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Վահե Հակոբյան1 
 

ԻՍԹԻՀՍԱՆԸ ՍՈՒՆՆԻԱԿԱՆ ՄԱԶՀԱԲՆԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ԴՐԱ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ 

 

Բանալի բառեր՝ իսթիհսան, մազհաբ, կիյաս, իրավագետ, իրավական 

աղբյուր 

 

Սույն հոդվածի նպատակն է վեր հանել istiħsan-ի (այսուհետ՝ 

իսթիհսան) ընկալման տարբերությունները սուննի կրոնա-

իրավական դպրոցներում։ Իսթիհսանի կոնցեպցիան 

հիմնականում հանաֆիական մազհաբի դոկտրին է։ Կոնցեպցիայի 

հիմնադիրն է համարվում Աբու Հանիֆան։ Հետագայում այն 

զարգացրել են վաղ հանաֆիական կրոնաիրավագետներ 

(այսուհետ՝ ֆակիհ2) Աբու Յուսուֆը (մահ. 798 թ.) և Մուհամմադ 

ալ-Շեյբանին (մահ. 804 թ.)3։ Իսթիհսանը որպես իրավական 

աղբյուր ձևավորվել է Իրաքում:  

Հանաֆիական, մալիքիական և հանբալիական մազհաբները 

իսթիհսանը ընդունում են մեկը մյուսից տարբեր կերպով: 

Իսթիհսանի դեմ է արտահայտվում շաֆիիական մազհաբը: 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, 

էլ. փոստ` vahe.hakobyan@yahoo.com  
2 Ֆիկհը (fīqh) թարգմանաբար նշանակում է «խորը ըմբռնում», իսկ «ֆիկհ» եզրույթը 

հայերեն մեկնաբանել կարելի է որպես «իսլամական օրենք», «իսլամական իրավունք» 

կամ մուսուլմանական ուսմունք վարքագծի կանոնների վերաբերյալ` այսինքն 

առավել լայն իմաստով մուսուլմանական իրավունք: Ֆիկհ բառացիորեն նշանակում 

է ճշգրիտ հասկացություն մտադրությունների էությունը ճիշտ ընկալելու համար: 

Ֆակիհ կոչում են մուսուլմանական իրավունքի գիտակին։ 

.0440كتاب معجم لسان العرب البن المنظور، صفحة   
3 Kayadibi S., The formation of the concept of Istihsan in Islamic Law, IIUM, Malaysia, 

2011, p. 162. 
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Հանաֆիներն իսթիհսանը համարում էին որպես շարիաթի 

օրենքների զարգացման միջոց՝ հիմնվելով արդար որոշումներ 

կայացնելու փաստի վրա: Իսթիհսանի հակառակորդներն այն 

դիտարկում էին որպես շարիաթի օրենքների շրջանցում՝ հիմնված 

միայն անձնական նախընտրության կարծիքի վրա: 

Շաֆիիականները կասկածի էին ենթարկում իսթիհսանի 

օրինականության հարցը: Աշ-Շաֆիին իսթիհսանը բնութագրեց 

որպես կամայական, անձնահաճ և չհիմնավորված օրենքի 

ստեղծում4։ «Մուսուլմանը պետք է ենթարկվի Ալլահին և նրա 

մարգարեին բոլոր ժամանակներում և հետևի Ալլահի 

կարգադրություններին: Որևէ խնդրի ծագման կամ 

տարակարծության դեպքում նրանք պետք է ուղղորդվեն 

Ղուրանով և Սուննայով»: Այս միտքը Աշ-Շաֆիին հաստատում է 

Ղուրանի հետևյալ հատվածով. «Եթե դուք մոլորության մեջ եք, 

ապա դիմեք Ալլահին և նրա մարգարեին, եթե դուք իսկապես 

հավատում եք Ալլահին և ահեղ դատաստանին», (Ղ. 4:59)5։ 

«Մի՞թե մարդը մտածում է, որ նա պետք է մնա առանց 

ուղղորդության», (Ղ. 75:36)6։ Ահա այս Ղուրանյան հատվածներով 

Աշ-Շաֆիին հակադրվում և քննադատում է հանաֆիների 

իսթիհսանի կոնցեպցիային:  

Ի պատասխան այս քննադատության հանաֆիական մազհաբի 

ներկայացուցիչները հաստատում էին, որ իսթիհսանը 

քմահաճույքները բավարարելու անձնական նախընտրություն չէ և 

հանդիսանում է կիյասին համարժեք մեթոդներից։ Աբու Հանիֆան 

իսթիհսանը կիյասի ձև չէր համարում7, բայց երբ շաֆիիական 

մազհաբի իրավաբանները հիմնավորեցին, որ այն շեղվում է 

                                                 
4 Shafi’i, Kitab al-Umm, “Kitab Ibtal al-Istihsa”, VII, p. 271.  
5 Նույն տեղում, էջ 271։ 
6 Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991, p. 228. 
7 Nicolas P. Aghnides, Mohammedan theories of finance with introduction of 

Mohammedean law, Columbia, 1916, p. 73.  
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Ղուրանից և Սուննայից, Աբու Հանիֆայի աշակերտները 

պարտավորված առաջ քաշեցին այն համոզմունքը, որ իսթիհսանը 

հանդիսանում է կիյասի մի մասը8:  

Մեկ այլ շաֆիի իրավագետ Ալ-Ամիդին (մահ. 1200թ.) նշել է, որ 

չնայած Աշ-Շաֆիին բուռն կերպով դեմ է արտահայտվել 

իսթիհսանին, այնուամենայնիվ, օգտագործել է այդ մեթոդը մի 

քանի անգամ, ինչպես օրինակ վաճառքի պայմանագիրը 0 օրից 

ուժի մեջ մտնելու դեպքում: Ալ-Ամիդին հետևություն է անում, որ 

իսթիհսանի էության վերաբերյալ երկու մազհաբների միջև չկան 

հակասություններ, որից հստակ երևում է, որ նրանց միջև եղած 

տարաձայնություներն իրենցից զուտ խոսքեր են ներկայացնում9:  

 Ալ-Ղազալին (մահ. 1111թ.) քննադատել է տարբեր իրավական 

հիմքերի վրա հիմնվող իսթիհսանը: Նա նշել է, որ շաֆիիական 

մազհաբի հետևորդները ճանաչել են այն իսթիհսանը, որը 

հիմնված էր Ղուրանից կամ Սուննայից բերված վկայությունների 

(dalil) հիման վրա: Ալ-Ղազալին մերժում է այն իսթիհսանը, որը 

հիմնվում է ավանդույթի վրա, քանի որ ավանդույթն ինքնին 

իրավական աղբյուր չի հանդիսանում10:  

Մալիքի իրավագետ Ալ-Շաթիբին (մահ. 1088թ.) պարզաբանել է, 

որ իսթիհսանը ամենևին էլ իրենից չի ներկայացնում քմահաճույք, 

այլ, ընդհակառակը, իրավագետը, ով հասկանում է իսթիհսանի 

էությունը, ունի Ալլահի մտադրությունների խորը հասկացողություն 

և ըմբռնում: Երբ իրավագետը բացահայտում է, որ պարզ 

անալոգիայի կիրառումը հանգեցնում է հասարակության շահի 

                                                 
8 Nicolas P. Aghnides, Mohammedan theories of finance with introduction of 

Mohammedean law, Columbia, 1916, p. 74. 
9 Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991, p. 230. 
10 Kamali M.H., Istihsan and the renewal of Islamic law, Islamic studies 43:4, p. 571. 



ԻՍԹԻՀՍԱՆԸ ՍՈՒՆՆԻԱԿԱՆ ՄԱԶՀԱԲՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ 
 

26 

(maşlaħa) կորստի և հնարավոր չարության (mafsada), ապա նա պետք 

է մի կողմ թողնի կիյասը և դիմի իսթիհսանի կիրառմանը11:  

Իսթիսհանի վերաբերյալ տարաձայնությունները քննարկելիս 

Ալ-Խուդարին գրում է, որ նա, ով ծանոթ է իրավագիտության 

վերաբերյալ աշխատություններին, կհամաձայնի, որ Աբու Հանիֆան 

և իր աշակերտներն իսթիհսանի կիրառման մեջ միակը չեն: Բոլոր 

կրոնաիրավագետները դիմում են իսթիհսանի այս կամ այն 

տեսակին12: 

Ալ-Թաֆթազանին13 նշել է, որ երկու հակառակ կողմերից ոչ ոք 

չի հասկացել մեկը մյուսին իսթիհսանի վերաբերյալ և որ այդ 

քննարկումները թյուրըմբռնամ արդյունք են: Նրանք, ովքեր 

ընդունում էին իսթիհսանը, դրա էությունը հասկանում էին այլ 

կերպ, ի տարբերություն դեմ արտահայտվողներին: Ալ-

Թաֆթազանին ավելացնում է, որ եթե իսթիհսանի էությունը 

կողմերը հասկանային միևնույն կերպով, ապա 

տարաձայնություններ և տարակարծություններ չէին առաջանա14: 

Աբու Զահրահը նշում է, որ Աշ-Շաֆիի քննադատությունը չի 

համապատասղանում Աբու Հանիֆայի իսթիհսանի բուն էությանը, 

բացառությամբ իսթիհսանի այն տեսակի, որը հենվում է ավանդույթի 

վրա, քանի, որ այն իրավական աղբյուր չի համարվում15:  

Եթե գոյություն ունեցող մյուս իրավական աղբյուրները 

բավական չեն չարիքը կանխելու համար, ապա պետք է 

օգտագործել իսթիհսանը ավելի արդյունավետ եզրահանգում 

կատարելու համար: Սա փաստում է, որ նույնիսկ նախքան Աբու 

Հանիֆան, իսթիհսանը ճանաչված էր որպես մի սկզբունք, որը գալիս 

                                                 
11 Shatibi Abu Ishaq, Muwafaqat fi Usul al-Sharia, ed. Diraz, IV, p. 206. 
12 Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991, p. 230. 
13 Պարզ չէ, թե որ դպրոցի ներկայացուցիչ է եղել ալ-Թաֆթազանին, ինքը իրեն 

համարել է երբեմն հանաֆիական մազհաբի հետևորդ, երբեմն էլ՝ շաֆիիական: 
14 Pakistan Journal of Islamic research, vol․ 10, 2012   -محمود، االستحسان، أنواعه وحكمه  طاهر
15 Տե՛ս Schacht J., The origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, p. 314. 
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էր ուղղելու կիյասի կիառման դեպքում անցանկալի արդյունքը: 

Իսթիհսան անունը ընտրված է երկու հավասարազոր ապացույցները 

մեկը մյուսից տարբերակելու տեսանկյունից, որը գերադասելի է16:  

Թվում է, թե իսթիհսանը ավելի վիճելի դարձավ, երբ Աբու 

Հանիֆան հայտարարեց, որ իր համար կիյասից առավել ընդունելի 

է իսթիհսանը, հաճախ առանց անդրադառնալու իսթիհսանի 

հիման վրա կայացրած որոշման հիմքում ընկած պատճառներին: 

Սա կարծես հրահրեց իսթիհսանը քննադատող 

պահպանողականներին (Aşħab al-ħadīŧ)՝ իսթիհսանի 

կողմնակիցներին մեղադրելու կամայականության և առանց 

տեքստային ապացույցի դատողություն անելու մեջ17։ Բայց, մյուս 

կողմից էլ, հանաֆի կրոնաիրավագետները ներմուծեցին մարգարեի 

մի հադիս, համարելով այն և՛ հուսալի, և՛ ապացուցված, նույնիսկ 

եթե այն հակասում էր իրենց մազհաբի ընդհանուր սկզբունքներին: 

Այդպիսով, Աբու Հանիֆան իր դատողություններն ու վճիռները սկսեց 

կայացնել այդ հադիսի հիման վրա՝ էլ ավելի արդարացնելու համար 

իսթիհսանի կիրառումը18։ 

Աբու Յուսուֆ Յակուբը19 օգտագործել է իսթիհսանը, երբ 

ամուսիններից կինը ուրանում է իսլամը մահացու հիվանդության 

ժամանակ։ Ըստ Շարիաթի օրենքների ամուսինը կնոջից 

ժառանգություն ստանալու լիազորություններ չունի, քանի որ 

մուսուլմանների և ոչ մուսուլմանների միջև ժառանգական կապ չի 

կարող լինել, և ահա թե ինչու ամուսնիը կնոջից չի կարող 

ժառանգություն ստանալ, բայց Աբու Յուսուֆը օգտագործել է 

                                                 
16 Kamali M.H., Istihsan and the renewal of Islamic law, Islamic studies 43:4, p. 567. 
17 Mansoori M.T., Role of Ra’y and Istihsan in Hanafi legal theory, AL-ADWA 38:27, 

Islamabad, p. 19. 
18 Kayadibi S., The formation of the concept of Istihsan in Islamic Law, IIUM, Malaysia, 

2011, p. 164. 
19 Աբու Հանիֆայի աշակերտներից, վերջինիս մահից հետո գլխավորել է 

հանաֆիական մազհաբը:  
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իսթիհսան՝ թույլատրելով ամուսնուն կնոջից ստանալ 

ժառանգության լիազորություններ, բացատրելով, որ կինը մահացու 

հիվանդության ժամանակ է հրաժարվել իսլամից չարության 

պատճառով: Այս մասնավոր դեպքում իսթիհսանի օգտագործումն 

առավել նախընտրելի է, քանի որ կիյասը տարբերություն չի դնում 

սովորական և մահացու հիվանդությունների ժամանակ կատարված 

գործողությունների միջև20։ 

Նույն կերպով էլ, երբ որևէ գործատու հանձնարարում է 

բանվորին հասարակական ճանապարհի մոտակայքում հոր 

փորել, ապա դրա համար պետք է թույտվություն ձեռք բերի 

ղեկավարից: Թույլտվությունը ստանալուց հետո բանվորը հորը 

փորում և ավարտում է, ու պատահաբար ինչ-որ անցորդ ընկնում է 

հորի մեջ, որի ադյունքում մահանում է: Տվյալ պարագայում կիյաս 

կիրառելու դեպքում պատասխանատվություն կկրի բանվորը, 

բայց, քանի որ բանվորը գործել է գործատուի թույլտվությամբ, 

Աբու Յուսուֆը՝ ղեկավարվելով իսթիհսանով, ճիշտ համարեց, որ 

գործատուի ընտանիքը և բարեկամները պետք է վճարեին 

մահացողի արյան գինը վերջինիս ընտանիքին21։ 

Հանաֆի իրավագետ Ահմադ իբն ալ-Տայյիբ ալ-Սարակսին (մահ. 

1090 թ.) իսթիհսանը համարում է մի մեթոդ, որը փնտրում է 

իրավական դատողություններ անելիս դժվարություններից 

խուսափելու միջոցներ և հնարավորություններ: Նա ասում է, որ 

դժվարություններց խուսափելը կրոնի գլխավոր սկզբունքն է, որն 

արտահայտված է Ղուրանում, որտեղ կարելի է կարդալ 

հավատացյալների հարցերին ուղղված հետևյալ խոսքերը. «Ալլահը 

ձեզ համար դյուրին միջոցներ է ստեղծել և նա չի ցանկանում ձեզ 

բարդ դրության մեջ դնել», (Ղ. 2:184): Ալ-Սարակսին նաև նման միտք 

արտահայտելու համար հենվում է հետևյալ հադիսի վրա. 

                                                 
20 Kamali M.H., Istihsan and the renewal of Islamic law, Islamic studies 43:4, p. 568. 
21 Նույն տեղում էջ 569. 
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«Լավագույնը ձեր կրոնում այն է, ինչը թեթևացնում է մարդկանց 

կյանքը»22։  

Հետևաբար զարմանալի չէ Անաս իբն Մալիքի դատողությունը, 

ըստ որի իսթիհսանը մարդկային գիտելիքի 9/10 մասն է կազմում23։ 

Մալիք իբն Անասը հաճախ օգտագործել է իսթիհսանին 

հավասարազոր արտահայտություններ, ինչպես օրինակ «ես 

նախընտրում եմ» (astaħsinu) արտահայտության փոխարեն կիրառում 

է «ինձ հոգեհարազատ է» (aħabbu ilayya) արտահայտությունը: 

Մալիքիականները ընդհանուր առմամբ չէին խրախուսում 

իսթիհսանի օգտագործումը: Նրանք օգտագործում էին իսթիսլահի 

(istişlaħ) մեթոդը, այն է՝ դատողություն անել՝ հաշվի առնելով 

մուսուլամական համայնքի շահը24։ Իբն ալ Արաբին ասում է, որ 

իսթիհսանը ժխտում է գոյություն ուեցող օրենքի պահանջները, քանի 

որ գոյություն ունեցող օրենքին հետևելը կհանգեցնի անձնական և 

սեփական նպատակներից հեռացման25։ 

Իմամ Ահմադ իբն Հանբալի իսթիհսանի օրինականությանը 

վերաբերող դիրքորոշման վերաբերյալ կան տարամետ 

հաղորդագրություններ: Իբն Թայմիյյահը (մահ․ 1028թ․) և մի շարք 

այլ իրավագետներ հայտարարել են, որ Ահմադ իբն Հանբալը 

բազմաթիվ անգամ դիմել է իսթիհսանին տարատեսակ 

իրավիճակներում: Մինչդեռ հանբալիական առաջատար 

գիտնական Աբդալլահ իբն Կուդամահը (մահ. 1220թ.) կտրուկ դեմ է 

արտահայտվել իսթիհսանին: Այնուամենայնիվ, կան 

տեղեկություններ, որ Ահմադ իբն Հանբալի բացասական 

արտահայտություններն ուղղված իսթիհսանի դեմ վերագրվում են 

                                                 
22 Տե՛ս Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991, p. 218. 
.77دمحم ابو الحسن، قاعدة استحسان، صفحة  23  
24 Kamali M.H., Istihsan and the renewal of Islamic law, Islamic studies 43:4, p. 569. 
25 Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991 էջ 220 or J. Schacht, The 

origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, p. 315. 
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իսթիհսանի այն տեսակին, որը հիմնված է անհիմն և, ըստ 

էության, կամայական նախընտրության վրա26։ 

Հանաֆիներն, ի հակադրություն իսթիհսանի կոնցեպցիայի 

ընդդիմադիրների, առաջ են քաշում Ղուրանի որոշ այաթներ, 

հիմնավորելու համար իսթիհսանի օրինականությունը: Օրինակ՝ 

1. «Նրանք, ովքեր լսում են խոսքը, ապա հետևում են 

լավագույնին (aħsanahu)։ Այդպիսինները նրանք են, ում Ալլահն 

առաջնորդում է և օժտում ըմբռնումով»: (Ղ. 39:18)  

2. «Եվ հետևի՛ր լավագույնին` (alaħsan) ուղարկված Աստծո 

կողմից»: (Al-Zumar, 39:55) 

Հետևյալ հադիսները, որպես ապացույց, առաջ են քաշվում 

հանաֆիների կողմից: 

1. «Այն ամենը, ինչ մուսուլմանը համարում է լավը, լավն է 

նաև Աստծո աչքին»: 

2. «Ոչ մի վնաս չի հասցվի իսլամին»27։  

Istiħsan բառը թարգմանաբար նշանակում է գերադասելիի 

նախընտրություն: Իր իրավական իմաստով իսթիհսանը 

անձնական կարծիք զարգացնելու մի մեթոդ է, որի նպատակն է 

խուսափել կամայական անարդարությունից, որոնք կարող են 

ծագել օրենքի բառացի ընկալումից:  

Իսթիհսանը անձնական կարծիքի ձև է, որը 

նախապատվությունը տալիս է գոյություն ունեցող մասնավոր 

խնդրի մի շարք լուծումներից լավագույնին: Այս առումով 

իսթիհսանը իսլամական իրավագիտության և մարդկային 

գիտելիքի անբաժանելի մասն է կազմում, ըստ որի խրթին և վիճելի 

հարցեր լուծելիս դիմելով համանմանության՝ կիյասի մեթոդին, 

առաջնորդվել մուսուլմանական համայնքին օգտավետ 

չափորոշիչներով, որն է՝ երկու հնարավոր տրամաբանական 

                                                 
26   .77 دمحم ابو الحسن، قاعدة استحسان، صفحة
27 Kamali M.H., Principles of Islamic jurisprudence, ITS 1991, p. 221. 
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եզրահանգումներից ընտրել այն եզրահանգումը, որն առավել 

օգտակար կլինի մուսուլմանական համայնքի համար։ Օրինակ՝ 

Ղուրանում և մարգարեի հադիսներում գողության և գաղտնի 

առևանգման դեպքերի համար սահմանված են պատժամիջոցների 

կիրառում, սակայն չկա որևէ սահմանված պատժամիջոց զինված 

հարձակմամբ բացահայտ կողոպուտի համար։ Հանաֆիները գտնում 

էին, որ այս դեպքում ի օգուտ պետության և մուսուլմանական 

համայնքի ցանկալի է կիրառել համանմանության մեթոդը և 

սահմանաել պատժամիջոց՝ նախատեսված գողերի համար, 

տարածելով այն նաև ավազակների վրա28։ Բացի այդ հարկ է նշել, որ 

իսթիհսանի ուժը դրսևորվում է հետևյալ երեք պայմաններին 

հետևելու դեպքում, որոնք են՝  

 Ցանկացած կայացած որոշում չպետք է վերաբերի 

հավատին առնչվող հարցերին, 

 որոշումը չպետք է հակադարձի հավատի տառին և ոգուն, 

 ընդունված որոշման արդյունքը պետք է լինի ակնհայտ և 

շոշափելի։ 

Բերվածի օրինակ է հանդիսանում այն, որ ռազմական վտանգի 

առկայության դեպքում պաշտպանական ուժերին անհրաժեշտ 

բոլոր միջոցների հավաքագրումը իրականացվի միայն 

հասարակության հարուստ խավից29։  

Իսթիհսանը իջթիհադի (ijtihād) կարևոր ճյուղերից է և 

նշանակալի դեր է խաղացել իսլամական օրենքը հասարակության 

փոփոխվող պահանջներին հարմարեցնելու գործում, ինչպես նաև 

հանդիսացել է հակազդող միջոց՝ իրավական դրույթների տառացի 

մեկնաբանման դեպքում: Իջթիհադի էությունը կայանում էր 

                                                 
28 Петрушевский И. П., Ислам в Иране в VII-XV веках, Ленинградский университет, 

1966. 
29 Paret R., Istihsan and Istislah. – EI, NE, 4, 255-258.  



ԻՍԹԻՀՍԱՆԸ ՍՈՒՆՆԻԱԿԱՆ ՄԱԶՀԱԲՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ 
 

32 

իրավական խնդիրները լուծելու ժամանակ տրամաբանական 

եզրահանգումներ կատարելու մեջ: Սակայն պետք է նշել, որ 

իջթիհադը օրենքի ուժ էր ստանում միայն այն դեպքում, եթե այն 

համաձայնեցվում էր Ղուրանի և Սուննայի հետ և չէր հակասում 

դրանց դրույթներին: Ուսուլ ալ-ֆիկհի (Uşul al-fıqh) դասական 

կոնցեպցիան ելնում է նրանից, որ ոչ մեկ չունի իջթիհադի իրավունք 

այն հարցերում, որոնք կարգավորված են Ղուրանով կամ Սուննայով։ 

Այսպիսով, իսթիհսանը իր ստեղծման առաջին իսկ պահից 

ավանդապահների կողմից չընդունվեց: Ինչպես արդեն նշեցինք, 

նրանք քննադատում էին իսթիհսանը` առանց դրա բուն էությունը 

հասկանալու։ Աբու Հանիֆայի ներմուծած իսթիհսանը իրենից 

ներկայացնում էր կիյասից առանձին իրավական աղբյուր, որը 

նախընտրությունը տալիս է մասնավոր խնդրի լավագույն 

լուծմանը: Սակայն հետագայում Աբու Հանիֆայի աշակերտները 

իսթիհսանի՝ անօրինական և անհիմն լինելու պիտակը վերացնելու 

համար, այն ներկայացնում էին որպես կիյասի մի մաս, որն է 

տեսնել խնդրի լուծումներից անտեսանելի լավագույն լուծումը՝ 

ձևավորված սեփական դատողության և մտորումների 

արդյունքում: Արդեն հետագայում շատ ուսումնասիրողներ 

հասկացան և ընդունեցին իսթիհսանի բուն էությունը, կիյասի՝ պարզ 

անալոգիայի (qīās jalī) հետևանքով անարդար և հասրակության 

համար վնասաբեր արդյունքներից հրաժարվելու համար և 

սեփական կարծիքով նախընտրությունը տալու այն վճռին, որն 

ընդհանուր գործող օրենքից բացառություն անելով հիմնված կլիներ 

իրավական ճանաչված աղբյուրների վրա:  

Մալիքիական, հանբալիական և նույնիսկ շաֆիիական 

սուննիական մազհաբների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, այդ թվում 

և հենց մազհաբների հիմնադիրները կիրառել են իսթիհսանը: Մալիք 

իբն Անասի այն խոսքերը, որ իսթիհսանը կազմում է մարդկային 

գիտելիքի 9/10 մասը, մեզ առիթ է տալիս մտածելու, որ քիչ թե շատ 
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իսթիհսանը ընդունվում էր նրա կողմից: Ահմադ իբն Հանբալին, 

ինչպես որ հանբալիական մազհաբի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ 

վկայում են այն մասին, որ իսթիհսանը բազմաթիվ անգամներ և 

տարբեր դեպքերում կիրառվել է նրանց կողմից, ինչն արդեն վկայում 

է իսթիհսանի ադապտացիայի մասին: Այստեղ հարկ է նշել, որ 

նրանք ընդունում էին բացառիկ իսթիհսանի տեսակները, հիմնված 

աստվածային հայտնությունների, մարգարեի հադիսների, իջմայի30, 

հասարակության շահի (maşlaħa) և ուրֆի (ʿrf)31 վրա, սակայն շատ 

հետազոտողների կողմից մերժվել է ավանդույթի վրա հիմնված 

բացառիկ իսթիհսանը: Եղան հետազոտողներ, որ հանաֆիական և 

շաֆիիական տարաձայնությունները իսթիհսանի խնդրի շուրջ 

համարեցին զուտ խոսքեր, քանի որ իսթիհսանի էության ըմբռնումը 

տարբեր էր երկու մազհաբներում:  

Այսպիսով, կարևոր է ընդգծել իսթիհսանի դերը մուսուլմանական 

իրավական գիտելիքի զարգացման գործում: Այն անժխտելի է, քանի 

որ այն եկավ, որպեսզի օրեցօր զարգացող և նոր խնդիրների առաջ 

կանգնող հասարակությանը ադապտացնի իրավական 

համակարգին:  

  

                                                 
30 Իջման (ijmāʿ) բառը արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է գալ ընդհանուր 

հայտարարի, նման դիրքորոշում ունենալ: Այն աստվածաբանների` մուջթահիդների 

կարծիքների միասնականությունը կամ նրանց միաձայն որոշումն է ինչպես 

անցյալում, այնպես էլ տվյալ շրջանում տեղ գտած խնդրի լուծման վերաբերյալ: 

.186معجم لسان العرب البن المنظور، صفحة   
31 Ուրֆը (ʿurf) մուսուլմանական համայնքում ավանդաբար տարածված կարծիքների 

կիրառումն է։ 

.9877معجم لسان العرب البن المنظور، صفحة   
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ИСТИХСАН В СУННИТСКИХ МАЗХАБАХ И ЕГО 

АДАПТАЦИЯ  

Ваге Акопян 

(Резюме) 

В этой статье раскрываются различия между восприятием 

«истихсан» суннитских школ религиозного права, потому что самые 

популярные мазхабы, такие как Ханафи, Малики и Ханбали, по-

разному воспринимают «истихсан». Шафий мазхаб противостоит 

«истихсану». 

В статье также рассматриваются основные религиозно-правовые 

школы. Целью статьи является демонстрация того, как религиозные и 

законные суннитские мазхабы выбирают «истихсан» в качестве 

инструмента для извлечения правовых положений. 

 

 

ISTIHSAN IN SUNNI MAZHABS AND ITS ADAPTATION 

Vahe Hakobyan 

(Summary) 

This article uncovers the differences between the “Istihsan” perception 

of Sunni religious law schools because the most popular mazhabs which 

are the Hanafi, the Maliki, the Hanbali mazhabs, accept istihsan differently. 

Shafii mazhab is opposed to Istihsan. 

The article also considers the main religious and legal schools. The aim 

of the article is to demonstrate how choose those Sunni religious and legal 

mazhabs “istihsan” as an instruments for the extraction of legal provisions. 


