فلسفة فقه مقارَن
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آیتاهلل ابوالقاسم علیدوست
چکیده
فلسفة فقه مقارَن جزو فلسفههای مضاف است و ناظر از بیرون به آن علم نگاه میکند .در تاریخ
علمُالخالفنویسی و فقه مقارن هم میبینیم که در آغاز ،همان ردیهنویسی بوده است با این تفاوت که انگیزة آن
ردّ و تقویت جریان خود بوده است .این ردیهها را از شافعی بر مالک داریم تا اوایل قرن چهارم افرادی مثل
محمدبن احمد بغدادی و طبری و طحاوی و ابنوراق.

استاد میگوید ما حضور شیعه در این زمینه را از قرن چهارم میبینیم .شاید اولین کتاب در زمینه علمُا لخلفا ا 
و ردیه از شیخ مفید باشد؛ ولی اثر ماندگار ،مفصل و جامعتر همانا کتاب لخلفا شیخ طوسی در قرن پنجم است.
استاد در تحلیل جریانات تاریخی فقه مقارن به سه جریان زیر اشاره میکند:
جریان اول :علمُ الخالف بهعنوان یک دانش نه روش و متد؛ جریان دوم :حرکت ردیهنویسی و جریان سوم:
فقه مقارن بهمنزله یک روش نه یک علم.
او در سومین جریان به فقه مقارن بهعنوان یک روش مینگرد .او به ادلّه مخالفان فقه مقارن اشاره میکند:
دلیل اول :ترویج باطل؛ دوم :نداشتن ثمره و اتالف عمر؛ سوم :خطر سنّیزدگی و چهارم :شبیهشدن فقه به تاریخ.
او درنهایت به ادله موافقان فقه مقارن میپردازد که عبارت است از :کمک به فقه شیعه؛ و همگرایی و حل
مشکالت.

.1ا لینا گفتارا توسطا آقایا لمیرا محمدیانا لستناددهیا شدها لست.ا برلیا آشناییا باا سلنرلنا ر.ک:ا پایانا نشست.
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بسما لهللا لخرحمنا لخرحیم
در موضوع فلسفة فقه مقارَن با توجه به فرصت اندکی که هست ،اگر خواسته باشم یک بحثی که مشبع باشد
ارائه کنم سخت است ولی نکاتی را عرض میکنم که انشاءاهلل آغازی برای مطالعة بعدی خودتان باشد.
فقه مقارَن (که البته گاهی بهغلط میگویند فقه مقارِن با کسر راء) بااینکه یک واژه پر کاربستی هست؛ اما
فلسفة فقه مقارن اولینبار یا خیلی کم مطرح شده است .سعی میکنم بحثهایی را که اهم مینماید بیان کنم ولی
شما این را یک آغاز تصوّر کنید نه یک انجام.
تعریف فلسفة فقه مقارن
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.2ا درا یک ا تعریفا جامعا باید ا گفت:ا فقها مقارنا یا ا فقها تطبیقی ا کها مرحلها تکاملیافته ا علمُا لخلفا ا لست،ا بها دلنشی ا لطفاقا میگردد ا کها 
درا آن،ا آرلیا تمامیا عاخمانا مذلهب،ا مفاحظها شدها وا آنگاها برترینا آنهاا بدونا تعصباتا فرقهلیا گزینشا میگردد .ا 
لینا تعریفا رلا بایدا جامعترینا تعریفیا دلنستا کها میتولندا ماهیتا فقها مقارنا رلا ترسیما کند.ا درا تبیینا نکتها باالا بایدا گفتا فقها مقارنا لزا 
بدوا پیدلیشا تاکنونا لشکالا وا مرلحلا گوناگونیا رلا گذرلندها کها بهتبعا هرا تغییرا وا تحوخیا تعریفا خاصیا برلیا آنا ذکرشدها لست.ا درا یکا نگاها 
کلیا میتولنا لینا تطورات در فقه مقارنا وا تعاریفا آنا رلا بها شکلا ذیلا بیانا کرد :ا 
.1ا تبیینا لسبابا لختفا ا فقیهان:ا برخیا لزا فقیهانا فقها مقارنا یاا علمُا لخلفا ا رلا درا قاخبا بیانا عولملا وا لسبابا لختفا ا مطرحا میکردند،ا 
بدونا آنکها درا مقاما نقدا وا بررسی ا آنهاا وا ترجیح ا برخی ا لزا لقوللا برآیند .ا بعضی ا لزا لین ا فقیهان ا عبارتلند ا لز:ا لبومحمدا عبدلهللا بنا محمدا سیدا 
(121-444ق)ا مؤخفا «لالنصا ا فیا لختنبیها علیا لالسبابا لختیا لوجبتا لالختفا ا بینا لخمسلمینا فیا لرلئهم»،ا شاها وخیلهللا دهلویا (دا 1111ق)ا 
مؤخفا «لالنصا ا فیا بیانا لسبابا لخلفا »ا وا شیخا محمودا شلتوتا مؤخفا «لالسفاما عقیدها وا شریعه» .ا 

 .2جمعآوری ا آرلی ا مذلهبا بهمنظور ا نشاندلدنا مفترقاتا مذلهبا باا یکدیگر ،ا مانندا کتابا «لالنتصار»ا سیدا مرتضی ا وا «کنزا لخعرفانا فیا 
فقها لخقرآن»ا فاضلا مقدلد .ا 
.3ا جمعآوریا آرلیا مذلهبا درا کنارا لثباتا فقها لستدالخیا مذهبا خود،ا توأما باا لحترلما بها دیگرا مذلهب،ا مانندا کتابا «لخلفا »ا طوسی .ا 
.4ا جمعآوریا آرلیا مذلهبا بهمنظورا نشاندلدنا مشترکاتا مذلهبا باا یکدیگر،ا مانندا «لخفقها علیا لخمذلهبا لخلمسه»ا محمدجولدا مغنیه .ا 
 .1لرلئها آرلیا مذلهبا برلیا لثباتا رأیا مذهبا خویشا وا لبطالا آرلیا دیگرلن،ا مانندا «لخلفافیات»ا لماما فلررلزیا درا «تفسیرا کبیر» .ا 
.6ا بررسیا آرلیا سایرا مذلهبا برلیا توسعها فقها وا لطفاعا لزا نظریاتا وا لطمینانا لزا گزینشا لحسنا آنها،ا مانندا «تذکرةا لخفقهاء»ا عفامها حلی .ا 
 .7ا جمعآوری ا آرلی ا فقهی ا مذلهبا لسفامی ا بدونا بررسی ا و ا سنجش،ا مانند ا «موسوعه ا لخفقهیه ا لالسفامی» ا (جهت ا تفصیل ا بیشتر ا رک:ا 
طفایهدلرا تقریب،ا ص .)111-141ا 
درا یکا مقایسها لجماخیا بینا تعاریفا ذکرشدها باا یکدیگر،ا برتریا تعریفا نلستا کها درا لبتدلیا مقاخها مطرحا گردید،ا آشکارا میشود؛ا چونا 
برلساسا لینا تعریفا فقیها موظفا لستا درا لستنباطا لحکام،ا تمامیا آرلا وا لقوللا پیرولنا مذلهبا ملتلفا رلا درا موضوعا موردنظرا مفاحظها نمودها 
وا آنگاها ضمنا بررسیا وا نقادیا عاخمانها آنهاا وا فارغا لزا هرا نوعا ولبستگیا بها مذهبا خاص،ا رأیا صولبا وا لحسنا رلا لنتلابا کند.ا بدیهیا لستا 
چنینا شیوهلیا مصدلقا بارزا لینا سلنا لخهیا خولهدا بود:ا «فَبَشِّرْا عِبَادِ.ا لخَّذِینَا یَسْتَمِعُونَا لخْقَوْلَا فَیَتَّبِعُونَا أَحْسَنَهُ»ا (زمر،ا 17و .)11ا 
باید ا گفتا لین ا تعریف ا موردقبول ا عاخمانا بزرگی ا نظیر ا شیخ ا محمود ا شلتوت،ا محمد ا مدنی ا وا  ...ا قرلرا گرفتها لستا وا فقها مقارنا لزا سالا 
1336ما برلساسا روشا فوقا درا دلنشگاها لالزهرا مصرا تدریس ا میشود ا (همان،ا ص .)111ا فتحی ا درینی ا لزا دلنشمندلنا لهلسنت،ا درا تبیینا 
تعریفا ذکرشدها برلیا فقها مقارنا میگوید:ا «تقریرا آرلءا لخمذلهبا لخفقهیها لالسفامیها فیا مسئلها معینها بعدا تحریرا محلا لخنزلعا فیهاا مقرونها بادختهاا 
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میدانید وقتی کلمة فلسفه به چیزی اضافه شود به آن فلسفة مضاف میگویند .فلسفههای مضاف مشخص
است که بحثکننده درون خود آن مضافٌالیه نمیرود؛ بلکه بیرون میایستد و آن را جلوی خودش میگذارد و
بهعنوان یک کیس ،یک تعیّن و از بیرون به آن نگاه میکند و در مورد آن پدیده صحبت میکند .مثالً وقتی میگویند
فلسفة فقه یعنی فقه را جلوی خودش میگذارد و در اطراف آن بحثهایی ارائه میدهد.
لذا زمانی که میگوییم فلسفة فقه مقارن یعنی ما فقه مقارن را جلوی خودمان میگذاریم و درباره فقه مقارن
صحبت میکنیم و معموالً هم یک بحثهای خاصی ارائه میشود.
تاریخچة سنت ردیهنویسی و فقه مقارن
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وا وجوها لالستداللا بهاا وا ماا ینهضا علیها لالستداللا منا مناهجا لصوخیها وا خططا تشریعیها وا بیانا منشأا لخلفا ا فیهاا ثما مناقشها هذها لالدخها لصوخیاا 
وا لخمولزنها بینهاا وا ترجیحا ماا هوا لقویا دخیفاا لوا لسلما منهجاا لوا لالتیانا برأیا جدیدا مدعما باخدخیلا لالرجحا فیا نظرا لخباحثا لخمجتهد»ا (فقها مقارن،ا 
ص،17ا بها نقلا لز:ا بحوثا مقارنها فیا لخفقها وا لصوخه،ا ج،1ا ص .)22ا 
.3ا لزآنجاکها درا قرنا دوما قمریا مذلهبا فقهیا زیادیا درا جهانا لسفاما بهوجودا آمد،ا چنانکها برخیا تعدلدا آنا رلا 131ا مذهبا میدلنند،ا 
زمینههای ا مستعدی ا برلی ا پیدلیش ا فقها مقارنا بوجودا آمد .ا بها گولهی ا تاریخ ،ا شلصیتهای ا زیادی ا درا طولا تاریخ ا تاکنونا نقشا فرلولنی ا درا 
تکاملا فقها مقارنا دلشتندا که ا درا رأسا آنانا باید ا لزا دوا شلصیت ا بزرگا جهانا لسفام؛ا یعنی ا لمام ا باقر ا (ع)ا وا لماما صادق ا (ع)ا ناما برد .ا لین ا دوا 
بزرگولرا باا بهرهگیریا لزا کتابا خدلا وا سنتا پیامبر(ص)ا درا حلقههایا درسا خویشا لزا روشا مقارنا درا تمامیا رشتههایا علوما لسفامیا لزقبیلا 
فقه،ا تفسیرا وا کفاما لستفادها نمودها وا مشتاقانا حقیقتا رلا لزا مذلهبا گوناگونا بهسویا خودا فرلمیخولندند.ا درا لینا زمینها سلنا لبوحنیفها بهخوبیا 
گویای ا لین ا مطلبا لستا آنجاا کها میگوید:ا «فقیهتر ا لزا جعفربنا محمدا ندیدم؛ ا زیرل ا منصورا خلیفه ا عباسی ا لزا منا خولستا مسایلا مشکلی ا رلا 
برلیا پرسشا لزا لوا تهیها کنم.ا منا 41ا مسئلها فرلهما کردما وا نزدا منصورا رفتما کها درا حیرها بود.ا جعفربنا محمدا رلا دیدما کها درا سمتا رلستا خلیفها 
نشستها بود.ا مسایلما رلا یکبهیکا مطرحا کردما وا لوا جولبا میدلدا وا میگفتا شماا درا لینا مسئلها چنینا میگوییدا وا لهلمدینها چنانا میگویندا 
وا ماا نیزا چنینا میگوییم،ا چهبساا لزا ماا تبعیتا کنندا وا چهبساا لزا آنانا تبعیتا کنندا وا چهبساا هردوا مکتبا باا ماا ملاخفتا نمایندا تاا لینکها هرا 41ا 
مسئلها تماما شد.ا آنگاه ا لبوحنیفه ا گفتا آیا ا چنین ا نیست ا کها دلنشمندترین ا مردما عاخمترین ا آنهاا بها لختفا ا مردما لست».ا (طفایهدلر ا تقریب،ا 
ص،141ا بها نقلا لز:ا مناقبا لبوحنیفه،ا موفق،ا ج،1ا ص )173ا 
شاگردلنا آنا حضرتا نیزا بهتبعا لوا همینا روشا رلا درا فقها وا کفاما وا سایرا علوما لعمالا میکردند،ا چنانکها معاذا بنا مسلما بها لماما صادق(ع)ا 
عرضا کرد:ا «هرگاها کسیا پیشا منا میآیدا وا لوا رلا میشناسما کها ملاخفا شماا لست،ا باا لوا لزا نظرلتا دیگرلنا میگویما وا لگرا بدلنما کها پیروا شماا 
لست،ا سلنا شماا رلا برلی ا لوا نقلا میکنم ا وا چنانچها ندلنما کها برا چها مرلمی ا لست،ا نظرلتا شماا وا دیگرلن ا رلا برلی ا لوا بازا میگویم ا تاا لوا خودا 

هرچها بلولهدا لزا میانا آنهاا برگزیند.ا لماما فرمودا خدلیتا رحمتا کند،ا همینگونها عملا بکن».ا (بحارلالنولر،ا ج،2ا ص،122ا ترجمها لز:ا طفایهدلرا 
تقریب،ا ص )141ا 
رهبرلن ا وا لمامانا لهلسنتا نیزا هریک ا بهگونهلی ا درا تکاملا وا گسترشا لین ا دلنشا نقشا ولفری ا دلشتند .ا دخیل ا لین ا لمرا آثارا وا سیره ا آنانا 
لستا کها لغلبا آنانا تقلیدا وا تعصبا برا مذهبا خاصیا رلا برنتافتها وا لزا پیرولنشانا میخولستندا کها بها لدخها آنانا وا لدخها سایرا مذلهبا درا لحکاما 
شرعیا نگریستها وا بعدا لزا مقایسها آنانا باا یکدیگرا گفتارا لحسنا رلا برگزینندا وا درا لینا رلستاا چهبساا حنفیا قولا ماخکیا وا حنبلیا قولا شافعیا 
رلا برمیگزیند.ا درا لینجاا بهعنولنا نمونها گفتارا برخیا لزا رهبرلنا وا عاخمانا لهلسنتا رلا کها فقها مقارنا وا جستجویا منابعا لدخها وا لقوللا رلا تنهاا رلها 
رسیدنا بها قولا حقا وا صولبا میدیدند،ا بیانا میکنیم:ا لبوحنیفها میگوید:ا «جایزا نیستا کسیا بدونا آنکها منابعا وا لدخها فتاولیا ماا رلا بدلند،ا آنهاا 
رلا بپذیرد»ا (مرولنا خلیفات،ا ص،33ا نقلا لز:ا لالنتفاءا لبنعبدلخبر،ا ص141؛ا لعفاما لخموقعینا لبنلخقیم،ا ج،2ا ص .)313ا 
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لیشان ا بها لبویوسف ا میگوید:ا «لی ا یعقوب ا درا بردلشتا وا رفتارا ماا دقتا کنا کها لزا کجاا آنا رلا بها دستا آوردهلیم؛ ا زیرل ا ماا لنسانا هستیما 
لمروزا سلنیا میگوییما وا فردلا لزا آنا عدولا میکنیم»ا (جستاریا درا لندیشها فقهیا مذلهب،ا ص،71ا بها نقلا لز:ا مقلدونا وا لالئمها لالربعه،ا ص .)36ا 
لبنا وهبا دربارها ماخکا لبنا لنسا میگوید:ا «ماخکا درحاخیکها پاسلگوییا زیادا بها مسائلا رلا صحیحا نمیدلنست،ا بها منا گفت:ا لیا لباعبدلهللا 
لگرا بها چیزیا علما دلریا آنا رلا بیانا نمودها وا برلیا آنا دخیلا لقامها کنا وا نسبتا بها چیزیا کها نمیدلنیا سکوتا کن،ا مبادلا برلیا خودتا نسبتا بها 

مردما قفادها سوئیا قرلرا دهیا (مسئولا ضفاختا آنانا گردی)»ا (ماا رولها لالکابرا عنا ماخک،ا محمدبنا مللدا مروزی،ا ص11؛ا جامعا بیانا لخعلما وا 
فضله،ا لبنعبدلخبر،ا ج،2ا ص .)141ا 
شافعیا میگوید:ا «لگرا رولیتا صحیحیا لزا پیامبرا (ص)ا برخفا ا آنچها گفتهلم،ا وجودا دلرد،ا آنا رولیتا مقدما لستا وا لزا منا تقلیدا نکنید»ا 
(سیر ا لعفاما لخنبفاء،ا ج،11ا ص .)33ا همچنین ا ذهبی ا لزا لوا نقلا میکند:ا «هرگاها حدیثی ا صحیح ا بود،ا نظرا منا همانا لستا وا چنانچها حدیثا 
صحیحی ا یافتید ،ا سلن ا مرل ا [درصورتیکه ا ملاخف ا آن ا بود] ا به ا دیولر ا بکوبید» ا (همان ،ا ص31؛ ا نیل ا لالوطار ،ا شوکانی ،ا ج ،6ا ص13؛ ا تحفها 
لالحوذی،ا ج،4ا ص .)411ا 
لحمدبنا حنبلا میگوید:ا «لزا منا تقلیدا نکنیدا وا لزا ماخکا وا ثوریا وا لوزلعیا هما تقلیدا نکنید،ا شماا هما لزا منابعیا کها آنانا گرفتهلند،ا مطاخبا 
رلا لخذا کنید»ا (لضولءا لخبیان،ا شنقیطی،ا ج،7ا ص.)347ا همچنینا درا جایا دیگریا میگوید:ا «تقلیدا لزا دیگرلنا درا دینا نشانها کمدلنشیا لست؛ا 
زیرلا آنانا لزا خطاا درا لمانا نیستند»ا (همان) .ا 
لز ا متأخرلنا نیز ا عاخمانا زیادی ا لزا لهلسنتا بها لجتنابا لزا تعصباتا مذهبی ا وا فرقهگرلیی ا تذکرا دلدها وا لزا مردما خولستهلند ا بها تحقیق ا درا 
مبانیا وا لدخها مذهبا خودا وا دیگرلنا نگریستها تاا بتولنندا قولا لحسنا رلا گزینشا کنند،ا چنانکها لماما لبوشامها میگوید:ا «کسیا کها بها فقها لشتغالا 
دلرد،ا سزلولرا نیستا کها بها یکا مذهبا لکتفاا کند؛ا بلکها بهترا لستا لحتیاطا نمودها وا درا هرا مسئلهلیا نزدیکترینا نظریها رلا بها کتابا خدلا وا سنتا 
بپذیرد ا وا لین ا عملا حتی ا برلی ا کسانی ا کها بها علوما مقدماتی ا لجتهادا آشناا باشند،ا آسانا لست»ا (طفایهدلر ا تقریب ،ا ص .)171ا درا مسلما لخثبوتا 
آمدها لست:ا «ولجبکردنا تقلیدا لزا مکتبا فقهیا معینی،ا تشریعا وا بدعتگذلریا لست.ا لگرا درا لختفا ا علماا ملزما بها مکتبا فقهیا معینیا شویم،ا 
دچارا عسرا وا حرجا وا سلتیا خولهیما گشت».ا (طفایهدلرا تقریب،ا ص،171ا بها نقلا لزا مقدمها مقارنها لخمذلهبا فیا لخفقه،ا شلتوت) ا 
عاخم ا بزرگا معاصرا لهلسنتا شیخ ا سید ا سابق ا درا مقدمها کتابا فقها لخسنة ا نسبتا بها سعی ا لمامانا مذلهبا لربعها درا هدلیت ا مردما بها دینا 
لخهیا وا تأکیدا آنانا درا عدما مرجعیتا خویشا برلیا مردما مینویسد:ا «لمامانا لربعها تماما سعیشانا رلا درا هدلیتا مردما بها لسفاما بها کارا بردها وا 
آنانا رلا لزا تقلیدا خویشا بازمیدلشتندا وا پیوستها میگفتندا جایزا نیستا برلیا کسیا گفتارا ماا رلا بدونا آنکها درا دالیلا ماا لندیشها کند،ا بپذیردا وا 
میگفتند ا مذهبا حقیقیشان ا حدیث ا صحیح ا لستا وا غرضا لصلی ا آنانا لین ا بودا کها مردما رلا درا فهما درستا دین ا یاری ا بلشند»ا (فقها لخسنة،ا 
ج،1ا ص،)13ا سپسا درا موردا ضعفا وا سستیا مردما درا فهما لحکاما لخهیا میگوید:ا «لماا مردما بها سببا کمهمتیا وا سستیا لرلدها هرا جماعتیا بها 
مذهبا معینیا لکتفاا نمودها وا قولا لمامشا رلا بهمنزخها کفاما قطعیا شرعا دلنستها وا بها خودشا لجازها ملاخفتا باا آنا رلا نمیدهد ».ا 
آنگاها آثارا شوما تعصبا ناآگاهانها برخیا پیرولنا مذلهبا رلا لینچنینا بیانا میکند:ا «بها سببا تقلیدا وا تعصباتا مردما نسبتا بها مذلهب،ا لمتا 
لسفامی ا هدلیت ا حقیقی ا بهوسیله ا قرآنا وا سنتا رلا لزا دستا دلدا وا بابا لجتهادا مسدودا شدا وا بهجای ا آنا گفتارا وا لقوللا فقیهان ا شریعت ا تلقیا 
گردیدا وا هرا کفامیا کها ملاخفا آنا باشد،ا بدعتا شمردها شدها وا لعتناییا بها آنا نلولهدا شد»ا (همان) .ا 
شیخا محمودا شلتوتا درا کتابا مقارنها لخمذلهبا فیا لخفقها مینویسد:ا «چونا روحا لختفا ا درا متأخرلنا پدیدا آمدا وا تعصبا فرقهلیا آنانا 
رلا فرلگرفت،ا قولنینیا وضعا کردندا کها مردما رلا لزا لنتقالا بها سایرا مذلهبا بازمیدلشتا وا درا لثرا لینا قولنینا بهجایا لینکها فقها مذلهبا موردتحقیقا 
وا بررسیا قرلرا گیرد،ا بهصورتا لختزلماتیا تعصبآمیزا درآمدا وا صاحبنظرلنا رلا لزا لظهارا رأیا وا نظرا ممنوعا دلشتا وا رلها تحقیقا درا کتابا خدلا 
وا سنتا پیامبرا (ص)ا رلا مسدودا ساختا وا موجبا گشتا کها لجتهادا درا فقها لسفامیا متوقفا گردد»ا (طفایهدلرا تقریب،ا ص،111ا بها نقلا لزا مقدمها 
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من شما را به  1531سال قبل ببرم یعنی وقتی شخصی به نام محمدبن حسنبنا علیبنا لبیطاخب (معروف به
لبنلخحنفیه) ایشان ذهنش به ایم مباحث هدایت میشود یا از سر ماجراجویی یا هرچه ،یکسری بحثهای خالفی
را جمع میکند و در اطراف اینها صحبت میکند .البته من نتوانستم پیدا کنم که او اثر مکتوبی داشته یا نداشته
است؛ اما اولین شخصیتی که از او نام میبرند ایشان است.
خب میدانید آن زمان اختالفات فقهی بین اصحاب بوده است و ایشان میآید اینها را جمع میکند و بحث
میکند و از آن زمان یک چیزی به نام خفافیّات و شاید بعداً بهعنوان یک دانش به نام علمُا لخلفا ا درآمد.

ایشان متوفی سال  111قمری است و این حرکت ابنالحنفیه سرآغازی برای بعدیها مثل محمدبن حسن
شیبانی میشود که از شاگردان معروف ابوحنیفه که متولد  151و متوفی  181است و عمر چندانی نداشته است.
او این رشته را پیگیری میکند و خودش حنفی است و فقه عراق و فقه ابوحنیفه را دارد و به مدینه میرود که
تسلط اهلحدیث است؛ برخالف عراق که بیشتر به قیاس تمایل دارند؛ زیرا مالکبن انس که فقیه مدینه است
مدتی شاگردی مالک را میکند و بعد کتابی به نام لخحجّة علیا لهلا لخمدینه مینویسد و در آنجا یک مقارنهای بین
فقه حنفیها و فقه اهلحدیث که مالکی هستند ،میکند و بعد این کتاب از مینویسد .آقای شیبانی به آنچه
ابنالحنفیه در قالب جمعآوری و تتبع کارکرده بود ،حالت ردیه به او میدهد و دیگر آن حالت صرف تتبع و
جمعآوری نیست که بعداً در فرهنگ اسالمی اصطالحی به نام ردیهنویسی میآید.
ردیهنویسی همان علمُلخلفا بوده است با این تفاوت که انگیزة آن ردّ و تقویت جریان خود بوده است.
البته این جریان دیگر قطع نمیشود و بعد محمدبنا لدریسا شافعی که متولد  131و متوفی  212است میآید.
شافعی سنگ تمام بر ردیهنویسی میگذارد و طلبه موفق و زرنگ و اهلقلم هم بوده است و پنجتا ردّ از او در

مقارنها لخمذلهبا فی ا لخفقه) .ا لیشانا برا همین ا لساسا دستورا دلدا فقها مقارن ا میان ا مذلهبا لسفامی ا درا دلنشکدها لخشریعه ا لالزهرا تدریس ا شودا وا 
آییننامها آنا رلا بدینصورتا تنظیما کرد :ا 
.1ا تحقیقاتا وا مطاخعاتا مذلهبا فقهیا بدونا فرقا میانا مذهبا سنیا وا شیعها لستا وا بهطورخاصا بها دیدگاها فقهیا لحکاما وا دالیلا هریکا 
لزا مذلهبا چهارگانها لهلسنتا وا دوا مذهبا لمامیها 12ا لمامیا وا زیدیا میپردلزد .ا 
.2ا خاخصکردنا حکمی ا کها دخیل ا رلهنمای ا آنا لستا لزا جهتگیری ا بهسوی ا مذهبا لستادا یا ا شاگردا باشد ا کها ثمرها مقارنها محققا شودا وا 
رأیا لحسنا وا رلجحا میانا آرلیا گوناگونا آشکارا گشتها وا تعصباتا مذموما فرقهلیا باطلا گردد .ا 
.3ا درا لصولفقها بهطورا خاصا بها بیانا مولضعا لصوخیا کها موردا لختفا ا مذلهبا ششگانها لسفامیا سابقا لست،ا پردلختها شود .ا 
 .4ا علما مصطلحُا لخحدیث ا وا رجالا حدیث؛ ا شاملا تحقیق ا وا بررسی ا لصطفاحاتا حدیثی ا لهلسنتا وا مصطلحاتا مذهبا لمامی ا وا زیدیا 
همچنینا مشتملا برا تحقیقا وا بررسیا رجالا مشهورا وا لصحابا مسانیدا آنهاا درا هردوا فقها مذهبا خولهدا بود،ا لفزونا برا توسعهلیا کها بهتفصیلا 
درا مطاخعاتا عاخیا دلنشکدها لخشریعةا دلدها شدها لست.ا (همان،ا ص111و،111ا بها نقلا لز:ا دعوةا لختقریبا تاریخا وا وثایق،ا چاپا مجلسا لعفایا 
شئونا لسفامی،ا قاهره،ا ص )223ا 
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همین عمر  32سالش میآید .ردّ بر احناف و ردّ بر مالک مخصوصاً چون فقه مالک آن زمان فقه غالب میشود و
حتی منصور دوانیقی در سال  148قمری سفری که میرود برای حج از مالک میخواهد همه را جمع کند و یک
فقه بنویسد که مالک زیر بار نمیرود و میگوید چون هرکسی تابع یک مذهبی هست صالح نیست اینها را یکجا
جمع کنید؛ اما درعینحال برای حج منصور دوانیقی دستور میدهد فقط مالکبن انس و ابنماجشون فتوا بدهند.
او سال ( 148یعنی سال شهادت امام صادقعلیهالسالم) این دستور را میدهد.
شافعی این کار را توسعه میدهد وقتی ردّ بر مالک مینویسد ،این در جهان اسالم خیلی صدا میکند .البت نه
ردّ بر ابوحنیفه .چون ابوحنیفه فقهش تقریباً از  171به بعد منتشر شد .خودش هم با حکومت مشکل داشت که
زندان رفت و شالق هم خورد .فقهش هم بعداً مفصل توسط شیبانی و قاضی ابویوسف مطرح شد.
عرض میکنم با این رد شافعی بر مالک ،ردیهنویسی و علمُا لخلفا ا در جهان اسالم نهادینه شد و بهعنوان یک

جریان راه افتاد .میآییم تا اوایل قرن چهارم که افرادی مثل محمدبنا لحمد بغدلدی در  ،513طبری در  ،511طحاوی
در  ،521لبنورلق  521که اینها همه ردیه و علمُ الخالف در جهان اسالم دارند.
ما حضور شیعه را در این زمینه را از همان قرن چهارم میبینیم .شاید (من نمیتوانم دقیقاً بگویم) چون این
موارد ادعای آن سخت است؛ ولی اولین کتابی که در زمینه علمُا لخلفا ا و ردیه میشود نام برد از شیخ مفید است
که متوفی  415است به نام لالعفام ا بماا لتفقتا علیها لالمامیه .شاید بگوییم آن که اثر ماندگار شد و از همه اینها
مفصلتر و جامعتر بود کتاب لخلفا شیخ طوسی است که متوفی ( 461قرن پنجم) است.
نکتة ادبی
فضالی محترم توجه کنند که گاهی خود کتاب جزء اسم کتاب است مثالً منا الیحضرها لخفقیه غلط است .مشهد
ادبیّاتش همیشه خوب بوده است و دُرستش «کتابا منا الیحضرها لخفقیه» است که خود لفظ کتاب جزء اسم کتاب
است و از همین نمونه است کتاب لخسرلئر و دیدم حتی مرحوم حاجآقابزرگ هم این دقّت را نکردهاند.
در این قضیه ظاهراً شیخ هم کتاب لخلفا دارد و نه خالف شیخا طوسی و این اوج اطالعات شیخ طوسی را
میرساند .این جریان هست و جلو میآید؛ اما اوج نمیگیرد ولی دچار رخوت و سستی و مرگ مغزی نمیشود
و به کما نمیرود.
تا این جریان به جناب عفامه میرسد که متوفی  716است .یعنی ایشان در قرن هفتم و هشتم ملتلف را
مینویسد که بیشتر ناظر به اختالفات شیعه هست؛ اما بههرحال این منطق را دنبال میکند مخصوصاً در کتاب
تذکرة که میدانید متعرض مسایل سنیها میشود .چون تذکره بعد از شرلیع است که دایی عالمه آن را نوشته است
و حدود  12هزار مسئله دارد .من یک موقعی جوان بودم و حوصله داشتم دیدم حدود  12هزار مسئله دارد .البته
این تالش خودم هست مخصوصاً که سلیقه هم مهم است که چطوری بشماریم.
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عفامه که خواهرزاده محققحلی است در تذکره این  12هزارتا را به  31هزارتا میرساند و یک حدس بزنید
که رساندن به این عدد بااینکه خود عالمه ربُّالنوع جوشش است! ولی من حدس میزنم بهخاطر بیان مسایل
اهلسنت باشد؛ چون آنها درگیر حکومت بودند و یکدفعه اینجوری اوج میگیرد.
سپس شهید لول اینخط را دنبال میکند .کتاب لخقولعد ولخفولئد شهید اول در قرن نهم است .ایشان خیلی انظار
سنیها را نقل میکند .جناب شهیدثانی در کتابهای فقهیاش خیلی بروز نداده است ولی در زندگیاش میگویند
فقه آنها را هم تدریس میکرده است؛ چون برای امرارمعاش میگویند ایشان شبها هیزم جمع میکرده است.
منطقه شهید هم کوهستانی است .بنده لبنان رفتم و دیدم خیلی منطقه سرد و کوهستانی است ازاینجهت شبها
هیزم جمع میکرده است و روزها میفروخته است و روزها مذاهب مختلف اهلتسنن را تدریس میکرده است؛
چون اگر تدریس نمیکرد ایشان را از بین میبردند .ولی چیزی من ندیدم .حاال دوستان یک تحقیقی بکنند ببینید
شهید ثانی در مورد اهلسنّت چیزی دارد یا نه.
اما بعد از شهید ثانی یعنی قرن نهم و دهم به اینطرف ،دیگر علمُا لخلفا ا و ردیهنویسی به کُما میرود و دچار
مرگ مغزی میشود و دیگر اثری نداریم تا همین اواخر که در هند لخفتاوی لخهندیه سعی میکند .مؤلف یک مقداری
وارد علمُ الخالف میشود اما عمالً توفیقی ندارد.

عثمانیها وقتی میخواهند قانون اساسی بهنوعی قانون مدنیشان را بیاورند ،تحریرُ لخمجلة را به دستور سلطان
عثمانی در قرن سیزدهم مینویسند .این را از همه فرقه منهای شیعه استفاده کردند و در خود مذاهب چهارگانه
میچرخند ولی عمالً هم از همه استفاده نمیکنند .مثالً در آن  1831ماده دارد و نمیدانم در فقه عثمانیها از فقه
غیر احناف هم استفاده شده یا همه از فقه احناف است.
تااینکه مستحضرید در این قرن اخیر ،یک صدایی اول از لالزهر مصر بلند شد برای اینکه بیاییم مذاهب را به
هم نزدیک کنیم و از آنطرف هم که در عربستان که وهابیت حاکم شد.
میدانید که فقه وهابیت فقه حنبلی است ولی حکومت عربستان آرامآرام تالش کرد بیطرف حکومت کند.
لذا شما اآلن در عربستان میبینید که فقه خاصی نیست و مردمش بیشتر شافعی هستند .آللخشیخ حنبلی هستند و
آلسعود هم که فقه آمریکا را دارند و راحت هستند.
در مصر ،سوریه و در سودان حرکاتی شد؛ ولی خب بهعنوان یک صدای علمی از لالزهر بود و همزمان
زعامت شیعه با آقای بروجردی آن فقیه خوشفکر بود .ایشان به این صدا جواب مثبت داد.

جالب است بدانید کتاب لخلفا

شیخ داشت فراموش میشد شاید خیلی علما نمیدانستند همچین کتابی

هست! حاال نه علمای طراز اول بلکه خیلی از فضال نمیدانستند که ایشان دستور چاپ آن را میدهد.
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تحلیل جریانات تاریخی فقه مقارن
در این سیری که گفتم ما با سه جریان روبرو هستیم که تا اینجا گزارش دادیم .اما اآلن تحلیلی جریانات
تاریخی فقه مقارن داریم.
جریان اول :علمُ الخالف 4بهعنوان یک دانش نه روش و متد
یک جریان ،آشنایی به خالفها است که دارای یک موضوع معین و مسائل مشخص به نام علمُا لخلفا ا است
و بهعنوان یک دانش در اول مطرح میشود .چطور مثالً میگوییم فالنی فقیه است ،فالنی رجالی است .یعنی هم
علم فقه و رجال داریم و هم یک عدّه هم خالفی بودند .البته اسمشان را من نمیدانم چه میگفتند البد خفافیّون!
لذا بهعنوان یک دانش که عدهای متخصص آن هستند نه بهعنوان یک روش و متد.
جریان دوم :حرکت ردیهنویسی
جریان دوم از حالت علم خارج میشود .ما در مطالعات به این مطلب رسدیم که اول علمُا لخلفا ا بوده است
و بعد ردیه .اما ردیه این است که یک نفر برود چهارتا نظر پیدا کند و بعد رد کند و مذهب خودش را تأیید کند.
این به نظر من نباید به آن علم گفته شود و این یک حرکت و یک تالش است نه علم .مثالً فقیه جزو کارهایی که
میکند این است که مثالً بحث سه طالق (که در یک مجلس باطل هست) را فقیه ثابت میکند که این حرف اهل
تسنن باطل است و اتفاقاً در مصر همینگونه شد و این را از مذهب شیعه گرفتند و قانون مصر گفت سه طالق
در یک مجلس نافذ نیست که این از آثار مقارنه بود.
جریان سوم :فقه مقارن بهمنزله یک روش
فقه مقارن حداقل در خیلی از زمانها یک روش بوده است و امروزه وقتی میگویند فقه مقارن ،البته منظور
روش هست و این تعبیر کلمة دقیقی نیست؛ چون درواقع منظور روش است و بهعنوان یک متد مطرح است.

.4ا خفا ،ا یکىا لزا گرلیشهایا علما فقها لستا کها بها تلصصىا برترا لزا علما فقها نیازا دلرد.ا تسلطا برا لصول،ا مبانىا وا منابعا فقها کها لزا آنا 
بها لجتهادا تعبیرا میشود،ا مرتبها ولالیىا لستا کها بها لنسانا تولنایىا میدهدا لحکاما شرعىا فرعىا رلا برطبقا مذهبا خاصىا لزا رلها لدخها تفصیلىا 
بشناسد.ا لماا رتبها باالترا رلا کسىا تصدىا میکندا کها عفاوهبرا کسبا لینا ملکها وا تسلطا برا مذهبا خویش،ا آرلا وا لدخها مذلهبا دیگرا رلا نیزا بشناسدا 
وا بتولندا باا مولزنها بینا آنهاا رأىا برترا وا قولا صحیحا رلا برگزیندا وا باا لدخهلیا کها خودا صحیحا وا مبرّىا لزا نقصا میدلند،ا قولا صحیحا رلا لثباتا 
کند.ا باا آگاهىا لزا علما خفا ا وا آشنایىا باا فقها مقارن،ا لینا مرتبها بدستا میآید.ا علما خفا ا رلا میتولنا برا چهارا سطحا متولخىا لزا آگاهىا فقهىا 
لطفاقا کرد:ا .1ا آگاهىا لزا آرلا وا نظریاتا فقیهانا درا مذلهبا ملتلفا فقهى،ا بدونا آشنایىا باا لدخها وا بدونا قدرتا دفاعا وا مولزنه؛ا .2ا  آگاهىا لزا 
آرلا وا لدخها مذلهبا ملتلف ،ا بدونا تسلطا برا مولزنها بینا آنها؛ا .3ا آگاهىا لزا آرلا وا لدخها مذلهبا ملتلفا وا تولنایىا دفاعا جدخىا لزا یکا مذهبا 
خاص؛ا .4ا شناختا آرلا وا لدخها مذلهبا درا مسائلا ملتلفا فقهىا وا قدرتا لرزشگذلری ا لدخها آنهاا وا ترجیحا قولا برترا بهصورت ا برهانى .ا لینا 
مرتبها لزا علما خفا ا همانا چیزىا لستا کها لمروزها فقها مقارنا نامیدها میشودا (لالصولا لخعامها خلفقها لخمقارن،ا  )13ا 
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مثالً شما ببینید فقه آقای بروجردی خیلی نتوانست اینروش خود را نشان دهد؛ اما بعضی از شاگردان ایشان
مثل مرحوم منتظری در کتاب درلساتا فیا والیتفقیه از آن به عنوان روش استفاده کرد .این یک کتاب چهارجلدی
در موضوع والیتفقیه است و ایشان نه بهعنوان یک علم بلکه بهعنوان یک روش استفاده میکند که طرفداران و
مخالفان جدی دارد.
اآلن در دوران معاصر ،شما که دارید این فقه مقارن را درس میگیرید بهعنوان یک دانش نگاه نمیکنید؛ بلکه
یک روش هست که البته اینروش طرفدارانی مثل آیتلهلل بروجردی و شاگردانشان دارد و مخالفانی هم دارد مثل
بعضی علمای نجف و قم که بشرط ال بودند که نباید نظر سنیها را مطرح کرد.
فقه مقارن ،غلطی رایج و مشهور
ابتدا این تذکر را بدهم که این کلمة فقه مقارن درست نیست .فقه را هیچوقت به روشش اضافه نمیکنند فقه،
فقه است اما دو روش در این باب وجود دارد:
 .1روشی که عدهای معتقدند که حتماً باید در فقه مقارنه باشد؛ زیرا یک مصلحت تحسینی و تکمیلی ممکن
است داشته باشد نه اینکه لزوماً اینگونه باشد؛
 .2روش دیگر میگوید اصالً این شمّ است و منظور روشن هست.
جواز و عدم جواز مقارنه در فقه
حاال برویم سراغ این بحث که آیا فقه مقارن کار درستی هست یا نه؟
وقتی میگوییم فقه مقارن ،این مقارن با چی مراد است؟ مقارن با حقوق؟ مثالً یکی بیاید فقه ما را با حقوق
موضوعه مقایسه کند یا با حقوق جمهوری اسالمی یا با کشوری خارجی .اصالً مقارن با حقوق ایران یا با قانون
حقوق بهعنوان گزارههایی که ممکن است قانون شده باشد یا نشده باشد.
اما بیشتر وقتی میگویند فقه مقارن یعنی مقارن با مذاهب فقهی اربعه اهلسنت و ظاهراً شما هم که در اینجا
درس میخوانید مقارن با اهلسنت است.
البته آنها میگویند مذاهب اربعه؛ اما از چهارتا دیگر بیشتر شده است؛ چونکه آنها به سمت انفتاح باب اجتهاد
رفتند و دیگر چیزی به نام انسداد باب اجتهاد نمیشناسند .این فقه مقارن با مذاهب فقهی اهل تسنن موافقان و
مخالفانی دارد و گاهی هم در بحثهای سیاسی و اجتماعی کشیده میشود که آنوقت خطرناک میشود .مثالً در
پاکستان بمبگذاری میشود ،آنوقت در قم به فقه مقارن حمله میشود!
ادلّه مخالفان فقه مقارن
بعضیها مخالفاند که ما در طول چندسال این مطالب را درآوردهایم .از مخالفان چند دلیل دیدهایم .حتی
یک مصاحبهای از یکی از علمای مشهد هست .معموالً مخالفان به سه نکته تمسک میکنند و اخیراً یک آقایی یک
مطلبی را گفته که من میتوانم به آن نکته چهارم بگویم.
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دلیل اول :ترویج باطل
این ،ترویج باطل است و یعنی چه که حوزهها سهم امام زمان علیهالسالم را بدهند فقه شافعی بخوانند! اصالً
فقه ما کجا و فقه آنها کجا!
دلیل دوم :نداشتن ثمره و اتالف عمر
این روش ،اتالفوقت و بیثمر است! ثم ماذا بعد هذا؟ شما حاال فقه اهلسنت را خواندید میخواهید عمل
کنید؟ آنها براساس استصالح و استحسان و سد ذرایع عمل میکنند و من شمردم گاهی تا چهلوشش منبع برای
فقه آنها پیدا کردهام .لذا این قول میگوید فایده ندارد ،نه اینکه ترویج باطل باشد.
دلیل سوم :خطر سنّیزدگی
بعضیها میگویند خطر افتادن در ورطة سنّیزدگی است چون شما وقتی هرروز بگویید امام صادقعلیهالسالم

این حرف را فرمودند و بعدش ابوحنیفه و شافعی و حنبلی این حرف را گفتهاند ناخودآگاه یک یکسانانگاری بین
این افراد با معصومسالماهللعلیه برای شما پیدا میشود و بعد ممکن است طلبه نتواند صحیح و سقیم را جدا کند.
اآلن در قم ،طلبه در سطح سه نمیتواند پایاننامه مقارن بردارد چون صحیح و سقیم را دقیق تشخیص نمیدهد و
معموالً آدم ناشی هم تابع آخرین حرف هست چون نمیتواند رد کند و این نکتهای مهم است.
دلیل چهارم :شبیهشدن فقه به تاریخ
اصالً فقه را از فقهبودنش خارج میکند و به بروجردی اشکال میکنند که فقه ایشان تاریخ بوده و حتی از
یکی از علما که از مراجع محترم بوده نقل میکنند گفته من سالها درس آقای بروجردی میرفتم و بعد رفتم نجف
و درس آقای خویی را که دیدم گفتم این فقه است ،نه آن!
این در مصاحبهای اخیراً چاپ شده است .البته درس آقای بروجردی یک مقداری فقه بوده و بخشی هم سیر
تاریخی انظار بوده که این نظر در چه فضایی آمده است .آن عالم میگوید در فقه نجف (آقای خویی) این فقه
مدرسهای است نه فقه بروجردی.ا به هرصورت شما مطالعه کنید شاید به یکسری چیزهایی درباره مخالفان فقه
مقارن بهعنوان یک روش برسید.

3

.1ا ر.ک:ا دبیرخانه ا شورلی ا برنامهریزی ا مدلرسا علوما دینی ا لهلا سنتا «فقه ا مقارن؛ا تطورلتا وا کارکرد ا آن ا در ا تقریب ا مذلهب،ا دکترا 

محمدرضاا رضولنا طلبا وا محمدا معینیفر .ا 
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ادله موافقان فقه مقارن

6

.6ا فواید روش فقهی مقارن :ا 
یک) کشف موارد خالف و اسباب آن.ا لینا لمرا برلیا مجتهدا نقاطا قوتا وا ضعفا لقوللا رلا نیزا مشلصا خولهدا کرد.ا 
درا لینجاا برخیا لزا عولملا لختفا ا فقیهانا رلا کها لزطریقا بررسیهایا فقها مقارنا لستقصاا شدها لست،ا بهلجمالا بیانا میکنیم:ا لخف)ا لختفا ا درا 
محدودها قرآن؛ا ب)ا لختفا ا درا محدودها سنت .ا 
لماا اسباب اختالف در محدوده قرآنا یکیا لزا عولملا زیرا لست :ا 
 .1ا لختفا ا درا قرلئتهای ا متولترا آیات ،ا نظیر ا لختفا ا درا لعرلبا نصبا یا ا جرا کلمها لرجلکما درا آیه ا «یَا ا أَیُّهَا ا لخَّذِینَ ا آَمَنُولا إِذَلا قُمْتُمْا إِخَىا 
لخصَّلَاةِا فَاغْسِلُولا وُجُوهَکُمْا وَأَیْدِیَکُمْا إِخَىا لخْمَرَلفِقِا وَلمْسَحُولا بِرُءُوسِکُمْا وَأَرْجُلَکُمْا إِخَىا لخْکَعْبَیْنِ»ا (مائده:ا )671ا کها سببا لختفا ا درا حکما شستنا 
یا ا مسحا پاهاا درا وضوا گردیده ا لست .ا  .2ا لختفا ا بها سببا لشترلکا خفظی ،ا مثلا کلمها قرءا درا آیه ا «وَلخْمُطَلَّقَاتُا یَتَرَبَّصْنَ ا بِأَنْفُسِهِنَّا ثَلَاثَةَ ا قُرُوءٍ»ا 
(بقره:ا )221ا کها مشترکا بینا دوا معنایا طهرا (پاکی)ا وا حیضا لستا کها موجبا لختفا ا درا حکما عدها زنهایا مطلقها گردیدها لست.ا .3ا لختفا ا 
بها سببا لختفا ا درا فهما وا بردلشتا لزا نصا آیها شریفها قرآنا وا تفسیرا آن .ا 
لماا اسباب اختالف در محدوده سنتا بها شرحا زیرا لست :ا 
.1ا عدما لطفاعا لزا حدیث.ا توضیحا آنکها باا توجها بها گستردگیا منابعا حدیثیا ممکنا لستا فقیهیا لزا برخیا لحادیثا مطلعا نبودها وا برا همینا 
لساسا فتولییا ملاخفا باا فتولیا فقهایا دیگرا کها مطلعا لزا لحادیثا بیشتریا هستند،ا صادرا کند.ا .2ا لحتجاجا بها حدیثا مرسل.ا چونا درا لعتبارا 
وا عدما لعتبارا حدیث ا مرسلا بین ا فقیهان ا لختفافاتی ا وجودا دلرد،ا بنابرلین ا یکی ا لزا عولملا لختفا ا فقیهان ا رلا باید ا لحتجاجا بها حدیث ا مرسلا 
دلنست.ا .4ا لختفافاتا مبناییا فقیهانا درا عملا نمودنا بها خبرا ولحد.ا برخیا لزا مذلهبا درا عملا بها خبرا ولحدا شروطیا نظیرا عاملخبلویبودنا وا 
ملاخفا قیاسنبودنا رلا الزما میدلنندا وا برخیا لزا مذلهبا خبرا ولحدا محفو ا بها قرلینا قطعیها رلا حجتا دلنستها وا خبرا ولحدا مجردا لزا قرینها رلا 
حجتا نمیدلنند.ا بدیهیا لستا چنینا لختفافاتیا بینا فقیهانا سببا لختفا ا آنانا درا فتاولا خولهدا شد.ا .1ا تعارضا ظاهریا بینا نصوص.ا هرچندا 
لینا لمرا درا محدودها قرآنا هما قابلتصورا لست؛ا لماا درا محدودها سنتا بسیارا مشاهدها میشود.ا لزلینروا فقیهانا درا جهتا رفعا لینا تعارضا مبانیا 
وا روشهایا ملتلفیا رلا لتلاذا نمودها وا معیارهاییا رلا برلیا ترجیحا مطرحا کردهلند،ا بنابرلینا لختفا ا آنانا درا لینا مبانیا وا معیارهاا سببا لختفا ا 
آنانا در ا لجتهادشانا درا مسایلا فقهی ا میگردد .ا  .6ا تلصیص ا عموماتا قرآنا بهوسیله ا سنت:ا درا لینکه ا آیا ا عاما قرآنی ا بهوسیله ا سنتا قابلا 
تلصیصا لستا یاا خیر،ا بینا فقیهانا لختفافاتیا وجودا دلرد.ا جمهورا فقیهانا سنیا وا شیعها بها جهتا آنکها دالختا عاما قرآنیا برا لفرلدشا رلا ظنیا 
میدلنند،ا معتقدندا کها لین ا تلصیصا جایز ا لست،ا وخی ا برخی ا نظیر ا لبوحنیفه ا معتقدندا لین ا دالختا قطعی ا بودها لست .ا بنابرلین ا تلصیص ا عموماتا 
قرآنی ا فقطا بهوسیله ا خبرا ولحدا یا ا قیاس ا جایز ا نیست ،ا بدیهی ا لستا لین ا نوعا لختفافاتا مبنایی ا سببا لختفافاتا زیادی ا درا فتاولا خولهدا شد.ا 
(جهتا لطفاعاتا بیشترا ر.ک:ا لخفقها لخمقارن،ا عبدلخفتاحا کباره،ا ص141-114؛ا لالصولا لخعامها خلفقها لخمقارن،ا محمدتقیا حکیم،ا ص )43-41ا 
دو) کشف موافقات .ا درا تبیین ا لین ا لمرا باید ا گفتا بهطورکلی ا مجموعها لختفافاتا بین ا مذلهبا لسفامی ا رلا درا چندا محورا میتولن ا تصورا 
نمود:ا .1ا لختفا ا درا مسایلا مربوطا بها لصولا دین.ا شکیا نیستا کها هیچا نوعا لختفافیا درا لینا لمورا نظیرا توحید،ا نبوتا وا معادا بینا مسلمانانا 
وا پیرولن ا مذلهبا لسفامی ا وجودا ندلرد .ا  .2ا لختفا ا درا مسایلا فرعی ا لصولا دین.ا نظیر ا لینکه ا آیا ا رؤیت ا خدلوندا درا آخرتا ممکنا لستا یاا 
خیر،ا آیاا صفاتا لخهیا عینا ذلتا لخهیا لستا یاا لزا هما متمایزا لست.ا بایدا لذعانا کردا کها لینا لختفا ا بینا مذلهبا لسفامیا وجودا دلردا چنانکها 
لینا نوعا لختفا ا ممکنا لستا بینا عاخمانا هریکا لزا مذلهبا وجودا دلشتها باشد.ا .3ا لختفا ا درا مسایلا ضروریا فقها (لحکاما عملی).ا درا لینجاا 
نیزا شکیا نیستا کها هیچا نوعا لختفافیا بینا مذلهبا لسفامیا وجودا ندلرد؛ا نظیرا لصلا وجوبا نماز،ا روزه،ا زکاتا وا حج.ا .4ا لختفا ا درا مسایلا 
فرعیا وا غیرضروریا فقه.ا نظیرا لختفافاتیا کها بینا فقیهانا سنیا وا شیعها درا کیفیتا وضوا وا لرثا وا سیاستا وا لمثالا آنا وجودا دلردا (لقتباسا لز:ا 
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درمقابل برای جریان فقه مقارن ،موافقانی هم داریم که اینها به ادلهای تمسک میکنند؛ مانند:
دلیل اول :کمک به فقه شیعه
موافقان میگویند فقه مقارن در رسیدن فقیه شیعه به حقیقت کمک میکند .آنها معتقدند فقه ما حتی روایات
ما ناظر به فقه و احادیث آنهاست و لذا گاهی جنبة ایضاحی دارد که اگر آن جنبه نباشد شاید شما نتوانید نقاط
مبهم را استفاده کنید .سال گذشته در مکاسب محرمه در بحث کذب در بعضی ادله کذب مرد به همسرش دیدم
مطالبی از اهلسنت آمده است؛ اما وقتی کسی این را بخواند به نظر شما در ذهنش نمیآید کذب زن به همسرش
را ما نداریم اما سنیها دارند و از پیامبر نقل میکنند و آیا این کذب مطلق است یا منوط به شرایط خاصی است؟!
یعنی اآلن نمیتواند خواستة همسر را برای خرید فالنچیز اجابت کند و حواله میدهد به بعد ،ولی قصد خرید
هم ندارد چون اولین پولی که دستش بیاید باید قسط وام را بدهد!

طفایهدلر ا تقریب ،ا ص147و،141ا بها نقلا لز:ا لخموسوعها لخفقهیه ا لخکویتیه ،ا ج،2ا صص233و .)234ا باا لین ا مقدمها باید ا گفتا درا پرتوا عملا بها 
روشا مقارنا درا فقه،ا عفاوهبرا کشفا مولردا لختفافی ،ا نقاطا لشترلکا فقهی ا فرلولنی ا نیز ا روشنا میگردد ا وا مشلصا خولهدا شدا کها بیشترا 
لختفافاتا آنهاا صغرویا لستا بودها وا درا بیشا لزا 31درصدا لحکاما وا عقایدا درا تماما مسلمانانا باا قطعنظرا لزا مذلهبا خاصیا کها بدلنا معتقدند،ا 
لشترلکا وجودا دلرد.
سه) تقریب و وحدت عملی بین پیروان مذاهب اسالمی.ا بایدا گفتا هرگاها فقیهانا مذلهبا لسفامیا روشا فقهیا مقارنا رلا مبنایا پژوهشهایا 
فقهیا خودا قرلرا دهند،ا عولملا لصلیا لختفا ا وا تشتتا بینا مذلهبا وا پیرولنشانا لزا بینا رفتها وا وحدتا وا همدخیا جایگزینا آنا خولهدا شد.ا 
چهار) تحول و تکامل در فقه مذاهب اسالمی.ا درا لین ا رلبطها شیخا محمدا مدنی ا میگوید:ا «فقها درولقع ا قانونا وا مقررلتی ا لستا کها زندگیا 
فردی ا وا لجتماعی ا لنسانا رلا تنظیم ا میکند ،ا چنانکه ا قولنین ا مدنی ا بدین ا منظورا وضعا شدها لست .ا بنابرلین ا چگونها فقیه ا لسفامی ا میتولند ا درا 
چهارچوبا فقهشا بهتنهاییا زندگیا کندا باا لینکها بایدا تماما جهاتا وا جولنبا رلا بنگردا وا بها آنهاا لحاطها پیدلا کندا وا آنچها رلا بدستا آوردها لست،ا 
درا کنارا دلنستنیهایا خودا قرلرا دهدا وا درنتیجها بها علما وا شناساییا کاملا وا همهجانبها مسلحا گرددا تاا بتولندا باا روشا خودشانا آنهاا رلا قانعا 
سازد».ا لیشانا درا لدلمها میگوید:ا «مکتبهایا فقهیا معرو ا بها مذلهبا لسفامیا برلساسا تحقیقا وا بررسیا لحوللا وا عرفیاتا وا ظرفیتا لجتماعا 
بناا شدها لستا وا بایدا باا مصاخحا عمومیا کها لساسا شریعتا لست،ا همگاما باشدا وا کسیا کها تصورا میکندا فقها لسفامیا لزا آیینا زندگیا وا قولنینا 
لجتماعی ا برکنار ا لست ،ا درست ا به ا لصل ا حقیقت ا پی ا نبرده ا لست» ا (طفایهدلر ا تقریب ،ا ص .)163ا بنابرلین ا لکتفا ا به ا یک ا مذهب ا خاص ا درا 
پژوهشهایا فقهی،ا فقها رلا لزا تحولا وا تکاملا وا پاسلگوا بودنا بها نیازهایا فردیا وا لجتماعیا جولمعا گوناگونا بشریا بازدلشته،ا درحاخیکها 
فقها مقارنا سببا غنایا فقها لسفامیا شدها وا نیزا قادرا بها حلا نیازهایا متنوعا بشریا خولهدا بود.
پنج) اطمینان قلبی نسبت به حکم به دست آمده.ا درا لینا زمینها شیخا محمدا مدنیا میگوید:ا «لگرا پژوهشگریا بعضیا لزا نظریههاا رلا بدلندا وا 
برخیا رلا ندلند،ا مسلماًا رکنا بزرگا فقها نزدا لوا منهدما وا ویرلنا لست؛ا زیرلا همولرها درا حالا تزخزلا وا تردیدا لستا کها مبادلا آنچها رلا کنارا گذلشتما 
وا درصددا مطاخعها آنا برا نیامدهلم،ا همانا درستا وا حقا بودها لستا وا یاا لینکها لگرا آنا نظریههاا رلا باا لینا نظریها مقرونا میساختم،ا نظرما تحولا 
مییافتا وا حکما تغییرا میکرد»ا (همان).ا درحاخیکها درا روشا فقهیا مقارنا لینا تزخزلا مرتفعا گردیدها وا فقیها باا لطمینانا قلبیا بها لجتهادا خویشا 
عملا خولهدا کرد .ا 
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ببینید این در روایات سنیها برای جاافتادن زندگی آمده است .به نظر شما نباید از این مقارنه استفاده کنیم و
این جملهای که از آقای بروجردی معروف است که فقه ما حاشیه بر فقه اهلتسنن 7است و عدهای قسم خوردند

.7ا رک:ا مجلها فرهنگا زیارت،ا تیرماها ،1333ا ش،22ا سیرها وا تفکرلتا تقریبیا آیتلهلللخعظمیا بروجردی(رحمهلهلل)،ا عبدلخرحیما لباذری .ا 
پاسخا شبهه :ا مرحوما آقای ا بروجردی ا نظریه ا خاصی ا درا لینجا ا دلشتندا کها آثارا بسیار ا زیادی ا درا مقاما لستنباطا وا لجتهادا دلرد .ا لیشانا 
میفرمودند:ا رسولا لکرم(ص)ا درا دورلنا خودشانا فقها رلا برلیا مردما تبیینا فرمودند.ا بعضیا لزا لینا فروعا درا قرآنا کریما آمده؛ا لماا لکثرا لینهاا 
درا قرآنا نیامده؛ا بلکها بهوسیلها خودا پیامبرا لکرم(ص)ا برلیا مردما تبیینا شدها لست.ا آنچها بعدلًا بها معنایا سنتا پیغمبرا لکرم(ص)ا بهعنولنا یکا 
مستندا برلیا ماا درا مقاما لستنباطا بهکارا میرود،ا همینا مطاخبیا لستا کها پیغمبرا فرمودهلند؛ا کها شاملا همها آنا چیزهاییا لستا کها ضرورتا دلشتا 
مردما بدلنندا وا عملا بکنند .ا بهعبارتدیگر ،ا بعضی ا لزا لینا لحکاما بعدلًا بیانا شدهلندا وا بها فرمایشا صاحبا کفایها لحکامی ا هستندا کها فعلیتشانا 
بعدا لزا ظهورا حضرتا لست.ا خذلا آنچها پیغمبرا لکرم(ص)ا تبیینا فرمودند،ا همانا چیزیا لستا کها آنا زمانا الزما بودها لستا مردما بدلنندا وا بها آنا 
عملا کنند.ا بنابرلینا ذهنیتا مردما لزا لحکاما دین،ا همانا مولردیا بودها کها رسولا خدل(ص)ا تبیینا فرمودند.ا درا زمانا لمیرلخمؤمنین،ا لماما مجتبیا 
وا لماما حسینا علیهملخسفام،ا یکسریا لجتهادلتیا لزا سویا خلفاا صورتا گرفتا کها لخبتها وسیعا وا زیادا نبود.ا مرحوما شر لخدینا درا کتابا لخنصا 
وا لالجتهادا مقدلری ا لزا لینها ا رلا بیان ا فرمودند .ا فیلخجمله ا مشلصا بودا کها خلیفه ا بهعنولنا خودشا درا مقابلا پیامبر ا تصر ا میکند؛ ا لز ا قبیلا 

تصر ا درا نمازا ترلویح،ا تصر ا درا لذلنا و…ا لماا لزا لولخرا دورلنا لماما سجاد(ع)،ا مردما نسلشانا تغییرا پیدلا کرد؛ا صحابها کما شدند؛ا تابعینا پیدلا 
شدندا وا ذهنیتیا کها همها مردما لزا لحکامیا کها پیغمبر(ص)ا عنولنا فرمودها بودا کمرنگا شدا وا درا لینا وضعیت،ا فقهاا وا قضاتیا کها همها حکومتیا 
بودند،ا پیدلا شدند.ا مردما بها لینهاا مرلجعها میکردندا وا لینهاا نیزا جولبا مسائلا فقهیا رلا میدلدندا وا چونا درا نظرا بسیاریا لزا مردم،ا لینا فتولا باا 
ذهنیتی ا کها لزا زمانا پیامبرا ماندها بود،ا منافاتا دلشت،ا لینهاا گاها لختفا ا پیدلا میکردند ا وا درا یک ا مسئله ا لحکاما متعددی ا گفتها میشد .ا همانا 
زمانا بودا کها بحثا تلطئها وا تصویب ا درا کفاما عامها شکلا گرفت؛ا لینا مسئله ا مطرحا شدا کها حکمهلل ا ولقعی ا یکی ا لست؛ا پسا چطورا لین ا فقها،ا 
لنظارا متعددا دلرند؟ا پسا لین ا موضوعا مطرحا شدا کها خدلوندا حکمهلل ا ولحدا ندلردا وا حکم ا خدلوندا بها تعدلدا لنظارا مجتهدین ا لست .ا خودا آقایا 
بروجردیا نیزا درا لصولشانا چندا جاا بها لینا مطلبا لشارها میکنندا کها «تصویبا باطلا لست،ا لماا لجماعا قابلا لستداللا وا لستنادا برلیا بطفانشا 
نیست؛ا چونا لجماعا درا مسئلها فقهیا نیست؛ا بلکها درا مسئلها کفامیا لست ».ا 
وقتیا کها لینا تفاوتا پیدلا شد،ا درا آنا زمانا مردمیا کها لهلا دقتا بودند،ا بها لئمها لهلبیت(ع)ا وا لماما سجاد(ع)ا مرلجعها میکنندا وا لینا مسئلها 
درا زمانا لماما باقرا وا لماما صادقا علیهمالخسفام ا لوجا پیدل ا میکند .ا بنابرلین ا نظرا لیشان ا لین ا بودا کها درا غاخبا رولیاتی ا کها لزا لئمه(ع)ا سؤلل ا شدها 
لست ،ا پیشزمینهلی ا وجودا دلردا وا آن،ا آرلئی ا لستا کها فقهای ا عامها وا قضاتا عامها درا مسائلا مطرحا کردهلند .ا آرلئی ا کها باا ذهنیت ا مردما وا 
ذهنیت ا باقیمانده ا لزا زمانا رسولا خدل(ص)ا تنافی ا ندلشته،ا کمترا موردا سؤلل ا ولقعا میشده ا وا لحکامی ا کها تنافی ا دلشتها بیشتر .ا بنابرلین ا وقتیا 
رلویا لزا لماما باقرا وا لماما صادقا علیهمالخسفاما سؤللا میکرده،ا ناظرا بودها بها فتاویا خفافیا کها لزا ناحیها علمایا عامها عنولنا میشدها لست .ا 
آقایا بروجردیا میفرماید:ا عمدها مستندا درا فقها خودمان،ا رولیاتا لئمه(ع)ا لست؛ا لماا بها لینا نکتها توجها دلشتها باشیما کها لینا رولیاتا بها 
همینا سادگیا قابلا لستداللا وا لستنادا نیستندا وا فقیها الزما لستا پیشزمینها لینا رولیاتا ـا کها لزا آنا بها شأنا صدورا تعبیرا میشودا ـا رلا بدلند؛ا 
لینکها آیاا سؤللا رلوی،ا هیچا پیشزمینهلیا ندلردا یاا لینکها رلویا برا لساسا زمینها قبلیا سؤللا میکند.ا برلیا رسیدنا بها لینا مهم،ا آرلیا لهلا تسنن،ا 
فقهاا وا قضاتا عامها درا آنا عصرا بایدا دیدها شود.ا درا لینجاا دیگرا فتولیا لبوحنیفها وا ماخکا مناسبا وا کارآمدا نیست؛ا بلکها بایدا نسبتا بها آرلیا 
پیشا لزا لینهاا ـا کها عمدتاًا فقهاا وا قضاتا عامهیا همزمانا باا لماما سجاد(ع)ا وا قبلا لزا آنا وا لولیلا لماما باقر(ع)ا هستندا ـا لطفاعا دلشتها باشیم .ا 
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که این حرف را از ایشان شنیدهاند و عدهای هم سخت در مقام ردّ این حرف هستند! ما میگوییم این حرف چه
مشکلی دارد؟ حاشیه ابداً و اصالً بهمعنی تابع که نیست و گاهی حقیقت را کشف میکنید و بعضی وقتها مطلب
را نمیفهمید و گاهی هم اصالً جنبه ایضاحی ندارد.
دلیل دوم :همگرایی
یک بحثی هم اخیراً مطرح شده است و آن همگرایی حقوقی است که بنده مطرح کردم و در سایتها و
خبرگزاریها هم آمده است .این فرضیه میخواهد بگوید در تقریب مسلمانان همش به سمت بحثهای کالمی
میرویم .اما آیا میتوانیم یک وحدت البته من تعبیر به وحدت نکردم به اتحاد هم نکردم بلکه گفتم همگرایی که
کف این تقریب است .آیا همگرایی حقوقی بین مسلمانان امکان دارد؟
نظر من این است که این بهتر جواب میدهد تا آن بحثهای کالمی .چون مرغ هر دوی ما ،یک پا دارد و ما
هرگز حاضر نیستیم امامت انتخابی را قبول کنیم و آنها هم حاضر نیستند امامت انتصابی را قبول کنند؛ اما در
بحثهای حقوقی به نظرم زمینه دارد و این به پشتوانه این هست که بنده هزاران صفحه از اصول و فلسفة فقه
اینها را دیدهام و خیلی ما میتوانیم به هم نزدیک شویم .البته خود آنها هم بعضیشان نمیفهمند بزرگانشان چه
گفتند ولی وقتی نزدیک میشوید میبینید ما به شکل دیگری گفتیم.
این کتاب فقهُ لخمصلحه 1را اگر ببینید مخصوصاً در پیوستهایش من بحث کردهام .یا بحث مقاصد را افراد
بدون مطالعه میخواهند رد کنند و حل مسایل مثالً بعضی مسایل حکومتی را میتوان از فقهِ آنها استفاده کرد و
بومی شیعیاش کرد و من فقط گزارش دادم.
ماند بحث راههای مقارنه یا ابزارشناسی مقارنه که کدام است .ما اگر گفتیم فقه مقارن حرکت مبارکی هست
به شرطی است که آن آسیبها حل بشود .خب حاال چهکار باید کرد؟ آیا باید از فقه شروع کرد یا از اصول؟
خب معلوم است که از فقه .نظر فقهای شیعه را هم بگویید ،نظر فقهای سنی را هم بگویید .یا باید اصولمان
را عوض کنیم کما اینکه بعضیها این را میگویند که باید اصول عوض شود و اگر بخواهد فقه مقارن روی دهد
حالا سؤللا لینا لست:ا ثمرها دلنستنا شأنا صدورا رولیاتا درا فقها وا مقاما لستنباطا چیست؟ا لثرشا درا فقها لینا لستا کها درا مقاما لستنباطا وا 
لستداللا تاا رولیتیا لطفاقا یاا عموما دلرد،ا فورلًا لطفاقا رلا لخذا نکنیما وا بها آنا لطفاقا بلولهیما لستنادا کنیم.ا خیلیا لزا لینا لطفاقهاا بها آنا زمینها 
قبلیا لنصرل ا دلرندا وا لینا درا لستنباطا خیلیا کارآمدا لست .ا 
نظریه ا لیشان ا لین ا لست.ا خذلا فقها شیعها حاشیها برا فقها عامها لست.ا منظورا لزا حاشیها بهمعنایا مصطلحا آنا نیست.ا منظورا لین ا لست ا کها لگرا 
کسی ا بلولهدا فقها شیعها رلا متوجها بشودا باید ا لینا پیشزمینها رلا درنظربگیردا وا آرلی ا فقهایی ا کها خفا ا آنا لمرا مرتکَزا بازماندها لزا زمانا 
رسولخدل(ص)ا رلا عنولن ا میکردند ا بدلند .ا لینکه ا لسما لین ا قضیه ا رلا حاشیهبودنا فقها شیعه ا برا فقها سنی ا بگذلریم ،ا خیلی ا تعبیرا خوبی ا نیست.ا 
بسیاریا خیالا میکنندا کها آغازا فقها سنیا لزا زمانا لئمها لربعها بوده؛ا درحاخیکها قبلا لزا لینهاا هما بودها لست.ا لختفا ا هما زیادا بودا وا حکومتا 
مدلخلها کردا وا لینا چهارا مذهبا رلا لنتلابا کرد.ا خذلا درا لینجاا ناچاریما لینا پیشزمینها رلا درنظرا بگیریم .ا 
.1ا ناشر:ا سازمانا لنتشارلتا پژوهشگاها فرهنگا وا لندیشها لسفامی،ا  .1331ا 
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بحثهای کالمی چطور میشود؟ چون او به سنت غیر پیامبر اعتقادی ندارد اگرچه به عمل اصحاب و صحابه و
تابعین و فقه اهل مدینه و کوفه کشیده شده است .به نظر من از همه اینها مهمتر بحثهای فلسفة فقه هست مثل
لستحسان ،سد ذرلئع و مقاصدا لخشریعة.ا ما در کتابمان نشان دادیم که چطور میشود این مقارنه از فلسفة فقه مقارن
محقق میشود و همین روششناسی مقارنه خودش یک مسئله مستقلی هست.
دلیل سوم :حل بعضی مشکالت
س :باالخره اول علمُا لخلفا ا بوده بعد ردیهنویسی یا عکس آن؟
ج :بحث مهمی نیست و ثمره مهمی ندارد؛ چون اگر بگوییم از ابنالحنفیه شروع شده ،خب آن جمع کرده و
علمُ الخالف هست حتی شیبانی هم و شافعی هست که ردیه دارد؛ اما از غزالی دیدم که اول ردیه را مقدم میکند.
لذا مهم این است که مقارن روش هست نه علم و این حرفها مقدمه بود.
س :اینکه فرمودید فقه شیعه تقریباً حاشیه بر فقه اهلسنت هست یعنی چه؟ مثالً روایات اهلسنت یا فتاوایشان
را در حدّ تقیید بر فقه شیعه میپذیریم؟
ج :من این حرف را نگفتم بلکه این جمله از آقای بروجردی معروف است .بعضیها مثل آقای گرلمی تأکید
میکنند که ما شنیدیم و بعضیها هم مثل نوة ایشان میگویند نه همچین جملهای صحیح نیست و اخیراً هم آن
عالم مشهد انکار میکند .اما اینکه بگوییم فقه شیعه ،ناظر به فقه اهلسنت هست در کتاب «روششناسیا لجتهاد»
که در حال نگارش آن هستیم نتیجه گرفتیم ناظر هست و ممکن است حالت تفسیری پیدا کند .ببینید تفسیر ،غیر
از تقیید است؛ چون تقیید مال جایی است که اطالق منعقد بشود و بعد قید بخورد؛ اما بعضی وقتها نباید از جاده
انصاف خارج شد چون روایات سنّی امکان دارد اصالً نگذارد اطالقی منعقد بشود.
مثالً در بحث کذب آیا دروغ به همسر مطلق هست؟ بله هست .وعده بده و عمل نکن! این درست است و
اطالق دارد .اما وقتی با روایت سنی مواجه میشوید و ائمه(ع) هم جوری نمیگویند که مطلق باشد ،در این
صورت مانع انعقاد مطلق میشود و قهراً مفسر است و بنده هم گفتم جنبة ایضاحی دارد .تقیید متصل نیست چون
تقیید متصل تهش تقیّد هست بلکه مانع اطالق میشود .چون ما در اطالق قائل به اطمینان هستیم نه ظن نوعی و
اصالً دیگر اطالق منعقد نمیشود و البته فراتر هم هست.
و یک نظر این است که ائمه ما مسایل مسلّم سنیها را یا بخش معتنابه سنیها را که سکوت میکردند این
خودش امضا است .لذا بعضیها میگویند ما میتوانیم از روایات عامه اوقتی ستفاده کنیم که روایات ما ساکت
هست و رد نکردند .درواقع سنت تقریری معصوم هست .اگر اینگونه باشد میتوان استفاده کرد مگر نشود تقریر
باشد .مثالً مسئله مهمی هست .اما کاری که سنیها انجام میدادند و امام رد نکرده این همان سنت تقریری است.
لذا سنت تقریری فقط در شیعه نیست؛ بلکه روایات سنی هم سنت تقریر برای معصوم ایجاد میکند .اینها مطالبی
هست که گفته شده است.
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