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ص البحث  م�خَّ

 ت�و�ن بالتأكيد الزواج من الهدف �ان وقد الزواج. في الولي موقف حول  املقالة هذه تناقش

 معظم يرى  للزواج، السامي الهدف ورحمة. ولتحقيق ومودة سكينة تد�� ال�ي متناسقة أسرة

 من الرغم املرأة. ع�� حقوق  ع�� �حفاظا ذجانم أحدالزواج. ك في الولي وجود أهمية إل� العلماء

 قوان�نال خالل من ورد كما للزواج، كإندونيسيا،  وداعمأصبح  ليالو  أن ذكر العلماء معظم أن

 أبو مامإلا  وهو الذي يختلف مع غ��ه في هذا ألامر،أحد العلماء  ناكه ذلك، . ومعجار�ةا�

 �ي حنيفةبو أا حجة ال�ى قدمھا�و الزواج.  أر�ان منركنا  ليس الوليحيث أنھ رأى أن حنيفة. 

في  نفسها ع�� فهما أك��  املرأةفقد �انت . ثيب أو ألارملةال مع البكروهو شبھ القياس.  حجة
 الاجتماعية املحيطة الظروف�سبب  معقولية أك��فيھ  حنيفة أبي مامإلا  وفقھ. هذا ألامر

 .بالعاصمة

 

 أبوحنيفة، الاجتما�ي املد�ي مامالولي، إلا  : ال�لمات الّدالة

  

Abstract 

This paper discusses about the position of guardian in marriage. A marriage certainly has 

the goal to establish a harmonious family which in the language of religion called by 

sakinah, mawadah and rahmah. In order to realize the noble purpose of marriage, the 

majority of scholars consider it important for the guardianship in a marriage as one of the 

form to preserve the rights of women who are under guardianship. Although most of 

scholars argued that the guardian as pillars of marriage as adopted in Indonesia by 

existing any legislation, however there is one who different from the other scholars, he is 

Imam Abu Hanifah. According to him, the guardian is not included pillars of a marriage. 

The arguments is used by Abu Hanifa is analogy (qiyas) that mature girl is actually same 
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as the widow. A woman who has grown up in this case as one who would marry is a 

person of the most understanding of himself. Imam Abu Hanifa’s frameworks more 

reasonable caused by the social conditions surrounding that metropolitan. Thus, the 

socio-civic of someone will affect the thinking constructs. 

 

Keywords : Guardian, Imam Abu Hanifah, Social-Civic. 

 
 مقدمة أ.

. وتحتل حياة املسلم�ن نفصل منات ال�ي ال تامل�ونمن إلاسالمية  ح�امألا �عد 
 ألاح�ام، بل �عت�� فضال عن جوهر إلاسالم نفسھضرور�ة، إلاسالمية م�انة مركز�ة و  ألاح�ام
، شاخت يرى جوسيفندما ع من الطبي�ي،و ،  (per excellence)غ�� منازعةمعرفة يةكإلاسالم
وما من 1."إلاسالمية ألاح�امبدون فهم فهم إلاسالم من املستحيل أن ي" ھأن اق�ي الغربأحد مر 

�اإلضافة إل� ذلك، و ة. إلاسالمي ألاح�امإال وال بد أن يتعلم جوانب يتعلم إلاسالم أحد ير�د أن 
إال لهذا القول ليس و . حكمإلاسالم مرادف ل�في أن في مجال التار�خ  اء� قد قال أحد ا�خ�

، يةلتعاليم إلاسالمعن افيھ ناقش يفسوف بحث  ماأيألن ، سبب وحجة. وذلكك هناو 
 2إلاسالمية. األح�امغالبا ما يتعلق باملوضوع الذي يتم مناقش��ا ف

م�انة أن تحتل  هللا ينب�� ال�ى شرعها" سةاملقَد "�األح�ام إلاسالمية  ألاح�ام وم��ات
 ألاح�امو. جميع املسلم�نت ألاساسية ��ش�ل مباشر مع الاحتياجاتعامل ، أل��ا ترفيعة

�عال� أو  هللا أح�اموجود و و�ة. ناس في حيا��م الدنيلهدى لفي الواقع بمثابة  ةاملنصوص
 3املصا�ح العامة.تحقيق يقصد م��ا إال لي ال توجيھ إ�سا�ك ألاح�ام الشرعية

 نظرأ  1
Josept Schacht, An Introduction to Islamic Law, (London: Oxford University Press, 1982), p. 1. 

2
 أنظر  

Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), p. 13. 
3

ل، وص�ح. في فهم مع�ى املص�حة هو الصالح، مصدر مي�ي من �لمة ص�ح يصُ�ح، وهو بمع�ى حسن، وحق، وعد  
، قام إلامام الشاط�ى املعروف بأبي املص�حة بتقسيم املقاصد إل� ثالثة،و�ي الضرور�ات املقاصد الشرعية

، وهو الضرور�ات �(الابتدائية)، وا�حاجيات (الثانو�ة)، والتحسينيات (التكملة). ويع�ى باملستوى ألاول
أجل قيام املصا�ح الدينية والدنياو�ة. وإن عدم �عضها أو �لها (الابتدائية) و�ي املصا�ح ال�ى ال �ستغ�ى ع��ا من 

فال يمكن أن �س�� تلك املصا�ح �ش�ل جيد، بل تفسد. فتقع من عدمها الصدمة وفقدان ا�حياة؛ تز�ل النعم 
الضرور�ات من حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل.  ومليئة با�خسارة. وعالوة ع�� ذلك، تت�ون 

ذلك، قام إلامام الشاط�ي بخطوت�ن؛ أوال، بتطبيق مباشر عن طر�ق إقامة املفاصل وألاساسات.  ولتحقيق
وذلك عن طر�ق منع وقوع �ىيء يمكن أن ي�حق الضرر بھ. وأما بالنسبة للمستوى   وثانيا، �ش�ل غ�� مباشر

سوف تظهر املشقة. و�غطي الثا�ي، وهو ا�حاجيات (الثانو�ة)، و�ي املصا�ح ال�ى توفر راحة وسهولة، و�دو��ا 
، وهو التحسينيات (التكملة) ال�ي ةالعبادة، والعادة، واملعاملة، وا�جناية. واملستوى الثالث  هذه املصا�ح في أمور 
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رق والف�ما فهم في معان�أن ي إلاسالمية أو الفقھ ألاح�امو�نب�� في ا�حديث عن 
من �ستو��ما مع�ى. والشريعة عند الفقهاء �ي ألاح�ام أو ليس من النادر هناك �ما. ألنھ بي�

إما في القرآن، ص�� هللا عليھ وسلم الن�ي محمد ة اسطناس بو هللا لل شرعهاال�ي القوان�ن 
ما ل �ع�ى �ألاصول و�ي عند علماء ، أو فعال، أو تقر�را. أ�انت قوال ،النبو�ةالسنة إمافي و 

، ال هنا �مكن أن يفهمو  .السنةفي في القرآن وص�� هللا عليھ وسلم هللا ع�� الن�ي محمد  ھأنزل
. بخالف ونتائج الاج��اد سوف يتطور بتطور الزمان الشريعة، ألن الفقھمع�ى الفقھ في  ينضم

��ت إن �غو بتغ�� الزمان. وذلك  تغ�� ثابت، الي �ىيء�ي فصول ألا علماء كما يفهمها ،الشريعة
وهذا يوافق بما  4.وضعها إلا�سان، ع�� نحو الفقھال�ي بالقوان�ن ختلف �ي ال تهللا، ف شريعة

 Muslim Family Law Reform : Toward an Islamicكتاب جون إسبوز�تو في  ھقدم

Methodology  ) أن الشريعة �ي قانون إل�يDivine Law ،( فهم الذي هو نتاج الفقھ بخالف
 5ھ.اتوتطبيقالقانون إلال�ي  �� في تفسإلا�سان 

��. وتتأثر أي �غ بالتأكيد ليست مستقلة عن �ي إلاسالمية كمنتج الاج��اد ألاح�امو
، ومن ثم إلاسالمية. ألاح�ام�غي��ات ع�� إلاسالمية في ألامة الثقافية �ل التغ��ات الاجتماعية و 

ينامي�ي وفقا للتطور إلاسالمية راكدة، بل أن تتحرك �ش�ل د ح�امأن ال ت�ون ألا  يجب
 ،التقدم في التكنولوجيايصاح��ا بما وتتنوع  املسلم�ن �ستمر  ايا. فإن قضي�ا�املو  يزما�ال

مبادئ  بتفق ال ي الذي تشري�يالؤدي إل� الفراغ وف �شاط الاج��اد يقو و . البيئة، و والثقافة
ا�جديدة و قضايا ع�� الد في الر  إلاسالمية ألاح�ام�جز و ��اية املطاف.   في إلاسالمية ح�امألا 

، وال سيما ا�حاضر نالزمانموافقة غ��  �اأ�ب إلاسالمية خاصا لألح�ام" اختمتجمدها يجعل "
 .ستقبلزمان امللل

جب وفقا للعقل يتم القيام ��ىيء يتضمن صالح العادة، وابتعاد عن السلوك السيئ الذي �ستحق ال�
قات في أصول الشريعة ا�جزء الرا�ع، (ر�اض: دار الفكر العربي، دون نظر الشاط�ي، الـموافالسليم... للمز�د أ

 .١٢-٨عام)، ص. 
4
 نظرأ  

Abdullah Salim Zarkasyi, Fiqh di Awal Abad 21, dalam Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Walisongo Press, 2009), pp. 30-33. 
5
   نظرأ  

John L. Esposito, Muslim family Law Reform: Toward an Islamic Methodology, (Islamabad: Islamic Research Institute, 

International Islamic University, t.t), p. 23. وزاد السيد حس�ن نصر بدوام ألامر في ألاح�ام إلاسالمية، ولكم من
 أ يمكن تطبيقھ في الظروف وا�حاالت ا�جديدة وسط املجتمع.حيث املبد

أيضا نظر أ  Aan Black dkk., Modern Perspectives on Islamic Law, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), p. 6. 
 .Shibli Mallat dan Jane Connors (ed.), Islamic Family Law, (London: Graham & Trotman, 1993), p وانظر أيضا

261. 
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 بظهور  تتم�� . وهذه إلاسالمية �ي قوة ديناميكية وخالقة ألاح�ام، في مجرى التار�خو
والاجتماعية  ةيالسياسخلفية وفقا ل�، ختلفةامل هاوخصائص �ا�اليأسذاهب املختلفة بامل
عوامل أربعة إلاسالمية  ألاح�املنمو  تدافعبحيث �انت تنمو تلك املذاهب. و التار�خية و 

املجال السيا�ىي إلاسالمي في عهد  انتشار ا، ثاني، و ةالديني همةاللسبب أوال،  :�ي، و رئيسية
 ا�حكماء أو سالمية (إلا  ألاح�امثالثا، استقالل املتخصص�ن في و . ا�خليفة عمر بن ا�خطاب

 6.إلاسالمية ألاح�امة السياسية. ورا�عا، مرونة ) من السلطالفقهاء

 �� يااملعو القيم لتطبيق  املجهودة ��مومحاوالالبحوث الدي�ي ملواصلة  املسلم�ن وحافز 
من بداية ظهور إلاسالم العلمية التخصصات  العديد من  سيطر��مؤدي إل� ي، مما يةسالمإلا 

 مختلفيتقن العلماء الذي �ان من ال�جب، أن يوجد عالم  ليس منو . حاضرالوقت ا�إل� 
ألاح�ام مساهمات قيمة في تطو�ر  أحد العلماء الذي قدمالتخصصات العلمية. ومن 

ظهور املذهب إل� مما أدى  ا رئيسيامرجع�ان قد و 7.هـ) ١٥٠ـ٨٠هو أبو حنيفة ( ةإلاسالمي
 أبي اتإنجاز �انت قد و ة. إلاسالمياملذاهب ار�خ ت املعروف كأول املذاهب في إطارا�حنفي 

اع��اف إلامام الشاف�ي أن و�مكن أن �ش�� إليھ من . ع��فها الكث��� الفقھمجال حنيفة في 
جال الفقھ، وهو معروف أيضا مل ھإل� جانب اتقانو حنيفة في الفقھ.  أبيإل� مدينون ناس ال

بأن أبا يوسف ال �عرف أبدا أي ف أبي يوس قول إليھ من  �ش�� �مكن أن و ، بأهل ا�حديث
 8ا�حديث. حنيفة في تفس��  �خص يتجاوز قدرة أبي

هو و حنيفة  في ألاحوال ال�خصية، هناك اج��اد أبي، وخاصة وفي املسائل الفقهية
أقوال ا�جمهور الذين رأوا من هذا الرأي من و�ختلف . الزواجأن الولي ليس عنصرا رئيسيا في 

أ�انت بكرا أم ثيبا. وإن �ان للمرأة والولي في الزواج �ىيء مطلق . اجالزو وجود الولي في لزوم 
تدل ع�� وجوب قط صر�حة أي لم ي�ح العقد. مهما لم يكن أية  الزواجمعدوما فسقط 

 .الزواجالولي في 

، ورأى الزواجرأى �عض الفقهاء (فقهاء الشافعية) بأن الولي ركن من أر�ان و 
ال �ش��ط ليس مطلقا، ألن في �عض ألاحوال و ، الزواجبأن الولي شرط من شروط  آلاخرون

6
 نظرأ  

Fathoni Hasyim, Pemikiran Hukum Islam Imam al-Bukhori, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p. 4. 
7
محمد محمد عر�ضة، إلامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التمي�ي ال�وفي، فقيھ أهل العراق وإمام أ�حاب   

  ٢٧و  ٦)، ص. ١٩٩٢ة، الرأي، (ب��وت: دار الكتب العلمي
8
 نظرأ  

Ali Fikri, Kisah-kisah Imam Madzhab,  (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), pp. 5-6 
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. و�ان سبب إلاسالمية ألاح�ام امللزمة فيإذا استوف� الشروط و ألار�ان  الزواج��ح و  .الولي
، وعالوة ع�� ذلك. تحتوي ع�� الاحتماالتالدالة عليھ �انت ظنية أي  ختالف ألن ا�حجج الا 

 نقاش.ث املستخدمة �انت في مجال الف�حة ألاحادي

 الزواجفي مسألة الولي في حنيفة  فاج��اد أبي وانطالقا من �عض املسائل املذ�ورة،
 ناحيةفضال عن الالاج��اد،  املن�جية املستخدمة في�انت من الناحية مث��ة للبحث عنھ، أ

 وغ��ها.  ،التار�خيةالاجتماعية و 

 مناقشة ب.

.I حنيفةأ�ي  حياة 

بالعراق ال�وفة ولد بمدينة  ،بن زوطي بن ماهالنعمان بن ثابت ھ ال�امل هو سمإ
تول� ا�خليفة عبد امللك بن مروان، فضال عن ، عندما عهد الدولة ألامو�ةفي �جر�ة  ٨٠سنة 

بمع�ى الدم أو " معرفتھ ببدإ انحطاط الدولة وانتصار العباسي�ن. وقد منح لقب "النعمان
ولقب . ابارز  �خصا و افق��لده و�ان وا. في املستقبل طيب ألاعراق جيالالروح، ليصبح 

�ت�ئ ع�� دين �ان يرغب و نھ أل العبادة العبيد الكث�� �ع�ي ) اسم مؤنث من حنيف" ("حنيفة
 يةالعراقاللغة ا�ح�� في ا�ح�� (و يحمل �ان دائما ألنھ أخرى، لقب بذلك وفي رواية . ا�حق

 9حنيفة ).�س�ى ب

ب�ن م و في طلب العلال يم�� ذلك، وأسالفھ �انوا من فارس. ومع ، ربولد و�شأ في الع
(خادم  م��م أ�س بن مالك، ألاجالء عاش فيھ ألا�حاب في عصرهو أئمة فارس والعرب. ولد 

أبو ، و دياعد الس)، وعبد هللا بن أبي عوف، وسهل بن سعص�� هللا عليھ وسلمالرسول 
 10.الطفيل بن عامر بن واثلة

�اإلضافة إل� ذلك، و . في عهد التا�ع�نأول من قام باالج��اد إلامام أبو حنيفة و�ان 
. كتاب املوطأ وتا�عھ إلامام مالك بن أ�س في تصنيف، من صنف وجمع علم الفقھ�ان أول 
ع��  نيعتمدألن ألا�حاب والتا�ع�ن �انوا م، في الاج��ادسبق إلامام أبو حنيفة وال أحد 

�ان ، نطاق واسع ر إل�تشتن قد بدأتأن العلوم أبو حنيفة رأى عندما و . ا�حفظ عن ظهر قلب
 11�امل.كتاب ح�ى قام بتصنيف ومن�جية ، خوف والقلقبا��عا�ي  

9
نظر؛ محمد محمد من ال�جرة. أ ٦١خرى بأنھ ولد سنة بي حنيفة. ذكرت رواية أهناك اختالف حول مولد أ  

 Ali Fikri, Kisah-kisah Imam., p. 3 أيضا ، وانظر ٥ص.  عر�ضة، إلامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت،

10
 ٩محمد محمد عر�ضة، إلامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، ص.   

11
 ١٠، ص. نفسھاملرجع   
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 الفكرية حنيفة أ�يرحلة  أ.

تعلق وخاصة فيما ي، إل� العلوم ھ، قد ظهر ميلأبي حنيفة طفولةمنذ 
، مثل عطاء بن أبي ر�احالتا�ع�ن، العلماء  من اكث��  ها�علم. و بالدين إلاسالمي

علماء من العديد من درس ا�حديث والفقھ أنھ . كما ول� بن عمروإلامام نافع م
 املتوف� سنةو�ان املعلم ألاك�� تأث��ا إلامام حماد بن أبي سليمان (. الرائدة البالد
 ٢٠٠يبلغ عددهم إل� معھ الذين درسوا علماء جر�ة). أما بالنسبة لل� ١٢٠

دي وإلامام ع، أبو الز���و ، هم إلامام أحمد الباقرحنيفة  �سمة. ومن أساتيذ أبي
وما �ان يبدأ  12.وغ��هم ،إلامام قتادةو، هرمز بنالرحمن إلامام عبد ، وبن ثابت

هذا ومع �علم في البداية علم الكالم، الفقھ، ولكن علم إلامام أبو حنيفة �علم 
في  أهل الرأيبح�ى اش��ر في آوانھ . ه العقال�ي والواق�يتفك�� من�ج شكيل أثر في �
 13من�جھ املعروف باالستحسان.ع مالفقھ 

 نما. وإا�حكمية الفقهيةنظر الوجهات تأليفات ف��ا حنيفة  ما ترك أبو 
تعلم، ملالم واالعو ك��، الفقھ ألا مثلهناك رساالت صغ��ة �سبت إليھ،  مجرد أن

 حنيفة . ومن طالب أبيأتباعھ�ل ذلك قد أجمعها . و ع�� القدر�ة ورسالة في الرد
 املعروف بأبي، �عقوب بن إبراهيم بن حبيب ألانصاري ة، وهم أربع ك�� شهرةألا

ا�حسن بن و  الشيبا�ى، محمد بن ا�حسن بن فرقدو يل، زفر بن هذو ، يوسف
ال سيما من و ، . من خاللهم انتشر املذهب ا�حنفي إل� نطاق واسعاللؤلؤي ز�اد 

 .الشيبا�ىأبو يوسف و يھ، ميذتلخالل 

نقسم م ح�ى عصر إلامام الشاف�ي، اص�� هللا عليھ وسلمنذ وفاة الن�ي 
أهل  طائفةأهل الرواية. و علماء ت�ن الشه��ت�ن �علماء أهل الرأي و فئالالعلماء إل� 

قوة الباستخدام قرروها و  علل ألاح�ام،للعثور ع�� جهودهم   الرأي قد بذلوا
املنصوصة  إل� استخدام ا�حجج أهل الرواية طائفة تية. و�العكس، مالالعقل

 14قط الانطالق الج��ادا��م.نبمثابة 

12
 ٢٣-٢٢، ص. ...محمد محمد عر�ضة، إلامام   
13
  نظرأ  

 Ahmad Mugits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren,  (Jakarta: Kencana, 2008), pp. 73-74; ١٨، ص. ...حمد عر�ضة، إلامام م 

 ٥٢، ص. ...محمد محمد عر�ضة، إلامام   14
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عقل ستخدام الال  هاختيار أهل الرأي. و علماء  طائفةفي  أبو حنيفةودخل 
يقع في احتياطية ح�ى ال خطوة املشهور، ويعت�� في الاج��اد ما لم يجد ا�حديث 

ومن . من �عدتبناه تالميذه وإطار التفك�� الذي  15ية ا�حديث.اأمر �اذب في رو 
أبو يوسف  يعت��و الشيبا�ى. أبو يوسف و  سبق الذكر، هما املعروف�ن، كما طالبھ

ا في رواية ا�حديث ح�ى يص�� ماهر  ال�وفة. و�انفي البصرة و من أشهر الفقهاء 
، قاضيا في �غدادوع�ن ذهب ا�حنفي. املحافظا. ولھ مساهمات كب��ة في انتشار 

خالل هذه ليا في عهد ا�خليفة هارون الرشيد. من املحكمة العا�ىي قع�ن الحق و 
،  مع هذاو . جميع واليات الدولة العباسيةتعي�ن القضاة في ل، لديھ سلطة املوقف

 ح�ام.ألا  تطبيقذهب ا�حنفي في �ان لديھ فرصة لنشر امل

 ةتاريخيحالة الكوفة الاجتماعية وال ب.
. تھحيا ن دينامياتال يمكن أن يخلو م، أي �خصفهم وجهات نظر 

بالظروف حتما رتبط ا ت��ة. وأغار فمساحة من ألن نتيجة فكرة ال ينبع و هذا 
عن طر�ق ع�� إلاطالق، إال فهم فكرة لن يبل يوجد النظر أن ��ا.  ةحيطامل
. ةالفكر  ي ينشأ فيھ تلك) الذplausibility context( يلالسياق املعقو م استخدا
ع�� أهمية معرفة العالقة �شدد عقالنية ال بنظر�تھلذلك، مثل �ارل ما��ايم و 

�ل يرتبط دائما مع  � �فكتأن �ل ذكر ف��ا حيث التفك�� والواقع الاجتما�ي.  ب�ن
�حة التفك�� إنما في �حة ، فإن ومن ثم. بھ البنية الاجتماعية املحيطة

أي  تفك�� ولذلك، ال بد من فهم  موضوعة في ال�حة العاملية. ت، وليسالسياق
 في أيضا  وهذا ينطبق16.ال�ي يملكها عقوليةالبنية امل�خص ينطلق من السياق و 

 استنباط ألاح�ام.أبي حنيفة في أف�ار فهم 

مركز عن  ع�� أن أبا حنيفة ولد في منطقة �عيدة كما سبق ذكره
مدينة و�ي ال�وفة. ومن املعروف أن ال�وفة آنئذ أصبحت  ة�و حاديث النبألا 

فلسفة اليونانية، الهناك  تدرس�شأت ف��ا العلوم والثقافات. كب��ة، حيث 
�شأت ف��ا قبل املسيحية ذاهب  العديد من امل ، كما أن�حكمة الفارسيةوا

وغ��ها. وعالوة  ،العقيدةوأصول القضايا السياسية،  ظهور إلاسالم وناقشت

 ٦٢، ص. املرجع نفسھ  15
16
  نظرأ  

Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), p. 171. 
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 في علم طوائفف��ا  تال�وفة ولد ف��ا �عض املج��دين، وعاشع�� ذلك، في 
 17واملع��لة.ا�خوارج، و الشيعة، الكالم، مثل  

أك��  ت�دو ، ال�جمي العرب و �ثقافاجتماع  موضعة ال�وفقد �انت 
 حدديفي غاية ألامر  ة�و النبمركز ألاحاديث وقع ا�جغرافي عن عد املوبُ �عددية. 

ومنا�ج الاج��اد. ات م�ونأحد كالنبو�ة استخدام السنة قلة من  الاج��اد �شاط
ووظيف��م  .يالن�ىاملن�ج عقالنية بدال من ، و وواقعية ،أك�� أهميةالتفك�� ف��ا 

 18ع�� ألامور املنصوصة.ملزمة  هم غ�� تفك�� كتجار تجعل أنماط 

مركزا للنشاط نامية، و مدينة  ال�وفةة، قد �انت ألامو� عصر الدولةفي 
في  االعسكري الذي تم بناؤه مدينة املركز . كما أ��ا الفكري في العالم إلاسالمي

عاصمة و�ي . م ٦٣٨ املوافق سنة ـه ١٧ر�ىي هللا عنھ سنة عهد ا�خليفة عمر 
، موقعا اس��اتيجيا تحتلوا، ر�ىي هللا عنھ ع�يعهد ا�خليفة سابقة في 

 19وال�جرة.ستفادة من ألا�شطة التجار�ة وم

ة ظهرت في ألامو�الدولة خالل ة صافي تطور ا�حر�ات الدينية، وخ
 زعزعة استقرارع��  تحاولالدينية ال�ي سباقة ا�حر�ات الفلسفية  ال�وفة

الشيعة، بمدينة مؤثرة  . كما أ��ا ادعتمختلفةدينية  طوائفف��ا نمت إلاسالم. 
إل� املدينة املنورة من عاصمة ع�ي ر�ىي هللا عنھ نقلت الا�خليفة حيث أن 

. ع�يلقاعدة الدعم  . ومن ذلك ا�ح�ن، أصبحت ال�وفةألسباب سياسيةال�وفة 
نمت ف��ا ، ذلك�اإلضافة إل� . و الشيعة ظهور  سباقةع��  هذا الدعموساهم 

�ى ا�خوارج الو�ي دينية أخرى  طائفةنمت إل� جانب املع��لة، . و املع��لة العقالنية
التقدير، مفهوم  تي عارضوكذلك القدر�ة ال�. ةإلاسالميبأ��ا الطهرانية  دعمت

سياسة  طائفةال�ى �عت�� واملذهب املبكر للفلسفة إلاسالمية، كما أن ا�خوارج 

17
 نظرأ  

Hasbi Ash Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Rizki Putra, 2007), p. 442;  و محمد محمد
  ٣٥-٣٤ ، ص....عر�ضة، إلامام 

  ,73pKritik Nalar Fiqh., Ahmad Mugits . ،نفسھاملرجع   18

19
 نظرأ  

Philip K. Hitti, History of The Arabs; Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam, Terj. Cecep 

Lukman. Dkk (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), p. 301. 
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 اتمتياز الا ل�حصول ع�� قبيلة قريش ارج بحقوقها ك�خو مبكرة. طالبت ا دينية
 20�ستول� السلطة.ال�ي 

خالل هذه الف��ة �ي املرجئة، ال�ي  الطوائف ألاخرى ال�ي ظهرتومن 
، وأ��م ع�� الرغم من املرتكب�ن باإلثماملؤمن�ن تأخ�� العقاب ع�� عقيدة  تحمل

التسامح. ر حول تدو  ألاساسيةاملرجئة �عاليم أي �ش�ل عام، و ن. ذلك مسلمو 
من قبل ا�خلفاء  ألاح�ام الشرعيةاملرجئة في فرض نظرت ، و تفصي�يوبش�ل 

 21.مسلم�ناء السياسة الواقعية للمكزع همألامو��ن لرفض

عد لم �إطاحة الدولة ألامو�ة من قبل العباسي�ن، �انت ال�وفة وعقب 
بناء ب مالك الدولة العباسيةاملنصور، قام  م،٧٦٢سنة في . ومركز ا�ح�ومة

الشيعة،  ألن ال�وفة مركز قوات، ذلك سببو 22و�ي �غداد. عاصمة جديدة،
و العباسي�ن في املجال م معارضه نالذي ال�وفةمن أنصار ع�ي في  افةخمو 

 يعا.سر ت تطورا تطور ال�وفة ع�� الرغم من املهمشة سياسيا، ولكن . السيا�ىي

 أصبحت ال�وفة حينئذفي مدينة  يةديناميات ا�جمعالولذلك، فإن 
وذلك ألن الوضع الاجتما�ي . أك�� استيعاباعلماء إلنتاج ألاح�ام لل تتحديا

أ �انت سواء  التفك�� في مواجهة مختلف املشا�ل ل�خص إل� حد ما سيؤثر ع��
ال�وفة و مدينة �غداد  ةعامليما أشبھ ذلك. وسياسية، و أ ،قتصاديةا و أ ،قانونية

باإلضافة إل�  في مجال ألاح�ام. نيفةح ألبيالفكر خر�طة ؤدي إل� هما ت�عقيدو 
تأث�� �ان  �ذلك،و  املنورة. املدينةديث، و�ي مدينة ا�حعن  �عيدةتقع أن �غداد 

 وص. استخدام النص فضال عن استخداماأك��  املسافة البعيدةو  ،العقل

. في املدينة املنورةحياتھ الذي عاش مالك بن أ�س إلامام هذا بخالف 
ت ثر . وهذه الظروف تأأل��ا مدينة ا�حديثأقل وأ�سط، و ا املشا�ل ف���عقد ألن 

أك�� من استخدام العقل في النشاط ا�حديث ع�� كثافة استخدام كث��ا 
الذي املوطأ لھ وهو إليھ من ظهور كتاب تذ�اري غض النظر �مكن و ي. الاج��اد

ع��  ب�يامل الفقھ  ، وهو أيضا �عت�� كتابيحتوي ع�� مجموعة من ألاحاديث
 .س ا�حديثأسا

 ٣٠٨-٣٠٦، ص. املرجع نفسھ  20
 ٣٠٩، ص.املرجع نفسھ  21
 ٣٦٣، ص.املرجع نفسھ  22
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أو فتاوى قديم قول مع ما لديھ منمثال آخر هو إلامام الشاف�ي و 
وى إلامام الشاف�ي افتهو القديم جديدة. فالقول قديمة، وقول جديد أو فتاوى 

وأما القول ، ة املحيطة ��االظروف الاجتماعيما ف��ا من �غداد مع عاش في ح�ن 
الظروف ما ف��ا من � مصر مع إل�عد �جرتھ  ى إلامام الشاف�يو افتا�جديد هو 

متصفا با�حكمة جعلت إلامام  متنوعةبحيث ف��ا آراء  فواقع مصراملحيطة ��ا. 
من�جية ت إلامام قام بتجديد جعلوألاحوال ما الظروف والاتزان. ومثل هذه 

�عض فتاواه القديمة في العراق  من خالل إعادة صياغةالفق�ي، وذلك الفكر 
 23.وسياقها

II .عند أ�ي حنيفة الاج��اد 

 مفهوم الاج��اد  .أ

 مفهومالـ قبل الشروع إل� مناقشة. ولكن االج��ادب في إلاسالم ُ�عرف الفكر القانو�ي
 إل� إعادة النظر أبوحنيفة، نحن في أمس ا�حاجة إل� الذين وضعهما إلا�ستيمولو�يالـم���ي و

لـُجهد ال�ي �ش�� إل� مع�ى ا ا�َجهد أو �لمة االج��اد لغة، مأخوذ من. فنفسھج��اد فهوم الا م
 الاصطالح، فعرفھ �عض العلماء بما ي�ي:أما في  24ووسع.مشقة و�اد 

 25إلامام الشاط�ي في كتابھ "الـموافقات" يقول: .۱

ھ َع��  نَّ
َ
ِن بِالـُحكم َوُهو ِأل و الظَّ

َ
"الِاجِ�َ�اُد ُهَو ِاِستْفَراُغ الُوسِع فِي تحصيل الِعلِم أ

م ال بد لھ من   هذه الـمعارف �وسيلة إل� فهم مقاصد الشريعة.َما َتَقدَّ

من علم ألاصول"، يب�ن مفهوم الاج��اد  مام الغزالي في كتابھ "الـمستصفىإلا  .۲
 26بقولھ:

 الشريعة". بأح�ام"بذل الـمج��د وسعھ في طلبھ العلم  

23
 نظر أ  

Roibin, Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i, (Malang: UIN Malang Press, 2008), p. 132. 
24
 نظرأ 

A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,  (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), p. 217 

25
، ٤الغرناطي الـمال�ي، الـموافقات في أصول الشريعة، ا�جزء  ال�خ�ي بن مو�ىى أبو إ�حاق الشاط�ي إبراهيم بن  

 . ١١٣(الر�اض: دار الفكر العربي)، ص. 
26
)، ص. ١٩٧١الفقھ، (مصر: شركة الطالبية الفنية الـمتحدة،  أصول  علم في الغزالي، املستصفىأبو حامد   

٣٤٢. 
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الدكتور وهبة الزحي�ي في كتابھ "أصول الفقھ إلاسالمي"، يقدم �عر�ف  .۳
 27لقا�ىي البيضاوي:الاج��اد كما وضعھ ا

"وأ�سب �عر�ف في رأينا من التعار�ف الـمنقولة، هو ما ذكره القا�ىي 
 البيضاوي وهو: "استفراغ ا�جهد في درك  ألاح�ام الشرعية".

 28لقد ورد �عر�ف الاج��اد أيضا في "أرشيف ملتقى أهل ا�حديث".  .٤

 تنباط.الاج��اد هو بذل الفقيھ الوسع في َنْيل حكم شر�ي عم�ي بطر�ق الاس

الاج��اد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم با�حكم بأدلة أن نقول إن  و�مكن
مقاصد الشاط�ي ��دف إل� تحقيق الـمص�حة الـمناسبة لـ إلامام كما ذكرهشرعية. والاج��اد 

 29الشريعة.

من�جية متضمنات  فهو مفهوم يحتوي ع��، الـمعاصر�ن وأما الاج��اد عند العلماء
معناه العام من�جم مع  في النعيم إل� أن الاج��اد أحمدفية. و�رى عبد هللا ظيونظامية وو 

الـمع�ى العام  إل� شرعية أو قاعدة مبدأ ما ُ�ستند عند. و والسنة النبو�ة القرآن الكر�م تفس��
من  ا�حكم الـمباشر عنالـمختلفة  والسنة القرآن نصوص من واسعة النطاقمتضمنات  أو 

من ، فينب�ي أن يتم ارتباط هذه النصوص والـمبادئ الشرعية مفصلةوالـ وا�حةال النصوص
 30القانو�ي. الـمنطق خالل

الكتشاف ا�حكم جادة  هو محاولة أن الاج��ادأن �ستنتج  يمكننا، بناء ع�� هذا
الانتباه ، والشريعة إلاسالمية مصادرالاعتماد ع��  وق��ا مع ظهرت في لـمختلف الـمشا�ل ال�ي

 الاستنباط الذيمفهوم  متطابق مع هذا الـمفهومو ا�حكم فيھ. سيتم تنفيذ ذيالواقع ال إل�
عملية الاج��اد، ألن ، يرى الشو�ا�ي إل� أن الاستنباط �عد ومع ذلك31علماء الفقھ.يفهمھ 

 32الاستنباط.   عن طر�ق قواعد ألاخ�� يتم إجراءه 

27
 ١٠٣٨) ص. ١٩٨٦وهبة الزحي�ي، أصول الفقھ إلاسالمي، (ب��وت: دار الفكر،   

28
 .٩١)، ص. ١ ا�حديث، (الاسطوانة: املكتبة الشاملة، مجلد أهل ملتقى عبد الرحمن الفقيھ، أرشيف  
29
، الـموافقات، ا�جزء نظر الشاط�يوالعقل. أ واملال والنسل والنفس الدين اصد الشريعة تحتوي ع�� حفظمق  

 نظر أيضا. أ١٠.، ص. ٢

Ahmad Al-Mursi husain Jauhar, Maqasid Syariah fi al-Islam, alih bahasa oleh Khikmawati (Jakarta :AMZAH, 2010), 

p. xv. 
 نظرأ  30

Abdullah Ahmed An-Na’im, Dekontruksi Syar’iah, (Yogyakarta: LKiS,2004). p.45  

31
نظر وهبة الزحي�ي، أصول الفقھ مع�ى الاستنباط إلامام الشاف�ي. أمن ب�ن العلماء الذين قصروا الاج��اد ب  

 ١٠٤٠إلاسالمي....ص. 
32
  نظرأ   

Sutrisno, Nalar Fiqh..., p.56 
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والسنة  الفكر القانو�ي إلاسالمي مستنبط من تفس�� رسائل نصوص القرآن 
من ظروف ومتطلبات الـمجتمع الـمتطورة والزاخرة بالديناميات.  يخلو الـمتطورة. وهذا ال 

 33فاالج��اد لھ دور كب�� لدراسة واستكشاف وتطو�ر الشريعة إلاسالمية لتصبح م�حة للغاية.
وما وطر�قة الاج��اد تفرض ع�� نتيجة الاج��اد ال�ي تقدم حلوال للمشا�ل ال�ي تتجدد وتتغ�� ي

 وراء يوم.

 رأي أ�ي حنيفة �� الو��.  .ب

قبل إجراء مز�د من الـمناقشة فيما يتعلق بالولي في الزواج، فمن الضروري أن 
نتعرف ع�� مع�ى الوالية في الزواج.  الوالية في اصطالح الفقهاء �ي سلطة يثب��ا الشرع 

ذي يملك سلطة وال�خص ال 34إل�سان مع�ن، تمكن من رعاية الـمول� عليھ من نفس ومال.
 للقيام ع�� �ىيء �س�ى بالولي.

سلطة ع��  يملك �خص يمكن أن نفهمھ ع�� أنھ، فوفيما يتعلق بالولي في الزواج
ب�ن  سائد هذا الرأي. و عنصر مهم وحاسم في الزواج تزو�ج امرأة في ذمتھ لرجل آخر. فالولي

 الشافعية.

عدم  في وجود أو ليست واجالز  �ش�� إل� أن�حة الذي أبي حنيفة إلامامخالفا لرأي 
) ال يو�ح القرآن بالتأكيد ١ألاقل �عود إل� عدة أسباب؛ وهذا الاختالف ع��  الولي. وجود

 ) لـم يرد عن الرسول ص�� هللا عليھ وسلم حديث متواتر ٢بدون ولي،  ع�� �حة الزواج
) ٣متفق ع�� �حتھ،  ، وال حديثيحتوي ع�� داللة قطعية ع�� �حة الزواج بدون ولي

تحتوي ع�� ، ال يزال الـمستخدمة كحجةا�حديث و  القرآن، نصوص و�اإلضافة إل� ذلك
 35.أو �سمح �عدمھ تنص ع�� وجود الولي؛ الاحتمال�ن

 يجب أن تتوفر فيھ الشروط. وتذكر ا�حنفية أن الولي الذي يقوم بدور  وال�خص
أبي  إلامام رأي في، هذا شرط مطلق مسلم )١الولي يجب أن تجمع فيھ الشروط التالية: 

��ون مسؤوال عن القانون، و  عبء من يتحمل، أي بالغ )٢وكذلك العلماء آلاخر�ن،  حنيفة

33
 نظرأ  

Amir Muallim dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer, (Jakarta: UII Press, 2005), p. xv. 
34
 نظرأ  

Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), p. 89. 
35
 نظرأ  

Rohmat,“Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, 

“Jurnal Al-Adalah Vol. X,No.2 (Juli 2011), p. 167. 
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) ٤تصرفاتھ،  حساب �قدر ع��) عاقل، ألنھ �ستطيع أن يتحمل مسؤوليتھ و ٣، تصرفاتھ
 ا�حر�ة في لـم تبق فيھا�حنفية، أن الـمرء عندما يقع تحت سلطة آلاخر عند  �امل ا�حر�ة، 

 36العقد. فالعبد ال ي�ح أن ي�ون وليا في الزواج. يذتنف

ف��ى ا�جمهور عدم �حة الن�اح بدون ولي، ويستدلون عليھ بحديث الرسول ص�� 
 هللا عليھ وسلم:

اُد َعْن ُيوُ�َس َوِإْس  ُبو ُعَبْيَدَة اْ�َحدَّ
َ
َثَنا أ ْعَ�َن َحدَّ

َ
ُد ْبُن ُقَداَمَة ْبِن أ َثَنا ُمَحمَّ َراِئيَل َعْن َحدَّ

ِ�ىَّ  نَّ النَّ
َ
ى أ ِبى ُمو�ىَ

َ
ِبى ُبْرَدَة َعْن أ

َ
ِبى ِإْ�َحاَق َعْن أ

َ
الَ « َقاَل  -ص�� هللا عليھ وسلم-أ

 37)(رواه أبو داود». الَّ ِبَوِلّ�ٍ ِنَ�اَح إِ 

" �عض العلماء أن "ال و�رى فيھ.  ي�ح بوجود الولي أن الزواجإل�  ا�حديث�ش�� هذا 
ية. والـمراد منھ أن وجود الولي شرط �حة الزواج، خالفا عن أبي حنيفة ناف ا�حديث "ال" في

، إال أنھ ولي. فالزواج عنده ي�ح �غ�� ال"ال" في هذا ا�حديث، "ال" كماليةالذي يذهب إل� أن 
 38.عقد غ�� �امل

تزو�ج الـمرأة. يرى ال�خص الذي يملك سلطة للقيام ع��  هو  في الزواج والولي
حنيفة  أن الزواج ال ي�ح إال بوجود الولي ألنھ شرط ل�حتھ. ولكن أبا جمهور العلماء إل�

أما من يذهبون إل� ضرورة وجود الولي، ف��ون  39يذهب إل� أنھ ال �ش��ط الولي ل�حة الن�اح.
 إل� ما ي�ي:

إن جمهور العلماء يرون أنھ ال ي�ح الن�اح إال بولي، فال يجوز للمرأة أن تباشر عقد 
وقال أبو حنيفة إن الزواج ي�ح �غ�� ولي، فالزواج عنده ي�ح �غ��  ول��ا.  ن�احها نفسها دون 

، إال أنھ عقد غ�� �امل. و�جوز لها أن تزوج نفسها وغ��ها وتو�ل في الن�اح. إذا بلغت وليال
رشيدة، وال يجوز أن يمنعها عن الزواج، إال إذا تزوجت �غ�� كفئ، فيجب أن يمع��ا عنھ 

 40ول��ا.

36
 ٨١) ص. ٢٠٠٧محمد م�ي الدين، ألاحوال ال�خصية، (ب��وت: مكتبة العاملية،   

 .١٩٣، ص، ٢جستا�ي، سنن أبي داود، كتاب الن�اح، (ب��وت: دار الفكر)، مجلد أبو داود ال�  37
38
 نظرأ  

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LkiS,2007), p. 18. 
39
 نظرأ  

Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab translated by Abdullah Zaki Alkaf 

(Bandung:Hasyimi Press), p. 339. 
40
 .املرجع نفسھ  
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فئ، و�ي لـم تحمل أو لـم تلد. إذا تزوجت �غ�� كن �ع��ض ع�� الزواج و�جوز لولي أ
 إذا سكت ح�ى ولدت أو حملت حمال ظاهرا، سقط حق الولي في الاع��اض ع�� الزواجو 

 41.حفاظا ع�� تر�ية الولد

واستدلت ا�حنفية بالقياس، حيث إن البكر مثل الثيب في الواقع. وألايم ال�ي ال زوج 
و ثيبا أحق بنفسها من ول��ا. والبلوغ يحصل ب�ون الـمرأة بالغة وعاقلة. لها، بكرا �انت أ

 ثيبا، قد بلغت رشيدة إذا �انت بالغة وعاقلة. بكرا �انت أم حال��ا �غض النظر عنيم، وألا 

 42فللمرأة البالغة العاقلة أن تتول� عقد زواجها، وزواج غ��ها. 

III .تحليل إ�ستمولو�� ومتضمناتھ 

من �لمت�ن يونانيت�ن "إ�ستيم" بمع�ى "معرفة" أو  مشتقة�ي �لمة إ�ستمولوجيا 
"علم" و"لوجوس" بمع�ى "دراسة" أو "نظر�ة". وإ�ستمولوجيا �س�ى أيضا بنظر�ة الـمعرفة، 
و�ي فرع من فروع الفلسفة ال�ي تتعامل مع طبيعة الـمعرفة، ومن أين يمكن امتالك 

نظر�ة الـمعرفة ال�ي تتناول جميع العمليات في الـمعرفة. �عبارة أخرى، إ�ستمولوجيا �ع�ي 
 43محاولة الكتساب الـمعرفة.

ولـمعرفة عملية تحليل ألاساس إلا�ستمولو�ي الذي استخدمھ إلامام أبو حنيفة، 
 Karlلو�ي الـمعرفة، وخاصة نظر�ة �ارل ما��ايم (و فاستعانت هذه الورقة بإطار سوسي

Mannheimدلية ب�ن التقاليد ألاصلية والشريعة إلاسالمية، )، و�ي نظر�ة تفسر العالقة ا�ج
) الذي هو جزء Plausibility Structureوالهي�ل الـمعقولي ( 44و��ن �غ��ات الزمن وتحدياتھ.

أسا�ىي من سوسيولوجيا الـمعرفة �عد مدخال للنسبية في التفك��. وهذه النسبية هدف من 
وعية في مجال العلوم سوسيولوجيا الـمعرفة الذي �ع��ض صراحة ع�� الـموض

 45الاجتماعية.

41
 نظرأ  

Rohmat, “Kedudukan Wali..., p. 174 

42
 ٦٦٩٩) ص، ٢٠٠٤وهبة الزحي�ي، الفقھ إلاسالمي وأدلتھ، (ب��وت، دار الفكر:   .

43
 نظرأ  

Muhammad Roy Purwanto, Dekontruksi Teori Hukum Islam; Kritik terhadap Mashlahah Najmuddin at-Tufi, 

(Yogyakarta: Kaukaba, 2014), p. 163. 
 نظرأ  44

Mukhyar Fanani, Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), p. 54 

 نظرأ  45 

Mukhyar Fanani, Fiqih Madani, Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: LKiS, 2010), p. 11. 
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والـمعقولية في ا�حقيقة عملية يقوم ��ا الفرد لتفس�� الواقع الاجتما�ي الذي �عا�ي 
منھ.  و��ون هذا التفس�� �خصيا جدا ومتأثرا بالسياق الذي �عيش فيھ. ولذلك، تفس�� 

عن غ��ه من  ا�حقائق الاجتماعية والدينية وكذلك الاجتماعية السياسية، ي�ون مختلفا
ألافراد. و�التالي، فالن�ج الاجتما�ي من خالل الهي�ل الـمعقولي �ساعد في تحليل وفهم الفكر 

 الذي يأ�ي بھ ال�خص.

و�اإلضافة إل� العنصر الـمعقولي في نظر�ة سوسيولوجيا الـمعرفة في تحليل ألاسس 
لـمعرفة، وهو الفلسفية ألبي حنيفة، يوجد عنصر آخر، كجزء من نظر�ة سوسيولوجيا ا

والتطبع هو عملية يقوم ��ا ال�خصية البارزة  46جدلية تطبعية، وتموضعية، وتخارجية.
والـمجتمع في منطقة معينة في فهم الواقع الاجتما�ي، وخاصة إلاسالم. والتموضع هو العملية 
ال�ي من خاللها يقوم إلا�سان بفهم تطبيق إلاسالم؛ أي ديناميكية ا�حياة و�ل الـمشا�ل 
الـمعقدة. وأما التخارج فهو تنفيذ القيم ال�ي تم تطبعها من قبل مجتمع ال�وفة في ذلك 
الوقت فيما يتعلق بالديناميات الاجتماعية الـمحيطة ��م. وهكذا، إن فكر أبي حنيفة 

 والظروف الـمحيطة بھ ال يمكن فصلها عن هذه العمليات الثالث.

قالنية �ش�ل سائد ال يمكن فصلها ألاك�� ع (Paradigma) واستخدام الباراديم
بالتأكيد عن الـموقع ا�جغرافي أو الوضع ا�حالي ألبي حنيفة عند الاج��اد. وعندما �ان في 

يتعامل إلامام أبو حنيفة �عقالنية عالية مع الـمشا�ل  مدينت�ن كب��ت�ن؛ �غداد وال�وفة،
الـمدينة. عالوة ع�� ذلك، تقع الـمختلفة ال�ي �انت تظهر باستمرار �سبب ا�حياة الـمعقدة في 

مدينة �غداد �عيدة عن الـمدينة الـمنورة ال�ي �انت مركزا ل�حديث النبوي. فما جعل هذا 
ألامر  إال أن يضع هو وتالميذه العقل في الـمقدمة أمام ألاحاديث غ�� الـمشهورة في حال عدم 

الذي �ان �عيش في وجود النصوص من القرآن الكر�م. خالفا عن إلامام مالك بن أ�س 
الـمدينة الـمنورة ببساطة من ا�حياة، و�جد ألاحاديث العديدة، ولذا �ان يقدم ألاخذ من 
ألاحاديث أك�� من اعتماده ع�� العقل. ومن ب�ن أعمالھ الشه��ة كتاب "الـموطأ"، وهو عبارة 

ا�حديث عن مجموعة من ألاحاديث ألاول�، كما يمكن أن �سميھ كتاب الفقھ الستناده إل� 
 النبوي والرواية.

حنيفة في �عض ألاحيان ع�� استنتاج قانو�ي أوسع وأحيانا  ثر اج��اد أبيأتوقد ي
متح��. ع�� سبيل الـمثال، الـمساواة ب�ن البكر والثيب ع�� أساس البلوغ والعقل قد تأثر تأث��ا 

46
 نظر أ  

Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid,  (Bandung: Mizan, 2001), pp. 139-140 and 337. 
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خالل انفتاحها  سلبيا للبكر ال�ي تر�د أن ت��وج. ورضا الثيب مثال، يمكن التعرف عليھ من
أل��ا قد سبق لها الزواج. أما بالنسبة للبكر فتكتم رغب��ا، وفي ثقافة لـمجتمع مع�ن، قد �ع�� 
البكر بابتسامة أو صمت عن موافق��ا في الزواج. ولذلك، تحتاج البكر إل� الولي في الزواج 

 ل�حد والتقليل من آلاثار السلبية.

IV .يعالقة الاج��اد بالواقع إلاندوني�� 

وكذلك  ١٩٧٤لسنة  ١ القانون رقم:ترجع إل� إندونيسيا  مسائل قانون ألاسرة في
 كعنصر�ن ال يمكن فصلهما  (Kompilasi Hukum Islam/KHI)مجموعة القوان�ن إلاسالمية 
. الذين يتخذون القرارات للقضاة، وخاصة مجتمع إندونيسيا في إطار التفك�� القانو�ي لدي

طبقا لطر�قة �عامل مخصصة لـمسل�ي إندونيسيا، ومصنفة المية ومجموعة القوان�ن إلاس
 الشاف�ي. فالولي في الزواج لھ م�انة هامة الـمذهب الشعب إلاندوني�ىي مع إلاسالم الذي يتب�ي

 .كركن من أر�ان الزواج

من مجموعة القوان�ن  ١٤والولي في الزواج كركن من ألار�ان الزواج وارد في الـمادة 
صراحة ع�� أن "الولي في الزواج هو ركن من أر�ان الزواج  ١٩ا تنص الـمادة إلاسالمية، كم

الواجب توفرها بالنسبة للمرأة ليتول� تزو�جها". وهذا التصر�ح �عززه الـمادة ال�ي تل��ا، أي 
أن من يتول� تزو�ج الـمرأة هو الرجل الذي تتوفر فيھ "، ال�ي تنص ع�� ١الفقرة  ٢٠الـمادة 

 ة: �ونھ مسلما، وعاقال، و�الغا".الشروط التالي

وما ذهب إليھ إلامام أبو حنيفة عيو�ھ ومزاياه. ومن عيو�ھ مخافة أن يز�د العديد 
ممن ي��وجون بصورة �عسفية دون الرجوع إل� الولي. أما بالنسبة لـمزاياه ف��تفع درجة الـمرأة 

ب��ا. ولكن ما ذهب إليھ وم�ان��ا، وتملك حق الوالية ع�� نفسها و�عمل أفضل لها طبقل لرغ
إلامام أبو حنيفة ال يزال من الصعب تنفيذها في إندونيسيا �سبب أشياء مختلفة، م��ا هيمنة 

 قو�ة للـمذهب الشاف�ي وكذلك الاختالف في الظروف الاجتماعية.

 خاتمة ج.

ثمرة الفكر لإل�سان لـم تلد من فراغ. هناك عدة العوامل ال�ي تؤثر ع�� أبي حنيفة 
ستنباط ا�حكم، م��ا  ظروف اجتماعية. وال�وفة ال�ي �انت �سك��ا الس�ان متعدد في ا

ألاعراق والثقافات قد جعلت أبا حنيفة أن يتكيف مع طرق حياة مجتمعها واحتياجاتھ. ففي 
يضع مفهوم   -اجتماعيا وتار�خيا  -منظور سوسيولوجيا الـمعرفة، �ان إلامام أبو حنيفة 

�عرف فيما �عد باسم أهل الرأي. و�ت�ح ذلك من نتائج الاج��اد،  التفك�� العقال�ي الذي
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وخاصة في قانون ألاسرة؛ مثل الولي في الزواج، حيث ذهب إل� أن الولي ليس ركنا من أر�ان 
الزواج. هذا الفهم نتيجة من بنية التفك�� ال�ي �عت�ي بالهي�ل الاجتما�ي التعددي وغموض 

 ألادلة.

ظروف ا�جغرافية لـمدينة ال�وفة الـبعيدة ال �سببئدا سا أصبحالعقل  واستخدام
لـم يكتب كتابا،  أباحنيفة الـمدينة الـمنورة. ع�� الرغم من أن ا�حديث النبوي أي مركز عن

تلميذ مختلفة. كما مهد الوضع الاجتما�ي ل إل� وسائل في يد تالميذه تحولهاتم  إال أن �عاليمھ
بأهل  أبوحنيفةاش��ر وقتنا ا�حاضر. ومن هنا  ح�ىهذا الـمذهب  لنشر الطر�قأو حاكم، 

ك�� مرونة، ألا استنتاج ا�حكم في لونا مختلفا �عطي الرأي. كما أن الاستخدام الـمباشر للعقل
 سياق صدر فيھ القانون. والـموافق مع

 نظر�ة الانتقادات. ع�� الرغم من استنادها إل� من لـم �سلمأن هذه الفكرة  كما
حتوي ع�� الـتح��. وذلك ت أبوحنيفة ال�ي أجراها الاج��اد معرفة، إال أن نتيجةسوسيولوجيا الـ

 البلوغ ما هو إال نتيجة مجردة.ع�� أ��ما متساو�ان  ع�� أساس  ألن نظره إل� البكر والثيب
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