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چکیده
ای بوده که در گذر تاریخ جریان های دیرین و پردامنهمسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش

و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکـدام در اثبـات دعـوی خـود داشته
اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصـران نیـز ایـن ای به میان آوردهادله

ای در برابر، این نظریه مقبول عـده. اندلق مستقل معتقد شدهدیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مط
اند و در این میان از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده

هـا یر آرا و اندیشهاست. مقاله حاضر به واکاوی سها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفتهبیشترین تالش
اسـت کـه از میـان در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشـوده

نماید انفتاح باب اجتهاد است.تر میتر و درستهای پیش گفته آنچه منطقینظریه

اجتهاد، فقه اهل سنت، انسداد، انفتاح.:هاواژهدکلی
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مقدمه

ای است همچون سایر خصایص اسالم که جلوه منحصر به فردی به آن عنصر اجتهاد در فقه، خصیصه
را همگام با زمان و مکان، مشـکالت، است شریعت اسالم بخشیده است و موتور محرکی است که توانسته 

معضالت، نیازها، سؤاالت و شبهات به پیش ببرد. اجتهاد به اتفاق همـه مـذاهب اسـالمی، مجـاز و بلکـه 
). علمـای متقـدم و متـأخر پیرامـون ٢١٤-٢١٣گیرد (توانا، واجب کفایی و گاه حکم ضرورت به خود می

اند. یکـی از داده و از زوایای مختلف، آن را مورد بررسی و تحقیق قراردادههای متعددی انجاماجتهاد بحث
ترین مسائل اجتهـاد، مسـئله انسـداد و انفتـاح بـاب آن اسـت کـه از دیربـاز اصـولیان و ترین و مشکلمهم

انـد. مؤیـد ایـن مـدعا نیـز وجـود پژوهشگران حوزه فقه و اجتهاد پیرامون آن بحث کرده و اظهارنظر نموده
های بین المللی با محوریت موضوع اجتهـاد اسـت. امـا ها و کنفرانسهای متعدد و برگزاری همایشتابک

باید گفت برخی از مسائل اجتهاد همچنان نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد از جمله نقد و تحلیل ادلـه و 
ن باره مطـرح اسـت و همچنـان آرای دو گروه موافق و مخالف انسداد باب اجتهاد. سؤاالتی که امروزه در ای

ها داده نشده است عبارتند از:پاسخ دقیق و قطعی به آن
در پـی ایـن پرسـش اصـلی طرفداران نظریه انسداد باب اجتهاد چه کسانی هستند و ادله آنان چیست؟ 

تهد : آیا انسداد باب اجتهاد از دیدگاه آنان بر اثر عدم امکان وجود مجچند پرسش دیگر نیز قابل طرح است
ها و رویکردهای اجتهاد را شیوهکه متقدمان از لحاظ زمانی همهجامع الشرایط در میان متأخران است یا این

اند؟ استخراج نموده و به همه مسائل مورد نیاز و روش پاسخگویی و استنباط احکام از روی ادله پاسخ داده
ن و مفتیان درباری بود که به هیچ شیوه اجتهادی که سد باب اجتهاد از باب سد ذریعه در مقابل نااهالیا این

موثق پایبند نبودند؟ اگر باب اجتهاد بسته شده است، مقصود کدام نوع اجتهاد است؟ اجتهاد مطلق مستقل 
مانند اجتهاد ائمه اربعه فقهی یا اجتهاد مطلق منتسب مانند اجتهاد بزرگان اصحاب ائمه فقهی و یا اجتهـاد 

، ترجیح و فتوا است؟ قائالن به نظریه انسداد در برابر مسائل مسـتحدثه و جدیـد چـه مقید در انواع تخریج
آنـان چیسـت؟ دیدگاهی دارند؟ در طرف مقابل، پیروان دیدگاه انفتاح باب اجتهاد چه کسانی هستند و ادله

ن بـاب در پی این پرسش اصلی چند پرسش دیگر نیز قابل طرح است: مّدعای پیروان انفتاح در مفتوح بـود
اجتهاد کدام نوع اجتهاد است؟ آیا طرفداران این دیدگاه درحد نظر و قول بسنده کرده یا در عمل نیز مبادرت 

اند؟ آیا اجتهادهای صورت گرفته در فاصله زمانی بعـد از ائمـه اربعـه تـا زمـان معاصـر، به اجتهاد ورزیده
اجتهاد در مذهب است یا خارج از آن؟

حکم خروج از مذاهب اربعه مشهور و احداث مذهب فقهی جدید و تقلید از جواز تلفیق بین مذاهب، 
آن، شرط حیات در مجتهد و جواز خالی بودن زمان از مجتهد، ضوابط، مشخصات و شرایط الزم اجتهاد و 
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ها امروزه میسور است یا نـه، راه حـل مؤیـدان ایـن دیـدگاه در برابـر پیامـدهای آن از قبیـل: راه آیا تحقق آن

پایـه و اسـاس در سـایه نبـودن یـک مرجـع ص مجتهد جامع الشرایط از غیر آن و تعدد اجتهادات بیتشخی
اجتهادی معتبر، دیدگاه اصولیان معاصر به تجزی در اجتهاد، از دیگر سؤاالت مطروحه در این باره است.

وم آن، سـابقه ها ابتدا بـه اجتهـاد و مفهـنویسندگان در این جستار در راستای پاسخگویی به این پرسش
تاریخی و انواع و مراتب مجتهد اشاره کرده، سپس به پاسخ پرسش اصلی مقالـه یعنـی نقـد و تحلیـل ادلـه 
انسداد و انفتاح باب اجتهاد پرداخته و با بررسی اقوال و آرای متقدمان و متأخران اهل سنت در پی انتخـاب 

ارندگان برای اثبات رأی برتر به بررسی کتب فتاوا دیدگاه مقبول و راجح در میان این دو دیدگاه بوده است. نگ
اند.های فقهی آنان را بررسی نمودهو نظریات فقها و مجتهدان اهل سنت روی آورده و دیدگاه

اجتهاد در لغت و اصطالح فقیهان
د در لغت باب افتعال از ماده َجهد یا ُجهد به معنی طاقت، توان، مشـقت و سـختی اسـت (ابـن اجتها

) علمای مذاهب اسالمی در بیان تعریف اجتهاد، به ۱۳۸/ ۱؛ فیومی، ۱۳۳/ ۳؛ ابن منظور، ۴۸۶/ ۱فارس، 
توان تعریف جـامع و شـامل بـرای اجتهـاد دانسـت، را میاما آنچه١معنای اصطالحی آن اتفاق نظر ندارند

ر راه اسـتخراج اجتهاد به کاربردن کوشـش و تـوان فقیـه اسـت د«تعریفی است که شوکانی ارائه کرده است 
).۲۲۰(شوکانی، ارشاد الفحول، » احکام شرعی عملی با شیوه استنباط

الفاظ مرتبط با اجتهاد
از جمله واژگان مرتبط با اجتهاد، اسـتنباط اسـت. کلمـه اجتهـاد در قـرآن اسـتعمال نشـده اسـت امـا 

تر از تر و کاملمعنایش وسیع) که۸۳ترین کلمه به آن که واژه استنباط است در قرآن ذکر شده (نساء: نزدیک
بـه معنـی اسـتخراج آب اسـت » نـبط«اجتهاد است. استنباط مرحله نهایی اجتهاد است و در لغت از ماده 

). واژه مرتبط دیگر با اجتهاد، رأی است که عبارت از بکارگیری نهایت جهد و کوشش مجتهد ۴۰۱(راغب، 
کام در اختیار انسان قرارداده است به منظور رسـیدن بـه به وسیله فکر و ابزاری که شریعت برای استنباط اح

). فتوا نیـز دیگـر کلمـه ۷۶/ ۱ای که نص ظاهری در خصوص آن وجود ندارد (ابن قیم جوزی، حکم واقعه
؛ ۳۰۵برند (زرکشی، را به کار میمرتبط با اجتهاد است. برخی فتوا را به معنای اجتهاد و برخی نیز عکس آن

رسد فتوا نسبت بـه اجتهـاد، اخـص باشـد چـون اجتهـاد ). اما به نظر می۲۶۵شوکانی، ؛ ۱۶۲/ ۴قیم، ابن

؛ خضـری بـک، اصـول ٦٤/ ٤؛ شـاطبی، ٣٨٢/ ٢؛ غزالی، ٢٢٢/ ٢؛ بیضاوی، ٤٥/ ١جهت اطالع بیشتر از تعاریف اجتهاد ر.ک: آمدی، .١
.٥٦٧؛ حکیم، ٤٢٦الفقه، 
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).۴۰۱همواره همراه استنباط است اما فتوا تنها إخبار از حکم و اجتهاد مجتهد است (ابوزهره، اصول الفقه، 

مجتهد و مراتب آن
پایدار و استوار باشد (زیـدان، شود که ملکه اجتهاد در اومجتهد از دیدگاه اصولیان بر فقیهی اطالق می

شـود: ). مجتهد به اعتبار قدرت استقالل در اجتهاد و عدم آن، به چند قسم تقسیم می۴۰۲-۴۰۱الوجیز، 
مجتهد مطلق مستقل، مجتهدی است که در اصول و فروع اجتهاد و ُطرق استنباط، مسـتقل باشـد و بـه -۱

استنباطی خود مستقیمًا از نصوص شارع، استخراج نمایـد کسی وابسته و منتسب نباشد و احکام را با روش 
مجتهد مطلق منتسب، مجتهدی است که به رتبه اجتهاد مطلـق رسـیده و جـامع -۲مانند مالک و شافعی. 

کلیه شروط مجتهد مطلق مستقل بوده اما فاقد شیوه استنباطی مستقل و خاص خود است بلکه در اسـتنباط 
) مانند ابویوسـف ۲۰کند (امیدی، اط دیگر مجتهدان مطلق مستقل پیروی میاحکام از قواعد و شیوه استنب

۱۹۱ق) در مذهب حنفی، عبدالرحمن بن قاسم مصـری (م ۱۸۹ق) و محمد بن حسن شیبانی (م ۱۸۲(م 
ق)، ۳۱۰ق)، طبـری (م ۲۶۴ق) در مذهب مالکی، مزنـی (م ۲۰۴ق) و اشهب بن عبدالعزیز عامری (م 

ق) در ۷۵۱ق) و ابـن قـیم (م ۶۲۰ق) در مذهب شافعی، ابن قدامه (م ۵۰۵الی (م ق) و غز۴۱۷قفال (م 
مجتهد مذهب، مجتهدی که به اصول و فـروع مجتهـد مطلـق مسـتقل اعتمـاد و تکیـه -۳مذهب حنابله. 

ق) و ابن ۳۷۵ق) در مذهب حنفی، ابهری (م ۳۲۱ق) و طحاوی (م ۲۰۴کند مانند حسن بن زیاد (م می
ق) در مـذهب ۴۷۶ق) و ابواسـحاق شـیرازی (م ۳۴۰ق) در مذهب مالکی، مروزی (م ۳۸۶ابی زید (م 

مجتهـد -۳مجتهد ترجیح -۲مجتهد تخریج -۱شود: . مجتهد مذهب خود به سه نوع تقسیم می١شافعی
؛ زحیلـی،۳۹۶؛ ابـوزهره، اصـول الفقـه، ۱/۷۰؛ نـووی، ۳۹؛ سـیوطی، الـرد، ۴۶-۴۲فتوا (ابـن الشـیخ، 

).۳۹-۳۵؛ ایوبی، ۲۲۹؛ هیتو، ۱۹۱، االجتهاد

انسداد و انفتاح باب اجتهاد در نگاه فقیهان اهل سنت
را به زمان پیامبر ای که برخی آندر مورد سابقه وجود اجتهاد در اسالم آرای متعددی وجود دارد به گونه

ق نظر دارنـد. در گردانند. در مورد وجود اجتهاد بعد از عصر رسالت همه مذاهب اسالمی اتفا(ص) بر می
اواخر عصر تابعان، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگی چون ابوحنیفه، سفیان ثـوری، مالـک بـن 
انس، شافعی، احمد بن حنبل، اوزاعی، داوود ظاهری و طبری پدید آمدند که در زمان حیاتشـان هـوادارانی 

ابن عماد حنبلی، شذرات الـذهب؛ ابـن طالع بیشتر ر.ک: سبکی، طبقات السبکی؛ ذهبی، سیر اعالم النبالء؛ ابن ندیم، الفهرست؛ جهت ا.١
کثیر، البدایة و النهایة.
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تـرین دوره فقـه و اجتهـاد را مهماین دوره که باید آنپیدا کردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند. در 

اهل سنت محسوب داشت، مذاهب فقهـی یـک بـه یـک شـکل گرفتنـد و تنـوع و گسـتردگی پیداکردنـد و 
اختالفات فقهی مذاهب به حدی رسید که تنها از اوائل سده دوم تا نیمه سده چهارم هجری بیش از یکصـد 

ای در تـاریخ پیدا کرد. سده چهارم هجـری، سرفصـل تعیـین کننـدهمذهب به وجود آمد و هرکدام پیروانی 
تشریع اسالمی است، مذاهب شکل گرفته به تدریج رو به افول و انقـراض نهادنـد و دیـری نپاییـد از میـان 
مذاهب فقهی، مذاهب اربعه مشهور اهـل سـنت اهمیـت فـوق العـاده و رواج یافتنـد. موفقیـت و رونـق و 

پذیری طرفـداران و پیـروان بـا نفـوذ و دانشـمندان توان مرهون میزان انعطافمیرا گسترش این چند مذهب
ها و صاحبان منصب دانست. رواج و اهمیت آن مـذاهب بـه تر، حمایت حکومتدست و از همه مهمچیره

حدی رسید که هر فتوا و سخنی بر خالف آنان تبعات سنگینی برای گویندگانش به همراه داشت. در اواخـر 
ارم هجری کار به جایی رسید که مقلدان مـذاهب مـذکور، حـق را تنهـا در مـذاهب متبـوع خـود سده چه

-١٠١شد (زرقـاء، الفقـه االسـالمی، دیدند و هرگونه اجتهاد خارج از آن مذاهب، مقبول آنان واقع نمیمی
ی، مبحـث دهد تا پایـان سـده چهـارم هجـرهای اصولیان متقدم و آثارشان نشان می). بررسی دیدگاه١٠٢

انسداد باب اجتهاد مطرح نبوده است. در اواخر سده چهارم و اوائل سده پنجم هجری بود کـه اصـولیان در 
را به بحث در باره امکـان خـالی بـودن زمـان از مجتهـد (خلوالزمـان عـن المجتهـد) های خود بابیکتاب

ان از مجتهـدان ادعـای ). رافعی بر خـالی بـودن زمـ٣٩٩/ ٢؛ انصاری، ٥٩-٥٥اختصاص دادند (ایوبی، 
ای از فقهای برجسـته ). در مقابل این دیدگاه، کلیه فقیهان حنبلی و عده١٩٢بدران، (ابن١اجماع کرده است

ها شدند. از سوی دگـر حنفیـان و شافعی به استناد عقل و شرع، مدعی ضرورت وجود مجتهد در همه زمان
؛ ٢٥٤–٢٥٣/ ٣مجتهدان نزدیک شده اسـت (آمـدی، دیگر شوافع بر این عقیده بودند که زمان پایان عصر 

). این دوره را باید آغاز عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد، دانست. مقصود از انسداد باب ٣٩٩/ ٢انصاری، 
بودن کسب شرائط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهـان بـه مرحلـه اجتهـاد اجتهاد از دیدگاه قائالنش، محال

ه آن لزومًا وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه و طرد و نفی مـدعیان اجتهـاد در مطلق مستقل است که نتیج
). بـه ایـن ترتیـب در محافـل و ١٤٣-١٤٢اعصار بعدی و تشکیک در قدرت اجتهاد آنان است (خطیب، 

های فقهی، ابتدا، اجتهاد مطلق مستقل، به معنای اجتهاد مستقل از آرای پیشوایان مـذاهب چهارگانـه حوزه
ها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان مطلق منتسب یا مجتهدان مذهب وجود داشتند. شد و تا مدتممنوع

ادعای اجماع از سوی رافعی خالی از اشکال نیست زیرا منعقدشدن اجماع در زمانی که بنا برگفته وی مجتهـدی وجـود نـدارد محـل سـؤال .١
اند هرچنـد از ی از مجتهدان بزرگ زمان خود بودهاست زیرا اجماع عبارت از اجماع مجتهدان است. همچنین کسانی چون قفال، غزالی و رافع

اند بنـابراین ادعـای خلـو زمـان از مجتهـد محـل تــأمل اسـت کردهاند خودداریاظهار این موضوع بنا بر احترام وافری که برای متقدمان داشته
).۲۹؛ سیوطی، الرد، ۳/۳۴۰؛ ابن امیرحاج، ۲۵۳(شوکانی، 
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که این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهای هریک از مذاهب اربعه به ترجیح آرای امام مذهب یـا نقـل تا این

؛ ابن ٤٥٠/ ٤؛ حجوی، ٥٣٨/ ٤؛ ابن حزم، ٢٧٦/ ٢قیم، ؛ ابن٢٧-٢٦/ ١فتاوای وی پرداختند (صنعانی، 
). اما مسئله مهم این است که آیا عامل اصلی و مؤثر در انسداد باب اجتهاد بیشتر علمی بوده ٥٤٠خلدون، 

کـه گفتـه شـده در باره ذکر شده است. از همـه مشـهورتر اینهای مختلفی در ایناست یا سیاسی؟ نقل قول
رعی همگان بر پیروی از مذاهب اربعـه بـه موجـب اواخر سده چهار هجری، انسداد باب اجتهاد و الزام ش

؛ ابـن ٢٧٦/ ٢، ١ق) خلیفه عباسـی انجـام پـذیرفت (ابـن قـیم٤٢٢فرمان احمد بن مقتدر القادر بالله (م 
؛ ابن کثیر، ٢١٨؛ عمری، ٢٠٦/ ٧؛ رشید رضا، ٥٨٠؛ عراقی، ٢٢٥/ ٣؛ وجدی، ٥٦؛ البانی، ٤١٤عابدین، 

های گرایش به ها قبل طلیعهنسداد باب اجتهاد امری آنی نبوده و از سالرسد ا). به نظر می٨/ ١٢و ٣٩٨/ ١١
جا گسترش یافت که قاطبه اهل سـنت تقلید از بعضی مذاهب مشهور، پدیدار شده بود و به مرور زمان تا آن

را پذیرفتند. از جمله اقوال دیگر راجع به انسداد باب اجتهاد، گشایش یافتن مدرسـه مستنصـریه در سـالآن
هجری است که برای نخستین بار مقرر گردید فقه مذاهب اربعه در آن تدریس شود. به موجب فرمانی ٦٣١

کننده آرای فقهی مشایخ و امامـان از سوی خلیفه عباسی المستنصر بالله مدرسان ملزم گردیدند که تنها بیان
؛ ١٠٨؛ ابـن فـوطی، ١٠٨نـی، مذاهب اربعه باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظری نکنند (آغابزرگ تهرا

رسد باید اواخـر سـده چهـار ). اقوال دیگری نیز در این باره ذکر شده است اما به نظر می١٦٣/ ١٣کثیر، ابن
). در سـده ٤٦؛ زرقاء، االجتهاد، ١١١٤/ ٢الفقه، را زمان انسداد باب اجتهاد دانست (زحیلی، اصول هجری

ها و ممالک کوچکی تقسیم گردید که منجر بـه تضـعیف لتچهارم هجری امپراطوری بزرگ اسالمی به دو
شـد و هـا گشـت و بـه دنبـال آن اسـتقالل فکـری تضعیفامت اسالمی و قطع ارتباطات سیاسـی میـان آن

گرایید. دانشمندان در منجالب تعصبات مذهبی و فقدان اطمینان بـه نفـس، های علمی به خاموشیفعالیت
دار حکـم و قضـاوت گشـتند، علمـا بـه کفایت عهدهشدند، قاضیان بیکثرت جدال و مناظره و حسد مبتال 

آوردند. برخی از علما بیم آن داشتند که مبادا بر اثر آن همه تشتت و ها رویتدوین مذاهب و اختصار کتاب
اختالف آراء و مذاهب، مقام بلند فقاهت ائمه سابق متزلزل گردد، لـذا بـه خـاطر ایـن مسـائل و همچنـین 

ز مداخله کسانی که فاقد اهلیت اجتهاد و استنباط بودند، به سد باب اجتهاد و التزام بـه مـذاهب پیشگیری ا
متقدم فتوا دادند. اما باید این فتوا را بیشتر یک سیاست شـرعی در یـک مقطـع زمـانی خـاص دانسـت کـه 

(نعمتـی، عواملی چون بی قید و بندی مجتهدان بی کفایت و هرج ومـرج در شـریعت از موجبـات آن بـود 
). وضعیتی که برای اجتهاد اهل سنت به وجود آمد تقریبًا تا سده دوازدهم هجری ادامه ٥٩؛ تاغالبت، ٢٣٨

داشت. حوادث و جریانات در طول آن دوره در جهان اسالم و تمام دنیا به صورت ثابت مانده و دگرگـونی و 

اختصاص داده است.» اختلفوا متی انسد باب االجتهاد علی اقوال کثیرة«در کتاب اعالم الموقعین تحت عنوان را ابن قیم در این باره بحثی.١
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گرفت، بسیار محدود این فترت صورت میبود. اگر تغییری هم درها شده تحول به ندرت وارد زندگی انسان

را به مسائل های خود مسائل زیادیبود و برای مجتهدان و فقیهان قابل تصور و پیش بینی بود. فقها در کتاب
-١٦٣؛ بادپـا، ٦٥-٦٤دادند که در عالم واقـع وجـود نداشـتند (سـالمی، ُممکنه و فرضی اختصاص می

های علمـی دث در پی اختراعات آالت، پیشرفت زندگی و پژوهش). در سده دوازهم هجری روند حوا١٦٥
هـا در و اکتشافات سرعت و شتاب بیشتری به خـود گرفـت و اوضـاع جدیـدی در روابـط کشـورها و ملت

های مختلف زندگی به وجود آمد، اوضاع و تحوالتی که فقهای گذشته، شاگردان و شارحان آثار آنان عرصه
بـود. ها در ذخیره فقهی پیشنهاد نشدهه بودند و احکامی نیز برای این گونه پدیدههارا هم تصور نکردبروز آن

کرد که باب اجتهـاد بـار این وضعیت جدید که زائیده تکنولوژی، پیشرفت علمی و صنعتی بود، ایجاب می
و تکلیـف شود تا احکام شریعت و پاسخ این تحّوالت از دیدگاه دین مبین اسالم تبیین گردیـده دیگر گشوده 

های فراوان ها و رویدادهای جدید علمی روشن گردد. با وجود تالششرعی امت اسالمی در قبال این پدیده
طرفداران انفتاح باب اجتهاد دولت عثمانی که بر بخش اعظم ممالک اسالمی برای مـدت طـوالنی حـاکم 

از خدمات و مزایای حکومتی محروم راکرد و طرفداران این دیدگاه بود با بازگشایی باب اجتهاد مخالفت می
). انسـداد بـاب ٢٥٥؛ محمصـانی، ٣٥-٣٤،؛ مراغـی١٢٨-١٢٧/ ١؛ قومیـدی، ٦٦کرد (سـالمی، می

های علمیه اهل سنت را در حوزهتر از همه، رکود و جمود در فقه و اصولاجتهاد پیامدهای ناگوار و دردناک
آثار منفی آن، فقه دیگر مذاهب را نیز فراگرفت. در عصر تقلیـد داشت که دامنه بیشتر بالد اسالمی به همراه

و انسداد باب اجتهاد که تا امروز همچنان ادامه دارد، اجتهادی که در روزهای اولش دارای رونق و بالنـدگی 
بود، دارای ایستایی و جمود شد. زمانی که فقیهان با دستاویز سد بـاب اجتهـاد احسـاس تعقـل و تفقـه در 

را یارای فهـم قـرآن و حـدیث کسی دادند و به خود و دیگران تلقین کردند که امروزه هیچا از دسترمسایل 
باشند، از آن زمان کاروان فقه را بیان نکرده نیست و هیچ مسئله و قضیه دینی و دنیایی نیست که گذشتگان آن

دادنـد و در نتیجـه قـانون وضـعی و را از دسـتو فقها از تکامل و پیشرفت بازماند و فقیهان مقام پیشـوایی
چه برجای مانـد روح های بیگانگان و تمدن فرهنگی غیر اسالمی بر ممالک اسالمی سایه افکند و آنارزش

را گرفت و چشمه جوشان اجتهادی که عامل حرکـت تقلید و تعصبات مذهبی بود که جای اجتهاد و تحقیق
راکد تبـدیل کرد به گودال آب طول چندین سال سیراب میرا در شریعت در بستر زمان بود و جهان بشریت

اند که کم و بیش با ممنوعیت شدهشد. در عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد هربار فقیهان و مجتهدانی یافت
که به پیروی از یـک مـذهب خـاص اجتهاد و الزام به پیروی از مذهب خاص مخالفت کردند و با وجود آن

زدند، در عمل توفیق چنـدانی بـه دسـت نیاوردنـد و در به اجتهاد و افتای مستقل دست مشهور بودند و گاه 
؛ البـانی، ٢٤٤تاریخ التشـریع االسـالمی، بک،؛ خضری٧انفتاح باب اجتهاد چندان مؤثر نیفتاد (دهلوی، 
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ای ). حرکت در جهت فتح باب اجتهاد و شکستن انحصار مذهبی و اعالم فتاوای جدیدی که با آر٨٠-٧٩

مذاهب چهارگانه ناسازگار بود، هدف منادیان فتح باب اجتهاد قرارگرفت. از این رو آنان که درد دین داشتند، 
شدند که با نفی تقلید کورکورانه و تعصب، ضرورت اجتهاد و مراجعه به منابع اصلی شریعت آغازگر حرکتی

ق)، عزالـدین ٥٩٠ق)، ابن رشد حفیـد (م ٥٠٥را مورد توجه قرار دادند. فقیهانی چون غزالی (م و روح آن
کردی ق)، شهرانی٩١١ق)، سیوطی (م ٧٩٠ق)، شاطبی (م ٧٢٨ق)، ابن تیمیه (م ٦٦٠بن عبدالسالم (م 

توان از سلسله مجتهدان مطلق مسـتقل و ق) را می١٢٥٠ق) و شوکانی (م ١١٨٢ق)، صنعانی (م ١١٠١(م 
). در دو سـده اخیـر نیـز کسـانی چـون ١٢١-١١٥؛ ایـوبی، ٩٣-٩٠منادیان فتح باب اجتهاد شمرد (توانا، 

ق)، محمـد عبـده (م ١٣١٥(م ١الدین اسدآبادیق)، سید جمال١٣٠٧محمدصدیق حسن خان هندی (م 
ق)، ١٣٥٩ق)، عبدالحمید بن بـادیس (م ١٣٥٤ق) رشید رضا (م ١٣٣٨ق)، ابواعلی مودودی (م ١٣٢٣

انفتاح باب اجتهاد هستند. در زمان معاصر نیز فقیهـان و عالمـانی ق) از منادیان١٣٦٤مصطفی مراغی (م 
ق)، شـیخ ١٣٧٩ق) از رئیسان قبلی دانشگاه االزهـر، سـعید نورسـی (م ١٣٧٤چون عبدالمجید سلیم (م 

ق)، یوسـف ١٣٩٤ق)، محمد ابـوزهره (م ١٣٩٣عاشور (م ق)، محمدطاهر بن١٣٨٣محمود شلتوت (م 
ق)، حسن بنا ١٤٠٣ق)، محمد بهی (م ١٣٧٤همچون محمد فرید وجدی (م قرضاوی و نیز روشنفکرانی

هـای وافـری را دار شدند و تالشرهبری نهضت فکری و فقهی انفتاح باب اجتهادرا عهده…ق) و١٣٦٨(م 
چـه بیـان شـد ). بـا توجـه بـه آن١٤٣؛ قرضاوی، اجتهاد، ٢٤١-٢٢٢در این راه مبذول داشتند (تاغالبت، 

که بسیاری از فقیهان بزرگ متقدم و معاصر معتقد به انفتاح باب اجتهاد بـوده و میسـور بـودن توان گفت می
باشـد، تحقق شرایط اجتهاد در زمان کنونی که همه علـوم مـورد نیـاز در اجتهـاد، مـدون و در دسـترس می

؛ سـیوطی، ٣٨٦؛ ابن بـدران، ١٧حمدان، ؛ ابن٢٦٢/ ٢دیدگاه است (شربینی، ای است که مؤید اینمسئله
).٩٠-٨٩الرد، 

ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد
هریک از موافقان و مخالفان انسداد باب اجتهاد برای اثبات مدعای خود دالیل و شواهدی اقامه کرده و 

اند. نگارندگان بر اساس تتبع در منـابع اهـل سـنت و ها در صدد تقویت دیدگاه خود برآمدهبا استفاده از آن
تـوان در دو نـوع را میوال موافقان و مخالفان سد باب اجتهاد به این نتیجه رسیده که ادلـه طـرفینبررسی اق

ادله و شواهد غیر نقلی.-٢نقلی ادله-١بندی کرد: دلیل دسته

رسد وی با مصلحت اندیشی دقیق از اوضاع در مورد تسنن یا تشیع سید جمال الدین اسدآبادی گفتگوی فراوانی روی داده است. به نظر می. ١
ای فرامذهبی بنمایاند.ن خود سعی داشته خود را چهرهو تحوالت نهضت بیداری اسالمی دورا
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ادله انسداد باب اجتهاد

جتهـد بسیاری از علمای شافعی، حنفی و مالکی قائل به جواز انسداد بـاب اجتهـاد و خلـو زمـان از م
). ادلـه زیـادی را ٥٤٦/ ٢؛ سـبکی، ٥٤٦/ ٢؛ ابن همام، ٧٠٧/ ٢؛ ابن حاجب، ٢٣٣/ ٤باشند (آمدی، می
گردد:توان از البالی اقوال و آرای موافقان انسداد باب اجتهاد ذکر کرد اما اهم آن ادله در ذیل ذکر میمی

ادله نقلی-١
اند که پیامبر (ص) فرمودند: شان نقل کردهکه بخاری و مسلم در صحیحعلمروایت اول: روایت قبض

دارد که علـم را از سـینه دانشـمندان سـلب گردانـد (بلکـه همانا خداوند علم را دنیا به این صورت بر نمی«
کـه عـالمی شدن علم به این صورت خواهد بود) که وجود عالمان را (از میان مردم) بردارند، تـا اینبرچیده

گزینند. و از آنـان مردم، افراد جاهل را به عنوان رئیس و سرپرست خویش بر می(در دنیا) باقی نماند، سپس
شـوند و هـم دیگـران را دهند، پس هم خودشـان گمـراه میشود و بدون آگاهی فتوا می(جاهالن) سؤال می

.)۶۱-۶۰/ ۸؛ مسلم، ۳۳/ ۱(بخاری، ١»کنندگمراه می
حدیث دال بر آمدن زمانیبدین صورت است که اینوجه داللت حدیث مذکور بر انسداد باب اجتهاد 

ماند و الزمه آن نیز نبودن مجتهد است زیـرا علـم اعـّم از اجتهـاد اسـت و است که عالمی در آن باقی نمی
باشد.فقدان عام ضرورتًا دال برفقدان خاص می

پیداست در مـورد گونه که از سیاقش در مقام استدالل به این روایت باید گفت که حدیث مذکور همان
باشد که یکی از آن عالئم نیز قبض علـم و های آن میتوصیف اوضاع آخرزمان هنگام ظهور عالئم و نشانه

).٣٩٩/ ٢(انصاری، ٢باشدشیوع جهل است و این خارج از محل نزاع می
اهـد اسالم با غربت آغاز شد و در آینـده نیـز غریـب خو«روایت دوم: روایت ابوهریره از پیامبر (ص): 

).٢٩٦/ ٥؛ ابن حنبل، ١٣٠/ ١(مسلم، » ٣شد؛ خوشا به حال غریبان
در داللت این روایت بر سد باب اجتهاد گفته شده که این روایت دال بر غربت اسالم اسـت و غربـت 

).۲۰۴طی، االجتهاد، اسالم نیز به خاطر عدم تجدید احکام به دلیل نبودن اجتهاد است (سیو
همانـا از راه و روش کسـانی کـه قبـل از شـما «از پیـامبر (ص): ید خـدریروایت سوم: روایت ابوسع

اند وجب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد. حتی اگر در خانه سوسماری وارد شوند شما نیـز بوده
پرسدند: آیا شـما یهـود و نصـارا را در نظـر داریـد؟ در ص)کنید. اصحاب از رسول الله (از آنان پیروی می

َق عاِلٌم َفاّتَخَذ الّناُس َرُؤَسـًا ُجّهـاًال َفسـئلوا ِاّن اللَه ال یقِبُض العلَم ِانِتزاعًا َینَتِزُعُه ِمَن العباِد، َولِکن َیقِبُض العلَم ِبَقبِض الُعَلماِء، َحّتی ِاذا َلم َیب.«١
).۶۱-۶۰/ ۸؛ مسلم، ۳۳/ ۱(بخاری، » َضّلوا َوَاَضّلواَفَافَتوا ِبغیِر ِعلٍم فَ 

.۲۳۲؛ عمری، ۴/۲۰۵۶؛ مسلم، ۱/۱۷۸روایات دیگری نیز با این مضمون وجود دارد. جهت اطالع بیشتر ر.ک: بخاری، .٢
).۵/۲۹۶؛ ابن حنبل، ۱/۱۳۰(مسلم، »َبَدَأ اِالسالُم غریبًا َوسیعوُد غریبًا، َفطوَبی ِللُغَرباءِ «.٣
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.)٥٧/ ٨مسلم، ؛۱۵۱/ ۸(بخاری،١»خ گفت: پس چه کسی؟پاس

مضمون حدیث دال برآمدن زمانی است که مسـلمانان از اسـالم و تعـالیم آن فاصـله گرفتـه و از اهـل 
هاسـت، کنند و این ایجاد فاصله، شامل تمام علوم اسالمی که اجتهاد نیز در زمره آنضالل و کفر پیروی می

). در رد استدالل به این حدیث گفته شـده کـه حـدیث ۱۰۳/ ۱۳ی، فتح الباری، حجرعسقالنباشد (ابنمی
که مسلمانان در آینده دچار آن خواهند شد، داللت دارد و صـراحتًا در مـورد خـالی بـودن مذکور بر وضعی

زمان از اجتهاد، ساکت است.
شواهد غیرنقلی-۲

که ذکر شد، به شواهد غیرنقلی نیز استناد نموده طرفداران دیدگاه انسداد باب اجتهاد عالوه بر ادله نقلی
شود:ها ذکر میکه اهم آن

چه در متون کتب ائمه بزرگ فقهی و شاگردانشان اعتماد عمومی بر آنانتشار و تدوین مذاهب اربعه: 
آمده بود موجب عدم نیاز به فتاوی و اجتهادات نو شد زیرا بر خـالف مـذاهب صـحابه و تابعـان، مـذاهب 

در اصول و فروع به صورت کامل تدوین شده و فقیهان بزرگی در هرمذهب وجود داشته که به تهذیب اربعه
؛ ۴۷۲/ ۳اند (ابن امیـر حـاج، و نقد، تقیید مطلقات، تخصیص عمومات اقوال و فتاوای آن مذهب پرداخته

مـل الـزام و ). تدوین مذاهب مذکور عا۷۳-۷۲حمدان، ؛ ابن۲۹۹-۲۹۸/ ۳؛ اسنوی، ۷۴۴/ ۲جوینی، 
شـد. پیروی اجباری همگان از یکی از آن مذاهب و مانعی برای اجتهاد جدید توسط فقیهـان محسـوب می

؛ ۶۲۴؛ ترکـی، ۲۲/ ۴شهرت این قول به حدی است که ادعای اجماع محققان برآن شـده اسـت (آمـدی، 
تواند مـانعی بـرای بعه نمیانتشار و تدوین مذاهب ار-۱). دو نکته در این باره قابل تأمل است. ۲۳مراغی، 

ها چه مذاهب پیشین و چه مذاهب پسین هرچند که مدون هم نباشـند، باشـد زیـرا تـدوین، تقلید از غیرآن
تبویب، ترجیح، تنقیح وتخریج اقوال و فتاوای مذهبی هیچ ارتباطی با تقلید از آن مذهب ندارد و در کثـرت 

شـد عوامـل چـه گفتهرد زیرا در انتشار مذاهب عالوه برآنگونه حجیتی وجود نداَاتباع و انتشار مذهب هیچ
انـد (مراغـی، های کلیدی چون قضاوت، مـؤّثر بودهداشتن پستدیگری نیز چون پشتیبانی حکام و دردست

رسد کـه آن انحصار تقلید در مذاهب اربعه بنابر تدوین آن مذاهب در صورتی صحیح به نظر می-۲). ۲۸
را یع و مسائل جدید و مستحدثه در طول زمان باشند امـا عـالم واقـع خـالف آنمذاهب وافی به احکام وقا

کند زیرا احکام حوادث جدید جز با روش استنباط از نصوص شارع، مطابق اصول استنباطی ائمـه ثابت می
). اجتهـاد بـا ۲۴پذیر نیست (عـوا، الفقـه، مذاهب یا روش تخریج احکام از اقوال و آرای ائمه فقهی امکان

اللِه، الیهـود والّنصـاَری؟، قـاَل: یاَرسـوَل َلَتّتِبَعنَّ ُسَنَن َمن کاَن َقبَلُکم ِشبرًا ِبشبٍر َوِذراعًا ِبِذراٍع، حّتی لو َدخلوا فی ُجحِر ضبٍّ الّتَبعُتُموُهم، ُقلنا «.١
).۵۷/ ۸؛ مسلم، ۱۵۱/ ۸(بخاری، » َفَمن؟
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وش استنباط مستقیم احکام از نصوص شارع مطابق اصـول اسـتنباطی مـذاهب اربعـه، خـود یـا اجتهـاد ر

باشد و یا اجتهاد منتسب اسـت را با دلیل و دیدگاه خودش انجام دادهمستقل است در صورتی که مجتهد آن
ب فقـه جـایز باشـد، در باشد. هنگامی که چنین اجتهادی در همه ابـوارا از روی تقلید استنباط کردهاگر آن

های فقه باشد، اجتهاد حقیقت حکم به تحقق اجتهاد مطلق شده و اگر تحقق اجتهاد مذکور در برخی بخش
متجزی است. بنابراین هنگامی که در همه احوال نیاز به وجود اجتهاد چه مطلق وچه متجزی، پابرجاست، 

گـردد زیـرا اجتهـاد عی برای منع اجتهاد تلقیتواند مانها نمیانحصار مذاهب در چهار مذهب و تدوین آن
؛ ابـوزهره، ۱۴۱واجب کفایی است و برای رفع ایـن حکـم بایـد مـانعی از جانـب شـارع باشـد (مهیـوب، 

که پاسخ هر پرسش جدید و هر حادثـه نـوینی ). ادعای این۱۲۴؛ زیدان، المدخل، ۶۳الموسوعة الفقهیة، 
جتهاد بر غیر آنان ممنوع است، جز مبالغه و تجاهل به واقعیت شود و ادر کتب ائمه مذاهب اربعه یافت می

های مخصوص به خـود را دارد ای مشکالت، واقعیات و نیازمندیتواند باشد، زیرا هر عصر و زمانهامر نمی
و فقه اسالمی از برکت اجتهاد است که تکامل و پویایی داشته و بـرای هـر زمـان و مکـانی مناسـب اسـت 

ترین ضعف استدالل به انتشار و تدوین مذاهب اربعه برای انحصار مـذاهب ). مهم۲۱۷-۲۱۶(شلتوت، 
و منع اجتهاد، تناقضی است که درآن وجود دارد زیرا کسانی که حق حکم به انسداد باب اجتهـاد را دارنـد، 

ط، مجتهدان هستند چون این مسئله یک حکم شرعی است که نصی در باره آن وجود ندارد و جز بـا اسـتنبا
آید. اگر قائالن به سد بـاب اجتهـاد، مجتهـد هسـتند اقـدام آنـان خـود یـک اجتهـاد دست نمیحکم آن به

اند و اگر غیر مجتهدنـد ادعـای آنـان پذیرفتـه گردد در حالی که آنان حکم به سد باب آن کردهمحسوب می
بین االجتهاد و التقلید، صورت، فاقد شرایط اجتهاد و صالحیت چنین امری هستند (عوا،نیست زیرا در این

۲۳-۲۴.(
تحقــق شــرایط اجتهــاد در متقــدمان همــراه بــا تحقــق شــرایط اجتهــاد در متــأخران:امکــان عــدم

هایی بود که در کتب اصول آمده، چه رسد به متأخران کـه در همـت، تـالش و اراده، ورع وتقـوا در دشواری
بودند و این کافی بود بـرای دوری یا و دربار حاکمان آورده تر قراردارند. عالمان متأخر روی به دنمرتبه پایین

ها از علم و دانش و تساهل و ضعف در طلب آن. نتیجه چنین امری صعب بـودن و عـدم تحقـق شـرایط آن
). عدم جواز و عدم امکان تحقـق ۳۹۹/ ۲عبدالشکور، ؛ ابن۲۰۲/ ۴اجتهاد در میان متأخران است (آمدی، 

مان ائمه مذاهب، به این دلیل است که اگر مراد از اجتهـاد، بـاالترین رتبـه آن یعنـی شرایط اجتهاد بعد از ز
که گفته شد امکان وجـود آن شـرایط اجتهاد مطلق مستقل است، باید تحقق شرایط آن ممکن باشد درحالی

داد. بعد از سده چهارم برای همیشه، محال و غیر ممکن است، بنابراین بایـد رأی بـه انسـداد بـاب اجتهـاد 
محال بودن وجود رتبه اجتهاد مطلق مستقل نیز به این دلیل است که مجتهد دارای این رتبه باید خود واضـع 
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هارا از دیگری نگرفته باشد و تحقق چنین امری بعد از قرن چهارم هجری اصول و روش اجتهادی باشد و آن

را را وضع نموده و چیـزیصول استنباطیمحال یا بسیار نادر است. زیرا به اتفاق همگان ائمه مذاهب، همه ا
). از دیدگاه پیروان دیـدگاه انسـداد بـاب اجتهـاد، مجتهـدان متقـدم ۱۸۷/ ۲حسین، اند (ابنفروگذار نکرده

هـا در اگرچه از نظر ظاهری مانند دیگر عالمانند ولی در واقع، متصف به صفاتی هستند که بوجودآمـدن آن
اند با وجود کثرت علم ها آمدهکه بعد ازآنت. به همین جهت کسانیها برحسب عادت محال اسدیگرانسان

ها خودرا نسبت به مجتهدان سابق سـلف عـوام اند. وقتی آنها دانستهاند، خودرا پیرو آنو اطالعی که داشته
بدانند، دیگران عوام عوام هستند، پس دیگران حق ندارند خود را مجتهد بنامنـد و بایـد از مجتهـدان متقـدم

؛ سنوسـی، ۱۸۸/ ۲حسین، ؛ ابن۱۱۳-۱۱۶؛ همو، الرد، ۶۳پیروی و تقلید نمایند (سیوطی، تقریراالستناد، 
۶۳-۶۴ .(

در نقد دلیل فوق باید گفت که عدم تحقق شرایط اجتهاد در یک مقطع زمانی بـه معنـای محـال بـودن 
را رهـا خود دیده کـه دنیـا و مادیـات را به ای عالمانی تحقق شرایط مذکور برای همیشه نیست زیرا هر دوره

اند. علـم و دانـش مـوهبتی از جانـب نموده و به ِجد در طلب علم بوده و از مجتهدان بنام زمانه خود شـده
). همچنـین اصـولیان در ۳۰خداست و نعمت و موهبت خداوند تنها ویژه زمان خاصی نیست (صـنعانی، 

تنباطی از کسی تقلید نکند اتفاق نظر دارند ولی در مراد و این امر که مجتهد مطلق مستقل باید در اصول اس
مفهوم این شرط اختالف دیدگاه دارند. گروهی معتقدند که مجتهد مطلق مستقل بایـد خـود واضـع اصـول 

ها را از دیگر مجتهدان نگرفته باشد. برخی براین باورند کـه مجتهـد مـذکور در اصـول استنباطی باشد و آن
ن تقلید صرف و بدون دلیل داشته باشد اما پیروی با رأی، نظر و دلیل، ُمخل مقام اجتهـاد فوق نباید از دیگرا

وی نخواهد بود هرچند خود واضع اصول استنباطیش نباشـد. همچنـین بایـد پرسـید آیـا تنهـا چهـار امـام 
اند؟ داشـتههـا ایـن مقـام را مذاهب اربعه دارای اجتهاد مطلق مستقل بوده یا مجتهدان دیگری نیز همراه آن

که شرط مذکور مورد اختالف اصولیان است، تمسک به آن برای انسداد باب اجتهاد وجهی بنابراین هنگامی
؛ دسـوقی، ۳۹۱-۳۹۰؛ ابـوزهره، اصـول الفقـه، ۱۹۲؛ زحیلی، االجتهاد، ۳۷-۳۶ندارد (یحیی محمد، 

تأخر از ائمه مذاهب حداکثر کـاری ). قائالن به انسداد باب اجتهاد همچنین معتقدند فقیهان م۱۲۷-۱۲۹
دهند ترجیح آرای مذاهب بر یکدیگر با توجه به ضعف و قوت ادله آن مذاهب اسـت و چنـین که انجام می

عملی اجتهاد نیست و اگر در میان متأخران مجتهدانی وجود داشتند دارای اقوال جدیـد و مخـالف بـا آرای 
ست بلکه متأخران از ائمه مذاهب قبلی تقلیـد نمـوده و بـه اائمه مذاهب بودند و چنین چیزی گزارش نشده 

). در جواب آنـان بایـد ۳۹اند در حالی که تقلید برای مجتهد جایز نیست (صنعانی، اجتهاد آنان عمل کرده
شود و تنها گناه مجتهـد متـأخر تـأخر زمـانی او از گفت که خود ترجیح آرای مذاهب، اجتهاد محسوب می
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قول به راجح و مرجوح داده است. فقیه متأخر نیز با توجه به ادله و نه لحاظ کـردن مجتهد متقدمی است که

). بسـیاری از پیـروان ائمـه مـذاهب از روی ۴۰گزینـد (صـنعانی، اقوال قبلی، از میان دو قول یکی را برمی
ت بدون شـناخت اجتهاد و دلیل از ائمه مذکور تبعیت کرده نه از روی تقلید زیرا تقلید پیروی از قول غیر اس

) مسئله تقلید مجتهد از غیر خود، محـل اخـتالف ۴۴۴جزی، ؛ ابن۲۷۰/ ۶؛ زرکشی، ۷۰دلیل (شیرازی، 
). جـواز تقلیـد ۶۸-۶۷جکنی، ؛ شـنقیطی۳۳۵/ ۸است و یازده قول راجع به آن نقل شده است (زرکشی، 

/ ۲؛ سـبکی، ۱۶۴/ ۴مجتهد از غیر، مؤید قول جمهور فقها به صـحت تجـزی در اجتهـاد اسـت (آمـدی،
).۲۵۵-۲۵۴؛ شوکانی، ۴۰۳

در اواخر سده چهارم هجری اشخاص غیر متخصـص، ادعای اجتهاد از سوی افراد غیر متخصص: 
گونه ضوابطی برای آنان موجود نبود، مفتیان و قضات به فتـاوا و متصدی امر فتوا و قضاوت گردیدند که هیچ

نظمی، جمودفکری و تعصب مذهبی، زمینه انسـداد بـاب بیاحکام گذشته خود مقید گشتند و تحت لوای 
آوردن افراد غیرمتخصص و نااهـل بـه ). فتح باب اجتهاد موجب روی۳۶۴آوردند (خالف، اجتهاد را فراهم

دانستند و بر اثر قّلت ورع و تقوی، شد زیرا آنان اجتهاد را وسیله رسیدن به مقاصد و اهدافشان میاجتهاد می
دادند، پس باید برای جلوگیری از ورود این افراد بـه له ارتزاق خود و خشنودی ظالمان قرار میاجتهاد را وسی

). در رد ایـن ۳۴۲؛ مصـری، ۱۹۶را برای همیشه مسدود کرد (زحیلـی، تجدیدالفقـه، مقام اجتهاد، باب آن
رعی و مصلحتی استدالل باید گفت که بستن باب اجتهاد به خاطر ورود نکردن افراد نااهل، یک سیاست ش

موقتی در شرایط و زمان خاص بوده است و با مرتفع شدن شرایط مذکور حکم اولیه کـه فـتح بـاب اجتهـاد 
). همچنین فتح باب اجتهـاد بـه معنـی ورود هـر مـّدعی و غیـر ۱۹۴گردد (زحیلی، االجتهاد، است بر می

که واجد شرایط باشند بـه آن کسانیمتخصصی در آن نیست زیرا اجتهاد منزلت و جایگاه واالیی دارد و تنها 
ترین شرایط اجتهاد ورع و تقوا است زیرا مجتهد مبّین حکـم خداسـت کـه همـان راه خواهند یافت. از مهم

دین است و أخذ حکم خدا از کسی که در دینش موثق نباشد، اعتباری ندارد. علمای اصول از شرط فوق بـا 
برای سد بـاب اجتهـاد در برابـر نـااهالن و غیرمتخصصـان و اند و این شرط کافی استنام عدالت یادکرده

).۶۳۷؛ باجی، ۲۰۴/ ۶؛ زرکشی، ۳۲۱-۳۲۰/ ۲نیازی به انسداد کلی باب اجتهاد نیست (شنقیطی، 
ها در جهت تقسیم دولت اسالمی به ممالک متعددی که حاکمان آنتقسیمات و اختالفات سیاسی: 

شد که آنان از مسـیر حرکـت ورزیدند، این امر نهایتًا موجبی میرسیدن به حکم و امارت با یکدیگر دشمن
تشریع بازمانند و در نتیجه دانشمندان مسلمان به پیروی از آن سیاست و عدم دسترسی به شورا، از این کـار 

). این امر، نتایجی ۴۱۵/ ۲؛ مدکور، ۹۸-۹۶هایی تقسیم شدند (خالف، بازماندند و بر اثر تعصب به فرقه
ستقالل فکری ضعیف، جمود و ایستایی فعالیـت علمـی، شـیوع تعصـبات مـذهبی، از دسـت دادن چون ا
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اعتماد به نفس، کثرت جدل، مناظره، حسادت و عالقه به کسـب امـوال و مناصـب دنیـوی در بـین علمـا، 
نشستن قضات نا اهل بر منصب قضاوت و سرگرم شدن عالمان بـه تـدوین مـذاهب و مختصـرکردن کتـب 

داشت. سد باب اجتهاد و پیروی از آرای ائمه مذاهب تنها راه ممکـن بـرای حـل مذاهب، در پیفقهی ائمه 
). تقسیمات سیاسی تـأثیر مهمـی بـر فقیهـان و مجتهـدان ۱۱۱۳/ ۲، اصول الفقه، مشکل فوق بود (زحیلی

ادی شـدند و هـر مدرسـه، روش اجتهـای که آنان نیز به مدارس اجتهـادی مختلفـی تقسیمگذاشت به گونه
خاص و شاگردان خود را داشت. کار به جایی رسید پیروان هر مدرسه اجتهادی در دفـاع از اصـول و فـروع 
مدرسه متبوع خود دچار تعصب و افراط شدند و تنها برای تأیید دیدگاه امام خود به قرآن و حـدیث مراجعـه 

کردنـد. را تأویل میحادیث کردند و در صورت تعارض کتاب و سنت با رأی امام مذهب خود، آیات و امی
نتیجه چنین امری محو شدن شخصیت علمی فقیهان در گرایشات حزبی وسیاسی، خاموشی روح استقالل 

). ضعف قدرت حکومت موجب وجـود نداشـتن یـک ۵۹۹آوردن علما به تقلید بود (حکیم، عقلی و روی
شد به طوری که کسانی صـالح های تحت لوایشقضایی قابل اجرا در حوزه-نظام جامع و منسجم حقوقی

و غیر صالح روی به افتا و قضا آوردند و احکام قضایی دچار تعارض شدند. گاهی دریـک شـهر و در یـک 
واقعه به بهانه پیروی از دین، تعارض احکام وجود داشت. تعدد احکام قضایی باعت ایجاد تفرقـه و تشـتت 

کردن مفتیان و متصدیان قضا، را در ملزمیهان راه چارهآرا، تشویش اذهان عمومی و بیزاری عالمان گردید. فق
).۴۱۵به فتاوی و اجتهادات ائمه مذاهب دیدند (مدکور، 

ها و اشـغال منصـب قضـا اند که تقسیم فقیهان به دستهمخالفان سد باب اجتهاد در نقد دلیل فوق گفته
بردن بیمار نیست چـون هـر امـر توسط قضات غیر صالح امری مسلم است اما راه عالج یک بیماری از بین

مفیدی امکان سوءاستفاده قرار گرفتن دارد ولی آیا راه مبارزه با این پدیده از بین بردن آن امر اسـت؟ بنـابراین 
جا).نباید به استناد چنین اموری قول به سد باب اجتهاد داد (مدکور، همان

مبانی اولیه اجتهاد است و این امر تصحیح حدیث از عدم امکان تصحیح حدیث در زمان متأخران: 
در زمان متـأخران تقریبًا غیر میسور و نیازمند تقلید است و تقلید در تصحیح حدیث رتبه مجتهد را به مقّلد 

) در نقد این دلیل باید گفت که مستند متـأخران در تصحیح و تضعیف ۲۹دهد (شنقیطی جکنی، تقلیل می
یت عادل است و این در گذشته نیز سیره متقدمان در تصحیح روایـت روایت، تقلید نیست بلکه پذیرش روا

). نرسیدن به رأی و اجتهاد قطعی مبتنی بر حدیث، موضوعی است که بـرای ۲۴-۲۲بوده است (صنعانی، 
ائمه مذاهب اتفاق افتاده است و شافعی در موارد متعددی به دلیل عدم تصحیح حدیث اجتهادش را متوقف 

).۱۱۸و ۱۰۷و ۹۹و ۸۵ه است (باشنفر، بر صحت حدیث نمود
مجتهد در اجتهـادش بایـد عـالم بـه مـوارد اجمـاع و فقدان علم به موارد اجماع در عصور متأخر: 
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های متـأخر به دلیل کثرت مذاهب و تقسیمات آنـان غیـرممکن خالف، باشد و تحقق چنین امری در زمان

دلیل باید گفت که مجتهد تنها باید بداند مسئله مـورد است، بنابراین اجتهاد نیز صحیح نیست. در نقد این
-۳۹نظرش مورد اجماع نیست تا از مخالفت اجماع بپرهیزد و ایـن امـرممکن اسـت (شـنقیطی جکنـی، 

۴۰.(
ق) اجماع محققان را مبنی بر الزام همگان به تقلید از ۴۷۸امام الحرمین جوینی (م اجماع محققان: 

؛ عـوا، بـین ۷۴۴/ ۲جدان شرایط از اجتهاد جدید نقل کـرده اسـت (جـوینی، مذاهب اربعه و خودداری وا
را بـه نقـل از جـوینی ذکرکـرده ق) نیز این اجمـاع ۶۴۳صالح شهرزوری (م ). ابن۲۳االجتهاد و التقلید، 

/ ۴). از دیدگاه ابن صالح تقلید غیر ائمه اربعه جایز نیست (اسنوی، ۴۰۷/ ۲؛ انصاری، ۲۵است (مراغی، 
بسیاری از فقها تحصیل اجمـاع را بعـد از قـرن -۱) اجماع مذکور از جهات زیر مورد مناقشه است: ۷۷۲

های اسالمی و عدم امکان احاطـه بـر اقـوال آنـان، محـال سوم به دلیل پراکندگی عالمان فقهی در سرزمین
ی بـه نـام اجمـاع در میان ادله شرع و مبـانی احکـام چیـز-۲). ۴۹؛ خالف، ۱۸۸/ ۴حزم، اند (ابندانسته

محققان وجود ندارد. ظاهرًا قائالن بـه انسـداد بـاب اجتهـاد بـرای اجتنـاب از تعـارض بـه ایـن اصـطالح 
اند زیرا انتساب اجماع مذکور به مجتهدان درست نیست چـون مجتهـدی بنـابر نظـر آنـان در آن آوردهروی

مبنی بر استدالل به اجمـاع، تقلیـد صالح قول ابن-۳). ۴۰۷/ ۲؛ انصاری، ۲۶زمان وجود ندارد (مراغی، 
تـوان بـه واسـطه رأی عامه مردم از مذاهب اربعه و ممنوعیت اجتهاد جدید، خود اجتهاد است. چگونـه می

را منحصر به نظریات چهار فقیه نمود و نظرات تعداد زیادی فقیـه دیگـر را بـه طـور اسالمفقیهی مقلد، دین
).۲۶(مراغی، ١کلی رد کرد؟

اح باب اجتهادادله انفت
انسداد باب اجتهاد از همان اول مورد انکـار تعـدادی از فقیهـان و اصـولیان اهـل سـنت قـرار گرفـت. 

گروه بسته به شرایط زمانی ومکانی به اشکال مختلـف بـا سـد بـاب اجتهـاد و لـزوم تقلیـد و تبعیـت از این
اند. گروهـی بـه خـاطر داشـتهاند. برخی به صراحت مخالفت خـود را اعـالم مذاهب اربعه مخالفت کرده

کردند و بعضی نیز اگرچه بطور مسـتقیم گرفتند به صورت غیرمستقیم مخالفت میمصالحی که در نظر می
شود کـه چنـدان اند چنین استنباط میکردهاند لکن از خالل مطالبی که عنوان نکردهیا غیرمستقیم مخالفتی 

هـا بـر مه فقیهان حنبلی و برخی از حنفیان، شـافعیان و مالکیاند. هاعتقادی به انسداد باب اجتهاد نداشته

کرده است. الزم به ذکر است اجماع منقول از قرافی، معتبر ز هر مجتهدی که بخواهد نقلقرافی اجماع دیگری مبنی بر آزادی مقلد در تقلید ا.١
).۴/۶۳۰؛ اسنوی، ۴۳۲/ ۱و اجماع منقول از ابن صالح غیرمعتبر است (قرافی، 
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اجتهاد برای همیشه باز است و خلو زمان از مجتهد و سد باب اجتهاد شرعًا جایز نیسـت نظرند که باب این

ای از ). بیشتر حنابله و عده۲۵۳؛ شوکانی، ۳۳۹/ ۳امیرحاج، ؛ ابن۳۰۷/ ۲حاجب، ؛ ابن۲۳۳/ ۴(آمدی، 
؛ ۱۴ها هستند (سـیوطی، الـرد، زمانمذاهب معتقد به وجود مجتهدان جامع الشرایط در همه فقهای دیگر 

ای نقلـی و ). قائالن به انفتاح بـاب اجتهـاد نیـز ادلـه۳۹۸/ ۲؛ سبکی، ۸۱و ۷۳؛ سنوسی، ۲۵۴شوکانی، 
اند.را برای اثبات مدعای خود اقامه کردهعقلی 
ادله نقلی-۱

)۹(حجر:» ا َنحُن َنّزلنا الّذکَر َو ِاّناَلُه َلحافظونِانّ «آیه شریفه دلیل اول: 
وجه داللت آیه فوق بر انفتاح باب اجتهاد: آیه شریفه بر حفظ شریعت داللت دارد و حفظ شریعت نیـز 

.آید، بنابراین انفتاح باب اجتهاد ضروری استاز غیر مجتهد برنمی
تنها قـرآن باشـد نـه دیگـر احکـام شـرعی و »ذکر«نقد استدالل فوق: ممکن است مفهوم و معنی واژه 

).۳۷؛ سیوطی، الرد، ۲۰۲/ ۴وجهی برای داللت آیه شریفه بر انفتاح باب اجتهاد وجود ندارد (آمدی، 
پیوسته گروهی از امت من بر حق استوار باشـند تـا «): روایت مغیره بن شعبه از پیامبر (صدلیل دوم: 
).۲۹۳/ ۱۳ح الباری، حجرعسقالنی، فت(ابن١»فرمان خدا بیاید

هـا داللـت دارد و کسـانی کـه حدیث فوق بر آشکاربودن حق به صورت کامل و پیوسـته درهمـه زمان
شناسـان کـه حقها دارای مراتب باالی علمی هسـتند و هنگامیشناس هستند همان مجتهدانند. زیرا آنحق

) استدالل به حدیث ۱۴۰/ ۴یرپادشاه، امهمان مجتهدان باشند، خالی بودن زمان از آنان ناممکن است (ابن
آشکاربودن و آگاهی برحق که در حدیث بـه آن اشـاره شـده بـه -۱مذکور از دو جهت دارای اشکال است: 

معنی اعتقاد حق است نه علم به معنی عام و اجتهاد به معنی خاص، زیرا آگاهی برحـق بـدون اجتهـاد نیـز 
مان از مجتهد بر این حدیث رجحان دارد زیرا حدیث خلو حدیث دال بر خالی بودن ز-۲پذیراست. امکان

عصر از مجتهد صریحًا بر نفی عالم اعم از مجتهد داللت دارد و نفی عام مستلزم نفی خاص است (آمدی، 
).۴۰۰/ ۲عبدشکور، ؛ ابن۳۰۸/ ۲حاجب، ؛ ابن۲۴۱/ ۴

شخصی را برای احیـای خداوند در ابتدای هر صد سال«حدیث ابوهریره از پیامبر (ص): دلیل سوم:
) این حدیث بـه حـدیث ُمجـّددون معـروف ۱۲۴/ ۱؛ بیهقی، ۵۲۲/ ۴(حاکم، ٢کنددین اسالم مبعوث می

خـودرا بـه وسـیله او فرسـتد تـا دینرا میاست و مفهوم آن بر این داللت دارد که خداوند در هر سده کسـی
را ندارد. در نقـد اسـتدالل حیت تجدید دین تجدید نماید و مجدد دین نیز باید مجتهد باشد زیرا مقلد صال

).۲۹۳/ ۱۳ح الباری، حجرعسقالنی، فت(ابن» الَتزاُل طاِئَفٌة ِمن ُاّمِتی ظاِهریَن، ّحتی َیاِتَیُهم َامُراللِه َوُهم ظاِهروَن «.١
ُد َلها َامَر دیِنها«.٢ ).۱۲۴/ ۱؛ بیهقی، ۵۲۲/ ۴(حاکم، » ِانَّ اللَه َیبعُث ِلهِذِه اُالّمِة َعَلی َرأِس ُکلِّ ِماَئِة َسنٍة َمن ُیَجدِّ
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شده که مجّدد الزم نیست مجتهد باشد زیرا تجدید دین امری است که ممکن اسـت بـا به این حدیث گفته 

).۳۳(ابن الشیخ، ١شده، محقق شود دعوت مردم به بازگشت به دین و تعالیم اسالم و احیای ُسنن فراموش
ادله و شواهد عقلی-۲

ترین مـدرک بـرای ای از عقل نیز استناد کرده که شـاید قـویقد به انفتاح باب اجتهاد به ادلهفقیهان معت
های فقیهان قدیم و جدید ادله زیر را قابل ها باشد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و دیدگاهاثبات مدعای آن

دانند:ذکر می
اجـب کفـایی اسـت. فقـدان مجتهـد در اجتهاد از دیدگاه کلیه فقیهان، وبودن اجتهاد: واجب کفایی 

شـود و چنـین چیـزی از دیـدگاه اش ترک اجتهاد است و این موجب اجماع امت بـر باطـل میزمانی الزمه
عالمان اهل سنت محال و غیرممکن است بنابراین نقیض آن که اسـتمرار اجتهـاد و خـالی نبـودن زمـان از 

). استدالل فوق از ۲۵۳؛ شوکانی، ۴۴۰/ ۲کور، ؛ ابن عبدالش۲۰۲/ ۴شود (آمدی، مجتهد است، ثابت می
این حیث دارای اشکال است که حکم وجوب کفایی اجتهاد، زمانی است که عالمانی واجد شرایط اجتهـاد 
وجود داشته باشند زیرا یکی از شروط تکلیف توانایی و قدرت است و هنگـام عـدم وجـود چنـین عالمـانی 

).۲۴۱/ ۴همام، شود (ابنحکم وجوب مرتفع می
گردد زیرا اثبات تکلیف خلو زمان از مجتهد، موجب رفع تکلیف میثبوت و دوام تکلیف با اجتهاد: 

؛ ۳۰هاسـت (سـیوطی، الـرد، تنها با وجود مجتهد ممکن است و اجماع امت بر دوام تکلیف در همه زمان
اقـوال سـلف و پـذیرش توان گفت که اثبات تکلیف با اعتمـاد بـر ). در رد این استدالل، می۲۵۳شوکانی، 

احکام فقهی مجتهدان سابق با نقل موجب ظّن، امکان پذیراسـت و انقطـاع اجتهـاد موجـب رفـع تکلیـف 
).۶۴۲؛ ترکی، ۲۳۴/ ۴نیست (آمدی، 

نصوص شارع و فتاوای فقیهان متقدم پایان پذیر و محدود اجتهاد و حکم مسائل و امور مستحدثه: 
ن نامحدود و پایـان ناپذیرنـد بنـابراین بـرای حکـم مسـائل جدیـد و که امور و حوادث زماهستند در حالی

ها ) حـوادث زنـدگی انسـان۱۲رشـد، مستحدثه در هر زمانی نیاز به اجتهـاد و مجتهـدان وجـود دارد (ابن
ها منحصرًا تحت ادله اربعه صحیح نیسـت و نیـاز بـه فـتح بـاب رو داخل کردن آنمحدویتی ندارد، از این

) در نقد استدالل فوق گفته شده که امکان استخراج احکـام ۳۵؛ صنعانی، ۹۱(خطیب، اجتهاد وجود دارد
ها در امور مستحدثه از احکام مسائل قبلی منقول از فقیهان پیشین وجود دارد و در مواردی که حکمی از آن

ایشـان دست نباشد توقف الزم است زیرا پیامبر (ص) نیز در برخی موارد توقف نمـوده و توقـف بـرای غیـر

-۲۷؛ سیوطی، الـرد، ۲۳۸ی، روایات دیگری نیز مورد استناد قائالن به انفتاح باب اجتهاد قرار گرفته است. جهت اطالع بیشتر ر.ک: عمر.١
۲۸.
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). در جـواب گفتـه بـاال بایـد ۳۲؛ سیوطی، الـرد، ۳۹۹/ ۲عبدالشکور، ؛ ابن۲۳۴/ ۴اولویت دارد (آمدی، 

متذکر شد که حوادث و مسائل بسیاری بعد از قول به انسداد باب اجتهاد به وجود آمده کـه حتـی بـه ذهـن 
و توقـف پیـامبر (ص) در برخـی هـا داده باشـند که حکمی در باره آنمتقدمان خطور نکرده چه رسد به این

موارد به علت انتظار وحی بوده است. اما بعد از وفات ایشان (ص) اجتهاد مجتهـد جـامع شـرایط تنهـا راه 
)۳۲شناخت احکام مسائل جدید است (سیوطی، الرد، 

هـا وجـود دارد اجماع از دیدگاه جمهور فقهاء و اصولیان در همه زمانها: وجود اجماع در همه زمان
ها بعـد از عصـر نبـوت بـر امـر شـرعی را اتفاق مجتهدان در زمانی از زمانرا اصولیان اهل سنت اجماع زی

دانند و انسداد باب اجتهاد موجب انقطاع اجماع است زیـرا اجمـاع عبـارت بـود از اتفـاق مجتهـدان و می
ل به انسداد باب اجتهـاد چه که منجر به آن شود نیز باطل است بنابراین قوانقطاع اجماع باطل است و هرآن

). در نقد این اسـتدالل گفتـه شـده کـه ۲۹ها وجود دارد (سیوطی، الرد، باطل است و اجتهاد در همه زمان
ها اتفاق اهل علـم هرچنـد ها و در صورت عدم وجود آناجماع، اتفاق مجتهدان است در صورت وجود آن

را نیز چه گفته شد برخی اصولیان عواموه برآنشود. عالبه درجه اجتهاد نرسیده باشند، اجماع محسوب می
ای میان انسداد بـاب دانند بنابراین هیچ رابطهدانند و اجماع را اتفاق همه مسلمانان میجزو اهل اجماع می

/ ۱؛ جـوینی، ۴۶۴-۴۶۱/ ۴؛ زرکشـی، ۵۱؛ شـیرازی، ۳۲۲اجتهاد و انقطاع اجماع وجود ندارد (آمـدی، 
۶۸۴.(

امروزه رسیدن به شرایط ضـروری اجتهـاد و علـوم ایط اجتهاد در زمان معاصر: بودن تحقق شر آسان
تراست. در زمان کنونی آیات و احادیث احکـام و علـم رجـال مـدون الزمه آن نسبت به گذشته بسیار آسان

شده، حدیث صحیح و ضعیف معین گردیده، ناسخ و منسوخ جمع آوری شده، موارد اجماع و خالف تبیین 
نوشته شده است. فقیه و …متعددی در علوم مختلف مورد نیاز اجتهاد مانند اصول، لغت، فقه وشده و کتب 

تواند به دریایی از علوم دسترسی داشته باشد در مجتهد امروزی در زمان کم و بدون تحمل زحمت زیاد می
کرد و زحمـات میها سفرحالی که یک فقیه در زمان گذشته برای دستیابی به هریک از موارد فوق باید سال

) آسـان بـودن شـرایط اجتهـاد ۱۸-۱۷؛ مراغـی، ۲۴۳؛ شوکانی، ۳۶شد (صنعانی، فراوانی را متحمل می
جـا کـه علـوم امری نیست که مختص زمان معاصر باشد بلکه از دیدگاه فقیهان و اصولیان اهل سـنت از آن

اجتهـاد بعـد از زمـان ائمـه بـزرگ فقـه مورد نیاز اجتهاد در مرور زمان همواره در حال رشد و پویایی بـوده
شماری نیز در همه مذاهب وجود داشته که به تر بوده و دسترسی به شرایط آن نیز ممکن و مجتهدان بیآسان

، »مجتهـد منتسـب«کاری از اظهار اجتهاد مستقل خود خودداری کرده و تحت القابی چون علت مالحظه
-۸۹؛ سـیوطی، الـرد، ۲۶۲/ ۲کردند (شـربینی، تهاد میاج» مجتهد فی الفتوی«، »مجتهد فی المذهب«
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).۳۸۶؛ ابن بدران، ۴۴۰/ ۲؛ حجوی، ۹۰

را در همه ابواب فقهـی دهد فقیهان دو نوع حکم بررسی کتب فقهی نشان میفقه فرضی و فقه واقعی: 
دو حکم حکم مسائل فرضی و غیر موجود در زمان حکم. این-۲حکم مسائل واقعی و موجود -۱اند: داده

فقه فرضی. فقه واقع اشاره به احکام مسـائل موجـود در زمـان -۲فقه واقعی -۱کند اشاره به دو نوع فقه می
کند در حالی که فقه فرضی برخالف فقه واقعی در پی فرض کردن و استنباط حکم مسائلی اسـت حکم می

جا که فرایند استنباط نزدیک وجود دارد. ازآنها در آینده دور یااند و احتمال وقوع آنکه هنوز به وقوع نپیوسته
حکم مسائل فرضی با واقعیت زندگی پیوند ندارد، در تاریخ فقه اسالمی موافقان و مخالفـانی داشـته اسـت 

) سؤال اساسی در فقه فرضی این است که فقیهان متقدم در استنباط احکام مسائل بسیار ۱۶۳-۱۶۲(بادپا، 
مسائل موجود از حکم مسائل فرضی نیز غافـل نبـوده و ایـن نهایـت تـالش و تالش کرده و عالوه بر حکم

دهد برای مثال آنان در خصوص یک مسئله که فقط در حوزه امکـان بـود، اهتمام آنان به اجتهاد را نشان می
گفتنـد و بخـش عظیمـی از فقـه کردند و پاسخ شرعی آن را نیـز میرا مطرح میدر قالب یک پیش فرض آن

شته متعلق به چنین مسائلی بود. با گذشت زمان آن گاه که آن فرضیه و امر موهوم، شکل عینی بـه مدون گذ
شد و حکـم مسـئله از قبـل مشـخص گرفت، برای پاسخ آن نیازی به اجتهاد جدیدی احساس نمیخود می

دوازدهـم های گذشته بسیار کنـد بـود ولـی امـروزه و از سـده گردیده بود اما روند حوادث و جریانات سده
اوضاع جدیدی در دنیا به وجود آمد کـه فقیهـان گذشـته بـروز آن را …آالت، وهجری در پی اختراع ماشین

ها در ذخیره فقهی پیشنهاد نشده بود و اگر پیشنهاد تصور هم نکرده بودند و احکامی نیز برای این گونه پدیده
مجتهد بایـد مسـئله را بررسـی و از تمـام هم شده بود با آنچه در واقع وجود داشت تفاوت بسیاری داشت. 

اسـتنباط … جوانب مورد کنکاش و دقت قرار دهد و سپس حکم آن را با توجه به شرایط زمـانی و مکـانی و
دانند، در ایـن کند و شاید راز این نکته که بیشتر مذاهب یکی از شرایط مجتهد را حیات و زنده بودن وی می

هـا ای کـه در زمـان هـر دوی آنمجتهد میت حتی در خصوص مسـئلهنهفته باشد که حکم مجتهد زنده با 
تر باشد. بنابراین بـاب اجتهـاد بایـد مفتـوح باشـد و مجتهـدان در هـر وجود داشته است به واقعیت نزدیک

؛ ۷/ ۱؛ خمینی، ۶۵-۶۴زمانی، احکام مسائل را از نصوص شرعی و دیگر ادله، استنباط نمایند (سالمی، 
.)۶۵۶-۶۴۹حکیم، 

در آرای همـه مـذاهب اسـالمی تغییر اجتهاد و منحصر نبودن آرای اجتهـادی در مـذاهب اربعـه: 
مسئله تغییر اجتهاد از جمله مسائل مهمی است کـه در دوران معاصـر و گذشـته، در مـورد آن بحـث شـده 

از دیـدگاه آن اند و است. جواز تغییر اجتهاد مجتهد را همه مذاهب اسالمی به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته
مذاهب جایز است مجتهد بر اثر عواملی چون تغییر در عرف و اقتضائات زمـان، مالحظـه مکـان، تجدیـد 
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خود، تغییر در احوال اهـل عصـر، بـاز تحلیـل موضـوع از سـوی نظر مجتهد در دالیل و مبانی فتوای سابق

امی که جواز تغییر اجتهاد مجتهـد هنگ١مجتهد و دسترسی مجتهد به دالیل تازه، اجتهاد خود را تغییر دهد.
در یک عصر امری مسلم نزد همه مذاهب باشد و مجتهدانی چون شافعی در برخی مسائل فقهی با توجه به 
شرائط و احوال دارای چندین دیدگاه باشند، چگونه باید در برابر انفتاح باب اجتهاد که ضامن بقا و شکوفایی 

ه خلو عصر از اجتهاد و مجتهد در طول چندین سده شد امری که فقه اسالمی است مقاومت کرد و معتقد ب
شود. باعث جمود و دورشدن فقه اسالمی از بطن جامعه و روی آوردن مردم به قوانین موضوعه بیگانگان می

دهد که استادان و شاگردان در یک عصـر بـه ای میبررسی تاریخ فقه نشان از شکوفایی فقه اسالمی در دوره
داشـتند. شـافعی در زمـان اسـتادش رداختند و ائمه بزرگ فقهی، دیگران را از تقلید خود باز میپاجتهاد می

پرداختند. امری که نه تنها مورد انکار استادان مالک و احمد بن حنبل در زمان استادش شافعی به اجتهاد می
دیگـر مجتهـدان صـاحب گرفت بلکه باعث خرسندی آنان نیز بود. پیشوایان مذاهب اربعـه وآنان قرار نمی

اند که فتوای ما آخرین کالم و حکم االزم االجرای الهی نیست؛ بلکه نظر، در کتب فقهی خود تصریح کرده
کرده و دارای رأی و نظر خاص خود باشد هرچند مطابق فتوا و رأی ما نباشد را مالحظهدارد ادله هرکس حق
). همچنین گفتن این واقعیت نیـز ۸/ ۱۰یب التهذیب، ؛ ابن حجر عسقالنی، تهذ۳۰۹و ۲۰۱/ ۲(ابن قیم، 

در این مقام ضروری است که آرای اجتهادی درست منحصر در مذاهب اربعه اهل سنت نیست و مجتهدان 
بسیاری در غیر مذاهب اربعه چه در میان اهل سـنت ماننـد مـذهب لیـث و اوزاعـی و چـه در میـان دیگـر 

اند که به اعتراف ائمه فقهی اهل سنت برخی از آن ضیه وجود داشتهمذاهب فقهی مانند جعفری، زیدیه و ابا
).۱۴۰-۱۱۹/ ۲؛ قرضاوی، فتاوی، ۶۱-۶۰اند (عوا، الفقه، مجتهدان بر آنان برتری داشته

گیرينتیجه
های زیر اشاره نمود:توان به گزارهشد میچه دراین نوشتار بیانباتوجه به آن

تواند قائل به سقوط چنین هل علم اجتهاد واجب کفایی است و کسی نمیاز لحاظ نظری به اتفاق ا-۱
تکلیفی از عهده امت اسالمی در مقطعی از مقاطع تاریخ باشد. در بعد عملی نیز فقه اسالمی همواره مهیـا 

. زبونی و سستی به سـاحت مقدسـش راه نداشـته اسـتو مستعد پاسخگویی به مسائل جدید بوده است و 
بزرگ بعد از تدوین مذاهب، تألیف آثار فقهی مبسـوط و متضـمن آرا و اجتهـادات جدیـد، ظهور مجتهدان 

های آشکار با قدمای مذاهب در مسائل اصولی و فقهی شـواهد تصرف در قواعد و مبانی مذاهب، مخالفت
روشنی بر وجود اجتهاد در بستر زمان بوده است.

.٥٣-٨٠،»های آن در فقه اهل سنتتغییر فتوا و زمینه«جهت اطالع بیشتر در خصوص تغییر اجتهاد مجتهد ر.ک: امامی، . ١
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داد قابل تـوجهی از فقهـا و دانشـمندان اهـل سـنت انسداد باب اجتهاد از همان اول مورد انکار تع-۲

قرارگرفته و ادعای اتفاق و اجماع بر انسداد باب اجتهاد واقعیت خارجی نداشته است. انسداد باب اجتهـاد 
ای معتبرتوسط مجتهدان مطرح و تأیید شود نتیجه اقـوال نـادر، پراکنـده و مجهـول و که بنابر ادلهبیش از آن

های بحـث دربـاره وجـود سیاسی، حکومتی، زمانی و مصلحتی بوده است. ریشـهناشی از یک سری امور
ترین دلیل بر انفتاح باب های اصول فقه شد مهممجتهد که از اواخر سده ششم هجری قمری وارد مجموعه

اجتهاد است زیرا اجماع متقدمان بر وجوب وجود مجتهد در هر زمانی بود و از طرف دیگر بیشـتر فقیهـان 
جـا کـه حاکمـان خـود فاقـد چنـین دانستند و از آنت، اجتهاد را یکی از شروط حاکم اسالمی میاهل سن

ویژگی بودند سعی در انسداد باب اجتهاد داشتند.
ای از زمـان قول به انسداد باب اجتهاد هرچند با نیت خیر و به عنوان یک اقدام مصـلحتی در برهـه-۳

مدت موجب انزوا، جمود و بیگانگی فقه اهل سـنت از مقتضـیات دارای نتایج مثبت بوده است اما در دراز
زمان و جامعه، خاموشی روحیه تحقیق و پژوهش فقهی، روی آوردن مردم به قوانین موضوعه غربی شـده و 

باری را برای فقه اهل سنت و دیگر مذاهب به دنبال داشته است. امری که بر خالف اهداف اولیـه نتایج زیان
هاد بوده است. به عبارت دیگر قول به انسداد باب اجتهاد به دلیل رعایت مصالح مانند ایـن انسداد باب اجت

است که به جای درمان درد بیمار، خود بیمار را از بین بردن است.
اند. زیرا اگـر مدعیان انسداد باب اجتهاد با اقدام خود، ادعای خویش را نقض نموده و اجتهاد کرده-۴

نسداد باب اجتهاد، اجتهاد تلقی گردد درعین حالی که خود، منکـر انفتـاح بـاب اجتهـاد قول آنان مبنی بر ا
اند.اند، حق چنین اقدامی را نداشتهاند و اگر آنان اهل اجتهاد نبودهاند، اجتهاد کردهبوده

معنای انسداد باب اجتهاد چه منع مجتهد از اجتهاد و چه استحاله امکان رسیدن به شرایط اجتهـاد-۵
باشد، یک نتیجه را به دنبال خواهد داشت وآن وجوب التزام به مذاهب اربعه و طرد و انکـار دیگـر مـذاهب 
است. ضمن ارج نهادن به افکار و آرای متقّدمان حوزه فقه و اجتهاد، محصورماندن در دایره افکـار سـلف و 

میرانـد و و بالنـدگی را میتعصب داشتن نسبت به اقوالشان و سوء ظن نسبت به علمای خلف، زمینه رشـد 
ایستاند. اجتهـاد درسـت، منحصـر در آرای مـذاهب روند حرکت تکاملی فقه و اجتهاد را از حرکت باز می

اربعه نیست و ظهور اندیشه تک مذهبی و اسالم بدون مذاهب از نتایج قول به انحصـار مـذاهب فقهـی در 
مذاهب اربعه و نفی غیر آنان است.

و به دور از جانبداری از آرا و اقوال هر یک ازدو گروه موافق و مخـالف انسـداد بـاب طرفانه تتّبع بی-۶
است زیرا اصل اختالف فـریقین بـه دهد که محل نزاع و اختالف در این مناقشه یکی نبودهاجتهاد نشان می

ن به انسـداد چه محل نزاع است انواع اجتهاد و اقسام مجتهدان است. قائالگردد بلکه آنخود اجتهاد برنمی
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باب اجتهاد و عدم وجود مجتهد بعد از ائمـه فقهـی، مرادشـان اجتهـاد و مجتهـد مطلـق مسـتقل اسـت و 
طرفداران دیدگاه انفتاح باب اجتهاد نیز مرادشان از فتح باب اجتهاد و وجود مجتهد، اجتهاد و مجتهد مطلق 

کـه اساسـی و الف موجـود بـیش از آنمنتسب است و بر این امور همگان اتفاق نظـر دارنـد. بنـابراین اخـت
ای باشد یک اختالف لفظی و ناشی از سوء تفاهم و عدم درک مقصود یکدیگر بوده اسـت. دلیـل ایـن ریشه

های گذشته تا کنون است.مدعا نیز وجود مجتهدان در همه سده
به سـد وضع شروط دشوار برای اجتهاد و معرفی نشدن مجتهدان جدید یکی از عوامل اساسی قول -۷

گردد اما باید گفت تحقق و رسیدن به شرایط اجتهاد در سایه امکانـات موجـود در باب اجتهاد محسوب می
تر از گذشته است.زمان معاصر بسیارآسان

طلبد که هایی منشعب شده است. بنابراین میدر سایه پیشرفت علوم در زمان کنونی هرعلم به شعبه-۸
نماینـد که شروط اولیه و عمومی اجتهاد را احراز میماند و مجتهدان ضمن آناجتهاد نیز از این قافله عقب ن

به اجتهاد بپردازند. اجتهاد …های تخصصی اجتهاد مانند حوزه مالی و اقتصادی، احوال شخصیه ودر حوزه
گردد و یکی از نیازهـای امـروز فقـه اسـالمی گروهی نیز مجمعی از مجتهدان متجزی متخصص تلقی می

است.
تواند موجب تقریـب مـذاهب اسـالمی و خـروج مجتهـد از دایـره تعصـب و فتح باب اجتهاد می-۹

انتخاب رأی اصلح گردد. الزمه تحقق این امر نیز برقراری ارتباط میان مجتهدان مذاهب و تشکیل شوراهای 
نت در مصـر اجتهاد و افتاء است. تجربه چندساله دارالتقریب که به همت دانشمندان دلسوز شیعه و اهل س

تأسیس گردید و واقعه تاریخی کم نظیر تغییر فتوای شیخ شلتوت مفتی و رئیس وقت دانشگاه االزهر در دهه 
شمسی در زمینه ترجیح فتوای فقهای شیعه مبنی بر بطالن سه طالق که با یک صیغه ایقاع و در یک ۱۳۳۰

تفاهم علمی و ارتبـاط فقیهـان مـذاهب بهایگیرد، در حقیقت یکی از آثار ماندنی و گرانمجلس انجام می
توان باتوجه به مشـترکات فـراوان در گردد. امروزه ضمن پذیرش اختالف مذاهب در اصول میمحسوب می

فروع و منابع و مصادر اجتهاد، قول به جواز تقلید بین مذاهب و تقریب آرای آنان داد امـری کـه در البـالی 
دهد.نشان می» ن الخالفخروج م«کتب متقدمان خود را تحت عنوان 

هر چند در زمان معاصر، بیشتر عالمان اهل سنت در بعد نظری طرفدار فتح باب اجتهاد هسـتند، -۱۰
کننـد، بـا شوند که اقدام به اجتهـاد میدهد و هر بار هم کسانی یافت میرا نشان نمیعمل آنان چنین امری

های مختلـف قـرار ان از جامعه و ایجاد محدودیتمهری، عدم پذیرش و طرد آنهای مختلف مورد بیشیوه
گیرند. گفتن این نکته نیز الزم است فقیهان معتقد به انفتاح باب اجتهاد باید چـارچوب و شـروط الزمـه می

اجتهاد معاصر را تبیین و معین نمایند تا اجتهاد از بال و اضطرابی کـه امـروزه دچـار آن شـده رهـایی یابـد. 
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هـای منفـی و پیامـدهای ض و متعـارض در کشـورهای مختلـف اسـالمی بازتابصدور اجتهادهای متناق

های ناشـی از بـه کـارگیری غیـر منضـبط اجتهـاد، ایمـن و از نادرست برجای نهاده است. بایـد از آسـیب
قرارگرفتن آن در کف نااهالن بیمناک بود.
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، ٤، شـماره ٤، ج مجلة الدراسات االسـالمیة، »االجتهاد و دور الفقه فی حل المشکالت«، زرقاء، مصطفی احمد
م.١٩٨٥آباد، الجامعة االسالمیة، اسالم

م.١٩٩٥ق/١٤١٦قلم، ، دمشق، دارالالفقه االسالمی ومدارسه_____________، 
٢٠٠٠ق/١٤٢١، بیروت، دارالکتب العلمیة، چـاپ اول، الفقهالبحر المحیط فی اصول زرکشی، محمد بن بهادر، 

م.
یعة االسالمیةزیدان، عبدالکریم،  م.١٩٩٥، بیروت، مؤسسة الرسالة، المدخل لدراسة الشر

.١٣٧١تهران، نشر احسان، ، الوجیز فی اصول الفقه، ___________
ق.١٣٥٦مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ،جمع الجوامع فی اصول الفقه، سبکی، عبدالوهاب بن علی

تهـران، دانشـگاه مـذاهب اسـالمی، ، اجتهاد در زمان معاصر، »اجتهاد و مراحل تاریخی آن«سالمی، نذیر احمد، 
.١٣٨٩، ٦٩-٥٩صص 

م.١٩٦٨، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، یث والقرآنایقاظ الوسنان فی العمل بالحدسنوسی، محمد بن علی، 
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، تحقیق الرد علی من اخلد الی االرض وجهل ان االجتهاد فی کل عصر فرضسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 

م.١٩٨٣خلیل میس، بیروت، دار الکتب العلمیة، 
یر االستناد فی____________________،  المنعم، اسکندریه، دارالدعوة، ، تحقیق فؤاد عبدتفسیر االجتهادتقر

م.١٩٨٣
تا.، تحقیق محمد عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیالموافقاتشاطبی، ابراهیم بن موسی، 
م.١٩٤٠، قاهره، مطبعة الحلبی، شجاعاالقناع فی حل الفاظ ابیشربینی، محمد بن احمد، 

ق.١٣٧٩، قاهره، دارالقلم، تفسیر القرآن، شلتوت، محمود
، قمع اهل الزیغ والفساد عن الطعـن فـی تقلیـد ائمـة االجتهـادعبدالله، شنقیطی جکنی، محمدخضر بن سیدی

ق.١٤١٥قاهره، مکتبة االزهریة، 
ق.١٤٠٩فضالة، دارالکتاب العلمیة، ، مراقی السعودنشر البنود علیشنقیطی، عبدالله بن ابراهیم، 

تا.، بیروت، دار المعرفة، بیالی تحقیق الحق من علم االصولارشاد الفحولشوکانی، محمد بن علی، 
، تحقیق عبدالرحمن عبدالخالق، کویت، دارالقلم، المفید فی ادلة االجتهاد والتقلیدالقول ______________، 

ق.١٣٩٦
ق.١٣٥٨، قاهره، طبعة البابی الحلبی، اصول الفقهاللمع فیعلی، شیرازی، ابراهیم بن

، تحقیق صالح الدین مقبول، کویت، الدار السـلفیة، ارشاد النقاد الی تیسیر االجتهادحمد بن اسماعیل، صنعانی، م
ق١٤٠٥

ق.١٣٠٥جا، ، چاپ سنگی، بیقوامع الفضول عن وجوه حقائق االصولعراقی، محمود بن جعفر، 
ق.١٤٠٦، مدینه منوره، چاپ سوم، االجتهاد فی االسالمعمری، نادیه شریف، 

م.١٩٧٥، ٤، شماره مجلة المسلم المعاصر، قاهره، »بین االجتهاد والتقلید«محمدسلیم، عوا،
یق التجدید__________،  م.١٩٩٨ق/١٤١٩، بیروت، المکتب االسالمی، الفقه االسالمی فی طر

، تحقیق محمد سـلیمان اشـقر، بیـروت، موسسـة الرسـالة، المستصفی من علم االصولغزالی، محمد بن محمد، 
م.١٩٩٧ق/١٤١٧

یب الشرح الکبیرفیومی، احمد بن محمد،  ق.١٤٠٥، قم، دارالهجرة، المصباح المنیر فی غر
، تحقیق طه عبدالرئوف، بیروت فی االصولشرح تنقیح الفصول فی اختصار المحصول، ، احمد بن ادریسقرافی

ق.۱۳۹۳دارالفکر، 
یعت اسالمقرضاوی، یوسف،  نعمتی، پانوشت نادر کریمیـان، تهـران، نشـر احسـان، ، ترجمه احمد اجتهاد در شر

.١٣٨٨چاپ دوم، 
ق.١٤٣٤حزم، ابن، بیروت، داراالتجاهات االجتهادیة المعاصرة فی الفقه االسالمیقومیدی، ذوادی بن بخوش، 
یع فی االسالممحمصانی، صبحی رجب،  م.١٩٨٠بیروت، دارالعلم للمالیین، ، فلسفة التشر
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کویــت، جامعــة ،منــاهج االجتهــاد فــی االســالم فــی االحکــام الفقهیــة والعقائدیــةمــدکور، محمــد ســالم،

م.١٩٧٣الکویت،
ق.١٣٧٩، قاهره، المکتب الفنی، االجتهاد فی االسالممراغی، محمدمصطفی، 

ق.١٤١٣استانبول، عامریه،، صحیح مسلممسلم بن حجاج، 
یعة االسالمیةمهیوب، عبدالحمید،  م.١٩٧٨، قاهره، دارالکتاب الجامعی، احکام االجتهاد فی الشر

یخی آننعمتی، احمد،  .١٣٧٦، تهران، نشر احسان، اجتهاد و سیر تار
تا.، قاهرة، بیالمجموع شرح المهذبنووی، محیی الدین بن شرف، 

یعة والدراسـات االسـالمیة،»االجتهاد وانواع المجتهدین«هیتو، محمد حسن،  ، کویـت، ٤شـماره ، مجلـة الشـر
م.١٩٨٥الکویت، جامعة 

ین، وجدی فرید، محمد م.١٩٧١، بیروت، دارالمعرفة، چاپ سوم، دائرة معارف القرن العشر
م.٢٠٠٠، بیروت، مؤسسة االنتشار العربی، االجتهاد، التقلید، االتباع والنظریحیی، محمد، 


