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سیر تثبیت فقه مالکی در دوره اغلبیان
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چکیده
ترین مباحثی بوده سیر تاریخی تأسیس و رشد مکاتب فقهی، یکی از مهم،در بحث فرهنگ و اندیشه اسالمی

مکاتـب  از نظر تاریخی، چگونگی گسترش و گرایش غالب نسبت به یکی از . که شایسته توجه فراوانی است
. ساس کـرده اسـت  ي اسالمی همواره نیاز به تعمق و کنکاش را احهاهاي خاصی از سرزمینفقهی در بخش

، به دنبال پاسخ بـه  تثبیت فقه مالکی در دوره اغلبیاندر این میان، پژوهش حاضر با پرداختن به موضوع سیر 
ونه ایـن مکتـب فقهـی در مغـرب     ، چگه به خاستگاه فقه مالکی در مدینهاین پرسش تحقیق است که با توج

؟ و اینکه چه عواملی موجب تثبیت فقه مالکی در دوره حکومـت اغلبیـان   هاي اسالمی رواج پیدا کردسرزمین
ي اسالمی در افریقیه با مشاهیر دینی حجاز و شـام و نیـز   هارسد ارتباط تنگاتنگ سرزمینمیگردید؟ به نظر
همچنین . کتب فقهی مالکی تأثیر گذار بودندیان در روند تثبیت مي افریقی حاکم به ویژه اغلبهاحمایت دولت

. یند بسیار اثرگذار بوده استنون نیز در این فرآوجود برخی علماي صاحب نام همچون سح
.، سحنونمالک بن انس، فقه مالکی، دولت اسالمی افریقیه، اغلبیان:واژگان کلیدي

The Trend of Stabilizing the Maleki Religious Jurisprudence in Aghlabian Age
Abdolvahed Ghaderi
Azar Jalilian
Abstract
The historical trend of founding and developing the religious jurisprudence schools is
one of the most important subjects that should be focused on when we are discussing
about the Islamic culture and thoughts. Historically, how a religious jurisprudence
school has developed or attracted the majority of people in a special part of the
Islamic territory has always needed a profound thinking and deep examination. Now,
working on the trend of stabilizing the Maleki religious jurisprudence in Aghlabian
age, this research is trying to answer this question: why did the Maleki religious
jurisprudence propagate in the west part of Islamic territory while its origin was in
Medina? And which factors helped the Maleki religious jurisprudence to be
stabilized in Aghlabian age? It seems that the close relationship between Islamic
territory in Africa and religious notables of Hejaz and Shaam and the support of
African governments such as Aghlabians had a tremandous impact on stabilizing the
Maleki religious jurisprudence. Some scholars like Sahnoon were effective too.
Keywords: Malek Ebn  ــe Anas, the Maleki religious jurisprudence, African Islamic
government, Aghlabians, Sahnoon.
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مقدمه
ي فراگیـر  هـا و فرآیند گسترش اسالم در آن سـرزمین، زمزمـه  اسالمیبا آغاز فتوحات در مغرب

این امر در فاصله قرن دوم و سوم به اوج خود رسید و این زمانی بود کـه  . شدن اسالم پیش آمد
این مکاتب فقهی، فقه حنفی منسـوب  نخستین. مکاتب فقهی نیز در حال تثبیت و تکمیل بودند

179(اندکی پس از آن فقه مالکی به ریاست مالک بن انس. بود)ق80-150(به امام ابوحنیفه
و سایر مکاتب فقهی، شافعی، ظاهري و حنبلی نیز در همین کردنیز شروع به شکوفایی )ق93-

به واسطه تعامالتش با اسالمیاما مغرب. ایام و در فاصله زمانی قرن سوم و چهارم تثبیت شدند
حـدیثی کـه بعـدها    اهـل  ي گسترش فقـه  هازمینهموجود در مدینه و فقهیي حدیثیهاگرایش

این گسترش با فراهم شدن ثبـات سیاسـی در مغـرب اسـالمی     . مالکی نام گرفت، را فراهم آورد
روند تثبیـت فقـه مـالکی فـراهم     )ق184-296(شد و سرانجام در دوره حکومت اغلبیانبیشتر
اصـر  این تحقیق در تالش است تا به بررسی ایـن فرآینـد در دوره اغلبیـان بپـردازد و عن    . گردید

ن خود را حنوسیعنی وره هستند و عمدتاً در فقیه نامی مغربفرهنگی تأثیرگذار که برآمده این د
، بـود خاسـتگاه فقـه مـالکی در مدینـه     اینکهبا توجه بههمچنین، .مشخص کنددهد، مینشان

چـه عـواملی موجـب    ي اسالمی رواج پیدا کرد؟ وهاسرزمینچگونه این مکتب فقهی در مغرب 
تثبیت فقه مالکی در دوره حکومت اغلبیان گردید؟

حوزه جغرافیایی مغرب اسالمی
مغرب اسالمی به تمامی منطقه غرب کشور مصر، یعنی از سـرزمین شـمال افریقـا تـا اقیـانوس      

بر حسب همین تعریف سـاکنین  . گیردشود که در مقابل مشرق اسالمی قرار میاطلس گفته می
دانان اسالمی اشاره براي تعیین مغرب جغرافی. اندنام گرفته» مشارقه«و » مغاربه«نیز دو منطقه

دارنـد،  خود جنوب بایستند، آنچه را در سوى دست راست طرف هنگامى که مردم مصر به دارند، 
خوانـده  » مغرب«همه آن سرزمین و هر چه در پشت آنست بنابراین، و شودیده مینام» مغرب«

قسـمت شـرقی مغـرب    . شرقی و غربـی : شودد مغرب اسالمی شامل دو قسمت میخو3.دوشمی

.499ص، )3.23نسخه تا، بیمکتبه الشامله، (1، جمعجم البلدانیاقوت حموي، .3
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غرب . شوددیگر میطنجه، سوس، زویله و بسیاري مناطقاسالمی شامل برقه، افریقیه، تاهرت، 
4.مغرب اسالمی نیز همان اندلس است

یعنی حدود اسکندریه و از طرف شرق، مرزهاي شرقی مصر : محدوده مغرب عبارت است از
جانب غربی مغرب اسالمی اقیـانوس  . رسدهاي سرزمین نوبه میگیرد تا به دشتبر میبرقه را در

زهـاي  دریـاي روم و مر است که در امتـداد  ) مدیترانه(جانب شمالی آن دریاي روم . اطلس است
شود و از برقه به سوي طرابلس مغرب و سـپس مهدیـه و از آنجـا بـه تـونس و      میمصر کشیده

و سپس أزیله تا سـوس اقصـی و از آنجـا    5تنس و جزیره مزغنا و ناکور تا بصرهسپس طبرقه و 
بیابـانی اسـت کـه از    ،جانـب جنـوبی مغـرب   . شود به بیابانی که خالی از سکنه استمیکشیده

هـاي  یابد تا واحـه شود و ادامه میمیاقیانوس اطلس تا آنسوي سجلماسه به سوي زویله کشیده
6.مصر آشکار گردد

تشکیل مکتب فقهی مالکیبن انس و مالک 
، مالک بن انس بن مالک بن انس بن الحارث بن غَیمان بن خُثیل این مکتب فقهیؤسسمنام 

مادرش العالیه بنت شریک بن عبدالرحمان بن شریک اسدي . بن عمرو بن الحارث األصبحی بود
عامر از تابعین بود و از عمـر،  جد او مالک بن ابی . بوداز قبیله ازد و یکی از فضالي عصر خود و 
در ، »المروهذُو«اي به نام واحهدر مريق93وي در سال . کردمیعثمان و طلحه و عایشه روایت

7.متولد شدمدینهشمال 

ربیعۀ ابن عبدالرحمانو در محضر کسانی چونمالک در شهر مدینه شروع به تحصیل کرد
،)ق117متـوفی  (معروف به ربیعه الرأي، نافع بن ابی تمیم، نافع مولی ابن عمـر )ق136توفی م(

یحیـی بـن   و )ق124متـوفی  (محمد بن شهاب الزهـري ، )ق117توفی م(زعبدالرحمان بن هرم

.15ص ،)3.23نسخه تا، بیمکتبه الشامله، ال(1جالمسالک و الممالک،صطخري، بواسحاق ابراهیم اا. 4
).359، ص 2حموي، ج(بصره دیگر در مغرب استو بصره نام دو جا است؛ بصره بزرگ در عراق. 5
.15، ص 1اصطخري، ج. 6
همؤسسـ : بیـروت (8، جحسین االسدو شعیب االرنؤوط ، تحقیق سیر اعالم النبالء،شمس الدین محمد الذهبی. 7
، )3.23، نسخه ق1425: المکتبه الشامله(ه األربعهاألئمهترجم،الشامیهبوحمزا؛ 75ص ) 1425، هالتاسعهالطبعه،الرسال
.26ص 
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خیلـی زود در ایـن   باالي مالـک، استعداد در نتیجه 8.تلمذ نمود)ق143توفی م(يسعید االنصار
بـه علـت بیمـاري کـه     . ا پرداخـت به تدریس و فتـو علوم از مراجع شد و در مسجد نبوي مدینه، 

شهرت مالک در سراسر عالم اسالم پیچید و . اش قرار دادانهمحل تدریس خودش را در خداشت، 
بردند و در مسائل مختلف از او آمدند و از او بهره علمی میطالبان فقه و حدیث، از هر طرف می

گرفـت و بـرخالف   مـی بـر وقـایع روزمـره را در  و فتاواي او بیشتر امور واقعـی . خواستندوا میفت
مدت حمل مادر ،یکی اینکهاز جمله فتاواي مالک . ه به فروع و فرضیات، توجهی نداشتابوحنیف

سـال  3سال طول بکشد و این خود باعث شد که در بعضی اقوال گفته اند که او 3ممکن است 
بن عبداهللا حسن معروف به نفس زکیه او در شکم مادر بوده و دیگر اینکه در زمان خروج محمد

مان فتوا، بعد از کشته شدن نفس زکیه باعث شـد کـه جعفـربن سـلیمان والـی      فتوایی داد که ه
از آن . ندنزبعموي منصور عباسی بود، دستور دهد تا مالک را برهنه کرده و تازیانه مدینه که پسر

شد و موجب گردید تـا زمـانی کـه منصـور در     بیشترروز دیگر، شأن و رفعت مالک در نزد مردم 
9.خواهی کندکرد، او را بخواهد و از او عذرسفر موسم حج به حجاز 

اصحاب رأي و اصحاب حدیث بودنـد، تـاثیر ایـن دو گـروه در     ،از آنجایی که اساتید مالک
بودنـد و فقهـاي   که گفته شود فقهاي عراقی اهـل رأي در واقع این10.هاي او آشکار استاندیشه

امـا میـان دو   . مدینه اهل حدیث، امري نسبی است و در مدینه نیز اصحاب رأي حضـور داشـتند  
بـه  » قیـاس «روش فقهاي عراق در تمسک به رأي . گروه از اصحاب رأي اختالف وجود داشت

که درحالی . تبعیت از عبداهللا بن مسعود و علی بن ابی طالب از طریق علقمه و ابراهیم نخعی بود
برگرفته از حدیث و روش عمر بن خطاب و نیز مصلحت ) پس از قرآن(رأي در نزد فقهاي مدینه 

روش فقهی ،از آنجا که مالک نیز در مدینه بود.تر بودبود و این روش به اصحاب حدیث نزدیک
سپس عملکـرد عمـر   ،در درجه اول قرآن و حدیثوي .اساس آنچه اشاره شد، قرار داشتوي بر

و بعـد اجمـاع و عمـل اهـل     ) ص(هاي عبداهللا بن عمر و عایشه همسر پیامبرو گفتهبن خطاب
، به عمل اهـل آن شـهر   نشو و نما یافته بوددر مدینه از آنجایی که. دادرا مالك قرار میمدینه 

در مواردي که از قرآن و حدیث، نصی نداشت عمل اهـل مدینـه را حجـت   .دادمیی اهمیتخیل
رد و آنهـا را جـزو اصـول اسـتنباط خـودش     کـ قیاس و استحسان نیز عمل مـی او به . دانستمی

.شماردتمامی شیوخ مالک بن انس را بر میسیر أعالم النبالءذهبی در . 26الشامی، ص . 8
.81، ص 8الذهبی، ج. 9

.374ص ، )تابی(العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیهتاریخ المذاهب االسالمیه فی السیاسه و محمد ابوزهره، . 10
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قرآن و سنت و عمل مـردم  (مبتنی بر آثاررأي«توان گفت که در فقه بهمیدانست، بنابراینمی
11.معتقد بود»)مدینه

و بعد به مصر رفت و از مصـر بـه آفریقـاي شـمالی و     رواج یافتدر حجاز ابتدافقه مالکی 
اي دارد، این مکتب با توجه در فقه مالکی جایگاه ویژهکه استنباطییآنجااز .اندلس راه پیدا کرد

هاي نما یافته، عرف و عادات آن منطقه را پذیرفته و در استنباطواي که در آن نشوبه هر ناحیه
یحیی بن «در اندلس هم فقه مالکی توسط شاگردان او12.استفقهی خویش آن را به کار بسته 

ولـی فقهـاي   ،باشـد مـی اءطالموآراء کتابمالکیفقه مبناي . انتشار یافت»یحیی لیثی اندلسی
ف عبداالسالم ابن سعید معـروف بـه   تألیالمدونه الکبريراي مراجعه به آراء او، به کتاب مالکی ب

اسـاس  کـه بر اسـت الموطـاء مالک ترین و مشهورترین اثر مهم. دهندرا مبنا قرار می»سحنون«
آثـار  . باشـد مـی ترین کتب فقهـی حدیث و اجماع اهل مدینه و آراء خود اوست و یکی از قدیمی

رسـاله فـی   ، الی ابن وهب فـی الـرد علـی القدریـه    رساله ، تفسیر غریب القرآنمانند نیز دیگري 
بـه  رساله الممتهد الی اللیث بن سـعد وکتاب السرور، رساله فی الفتوي الی ابن غسان، االقضیه

13.وجود داردتردید وي ها به ولی در صحت انتساب بعضی از آن،ودشمیدادهمالک نسبت 

عبـداهللا بـن وهـب بـن     توان بهمی،که فقه مالکی را توسعه دادنداز زمره شاگردان ایشان
متـوفی  (نسـنا اسد بن الفرات بن، )ق191متوفی (معبدالرحمان بن قاس، )ق179متوفی (ممسل
، عثمان بن عیسـی بـن کنانـه   ، عبدالعزیز ابن ابی حازم، )ق182متوفی (رمحمد بن دینا، )ق213

در مدینه از دنیا ،مريق179سال ک درمال14.اشاره کردی و غیرهعبدالرحیم بن خالد االسکندران
رون هـا رانانـد و زمـان مـرگ او در دو   سال گفته90تا 84هنگام مرگ بین را در سن او . رفت

15.الرشید خلیفه عباسی بود

.376همان، ص . 11
.404همان، ص . 12
.90، ص 8الذهبی، ج. 13
، نسـخه  بـی تـا  ، المکتبه الشامله(تحقیق احسان عباس طبقات الفقهاء، ، ابواسحاقبراهیم بن علی بن یوسفا.14

.146، ص )3.23
علمـی و  : تهـران (، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده    2، جالجـوهر مروج الذهب و معـادن  علی بن حسین مسعودي، . 15
.344، ص)1382، فرهنگی



104/خردنامه

اسالمیورود مذهب مالک به مغرب
تـا اینکـه در   ،مرتد شدندمرتبه12بربرها پذیري ساکنین مغرب گفته شده کهدر خصوص اسالم

عهد موسی بن نصیر و پس از فتح اندلس و نیز در سایه اسماعیل بن عبیداهللا بن ابی المهـاجر و  
اسـالم  . ارسال ده نفر از تابعین از سوي عمر بن عبدالعزیز، اسالم در افریقیه اسـتقرار پیـدا کـرد   

ل قرن دوم هجري بود تا اینکه در اواییعنی اهل سنت و جماعت،افریقیه بر مذهب جمهور سلف
مذهب ابوحنیفه تا قرن چهارم در افریقیـه ظهـور  ،در کنار خوارج. ندخوارج در افریقیه نمایان شد

16.زمان با ظهور مذهب عبدالرحمن اوزاعـی در انـدلس بـود   شایان توجهی داشت که این امر هم

معتقد است باشد کهمیمغربتاریخ و تمدنالبته این امر برخالف گفتار حسین مونس در کتاب 
نویسـنده  ،بـه هـر صـورت   17.نداشـت در افریقیه طرفـدار چنـدانی  ) ران ابوحنیفهطرفدا(مشارقه

ولـی ایـام آن را   ،تأکید دارد که این فقه مالکی بود که سرانجام در افریقیه ماندگار شداالستصقا
توان میان دو میبا وجود این،18.داندمی)شیعی(پس از فروکش کردن طوفان خارجی و رافضی

دالّ بر گسترش فقـه مـالکی در   االستصقاگفتار بدین صورت که،. کرددیدگاه فوق تعادل برقرار 
کنـد، و در مقابـل   مـی مغرب اقصی و تا حدودي مغرب میانه است و در مورد آن منطقـه صـدق  

.اي مغرب میانه صحیح استاندازهدیدگاه حسین مونس درباره منطقه مغرب ادنی و تا
به دست گروهی از بن حاتم مهلّبی ي یزیدام والیتداردر ایتوان گفت که مذهب مالک می

شاگردان برجسته او، مانند عبداهللا بن فروخ فارسی و عبداهللا بن غـانم و بهلـول بـن راشـد، وارد     
نزد مالک درس خواندند و از دانش او بهره گرفتنـد و  عالمانی بزرگ بودند کهاینان . افریقیه شد

پیش ابوحنیفه نیز درس خوانـده  آنهاالبته بعضی از . عمیقاً تحت تأثیر آداب و رفتار او واقع شدند
و در مـواردي نیـز در مـورد    19شخصـیت او بودنـد  اما دلباخته مالک و علم و راه و رسم و،بودند

ر دبـود کـه  الوقاربو یحیى زکریا بن یحیىله ایشان، امز جا. دندکرمیي زیاديهامالک ستایش

، )3.23نسـخه  بی تا، : المکتبه الشامله(1، جاالستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،بوالعباس الناصرياالشیخ . 16
.405؛ ابوزهره، ص 193ص 

بنیاد پژوهشهاي اسـالمی آسـتان   : تهران(1، ترجمه حمیدرضا شیخی، جتاریخ و تمدن مغربحسین مونس، . 17
.164، ص)1384قدس رضوي و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، 

.405؛ ابوزهره، ص 196، ص 1الناصري، ج. 18
.163، ص 1مونس، ج. 19
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دانسـت و برتر از ابوحنیفه مـی مالک را داشت و بسیار او تعصب کرد و دربارهمیمورد مالک غلو
!!مالک کجا و ابوحنیفه کجا: گفت می

:کرداستناد میجریر به شعري از در همین خصوص 
خانواده برتر دارندآنهایی که با تمیم نسبت دارند چهار 

.عمر و سپس حنظله که برگزیده بود،سعدرباب، آل
20.فایده استنگونه در دیه گفتگو بیهما،و نظر به هر یک از این چهار زیاده است

اشعار است، برتري مالک بر ابوحنیفه است هم از لحاظ نسـبی و  اینسرایندهنظر آنچه مد
داد و ابوحنیفه بیشـتر بـه مفروضـات    امر واقع فتوا میهم از لحاظ فقهی، زیرا مالک در خصوص 

21.توجه داشت

به رسمیت اسالمیمغربسایر مناطقبدین ترتیب، فقه مالکی ابتدا در افریقیه و سپس در 
شاگردان همچنین،. به مکتب فقهی غالب تبدیل شدشناخته شد و مذهب مالکی در تاریخ مغرب 

مالک به آموختن مستقیم از او اکتفا نکردند، بلکه از دو شاگرد مصري او یعنـی عبـدالرحمن بـن    
شاگردان آنها نیز از ایـن روش مشـایخ خـود    . نیز استفاده کردند23و اشهب بن عبدالعزیز22قاسم

و انـدك  به تعلّم از شاگردان مالک در مدینه و نیز شـاگردان او در مصـر پرداختنـد   ،پیروي کرده
مشایخ و . و سنگرهاي مذهب مالکی در جهان اسالم تبدیل شدهااندك افریقیه به یکی از پایگاه

بزرگان افریقایی مذهب مالکی، نسبت به مذهب خود سخت وفادار و متمسک بودند تا جایی که 
به صـورتی کـه   . نامیدند» مشرّقین«یا » مشارقه«پیروان ابوحنیفه را گمراه دانستند و حنفیان را 

بیوت المجد أربعۀ کبارا/یعد الناسبون إلى تمیم. 20
عمراً ثم حنظلۀ الخیاراو/سعدآلیعدون الرباب و

. )150ابواسحاق، ص (کما ألغیت فی الدیۀ الحوارا/یذهب بینها المرئی لغواًو
.ابواسحاق مشخص نکرده مراد کدام جریر است

.379ابوزهره، ص . 21
از نظرات مالک کـه  ی و متأثرمالکفقیه علم وزهد وجامع : )ق.هـ132-191(عبدالرحمن بن القاسم العتقی. 22

).151ابواسحاق، ص . (حدود بیست سال وي را همراهی کرد و پس از وي دوازده سال در قید حیات بود
او یک ماه پس از . نزد مالک و فقهاي مدینه و مصر تلمذ نمود: )ق150-204(بن عبدالعزیزأشهبأبوعمرو. 23

).همانجا. (وفات یافت) ق.هـ204متوفی (وفات شافعی 
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و از معنایش این بود که پیروان ابوحنیفـه شـده  » قی شدهفالنی شر«:وقتی در مغرب گفته شود
24.راه راست منحرف گشته است

ي مردم را در سراسر نواحی مغرب بـه خـود خیـره    هانحوه سلوك و رفتار این عالمان، نگاه
قیروان به صورت کـانون علـوم   شهرکرد و طلّاب از هر سو براي تحصیل علم نزد آنان آمدند و

-184(در دوره مهلبیـان . ست کمـی از بصـره و کوفـه و فسـطاط نداشـت     اسالمی درآمد که د
، حکومت با تمام قدرت از مذهب مالکی حمایت )ق184-296(و سپس در عهد اغلبیان)ق151

روي برتافتند و مذاهب خوارج در از مذهب خوارج ،ي فراوانی از مردمهاکرد و اندك اندك گروه
گردید و مذهب مالکی در همه جاي افریقیه و مغـرب حکمفرمـا   نواحی اندکی محدود و محصور 

)Tiaret،تیهرتیا(تاهرتو اقلیمه جِرْبشد؛ به استثناي چند ناحیه اندك در طرابلس و جزیره
جماعـات انـدکی هـم از بربرهـاي     . که عبدالرحمن بن رستم و همراهانش در آنجا پنـاه گرفتنـد  

در نواحی کوه نفوسه و جبال اوراس، یعنی مغرب میانه بودندمانده خارجی بر مذهب مستعرب که
اینهـا در  . دندسکنی گزیدر جنوب سوس و واحه وارکلی سجِلْماسۀُو جبال ریف در مغرب دور و 

حقیقت جماعاتی سیاسی بودند که در برابر حکومـت عربـی انحصـار طلـب قیـروان شـوریدند و       
.خود و تأیید کننده طرز تفکر و عمل خویش یافتندمذاهب خارجی را راهی براي بیان نارضایتی

تفکـر سیاسـی او در   مذهب مالکی و بزرگان آن، نمایان کننـده پشتیبانی یزید بن حاتم از 
از طرفـی  . کندمیاو نیز تأیید،مقام دولتمردي است که آنچه را شرع و قانون حکومت تأیید کند

در یاري رساندن ،بنابراین، یزید. حکومت بودندهم فقهاي مالکی در همه جا سند شرع و قانون و 
عامل ثبـات و در  بایدي مذهبشان در مغرب کوشید و این کار راهابه مالکیان براي تحکیم پایه

حدود یک ربع قرن حاکمیت مهلبیان در افریقیه و بـه  . جهت تأیید و تقویت مذهب سنّت دانست
ي مالکی را تثبیت کرد و از مـذهب مـالکی یـک مـذهب     هاپایه،دنبال آن روي کار آمدن اغالبه

.ساخت که در ادوار بعد نتایج خود را نشان داداسالمیمغربو وابسته به اهالی وحدت بخش

مغرب اسالمیمذهب مالکی در استقرار 
و تعصـب  اي فقهی پدید آمد که ویژگی آن پایبنديقیروان حوزهشهرطور که اشاره شد درهمان

تاز میدان نبود، زیرا در ابتداي کار مذهب مالکی یکه. ودشدید نسبت به مذهب سنّت و جماعت ب

.164، ص 1مونس، ج.24
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امـا  . گفتندمی»شیخ العراقیین«کرد،میبا آنکه از مذهب مالک تقلید25براي مثال اسد بن فرات
علت ایـن امـر،   . تا جایی که حاکمیت یافت،به تدریج مذهب مالکی بر سایر مذاهب چیره گشت

26.گونه انحرافی در مذهب سنت بوده استفقها و زهاد افریقیه از بروز هرظاهراً ترس و نگرانی 

ر به سایر عوامل بسیاري علت این ترس و نگرانی و نیز سبب اقبال به مذهب مالکی و ادبا
-چند توان نظامی گستردهد که هربواسالمی حضور خوارج در مغرب ، نخستین عامل. مذاهب شد
دید و لذا تالش داشت کـه فضـاي   ولی خالفت عباسی آنها را خطري براي خود می،اي نداشتند

دومـین  . بـه چـالش نکشـد   مذهبی آن منطقه متمایل به خالفت باشد و ترجیحاً خالفت آنهـا را  
اگر در نظر گرفتـه  . بودهاي شیعی و به ویژه شیعیان اسماعیلی در این ناحیه فعالیت گروه، عامل

مدعی خالفت نشدند و ،شود که دولت امویان اندلس تا پیش از روي کار آمدن خالفت فاطمیان
عمالً خالفت عباسی را به چالش نکشیدند، دو عامل فوق گویاي این امـر خواهـد بـود کـه امـر      

ایفـا  مذهبی در گسترش مذهب مالکی و چیره شدن آن بر سایر مذاهب نقش زیـادي ـسیاسی
اسالمیاین مذهب در جامعه مغرب) علماي مالکی(حضور نمایندگان،سومین عامل. کرده است

این عالمان از درون ساختار اجتماعی جامعه مغرب ظهور کردند و مدارج علمی آن روزگـار  . است
بود، گرایش مدنی اسالمی را طی نموده و به واسطه اینکه مدینه مرکز ثقل حضور علماي مغرب 

ده و در سـایه  عنوان منادیان مذهب مالکی عمل کربه اسالمی فته و پس از بازگشت به مغرب یا
قـرار گرفتـه و بـه تـدریج مـردم مغـرب      اسالمی رفتار و عملکرد خود مورد پذیرش مردم مغرب 

ه و بـا جـان و دل پـذیراي آن    آن را از آن خود پنداشـت ،به جاي بیگانگی با این مذهباسالمی
با فشار بر روي علماي مالکی، غیر قـانونی نمـودن   فاطمیان تالش کردند پس از اغلبیان، .شدند

نـزد مـردم   فقه و حتی افتاء تا جایگاه مـذهب مـذکور را   این تدریس فقه مالکی، تالیف کتاب در 
نه تنها زمینـه مـذهب   ،این تضییقات از سوي فاطمیان.با موفقیت همراه نشدکهسازندمتزلزل 

در قیروان فقه آموخت، سپس به عراق رفت و نزد یاران ابوحنیفه نیز به کسب علم : أسد ابن الفراتأبوعبداهللا. 25
ستود و هنگامی که مالک درگذشت بسیار ناراحت شد و به دنبال آن مذهب او را اختیار ابن فرات مالک را می. پرداخت

را گـرد آورد و  اسـدیه کرد و به مصر آمد و نزد ابن القاسم به کسب فقه مالکی پرداخت و مجموعه کتب حدیثی به نام 
).155سحاق، ص ابوا. (با آن رهسپار قیروان شد و در نتیجه آن فعالیت ریاست علم را به دست آورد

.280، ص 1مونس، ج. 26
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بلکـه نارضـایتی و   ،دنفـوذ عقایـد اسـماعیلی را مهیـا نکـر     متزلزل نسـاخت و شـرایط  مالکی را 
27.شدناخشنودي بیشتري را سبب 

، حمایت اغلبیـان از ایـن   اسالمیچهارمین عامل در تثبیت جایگاه مذهب مالکی در مغرب
بـن  اولین امیري که از این خاندان به حمایت از مذهب مـالکی پرداخـت، زیـاده اهللا   . مذهب بود

او اسد بن فرات را که شاگرد و همراه مالـک بـود بـه عنـوان قاضـی      . بود) ق201ـ 223(اغلب
اما رونق و استقرار مذهب مالکی را باید مرهون محمد بن اغلب بـن ابـراهیم  28.افریقیه گماشت

مـورد اخیـر را بایـد    29.را به عنوان قاضی افریقیـه گماشـت  سحنون دانست که ) ق226ـ 242(
ترین عامل در تثبیت فقه مالکی دانست که ضامن بقاي فقه مالکی در مغـرب اسـالمی نیـز    مهم

بـه علـوم اسـالمی و    اسـالمی  با حمایت اغلبیان از مذهب مالکی و نگرش جامعه مغرب .گردید
برخوردار بودند، به تـدریج فقهـاي   اسالمیاینکه طالبان علم از ارج و قرب فراوانی در نزد مغرب

می ایـن سـیر در   نامداري در این خطه به عرصه تاریخ تمدن اسالمی وارد شدند که سرانجام تما
بـه وجـود   یمکتبتوان گفت که ويمیخود را نشان داد که با جرأتنحنوساین دوره در وجود

.شدندمیسیراباو از آبشخورشآورد که عالمان دیگر پس از 
کریـب جمیـل بـن کریـب     وره اغلبی ظهور کردند و شامل ابول اول این فقها پیش از دنس

ن موسی بن علی بن ریاح عمرازیاد بن انعم معافري شیبانی، ابومعافري، ابوالبقاء عبدالرحمن بن 
. توان برشمردمیراعلی شقران بن علی همدانی و غیرهابوعمر بهلول بن راشد رعینی، لخمی، ابو
وي شاگرد عبدالرحمن بـن زیـاد   . آیدمیواسطه العقد علماي این عصر به شمار،راشدبهلول بن 

نزد تنی چند از پیشوایان فقه مانند سفیان ثـوري و  . سحنون بوده استو الگوي بن انعم و استاد 
. است که در محضر مالک شـاگردي کردنـد  مغاربیلیث بن سعد دانش آموخت، و جزء نخستین 

گیـري زیرا این مذهب هنوز در مرحله تکوین و شـکل کرد،مالک تقلید نمیمنتها وي از مذهب 

: مطالعـات اسـالمی  » بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیـان در مغـرب،  «زینب فضلی و سید احمدرضا خضري، . 27
.36، ص )88، شماره پیاپی 44، سال 1391بهار و تابستان (تاریخ و فرهنگ

.169، ص )م2004، دار المدار اإلسالمی(تاریخ الفتح العربی فی لیبیاالطاهر أحمد الزّاوي، . 28
.170همان، . 29



109/سیر تثبیت فقه مالکی در دوره اغلبیان

جزء سه فقیه بنام افریقیه بودند ،عبداهللا بن فروخ فارسیو 30عبداهللا بن غانمدر کنار او . خود بود
31.که نزد مالک درس خواندند

سحنون و ماترك او در دوره اغلبیان
32.بـود السـالم عبدشاسـم سحنون لقـب و و،التنوخیبن سعید سحنونبوسعیدنام کامل وي ا

که پدرش، همراه سپاه شام، او هدگفته ش. بوداز جند حمصدر اصلسحنون عرب تبار و پدرش 
در مـري ق160اما این سخن درست نیست؛ زیـرا سـحنون در سـال    33.را با خود به افریقیه آورد

به احتمال زیاد این جد او بوده که همراه سپاه حمص به قیروان آمده است و . قیروان به دنیا آمد
ن به یک عـرب افریقـایی   و سپس سحنوهنما یافتو پدرش سعید به عنوان بلدي در افریقیه نشو 

زمانی کـه از دنیـا رفـت کمـی بـیش از      . درگذشتمريق240رجب 6سحنون در34.تبدیل شد
.سال داشتهشتاد 

الرحمن بن القاسـم، وکیـع   عبداهللا بن وهب، عبد، الولید بن مسلمه، سفیان بن عیینوي نزد 
هبی در خصوص شخصیت سحنون ذ.از بزرگان مالکی درس خواندبسیاري وشهبابن الجراح، 

فراوان مشهور بود و نظیـري  بخشندگی و احترام،، بذلاو به عقل، دیانت، صبر بسیار«: گویدمی
35».نداشت

ام فقهاي احتر،سحنون جوان که از هوش و استعداد علمی و وقار و خردمندي برخوردار بود
اشهب که بودند چناندقعتمعلم و رفتارشبهاساتید ويبیشتر .کردبزرگ را نسبت به خود جلب 

: گویـد در تعریف وي مییونس بن عبداالعلى یا».از ما جلو نبودکس مثل سحنون هیچ«: گوید

نزد مالک به علم آموزي و استماع حدیث پرداخت و رشید قضاوت افریقیه را : عبداهللا بن عمر بن غانم القاضی. 30
).156ابواسحاق، ص . (او پس از مالک دو سال زیست و در شهر قیروان درگذشت. به وي واگذار کرد

.288، ص 1مونس، ج. 31
بن عبداهللا التنـوخی، الحمصـی االصـل،    هحسان بن هالل بن بکار بن ربیعبوسعید، عبدالسالم بن حبیب بنا. 32

).65، ص12الذهبی، ج(المغربی القیروانی المالکی
ـ ، بن کثیر الدمشقیاالمام الحافظ ابی الفداء اسماعیلا. 33 ـ وهالبدای علـق  دقـق اصـوله و  حققـه و ، 10ج، هالنهای
.356ص ،)م1988/ ق1408، االولىهالطبعهمحققه جدیدهدار إحیاء التراث العربی طبع(علی شیريحواشیه 
.288، ص 1مونس، ج. 34
.66، ص 12الذهبی، ج. 35
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: نیز در وصف او اغراقی نموده کـه ندلسی ابن عجالن ا».سحنون آقا و سرور مردم مغرب است«
36».زه سحنون براي اصحابش برکت نداشتبعد از پیامبر کسی به اندا«

هدفش از تحصیل دانش رسـیدن بـه مقـام و    .سحنون از همان آغاز خود را وقف علم کرد
او تمام عمر خود را از طریق درآمد ملک کوچکی که پدرش براي او به ارث گذاشـته  . ثروت نبود

همواره در هیأت یـک آدم ثروتمنـد و   ،درایتی بوداما چون مرد بسیار عاقل و با. بود، زندگی کرد
. دادمـی هر و لباس خود اهمیت زیاديبه وضع ظابن انسمالکاو همچون . دشمیمرفّه ظاهر

. پوشـید مـی شد و در مجلس درس خود عباي مشکی زیبـایی میهمیشه در بهترین هیأت دیده
متبحر فقه مالکدر او 37.مجلس درسش مجلسی وزین بود و سکوت و ابهت بر آن حکمفرما بود

38.در ذهن داشت،هآمداي را که از مغز مالک بیرون ر کلمهو به گفته خودش هبود

چون پول کافی همراه نداشت بعداً همراه فقهـاي  اما،عازم حج شدمريق188او در سال 
سحنون پس از مراجعت از مصر و مشرق، تمام وقت خود را صـرف  . مشرّف شدمصر به آن دیار 

ابـراهیم  او با اصرار امیر . درس و بحث کرد و بیش از چهل سال به مردم علم آموخت و فتوا داد
اما شرط کرد که حقوق و مواجبی دریافت نکند، زمانی که این ،بن اغلب منصب قضا را پذیرفت

.و چهار سال داشت و تا آخر عمر در این سمت باقی ماندپست را قبول کرد هفتاد
را، هم از لحاظ کالمی و اوفکري یکند تا اندازه زیادي مشمیروایتی که ذهبی آن را نقل

با سحنون بر ابـن القصـار   «: از یحیى بن عون روایت شده که گوید. سازدمیهم مذهبی، نمایان
به دلیل : سحنون گفت این ناراحتی براي چیست؟ ابن القصار به او گفتوارد شدند و او بیمار بود، 
کتاب و بهشـت و  و حساب و آیا پیامبران و بعثت : سحنون به او گفت. مرگ و رفتن نزد خداست

ستند و قرآن کالم خداست کنی و اینکه بهترین امت ابوبکر و سپس عمر هجهنم را تصدیق نمی
بیند و او بر عرش استوار ایستاده اسـت و اینکـه بـر    می، و اینکه خداوند روز قیامت رانه مخلوق

میـري اگـر خـدا    می:سحنون گفت.ه خدا بلهب:گفت. کشی حتی اگر ستم کنندشمشیر نمیائمه

.جاهمان. 36
الـذهبی،  . (آمدنـد در مجلس او زاهدان بیش از طالب حضور داشتند و آنها از سراسر عالم اسالم نزد وي مـی . 37

).65، ص 12ج
.289، ص 1مونس، ج. 38
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در مغرب گرایش اعتزالی، خارجی و شیعی تـا حـدودي   دهد که این روایت نشان می39».بخواهد
.فعالیت شایان توجهی داشتند و سحنون مقابل آنها قرار داشته است

در بن ابی الجواد قاضی معتزلی محمدتا جایی که ،را درك کرد40»محنت«او اواخر دوره 
و ابـن  دار منصب قضـا شـد  عهده، مريق233در سال سحنون .ایدرا بیازمسحنون تالش بود تا 

41.دتا قاضی معتزلی مجازات شوابی الجواد را دستگیر کرد و دستور داد 

شد در میتا جایی که گفته،گذشت سحنون روز سوگ عمومی در سراسر افریقیه بودروز در
جاي از خود در حیات سراسر افریقیه برنام و آوازه بلندي ،این مرد. آن روز مذهب سنّت دفن شد

ق و کردار و هیـأت  بلکه رفتار و اخال،شداو منحصر به عرصه علم و دانش نمیمیراثزیرا . نهاد
بـه  مالکیکی از یاران و«: این ماترك سحنون چنین وصف شده. گرفتمیبرظاهري را هم در

آن علـم مالـک را در مغـرب منتشـر     ه وسـیله بوچیزي دست یافت که کس دیگري نیافته بود 
42».کرد

چون از آن پس فقها که پیشـوایان و رؤسـاي   . افریقیه شدعلمیاو باعث ترقی و پیشرفت
فرزنـد او محمـد بـن    ،در رأس این فقها. مردم بودند، سعی کردند از الگوي سحنون پیروي کنند

ما درایت و ذکاوت و حسن رفتـار او  دارا نبود، ارا چند علم و دانش پدرقرار داشت که هرسحنون 
الموطـأ در حالی که سحنون تنها کتابش تدوین ،التألیف بودافزون بر این، کثیر. در خود داشترا 

هـاي مدیـدي اسـاس    سحنون مـدت مدونه. مالک است که البته همین خود براي او کافی است
.در سراسر مغرب اسالمی بودعلوم فقه 

،واسـطه واسـطه یـا با  بـی ،د که تا پایان قرن چهـارم هجـري  او شاگردان زیادي تربیت کر
اوترین شاگردانی که مستقیم از خود از مهم. آراء و نظرات وي بودنداز متاثر دانش و خوار میراث

.67، ص12الذهبی، ج. 39
اي است که خلفاي عباسی با همیاري معتزله تالش کردند تـا خوانشـی اعتزالـی از    دوره محنت ناظر به دوره. 40

بحـث  . اسالم را در سراسر قلمرو خالفت خویش رسمیت دهند و در این راستا به تفتیش عقایـد بسـیاري دسـت زدنـد    
اینکه قرآن مخلوق و حادث است یا قـرآن مخلـوق نیسـت؟ سـوالی بـود کـه       . ، خلق قرآن بوداساسی در عصر محنت

ایـن نـوع تفتـیش عقیـده از     . به طرح آن پرداختند) مأمون، معتصم و واثق(اصحاب اعتزال به همیاري خلفاي عباسی 
هاي فراوانی را گرفتاريسوي مخالفان و به ویژه اهل حدیث آن روزگار به عنوان عصر محنت نامگذاري شده است، زی

).219، صتابی، 3ج؛ ابن اثیر، 428تا، صبی، 3جابن جوزي، . (در این راه متحمل شدند
.45، ص )تاالمکتبه الشامله، بی(البیان المغرب فی أخبار االندلس و المغربابن عذاري، . 41
.165ابواسحاق، ص . 42
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بقی بـن  فقیه قیروان، أصبغ بن خلیل القرطبی،،محمدفرزندشتوان بهمیکسب دانش نمودند،
اهللا بـن  ، محمـد بـن عبـد   اهللا بن غافق التونسیمر الغافقی االلبیري الفقیه، عبدمخلد، سعید بن ن

اهـد، مطـرف بـن    ، یحیى بن القاسـم بـن هـالل الز   هعبدوس المغربی، وهب بن نافع فقیه قرطب
، عیسى بنمسکین، حمدیس، ابـن مغیـث،   ، یحیى بن عمر الکنانی االندلسیعبدالرحمن المروانی

.اشاره کردفقهازیادي ازد اعدتابن الحداد و
این مانـدگاري را بایـد در شـاگردان وي    . بودماندگار هاشخصیت فرهنگی سحنون تا سال

دید که پس از آنکه فاطمیان روي کار آمدند و تالش کردند تا جایگاه مـذهب سـنت را متزلـزل    
تـرین  از مهـم . برنیامدند و ناچار مرکز حکومت خود را به مصر منتقل ساختندسازند، از عهده آن 

:اشاره کردهاي زیر شخصیتتوان بهشاگردان وي می
. بودابن وهبشاگردانو ازسحنوناز نزدیکانکه،عون بن یوسفـ 
عالم بـه  او.وفات یافتمريق256در سال کهشاگرد پدر ،محمد بن سحنونبوعبداهللاـ 
وي بـرعکس پـدر  43.بـود تا جایی که سـحنون او را بـه اشـهب ماننـد کـرده     .بودحدیثفقه و 

فقه، در محمد بن سحنونهأجوب،آداب المعلمینرساله توان هاي وي میاز کتاب.التألیف بودکثیر
شـامل  السـیر ، الفقهالجامع فی فنون العلم و، استفقه مالکیاي درهرسالکههالسحنونیهالرسال

44.ام بردرا نهعلى القدریهالحجوءجزدوآداب المتناظرین، جزءدر ششالتاریخجزء،20

ـ مانند هوي کتابی .سحنونیاران از ،بن عبدوسبراهیمابوعبداهللا محمد بن ـ ا بـا  هالمدون
45.وفات یافتقمري261در سال او. دتالیف کرهالمجموعنام 

ولی متـ سـحنون و شاگرد األغلبی التمیمی القاضی، أحمد بن طالبعبداهللا بنبوالعباسـ ا
.درگذشتمريق270وي در حدود سال . بودابن األغلب از سوي قیروان قضاء

بود و در حدود سال سحنونیاران از، »هالوزن«ه بملقب، الرحمن بن عمرانبوالقاسم عبدـ ا
.وفات یافتمريق270

جا در همانو)سیسیل(ه صقلیدر قضاء متولی سحنون، از یاران،القاضیسلیمان بن سالمـ 
.در سیسیل بودمالکیاو عامل انتشار فقه. درگذشت

.47ابن عذاري، ص. 43
، دارالعلـم للمالیـین  (6، جاألعـالم ،محمد بن علـی بـن فـارس الزرکلـی الدمشـقی     خیرالدین بن محمود بن . 44

.205، ص )م2002
.573، ص 13الذهبی، ج. 45
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در این طبقه کسان .بودابن عبدوسشاگرد سحنون ویاران، ازالقاضیحماس بن مروانـ 
راحمـد بـن داود  اوقاضی تونسبن عیسىهشجر، القاضیعیسى بن مسکیندیگري همچون 

.توان نام بردمی
، که از آخرین فقهایی است که نـزد  المغربی االفریقیمیمون بن عمر بن المغلوب بوعمراـ 

46.یافتوفات مريق310وي در سال . و فقه آموختد کرسحنون شاگردي 

بـرد  مـی افزون بر این علما، ابن عذاري از گروهی دیگر از اصحاب و شاگردان سحنون نام
شخصی کههى ربیعموالحمد بن داود الصوافاجعفر بواز افریقیه، احمد بن حدیرا:که عبارتند از

فقیـه  .سـحنون شـاگرد  بوسهل فرات بن محمد العبدي،فقیه ا. بودسحنونفاضل و از شاگردان
سـعید بـن   فقیـه  .فردي زاهد، اهل ورع، عابد و عالم بودکهحمد بن موسى بن مخلدابوعیاشا
ـ .محمد بوداز اهالی قیروان شاگرد سحنون و پسرش محمد بن یزید الفارسی ، سحاقا بـن  هجبل

.ابن الطـرزي ه محمد بن خالد القیسی معروف ب.عثمان بن عفانىالصدفی موالهحمود بن جبل
سعید بن محمد بن صـبیح  ، ابن الصدفیه عبداهللا بن الولید معروف بیحیى بن عون بن یوسف و

47.رفتندنیز از دیگر شاگردان او به شمار میالغسانی

:عبارتنـد از تـوان برشـمرد کـه   را مـی گروه دیگري از اصحاب سحنون ،پس از این طبقه
، از موسى بن عبد الرحمن القطانسوداالبواشاگرد پدرش، بوسعید محمد بن محمد بن سحنون،ا
از همتایـان  صحاب ابن سحنون و، از االصایغه ابن بطریقالعباسبوا،صحاب محمد بن سحنونا

48.الرحمن القطانموسى بن عبد

بی هشام اسعید ابن بواند که از جمله ایشانطبقه دیگري نیز قرار دار،به جز این طبقه اخیر
انـد  گفتهمورد اخیردر وصف .بودندبی زید المالکیاعبداهللا بن محمدبواوحمد ابن نصرشاگرد ا

بی الفضـل الممسـی و  او نزد ا. بود» مالک الصغیر«به ى سمرسید و مفقه در زمان او به آخر که 
49.مري وفات یافتق386کتب فراوانی است و در سال صاحب شاگردي کرد وبی بکر ابن اللباد ا

از او و بلکه علماي اندلس نیـز بسـیار متـأثر    ،تأثیرگذاري سحنون به افریقیه محدود نماند
عیسـى بـن دینـار   ، ابـن القاسـم  ابن وهـب و شاگرد بن حسانسعید :از جمله. شاگردانش بودند

.355، ص14همان، ج. 46
.49-73ابن عذاري، ص. 47
.324، ص 7الزرکلی الدمشقی، ج؛77ابن عذاري، ص؛226، ص14؛ الذهبی، ج166ابواسحاق، ص . 48

.77ابن عذاري، ص . 49
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ابن وهب و شاگرد ندلس اعیان از امحمد بن خالد، ن بن عاصمسیحابن القاسم،شاگرد طلیطلی
یوسـف  ، هالواضحباصنف کتمندلس واسلمی فقیه الملک بن حبیبعبدمروانبو، اابن القاسمو

شـاگرد  محمد بـن وضـاح   اهللاعبدبوا،سحنون، شاگرد یحیى بن عمربوزکریا، ابن مطروح ربضی
50.و غیرهصحاب سحنوناز اعمر بن یوسف إشبیلی ، سحنون

گیرينتیجه
این امر بـا  . سیر توسعه و گسترش اسالم در افریقیه با ورود فاتحین مسلمان به آن دیار آغاز شد

گیـري  عصر والیـان و شـکل  اتمامبا. ورود تابعین و سیره بعضی از فاتحان در منطقه اوج گرفت
این . روند اسالمی شدن گسترش پیدا کرد،ي افریقی همچون خوارج و طالبیان و اغلبیانهادولت

گیـري بودنـد و   در حال شکلکه در آن مکاتب فقهی در جهان اسالمشدامر همزمان با عصري
بود که در قرن یکاتبممکتب فقهی مالکی از زمره. ندحجاز و شام قرار داشتعمدتاً در جغرافیاي

ساختار مـذهب فقهـی آن بـر    ،توسط مالک بن انسالموطأدوم هجري شکل گرفت و با تألیف 
با آمدن تنی چند از مصریان و مغربیان بـه نـزد مالـک و اسـتماع     . د قرآن و سنت قرار گرفتبنیا

تـرویج فقـه   احادیث در نزد وي، با نگرش برگرفته از مالک عازم دیار خود شدند و در نتیجه بـه 
نخست والیان مهلّبی به این امر اهتمام نشان دادند و در گام بعدي فرمانروایـان  . مالکی پرداختند

فراگیـر شـدن مـذهب مـالکی در     .دندمی این مکتب فقهی در مغرب عمل کراغلبی به عنوان حا
از محدوده یک مذهب فقهی صرف فراتر رفت و به یک عنصر فرهنگـی مهـم و اسـاس    ،مغرب

همین امر سبب شد تا فاطمیان و خوارج نتوانند براي . دهی این سرزمین درآمدونگذاري و نظامقان
به ترك آن دیار ) فاطمیان(مورد اولی .واحی با آسودگی خیال جوالن دهندمدتی طوالنی در آن ن

نیز به محدود شدن طرفداران و سبب محو تدریجی البته نه بـه ) خوارج(انجامید و در مورد اخیر 
که در قرن دوم و سوم هجري این امر مدیون فقهاي بزرگی بود. شکل فراگیر و گسترده آن شد

تا جایی که تأثیرپذیري ،سحنون داراي تأثیر ماندگارتري بود،ترین این فقهااز مهم. دندظهور کر
تـا  دوام بود و این امر سبب شـد  کل نمایانی تا قرن پنجم همچنان بافقها از فکر و منش او به ش

پس از . د، بلکه شخصیتی فرهنگی قلمداد کنمحققی چون حسین یونس او را نه یک فقیه صرف
.سحنون نبودهمانندیک رح شدند که البته تأثیرگذاري هیچفقهاي نامداري در مغرب مط،او

.157-165ابواسحاق، ص . 50
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