مذاهب فقهى اهل سنّت
مقدمه
مذهب در لغت از ماده »ذهب« اشتقاق يافته و به معناى »رفتن« است .و هنگامى كه در مباحث علمى به كار
مى رود مقصود از آن انتخاب قول و يا شيوه خاصّى است و واژه فقه در لغت به{ . Pالمعجمالوسيط ،ج ،1ص.713
 }Pمعناى فهم عميق و دقيق مىباشد .فخررازى مىگويد» :فقه از نظر ريشه لغوى عبارت است از فهم غرض متكلّم
از كالمش«.
{ . Pالمحصول فى علم اصول الفقه ،ص}P .37
واژه فقه در صدر اسالم بر يكى از دو معناى زير اطالق مىشد:
 .1مطلق فهم مثل قول خداوند» :ذلك بانّهم قوم اليفقهون«.
 .2بصيرت در دين ،خواه در قسمت اصول باشد يا در فروع مثل آيه »فلوال نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا
فىالدين«.
{ . Pتوبه}P .127/
ولى به مرور زمان و با مرزبندى علوم اسالمى عنوان »فقه« به علمى اطالق شد كه در آن احكام شرعى فرعى از
ادله تفصيلى استخراج و استنباط مىشود .علماء ،مذهب فقهى را چنين تعريف كردهاند» :طريقة معيّنه فى استنباط
األحكام الشرعية العلميّة من ادلّتها التفصيليّة واالختالف فى طريقة االستنباط يكوّن المذاهب الفقهية«.
{ . Pمعجم لغة الفقهاء ،ص}P .773
بهنظر مىرسد با توجه به ماهيت مذاهب فقهى و واقعيّت خارجى و تاريخى آنها مىتوان ويژگىهايى را براى مذهب
فقهى بيان كرد:
 .1داشتن روش ويژه در استنباط احكام فقهى؛
 .2پيروى تعدادى از مردم از يك صاحبنظر؛
 .7استمرار آن در برههاى از زمان.
ويژگى نخست ذاتى يك مذهب ،و دو ويژگى بعدى به بُعد بيرونى و تاريخى مذهب اشاره دارد.
اجتهاد
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»اجتهاد« ملكهاى است كه به سبب آن مجتهد مىتواند اقامه حجت بر حكم يا وظيفه عمليه نمايد .چه آن حجت
شرعى باشد يا عقلى.
حجّت بر چند قسم است:
 .1حجّتى كه مفيد علم است ،مثل خبر متواتر.
 .2حجّتى كه مفيد ظنّ معتبر به حكم شرعى است ،مثل خبر واحد.
 .7حجّتى كه اصالً مفيد ظنّ نيست ،مثل اصل برائت.
اقسام اجتهاد
 . 1اجتهاد مطلق يا اجتهاد مستقل :اجتهادى كه فقيه در استخراج احكام براساس مبانى اصولى خود بهطور مستقل
عمل مىكند.
 .2اجتهاد در مذهب (منتسب) :اجتهادى كه فقيه يك مذهب براساس اصولى كه رئيس مذهب خود مقرّر كرده
اجتهاد مىنمايد.
 . 7اجتهاد اهل تخريج :اجتهاد به نحو تفسير مجمالت فتاواى امام مذهب خود و يا تعيين وجه معيّنى است كه دو
احتمال در آن مىرود.
 .4اجتهاد اهل ترجيح :يعنى ترجيح يكى از روايات مختلفى كه از امام مذهب خود رسيده است.
شيعه امامى قا ئل به اجتهاد مطلق براى فقيه است .در اجتهاد مطلق ،فقيه از فهم ديگران آزاد است و در چارچوب
منابعى كه از عصمت برخوردارند :از قبيلِ كتاب و سنت پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) ،احكام را با آزادى تمام و بدون
تأثيرپذيرى از رأى ديگران استخراج مىكند .برخالف انواع ديگر اجتهاد كه در اهلسنت رايج است ،كه مجتهد خود
را اسير فهم غيرمعصوم كرده است.
مجتهد هيچگاه به درجه اجتهاد نمىرسد مگر آنكه خود را از مرزهاى فكرى ديگران برهاند.
تاريخچه فقه
فقه ،همانند علوم ديگر در طول تاريخ ،شاهد تحوّالت و فرازونشيبهاى متعددى بوده است و دورانهاى گوناگونى
بر آن گذشته است ،و معموالً نقطه عطفها و تحوّالت عظيم موجب امتياز يك دوره تاريخى از دوره ديگر مىشود.
از اينرو براى بررسى زمان پيدايش مذاهب فقهى و شناخت علل و عوامل شكلگيرى آن الزم است بهطور فشرده
تاريخچه فقه مورد بررسى قرار گيرد.
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عصر وحى
اين عصر ،عصر تأسيس و طاليى براى فقه است .در اين زمان مبانى و اسس فقه پايه گذارى شده است .پيامبر
اكرم(ص) از طريق وحى قواعد و ضوابط فقهى و نيز تفريعات فراوان آن را به حسب احتياجات مردم و جامعه بيان
كرد.
پيامبر اكرم(ص) احكام را تدريجى بيان مىكرد؛ زيرا انجام تكاليف دينى و رعايت حدود الهى براى مردمى كه تا
پيش از آن رها بودهاند كارى بس دشوار است .بر اين اساس در يك سال پيش از هجرت نماز تشريع شد و در سال
اول هجرت اذان ،جنگ و نكاح؛ در سال دوم روزه ،نماز عيدين و حليّت غنائم براى مجاهدان؛ در سال سوم احكام
ارث و طالق؛ در سال چهارم قصر نماز در سفر و خوف ،عقوبت زنا ،احكام تيمم ،وجوب حجّ؛ در سال ششم احكام
صلح ،حرمت خمر ،ميسر ،انصاب و ازالم؛ در سال هفتم احكام مزارعه و مساقات؛ در سال هشتم حدّ سرقت؛ در
سال نهم لعان و ممنوعيت ورود كفّار به مكه و باالخره در سال دهم حرمت ربا تشريع شد.
{ . Pادوار فقه ،ج ،1ص}P .87
در پاره اى از موارد ،احكامى كه رعايت آن براى مردم جامعه مشكل بود در طىّ چند مرحله تشريع مىشد كه
بهعنوان مثال از شراب مىتوان نام برد.
همچنين احكام فقهى به دو نوع بيان مىشد :يكى تأسيسى و ديگرى امضايى .مقصود از احكام تأسيسى احكامى
است كه پيش از اسالم سابقه نداشته و شارع مقدس آنها را جعل كرده است ،مانند نمازهاى پنجگانه .و مقصود از
احكام امضايى احكامى است كه در عصر جاهليت متداول بوده و اسالم در آنها پارهاى از اصالحات و تغييرات را
ايجاد كرده است .مانند خريد و فروش ،كه برخى از احكام آن تأسيسى و برخى امضايى است.
عمده منابع تشريع احكام در اين عصر قرآن كريم و سنت نبوى بود .در حدود پانصد آيه -مطابق نظر مشهور-
مربوط به احكام فقهى است.
عصر صحابه
پس از وفات پيامبر گرامى اسالم ،مسلمانان به دو طائفه تقسيم شدند :برخى در اخذ سنت رسول خدا(ص) به عموم
صحابه رجوع نمودند ،و برخى ديگر تفسير كتاب خدا و سنت رسول(ص) را منحصراً از اهلبيت عصمت و طهارت
اخذ كرده و آن را تداوم بخش كتاب و سنت دانستند .از اينرو در فقه استنباطى بين مسلمانان اختالف شد .گروه
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دوم در مسائل شرعى بعد از رسول خدا(ص) پيرو منهج و شيوه حضرت على(ع) شدند و گروه ديگر از شيوه خلفا
پيروى نمودند.
امام على(ع) با بكارگيرى رأى در دين به شدت مخالفت مىكرد .او در اين خصوص مىفرمايد» :انّ المؤمن اخذ
دينه عن ربّه و لم يأخذه عن رأيه« ،و در جايى ديگر مىفرمايد . P{:وسائلالشيعه ،ج ،17ص}P .23
»التقيس الدين فانّ امراللَّه اليقاس ،و سياتى قوم يقيسون و هم اعداءالدين«.
{ . Pهمان ،ص}P .77
ولى شيوه خليفه دوّم عمل به رأى و قياس بود .او به شريح قاضى كوفه نوشت» :انظر ما يتبيّن فى كتاباللَّه فالتسأل
عنه احداً ،و مالم يتبيّن لك فاتبع فيه سنة رسولاللَّه و مالم يتبيّن لك فى السنة فاجتهد فيه برأيك« او نيز در نامهاى
به ابوموسى اشعرى مىنويسد» :الفهم{ . Pتاريخ التشريع االسالمى ،ص }P .111الفهم فى تلجلج صدرك ممّا ليس
فى كتاب و السنة ،اعرف االشياء واالمثال و قس األمور عندك«.
{ . Pهمان ،ص}P .118
در عصر صحابه ،آنها كه پيرو منهج رأى بودند در موارد بسيارى رأى را برخالف كتاب و سنت و سيره مستمرّه
نبوى به كار گرفتند ،كه مرحوم سيدعبدالحسين شرفالدين در كتاب النص واالجتهاد به مواردى از اين اجتهادات در
مقابل نص اشاره كرده است.
صحابه در عصر خليفه اول و دوم در مدينه بودند و به آنها كمتر اجازه خروج از مدينه داده مىشد ،ولى در عصر
خليفه سوّم ،صحابه در ساير بالد اسالمى پراكنده شدند و در همين راستا ابنمسعود به كوفه ،ابوموسى اشعرى به
بصره ،معاذبن جبل و معاويه به شام ،عبداللَّهبن عباس به مكه و عبداللَّهبن عمروبن عاص به مصر هجرت كردند.
{ . Pاعالمالموقّعين ،ج ،1ص}P .84
عصر تابعين
سومين عصر از ادوار فقه عصر تابعين است كه از زمان صلح امام حسن(ع) شروع و تا پايان حكومت بنىاميه و
آغاز حكومت بنىعباس ادامه پيدا كرده است.
تابعين به كسانى اطالق مىشود كه رسول خدا(ص) را نديده ولى اصحاب و ياران او را درك كردهاند.
در عصر تابعان تحوّالت و حوادث مهمّى در زمينه فقاهت اتفاق افتاد كه از آن جمله گسترش به كارگيرى رأى و
قياس بود.
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برخى از تابعين در استخراج احكام شرعى به رأى و نظر اعتماد زيادى داشتند .اكثر آنان در عراق سكونت داشته و
نماينده بزرگ اين گرايش ابراهيمبن يزيد نخعى (م )38استاد حمادبن ابىسليمان بود .در مقابل اين گروه طائفهاى از
تابعان معتقد بودند كه رأىگرايى منهج واقعى صحابه نيست و از اين روى با آن مخالفت مىكردند .سركرده اين گروه
عروةبن زبير و ابنشهاب زهرى است .او مىگفت» :دعوا السنة تمضى التعرضوا لها بالرأى«؛{ . Pاعالم الموقّعين،
ج ،1ص» }P .34بگذاريد تا سنت پيش رود و رأى را به معارضه با آن قرار ندهيد« .شعبى در اين زمينه مىگفت:
»ماجاءكم به من هؤالء من اصحاب رسولاللَّه(ص) فخذوه و ما كان من رأيكم فاطرحوه«» ،آنچه به شما از ناحيه
صحابه رسول خدا(ص) رسيده اخذ كنيد ،و آنچه كه از{ . Pهمان ،ص }P .37رأى شما است طرد كنيد«.
ابنقيّم جوزى پنج خطا براى شيوه اهل رأى برشمرده است:
 .1اهل رأى گمان كردهاند كه نصوص نسبت به تمامى حوادث قاصر است.
 .2بىاعتنايى اهل رأى به نصوص.
 .7اعتقاد به اينكه بسيارى از احكام شرعيه برخالف قياس است و لذا بايد آنها را كنار زد.
 .4بىاعتبار دانستن علل و اوصاف معتبر شرعى و معتبر دانستن علل و اوصافى كه شرعاً اعتبار ندارد.
 .1تناقض در قياس.
{ . Pاعالم الموقّعين ،ج ،1ص}P .472-733
پيدايش مذاهب فقهى
در عصر صحابه و تابعين ،مرجع و پيشوايى معين كه از او تبعيّت كنند نبوده است .ابنقيّم جوزى مىنويسد» :ما بر
اين اعتقاديم كه در زمان صحابه و تابعين فردى وجود نداشت كه شخص خاصى را مورد نظر قرار داده و همه آراء و
نظرات ديگران را ترك كرده باشد«.
{ . Pاعالمالموقّعين ،ج ،2ص}P .237
شاهولىاللَّه دهلوى مىگويد» :مردم در قرن اول بر تقليد از مذاهب معينى اتفاقنظر نداشتند و احكام و وظائف دينى
خود را از پدران و يا از علما كه داراى نيروى استنباط در همه مسائل و يا بعضى از آنها بودهاند مىگرفتند و هرگاه
نياز به استفتاء داشتند از هر عالم و صاحب فتوايى مىپرسيدند بدون اينكه شخص خاصى را در نظر داشته باشند«.
{ . Pادوار اجتهاد ،ص 8به نقل از او}P .
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اما وضع در قرن دوم بهگونه ديگر شد .در اين عصر مردم افرادى كه داراى برجستگىهايى بودند بهعنوان مرجع و
پاسخگوى احكام وقايع جديد برگزيدند و تمام مسائل خود را از آنان مىپرسيدند .و به تدريج اين رويه ادامه يافت
تا مذاهب شكل گرفت.
عوامل پيدايش مذاهب فقهى
يكى از عوامل عمده پيدايش مذاهب ،اختالف فقهى بسيار متنوّعى بود كه ميان فقهاء اهلسنت وجود داشت .هرچند
اين اختالف كموبيش در عصر صحابه و تابعين وجود داشت اما به گسترش قرن دوم به بعد نبود .و اين اختالف فقهى
عوامل و اسبابى داشت كه عبارت است از:
الف .اختالف در منابع و ادله.
ب .اختالف در حدود و شروط ادله.
ج .اختالف در نوع ادله.
د .اختالف در مقام استظهار و برداشت از دليل.
ه’ .اختالف در كيفيت اعتبار و حجيّت دليل.
و .اختالف در جمود بر ظاهر الفاظ و عدم جمود.
ى .تعارض احاديث.
از آثار و پيامدهاى پيدايش مذاهب فقهى مىتوان به :ظهور اصطالحات فقهى ،تفريع مسائل ،تدوين كتب احكام،
تمركزگرايى در فتوا ،ضابطهمندشدن اجتهاد اشاره كرد.
{ . Pر.ك :تاريخ التشريع االسالمى ،خضرى بك}P .
عصر ظهور مذاهب فقهى
مذاهب فقهى كه بعد از طبقه تابعين پديد آمد بر دوگونه است :يكى فردى و ديگر جماعتى است.
الف .مقصود از مذهب فردى عبارت است از مجموعهاى از آراء فقهى كه از مجتهدى به ارث گذارده شده ،بدون
آنكه كسى آن را دنبال كرده باشد تا مبانى آن محكم شده و بهعنوان يك مذهب فقهى تبليغ گردد ،و يا عدهاى دنبال
كرده و سپس منقرض شده است.
ب .مقصود از مذهب جماعتى ،مذهبى است كه در محدوده آراء آن فرد منحصر نشده بلكه به توسط پيروان آن
مذهب تكامل يافته و بهعنوان يك مكتب فقهى در آمده است.
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مذاهب منقرضشده
{ . Pر.ك :تاريخ فقه و فقهاء ،ج ،1حسن طارى}P .
مذاهبى كه اتباعى نداشته يا در طول زمان منقرض شدهاند عبارتند از:
 .1مذهب حسن بصرى (27-113ق)
 .2مذهب محمّدبن عبدالرحمنبن ابىليلى (34-147ق) :او از اصحاب رأى و در كوفه متولّى قضاوت شد و 77
سال در آنجا قضاوت كرد .و در سال  147هجرى وفات يافت.
 .7ابوعمرو عبدالرحمنبن محمّد اوزاعى (77-113ق) :مذهب او در شام و اندلس انتشار يافت ،ولى در قرن چهارم
بعد از آنكه قضاوت دمشق به دست اتباع شافعى افتاد و مذهب او منتشر شد ،مذهب اوزاعى منقرض گشت .و نيز
بعد از غلبه يافتن مذهب امام مالك در اندلس مذهب او در آن ديار منقرض شد .او مؤلف كتابى به نام السنن فى
الفقه والمسائل است.
 .4سفيان ثورى ( 33-181ق) :او شخصى كوفى و داراى مذهب فقهى خاصى بود .ولى عمل برطبق آراء او طولى
نكشيد كه جاى آن را مذهب اوزاعى گرفت .مذهب او را برخى در يمن و عدهاى در اصفهان و قومى نيز در موصل
اخذ كردند ولى در مدت اندكى منقرض شدند.
 .1ليثبن سعد فهمى (ت 131:ق) :او در ابتدا به حجاز رفته و سپس سفرى را به عراق داشت و در نهايت در مصر
مستقر شد .او مذهب خاصى در فقه داشت ولى آراء او مغلوب آراء مالك و شافعى در مصر قرار گرفت .او رسالهاى
به مالكبن انس نوشته كه ابنقيم جوزى آن را در اعالم الموقّعين آورده است.
 .8ابوسليمان داودبن على خلف اصفهانى (232-233ق) معروف به ظاهرى.
او كه در ابتدا از مقلّدان مذهب شافعى و متعصّب در اين مذهب به حساب مىآمد ،بعد از رياست علم در بغداد،
براى خود مذهب فقهى خاصى انتخاب نمود كه اساس آن عمل به ظاهر كتاب و سنت است ،مادامى كه دليلى از
كتاب و سنت يا اجماع برخالف آن نباشد .او در صورت نبودِ نصّ به اجماع عمل مىكرد و شديداً با قياس مخالف
بود ،زيرا معتقد بود كه در نصوصات كتاب و سنت مطالبى است كه مىتوان وافى به جواب هر مسألهاى باشد .مذهب
او تا نيمههاى قرن هفتم ادامه يافت كه از افراد مطرح ظاهريه ،ابنحزم اندلسى در قرن پنجم است و بعد از قرن هفتم
منقرض شد .ابنداود داراى آرائى است كه مخالف با اهلسنت است ،و اين به جهت ترك عمل به قياس و رأى و
عمل به ظاهر كتاب و سنت است.
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{ . Pر.ك :مدخل »ابنداود« و »ابنحزم« ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمى}P .
 .3ابوجعفر محمدبن جرير طبرى (224-713ق) :او كه در طبرستان متولد شد فقه را از داود اخذ كرد .و نيز فقه
اهل عراق (حنفى) و مالك و شافعى را آموخت .او نيز براى خود مذهب و روشى فقهى انتخاب نمود .مذهبش در
بغداد مشهور شد ،و كتابى را به نام اختالف الفقهاء منتشر ساخت .و بعد از نيمه قرن پنجم مذهبش منقرض شد.
عوامل حصر مذاهب
در سبب و علت حصر مذاهب در چهار مذهب فقهى توجيهات مختلفى ذكر شده است از قبيل:
 .1ابن جوزى علت مهّم توقف و افول حركت اجتهادى را ،تأثير سياست خليفه عباسى قادرباللَّه در سال 771ق تا
سال 422ق مىداند ،كه شديداً مخالف رشد و نشاط حركت اجتهادى بوده است.
{ . Pالمنتظم ،ج ،14ص 717و ج ،11ص}P .121-128
 .2استاد احمد مصطفى زرقاء تعصّب مذهبى را در بستهشدن باب اجتهاد دخيل مىداند .و نيز تصدى پست قضاوت
و مدوّن بودن ابواب فقهى به توسط اين چهار فقيه را نيز مؤثر در ركود حركت اجتهادى برشمرده است.
{ . Pمصطفى احمد زرقاء ،المدخل الفقهى ،ج ،1ص}P .133-133
 .7سيدمحمّدتقى حكيم(ره) نيز اعجاب بيش از حدّواندازهاى كه علما نسبت به عملكرد فقهى آنان پديد آمد مؤثر
در افول حركت اجتهادى مىداند كه توانست قدرت اظهار مخالفت و اجتهاد را از آنان بگيرد.
{ . Pاالصول العامة للفقه المقارن ،ص}P .473
او نيز در ادامه كلماتش مىگويد» :ظاهر آن است كه دستگاه سياست در آن عصر از رشد فكرى علما و حوزههاى
علمى هراسان بوده است؛ زيرا آنان بودهاند كه با استقالل فكرى و پويايى اجتهاد خود از اسالم دفاع كرده و جلو
بدعتها و كجروىهاى ظالمان را مىگرفتند.«...
{ . Pهمان ،ص}P .473-471
طوايفى از اهلسنت با بستن باب اجتهاد بر روى خود و حصر مذاهب با مشكالت بىشمارى روبرو شدند ،گرچه
سلفيه و برخى علماى اشاعره در اين جهت با عموم اهلسنت مخالفت كرده و رأى شيعه را مورد قبول قرار دادند ،و
افرادى از قبيل :غزالى ،فخر رازى ،ابنتيميه ،ابنقيم جوزى و ناصرالدينالبانى با نظريه سدّ باب اجتهاد به
مخالفت{ . Pابنتيميه ،منهاجالسنة ،ج ،2ص}P .71
{ . Pابنقيم ،اعالم الموقّعين ،ج ،4ص}P .287-282
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{ . Pسلسلة االحاديث الصحيحه ،ج ،1ص ،137-134ذيل حديث }P .73
پرداختند .و نيز افرادى از روشنفكران اهلسنت از قبيل :شيخ عبدالوهّاب شعرانى ،رشيدرضا ،عبدالمتعال الصعيد،
عالمه عبيدى ،دكتر محمّد دسوقى ،شيخ محمود شلتوت نظريه فتح باب اجتهاد را پسنديده و سدّ باب اجتهاد را
معضلهاى بس عظيم بر جامعه اسالمى دانستند.
پرسشهايى درباره متن و براى تحقيق بيشتر
 .1فقه را در لغت و اصطالح تعريف كنيد.
 .2اجتهاد را تعريف كرده و اقسام آن را بيان كنيد.
 .7علل پيدايش مذاهب فقهى چيست؟ آن را بيان كنيد.
 .4مهمترين مذاهب فقهى منقرضشده را نام ببريد.
 .1علل حصر مذاهب چيست؟ آن را بيان كنيد.

منابعى براى مطالعه بيشتر
 .1تاريخ التشريع االسالمى ،محمد خضرىبك ،دارالفكر العربى ،بيروت1332 ،م (يكى از كتب كالسيك در اين
زمينه كه ادوار فقه را به شش دوره تقسيم كرده است).
 .2تاريخ التشريع االسالمى ،حسينعلى اعظمى ،بغداد1343 ،م (روشهاى مذاهب گوناگون را در طريق استنباط به
صورت مختصر بيان كرده است).
 .7ادوار فقه و كيفيت بيان آن ،محمدابراهيم جنّاتى ،مؤسسه كيهان (مجموعهاى از مقاالت در باب فقه و ادوار آن).
 .4تاريخ التشريع االسالمى ،دكتر عبدالهادى فضلى ،دارالكتاب1414 ،ق (نويسنده از انديشمندان شيعى است كه در
عربستان به تدريس مشغول است .اين كتاب بيشتر به ادوار فقه شيعه پرداخته است).
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مذاهب اربعه
مذهب حنفى
مؤسس اين مذهب ابوحنيفه نعمانبن ثابت كوفى است .او در سال هشتاد به دنياآمد و در سال صد و پنجاه هجرى
وفات يافت و از اتباع تابعين به حساب مىآيد .در ابتدا مشغول به علم كالم شد ولى به سراغ فقه رفت .او نزد
حمادبن ابىسليمان كوفى (م 123ق) در فقه تربيت يافت .و او نيز به نوبه خود فقه را از بزرگان صحابه و تابعينى كه
به كوفه آمده بودند فراگرفت كه در رأس آنان امام علىبن ابىطالب(ع) ،عبداللَّهبن مسعود ،علقمةبنقيس،
مسروقبناجدع ،ابراهيم نخعى و عامربن شراحيل شعبى است.
{ . Pتاريخ بغداد ،ج ،17ص}P .774
اصول مذهب حنفى
ابوحنيفه مذهب فقهى خود را بر قواعد و منابعى استوار نموده است كه عبارت است از:
 .1قرآن كريم :اين كتاب از منابع مشترك بين همه مذاهب است.
 .2سنت نبوى :اعماز قول و فعل و تقرير.
 .7قول صحابى
 .4قياس :يعنى استنباط حكم موضوعى از موضوعى ديگر به جهت وجود جامع بين اين دو.
 .1استحسان :يعنى اخذ به قوىترين دو دليل.
 .8اجماع :يعنى اتفاق مجتهدان امت اسالمى در عصرى بر حكمى از احكام .اجماع نزد حنفىها فى ذاته حجت
است و در اين جهت بين اجماع قولى و سكوتى فرقى نيست جز آنكه اول قطعى و دوم ظنّى است.
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 . 3عرف :مقصود از آن عرف عام است ،و آن عمل مسلمين بر امرى است كه در آن نصى از قرآن يا سنت يا عمل
صحابه نباشد .بنابر نظر برخى علت تمسك به قياس در فقه ابوحنيفه از آنجا بود كه حديث معتبر نزد ابوحنيفه كم
بود ،لذا خود را مضطر به رجوع به قواعدى ظنّى از قبيل :قياس ،استحسان و ...ديد ،و در اين زمينه افراط كرد.
{ . Pتاريخ بغداد ،ج ،17ص}P .787
ابنخلدون مىگويد» :امروز اهل عراق و مسلمانان هند و چين و ماوراءالنهر و شهرهاى عجم همگى از اتباع
ابوحنيفه به حساب مىآيند«.
{ . Pمقدمه ابنخلدون ،ص}P .447
اهمّ كتب حنفى
كتابهايى كه به محمّدبن حسن شيبانى (ت173:ق) از شاگردان ابوحنيفه نسبت داده شده ،مصدر اوّل در فقه حنفى
به حساب مىآيند.
اين كتب را حاكم محمّدبن احمد مروزى (ت774:ق) در كتاب معروف خود به نام الكافى بعد از حذف مكرّرات آن
جمع كرده است.
مهمترين كتابهاى فقهى احناف بعد از آن عبارتند از:
 .1المبسوط ،ابىبكر سرخسى (ت477:ق)
 .2تحفةالفقهاء ،عالءالدين سمرقندى (ت131:ق)
 .7بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع ،كاسانى (ت173:ق)
 .4مختصرالقدورى ،ابىالحسين احمدبن محمّد قدورى (ت427:ق)
 .1الوقاية لبرهان الشريعة ،محمدبن احمد (ت:حدود 837ق)
 .8المختار ،ابىالفضل موصلى (ت877:ق)
 .3مجمعالبحرين ،ابنالساعاتى (ت834:ق)
 .7كنزالدقائق ،نسفى (ت313:ق)
{ . Pر.ك :ضميرى ،كتابشناسى تفصيلى مذاهب اسالمى ،ص}P .81-31

مذهب مالكى
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اين مذهب منسوب به مؤسس آن ابوعبداللَّه مالكبن انسبن مالك است .او متولد سال  37و متوفى به سال 133ق
است.
در كوفه مدرسه رأى به پرچمدارى ابوحنيفه تأسيس شد كه با آن منهج جديدى در استنباط فقه پديد آمد .در مدينه
منوّره نيز مدرسهاى در مقابل آن به نام مدرسه حديث به سركردگى مالكبن انس شكل گرفت .بارزترين شيوخ
مالك عبارتند از :عبداللَّهبن هرمز اعرج ،نافع مولى عبداللَّهبن عمر ،زُهَرى محمّدبن مسلمبن شهاب ،ربيعهبن
عبدالرحمن ،محمّدبن منكدر ،ابوالزنّاد عبداللَّهبن زكوان ،عبدالرحمنبن قاسم ،ايوب سختيانى ،محمدبن عبدالرحمنبن
نوفل مدنى ،يحيىبن سعيد انصارى ،زيدبن اسلم.
{ . Pالمذاهب االسالمية الخمسة ،ص}P .738
اصول مذهب مالكى
مذهب فقهى مالكى داراى اصول و قواعدى در مقام استنباط احكام فقهى است از قبيل:
 .1قرآن كريم؛
 .2سنت نبوى :مالك به مراسيل عمل مىكرد ،و لذا در موطأ مالك مراسيل بسيارى وجود دارد و از مهمترين
امتيازات مذهب او ،عمل به حديث مرسل در مقام فتوا است؛
 .7عمل اهل مدينه؛
 . 4قول صحابى :اين در صورتى بود كه حديثى از پيامبر(ص) در مسأله نباشد ،زيرا صحابه نزد او اعلم به تأويل و
اعرف به مقاصد شريعتاند؛
 .1مصالح مرسله :و آن مصالحى است كه براى آن نصّ معينى از جانب شارع بر بطالن يا اعتبار آن نرسيده است ،و
بازگشت آن به حفظ مقصدى از مقاصد شرع است كه به كتاب يا سنت يا اجماع ثابت شده است ،مگر در صورتى كه
با مصلحتى ديگر معارض باشد.
 .8قياس :و آن در صورتى است كه نصّ از كتاب يا سنت يا قول صحابى يا اجماع اهل مدينه در آن نباشد.
 . 3سدّ ذرايع :و آن عبارت است از منع تعرّض كارى مباح به جهت عملى غيرجايز .و به تعبير ديگر مانعشدن از
كارى مباح به جهت كارى ممنوع .اين قاعده در فقه مالك كاربرد زيادى دارد.
 .7اجماع؛
 .3عرف و عادت؛
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 .13استحسان؛
 .11استصحاب.
{ . Pر.ك :مدكور ،مناهج االجتهاد فى االسالم ،ص}P .818-847
اهمّ كتب مالكيه
معروف آن است كه مالك بن انس كتابى را كه معروف به اصول مذهب خود باشد تدوين نكرده است ،جز آنكه
كتاب الموطأ او مهمترين اثر او به حساب مىآيد كه به جاى گزارده است ،كه دربردارنده حديث و فقه بوده و اولين
مصدر نزد مالكىها به حساب مىآيد .عدهاى نزد او درس فقه فراگرفته كه بعدها از مروّجين اين مذهب بهشمار
آمدند .درباره فقه مالكى كتابهايى تأليف شده كه برخى عبارت است از:
 .1شروح مربوط به موطأ كه مهمترين آنها عبارتست از:
الف .التمهيد لما فى الموطأمن المعانى واالسانيد ،ابنعبدالبر اندلسى (ت487:ق)
ب .االستذكار لمذهب االنصار فيما تضمّنه الموطأ من معانى الرأى و اآلثار .ابنعبدالبر.
ج .المنتقى ،ابنالوليد سليمانبن خلف باجى (ت434:ق).
د .تنوير الحوالك على موطأ مالك ،جاللالدين سيوطى (ت311:ق)
ر .شرحالزرقانى على موطأ االمام مالك ،محمدبن عبدالباقى زرقانى مصرى (ت1122:ق)
 .2كتابهايى كه در قرن سوّم هجرى تدوين شد كه به اصول و امّهات معروف گشت از قبيل:
الف .مدونة سحنون االسديه ،اسدبن فرات؛ وى بيستسال با مشهورترين شاگرد مالك به نام ابنالقاسم مالزم بوده و
اين كتاب را برگرفته از آراء او تدوين كرده است.
ب .الواضحة فى السنن والفقه ،عبدالملكبن حبيب (ت277:ق)
ج .المستخرجة العتبية على الموطأ ،محمّد عتبى (ت214:ق)
د .الموازنة ،ابنالمواز (ت271:ق)
 .7برخى از كتابهاى مختصر و متنهايى نيز در فقه مالكى است كه اهم آنها عبارتند از:
الف .رساله ابنابىزيد قيروانى ،كه مختصر »مدونة سحنون« است .اين كتاب داراى شروحى است كه مهمترين آنها
شرح احمدبن عيسى معروف به بزروق (ت733:ق) است.
ب .مختصر شيخ خليل .اين كتاب داراى شروحى است كه اهم آنها عبارتند از:
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 مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل ،ابىعبداللَّه محمّدبن محمد مكّى (ت314:ق) شرح زرقانى على مختصر خليل ،عبدالباقى زرقانى (ت1333:ق) الشرح الكبير على مختصر سيدى خليل ،درديد (ت1231:ق)اين شرح حاشيه معروفى دارد به نام حاشيه دسوقى از محمّدبن احمدبن عرفه (ت1273:ق).
{ . Pدرباره انتشار مذهب مالكى بنگريد :ابوزهره ،مالك حياته و عصره ،آراؤه و فقهه ،ص 784به بعد}P .
مذهب شافعى
بنيانگذار اين مذهب محمّدبن ادريس شافعى (113-234ق) است .او در فقه از مالكبن انس ،شيخ حجازييّن و
زعيم مدرسه حديث استفاده كرد .و نيز با محمّدبن حسن شيبانى ،شاگرد ابوحنيفه ،زعيم مدرسه رأى ارتباط داشته و
از آن دو در فقه خويش استفاده كرده است.
{ . Pتذكرةالحفّاظ ،ج ،1ص714؛ نيز عبدالحليم جندى ،االمام الشافعى ،ص 127به بعد}P .
اصول مذهب شافعى
شافعى مذهب فقهى خود را بر اصول و قواعد و منابعى چند استوار كرده است:
 .1قرآن كريم :او به ظواهر قرآن احتجاج مىنمود.
 .2سنت نبوى :او به احاديث گرچه خبر واحد باشد احتجاج مىكرد.
 .7اجماع
 .4قياس
{ . Pدرباره اصول مذهب شافعى بنگريد :عبدالسالم ،االمام الشافعى ،ص}P .233-242
مذهب قديم و جديد
شافعى در عهد خالفت امين عباسى ،سال (131ق) وارد عراق شد و كتاب قديم خود را به نام »حجت« تأليف
نمود .و به مدت دو سال در آنجا اقامت جست .آنگاه به حجاز بازگشت .و در سال (137ق) باز وارد عراق شد .و
يك ماه در آنجا اقامت گزيد .آنگاه به مصر رفت ،و در آنجا آراء جديد خود را منتشر ساخت كه از آن به (قول
جديد) تعبير مىشود و همه در كتاب »األمّ« گردآورى شده و گويا اين تغيير رأى به جهت اطالع از احاديث جديد
يا عادات مردم مصر باشد ،كه در تغيير فتواى او تأثير داشته است.
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مذهب او به توسط شاگردانش در اقصى نقاط عالم از قبيل عراق و خراسان و ماوراءالنهر و ...منتشر شد .بعد از
غلبه صالحالدين ايوبى بر مصر فقه شافعى در آن ديار رونق گرفت.
{ . Pمقدمه ابنخلدون ،ص}P .411
اهمّ كتب شافعيه
كتاب »األمّ« شافعى مصدر اساسى اين فقه و اولين كتاب شافعيان به حساب مىآيد كه دربرگيرنده تمام ابواب فقه
است .او داراى كتابهاى ديگرى است كه برخى از آنها را در عراق تأليف كرده و آراء قديم خود را در آنها آورده
است .و برخى را نيز در مصر تأليف نموده و افكار جديد خود را در آنها ثبت كرده است ،كه از اهمّ آنها كتاب
»الرسالة« و »جماعالعلم« است ،كه در ردّ دشمنان سنت در عصر خود نوشته است .و نيز كتاب »االمالء الصغير« و
»االمالى الكبرى« از كتب او به حساب مىآيد.
شاگردان و فقهاء مذهب شافعى بعد از او دست به تأليف زده و كتابهايى در مذهب او تأليف نمودند از قبيل:
 .1مختصر مزنى ،ابىابراهيم اسماعيلبن يحيى مزنى (ت284:ق)
 .2المهذّب ،ابىاسحاق ابراهيمبن علىبن يوسف شيرازى (ت438:ق)
اين كتاب شروحى دارد كه مهمترين آنها كتاب المجموع نووى است.
 .7التنبيه فى فروع الشافعيه ،شيرازى ،كه داراى شروح بسيارى است.
 .4نهاية المطلب فى دراية المذهب ،عبدالملكبن عبداللَّه جوينى (ت437:ق) كه از كتب فقه مقارن به حساب
مىآيد.
 .1البسيط فى فروع الفقه ،ابىحامد غزالى (ت131:ق)
 .8الوسيط فى فروع المذهب ،غزالى ،كه مختصر البسيط است.
 .3الوجيز فى فقه االمام الشافعى ،غزالى
 .7المحرّر ،ابىقاسم عبدالكريمبن محمّد رافعى (ت827:ق) .اين كتاب كه برگرفته از كتاب الوجيز غزالى است،
داراى شروحى بسيار است كه از آن جمله كتاب كشف الدرر فى شرح المحرّر از شهابالدين حصفكى (ت371:ق)
است.
 .3فتح العزيز فى شرح الوجيز ،ابىالقاسم رافعى ،كه شرح كتاب الوجيز است.
 .13المجموع ،ابىزكريا محيىالدين نووى (ت838:ق)
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نووى كتابهاى فقهى ديگرى نيز دارد از قبيل :الروضة فى الفروع ،منهاجالطالبين كه مختصر »المحرّر« رافعى است.
كتاب منهاجالطالبين داراى شرحى است از قبيل:
الف .تحفة المحتاج لشرح المنهاج ،از ابنحجر هيتمى (ت334:ق)
ب .مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج ،از خطيب شربينى (ت333:ق)
ج .نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ،از ابنحمزه رملى (ت1334:ق).
{ . Pر.ك :نحراوى ،االمام الشافعى فى مذهبيه القديم والجديد ،ص( 813-337اصحاب شافعى و افكارش)؛ نيز
كتابشناسى تفصيلى مذاهب اسالمى ،ص}P .73-117
مذهب حنبلى
اين مذهب به امام احمدبن محمّدبن حنبل (184-241ق) منسوب است .شكّى نيست كه او از بزرگان محدّثين
اهلسنت به حساب مىآيد ،ولى سخن در آن است كه آيا او بر مسند افتاء تكيه داده است يا اينكه به جز در موارد
اندكى از فتوادادن پرهيز ،و تنها به روايت عمل مىكرده است .و اين شاگردان او بودهاند كه آراء او را منتشر
ساختهاند.
{ . Pر.ك :ابوحبيب ،احمدبن حنبل السيرة والمذهب ،ص( 13-83هل أحمد فقيه؟)}P .
اصول مذهب حنبلى
ابنقيّم جوزيه كه از مريدان احمدبن حنبل به حساب مىآيد اصول و منابع فقه حنبلى پنج اصل را برمىشمارد:
 . 1نصوص :او در صورت وجود حديث التفاتى به قول مخالف يا رأى و قانون مخالف ندارد ،و حتّى حديث را به
اجماع مقدم مىدارد.
 .2فتواى صحابه :و اين در صورتى است كه قول مخالف نداشته باشد .و اين فتوا را بر رأى و قياس مقدّم مىدارد.
 .7هنگام اختالف بين صحابه قولى را اختيار مىكند كه به كتاب و سنت نزديكتر باشد و از اقوال آنان خارج
نمىشود.
 . 4اخذ به حديث مرسل و ضعيف ،در صورتى كه حديث مسند و صحيح نباشد ،و آن را بر قياس مقدم مىدارد.
حديث ضعيف نزد او قسيم حديث صحيح است و آن را قسمى از اقسام حديث حسن به حساب مىآورد .زيرا او
حديث را به دو قسم صحيح و ضعيف تقسيم كرده و براى ضعيف مراتبى ذكر نموده است.
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 .1قياس :در صورتى كه در مسألهاى هيچ نوع حديث نبوده و فتواى صحابى نيز نباشد به جهت ضرورت ،رجوع به
قياس مىكند.
{ . Pأعالمالموقّعين ،ج ،1ص}P .77
ولى برخى از معاصرين ادعا كردهاند كه احمدبن حنبل در استنباط خود به هشت دليل تكيه كرده است :قرآن ،سنت،
فتواى صحابه ،اجماع ،قياس ،استصحاب ،مصالح مرسله و سد ذرايع.
{ . Pدكتر احمد فراج حسين ،تاريخ الفقه االسالمى ،ص}P .77
اهمّ كتب حنابله
كتاب »المسند« احمدبن حنبل از مهمترين مسانيد تأليف شده به حساب مىآيد ،ولى او داراى كتاب فقهى خاصى
نبوده است ،بلكه اين شاگردان و فقهاء اين مذهب بودهاند كه آراء او را استخراج كرده و تدوين نموهاند .و مىتوان
اهمّ تأليفات آنان را در فقه از اين قرار دانست:
 .1مختصر خرقى ،ابىالقاسم عمربن حسين خرقى ،كه اولين كتاب فقهى در فقه احمد به حساب مىآيد و داراى
شروح متعددى است كه اهم آنها كتاب مغنى ابنقدامه مىباشد.
 .2التذكرة ،ابىالوفاء علىبن عقيل بغدادى (ت117:ق)
 .7الهداية ،ابىالخطاب كلوذانى (ت118:ق)
 .4المستوعب ،محمّدبن عبداللَّه سامرّى (ت813:ق)
 .1موفّقبن قدامه (ت823:ق) داراى كتابهاى متعددى در فقه حنبلى است از قبيل» :المغنى« كه مفصل است،
»المقنع« كه موجز مىباشد ،و كتاب »الكافى« كه متوسط است.
 .8المحرّر ،مجدالدين ابىالبركات عبدالسالمبن ابىالقاسمبن تيميه (ت812:ق) ،اين كتاب داراى شروح و حواشى
متعددى است.
 .3الفتاوى ،ابنتيميه .اين كتاب داراى ( )73جزء است.
 .7الفروع ،ابنمفلح ،كه سليمان مرداوى (ت771:ق) بر آن استدراكى نوشته و اسم آن را »تصحيح الفروع« گذاشته
است.
 .3االقناع فى فقه االمام احمدبن حنبل ،موسىبن احمد مقدسى (ت387:ق)
 .13منتهىاإلرادات ،ابنالنجار (ت332:ق) ،كه در آن بين كتاب المقنع ابنقدامه و »التنقيح« مرداوى جمع كرده است.
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{ . Pر.ك :مناهج االجتهاد فى االسالم ،ص373؛ نيز كتابشناسى تفصيلى مذاهب اسالمى ،ص}P .117-173
پرسشهايى درباره متن و براى تحقيق بيشتر
 .1اصول مذهب حنفيان را بيان كرده و علت تأكيد ابوحنيفه بر قياس چيست؟
 .2اصول مذهب مالكيان را بنويسيد.
 .7با مطالعه كتب و آثار مربوط به شافعى مذهب قديم و جديد آن را توضيح دهيد.
 .4اصول مذهب حنفيان را بيان كنيد.
 .1مهمترين كتب مذاهب اربعه را بنويسيد.
منابعى براى مطالعه بيشتر
 .1تاريخ المذاهب االسالميّه ،محمد ابوزهره ،بخش مذاهب فقهى.
 .2ادوار فقه ،محمود شهابى.
 .7طبقات الحنابله ،ابنابىيعلى و ابنرجب ،چاپ دارالمعرفة ،بيروت.
 .4طبقات السنّيه فى تراجم الحنفيّه ،تميمى دارى ،دار رفاعى ،مصر.
 .1طبقات الشافعيه ،سبكى.
 .8طبقات المالكيّه ،محمدبن محمد مخلوف ،بيروت.
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منابع استنباط اهلسنت
اهلسنت بعد از اعراض از سنت اهلبيت(ع) به منابعى ديگر رجوع نموده كه از نظر شيعه امامى مورد قبول نيست.
اينك به بررسى آنها مىپردازيم:
 .1سنت صحابه
همانگونه كه اشاره شد فقهاى عامه ،سنت صحابه را از جمله منابع استنباط به حساب مىآورند:
 ابوحنيفه آثار صحابه را بر قياس و رأى مقدم مىداشت.{ . Pاعالمالموقّعين ،ج ،1ص}P .33
 مالك قول صحابى را به سنت ملحق مىنمود ،بلكه نقل شده كه او خبر واحد را با قول مخالف يك نفر از صحابهرها مىكرد.
{ . Pالموافقات ،ج ،4ص}P .42
 شافعى جايگاه قول صحابى را بعد از نصّ و اجماع قرار مىداد و آن را بر قياس مقدم مىداشت.{ . Pمناهج االجتهاد فى االسالم ،ص}P .878
 فتاواى احمدبن حنبل بر دو اصل استوار بود :نصوص و فتاواى صحابه با عدم وجود مخالف.{ . Pاعالم الموقّعين ،ج ،1ص}P .23
ادله عدم حجيت سنت صحابى
با مراجعه به آيات قرآن ،روايات و تاريخ پى مى بريم كه نه تنها دليلى بر حجيت سنت صحابى نيست بلكه دليل بر
عدم حجيّت آن وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
آياتى در قرآن وجود دارد كه طائفهاى از صحابه را مورد نكوهش قرار مىدهد و اين با حجيت سنت آنان
سازگارى ندارد:
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خداوند متعال مىفرمايد» :يا ايهّا الذين آمنوا لمتقولون ما التفعلون ،كبر مقتاً عنداللَّه ان تقولوا ما التفعلون« اى
كسانى كه ايمان آوردهايد ،چرا چيزى بر زبان مىآوريد كه بر آن{ . Pصف2/و }P .7عمل نمىكنيد ،اين عمل كه
سخنى بگوييد و خالف آن كنيد بسيار سخت خدا را به خشم و غضب مىآورد.
و نيز مىفرمايد» :يا ايّها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيلاللَّه اثّاقلتم الى االرض ارضيتم بالحيوة الدنيا
من اآلخرة «...اى كسانى كه ايمان آوردهايد! چرا هنگامى كه به{ . Pتوبه }P .77/شما گفته مىشود :به سوى
جهاد در راه خدا حركت كنيد بر زمين سنگينى مىكنيد؟! آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شدهايد...
بخارى به سند خود از ابىحازم نقل مىكند كه گفت :از سهلبن سعد شنيدم كه گفت :پيامبر(ص) فرمود :من نظارهگر
شما در كنار حوض كوثرم .هر كس بر آن وارد شود آب آن را خواهد آشاميد ،و كسى كه از آن بياشامد هرگز تشنه
نخواهد شد .گروهى بر من وارد مىشوند كه من آنان را مىشناسم و آنان نيز مرا مىشناسند ،آنگاه بين من و آنان
حائل مىشود ...مىگويم :اينان از من هستند .خطاب مىرسد :اى پيامبر! تو نمىدانى كه چگونه اينان بعد از تو دين
را تغيير و تبديل نمودند .من هم مىگويم :واى واى! بر كسى كه بعد از من دين را تغيير و تبديل كند.
{ . Pصحيح بخارى ،كتاب الفتن}P .
با مراجعه به سيره صحابه نيز پى مىبريم كه آنان نه تنها از عصمت برخوردار نبودند بلكه خود نيز به اشتباه و خطا
و گناه معترف بودند ،و اين با حجيت سنت آنان سازگارى ندارد.
 .2قياس
استدالل به قياس بعد از رحلت رسول اكرم(ص) به جهت مواجهه با حوادث جديد رايج شد .و از همان ابتدا بين
صحابه اختالف شديدى در عمل به آن بود.
از آنجا كه مدرسه خلفاء مرجعيت دينى اهلبيت(ع) را نمىپذيرفتند لذا خود را با كمبود نصّ مواجه ديده و اين
كمبود را با قياس جبران كردند.
مفهوم قياس
»قياس« در لغت به معناى تقدير است و در اصطالح در دو مورد به كار رفته است:
 .1به دست آوردن علل واقعى احكام شرع از طريق عقل و مقياس قرار دادن آن براى صحّت نصوص شرعى ،و لذا
گفته مى شد :اين حكم موافق مقياس است و آن حكم مخالف مقياس .اين معنا كاربرد زيادى درعصر امام صادق(ع)
داشت ولى اآلن مهجور است.
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 .2استنباط حكم واقعهاى كه در آن نص وارد نشده ،از حكم واقعهاى كه داراى نصّ است ،به جهت تساوى در علّت
و مناط و مالك حكم.
اين قسم به نوبه خود به دو قسم است:
الف .قياس منصوص العلّه :كه در آن شارع تصريح به علّت حكم در ناحيه مقيس عليه كرده است.
ب .قياس مستنبطالعلّه :كه فقيه علت حكم را به فكر وكوشش خود استخراج مىكند.
قسم اول درحقيقت رجوعش به عمل به سنت است نه قياس ،زيرا شارع با ذكر علت ضابطه كلّى در اختيار فقيه
قرار داده است ،تا بر مصاديق مختلف تطبيق كند ،و لذا از مورد بحث و نزاع خارج است.
و نيز دو قسم ديگر از قياس است كه مورد موافقت عموم است:
الف .قياس اولويّت
به اين معنا كه ثبوت حكم در فرع اولى از ثبوت حكم در اصل است به جهت قوّت علت در فرع ،مثل »فالتقل لهما
افّ« كه به اولويت قطع داللت بر تحريم ضرب دارد.
{ . Pاسراء}P .27/
ب .قياس به تنقيح مناط
يعنى حكمى كه به سبب آن نسبت داده شده و مقترن به خصوصيّاتى است كه آن خصوصيّات را الغا كرده و حكم را
به موارد ديگر تعميم دهيم .اين يا مفيد قطع است ،كه در اين صورت حجت است و يا مفيد ظنّ است ،كه حجيت آن
متوقّف بر حجيّت قياس ظنّى است.
اشكاالت قياس مستنبطالعله
قياس مستنبط العله و به كارگيرى آن در فقه داراى اشكاالتى چند است:
 . 1شكّ در حجيّت مساوى با عدم حجيّت است؛ زيرا تنجيز و تعذير از آثار معلوم الحجية است .و اين ضابطه كلّى
در مطلق ظن مىباشد .و در مورد قياس ،حكم اينچنين است.
 .2برخى از صحابه همانند امام على(ع) ،ابنعباس ،عبداللَّهبن مسعود ،عبداللَّهبن عمر ،معاذبن جبل ،ابوهريره،
سمرةبن جندب و عبداللَّهبن ابىاوفى از مخالفين عمل به قياس بودهاند.
{ . Pرجوع شود به المحلى ،ابنحزم ،ج ،8ص ،111 ،137اعالم الموقعين ،ابنحزم ،ج ،1ص}P .243-242
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 .7قياس همان تمثيل منطقى است كه مفيد ظن است كه مصدر استنباط قرار گرفتن آن دليل الزم دارد.
توضيح مطلب اينكه :در هر قياس مستنبطالعله پنج احتمال وجود دارد كه اين احتماالت بدون نص شرعى قابل
ارتفاع نيست:
 .1احتمال اينكه علت حكم خالف چيزى است كه قياسكننده گمان كرده است.
 .2احتمال اينكه علت مظنون با وصفى ديگر مؤثر در علت حكم باشد.
 .7احتمال اينكه قياسكننده وصفى زائد را ضميمه علت حكم كرده باشد.
 .4احتمال اينكه وصف مظنون با اضافه به موضوعش علت حكم باشد.
 .1احتمال اينكه علت حقيقى در حكم مقيس عليه با خصوصيات آن در مقيس نباشد.
 .7استحسان
از جمله منابع استنباط و قواعد آن نزد ح نابله و مالكيه استحسان است ،ولى شافعيان و ظاهريه و اماميه آنرا مردود
دانسته و يا بهعنوان اصلى مستقل قبول ندارند.
استحسان در لغت به معناى چيزى را حسن شمردن و دنبال كردن امر حسن است .و مورد آن در جايى است كه
واقعهاى اتفاق مىافتد ،عموم نصّ يا قياس اقتضاى حكمى را دارد ولى مجتهد شرائط و خصوصياتى را در اين دو
دليل مشاهده مى كند كه موجب فوت مصلحت يا جلب مفسده است ،لذا از آن عدول كرده و حكمى ديگر را انتخاب
مىكند .اين عدول را »استحسان« مىنامند.
نقدى به دليل »استحسان«
همانگونه كه اشاره شد حقيقت »استحسان« ع بارت است از عدول از مفاد دليلى به مفاد دليلى ديگر كه اقوى است.
اختالف بين دو دليل چند صورت دارد:
 . 1دو دليل غيرلفظى است :در اين صورت اگر رتبه آندو مختلف است مثل تعارض مفاد استصحاب و برائت ،سابق
در رتبه مقدّم است كه استصحاب باشد .و اگر هر دو در يك رتبه قرار دارند مثل تعارض دو قياس ،آن دليلى كه
علتش اقوى است مقدم مى باشد .مثل قياس بر فرض حجيت آن و در صورتى كه هر دو در اين جهت مساوىاند هر
دو تعارض و تساقط مىكنند.
 .2دو دليل ،يكى لفظى و ديگرى غيرلفظى است :در اين صورت دليل لفظى به جهت حكومت مقدم است .و
حكومت آن است كه با تعبد به دليلى ،وجهى براى دليل ديگر باقى نمىماند.
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در صورت تعارض خبر واحد با قياس ،مطابق نظر ابوحنيفه قياس مقدم است در صورتى كه قياسى ديگر مؤيد آن
باشد.
و نظر مالك آن است كه هنگام تعارض عام قرآنى يا روايى با قياس ،قياس مخصص عام است.
و نيز ابوحنيفه مىگويد» :اگر عامى تخصيص خورده او را مىتوان به قياس تخصيص زد ،زيرا داللتش ظنّى شده
است«.
مطابق نظر شافعى و حنبلى ها در صورتى كه برخى از قواعد همانند قاعده نفى حرج بر قياس گواهى دهد ،قياس
مقدم بر خبر است.
 .7دو دليل ،هر دو لفظى است :در اين صورت بايد به منشأ اختالف مراجعه كرد .گاهى منشأ اختالف تزاحم بين دو
دليل است ،يعنى دو حكم از شارع صادر شده كه در مقام امتثال با يكديگر تنافى دارند .و گاهى نيز به جهت تعارض
مفاد دو دليل لفظى است.
در مورد تزاحم گاهى تنافى به جهت عدم قدرت بر جمع بين مفاد هر دو است ،و گاهى نيز به جهت وجود دليل
خارجى بر عدم اراده جمع بين هر دو است مثل تزاحم بين نماز ظهر و جمعه.
در مورد تزاحم بايد به مرجحات باب تزاحم رجوع كرد كه عبارتند از:
 .1تقديم اهم بر مهمّ
 .2تقديم حكم مضيق بر موسع
 .7تقديم حكمى كه بدل دارد به حكمى كه بدل ندارد
 .4تقديم امر تعيينى بر تخييرى
 .1تقديم مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى
 .8تقديم اسبق در زمان.
در مورد تعارض مىگوييم :تعارض بر دو نوع است:
الف .تعارض بدوى :كه با كمترين توجهى زائل مىگردد مثل :تعارض عام و خاص ،كه در اين صورت خاص بر عام
مقدم شده و عام تخصيص مىخورد .و نيز مثل تعارض دليل حاكم بر محكوم كه دليل حاكم مقدم است .و نيز مثل
تعارض دليل ناسخ بر منسوخ كه دليل منسوخ مقدم است.
ب .تعارض غيربدوى :كه عرف براى آن جمعى نمىيابد .در اين صورت بايد به مرجحات باب تعارض رجوع كرد
كه عبارتاند از:
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 .1مرجحات سندى
 . 2موافقت با كتاب (قرآن) :يعنى دخول حكم در ضمن عام يا خاص ،و مراد به مخالفت با كتاب ،مخالفت به نحو
تباين يا عموم و خصوص من وجه است.
 .7مخالفت با عامه.
در صورت نبودن هيچ يك از اين مرجحات بنابر قولى ،دو دليل رجوع به تساقط و بنابر قولى به تخيير ،رأى داده
مىشود.
نتيجه اينكه» :استحسان« دليل مستقلى در مقابل كتاب و سنت و بقيه منابع و اصول استنباط فقهى به حساب
نمىآيد.

 .4اجماع
اجماع در لغت به معناى »اتفاق« است ،و در متعلق آن نزد اهلسنت اختالف است .برخى متعلق آن را مطلق ،و
برخى خصوص مجتهدين از امت در هر عصر ،و برخى ،خصوص اهل مدينه ،و عدهاى ،اهل حرمين مكه و مدينه و
جماعتى ،اهل كوفه و بصره ،و برخى نيز خصوص اتفاق شيخين يا خلفاى چهارگانه را اجماع دانستهاند.
اهلسنت اجماع را اصلى مستقل در مقابل كتاب و سنت و در عرض اين دو مىدانند ،ولى اماميه و برخى از
اهلسنت آنرا اصل و دليلى مستقل در مقابل آن دو نمىدانند ،بلكه در صورتى كه كاشف قطعى از سنت باشد ،نزد
آنان اعتبار دارد.
نقد ادله اهلسنت
اهلسنت بر حجيت اجماع بهطور مطلق به ادلهاى چند تمسك كردهاند:
الف .استدالل به حديث »التجتمع امّتى على الخطأ«.
پاسخ :اوالً :عموم اين احاديث با مضامين مختلف از حيث سند مشكل دارند .ثانياً :مصونيّت امت از خطا ممكن
است به جهت وجود معصوم در ميان آنان باشد .ثالثاً :ممكن است كه روايات اشاره داشته باشند بر اينكه اجماع به
جهت كشف از دليل شرعى حجت است نه به صورت مستقل.
ب .ممتنع است كه جماعتى بسيار بر خطا و ضاللت اتفاق كنند.
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پاسخ :مجرد اتفاق يك امت دليل بر عدم خطا نيست وگرنه بايد يهود و نصارا به جهت اتفاق بر دين خود و عدم
اعتبار اسالم حرفشان حجت باشد.
 .1مصالح مرسله
مصلحت در اصل به معناى جلب منفعت يا دفع مضرّت است .غزالى گويد» :مصلحت در اصل عبارت است از جلب
منفعت يا دفع مضرت ،ولى ما از آن اين معنا را قصد نمىكنيم؛ زيرا جلب منفعت و دفع مضرت مقاصد خلق و صالح
او در تحصيل مقاصد است .مقصود ما از مصلحت محافظت بر مقصود شرع است .و مقصود شرع از خلق پنج چيز
است :حفظ دين ،نفس ،عقل ،نسل و مال آنان .هر چيزى كه متضمّن اين اصول پنجگانه باشد مصلحت است وگرنه
مفسدهاى است كه دفع آن مصلحت است« . P{.المستصفى ،ج ،1ص }P .143و مقصود از »مرسله« مصلحتى
است كه در خصوص آن دليل معتبرى وارد نشده ولى داخل در مقاصد شريعت است.
{ . Pالمدخل الى اصول الفقه ،ذواليبى ،ص}P .274
استصالح يا مصالح مرسله در اصطالح اصوليين عبارت است از تشريع حكم در واقعهاى كه در آن مورد نص يا
اجماعى نيست با در نظرگرفتن مصلحتى كه دليلى از شارع بر اعتبار يا عدم اعتبار آن وارد نشده است ،مانند زدن
متهم به سرقت ،به جهت اقرار و نيز ريختن شير مغشوش.
آراء در مسأله
مالكيه و حنابله ،مصالح مرسله را طريقى شرعى براى استنباط حكم مىدانند در صورتى كه نص و اجماعى در ميان
نباشد.
{ . Pرسالة الطوفى ،ص}P .133
برخى از حنابله هنگام تعارض بين مصالح مرسله و نص ،مصالح مرسله را مقدم مىدارند.
{ . Pعبدالوهاب خالف ،مصادر التشريع فيما ال نصّ فيه ،ص}P .73
ابنحاجب و شافعى و برخى از تابعين او استنباط از طريق مصالح مرسله را باطل مىدانند.
{ . Pمختصر المنتهى ،ج ،2ص273؛ مصادر التشريع ،ص}P .73
غزالى و بيضاوى مىگويند» :اگر مصلحت ضرورى و قطعى و كلّى باشد مبتنى شدن حكم بر او ممكن است ،گرچه
شاهدى بر آن نباشد«.
{ . Pبيضاوى ،المنهاج ،ج ،7ص187؛ غزالى ،المستصفى ،ج ،1ص}P .141
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مشهور نزد احناف عدم استناد بر مصالح مرسله است گرچه برخى در اين نسبت تردّد دارند.
{ . Pمحمدتقى حكيم ،االصول العامه ،ص}P .778
اماميه معتقد است :احكام تابع مصالح و مفاسد نفس االمرى است .اگر نصّ بر لزوم مراعات مصلحت يا مفسدهاى
در شريعت باشد مراعات آن واجب است.
و اگر مصلحت يا مفسدهاى در بين باشد كه نص بر آن داللت ندارد ولو به صورت كلّى ،ولى عقل انسان اثباتاً يا نفياً
بر آن به صورت قطع حكم مىكند ،بايد بر آن عمل شود ،زيرا قطع حجت است.
ولى اگر مصلحت يا مفسدهاى در نظر گرفته شود كه نه شرع بر آن تصريح نموده و نه مدلول حكم عقل قطعى است،
ابتناء حكم بر آن باطل است.
نتيجه اينكه مصالح مرسله دليل مستقلى در مقابل سنت و عقل نيست.
 .8سدّ ذرايع
ذريعه در لغت به معناى وسيلهاى است كه به توسط آن بر چيزى چارهجويى مىشود .و »سدّ« در لغت در مقابل
فتح و بازكردن است.
»سدّ ذرايع« به معناى چيزى است كه به واسطه آن نسبت به امرى كه ممنوع و مشتمل بر مفسده است چارهجويى
مىشود.
{ . Pالمدخل للفقه االسالمى ،ص}P .288
و در تعريف اصطالحى آن گفته شده» :عملى است كه در شرع حالل شمرده شده ولى فاعل به سبب منع شدن از
آن از كارى حرام جلوگيرى مىشود«.
{ . Pسدّ الذرائع فى الشريعة االسالمية ،برهانى ،ص}P .34
شاطبى در تعريف آن مىگويد» :جلوگيرى از مصلحتى است براى دفع مفسدهاى«.
{ . Pالموافقات ،ج ،4ص}P .133
مالك و احمد و متابعين اين دو» ،سدّ ذرايع« را از منابع استنباط حكم دانستهاند .ولى ابوحنيفه و شافعى و اتباع اين
دو آنرا بهعنوان منبع استنباط قبول نكردهاند.
{ . Pارشاد الفحول ،ص}P .248

26

نزد اماميه »سدّ ذرايع« منبعى مستقل براى استنباط نيست زيرا اين اصل داخل در قاعده »مالزمه بين حرمت شيىء
و حرمت مقدمه« آن است ،كه اگر حكم مقدمه از عقل استفاده شود ،به قاعده مالزمه داخل در حكم عقل است .ولى
اگر از طريق مالزمه لفظيه استفاده شود يعنى داللت التزامى ،داخل در سنت است.
همچنين ممكن است كه اين اصل داخل در قاعده »اعانه بر اثم« شود كه فقها به حرمت آن فتوا دادهاند.
 .3فتح ذرايع (حيلهها)
يكى از اصول فقهى احناف اصل »فتح ذرايع« است كه از آن به »خروج از مضيقه« و »حيله به جهت اسقاط حكم
شرعى« تعبير مىشود.
اين اصل منشأ نزاع و سبب طعن علما و فقها بر احناف شده است تا جايى كه بخارى بابى را در صحيح خود در ردّ
اين قاعده ثبت كرده است.
{ . Pصحيح بخارى ،ج ،3ص ،72كتاب اإلكراه}P .
از همه بيشتر مالكىها و حنابله در ردّ اين اصل كوشش نمودهاند ،و لذا در مقابل آن اصلى به نام »سدّ ذرايع«
تأسيس كردهاند.
احناف در اثبات اين اصل بهعنوان يكى از منابع تشريع ادلهاى اقامه كردهاند:
 .1قول خداوند» :خذ بيدك ضغثاً فاضرب به و التحنث انّا وجدناه صابراً«.
{ . Pص}P .44 ،
مفسران مىگويند :ايّوب قسم ياد كرد كه صد تازيانه به زنش زند.
خداوند دستور داد تا صد شاخه ريز را برداشته و يك دسته نموده و يكبار بر همسرش بكوبد ،كه با آن به قسم
خود وفا كرده است و اين يك نوع حيله در اجراء حكم است.
پاسخ :استدالل به اين آيه صحيح نيست؛ زيرا محتمل است كه اين نوع حكم به جهت تخفيف از جانب خداوند در
حق خصوص ايوب(ع) باشد ،زيرا در طول چند سال صبور بر مصائب بوده است.
 .2قول خداوند» :و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلّهم يعرفونها اذا انقلبوا الى أهلهم لعلّهم يرجعون«.
{ . Pيوسف}P .82 ،
حضرت يوسف(ع) دستور داد تا كيل ملك را در خورجين برادرش گذارند تا به واسطه آن راهى براى نگهدارى
برادرش نزد خود بيابد.
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پاسخ :حضرت يوسف(ع) براى رسيدن به حالل از وسيلهاى حالل استفاده كرد ،كه همان نزد خود گرفتن برادر بود،
و او نيز بر اين كار در واقع ناراضى نبود ،همانگونه كه قصد حضرت از اين كار ايذاء برادران يا پدرش نبود.
بههرحال هر كدام از موافق و مخالف »فتح ذرايع« بر مدعاى خود به ادلهاى استدالل كردهاند ولى آنچه مىتواند
حلكننده مسأله باشد اينكه :حيلههايى كه به آن چنگ زده مىشود بر چند قسم است:
 .1اينكه شارع مقدس آنرا در كالم خود آورده تا مكلّف به سبب آن راه خروجى از مضيقهها پيدا كند .نظير تجويز
سفر در ماه رمضان به جهت افطار .هيچ كسى اينگونه فتح{ . Pبقره }P .171 ،ذريعه و حيله را امرى قبيح
نمىداند.
 . 2يك امر واحدى است كه دو راه دارد :يكى از آن دو را شارع حالل و ديگرى را حرام كرده است .مثل آنكه
مبادله خرماى خوب با بد با تفاضل ،ربا است ولى فروش هر كدام بهطور مستقل جايز است .اين قسم نيز اشكالى
نداشته و از محلّ نزاع خارج است.
 . 7مورد ديگر جايى است كه سبب در حصول نتيجه شرعاً تأثير نداشته باشد ،كه در اين صورت حيله حرام است
ونتيجه نيز باطل مىباشد .مثل اينكه كسى جاريهاى را غصب مىكند ،گمان مىكند كه مرده است و لذا قيمت جاريه
مرده را به مالكش مىپردازد .ابوحنيفه حكم كرده كه جاريه براى غاصب است اگرچه بعداً كشف شود كه جاريه زنده
بوده است و صاحب آن حق ندارد آن را اخذ نمايد.
{ . Pصحيح بخارى ،ج ،3ص ،72كتاب اإلكراه}P .
پر واضح است كه گم ان غاصب تأثير در خروج آن از ملك صاحبش نداشته و موجب اشتغال ذمه غاصب به قيمت
آن نمىشود .ابوحنيفه اين راه را حيلهاى براى مالك شدن جاريهاى دانسته كه صاحبش آنرا نمىفروشد .او مىگويد
غاصب مىتواند با بهانه اينكه او مرده است قيمت مرده او را به صاحبش بدهد و مالك آن گردد .اماميه معتقد است
كه اعتقاد به مرگ جاريه سبب خروج آن از ملك صاحبش نيست ،تا چه رسد به حيله كردن آن.
 . 4اگر هدف از توسل به امر حالل صورى است و اراده جدّى از اين كار به امر حرام تعلق گرفته است ،در اين
صورت نيز اين حيله حرام است ،همانند توسل اصحاب سبت به جهت اصطياد ماهى در روز يكشنبه با حفرها و
جدولهايى در روز شنبه به جهت نزديك شدن و حبس ماهىها.
و لذا رسول خدا(ص) فرمود» :قاتلاللَّه اليهود ،انّاللَّه تعالى لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه«.
{ . Pبلوغ المرام ،رقم }P .731
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پرسشهايى درباره متن و براى تحقيق بيشتر
 .1قياس را تعريف كرده و آن را نقد نماييد.
 .2رابطه سدّ ذرايع و فتح ذرايع چيست؟ آن را بنويسيد.
 .7استحسان را توضيح دهيد و چرا نمىتوان آن را بهعنوان منبع دانست؟
 .4اجماع را تعريف كرده و نقد اماميه را بنويسيد.
 .1مصالح مرسله چيست؟ آن را توضيح دهيد.
منابعى براى مطالعه بيشتر
 .1المستصفى فى علم االصول ،غزالى ،بيروت.
 .2الدليل عند الظاهريّه ،نورالدين خادمى ،عربستان (سنت ،اجماع ،قياس و.)...
 .7خاستگاههاى اختالف در فقه مذاهب ،ابراهيم زلمى ،ترجمه حسين صابرى ،مشهد (سنّت ،قياس ،مصالح مرسله،
سد ذرايع و استحسان).
 .4القياس فى الشرع االسالمى ،ابنتيميه (در اثبات اينكه در اسالم نصى بر مخالفت قياس صحيح وجود ندارد).
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