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مقدمه
"طی سالهای متمادی که از عمر بشر و جامعه انسانی می گذرد دین تنها گزینه ای است که 

تقریبا تمام انسانها را در اختیار خود داشته است. جدا از ماهیت های متنوع و مختلفی که 

دین در جهان داشته، تمامی مردم در ارتباط خود با جهان طبیعت و نیروهای موجود در آن 

اندیشه ای را برگزیده اند. دین در عرصه اجتماع سالهای متمادی حضوری چشمگیر داشت. 

روحانیون در کلیساها و در مساجد مسلمانان تمامی عرصه های زندگی بشری را در اختیار 

خود داشتند. آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست، تولید علم، و اخلق همگی در اختیار دین 

و شارعان آن بوده است. در اروپا با انقلب صنعتی موج جدیدی از تفکر و حرکت غیر دینی 

بوجود آمد که دین را هر چه بیشتر از دخالت در امور مادی و طبیعی برحذر داشته و آن 

را محدود به عرصه خصوصی هر فردی نموده است. چگونه دین مسیحیت مشروعیت خود 

را در بین مسیحیان از دست داده و اروپاییان را در هرچه آسمانی کردن دین و مفهوم آن 

کشانده است؟ این سؤال را می توان در نوع تفکرات اروپاییان و عمل کلیسا و شرایط فکری 

و اقتصادی و فرهنگی اروپا جستجو نمود. ولی در حال حاضر اکثریت عظیمی از جوامع 
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بشری دارای دین می باشند و خود را ملزم به دستورات دینی می دانند. در خاورمیانه که 

مهد و محل تولد بزرگترین ادیان الهی می باشد، در اعصار مختلفی از تاریخ، چه در عرصه 

سیاست و چه در عرصه اقتصاد و همچنین در عرصه تولید علم بزرگترین واکنش بشری را 

در برابر دین می توان مشاهده نمود."1 هم اکنون استفاده از رساله و پیروي از مرجع تقلید 

به عنوان یکي از امور واجب برای شیعیان مطرح شده است.از سویی دنیای مدرن تحولت 

و دگرگونی های شگرفی را به خود دیده است تحولت در حوزه های ذهنی به تبع خود 

تحولت در عینیت را حاصل کردن گاهی مجدد به پیرامون و به خود انسان و حقوق و 

قوانین انسانی محصول باز اندیشی در بسیاری از ابعاد می باشد و اساساً باز اندیشی محصول 

دنیای مدرن و انسان مدرن می باشد نکته اساسی در این است که: محتوای رساله عملیه 

بر اساس آموزه های خود و منافع معرفت اندوزی که در اختیار آدمی قرار می دهد می تواند 

پاسخگوی سوالت جهان مدرن باشد و دغدغه های فکری انسان مدرن را به آرامش مبدل 

کند.. بدیهی است اگر آموزه های دین متناسب با نیاز و مسایل انسان معاصر نباشد، گسست 

صورت می گیرد. از این رو ما باید به تغییر و تحولت بسیار سریع دنیای مدرن توجه کنیم و 

همگام با مسایل انسان مدرن، علوم اسلمی ما نیز پیشرفت کند، تا بتواند پاسخگوی نیازها 

باشد.  اهمیت مساله مرجع تقلید، استفاده از رساله و جایگاه آن در بین دانشجویان  امروز، 

ما را به تحقیق پیرامون این موضوع واداشت. بنابراین در تحقیق حاضر سعي مي شود به 

این موضوع که آیا در بین دانشجویان، استفاده از رساله همچنان به عنوان یکي از منابع 

اصلي استخراج احکام دین مطرح است یا نه و آیا آنها محتویات رساله را منطبق با شرایط 

روز می دانند و آیا جوابگوی نیازهای آنها هست پرداخته شود. انگیزه انجام دادن این تحقیق 

سوژه روز بودن این موضوع است. امیدوارم مفید باشد.
.Daneshnameh.roshd.ir -1
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تعریف مفاهیم و اصطلحات
اجتهاد: صاحب نظر شدن در امر دین1 

فقه: در معنای لغوی به معناي دانستن یا فهمیدن است.  ولی  در اصطلح، فقه به معاني 
ذیل آمده است: 

1- علم و آگاهي دقیق نسبت به علوم دین 

2 ـ فقه به معناي علم و آگاهي نسبت به احکام دیني 

3 ـ فقه به معناي علم فقه  

فن فقه: فن استخراج و استنباط احکام از مدارک: کتاب قرآن، سنت، اجماع، عقل2
مرجع: کلمه مرجع در لغت ، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو در اصطلح، 
به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لزم 

از مسائل جهان اسلم را داشته باشد ، مرجع می گویند.

تقلید: پیروی از مجتهد جامع الشرایط است عمل به احکام دین طبق نظر مجتهد واجد 
شرایط را تقلید می گویند. در اصل به معنی پیروی و دنباله روی است و در شریعت اسلمی 

به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می کند. عموماً گفته می شود تقلید در 

اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آنها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از 

شخص متخصص که به او مجتهدجامع الشرایط یا مرجع تقلید می گویند تقلید نمود. 

فقه سنتی: عبارت است از: اجتهاد و استنباط احکام دینی بر اساس روش بیش از هزار 
ساله علمای شیعه، به شیوه ای که در کتاب های آنان به یادگار مانده است.

آگاهی: "خبر، اطلع، علم، معرفت" )فرهنگ معین(
1- مطهری، 1372: 97.

.feghhnahoghough.blogfa.com -2



طبقه اجتماعی: "طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطلق می شود که به لحاظ داشتن 
ارزشهای مشترک، منزلت اجتماعی معین، فعالیتهای دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر 

دارایی های شخصی و نیز آداب معاشرت با دیگر بخشهای همان جامعه متفاوت باشد."1 یا 

در فرهنگ علوم اجتماعی آلن بیرو طبقه اجتماعی را چنین معرفی می کند" مجموعه ای 

اشخاص یا گروه هایی که بعنوان یک واحد اجتماعی، در سلسله مراتب منظم جامعه به 

حساب می آیند؛ هر طبقه در جامعه پایگاه خاص دارد یعنی دارای منزلتی خاص است و در 

درون قشربندی اجتماعی در سطحی مخصوص جای می گیرد."2 گی روشه نیز در کتاب 

خود طبقه اجتماعی را "مجموعه ای از واحدهای خانوادگی که سبک زندگی برابر و سطح 

زندگی مشابهی دارند و از فرصتهای آموزشی برابر و سطح معینی بر خوردارند، تشکیل شده 

است با این روابط خانوادگی و خویشاوندی است که شخص متحمل مضیقه های اقتصادی 

صورت های  شامل  قشربندی  می شود.  برخوردار  ویژه ای،  امتیازات  از  بالعکس  یا  و  شده 

معیارهایی  پایه  بر  گروه هایی  یا  افراد  افتراق  ارزیابی  از  که  است  مراتب  گوناگون سلسله 

مختلف  نتیجه می گردد."3 پس می توان گفت طبقه اجتماعی، گروهی از افراد هستند که 

ارزشها و هنجارها و منزلت مشابه را در جامعه به خود اختصاص داده و از سطح درآمدی 

مشابه و برابر برخوردارند. 

1- کوئن، توسلی،1375: 23.
2- بیرو، ساروخانی، 1375: 343.

3- گی روشه، وثوقی، 1376: 212.
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1-1 پیشینه
پیرامون  قبًل  که  کافی  و  لزم  اطلعات  ابتدا  است  لزم  پژوهشی  پروژه  هر  انجام  برای 

را  اطلعات کسب شده  آن  آورد سپس  به دست  پژوهش جمع آوری شده  مورد  موضوع 

و  تحلیل  به  سپس  و  جمع آوری  را  جدید  اطلعات   ، آن  به  استناد  با  و  داده  قرار  مبنا 

استنتاج دست زد در زمینه پژوهش مورد نظر در بررسی های انجام شده در مورد موضوع 

پژوهش میزان استفاده از رساله عملیه در بین دانشجویان پس از بررسی در کتابخانه های 

تهران، دانشکده  اسناد، دانشکده علوم اجتماعی  از جمله: کتابخانه مرکزی ومرکز  معتبر 

الهیات و معارف اسلمی تهران، دانشگاه آزاد اسلمی تهران مرکز: دانشکده فقه و حدیث 

تحقیقات  علوم  دانشکده  اسلمی  آزاد  دانشگاه  علوم اجتماعی،  و  روان شناسی  دانشکده 

مقاله  عنوان  با  مشابه  موضوعی  علوم انسانی  مطالعات  و  تحقیقات  مرکز  )علوم اجتماعی(، 

مذکور یافت نشد و در هیچ کتاب یا پایان نامه یا مقاله ای به طور مستقل و منسجم این 

موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. البته منابعی جهت انجام تحقیق وپژوهش به دست 

آمد که در این بخش تعدادی از مطالعات وپژوهش هایی که در حوزه جامعه شناسی دین 

صورت گرفته بطور خلصه آمده است : 

- اجتهاد و تقلید قرن چهار تا ششم هجری قمری در سال 1387 توسط حیدر علوی 

واحد تهران مرکز انجام شده است. 

فرجی  مهدی  توسط   1383 سال  در  اسلمی  تاریخ  گذر  در  اسلمی  فقه  پویایی   -

دانشگاه تهران صورت گرفته است.

- پژوهشی با عنوان بررسی جایگاه تقلید از منظر قرآن و حدیث در زمستان 1389 

توسط فاطمه گودرزی  واحد تهران مرکز ارائه شده است.
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1-2 مبانی نظری
احکام اسلم به مجموعه فرامین عملی و عبادی اسلمی گفته می شود. این احکام شامل 

آداب و مناسک اسلمی و همچنین عبادات هستند. احکام اسلم در علم فقه شرح و بسط 

جوامع  در  مسلمانان  هستند.  امضایی  حکم  و  تأسیسی  حکم  گروه  دو  شامل  و  می یابند 

اسلمی رعایت احکام اسلمی را به صورت سنتی یک ضرورت می دانند. به قوانین اسلمی 

شریعت گفته می شود و فلسفه حقوقی اسلم را فقه می گویند و بیشتر شیعیان منابع فقهی 

را به قرآن، سنت، اجماع و عقل تقسیم می کنند اما اهل تسنن معمولً منابع فقهی را به 

قرآن، سنت، اجماع، قیاس، قول صحابی، استحسان و... طبقه بندی می کنند."1 از نگاه علمای 

اسلم فقه یکی از ارزشمندترین علوم اسلمی و نمایانگر دید وسیع و همه جانبه اسلم 

است. احکام فقهی، آدمی را از قبل از ولدت تا بعد از وفات تحت برنامه قرار مي دهد. دوران 

کودکی، جوانی، پیری و حالت مختلف آدمی از خواب و بیداری، سیری و گرسنگی و فقر و 

غنا، هریک، مورد حکم یا احکامی از فقه است. تجارت، زراعت، معاشرت، بهداشت، درمان، 

فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اداره کشور و هر چه بازندگی فردی یا جمعی انسان سر و کار 

داشته باشد، مورد حکمی از احکام فقهی است و خلصه اینکه فقه نظام زندگی و بهزیستی 

باید به رساله های عملیه مجتهدین رجوع شود..  است.2 جهت شناخت دستورات عملی 

امام سجاد )علیه السلم( می فرمایند: من عمل بما افترض الّله علیه فهو من اعبد الناس؛ 

»هر کس به آنچه خدا بر او واجب کرده عمل کند از عابدترین مردم می باشد.« بنابراین 

انجام واجبات و ترک محرمات بر هر چیزی ترجیح دارد. که هیچ وسیله ای به اندازه انجام 

واجبات و ترک معاصی، انسان را به خدا نزدیک نمی کند و قلب مومن را پالیش نمی دهد؛ 
.Daneshnameh.roshd.ir -1
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قال الّله تبارک و تعالی: ماتحبب الی عبدی شی ٍ احب الی مما افترضته علیه؛ 
»خداوند فرمود: بنده ام با هیچ وسیله ای دوست داشتنی تر از فرائض محبوب من نمی شود.«1

در عصر پیامبر اکرم)صلی ال علیه و اله( و امامان اهلبیت )علیهم السلم( به ویژه در عصر 

امام باقر و امام صادق)علیه السلم(، علم فقه پژوهندگان بسیار و رونق چشمگیری داشت 

در همان اعصار، عده ای از شاگردان امامان به توصیه آنها عهده دار بیان احکام الهی بودند.

اول  سده های  در  داشت.  رواج  شیعه  فقهای  دربین  اعصار  همان  از  رساله نویسی  "شیوه 

رساله های عملیه به این شکل نبود بلکه روایات فقهی در مجموعه هائی که هریک اصل 

نام داشت جمع آوری مي شد و همانها معیار عمل قرار مي گرفت تا آنکه شیخ مفید2 کتاب 

که  مواجه شدند  فقهی  تازه  با یک مجموعه  بار  اولین  برای  و شیعیان  نوشت  را  المقنعه 

متضمن عین روایات ائمه )علیهم السلم( نبود بلکه برگزیده ای بود از آن روایات که طبق 

فتاوای نویسنده آن به شیوه جدید بیان شده بود. این کتاب مبنائی شد برای پی ریزی فقه 

برای طرح و توضیح مسائل مورد  اینکه نمونه ای شد  استدللی و فتوائی شیعه و مهمتر 
ابتلی شیعیان"3

1-2-1 احکام فقهی 
نسبت  را  فقهی  حکم  یک  دهد،  انجام  می تواند  انسان  که  اختیاری  عمل  هر  به  فقه  در 

می دهند روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است: جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه 

دارد انجام دهد که خود سه دسته اند: مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین 

مانعی ندارد. مکروه: ترک کردن آن کار مناسب است ولی انجام دادن آن نیز اجازه داده 

شده. مستحب: انجام دادن آن کار مناسب است اما ترک آن نیز اجازه داده شده. واجب: 
1- محمدی ری شهری، 1367: ص691.

2- م 413 ه . ق.
.Old.hajj.ir -3
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باید آن کار انجام شود. غیر جائز: که حرام نامیده می شود: نباید آن کار انجام شود. بنابراین 

یک فقیه علوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر 

کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لزم را انجام داد 

در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلم می شود که مسلمانان 

می توانند آن کار را انجام دهند. 

1-2-2 تاریخ فقه 
در سال های نخستین ظهور اسلم، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم 

تا به  حکمت و تفسیر و کلم قرار می گیرد نداشته است. قرآن مومنان را دعوت می کند 

مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند این فقاهت شامل عقاید و 

اخلق و حقوق بوده است. از آنجا که اهل سنت باب تفقه را بر روی خود بستند، تاریخ فقه 

را در نزد آنها باید از زاویه ای دیگر نگریست. اما در بین شیعیان فقه ادامه یافت، لذا می توان 

دوره های فقه را درعناوین زیر خلصه کرد: دوره اول: اختصاص به شیوه نقل عین روایات با 

ذکر اسناد دارد. این شیوه که از آن به "فقه مستند" نیز یاد می شود، حتی در زمان حضور 

ائمه معصومین )علیهم السلم( نیز وجود داشت. اما از نظر گستردگی، روش جمع آوری و 

تنظیم آنها، در مقایسه با کتب فقهی بعد از غیبت، در سطحی بسیار پایین و محدود قرار 

داشت: شیوه بیان فقه در قالب الفاظ روایات و با ذکر اسناد، تازمان نگارش کافی معمول 

بوده و از آن زمان به بعد به ندرت در آثار فقهاء به چشم می خورد. بنابراین چهره معروف 

این شیوه، شیخ کلینی است. دوره دوم: شیوه بیان احکام با عبارات خود احادیث و با حذف 

اسناد بوده است. این شیوه از اوایل قرن چهارم هجری و در عصر شیخ کلینی پدید آمد. علی 

بن بابویه پدرشیخ صدوق و صاحب کتاب شرایع از اولین کوشندگان در این زمینه محسوب 

می شود. او نخستین بار کتاب فقهی مجرد از سند روایت و مانند اثر مخصوص به مولف و 
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نشان دهنده فتوی و نظر مولف را تالیف کرد. شیخ صدوق، ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ 

مفید، سید مرتضی، سلر، ابوالصلح حلبی و ابن براج از دیگر فقهایی هستند که در این 

دوره می زیسته اند. دوره سوم: اختصاص به شیوه بیان احکام در قالب عباراتی شخصی خود 

مجتهد دارد. این شیوه که به "فقه مستنبط" نیز خوانده می شود، توسط محمد بن حسن 

بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی بنیان نهاده شد، او با نگارش کتاب المبسوط شیوه 

جدیدی را در تبیین و تدوین مسائل فقهی بوجود آورد و برخلف گذشتگان که فتاوی خود 

را در قالب الفاظ احادیث )با ذکر یا حذف سند( بیان می کردند، با عبارات خودش به ایراد 

فتوی پرداخت و شیوه نقل فتوی به دور از جمود بر الفاظ روایت و باعبارات شخصی مجتهد 

را در تدوین کتب فقهی تاسیس کرد. این شیوه راهگشای چگونگی تالیف کتب فقهی بعد از 

شیخ گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد. دوره های جدید فقهی که در آن نقش اجتهاد پر 

رنگ تر شد و تکیه فقها بر تعقل بیشتر. اما بعد از مدتی همزمان با افول عقل گرایی در غرب 

جریانی در بین شیعیان نفوذ کردند که عقل را بر زمین گذاشتند. تا آنکه شیخ انصاری بار 

دیگر موفق شد تعقل را با صحنه برگرداند و عصر طلئی اجتهاد را آغاز کرد.

1-2-3 ساختار کتاب های فقهی 
عبادات   است  شده  تقسیم  اصلی  قسمت  دو  به  معمول  بطور  فقهی  کتاب های  ساختار 

معاملت)عام( سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولً آن را 

باب و یا کتاب می نامند تقسیم می شود. مثًل باب القضاء زیر مجموعه ای از معاملت )عام( 

است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می شود. باب های اصلی کتب فقه از این قرار اند: 

کتاب التقلید: احکام دسترسی به حکم شرعی. کتاب الطهاره: احکام پاک نمودن. کتاب 

الصلة: احکام نماز. کتاب الصوم: احکام روزه. کتاب الزکاة: احکام زکات )نوعی مالیات که 

باید صرف هزینه های جامعه اسلمی شود(.کتاب الخمس: احکام خمس )نوعی مالیات که 
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احکام  الحج:  کتاب  است.(  این مسئله مخصوص شیعیان  اسلم می شود.  صرف گسترش 

حج. کتاب المتاجر: احکام داد و ستد. کتاب الجارة: احکام اجاره. کتاب المضاربه: احکام 

مضاربه )نوعی سرمایه گذاری(. کتاب المزارعة: احکام سرمایه گذاری در کشاورزی. کتاب 

المساقاة: احکام سرمایه گذاری در آبیاری. کتاب الضمان: احکام آنچه انسان ضامن انجام 

آن می شود. کتاب الحوالة. کتاب النکاح: احکام ازدواج، محرم شدن. کتاب الوصیة: احکام 

وصیت کردن. کتاب القضاء: احکام داوری و قضاوت بین مردم که اکنون به آن دانش حقوق 

می گویندکتاب النذر: احکام نذر کردن. کتاب الجهاد: احکام دفاع مظلومان و سرزمین های 

و  نیک  اعمال  به  احکام دعوت  المنکر:  النهی عن  و  بالعروف  المر  نشین. کتاب  مسلمان 

دوری از بدی ها = امر به معروف و نهی از منکر. 

1-2-4 سبک های فقهی شیعه
فقه سنتی: در فقه سنتی، پایه اصول استنباط فقهی، قرآن و سنت و اجماع و عقل می باشد

فقه گویا: یک سبک فقهی است، در برابر فقه سنتی و فقه پویا که عامه علمای معاصر شیعی 

برمبنای آنها فتوی می دهند، در این شیوه، صدور احکام بر پایه محوریت استنباط قرآن و 

سنت قطعیه که از عرضه احادیث بر قرآن بدست می آید بنیان نهاده شده است. بنیان گذار 

فقه گویا محمد صادقی تهرانی است که از مفسران قرآن و فقهای معاصر بوده است. 

1-2-5 مکاتب فقهی 
در نزد اهل سنت که به بسته بودن باب اجتهاد معتقداند، مذاهب فقهی منحصر در چهار 

مذهب حنبلی و مالکی و حنفی و شافعی است و از این رو علم فقه در نزد اهل سنت عمدتاً 

به معنای آموزش و اشاعه مکتب فقهی این چهار پیشوای فقهی اهل سنت است. اما مکتب 

فقهی شیعه که به مذهب جعفری موسوم است، برای هر مجتهدی و در هر زمانی قدرت 
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استنباط قائل است و در نتیجه معتقد است که باید هر مومن مکلف یا خود مجتهد باشد 

و یا در فروع فقهی از یک مجتهد واجد شرایط پیروی و تقلید کند. اهل سنت تنها روایات 

موثقی را که از پیامبر اسلم رسیده، و حاکی از قول یا فعل اوست، به عنوان یکی از منابع 

استنباط قبول دارند، اما شیعیان در استنباط احکام، علوه بر عقل، قرآن و سیره پیامبر بر 

روایاتی که از ائمه اطهار به طور قابل اعتماد رسیده باشد، نیز اتکا می کنند. 

1-2-6 تاریخچه علم فقه
پس از وفات پیغمبر )صلی ال علیه و اله(، اصحاب او در مسائلي که پیش مي آمد نخست 

به کتاب )قرآن( و احادیث وی رجوع مي کردند و اگر در قرآن و حدیث در آن باره نّصي 

وجود نداشت، به رأي خود عمل مي کردند. مقصود از رأي یا اجتهاد به رأي آن بود که در 

مسئله اي که پیش آمده بود نظر مي کردند تا نزدیک ترین راهي را که با احکام قرآن و 

حدیث مطابق باشد، بیابند. این کوشش براي وصول به حکمي که نزدیک به قرآن و حدیث 

باشد به دو راه ممکن بود: یکي راهي که بعدها به »قیاس« معروف شد و دیگري راهي که 

»اجتهاد به مصلحت« خوانده شد.

مقصود از قیاس آن است در امري که حکمي در آن باره وجود ندارد، نظر کنند و آن را 

با نظایرش در قرآن و حدیث، بسنجند. اگر به نظایر آن حکم شده است، داراي علتي باشد 

که این حکم به خاطر آن است و عین آن علت در مسئلة مورد بحث وجود داشته باشد، 

حکم نظایر آن را در این مسئله نیز اجرا مي کنند. مثًل اگر دربارة آشامیدني یا خوردني که 

مسکر باشد حکمي در قرآن و سنت نباشد، نظر مي کنند و آن را با خمر که در قرآن حکم 

به تحریم شده است مي سنجند و چون علت حرام بودن خمر را مسکر بودن آن تشخیص 

مي دهند و عین آن علت را در آشامیدني یا خوردني مورد بحث پیدا مي کنند، به حرام بودن 

آن نیز حکم مي کنند. از میان اصحاب، عبدال بن مسعود بیشتر به قیاس عمل مي کرد.
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اجتهاد به مصلحت یعنی ، در امري که حکمي در قرآن و سنت نداشته باشد، به آنچه 

در  نفر  چند  شرکت  دربارة  مثًل  کنند.  عمل  است  موافق تر  مسلمانان  عاّمة  مصلحت  با 

قتل مسلماني، حکمي در قرآن و حدیث نیست. عمر در این باره، مطابق مصلحت عاّمة 

مسلمانان، چنان دید که تمام شرکاي در قتل  باید قصاص شوند.

با آنکه در عمل به کتاب خدا میان هیچ یک از فقهاي اسلمي اختلفي نیست، در عمل 

به سه اصل دیگر )سنت، اجماع، قیاس یا عقل( اختلف وجود دارد و این اختلف موجب 

پیدا شدن مذاهب مختلف درفقه شده است.

1-2-7 مذاهب مختلف در فقه
1- شیعه: برخلف فقهاي سنی، شیعه، اصحاب را مبدأ سنت نمی داند بلکه مبدأ سنت 
در عقیدة ایشان قول و فعل و تقریر معصوم است و معصوم بودن منحصر به چهارده نفر 

است. از نظر شیعه اجماع وقتي حجت است که کاشف از قول معصوم باشد و عمل به 

قیاس نیز نزد آنان باطل است.

2- حنفیه: افزون بر کتاب، سنت، اجماع و قیاس، استحسان و عرف را نیز می پذیرند. 
استحسان نزد آنان، بدان معنی است که مجتهد، به جهت وجود دلیل قوي تري، از عمل 

براي آن  از عمل جاري مسلمانان بي آنکه  به قیاس عدول کند؛ و عرف عبارت است 

دلیلي از کتاب و سنت و اجماع موجود باشد.

3- مالکیه: افزون بر کتاب و سنت، به فتواي اصحاب عمل مي کنند و آن را بخشی از 
سنت می دانند و حّتي می گویند عمل مردم مدینه حجت است زیرا ممکن نیست در آن 

زمان عمل آنان به چیز دیگري جز قول و فعل رسول مستند باشد، پس از آن، به قیاس و 

استحسان و مصالح مرسله عمل مي کنند.  مصالح  مرسله، مصالحي را مي دانند که با قاصد 
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