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 )ع(علل تمايل امام ابوحنيفه به اهل بيت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

قرن دوم هجري، قرن پيدايش مذاهب و درخشش فقها، متكلمان و انديشـمندان  

ذهب حنفـي،  بزرگ در جهان اسالم است، در اين قرن مذاهب معروف فقهي يعني مـ 

و مذهب شيعه امامي اثني عشري، شـيعه  ين اهل سنت بمالكي، شافعي و حنبلي در 

و هر يـك پيروانـي را در جهـان     به شكل جامع مطرح شد،زيدي و شيعه اسماعيلي 

 .م به سوي خود جذب نموداسال

روابط و عالقات علمي و عاطفي بين ائمه اين مذاهب و نقاط التقاء و افتراق آنـان  

توانـد   اين روابط و مناسبات امـروز هـم مـي   . ائل بايسته تحقيق و بررسي استاز مس

 .براي عصر ما قابل توجه و پيروي باشد

مؤسس ) ع(از جمله رهبران و ائمه مذاهب اسالمي، امام جعفر ابن محمد الصادق

مـورد توجـه    پيشواي مذهب حنفي مذهب جعفري و امام ابو حنيفه نعمان ابن ثابت

در زمـان خـود و   ) ص(ال است كه اولي بزرگ اهـل بيـت پيـامبر اكـرم    ما در اين مق

پيشواي شيعيان و دومين نفر مؤسس مذهب اهل رأي است كـه امـروزه نزديـك بـه     

 .نيمي از مسلمانان جهان پيرو او هستند



 ٣ 

از نظر علمي  .هجري به دنيا آمدند 80اين دو امام هر دو در يك سال يعني سال 

رود و از نظر عاطفي ابو  وخ و اساتيد ابو حنيفه به شمار مياز شي) ع(امام جعفر صادق

بيت پيامبر به طور عموم و امام صـادق بـه    داران و دلبستگان به اهل حنيفه از دوست

طور خصوص است و اين دلبستگي در مواضع سياسي و حوادث زنـدگي تـا مـرگ او    

كه در اين گفتـار   نمايان است هر چند در مواضع علمي اختالفاتي با يكديگر داشتند

 .پردازيم به هر دو موضوع مي

 

 

 



 ٤ 

 

 :بخش اول

 

  )رضي اللـه عنه(م ابو حنيفهروابط دوستي بين اما

 )ص(و اهل بيت پيامبر

 

تر و مشهورتر از آن است كـه   دوستي ابو حنيفه نسبت به اهل بيت پيامبر معروف

وخ بـزرگ و معاصـر   كسي بتواند انكار نمايد تا جايي كه امام محمد ابـو زهـره از شـي   

 :نويسد االزهر مي

ابو حنيفه نسبت به حكام عصرش نظرات و گرايشات شيعي داشـت، خالفـت را   «

دانسـت و خلفـاي عصـر خـود را      حق فرزندان علي ابن ابي طالب و فاطمه زهـرا مـي  

 .»شمرد غاصب و ستمگر نسبت به علويان بر مي

زيـد ابـن علـي ابـن     م عبـاس مثـل قيـا    بنـي  در وقايع سياسي دوران بني اميه و

الحسين، پيشـواي زيديـه، و قيـام محمـد نفـس زكيـه و بـرادرش ابـراهيم، از آنهـا          

طرفداري كرد و به خاطر اين هواداري به زندان افتاد، او هرگاه نام محمد نفس زكيـه  

) ع(در قيام زيد ابن علـي ابـن الحسـين   . شد شنيد اشك در چشمانش جمع مي را مي

و خـروجش را بـا خـروج رسـول اهللا در جنـگ بـدر برابـر        هم به او كمك مالي كرد 

 .دانست مي

ما قاتـل احـد عليـا اال    «گفت  دانست و مي مي) ع(او در واقعه جمل حق را با علي



 ٥ 

هيچ كس بـا علـي نجنگيـد مگـر آنكـه علـي از او بـه حـق         : »وعلي اولى بالحق منه

 .سزاوارتر بود

كـرد و   ام صادق رفت وآمـد مـي  رفت به خانه ام امام ابوحنيفه هرگاه به مدينه مي

امام صادق را با احترام مورد خطـاب  . نمود مسائل و مشكالت علمي را از او سؤال مي

 )0F1(.گفت يابن رسول اهللا ميداد و به او جعلت فداك  قرار مي

 

 :علت دوستي ابو حنيفه نسبت به خاندان پيامبر

 عمـدةً شـايد   مبرنسبت به امـام صـادق و خانـدان پيـا     ه دوستانه ابو حنيفهقعال

 :معلول عوامل زير است

 سفارش قرآن كريم و پيامبر اعظم -1

قرآن كريم در آيات متعدد مسلمانان را به دوستي اهل بيت پيامبر سفارش كرده 

 :و اين دوستي را مزد رسالت پيامبر دانسته است

ي الْقُرْبةَ فدورًا إِلَّا الْمأَج هلَيع أَلُكُم1( ىقُل لَّا أَسF2( 

بگو من در برابر زحمات پيامبري از شما مزدي جز دوستي ] اي پيامبر، به مردم[

 .خواهم خويشاوندان نمي

بـر  ... در آيات بسيار ديگري هم مثل آيه تطهير، آيـة مباهلـه، سـوره هـل اتـى و     

 .جايگاه اهل بيت پيامبر تأكيد شده است

                                                 
 . ٤٥۳االمام الصادق والمذاهب االربعه، ص   -۱

 . ۲۳/شوري  -۲



 ٦ 

تعدد سـفارش اهـل بيـت    پيامبر اكرم هم پس از نزول آيات قرآن در گفتارهاي م

انـي تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب اهللا      «: از جمله فرمـوده اسـت  . خود را نموده است

گـذارم، كتـاب خـدا و     من دو چيز گرانبها نزد شما به يادگار مـي » وعترتي اهل بيتي

 )2F1(.عترتم يعني خاندانم

 

 اهتمام اهل بيت به موالي -2

كشورگشاييهاي خلفـاي پـس از   فتوحات اسالمي بر اثر جنگها و  پس از گسترش

پيامبر، ملتهاي مختلفي از ايران، روم، شـامات، مصـر و آفريقـا بـه جرگـه مسـلمانان       

در  مسلماناناين تازه . پيوسته و به مكه، مدينه و ساير شهرهاي اسالمي روي آوردند

حقوقي برابر با ساير مسلمانان آنان در ابتدا . شهرت يافتند» موالي«عرف آن زمان به 

اشتند ولي به تدريج مخصوصا در عهد اموي تبعيض و نـابرابري بـين آنـان و سـاير     د

 .نگريستند مي» شهروند درجه دو«مسلمانان رائج گشته و حكومتها به موالي به ديدة 

را بـه   يشـد و مـوال   كارهاي مهم و داراي موقعيت اجتماعي به اعراب سپرده مـي 

طبيعي نوعي عقدة رواني در دلهـاي  اين وضعيت به طور . گماشتند كارهاي پست مي

كاشت، خاصه آنكه آنان پيام مساوات انسـانها را از قـرآن و پيـامبر     تازه مسلمانان مي

 . دانستند شنيده بودند و اين وضعيت را منافي ارزشهاي اسالمي مي

»وبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيفُوا يارتَعلَ لائقَبا و

                                                 
 . ۲٤۰۸، حديث ٤صحيح مسلم، ج  -۱



 ٧ 

أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُم3(»إِنَّ أَكْرَمF1( 

ها تقسـيم كـرديم    ها و قبيله ها ما شما را از زن و مرد آفريديم و به تيره اي انسان

 .ترين شما پارساترين شما است تا يكديگر را بشناسيد، همانا با ارزش

 :نويسد اسد حيدر مياستاد 

ي كه اطراف ابو حنيفه جمع شده بودند از موالي بودند و نسبت بـه  بيشتر كسان«

كردند ، كينه داشتند و روح تعصـب در   اعراب كه به آنها به چشم آقا به نوكر نگاه مي

هايي بود كه بنـي   آنان باال گرفته بود و اين به خاطر رفتارهاي زشت و خود برتر بيني

حكومت بر آنان از جادة دادگري و عـدالت   بردند و در اميه نسبت به موالي به كار مي

آميز در جان متفكـران و انديشـمندان    اين برخوردهاي تبعيض. شدند طلبي خارج مي

هاي گوناگون رو به اسالم آورده بودند، نسبت بـه   از موالي و همه كساني كه با انگيزه

آشـكار  شـدت ايـن كينـه و تنفـر آن گـاه       )4F2( .اميه تنفر ايجاد كرده بود حكومت بني

داري بودنـد كـه    هاي ريشـه  شود كه بدانيم اين موالي خود وارث تمدنها و فرهنگ مي

 .اي از آن نداشت دنياي عرب هيچ بهره

در اين بين امامان اهل بيت به پيروي از جد بزرگوارشان بر اصل قرآني مسـاوات  

و موالي ، و تفاوتي بين خود گذاشتند ورزيدند، به شخصيت موالي احترام مي اصرار مي

بود به طور طبيعي  ابو حنيفه كه خود ايراني و مردي دانشمند و باهوش. قائل نبودند

 .جذب اين رفتار و اخالق پسنديده شده به سوي اهل بيت پيامبر گرايش پيدا كرد

                                                 
 . ۱۳/الحجرات  -۱

 . ٤۳٤، ص ۱االمام الصادق و المذاهب االربعة، ج  -۲



 ٨ 

 

 روحيه انقالبي اهل بيت و مقاومت آنان در برابر حكام زمان -3

و تاكيد آنان بر ارزشـهاي اسـالمي و   هاي انساني و برابري طلبي اهل بيت  انديشه

شد، بلكـه زنـدگي اجتمـاعي و     قرآني، تنها در اخالق و منش فردي آنان خالصه نمي

سـتيزي آنـان در    جويي، پرخاشگري و ستم سياسي آنان را نيز فرا گرفته باعث مبارزه

 .اميه و بني عباس شده بود بنيهاي  برابر حكومت

يامبر در برابر نابرابريهـا محبوبيـت خاصـي در    قيامهاي متعدد انقالبي اهل بيت پ

تا زيد ابن علـي ابـن   ) ع(از قيام حسين ابن علي. بين مردم براي آنان ايجاد كرده بود

الحسين و محمد ابن عبداهللا ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن ابي طالب و بـرادرش  

كـرد و   حمايت مـي ابراهيم كه بسيار مورد عالقة ابو حنيفه بودند و ابو حنيفه از آنان 

به آنان دلبسته بود، همه اين شخصيتهاي محبوب و مورد احترام مردم در قيام خـود  

بر عليه حكام بني اميه سرانجامي جز شهادت و كشته شدن نداشتند و اين امر خـود  

 .بر مظلوميت و محبوبيت آنها افزوده بود

 

 تربيت شدن ابو حنيفه در مكتب اهل بيت -4

همان شهر به رشد و تكامـل علمـي رسـيد و    ه به دنيا آمد و در حنيفه در كوفابو 

ن حضرت نيز از همـين  ن ابي طالب بود كه ميراث علمي آكوفه مركز خالفت علي اب

در مدت كوتـاه خالفـت خـويش در ايـن شـهر      ) ع(امام علي. شهر گسترش يافته بود

لقـا نمـود كـه    شاگرداني تربيت كرد و براي مردم درسهايي از فقه و تفسير و حديث ا



 ٩ 

 .هاي بعدي اساس و پايه ميراث علمي او شد در دوره

منصـور  روزي ابو حنيفه وارد بر منصور دوانيقي شـد  «: در تاريخ بغداد آمده است

گفت علم عمر را از اصحاب عمر و علـم  : نعمان علم را از كه آموختي أي: از او پرسيد

فـرا  . اصحاب عبداهللا ابن مسـعود  وعلم عبداهللا ابن مسعود را از علي را از اصحاب علي

 )5F1(" .گرفتم

شخصيت بارزي كه علم علي ابن ابي طالب را در كوفه گسـترش داد عبـداهللا ابـن    

در زمان عبداهللا ابن عباس كسـي از او دانـاتر   : نويسد  عباس بود كه تاريخ بغدادي مي

 )6F2(".بر روي زمين وجود نداشت

بـوده اسـت كـه از جملـه آنـان       ت پيامبرعالوه بر اين او شاگرد بزرگاني از اهل بي

 :توان از ائمه زير نام برد مي

 )ع(ـ امام زيد ابن علي ابن الحسين  1

 )ع(ـ امام محمد الباقر  2

 )ع(ـ امام جعفر الصادق 3

 .ـ ابو محمد عبداهللا ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب 4

دهند كـه   را به او نسبت مي شاگردي او نزد امام صادق اين سخن مشهور در مورد

علمي من از امام صـادق   اگر دو سال بهره گيري: لو ال السنتان لهلك النعمان: فرمود

                                                 
 امام محمد ابو, حياته وعصره وآرائه وفقهه, ابو حنيفه - ۱

 .٥۹ص , زهره
 .همان - ۲



 ١٠ 

 .نبود هر آينه هالك شده بودم

از شواهد اثرپذيري ابو حنيفه از مكتب علمي و اعتقادي ائمه اهـل بيـت يكـي آن    

ة نـ يالمددر كتـاب   -كه أو هم متأثر از مكتـب ابـو حنيفـه اسـت      – است كه فارابي

و شـرائط ديگـر از    عدالتو علم «را  مدينه فاضله ورئيسيكي از شرايط امام  الفاضلة

 )7F1(.كند ذكر مي» اين قبيل

 

 اهتمام اهل بيت به عقل ـ 5

از جمله شخصيتهايي بود كه رشد و تكامل علمي اش در كوفـه صـورت    ابو حنيفه

مختلـف   هـاي  هـا و فرهنـگ   انديشـه  ،و كوفه شهري بود كه در آن افكـار . گرفته بود

در آنجـا بـروز و ظهـور    ... روم و ،عرب ،هاي مختلف فارس گردهم آمده بودند و تمدن

. ابو حنيفه نيز خـود وارث فرهنـگ و تمـدن بـزرگ ايـران باسـتان بـود       . يافته بودند

 بنابراين از همان ابتداي نوجواني عالقه بسيار به بحـث و منـاظره بـا صـاحبان افكـار     

علـم   ،اساسا آغاز دانشوري و مطالعـات او . هاي مختلف داشت ها و نحله و فرقه وعقايد

كالم بود و او در اين رشته علمي به حدي پيش رفته بود كه فردي شاخص وانگشت 

ي ا اراي عقلي رشد يافته وانديشـه چنين كسي د. رفت نما در كوفه وبصره به شمار مي

به بار نشسته بود و به همنشيني ودوستي با صاحبان عقل و خرد تمايل بسيار نشـان  

داد و جالب است كـه بـدانيم بـا اينكـه ابوحنيفـه بـه فقاهـت اشـتهار دارد ولـي           مي

                                                 
آراء اهـل المدينـه   (، و كتاب )فارسي( 173دكتر رضا داوري ص) فارابي(رجوع شود به كتاب  - ۱

 .122ص ) عربي(علي بو ملحم . با تقديم د) الفاضلة



 ١١ 

همه در زمينه علم ... هاي برجاي مانده از او مثل الفقه االكبر والعالم والمتعلم و كتاب

 .نه علم فقه كالم هستند

شيعه و بزرگان اهل بيت نيز اهتمـام بـااليي بـه دانـش و هنـر و       سويي امامان از 

 .كردند دادند و ياران خويش را در اين راه تشويق مي انديشه وعقل از خود نشان مي

و همچنـان كتـب    در كتاب كافي كه از كتب مورد مراجعه واعتماد شيعيان اسـت 

قل آمده است كه به برخي از آنـان  سخنان بسياري از امامان اهل بيت درباره ع ديگر

 .شود اشاره مي

القلـوب   العقول أئمـة األفكـار، واالفكـار أئمـة    «: نقل شده است) ع(از امام علي -1

پـس عقـل سـازنده فكـر و عواطـف و       »الحواس والحواس أئمة االعضاء والقلوب أئمة

 .رفتارهاي انسان است

آورد  عقل را آفريد او را به زبان زماني كه خداوند: فرمود) ع(ـ امام محمد الباقر   2

عقـل   ،برگـرد : عقل به سوي پروردگار رفت سـپس فرمـود   ،به سوي من بيا: و فرمود

محبـوب تـر از تـو     يا آفريده خداوند فرمود به عزت و جاللم سوگند كه من. برگشت

تو كنم و به  دارم و تو را بازخواست مي و تو را باز مي من به تو امر مي كنم... نيافريدم

 .دهم  پاداش مي

 .دوست هر كس خرد او است و دشمن او هم ناداني او است): ع(ـ امام رضا  3

 ،ديندار است وهر كس ديندار باشد ،هر كس داراي خرد باشد ):ع(ـ امام صادق   4

 .شود وارد بهشت مي

كنـد   حساب بندگان را با دقت بررسي مي خداوند در روز قيامت ):ع(ـ امام باقر   5



 ١٢ 

 .دهد به اندازه خردش پاداش مي ر كسو به ه

هر گاه از خوبي كسي نـزد  : كند كه نقل مي) ص(از پيامبر اكرم) ع(ـ امام صادق  6

شما سخن گفتند به عقل و خرد او بنگريد زيرا هر كـس بـه انـدازة عقـل و خـردش      

 .گيرد پاداش مي

از  از اين رو است كه اولين فصل كتاب كافي كتاب العقل و الجهـل اسـت و يكـي   

سنت واجمـاع قـرار    ،منابع فقه نزد پيروان اهل بيت نيز عقل است كه در كنار كتاب

 .گرفته است

شخصيت و مكتب امامان اهل بيت ابو حنيفه را به  ،منش ،ها در بينش اين ويژگي

 .جذب كرده بود سوي آنان

 شده بود كه هـم ) ع(رابطة دوستانه او با آنها مخصوصا با امام جعفر صادق و باعث

علوم پدران خـود بـود و در راه گسـترش آن     دار همزمان با ابو حنيفه بود وهم ميراث

 .كرد تالش مي

دادند و مكتب  وامام ابو حنيفه هر دو به عقل اهميت خاص مي) ع(امام صادقپس 

و نگرش خرد ورزانه است ولي با اين همـه   فقهي و كالمي آنها نيز متأثر از اين بينش

زمان ابو حنيفه معركه آرا بود و او به بكارگيري گسترده آن يك موضوع خاص كه در 

بـه   مسـئله قيـاس و   ،بـا او بـود  ) ع(و مورد اختالف امام صادق داشتدر فقه شهرت 

فقهي اهل سنت از منابع اصلي به شمار  ن استحسان است كه در اكثر مكاتبدنبال آ

 )ع(مورد انكار امام صادقرود و درفقه ابو حنيفه بيشترين كاربرد را دارد اين اصل  مي

دوم مقاله به بررسي اين اصل از ديدگاه امام ابو حنيفـه و امـام    در بخش. قرار داشت



 ١٣ 

 .پردازيم مي) ع(جعفر صادق

 



 ١٤ 

 

 : بخش دوم

 

 ) عليه السالم(قياس از ديدگاه امام صادق

 )رضي اهللا عنه(و امام ابو حنيفه 

 

لـل احكـام فقهـي وعملـي     قياس تالشي است عقالني براي كشف ع :قياس تعريف

آن بـه مـواردي كـه حكـم آن در كتـاب و       اسالم كه در كتاب و سنت آمده و تعميم

 : سنت ذكر نشده است و به تعبير علماي علم اصول

 )8F1(»لك العلةاثبات حكم في محل بعلة ثبوته في محل آخر بت«

موضوعي را به خاطر مشابهت در علت حكم براي موضوع ديگري ثابت  يعني حكم

 .كردن

موضوع الف كه حكم آن در شرع آمـده  : در اين كار ما با چهار پديده روبرو هستيم

) الـف ( علت مشترك بين دو موضوع ولي ب كه حكم آن نامعلوم است موضوع ،است

 .شود هم تعميم داده مي )ب(به موضوع  )الف(ولذا حكم  برقرار است) ب(و 

در اين گزاره شـراب موضـوع    يزيرا مست كننده است ول ،شراب حرام است :مثال

مست كنندگي علت حكم است حـال اگـر    ،حرمت حكم موضوع اول است ،اول است

حكـم موضـوع اول    ،مايع ديگري غير از شراب پيدا شد كه آن هم مست كننده بـود 
                                                 

 . ۱۸۳ص , ۲ج, عالمه محمدرضا  مظفر, اصول الفقه - ۱



 ١٥ 

 .شود يعني حرمت براي آن هم ثابت مي

جتهد عمل مو موضوع ب را مقيس  ،موضوع الف را مقيس عليه ،علماي علم اصول

 .گويند را قياس مي

است اگـر در كتـاب وسـنت    » مست كنندگي«در مثال باال علت حكم حرمت كه 

نامند و  مي» منصوص العله«قياس را  ،آمده باشد يا اجماع فقها بر آن ثابت شده باشد

 ،اختالفي بين مذاهب اسالمي در حجيت آن نيست ولـي اگـر علـت حكـم در كتـاب     

وعقالنـي خـود آن را حـدس     با بينش علمـي  مجتهدسنت واجماع ذكر نشده باشد و

درباره  .العله مي گويند د به آن مستنبطاستنباط كن بزند و از بين صفات موضوع اول

اين علت گاهي قطع به عليت كامل بدون علت معـارض پيـدا ميشـود و گـاهي ظـن      

ين و ابو حنيفه در ا) ع(همة اختالف فقها ازجمله امام صادق ترجيحي به دست ميآيد

ي از فقـه  ا داند و بخـش گسـترده   آن را حجت ميكه امام ابو حنيفه  ،مورد دوم است

دانـد وآن را نفـي    آن را حجـت نمـي  ) ع(خود را بر آن بنا نهاده است ولي امام صادق

 .كند مي

 ،سـنت  ،انـد از كتـاب   به اين خاطر است كه در مكتب اهل بيت منابع فقه عبـارت 

اسالمي به غيـر از ظاهريـه وحنبليـه منـابع فقـه       اجماع و عقل ولي در ساير مذاهب

 .سنت اجماع وقياس ،عبارت است از كتاب

 

 

 علت اختالف



 ١٦ 

اهـل   وسـاير امامـان  ) ع(همانگونه كه بيان شد امام ابو حنيفه وامام جعفر صـادق  

ورزند و البته اين اهتمام الهام گرفته از  به عقل اهتمام خاص مي) عليهم السالم(بيت 

تفقـه وتعقـل دعـوت     ،تـدبر  ،اب الهي است كه مسلمانان را بـه تفكـر  آيات روشن كت

حنفـي و شـيعي عقـل و خـرد را در اجتهـادات خـود        كند و هر دو مكتب فقهـي  مي

 :دهند ولي نكته اينجا است كه احكام عقل بر دو دسته است بازتاب مي

 مثل حكم عقل به تقديم اهم بر مهم زماني كـه بـين آنهـا   : ـ احكام قطعي عقل  1

يا حكم عقل به وجوب اطاعت ازپروردگـار در اوامـر و    ،در مقام اجراء تزاحم پيدا شود

 ...نواهي او وحكم عقل به وجود مقدمه واجب و

عقلي علت حرمت گوشـت خـوك و نجاسـت     مثل استنباط: ـ احكام ظني عقل  2

 ...لت وجوب نماز و روزه و زكات و ربا واط عقلي عآن و استنب

بـا حـدس و گمـان همـراه اسـت و بـا هـر گونـه تغييـر در           اين نوع دوم هميشـه 

تـوان   از اين دسـتاورد تجربـي مـي   . دستاوردهاي علوم تجربي ممكن است تغيير كند

نظريات علـوم تجربـي در گـذر     حدس زد كه شايد علت حرمت هم همين باشد ولي

 و بـر  كشـف نمـود  توان با قاطعيت علت حرمـت را   بنابراين نمي ،كند زمان تغيير مي

 تعميم داد و اين حكم مشترك استاساس آن حكم حرمت را به هر ماده ديگري كه 

بـا بـه   ) ع(اين است كه امام جعفر صـادق . را هم با قاطعيت به خدا واسالم نسبت داد

ورزيد هـر   هاي ظني يا مستنبط العله از سوي ابو حنيفه مخالفت مي بكارگيري قياس

عقالنـي   را اشت و تمامي احكام شـرعي چند كه حجيت احكام قطعي عقل را قبول د

حكم به الشرع وكلمـا حكـم بـه الشـرع حكـم بـه        كلما حكم به العقل": دانست و مي



 ١٧ 

قطعي عقل مورد قبول شرع است و تمـام احكـام شـرعي اسـاس و      هر حكم: "العقل

دانست كه سود آن  او تمام واجبات الهي را به خاطر مصالح بشر مي. پايه عقالني دارد

دانست كـه از   گردد و تمام محرمات الهي را به علت آثار زيانباري مي ها بر ميبه انسان

عبارت ديگـر همـة احكـام اسـالم داراي      به. شود سوي آن اعمال دامنگير انسانها مي

حكم  ،تواند در تمام موارد آن عقالني و خرد ورزانه است ولي عقل بشر نمي اي  فلسفه

 .قطعي صادر كند

) تنقيح قطعي مناط(و به ) مقطوع العلة(و بزرگوار به قياس پس ميتوان گفت هر د

معتقدنـد و در غيـر آن اخـتالف     )9F1()العلةقياس منصوص (و ) تحقيق قطعي مناط(و 

هست البته اين بحثها درباره انضباط و دقت در شرائط استنباط قياسي أثـر فراوانـي   

 .گذاشت

 

 استحسان

كه بـر پايـة همـين احكـام ظنـي       هاي فقه حنفي است استحسان هم يكي از پايه

 .و ابو حنيفه بود) ع(امام صادق استحسان هم مورد اختالف. عقلي بر پا شده است

كه در اين باره سخن زياد است چه در تعريف آن و چه در برداشت أئمه از آن كه 

 .در مساحت اين مقاله نميگنجد

                                                 
باره  - ۱ يت در هل ب تب ا لة(مك صوص الع حق  –) من قد  –ب معت

ست كه اينجا قياس نيست بلكه نوعي از احكام عامه است ا

كأنه فرموده است ) التشرب الخمر ألنه مسكر(پس اگر فرمود 

 . )التشرب كل مسكر(



 ١٨ 

 وامام ابو حنيفه ) ع(مناظره امام صادق

جمعـي از علمـا و    در حضـور ) ع(آمده است كه امام صادق در منابع شيعه و سني

ابـو   اي: دانشمندان با ابو حنيفه در مورد قيـاس بـه گفتگـو پرداخـت و از او پرسـيد     

آدم كشـي يـا زنـا كـردن ابـو      : كداميك از اين دو عمل گناهش بزرگتر اسـت  حنيفه

دو ن تامام صادق فرمود پـس چـرا خداونـد بـراي آدم كشـ     . حنيفه گفت آدم كشتن

ل مهمتر است ؟ اي ابو حنيفه كدام عمشاهد قرار داده است ولي براي زنا چهار شاهد

 نماز خواندن يا روزه گرفتن؟

ر زنان قضاي نماز در پس چرا ب :فرمود )ع(ابو حنيفه گفت نماز خواندن امام صادق

(ايام حيض واجب نيست اما قضاي روزه واجب است؟
10F

1( 

انش تـاثير بسـيار از فقـه امـام علـي ابـن ابـي        با اين همه فقه ابو حنيفه وشـاگرد 

ي در فقه حنفي كاربرد بسـيار دارد، و  وشاگردانش پذيرفته و روايات امام عل) ع(طالب

ضـمان أجيـر   (هميشه رأي امام علي بر ديگر آراء ارجحيت دارد مـثالً دربـاره حكـم    

توانـد   اند كه مي هاي متعددي نوشته در اين زمينه فقهاي اين مذهب كتاب )مشترك

 .موضوع تحقيق و بررسي عالقمندان قرار گيرد

                                                 
به نقل  ٤٥۲ص , ۱ج, والمذاهب االربعة) ع(االمام الصادق - ۱

 . ىاز الطبقات الكبر


