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  المذهب فقه اسالمي از اجتهاد آزاد تا اجتهاد في

  1جليل اميدي
  )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش22/12/1390: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

ي اجتهاد به معناي نظر فقيه در مدارك و مقاصد شرع براي تحصيل ظن به حكم شرع
 اين وظيفه. فروض كفايي امت به شمار آمده است  موضوعات مسكوت الحكم، از جمله
پيش از پيدايش مذاهب، . هاي متفاوت ايفا شده است تاريخي در مقاطع مختلف به گونه

اجتهاد آزاد و انفرادي و مستقل از قواعد و روشهاي ديگران و پس از آن اجتهاد 
مجتهدان . روط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده استالمذهب با التزام به اصول و ش في
اند، از حيث  بندي شده المذهب كه در سه رتبه منتسب، اهل تخريج و اهل ترجيح دسته في

با . اند اجتهاد، اغلب در رديف رؤساي مذهب بوده  احاطه بر علوم اجتهادي و احراز ملكه
معيت روشهاي اجتهادي اين حال به واسطه قوت مĤخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جا

گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد . اند متقدمان، در طريق اجتهاد سالك مسلك آنان بوده
المذهب، در فرايند تاريخي اجتهاد، گسستي ايجاد نكرده است؛ بنابراين، مسائلي چون  في

تباب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد پيش نيامده اس  تقليد مجتهدي از مجتهدي ديگر، سد. 

المذهب، سد باب  المذهب، مجتهد مستقل، مجتهد في اجتهاد آزاد، اجتهاد في :هاكليدواژه
  .اجتهاد، خلو عصر از مجتهد

                                           
 jalilomidi@yahoo.com/ دانشيار دانشگاه تهران .1
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  مقدمه

 به درستي اجتهاد را در رديف كتاب و سنت از جمله) ق204د (امام محمد ابن ادريس شافعي 
بعد از ). 21تا، صشافعي، بي(ست شارع با مكلفان معرفي كرده ا  احكام شرع و مخاطبه بيانطرق 

رو اجتهاد به عنوان انقطاع وحي، ضرورت و اهميت اجتهاد بيش از پيش آشكار شده است؛ از اين 
روشي براي بسط و استمرار شريعت در بستر زمان و راهي براي جلوگيري از توقف و تعطيلي 

معصيت امت   داي چنين فرضي مايهاحكام آن، فرض كفايي مسلمانان به شمار آمده و عدم قيام به ا
فهم سرگذشت اجتهاد و فراز و فرودها و قبض و بسطهاي آن در گذر زمان، . قلمداد شده است

منابع اصولي در مباحث اجتهاد، مؤلفات فقهي در مباحث قضا و . مستلزم مطالعات تاريخي است
يخ فقه، از ادوار اجتهاد به شهادات از مراتب اجتهاد و طبقات مجتهدان و كتابهاي موسوم به تار

رسد كه عصر تدوين مذاهب فقهي و ضبط و حصر  به نظر مي. اند اجمال يا به تفصيل بحث كرده
قواعد و ابواب اجتهاد در آنها، مقطع تاريخي مناسب و مهمي براي تقسيم ادوار اجتهاد و تفكيك 

هي تاريخي به اجتهاد و عوامل اين مقاله با تمركز بر چنين مقطع مهمي، نگا. طبقات مجتهدان است
اندازد و به مناسبت بحث به اظهارنظر  المذهب مي و فوايد و نتايج گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد في

پرداختن . پردازد مسائل مهمي چون اتباع و تقليد، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد مي درباره
  .و ذكر اوصاف مجتهدان است به اين مسائل البته مستلزم بيان معناي اجتهاد

  
  مفهوم اجتهاد و اوصاف مجتهدان

ق، 1419شوكاني، (د وجود دارد در منابع اصولي، تعابير و تقييدات متعددي در تعريف اجتها
توان نتيجه گرفت كه اجتهاد فرايندي است كه در آن فقيهي با  از مجموع اين تعاريف مي). 2/205

  احكام و ضوابط استنباط آنها و با صرف تمام  در داليل و مقاصد فقاهت، از راه نظر  تكيه بر ملكه
تواناييهاي فقهي خود، درصدد فهم حكمي از احكام تكليفي يا وضعي يك عمل يا يك واقعه 

كثرت ممارست در متعلقات،   مراد از ملكه، صفت يا كيفيتي است راسخ در نفس كه به واسطه. برآيد
نظر، تفكر منجر ). 101ق، 1306جرجاني، (ريع الزوال است ال كه سء الزوال باشد؛ برخالف ح بطي
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داليل و ضوابط و مقاصد، در واقع منابع شريعت و معيارهاي استنباط احكام . به علم يا ظن است
صرف تمام توان فقهي كه از آن به استفراغ . غايات و مصالح مورد نظر شارع از آن است با مالحظه
كند كه در مقام اجتهاد، احساس عجز از نظر  قه تعبير شده، هنگامي صدق ميالوسع يا بذل تمام الطا

فهمي كه فقيه در فرايند اجتهاد ). 2/170ق، 1418الي، غز(و تأمل و طلب بيشتر به فقيه دست دهد 
تلقي شده است در صدد تحصيل آن است، يك معرفت ظني است كه با فقه در معناي مصطلح برابر 

تأكيد بر ظني بودن چنين معرفتي، براي آن است كه آنچه به نحو قطعي ). 2/381ق، 1304محلي، (
جتهاد خارج است ا  آيد، نظير حليت بيع و حرمت ربا، از اساس از دايرهحكم شرعي به شمار مي

  ).2/206ق، 1419شوكاني، (
. اينكه چنين فقيهي بايد متصف به چه صفاتي و عالم به چه علومي باشد، محل خالف است

. اند استعدادها و قابليتهاي فقيه يا مجتهد را در دو شرط خالصه كرده  عضي از اعاظم اصوليان، همهب
دوم؛ عدالت يعني . به مدارك شرع و تمكّن از نظر در آنها و تحصيل ظن از آنها  اول؛ احاطه

وم البته اين شرط د. حال او را به مراعات تقوا و مالزمت مروت وادار كند  اي كه در همه ملكه
مراد از مدارك شرع كتاب، سنّت، . شرط اعتماد بر اجتهاد تلقي شده است، نه شرط صحت اجتهاد

: تمكن از تحصيل ظن به احكام آنها مستلزم برخورداري از چهار علم است. اجماع و عقل است
اي  هعلم به كيفيت استدالل و اقسام و اشكال و شروط آن، آگاهي از لغت و صرف و نحو به انداز

كه براي فهم كالم عرب ضروري است، علم به ناسخ و منسوخ از آيات و احاديث و سرانجام 
ق، 1418غزالي، (مقبول از مردود  آگاهي از روايـة الحديث و قدرت تمييز صحيح از فاسد و

2/170.(  
ارف به النفس، ع مجتهد يا فقيه فردي است بالغ، عاقل، فقيه: اند بعضي ديگر با اندكي تفصيل گفته

اي متوسط در لغت و عربيت و بالغت و اصول و متعلقات احكام از  دليل عقلي و داراي درجه
و آگاه از مواضع اجماع و ناسخ و منسوخ و اسباب نزول و اقسام احاديث و احوال  2كتاب و سنّت

                                           
علوم ادبي چون مبرّد، سيبويه و جرجاني يا   متوسط آن است كه الزم نيست فقيه يا مجتهد در رديف ائمه  منظور از اين درجه .2

  .تفسير و حديث نظير طبري، زمخشري، بخاري و مسلم باشد  ي يا ائمهاصول چون شافعي، باقالني و فخر راز  ائمه
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  رتبهرسيدن به : اند اي ديگر گفته برخي هم از زاويه). 2/382ق، 1304سبكي، ابن(راويان آنها 
معرفت مقاصد شرع به نحو كامل و : اجتهاد براي كسي مقدور است كه متصف به دو وصف باشد

: توان گفتدر مجموع مي). 4/105تا، شاطبي، بي(توانايي استنباط احكام بر مبناي آن معرفت 
مجتهد كسي است كه محيط به مدارك و مقاصد شرع و متمكن از استنباط احكام از مدارك با 

  .ات مقاصد شرع باشدمراع
  

  ادوار اجتهاد

اند، به حسب ذوق خود سير تاريخي  كساني كه در تاريخ تكوين و تحول فقه اسالمي تحقيق كرده
نسبتاً   بك، شش دوره طور مثال شيخ محمد خضريبه. اند چنين تحولي را به چند دوره تقسيم كرده
عصر ) 2). ص(الت از آغاز تا رحلت پيامبرعصر رس) 1: متمايز براي تاريخ فقه در نظر گرفته است

  دوره) 4. عهد صغار صحابه و تابعين تا پايان قرن اول) 3. كبار صحابه تا پايان خالفت راشده
تقرير و   دوره) 5. تبديل فقه به علمي از علوم اسالمي و ظهور نوابغ فقها در دو قرن دوم و سوم

وا و ظهور مكتوبات مبسوط از آغاز قرن چهارم تا سقوط فقه و فت  ميراث فقهي ائمه  تحقيق درباره
مذاهب مرسوم و رواج تقليد از پايان   عصر حصر اجتهاد در دايره) 6. دوم قرن هفتم  بغداد در نيمه

توان سير  تر مي با اين حال در يك تقسيم كلي). 4م، 1960بك،  خضري(سابق تاكنون   دوره
استقالل   ماقبل تدوين و استقرار مذاهب و مابعد آن يا دوره  دورهتاريخي فقاهت و اجتهاد را در دو 

  .انتساب و اتباع تقسيم كرد  و دوره
فرق ميان اين دو دوره آن است كه مجتهدان عصر استقالل، در استنباط احكام و صدور فتوا، 
ان تقيد و التزامي به مراعات روش فقاهت و قواعد، مباني، شروط و ضوابط اجتهادي ديگر

اند و هم  در واقع خود هم مبتكر تأسيس و تنقيح اصول و مĤخذ استنباط احكام بوده. اند نداشته
در حالي كه در . متكفل تفريع فروع و استنتاج جزئيات مسائل فقهي بر مبناي آن اصول و مĤخذ

 بعد، مجتهدان منتسب يا ملتزم، بر مبناي روشهاي استدالل و قواعد و شروط استنباط  دوره
  .اند پرداخته مجتهدان مستقل به اجتهاد و اظهارنظر در احكام شرعي مسائل مي
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توان تعيين كرد، ولي  طور دقيق نميانتساب و التزام را به  استقالل به دوره  تاريخ انتقال از دوره
توان اقدام اصحاب مجتهدان مستقل به تقرير، تلخيص و تدوين اصول و ضبط و تعليل آراي  مي

اين شاگردان كه عمدتاً در . هاي اين انتقال به شمار آورد استادان خود را از نخستين بارقه اجتهادي
اند، از راه ضبط، تلخيص، نقل و ترويج روش  زيسته اول قرن سوم مي  دوم قرن دوم و نيمه  نيمه

نان را هاي تمايز قواعد و مباني اجتهادي آ استنباط و فروع فتاواي استادان خود از سويي زمينه
اند و از سويي ديگر خود به خود متعلمان و متفقهان نوظهور را به تبعيت از اين  آورده فراهم مي

اين . اند خوانده مقلدان را به تقليد از فروع فتاواي مستخرج از آنها فرا مي  قواعد و مباني و عامه
تري به  م، رنگ و روي روشناول قرن چهار  مرزبنديها و پيروپروريهاي ناخواسته، در سالهاي نيمه

، ابواسحاق )ق335د (قاص ، ابن)ق306د (سريج طور مثال ابنخود گرفت؛ سالهايي كه در آنها به
به تقرير ) ق370د (و شاگرد او ابوبكر جصاص ) ق340د (، ابوالحسن كرخي )ق340د (مروزي 

  .ختندپردا مباني و مĤخذ فتاوا و تنفيح اصول استنباط شافعي و ابوحنفيه مي
اند؛ بلكه  تنها عالقه و اهتمامي به انتشار آراي خود نداشتهبرخالف مجتهدان مستقل كه نه

، اين طبقه )2/243ق، 1419شوكاني، (اند  كرده يح ميديگران را از تبعيت و تقليد اقوالشان نهي صر
اند، با  كرده از عالمان كه خود بر مبناي قواعد و ضوابط و با مراعات نصوص پيشوايان استدالل مي

هاي تكوين  آرام زمينه مدافعات مستدلّ از آراي اين پيشوايان و نقد و تضعيف اقوال ديگران، آرام
داريها و تخطئه و تصويبها عمالً به حصر همين جانب. اند آورده مذاهب فقهي و اصولي را فراهم مي

زاد، آغاز عصر انتساب و اجتهاد آ ابواب اجتهاد در چند مذهب، حذف رقباي آنها، پايان دوره
  .التزام به اصول استنباط متقدمان منجر شده است

 

  حصر ابواب اجتهاد؛ عوامل، فوايد و پيامدها

منظور از حصر ابواب اجتهاد، احصا و استقراي قواعد، مباني و روشهاي استنباط احكام فقهي، 
رج از اين مذاهب و طرق اعتنايي به اقوال و آراي خا دهي آنها در چند مذهب خاص و بيسامان

اجتهادات و افتائات تازه بر مبناي يكي از آن قواعد   استنباط آنهاست؛ به نحوي كه بعد از آن، همه
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و در چهارچوب يكي از آن مذاهب به عمل آيد و آراي غيرمنطبق بر قواعد و غيرمقيد به مذاهب 
  .ات محسوب شودفاقد اعتبار و غيرقابل التفعدم انضباط   مدون، به واسطه

از . اند اين حصر و محدوديت را بعضاً معلول عوامل سياسي و رقابتهاي اداري و علمي دانسته
نظر سياسي گفته شده ضعف عباسيان تأثيري منفي بر فعاليت علمي علما داشته است يا اينكه 

  در زمينه. شده است رواج آن مذهب مي  سياسي از مذهبي فقهي، موجب حمايت يك سلسله
چون مقامات سياسي قضات، مفتيان و : اندمسائل اداري و رقابت بر سر تصدي مناصب گفته

اند، اهل علم ناگريز خود را ملتزم به  كرده مدرسان را از ميان منتسبان به مذاهب مرسوم انتخاب مي
صول اند تدوين ا شناختي گفته از لحاظ علمي و گاه روان. اند كرده يكي از آن مذاهب معرفي مي

اجتهادي مجتهدان متقدم و تنظيم و تعليل فتاواي آنان از سوي متأخران متمايل به آنان و ضعف 
  شده تا فقيهان متأخر در دايره اعتماد به نفس و مقابله با هر نوع ادعاي اجتهاد آزاد، سبب مي

م، 1960بك،  خضري(اد نشان ندهند اصول استنباط متقدمان بمانند و از خود ابتكار و اجتهادي آز
توانند  لجمله محل مناقشه بلكه رد و انكار ميا گونه تعليلها فياين). 1/340ق، 1422؛ مالح، 326
هاي مذكور حتي اگر از لحاظ تاريخي هم صحيح باشند، بعد از تدوين مذاهب و حصر  پديده. باشند

هاي منجر به چنين  اند؛ حال آنكه سخن بر سر عوامل و زمينه ابواب اجتهاد در آنها، رخ داده
ها و رسد عواملي چون انگيزه به نظر مي. ها و پيامدهاي متأخر از آنها حصري است، نه پديده

اقتضائات علمي و واقعيات و مطالبات عمومي در كنار عوامل ديگر، فقه اسالمي را به سمت چنين 
  :توضيح مطلب به شرح زير است. حصر و انتظامي سوق داده باشند

تشتت و   علوم نظري در سير تاريخي خود بعد از گذار از يك دوره  ي اوالً همهاز نگاه علم
رسند و پس از تمييز و تنقيح قواعد و ضوابط  استقرار و انتظام مي  تفرق و عدم انسجام، به دوره

بندي آنها نهايتاً در دو يا چند مكتب يا  آراي منفرد و اقوال غير منضبط سابق و دسته مستخرج از 
بعد از آن، فعاليتهاي . شوند ظام متمايز، با قواعد و مباني و روشها و رويكردهاي متفاوت منتظم مين

دهد، قبض و  گيرد و آنچه در عمل رخ مي علمي غالباً در چهارچوب همين مكاتب صورت مي
در چنين شرايطي، . بسط قواعد و مباني همين مكاتب و استنتاج نتايج نظري و علمي از آنهاست
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هاي اجرايي الزم  نظري و زمينه  مكاتبِ پذيرفته شده اگر از پشتوانه  اء و نظريات خارج از دايرهآر
برخوردار نباشند، كه طرحي نو دراندازند و مكتبي تازه تشكيل دهند، عمالً به عنوان آراي شاذ و 

ه تشتت چنان كه مثالً حقوق اروپايي پس از يك دور. شوند اعتنا كنار گذاشته ميغيرقابل
هاي قضايي نهايتاً در دو نظام رومي ژرمني و انگلوساكسون با منابع،  دكترينهاي حقوقي و رويه

هاي استدالل مشخص و متمايز انتظام يافته است و از  قواعد و مباني، روشهاي تفسير و شيوه
حل و فصل  اعمال و وقايع حقوقي بر مباني قواعد اين دو نظام  هاي دور تا به امروز همه گذشته
شمار آمده باشد  آنكه اين انتظام و مرزبنديها قدحي يا طعني در حق حقوق اروپايي به اند؛ بيشده
  ).33ش، 1369داويد، (

چندصد ساله از طرح آراي   ايفقه اسالمي هم به حكم اين سنّت تاريخي، پس از طي دوره
با تن دادن به قواعد و مباني مشخص بايست به سامان آيد و  انفرادي و اجتهادات آزاد، ناگريز مي

هاي  اين به سامان آمدن و مكتبي شدن از سويي با بيان پشتوانه. منتظم شود ،مكتبدر چهارچوب 
آورد و اين خود در فهم  نظري و مباني استداللي پيشينيان، آراي انفرادي آنان را تحت ضابطه درمي

از . آمد از اقوال ديگران كمك مؤثري به شمار ميو نقد و تحليل اين اقوال و درك وجوه تمايز آنها 
سويي ديگر با مشخص شدن قواعد، مباني و روشهاي استدالل يك مكتب، موضع آن در برابر 

نمود و اين خود هم در پاسخ به موقع به آن  بيني مي اعمال و وقايع نوپديد پيشاپيش قابل پيش
ظاهراً چنين واقعيت . تئوريك آن  و توسعه شد و هم در زايش مكتب اعمال و وقايع مؤثر واقع مي
د (عبدالرحمن ابن مهدي . دوم قرن دوم درك كرده بودند  عصر در نيمه يا ضرورتي را بعضي از ائمه

در همين سالها و بر همين مبنا، نوشتن كتابي متضمن اصول كلي استنباط احكام و طرق ) ق198
را تصنيف كرده  الرسالةست كرده و او در پاسخ، كتاب تحليل و تأويل ادله را از امام شافعي درخوا

مسائل اصول، بحث   پيش از شافعي درباره: در اين باره گفته است) ق660د (امام فخررازي . است
اي عام به عنوان مرجع و معيار معرفت  آنكه قاعده اند؛ بي كرده و به آنها استدالل و اعتراض مي

فهم مراتب ادلّه را  شافعي معيارهاي عام . نها داشته باشندداليل شرع و تعارضات و ترجيحات آ
  ).13ـ11تا، مقدمه شاكر، افعي، بيش(وضع و معرفي كرده است 
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كاريها و آغاز انتظام و  خواهان پايان دادن به پراكنده واقعيات عملي و مطالبات عمومي هم 
اين حق شهروندان است كه . انسجام احكام ناظر به حقوق و تكاليف و تصرفات مردم بوده است

آزادي عمل و مرز   پيشاپيش بدانند حقوق، امتيازات، تكاليف و مسئوليتهاي آنان چيست؛ محدوده
تأمين اين حق منطقاً . ممنوعيتها كدام است و پيامدهاي شرعي و حقوقي رفتارهايشان چيست

بايست در  گريز ميآگهيها خود نا اين پيش. آگهيهاي فقهي، حقوقي و قضايي استمستلزم پيش
يكي از خألهاي موجود در حيات . شدند دهي ميچهارچوب يك نظام يا يك مكتب سازمان

پرسشهاي . هاي نخستين، فقدان نظام جامع حقوقي و قضايي بوده است اجتماعي مسلمانان در سده
و شرعي مستفتيان و اعمال و وقايع حقوقي آنان، با آراي انفرادي و تصميمات شخصي مفتيان 

هنجاري فقهي،  اختالف آن پاسخها در عمل نوعي نابساماني و بي. شده است قاضيان پاسخ داده مي
. توانست باشد اين وضعيت حتي در دنياي آن روز مقبول نمي. آورد حقوقي و قضايي پيش مي

نوشت، برخي روشهاي استنباط  هايي كه به واليان خود مي دوم، عمر ابن خطاب در نامه  خليفه
براي نمونه (داد  اثبات را به آنان آموزش مي ام، اصول رسيدگي به دعاوي و طرق تحصيل ادلّهاحك

ها  اين نامه). به بعد 1/85تا، قيم، بيابن: او به ابوموسي اشعري در  مهنگاه كنيد به متن و شرح نا
نظامي منسجم از  اندتوانسته اند و مجموعاً در آن سالهاي آغازين، نمي قضايي داشته  بيشتر جنبه

  .االجرا به دست دهند مقررات حقوقي الزم
مجوسيت و مزدكيت   كه خود سابقه) ق142د (مقفع به حكايت گزارشهاي تاريخي، عبداهللا ابن

داشت و وارث يك فرهنگ حقوقي ـ قضايي بود، براي نخستين بار مضرّات اين نابسامانيها و 
تذكر داده و يك نظام جامع و ) ق158د (عباسي  خليفه هنجاريها را به ابوجعفر منصور، دومين بي

محمصاني، (منسجم حقوقي ـ قضايي قابل اجرا در سراسر متصرفات اسالمي را پيشنهاد كرده است 
اي كارساز  خليفه به ظاهر با اين پيشنهاد مخالفت كرده است، اما چون آن را انديشه). 103تا، بي

، امام مالك ابن انس را مالقات و از وي درخواست كرده يافته بود، چند سال بعد در سفر حج
ممالك اسالمي معرفي و همگان را به   را به عنوان قانون موضوعهالموطأاست تا اجازه دهد كتاب 

فقه اسالمي و   امام دارالهجره كه چنين اقدامي را مانع از توسعه. اجراي مقرّرات آن الزام كند
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ذهبي، (ي منصرف كرده است انست، او را از اجراي چنين تصميمد موجب تضييق بر مسلمانان مي
  ).8/7ق، 1405

شد در چهارچوب  بايست و نمي فقه اسالمي را در مراحل آغازين رشد و توسعه، نمي
نظام  هاي فقهي و وجوه مميزه هاي يكي از دهها فقيه برجسته كه هنوز خطوط كلي انديشه انديشه

برعكس، بعد از ترسيم اين خطوط كلي . د، محدود و محبوس كردفكري آنان به روشني معلوم نبو
هاي فقهي به يك نظام، ديگر مجالي براي آراي انفرادي خارج از چهارچوب  و تبديل شدن انديشه

دانستند كه آراي خود را  بعد از سامان يافتن امر اجتهاد، ديگر مجتهدان مي. ماند نظام باقي نمي
مقلدان هم از سويي پيشاپيش از احكام . جتهادي مشخص عرضه كنندناگريز بايد در يك دستگاه ا

دانستند كه مسائل  شدند و از سويي ديگر ميبسياري از اعمال و وقايع مربوط به خود آگاه مي
افزون بر . شود آنان بر مبناي قواعد و ضوابط روشن يك نظام مشخص پاسخ داده مي  مستحدثه

گوي اجتهاد و افتاء و متلبسان به لباس علما، مدعيان ناراست اين پس از تدوين و تمايز مذاهب،
 بايست حوزهداران ناگريز مي به تعبير خواجه، اين صومعه. دادند مخاطبان خود را از دست مي

مندي براي  يعني اگر سابقاً نظام قاعده 3گرفتند؛ كردند و پي كاري ديگر مي فقاهت و فتوا را رها مي
فقه   ورود آنان به حرفه  صالحيت وجود نداشت و صالحيت مفتيان و شيوه يبرخورد با مدعيان ب

  و حرفه يافت و حوزه نظارت و كنترلي نداشت، بعد از تدوين مذاهب، اين نابسامانيها پايان مي
آمد و موجوديت و يكپارچگي آن مصون از تعرض و  فقاهت تحت كنترل معيارهاي علمي درمي

كم مدت دوازده قرن براي  مندي دست به اذعان اهل تحقيق، اين نظام. اندم اختالل و اضطراب مي
فقه اسالمي   حفظ كارآمدي فقه و ساختارهاي فقهي بسيار سودمند و كارآمد بوده و در توسعه

اينها اهم فوايد و پيامدهاي ). 297ش، 1386وائل ابن حالق، (رده است آميز عمل ك بسيار موفقيت
  .شوند ابواب اجتهاد محسوب ميانتظام مذاهب و حصر 

آراي انفرادي به   قابل مالحظه در اين فرايند تاريخي؛ يعني گذار فقه اسالمي از دوره  يك نكته
المذهب وجود دارد و آن اينكه چنين فرايندي در يك فضاي علمي آزاد  انتظام و اجتهاد في  مرحله

                                           
  .كاري گيرند داران پي تا همه صومعه/ نقدها را بود آيا كه عياري گيرند .3
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رعلمي نظير سياست، اقتصاد و حتي ديگر هاي غي و به دور از دسترسي و دخالت عوامل و انگيزه
شود كه  از لحاظ تاريخي گفته مي. نظامهاي مذهبي و حقوقي متقدم يا معاصر صورت گرفته است

رغم عباسيان نيز به). 2/162تا، امين، بي(اند  فقه نداشته  اي به دخالت در حوزه امويان غالباً عالقه
اند در دخالت در فقه و حمايت از يك فقيه يا يك  شتهطور كلي داعلوم به  اهتمامي كه به توسعه

جريان فقهي و ايجاد محدوديت براي يك فقيه يا يك جريان فقهي ديگر، نفعي براي خود تصور 
توان گفت ضرورت حفظ يكپارچگي و حتي مي4).60ش، 1353كوب،  زرين(اند  كرده نمي

-رونشاندن جرياني ديگر در حوزههمبستگي امت و چالشي كه سياست بركشيدن جرياني فقهي و ف

داشته مردان را از چنين كار ناصوابي بازميكرد، دولتهاي امنيت و محاسبات نظامي ايجاد مي
  مايهتر اينكه از فحول فقيهاني كه بعدها مباني استنباط و آراي اجتهادي آنان، دست مهم. است

اند به دستگاه حكومت و سياست نبوده كدام اهل تسليم يا حتي تقربتكوين مذاهب فقهي شد، هيچ
چنين است كه محققان  5.اندسياست نداشته  آميزي هم با حوزه و اساساً مناسبات مسالمت

هاي اوليه و مياني، حقوق اسالمي در تمام سطوح،  كم در دوره كنند كه دست غيرمسلمان اذعان مي
هاي فقهي نقشي مهم ايفا  سط آموزهمستقل از هرگونه دخالت دولتي بوده و نهاد افتاء كه در ب

ش، 1386وائل ابن حالق، (وده است كرده به معناي دقيق كلمه، تحت كنترل رسمي حكومت نب مي
297.(  

                                           
اليد سلجوقيان كه تقريباً تمام مقدرات  الملك، وزير مبسوط طور مثال خواجه نظامبه. شواهد تاريخي در اين باره بسيار است .4

  بغداد در خصوص غلبه  شيخ ابواسحاق شيرازي، رئيس نظاميه  ت عباسيان به دوات و قلم او بستگي داشت، در پاسخ نامهمتصرفا
كرد، نوشته بود داشت و با وجود اظهار ارادتي كه به شافعيه مي حرمت و تكريمي كه در حق شيخ روامي  حنبليان بر بغداد، با همه

همين خواجه در . توان كرد؛ در بغداد مذهب امام احمد رواجي دارد و با پيروان آن مدارا بايد كرد كه مذهب مردم را تبديل نمي
آنان را تحت حمايت داشت؛ به رغم جد بليغي كه   سلطانيه  كرد و مدرسه كيش سلطان را هم رعايت مي نيشابور حنفيان هم

  .كردند مذهب او ميحنفيان در رقابت با شافعيان هم
گرفت و عليه آنان فتواي خروج  پيشنهادي عباسيان را به هيچ مي ابوحنيفه، چنان كه مشهور است، مناصب عاليه امام .5
داري از علويان امام شافعي به اتهام طرف. كرد رد مي الموطأامام مالك پيشنهاد آنان را براي الزام همگان به اجراي . نوشت مي

كدام از اين كشمكشها مانعي بر آنكه هيچ خورد؛ بي ت با آراي كالمي خليفه تازيانه ميشد و امام احمد به جرم مخالف محاكمه مي
  .سر راه پذيرش و گسترش قواعد و فتاواي فقهي آنان ايجاد كند
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اهل افتاء و اجتهاد، چرا نهايتاً   رغم تعدد فزايندهدر اينجا سؤالي اساسي قابل طرح است؛ به
ورت مذهب به خود گرفت؟ پاسخ اين سؤال روشهاي اجتهادي و فتاواي فقهي چهار تن از آنان ص

اضطراب و آشفتگي و بعضاً تناقضات دروني آراي بعضي از متقدمان،  اول؛: به اختصار چنين است
مانع از آن بود كه بتوان از بطن آنها نظامي مبتني بر قواعد و روشهاي متناظر و متكامل بيرون آورد 

نبود شاگردان يا  دوم؛. مكتب يا مذهب به دست داد و از آن آراي پراكنده و پريشان، چيزي به نام
پرداز كه از راه استقراء، تعليل و تعديل بتوانند آراي استادان خود را در  داراني نظريهطرف

شد تا عمالً آراء و ديدگاههاي فقهي و اصولي  دهي كنند، سبب ميچهارچوب يك مكتب سازمان
مام اصحاب يك فقيه برجسته به جمع، ترتيب و تنظيم عدم اهت سوم؛. برخي از قدما به حاشيه برود

مند  هاي او و عدم تبديل به جرياني نظام هاي توقف و تاريخي شدن انديشه آراي استاد خود، زمينه
داران يك فقيه در ناتواني علمي ياران و طرف چهارم؛ 6.آورد و قابل بسط و استمرار را فراهم مي
تماد به نقل آنان، در عمل قدرت رقابت با ديدگاههاي ديگران پردازش آراي او يا عدم وثوق و اع
جامعيت و استغناي مباني فقهي فقيهاني كه اين چهار  پنجم؛. كرد را از آراي چنين فقيهي سلب مي

شد، از سويي بسياري از آراي فقيهان ديگر را هم در خود جذب و هضم  مذهب به آنها منسوب مي
آورد؛ به نحوي كه هر  پردازيهاي نو فراهم مي علمي براي نظريهكرد و از سويي ديگر بستري  مي

توانست ديدگاههاي خود را در چهارچوب يكي از اين مذاهب و با تكيه  نظر نوظهوري مي صاحب
گرا و  ِ مصلحت چنان كه مثالً نسلهاي جديد فقيهان. اي از ضوابط آنها طرح و تئوريزه كند بر ضابطه

ب مالكي، فقيهان اهل رأي و استدالالت عقلي و استحساني بر انديش در چهارچوب مذهمĤل
منقول در قالب مذهب حنبلي و اهل تلفيق و   مبناي مذهب حنفي، فقيهان متكي به احاديث و ادلّه

هاي فقهي خود بپردازند و بسته به  توانستند به طرح انديشهاعتدال براساس اصول مذهب شافعي مي
با وجود جامعيت و ظرفيت مباني . هبي به مذهبي ديگر منتقل شوندذوق فقهي خود احياناً از مذ

استداللي و روشهاي اجتهادي اين چهار مذهب، ضرورت و مجالي براي ظهور مكتبي جديد باقي 

                                           
تر است؛ يارانش به تدوين و تبليغ آراي  ليث از مالك فقيه: به طور مثال امام شافعي در حق فقيه مصر، ليث ابن سعد گفته بود .6
  ).329م، 1960بك،  خضري(اند  نپرداخته وا
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آراء و   رغم ادعاي عدم التزام به مذاهب مرسوم، همهچنين است كه در دنياي مدرن هم به. ماند نمي
توان به يكي از مباني و روشهاي استداللي يكي از همين چهار نوعي ميهظاهر تازه را بفتاواي به
  7.گرداند مذهب باز

 

  المذهب مجتهدان في مراتب اجتهاد و كارنامه

هاي مختلف  منابع اصولي و كتابهاي موسوم به طبقات فقها و تاريخ فقه، مراتب اجتهاد به گونه در
المذهب و ثانياً  جتهاد را اوالً به دو قسم مطلق و فيبسياري از اين منابع ا. بندي شده است رتبه

اصحاب   المذهب را به دو دسته مستقل و مجتهدان في مجتهدان مطلق را به دو گروه مستقل و غير
مجتهد مطلقِ مستقل خود در روش اجتهاد صاحب سبك بوده . اند وجوه و اهل ترجيح تقسيم كرده

منتسب هم خوانده شده، به سبك مجتهد مستقل و غالباً مستقل كه مجتهد  مجتهد مطلقِ غير. است
آراي اجتهادي . كرده است بدون مخالفت با اصول استنباط و فروع فتاواي فقهي او اجتهاد مي

مجتهدان منتسب را از حيث عمل و اعتبار در اجماع و اختالف و كفايت در اداي فرض كفائي، 
المذهب نيز هر كدام  مجتهدان في). 88-78تا، بي نووي،(اند  ستقل دانستههمچون فتاواي مجتهد م

خود از راه تخريج وجوه و رد فروع بر اصول يا ترجيح اقوال و وجوه در چهارچوب   در مرتبه
توان در يك  با اين حال به اعتبار استقالل و عدم استقالل مي 8.اند پرداخته مذهب به اجتهاد مي

                                           
وسعت   يك مكتب جديد با  همه تيميه و نظاير آنان از متقدمان در ارائهعدم توفيق كساني چون شاطبي، شوكاني و ابن .7

اي كه بر يهبناني در حاش عالمه. گردد اند بيش از هر چيز به همين نكته برمي اطالعات، قدرت استدالل و استقالل نظري كه داشته
اي رخ دهد طور كه امام الحرمين گفته است، بعيد است واقعههمان: گويدسبكي نوشته است، ميابن جمع الجوامعشرح محلي بر 

بناني، (مذهب درنيايد اي از ضوابط كه حكم آن در مذهب نباشد يا در حكم مسائل منصوص الحكم مذهب نباشد يا تحت ضابطه
  ).2/386ق، 1402

اهل تخريج يا مجتهدان : شوندبندي مي كنند، در سه مرتبه دسته شافعيه كساني كه در چهارچوب مذهب اجتهاد مينزد  .8
اهل ترجيح يا مجتهد . دهند المذهب كه مسائل جديد را از طريق قياس بر منصوصات امام يا تطبيق قواعد عام او پاسخ مي في

حافظ . شود د ترجيح قولي يا وجهي بر اقوال و وجوه ديگر برخوردار ميفتوا كه با تبحر در مذهب مجتهد مستقل از استعدا
سوم قرار دارد كه كار او حفظ و نقل مذهب و فهم واضحات و مشكالت آن است ولي در تقرير ادلّه و تحرير   مذهب در مرتبه

در عين حال گفته شده كه نقل و  .اند بعضي از علما، حافظ مذهب را مجتهد ندانسته. قياسات و تطبيق قواعد مذهب ضعفي دارد



  المذهبفقه اسالمي از اجتهاد آزاد تا اجتهاد في

   
67

در . بندي كرد المذهب رتبه مستقل و غيرمستقل يا في  ر دو دستهمجتهدان را د  بندي كالن، عامه دسته
گونه كه گفته شد، استنباط  شود، آن قبل از تدوين مذاهب مربوط مي  اجتهاد مستقل كه به دوره

شرع يعني كتاب و سنّت و بدون تقيد و التزام به قواعد   احكام توسط مجتهد مستقيماً از منابع اوليه
المذهب بر مبناي   در مقابل، اجتهاد في. گرفته است ي ديگران صورت ميو روشهاي اجتهاد

هاي استدالل يكي از مجتهدان مستقل و با مراعات قواعد و ضوابط او  روشهاي اجتهاد و شيوه
المذهب در مجموع در چند سطح به اجتهاد و اظهارنظر در  مجتهدان في. گرفته است صورت مي
  :اند پرداخته مسائل مي

 

  قرير قواعد مذهبت -1

اجتهاد آزاد چنان كه گذشت غالب مجتهدان بدون تدوين قواعد و روشهاي اجتهادي خود   در دوره
. آنكه فروع فتاواي خود را به قواعد و ضوابطي منقح ارجاع دهنداند، بي پرداخته به صدور فتوا مي

اه تعليل و استقراي فتاوا، اند؛ يعني از ر المذهب به عهده گرفته اي را مجتهدان في چنين وظيفه
هاي استدالل آنان و تنظيم و ترتيب آنها در ضمن قواعد و  استخراج روشهاي اجتهاد و شيوه

هاي استدالل در چهارچوب مذهب مجتهد مستقل،  ضوابط كلي، به تقرير و تنقيح قواعد و شيوه
نظور تسهيل تخريج مسائل تعليل فتاوا و تقرير قواعد مذهب، در واقع بيشتر به م. اند پرداخته مي

مستحدث و الحاق آنها به فتاواي منقول از مجتهد مستقل يا اندراج آنها در قواعد و ضوابط منقول 
هر اندازه كه رئيس مذهب به تعليل فتاوا و تقرير . گرفته است يا مستخرج از آراي وي صورت مي

تر بوده  ذهب در اين سطح سنگينالم مجتهدان في ضوابط اجتهادي خود كمتر اهتمام داشته، وظيفه
طور مثال حنفيان و مالكيان در اين باره بيشتر از شافعيان ناگريز از تتبع، استقرا، تقرير و به. است

و ذكر علل و بيان مĤخذ فتاواي فقهي  الرسالةامام شافعي با نوشتن كتاب . اند تبويب مسائل بوده
در هر حال همين مجتهدان . كم كرده بودخود، زحمت شافعيان را در اين زمينه تا حدودي 

                                                                                                           
مسائل غيرمنقول كه با اندكي   هتواند دربار عالوه وي مياعتماد است؛ بهفتواي او بر مبناي مذكورات و مسطورات مذهب قابل

  ).2/285همان، (كند تأمل، به منقوالت يا ضوابط مقرر در مذهب قابل الحاق است، اظهارنظر 
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اند و گاه  كرده المذهب در ضمن تقرير قواعد اجتهادي متقدمان، در آنها دخل و تصرف هم مي في
اند و از اين راه در  كرده ي عام را تقييد ميااند و زماني ضابطهدادهاي خاص را تعميم مي قاعده

  .اند تناقضات دروني آن جد بليغ داشتهانسجام و همگامي بيشتر ضوابط مذهب و رفع 
  

  بازخواني ميراث متقدمان و طرح عناصر و قرائتهاي تازه - 2

المذهب از راه بازنگري مĤخذ و مباني استدالل و اجتهاد فقهي مجتهدان مستقل و وارد  مجتهدان في
آنان، نقشي درخور قرائتي ديگر از روشها و ابزارهاي اجتهادي   كردن عناصر و مباني تازه يا ارائه

آوردن اصول علم كالم، . اند كرده توجه در تكميل بناي مذهب و افزودن بر جامعيت آن ايفا مي
اي در اصول  علم اصول كه تقريباً موقعيت قابل مالحظه  شناسي به دايره منطق يوناني و مسائل زبان

بعد از ورود اين عناصر، . استنباط و قواعد اجتهاد متقدمان نداشتند، شاهد صدق اين بحث است
دار مفاهيم كالمي، معلوم شد كه بسياري از ادعاها و استداللهاي اصولي و فقهي در حقيقت وام

آن طرح،   امام محمد غزالي علم اصول را كه وظيفه. شناختي هستند ضوابط منطقي و مسائل زبان
تعبير خود او محل ازدواج  نقد، تحليل و تقرير قواعد و روشهاي اجتهاد است، محل تالقي يا به

نوشته و  المستصفياي مفصل از منطق و متدولوژي بر  از همين رو مقدمه. دانست عقل و نقل مي
علم اصول ندارد  هر كه مسائل آن مقدمه را نداند، دريافت درستي از علوم از جمله: گفته است

هيم و مصطالحات گذشته، قرائتها يا برداشتهاي تازه از مفا  نمونه). 1/21ق، 1418غزالي، (
طور مثال نزد شافعي اعتباري نداشتند و بلكه مورد نقد و طعن هم استحسان و استصالح است كه به
المذهب با طرح برداشتهايي ديگر از همين مفاهيم و تقييد آنها به  واقع شده بودند، اما مجتهدان في

اين مجتهدان گاه نيز استداللهايي . كردند قيود مذهب، راه را براي اعتبار و حجيت آنها باز مي
دانستند، ارائه  تر از استدالل متقدمان در دفاع از آنچه در طريق اجتهاد معتبر مي تر و موجه تازه
كردند و مباني نظري روشهاي اجتهادي امام صاحب مذهب را از دسترس نقد مخالفان دور نگاه  مي
  .داينها همه مستلزم اجتهاد در اصول بو. داشتند مي
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  پاسخهاي اجتهادي به مسائل مستحدث - 3

المذهب از راه قياس بر فتاواي پيشواي مذهب يا اخذ به عموم اقوال يا ضوابط كلي  مجتهدان في
استدالل او، به اجتهاد   طور كلي با رعايت روش استنباط و شيوهمنقول يا مستنبط از آراي وي و به

اينكه علت يا مناط فتواي مجتهد . اند پرداخته يحكم شرعي مسائل جديد م  و اظهارنظر درباره
مستقل يا قواعد عام و ضوابط كلي مذهب او مورد تصريح وي بوده يا توسط اهل تخريج از 

المذهب در هر  مجتهدان في. مجموع اقوال او استنباط و استقرا شده است، مؤثر در مقام نبوده است
مسائل و وقايع جديد   بوده است، دربارهحال با رعايت آنچه به رئيس مذهب قابل انتساب 

اين طبقه از مجتهدان . اند پرداخته عملي مذهب وي مي  كرده و به بسط نظري و توسعه اظهارنظر مي
  .اند گفته المذهب را چنان كه گذشت اصطالحاً اهل تخريج يا اصحاب وجوه مي في

  

  ترجيح اقوال و وجوه -4

اي واحد، سبب طرح و انتساب چند قول به وي  گاه اختالف در نقل اقوال مجتهد مطلق در مسئله
اين اختالف . شده است گاه نيز در فهم و تأويل قول واحد منقول از وي اختالف مي. شده است مي

 شده و از اين رو تعديل و ترجيح آنها در نقل يا فهم، موجب اضطراب مذهب و عدم انضباط آن مي
حل اختالف در نقل را اصطالحاً ترجيح بالروايه و ترجيح وجوه تأويل را . نموده است ضروري مي

قسم اخير، محدود به ترجيح وجوه فهم و تأويل اقوال امام نبوده است؛ . اند گفته ترجيح بالدرايه مي
نظر فالمذهب خود نيز در تحليل مسائل مستحدث و بيان احكام آنها دچار اختال مجتهدان في

ترجيح اين وجوه نيز در . اند كرده اي واحد عرضه مياند و اصطالحاً وجوه مختلفي در مسئله شده مي
كساني كه در اين سطح اجتهاد و اظهارنظر . گرفته است المذهب قرار مي وظايف مجتهد في  حوزه
  .اند شده اند، اصطالحاً اهل ترجيح و افتاء خوانده مي كرده مي
  

  حكام از نصوص كتاب و سنّتاستنباط ا - 5

اختصاص استنباط : سبكي گفته استابن الجوامع جمع شرح جالل محلي بر   بناني در حاشيه عالمه
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تتبع در اقوال اصحاب وجوه و حتي . احكام از منابع مستقيم شرع به مجتهدان مستقل درست نيست
مستقيم به نصوص شرع به   جعهدهد كه آنان نيز با مرا المذهب نشان مي اهل ترجيح و فتواي في
 اي كه هست، اين است كه در استنباط احكام از منابع اوليه نكته. اند پرداخته اجتهاد و اظهارنظر مي
تنها تفاوت . اند امام و روش استدالل و قواعد و شروط اجتهاد نزد او بوده  شرع، ملتزم به طريقه

بنابراين، معلوم ). 2/386ق، 1402بناني، (ست التزام ا آنان با مجتهد مستقل در همين مسئله
المذهب را محدود به شناخت قواعد مذهب و مراعات آن  مجتهد في  شود قول كساني كه وظيفه مي

اند و نسبت او را با قواعد مذهب همچون نسبت مجتهد مطلق با نصوص  در ضمن اجتهاد دانسته
شرع يعني   ه معناي منع مراجعه به منابع اوليه، ب)4/377م، 1958شربيني، (اند  شمار آوردهشرع به 

منظور اين است كه مادام كه مجتهدي در طريق اجتهاد، خود را ملتزم به . كتاب و سنّت نيست
تواند با نقض آن قواعد و مباني بنيادهاي مذهب را  قواعد و مباني و مĤخذ مذهبي خاص كرده، نمي
چنان كه مجتهد مستقل . ر به سامان آمده درهم ريزدبرهم زند و نظامي را كه با تحمل زحمات بسيا

. تواند بعد از التزام به شرع، نصوص و قواعد آن را نقض و برخالف آنها اجتهاد و اظهارنظر كند نمي
تواند بنيادها و ساختارهاي آن را درهم  تواند ملتزم به مذهب نباشد، اما بعد از التزام نمي مجتهد مي

و تعميق فقه مذاهب و ظهور منابع مبسوط فقهي خصوصاً كتب موسوم به  در هر حال توسعه. بريزد
مالح، : وين كتب فتاوا نكبراي ديدن عنا(المذهب بوده است  فتاوا، محصول اجتهادات مجتهدان في

  ).به بعد 1/331ق، 1422
  

  حفظ مذهب و دفاع از موجوديت آن -6

اي بود كه  ه انتقادهاي بيروني هم وظيفهبيان وجوه امتياز و برتري مذهب مورد التزام و پاسخ ب
اين دفاعيات گرچه اجتهاد به معناي مصطلح . آن برآيند  المذهب از عهده بايست مجتهدان في مي

اي خاص، به شمار  يعني بذل جهد و صرف طاقت براي تحصيل ظن به حكم شرعي مسئله
نيادهاي مذهب و روشهاي پردازي براي اثبات صحت ب رفت ولي از آنجا كه مستلزم نظريه نمي

استدالل آن از سويي و پاسخ مستدل به نقدهاي منتقدان و انتقاد متقابل از مباني مذهب آنان از 
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. سوي ديگر بوده است، عمالً بايد كاري بسيار دشوارتر از اجتهاد در معناي محدود آن بوده باشد
نظر و فضل  درت استدالل، دقتاين دفاعايت گاه در سطح كلي و به منظور بيان وسعت اطالعات، ق

و زماني با   آمده و دانش و تقواي رئيس مذهب و ميزان پايبندي او به كتاب و سنّت به عمل مي
ورود به جزئيات و تفاصيل امور، به بررسي مسائل خالفي و بيان برتريهاي نظر امامِ مذهب و 

عتراضات متقابل، گاه منجر اين مدافعات و نقد و ا. شده است وجوه ضعف آراي مخالف مربوط مي
علم خالف و جدل و آداب مناظره از بطن همين مناقشات برآمده . شده است به جدل و مناظره مي

  9.است
 

  نفي تقليد، نفي سد باب اجتهاد و نفي خلو زمان از مجتهد

  :آيد درخور توجه به دست مي  المذهب، سه نتيجه از مجموع اعمال فقهي مجتهدان في
اند و كوششي كه در  هيچ شبهه جامع اوصاف و شرايط اجتهاد بوده ه از عالمان بياين طبق .1
اند، مصداق  داده هاي اصولي و فقهي و دستيابي به حكم شرعي مسائل مستحدث به خرج مي زمينه

  بنابراين، آراء و اعمال فقهي آنان نه تقليد از ائمه. مسلّم اجتهاد در معناي مصطلح بوده است
كه فتاوا و اجتهاداتي عمدتاً مبتني بر روشهاي اجتهادي ائمه و مستند به قواعد مذهب مذاهب، بل

» ير من غير حجةقبول قولٍ بالحجة او العملُ بقولِ الغ«: اند در تعريف تقليد گفته. آنان بوده است
اينَ  نْقبولُ قولِ القائلِ و اَنت التعلَم م«يا ) 4/400ش، 1322؛ بهاري، 2/201ق، 1418غزالي، (

خذ اقوال و ضبط و تقرير قواعد ). 2/239ق، 1419شوكاني، (» قالَهĤاستقراء و استنباط علل و م

                                           
انديشي به خود گرفته و منشأ آفاتي شده  علمي و تحقيقي داشته، بعدها صورت تعصب و جزم  نبهاين مناظرات كه در آغاز ج .9

كرده و ديگران را هم اند، خود از آن پرهيز ميمهارتي كه در اين فن داشته  از اين رو كساني چون امام محمد غزالي با همه. است
دنيا را چنان كه بود بديد ... اين داعي «: سلطانِ سلجوق چنين نوشته است غزالي در پاسخ دعوت. اند داشتهاز ورود به آن باز مي
اهللا عليه عهد كرد كه نيز پيش  المقدس و مكه مقام كرد و بر سر مشهد ابراهيم خليل صلوات مدتي در بيت. و به جملگي بينداخت

نيز بعد از ترك جاه و جالل و ) 12ش، 1362غزالي، : ك.ر(» تعصب نكندهيچ سلطان نرود و مال سلطان نگيرد و مناظره و 
ق، در سفر شام و قدس در پاسخ فقيهي مالكي كه او را دعوت به مناظره كرده بود، 488مكنت و مال بغداد و نظاميه در سال 

  .ايم مناظره را براي كودكاني در بغداد گذاشته: گفته است
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مذهب، بازخواني عناصر و تكميل دستگاه اجتهادي مذهب، بذل طاقت براي فهم احكام براساس 
اعد عقلي و دفاع مستدل از قو  اصول مذهب، اجتهادات مستند به نصوص كتاب و سنّت و ادلّه
المذهب بوده است، بر  مجتهدان في اجتهادي مذهب و فتاواي متفرع بر آنها كه بالجمله بر عهده

  المذهب در واقع نظير كار امام شافعي در اخذ به طريقه كار مجتهدان في. تعريف تقليد انطباقي ندارد
. اند كرده ختياراشافعيه از اين روش تعبير به . زيد ابن ثابت در حل و فصل مسائل فرائض است
). 3/3م، 1958شربيني، (كشف صحت آنهاست منظور از اختيار، نظر در ادله و عمل به آنها بعد از 

: اند اند و در بيان فرق آن با تقليد گفته ناميده اتباعاستدالل و اجتهاد را   بعضي از علما اين شيوه
ي كه اتباع، عمل به دليل قول است تقليد، عمل به قول ديگران بدون معرفت دليل آن است؛ در حال

استدالل مجتهدي از سوي مجتهدي ديگر   به بيان ديگر اتباع، قبول اجتهاد و شيوه. نه به خود قول
است و در واقع مجتهد دوم، حكم محل اجتهاد را از دليل مورد استناد مجتهد اول و به روش 

). 1/380ق، 1422مالح، (خت دليل آن ون شناآورد، نه از مجرد قول او بد اجتهادي او به دست مي
 موافقانمذاهب، بلكه   بسياري از مجتهدان بزرگ ضمن تأكيد بر اين معني، خود را نه مقلدان ائمه

چنان كه از قفّال مروزي، شيخ ابوعلي، قاضي حسين، استاد ابواسحاق . اند با آراي آنان معرفي كرده
 لَسنا مقلّدينَ للشّافعي بلْ وافَقَ«: اند است كه گفته اسفرايني، امام محمد غزالي و غير آنان منقول

أيهبعضي از مجتهدان منسوب به مذاهب پا را از اين هم فراتر ). 3/377م، 1958شربيني، (» رأينا ر
اند و به اقتضاي دليل از اصول  پرداخته نهاده و به اجتهاد مطلق و غيرمقيد به اصول مذهب مي

؛ چنان كه مثالً  اند داده م صاحب مذهب، عدول و برخالف آن فتوا ميمذهب و فروع فتاواي اما
اند يا مجتهدان دادهشاگردان امام ابوحنيفه به كرّات از نظر وي عدول و به نحوي ديگر فتوا مي

با سنت و مبناي حجيت مفهوم موافق و  قرآنمذهب در برخي از مسائل اصولي مانند نسخ شافعي
تاواي فقهي مثل مسائلي كه در آنها قول جديد شافعي را متروك و قول نيز در بعضي از فروع ف
اينها همان كساني هستند كه . انداند، برخالف نظر امام خود اظهارنظر كردهقديم او را مقبول دانسته

  اين عالمان موجب اطاله  ذكر نام همه. اند مجتهد مطلقِ غير مستقل يا مجتهد منتسب خوانده شده
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امام ابوالمعالي جويني   سبكي دربارهاز اين رو به عنوان مثال به نقل كالم ابن 10هد شد؛كالم خوا
اكتفا ) ق660د (عبدالسالم امام عزّ ابن  كثير دربارهو نظر ابن) ق478د (مشهور به امام الحرمين 

افعي و انّما يتكلم ال يتقيد باالشعري و ال بالشّ«: گويد امام الحرمين مي  سبكي دربارهابن. شود مي
-امام عزّ ابن  كثير دربارهقول ابن). 5/192ق، 1304سبكي، ابن(» علي حسبِ تأديه نظرِه و اجتهاده

: ك.ر(» ه اجتهادهكان ال يتقيد بالمذهبِ بلْ اتَّسع نظاقُه و اَفتي بما ادي الي«: عبدالسالم چنين است
  11).1/362ق، 1422مالح، 
از . عنوان انسداد باب اجتهاد بر سر زبانها افتاده، واقعيت خارجي نداشته استآنچه تحت  .2

بنابراين نظر كسي . فروض كفايي است  لحاظ نظري به اتفاق اهل علم، اجتهاد خود به خود از جمله
. امت در مقطعي از مقاطع تاريخ باشد تواند قائل به سقوط چنين تكليفي از عهده توانست و نمي نمي
مسائلي كه پاسخ .  نيز فقه اسالمي هميشه مهيا و مستعد پاسخگويي به مسائل جديد بوده استعمالً

نهايت اينكه . آنها در نصوص كتاب و سنّت و در آراي متقدمان وجود نداشته است  موردي به همه
 اين پاسخگوييها زماني از طريق آراي انفرادي و غيرمنضبط و زماني ديگر در چهارچوب يك نظام

. گرفته است فقهي متضمن قواعد و مباني منقح و روشهاي استدالل و استنباط مشخص، صورت مي
ظهور فقيهان بزرگ بعد از تدوين مذاهب، تأليف آثار فقهي مبسوط و متضمن آراء و اجتهادات 
جديد، تصرف در قواعد و مباني مذهب، جرح و تعديل اقوال امام صاحب مذهب و ترجيح وجوه 

                                           
امام محمد غزالي در پاسخ جماعتي از متعنتان كه . 1/350ق، 1422مالح، : ك.اين مجتهدان ر براي ديدن فهرست نامهاي .10

در معقوالت مذهب برهان و آنچه دليل عقلي اقتضا كند و در شرعيات مذهب «: پرسيده بودند تو مذهب كه داري؟ گفته است
شيخ ). 18ش، 1362غزالي، (» يه بر من براتينه شافعي بر من خطي دارد و نه بوحنف. كنم كس را از ائمه تقليد نمي ، هيچقرآن

ابوزهره، (» لسوف في فقههعميق النظر في فقهه يجتهد و يتبع و ال يقلد و ال يبتدع و هو في«: او گفته است  محمد ابوزهره درباره
طور شادروان استاد همايي، غزالي را در اصول و فروع شرع و فلسفه و كالم و عرفان و اخالق، مجتهد همين). 588م، 1961
  ).149ش، 1351همايي، : ك.ر(ست دانسته امطلق 
 المجموع  شود، در مقدمه كه خود از اهل ترجيح در مذهب شافعي محسوب مي) ق676د (الدين ابوزكريا نووي  امام شرف .11

اند و چون روش  مجتهدان منتسب در واقع سالك مسلك شافعي بوده: گويد فقه شافعي در اين باره، مي  بعد از نقل اقوالي از ائمه
نيز گفته است قول بعضي از اصحاب . توان گفت  اند و اين كار را تقليد نمي اند به همان روش اجتهاد كرده تر دانسته را صحيح او

  .مبني بر نبود مجتهد بعد از عصر شافعي، افراط است
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، مخالفتهاي آشكار با قدماي مذهب در مسائل اصولي و فقهي و تصريح به اينكه اصحاب وي
اند، شواهد و داليل  المذهب، بلكه اجتهاد مطلق نايل آمده اجتهاد في  بعضي از فقهاي متأخّر به مرتبه

ر بعد از آنكه امام شافعي اجتهاد مجتهدان را د. روشني بر استمرار اجتهاد در بستر زمان بوده است
اهل علم به تصريح،   احكام شرع به شمار آورد، عامه بيانراههاي   رديف كتاب و سنّت از جمله

برهان، از قول ابوالفتح ابن. اند اجتهاد را مايه استمرار شريعت و مانع تعطيل احكام آن اعالم كرده
توانست  وند ميخدا«: در اين باره وافي به مقصود است) ق520د (اعاظم فقها و اصوليان شافعي 

در مقابل اصول و . حوادث و وقايع را بيان فرمايد، اما چنين نكرده است  تصريحاً حكم همه
  فهم احكام جزئيات مسائل بر مبناي آن اصول و قواعد را بر عهده  قواعدي مقرّر فرموده و وظيفه

ثات امور، اليزال و چون جزئيات مسائل و محد) 1/360همان، (» ظر و اجتهاد گذاشته استاهل ن
آنچه در مقطعي از . اهل علم خواهد بود  اجتهاد نيز الينقطع بر عهده  در تزايد و تضاعفند، وظيفه

مقاطع تاريخ رخ داده، معرفي معيارهاي اجتهاد و روشهاي صحيح استدالل فقهي در چهارچوب 
  مبني بر لزوم مراجعهصالح شهرزوري فتواي برخي از فقيهان نظير ابن. مذاهب مدون بوده است

جالل محلي در . مقلدان و التزام آنان به يكي از مذاهب مدون، معنايي بيش از اين نداشته است
االفتاء بمذهب مجتهد ... يجوز للقادر علي التفريع و الترجيح«: سبكي كه گفته استشرح عبارت ابن

مجتهد ) ق631د (الدين آمدي فچنين شخصي به تصريح سي: گويد ، مي»اطلع علي مأخذه و اعتقده
گونه اجتهادات در اعصار مختلف بوده است؛ المذهب است و دليل جواز اجتهاد وي، رواج اين في
 منير از ائمهگونه كه عالمه ابنآن). 2/397ق، 1304محلي، (مخالفت كرده باشد آنكه كسي با آن بي

اجتهاد   ف به اوصاف الزم، حائز رتبهمذاهب كه به دليل اتصا  مالكيه گفته است، اصحاب ائمه
مذهبي تازه   اند؛ چرا كه اساساً ارائه دانسته اند، خود را ملتزم به عدم احداث مذهبي جديد مي بوده

  كه فروع فتاواي آن به اصولي زائد بر اصول و قواعد متقدمان برگردد، متعذّر است؛ پيشينيان همه
بنابراين، آنچه مورد ). 1/590ق، 1422مالح، (اند  ازگفتهروشهاي استدالل و استنباط فقهي را ب

  .اجتهاد سد باب بوده است؛ نه سد باب احداث مذهبالتزام و اتفاق اصحاب مذاهب مدون بوده، 

سخن بر سر جواز عقلي . اي بيشتر نظري است موسوم به خلو زمان از مجتهد، مسئله مسئله .3
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نظري، ظاهراً تا اواخر قرن ششم در منابع   اين مسئله. ه استفقدان مجتهد در عصري از اعصار بود
در سالهاي آغازين قرن . شده استاي جدي محسوب نميكم مسئلهاصولي مطرح نبوده يا دست

و  12 )ق513د (عقيل حنبلي اي مختصر بر سر وجود افراد واجد شرايط قضا ميان ابن ششم، مناقشه
عقيل مبني بر ضرورت وجود مجتهد در هر استدالالت ابن. فقيهي گمنام از حنفيه درگرفته است

به موضع بسياري ) ق631د (الدين آمدي  زمان، بعدها به گفتمان رسمي حنبليان و اعتراضات سيف
سنتي   سان دو نظريهبدين). 214ش، 1386وائل ابن حالق، (شده است از حنفيان و شافعيان تبديل 
دقيق العيد، حنبليه و استاد ابواسحاق اسفرايني، قاضي زبيري، ابن  عامه. در اين باب پديد آمده است

داليل آنان به . اند رفعه و كساني ديگر از شافعيه قائل به عدم امكان خلو عصر از مجتهد بودهابن
التزالُ طائفةٌ منْ امتي «عليه  اختصار وجوب كفائي اجتهاد، عدم جواز تعطيل احكام و حديث متفق

  13.بوده است »ظاهرينَ حتّي تَقوم الساعه او حتي ياتي امر اهللاعلي الحقِّ 
داران جواز عقلي غالباً قائل به يكي اينكه طرف: مالحظه در اينجا وجود داردقابل سه نكته

ديگر اينكه قول كساني ). 2/398ق، 1304سبكي، ابن(اند  وقوع عملي عصر خالي از مجتهد نبوده
حمدان كه قائل به فقدان مجتهد در عصر خود يا ي، شهرزوري، نووي و ابنچون قفال، غزالي، رافع
عين ). 4/378م، 1958شربيني، (مستقل بوده است اند، ناظر به مجتهد  اعصار پيش از آن بوده

كالم  14.»قَد خال العصرُ عنِ المجتهد المستقلِّ«: چنين است الوسيطعبارت امام محمد غزالي در 

                                           
شافعي را مجتهد مطلق  اين فقيه بزرگ، از معاصران خود، قاضي ابويعلي ابن فراء حنبلي، ابونصر صباغ و ابونصر همداني .12
 400نام حنبلي در ضمن عقيل به همراه ابوالخطاب، ديگر فقيه صاحباين ابن). 5/123تا، سبكي، بيابن: ك.ر(دانسته است  مي

ود در حالي كه خ. اند كرده درس او تفقه و استفادت مي  بغداد، در حلقه  غزالي بر نظاميه  تن فقيه و طالب علم در ايام رياست عامه
به عالوه شافعيه خود، از . اند تر بوده اند و هركدام قريب به بيست سال از غزالي بزرگسالشده از رؤساي حنبليان محسوب مي

دانستند و با  تر مي دانسته، شيخ ابواسحاق شيرازي را فقيه عقيل آنان را مجتهد مطلق ميمعاصران  اين دو فقيه شافعي كه ابن
  ).89و87، 84ش، 1353كوب،  زرين: ك.ر(اند  دهيگران در نظاميه نبووجود او راضي به تدريس د

هاي اصلي طرح بحث جواز خلو زمان از مجتهد، رفع تعارض ظاهري ميان اين حديث و برخي احاديث كي از انگيزهي. 13
قبض العلم بقبض العلماء ان اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد و لكن ي«: از جمله حديث  صحيحين. ديگر بوده است

 .»حتي اذا لم يبق عالماً اتخذ الناس روساء جهاالً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا

  .هم ناظر به همين معناست الوجيزكالم امام محمد غزالي در ابواب ادب القضا از كتاب  .14



  1شماره  - فقه مقارنفصلنامه دو

 

76

شيخ محمد . طور صريح درباره فقدان مجتهد مستقل استزوري و نووي هم بهصالح شهر ابن
الدين سيوطي جالل). 561م، 1961ابوزهره، (أكيد كرده است ابوزهره از متأخران بر اين معني ت

در اين باره خلطي صورت گرفته است؛ تحقيق مطلب آن است كه مجتهدان مطلق دو : گويد مي
اند، مجتهد مطلقِ مستقل است، نه  آنكه گروهي قائل به فقدانش بوده. لمستقل و غيرمستق: اند گروه

از اين رو بعضي از علما در جايي قائل به فقدان مجتهد مستقل و در . مجتهدان منسوب به مذاهب
. عموم و خصوص مطلق است اين دو، رابطه  رابطه. اند جايي ديگر قائل به وجود مجتهد مطلق بوده

سوم اين  نكته). 1/380ق، 1422مالح، (مطلقي مستقل نيست ست، ولي هر هر مستقلي مطلق ا
سبكي و شيخ محمد بخيت، مفتي وقت الدين ابناست كه بعضي از مشاهير فقها و اصوليان نظير تاج

مصر كالم كساني چون غزالي و رافعي در خصوص خلو عصر از مجتهد را محمول بر خلو منصب 
اين خأل ناشي از آن بوده است كه اهل اجتهاد از . اندخود دانسته قضا از مجتهد مستقل، در عصر
اند وگرنه گويندگان چنين سخني و اقران و امثالشان خود در كردهقبول منصب قضا تحاشي مي

بعد از بيان اين مطلب از پدرش، شيخ  توشيح التوضيحسبكي در كتاب ابن. انداجتهاد بوده مرتبه
عبدالسالم و از قدما قفال، شيخ ابوعلي، قاضي دقيق العيد، ابنرفعه، ابنابن الدين سبكي، شيخ اوتقي

  ).4/616تا، بخيت، بي(تهد ياد كرده است حسين و غير آنان از شافعيه را به عنوان مج
بنابراين، اگر مراد قائالن به جواز خلو عصر از مجتهد، مجتهدان مستقل صاحب مذهب مدون و 

ادوار و اعصار باشد، خالف آنان لفظي خواهد   المذهب در همه ر مجتهدان فيمنظور مخالفان، حضو
در هر حال . اند المذهب يا اهل تخريج و ترجيح، به اتفاق، هميشه حضور داشته مجتهدان في. بود

كه منتسب به مذهب زيدي است، ولي خود مدعي اجتهاد و ترك تقليد بوده، ) ق1250د (شوكاني 
الدين  سيدالناس، زينالعيد، ابندقيق عبدالسالم، ابناز شافعيه كساني چون ابن معتقد است كه تنها

الدين سيوطي چندين برابرِ حد الزم، از علوم اجتهاد برخوردار  حجر عسقالني و جاللعراقي، ابن
هاد اجت دقيق العيد به مرتبهعبدالسالم و ابناينكه ابن: گويد همو به نقل از زركشي مي. اند بوده

در دنياي معاصر كساني چون شيخ  15).2/215ق، 1419شوكاني، (محل خالف نيست  اند، رسيده
                                           

  .»االجتهاد و كذلك ابنُ دقيقِ العيد تبةَالمِ قَد بلَغَ رال يختلف اثنانِ في اَنَّ ابنَ عبد الس«: عين عبارت او چنين است. 15
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الدين قاسمي، شيخ محمد بخيت مطيعي، شيخ  الدين افغاني، جمال محمد عبده، رشيدرضا، جمال
محمود شلتوت، شيخ محمد مراغي و شيخ يوسف قرضاوي قائل به استمرار اجتهاد و حضور 

به نظر . ادوار و سهولت تحصيل علوم اجتهادي در ادوار متأخر هستند  ر همهمستمر مجتهدان د
در معاهد ديني مصر كساني هستند كه واجد ) ق1364د (شيخ محمد مراغي، شيخ اسبق االزهر 

  16).1/380ق، 1422مالح، (بر آنان حرام است شرايط اجتهادند و تقليد
  

  نتيجه

گفته ) ظاهراً پدر امام الحرمين(به نقل از جويني  ولارشاد الفحمحمد بن علي شوكاني در كتاب 
بيان آيند و نصوص، يك درصد از آنها را  احكام شرع از راه اجتهاد به دست مي  عمده«: است
انگيزي كه آميز و اعتراض رغم ظاهر مبالغهاين گفته به). 1/215ق، 1419شوكاني، (» كنند نمي

ي كه حكايت از كفايت كتاب و سنّت در حل و فصل و تبيين دارد، البته منافاتي با آيات و احاديث
و حديث ) 89نحل، ( »شَيء لكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزَّلْنَا«احكام مسائل دارند، نظير آيه 

ندارد؛ چه اجتهاد در واقع طريق تفسير كتاب و سنّت و تبيين » تركتكم علي المحجه ليلها كنهارها«
محاسن شريعت   ان احكام مسائل توسط قواعد و ضوابط عام آنهاست و اين خود از جملهكيفيت بي

است كه از سويي قواعد و معيارهايي عام به دست داده و از سويي ديگر با فتح باب اجتهاد، بسط 
از اينجاست كه كساني چون امام ابواسحاق . و استمرار خود را در بستر تاريخ تضمين كرده است

تطبيق قواعد عام بر فروع مسائل را به عنوان وجهي از وجوه اجتهاد كه خود ) ق790د (شاطبي 
و نيز از ) 4/89تا، شاطبي، بي(دانند  مستدام ميالدوام مستمر و نامند، علي آن را تحقيق المناط مي

مالح، (شمارند  ميتعطيل اجتهاد را تعطيل شريعت ) ق450د (همين جا امثال ابوالحسن ماوردي 
  ).1/590ق، 1422

                                           
هاي مياني و متأخر، شرايط بسيار سنگيني است كه متقدمان براي نيل  يكي از داليل ترديد در وجود مجتهد مطلق در دوره .16

وصافي را الزم دانسته كه جز در پيامبران در گويند شافعي در حاكم و مفتي شرايط و ا چنان كه مي. اند اجتهاد مقرر كرده به مرتبه
  ).13/19تا، الخير، بيابيابن: ك.ر(شود  كسي يافت نمي
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اين تكليف تاريخي يعني وجوب كفائي اجتهاد در آغاز در قالب اجتهادات آزاد و البته بر مبناي 
اند، به عمل آمده  اي كه مجموعاً مستنبط از مدارك و مقاصد شرع بوده روشها و معيارهاي نانوشته

و ضوابط اجتهاد و  اجتهادات آزاد، روشن شدن خطوط كلي قواعد  انبساط بيش از اندازه. است
هاي تدوين مكاتب اجتهادي  مالحظات علمي و مطالبات عمومي در سالهاي پاياني قرن دوم، زمينه

در اين مرحله، اهل فقه و فتوا در سطوح . المذهب را فراهم آورده است اجتهاد في  و گذار به مرحله
اند، به بيان احكام  آن پيوسته مختلف و البته با پايبندي به روش اجتهادي مذهبي كه به اختيار به

مند فقه و تأليف مؤلفات مبسوط ضابطه  توسعه. اند پرداخته شرعي اعمال و وقايع مستحدث مي
علوم و اوصاف و شرايط الزم براي  فقيهان اين دوره، از همه. فقهي، محصول همين مرحله است

با اين حال . اند رخوردار بودهاحاطه بر مدارك و مقاصد شرع و طرق تحصيل ظن به احكام آنها ب
دوم قرن هفتم و شايد بتوان گفت از سالهاي پاياني   اند پس از سقوط بغداد در نيمه چنان كه گفته

آثار متقدمان، انبساط و اتساع سابق   قرن هشتم به بعد با روي آوردن اهل علم به تلخيص و تحشيه
بار سقوط بغداد، تخريب و  آثار مصيبت جملهاز . جاي خود را به نوعي ركود و انقباض داده است
اين ضعف و انحطاط، خوف نابساماني و آنارشيسم . تضعيف معاهد و مدارس فقه و فتوا بوده است

اصلي اصرار آنان بر   همين خوف بجا، در آن سالها مايه. فقهي را در ميان فقها پديد آورده است
  .تالتزام و تمسك همگان به مذاهب مدون بوده اس

اند و نه ادعاي نيل به چنين  متقدمان دانسته  پايههاي اخير حافظان مذهب نه خود را هم در سده
معاصران نيز به رغم نقد ناموجهي كه از گذشتگان به عمل . اند پذيرفته اي را از كسي مي پايه
از  كم از حيث روشهاي استدالل و مباني و معيارهاي اجتهاد چيزي بيش آورند، خود دست مي

دهند و اين خود حكايت از توانايي درخور تحسين پيشينيان در تتبع،  ميراث متقدمان به دست نمي
اجتهاد هميشه براي عرض اندام   در هر حال عرصه. حصر، ضبط و تنقيح ضوابط اجتهاد دارد
د و ان اعصار حضور داشته  المذهب در همه مجتهدان في. مجتهدان فراهم بوده و هست و خواهد بود

  .اند پرداخته مذاهب به بيان احكام شرعي مسائل   به تبعيت و نه به تقليد از ائمه
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