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 و تجددخواهی گراییرویارویی گفتمان سنت

 در ساحت فقه اسالمی
 ین تالشها برای تقنین فقه اسالمی)نگاهی تاریخی به نخست

 و نتایجِ حاصل از آن(
 

 1سید جالل محمودی

 (13/12/1396، تاریخ پذیرش: 21/6/1396تاریخ دریافت: )

 
 چکیده
های مختلف در حوزهدر  یدر جهان اسالم، چالشهای بسیار خواهیاندیشه تجدد برآمدن

برخی سخن از  بود.« ساحت فقه»ها، ترین حوزهیکی از مهمترین و بنیادی پی داشت.
وانه تجربه زیسته کاربستِ قوانین وضعی و وارداتی راندند و در مقابل تعدادی دیگر به پشت

نخبگان  مسلمانان طی قرنهای متمادی بر مبنای احکام فقهی، مقابل این سخن ایستادند.
حلی که هم بقای شخصیّت اسالمی دیدند؛ راه« تقنین فقه اسالمی»مسلمان، چاره را در 

در مطالعه فقه  «ایتوسعه رویکرد مقارنه»جامعه مسلمانان را تضمین کرد و هم منتهی به 
پژوهش پیشِ رو عثمانی بروز و ظهور یافت. مجلة األحکام العدلیة که این هر دو در  شد

کند با رویکرد تاریخی و تکیه بر منابع مکتوب در دوران مدرن، نخستین تالش می
هموار شدن را در راستای تقنین فقه اسالمی و  تالشهای ملل مسلمان امپراتوری عثمانی

 واکاوی نماید.، مسیر برای توسعه فقه مقارن
تقنین فقه اسالمی، فقه  ،فقه، گفتمان تجددخواهی، گراییگفتمان سنّت :هاکلیدواژه

 .مقارن
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 طرح مسئله
های غربی به درون جامعه اسالمی، رویارویی با آن منحصر در عرصه با ورود اندیشه

ها را هم اندیشه، تعلیم و تربیت و یا بحث از آزادی و حقوق زن نماند، بلکه دیگر عرصه
های بنیادین این مواجهه سخت بود. در آغاز قوانین درنوردید. ساحت فقه یکی از عرصه

کم سخن از سایر کار گرفته شدند، اما کموضعیِ عمدتاً مرتبط با حوزه نظامی و تجارت به
میان آمد. برای مسلمانان که خود احکام فقهی مدون داشتند و قرنها ها هم بهعرصه

ها جامعه اسالمی را اداره کرده بودند، استفاده از قوانین وضعی و وارداتی واسطه آنبه
رنگ کردن منزلت احکام رانی و کمتوانست مقبول افتد. عالمان مسلمان هرگونه حاشیهنمی

 فقهی را موجب تضعیف جایگاه شریعت اسالمی دانستند.
مسلمانان،  رویکرد تجددخواهان برای کاربست قوانین وضعی در حیات اجتماعی

سوق داد. این « ( فقه اسالمیCodificationتقنین )»سرانجام نخبگان مسلمان را به 
ابتکار عمل، بخشی از مشکل را حل کرد و ماندگاری قوانین فقهی نه در همه بخشها، اما 

با تن در بخش قابل توجهی از جامعه مسلمانان را تضمین کرد. به این ترتیب مسلمانان 
فقه اسالمی عالوه بر تثبیت جایگاه فقه، در مقابل چالشهای قوانین وضعی  دادن به تقنین

-تواند پاسختنهایی نمیهم ایستادند. با گذشت زمان مسلمانان متوجه شدند که تقنین فقه به

کاربست  گوی مسایل رو به تزاید دنیای مسلمانان باشد، لذا برای حل این معضل سخن از
میان آوردند که خود این بدون توجه به مرزبندیهای سنتی آن، بهای در فقه، رویکردِ مقارنه

های همدیگر در گیری از داشتهموضوع موجب نزدیکی مذاهب اسالمی به همدیگر و بهره
مواجهه با چالشهای رو به تزاید دنیای جدید شد. مدعای این پژوهش آن است که توجه 

تاوردهای آن، یعنی برآمدن رویکرد به مسئله تقنین فقه اسالمی و یکی از مهمترین دس
ای در مطالعه فقه اسالمی، نتیجه و ثمره مواجهه جامعه اسالمی با چالشهای دنیای مقارنه

 مدرن بوده است.
این پژوهش در نظر دارد نخستین تالشهای مسلمانان را در دوران مدرن )نیمه دوم قرن 

مثابه یکی از ای بدان بهمقارنهنوزدهم و قرن بیستم( در جهت تقنین فقه و ضرورت توجه 
ثمرات رویارویی مسلمانان با دنیای جدید، واکاوی نماید و این مبحث را در فرآیند و 

های ترین مجموعهعنوان یکی از نخستین و شاخصبهمجلة األحکام العدلیّة روند صدور 
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منتشر شد، پی تقنینی که در گستره امپراتوری عثمانی با تکیه بر فقه اسالمی )فقه حنفی( 
 گیرد.می
 

 تعریف مفاهیم
 (Modernity. تجدد یا مدرنیته )1

( به معنای Modo( التین )مشتق از واژه مودو )Modernusواژه مدرنیته از مدرنوس )
« قدیم و جدید»یا « کهن و نو»منظور جایگزینی برای تقابل دوریِ ویژگیبه«( اخیراً»

عنوان گسستی غیرقابل برگشت با به« حال»از  دوران شکر و کفر عهد عتیق با مفهومی
، «سنت»(. مدرنیته صریحاً با مفهوم 67ش، 1379رفت )نوذری، کار میبه« گذشته»
(Traditionدر تقابل می ) افتد. مدرن در این کاربرد، که امروزه نیز مصطلح است، همراه

ه و شناختی که برخاسته عنان با نگاهی نو و جدید و دگرگون به عالم و آدم است؛ نگاو هم
مدرنیته  (.507-508ش، 1381از زیستن در اکنون و گسستن از گذشته است )بیات، 

گیرد و هم از موارد است؛ معنای خود را هم از موارد سلبی خود می« مفهوم متعارض»یک
سو در مواردی نهفته است که آنها را ایجابی خود. به عبارت دیگر معانی مدرنیته از یک

کند )همان، گردد که آنها را تأیید و اثبات میکند و از سوی دیگر به مواردی باز میینفی م
های زندگی اجتماعی و تشکیالت و سازمانهای اجتماعی اشاره دارد مدرنیته، به شیوه (.81

که از حوالی قرن هفدهم به این طرف در اروپا ظاهر شدند و به تدریج دامنه تأثیرات و 
(. در 137بیش در سایر نقاط جهان نیز بسط و گسترش یافت )همان، نفوذ آنها کم و 

و « تجددگرایی»برند؛ واژه را برابر با نهاده مدرنیته به کار می« تجدّد»فارسی معموالً واژه 
 (.508نیز معادل مدرنیسم است )همان، « نوگرایی»

 
 . تقنین فقه اسالمی2

های قانون در یک شاخه مشخص از شاخهمراد از تقنین، تجمیع قواعد قانونی مرتبط با 
بندی، رفع قالب یک کتاب، یک مدوّنه و یا یک مجموعه است که البته این کار بعد از دسته

گیرد. حاصل این عمل در قالب تناقض و تبویب بر مبنای موضوعی خاص انجام می
ی از نشان داده خواهد شد و شامل نصوص مختلف مربوط به احکام قانونی، فرع« مواد»

ای را که بر اساس آنها عنوان مثال، مجموعه قوانین مدنی قواعد قانونیفروع خواهد بود. به
گیرد؛ مجموعه قوانین تجاری، تعامالت و روابط شود در بر میروابط میان افراد تنظیم می
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( به سخن دیگر، تقنین فقه 188م، 1991دهد... )أشقر، تجاری میان تجّار را سامان می
گیری از آن را ، خارج کردن فقه از شکل سنتی آن است، که فقط فقیهان توان بهرهاسالمی

بندی و تبویب خواهد شد و حاصل کار در قالب شده موضوعداشتند. فقه در شکل تقنین
 مانند قوانین موضوع، خود را نشان خواهد داد.، به«تبصره»و « بند»، «ماده»

 
 . فقه مقارن3

علم فقه مقارن است. فقه مقارن درصدد ارائه حکم برای آن  قضایای اختالفی، موضوع
اند و درخصوص آنها از سوی علما فیهدسته از مسائلی است که میان اهل علم مختلف

چنین این علم درصدد مشخص کردن محل خالف و مختلف وارد شده است. هم« اقوال»
یک از مخالفان، ذکر  و تبیین خالف، بیان ادله هر« تحریر محل نزاع»به قول معروف 

شرط وجود پاسخ، مشخص کردن قول راجح و تبیین الزاماتِ هر دلیل و پاسخِ بدان، به
ای (. محققان معاصر مدونات فقهی12م، 1997باشد )أشقر و دیگران، سبب ترجیح آن می

نامند که عنوانی جدید است برای می« فقه مقارن»کنند، که مسائل اختالفی را بیان می
قدیمی؛ به عبارت دیگر، در این علم چیز جدیدی جز نام آن وجود ندارد. موضوع،  علمی

جا(. آنچه در پژوهش پیشِ رو مورد اند )همانروش و شیوه تحقیق آن جملگی قدیمی
ای فقه است، توجه نگارنده است، بیان ضرورت توجه دوباره به رویکرد مطالعاتی مقارنه

شده و نه بر ساختنِ آن. به عبارت دیگر، برآمدن راندهحاشیههمثابه یک پتانسیل بالقوة و ببه
ای به فقه در عصر مدرن، حاصل تالش نخبگان مسلمان است برای دوباره رویکرد مقارنه

 پاسخگویی به چالشهای متنوع و متزاید تجدد در ساحت احکام و قوانین.
 

 نگاهی مختصر به تاریخچه تقنین
توان به قانون حمورابی در ترین قوانین میست. از جمله قدیمیاندیشه تقنین بسیار قدیمی ا

ها پیدا شد. گانه رومیقبل از میالد الواحِ دوازده 450پیش از میالد اشاره کرد. در 2000
چنین قانون مانو هندی، مجموعه میالدی مدونه ژوستینیان صادر گردید. هم 534در

ن از دیگر قوانین قدیمی هستند )أشقر، بوخوریس فرعونی و مجموعه سولون یونان باستا
(. در دوران جدید فرانسه نخسیتن کشوری بوده که به مسئله تقنین توجه 188م، 1991

تقلید از فرانسه وارد این عرصه شدند. در دنیای کرده است. سایر کشورهای اروپایی به
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جا(. )همانشد اسالم احکام شرعی قانونی از آیات قرآنی و احادیث نبوی استخراج می
خلیفه عباسی منصور در این اندیشه بود که موطأ امام مالک را مبنای مذهب رسمی دولت 

مقفع یکپارچگی محاکم  قرار دهد. لکن این مسئله با مخالفت امام مالک مواجه شد. ابن
 رسالة الصحابةقضایی را به منصور پیشنهاد داد، اما به نتیجه نرسید. او این پیشنهاد را در 

رح کرد. او در این رساله از ضرورت تدوین احکام یکپارچه در محاکم برای پرهیز از مط
مقفع از خلیفه عباسی گوید. ابنخونریزی بدون بینه و برهان از سوی حاکمان، سخن می

دار شود تا اختالف از میان قاضیان و فیه رأی نهایی را عهدهخواست در مسائل مختلفٌ
نظر در مسائل اختالفی جاری و ساری باشد. در دولت حکام برخیزد و یک رأی و 

ای از احادیث معتمده و آراء فقها را در فروع دین، در موحدین، ابویعقوب سوم، مجموعه
-190ای گرد آورده و همان را مالک تشریع دولت خود قرار داده بود )همان، مجموعه

تیبانی کردند، چون خود از ها روی کار آمدند از مذهب ابوحنیفه پش(. وقتی عثمانی189
گزیدند. بعدها خلیفه اإلسالم و غالب معاونان را از احناف برمیپیروان آن بودند و شیخ

عثمانی تصمیم گرفت این وضعیت را رسمیت بخشد، لذا در آستانه قرن شانزده میالدی در 
اواسط خالفت سلطان سلیم اول، مذهب حنفی، مذهب رسمی اعالم شد و بدین منظور 

سلطانی صادر گردید؛ به این ترتیب، جملگی قاضیان و مفتیان ملزم به افتاء و « فرمانی»
صدور حکم مطابق مذهب حنیفه شدند؛ جز اینکه در امور عبادی مردم را به مذهب خود 

 (.191واگذاردند )همان، 
 

 راهیابی قوانین غربی به امپراتوری عثمانی در نیمه قرن نوزدهم میالدی
م در 1839اند که ورود قوانین غربی به سرزمینهای اسالمی به مورخان متفق تقریباً همه

معروف شد و به امضای سلطان « خط شریف گلخانه»گردد، چیزی که به استانبول برمی
دار سلطنت شده بود، رسید جوان عثمانی، عبدالمجید سوم، که بعد از مرگ پدر عهده

(Schacht,1982, 92تا پیش از آن، قانو .) ،ن امپراتوری عثمانی به صورت نظری
بود: یعنی قانون دینی مستند به قرآن. مصادر این قانون آیات قرآن و احادیث « شریعت»

اما  (.Mardin, 1993, 3/351) و اجتهادات عقلی فقهای بزرگ بود حضرت رسول
فرانسه  ویژهدر تمام دوران تنظیمات قوانین و دادگاههایی که مأخوذ از قوانین غربی و به

صادر شد و محاکمی شکل گرفت که در بسیاری از  ،وجود آمدند. مجموعه قوانینبودند، به
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م دادگاههای 1847ها هیمنه احکام شرعی و محاکم شرعی را کمرنگ ساخت. در زمینه
وجود آمد. قانون تجارت برگرفته از مدنی و جنایی متشکل از قضات داخلی و خارجی به

م 1861د. محاکم تجاری مطابق قوانین فرانسه شکل گرفت. در قانون فرانسه صادر ش
وجود آمد. در م مجموعه قوانین تجارت دریایی به1863قانون اجرائیات تجاری و در 

م تجدید 1869م نیز قانون امکان تملک عقارات ]مستغالت[ از جانب خارجیها، در 1867
از دادگاههای شرعی م انفصال دعاوی ارضی 1879نظام محاکم نظامی جدید و در 

مجموعه این اقدامات به پشتوانه فرمان سلطان  (.21م، 2011ریزی شد )بشری، پایه
بایست تعدادی قوانین می»عثمانی محقق شد. متن فرمان سلطان سلیم سوم چنین است: 

الخصوص، جدید صادر گردد تا دولت عثمانی به بهترین وجه اداره شود. این قوانین، علی
سازی زندگی، امالک و مستغالت، مالیات و سپاه، قانونگذاری خواهند ای بههدر زمینه

این قوانین در هماهنگی کامل با قانون شریعت و احکام قرآن »افزاید: و در ادامه می« شد
(. مالحظه Davison, 1963, 3 ؛Akgundoz, 2010, 243« )کریم خواهند بود.

اند و این را شرط قرار داده« شرعِ شریف»گی با گردد که در این قوانین وارداتی، هماهنمی
خود نشانگر سیطره شریعت اسالم بر تار و پود دولت عثمانی است. ناگفته نماند که تعدادی 
از روشنفکران عثمانی و بلکه بیشترشان، با شدت و حدت بر ایمان سنتی خود تأکید 

 ,Dawn, 1993تند )دانسکردند و اسالم را بهترین شیوه ممکن برای زندگی میمی

(. با این وصف، وقتی باب ورود قوانین وضعی گشوده شد، تذکر به پایبندی و 3/378
از سوی دیگر بعد از ورود  نتوانست تمام و کمال مراعات گردد.« شرع انور»هماهنگی با 

اندرکاران، بین طوری که دستاین قوانین، نوعی دوگانگی حقوقی در عثمانی پیش آمد، به
 ,Akgundoz, 2010شدند )شرعی و قوانین واردهشده از اروپا تمایز قائل می قوانین

بایست (. به این ترتیب، دستور تنظیمات یا اصالحات در عثمانی از مسیر قوانین می244
آمد و ناگزیر داد. هر چند راه پرخطری به حساب میخود را در بطن جامعه نشان می

« قانون جزا»م با صدور 1840ر عرصه قانون، در شد. تنظیمات دباگامهای کوچک طی می
)جزاء ـ قانون ـ نامیسی( هر چند تشویش و اضطراب در مواد قانونی آن مشهود بود، خود 

های جدید فرمان اصالحات را نشان داد؛ قانونی که به شکل بسیار روشنی ملهم از اندیشه
ته بود. در دیباچه این قانون بود و در آن به تساوی همه رعایا در مقابل قانون اشاره رف
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« چوپان در کوهستان و وزیر، به یک شکل تعامل خواهد شد»آمده بود که از این به بعد با 
 (.1/88م، 1993)مانتران، 

دهد ورود قوانین اروپایی در زمینه جنایی و یکی از نویسندگان غربی احتمال می
ستم امتیازاتی ]کاپیتوالسیون[ تجاری به درون خالفت عثمانی در قرن نوزدهم به لطف سی

باشد که قدرتهای غربی برای رعایای خود در خاورمیانه کسب کرده بودند و اصرار داشتند 
که رعایای آنها بر اساس قوانین مخصوص به خودشان در دعاوی محاکمه شوند. همین 

یعنی ، «دعاوی مختلطه»ویژه زمانی که در مسئله باعث دلبستگی به قوانین غربی شد، به
م، 1992شد )کولسون، معامالت تجاری بین تجار اروپایی و مسلمان، تطبیق داده می

بشری هم دارد و معتقد است وقتی بعد از معاهده لندن در (. همین نظر را طارق 201
م در زمان خدیوی سعید و خدیوی اسماعیل، بازار مصر به روی تجار خارجی باز 1840

ها فراهم شد. برای حمایت از تجار خارجی از سوی اروپاییشد، زمینه تحمیل این قوانین 
افزاید کار به جایی رسید که خارجیهایی )از هفده کشور( که تعدادشان از وی می

کرد، هفده دادگاه کنسولی با هفده سیستم قانونی متفاوت و هر هشتادهزار نفر تجاوز نمی
؛ ر.ک: أشقر، 16م، 1996یک به زبان و سبک و سیاق کشور خود داشتند )بشری، 

 (.186م، 1991
 

 مجله األحکام العدلیّه
دولت عثمانی از از ورود قوانین وضعی که ظاهر جذابی در نحوه صدور حکم داشت، 

وجود آورد تا احساس خطر کرد و برای مقابله کارگروهی متشکل از فقهای برجسته را به
کارگروه نظر به مذهب رسمی دار تنظیم احکام مدنی از فقه اسالمی شوند. این عهده

ها، مذهب حنفی را، مالک کار خود قرار داده و طی هفت سال حاصل کار خود را عثمانی
ق عرضه کرد. این کار المجلة نامیده شد چون در ابوابی 1293در « المجلة»در قالب 

(. 403-404ق، 1417متوالی در پی هم منتشر شد و از این نظر شبیه مجله بود )قطّان، 
 شد: شامل این مباحث میالمجلة اختصار شدید به

 ای در تعریف علم فقه و تقسیم آن در تبیین قواعد فقهیه؛ مقدمه -1

بابهایی در انواع معامالت که هر یک کتابی مخصوص به خود داشتند و در مقدمه  -2
 هر باب اصطالحات فقهیه ویژه آن آمده بود؛
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 کتاب بود؛  16المجلة  -3

 صورت موادی مختصر سامان داده و به یک رأی واحد اکتفا شده بود؛ احکام به  -4

 ماده قانونی بود؛  1851مجموع مواد المجلة  -5

 ق اجرایی شد؛ 1293شعبان سال  26مواد آن به فرمان سلطانی از  -6

سازی آن مشارکت داشتند هشت نفر بودند )همان، مجموع عالمانی که در آماده -7
 (.192م، 1991؛ ر.ک: أشقر، 404

ای بود که تالش کرد عثمانی تنها کشور اسالمیژوزف شاخت بر این باور است که 
حرکت (. Schacht, 1982, 92قوانینی برآمده از شریعت اسالم را تقنین نماید )
األحکام العدلیة که مجلّة سازی دهاقانونگذاری برآمده از شریعت اسالمی، در قالب آم

م تا 1869از علمای استانبول به ریاست احمد جودت پاشا از  گروهی متشکل از هفت نفر
دار آن بود، تشکیل شد. جودت پاشا روشنفکری برجسته و برای چندین م عهده1876

آمد. المجلة شمار میعالوه او مورخ تاریخ عثمانی بهمرتبه وزیر حقانیّت و معارف بود؛ به
امالت گردید و مسائل احوال شخصیه در قانونگذاری احکام شریعت اسالمی منحصر در مع

از حوزه کار آن دور باقی ماند. اغلب احکام المجله برگرفته از مذهب حنفی بود که مذهب 
حاکم و غالب در دول تابعه عثمانی هم بود. همزمان با صدور المجله، دانشکده حقوقی 

برای تدریس  سازی المجله،عالیه تأسیس شد که برخی از اعضای مشارکت کننده در آماده
مجلة األحکام العدلیّة در میان کشورهای (. 22م، 2011 بشری،) در آن تعیین شدند

( The civil code of the ottoman state، )«قانون مُلکیّه دولت علیّه»اروپایی به 
مجله األحکام العدلیه عثمانی در سطح  (.Akgundoz, 2010, 246معروف بود )

احیاء فقه شریعت اسالمی بر اساس مذهب حنفی در وسیعی انتشار یافت و موجب 
ویژه لبنان، اردن، کویت و فلسطین شد و تا مدتها تأثیر آن باقی کشورهای مشرق عربی به

که این تأثیر بر قانون عراق باقی بود و حتی در دوره جدید قانونگذاری عراق بود؛ چنان
(. المجلة نخستین 22م، 2011 ،بشری) وضوح پیدا بودتأثیر آن تا نیمه قرن بیستم، به

)آل کاشف الغطاء،  آیدشمار میقانونگذاری مسائل احوال شخصییه شریعت اسالمی به
ها هرچند برخی بر این باورند که پذیرش مذهب حنفی از جانب عثمانی (.1/19ق، 1422

و  هاعنوان مذهب رسمی برخالف دولتهای اسالمی قبلی چون ممالیک، ایوبیو اعالم آن به
دیگران بود، دولتهایی که درست است جماعت حاکمه آن پیرو یک مذهب معین بودند، اما 
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ها به تداوم و استمرار این شیوه جملگی مذاهب در دولت آنان رسمیت داشتند. عثمانی
فقهی جامع و شامل که هم اساس تکوین جماعت بود و هم توان دربرگیرندگی و ذوب 

ای از غبت نشان ندادند، بلکه همّ و غمّ آنان استخراج مجموعهداد، راختالفات را به آن می
احکام از یک مذهب معیّن بود. به همین دلیل، دولت عثمانی بیشتر رنگ و بوی قانونی 

کرد برای حفاظت از وحدت جماعت و داشت تا فقهی؛ چیزی که فقه اسالمی تالش می
(. و شاید به همین دلیل هم 86-87م، 1989ضمانت استمرار آن، از آن پرهیز نماید )شلق، 

بود که مسئله تقنین فقه اسالمی به صورت رسمی و دولتی برای نخستین بار از عثمانی 
آغاز شد. البته تقنین صورت گرفته در المجلة که منحصر فقه حنفی بود نتوانست به همان 

فقه  و بابشکل باقی بماند، بلکه در تعدیلهای بعدی به آراء مذاهب دیگر هم رجوع شد 
م  است که حتی 1917مقارن را گشود. بهترین مثال برای این موضوع قانون خانواده سال 

شد های احوال شخصیه و واجبات در زمان جمهوری هم موجب تشکیل کمیته
(Akgundoz, 2010, 245 و البته نباید فراموش کرد که المجلة منحصر در قواعد فقه )

نبود، بلکه قواعدی از  -نونگذاری عثمانی متداول بودگونه که در قاآن -مذهب حنفی 
رغم (. به1/20ق، 1422سنت را هم به کار بست )آل کاشف الغطاء، سایر مذاهب فقهی اهل

م به بعد در دولت عثمانی پدید آمد و بسیاری از نهادهای اداری 1839همه تغییراتی که از 
های چنین قوانین اروپایی در حوزهو هم و قانونی به شیوه اروپایی سامانی دوباره گرفتند

متعددی جاری و ساری شد و اساساً دولت عثمانی از یک جامعه اسالمی به سمت و سوی 
شد، تقنین فقه اسالمی )مذهب حنفی( در قالب المجلة اقدامی یک جامعه غربی متحول می

چه خود محصول حرکت رفت، اگرشمار میدر جهت محافظت از نهادهای اسالمی به
هویتی اصالحی بود. شاید بتوان گفت که ضامن حفظ هویت اسالمی جامعه مسلمانان شد. 

که از دهه بیست قرنِ بیست میالدی، به صورت جدی، مورد توجه و عنایت متفکران 
المجلة زیر بار مبانی قوانین جدیده نرفت و  (. البته40م، 2015مسلمان قرار گرفت )سید، 

عثمانی اکتفا کرد و اصالً اسمی « قانون مدنی»تقنین فقه حنفی جهت سامان دادن به همان 
اُنَر، « )مجله احکام عدلیّه»هم که برای آن انتخاب شده بود اشاره به همین مهم داشت: 

م منتشر شد و از هر نظر بدیل اسالمی 1877م لغایت 1870(. المجلة از 197م، 1989
المجلّه در شانزده  (.1/89م، 1993آمد )مانتران، شمار میمناسبی برای قانون ناپلئون به

قانونی سامان داده شده بود و تدوین  ماده 1851)فصل/ موضوع فقهی( و مجموعاً  کتاب
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م طول کشید )جابی، 1876م تا 1869آن حدود هشت سال )هفت سال و هشت ماه( از 
ین دستاورد دولت عثمانی از را بزرگتر (. برخی صدور مجلة األحکام العدلیّة49م، 2004

(. هر یک از قوانین المجلة با شماره از همدیگر 42اند )همان، زمان برآمدن آن دانسته
تفکیک شدند و این شیوه ساده در زبان عربی مسبوق به سابقه نبود؛ پیش از آن زیر نظر 

ه بود که رفاعة بک الطّهطاوی قوانین حدود و جنایات از زبان فرانسه به عربی ترجمه شد
گذاری استفاده شده بود. فلذا، کمیته تدوین المجلة همان شیوه در آن از همین شیوه شماره

را از فرانسه به المجلة منتقل کرد. تا پیش از آن قاضی در محاکم مستقیماً حکم را از 
کرد و همان را کارگزاران و شرطه تطبیق کتابهای فقهی مذهب مربوطه استخراج می

(. به هر روی، المجله که از حیث تجمیع احکام، تصنیف، 40م، 1996شری، دادند )بمی
ترتیب و تبویب منطقی آنها در قالب موادی متوالی، کاملترین شکل تقنین فقه اسالمی تا آن 
زمان بود، اما نخستین نبود. پیش از آن، سلیمان قانونی در قرن شانزدهم میالدی، به کمک 

نویسد: یی در این زمینه انجام داده بود. شاخت درباره او میاإلسالم ابوسعود تالشهاشیخ
ابوسعود در عرضه قانونی مطابق شریعت، در امپراتوری عثمانی، موفق بود. قانون او »

مورد حمایت سلیمان قرار گرفت و کاملتر شد؛ این قانون، در زمان محمد دوم توسعه پیدا 
( نام kanuns or kanun-namesامه )ندرستی قانون یا قانوناین مجموعه به« کرد.

ای با همین نیّت چنین شیخ ابراهیم الحلبی خالصه(. همSchacht,1982, 90گرفت )
آماده کرده بود؛ سپس در قرن هفدهم میالدی فقهای هند در ملتقی األبحر تحت عنوان 

امل ش الفتاوی الهندیةای به اسم کار شدند و مجموعهدوران سلطنت اورنگ زیب دست به
عبادات، معامالت و عقوبات بر اساس فقه حنفی تدوین کردند و البته یک سری قوانین 

های تنظیمات اداری و جزایی، پیش از المجله، کلی هم از جانب سالطین عثمانی در زمینه
ها اولین کسانی (. وانگهی، عثمانی15م، 1996؛ ر.ک: بشری، 93همان، صادر شده بود )
اند؛ هر دو وجه آن در حکومتهای مملوکان یک و اصطالح را به کار بردهنبودند که این تکن

شده است. تفاوت عهد النهرین استفاده میقویونولها در شمال بیندر سوریه و مصر و نیز آق
 (. Schacht, 1982, 91عثمانی با آنها در گستردگی کاربست قوانین بوده است )

العدلیة شروح و نقدهایی است که خود نوید به هر جهت یکی از ثمرات مجلة األحکام 
ای در فقه بود. از جمله این شروح کتابی است با عنوان برآمدن توسعه رویکرد مقارنه

ق( از علمای شیعه 1373 –ق 1294نوشته محمدحسین کاشف الغطاء ) تحریر المجلة
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شرح برخی نجف. او هدف خود را از نگارش این کتاب شرح یا انتقاد و یا استدراک یعنی 
مشکالت، اشاره به پیچیدگیهای آن و تجمیع بعضی از مواد آن با همدیگر و نیز بیان آنچه 

ق، 1417داند )آل کاشف الغطاء، با مذهب شیعه امامیه  منطبق و یا متفاوت است، می
ای با تنها کتابی است که نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه تحریر المجلة(. 1/110

عالوه، نماید. بهمذاهب فقهی اسالمی در چارچوب قوانین جدید، عرضه می آراء سایر
الغطاء بیست و سه قاعده فقهی در تحریر خود بر المجلة افزوده است )همان، کاشف 

عنوان جزء پنجم در تحریر را به« احکام احوال شخصیه»چنین او باب (. هم1/40-39
(. از دیگر شروحی که بر المجلة 1/42مان، خود، به جز ارث، بر المجله افزوده است )ه

از احمد جودت  شرح مجلة األحکام العدلیةتوان به اینها اشاره کرد: اند مینگاشته شده
شرح مجلة األحکام العدلیة از عاطف بک به زبان ترکی،  شرح مجلة األحکام العدلیةپاشا، 

شرح زبان ترکی از رشید پاشا،  بهشرح مجلة األحکام العدلیة الدین به زبان ترکی، از ضیاء
مجلة األحکام العدلیة از علی حیدر أفندی، مدرس المجلة در دانشکده حقوق استانبول و 

دُرَر رئیس دادگاه تمیز و امین فتوا و وزیر عدلیه در دولت عثمانی به زبان ترکی با عنوان 
خالد األتاسی مفتی از شیخ محمد شرح مجلة األحکام العدلیة ، الحکّام شرح مجلة األحکام

از وکیل محمد سعید بن أبی الخیر شرح مجلة األحکام العدلیة حمص در شش جلد، 
المحاسنی استاد المجلة در دانشکده حقوق دمشق، شرح المجلة از سلیم بن رُستم بن 
إلیاس بن طنُّوس باز اللبنانی، شرح المجلة از عبدالستار أفندی از اعضای جمعیت مجلة 

لیة به زبان ترکی، شرح القواعد الفقهیة از شیخ أحمد بن محمد الزرقا در شرح األحکام العد
قواعد فقهی مجلة األحکام العدلیَة، شرح عمر حلمی أفندی، امین فتوا و مشاور اوقاف 

 (. 43-47م، 2004)جابی، 
 

 رواج قوانین غربی در جوامع اسالمی
زام به دین است. به عبارت دیگر، از نظر مسلمانان پایبندی به فقه اسالمی به معنی الت

آید و این اعتقادات دینی است که  شمار میاعمال و افعال مسلمانان جزئی از عقیده آنها به
بخشد و نیز چون قانون )فقه( اعمال جامعه مسلمانان را صفت حلیّت یا حرمت بدانها می

(. از طرف 49م، 2010الیتجزاء دین است )فاسی،  دهد پس قانون )فقه( جزءسامان می
گیرند و انتشار دین، همزمان، دیگر، در اسالم قانون و دین از یک اصل واحد سرچشمه می



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

168 

انتشار شریعت هم هست. هر جایی دین اسالم از میدان خارج شده، نفوذ شریعت اسالمی 
م، 1996توان از اسپانیا و سیسیل یاد کرد )بشری، عنوان مثال میهم پایان یافته است. به

نوشت:  الشریعة اإلسالمیة و القوانین الوضعیةم در کتاب 1905أبوالفتوح در سال (. علی 49
پندارند مبادی مدون شریعت، موافق خیلی از مردم از جمله برخی از خود مسلمانان، می»

ای که در آن انسان به تمدن و ترقی باالیی رسیده است، نیست! حال با این عصر و زمانه
اند که قوانین جدید وضعی به گرد در احکام اسالمی به جاهایی رسیدهآنکه فقهای امت، 

اند این قوانین فقهی اند؛ مشکلی که وجود دارد آن است که متأخران نتوانستهآن هم نرسیده
ها هم متوجه تفاوت و جایگاه (. اروپایی360م، 1988)جدعان، « را خوب تدوین نمایند

دند. یکی از حقوقدانهای اروپایی به نام دیوید سانتیالنا فقه اسالمی با قوانین وضعی شده بو
(David Santillana 1855-1931،)  حقوقدان ایتالیایی و وایرستار قانون مدنی و

معنی حقوق و قانون نزد ما و پیشینیانِ ما »تجاری تونس، در این باره گفته است: 
ردم که یا خود رأساً ها[ عبارت است از مجموعه مقررات جاری و ساری میان م]رومی

شود؛ این مقررات، بدان پایبندند و یا از طریق نمایندگان قانون بر آنان تطبیق داده می
گیرند. اما تفسیر اقتدار و نفوذ خود را از خواست، فهم، اخالق و آداب و رسوم و... می

عی اسالمی قانون بر خالف این است: چراکه خضوع مقابل قانون اسالمی یک واجب اجتما
و همزمان، فرض دینی هم هست؛ لذا کسی که حرمت آن را نگه ندارد تنها در پیشگاه نظام 

گو نیست، بلکه مرتکب یک گناه دینی هم شده است. بنابراین، نظام قضایی اجتماعی پاسخ
ای هستند که جامعه اسالمی، کیان و تعالیم و دین و قانون و اخالق دو شکل همان اراده

گیرد و شقّ سومی هم ندارد. در این پارادیم، هر مسئله قانونی، مسئله می خود را از آن بر
گیرد تا میان مقررات قانونی و وجدان خواهد بود و درنتیجه قانون رنگ و بوی اخالق می

آداب »و « اخالق»کمال حاکم شود. ماحصل سخن آنکه وتعالیم اخالقی یک انسجام تمام
-10تا، )عماره، بی« نمایندو ثغور قانون را مشخص میای، حدود ، در هر مسئله«و رسوم

9.) 
گذاری فرانسوی ـ التینی در برخی از کشورهای عربی، قوانین غربی با منشأ قانون

رواج یافت. این امر در الجزایر، تونس و مغرب بعد از اشغال آنها از سوی فرانسه، الجزایر 
م از سوی 1882. مصر در م، رخ داد1912م و مغرب در 1881م، تونس 1830در 

م وارد مصر 1789ها از زمانی که در انگلستان اشغال شد، اما نفوذ فرهنگی فرانسوی
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شدند، باقی و جاری بود. قوانین فرانسه در سوریه و لبنان بعد از اشغال آنان از سوی 
م رواج یافت. در سودان، قوانین انگلوساکسونی، بعد از اشغال آن 1918-1914فرانسه در 

چنین قوانین انگلوساکسونی در اردن، م تحمیل شد؛ هم1899از سوی انگلستان در 
فلسطین و عراق بعد از اشغال آنها از سوی انگلستان بعد از جنگ جهانی اول رایج شد. 

-بعضی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به دلیل هیمنه انگلستان، سیستم قانون

ها اشغال نشدند توانستند ورهایی که از سوی اروپاییگذاری آن را پذیرفتند. تنهای کش
چنان شریعت اسالمی را مصدر قوانین خود قرار دهند که عبارت بودند از عربستان هم

چنین یمن. در تمام موارد باال منظور سیطره سعودی )نجد، حجاز، إحساء و عسیر( و هم
احوال شخصیه در همه این قوانین جنایی، مدنی و تجاری است؛ مصدر قوانین مربوط به 

، کشورها برای مسلمانان اسالم و برای غیر مسلمانان، شریعت معتقَد خود بود )مظهر
 (. 206م، 1992، کولسون، 21-1/22، م2012

رغم گامهای نوپایی که در خالل دولت عثمانی به منظور تقنین شریعت اسالمی علی
دین شاکله سیستمهای تقنینی در غالب برداشته شد، قوانینی با منشأ اروپایی، جزو بنیا

کشورهای خاورمیانه شدند. قوانین مرتبط با جنایات و مرافعات تقریباً بالکل اروپایی 
سوی سایر های اخیر تالشهایی برای انتقال از قوانین فرانسوی بههستند؛ هر چند در دهه

یی بر اساس ق ترکیه قانون جنا1345م/1926سیستمهای تقنینی صورت گرفته است. در 
قانونگذار ایتالیایی صادر کرد؛ دو سال بعد لبنان، قانون ویژه مرافعات جنایی را بر اساس 

ق مطابق 1346م/1937سیستم تقنین آلمان صادر کرد. مصر هم قانون جنایی خود را در 
گذاری ایتالیا تطبیق داد؛ همین قانون جنایی ایتالیا در حال حاضر در قانون نظام قانون

ن غلبه دارد؛ در لیبی ترکیبی از قانون جنایی ایتالیا و فرانسه برقرار است. در مورد لبنا
قوانین معامالت و التزامات مدنی وجهه غربی آنها در خاورمیانه عموماً رو به تزاید است و 

شود؛ در ترکیه، قانون مدنی سوییس در کار گرفته میفعالً کلیّات آن در اردن به
ق قانون 1531م/ 1932مانند ترکیه در ین شد؛ در لبنان هم بهق جایگز1346م/1927

مدنی سوییس جایگزین قوانین مدنی با منشأ قانونگذار فرانسه گردید؛ سوریه و لیبی اخیراً 
نمایند )کولسون، ق را استفاده می1369م/1949قوانینی برآمده از قانون مدنی مصر در 

 (. 205م، 1992



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

170 

 انونیتالش برای تحقق استقالل ق
داستان تقنین در کشورهای منفکّ از عثمانی به مرحله دوم یعنی عهد استقالل این کشورها 

(. بالفاصله با الغاء امتیازات خارجیها در مصر 19م، 1996شود )بشری، مربوط می
م، تدوین مجموعه قوانین جدید مدنی در مصر آغاز شد و 1937واسطه معاهده منترو در به

نویس اولیه را آماده کرد و در وری سهم بزرگی در این کار داشت؛ او پیشعبدالرزاق السنه
های فنی آن مشارکت فعاالنه داشت. این کار بزرگ نهایتاً هدفی عظیم دنبال کمیسیون

بایست بود. برای رسیدن به این هدف سه گام می استقالل قانونیکرد و آن تحقق می
شدند؛ یعنی از ای اخذ میبه صورت مقارنهبایست ، قوانین مینخستشد: برداشته می

گذاری و حقوق فرانسه؛ با این گذاری متفاوت جهان و نه فقط از نظام قانوننظامهای قانون
، استفاده از احکام و قوانینی که در دومکار، طلسمِ پیروی از حقوق فرانسه شکسته شد؛ 

وی اقلیمی خود را بازیافتند و محاکم مصر رایج هستند؛ به این ترتیب، این قوانین رنگ و ب
شدند؛ اما گام ها تدوین میهماهنگ با آداب و رسوم و شیوه زندگی و تعامالت مصری

، استفاده از فقه اسالمی بود. لذا احکامی که از قوّت علمی برخوردار بودند، بدون تقید سوم
در این تدوین به به مذهب خاصی و البته با رعایت انسجام آن با شاکله کلی سیستم تقنین، 

(. تعاملی که در داستان تقنین قانون مدنی مصر با فقه 19-20کار گرفته شدند )همان، 
اسالمی صورت گرفت، همانی بود که با سایر نظامهای حقوق صورت گرفت؛ به عبارت 
دیگر، بین نص و مصدر صدور آن یعنی قرآن، سنت یا اجتهادات فقهای پیشین، تفکیک 

ان چشمی به احکام اسالمی نگریستند که با آن نظام قانون ژرمنی، قائل شدند؛ با هم
-انگلوساکسونی و یا التینی را دیدند. به این ترتیب، شعار استقالل قانونی متحقق شد، نه به

یا حداقل « خود»چنین به دلیل استقالل از از دیگری، بلکه هم« خود»خاطر استقاللِ
-ی از عناصر مقوم اجتماعات معاصر است )همانای که یکاستقالل از همان ذات تاریخی

م به اجرا گذارده 1949م به تصویب رسید و از اکتبر 1948جا(. این قانون مدنی جدید در 
که شریعت اسالمی اساس  -(. بعدها سنهوری، در تدوین قانون مدنی عراق 22شد )همان، 

به شریعت فرا خواند. مشارکت کرد و از همان زمان، به بازگشت  -دهد آن را تشکیل می
تر وی تأکید داشت که تعدادی از مبانی شریعت اسالمی از مبادی قوانین غربی مترقی

اسالم دین و دولت »(. سنهوری در این شک ندارد که 361م، 1988هستند )جدعان، 
فقهی »مندی از فقه است. نزد او  فقه اسالمی، و دولت ناگزیر از بهره« توأمان است
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به همان ترتیب از «  از نظر اصالت هم از قانون روم هیچ کم ندارد. مستحکم است و
تواند هم از آن کم نیست و می« دقت منطقی، استحکام شکلی، سیاق و قابلیّت تطوّر»نظر

زمانی دولت اسالمی از دورترین »گونه بوده است و جهانی باشد که البته عمالً این
و با همین فقه اسالمی، « شدهرا شامل می سرزمینهای آسیایی تا سواحل اقیانوس اطلس

 جا(. شده است )هماناداره می
م به بازگشت به قوانین فقهی در 1939احمد حسین المحامی از دیگر کسانی بود که در 

خواند. وی بر این باور بود که مجموعه قوانین در میان هر پرتو شریعت اسالمی فرا می
یاتی متمایز آن امّت است؛ چون کشور مصر به آداب امتی، متأثر از ویژگیهای معنوی و ح

که  -و رسوم و باورهای اسالمی ایمان دارد و از طرف دیگر چون قوانین مدنی و جنایی 
بر آن حاکم است، گروهی از  -مخلوطی از قوانین فرانسوی، انگلیسی و ایتالیایی هست 

ن سرجنگ دارند و گاه به سخره نماید و یا با آمردم این آداب و رسوم و باورها را نفی می
شود )همان، درگیری درونی فرزندان امت میتشویش و  گیرند و این خود موجبمی

362.) 
 

 نتیجه
آنچه در این مختصر آمد تالش مسلمانان بود برای حفظ جایگاه قوانین برآمده از شریعت 

پیچ و خمی  در جامعه اسالمی. مسلمانان برای محافظت از جایگاه فقه اسالمی راه پر
اند و البته هنوز تداوم دارد. سخن از بازبودنِ باب اجتهاد که در آغاز از سوی پیموده

گفتمانِ تجددگرا برای پاسخگویی به مقتضیات زمان مطرح شد و در آغاز با مخالفتهایی 
 تدریج ضرورت خود را تحمیل کرد. مواجه گردید، به

دانند که تمام ابعاد زندگانی انسان را لی میمسلمانان، اسالم را یک نظام فراگیر و شمو
دهد و با همین رویکرد از جایگاه فقه اسالمی در موضوع تقنین دفاع کردند. در سامان می

کمال برای مواجهه با مقتضیات و متغیرات زمانه را واین رویکرد، فقه اسالمی توانایی تمام
دی ثابت کرده است، شریعت اسالمی دارد و چنانکه تجربه زیستی مسلمانان طی قرون متما

فتق امور حقوقی و قانونی جوامع اسالمی بر خواهد وبه بهترین شکل ممکن از پسِ رتق
 آمد.



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

172 

ورزان مسلمان تهدید سرازیر شدن قوانین وضعی را در به درون جوامع اسالمی اندیشه
شمار د آن بهبه مثابه بزرگترین دستاور« تقنین فقه اسالمی»تبدیل به فرصت کردند که 

آید. از سوی دیگر واکنش به این تهدیدات سرانجام منجرِ به پویایی فقه اسالمی هم در می
ای را در توان کاربست فقه مقارنهعالوه میشد. به« ابزارها»و هم در عرصه« روش»عرصه 

جوامع اسالمی بدون توجه به مرزبندیهای سنتی میان مذاهب فقهی کالسیک را یکی از 
شمار آورد. ین ثمرات این رویارویی در دوران مدرن اسالمی در ساحت فقه بهمهمتر

 نمود.موضوعی که در گذشته تصور آن اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت می
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