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حكم »احكام« عبادي توقيفي است
قياس واستحسان درآن جاي ندارد
کلمهء عبادت:
ﮐﻠﻣــﮥ ِعبادت در قرآن عظيم الشأن بصورت ﮐل )  ( 275بار ذﮐر گرديده است .
عبَ َد« و به ﻣعنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است.
عبادت از ريشهء » َ
از ريشهء عبد دوﻣصدرعبوديت و عبادت ﻣشتق شدهاست.
اين دو اصطﻼح هم در زبان عبری وهم در زبان عربی ﻣورد استفاده قرار گرفته ،ﮐه
البته دارای يک ﻣعنی ﻣيباشد.
عبادت و پرستش بصورت ﮐل در سه دين بزرګ ابراهيﻣی) يهوديت ،ﻣسيحيت واسﻼم (
بعنون يک اصل جدا ناپذيربرشﻣرده ﻣیشود ﮐه در هر سه دين به عنوان يکی از
اولويتها بر آن تأﮐيد شدهاست.
عبادت را عﻠﻣاء به حبل ) ريسمان ( ﻣتين ﻣحکﻣی و ﻣستحکم در حيات فردی واجتﻣاعی
و حتی سياسی انسان ﻣعرفی داشته اند.
انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش ﻣرتبط ووصل ﻣيشود.
انسان با عبادت صادق در رحﻣت پروردگارقرار ﻣيگيرد ،واز ياد نه بايد برد ﮐه انسان
با انجام وادای عبادت به عزت ﮐاﻣل رسيده ﻣيتواند» .وﻣا خﻠقت الجن و اﻹنس إﻻ
ليعبدون« )سوره الذرايات :آيه  (56جن و انس را نيافريديم ﻣگر براى اين كه ﻣرا
پرستش كنند«
پياﻣبر اسﻼم ﻣحﻣد صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ﻣيفرﻣايد » :اين دين ﻣحکم و ﻣتين است .پس با
ﻣﻼيﻣت در آن درآييد و عبادت ﷲ را بر بندگان خدا با ﮐراهت تحﻣيل نکنيد ﮐه در اين
صورت ﻣانند سوار درﻣاندهای هستيد ﮐه نه ﻣسافت را پيﻣوده و نه ﻣرﮐبی به جا گذاشته
است( .

نبايد فراموش کرد که :
افراط و زياده روی در عبادت ﻣوجب خستگی روح و بی رغبتی ﻣؤﻣن نسبت به عبادت
و گريز از آن ﻣی شود.

عـبـادت:
عبادت اسم جاﻣعی است كه تﻣام آنچه را كه پروردگار با عظﻣت ﻣا دوست ﻣی دارد و
به آن خوشنود ﻣی گردد ،در بر ﻣی گيرد اعم از عقايد و اعﻣال قﻠوب و اعﻣال جوارح و
هﻣه اعﻣالی كه بنده را به ﷲ نزديك ﻣيساز.
بنابراين هﻣه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت ﻣحﻣد صﻠی ﷲ عﻠيه
وسﻠم ﻣشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل است.
عبادت انواع ﻣختﻠفی دارد ،بعضی عبادات قﻠبی اند ،ﻣانند اركان ششگانـﮥ ايﻣان ،ترس،
ر جاء ،توكل ،رغبت ،رهبت و غيره ،و بعضی عبادات ظاهری است ،ﻣانند :نﻣاز و
زكات  ،روزه  ،حج.
عـبادت صحيح نﻣی شود ﻣگر اينكه بر دو اصل ﻣبتـنی باشد:
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اول :اينكه عبادت خالص برای ﷲ تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود .اين
ﻣعنای گواهی دادن» ﻻاله اﻻ ﷲ « است.
چنانكه ﷲ تعالی ﻣی فرﻣايد:
ص َوالﱠذ َ
عبُ ِد ﱠ َ ُم ْخ ِلصا ً لَهُ ال ّد َ
ق فَا ْ
ِين
ِين ،أَﻻ ِ ﱠ ِ ال ّدِي ُن ا ْل َخا ِل ُ
» إِنﱠا أَ ْن َز ْلنَا إِلَيكَ ا ْل ِك َ
تاب بِا ْل َح ّ ِ
ات ﱠ َخذُوا ِم ْن دُونِ ِه أَ ْو ِليا َء َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِ ﱠﻻ ِليقَ ِ ّربُونَا ِإ َلى ﱠ ِ ُز ْل َفى إِنﱠ ﱠ َ يحْ ُك ُم َبينَ ُه ْم فِی َما ُه ْم
فِي ِه ْ
س ۡو َرة ُ ﱡ
الز َﻣر ()ﻣا اين كتاب را
ِب َكفﱠارُ 3-2 )«.
يختَ ِلفُونَ ِإ ﱠن ﱠ َ ﻻ ي ْهدِی َم ْن ُه َو كَاذ ٌ
كه در بر گيرندۀ حق و حـقيقـت است ،بر تو فرو فرستاديم .خدا را پرستش كن و پرستش
خود را خاص برای او گردان .هان! تنها طاعت وعبادت خالصانه برای ﷲ است و بس.
كسانی كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگری را بر ﻣی گيرند ،گويند ﻣا آنان را
پرستش نﻣيكنيم ﻣگر بدان خاطر كه ﻣا را به خداوند نزديك گردانند ،بی گﻣان خداوند بين
آنان در )بارة( آنچه كه در آن اختﻼف ﻣی ورزند داوری ﻣی كند ،خداوند كسی را كه
دروغگوی ناسپاس است هدايت نﻣی كند(.
ص ﻼة َ
ين َلهُ ال ّد َ
و ﻣی فرﻣايد » :و َما أ ُ ِم ُروا إِ ﱠﻻ ِلي ْعبُدُوا ﱠ َ ُم ْخ ِل ِص َ
ِين ُحنَفَا َء َوي ِقي ُموا ال ﱠ
يؤتُوا ﱠ
َو ْ
س ۡو َرة ُ ال َبيّنَﺔ ( ».درحالی كه به ايشان دستور داده
الزكَاةَ َو َذ ِلكَ ِدينُ ا ْلقَي َم ِة .آيـﮥ ُ 5
نشده بود ﻣگر اينكه ﻣخﻠصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نﻣاز بر پا دارند و زكات
بپردازند و اين است آيين راستين(.
دوم :پيروی از رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم به اين شكل كه بنده ﻣثـل پياﻣبر صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم عﻣل كند بدون اينكه چيزی از آن كم كند يا به آن بيفـزايد ،و اين به اساس و
ﻣعنای گواهی ﻣحﻣد رسول ﷲ است .لذا ﻣی فرﻣايد » :قل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبﱡونَ ﱠ َ فَات ﱠ ِبعُو ِنی
ﻣران « )بگو اگر خدا را دوست
يحْ بِ ْب ُك ُم ﱠ ُ َوي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم آيـﮥ 31سورۀ ُ -
س ۡو َرة ُ آل ِع َ
ﻣی داريد از ﻣن پيروی كنيد تا خداوند شﻣا را دوست بدارد و گناهان شﻣا را برايتان
الحشر «
الر ُ
بياﻣرز(.و ﻣيفرﻣايدَ »:و َﻣا آتَا ُك ُم ﱠ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َﻣانَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنت َ ُهواآيـﮥُ 7س ۡو َرة ُ َ
) وآنچه رسول )خدا( به شﻣا بدهد ،آن را بگيريد.و از آنچه كه شﻣا را ازآن باز دارد
اجتناب كنيد( .

مصادر احکام در اسﻼم:
در استنباط احکام اسﻼﻣی پيوسته با دو دسته از ﻣنابع روبه رو ﻣی شويم .يکی ،ﻣنابع اصﻠی و ديگری
ﻣنابع فرعی .ﻣنابع اصﻠی برنص يا نقل تکيه دارند و شاﻣل قرآن عظيم الشان و سنت رسول ﷲ صﻠی
ﷲ عﻠيه وسﻠم اند .ﻣنابع فرعی بر عقل ،يعنی اجتهاد استوارند و اجﻣاع ،قياس ،عقل ،استحسان،
استصﻼح ،سد ذ رايع و عرف را در بر ﻣی گيرند .

يادداشت توضيحی درمورد »سدذرائع وفتح ذرائع «:
»س ّد «
ﮐﻠﻣه »س ّد«  ،در لغت به ﻣعنای بستن وجﻠوگيری ﮐردن است  ،وﮐﻠﻣه »فتح « در لغت به
ﻣعنای رفع ﻣانع نﻣودن است )ابن ﻣنظور  ،ﻣحﻣد بن ﻣکرم  ،لسان العرب  ،جﻠد  3صفحه
 ، 207بيروت  ،دار صادر  ،چاپ سوم  1414 ،ق (
»ذرائع« ،جﻣع »ذريعه« است و ذريعه در لغت به ﻣعنای وسيﻠهای است ﮐه انسان
ﻣیتواند با ﮐﻣک آن به چيزی برسد ).راغب اصفهانی ،حسين بن ﻣحﻣد ،الﻣفردات فی
غريب القرآن ،تحقيق ،داودی ،صفوان عدنان ،صفحه  ،621دﻣشق ،بيروت ،دارالقﻠم،
الدار الشاﻣيﺔ ،چاپ اول1412 ،ق(.
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و در اصطﻼح دارای تعاريف ﻣختﻠفی است ﮐه نزديکترين و جاﻣعترين تعريف به
حقيقت عبارت است از :وسيﻠهای ﮐه ﻣا را به سوی احکام هدايت فرﻣايد .
پس ﻣعنای »س ّد ذرايع« به حسب اصطﻼح يعنی ترک ﮐردن و جﻠوگيری ﮐردن از هر
وسيﻠهای ﮐه ﻣوجب رسيدن به حرام ﻣیشود.
و ﻣعنای فتح ذرايع به حسب اصطﻼح يعنی بازﮐردن و رفع ﻣانع نﻣودن و اجازه دادن به
انجام هر وسيﻠهای ﮐه سبب رسيدن به واجب ﻣیشود.

مصادر احکام:
مصادر احکام در شرعيت اسﻼم چهار اند :

 -1قرآن عظيم الشان
 -2احاديث صحيح پياﻣبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم
 -3اجﻣاع اﻣت در يک عصری
 -4قياس )برای غير عبادات و عقايد(
اين ﻣوارد هﻣگی ﻣنابع تشريع هستند و ﻣاداﻣيکه حکﻣی از طريق يکی از اين ﻣصادر
تعيين شود ،بر ﻣکﻠفين واجب است ﮐه ﻣطابق حکم عﻣل ﮐنند.
ناگفته نبايد گذاشت ﮐه  :برخی از عﻠﻣاء اجﻣاع و قياس را بطور ﮐﻠی ﻣردود ﻣی
شﻣارند.
)از جﻣﻠه شيخ ابن حزم اندلسی( و تقريبا اﮐثر قريب به اتفاق عﻠﻣاء هر چهار ﻣنبع را
جزو ادله ی احکام الهی دانسته و ﻣعتبر ﻣی دانند.

شيخ ابن حزم اندلسی :
شيخ ابن حزم  ،ابو ﻣحﻣد عﻠی بن احﻣد بن سعيد )  456 – 384قﻣری ()– 994
1064م ( او يکی ازﻣشهور ترين فقيه  ،فيﻠسوف شاعر واديب در اندلس بشﻣار
ﻣيرفت .پدر اش يکی از بزرگان قرطبه بود ودر زﻣان دولت عاﻣری بحيث وزير
ﻣشغول وظيفه بود.

اقسام ادلهء شرعی :
برخی از عﻠﻣاء ادلهء شرعی را به دو قسﻣت تقسيم ﻣی نﻣايند :
 نقل ورأیالبته اين تقسيم بنابر اصول ادله است  ،وگرنه هر دو به يکديگر نيازﻣندند.

نوع اول يعنی نقل :
نقل  :عبارت از ﮐتاب ﷲ وسنت رسول ﷲ  ،و
نوع دوم قياس و استدﻻل ) انالو ی( و به هر ﮐدام اصول ديگری ﻣﻠحق ﻣیشود ﮐه
بعضی ﻣورد اتفاق ،و بعضی ﻣورد اختﻼف است.
به نوع اول اجﻣاع و ﻣذهب صحابی و شرع گذشتگان ﻣﻠحق ﻣیشود ،و به نوع دوم :
استحسان و ﻣصالح ﻣرسﻠه.

قران عظيم الشان:
اﻣت اسﻼم بر اين اصل اجﻣاع دارند ﮐه اولين ﻣصدر تشريع در دين ﻣقدس اسﻼم :احکام
قرآن است ،در تعريف قرآن عﻠﻣاء وﻣفسرين نظرياتی ﻣختﻠفی ارائه داشته اند  ،از جﻣﻠه
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هﻣه اين تعريف ،يکی آن عبارتست :
قرآن کتابی است که از جانب پروردگار با لفظ عربی فصيح بر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم نازل شده و به طريق تواتر به ما رسيده است ،و در مصحف مکتوب و ابتدای آن
سوره »فاتحه« و انتهای آن سوره »ناس « است.

سنت صحيح :
سنت نيز دومين مرجع تشريع احکام است و امت بر آن اجماع دارند.

سنت در لغت:
به ﻣعنی طريقه و راه و روش و سيرت است ،چه خوب و چه بد.
و ﻣقصود از آن در اينجا  :اقوال ،افعالی و سکوت ﻣحﻣد )ص( است ﮐه از رسول ﷲ
صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم بر غير سبيل اعجاز سر زده است .و به عبارتی ديگر :سنت ،عبارت
از گفتار و ﮐردار و تقرير و ترﮐی است ﮐه از رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم سرزده
است.
و در بين فقها ،سنت به عبادت غيرواجب گفته ﻣیشود ،و گاهی نيز ﮐﻠﻣهء سنت در ﻣقابل
ﮐﻠﻣه بدعت به ﮐار ﻣیرود ﮐه ﻣنظور از آن اﻣری است ﮐه شرعی باشد ،خواه واجب ،و
خواه ﻣندوب و خواه ﻣباح.
بنابر تعريف فوق ،سنت به سه بخش عمده تقسيم میشود :
 -1سنت قولی .
 -2سنت فعﻠی ﮐه شاﻣل ترک نيز هست.
 -3سنت تقريری.
 اﮐثر سنن رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم سنت قولی است ،وﻣثال های بی نهايتزيادی در اين بابت وجود دارد .
 و سنت فعﻠی ﮐه اقدام بر فعل است ،ﻣانند تعﻠيم نﻣاز و حج به طريق عﻣل ﮐردن به آنها،و ترک فعل ،ﻣثل ترک غسل بين جﻣاعهای ﻣتعدد تا دﻻلت بر جواز دهد.
 و سنت تقريری عبارت از اين است ﮐه رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فعﻠی را ازﮐسی ﻣشاهده فرﻣايند ،و يا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند ،و انکار نفرﻣايند،
ﻣانند خوردن گوشت خر اهﻠی ) گورهخر( در حضور ايشان ،و تيﻣم ﮐردن صحابه برای
نﻣاز به سبب نيافتن آب ،و يافتن آن بعد از ادای نﻣاز ،و غير از اين از حاﻻت بسياری
ﮐه ياران در حضور و يا غيبت ايشان انجام ﻣیدادند ،و ايشان انکار نﻣیفرﻣودند ،و عدم
انکار ايشان بر جواز آن اﻣور دﻻلت دارد.
هﻣه ﻣسﻠﻣانان ﻣتفقند بر آنﮐه سنت رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم حجتی از حجتهای
سو ُل
الر ُ
شرع است ،و ﮐتاب خداوند ﻣتعال نيز بر اين اﻣر دﻻلت دارد َ » :و َما آتَا ُک ُم ﱠ
ب« )حشر ) (7 /و آنچه ﮐه
ع ْنهُ فَانت َ ُهوا َواتﱠقُوا ﱠ َ ِإ ﱠن ﱠ َ َ
فَ ُخذُو ُه َو َما نَهَا ُک ْم َ
شدِي ُد ا ْل ِعقَا ِ
رسول برای شﻣا آورد بدان چنگ زنيد و آنچه ﮐه شﻣا را از آن بازداشت ،خودداری
ﮐنيد(.
»قُ ْل ِإن کُنت ُ ْم ت ُ ِحبﱡ َ
ک ُم ّ ُ« )سوره آل عﻣران )(31 /بگو اگر خدارا
ون ّ َ َفات ﱠ ِبعُونِی يُحْ ِب ْب ُ
دوست داريد ،از ﻣن پيروی ﮐنيد خدا شﻣا را دوست ﻣیدارد( .
لذا قول رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم بر ﮐسی ﮐه ﻣستقيﻣا ً به صورت شفاهی از ايشان
بشنود حجت است ،و بايد بر وفق آن عﻣل ﮐند ،و ﻣا ﮐه از اين برﮐت ﻣحروم ﻣاندهايم،
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وسيﻠه به دست آوردن سنت برای ﻣا از طريق راويان است ﮐه ﻣﻣکن است به طرق تواتر
يا آحاد سنن رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم را برايﻣان روايت ﮐنند.
نبايد فراموش کرد که  :سنت در واقع شرح قرآن است ،قواعد ﮐﻠی آن را توضيح
ﻣیدهد ،ﻣجﻣل آن را روشن ﻣیسازد ،و ﻣختصر آن را ﻣفصل ،و ﻣشکل آن را حل
ﻣیﮐند ،زيرا خداوند بيان قرآن را وظيفه رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ساخته و فرﻣوده
اس َﻣا نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِه ْم « )سوره نحل  )(44 /و قرآن را
ْک ال ِ ّذ ْﮐ َر ِلتُ َب ِيّنَ ِلﻠنﱠ ِ
است َ » :وأَنزَ ْلنَا ِإلَي َ
بر تو نازل ﮐرديم تا آنچه را ﮐه بر ﻣردم )از سوی پروردگارشان( نازل ﻣی شود بيان
نﻣايی(.
بنابراين هيچ اﻣری را در سنت نﻣیبينيم ﻣگر اينﮐه از دور يا نزديک قرآن بر آن دﻻلت
دارد ،زيرا خداوند قرآن را بيانگر هر چيز دانسته ،و از اين ﻻزم ﻣیآيد ﮐه سنت نيز در
آن وارد شود.

اجماع )كنسنسيوس(:
اجﻣاع و توافق عﻠﻣای يک عصر بريک اﻣری ﻣطابق به شرع نيز يکی از ﻣصادر شرع
است هﻣچون ﮐتاب و سنت زيرا پياﻣبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ﻣی فرﻣايند» :إِنﱠ ﱠ َ َﻻ يَجْ َم ُع
علَی َ
ع ِة
ض َﻼ َل ٍة َويَ ُد ﱠ ِ َم َع ا ْل َج َما َ
سلﱠ َم َ
صلﱠی ﱠ ُ َ
أ ُ ﱠمتِی أَ ْو قَا َل أ ُ ﱠمةَ ُم َح ﱠم ٍد َ
علَ ْي ِه َو َ
« )ترﻣذی ( )شﻣاره  .(2167و شيخ البانی اين حديث را صحيح دانسته اند.
يعنی :براستی ﮐه ﷲ تعالی اﻣت ﻣرا ) راوی ﻣی گويد (يا فرﻣود :اﻣت ﻣحﻣد صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم را بر گﻣراهی جﻣع نﻣی ﮐند و دست ﷲ با جﻣاعت ﻣسﻠﻣانان است.
در اين حديث اشاره شده است ﮐه هرگاه )عﻠﻣای( اﻣت بر ﻣسئﻠه ای توافق ﮐردند ،آن
ﻣسئﻠه هدايت است و هدايت ﻣورد قبول ﷲ و رسول صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم است ،لذا اجﻣاع
چيزی است ﮐه ﷲ و رسولش با آن ﻣوافقند و ﮐسی ﮐه با راه و ﻣسير ﻣسﻠﻣانان ﻣخالفت
سو َل ِﻣن بَ ْع ِد
الر ُ
ق ﱠ
ﮐند به آتش وعده داده شده است ،چنانکه قرآن ﻣی فرﻣايدَ »:و َﻣن يُشَاقِ ِ
س ْ
يرا«
َﻣا تَبَيﱠنَ لَهُ ْال ُه َدی َويَت ﱠبِ ْع َ
سبِي ِل ْال ُﻣؤْ ِﻣنِينَ نُ َو ِلّ ِه َﻣا ت ََولﱠی َونُ ْ
ص ً
اءت َﻣ ِ
ص ِﻠ ِه َج َهنﱠ َم َو َ
غي َْر َ
)سوره نساء (115يعنی :ﮐسی ﮐه بعد از آشکار شدن حق ،با پياﻣبر ﻣخالفت ﮐند ،و
از راهی جز راه ﻣؤﻣنان پيروی نﻣايد ،ﻣا او را به هﻣان راه ﮐه ﻣیرود ﻣیبريم؛ و به
دوزخ داخل ﻣیﮐنيم؛ و جايگاه بدی دارد.
در تفسير »ﮐشفاﻻسرار« خواجه عبدﷲ انصاری رحﻣه ﷲ آﻣدهاست» :ﻣراد از )سبيل
ﻣؤﻣنين( ﮐه در اين آيه بر لزوم پيروی از آن تأﮐيد شدهاست ،اجﻣاع اهل حق در هر
عصری است«.
اﻣام شافعی رحﻣه ﷲ نيز اين آيه را بر صحت اجﻣاع دليل گرفته است زيرا عصﻣت
ﻣؤﻣنان از اين ﮐه بر خطا اجﻣاع و اتفاق ﮐنند ،تضﻣين شده است.
طوريکه رسول ﷲ صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم در اين حديث شريف فرﻣودند» :ﻻ يجتمع
امتی علی الضﻼله :اﻣت ﻣن بر گﻣراهی جﻣع نﻣیشود«.
بنابراين ﻣاداﻣيکه در ﻣسئﻠه ای اجﻣاع بين عﻠﻣای اسﻼم صورت گيرد آن ﻣسئﻠه جنبه
شرعی بخود ﻣی گيرد و بدعت نيست.
اﻣا جﻣهور با »اجﻣاع« ﻣتفاوت است ،جﻣهور يعنی آنکه اﮐثر فقها و عﻠﻣاء بر يک
ﻣسئﻠه توافق دارند ولی اين توافق در بين هﻣه ی آنها حاصل نشده است ،و لذا گاهی
جﻣهور بر خطا هستند و گاهی بر صحت ،و اين بستگی به دﻻيل آنها دارد ﮐه دﻻيل ارائه
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شده آنها در چه حدی از قوت است ،چه بسا قول اقﻠيت بر جﻣهور ترجيح داده ﻣی شود،
ولی هرگز قول اقﻠيت يا جﻣهور نﻣی تواند اجﻣاع اﻣت در عصری را باطل يا رد ﮐند
بﻠکه هﻣه ﻣﻠزم به پيروی از اجﻣاع اﻣت هستند چنانکه پياﻣبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم فرﻣودند
ﮐه اﻣت اسﻼم بر گﻣراهی جﻣع نﻣی شوند ) يعنی بر هدايت اجﻣاع ﻣی ﮐنند(.
نکته ی ﻣهم ديگر آنست ﮐه ﮐسی نﻣی تواند بر عﻠيه اجﻣاع عﻠﻣاء رای دهد هﻣچنانکه
حق ندارد بر عﻠيه ﮐتاب و سنت رای و فتوا دهد.

قياس ) انالو ی(چيست :
قياس در لغت :بر تقدير)برآورد يا تخﻣين زدن( شيئ به شيئ ديگر اطﻼق ﻣی شود.
و در اصطﻼح يعنی :الحاق ﮐردن ﻣسئﻠه ای ﮐه در آن نصی وارد نشده است بر حکم
ﻣسئﻠه ای ﮐه در حکم آن نص ﻣوجود است و اين به دليل اشتراک آن دو ﻣسئﻠه در عﻠت
وارد شدن حکم است.
ﻣثﻼ نص بر تحريم خﻣر) شراب ( وارد شده است ولی در ﻣورد انگوری ﮐه شيره ی آن
را گرفته و نگهداری ﮐرده اند تا ﻣست ﮐننده شود نصی وارد نشده است ولی چون در
ﻣست ﮐنندگی ﮐه عﻠت حکم تحريم است ،ﻣشابه با خﻣر )شراب( است بنابر اين بر آن
قياس ﻣی شود و حکم به حرام بودن شيره ی انگور ﻣست ﮐننده ﻣی شود.
جﻣهور فقها قياس را به عنوان حجتی شرعی ﻣعتبر ﻣی دانند البته بر خﻼف ظاهريه و
بعضی از ﻣعتزله .بدين ﻣعنی ﮐه اگر حکم واقعهای ،بوسيﻠه قرآن عظيم الشان و سنت
نبوی و اجﻣاع ثابت نشده باشد ،استناد به قياس برای بيان حکم آن ،صحيح و ﻣعتبر است.
اﻣام ابوحنيفه ) رح(نيز از جﻣﻠه اﻣاﻣان فقهی است ﮐه  :قياس را جزو ادله احکام ﻣی
دانستند و حتی به عالم اهل رای ﻣشهور بوده است.
اﻣا قياس نيز عبارتست از استدﻻل و استناد عﻠﻣای فقيه بر اساس قواعد اصولی جهت
ﻣشخص ﮐردن حکم ﻣسئﻠه ای ﮐه حکم آن ﻣسئﻠه با ﮐتاب يا سنت يا اجﻣاع ﻣشخص نشده
است البته خود قياس بر اساس ﻣنابع از ﮐتاب و سنت صورت ﻣی گيرد و خارج از ﮐتاب
و سنت نيست ،ﻣثﻼ برای يک ﻣسئﻠه ی ﻣشخص حکم ﻣشخصی از قرآن يا سنت
وجود دارد ،حال يک ﻣسئﻠه ی ديگر وجود دارد ﮐه حکم نهايی آن برای عﻠﻣا با توجه به
قرآن و سنت ﻣشخص و واضح نيست ،اﻣا اين ﻣسئﻠه با ﻣسئﻠه ی اول ﮐه حکم آن در ﮐتاب
و سنت ﻣشخص بود ،ﻣشابهت دارد )در عﻠت حکم و ﻣقاصد آن( بنابراين عﻠﻣا حکم ﻣسئﻠه
اولی را بر دﻣی نيز تطبيق ﮐرده و برای آن نيز هﻣان حکم اولی را ثابت ﻣی ﮐنند ﮐه در
اين حالت گويند :حکم ﻣسئﻠه ی دوم از طريق قياس ثابت شده است .ﮐه البته بايد توجه
داشت ﮐه قياس در عبادات )نﻣاز و روزه و حج و زﮐات( و عقايد ﻣعتبر نيست و ﻣردود
ﻣی باشد.

عدم اعتبار قياس واستحسان در اعمال عبادی :
عﻠﻣآء ﻣی فرﻣايند ﮐه در شرع اعﻣال عبادی توقيفی بوده وقياس واستحسان در آن
ﻣداراعتبار قرار نﻣی گيرد  ،اين بدين ﻣعنی است ﮐه در احکام عبادی از جﻣﻠه :نﻣاز ،
روزه  ،حج  ،زﮐات وسايرعبادات ،نﻣی توان از قياس يا استحسان )يکی از انواع ادله
شرعی( بعنوان حجت در اثبات اعﻣال عبادی استفاده ﮐرد.
برای توضيح بيشتر مثال ذيل را خدمت خوانندگان محترم بعرض ميرسانم :
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در حديث شريف صحيح آﻣده است ﮐه اگر شخصی توانﻣندی ﻣالی برای رفتن به حج را
داشته باشد ،ولی توانايی بدنی انجام انرا نداشته باشد )از جﻣﻠه ﻣثﻼ پير ويا ناتوان باشد(
در آنصورت برای او جايز است ﮐه بجای خودشخصی ديگری را با پول خود به حج
بفرستد تا به نيابت از او ﻣناسک حج را بجای آورد.
طوريکه در حديثی از حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت شده است :
» أن اﻣرأة ﻣن خثعم قالت :يا رسول ﷲ ،إن أبی أدرﮐته فريضﺔ ﷲ فی الحج شيخا ﮐبيرا،
ﻻيستطيع أن يستوی عﻠی الراحﻠﺔ ،فأحج عنه؟ قال :حجی عنه«) .ﻣتفق عﻠيه( ) زنی از
قبيﻠه خثعم گفت ای رسول ﷲ! حج بر پدرم واجب شده است اﻣا او ﻣردی پيری
وﻣسن است و نﻣیتواند بر شتر بنشيند آيا به جای او حج ﮐنم؟ پياﻣبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم
فرﻣود :بﻠی به جای او حج ﮐن(.
حال ﮐسی نﻣی تواند فريضه ديگری اسﻼﻣی يعنی نﻣاز را بر حج چنين شخصی قياس
ﮐند ،و بگويد ﮐه جايز است بجای ﻣرده يا شخص ﻣريض ويا شخصی ﻣسن وناتوان يکی
از بستگانش برايش نﻣاز بخواند! زيرا نﻣاز و حج هر دو عبادت هستند ،و در عبادات
قياس ﮐردن اعتبار ندارد ،بﻠکه برای صدور چنين جوازی نياز به حديث يا آيتی از قرآن
عظيم الشان است ،يعنی هﻣانگونه ﮐه برای جواز انجام حج بجای شخص ناتوان نص
صريح از ﮐتاب يا سنت وجود دارد ،برای نﻣاز هم بايد چنين نصی ﻣوجود باشد وگرنه
نﻣی توان برای نﻣاز هم چنين حکﻣی صادر ﮐرد .چرا ﮐه طوريکه ﻣتذﮐر شديم ،اصل در
عبادات بر » توقيف« است:
يعنی انجام هر عﻣﻠی ﮐه به قصد عبادت صورت ﻣی گيرد ﻣﻣنوع است ﻣگر آنکه برای
انجام آن جواز شرعی )از ﮐتاب و سنت( وجود داشته باشد.

استحسان :
استحسان از ريشه »حسن« و در لغت به ﻣعنای نيکو ديدن ،نيکو شﻣردن ،خوب دانستن
چيزی و هﻣچنين به ﻣعنای طﻠب حسن به هدف پيروی از آن بوده و در اصطﻼح عبارت
است از عدول از ﻣسأله ای به ﻣوارد ﻣشابه آن ،آن چه ﮐه ﻣجتهد در قضاوت عقل خود
نيکو ﻣی شﻣارد ،آن چه ﮐه به فهم و درک انسان تبادر ﻣی ﮐنيد و...؛ از اين رو
استحسان با قياس ،قاعده استصﻼح و ﻣصالح ﻣرسﻠه پيوند داشته و عدول ياد شده نيز بر
قياس استوار است .
گاهی در زندگی ﻣسﻠﻣانان ﻣوارد پيش ﻣی ايد ﮐه فقها برای حکم شرعی ﻣجبوراند ﮐه:
به قياس يا هم استحسان يا استصحاب يا ﻣصالح ﻣرسﻠه يا سد ذرايع يا قول صحابی يا
حتی عرف روی بياورند ،زيرا حکم صريح آنرا در قرآن عظيم الشان وسنت رسول ﷲ
صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم وجود ندارد .
بطور ﻣثال عﻠﻣای حنفی ) از جﻣﻠه اﻣام ابو يوسف شاگرد اﻣام صاحب ابوحنيفه( از
طريق ﻣصالح ﻣرسﻠه حکم ﮐرده اند ﮐه هرگاه ﻣسﻠﻣانان در جنگ با ﮐفار به غنايم دست
يافتند ولی اين احتﻣال وجود داشت ﮐه آن غنايم دوباره به دست ﮐفار بيافتد ﻣی توان غنايم
را آتش زد و از بين برد تا به دست ﮐفار نيافتد .
حال برای اين حکم هيچ دليﻠی از قرآن و سنت رسول ﷲ وجود ندارد و اين اجتهاد عﻠﻣای
حنفی است ﮐه به ﮐﻣک ﻣصالح ﻣرسﻠه به اين حکم رسيده اند) .ﻣراجعه شود  :الرد عﻠی
سير اﻻوزاعی؛ اﻣام ابويوسف ،صفحه.( 3
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و يا اﻣام احﻣد )شاگرد ديگراﻣام صاحب ابوحنيفه ( از طريق ﻣصالح ﻣرسﻠه چنين فتوا
داده ﮐه اهل فساد )انسانهای شرور و ﻣفسد( را بايد به سرزﻣينی تبعيد نﻣود تا از شر آنها
در اﻣان بود .حال برای اين حکم هيچ دليﻠی از قرآن و سنت نبوی وجود ندارد و اين
اجتهاد اﻣام احﻣد است ﮐه به ﮐﻣک ﻣصالح ﻣرسﻠه به اين حکم رسيده اند) .ﻣراجعه شود :
الطرق الحکﻣيﺔ؛ ابن قيم ،صفحه. (14
نقطه قابل تذکر در اصدار اين احکام اينست که :
چون ﻣبنای اين احکام برگرفته از نصوص ﮐتاب ﷲ و سنت رسول ﷲ نيستند ،و بﻠکه
ناشی از اجتهاد عﻠﻣا ﻣی باشند ،از اينرو ﻣيتوان دارايی دو احتﻣال باشد :
احکام صادره ﻣيتواند صحت داشته باشد ويا هم احتﻣال دارد ﮐه خطا باشد  ،زيرا در
ﻣسائل اجتهادی صحت وخطا هر دو اﻣکان دارد و جايز است ،چرا ﮐه هيچ يک از آنان
ﻣعصوم نيستند ،و پياﻣبر صﻠی ﷲ عﻠيه وسﻠم ﻣی فرﻣايند» :إِذَا َح َ
ک َم ا ْل َحا ِک ُم فَاجْ ت َ َه َد ث ُ ﱠم
ک َم فَاجْ تَ َه َد ث ُ ﱠم أ َ ْخ َ
انَ ،و ِإذَا َح َ
طأ َ فَلَهُ أَجْ ٌر«) .بخاری (7352:يعنی» :اگر
أَ َ
ص َ
اب َفلَهُ أَجْ َر ِ
حاﮐم ،اجتهاد ﮐند و حکﻣی را صادر نﻣايد ﮐه درست باشد ،دو پاداش به او ﻣی رسد .و
اگر اجتهاد ﮐند و حکﻣی را صادر نﻣايد ولی در آن ،دچار اشتباه شود ،يک پاداش به او
ﻣی رسد«.
ﻣوقف ﻣا ﻣسﻠﻣانان در برابر اين احکام هﻣين است ﮐه به دﻻيل هر يک از فقها نظر ﮐنيم
و چنانکه دليﻠشان ﻣحکم و قوی بود به آن عﻣل ﻣی ﮐنيم.
پس در صورت ارائه ی دﻻيل ﻣحکم و قوی ﻣی توان به اين احکام و فتاوی عﻣل نﻣود،
هر چند ﮐه دليل صريحی از ﮐتاب و سنت نداشته باشند ،زيرا خود اين ﻣراجع )ﻣانند
قياس و استحسان و  (..بر اساس اصول و ﻣبانی شرعی تدوين و تنظيم شده اند.
ولی حکم صريح وقابل بحث در اين است ﮐه اين فقها نﻣيتوانند عﻣل عبادی را از طريق
غير قرآن و سنت ثابت ﮐند،حکم فرﻣايند زيرا طوريکه ﻣتذﮐر شديم :
اﻣورات عبادی )ﻣانند نﻣاز و احکام آن( فقط از طريق قرآن و سنت رسول ﷲ صﻠی ﷲ
عﻠيه وسﻠم ثابت ﻣی شوند نه از طريق اجتهاد )يعنی استناد به قياس و استحسان و ﻣصالح
ﻣرسﻠه و .(...

فورمول حکمی واستنتاج نهايی :
خﻼصه واستنتاج نهای بحث هﻣين است ﮐه در اﻣور عبادی ،انجام هيچ فعل يا قولی به
قصد عبادت جايز نيست ،ﻣگر آنکه جواز آن از طريق ﮐتاب ﷲ و سنت صحيح رسول
ﷲ صﻠی عﻠيه وسﻠم صادر شده باشد و قياس ﮐردن و يا استناد به استحسان جايز نيست .
اﻣا در اﻣور غير عبادی ،چون اصل بر جواز است ،لذا انجام هر عﻣﻠی يا استفاده از
هرچيزی جايز است ﻣگر آنکه از طريق ﮐتاب يا سنت يا قياس يا استحسان يا سد ذريعه
حرﻣت يا ﮐراهيت آن صادر شود.

اما در مورد حجيت قياس :
تﻣاﻣی ائﻣه اربعه از جﻣﻠه اﻣام ﻣالک و اﻣام احﻣد قياس را ﻣعتبر دانسته اند و در فتاوی
خود از آن به ﮐثرت استفاده نﻣوده اند ،چنانکه اﻣام ُﻣ ﱠزنی )شاگرداﻣام شافعی( اتفاق
ﻣذاهب اسﻼﻣی را در ﻣورد استعﻣال قياس در فقه و جﻣيع احکام نقل ﮐرده است ،و اين
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ﻣطﻠب را اﻣام ابن عبدالبر در ﮐتاب )جاﻣع بيان فضل العﻠم وأهﻠه()صفحه (871/آورده
است.
ولی اﻣام احﻣد بسيار نادر از قياس استفاده ﮐرده و ايشان حديث ضعيف و ﻣرسل را بر
قياس ﻣقدﻣتر دانسته اند .و ايشان فرﻣوده اند  :ﻣاداﻣيکه يک حديث صحيح ﻣرفوع يافت
شود ،هيچ چيزی بر آن ﻣقدم نيست حال چه قياس باشد يا عﻣل اهل ﻣدينه يا رأی باشد .و
اگر در ﻣسئﻠه ای هيچ نصی ﻣوجود نباشد ،آنگاه به اقوال صحابی استناد ﻣی شود و اگر
قول صحابی يافت شود ﮐه ﻣخالفی نداشته باشد بر قياس ترجيح داده ﻣی شود .و اگر اقوال
صحابی ﻣختﻠف باشد ،راجح آنها را ﮐه به ﮐتاب و سنت نزديکتر است انتخاب ﻣی شود.
هرگاه هيچيک از ﻣوارد فوق يافت نشد ،آنگاه از قياس استفاده ﻣی شود.
اﻣا عکس اﻣام احﻣد؛ اﻣام ابوحنيفه قياس جﻠی را ) در وقت تعارض ( بر خبر واحد ﻣقدم
دانسته ،و شروطی ﮐه ايشان برای پذيرش و استناد به خبر آحاد گذاشته ﻣوجب شده ﮐه به
احاديث آحاد زيادی عﻣل نکند .
و اﻣام ﻣالک قياس را بعد از ﮐتاب و سنت و اجﻣاع ،قرار داده و آنرا بر قول صحابی و
عﻣل اهل ﻣدينه ﻣقدﻣتر دانسته است.
و اﻣام شافعی فرﻣوده ﮐه اصل بر ﮐتاب و سنت است ،اگر يکی از آن دو در دسترس
نباشد ،آنگاه بر آنها قياس ﻣی شود .و اجﻣاع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است.

يادداشت :
بجز ظاهريه ،و شيعه و بعضی از ﻣعتزليان ،هيچ ﻣذهب فقهی ﻣنکر حجيت قياس نبوده
است ،و تنها اختﻼف آنها در ﻣيزان استعﻣال قياس بوده است.

پايان
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