،رود که مخالف   این روش وقتي بکار مي     :ـ نفي مالزمه  ٢ـ٣
- این تالزم را نفي کرده و وجه انتفاي آن را بیان مي،امر را بکند، اما اصولي با این طریق      

 منهي عنه اسـت  ،دارد؛ مثالً امام فخر رازي در ردّ قول قائالن به اینکه نهي مقتضي فساد     
  زیـرا اشـتراک امـور ضـد هـم در           ؛آیدجواب ما این است که این امر الزم نمي        «: گویدمي

 هاي لوازم ممکن است و اگر این امر را بپذیریم، در این صورت چون امـر               برخي از صورت  
د داللـت    نه اینکـه بـر فـسا       ؛ندک واجب است که نهي بر آن داللت ن        ،بر اجزاء داللت دارد   

 ).٣٤٩ـ١/٣٥٠فخر رازي، (»  وهللا أعلم؛داشته باشد
کند، ياحتجاج م وقتي که مخالف به چیزي به عنوان دلیل :ـ منع اعتبار دلیل   ٣ـ٣

بـه  . گوید که دلیل شما اصالً دلیل نیـست       اصولي او را از استدالل به آن منع کرده و مي          
-آن بر سبب و سؤال خاص مـي        در بحث تخصیص عام با خروج        ،طور مثال قاضي ابوبکر   

توانند بگویند که خروج لفظ عام بر سبب و سؤال خاص بـر ایـن داللـت    آنان نمي «: گوید
.  زیرا در نفس این امـر اخـتالف وجـود دارد           ؛د به آن دو است    دارد که خطاب فقط محدو    

 ). ٢٩٦ـ١/٢٩٧: ـ  و نک؛٣/٣٠٠باقالني، (» توان این امر را دلیل قرار داد؟پس چگونه مي
 یعني وقتي که خصم بـر رأي خـود یـا یـک مـسأله      :ـ ابطال دلیل با مثل آن    ٤ـ٣

 دلیلي که نوعـاً و مـضموناً از          دلیل وي را با    ،اصولي معین به دلیلي استدالل کرد، اصولي      
اي معتقدند که صیغه عام اگر به صورت        به طور مثال عده   . کندجنس آن است، باطل مي    

لفظ «: اندمجرد از قرائن ذکر شود، بر استغراق جنس داللت ندارد و چنین استدالل کرده             
 بیـشتر   ،شود و اسـتعمال آن در بعـض       جمع گاهي در بعض و گاهي در کل استعمال مي         

 بعض است نه کـل، و       ،و مراد از آن   » فتح الناس «و  » غلق الناس «: شود زیرا گفته مي   ؛است
پس در این صورت حقیقـت  .  بعض است ،و منظور وي  » غسلت ثیابي «: گویدفرد واحد مي  

 در جواب آنان    ،قاضي ابویعلي هم با دلیلي از این جنس و مضمون         . »در بعض و کل است    
 با اسامي اعیان و استعمال آنها در حقیقت و مجاز باطـل         ،این: جواب این است  «: گویدمي
ابـویعلي،  ( »... بـه دریـا و   ،مرد دانشمند و با سخاوت یا  مانند نامگذاري مال زیاد  ؛شودمي
 ).٥٠٥ـ٢/٥٠٧

 مـثالً نافیـان قیـاس       ؛ علیه خود او اسـتفاده شـود       ، یعني از دلیل خصم    :ـ قلب ٥ـ٣
کنـد   واجب مي  ،عقل اختصاص دارند و داللت عقل     نظر و استدالل به     «: انداستدالل کرده 
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یعلي ایـن   و قاضی ابـو   » ..... نه احکام متفق   ؛ داراي احکام مختلف باشند    ،تلفخکه اشیاء م  
عقل وقتي جمع بین    : جواب این است  «: گویدکار برده و مي   ه  استدالل را علیه خودشان ب    
فیدي بـا هـم     کند که در صـفات نفـسي چـون سـیاهي و سـ             دو چیز مختلف را منع مي     

 این دلیلي که مخالفان به آن اسـتدالل دارنـد           ،پس با این وجود   ؛  ...اختالف داشته باشند  
  اسـتدالل  ،نیـز، نافیـان مفهـوم غایـت       ). ٢/٢٨٧  ابویعلي، :ـ  نک( »د صحت قیاس است   مؤیّ

 قائل پس .است نشده ثابت آنان از ،قطعي طریقي به و نشده نقل لغت اهل از این«: اندکرده
-نمـي  ،شد خواهد ذکر که دلیلي به« :گویدمي هم ابوبکر قاضي .»نیست واجب آن به شدن
-گفته ما به را چیزي ،لغت اهل ،چه ؛است ما قول براي دلیل و نندک استدالل این به توانند

 داللـت  ایـن  بر غیره و إال و حتي با غایت ذکر که شودمي این بر آنان نصّ جایگزین که اند
 و نیـز  ؛  ٣٥٨ــ ٣/٣٥٩باقالني،  ( »است آن قبل ما حکم خالف بر ایتغ مابعد حکم که دارد
 ).١٢٠ ،٣٣، ةالتبصر شیرازي، :ـ نک

 چیزي اسـتنتاج شـود کـه        ، یعني اینکه از دلیل طرف مقابل      :ـ قول بالموجب  ٦ـ٣
 ، مثالً قاضـي ابـوبکر     .)٣/٥٤٧(  لکن محل نزاع نیست    ؛محل نزاع است  وي گمان برده که     

اجمـاع بـر سـقوط    : پس اگر گفتند «: گوید مي ،ر به فروع شرع   در بحث مخاطب بودن کفا    
این باطـل اسـت و در       :  بر غیر مخاطب بودن کافر به آن داللت دارد، جواب این است            ،آن

  نزاع وجود دارد و امت اختالفي در این ندارنـد کـه ورود دلیـل نقلـي بـر             ،نفس این دعوا  
 ).٢/١٩٤الني، باق(»  جایز است،که قبالً واجب شده استاسقاط آنچه 

  یعنـي از دلیلـي کـه مخـالف بـراي           :ـ استفاده از دلیل مخالف به نفع خود       ٧ـ٣
است، به نفع خود و براي اثبات نظر خود استفاده کرده اثبات قول و دیدگاه خود استفاده 

کساني کـه قائـل بـه عـدم         «: گوید باقالني در بحث مفهوم مخالف مي      ،به طور مثال  ؛  شود
 از اهل لغت نقـل نـشده و بـه طریقـي             ، این استدالل دارند که این      به ،داللت آن هستند  

 به دلیلـي کـه      ،آنان.  پس قائل شدن به آن واجب نیست       ؛یقیني از آنان ثابت نشده است     
 »..... براي قـول مـا اسـت       ،نند و دلیل  کتوانند به این دلیل استدالل       نمي ،ذکر خواهد شد  

 ).٣٥٨ـ٣/٣٥٩باقالني، (
 

  نافاع مکتب متکلمب مثبت و قابل دجوان
 طرفي در تنقیح و تحلیل آنهاتجرید مسائل و بيـ ١
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د و موضـع    یـ  غالباً به صورت تجریدي و به دور از تأثیر عقا          ، مسائل اصولي  ،در این مکتب  
 آنهـا بـه     ۀآراء مخالفین و ادل   . گیرد مورد بحث قرار مي    ،هاي کالمي و فتاوي فقهي    گیري

شود و وجوه ضـعف      مورد مناقشه واقع مي    ،علميصورت کامل مطرح و به نحو مستدل و         
در ضمن این مناقـشات     . گردد به روشني ذکر مي    ،ل قوت و ترجیح رأي مختار     یآنها و دال  

ایـن ویژگـي    .  حرمت مخالفان و استدالالت آنان همیشه محفوظ است        ،هاو نقد و بررسي   
 مقـارن   ،سـان کتبـي در اصـول فقـه         بـه  ،سبب شده تا کتب نگاشته شده در این مکتـب         

 متـأثر از دیـدگاه کالمـي اوسـت،         ،در موارد محدودي که رأي اصولي یک متکلم       . درآیند
 صرف دیـدگاه  ،در هر حال. حت آن دیدگاه کالمي از نظر اوستدلیل این تأثیر و تأثر، صّ  

 هـاي جـز شخـصیت   . گـردد  یـک نظـر اصـولي نمـي        ۀ منجر به ارائ   ،کالمي در یک مسأله   
توان یافت که از این شیوه عدول  تقریباً کسي را نمي،انيمستثنایي چون ابن حزم و شوک   

 داللت نهي بر فـساد  ۀ مسأل ۀنگاهي به شیوه طرح و تحلیل و اظهار نظر دربار         . کرده باشد 
 بـه عنـوان     ،تألیف ابن سـبکي   » جمع الجوامع « حجیت مفاهیم مخالف در کتاب       ۀیا مسأل 
 .عا خواهد شد موجب تصدیق این اد،اي از متون مکتب متکلماننمونه
  
   استقالل و آزادي در اظهار نظرـ٢

طرفـي در تحلیـل آنهـا سـبب         تجرید مسائل و بي   . این ویژگي متفرع از ویژگي اول است      
 آنها با آزادي کامل مطرح شـود و بـرخالف مکتـب فقهـا،               ۀگشته تا تحقیقات و آرا و ادل      

طـرح دالیـل آنـان،      حفظ اعتبار آراي اصحاب در ضمن تنقیح قواعد و مسائل اصـولي و              
ـ       ی اصالت دال  ،لحاظ نگردد و از این راه      عنـوان  ه  ل و استقالل استدالالت مخدوش نشود؛ ب

 از معارضه بـا     ، ابوالحسین بصري که خود از معتزله و شاگرد قاضي عبدالجبار است           ،مثال
ابن حزم ظـاهري نیـز      . استکرده   معتزله ابایي نداشته و در مواردي با آنها مخالفت           ۀادل
نیز کساني چون .  با ظاهریه مخالفت کرده و آنان را تخطئه کرده است         مواضع بسیاري  در

و ) ١ري،  ١مـاز : ـ  نکـ (  شهره اسـت   ، امام مذهب خویش   ي به مخالفت با آرا    ،الحرمینامام
 البتـه .  مذهب خـویش نیـستند     ينیزغزالي و رازي و آمدي و غیره که همیشه موافق آرا          

 ،بلکه محـدودۀ آن   کرد،   منحصر   يتوان در صرف آرا   ياستقالل اصولیون این مکتب را نم     
برخي از آنان مسالک پیمـوده      .  و مسالک آن تعمیم یافته است      يبه روش استدالل بر آرا    

ایـن  . اندشدۀ اصحاب خویش را نپسندیده و به بیان مسلک صحیح در استدالل پرداخته            
 .دویژگي سبب گشته تا این مکتب از حیث رأي و دلیل بسیار غني باش
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  حاکمیت اصول بر فروعـ٣
آزادي قواعـد    رفـع تـأثر      هاي این مکتب، حاکمیت اصول بـر فـروع و         از مهمترین ویژگي  

 اصـولي   ي تقریبـاً هـیچ سـهمي در ایجـاد آرا          ،فروع مـذهبي  . اصولي از فروع فقهي است    
 نداشته و بر آنها تأثیرگذار نیستند و تنقیح و تقریر قواعد اصولي، نظري و مجرد از فـروع                 

 ویژگـي اول    ،چـه ؛  توان گفت که این ویژگي هم تـابع ویژگـي اول اسـت            مي. فقهي است 
تر بـوده و بـر خـالف مکتـب           فقط تابع دلیل و حجت قوي      ،شده که قواعد اصولي    موجب

فقها، متأثر از فروع فقهي نباشند و فروع فقهي تنها به عنوان شاهد مثال و تطبیق قواعد                 
 .ذکر گردند

 
   مورد اختالفۀمحل نزاع در مسألر  توجه به تحریـ٤

  لکن اخـتالف در ایـن      ؛نظر نبوده و محل نزاع و اختالفند       غالباً محل اتفاق     ،قواعد اصولي 
 بـه ایـن     ،علماي این مکتـب   . قواعد، گاه ناشي از عدم تفاهم در مورد محل اختالف است          

دهنـد  ان مي  مورد اختالف نش   ۀبرده و تمایل زیادي به تحریر محل نزاع در مسأل         نکته پي 
هـاي  اي باشد و سوء تفاهمات و جنبـه       ده و ثمره  ی داراي فا  ،تا مناقشه و اختالف در قاعده     

 فخـر رازي در کتـاب شـرح         ، به طور مثـال    ؛ از محل نزاع خارج شوند     ،غیر خالفي مسأله  
بـه اعتقـاد مـا اضـافه        «: گویـد  در بحث نسخ بودن اضافه شدن چیزي بر نص مي          ،المعالم

پـس  . دانـد  اما ابوحنیفه آن را نسخ مـي       ؛موجب نسخ آن نص نیست    شدن چیزي به نص     
، فخـر رازي  ( »...تـر باشـد   کنیم تا بحث در مورد این موضوع روشن       محل نزاع را معین مي    

 ).٣٢٢ـ٣/٣٢٣باقالني، : ـ و نک؛ ٤٣ـ٢/٤١
 
  بحث تفصیلي و دقیق در مورد مسائل ـ٥

 ائل اصولي، ویژگـي دیگـر ایـن مکتـب         فصیلي، دقیق، جامع و مانع به قواعد و مس        ت پرداختن
 و دهنـد  همه متعلقات مسأله را مورد بحـث قـرار مـي           ،نحوي که اصحاب این مکتب     به ؛است

با . شود منجر به چندین تفصیل و تطویل       ،شود که بحث در مورد یک مسأله      همین باعث مي  
وجوه نظـر    ه و  به صورتي دقیق تنقیح و تقریر یافت       ، الزم است که مسأله    ،توجه به این اسلوب   

 ،ایـن مکتـب     در ، چه ؛این امر در این مکتب به خوبي انجام پذیرفته است         . به آن منقح گردد   
گـردد و   روشن شود تا براي محقق   مفهوم مسأله به خوبي تبیین شده و به تصویر کشیده مي          

گـردد  مـي دالیل بیان   موجود در مسأله، ادله و شیوۀ استدالل آنان و مناقشه این           يسپس آرا 
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در میـان مؤلفـات ایـن       ین ویژگي به صورتي نزدیک و متقارب        ا. ا رأي درست به دست آید     ت
 در  ، چـه  ؛فخررازي است  »المحصول« کتاب   ،بهترین آنها در این باره    . شودمکتب مشاهده مي  

شده مورد آنها سخن گفته    در  مسائل اصولي تقریر و تنقیح یافته و به تفصیل         ۀاین کتاب هم  
 .است تدالالت مطرح ومحتمل تبیین گشتهو صور و اقوال و اس

 
 آن در نظر و ادراک توجه به عقل و قدرت ـ٦

باز  اي براي آزادي عمل عقل    مالحظه در مؤلفات اصولي خود، مجال قابل      ،اصولیون متکلم 
 ي و براعتی قدرت و وجاهت و زیبا     ،اند که به تحقیقات خود    اند و به مدد آن توانسته     کرده

  تعقل، تفکر، نظـر، تأمـل و تـالش         ۀ ادراک معقوالت، وسیل   ۀ ملک ،قلع. استدالل ببخشند 
 اند به بناي دقیق مباحـث  به کمک آن توانسته،اصولیون متکلم. براي فهم کنه اشیا است 

 جایگاه عقل با ایـن معنـا نـزد        . علم اصول فقه و بررسي عمیق و دقیق قواعد آن بپردازند          
 ۀادل،در آثار آنان. ست که محل انکار واقع شودتر از این اآنها محل اختالف نیست و واضح

علـت  .  شرعي تناقض داشته باشد    ۀآنکه با نصوص و ادل     بي ؛آیدعقلي فراواني به چشم مي    
 يتوان در تالش آنان براي استحکام بخشي بـه آرا          عقلي در مؤلفات آنان را مي      ۀوفور ادل 

ختالفـي در اصـول فقـه     نقلي و عدم شمول آنها بر همـه مـسائل ا        ۀخود و محدودیت ادل   
 نقلي تابع فهم و تأویل عقـل        ۀحتي ادل عتبار عقل نزد آنان چنان است که        ا. جستجو کرد 

 چند معنـا را برداشـت کنـد و          ،تواند از لفظ واحد   به نحوي که عقل مي    . قرار گرفته است  
 .واحد شود ۀ در مسألياین امر منجر به تأویل لفظ واحد و در نتیجه اختالف آرا

 
 ناي قابل انتقاد مکتب متکلمهابهجن
 لي فاقد مدخلیت در استنباط احکام پرداختن به مسائل غیر اصولي و مسائـ١

 اجمالي است که با آن به استنباط احکـام شـرعي          ۀعلم اصول، علم به قواعدي کلي و ادل       
 یعني علم به قواعدي است که با استنباط احکام فقهي           ؛پردازند تفصیلي مي  ۀعملي از ادل  

 مـسائل و مبـاحثي      ، در کتابهاي نگاشته شـده در ایـن مکتـب          ،با این حال  . اط دارند ارتب
 بلکه از مسائل علـم کـالم و علـم منطـق             ؛وجود دارد که ارتباطي به قواعد اصولي ندارند       

البتـه دعـوت    . اندبدین طریق چیزهایي که جزء این علم نیستند، داخل آن شده          . هستند
 کـسي چـون     ي از سـو   ،ز آن مباحـث غیـر مـرتبط       به تهذیب قواعـد و مـسائل اصـولي ا         

او اسـتاد خـود قاضـي       . آغـاز شـد   » المعتمد في أصول الفقه   «ابوالحسین بصري در کتاب     
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مورد انتقاد قرار داده    » العمد«عبدالجبار را به خاطر داخل کردن مباحث کالمي در کتاب           
ب شـده کـه     ین امر سـب   هم المعتمد نیاورده است و حتي       ،و آن مباحث را در کتاب خود      

 مـن قـبالً   «: گویـد  کتاب خـود مـي     ۀوي در مقدم  . بپردازد» المعتمد«وي به تألیف کتاب     
چیزي کـه بعـد از      . امام و به تفصیل در مورد آن سخن گفته         را شرح کرده   »العمد«کتاب  

ـ انجام این کار مرا به تألیف این کتاب  در اصول فقه واداشت این است که من  ـ  المعتمد 
ـ العمد ـ  اب آن کتابدر ترتیب ابو  و تکرار بسیاري از مسائل آن و شرح ابوابي از دقـائق   

کالم که مربوط به اصول فقه نیست، مانند بحث در مورد أقسام العلـوم و حـد الـضروري                   
 همـان روش و     ، و مـسائلي دیگـر     نها، المکتسب، تولید النظر العلم و نفي تولیده النظـر         م

: ـ  نکـ (»  طـوالني و گـسترده شـد       ، آن کتاب   سبب نطریق کتاب را در پي گرفتم و به ای        
 ، زیاد مقبول نشد و کساني که بعد از وي آمدنـد           ،اما این دعوت ابوالحسین   ). ١/٣بصري،  

الحرمین و غزالي پـا     اي چون امام   و حتي عده   کردندآن مباحث را در کتابهاي خود تکرار        
افزودنـد و اگـر چـه غزالـي در          را از این فراتر نهاده و مباحثي از علم منطق را هم به آن               

جزء مباحث علم اصول نیـست و        گونه مباحث،    اظهار داشت که این   » المستصفي«ابتداي  
غزالـي،  : ـ نکـ ( ،نندکتوانند این مقدمه منطقي کتاب را از کتاب حذف         ناسخان کتاب مي  

 . مانع اصولیون در إدخال مباحث کالمي و منطقي در علم اصول نشد،اما این سخن) ١٠
توان مباحث دخیل در قواعد اصول را محدود به مباحث کالمـي و منطقـي             بته نمي ال
 بلکه مباحث لغوي از قبیل حقیقت کالم، مأخذ لغات، حکم إثبات لغت بـا قیـاس و          ؛کرد

 .غیره نیز داخل آن شدند
 
  مسائلِ فاقدِ آثار فقهيۀ مناقشـ٢

 ز جوانـب سـلبي هـم خـالي        هاي مثبت زیادي است، اما ا      اگر چه داراي جنبه    ،نظر عقلي 
 پردازنـد کـه در     مسائل نظـري مـي     اي، پاره  به ، بعضي از اصولیون این مکتب     ، چه ؛نیست
 این امرسبب   ،در نتیجه . باشندآثار و نتایج فقهي مي      اصولي هستند، اما فاقد    ۀ قاعد ،ظاهر
 ب در کتـا   ،بـه عنـوان نمونـه     .  فقهي باشد  ۀدیشود که اختالف در آنها نظري و فاقد فا        مي

 األمـر هـو األصـوات     «: توان این مسائل را مـشاهده کـرد       حنبلي مي قاضي ابویعلي » ةالعد«
؛ الفعل الیسمي أمراً؛ األمر یتعلق بالمعدوم؛ األمر ال یتوقف علي المصلحة خالفاً          عةالمسمو
 وجود همین مسائل در کتب اصولي بوده که شاطبي را بـر آن             ،احتماالً. » و غیره  لةللمعتز
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 مسائل علم اصول فقـه کـه         از ايهر مسأله «: بگوید» الموافقات« کتاب   ۀر مقدم داشته تا د  
 ).٢٣ص (» ده استیفاشود، بحث در مورد آن بي عملي مترتب نمي،بر بحث در آن

 
  عدم توجه الزم به فروع فقهي ـ٣

 سـبب حاکمیـت اصـول بـر        ،گرچه قبالً گفتیم که پژوهش نظري صرف در قواعد اصولي         
 نیز گر چه بعضي از مسائل فقهي در کتابهـاي ایـن مکتـب ذکـر شـده                   .فروع شده است  

از حد   مواضع،   است، اما توجه آنان به این امر ناکافي، و توجه آنها به نظر عقلي در برخي               
ده یـ فا. خارج و سبب عدم تطبیق قواعد اصولي بر فروع و بیان آثار فقهي آنها شده اسـت  

اي که این مشکل     عده  از این رو،   .شود معلوم مي   در تطبیق آنها بر فروع فقهي      ،این قواعد 
 به تطبیـق    ، و در تألیفاتي مستقل    رفتهگ  تصمیم به جبران این نقیصه     ،بعدهاند،  را دریافت 

التمهید في تخریج  «توان به کتاب     مي ،از آن جمله  . قواعد اصولي بر فروع فقهي پرداختند     
از » ریج الفـروع علـي األصـول   تخـ «از جمال الدین اسـنوي و کتـاب         » الفروع علي األصول  

از تلمـساني   » مفتاح الوصول إلي بنـاء الفـروع علـي األصـول          «ابوالمناقب زنجاني و کتاب     
 .مالکي اشاره کرد

  
 و طرح اعتراضات فرضي و جواب آنها مبالغه در بیان استدالالت ـ٤

ان را بر آن توجه اصولیون متکلم به تتبع ادله و تمایل به قوت و قانع کننده بودن آنها، آن              
 بـسط مقـال     ،داشته که در طرح استدالالت و اعتراضاتي فرضي از جانب مخالفـان خـود             

. خوریمبر مي » فإن قیل کذا قلنا کذا    « به عبارات    ، در کتابهاي آنان به کرّات     ؛ چنانکه دهند
حتي گاه در   .  به ذهن مخالف خطور نکرده باشد       اساساً ،ممکن است این ادله و اعتراضات     

قاضـي ابـوبکر بـاقالني، تعـداد آنهـا          » التقریب و اإلرشاد  « از قبیل    ،هاي آنان تهبرخي نوش 
 ایجابي داشته و راه     ۀ گرچه ممکن است که جنب     ،این امر . شود مخالفین مي  ۀبیشتر از ادل  

ده یـ را بر اعتراضات احتمالي مخالف ببندد، اما سبب اطاله و موجب مالل و گـاه فاقـد فا                 
معترضان در ایـن بـاره      «: گوید مي ،در اعتراض به این امر    عي،   موض الحرمین در امام. است

به گمان من بیشتر این اعتراضات فاسـد را مـصنفان از            . انداعتراضات زیادي مطرح کرده   
اما من خود   . هایي براي آنها تنظیم کنند    اند تا به هر تقدیر جواب     روي تکلف مطرح کرده   

 ).١/٤٣٥(» بینمها نميرا سزاوار طرح چنین اعتراضاتي و پاسخ به آن
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 نتیجه 
 ، راهي منطقي و علمي را پیموده و از حیـث متـدلوژي       ، از حیث روش   ،این مکتب اصولي  

علـم اصـول بـا    ، از آنجا کـه  با این وجود. از چهارچوبي منطقي و روشمند برخوردار است   
 ،از منطـق آید، به علت تأثر زیاد      اي تنگاتنگ دارد و بنیان فقه به شمار مي        علم فقه رابطه  

تا حدودي از فقه به دور شده و مسائلي غیر مرتبط با استنباط احکام در آن مطرح شده                   
 علما را به جبران آن بـا نگـارش          ،و نقائص دیگري به آن داخل شده است و همین عامل          

تنقیح کتب اصولي از مباحث غیر مرتبط و نگارش     ي در تخریج فروع بر اصول و      یهاکتاب
لکن حـسن ایـن     . میان طریق متکلمین با طریق فقیهان کرده است       ي در جمع    یهاکتاب

 سبب گرایش بیشتر علما     ،مندي آن از ساختار منطقي و علمي      مکتب بیشتر است و بهره    
 بر مبنـاي اصـول   ، به طوري که بیشتر منابع اصولي در میان اهل سنت      ؛به آن شده است   

ن را متأثر از خود ساخته  چون مکتب فقیها،این مکتب هستند و حتي مکاتب مخالف آن
 ؛ دیر زماني است که منسوخ شده است       ،توان ادعا کرد که مکتب فقیهان     است و حتي مي   

هـاي اصـولي    فقط تا زمان عصر سرخسي و دبوسـي ادامـه دارد و نگـارش         ، آن ۀ حوز ،چه
 .بینیمبعدي را بیشتر در مکتب متکلمان یا جمع میان این دو مکتب مي
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