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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ جوالی ١٧
  

  ،عبادی توقيفی است» احکام«حکم 
  . قياس واستحسان درآن جای ندارد

٢  
 ):كنسنسيوس(ع اجما

اجماع و توافق علمای يک عصر بريک امری مطابق به شرع نيز يکی از مصادر شرع است ھمچون کتاب و سنت 

َإن هللا ال يجمع أمتی أو قال أمة محمد صلی هللا عليه وسلم علی ض«: زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند َ َ َ ََ ََ ََ َ ََّ َّ َّ ََّ َِ ِْ ُْ ٍ َّ َّ َُّ َ ُ َُ ْ َ ُ َ َّ ٍاللة ِ َ َ

ِويد هللا مع الجماعة َِ َ ََ َ َْ َّ ُ  .و شيخ البانی اين حديث را صحيح دانسته اند). ٢١٦٧ شماره( ) ترمذی(  » َ

امت محمد صلی هللا عليه وسلم را بر گمراھی جمع نمی : يا فرمود )راوی می گويد(براستی که هللا تعالی امت مرا : يعنی

 .کند و دست هللا با جماعت مسلمانان است

له ھدايت است و ھدايت مورد أله ای توافق کردند، آن مسأامت بر مس) علمای(در اين حديث اشاره شده است که ھرگاه 

قبول هللا و رسول صلی هللا عليه وسلم است، لذا اجماع چيزی است که هللا و رسولش با آن موافقند و کسی که با راه و 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين « :که قرآن می فرمايد ده است، چنانمسير مسلمانان مخالفت کند به آتش وعده داده ش َّ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِْ ُ ُِ َ َ
ًله الھدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جھنم وساءت مصيرا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َّْ ْ ُْ ُ ََّ َ َِّ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ُ کسی که بعد از : يعنی )١١٥نساء  ۀسور(» ُ

رود  راھی جز راه مؤمنان پيروی نمايد، ما او را به ھمان راه که می  پيامبر مخالفت کند و ازآشکار شدن حق، با

 .کنيم؛ و جايگاه بدی دارد بريم؛ و به دوزخ داخل می می

   بر لزوم ت آي  در اين که)  مؤمنين سبيل(مراد از «:  است  هللا آمدهة عبدهللا انصاری رحم خواجه» االسرار کشف«در تفسير 

 .» است  در ھر عصری  حق  اھل ، اجماع است  تأکيد شده  از آن يرویپ

 و   بر خطا اجماع  که  از اين  مؤمنان  زيرا عصمت است  گرفته   دليل  اجماع  را بر صحت ت آي  هللا نيز اينةامام شافعی رحم

  .  است شده   کنند، تضمين  اتفاق

بر   من امت:  الضالله علی   امتی  ال يجتمع«:  فرمودند  شريف  حديث نصلی هللا عليه وسلم در اي هللا  که رسول طوری

  .»شود  نمی  جمع گمراھی

خود می گيرد و بدعت ه له جنبه شرعی بأله ای اجماع بين علمای اسالم صورت گيرد آن مسأکه در مس بنابراين مادامی

 .نيست
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 توافق دارند ولی اين توافق مسألهبر يک   و علماء ء فقھاکه اکثر متفاوت است، جمھور يعنی آن» اجماع«با  اما جمھور

آنھا حاصل نشده است و لذا گاھی جمھور بر خطا ھستند و گاھی بر صحت، و اين بستگی به داليل آنھا دارد ۀ در بين ھم

رگز قول که داليل ارائه شده آنھا در چه حدی از قوت است، چه بسا قول اقليت بر جمھور ترجيح داده می شود، ولی ھ

اقليت يا جمھور نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل يا رد کند بلکه ھمه ملزم به پيروی از اجماع امت ھستند 

 ).يعنی بر ھدايت اجماع می کنند(که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند که امت اسالم بر گمراھی جمع نمی شوند  چنان

که حق ندارد عليه کتاب و سنت رای و  ی دھد ھمچنانأر عليه اجماع علماء مھم ديگر آنست که کسی نمی تواند ۀ نکت

  .فتوا دھد

 

 : چيست)انالوګی( قياس 

 . ديگر اطالق می شود ئی به شیءشی) برآورد يا تخمين زدن(ر تقديرب: قياس در لغت

که در حکم آن نص  ای مسأله ای که در آن نصی وارد نشده است بر حکم مسألهالحاق کردن : و در اصطالح يعنی

   . در علت وارد شدن حکم استمسألهموجود است و اين به دليل اشتراک آن دو 

آن را گرفته و نگھداری کرده اند تا ۀ وارد شده است ولی در مورد انگوری که شير)  شراب( نص بر تحريم خمرًمثال

) شراب(يم است، مشابه با خمر مست کننده شود نصی وارد نشده است ولی چون در مست کنندگی که علت حکم تحر

 .انگور مست کننده می شودۀ است بنابر اين بر آن قياس می شود و حکم به حرام بودن شير

که  بدين معنی .  قياس را به عنوان حجتی شرعی معتبر می دانند البته خالف ظاھريه و بعضی از معتزلهءجمھور فقھا

و سنت نبوی و اجماع ثابت نشده باشد، استناد به قياس برای بيان حکم ن أ قرآن عظيم الشۀوسيله ، ب ای اگر حکم واقعه

 . ، صحيح و معتبر است آن

ی أ به عالم اھل را احکام می دانستند و حتۀقياس را جزو ادل  امامان فقھی است کهۀنيز از جمل )رح(امام ابوحنيفه 

 .مشھور بوده است

 ای که مسأله فقيه بر اساس قواعد اصولی جھت مشخص کردن حکم اما قياس نيز عبارتست از استدالل و استناد علمای

 با کتاب يا سنت يا اجماع مشخص نشده است البته خود قياس بر اساس منابع از کتاب و سنت صورت می مسألهحکم آن 

دارد، حال  مشخص حکم مشخصی از قرآن يا سنت وجود ۀ مسأل برای يک ًگيرد و خارج از کتاب و سنت نيست، مثال

 با توجه به قرآن و سنت مشخص و واضح نيست، اما اين ءی آن برای علمائديگر وجود دارد که حکم نھاۀ مسأليک 

 ءبنابراين علما) در علت حکم و مقاصد آن(اول که حکم آن در کتاب و سنت مشخص بود، مشابھت دارد ۀ مسأل با مسأله

: ز ھمان حکم اولی را ثابت می کنند که در اين حالت گويندمی نيز تطبيق کرده و برای آن نيو اولی را بر دۀمسألحکم 

نماز و روزه و حج و (که البته بايد توجه داشت که قياس در عبادات . دوم از طريق قياس ثابت شده استۀ مسألحکم 

  .و عقايد معتبر نيست و مردود می باشد) زکات

 

 : عدم اعتبار قياس واستحسان در اعمال عبادی

مداراعتبار قرار نمی گيرد ، اين بدين  ند که در شرع اعمال عبادی توقيفی بوده وقياس واستحسان در آن ء می فرماياعلم

نماز ، روزه ، حج ، زکات وسايرعبادات، نمی توان از قياس يا استحسان : معنی است که در احکام عبادی از جمله

  .ستفاده کردعنوان حجت در اثبات اعمال عبادی اه ب)  شرعیۀيکی از انواع ادل(

 : رسانم عرض میه برای توضيح بيشتر مثال ذيل را خدمت خوانندگان محترم ب
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ی ئدر حديث شريف صحيح آمده است که اگر شخصی توانمندی مالی برای رفتن به حج را داشته باشد، ولی توانا

 جای خوده او جايز است که بدر آنصورت برای )  پير ويا ناتوان باشدًاز جمله مثال(نداشته باشد  را نآانجام  بدنی

 .جای آورده  ديگری را با پول خود به حج بفرستد تا به نيابت از او مناسک حج را بشخص

 : که در حديثی از حضرت ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است طوری

تطيع أن يستوی علی يا رسول هللا، إن أبی أدرکته فريضة هللا فی الحج شيخا کبيرا، اليس: أن امرأة من خثعم قالت«

حج بر پدرم واجب شده است ! هللا  خثعم گفت ای رسولۀزنی از قبيل) (متفق عليه. (»حجی عنه: الراحلة، فأحج عنه؟ قال

: تواند بر شتر بنشيند آيا به جای او حج کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود است و نمی پيری ومسن اما او مردی

 ).به جای او حج کن بلی

جای ه  اسالمی يعنی نماز را بر حج چنين شخصی قياس کند، و بگويد که جايز است ب ديگرۀل کسی نمی تواند فريضحا

زيرا نماز و حج ھر دو عبادت ! مرده يا شخص مريض ويا شخصی مسن وناتوان يکی از بستگانش برايش نماز بخواند

ن  أچنين جوازی نياز به حديث يا آيتی از قرآن عظيم الشھستند و در عبادات قياس کردن اعتبار ندارد، بلکه برای صدور 

جای شخص ناتوان نص صريح از کتاب يا سنت وجود دارد، برای ه است، يعنی ھمانگونه که برای جواز انجام حج ب

که متذکر   طوریزيرا. نماز ھم بايد چنين نصی موجود باشد وگرنه نمی توان برای نماز ھم چنين حکمی صادر کرد

  :است »توقيف « اصل در عبادات بر شديم،

از (که برای انجام آن جواز شرعی  يعنی انجام ھر عملی که به قصد عبادت صورت می گيرد ممنوع است مگر آن

  .وجود داشته باشد) کتاب و سنت

 

 : استحسان

ه معنای طلب و در لغت به معنای نيکو ديدن، نيکو شمردن، خوب دانستن چيزی و ھمچنين ب» حسن«استحسان از ريشه 

حسن به ھدف پيروی از آن بوده و در اصطالح عبارت است از عدول از مسأله ای به موارد مشابه آن، آن چه که 

با  ؛ از اين رو استحسان...د و به فھم و درک انسان تبادر می کنمجتھد در قضاوت عقل خود نيکو می شمارد، آن چه که

  .داشته و عدول ياد شده نيز بر قياس استوار است استصالح و مصالح مرسله پيوند ۀقياس، قاعد

  : برای حکم شرعی مجبوراندءيد که فقھاآمی   پيش یگاھی در زندگی مسلمانان موارد

قياس يا ھم استحسان يا استصحاب يا مصالح مرسله يا سد ذرايع يا قول صحابی يا حتی عرف روی بياورند، زيرا  به

 .وجود ندارد  نت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ن وسأدر قرآن عظيم الش حکم صريح آن

از طريق مصالح مرسله حکم کرده ) ابو يوسف شاگرد امام صاحب ابوحنيفه از جمله امام ( طور مثال علمای حنفی ه ب

 اند که ھرگاه مسلمانان در جنگ با کفار به غنايم دست يافتند ولی اين احتمال وجود داشت که آن غنايم دوباره به دست

  .فتد و از بين برد تا به دست کفار نيفتد می توان غنايم را آتش زدکفار بي

وجود ندارد و اين اجتھاد علمای حنفی است که به کمک  رسول هللا حال برای اين حکم ھيچ دليلی از قرآن و سنت

 ). ٣ صفحهالرد علی سير االوزاعی؛ امام ابويوسف،: مراجعه شود . (مصالح مرسله به اين حکم رسيده اند

انسانھای (از طريق مصالح مرسله چنين فتوا داده که اھل فساد  ) ديگرامام صاحب ابوحنيفه شاگرد(و يا امام احمد 

حال برای اين حکم ھيچ دليلی از قرآن و سنت . را بايد به سرزمينی تبعيد نمود تا از شر آنھا در امان بود) شرور و مفسد

:  مراجعه شود . (ام احمد است که به کمک مصالح مرسله به اين حکم رسيده اندنبوی وجود ندارد و اين اجتھاد ام

  . )١٤الطرق الحکمية؛ ابن قيم، صفحه
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 : قابل تذکر در اصدار اين احکام اينست ۀنقط

 می باشند، ءنيستند، و بلکه ناشی از اجتھاد علما چون مبنای اين احکام برگرفته از نصوص کتاب هللا و سنت رسول هللا 

 : ی دو احتمال باشدتوان دارا از اينرو می

زيرا در مسائل اجتھادی صحت وخطا ھر  تواند صحت داشته باشد ويا ھم احتمال دارد که خطا باشد ،  احکام صادره می

َإذا « :  دو امکان دارد و جايز است، چرا که ھيچ يک از آنان معصوم نيستند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند ِ

ٌکم الحاکم فاجتھد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتھد ثم أخطأ فله أجرَح ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َُ ََ َ َ ََ ْ َّ َُّ َُ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ ََ ِ َ ِ ُ ِ اگر حاکم، «:  يعنی )٧٣٥٢:بخاری(  . »ْ

مايد اجتھاد کند و حکمی را صادر ن و اگر  . اجتھاد کند و حکمی را صادر نمايد که درست باشد، دو پاداش به او می رسد

 .»رسد ولی در آن، دچار اشتباه شود، يک پاداش به او می 

که دليلشان محکم و   نظر کنيم و چنانءداليل ھر يک از فقھا موقف ما مسلمانان در برابر اين احکام ھمين است که به 

 .قوی بود به آن عمل می کنيم

مل نمود، ھر چند که دليل صريحی از کتاب داليل محکم و قوی می توان به اين احکام و فتاوی عۀ پس در صورت ارائ

بر اساس اصول و مبانی شرعی تدوين و تنظيم ..) مانند قياس و استحسان و (و سنت نداشته باشند، زيرا خود اين مراجع 

 .شده اند

 د،عبادی را از طريق غير قرآن و سنت ثابت کن توانند عمل   نمیءولی حکم صريح وقابل بحث در اين است که اين فقھا

   :که متذکر شديم  حکم فرمايند زيرا طوری

فقط از طريق قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت می شوند نه از ) مانند نماز و احکام آن(امورات عبادی 

 ).... يعنی استناد به قياس و استحسان و مصالح مرسله و(طريق اجتھاد 

  

 : یئفورمول حکمی واستنتاج نھا

ی بحث ھمين است که در امور عبادی، انجام ھيچ فعل يا قولی به قصد عبادت جايز نيست، مگر ئتاج نھاخالصه واستن

که جواز آن از طريق کتاب هللا و سنت صحيح رسول هللا صلی عليه وسلم صادر شده باشد و قياس کردن و يا استناد  آن

  .به استحسان جايز نيست

که از  ز است، لذا انجام ھر عملی يا استفاده از ھرچيزی جايز است مگر آناما در امور غير عبادی، چون اصل بر جوا

 .طريق کتاب يا سنت يا قياس يا استحسان يا سد ذريعه حرمت يا کراھيت آن صادر شود

  

  :اما در مورد حجيت قياس

از آن به کثرت استفاده  اربعه از جمله امام مالک و امام احمد قياس را معتبر دانسته اند و در فتاوی خود ۀتمامی ائم

َّکه امام مزنی  نموده اند، چنان اتفاق مذاھب اسالمی را در مورد استعمال قياس در فقه و جميع احکام ) شاگردامام شافعی(ُ

  .آورده است) ٨٧١/صفحه)(جامع بيان فضل العلم وأھله( نقل کرده است، و اين مطلب را امام ابن عبدالبر در کتاب

و ايشان .  نادر از قياس استفاده کرده و ايشان حديث ضعيف و مرسل را بر قياس مقدمتر دانسته اندولی امام احمد بسيار

که يک حديث صحيح مرفوع يافت شود، ھيچ چيزی بر آن مقدم نيست حال چه قياس باشد يا عمل  مادامی: فرموده اند 

ه به اقوال صحابی استناد می شود و اگر قول  ای ھيچ نصی موجود نباشد، آنگامسألهاھل مدينه يا رأی باشد و اگر در 

صحابی يافت شود که مخالفی نداشته باشد بر قياس ترجيح داده می شود و اگر اقوال صحابی مختلف باشد، راجح آنھا را 

 .که به کتاب و سنت نزديکتر است انتخاب می شود
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 .يک از موارد فوق يافت نشد، آنگاه از قياس استفاده می شود ھرگاه ھيچ

بر خبر واحد مقدم دانسته، و شروطی که ايشان ) در وقت تعارض(اما عکس امام احمد؛ امام ابوحنيفه قياس جلی را 

  .برای پذيرش و استناد به خبر آحاد گذاشته موجب شده که به احاديث آحاد زيادی عمل نکند

ول صحابی و عمل اھل مدينه مقدمتر دانسته را بر ق و امام مالک قياس را بعد از کتاب و سنت و اجماع، قرار داده و آن 

 .است

. و امام شافعی فرموده که اصل بر کتاب و سنت است، اگر يکی از آن دو در دسترس نباشد، آنگاه بر آنھا قياس می شود

  .و اجماع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است

 

 : يادداشت

ی منکر حجيت قياس نبوده است و تنھا اختالف آنھا در جز ظاھريه، و شيعه و بعضی از معتزليان، ھيچ مذھب فقھه ب

 .ميزان استعمال قياس بوده است

 پايان

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

    جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 


