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Islamic theory from the religious texts and resources, in particular, is a most
important concerns of Muslims contemporary researchers. This paper
answers the question "How can to discover an Islamic theory from the
religious texts and resources?" The author aims to provide a new and valid
method about this issue. Thus in addition of reference to the main
epistemological and religious assumptions of the debate, with a
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comprehensive view of the Islamic thought and the use of case studies, as
well as with the use of analytical methods, a nine -step process has been
provided to discover the Islamic theory from the religious texts and
resources. The significant achievements of this paper are (1) providing a
modified model of Ijtihad; (2) providing a method for discovering Islamic
theory; (3)having a systematic and comprehensive view of the Ijtihad’s
method; (4) to pay attention to the role of Islamic criteria about various
territories as well as the Islamic rules governing human life in the process
of the discovery of Islamic theory.
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روش نظريهپردازي بهصووورت عام و روش اشاشووار نظريال اسوو می از منابو و ماو
دينی بهصوورت اا از ددغدههاي مهم پژوهشوررا مااصر اس .اي مااهه در پی
پاسو به اي پرسوا اسو .شه «چرونه می توا از منابو و ماو دينی به اشاشار و
اسانباط "نظريه" پرداا.؟»
نويسنغه با هغر ارائال روشی نو و اطمينا آور در اي باره ،با اشارهاي به مفروضات
مارف.شنااای و دي شنااای بحث ،با نراهی ش به نظام فکر اس می و با اسافاده
از مطواهاوات موردي و هميني بوا بوهشارگيري روش تحليلی -فراينغي  9مرحلهاي
براي اشاشار نظريال اس می از منابو و ماو دينی اقغام شرده اس.
دسووواواوردهواي مهم اي مااهه عبارتانغ از :اهف ارائال مغهی جغيغ يا دسووو.شم
اصو شوغه از روش اجاهاد  .ارائال روشوی براي اسوانباط نظريال اسو می گ نراه
ش و مجموعی داشووا به روش اجاهاد بهجاي نراه جزءنرر د توجه داد به ناا
ضووووابس اسوو می حاشم بر قلمروهاي گوناگو و هميني قواعغ اسوو می حاشم بر
زيس .انسانی در فراينغ اشاشار نظريال اس می

واژگان کليدی

روش ،اکتشاف،
نظریه ،نظریه
اسالمي ،ضوابط
اسالمي ،قواعد
اسالمي ،مقاصد
زیست انساني.
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روش اکتشاف نظريه از منابع و متون دينی

 .1مقدمه

«براي اکتشاف نظریة اسالمي از منابع و متون دیني چه

روشمند کردن نظریهپردازي به تبع دغدغههاي روشي در

فرایندي را باید طي کرد؟»

دیگر قلمروهاي دانشي ،فني و تکنيکي از مسائلي است که

 .2فرضيه تحقيق

در چند دهة اخير مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته

فرضية تحقيق این است که براي اکتشاف نظریة اسالمي

است .در حوزة مطالعات دیني روشهاي متعددي براي

از متون و منابع اسالمي الزم است فرایندي  6مرحلهاي

فهم مراد شارع بهویژه در حوزة آموزههاي فقهي ابداع و

طي شود .غفلت از هر کدام از مراحل نهگانة فرایند

مورد استفاده فقها و مجتهدان قرار گرفته است .روش

اکتشاف موجب ميشود نتوان با اطمينان نتيجه را به اسالم

اجتهادي و روش نصمحور (اخباریگري) دو کالنروش

نسبت داد.

مشهور در تاریخ فقاهت شيعي است ،ولي هيچکدام از این

 .3تعريف مفاهيم کليدي

دو روش نتوانسته و بهگمان نگارنده نميتوانند در حوزة

پيش از هر چيز الزم است چند واژة کليدي توضيح داده

نظریهپردازي و استخراج «نظریة اسالمي» بهنحو مطلوبي

شود که فهم دقيق آنها و تعيين مراد از آنها نقشي جدي در

کارآمد باشند.

فهم این نوشتار دارد.

ناکارآمديِ اخباریگري معلول بيتوجهي به عقل ،کنار

 .1-3روش

گذاشتن تقدسمآبانة مهمترین منبع فکر اسالمي (یعني

منظور از «روش» گامهایي است که الزم است با نظمي

قرآن) ،بيتوجهي به بررسيهاي سندي روایات ،بيتوجهي

خاص به منظور دستيابي به هدفي مشخص برداشته شوند.

به قواعد فقهي و مانند آن است .این ضعفها موجب شد

آشکار است که ویژگي این گامها وابسته به نوع موضوع

اخباریگري بهرغم طلوع پرطمطراقي که داشت ،نتواند به-

و همچنين هدفي است که از انجام یک پژوهش دنبال

عنوان مدلي براي نظریهپردازي دیني چندان دوام بياورد.

ميکنيم .واژة روش عموماً از نظر نحوي و دستوري به

روش اجتهادي اصوليان نيز به شکل مرسوم و متداول

شکل مضاف بهکار برده ميشود و با توجه به مضافٌ اليه

سرانجام در حوزة استنباط و اکتشاف احکام فردي و جزئي

آن کاربردهاي متفاوتي پيدا ميکند .منظور از روش در این

بتواند موفقيت داشته باشد؛ ولي هرگز نه داعية اکتشاف

نوشتار همان معنایي است که به اجمال در تعابير چارلز

«نظریة اسالمي» را داشته و نه براي چنين انگيزهاي ساخته

رایت ميلز )8691-8689( 8و آندرو سایر ( )8696نيز ذکر

شده است و نه توانایي کشيدن بار چنين مسئوليتي را دارد.

شده است (ميلز ،8616 ،ص 11-19و سایر،8811 ،

نویسنده در این نوشتار ميخواهد با بهرهگيري از

ص )88یعني «فرایند دستيابي به نظریه».

تجربيات علمي و عملي فقيهان و اندیشمندان بزرگ تاریخ

 .2-3اکتشاف

تفکر اسالمي و با توجه به نيازهاي کنوني جوامع اسالمي

در مقابلِ ابداع و توليد که نوعي نظریهسازي است،

مدلي براي نظریهپردازي اکتشافي ارائه دهد که افزون بر

استنباط و استخراج آموزههاي اسالمي از منابع و متون

بهرهمندي از نقاط قوت مدل اجتهادي مرسوم ،بتواند با

دیني منظور از اکتشاف است .پيشفرض فرایند اکتشاف

اطمينان قابل قبولي براي اکتشاف نظریة اسالمي بهکار

این است که نظریة اسالمي بهصورت پراکنده و متفرق در

گرفته شود .بر این اساس ،پرسش اصلي مقاله این است که

متون دیني بيان شده است؛ کاري که نظریهپرداز باید انجام

1. Mills

01

روششناسی علوم انسانی /س /24ش /94بهار 0397

دهد اکتشاف و استنباط و غبارزدایي از چهرة آن است

متنوع و متعددي براي آن ارائه شده است و هنوز بر سر

(صدر ،8981 ،ج ،81ص .)898-899نظریهپرداز در آغاز

اینکه نظریه چيست توافقي صورت نگرفته است (کوهن،8

حرکت علمي فرایند اکتشافي خود هيچ تصویر و ساختار

 ،8616ص )899تا جایي که به تعبير برخي از نویسندگان

روشني از محصول کار ندارد؛ همچون جویندة گنج ميماند

ميتوان گفت :به تعداد کساني که در این باره سخن

که بعد از تعيين مسئلة خود و جایابي آن ،آرامآرام از روي

گفتهاند ،تعریف وجود دارد! هر کسي بر اساس

زمين خاکها را کنار ميزند تا سرانجام به گنج برسد ،ولي

پيشفرضها و پارادایمهاي فکري خود نظریه را بهگونهایي

نظریه پرداز در فرایند ابداع و توليد مانند معمار ميماند که

تعریف کرده است (لوگان و اولمستيد ،8611 ،1ص.)9

بنيانها و پایههاي ساختمان را خودش طراحي ميکند و

برخي از نویسندگان تعاریف مختلف نظریه را از دیدگاه

سپس طبقات مختلف ساختمان را روي آن ميچيند.

اندیشمندان غربي گردآوري کردهاند که براي مطالعه

 .3-3نظريه و نظرية اسالمي

تفصيلي ميتوان به آنها مراجعه کرد (توسلي.)8899 ،

بهرغم کاربرد بسيار گستردة واژه نظریه در ادبيات عمومي

برخي پس از تحليل تعاریف موجود و بيان نقاط قوت و

و علمي ،هنوز تعریفي جامع ،دقيق و اجماعي از آن ارائه

ضعف آنها ،نظریة را چنين تعریف کردهاند« :یک یا چند

نشده است .حتي اختالف در تعریف لغوي آن چشمگير و

گزاره فرضيهاي که رفتار یک پدیده را موقتاً توصيف،

گسترده است .هم در فرهنگنامههاي لغوي بزرگ

تبيين ،تحليل و تفهيم ميکند( ».دانایيفرد،8816 ،

(النگمن ،کولينز ،آکسفورد) و هم در فرهنگهاي تخصصي

ص .)811اوکونر نيز در تعریفي مشابه ميگوید« :نظریه

(بلکولز ،1119 ،ص911-919؛ آکسفورد،1111 ،

چيزي است که به توصيف ،تبيين و پيشبيني پدیدة مورد

ص198-191؛ پل ادواردز ،ج ،6ص )988چندین معناي

نظر ميپردازد و ميتواند نظامي براي طبقهبندي معرفت در

گاه متفاوت براي آن ذکر کردهاند .از آن جمله ميتوان به

حوزة نظري خاصي ارائه دهد( ».اوکونر ،8619 8،ص.)18

این موارد اشاره کرد :حدس؛ حدس اثبات ناشده؛ عنواني

بدون آنکه بخواهيم به نقد و بررسي تعاریف مورد

غيردقيق و غيرفني براي «فرضيه»؛ ایده یا مجموعهاي از

اشاره بپردازیم ،به باور نگارنده یک نظریة جامع عبارت

ایدهها که در پي تبيين چيزي دربارة زندگي یا جهاناند

است از« :مجموعهاي از گزارههاي کلي که متأثر از مباني

بهویژه ایدهاي که هنوز صدق آن اثبات نشده است؛ دیدگاه

فلسفي ،منابع معرفت و مقاصد زیست انساني ،به دنبال

یا ایدهاي که به اعتقاد کس یا کساني صادق است ،ولي

توصيف ،تبيين ،تفسير ،پيشبيني ،ارزشيابي یا کنترل پدیدة

هنوز اثبات نشده است؛ حدس یا مجموعهاي از ایدهها که

مورد مطالعه است( ».کرلينجر ،8899 ،ص .)88-16البته،

درصدد تبيين چيزي هستند بهویژه حدسها و ایدههایي

یک نظریه ممکن است ناظر به یکي از ابعاد فوق باشد؛

که بر اصولي بنيان نهاده شدهاند که مستقل از چيزياند که

یعني ممکن است کسي نظریهاي دربارة تبيين ارائه دهد یا

ميخواهد تبيين شود؛ مجموعهاي از قواعد ،روشها و

ممکن است کسي دربارة معناکاوي یا در حوزة پيشبيني

فرضهایي که معموالً براي توليد یک نتيجه بهکار گرفته

و یا کنترل نظریة خاصي ارائه دهد .نظریة جامع به نظریهاي

ميشوند؛ ایدهاي که براي توجيه وضعيتي یا راهکاري

گفته ميشود که همة مؤلفههاي پيشگفته را داشته باشد،

مطرح ميشود.

اما نظریة بخشي یا غيرجامع به نظریهاي گفته ميشود که

در کتابهاي روششناسي نيز تعاریف اصطالحي
1. Cohen
2. Logan & Olmstead

ناظر به یکي از آن مؤلفههاي باشد.
3. O’Conner
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نظریة اسالمي عبارت است از« :مجموعهاي از

بهصورت معقول و موجهي ما را نسبت به دستيابي به نظریة

گزارههاي کلي که متأثر از مباني فلسفي ،منابع معرفت و

اسالمي مطمئن ميکند.

مقاصد اسالمي زیست انساني ،به دنبال توصيف ،تبيين،

 .5مفروضات يا مباني نظري روش «اکتشاف» نظرية اسالمي

تفسير ،پيشبيني ،ارزشيابي یا کنترل پدیدة مورد مطالعه

روش اکتشاف نظریة اسالمي مانند هر روششناسي

است».

دیگري مبتني بر دستهاي از مباني نظري یا مفروضات

 .4پيشينة پژوهش

علمي است که در علوم دیگر مورد بحث قرار ميگيرند.

دربارة روش نظریهپردازي بهصورت مطلق ،بهویژه در

مبانياي که بدون پذیرش پيشاپيش آنها ،روش اکتشافي ما

حوزة علوم انساني و اجتماعي ،کتابهاي متعدد و

بر بنياني منطقي و مستحکم استوار نخواهد بود .در اینجا

پژوهشهاي گستردهاي در سالهاي اخير تدوین شده

به اختصار فهرستي از این مباني و مفروضات مهم در دو

است ،ولي دربارة روش نظریهپردازي اسالمي بهصورت

حوزة معرفتشناسي و دینشناسي آورده ميشود:

خاص و روش اکتشاف «نظریة اسالمي» بهصورت خاص-

 .1-5مفروضات معرفتشناختي

تر کمتر پژوهش شده است .در تراث فقهي و اجتهادي

مباني و مفروضات معرفتشناختي مهم روش اکتشاف

اندیشمندان شيعي روشها و مدلهاي مختلفي براي

نظریة اسالمي عبارتاند از:

اکتشاف «حکم اسالمي» در محدودة افعال مکلفان تجربه
شده و مورد استفاده فقيهان بوده است که ميتوان

الف .معرفتهاي متعارض یا متناقض دربارة یک
حقيقت از اعتباري یکسان برخوردار نيستند؛

پيشرفته ترین سطح آن را در مدل اجتهادي وحيد بهبهاني

ب .معرفت یقيني بر معرفت معارض با آن تقدم دارد؛

و پس از او شيخ انصاري مشاهده کرد .این مدل بيش از

ج .در صورت تعارض دو معرفت غيریقيني ،مثالً یک

صد و پنجاه سال است که مورد پذیرش بيشتر مجتهدان

معرفت تجربي و یک دليل ظني شرعي ،نميتوان بهصورت

قرار گرفته است .برخي از اندیشمندان معاصر مانند شهيد

قطعي یکي را درست و دیگري را نادرست دانست ،ولي

صدر مدل اجتهادي شيخ انصاري را براي نظریهپردازي،

با توجه به آنکه دالیل عقلي موجهي بر لزوم تبعيت از

ناکارآمد یا به تعبير بهتر ناکافي دانستهاند و خود به مدلي

معارف ظني دیني داریم ،عقالنيت روششناختي حکم

نو براي اکتشاف نظریة اسالمي ارائه کردهاند.

ميکند که دليل شرعي غيرقطعي را بر دليل غيرشرعي

هرچند مقالة حاضر متکفل ارزیابي دقيق روشهاي
اجتهادي پيشگفته نيست ،ولي نگارنده بر این باور است
که روش اجتهادي گذشتگان اگر هم کارآمد باشد،

غيرقطعي مقدم کنيم؛
د .عمل فهم امري ضابطهمند است و سليقهاي ،نسبي و
شخصي نيست؛

اختصاص به استنباط احکام مسائل فردي و جزئي دارد و

ه .ابزارهاي ادراکي انسان براي شناخت همة مصادیق

روش فقه نظریة شهيد صدر نيز هر چند گامي به جلو

و جزئيات راه سعادت کافي نيستند .جز از راه وحي و

است ،ولي به صورتي ناقص مطرح شده است و مشتمل

هدایتهاي وحياني نميتوان مصادیق و جزئيات راه

بر همة فرایند اکتشاف نظریه نيست .به همين دليل ،این

سعادت را کشف کرد.

مقاله مدعي ارائة مدلي جامع ،کاربردي و فرایندي براي

و .همة منابع شناخته شدة کسب معرفت اعم از وحي،

استنباط و اکتشاف نظریة اسالمي از منابع و متون فکر

عقل ،تجربه ،شهود ،مرجعيت ،تواتر ،سيره ،عرف و مانند

اسالمي است و معتقد است که کاربست فرایند پيشنهادي

آن ،فيالجمله معتبرند؛
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ز .عقل افزون بر آنکه ابزار فهم کتاب و سنت است

محدودیت به زمان و مکان و افرادي خاص است ،درعين-

(عقل ابزاري) ،در سطوحي در عرض کتاب و سنت از

حال ،در تفسير و فهم قرآن و ظهورگيري از آیات قرآن

منابع اسالمي هم به شمار ميرود (عقل منبعي)؛

الزم است به مقتضيات مکاني و شرایط اجتماعي عصر

ح .مضامين آیات و روایات در مقام سنجش با عقل از

نزول قرآن توجه داشت؛

سه فرض خارج نيستند :خردپذیر (عقالني) ،خردگریز

ز .اعتقاد به عصمت پيامبر اسالم(ص) و ائمه

(فراتر از عقل) و خردستيز (ضد عقل) ،ولي هيچ آموزة

معصومان(ع) پيامبر اکرم نه تنها در تلقي ،ابالغ و تبيين

ضد عقلي نميتواند پذیرفتني باشد.

وحي معصوم بود که حتي در زندگي روزمرة خود از هر

 .2-5مفروضات دينشناختي

گونه معصيت و خطا و نسياني نيز عصمت داشت .به همين

مباني و مفروضات دینشناختي مهم روش اکتشاف نظریة

دليل همة حرکات ،سکنات ،سخنان و سکوت او حجت

اسالمي عبارتاند از:

دیني است؛

الف .اعتقاد به موجودي داراي کمال مطلق و بينهایت
که او را خداوند ميناميم؛
ب .خداوند هدایت تشریعي انسان را بر عهده دارد.

ح .ضرورت رجوع به سخنان پيامبر اکرم(ص) و ائمة
اطهار(ع) براي فهم درست قرآن کریم :یکي از شئون و
وظایف آنان تبيين و تفسير آیات قرآن کریم است.

این هدایت تشریعي از راه نيروها ،استعدادها و قوههاي

 .6فرايند اکتشاف نظرية اسالمي

دروني اعطا شده به انسان و همچنين بهوسيلة نيروها و

پس از تبيين مفاهيم و اشاره به مفروضات معرفتشناختي

قواي بيروني مانند فرستادن پيامبران الهي و نازل کردن

و دینشناختي روش اکتشاف نظریة اسالمي ،اکنون نبوت

کتابهاي آسماني و وضع قوانيني براي اداره زندگي فردي

تشریح فرایند اکتشاف نظریه اسالمي است .در ادامه ،این

و اجتماعي آدميان صورت ميگيرد؛

فرایند در  6گام مترتب بر هم ترسيم ميشود:

ج .اعتقاد به جامعيت و جهاني بودن اسالم و آموزههاي
اسالمي؛
د .اعتقاد به اینکه الفاظ قرآن کریم نيز عين وحياند و
هيچ تحریفي در آن راه نيافته است؛

 .1-6گام اول :تعيين و تبيين موضوع يا مسئله تحقيق
مسئلة تحقيق به منزلة گمشدة انسان است .اگر کسي
گمشدهاي نداشته باشد ،هرگز براي پيدا کردن آن اقدامي
نميکند و اگر کسي به درستي نداند که گمشدة او چيست،

ه .داشتن نگاه شبکهاي و موضوعي به قرآن :با توجه به

طبيعتاً تالشهاي او نيز نه تنها هدفمند نخواهند بود ،که

وجود آیات «محکم و متشابه»« ،ناسخ و منسوخ»« ،عام و

بيثمر نيز هستند .داشتن تصویري روشن از گمشدة خود

خاص»« ،مطلق و مقيد»« ،مجمل و مبين» و همچنين با

نقشي کليدي در پيدا کردن آن دارد .به همين دليل،

توجه به سبک نزول قرآن کریم و روش تربيتي و تعليمي

پژوهشگر الزم است تعریف و توصيفي دقيق از مسئلة

آن براي اکتشاف نظریة اسالمي از قرآن کریم ،ضمن توجه

مورد نظر خود داشته باشد و بهصورت شفاف بداند که در

به ترتيب نزول آیات ،الزم است نگاهي شبکهاي و

پي چيست ،حدود و ثغور مسئلة او تا کجاست و تفاوت

موضوعي به آنها داشت .نميتوان با استناد به یک آیه ،نظر

آن با مسائل مشابه و همگن در چيست.

نهایي قرآن را در مورد موضوع یا مسئلهاي خاص بيان کرد؛

 .2-6گام دوم :گردآوری پاسخهای ارائهشده

و .توجه به شأن ،زمان و عصر نزول :هر چند اصل در

مسئلة طرح شده ممکن است نو و ابداعي نباشد و

آیات قرآن با توجه به جهاني و جاودانه بودن اسالم عدم

اندیشمندان دیگري نيز پاسخهایي به آن داده باشند .در این
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گام الزم است همة پاسخها و اندیشههاي موجود دربارة

شود .این مرحله از کار ،بيش از هر چيز ،نيازمند مهارت

موضوع یا مسئلة مورد بحث گردآوري شود .البته

استفاده از معجمهاي لفظي و موضوعي و نرمافزارهاي

گردآوري خود نيازمند روش است .روشهاي گردآوري

قرآني است؛

به وفور و با تنوع زیادي در کتابهاي روش تحقيق بيان

دو .مراجعه به منابع حديثي :جستجوي روایات

شده اند .در این مرحله مهم آن است که پژوهشگر باید

مربوطه با توجه به تبویب کتابهاي روایي و نرمافزارهاي

اطمينان حاصل کند که پاسخهاي مهم داده شده به مسئله

حدیثي نيز تا اندازة زیادي آسان شده است ،ولي هرگز

را گردآوري کرده است و براي این منظور الزم است به دو

نباید به مراجعه به ابواب مربوط یا منابع مشهور اکتفا کرد؛

نکته مهم توجه کند :یکم ،هيچ ارزیابي ،سنجش،

زیرا ممکن است متني ناظر به یک مسئله در باب یا ابوابي

موضعگيري و جهتگيري خاصي نسبت به دیدگاههاي

که در ظاهر بيارتباط با آن هستند ذکر شده باشد و یا

گردآوريشده نداشته باشد و دوم ،پاسخهاي ارائهشده و

ممکن است مسئله مورد بحث از مسائل جدیدي باشد که

دادههاي گردآوريشده را به دقت تنظيم و تقریر کند.

در تبویبهاي مرسوم ،عنواني براي آن نامگذاري نشده

 .3-6گام سوم :تحليل پاسخهای گردآوری شده

باشد؛ مانند مسئلة شبيهسازي یا قتل ترحمي یا محصوالت

در این مرحله الزم است با فهم دقيق پاسخها و دیدگاههاي

تراریخته و امثال آن .بنابراین ،تا حد ممکن باید همة منابع

دیگران ،عينک نقادي بر چشم زده و نقاط قوت و ضعف

و متون دیني را در دایرة جستجوي خود قرار داد .این

آنها را بهصورت مستند و مستدل مشخص کند .براي

مسئله با توجه به روشهاي نوین جستجو خيلي دشوار و

بررسي انتقادي هم باید به نقد مدعا توجه کرد و هم به نقد

وقتگير هم نيست؛

ادله؛ هم نقدهاي دروني را مورد نظر داشت و هم نقدهاي

سه .داشتن تخصص در مباحث حجت علم اصول:

بيروني را؛ هم مستندات آنها را روایيسنجي کرد و هم

در این مرحله استفاده از مباحث حجت اصول فقه براي

روش فهم آنها را اعتباریابي نمود.

تمييز منابع معتبر و قابل استناد از منابع نامعتبر بسيار الزم

 .4-6گام چهارم :جستجو در منابع و متون اسالمي

است .به باور نگارنده همة مباحث حجت اصول فقه ناظر

در گام چهارم الزم است همة منابع و متون اسالمي و همة

به همين مرحله از اجتهاد دیني و فرایند اکتشاف نظریة

اموري را که ميتوانند بهعنوان «حجت» در مسير اکتشاف

اسالمي اند و نه بيشتر .به همين دليل ،حتي تسلط کامل بر

نظریة اسالمي قرار گيرند ،به دقت جستجو کرده ،آنها را

چنين مباحثي نميتواند براي اکتشاف نظریه کافي باشد؛

گردآوري کند .به این منظور الزم است:

هر چند بدون تخصص و تسلط نسبت به آنها نيز اکتشاف

يک .مراجعه به معجمهای موضوعي و لفظي قرآن
کريم :این کار با توجه به کتابهایي که دربارة
موضوعبندي آیات قرآن تدوین شده 8و همچنين

نظریة اسالمي ناممکن است.
 .5-6گام پنجم :اعتبارسنجي مستندات گردآوریشده

همة آیات قرآن کریم ،از حيث صدور و سند ،قطعي-

نرمافزارهاي قرآني ميتواند تا اندازهاي ساده و سریع انجام

الصدورند؛ هر چند پارهاي از آنها ،مثل آیات متشابه ،از

 .8معجمهاي موضوعي فراواني براي قرآن کریم تدوین شده است که از آن جمله
ميتوان به نمونههاي زیر اشاره کرد:
نثر طوبي یا دائرةالمعارف لغات قرآن مجيد ،ابوالحسن شعراني ،تهران:
اسالميه8861 ،ق؛
قاموس قرآن ،علياکبر قرشي بنابي ،تهران :دار الکتب االسالميه8811 ،؛
المعجم االحصائي اللفاظ القرآن الکریم :فرهنگ آماري کلمات قرآن
کریم ،محمود روحاني ،مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمي8891 ،؛

فرهنگ موضوعي قرآن مجيد ،کامران فاني و بهاءالدین خرمشاهي،
تهران :فرهنگ معاصر8896 ،؛
فرهنگنامة موضوعي قرآن کریم ،احمد خاتمي ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي8819 ،؛
فروغ بيپایان (فهرست تفصيلي مفاهيم قرآن کریم) ،عبدالمجيد
معادیخواه ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي8891 ،؛
معجم الفاظ القرآن الکریم ،حسان عبدالمنان ،قم :دار العلم.8811 ،

-
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حيث داللت ظنيالدالله هستند؛ همانطور که اغلب روایات

از معصوم الزم است براي فهم دقيق مراد شارع تالش شود.

از حيث سند ،ظنيالصدورند و بسياري از آنها از حيث

ازاینرو الزم است:

داللت نيز ظنيالدالله هستند .در عين حال ،مفسران و

يک .مفردات متن فهميده شود :به همين دليل ،فهم

محدثان ضوابط علمي روشني براي اعتبارسنجي داللت

زبان عربي ،به عنوان زبان اسالم ،کاري الزم است .آشنایي

آیات و همچنين اعتبارسنجي سند و داللت روایات بيان

با دانشهایي مانند علم صرف ،لغتشناسي ،غریب القرآن

کردهاند .براي اعتبارسنجي روایات گردآوري شده الزم

و غریب الحدیث براي این بخش الزم است؛

است فرایند زیر طي شود:
يک .تالش در جهت دستيابي به متن اصلي حديث
يا سيره :پيش از هر چيز باید مطمئن شد که متن در اختيار

دو .ساختار ادبي جمالت فهميده شود :آشنایي با علم
نحو و قواعد دستور زبان عربي و صناعات ادبي ،بهویژه
ادبيات عرب صدر اسالم ،براي این منظور الزم است؛

واقعاً قول ،فعل یا تقریر معصوم است .دانشهایي مثل

سه .برای درک دقيق مقصود و مراد خدای متعال و

رجال ،تاریخ صدر اسالم بهویژه تاریخ زندگي پيامبر(ص)

اوليای معصوم به قرينهها (اعم از متصل و منفصل) توجه

و ائمة اطهار(ع) ،و شناخت اسناد تاریخي معتبر ،در خدمت

شود :آشنایي با تاریخ اسالم و فرهنگ زمان نزول قرآن و

این مرحله هستند .همچنين آگاهي از تاریخ و چگونگي

همچنين فرهنگ سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،و مذهبي

تدوین کتابهاي حدیثي ميتواند بسياري از خلط و

زمان ائمة اطهار(ع) براي فهم و درک قرینههاي منفصل

خطاها را نشان دهد .باید ریشة این مستندات و تاریخ ورود

الزم است؛

آنها به منابع حدیثي را بررسي کرد .چه بسا احادیث بسيار

چهار .به شأن نزول آيات و شأن صدور روايات و

مشهوري که در هيچ متن حدیثي طبقة اول (اصول اربعمأه)

فضاهای جانبي آيات و روايات توجه شود :فهم عميق

و حتي متون حدیثي طبقة دوم (کتب اربعه) وجود ندارد.

و دقيق سخن خداي متعال و اولياي دین در بسياري از

طبيعتاً چنين حدیثي نميتواند اعتبار الزم را براي اکتشاف

موارد مستلزم آگاهي از اسباب نزول و علل و عوامل صدور

نظریة اسالمي داشته باشد؛

آنهاست .بدون آگاهي از شرایط اجتماعي ،تاریخي،

دو .زدودن تصحيفها و تحريفهای عمدی يا

فرهنگي و حتي حالتهاي مخاطبان اوليه و فضاي ذهني

غيرعمدی راهيافته در متن روايات :الزم است با شناخت

آنان نميتوان انتظار فهم دقيق و عميق متون دیني را داشت.

نسخ اصلي تصحيفهاي نوشتاري راهیافته در متون روایي

نباید تصور کرد که همة آیات قرآن و همة سخنان منقول

را شناخت و اصالح کرد .براي نمونه ،پيش از هرگونه

از معصومان به شکل گزارههاي فرازماني و فرامکانياند،

تحليلي ابتدا باید مطمئن شد که آیا حدیثي که از پيامبر

بلکه برخي از آنها ناظر به وقایع یا اشخاص خاصي بوده

اکرم(ع) نقل شده این است که «تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ؛ انگشتر

و بدون توجه به آنها ممکن است در فهم مراد آیات و

عقيق به دست کنيد( ».کليني8919 ،ق ،ج ،9ص )991یا
فرموده است «تخَيموا بالعَقيق؛ در وادي عقيق (واقع در
چهار ميلي مدینه) خيمه بزنيد» (ابنحجر8896 ،ق ،ج،8
ص )881یا آنکه ممکن است هر دو سخن را فرموده باشد.
 .6-6گام ششم :فهم عميق متون گردآوری شده
پس از گردآوري آیات مربوط و اطمينان از صدور حدیث

01
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روایات به انحراف رویم.

8

همين دليل ،براي فهم دقيق و عميق آنها الزم است خانواده

براي نمونه اگر در روایتي دیده شد که« :هر کس دو

یا شبکهاي از متون دیني (آیات و احادیث و سنن مربوط)

دینار از خود بر جاي بگذارد ،آنها را بر پيشاني او داغ

تشکيل شود تا بدینوسيله فهمي دقيقتر از مراد شارع به

مينهند»  ،هرگز نباید بدون توجه به زمان ،محل و شأن

دست آید.

صدور آن نتيجه گرفت که از نگاه اسالم هرگونه پساندازي

 .7-6گام هفتم :عرضه بر ضوابط اسالمي حاکم بر قلمرو

نادرست و نامشروع است .این روشي بود که خود ائمة

مربوط

اطهار در موارد متعددي به شاگردان خویش آموزش

حتي اگر پاسخ سؤال خود را آشکارا و شفاف در متني از

ميدادند .دربارة همين مسئله ،امام صادق(ع) در تفسير این

متون دیني یافتيم ،نباید مسئلة خود را پایانیافته تلقي کرده

سخن منقول از پيامبر اسالم(ص) که «أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ

و آن پاسخ را بهعنوان نظر نهایي اسالم دربارة مسئلة مورد

دِینَارَیْنِ فَهُمَا کَيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» ،فرمودند :این مربوط به

نظر به شمار آوریم ،بلکه حتي اگر همة گامهاي ششگانة

گروهي بود که ميهمان رسولاهلل(ص) بودند .شب که

باال را با موفقيت طي کنيم ،هنوز هم نميتوانيم مطمئن

ميشد آن حضرت پولي ميداد که با آن شام تهيه کنند و

شویم که نظریة اسالمي را به دست آوردهایم .هفتمين گام،

صبح که ميشد ،پولي ميداد که با آن صبحانه تهيه نمایند.

که در این عرصه الزم است برداشته شود ،عبارت است از:

آنان نگران این نبودند که بيصبحانه یا بيشام بمانند .اما

عرضة نتایج بهدستآمده به «ضوابط اسالمي حاکم بر

در این ميان یکي از آنان نگران آیندة خود بود و دو دینار

مسألة مورد بحث».

جمع کرده بود .پيامبر اکرم ،6این سخن را دربارة چنين
فردي فرمودند (ابنبابویه8918 ،ق ،ص)811؛

براي این منظور باید مشخص کرد که مسئلة مورد بحث
در چه قلمرویي از قلمروهاي زیستِ انساني است .اگر

پنج .از بخش الفاظ دانش اصول فقه بهرهگيری شود:

قلمرو و حيطة مسئلة مورد نظر خود را به درستي نشناسيم،

بحث الفاظ در علم اصول براي اکتشاف نظریة اسالمي از

به احتمال زیاد در پاسخ آن به بيراهه خواهيم رفت .به

منابع و متون دیني بسيار الزم و مهم است .آگاهي از

همين دليل ،الزم است مشخص کرد که براي مثال ،مسئلة

حقيقت وضع ،کيفيت داللت الفاظ بر معاني ،حقيقت و

مورد نظر آیا ناظر به حوزة فردي است یا اجتماعي؟ مربوط

مجاز ،مشتق ،مدلول هيأت و مادة امر ،کيفيت داللت امر بر

به حوزة خانواده است یا جامعه؟ ناظر به سياست است یا

وجوب یا استحباب ،عام و خاص ،مطلق و مقيد و مجمل

اقتصاد؟ کوتاهي یا بيدقتي در این مرحله ممکن است

و مبيَّن نقشي جدي در فهم حقيقت مرادات شارع دارد؛

موجب شود که مثالً ،مسئلهاي را که ناظر به قلمرو

شش .خانوادة متون ديني (اعم از آيات و روايات)
تشکيل شود :با توجه به اینکه بسياري از احادیث به

کنشهاي اجتماعي است به حوزة کنشهاي فردي سرایت
دهيم یا برعکس.

صورت نقل به معنا به ما رسيدهاند ،بنابراین بسياري از

منظور از ضوابط اسالمي حاکم بر یک قلمرو یا حيطه،

الفاظ سنت به خودي خود موضوعيت ندارند .به تعبير

ارزشها و هنجارهاي نسبتاً عامي هستند که بر همة مسائل

دیگر ،الفاظ سنت در اغلب موارد جنبة توقيفي ندارند .به

آن حوزه حاکميت دارند و همچون چتري ميمانند که همة

 .8البته این منافاتي با آن ندارد که مورد را مخصص ندانسته و بگویيم «المورد الیعمم

صفوان بود ،ولي چنين نيست که بگویيم حکم سرقت نيز مخصوص سرقت لباس

و الیخصص»؛ یعني ممکن است مورد یا مسئلة خاصي سبب جعل و تشریع حکمي

وي است و قابل تعميم به سرقتهاي دیگري نيست .عام یا خاص بودن یک حکم

شده باشد ،ولي با استناد به ویژگيهاي عام یا خاص آن مورد نميتوان حکم را نيز

وابسته به دليل آن است و نه شأن نزول یا صدور آن.

عام یا خاص دانست .براي مثال ،شأن نزول آیة سرقت ،سرقت لباس فردي به نام
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از زندگي است.

هنجارهایي مانند «احسان»« ،وفاداري همسران»« ،مودت و

ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ (ليثي واسطي ،8899 ،ص)116

رحمت ميان همسران»« ،تالش حداکثري براي حفظ کانون

ميوه عقل مداراي با مردم است.

خانواده» و مانند آن ،از جملة ضوابط و هنجارهاي حاکم

رَأْسُ الْحِکْمَةِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ همو ،ص)199

بر همة مسائل و روابط خانوادگياند؛ یعني هم در تعامالت

رأس حکمت مداراي با مردم است.

اقتصادي خانواده و هم در روابط ميان اعضاي خانواده و

عُنْوَانُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ (همو ،ص)886

هم ميهمانيها و گذران اوقات فراغت و وظایف شغلي

نشانه و عالمت عقل مداراي با مردم است.

اعضاي خانواده الزم است جانب این ضوابط را نگه داشت

شاید یک پژوهشگر گمان کند که مداراي با مردم در

و آنها را مراعات کرد یا هنجارهایي همچون «هر چه براي

هر شرایطي و در هر حالتي از نگاه اسالم نه تنها خوب

خود ميپسندي براي دیگران هم بپسند»« ،اصل خيرخواهي

بلکه نشانة ایمان ،عقالنيت و حکمت است؛ درحاليکه

عمومي»« ،اصل نظارت اجتماعي یا امر به معروف و نهي

وقتي احادیث مشابه را جستجو ميکنيم و با چنين حدیثي

از منکر»« ،اصل مشورت» و «اصل احترام به دیگران» از

برخورد ميکنيم که ميفرماید:

جملة ضوابط حاکم بر کنشهاي اجتماعي انسان مسلمان
هستند؛ یعني در همة روابط جزئي و مصداقي باید این
اصول را مراعات کرد .بر این اساس ،نميتوان
دستورالعملهاي خودخواهانه و شخصمحورانه را در
زندگي اجتماعي به اسالم نسبت داد.

رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ فِي غَيْرِ تَرْکِ
حَق؛ (ابنشعبه حراني8919 ،ق ،ص)91
رأس عقل ،پس از ایمان به خدا ،مداراي با مردم در
غير از حقگریزي است.
متوجه ميشویم که اسالم هرگز توصيه به مداراي در

البته ضوابط حاکم بر حوزههاي خاص حيات انساني

امور باطل ،گناه و خالف دین نکرده است و مداراي با

در اغلب موارد به صورت مستقل و مشخص در متون دیني

مردم در پرتو ایمان و در چهارچوب موازین و مقررات

ذکر نشدهاند و اینها را نيز باید با استناد به منابع ،مباني،

شریعت را نشانة عقالنيت و حکمت دانسته است.

مقاصد و متون اسالمي اصطياد کرد و به دست آورد.

بههرحال ،براي به دست آوردن خانوادة آیات و

«تشکيل خانوادة قرآني و حدیثي» یکي از بهترین راهها

روایات ميتوان از معجمهاي موضوعي قرآن و

براي اصطياد و کشف ضوابط است .منظور از تشکيل

تصنيفهاي موضوعي روایات مثل بحار االنوار ،وسائل

خانوادة آیات و روایات ،یافتن آیات و «احادیث مشابه ،هم

الشيعه ،جامع احادیث الشيعه ،الحياه و امثال آن استفاده

مضمون و ناظر به یک موضوع محوري و نيز فهم

کرد و مهمتر از همه از امکانات رایانهاي و نرمافزارهاي

نسبتهاي آنها با یکدیگر ...است» (مسعودي،8868 ،

علوم اسالمي بهره برد .گفتني است در کتابهایي که با

ص .)811با این کار ،ميتوان به ضوابط اسالمي حاکم بر

موضوع قواعد فقهيه نوشته شده است بسياري از ضوابط

حيطة مورد بحث دست یافت .براي مثال ،بدون توجه به

مربوط به قلمروهاي خاص حيات بشري نيز بيان شده

تشکيل خانوادة حدیثي ،با مشاهدة احادیثي که ميفرمایند:

است؛ ولي

مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْش؛
(کليني8919 ،ق ،ج ،1ص)889
مداراي با مردم ،نيمي از ایمان و مهرباني با آنان نيمي

نخست ،نگاه اصلي چنان کتابهایي مسائل فقهي بوده
است و نه کشف ضوابط مفيد براي فهم همة آموزهها و
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روش اکتشاف نظريه از منابع و متون دينی

معارف اسالمي در حوزههاي زیست انساني؛ دوم ،در هيچ-
کدام از آنها تفکيکي ميان ضوابط و قواعد صورت نگرفته
است؛ یعني هنجارهاي مربوط به حوزههاي خاص زیست

(طوسي ،8919 ،ج ،81ص)181
کسي که به مسير رفتوآمد مسلمانان ضرري برساند
ضامن خواهد بود.

انساني از هنجارهایي که ناظر به همة ابعاد زیست انساني

یا زماني که این قاعده در حوزة روابط اجتماعي جامعة

هستند تفکيک نشدهاند .براي نمونه ،هنجاري مانند «علي

اسالمي مطرح ميشود اینگونه نتيجه ميدهد که حتي اگر

اليد ما اخذت حتي تؤدي» در کنار هنجاري مانند «الضرر

مسجدي براي جامعة اسالمي ضرر داشته باشد ،باید

و الضرار في االسالم» آمده است؛ درحاليکه اولي مربوط

تخریب شود:

به قلمرو ضمانتهاي مالي است ولي دومي ناظر به همة

وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْریقاً بَيْنَ

حوزههاي زیست انساني!

الْمُؤْمِنينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ

 .8-6گام هشتم :عرضه بر قواعد اسالمي حاکم بر

لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِالَّ الْحُسْنى وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون

زيست انساني

(توبه)819 ،

منظور از قواعد اسالمي حاکم بر زیست انساني آن دسته

(گروهى دیگر از آنها) کسانى هستند که مسجدى

از هنجارها و ارزشهاي اسالمي هستند که همة حوزهها و

ساختند براى زیان (به مسلمانان) ،و (تقویت) کفر ،و

قلمروهاي زیست انساني را پوشش ميدهند و در همة

تفرقهافکنى ميان مؤمنان ،و کمينگاه براى کسى که از پيش

جزئيات و مصادیق زیستِ انساني جریان دارند؛ مانند

با خدا و پيامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سوگند یاد مىکنند

قاعدة عدالت ،قاعدة «اعانة بر برّ»؛ قاعدة «پرهيز از اعانة بر

که« :جز نيکى (و خدمت) ،نظرى نداشتهایم!» امّا خداوند

اثم» و امثال آن.

گواهى مىدهد که آنها دروغگو هستند!

ویژگي قواعد این است که در هر قلمرو و حيطهاي
ممکن است به شکلي خاص نمودار شوند .براي نمونه،

و یا زماني که در حوزة مسائل خانوادگي پيادهسازي
ميشود ،چنين نمود ميیابد که:

قاعدهاي مانند «الضرر و الضرار في االسالم» (ر.ک :مکارم

ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه؛ (بقره)188 ،

شيرازي ،8891 ،ج ،8ص 881-11و ایرواني8919 ،ق،

نه مادر (به خاطر اختالف با پدر) حق ضرر زدن به

ص )896-11اختصاص به قلمرو مسائل عبادي ،اقتصادي،

کودک را دارد و نه پدر.

خانوادگي ،اجتماعي ،سياسي و مانند آن ندارد ،بلکه در

بههرحال ،یکي از لوازم اکتشاف و استنباط نظریة

همة حوزههاي زیست انساني جریان دارد ولي همين قاعده

اسالمي در هر یک از حوزههاي زیستِ انساني تسلط بر

را وقتي در حوزة کنشهاي عبادي جاري کنيم ،گفته

قواعد اسالمي حاکم بر زیستِ انساني است .قواعد

ميشود که فيالمثل اگر وضو براي فردي ضرر جسمي

هنجاري به آن دسته از آموزهها و هنجارهاي کالن گفته

داشته باشد ،حرام است و اگر نماز ایستاده براي شخصي

ميشود که:

ضرر داشته باشد ،باید نشسته بخواند یا اگر روزه گرفتن

نخست ،مطلق و عاماند؛ یعني زمانشمول ،مکانشمول

براي کسي ضرر جسمي داشته باشد ،حرام است و زماني

و فردشمولاند؛ ناظر به شخص یا اشخاصي خاص یا افعال

که در حوزة روابط شهروندي مطرح ميشود اینگونه خود

و وقایعي معين یا مکان یا زماني ویژه نيستند؛ به سخن

را نشان ميدهد که به تعبير امام صادق (ع)

دیگر ،تغييرناپذیر ،ثابت و مطلقاند .البته مصادیق آنها

مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ؛

ممکن است متغيّر و متفاوت باشد .براي نمونه ،ممکن
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است در زماني خضاب موهاي سر و صورت از مصادیق

است؛ یعني منظور آن است که بدانيم با عمل به دستورات

مبارزه با ظلم و شرک باشد و در زماني دیگر چنين وصفي

اسالمي بناست به کجا برسيم ،چه سرنوشتي نصيب ما

نداشته باشد؛

خواهد شد ،هدف یا اهداف اصلي و غایي شارع مقدس از

دوم ،ميتوان آنها را بهعنوان کبراي استداللهایي که

تشریع چه بوده است؛ یعني ميخواسته است که جامعة

براي کشف ارزشها و آموزههاي جزئي اقامه ميشود قرار

مؤمنان با عمل به دستورات و احکام الهي به چه کمال و

داد .براي نمونه ،الف .تجسس از احوال خصوصي دیگران

جایگاهي برسند؟

ظلم است؛ ب .ظلم از نگاه اسالم رذیلت است؛ پس،

مقاصد زیست اسالمي ،به معناي مورد نظر ،هر چند از

تجسس از احوال خصوصي دیگران از نگاه اسالم رذیلت

نوع ارزشها به شمار ميروند ،ولي ارزشهاي رفتاري

است؛

نيستند؛ بلکه از ارزشهاي وجودي بوده و معيار تشخيص

سوم ،احکامي هنجارياند؛ یعني تعيين ارزش ميکنند،

و تعيين ارزشهاي رفتارياند .ارزش مقاصد و غایات نه

ولي همانطورکه گفته شد ،هنجارهایي کلي و عاماند که

ارزش فعلي (زیرا مقصد و غایت از جنس فعل نيست،

معيار تعيين ارزشهاي جزئي و مصداقياند .هر فضيلتي

بلکه نتيجه فعل است) و نه ارزش اخالقي است (زیرا

در هر حوزهاي از حوزههاي زیست انساني زماني اسالمي

اختياري بودن و وابسته به خواست و ارادة انسان بودن،

خواهد بود که زیر مجموعة یکي از این قواعد باشد .به

شرط الزم اخالقي بودن یک ارزش است)؛ درحاليکه

دیگر سخن ،قواعد حاکم بهمنزلة خطوط قرمز ارزشهاي

ارزش مقاصد و غایات نه به دليل اختياري بودن آنهاست

اسالمياند؛

و نه وابسته به خواست و ارادة انسان ،بلکه ارزش آنها

چهارم ،این قواعد برخالف غایات و مقاصد ،متضمن

ارزشي وجودي و هستيشناختي است .بحث از آنها نيز

ارزشهاي رفتارياند ،ولي برخالف ضوابط و احکام،

بحثي اخالقي ،فقهي یا حقوقي نيست ،بلکه بحثي کالمي

بيانگر کليترین و عامترین ارزشهاي حاکم بر زیست

و فلسفي و ناظر به جهانبيني است.

انسانياند؛

ارزش غایي ،به یک معنا ،نتيجه و غایت فعل بوده و

پنجم ،یکي از مميزات مکاتب ارزشياند .با توجه به

حقيقتي هستيشناسانه دارد و ،به یک معنا ،علت غایي

آنها ميتوان تفاوتها و تمایزات مکاتب مختلف ارزشي

انجام کنشهاي اختياري است؛ یعني کارهاي اختياري را

را با یکدیگر بهتر درک کرد .براي نمونه ،وقتي دیده مي-

به اميد تأمين چنان ارزشي انجام ميدهيم .معنابخش

شود که در ليبراليسم «اصل آزادي» قاعدة حاکم است و در

ارزشهاي ابزاري ارزش غایي است؛ یعني ارزش بودن

اندیشة اسالمي یکي از قواعد حاکم «اصل عدالت و

ارزش هاي ابزاري به دليل ارتباطي است که با آن ارزش

ظلمستيزي» است ،بهخوبي ميتوان تمایز این دو مکتب را

غایي دارند .غایت یا هدف در هر مکتبي وابسته به مباني

درک کرد .توجه به این اصول و قواعد موجب فهم بهتر

هستيشناختي ،انسانشناختي و دینشناختي آن مکتب

تفاوتها و تمایزهاي این دو مکتب خواهد شد.

است .بههرحال ،محصول گامهاي پيشين را باید بر مقاصد

 .9-6گام نهم :عرضه بر مقاصد و غايات زيست اسالمي

و غایات زیست انساني از نگاه اسالم عرضه کرد ،اگر با

منظور ما در اینجا از مقاصد زیست اسالمي «علل و مصالح

آنها سازگار نباشد ،نميتواند به عنوان حکم ،ارزش یا

و انگيزههاي تشریعِ» حکم اسالمي نيست ،بلکه منظور

نظریة اسالمي پذیرفته شود.

هدف نهایي و مقصود اصلي از ارزشها و احکام اسالمي

به دليل اهميت فراوان تعيين ارزش غایي و هدف نهایي
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در اکتشاف نظریة اسالمي اندیشمندان از دیرباز دغدغة

بهسوي زیربنا یا حرکت از مسئله و دادههاي دیني بهسوي

تعيين مقصد یا مقاصد نهایي احکام و ارزشهاي اسالمي

کشف و استخراج نظریه است؛ درحاليکه نظریهسازي

را داشتهاند و در این زمينه نکات ارزشمندي را گفتهاند،

توليدي حرکت از زیربنا به سوي روبنا است؛ یعني حرکت

ولي آیا همة احکام و ارزشهاي اسالمي یک مقصد و

از بنيانهاي فکري بهسوي ارائه و توليد احکام و آموزههاي

هدف نهایي دارند یا مقاصد و اغراض متعددي براي آنها

جزئي است؛

وجود دارد؟ بيشتر اندیشمندان اسالمي در این باره نوعي

دو .هر نوع روشي براي اجتهاد و استنباط نظریة

تکثر غایتشناختي و هدفشناختي را پذیرفتهاند .آنها به-

اسالمي ،مبتني بر دایرة گستردهاي از مباني معرفتشناختي

صورت استقرایي (سبحاني ،8818 ،ص )811و غالباً متأثر

و دینشناختي است که بدون پذیرش آنها سخن گفتن از

از ابوالمعالي جویني ،مشهور به امام الحرمين (-986

روش اکتشاف نظریة اسالمي معقول نيست« .حجيت

991ق) ،محمد غزالي (111-911ق) و ابواسحاق شاطبي

عقل»« ،تقدم معرفت عقلي بر معرفت تجربي»« ،اعتبار دليل

(م961ق) مقاصد و غایات دین را در سه دستة کلي

عقلي و وحياني در قلمرو مسائل علوم انساني» و

طبقهبندي کردهاند :ضروریات ،حاجيات و تحسينيات

«ضابطهمند بودن مسئلة فهم» از مفروضات معرفتشناختي

(شاطبي ،بيتا ،ج ،1ص.)81-1

مهم اکتشاف نظریة اسالمي از متون و منابع دینياند و

سبحاني ميگوید :مقصد نهایي و هدف اصلي شریعت

«اعتقاد به ضرورت وحي و نبوت براي هدایت انسان»،

اسالمي ،اعم از باورها و ارزشها ،عبارت است از« :تربيت

«پذیرش وحياني بودن آیات قرآن»« ،عصمت پيامبر و ائمه

انسان در سایة عقيدة صحيح و عمل صالح به گونهاي که

اطهار» و «توجه به نقش زمان و مکان در فهم متون دیني»

مظهر اسماء و صفات حق تعالي شود( ».سبحاني،8818 ،

نيز از بنيانهاي مهم نظري این مسئله هستند؛

ص.)818

سه .روش اکتشاف نظریة اسالمي از متون دیني یک

به باور نگارنده ،خدایي شدن انسان و قرب وجودي به

«فرایند» است که مرحله به مرحله و گام به گام باید طي

حضرت حق هدف غایي دین است .البته ،دین اهداف

شود .در صورت نادیده گرفتن هر کدام از گامهاي آن،

مياني و عملياتي فراواني نيز دارد که ميتوانند و ميبایست

امکان دستيابي اطمينانآور به نظریة اسالمي نيست؛

متکثر و متعدد باشند .براي نمونه ،با استناد به قرآن مسائلي

چهار .سازگاري نتایج بهدستآمده از منابع و متون

مانند توحيدباوري (ابراهيم ،)11 ،ایمان به خدا (حدید،)1 ،

دیني با ضوابط اسالمي حاکم بر قلمروهاي مختلف زیست

تقواي الهي (اعراف ،)98 ،تعقل و خردورزي (بقره،)191 ،

انساني و همچنين هماهنگي آنها با قواعد اسالمي حاکم بر

هدایت مردم (اعراف ،)811 ،برقراري عدالت همهجانبه

زیست انساني و سرانجام سازگاري نتایج بهدستآمده با

(حدید ،)11 ،اجراي احکام الهي و ادارة جامعه بر اساس

مقاصد و غایات زیست انساني ،از نگاه اسالم ،شرط الزم

موازین دیني (نساء )811 ،را ميتوان از اهداف مياني دین

براي دستيابي به نظریة اسالمي است.

دانست.
 .7نتيجهگيري

يک .نظریهپردازي اسالمي دستکم در دو سطح متفاوت
نيازمند روششناسي است :نظریهپردازي اکتشافي و
نظریهسازي توليدي .نظریهپردازي اکتشافي حرکت از روبنا
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