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 مقدمه

، از یخ هر علمیت شناخت تاریگفت: اهم توانیمست و یده نیپوش کسیچه، بر یخ هر علمیت شناخت تاریاهم

وابسته است،  درگذشتهآن  یخیر تاریاز س یبه آگاه وبیشکمق هر علم، یست. فهم دقیمتر نکشناخت خود آن علم 

موده ید را پامل و رشکاز ت یخ مراحلیه در طول تارکرده است، بلکدا نیپ ی، وجود خارجبارهیکبهه هر علم، کنیچه ا

، از ینون بشر امروزکم و ایر تطور آن را بشناسیه سک قرارداداش کنکمورد  دقتبهعلم را  یک توانیم یاست. هنگام

 ییست. فقهاین قاعده فوق مستثنا نیز از این« فقه»دانش  .بردیمسندگان گذشته بهره یتالش دانشمندان و نو

 ییآن نقش بسزا ییایرده و در پوکن علم صرف یوسعه و گسترش اش را در تینون عمر خوکاز گذشته تا قدرگران

 ین رشته، آرایدگاه دانشمندان ایو ابزار شناخت د وسیلهبه یابی، دستخ فقهیشناخت تار یعیجه طبی. نتاندداشته

 .است یل و فرعیح، اصیح از ناصحیصح

 تعریف تاریخ فقه و فقها -1

 تعریف فقه -1-1

لغت به معنای فهمیدن و نیک فهمیدن و دریافتن کنه و عمق مطلب است. لفظ فقه  فقه در: تعریف لغوی -الف

 در صدر اسالم بر یکی از دو معنی زیر اطالق شده است:

لفظ فقه بدین معنی در موارد زیادی در قرآن و اخبار به کار  :همان معنی لغوی یعنی مطلق فهم -1

أنتم أفقه الناس اذا : »و در روایتی از امام صادق  اعراف 178انعام،  98انعام،  65مثل آیات  ،رفته است

 «.عرفتم معانی کالمنا

نسا و  78شاید لفظ فقه در آیه شریفه  :معنی بصیرت در دین چه در فروع دین و چه در اصول دین -2

به همین معنی است. در احادیثی مثل « فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین»توبه  123

پس فقه در اکثر مواردی که در حدیث آمده به .« غیرهتفقهوا فی الدین »یا « غیرهم بالتفقه فی الدین علیک»

 معنی بصیرت در امر دین بوده و فقیه شخصی است که دارای این بصیرت باشد.

ح واژگانی است که پس از تشریع شرع مقدس اسالم معنای نخست خود را ترک کرده و در اصطال ازجملهاین واژه 

نامید. در طول تاریخ یک هزار و  «منقول شرعی»واژه فقه را  توانیمبنابراین  ؛به معنای محدودتری اختصاص یافت

که با نقدهای وارد بر آن همواره راه تکامل در پیش داشته  شدهارائهفقه اسالمی تعاریف گوناگونی از آن  چهارصدساله

 است.

: فقه در لغت فهمیدن را گویدیمب معالم در تعریف این واژه : در اوایل قرن دهم صاحتعریف اصطالحی -ب

تفصیلی  هاییلدلاز راه  1علم به احکام شرعی فرعی»گویند و در اصطالح دانشمندان این رشته عبارت است از 

 .افزایدیمبدین شرح پرداخته و  هاآن فوایدقیود این تعریف و  یکیکوی سپس به توصیف «. 2هاآن

: وقتی فقه علم به احکام است، پس علم به ذوات و اشخاص مانند علم به زید، حسن و علم به احکام -1

نویسنده یا  کهاینو علم به کارهای آنان مانند  اندشجاعآنان کریم و  کهایناحمد و علم به صفات آنان مانند 

 .شوندیمند )از تعریف فقه( خارج خیاط هست

                                                           
 گیرند.واسطه به کیفیت عمل مکلف تعلق میاحکام فرعی یعنی احکامی که بی -1
 العلم باالحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه -2



 زجوه اتریخ فقه و فقها

 

4 

 

، از قبیل احکام عقلی غیرشرعی، با این قید، احکام شرعی: این دومین قید، در تعریف فقه است -2

 .روندیممحض و احکام لغوی از تعریف بیرون 

آن، علم به احکام اصول دین، از قبیل وجوب اعتقاد  وسیلهبهفرعی: سومین قید است، در تعریف و  -3

احکام  هاینا، شوندیمآفرینش و علم به صفات او و اعتقاد به نبوت و امامت و معاد و غیره، خارج  مبدأبه 

 را به عهده دارد. هاآنو علم کالم بحث و بررسی  شوندیمشرعی اصولی نامیده 

، از قبیل حجیت ظواهر کتاب و سنت و خبر شودیمبا قید مزبور، علم به احکام اصول فقه، خارج  ینچنهم

 .شوندیم، بلکه در شمار اصول فقه محسوب شودینمکه علم فقه شمرده  هایناعدل و جز 

، شودیم: با این قید علم کسانی که علم آنان از روی دلیل نیست، از تعریف خارج هایلدلاز روی  -4

 وحی است. وسیلهبه کهآنمانند علم فرشتگان، به احکام و علم پیغمبر

، از تعریف فقه خارج است، زیرا علم شرعیادله تفصیلی: با این قید، علم مقلد به مسائل و احکام  -5

تفصیلی بر احکام عملیه نیست، بلکه فقط از روی یک دلیل اجمالی است که مقلد در  هاییلدلناشی از  مقلد،

این حکم معینی است که »: دلیل اجمالی او این است: کندیمپرتو آن دلیل اجمالی، احکام را از مجتهد اخذ 

نتیجه «. وند در حق مقلد اوستمجتهد بدان فتوا داده و هر حکمی که مجتهد بدان فتوا دهد، همان حکم خدا

این صغری و کبرای منطقی آن خواهد بود که حکم مزبور همان حکم خداوند بر عهده مکلف باشد و مقلد در 

 به تمام احکام فقه علم پیدا کند. تواندیمپرتو این دلیل اجمالی 

به جهت تحولی که در  سدریمباقی ماند و فقط به نظر  نخوردهدست یباًتقرطی پنج قرن گذشته این تعریف 

ادله فقاهتی و اصول عملیه در قرون اخیر پدید آمد، اصولیان متأخر قید دیگری بر این تعریف افزوده و آن را 

 :کنندیمزیر بیان  صورتبه

 «.فقه علم به احکام شرعی فرعی یا به دست آوردن وظیفه عملی از راه ادله تفصیلی است»

فقیه همیشه علم  تنهانهدر تعریف بدان جهت باشد که « صیل وظایف عملیتح»گویا این بخش افزوده یعنی 

و چون  ماندیم، بلکه در موارد بسیاری حتی از دست یافتن به ظن معتبر نیز محروم کندینمبه احکام شرعی پیدا 

د مجبور است در مقابل وظیفه و تکلیف شرعی موضع خود را مشخص کند با به کار بستن اصول عملیه مانن

حکم »بدون آن علم یا ظنی به  کندیماحتیاط، استصحاب، برائت یا تخییر، فقط وظیفه عملی مکلفان را مشخص 

 باشد. پیداکرده« شرعی واقعی

است که از مقبولیت و احترام الزم نزد  یاادله، این توضیح الزم است که هر قانونی مستند به دلیل یا ینچنهم

قوانین و احکام اسالمی نیز مستند به منابعی است که برخی از منابع مزبور در زمان  .استاتباع آن قانون برخوردار 

 شدهمعرفیمنبع و مدارک حکم  عنوانبهو بعضی در ادوار بعد  پیامبر اسالم مورد استناد بوده مؤسس دین؛ یعنی

از مذاهب یا  یاجمله تمام مسلمانان است و بعضی دیگر فقط نزد موردقبولاست. منابع اخیر نیز بعضی از آن 

 و قابل استناد است. موردقبول، اندمذهبفرقه خاصی که پیروان آن 

 از لفظ فقه چه معنی اراده شده است؟« ادوار تاریخی فقه»یا « تاریخ فقه»: در عبارت سؤال

ن به که حقیقت قانو طورهمانگفت  توانمیه شده و قراردادعملی اسالمی اصطالح  لفظ فقه در کلیه قوانین

معنی اعم آن در جهان دچار تطورات و تحوالتی گشته است، فقه به پیروی از حقیقت و معنی از جنبه لفظی هم 
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این لفظ در سیر تاریخی خود و  درنتیجهدر دین مقدس اسالم سیر تاریخی خود را داشته و دچار تحوالتی شده و 

 ،ستابررسی تاریخی فقه اسالم  ،ن موضوع درسدر ادواری متعاقب استعماالتی متفاوت به هم رسانده است. چو

ی صدر اسالم خود برای الفظ فقه در معن، پس در بحث گنجانده شوندپس باید تمامی ادوار فقهی از آغاز تاکنون 

ن امر ایاصطالحی نیز صالحیت  جدیدکه معنای  طورهمانموضوع این بحث تاریخی باشد، صالحیت ندارد.  کهاین

 .شودنمیشامل  هاآنن اصطالح، احکام را به لحاظ صدور و هنگام تفرد و تفرق را ندارد، زیرا ای

و بحث واقع گردد.  موردبررسیتاریخی و تحوالت فقه باید این قسمت نیز  هایدورهدر بررسی  کهدرحالی

به نام  توانینمموقعی که فقط چند حکم نماز و زکات و جهاد تشریع شده بود، دانستن آن احکام را ، مثالعنوانبه

محقق  –که در تعریف فقه اصطالحی منظور و ملحوظ شده  -فقه اصطالحی خواند، زیرا هنوز تجمع تمام احکام

از  هاستآنغیر از علم به  استماع از پیامبر  طوربهنبوده؛ زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به احکام 

بعد یکی  هایدورهبرای مردم  ،شودمیز پیامبر که از آن به سنت تعبیر و همین مسموعات ا هاآنراه ادله تفصیلی 

چون معلوم شد فقه در این مبحث به ؛ بنابراین، سازدمیاز اقسام ادله تفصیلی و یکی از مصادر استنباط را فراهم 

 یادشدهو معنی ، ناگزیر باید معنی سومی در نظر گرفته شود که از دشودنمیاطالق  یادشدهاز دو معنی  یکهیچ

چه دوره صدور و چه ادوار  هاآنهمه احکام عملی را به لحاظ تمام ادوار  کهآنو با شمول بیشتری باشد تا  ترعام

 .گردداستنباط شامل 

و  موردبررسیو تحوالت و تطورات آن  قرارگرفتهگفت فقه به اعتباری که جزء عنوان این فن  توانمیپس 

از قبیل زمان و مکان  هاآنت است از احکام عملی اسالمی به لحاظ طواری و عوارض فحص باید واقع گردد، عبار

صدور و چگونگی آن و دیگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدوری از قبیل کیفیت استنباط و مدارک و ادله آن و 

مقام تعریف در کیفیت حکمی که استنباط شده تأثیری داشته است. پس در  کهان خصوصیاتی از استنباط کنندگ

عملی اسالمی از حیث چنین گفت: تاریخ ادوار فقه عبارت است از علم به گذشته احکام  توانمی موردبحثفن 

 .صدور و عوارض و از حیث استنباط لوازم و مناسبات آن

 موضوع تاریخ فقه -2

بررسی سیر . در شودمیچیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز در آن علم گفتگو و بحث  ،موضوع هر علم

از  شودمیبحث  دیگرعبارتبهاز عوارض احکام دینی یا فقه اسالمی و  شودمیتاریخی و ادوار تحوالت فقه، بحث 

زمان و مکان، تقدم و تأخر، وحدت و تکرار، اجمال و تفصیل، ترتیب و تبویب و تدوین و  قبیلشؤون صدوری از 

ؤون استنباطی و بالتبع چگونگی حال اشخاصی که استنباط و ش دهندگانترتیبو  کنندگانتدوینبالتبع حاالت 

 ؛شودمیامور از لواحق و شؤون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته  غیرازاینوجود یافته و  هاآن وسیلهبه

و موجبات این  بنابراین، سیر تاریخی و ادوار مختلف فقه احکام فرعی اسالم است از حیث ادوار و تطورات و علل

 تحوالت و اطوار.

 فایده و غرض تاریخ فقه -3

 متعددی وجود دارد: فوایدبرای این علم 
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  آن، مناهج و مسالک آنان متنوع شده است. بدون  واسطهبهو فقهی که فقها بر آن بوده  هایاسلوباطالع از

ستنباط و در ا اخذشده -ه و اختالف در مناهجقراردادامر واحدی را هدف  هایشاسلوبشک فقه با اختالف 

 برای وصول بدان هدف است. -اجتهاد

  تحول علم فقهپیشرفت و شناخت عوامل مؤثر بر 

  12و  11در قرن  هااخباریوقوف و آگاهی از اسباب و عوامل بازدارنده در تطور کاروان فقهی همانند ظهور 

 نزد اهل سنت.هجری  4نزد شیعه و بسته شدن نسبی باب اجتهاد در قرن 

 اولیه اسالم هایدورهز طرز تفقه و استنباط در اطالع یافتن ا 

  و زعیم آن مانند مذاهب مشهور  مؤسسو  هرکدامآگاهی بر مذاهب اصلی و مهم فقهی و زمان حدوث

 غیرهو یا مذاهب غیر مشهور مثل اوزاعی  گانهپنج

 علم اجمالی به تکالیف و احکام 

 علم تفصیلی به مناسبات صدوری احکام 

  کسی بر مناسبات  هرگاه. بدون شک استدر مقام تعدیل و ترجیح اقوال مختلف سودمند توجه به جهاتی که

 بساچهاقوال مختلف در نظر گیرد،  رؤیترا در هنگام  هاآنکامل اطالع داشته باشد و  طوربهصدوری احکام 

 که به رجحان قولی متوجه گردد و آن قول را بدین مناسبت اختیار کند.

  شایسته است که به اقوال و آرای  ،در بررسی تاریخ فقه :تحقق یا عدم تحقق اجماعآگاه شدن از چگونگی

ممکن است تحقق  ،تا آنجا که ممکن باشد، اشاره گردد و در این صورت مهم فقهای نامی هر دوره و عصری

 اجماع و عصر حصول آن روشن شود.

 ود را از دو منبع اصلی یعنی کتاب و عدم تفکیک تاریخ فقه از تاریخ تفسیر و حدیث، زیرا فقه محتوای خ

سنت برگرفته است، بنابراین تدوین تاریخ فقه بدون تسلط کامل بر تاریخ نزول قرآن کریم و اسباب این نزول 

آن به آیات مبین معارف منطبق با عقل و عقالنیت و آیات متعرض داستان و سیره انبیا و  بندیدستهو نیز 

 .نیستپیکره فقه ممکن  دهندهتشکیلاحکام شرعی  کنندهیانبجهاد آنان با مشرکان و آیات 

 اطالع از وضع تدریجی قوانین اسالمی و مناسبات احکام 

  از  ایپاره پایگیبیو آشکار شدن  هاآناطالع اجمالی از فقه مذاهب اسالمی و منابع و مدارک احکام نزد

 شودمیه ناروا که به بعضی فرق از ناحیه مخالفان آنان داد هاینسبت

 قسمتی از احکام اسالمی را متخذ از امم و ملل دیگر  که انآشکار شدن مغرضانه بودن نظر بعضی از مستشرق

. ستثیالن مستشرق ایتالیایی که برای نخستین بار شبهه تأثیر حقوق روم در فقه اسالمی را اندکردهوانمود 

دلیلی  گونههیچبردند، خود اعتراف نمود که  یک سند سود عنوانبهمطرح کرد و بعدها دیگران از سخن وی 

در دست نیست که بتوان به استناد به آن چنین گمانی را به اثبات رساند. پس اثرگذاری حقوق رم بر فقه 

 اسالمی تنها یک گمان و فرضیه ثابت نشده است.

  بوده است، با معرفی  در دست مخالفان ایحربه دیرزمانرد اتهام کم بودن تعداد علمای مذهب امامیه که از

 .که حاکی از سعه اطالع آنان است پرارجیفقهای بزرگ مذهب و کتب مفید و 
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 مورد عمل در تاریخ فقه هایروش -4

 در تاریخ فقه، دو روش مورد عمل تاریخ نویسان است: طورکلیبه

ر مرحله ذیل را و چها دهندمییک پدیده تاریخی محور بحث قرار  عنوانبهروش نخست: در این روش، فقه را 

 :شوندمیبرای آن قائل 

 دوران کنهسالی. -4 سالیمیاندوران  -3دوران جوانی  -2 نشئتدوران  -1

در اثر انسداد باب اجتهاد از حدود اواسط قرن  هاآنرا که فقه یروش مزبور بیشتر با فقه اهل سنت تناسب دارد ز

 سابق خود را نداشت. وارد دوران پیری و کنهسالی شد و دیگر پویایی ،هفتم هجری

و ادوار فقه را بر  دهندمیروش دوم: در این روش نه خود فقه بلکه عوامل و حوادث عارض بر فقه را محور قرار 

اساس نوع این عوامل و حوادث که همراه با آن، فقه به مراحل تکامل و ارتقای خود رسید و فقهای بارز و بنامی که 

. البته این روش تناسب بیشتری دهندمیقرار  موردبررسیداشتند ظهور کردند، میراث فقه  سازیغنینقش مهمی در 

 بسته نشده و تا به امروز میدان برای ابداع و ابتکار مجتهدان باز است. نآ درباب اجتهاد با فقه شیعه دارد که هرگز 

 ادوار فقه -5

اند: دوره تشریع و صدور احکام و دور دهرا به دو دوره تقسیم کر حالتابهاز صدر اسالم  گذاریقانونبعضی مراحل 

که دوره تشریع است، بعضی  خواهیم دید در زمان پیغمبر  چنانکهتفریع و تفصیل یا استنباط و اجتهاد، ولی 

نیز  است که در بعضی موارد رسول اکرم  شدهنقلو  نمودندمیای از احکام، استنباط و اجتهاد صحابه نسبت به پاره

 را امضا و تقریر فرموده است.استنباط مزبور 

دکتر محمد یوسف موسی، مراحل تاریخ فقه را سه دوره برشمرده: دوره شباب، دوره نضج و کمال و دوره تقلید، 

 شود:نقل می ذیالًاست که  گانهششولی بهترین تقسیم برای اهل سنت، مراحل 

 .شودمیکه منابع احکام در کتاب و سنت خالصه  دوره رسول اکرم  -1

دوره صحابه در زمان خلفای راشدین و دوره تابعان تا پایان سده اول که عالوه بر کتاب و سنت، نظرهای  -3 و 2

 صحابه و خاصه موارد اجماع و اتفاق آنان جز منابع حکم بوده است.

اسالم پدید  علمی مستقل در عالم عنوانبهدوره اجتهاد و استنباط، از آغاز سده دوم تا نیمه سده چهارم که فقه  -4

 آمد و فقهای بزرگ و مذاهب فقهی مشهور ظهور یافتند.

و تدوین دوره اجتهاد در مذاهب و تنقیح و تهذیب نظرهای فقهی مشهور و تفریع فروع در هر یک از آن مذاهب  -6

 و تألیف کتب فقهی که تا اواخر دوره بنی العباس ادامه داشت

 شرح کتب فقهای مذهب؛و  نویسیحاشیهدوره تقلید از مذاهب مشهور و  -7

اند و آن سیر فقه و احکام در عصر حاضر است که خاتمه بر ادوار مزبور اضافه نموده عنوانبهبعضی دوره دیگری را 

پس از رکود اجتهاد مطلق در طی قرون گذشته جمعی از فقهای عصر حاضر به لزوم اجتهاد مطلق در مقابل 

د که تحولی نوین در فقه پدید آید که این دوره از اهم ادوار فقهی و این موجب گردی اندقائلاجتهاد در مذهب 

 آن را دوره تجدید حیات علمی فقه نامید. توانمیاست که 
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 علل و عوامل رشد و پویایی فقه اسالمی -6

تأثیر فراوانی در تکامل و تطور  ،اندشدهپیشرفت زمان: بروز اتفاقات جدید موجب پیدایش مسائل فرعی بسیار  -1

 ه از ناحیه فروع و مصادیق داشته است.علم فق

بر  انکارناپذیریگذشته، تأثیر مسائل فقهی در مراحل  ایمرحلهای فقه: تکامل و پیشرفت پیشرفت مرحله -2

ای تفقه و استنباط را شروع زیرا فقهای هر دوره از همان نقطه ،تطور آن در طی مراحل آتی داشته است

 نقطه اتمام کرده بودند. که فقیهان مرحله قبل بدان اندکرده

علمی  هایمحیطوجود  علمی: یکی از عوامل مهمی که در تکامل و پویایی علم فقه دخالت داشته، هایمحیط -3

مکتب فقهی از مکه به مدینه  کههنگامیاند. های فرهنگی و فقهی بزرگی رشد کردهبوده که در آن شخصیت

و نیز زمانی که از مدینه به کوفه منتقل گردید، تأثیر منوره منتقل شد، تأثیر در پیشرفت آن آشکار شد 

انتقال مکتب فقهی شیعه از کوفه به قم و ری و  طورهمینفراوانی از محیط علمی حاکم بر کوفه پذیرفت. 

 به بغداد و سپس به نجف اشرف نیز تأثیر زیادی بر آن داشت. ازآنجا

فردی  هایآرمانو  دوراندیشیا از جهت نبوغ فکری، فقه هایشایستگیو  هاقابلیتفردی فقها:  هایقابلیت -4

فقیهی که از نبوغ  ،نیز در هر مرحله تأثیر بسیاری در تکامل علم فقه داشته است. در میان فقهای یک دوره

باشد، بدون شک نظریات و آرای وی ارزش بیشتری دارد و مبانی  مندبهرهفکری و مواهب علمی بیشتری 

 تری برخوردار است.علمی او از استحکام باال

شاگردان مبرز در تحوالت فقهی آن دوره شاید کمتر از  در مقاطعی از ادوار فقه، سهم: نوآورتربیت شاگردان  -5

 .شودمیتحوالت یک دوره شناخته  مبدأ عنوانبهسهم خود فقیهی نباشد که 

در برخورد با فقها بر  اهحکومت: تحوالت سیاسی و رفتار متفاوت هاحکومتتحوالت سیاسی و بینش متفاوت  -6

در حکومت صفویه به جهت نیاز آن حکومت به پشتیبانی فقها برای  همچنان که. گذاشتمیجریان فقه تأثیر 

این حکومت شاهد رشد فقه شیعی و تحول  هایحمایت واسطهبهیا به هر دلیل دیگر،  هاعثمانیمقابله با 

رفت که در دوره پایانی می پیشبهبه فقها تا بدان حد و این اقبال حکومت  هستیمکمی و کیفی آثار فقهی 

در مقابل برخورد مملو از  متوقف شد. الشرایطجامععهد صفویه، مشروعیت سالطین صفوی نیز به اذن فقیه 

نسبت به شیعیان در اواخر حیات شیخ طوسی  هاایوبیو  هاغزنویهمچون سالجقه  هاحکومتکینه و غضب 

 .استاز عوامل رکود فقه در این دوران  و نیمه قرن پنجم، یکی

 علل و عوامل اختالف در آرای فقهی -7

 :شوندبرای رسیدن به علل و عوامل الزم است اختالفات به چند دسته تقسیم 

در مبانی استنباط  هاییاختالفهر دو گروه دارای  هرچنداختالف مذهب رأی با مذهب اهل حدیث:  -1

، ولی اهل ظاهر در کنندمییک قاعده و اصل عام عمل  صورتبهقیاس  به رأیفقهی هستند، برای نمونه اهل 

، ولی در اصول اعتقادات اسالمی وحدت نظر دارند و به همین دلیل در بسیاری باشندمیآن متوقف یا ممتنع 

 نظر یکسانی دارند. ،از مبانی استنباط

آرای فقهی، قواعد استنباط و مذهبی فقهای مذاهب اربعه با فقهای شیعه: در سه حوزه،  هایاختالف -2

 ادله اجتهاد )کتاب، سنت، اجماع و عقل( اختالف دارند.
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اختالفات مذهبی میان مذاهب شیعی مثل فقه زیدیه و فقه امامیه: مردود بودن قبول مذهب یکی از  -3

 امامان مذاهب اربعه از سوی امامیه و در مقابل پذیرش پیروی از مذهب ابوحنیفه از سوی برخی زیدیه.

 عوامل مؤثر در اختالف مذاهب فقهی اهل سنت -7-1

 نظری است، پس اختالف در مسائل نظری و استداللی امری قهری و عمومی است. آرای فقهی امری -1

و  داشتبازمی، از دیگران فقیه را از تقلید و پیروی کهنحویبهشدت اهتمام و احتیاط در امر شریعت  -2

 ود را بازیابند.خود به دنبال آن بودند که حجت خ، درنتیجه

دو منبع اصیل و اساسی در استنباط فقهی، عربی است. تحول این زبان در طول  عنوانبهحدیث  زبان قرآن و -3

 تاریخ موجب اختالف فهم و استنباط در زمینه قرآن و حدیث گردید.

 میزان دستیابی به قرائن معتبر در فهم معانی -4

 ل سیاسی نیز همراه بوده است.ه عواملشرایط زمانی و مکانی که گاه با یک سلس -5

 شدهنقلو احادیثی که توسط آنان  کلیه مذاهب فقهی اهل سنت در ریشه و اساس به آرای صحابه پیامبر  -6

از مصاحبت ایشان یکسان  وریبهرهعلم به شریعت و میزان  ازنظرهمه صحابه  ازآنجاکهو  باشندمیمستند 

و ایجاد مذاهب مختلف توسط خود صحابه فراهم گردید و احکام  فقهی هایاختالفزمینه  روازاین، اندنبوده

 دیگر با حال و هوای دیگر پا گرفت. ایگونهبهو در عراق  ایگونهبهشریعت در مدینه 

خود از عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید  نوبهبهاختالف در مبانی نظری اجتهاد و قواعد و اصول استنباط  -7

 .آیدمیفقهی به شمار  هایاختالف

که به هر دلیل در میان مذاهب فقهی به وجود آمده  هاییاختالفعدم اعتقاد و استناد به مرکزیت علمی در  -8

 اصولی و کلیدی ممانعت نموده است. مسائلدر  هااختالفتا از گسترش  است

 اختالف مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت -7-2

در کتاب الخالف  هایینمونهمثل  است اثباتابلقفقه اهل سنت،  قبولقابلاکثر آرای فقهای شیعه با مبانی  -1

 شیخ طوسی

با یکی از مذاهب فقهی اهل سنت تطابق داشته و نظریه  معموالًآرای فقهی شیعه جز در چند مورد استثنایی  -2

 .شودنمیمحسوب  ایجداگانه

شیعه و  از اختالف بین ترگستردهبین فقهای مذاهب اربعه حتی در یک مذهب بسی  هایاختالفدامنه  -3

 مذاهب چهارگانه است.

 عصر تشریع -8

 تشریع و تفریع

 است: شدهتقسیمتاریخ فقه به دو دوره تشریع و تفریع 

+ عدم و معصوم  جعل حکم از سوی خداوند یا پیامبر دوره تشریع یا دوره صدور احکام:  -1

 دخالت اجتهاد و استنباط در آن

 دوره تفریع یا دوره استخراج و استنباط احکام -2

 ع احکام فقهی به استناد ادله شرعی یا اجتهادوض
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در بین  معصوم  گرچه به لحاظ زمانی، دوره تفریع پس از اتمام وحی و پایان یافتن دوره حضورنکته: 

تفریع و اجتهادی صورت  وجههیچبه ، اما چنان نیست که در زمان وحی یا حضور معصوم شودمیمردم شروع 

احکامی که صدور یافته دوره تفقه باشد و نسبت به  ه، نسبت بزمانیکن است در بنابراین، ممک ؛نگرفته باشد

 دوره پیدایش و تحقق. ،احکامی که در طریق صدور و شرف نزول است

 دوره تشریع

 سال 23تا زمان رحلت آن حضرت:  بعثت پیامبر اسالم  آغاز ازمدت دوره تشریع:  -1

 یعنی پیامبر  مختلف هایمناسبتاحکام به  جعل نزول وحی+نحوه جعل احکام در این دوره:  -2

 .پرداختندمیوحی به جعل قواعد و ضوابط فقهی  واسطهبه

، بلکه به کندنمیاست، منتهی این حکم را از پیش خود وضع  حق وضع حکم برای امام معصوم  -3

 .فرمایدمیبیان  استناد آیات و سنت نبوی 

 تا رحلت ایشان حیات پیامبر  دوره تشریع نزد اهل سنت: زمان وحی درمدت  -4

+ این قید که امام معصوم  کبراتا غیبت  دوره تشریع نزد شیعه: زمان وحی در حیات پیامبر مدت  -5

  پس از پیامبر  بلکه آنچه را از پیامبر  اندکاستهبر اصول حاکم نه چیزی افزوده و نه  اندبردهبه ارث ،

 .اندداشتهبیان 

 نابع:تفاوت شیعه و سنی در م -6

در اهل  کهدرحالی و ائمه  دایره سنت در دیدگاه شیعه وسعت دارد )قول، فعل و تقریر پیامبر  -الف

 است. ترتنگسنت دایره منابع 

اجماع حجیت ذاتی ندارد، بلکه متکی به سنت است و وسعت کمی دارد، اما در اهل سنت گسترده  -ب

 است.

به تشریع بذل کرده و ثروت  بااتصال بعد از رحلت پیامبر فقه محصول جهد و تالشی است که مسلمانان  -7

 اند. پس تاریخ فقه پس از وفات رسول خدا گذاردهمی جایبهعلمی و فکری را در قالب فتاوا و آراء 

 و انوار مختلف را از عصر صحابه و تابعین تا عصر فقها گذرانده و تا به امروز ادامه یافته است. شدهشروع

 آن پیامبر با لسان وحی هستند. مؤسسفقه نامید شده است که  تأسیسیهد این دوره ع -8

 کرده است؟اجتهاد هم می ــ آیا پیامبر اسالم 

 دیدگاه اهل سنت: -الف

 به پیامبر 

 

 

 79نساء و  83سوره حشر،  2رفته است و برای این نظر به آیات اما اجتهاد ایشان برخالف دیگران به خطا نمی

 کردند.میستناد اانبیاء 

 

 

 . وحی )اعم از قرآن و غیر آن(1

 کرده است.عمل می . اجتهاد خود2
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 دیدگاه امامیه: -ب

 

 

 

 :3الف( در احکام دینی

 

 

 

 

 

 

 

 ب( در قضاوت و حکومت:

 عمل به طرق و امارات معتبر

 

 

 ابالغ احکام الهی ،رسالت ،قضاوت :شؤون پیامبر 

 ب کفایی دارد.وبرای غیر پیامبر جایز است بلکه وج اجتهاد به معنای عمل به طرق و امارات معتبر بنابراین، 

 .ابتالقلّت مسائل مورد  وسادگی دلیل: دسترسی به آن بزرگوار +  ،کم بوده اجتهاد به این معنا در عصر پیامبر 

نیاز به آن بیشتر  وای واجب الطاعهپیش بهبه جهت عدم دسترسی یا دسترسی کمتر که  بر خالف بعد از ایشان

 شد.می

 اجتهاد و تفقه در عصر تشریع

کعب و  کعبه سویبهاء بن مَعرور و استقبال او رو بَ المقدسبیتقبله  سویبهتان کعب بن مالک و استقبال . داس1

 اند.حکمی را استنباط کرده پیروانش از راه استناد به فعل پیامبر 

 . داستان معاذ بن جبل2

 ه. داستان احتالم در سری3

اما  ،کیفیت تیمم بدل از وضو معلوم بوده .صدور یافته بود . داستان عمر و عمار )حکم تیمم بدل از وضو و غسل4

 کیفیت تیمم بدل از غسل معلوم نبوده است(.

                                                           
 جلی قیاس یک به را خفی قیاس یک مجتهد که دارد اقتضاء لدلی آن و رسدمی او ذهن به و شودمی ظاهر مجتهد عقل در که دلیلی از است عبارت: استحسان -3 

 .کند جدا کلی محکم از را جزئی فرد یک یا داده ترجیح

 .باشد شده وارد نصی جزئی یا کلی عنوان به که مواردی در اندیشی مصلحت و رأی مبنای بر نو هایپدیده و واقعه حوادث برای حکم تشریع: مرسله مصالح

 .جایز است           دیگران

 جایز است.          پیامبر 

 دلیل: آیات و روایات
 

 اگر مقصود از اجتهاد: 

 عمل به وجوه ظنی غیر معتبر مثل قیاس/ استحسان/ مصالح ظنی است. .1

 !یست چه رسد به پیامبر این امر حتی برای غیر پیامبر هم جایز ن 

 پیامبر )ص(          جایز است.غیر در حق                                               

  . عمل به طرق و امارات معتبر2

                        جایز نیست.در حق پیامبر )ص(                                               

 : پیامبر  عدم جواز برای ادله

 عدم سازگاری با عنوان پیامبر و رسول  -الف

 سوره نجم  3مثل آیه  ،بر خالف ظواهر برخی از آیات قرآن است -ب
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در  به جهت دوری به اجتهاد روی آوردند مثل مردم حبشه یا مردمی که پیش از هجرت رسول خدا  طورکلیبه

 اند.کردهمدینه زندگی می

 ضرورت اجتهاد

ای امامیه عمل به تکالیف شرعی، نیاز به علم به تکالیف و معرفت تفصیلی به احکام فقه ازنظر: دیدگاه فقه امامیه

و مراجعه به ادله و  است پذیرامکانبه ادله اثبات احکام،  مراجعهشرعی دارد و تحصیل علم به احکام شرعی با 

است.  پذیرامکانتهاد نیاز به اجتهاد دارد که از طریق آشنایی با روش صحیح اج هاآناستنباط احکام شرع از 

و استفاده از این دو طریق نیز صحیح  شدهپذیرفتهو عمل به احتیاط  الشرایطجامعمشروعیت عمل به تقلید از مجتهد 

 دانسته شده است. قبولقابلاز باب بدل اضطراری در حالت فقدان اجتهاد،  درواقعو مجزی تلقی شده و 

آنان اجتهاد در حقیقت مراجعه به عقل  ازنظراجتهاد مخالف هستند و ها سخت با در میان فقهای امامیه اخباری

 گردد.رجوع به نص تلقی می جایبه

 کنند:از سه طریق این امر را اثبات میدیدگاه اهل سنت: 

جاودانگی و خاتمیت اسالم به معنای آخرین دین الهی، تنها در صورتی متصور خاتمیت دین اسالم:  -الف

در فهم اسالم مفتوح باشد و در هر عصر امکان بازشناسی احکام آن، از طریق اجتهاد وجود  است که باب اجتهاد

اسالم به مسائل  گوییپاسخبرای تداوم شریعت در اعصار و قرون کافی نیست و برای  داشته باشد. احکام منصوص

دیگر نیز فقها را به اجتهاد جدید احتیاج به اجتهاد در ماال نص فیه وجود دارد. عالوه بر این مواجهه با ملل 

 واداشته است.

اصول شریعت از اهداف خود جدا نشود و خالف مقصود از آن  کهاینبرای  تحقق اهداف شریعت: -ب

، زیرا نتایج حاصل از اجرای بسیاری از احکام شریعت است ناپذیراجتنابحاصل نگردد، اجتهاد در عصر و زمان 

آورند. مثل یستند و در بسیاری موارد حتی نتیجه معکوس به بار میاهداف شریعت ن کنندهتأمیناسالم، 

 اجتهادهایی که در دوران خلیفه دوم بر همین مبنا صورت گرفت.

: به اعتقاد آنان در مرحله نخستین شریعت اسالم، اصول و قواعد کلی ضرورت تفریع و توسعه شریعت -ج

که  صورتی بهبیان گردیده و تفریع آن اصول و قواعد  در دوره مکی و مدنی در قالب تعداد محدودی از فروع

در حقیقت اجتهاد مکمل  ،پاسخگوی مسائل و نیازهای زمان باشد، احتیاج به اجتهاد دارد. بر اساس این استدالل

 شود.شریعت اسالم، محسوب می

 اهل سنت ازنظرانواع مجتهد 

احکام شرعی است که اختصاص به در استنباط  اجتهاد کامل تالش و کوشش فراگیرمجتهد کامل:  -1

 مذهب اهل سنت دارد. 4بانیان 

تطبیق قواعد کلی بر حوادث روزمره و مصادیق نوظهور  دارعهدهمجتهدی است مجتهد مخرج:  -2

 باشند.می

 اهل سنت ازنظر شرایط اجتهاد کامل

 علم به لغت و ادبیات عربی -1

 علم به قرآن کریم -2
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 علم به سنت -3

 فمعرفت مواضع اجماع و اختال -4

 معرفت قیاس -5

 علم به مقاصد االحکام -6

 صحت، سالمت فهم، حسن منطق و قدرت سنجش -7

 خلوص نیت و سالمت اعتقاد -8

 پدید آمدن عنوان فقاهت پس از رحلت پیامبر 

 کارهایی مربوط به فقه و احکام فرعی دین اتفاق افتاد. پس از رحلت پیامبر و در عصر صحابه 

 خالفت ابوبکر:

. 4. عمل به استشاره و رأی 3درباره منقول آن  ررسیاستناد به سنت قطعی و معلوم و ب .2قرآن  آوریجمع. 1

 احکام. رایب هاآنفقاهت و مرجع شدن  عنوانبهپیدا شدن عنوان فقاهت و معروف شدن کسانی 

شرح زیر به  خالفت در کتاب تاریخ یعقوبی دورهدر هر  هایینمونه کهشده است استعمال می برای افراد فقیه لغت

 :است

 عبداهلل بن مسعود. –زید بن ثابت  –اُبّی بن کعب  –معاذ  –عمر  – علی  ابوبکر:خالفت زمان ( 1

ابوسعید  -عبداهلل بن مسعود –زید بن ثابت  –اُبّی بن کعب  –معاذ  -ابودرداء – علی  :عمرخالفت زمان ( 2

 عبداله بن عباس -ابوموسی اشعری -خُدری

 -عبداهلل بن عباس -ابوموسی -زید بن ثابت -ابی بن کعب -عبداهلل بن مسعود -علی  :انعثمخالفت زمان ( 3

 سلیمان بن ربیع باهلی -عبداهلل بن عمر -خُدری -درداء ابو

 عصر تفریع -9

 تفریع در فقه اهل سنت

 سنت اهل فقه در مفهوم تفریع

 . مفهوم لغوی: شاخه زدن و از اصل به فرع رفتن1

شود. چون های اصلی فروع گفته میاز ریشه شدهبرگرفتهای از احکام ی: در فقه به دسته. مفهوم اصطالح2

تفریع بر اصل  صورتبه ،های اصلی فقه کتاب و سنت است، احکامی که صریحاً در کتاب و سنت یافت نشودریشه

 شود.بیان می

 اهل سنت ازنظرآغاز دوره تفریع 

 ادامه دارد. تاکنونتر بعد از رحلت ایشان و زمان صحابه یجد طوربهولی  از همان زمان پیامبر 

 دو مکتب درآمدپیش       دوره صحابه

 ذیل است:

 

 

 

 . اهل رأی1

 . اهل حدیث2

در عصر صحابه به آن معنا از این دو 

 شد، چون هنوز فاصلهمکتب یاد نمی

 چندانی از زمان تشریع نگرفته بودند.
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 چگونگی به وجود آمدن این دو مکتب

افزایش فاصله مردم با زمان تشریع + طرح مسائل جدید + از دنیا رفتن فقیهان وابسته به نص + افزایش اختالف 

محدودتر و موضوعات کمتر و جامعه  هرچقدربر این اساس           د افراد و دور بودن از همدیگرآراء به جهت تعد

گسترده و موضوعات جامعه  هرچقدر عکسبهدسترسی به نصوص بیشتر بود، اتکا به رأی و اختالف آرا کمتر بود و 

 یافت.و استفاده از رأی افزایش می نظراختالفشد، تر میمتنوع

 

 

 

 
 

 به قیاس یاتکا        مکتب فقهی       امامت ابوحنیفه        مکتب رأی

 

 مکتب حدیث

 

 

 

 

                    ابوحنیفه                                        شافعی                 مالک بن انس       احمد بن حنبل           

                     

 فقیه متعادل                                                                  

 ادوار فقه اهل سنت در دوره تفریع -9-1

 عصر صحابهدوره اول:  -الف

 

 

 نظرات درباره مدت دوره اول

 

 

 تفاوت شیعه و سنی در این تقسیم

تا زمان  آغاز شد و  پیامبرمان رحلت ل سنت از زهولی اجتهاد ا، آغاز شد کبرااجتهاد شیعه از زمان غیبت 

 زمانی تقسیم شد: دورهبه سه  کبراغیبت 

  علیدوره کبار صحابه: خلفای راشدین تا شهادت امام  -1

 هـ تا اوائل قرن دوم 41دوره صغار صحابه و تابعان: از سال  -2

 طرفدار استفاده از نصوص       مردم مدینه

 طرفدار استفاده از رأیمردم عراق

 کرد.ل میگاهی به رأی عم          مکتب فقهی           امامت مالک بن انس

 مکتب فقهی        امامت احمد بن حنبل
 . به شدت مخالف رأی1

 . جستجوی احکام در احادیث2

 هجری تا پایان قرن اول هجری 11نظر اول: سال 

 ،شهادت امام علی ) هجری تا پایان سال چهلم هجری 11نظر دوم: سال 

 حاضر بودند. ار صحابهبکدر این دوره  – (پایان خالفت راشدین

در نتیجه در قرن اول و دوم هجری دو 

 مکتب حدیث و رأی شکل گرفت.
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 هـ. 4تا نیمه قرن  2دوره پیشوایان از مجتهدان: از اوائل قرن  -3

 دوره ائمه مجتهدین ،دوره تابعین ،صحابهدوره  :کنندمینیز این سه دوره را چنین تقسیم  یبرخ البته

 تعریف لغوی و اصطالحی صحابه:

 است. جمع آن بر وزن فعالَهو  یار ،صاحب معجلغوی: تعریف 

 :اصطالحیتعریف 

 مشرف بود. در حال اسالم، مدتی طوالنی، به مالقات پیامبر  -الف

 یث از آن حضرت کرده.تحمل حفظ حد -ب

 .اندرفتهبه حال ایمان هم از دنیا  -ج

 نکته:

 .اصل تعریف مورد اجماع علماست -1

بر این اساس دو نظر وجود  مدخلیت همه این اوصاف در صدق عنوان صحابی یا برخی اوصاف است. دراختالف  -2

 دارد:

 باید جمع شود. هانآو در فرد همه  مدخلیت دارند هاویژگیبرخی هر یک از این  -الف

 نیست. هاویژگیو لزومی به جمع همه  کندمیکفایت  هاآنبرخی از  -ب

 تعداد زیاد است.عده صحابی:  -2

 هزار 100قالنی: سنظر ابن حجر ع بر بنا

 هزار 114قانی:منظر فاضل م بر بنا

 امتداد زمان صحابه -3

 شامل: اندکردهمیهجری زندگی  100برخی از صحابه تا حدود سال 

 هـ. 86وفات  -بن ابی أوفی عبداهلل -کوفه -الف

 هـ. 91-مدینه  -سهل بن سعد ساعدی -ب

 هـ. 93یا  91 -بصره –انس بن مالک  -ج

 هـ. 88 -شام -بن یسر عبداهلل -د

سال اول هجری  30اجتهاد خلفا در تر ناظر به سال ولی باید توجه داشت که بیش 100درست است که طول دوره 

 .سال چندان مدنظر نیست 70یه و بق است

 شدهروایتفتوا  هاآنکه از  ایصحابه -4

 :شوندمیبنابراین صحابه در نقل حدیث سه دسته  ،شدمیبه صحابه رجوع   پیامبرپس از رحلت 

 بن زید مسعود، بن عبداهلل عباس، بن عبداهلل ، علی عمر، بن : عایشه، عمر، عبداهللراوی احادیث زیاد -الف

 .است وسیع بسیار آوریجمع صورت در -ثابت

 عاص، عمروبن بن عبداهلل عنان، بن ابوهریره، عثمان خدری، ابوسعید مالک، بن سلمه، أنس راوی متوسط: ام -ب

 جزء یک هر جبل، ابوبکر، ، معاذ بنعبداهلل جابر بن وقاص، سلمان ابی بن سعد اشعری، ابوموسی زبیر، بن عبداهلل

 .هددمی تشکیل را کوچکی
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عالوه بر موارد فوق: طلحه، زبیر، عبدالرحمان بن عوف، عمران بن حصین، ابوبکره، عباد بن صامت، معاویه بن 

 سفیان

است و مجموعاً یک جزء کوچک را بیشتر تشکیل  شدهنقل هاآنیک یا دو یا چند فتوا از : راوی احادیث کم -ج

 .اندشدهواقع ن مورداشارهموالً ی معلو ،را فهرست کردند هااین. برخی اسامی دهدنمی

و  نفر مرد 16را ذکر کرده است که شامل  ابواسحاق شیرازی شافعی در کتاب طبقات الفقهاء اسامی فقهای صحابه

 است. نفر زن 7

 امتیازات دوره اول -5

 های بعدهای دورهلتن قُإسادگی استنباط حکم و نبودن  -الف

 بوده است. غنیمت و میراث، نکاح، و شامل طالقمادی بوده  بیشتر مسائل مورد تفقه -ب

 دیگران موردپذیرشصاحب حکم فقهی قاطع و  عنوانبهوجود برخی  -پ

 حضور دو گروه فقیه و ممنوعین از افتاء -ت

 صناعت نبوده است. ،تفقه و استنباط -ث

 .بعد است هایدورهمعنی و مفهومی نزدیک به معنی مصطلح در  هاجتهاد در این عهد ب -ج

ل ها هبعردر این دوره بنیان ادله ا در این دوره ایجاد شده است. )عمل استشاره( اجماع )عمل به رأی(، قیاس -چ

 سنت یعنی کتاب، سنت، اجماع و رأی برای استنباط احکام نهاده شده است.

 .اندکردهمیمنصفانه اعتراف  ،اهل علم به ظهور اشتباه و خطا -ح

 سییم بن قلَسُ و علی بن ابی رافع ،راسخ ابو، ابوذر ،سلمان آغاز تألیف کتب مثل کتب -خ

 هاآنآغاز ظهور خوارج و فقه مخصوص به  -د

 دوره دوم: عصر تابعان

 مفهوم تابعان

 پیروتعریف لغوی:  -1

 .باشدبرخوردار شده  -یک نفر یا بیشتر -تابعی کسی است که از دیدار صحابه -1اصطالحی: تعریف  -2

میان زمانی که  هرچندان رفته باشد، جهصحابی را دیده و با ایمان از   اهللرسولل ایمان به کسی که در حا -2

، ارتداد و کفری به هم رسیده یافتهدستدیدار او با ایمان دست داده بود و میان زمانی که مرگ در حال ایمان بر او 

 .باشد

 تمیزو )شنیدن(  اعسَمصحت مت، ، مثل طول مالزاندبرشمردهی هم برای صحابه قیود دیگرالبته 

بلکه علوم خود را از طریق صحابه از آن  ،اندنیاموختهچیزی   پیامبرتابعان کسانی هستند که مستقیماً از  -3

 است. شدهگرفتهتوبه  100. این نام برای آنان از آیه شریفه اندکردهحضرت دریافت 

 امتداد زمان تابعان -3

 :دو نظر استدرباره آغاز آن 

 آغاز قرن دوم )زمان انقراض عهد صحابه( -1

 هجری پایان خالفت خلفای راشدین و آغاز حکومت بنی امیه 41سال  -2
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زیرا صحابه پس از خلفای راشدین به نقاط مختلف جهان اسالم برای تعلیم قرائت و سایر  ،است ترقوینظر دوم 

گرچه از به بعد  41لذا سال  .در جرگه فقها درآمدند متعلمان همه و معلمان تدریجبهمعارف اسالم روی آوردند و 

از سوی دیگر جز دوره تابعان نیز هست، زیرا در این زمان کبار تابعان زندگی سویی جزء دوره صحابه است، ولی 

 .اندکردهمی

 عصر ظهور پیشوایان مذاهب فقهیپایان این دوره: 

سلحه بن عبدالرحمان،  ابو ،خارجه بن زید ،عروه ،محمدقاسم بن  ،مسیب بن سعیدعه(: سباکابر تابعان )فقهای 

 سلیمان بن یسار. ،عبیداهلل بن عبداله بن عتبه

 مذاهب مختلف اعتقادی و فقهی گذاریپایه -4

 سنی ،پیدایش دو مذهب شیعه -1

 تفاوت این دو در منابع -2

 اختالف در امامت و خالفت               علت تفاوت این دو در منابع -3

 4اعتقاد شیعه به مخطئه بودن خود -4

 اعتقاد اهل سنت به مصوّبه بودن خود -5

 اهل رأی و اهل حدیث -5

 دلیل: جو آرام مدینه و عدم بروز مسائل جدید -است گرفتهمیصورت  اهل مدینهتوسط              اخذ نص

عدم حضور محدثین در و  ائل جدیددلیل: بروز مس -است گرفتهمیصورت  ل عراقها توسط          اخذ به رأی

 .ابوحنیفه ،حمادبن ابی سلیمان ،دارد: ابراهیم بن یزید نخعی سردمدارسه نفر و  این مناطق

 امتیازات این دوره -5

 سنتکردن رواج روایت  -الف

 ث جعلی به جهت اختالفات مذهبی میان شیعه و سنی و خوارجیشیوع احاد -ب

فتوای که مسائل فقهی مثل سنت، اجماع و قیاس بین اهل رأی و اهل حدیث آغاز نزاع در مبانی استنباط  -ج

 است. آوردن علل تشریع )قیاس( دست بهفتوای اهل عراق بر اساس  است، ولی جاز بر اساس قرآن و حدیثحاهل 

در اص رأی مستند به قیاس که فقهای عراق )فقیه(: شهرت برخی صحابه و بسیاری از تابعان با عنوان فقاهت -د

 .رأی مستند به مصالح در صورت فقدان نص ،فقهای حجازو  کردندمی

سبب سقوط اهل حدیث شد و تأثیر : این امر ایران، رومی و مصری مسلمانانتازهپیدایش جنبش علمی توسط  -هـ

 .داشت در تفقه و استنباط احکام ویژهبهبسیار زیادی در تفکر مسلمانان 

 هجری( 4تا قرن  2 قرناوائل ) مذاهبدوره سوم: عصر پیشوایان 

 .شوندمیابوحنیفه و مالک به فقهای تابعان متصل نکته: 

 اسالمی و اختالفات آنان در مسائل فقه هایفرقهپیدایش  -1

                                                           
 سبب، همین به. رودمی خطا به راه این در گاه و رسدمی آن به گاه است؛ آن به رسیدن پی در مجتهد و دارد وجود واقع، در شرعی، حکم شیعه یهاآموزه بنابر -4

 اند.خوانده مصوّبه را سنت اهل مقابل، در و مُخطِئه را شیعه
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ی به وجود آمد و در مذاهب مختلف ،اهل سنتکه در  منجر به پیدایش مذاهب مختلفی شد ،جعل احادیث دروغ

 است. اثناعشریه و زیدیه ،سانیه یا مختاریهیکنیز شیعه 

 :هااختالفبررسی 

 قرآن: -1

 قرآن نزد همه مسلمانان است.حجیت و اعتبار  )مورد اتفاق همه است(: یموارد اتفاق 

 کهدرحالی، گرفتمیصورت  قرآن توسط فقهای اهل سنتبه رأی ر فسیت -موارد اختالف: الف 

 عه ممکن نیست.شی ازنظربا دلیل معتبر مثل روایات  جزبهتفسیر قرآن 

 .پذیرفته است شیعه ازنظرنسخ حکم تنها  کهدرحالی، نسخ برخی از آیات قرآن از سوی اهل سنتپذیرش  -ب

 دو نظر است: خبر واحد: وسیلهبهتخصیص عمومات آیات قرآن  -ج

 جواز و امامیه: ابن حنبل احمد ،شافعی 

 ابوحنیفه: عدم جواز 

 سنت: -2

 معتقد بودند که روایات حجت نیستند برخی از مردم بصره  جزبهن موارد اتفاق: حجیت و عمل به آ

 از بین رفتند. اکنونهمکه 

 :موارد اختالف 

 :حجیت خبر واحد 

o طبرسی و حلّی ،سید مرتضی، ابن زهره جزبه، شیعه امامیه جمهور صحابه و تابعان: 

 .شودمیعقالً ممکن و سمعاً واقع 

o قدریه و ظاهریه: عدم جواز 

  که به  کنندمی: اهل سنت به احادیثی عمل ث صحیح از منظر شیعه و سنیمعنای حدی

باشد، ولی شیعه تنها خبری را حجت  شدهنقلیا صحابه  طرق صحیح نزد خود ایشان از پیامبر 

نقل کرده باشد و برای صحابه و تابعان در این باب امتیاز  که ثقه یا عادل از پیامبر یا امامان  داندمی

 نیستند. خاصی قائل

 :های اجتهاد به لحاظ متعلق آنشیوه -رأیاجتهاد به  -3

این نوع اجتهاد مورد اتفاق کلیه مذاهب اسالمی است که اصل اجتهاد و  فیه: نص الاجتهاد به عقل در ما  -الف

 شود.اند و در حقیقت قدر متیقن جواز اجتهاد در مذاهب فقهی محسوب میمشروعیت آن را تلقی به قبول دانسته

مستند مشروعیت اجتهاد در ماال نص فیه نزد مذاهب اهل سنت حدیث معاذ بن جبل است. این امر در فقه امامیه با 

 دلیل عقلی )قبح عقاب بال بیان( و ادله نقلی در مواردی چون اصل برائت، استصحاب و اشتغال به اثبات رسیده است.

فقهای حنفی، اعمال رأی و اجتهاد  ویژهبههل سنت بسیاری از فقهای ا اجتهاد به عقل در احکام منصوص: -ب

اند و اجتهاد را منحصر در ما ال نص فیه ننموده و آن را به منصوص نیز توسعه در احکام منصوص را نیز جایز شمرده

 اند.فقهای امامیه اجتهاد در مقابل نص را کالً مردود شمرده کهدرحالی ؛اندداده

 :بارهدرایناقوال اجماع:  -4
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 میه: کاشف از قول معصوم اما 

 جمهور اهل سنت: ممکن است و کاشف از واقع 

 احمد: در برخی موارد غیرممکن است. 

 قائل به توقف است. :شافعی 

 .داندمی غیرممکنمعتزله: در غیر ضروریات  

 ظهور مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت

 مشخصات کلی فقه حنفی

 ری(هج 150-80مؤسس مذهب: ابوحنیفه نعمان کوفی ) -1

 محل مکتب: کوفه سپس سرایت به کل عراق -2

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه حنفی: -3

 قرآن -الف

 کندمورد را عمل به نص تلقی می 4عمل به این  ابوحنیفه                        سنت -ب

 آرای صحابه -ج

 آرای تابعی -د

 قیاس -الف

 استحسان -ب

 اجماع -ج

 عمل به این موارد را اجتهاد به غیر نص تلقی                                                       معامالت -د

 کندمی                             آنکه مخالف نص باشد. شرطبهعرف و عادت  -هـ

 سد ذرایع -ی

 تحت تأثیر این خصلت است. شدتبهبازاری بوده و فقه او  ابوحنیفه -4

(. نمونه: باز گذاشتن زن بالغ و عاقل گراجمعاست در مقابل  فردگراقه حر و آزادی اراده است )فقه حنفی ف -5

 انکار والیت بر زن مدیون، سفیه و مالکیت در ازدواج، انکار محجوریت از سفیه و غافل، عدم لزوم وقف،

 متالزم دانستن مالکیت و آزادی -6

 بوده است و آرای فقهی او توسط شاگردانش تدوین گردید. غالباً در علم کالم و مواعظ ابوحنیفههای نوشته -7

 شاگردان معروف وی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی و زٌفَر هستند. -8

 است. شدهشمردهتفریع و قاعده سازی از ممیزات فقه حنفی  -9

مذهب غالب مسلمانان دنیا حنفی است و علت آن اعالم نمودن مذهب رسمی توسط دولت عباسی و  -10

 قیاس. کارگیریبههای وسیع و پراکنده اسالمی و ها در سرزمینهای عرفعثمانی، تفاوت ازآنپس

ای که توسعه فقه حنفی در آنجا نتوانست موفقیت چشمگیری کسب نماید آفریقا بود که دولت تنها نقطه -11

 اغالبه به دلیل حمایت از فقه مالکی از گسترش فقه حنفی جلوگیری نمودند.

 بوده است.  ادقاز شاگردان امام ص -12
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در آرای خود مقابل حکام عصرش به شیعه  ابوحنیفهرا یاری نمود.   از فقهایی بوده است که زید بن علی -13

 تمایل داشت.

 است: نکردهعملث یدر چند مورد به احاد ابوحنیفه -14

 سه رکعت                    رکعتیکجواز نماز وتر به  -الف

 حرمت                    حالل بودن اکل گوشت اسب -ب

 حرمت مسکر آن نه غیر آن                         حرمت نبیذ -ج

 مشخصات کلی فقه شافعی

 هـ( 204 -150مؤسس مذهب: محمد ابن ادریس شافعی قرشی ) -1

 از حیث زمان سومین مذهب است. -2

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه شافعی: -3

 قرآن و سنت -الف

 ث سنت وی برخالف ابوحنیفه عمل به خبر واحد را توسعه داد.در بح

 اجماع -ب

یعنی هر اتفاقی را اجماع و نه اجماع را منحصر به اجماع اهل مدینه یا  ؛در اجماع نیز راه اعتدال را طی نمود

 شمرد.دانست و هر نوع اجماع مخالف کتاب و سنت را مردود میصحابه می

 در فقه قدیم )بغداد( او معتبر بوده ولی                 ز صحابه نداشته باشدقول صحابه که مخالفی ا -ج

 در فقه جدید )مصر( خیر     قول صحابه که موافق با ادله باشد در صورت اختالف آنان -د

 دلیل نیست ولی راهی است برای استخراج حکم از کتاب و سنت( عنوانبهفیه ) نص القیاس در ما  -هـ

 کرده است.عمل نمیبه استحسان  -4

 فقه او فقه معتدل است. -5

 دانسته است.از یادگیری علم کالم منع کرده است زیرا آن را عامل تفرقه می -6

دانست و سخنی شبیه به نظریات وی درباره امامت و خالفت حائز اهمیت است. او امامت را ضروریات می -7

شمرد. او بیعت را در تصدی خالفت شرط نمی ه بود. وی سبقتقراردادرا شعار  کالم امام امیر المومنین 

دانست و خوارج را معاویه و ایشان، معاویه را یاغی می هدانست و در معارضخلیفه چهارم را امام الهدی می

 دانست.بغاه می

 شافعی شاگرد مالک بوده است. -8

 مشخصات کلی فقه مالکی

 هـ( 179 -93مؤسس مذهب: مالک بن انس أصبحی ) -1

 نه و دومین مذهب از لحاظ قدمت است.محل مکتب: مدی -2

شود مالک در عین محدث بودن، مجتهد و فقیه هم دیده می یکجادر مذهب مالکی دو خصیصه و گرایش در  -3

 هست. منصور عباسی از او خواست این کتاب را بنویسید.
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الف این امر است در زمان وی بر کعبه آویختند تا مردم از آن تبعیت کنند ولی او مخ« الموطا»کتاب وی  -4

 بود.

 کرد.احادیث را خود او گردآوری می کهدرحالیاست  شدهگردآوریرویه فقهی وی توسط شاگردانش  -5

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه مالکی: -6

 قرآن -الف

 صحابه و احکام قضایی آنان و عمل اهل مدینه( فتاوای، (سنت )احادیث پیامبر  -ب

حکم  ثبوتو آن جامع علت  هاستآناصل در فرع است از جهت جامعی که بین  اجرای حکمقیاس قیاس ) -پ

 (در اصل است

تر از آنکه قوی دلیلیقیاس به  تخصیصتر یا به قیاسی قوی قیاس حکماز  عدولاصل مصلحت و استحسان ) -ت

و  عادت، عرف، اجماع، ضرورت، مصلحت، آسانی، ت(و سن کتاب) نصّتر، مانند وجود انگیزه عدول را وجود وجهی قوی

(، مصالح مرسله )مصلحتی که شاهدی از دلیل خاص ندارد ولی منطبق با مصالح اندتر یا مخفی دانستهقوی قیاس

معتقدند هر  اهل سنتبسیاری از علمای معتبر در شریعت است، اعتبار دارد(، سد ذرایع )از ابداعات مالک است و 

گردد؛  اعالمباید ممنوع « سد ذرایع»ای منتهی گردد، به استناد اصل عادت سرانجام به مفسده حسببهعملی که 

 (گردد باید ممنوع شود حراموسیله  یعنی هر عملی که

 باشد.نآنکه مخالف نص  شرطبهعرف و عادت  -ث

 رأی اکابر تابعان در صورت مطابقت با اجماع اهل مدینه -ح

 دارد.قیاس را بر خبر واحد مقدم می -7

ب مالکی نیز با اقتدار سیاسی و حکومت نشر یافت و در آفریقا پیروان عالوه بر مذهب حنفی، مذه -8

 دارد. توجهیقابل

 کرده است. گذاریپایهکه مذهب جدیدی را  ایگونهبهشاطبی مجدد مذهب مالکی است  -9

 شاخصه شاطبی مکتوبات وی در حوزه مقاصد الشریعه است. -10

 بوده است.  شاگرد امام صادق -11

 مشخصات کلی فقه حنبلی

 هـ( 241-164ؤسس مذهب: احمد بن حنبل شیبانی )م -1

 وی امام در حدیث بود به همین جهت در فقیه بودن وی تردید وجود دارد. -2

 جایبهکرده است تا مردم خودداری می فتاوایداده است و از نوشتن او خود روایت را بر اجتهاد ترجیح می -3

 حدیث به روایت نگروند.

دی از کتاب و سنت است و اگر شاهدی نیافت به نقل اختالف اکتفا مالک ترجیح در اقوال صحابی شاه -4

 شود.هیچ قولی عمل نمیبه شود و می

 یحنبلترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه  -5

 قرآن -الف

 سنت -ب

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5%D9%91
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 قول صحابی -پ

 قول تابعان اگر مشهور الروایه باشد -ت

 صالح مرسله، سد ذرایع و استصحاب است(شامل استحسان، م کهآنقیاس )به معنای وسیع  -ث

 استمرار فقه حنبلی از دو طریق است: -6

 کتاب المسند است که توسط خود او و به امالی فرزندش نگاشته شده است. -الف

 دو فرزند او و دیگران ازجملهشاگردان وی  -ب

 یی است.دانند و وجود مجتهد مطلق و مستقل در هر زمان واجب کفاباب اجتهاد را مفتوح می -7

و  معروفامربهتعداد پیروان این مذهب نسبت به بقیه کمتر است و علت آن شدت عمل این مذهب نسبت به  -8

 زیاد و تعصب مذهبی است. نظراختالفنهی از منکر و 

 شاگرد شافعی و ابو یوسف بوده است. -9

 مذهب مشهور 4در  سنتعلت حصر مذاهب اهل 

 سه قول است:

 ن خلفای عباسی و توسط رؤسا و عقالی اهل سنت:هجری و در زما 4در قرن  -1

 مرتضی در زمان سید -الف

 پول از فرق آوریجمع -ب

 مال به علت قلت افراد آوریجمعناتوانی شیعه در  -ج

 هجری+ خلیفه عباس القادر باهلل 4در قرن  -2

 مرتضی سید -الف

 هت شناختن مذهب شیعسمیمیان ایشان و خلیفه برای به ر ایمذاکره -ب

 هزار دینار 100هزار دینار از  80 آوریجمع -ج

 هـ. توسط پادشاهان مصر 660حدود سال  -3

 الیک قاهرهممرس از بزرگان بَیدر زمان بَ -الف

 از ترویج بقیه مذاهب جلوگیری کرد. سختیبهمالکی( داد و  -حنفی -شافعی -حنبلیمفتی ) 4اجازه فتوا به  -ب

 ب اهل سنتمذه 4رکن کعبه به  4اختصاص  -ج

 این قول ضعیف است به دو دلیل:

 .، نه به جهت رفع اختالف میان مذاهباست این کار را انجام دادهبرای رفع تنازع میان پیروان این مذاهب  -1

داشته  تأثیرسته در عالم اسالم و همه بالد و ممالیک آن توانمیو ن در منطقه تحت سلطه خودش بوده است -2

 .باشد

 سوم امتیازات دوره

 نیشابور و مرو ،بصره ،کوفه ،دمشق ،مصر ،اندلس ،گسترش تمدن اسالم در شهرهای بزرگ مثل بغداد -1

 علمی دوره گذشته هایجنبشافزایش  -2

 افزایش تعداد حافظان و قاریان -3
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 تدوین سنت و حدیث به دستور خلیفه اموی عمر بن عبدالعزیز -4

 تألیف کتب متعدد فقهی -5

 امام شافعی وسیلهبهاصول فقه در میان اهل سنت تدوین علم  -6

 به وجود آمدن اصطالحات فقهی مثل واجب، فرض، سنت -7

 .هاآنظهور فقیهان بزرگی در میان اهل سنت همچون پیشوایان مذاهب و شاگردان  -8

 (7اواسط قرن  -4قرن ) دوره چهارم: دوره توقف اجتهاد و گزینش مذاهب

 هجری 4: اوائل قرن آغاز دوره

قیام به مذاهب و شیوع  که در این دوره، است سقوط بغداد توسط مغولو  سقوط عباسیانمصادف با پایان دوره: 

 است.صورت گرفته مناظره و جدل 

 توقف اجتهاد و گرایش به تقلید از فقهای گذشته -1

 به ضعف علمی و اجتهادی هم دچار شد.فقه اهل سنت  ،ضعف سیاسی موازاتبه

 فاق:علل این ات

را  هاآنکه افراد یارای مقابله با نظرات  ایگونهبهتوانایی بسیار زیاد پیشوایان مذاهب و تربیت شاگردان خوب  -1

 نداشتند.

 که یک مذهب مبنا باشد. کردمیتعیین برای منصب قضا اقتضا  -2

 ر ادوار مختلفبه مسائل حقوقی د گوییپاسخبزرگ و سودمند فقهی برای  هایمجموعهتدوین مناسب  -3

 مذهبیشدید تعصبات  -4

علمای این دوره تنها به مراجعه به اقوال فقهای : بسته نشدن مطلق باب اجتهاد و آغاز حرکت تخریج -2

 بسته نشده است. کلیبهباب اجتهاد  حالدرعینپیشین اکتفا کرده و خود در مقام استنباط برنیامدند، اما 

 باب اجتهادرویکرد مذاهب نسبت به بستن  -الف

 است.رایج بوده این اندیشه در این دو مذهب،  -مذهب حنفی و شافعی -1

 است. شدهنمیچنین شیوعی هنوز در آن دیده  -مذهب مالکی -2

 مخالف بوده است. کلیبهمذهب حنبلی:  -3

 امّا کارهای ذیل را انجام دادند: ،اجتهاد به آن معنا را نداشتند هرچندفقهای این دوره  -ب

 لیل احکامتع -1

 ترجیح بین آرای مختلف در مذاهب -2

 خالفیات یا علم الخالف هایکتاباز طریق نگارش                                                           

 به مذاهب خود دادنیاریتقویت و  -3

 چهارم امتیازات دوره -3

 بسته شدن باب اجتهاد و صرف تقلید از فقهای گذشته -1

 گسترش علم الخالف در این دوره -2

 گسترش مناظره و جدل در مسائل فقهی -3
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 شدت گرفتن تعصبات مذهبی و نگارش کتب مختلف درباره مذاهب -4

 هـ( 13تا آخر قرن  7قرن اواسط دوره پنجم: عصر تقلید محض و انحطاط فقهی )

 است. جنگ جهانی دومتا  سقوط بغداداین زمان حدفاصل 

 هاد و تقلید محض فقها و امتیازات این دورهضعف اجت -2 و 1

 نهایت ضعف اجتهادی و جای گرفتن موج تقلید محض در میان فقها -1

 در مسائل فقهی از خود اظهارنظرسلب حق  -2

 اسالمی و همچنین علما با همدیگر هایسرزمینعدم ارتباط میان مردم و علما در  -3

 توجه به فقه و سقوط جایگاه آن در علوم مختلفگسترش علوم ریاضی طبیعی و عقلی و عدم  -4

 هاآنعدم استفاده مستقیم از کتب فقهی سایر مذاهب و رواج نقل غیرمستقیم از  -5

 تتبعی و تلفیق مباحث دیگران در یک کتابعدم تألیف کتب تحقیقی،  -6

 تا امروز( 13دوره ششم: عصر حاضر و تجدید نشاط فقهی )اواخر قرن 

 تقید به مذهب خاصرها شدن از  -1

 علت رها شدن از تقید به مذهب خاص

o  درنتیجه از جنگ جهانی دوم پسازآنآشنایی با تمدن غرب و تأثیرپذیری 

o آشنایی با مسائل روز 

 ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در امور شرعی توسط مسلمانان -الف

 صورت گرفت. رجوع به فتوای سایر مذاهب، هافرهنگبرای ایجاد سازگاری با سایر  -ب

 مفتوح شدن نسبی باب اجتهاد -2

 ایجاد مسائل مستحدثه -1

 منجر به بازنگری در امور شرعی شد.                       هافرهنگ باایجاد روحیه سازگاری  -2

 -5مصطفی سباعی  -4محمود شلتوت  -3مصطفی مراغی  بن محمد -2 عبده محمد -1پیشگامان این راه: 

 زیزعبدالع بن محمد

 واسطهبهای در فقه مذاهب اسالمی در عصر کنونی تغییرات عمدهوضعیت مذاهب فقهی در عصر حاضر:  -3

 توان آن را در دو ویژگی خالصه نمود:ایجاد مسائل جدید و نو به وجود آمده است که می

برای  هاآنفعال شدن تخریج در فقه مذاهب اسالمی به همراه معرفی یک مفتی در هر کشور توسط دول  -1

 جلوگیری از تشتت و آشفتگی

دوری  درنتیجهرشد علم خالف یا حقوق تطبیقی اسالمی و ترجیح آرای مذاهب دیگر بر رأی مذهب خود و  -2

 از تعصبات مذهبی

 شوند:مطرح می هاآنمراجعی که نظرات فقهی مذاهب اسالمی در  -4

 مجمع البحوث االسالمیه 

 موسوعه الفقه االسالمی 

 وقاف کویتمشروع وزارت ا 
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 المجمع الفقهی 

 مجمع البحوث الفقهیه 

 مجمع الفقه االسالمی 

 دائره المعارف فقه اسالمی 

توان یک علم صد در صد نظری به شمار آورد؛ ارتباط تنگاتنگ فقه با رویدادهای که در متن فقه را نمی :هنکت

که همواره باید برای  درآوردهری ای متحول و شناویک علم حرفه صورتبهگذرد، آن را زندگی جامه اسالمی می

 و نهادهای نوبنیاد جامعه، حکم مناسب را استخراج و ارائه دهد. نوظهورحوادث 

 امتیازات دوره ششم -5

 به مذهب خاص و جواز رجوع به مذاهب دیگر مثل شیعه رهایی از تقید -1

ار دیگر باب اجتهاد به علت پیدایش مسائل مستحدثه، این فکر در بین فقهای اهل سنت قوت گرفت که ب -2

 مفتوح گردد.

اداری دارای نشاط شد و  و اجرایی ،مدنی گانهسه هایزمینهدر  گذاریقانونبه بعد  13از اواخر قرن  -3

 فقهی جدیدی تألیف گردید. هایالمعارفدائره

 ادوار فقه در عصر تفریع در فقه شیعه -9-2

یکسان بودند و  -ی مربوط به مکتب اعتزال و اشعریجز آرا -تچهار مذهب فقهی اهل سنت در اصول اعتقادا

امامت اختالف دارند. مکاتب  مسئلهاما با امامیه در  ؛با یکدیگر نداشتند نظریاختالفامامت هیچ  مسئلهدر  خصوصبه

میه ظور فقهای امامن شودمیهرگاه از شیعه بحث  ،طورمعمولبهزیدیه هستند.  و اسماعیلیهفقهی شیعه عمدتاً امامیه، 

 .دانندمیفقهی(  ازنظرنفی مذهب )حپیروان عقیده زید را  ،ولی برخیو فقه آنان است، 

 هب فقهی شیعهامشخصات مذ

 مشخصات مذهب فقهی امامیه: -1

 ها(باب اجتهاد باز است )برخالف نظر اخباری -الف

 جواز تفسیر اجتهادی آیات االحکام قرآن -ب

 پیامبر  فقطنهاست  سنت شامل قول، فعل و تقریر معصومان  -پ

 باشد.  بلکه باید کاشف از قول معصوم ؛اجماع حجیت بالذات ندارد -ت

 ادله عقلی منحصر در اصول عملیه )برائت، استصحاب، تخییر و اشتغال یا احتیاط( است. -ث

 مشخصات مذهب فقهی زیدیه: -2

 دانند.می تابع زید هستند و او را امام پس از امام سجاد  -الف

الحدیث و مجموعه الفقه است و منتسب به زید  هالمجموع است که شامل دو کتاب مجموع هاآناب معتبر کت -ب

 .است

 اند.کردهبه قیاس و استحسان عمل می شدهگفته -پ

 عمل به عقل در مذهب زیدی شبیه به معتزله است. -ت

 .فقه حنفی ویژهبه، آرای مذاهب دیگر جایز است کارگیریبهاخذ و  -ث
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 کنند.علمای زیدی در مذهب مجتهدند و به مبانی اجتهادی رجوع می -ج

 .گویندمیامامی  4 هاآنبه  -چ

 زمحل حکومت آنان: مازندران، یمن و حجا -ح

 :یهفقهی زید منابع -خ

آن در  یاساس نقش ولی اهمیت آن به جهت ،عقل: عقل پس از رجوع به قرآن و سنت مالک است نه قبل از آن -

 ن و سنت است.پذیرش قرآ

 نصوص قرآن و سنت -

 ظواهر کتاب و سنت -

 نص خبر واحد -

 ظاهر خبر واحد -

 مفهومات قرآن -

 مفهومات حدیث -

 اجماع -

 قیاس -

 حانساست -

 استصحاب -

 مکتب فقه اسماعیلیه -3

 یا شش امامی گویند. امامیهفت هاآنبه  -الف

عمدتاً مسائل فقهی خود را از  ،کردندمیکام اسالمی را عمل تا وقتی از جامعه اسالمی جدا نشده بودند و اح -ب

 تفاوت چندانی میان مبانی فقهی آنان با امامیه نیست. ،روازاینو  کردندمیاخذ   صادقامام 

بودند کمی بیش از فقهای شیعه به عقل اتکا داشته و در تأیید  مندعالقهچون به مسائل فلسفی و کالمی  -ج

 .کردندمیادیث وارده را هم تأویل به عقل، اح یاتکا

هم باالتر برده و به همین جهت   پیامبرقائل بودند و گاه مرتبه او را از  ایویژهاین گروه برای امام اهمیت  -چ

چنانچه جانشینان حسن صباح سرانجام  داشت.تغییر  قابلیتمسائل فقهی آنان تحت تأثیر نظریات ائمه وقت خود 

 ،ندبودشبیه فقه امامیه  ازاینپیشپس  دست از تکالیف شرعی شستند. کلیبهساقط کرده و  تکلیف را از امت خود

 را مکتب فقهی اسالمی دانست. هاآن توانمین بعدازاینولی 

 ادوار تحوالت فقه و آثار فقهی امامیه

 دوره است: 9شامل 

 دوره اول: عصر تبیین احکام و رواج حدیث

 هجری (11 ) پیامبرزمان آغاز: پس از رحلت 

 زمان پایان: آغاز غیبت صغری امام زمان )عج(

 نکات:
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 .اندبوده  پیامبرتنها مرجع احکام  -1

 بودند. پس از ایشان مرجع احکام ائمه  -2

انجام که داشتند چند اقدام مهم  هاییمحدودیت: امامان در این دوره با همه مبانی و روش کلی ائمه  -3

 :دادند

 و قرآن  پیامبرخود به  هایگفتهن همه مستند کرد -الف

 تعلیم اهم قواعد استنباط در فقه -ب

 تصحیح خطاها و رفع اشتباهات در احکام و در مبانی استنباط از اصحاب -ج

 آورد. حساببهدر اعداد فقها  توانمیرا ن ائمه  نتیجه این سه امر:

 سیر تدوین سنت توسط شیعه در دوره اول

زیر  طبقهسهبه  توانمیرا  -تا غیبت صغری  پیامبراز زمان رحلت  –عی سنت در دوره اول شی کنندگانتدوین

 تقسیم کرد:

 و سایر صحابه  علیطبقه اول: معاصران امام  -1

 افرادی که در این دوره به این کار اهتمام داشتند:

 است. صحیفهو   علیکتاب  ایشان هایکتاب:  علیامام  -الف

 است. غیره وکتابی درباره فنون فقهی مثل وضو، نماز  -وی السنن و االحکام و القضایا هایکتاب :رافع ابو -ب

 است. زکات چارپایان، ربیعه بن سمیع: کتاب وی -ج

  العابدینزینطبقه دوم: معاصران سه امام حسن، حسین و  -2

 در این دوره به جهت فشارهای امویان کتابت سنت تا حدی متوقف شد.

 نفر است. 52، اندکردهکه از ایشان حدیث نقل   حسنتعداد اصحاب امام  حالبااین

 است. نفر 109، اندکردهکه از ایشان حدیث نقل   حسینتعداد اصحاب امام 

 نفر است. 175، اندکردهکه از ایشان حدیث نقل   سجادتعداد اصحاب امام 

 .اندگذارده جایبه خود ایشان نیز دو کتاب صحیفه سجادیه و رساله حقوق و

 و ائمه بعدی  صادقو امام   باقرطبقه سوم: معاصران امام  -3

چون در زمان ضعف دولت اموی بوده و فرصت برای  ،این دوره تدوین سنت سیر صعودی و تکاملی داشته است

قهی و حدیثی خود را بیش از بقیه برای این کار فراهم بوده است. بدین ترتیب این دو امام مدارس ف این دو امام 

 .رسیدمینفر هم  4000به   صادقدر زمان امام  هاآنکردند و به پرورش محدثان اقدام کردند که تعداد  گذاریپایه

 و ائمه بعدی   صادقو امام   باقر امام عصرشیوه تدوین سنت در 

 در این عصر دو نوع تألیف درباره سنت یا حدیث وجود داشت:

 فتصنی -2 اصول -1

اصول یا اصل: کتابی است که نویسنده همه احادیث آن را شخصاً یا با یک واسطه از امام شنیده و چون احادیث 

 . تألیف اصول در جلسات درس امامان اندنامیدهآن را اصل  ،منبع اصلی برای آثار دیگر بوده هاکتاب گونهاین

 است. گرفتهمیصورت 
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 .تسهو و نسیان کمتر اسدر اصول احتمال خطا، غلط،  چنینهم

 .هاستویژگیتصنیف: فاقد این 

است. این کتب فاقد نظم  شدهنقل امام پنجم تا هشتم  4است که از « اصول اربعمائه»اصول همان نکته: 

 .اندشدهمرتبگانه حدیث شیعه بر اساس ابواب مختلف  4خاصی بوده است به همین دلیل این روایات در کتب 

 -تهذیب -3شیخ کلینی  -اصول کافی  -2شیخ صدوق  –من ال یحضره الفقیه  -1شیعه: کتاب حدیثی  چهار

 شیخ طوسی -استبصار -4 شیخ طوسی

 اسلوب های تدوین فقه و آثار فقهی نزد شیعه در دوره اول

در فقه  کهدرحالی ،است هزار صددر موضوع فقه جمعاً   بیتاهلو   در فقه شیعه جمع احادیث رسول خدا

 حدیث است. 500سنت اهل 

 چهار اسلوب در تدوین فقه وجود داشت:

 احادیث بدون نظم و ترتیب خاص مثل اصول اربعمائه آوریجمعتدوین فقه از طریق  -الف

 تدوین فقه از طریق ترتیب و تنظیم احادیث در ابواب خاص مثل نقل مباحث طهارت در باب طهارت -ب

 ین همان فقه منصوص است.وج به تعابیر مؤلف و امزفقه روایی م -ج

 گروهی از فقهای دوره اول

 گروه اول اصحاب فتوا از صحابه

 .است شدهنقلفتوا  4از معاذ جبل:  بن معاذ -1

قائل به حلیت متعه بوده است و  است. شدهنقلفتوا  145راوی حدیث غدیر است. از او عبداهلل بن مسعود:  -2

و برای جنب هم تیمم را الزم  دانستندمیمس کردن زن وضو را واجب ابن مسعود و عمر از کسانی هستند که با ل

 .دیدندنمی

سلمان اول کسی است که  صید فقط یک فتوا دارد. مسئلهاز راویان حدیث غدیر است. در سلمان فارسی:  -3

 درباره حدیث کتابی تصنیف کرد. از خواص شیعه هم بود.

السنن و »غدیر. از اولین کسانی است که حدیثی با عنوان  از خواص شیعه بود و راوی حدیثرافع:  ابو -4

 را نوشت.« االحکام و القضایا

 فتوا است. 30قرآن به دستور ابوبکر است و دارای  کنندهآوریجمعراوی حدیث غدیر است. زید بن ثابت:  -5

زنان بود. وی فقیهه  ترینشریفو  ترینعاقلو از مهاجران به حبشه و مدینه است و از   نبیزوجه ام سلمه:  -6

 3است. از وی  کردهمیو به رأی او عمل  کردهمیعبداهلل با وی مشورت  بن جابرعارف به احکام شرعی است حتی 

 است. شدهنقلفتوا 

امال کرده و   علیاست. اول کسی است که در تفسیر قرآن از امام   پیامبرپسرعموی عبداهلل بن عباس:  -7

 و عدم نسخ آن بود. هاست و از قائالن به اباحه متع شدهلنقفتوا  201از او 

 است. شدهنقلفتوا از او  8بوده است.   علیاز خواص اصحاب امام  ابوسعید خدری: -8

عمر کرده و به کار   باقرو تا زمان امام  ذکرشدهفتوا از او  11راوی حدیث غدیر است و عبداهلل:  بن جابر -9

 ست.فتوا دادن مشغول بوده ا
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 است. ذکرشدهفتوا از او  24بود و   خادم رسول خداانس بن مالک:  -10

 گروه دوم: اصحاب فتوا و فقها از تابعان و تابعان تابعان

 هستند: طبقهسهاین گروه 

 ( باقرتا امام   علیطبقه اول: فقهای قرن اول و نیمه اول قرن دوم )معاصران امام 

 ول شیعه بوده است.کتاب وی از اصسُلیم بن قیس:  -1

است  شدهنقلفتوا  71او  حضور داشتند. از عالمی بود که در زمان امام سجاد  5یکی از سعید بن مسیّب:  -2

 مورد آن در کتاب اربعه شیعه آمده است. 14و 

 بوده است. کتاب وی مقتل الحسین و عجائب احکام امیرالمؤمنین   علیاز خواص امام ناته: اصبغ بن بُ -3

 را نوشته است.

حدیث نقل کرده است و  غیره، ابن عباس و جابر، عبداهلل انصاری و  پیامبراز زنان عطاء بن ابی رباح:  -4

 فتوا است. 85تعداد فتوای او 

از بزرگان فقها و حفاظ و محدثان بوده است و ساکن شام در زمان خلفای اموی قاضی بوده است. زُهری:  -5

 مورد بوده است. 110 فتاوای ویبوده و تعداد   صادقو امام  اد زهری از اصحاب امام سج

و کثیر الروایه بوده است.   صادقو امام   باقراز بزرگان فقهای شیعه بود. از اصحاب امام عفی: جابر جُ -6

فضائل، کتاب صفین، کتاب النهروان، کتاب ال ،، کتاب الجمل وی: کتابی در تفسیر، کتاب مقتل الحسین هایکتاب

 ، کتاب النوادر و رساله ابی جعفر به اهل بصره. امیرالمؤمنینکتاب مقتل 

و وی از  اندبوده  بیتاهلاز فرزندان اعین است که همگی مشهور به فقه و علم و والیت حُمران بن أعین:  -7

 بوده است.  صادقو امام   باقراصحاب امام 

اخذ کرده است.  لغت بوده است. علم را از امامان چهارم تا هفتم  عالم به حدیث، فقه ومالی: ثابوحمزه  -8

و  وی: النوادر، الزهد، تفسیر القرآن، رساله حقوق امام سجاد  هایکتاب. اندکردهاهل سنت هم از او احادیثی را نقل 

 مشهور شده است. نقل کرده که به دعای ابوحمزه شمالی دعای طوالنی سحر در ماه مبارک رمضان از امام چهارم 

  کاظمو امام   صادقطبقه دوم: فقهای قرن دوم شاگردان و اصحاب امام 

کتب ایشان المجموع فی الفقه، کتاب الحقوق، المجموع فی الحدیث و کتاب التفسیر الغریب :  علیزید بن  -1

 است.

فقیه، قاری مفسر، لغوی و از  را درک کرد. محدث سجاد، امام باقر و امام صادق وی امام ابان بن تغلب:  -2

وی: غریب القرآن،  هایکتاب. اندکردهدر علم بوده است. اهل سنت در کتب سته از او نقل حدیث  رزرجال مب

 الفضائل، معانی القرآن، القرائات، االصول فی الراویه علی مذهب الشیعه و کتاب صفین.

. اندکردهاست. ترمذی و ابن ماجه از او حدیث نقل   صادقو امام   از اصحاب امام باقرسائب:  بن محمد -3

اول کسی است در احکام القران کتاب تصنیف کرده  کتب وی: احکام قرآن، تفسیر قران و کتاب تقسیم القرآن، وی

 .دانندمیاست، برخالف اهل سنت که شافعی را اولین نفر در این کار 
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ثیرالحدیث بوده است و به علت سفرهایی که به سیستان فقیه کجستانی(: س) معروف به  حریز بن عبداهلل -4

است. کتب وی: کتاب الصاله، کتاب   صادقاست. بیشتر احادیث وی از امام  پیداکردهشهرت جستانی سداشته به 

 الزکاه، کتاب الصوم و کتاب النوادر.

نقل کرده و  هاآنز زیادی ا احادیثاست و   کاظمو امام   صادقاز اصحاب امام سماعه بن مهران:  -5

 کتابی در حدیث تصنیف کرده است.

است. از اصحاب اجماع است که شیعه به وثاقت و نقاهت  از اصحاب امام پنجم و ششم زراره بن اعین:  -6

 است.  البیتاهلفقه  گذارانپایهآنان اجماع کرده است. از تألیفات وی کتاب االستطاعه و الجبر است و او یکی از 

بوده و از اصحاب اجماع است و روایات زیادی   صادقو امام   باقرشاگرد امام سلم الطائفی:  بن دمحم -7

 است. واردشدهدر مدح ایشان 

 معاویه بن عمار الدُهنی -8

 از آل اعین بوده است.عبداهلل بن بکیر بن أعین:  -9

کتاب تألیف کرده است و متکلم و  25بوده است.   کاظمو امام   صادقاز شاگردان امام هشام بن حکم:  -10

بسیار مهارت داشته است و از کتب  غیره وفقیه بوده است که در مباحث کالمی مثل توحید، امامت، حدوث اشیاء 

 فقهی ایشان علل التحریم، الفرائض و الوصید و الرد علی من انکرها ست.

 ست و از اصحاب اجماع است.ا  کاظمو امام   صادقاز اصحاب امام سکان: معبداهلل بن  -11

 است و اصحاب اجماع است.  کاظمو امام   صادقاز اصحاب امام جمیل بن دراج:  -12

او:  هایکتاببوده است و از اصحاب اجماع است.  و امام رضا  از اصحاب امام کاظم عبداهلل بن مغیره:  -13

 کتاب الوضوء، کتاب الصاله، کتاب الزکاه، کتاب الفرائض.

است.  و امام کاظم   صادقفقیه و محدث کثیرالروایه است. شاگرد امام علی بن ابی حمزه بطائنی: -14

 الصاله، کتاب الزکاه و کتاب الجامع فی ابواب الفقه. ایشان: کتاب هایکتاب

تاب علم خود را دریافت کرده و از اصحاب اجماع است. وی ک از امام کاظم و امام رضا فضاله بن ایوب:  -15

 الصاله را نوشته است.

او: کتاب الصاله معروف به عمل الیوم و  هایکتاباست.  شاگرد امام ششم و هفتم عبداهلل بن سنان:  -16

 اللیله، کتاب الصاله الکبیر است.

 (تا امام زمان  طبقه سوم: فقهای قرن سوم )از امام رضا 

و از اصحاب اجماع است و   ت و از اصحاب امام رضااس از شاگردان امام کاظم یونس بن عبدالرحمان:  -1

 است. غیره کتاب فقهی مانند الصاله، الصیام، علل النکاح و تحلیل المتعه، سهو، الجامع الکبیر فی الفقه و 30دارای 

است. وکیل دو امام آخر بوده  و امام جواد  و مالزم امام رضا  از اصحاب امام کاظم صفوان بن یحیی:  -2

کتاب نوشته  30بوده است و از اصحاب اجماع شمرده است و  و امام رضا   کاظمصحابه امام  6ت و یکی از اس

 است.
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کتاب  94و از اصحاب اجماع است.  رضا امام و   دو امام کاظم گانهششیکی از اصحاب ابن ابی عمیر:  -3

مرسل او را قبول دارند. از  هایروایتفقها  و روایات او مرسل بوده است و شدهتلف هاآنداشته است و بیشتر 

 است. غیره است مثل الحج، فضائل الحج، المتعه، االستطاعه و ماندهباقیکه از او  هاییکتاب

است. ولی بیشتر از دو امام اول  امام کاظم  و ، امام جواد وی از اصحاب امام رضا بن سنان:  محمد -4

 است. غیره و  لمکاسب، الحج، الصید، الذباع، الوصیه، مسائل عن االمام الرضاوی: ا هایکتاباخذ علم کرده است 

است و وی صاحب تألیفات بسیاری است  و امام جواد  از اصحاب امام رضا جلّی: سموسی بن قاسم ال -5

 غیره ومثل الوضوء، الصاله، الزکاه، الصیام 

را درک کرده و از ایشان  است. امام جواد  امام رضا از اصحاب امام کاظم و احمد بن ابی نصر البزنطی:  -6

روایت »: شدهگفتهاست که در حق وی  گانهسهاست و از اصحاب اجماع و بلکه یکی از مشایخ  نقل کردهروایت 

 و کتاب النوادر است. رواه عن الرضا  از کتب او کتاب الجامع، کتاب المسائل، کتاب ما .«مگر از ثقه اندکردهن

روایت کرده است. از اصحاب   صادقتن از اصحاب امام  60و  از امام رضا سن بن محبوب سرّاد: ح -7

 .غیره و اجماع است و از مشایخ است و تألیفات زیادی دارد مانند الحدود، الدیات، الفرائض، الطالق، العتق، التفسیر

کتاب نوشته است مثل  33است.   هادیاز اصحاب امام رضا، امام جواد و امام علی بن شهریار اهوازی:  -8

 غیره والوضوء، الصاله، الزکاه، الصوم، الحج، الطالق 

بسیار در فقه، کالم،  هایکتاباست دارای   از اصحاب امام هادی و امام حسن عسگریفضل بن شاذان:  -9

 است. 180تاب او . تعداد کغیره ومانند الفرائض الکبیر، السنن الطالق، المتعتین  ،تفسیر و لغت است

متعددی را تألیف کرد مثل  هایکتابکثیر الروایه بوده است و بن علی بن محبوب )ابوجعفر قمی(:  محمد -10

 است. غیره والوضوء، الصاله، الزکاه، الصوم، الحج، النکاح 

روایت  کرده و از امام نهم و دهم  تمالقا اهل قم بوده است. امام رضا بن محمد بن عیسی:  احمد -11

 غیره کرده است. کتب وی: المتعه، األطعمه، الحج، المکاسب، التوحید، فضائل العرب و

 .بود  عسگریصاحب کتاب معروف بصائر الدرجات است و از اصحاب امام حسن ار: فمحمد بن حسن ص -12

 است. غیرهالصاله، الوضوء، المکاسب، الشهادات ونیز کتب وی 

 است و دارای کتب زیادی است. ب ثقه امام یازدهم از اصحاسعدبن عبداهلل:  -13

 دوره اول هایویژگیامتیازات و 

علینا القاء »و تفریع و استنباط احکام جزئی توسط شاگردانشان  تبیین اصول و قواعد کلی توسط ائمه  -1

 «.االصول و علیکم بالتفریع

 جهت بهغیره،  ذرایع و یاس، استحسان، سددر مسائل خود و رجوع اهل سنت به ق وجود شیعه به امامان  -2

 .احادیث بودن کم

و  اصول اربع مائه و توسعه حدیث نگاری در میان شیعه در عصر امام صادق  ویژهبهنگارش کتب حدیثی  -3

 نسبت به بقیه ادوار  باقرامام 

جهد و آبرو،  سب ومختلفی چون ک هایباانگیزهجعل احادیث  پس از شیوع نقل حدیث از این دو امام  -4

 ائمه  درنتیجهشدند که  مسئلهراویان به دنبال حل این  درنتیجهتعصبات مذهبی، ایجاد حب و بغض آغاز شد و 
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افقهیت  و مثل أعدلیت ،شدمیاخبار عالجیه را معرفی کردند که در باب ترجیح دو حدیث متعارض به کار گرفته 

 .و غیره قرآن موافقت آن با یا راوی یکی از احادیث متعارض

بیشتر شیعیان تمایل به نگارش  هرچند ویژهبه همراهی علم کالم در کنار علم فقه در عصر این دو امام  -5

 هاآنمسائل را جویا شوند. هرچند شیعیان از  هاآنتا از  دانندمیبه متکلمان شیعه ارجاع  حدیث داشتند امّا ائمه 

 .جستندمیدوری 

که با عقل مدنظر اهل سنت متفاوت بود و در پی آن مخالفت با  هرچنداستدالل عقلی  هرگونهمخالفت با  -6

 اجتهاد چون در معنای اجتهاد به رأی در مقابل نص قرار داشته است.

مثل  ،این امر واقعیت ندارد کهدرحالی، به پیروی از قیاس متهم هستند گروهی از دانشمندان صحابه امامان  -7

 غیره وزراره بن اعین، جمیل بن دراج و عبداهلل بن بکیر  ،بوری، یونس بن عبدالرحمانفضل بن شاذان نیشا

جنبش استداللی و اجتهادی و تعقلی که در مسائل فقهی با در نظر  -1رواج دو نوع فقه در جامعه شیعی:  -8

قل و تمرکز به احادیث که به ن گراسنتگرفتن احکام و ضوابط کلی قران و حدیثی به اجتهاد معتقد بوده و یک خط 

 است. دادهنمیاجتهاد متکی بر قرآن و سنت انجام  صورتبهتکیه داشته و کاری اضافی 

 دوره دوم: عصر اسلوب دار شدن و کمال اجتهاد

 آغاز: از غیبت صغری

 انتها: عصر شیخ طوسی

گردآوری و مدون بود،  شدهشروعاز دوره اول  کهآندر این عصر همان نشاط حدیثی و اجتهاد و تبیین 

نشر حدیث  در عصر ائمه  رایجحدیث و اجتهاد در شیعه دارای سبک و اسلوب شد. شیوه  درواقعگردید و 

نشاط اجتهادی بود. شیعه این دو منهج را از ائمه خود پس از غیبت امام زمان  زیربنای گذاریپایهبین امت و 

  تدوین آن به نیکوترین وجهی همت گماشت. به بسط حدیث و نشر و جمع و  ازآنپسبه ارث برد و

ارث برده بود همت گمارد. سپس  به نشر اجتهاد و سعی ورای منهجی که از فقهای عصر ائمه  همچنان که

 تالش خود را صرف ارتقا و تکامل این دو منهج کرد.

 گروهی از فقهای دوره دوم

توجه به زیاد بودن فقهای امامیه در این دو قرن، و با  برداردهجری را در  5و  4فقهای قرن  تقریباًدوره دوم 

 :اندشدهانتخابدارای نوآوری و ابتکار در آثار فقهی خود بوده  که ناآن گروهی از

 هجری 4گروه اول: فقهای قرن 

 پدر قم، در مدفون هـ 329 سال در متوفی قمی، بابویه بن موسی بن حسین بن علی: علی بن حسین بابویه -1

 پسر. است مدفون ری شهر نزدیکی در که است صدوق شیخ بـه مـعـروف بابویه، بن لیع بن محمد شیخ

وی به عراق  .شوندمی یاد صدوقین عنوانبه پسر، و پدر این معموالً فتوا، صاحب و فقیه پدر و است محدث

پس با وی مالقات کرد و مسائلی را از او پرسید و س رفته با حسین بن روح نوبختی نائب سوم امام مهدی 

. احتمال دارد استکتب وی کتاب الشرایع بوده که این کتاب رساله ایشان به فرزندش  ازجمله .کردمیمکاتبه 

 که این کتاب همان فقه الرضا باشد که متن فقهی مشتمل بر اکثر ابواب و مسائل فقه است.
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 فقهای از ابوعلی، اشکنیه ،عقیل ابن و عمانی به معروف حذا به ملقب عقیل ابی بن حسین: ابن ابی عقیل -2

 از و بوده( 329 متوفی) کلینی االسالمثقه با معاصر که است ایوارسته نامتکلم از و امامیه بزرگان از و بزرگ

ایشان  هایکتاببسیاری در فقه و کالم نوشته است و  هایکتابایشان  .آیدمی بشمار مفید شیخ اساتید

المستمسک بحبل آل »باقی است. کتاب فقهی ایشان  اشمادهده اما به باقی نمان اشاولیهبا صورت  اگرچه

 است.« رسول 

 اذان وجوب نجاست، مالقات مجردبه قلیل آب نشدن نجس به توانمى وى نادر فتاواى : ازعقیل ابی ابن نادر فتاوای

 آب گالب، همچون مضاف بآ با آن، جواز وضو ترک صورت در نماز شدن باطل عشا، و مغرب و صبح نماز در اقامه و

در  سوم بار شستن جواز قلیله، باشد، عدم حدث بودن استحاضه اضطرار حال در که قید این با ،هاآب سایر و زعفران

، شودمین اکتفا صورت طرف دو در پیشانی از کمتر به لیکن تیمم، در صورت از بخشی یا تمام مسح میان ، تخییروضو

 .نمود کافراست، اشاره مطلق نجاست مشهور کهآن با نصارا و یهود غذای ماندهاقیب نجاست خمر و عدم نجاست عدم

 :اندکردهانتقاد برخی از فقها از روش فقهی و فتاوای نادر ابن ابی عقیل: برخی فقها به روش شاذ وی انتقاد 

  رایج کرده عدم واقعیت این موضوع که وی اولین کسی است که فقه را تهذیب و طریق اجتهاد مصطلح را

 است.

  روش فقهی وی در استنباط احکام فقهی اعتماد بر عمومات وارده در کتاب و سنت بوده و چندان توجهی به

 .کردنمیعبارات نصوص و الفاظ وارده در کتاب و سنت 

 .نقل فتوای شاذ و نادر از وی 

و آگاه به سیره و اخبار و علم از فقهای شیعه امامیه و از اصحاب کتب فتوی، عالم : محمد بن احمد صابونی -3

کتب ایشان  ازجملهو  اندکردهرا درک  امام مهدی  کبرانجوم بود. وی از کسانی است که دو غیبت صغری و 

 کتاب مرتب شده و برخی از آن چنین است. 67کتاب الفاخر مشتمل بر اصول و فروع و خطب و غیر آن بوده که در 

، دارای القدرجلیللی کاتب اسکافی، از بزرگان فقها شیعه، متکلم و محدث وی ابوع: محمد بن احمد بن جنید -4

بود و حسن به روح نایب سوم را در ک کرد. وی  تصانیف متعدد بود. وی از رجال غیبت صغری امام مهدی 

 است، مانند تهذیب الشیعه الحکام ذکرشدهکتاب  50اصول داشت که تعداد آن تا حدود  تصانیف زیادی در فقه

 الشریعه، الفهرست، المختصر االحمدی للفقه المحمدی.

 از( ق 368 درگذشته) مسرور بن موسی بن جعفر بن محمد بن جعفر ابوالقاسم قمی، قولِوَیْهْ ابن: ابن قولویه -5

 استادان ترینبرجسته از و کلینی یعقوب بن محمد اصلی شاگردان از و هجری چهارم قرن در شیعه برجسته راویان

 کالمی مکتب و حدیثی مکتب آرای میانه در نظراتش و شده دانسته فتوا صاحب فقهای از قولویه ابن. دمفی شیخ

وی احادیث بسیاری را  .اوست اثر ترینمهم الزیارات کامل کتاب. دارد فراوانی تألیفات قولویه ابن. است شدهمعرفی

 کرده تألیف فراوانی آثار قولویه، است. ابن شدهروایت مورد از روایات به اسناد وی از ائمه  507روایت کرده و حدود 

  پیامبر زیارت شیوه درباره  بیتاهل روایات مجموعه است؛ وی تألیف مشهورترین الزیارات، کامل :از اندعبارت که

و  الصداق، لرضاعا، اللیل قیام، الجماعة و الجمعة الصالة، الجسد مداواة، الشهور تاریخ؛ امامزادگان و امامان دیگر و

 .األضاحی



 زجوه اتریخ فقه و فقها

 

34 

 

 به ملقب و صدوق شیخ به معروف( ق. هـ 381 تا 305 از پس) قمی بابویه بن علی بن محمد: شیخ صدوق -6

 به ،گفتنمی سخن راستیبه جز روایات، نقل در که روازاین و است شیعه شناسان حدیث سرآمد المحدثین، رئیس

 در هاآن تألیف و بیتاهل روایات آوریجمع با ،زیستمی مانمعصو عصر به نزدیک که او. یافت شهرت «صدوق»

 من» کتاب او از ماندهبرجای کتاب مشهورترین. نمود تشیع و اسالم به نظیریکم خدمات بسیار ارزنده هایکتاب

 نسبت صدوق شیخ به علمی اثر 300 حدود .است شیعه حدیث چهارگانه هایکتاب از یکی که است «الفقیه الیحضره

العلم،  الفقیه، مدینة الیحضره من :است ایشان تألیفات ازجمله. نیست دسترس در امروزه هاآن از بسیاری که اندداده

 السالم، األمالی، ثواب علیه أخبارالرضا الشرایع، عیون األخبار، علل النعمة، التوحید، الخصال، معانی تمام و الدین کمال

 الفقه. فی االعمال، المقنع عقاب و االعمال

 گروه دوم: فقهای قرن پنجم هجری

 مکتب که برجسته علمای از مُفید، شیخ به ، مشهور(ق 413-336) نُعمان بن محمد بن محمد: شیخ مفید -1

 بربالغ وى مفید شیخ برجسته شاگرد طوسى، شیخ نقل بر بنا .رسید کمال اوج به او عصر در شیعه کالمی

 اسامی که است کرده ذکر را شیخ تألیفات از کتاب جلد 171 ینجاش. است نموده تألیف کتاب عنوان 200

 و الشرعیه، مناسک الحج، الرساله الکافیه فی الفقه الفرائض المقنعه، :است ترتیباینبهدر فقه  هاآن از برخی

 .النسا احکام

 اسلوب ایدار «مقنعه» قدرگران کتاب در فقهی مباحث طرح در مفید شیخ: فقهی مسائل طرح در مفید شیوه

 :گرددمی ارائه زیر شرح به که است خاصی شیوه و

 .شدمی بیان روایات الفاظ عین قالب در قبالً بااینکه خود عبارات قالب در احکام از برخی بیان -1

 .موارد برخی در مگر احتیاط، شیوه به نه قطعی شیوه به فقهی مسائل احکام بیان -2

 .فقهی مسائل در اقوال، نقل عدم -3

 قرآن با مخالف را روایتی اگر یعنی ؛هاآن تعارض رفع چگونگی بیان و متعارض روایات زا برخی نقل -4

 دیگری بر را مرجح دارای روایت دیدمی معارض دیگر روایت با اگر و دانستمی مردود را آن دیدمی

 .دانستمی مستحب بلکه دانست،نمی متعین

 .منظم طوربه و گویا ولی فشرده گونه به مسائل بیان -5

 مفید: شیخ نادر فتاوای و آراء

 واحد خبر حجیت عدم -1

 معدودات در ربا ثبوت -2

 بعدازآن نه و پیش نه رسیده، آن وجوب وقت که مالی زکات اخراج وجوب -3

 اختیار حال در مضاف آب با نجس چیز تطهیر جواز -4

 .باشد گاو قربانی و باشند خانواده یک از اگر نفر پنج از حج در قربانی یک کفایت -5

 .ذمی کافر و مسلمان بین ربا بوتث عدم -6

 مکروه را یادشده هایمحل در نماز او از غیر فقهای ولی ها،آتشخانه و شتران خوابگاه در نماز جواز عدم -7

 .دانندمی
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 بار داشته، آن با اعضاء از عضوی با تماس یا و ریخته آن در سگ دهان آب که را ظرفی بار سه شستن -8

 .خاک با دوم بار و آب با سوم و اول

 .غسل از بدل هم و وضو از بدل تیمم در هم هادست زدن زمین به باریک کفایت -9

 .است مردم وآمدرفت محل که هاییجاده در نماز بودن حرام -10

 .دارد وجود شراب آن در که ایخانه در نماز حرمت -11

 همان در که بیاید یادش رکوع از بعد و کند فراموش را ایسجده که نمازگزاری بر سجده سه وجوب -12

 رکعتی برای هم سجده دو و شدهفراموش سجده قضای عنوانبه سجده یک آورد، بجا را هاآن باید رکعت

 از بعد را شدهفراموش سجده قضای تنها مشهور ولی است، کرده فراموش را سجده یکآن سجود در که

 .داندمی الزم نماز سالم

 .ماه سه باگذشت بیند،نمی حیض ولی است حیض سن در که ایجاریه استبراء -13

 .نماید تجارت هاآن دینار و درهم با هاآن قیم یا ولی اگر مجنون یا طفل مال در زکات وجوب -14

 بر دیانت و طهارت و شرعی احکام بر آگاهی حیث از که فقیری به زکات پرداخت داشتن مقدم لزوم -15

 .داندمی مستحب را تقدیم این مشهور ولی دارد، برتری دیگر فقهای

 .رمضان ماه روزه استثناءبه سفر در واجب روزه جواز  -16

 نوشیدن یا و خوردن از بعد رمضان ماه روز در مریض که آنجایی در روزه قضای و روز بقیه امساک وجوب -17

 .شود خوب

 مرتضی( شیخ شریف،) سید به مشهور موسی، بن حسین بن علی ابوالقاسم: سید مرتضی -2

شیعه، واضع قواعد اصول فقه، متکلم،  برجسته فقیهان از.( م 1044 .هـ 436 –. م 965 .هـ 355) الهدی،علم

وی کوشش خود را بیشتر به فقه و . شاعر، ادیب، محدث، اسوه در علوم عربی و مرجع در تفسیر قرآن است

 صدوق شیخ و مفید شیخ شاگردان از و -البالغهنهج آور گرد- رضی سید برادر . اودادمیکالم و ادب اختصاص 

آثار فقهی و اصولی وی . رسدمی 89کرد که تعداد آن به  تألیفمتعددی را  هایکتابسید مرتضی  .استده بو

 الغیبه، المسائل فی الظالمین، المقنع قبل من الوالیة یا و الجائر عن شامل الذریعه، االنتصار، الناصریات، الوالیة

 یتولی من فی االصول و مسألة فی اآلحاد، مقدمة خبرب العمل الثانیة، ابطال الرسیة االولی، المسائل الرسیة

 االمام است. غسل

 جلیل ثقه شام، امامی و متکلم فقیه، عبیداهلل، بن نجم بن تقی حلبی، الصالح ابو: صالح حلبی ابو -3

 مرتضی سید شاگردان از و شیعه علمای و شیوخ بزرگان از محدث، فقیه فاضل عالم اقدم، شیخ الشان، عظیم

اللوامع و  العمدة، الفقه، فی الفقه، البدایة فی از: الکافی اندعبارتآثار فقهی ابو الصالح  .است سیطو شیخ و

 مختصر الفرائض الشرعیه.

 سالر) به مشهور عبدالعزیز، بن حمزه ابویعلی قدر،گران عالم و فرزانه فقیه: علی دیلمی )سالر(یابو -4

 زمان رایج هایدانش در هرچند که است قمری پنجم قرن هبرجست و نامدار اندیشمندان و فقیهان از( دیلمی

 هقرارداد شعاع تحت را اشعلمی جوانب و ابعاد تمام فقه، در او منزلت و مقام ولی بود خبره و سرآمد خویش

وی از شاگردان،  .کرد معرفی آگاهی و معرفت علم، دنیای در بزرگ فقیهی عنوانبه توانمی را وی و است
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 فی النبویه، المقنع االحکام فی العلویه ایشان: المراسم تألیفات بوده است. مفید و سید مرتضی شاگرد شیخ

الفقه،  فی والفصول والعرض، االبواب الجوهر حقیقه فی فقه، التذکره اصول در( التهذیب) المذهب، التقریب

 را واالمقام فقیه این نشمندان،دا از برخی الشافی. نقض فی البصری الحسن ابی علی السالریه و الرد المسائل

 زعیم سوی از جمعه نماز تحریم .است داده فتوی جمعه نماز تحریم به که دانندمی شیعی عالمان اولین جزء

 .هاستآن گرانهستم و ظالمانه اقدامات از تنفر و جور حاکمان از برائت اعالن حقیقت در شیعیان بزرگ

 فقیهی القدر، جلیل ایثقه کراجکی، عثمان بن علی بن دمحم ابوالفتح عالمه: ابو الفتح کراجکی -5

 تألیفاتوی دارای . و شاگرد سید مرتضی و سالر است شیعه علمای ترینبزرگ از دستچیره محدثی و سترگ

الفقه، المنهاج الی معرفه مناسک الحاج، روضه العابدین و نزهه الزاهدین فی الصاله،  فی بسیاری مانند البستان

، ریاضه العقول فی مقدمات االصول، معونه الفارض فی استخراج سهام الفرائض و کنز المومنین والدال التلقین

 است. الفوائد

 و محدثان فقیهان، از( الطائفه شیخ) به معروف ،(ق 460-385) طوسی ابوجعفر شیخ: شیخ طوسی -6

 از «استبصار» و «تهذیب» ارزشمند کتاب دو صاحب وی. است هجری چهارم قرن در شیعی بزرگ عالمان

 تحت را شیعه فقهای طوالنی مدت تا که بود حدی به فقه در او عظمت. است شیعه حدیثی جوامع اربعه کتب

طریقه اجتهاد  مؤسسهمچنین، ایشان  .شد خارج خود پویایی حاالت از شیعه فقه و قرارداد خود آرای تأثیر

 .ستا بوده مرتضی سید و مفید شیخ شاگردان از مطلق است. وی

 آثار ایشان در حدیث: تهذیب االحکام و االستبصار فیما اختلف من االخبار.

المبسوط، مسائل الخالف، الجمل و العقود فی العبادات، االیجاز فی الفرائض،  الخالف، آثار ایشان در فقه: النهایه،

 االقتصاد، مناسک الحج و غیره.

 عمل بخبر الواحد و بیان حجیتهآثار ایشان در اصول فقه: عده االصول، مسأله فی ال

 طرابلسی براج ابن عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز ابوالقاسم سعدالدین ،بَرّاج ِاِبْن: قاضی ابن براج -7

 طوسی شیخ و مرتضی سید شاگرد او .امامی شیعی قاضی و فقیه ،عزالمؤمنین به ملقب و قاضی به معروف

بـود.  قاضی شام، طرابلس در سال بیست شد فرستاده بود وطنش که شام بالد به یطوس شیخ طـرف از است؛

، روضه النفس ایشان: الجواهر، المهذب تألیفاتمطلق در متون فقهی ایشان است.  طوربهمراد فقها از قاضی 

 فی العبادات الخمس، المعالم در فروع فقهی، الکامل فی الفقه، الموجز فی الفقه، المنهاج در فروع فقهی.

 دوره دوم هایویژگیامتیازات و 

 منابع حدیثی شیعه امامیه ترینمهم تألیف -1

 رواج نقادی حدیث در میان محدثان -2

 حدیث هایدادهحدیثی و فتوا دادن بر مبنای فاصله گرفتن از عبارات  -3

در آن عصر بر اصول  شدهمطرحتفریع حکم مسائلی که در نصوص نیامده بود، بیان شد و همه فروع  درنتیجه -4

 داد. ایالعادهفوقخود تفریع شد و این امر به فقه شیعه توان 

و بحث درباره مباحث لفظی و عقلی که اصول و قواعد کلی فقه(  کنندهبیانافزایش توجه به احادیث اصولی ) -5

 در فهم حدیث یا استنباط حکم نقش دارند
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 نبوده است مانند اجماع موردتوجهچندان  درگذشتهتوجه به مبانی استنباطی که  -6

 تألیف درنتیجهو  هاآن میانکنار هم قرار گرفتن مباحث فقهی شیعه و اهل سنت و به راه افتادن مناظرات  -7

 فقهای امامیه کتب فقهی مقارن نزد

 هاآنشدن اندیشه فقهی  مندنظامتثبیت هویت فکری عقیدتی شیعه و  -8

 دوره سوم: عصر جمود، رکود و تقلید

 آغاز این عصر: بعد از رحلت شیخ طوسی

 هجری 6دریس و تا اواخر قرن اپایان: قبل از درخشش ابن 

به فقه امامیه کرد. به لحاظ شیخ طوسی به لحاظ شخصیت جامع علمی و نبوغ سرشار خود خدمت بزرگی 

و این  قرارگرفته تأثیرتحت  شدیداًو واالی شیخ طوسی، عواطف شاگردان و معاصران او  االطرافجامعشخصیت 

اهانت  منزلهبهشأنیت رفیع شیخ، حالتی از قداست در قلوب آنان ایجاد کرده تا آنجا که مخالف با آرای شیخ و نقد آن 

بودند که در آرای او  ندرتبهکسانی هم  اگرچهاین حالت عمومیت و رواج داشت  و شدمیبه شخصیت او تلقی 

 .شودمیو به همین جهت است که این دوره از فقه دوره رکود نامیده  کردندمیمناقشه 

 علل و اسباب رکود فقه در این دوره

در شرق،  هاغزنوی، شیعیان مانند سالجقه در عراق برزمانحاکم آن  هایقدرتفشار و سرکوب از جانب  -1

 در شام و مصر هاایوبی

منزلت واالی شیخ طوسی نزد شاگردان و معاصران وی چندان عظمتی به او داده بود که شیخ را از سطح نقد  -2

 مرتفع ساخته بود و آرای شخصی او چندان بزرگ و مقدس دانسته شد که آن را منزه از نقد کرد.

 ایحوزهی از شاگردان و حوزه بغداد شد و در شهر نجف هجرت شیخ طوسی به نجف که سبب انفصال و -3

 و کندی رشد و نمو کرد. تدریجبهگردید و این حوزه در عهد شیخ  تأسیسجوان 

 گروهی از فقهای دوره سوم

اسعد بن احمد بن ابی روح، قاضی ابوالفضل طرابلسی، از علمای شیعه در شام بود. وی نزد : ابن ابی روح -1

براج تلمذ کرد و پس از او متصدی منصب قضا در طرابلس شد. او پس از انتقال به حیف  فقیه بزرگ قاضی ابن

 نمود. آوریجمعکتاب  4000الکتب کرده و در آن بیش از  خانه خود را دار آنجادر 

ابن ابی روح فقیه بارع در مناظره و جدل، قوی الحجه و فصیح بود. بنا به نقل ابن عساکر، وی اهل نماز و تهجد 

و سکوت او بیش از  پرداختمییاد بود تا آنجا که فقط بخشی از شب را به خواب و استراحت و بقیه را به تهجد ز

وی: التبصره فی خالف الشافعی لالمامیه، المقتبس فی خالف بیننا و بین مالک به انس،  تألیفاتکالمش بود. 

 ساله الفقاع.البیان فی الخالف بیننا و بین النعمان، الفرائض، المناسک و م

ابومنصور طبرسی، از بزرگان علمای امامیه و مصنف کتاب  ،طالبابیاحمد بن علی بن : طبرسی ابومنصور -2

او: الکافی فی الفقه، الصاله، االحتجاج علی اهل  تألیفاتعالم فاضل و فقیه محدث بود. « االحتجاج»مشهور 

 اللجاج، تاریخ االئمه، فضائل الزهراء.
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 6-5 قرن امامی فقیه طوسى، عمادالدین به معروف ؛طوسی حمزه بن علی بن محمد رابوجعف: ابن حمزه -3

ه الی نیل الفضیله، الواسطه، مسائل فی الفقه و الرائع فی لاو: الوسی تألیفات .است خراسان اهل و قمری هجری

 الشرایع.

 قطب به معروف کاشانی راوندی هبةاهلل بن حسین بن عبداهلل بن سعید الدینقطب: راوندی الدینقطب -4

تعداد آثار  .است قمری هجری ششم قرن در شیعه بزرگ مورخ و فیلسوف فقیه، متکلم، مفسر، محدث، راوندی،

فی بیان  القرآن االحکام، فقه آثار فقهی وی شامل این موارد است: احکام ترینمهمکه  رسدمیکتاب  50وی به 

 فی الخمس، النیات فی جمیع العبادات. مسئلهآیات االحکام، المغنی فی شرح النهایه، 

 و متکلم اصولی، فقیه، زهره، ابن به معروف زهره بن علی بن حمزة عزّالدین ابوالمکارم: ابن زهره حلبی -5

 واسطه به امام صادق  9نسب وی با  .است قمری هجری ششم قرن در شیعه بزرگ علمای از یکی نحوی،

 هنگام وضو نیت ، مسأله(آبجو) فقاع تحریم الفروع، مسأله و االصول لمیع الی النزوع وی: غنیه تألیفات. رسدمی

 استنشاق، مساله فی رد علی من قال فی الدین بالقیاس. و مضمضه

 ششم قرن اواخر در شیعه بزرگ علمای از یکی حمّصی حسن بن علی بن محمود: سدید الدین حمصی -6

 مناظره و کالم علم در بیشتر او تسلط. اندنوشته لیو داشت مهارت رجال و حدیث و فقه در الدین سدید .است

فقیه بزرگ معاصر وی ابن ادریس حلی در کتاب السرائر وی را ستایش  .بود خویش عصر پهلوان فن این در و بود

وی: المصادر فی اصول الفقه، التبیین و التنقیح فی التحسین و  تألیفاتکرده و به کالم او استشهاد جسته است. 

 .التقبیح

بن علی بن زهره حلبی، شریف ابوالقاسم حسینی، برادر فقیه مشهور ابو  عبداهلل: بن علی حلبی عبداهلل -7

 تألیفاتالمکارم حمزه بن زهره فقیه امامی اصولی و متکلم بود. وی نزد برادرش ابو المکارم ابن زهره تفقه نمود. 

 ه فی کون اجماع االمامیه حجه، جوابات المسائل.، تبیین المحجوی: مختصر فی واجبات التمتع بالعمره الی الحج

 دوره سوم هایویژگیامتیازات و 

 محدود طوربه هرچندتداوم تدوین جوامع فقهی  -1

بلندتری نسبت به متون گذشته مانند المقنعه شیخ مفید و النهایه شیخ  نسبتاً هایگامی با هنگارش متون فق -2

 طوسی

 آن در جایگاه استدالل واردکردنجه به عنصر عقلی و تو خصوصاًتداوم توجه به علم اصول فقه  -3

 تداوم توجه به فقه القرآن -4

 دوره چهارم: عصر تجدید حیات فقهی

 هجری و با درخشش ابن ادریس 6آغاز این عصر: از اواخر قرن 

 و ظهور حرکت اخباری بهاییپایان: تا اواخر حیات شیخ 

حداث نشده؛ بر خالف دوره چهارم که در آن، تجدید حیات در دوره سوم، تطور اساسی و جوهری در تفکر فقهی ا

 تألیفابتکاری و قواعد غیر مذکور در کتب سابقین همراه با توجه زیاد به اصول فقه و تنوع در  هایاسلوبفقهی با 

اما در دوره چهارم، ظهور ابن ادریس عامل مهمی برای تجدید حرکت و حیات فقهی بود. ابن  ؛صورت گرفته است

بلندی برداشت. تصریحات ابن ادریس در آغاز و انجام کتاب  هایگامکه در فقه  شودمییس از کسانی شمرده ادر
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و لزوم خروج از تقلید بزرگان و برخورد انتقادی با آرای فقها، روح جمود را در میان فقها در هم  آزاداندیشیالسرائر بر 

دید آورد. حرکت علمی که در عصر ابن ادریس شروع شد تا شکست و زمینه پیشرفت، اصالح و تکامل فقه شیعه را پ

 گذارند. جایبهابداعی را  تألیفاتآثار و  هرکدامبعد استمرار یافت و حاصل آن ظهور نوابغ بزرگی بود که  هایقرن

 گروهی از فقهای دوره چهارم

 از دوره چهارم 6و آخر قرن  7فقهای قرن  -الف

 امامی تأثیرگذار فقیه ادریس، ابن به معروف عجلی حلی ادریس بن احمد نب منصور بن محمد: ابن ادریس حلی -1

 فقه، در او .رسدمی طوسی شیخ به واسطه سه به مادر، طرف از نسبش که شدهگفته. قمری ششم قرن اواخر در

 در لیعق دالیل از فراوان استفاده دلیل به ادریس ابن. است بوده نظرصاحب و داشته تبحر لغت و تفسیر اصول،

 مرحله وارد را فقه وی. است مشهور طوسی شیخ علمی هیبت شکستن همچنین و شاذ فتاوای و احکام استنباط

 خرده او به علما از برخی دلیل همین به و کرد باز طوسی شیخ هایدیدگاه نقد برای را راه و نمود جدیدی

 .اندگرفته

 و المُواسَعَة فی االستدالل السرائر، خالصة به معروف الفتاوی، تحریرل الحاوی السرائر :از اندعبارت ادریس ابن دیگر آثار

 الحج و التعلیقات. المسائل، مناسک المُضایقَة،

 و دست شستن خمس، جواز دریافت برای هاشمی یتیم استحقاق در فقر نبودن : شرطی نادر ابن ادریس حلیافتاو

نجس مطلق بودن غیر امامیه،  ،ورت امامیه بودن ویحتی در ص وضو، نجس بودن ولد الزنا در پایین از صورت

 وجوب پرداخت زکات فطره توسط خود مهمان، قی عمدی موجب قضای روزه و کفاره نیست.

 طاووس ابن به ملقب( ه 673) حلّی طاووس ابن موسی بن احمد الدینجمال سید: احمد بن موسی ابن طاووس -2

 نما، ابن الدین نجیب چون اساتیدی نزد و بود خویش رعص محدثین از وی.  بیتاهل فقیه به مشهور و

 درس غیره و حسینی علوی عریضی احمد بن یوسف بن احمد سید موسوی، فخار بن معد بن فخار الدینشمس

. داشت اشاره حلّی داوود بن حسن الدین تقی شیخ و حلّی عالمه به توانمی وی سرشناس شاگردان از. آموخت

 و صحیح به را خبر پیشینیان .داشت عهده بر را شیعیان نقابت منصب مدتی طاووس، نب سید برادرش از پس وی

 کرد تقسیم ضعیف و موثق حسن، صحیح، قسم چهار به را احادیث موسی بن احمد امّا کردند،می تقسیم آن غیر

 80ی دارای . واست مندرج قسم چهار این در مصطلحات سایر و است معمول و متداول اصطالح این اکنونهم که

فقه،  در جلد 4 االمامیه، علماء جلدی(، المالذ 6المحققین ) فقهی وی شامل بشری آثارعنوان کتاب است که 

 فقه است. اصول در( العده الفرائد) العده الکر و الفوائد کتاب

 از یکی حلی عالمه به معروف ،(ق .هـ 726 - 648) حلی مطهر بن علی بن یوسف بن حسن: محقق حلی -3

 حلی عالمه. است غیره و رجال و فلسفه و منطق و کالم و اصول فقه، در آثاری صاحب و شیعه علمای ترینینام

 تسنن فقه و است بوده طوسی نصیرالدینخواجه شاگرد منطق و فلسفه در و حلی محقق خود دائی شاگرد فقه در

 معنوی شخصیت دارای و هاوآورین و ابتکارات صاحب حلی عالمه است. کردهتحصیل تسنن اهل علمای نزد را

ایشان:  تألیفات .است گردیده منتهی او به هجری هفتم قرن در شیعه مرجعیت و ریاست. است القدریجلیل بسیار

شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، النافع فی مختصر الشرایع، المعتبر فی شرح المختصر، نکت النهایه، 

 صر المراسم، رساله التیاسر فی القبله.النعراج فی اصول الفقه، مخت
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موجود در فقه بود. البته نباید  هایناهماهنگیکار محقق حلی پرداختن به تنظیم موضوعی و رفع  ترینبزرگحال 

فقهای اهل سنت بهره جست. او  هایکوششو  هاتجربهفراموش کرد محقق نیز همچون اسالف خود در این کار از 

 تقسیم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام جای داد. 4فقه نگاه کرد و مباحث را در  با سبک خاصی به محتوای

 حلی محقق از بعد که است اسالم بزرگ علمای از یکی حلی سعید بن یحیی: یحیی بن سعید حلی -4

 ولاص فی المدخل -3 الفوائت قضاء -2 للشرائع الجامع -1 وی: تألیفات .زد تکیه وی جایبهو استاد خود  پسرعمو

 المشرکین. نجاسة فی مسالة -5 النظائر و االشباه بین الجمع فی الناظر نزهة -4 الفقه

 از دوره چهارم 8فقهای قرن  -ب

 داوود ابن رجال معروف کتاب نویسنده و شیعه، ادیب، متکلم و رجالی علمای از داوود ابن: ابن داود حلی -1

 تحصیل: »فقه ایشان در تألیفاتست. برخی و محقق حلی ا طاووسوی شاگرد احمد بن موسی ابن  .است

 المذاهب خالف» ،«الرائع» ،«النکت» ،«الکافی» ،«المختصر من المقتصر» ،«السعدیه التحفه» ،«المنافع

 است حلی عالمه «تبصره» همان کتاب این) «التبصره نظم فی الجوهره» ،(ناتمام) «المعتبر تکمله» ،«الخمسه

 ،(منظوم) «الفرائض فی الرائض» ،(منظوم و فقه احکام در) «لمعه» ،(است آوردهدر نظم به را آن داوود ابن که

 «المناسکقضاء فی الناسک عده» و( ناتمام و منظوم) «اللؤلؤه» ،(منظوم) «والنظائر االشیاء فی الجواهر عقد»

 (.منظوم)

 در شیعه متکلم و فقیه حلّی، عالمه به معروف( ق 726-648) حلّی مطهّر بن یوسف بن حسن: عالمه حلی -2

 و کالم منطق، تفسیر، فقه، اصول، مثل علمی مختلف هایرشته در کتاب 120 از بیش او. هجری هشتم قرن

. آیندمی شمار به تحقیق و تدریس منابع جزو شیعه علمیه هایحوزه در هاآن از برخی که است نگاشته رجال

 عقلی مبانی با تکیه با را شیعه اعتقادی و میکال مبانی نیز و داشت مهم نقشی شیعه فقه گسترش در او

دیگر از امرا و مورد  ایعدهتصانیف عالمه تشیع سلطان محمد خدابنده اولجایتو و  تأثیراتاز  .کرد تبیین

مورد  100وی بیش از  تألیفاتاو در محافل علمی بود.  هایکتابتدریس و شرح و تعلیق و نقد قرار گرفتن 

الفقهاء، منتهی المطلب، تلخیص المرام،  تذکره الشیعه، عنوان کتاب است: مختلف 20است که در فقه شامل 

آثار عالمه در اصول فقه:  تحریر االحکام، تبصره المتعلمین، ارشاد االذهان، قواعد االحکام و نهایه االحکام.

الکالم و االصول، نهج مبادی الوصول الی علم االصول، نهایه الوصول الی علم االصول، منتهی الوصول الی علمی 

راه دو سلف خود شیخ طوسی و  دهندهادامهروش فقهی عالمه حلی: ایشان بیشتر  الوصول الی علم االصول.

از شناخت وافی خود  گیریبهرهمحقق حلی و با  بندیموضوعمحقق حلی بود. وی فقه تفریعی را با توجه به 

آشنایی کامل با ریاضیات توسعه و کمال بخشید؛ علم در فقه معامالت و نیز  خصوصاًنسبت به قواعد فقهی 

 برد. پیشبهاصول را منقح کرد و فقه تطبیقی را 

حسینی حلبی،  عالءالدینعلی بن محمد بن علی بن حسن بن زهره بن حسن بن زهره کبیر،  :علی بن زهره -3

االذهان، تهذیب النفس فی از بزرگان علمای امامیه، فقیه، اصولی و متکلم بود و آثار فقهی وی: شرح ارشاد 

 الجمع بین الکتب الخمس، غایه االقتصاد و کتاب النیه.

 قرن در شیعه فقیهان از( ق 771-682) الْمُحَقّقین فَخْرُ به مشهور حِلّی حسن بن محمد: فخر المحققین -4

 و فقه در المحققین فخر .رسید اجتهاد درجه به نوجوانی دوران در و بود حلی عالمه فرزند او. قمری هشتم
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 او اثر مشهورترین. است حلی عالمه پدرش آثار تکمیل هاآن از بسیاری که دارد تألیفاتی کالم و فقه اصول

از  .است قرارگرفته او از بعد هایدوره فقیهان موردتوجه که دارد نام «القواعد مشکالت شرح فی الفوائد ایضاح»

تهذیب االصول، ایضاح القلوب، شرح مبادی االصول، ه االرشاد، غایه السوال فی شرح یدیگر کتب وی حاش

 مناسک الحج است.

 فقهای از اول شهید به مشهور ،(ق 786-734) جزینی عاملی شامی محمد بن مکی بن محمد: شهید اول -5

وی از مشایخ فریقین اجازه روایت دارد و  .است هجری هشتم قرن در فـخرالـمحــققین، شاگرد و شیعه نامدار

. اندکردهجماعت کثیری از او روایت  همچنان کهشیخ روایت کرده،  40سنت را از نزدیک به  مصنفات اهل

آثار  ترینمهم .شودمیو بیشتر اجازات به ایشان منتهی  شودمیشهید شیخ اجازات در قرن هشتم شمرده 

 الدمشقیه، البیان، االلفیه المراد، اللمعه امامیه، غایه فقه در االمامیه، الذکری فقه فی الشرعیه الدروس :فقهی

 الصلوه، القواعد و الفوائد. فقه فی

 فقهای دوره نهم از دوره چهارم -ج

 هجری نهم و هشتم قرن در شیعه نامدار فقهای از «متوج ابن» به معروف بحرانی عبداهلل بن احمدابن متوج:  -1

 عالمه چون اساتیدی از «حله» در او. گرفت قرار موردتوجه بسیار اندیشمندان، میان در وی آراء که است

 علمی بحث اول شهید و وی بین بارها تحصیل، هنگام به و برد هابهره حلی، عالمه فرزند فخرالدین،

وی پس از تبحر در علوم شرعی، متصدی افتا و تدریس شد و  .بود متوج ابن با موفقیت اغلب و گرفتدرمی

 ترینمهمبه خاتمه المجتهدین گشت. خ امامیه و ملقب تا آنجا که در عصر خود شی فتاوای وی مشهور گردید

 وی: منهاج الهدایه فی شرح اآلیات، الوسیله الی المسائل، کفایه الطالبین. آثار

 حدیث و مفسّر متکلّم، فقیه، سیورى، اسدى حلّى اللّه عبد بن مقداد اللّه عبد ابو الدین شرففاضل مقداد:  -2

 نیز سیوری فاضل سیور، قریه به انتساب سبب به را او که است هجرى منه و هشتم قرن در شیعه نامدار پژوه

القواعد،  تلخیص فی الفوائد القواعد، جامع الحج، نضد آداب رساله :از اندعبارت مقداد فاضل فقهی آثار. اندگفته

 النافع. المختصر من الرائع القرآن، التنقیح فقه فی العرفان کنز

 و فقیهان از ،(ق 841-757)اَسَدی  حِلّی فَهْد بن محمد الدینشمس بن مداح الدینجمالابن فهد حلی:  -3

 شرح فی البارع المهذب وی: تألیفات .است سلوک و سیر و دعا اخالق، در بیشتر او شهرت که امامی محدثان

 فایةاالعوازک لخائف االیجاز الحجغایة واجبات فی وجیزة رسالة المختصر، شرح من المقتصر النافع، المختصر

 الفتاوی. لتحریر الحاوی المقتدیالموجز هدایة و المبتدی الفتویمصباح فی الحاجالمحرّر مناسک الی المحتاج

شاگردان ابن فهد  بن حسن بن رشید بن صالح صیمری بحرانی از فقهای مشهور امامیه و از مفلحصیمری:  -4

کرد. فتاوای وی مشهور بین فقها و در  تألیفمتبحر شد و تصنیفات متعددی را در فقه  حلی بود. وی در فقه

وی: غایه المرام، کشف  هایکتاباز  کتب آنان همچون کتاب الجواهر، المقابیس و مفتاح الکرامه تدوین گردد.

االلتباس فی شرح موجز ابی العباس، التنبییه علی غرائب، منتخب الخالف، جواهر الکلمات فی العقود و 

 االیقاعات.

 از دوره چهارم 11اوایل قرن و  10فقهای قرن  -د
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 یا اَحْسائی جمهور ابی بن ابراهیم ابن حسن بن ابراهیم بن علی الدّین زین بن محمدابن ابی جمهور:  -1

 اللئالی عوالی کتاب. امامی شیعی مشرب صوفی متکلم و فقیه ،محدث ،(م 1499 ،ق 904 در زنده) لحَصْاوی

آثار فقهی و اصولی: درر الآللی العمادیه فی االحادیث الفقهیه،  .وستا مهم آثار از الدینیة االحادیث فی العزیزیة

 االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه، المسالک الجامعیه، اسرار الحج، قبس االقتداء.

 و عامل جبل فقهای از ثانی، محقق یا کرکی محقق به معروف کرکی عبدالعالی بن علی شیخمحقق کرکی:  -2

الشرایع، تعلیق االرشاد، حاشیه  فوایدجامع المقاصد فی شرح القواعد،  وی: تألیفات .است شیعه فقها اکابر از

 تحریر االحکام، حاشیه قواعد االحکام، حاشیه مختلف الشیعه، النجمیه.

ابو اسماعیل قطیفی نجفی، فقیه و مجتهد امامی و متبحر در فقه  الدینحسامابراهیم بن سلیمان، قطیفی:  -3

اضاح النافع فی  راج الوهاج فی تحریم الخراج، الرساله النجفیه فی مسائل العبادات الشرعیه،بود. آثار وی: الس

محقق کرکی  درواقع. استشرح النافع. از مسائلی که قطیفی با محقق کرکی مخالفت داشته مسئله خراج 

ای قطیفی حرمت از فتاوکرده و قطیفی بر خالف او بوده است.  تأییدرا  طهماسبشاه خصوصاًحکومت صفویه 

و این مخالف نظر محقق کرکی است که وی قائل به وجوب نماز جمعه  مطلقاًنماز جمعه در عصر غیبت است 

 بود. الشرایطجامعمجتهد  باوجوددر عصر غیبت 

 ازجمله ثانی، شهید به معروف ،(ق 966-911) جبعی عاملی احمد بن علی بن الدینزین شیخشهید ثانی:  -4

 ارشاد شرح فی الجنان آثار وی: روض .است زیستهمی هجری دهم قرن در که شیعی هدینمجت و نامی نوابغ

 من الزوجه ارث فی النفلیه، رساله شرح فی العملیه االسالم، الفوائد شرایع شرح فی االفهام االذهان، مسالک

النافع،  لمختصرا الدمشقیه، حاشیه اللمعه شرح فی البهیه الجمعه، الروضه صلوه وجوب فی العقار، رساله

 االسالم. شرایع االحکام، حاشیه قواعد االذهان، حاشیه ارشاد حاشیه

 به ملقب ،بهایی شیخ پدر ،(ق 984-ق 918) حارثی الصّمَد عَبْدُ بْن حسینحسین بن عبد الصمد حارثی:  -5

االحکام،  قواعد ایشان: شرح تألیفات .بود ثانی شهید شاگردان از و عامل جبل اهل و شیعی علمای از عزالدین،

 الجمعة، رساله صالة وجوب فی رسالة یا الجمعة صالة االصول، رسالة علم الی الوصول طریق تهذیب شرح

 الخراسان، حاشیه و العجم عراق قبلة فی االیمان اهل تحفة الطهماسبی، رساله العقد یا الحسینی العقد

 الفیه. ارشاداالذهان، شرح

 برجسته فقهای و علما از «اردبیلی مقدس» به معروف نجفی، بیلیارد محمد بن احمدمقدس اردبیلی:  -6

 البیان زبده» کتاب صاحب اردبیلی مقدس. زیستمی هجری دهم قرن در صفوی، عباسشاه زمان در شیعی

 .بود بهایی شیخ معاصران از و «االذهان ارشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع»و  «القرآن احکام آیات فی

عاملی جبعی،  الدینشمسمحمد بن علی بن حسین موسوی  عاملی )صاحب مدارک(: محمد بن علی -7

 الفیّة بر االسالم، حاشیة شرائع شرح فی االحکام مدارک وی: تألیفات فقیه و محدث و جامع علوم مختلف بود.

 استبصار و غیره. بر محقق، حاشیه النافع المختصر الشهید، شرح

 .هـ 959) سال در معالم، صاحب به معروف ثانی، شهید فرزند ،الدیننزی بن حسن ابومنصور صاحب معالم: -8

 زیرا ؛ماندنمی زنده فرزند این پنداشتمی پدرش. آمد دنیا به لبنان عامل جبل توابع از جباع روستای در( ق
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 فی جمانال المجتهدین، منتقی مالذ و الدین وی: معالم تألیفات بود. دادهازدست را خود فرزند چند ازاینپیش

 مختلف، رساله المنع من تقلید المیت و غیره. بر حج، حاشیه حدیث، مناسک در الحسان و الصحاح احادیث

( 1019 - 965) شوشتری حسینی مرعشی الدینشرف بن نوراهلل سید شهید قاضیشوشتری:  نوراهللقاضی  -9

 تهذیب» بر حاشیه آثار وی: است. وی عارف به مذاهب اربعه بود. هند در هجری دهم قرن شیعی عالمان از

، «عالمه مختلف» بر حنفی، حاشیه فقه در «هدایه» بر ، حاشیه«االصول تهذیب شرح» بر ، حاشیه«االحکام

 حاشیه قواعد االحکام.

 منجم، عارف، فقیه، حکیم، بعلبک، در بهایی شیخ به معروف عاملی حسین بن محمد بهاءالدینشیخ بهایی:   -10

 منطق، فلسفه، هایدانش در که هجری؛ یازدهم و دهم قرن نامدار دانشمند و مورخ ادیب، شاعر، ریاضیدان،

 نجوم، اخالق، ریاضی، حدیث، سیاست، در او از رساله و کتاب 95 حدود در. داشت تبحر ریاضیات و هیئت

شد،  تألیفاولین رساله عملیه که در دوره چهارم  .است ماندهبرجای فیزیک و هنر و مهندسی فقه، عرفان،

آثار اوست که در آن  ترینارزندهرساله جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی است. این رساله یکی از بهترین و 

و  فهمقابل، گذردمیسال از نگارش آن  300بیش از  کهاینو اکنون نیز با واقع شد؛  مورداستفادهزمان بسیار 

 السعادتین، حبل اکسیر و الشمسین شرقاالصول، م فی عباسی، الزبده درک و مفید است. آثار وی: جامع

 عشریه و غیره. الدّین، االثنا احکام اِحکام فی المتین

 دوره چهارم هایویژگیامتیازات و 

 قبل هایدورهاز متون  ترپردامنهو  ترعمیق، تردقیقمتون فقهی  تألیف -1

 فقهی بزرگ با نظم و ترتیب بیشتر هایمجموعه تألیف -2

 شتمل بر فقه مقارن بین مذاهب اسالمیفقهی م هایمجموعهظهور  -3

 خالفیات بین فقهای شیعه است آوریجمعدر فقه شیعه و آن  تألیفظهور شکل جدید از  -4

 قواعد فقهی کارگیریبهظهور شکل جدید از فقه با  -5

 آیات االحکام تفسیرتوجه و گرایش به  -6

بین علما در مسائل مورد ابتال بعد گرایش و توجه به احکام سلطانیه و فقه حکومتی و ظهور مباحثات مکتوب  -7

 از ظهور دولت صفویه

 اهتمام به اصول فقه از جانب فقهای شیعه -8

 تحلیلیظهور کتب رجالی  -9

 در جایگاه تطبیق در فقه بندیتقسیمتقسیم حدیث به ابتکار ابن طاووس به اقسام چهارگانه و ادخال آن   -10

 اهل سنت. هایاستداللاز  هاآنمامیه و پیراستن فقه بر مبانی استداللی مذهب ا هایکتابمبتنی کردن   -11

 دوره پنجم: عصر ظهور و رشد حرکت اخباری

علوم طبیعی مانند نجوم، ریاضیات و طب  سرگرمطلیعه قرن یازدهم میدان ظهور جریانات فکری مختلف بود. کسانی 

با عقل بوده و  هاآنکرده که درک نی در حکمت، عرفان و معارف عقلیه تعمق ابودند که معیار آنان تجربه است و کس

کسانی نی به علم شریعت مانند فقه، اصول و مبادی آن روی کرده بودند. در چنین فضای مضطرب و سرشار از 

جریانات فکری نسبت به یکدیگر مدرسه اخباری ظاهر شد. جریان اخباری با قلم عریضی بر روی علوم  ورزیکینه
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ای عقل هیچ وزن و اعتباری در علوم عقلیه و نقلیه قائل نبود، ندا به بطالن عقلیه خط کشید و در شرایطی که بر

 اجتهاد و تقلید برآورد.

علم اصول، اهل سنت بوده و اگر برای استنباط مسائل فقهی از ادله، نیازی به  مؤسس کهاینبه استناد  هااخباری

باشند، زیرا آنان برای به دست آوردن احکام از روایات اصحاب امامان فقیه ن آیدمیاستفاده از قواعد اصولی باشد الزم 

استفاده از قواعد علم اصول در استنباط احکام  کهاینو باالخره به استناد  کردندنمیصادره از قواعد اصولی استفاده 

 منحصراًکه احادیث، اهمیت الزم خود را از دست بدهد، معتقد بودند که منبع استنباط فقه شیعه  شودمیسبب 

 .گویندمیکتاب و سنت است نه آنچه مجتهدان 

پرچم  -کرد تألیفکه در ایام اقامت در مدینه منوره آن را « الفوائد المدینه»استرآبادی در کتاب  محمدامینشیخ 

و همه را پیرو  گرفتمیتفکر اخباری را برافراشت. او همه مجتهدان از قدیمین تا شهیدین و دیگران را به باد انتقاد 

 کرد. تألیفرا به منظور رد مجتهدان « المدینه دالفوائ»و کتاب  دانستمیتب اهل سنت مک

 سرعتبهنفوذ کرد و  النهرینبینچهارم قرن یازدهم، گرایش به اخباری در برخی از شهرها و مراکز علمی  هدهدر 

نیمه دوم قرن یازدهم هوادارانی از  مروربهبسیاری از فقهای آن سامان قرار گرفت و سپس در ایران نیز  موردپذیرش

علی بن سلیمان بحرانی، این  الدینزینکردند.  داریجانبمختلف از آن  هایشهرستانیافت و بسیاری از فقها در 

نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه  هایدههگرایش را از ایران به بحرین منتقل کرد. اخباری گری از 

یدا کرد و چند دهه فقه شیعی را در برابر گرایش اصولی شکست خورد. مرکز اصلی اخباریان و عراق غلبه پدر ایران 

همچنان در آن منطقه باقی ماند  .بود خوردهشکستدر ایران و عراق  کهایندر این دوران در بحرین بود و با 

 حتی تا امروز نیز بر آن دیار مسلط است. کهطوریبه

و تا حدود سال  شدهشروع -النهرینبیننفوذ گرایش اخباری در مراکز علمی  –قمری  1030این عصر از حدود 

از تفکر اخباری و در  -هااخباریآخرین زعیم  عنوانبه -قمری )اواخر حیات شیخ یوسف بحرانی و عدل ایشان 1180

 توسط وحید بهبهانی( ادامه یافت. هااخباریهم شکستن شوکت 

 هااخباریاساس تفکر 

ورود احادیثی است که از  اوالً: این امر به علت پس از ورود تفسیر از ائمه  واهر کتاب مگرعدم حجیت ظ -1

 وجود مخصصات و مقیدات در مقابل عمومات و مطلقات است. ثانیاًو  اندکردهتفسیر به رأی قرآن نهی 

 نفی حجیت حکم عقل در مسائل اصولی و عدم مالزمت بین حکم عقل و نقل -2

 دون فرق بین اجماع محصل و منقولنفی حجیت اجماع ب -3

به جهت اهتمام اصحاب امامیه به آن ادعای قطعی بودن صدور کل احادیث وارده در کتب چهارگانه حدیثی  -4

 روایات.

 توقف از حکم شرعی زمانی که دلیل از سنت بر حکم موضوع داللت نکند و احتیاط در مقام عمل. -5

 هاتفاوتسایر 

 مقلد ائمه معصومین بودن توده مردم درواقعو  وایات معصومان ر به عملحرمت اجتهاد و وجوب  -1

 عدم جواز رجوع به مجتهد مگر در حدیث صحیح -2

 جواز فتوا و سایر امور حسبیه برای راویان از ائمه که مطلع بر احکام آنان باشند و عدم لزوم اجتهاد -3
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 لزوم عمل کردن به مرجحات منصوصه از ائمه اطهار  -4

 آیات مقطوع الدالله و احادیث صریح غیر مشتبه لزوم عمل کردن به  -5

 جواز تقلید میت -6

 اسباب پیدایی تفکر اخباری

 چند احتمال در اینجا مطرح است:

استرآبادی بوده و  محمدامینعامل ظهور این تفکر، شخص میرزا محمد استرآبادی است. ایشان از اساتید  -1

 ش بوده است که به این امر اشکال وارد است.خوی پدرزن افکار استاد و تأثیرتحت  شدتبهوی  بساچه

مکتوم بین  صورتبهسیاسی برای ظهور حرکت اخباری و رقابت شدید در عصر صفویه  هایریشهوجود  -2

موسسه سیاسی و موسسه فقهی و تالش صفویه برای ممانعت از نفوذ موسسه فقهی در میان مردم که این 

 دادهمیترجیح  هااصولیرا در مقابل  هااخباریا کرد که صفویه ادع توانمیفرض نیز مردود است زیرا نهایت 

 است.

 . این ادعا نیز بدون دلیل است.اندآوردهمهاجران از بالد عثمانی تفکر اخباری را به ایران  -3

هجری تفکر اعراض از  11حسین بروجردی نقل کرده و آن اینکه در قرون  آقاحاجآنچه شهید مطهری از  -4

بر حس، در شرق و غرب پدیدار شد. پرچم این تفکر را در شرق امین استرآبادی  عقل و مشغول شدن

است،  صحیحبرافراشت و در غرب هم علمای تجربی همانند فرانسیس بیکن و دکارت. این فرض هم هرچند 

 .کندنمیاما امری را ثابت 

 امین استرآبادی از مکتب اهل حدیث که این فرض نیز مردود است. تأثیرپذیری -5

 از مسلک اخباری متأثرروهی از علمای گ

 :تندرو اخباریان

 که بود کسی نخستین متأخر شیعیان میان در اخباری مکتب مؤسس عنوانبه استرآبادی: محمدامین -1

 تقسیم(  اصولیان) مجتهدان و اخباریان بخش دو به را امامیه و گشود را مجتهدان و اصول علم نقد باب

 روی آنان روش از اما کرد، أخذ اجازه بزرگی مجتهدان از و بود مجتهدان سلک در خود آغاز، در او. کرد

 .است بوده استرآبادی محمد میرزا استادش افکار تأثیر تحت شدتبه او گویا. برتافت

 وی که است آورده بحرانی یوسف شیخ. است الممارسین منیة کتاب نویسنده سماهیجی صالح بن عبداهلل -2

 .بود اجتهاد اهل صالح مال پدرش کهدرحالی گفت،می زاناس بسیار اجتهاد اهل به

 معروف ،( م 1817 ،ق 1232. م) استرآبادی نیشابوری محدث عبدالنبی، بن محمد الدینجمال احمد ابو -3

. داشت آشکار دشمنی آنان با و کردمی یاد زشتی به اصولی نامدار مجتهدان از اخباری محمد میرزا به

 .شد امضا زمان آن بنام علمای طتوس قتلش حکم رو، بدین

 عبد علی عروسی -4

 رومیانه اخباریان

 بر فقهی شیوه در که بود مدعی بحرانی،. برگزید اصولیان و اخباریان بین میانه روشی بحرانی، یوسف شیخ -1

 از بهبهانی وحید. است گری اصولی و گری اخباری میان وسط حد که است مجلسی محمدتقی مسلک
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 یوسف شیخ. کردمی نهی او با جماعت نماز خواندن از را مردم و نداشت پرهیز بحرانی وسفی شیخ با مخالفت

 بروز موجب که ناسزا و تند انتقادات از را آنان دید،می مناسب که جا هر اخباریان پیشوای عنوانبه بحرانی،

 .تداشمی حذر بر شد،می اخباری و اصولی علمای میان نزاع و شیعیان میان شکاف

 به نهادن ارج و ایشان هواداران و مجتهدان تأیید در بوده، اخباری بااینکه شوشتری جزایری اهللنعمت سید -2

 .است داشته بسیاری تالش آنان نظرات

 کاشانی فیض محسن مال برخی -3

 مجلسی محمدتقی -4

 قزوینی غازی بن خلیل مال -5

 قمی طاهر محمد -6

 عاملی حر شیخ -7

 هااخباریپیشاهنگان اجتهاد در عصر 

 رغمعلیایستادگی کرده و  هاآننپیوستند، بلکه در مقابل  هااخباریدر این دوران علمای متفکری هم بودند که به 

مانند میرداماد، سلطان العلماء، فاضل جواد، فاضل تونی، مالمحمد صالح  کردندمیقلت عددشان از اجتهاد حمایت 

ی، میرزا محمد شروانی، آقا جمال خوانساری، محمد بن عبد سبزواری، محقق حسین خوانسار محمدباقر، مازندرانی

 الفتاح سراب و فاضل هندی.

 دوره پنجم هایویژگیامتیازات و 

 پراکندگی در صفوف فقها -1

 کثرت مناظرات فقهی -2

 حدیثی هایمجموعه تألیف -3

 رویکرد مجدد به تفسیر روایی -4

 کم شدن اهتمام به علم اصول فقه -5

 فقهی هایرسالهو اکتفا به فقهی  هایمجموعهنشدن  تألیف -6

 دوره ششم: عصر توقف رشد اخباری و افزایش پویایی فقهی

 اصولی بزرگان ظهور و بعدی قرون در آن ادامه و ق؛ 11 قرن در اصولیان و اخباریان میان آشکار تقابل آغاز با

 از بهبهانی وحید. دادند دست زا علمیه هایحوزه در را خود نفوذ رفتهرفته بهبهانی اخباریان وحید اهللآیت مانند

 نیز عمل به نظری حوزه از را اصولیان با خود مبارزه دامنه او. بود اخباریان شکست در اصولی عالمان تأثیرگذارترین

 عالمان او از پس. کرد اعالم حرام را اخباریان پیشوای بحرانی یوسف شیخ امامت به گزاردن نماز ،ازجمله و کشاند

 و گری اصولی ترویج و تبلیغ با دیگران، الغطاء و کاشف نجفی جعفر شیخ انصاری، مرتضی شیخ همچون دیگر اصولی

 اصولی اندیشه شیعه، علمیه هایحوزه بر امروزه و درکردند به میدان از کلیبه را اخباریان اصول، علم تدریس و تدوین

 .شودمین دیده فعالیتی و نفوذ پراکنده صورتبه جز اخباریان از و است حاکم

 گروهی از فقهای دوره ششم



 زجوه اتریخ فقه و فقها

 

47 

 

عاملی، شیخ جعفر کاشف الغطاء،  محمدجوادنراقی،  محمدمهدیبه وحید بهبهانی، مال  توانمیاز فقهای این دوره 

بن  محمدتقیطباطبایی، محمد بن علی سید مجاهد، مال احمد نراقی،  محمدعلیمیرزا ابوالقاسم قمی، علی بن 

 محمدجعفرکلباسی،  محمدابراهیمشفتی،  االسالمحجتاصفهانی،  محمدرحیمبن  محمدحسیناصفهانی،  محمدرحیم

 نجفی اشاره کرد. محمدحسن و استرآبادی

 دوره ششم هایویژگیامتیازات و 

 افزایش نشاط و بازگشت عقل به میدان استدالل فقهی در سایه نبرد و ستیز با تفکر ارتجاعی وجود اخباری. -1

 وحید بهبهانی ظهور ابتکارات اصولی به دست -2

 شدن نشاط جریان اخباری، ضعیف و سست شدن آن کشیدهدرهم -3

 در علم اصول فقه که بزرگان علما در این دوره بدان قیام کردند هاییمجموعهتألیف  -4

و فقهای بعدی در  شدهشمردهفقهی بزرگ که از منابع و مآخذ معتبر و جامع فقهی  هایمجموعهظهور  -5

 .اندکردهمراجعه  هاآنهی خود به و استنباطی فق هااستدالل

خروج تدریجی مسائلی از علم اصول که اهل سنت در علم اصول داخل کرده بودند و در استنباط شیعه  -6

 نداشت. تأثیری

قرار گرفت مانند حجیت قطع  هااخباریدخول تدریجی مسائلی در علم اصول که مورد اختالف اصولیان و  -7

عقلی قطعی بر دلیل نقلی، حجیت ظهور کتاب و جریان اصل برائت در  حاصل از مقدمات عقلی، تقدم دلیل

 شبهات حکمیه تحریمیه.

 دوره هفتم: عصر ابداع فقهی و جامعیت مسائل آن

حرکت علمی که پیشوای تفکر و تحقیق، محقق وحید بهبهانی در دوره ششم قیادت و رهبری کرد دو ثمره مهم 

 گذارد. جایبه

دن جریان فکری اخباری بود. قبل از ظهور بهبهانی، جریان و حرکت اخبار دارای از بین بردن و محدود کر -1

 وعلمیه آن زمان به تالش و فعالیت وسیعی پرداخته  هایحوزهنشاط باالیی شد. علمای اخباری در میان 

ظهور ه و در میان علمای شیعه تفرقه و تشتت ایجاد کردند. قراردادو تمایل به خود  تأثیررا تحت  تعدادی

وسیع علمی و ابداعات اصولی ایشان و پدید آوردن زمینه تغییر و تحول فقه  هایتالشوحید بهبهانی و 

 اطق خاص گردد.نضیق و محدود به م هااخباریموجب آن شد که نشاط 

از آنان میراث  هرکدامبهبهانی علمای بزرگی را در مدرسه اصولی و در دامن اندیشه اجتهادی خود پروراند که  -2

که در صدر و  اندکردهرا رد  هااخباریباطل  هایحجتکرده و در آن آثار ادله و  تألیفرا  قدریگرانعلمی 

زمینه افزایش مجدد نشاط  اوالًبدین طریق انصاری است.  محمدامینپیشاپیش آنان شیخ مرتضی بن 

به  اصولع اسلوب جدید در فقه و زمینه ظهور و تداوم حرکت علمی جدید با ابدا ثانیاًاز بین رفت و  هااخباری

آن بود و به همین لحاظ است که این دوران را  گذارپایهوجود آمد، یعنی استمرار سبک علمی که بهبهانی 

 .نامیممیعصر ابداع فقهی به رهبری شیخ مرتضی انصاری 

 گروهی از فقهای دوره هفتم

 شیخ مرتضی انصاری -1
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 و فقیه انصاری، شیخ اثر فقه، اصول در کتابی ،.(ق 1214. م) نصاریا مرتضی شیخ رسائل یا االصول فرائد کتاب

 از کتاب این. است شیعه علمای اصولی آثار برترین از ،نظرانصاحب برخی نظر بر بنا کتاب این. شیعه مشهور اصولی

 و تاداناس از بسیارى هم و شودمی تدریس عالى سطوح در هم که است شیعى علمیه هاىحوزه مهم هاینامهدرس

 از برخی دربردارنده کتاب این .کنندمى ارائه آن محور بر را خود فقه اصول خارج دروس علمیه، هاىحوزه مجتهدان

 هارساله این. است بوده شیعه علمیه هایحوزه درسی هایکتاب و منابع از که است فقه اصول در شیخ هایرساله

 در رساله و استصحاب در رساله البرائه، اصالة در رساله اجماع، در لهرسا ظن، در رساله قطع، در رساله از اندعبارت

 ادامه کار این و نگاشتند آن بر هاییتعلیق و هاشرح شیعه علمای کتاب، این ارائه و نگارش از بعد. تراجیح و تعادل

 و شروح و است شیعه علمای از انصاری شیخ نوشته فقهی کتابی نام المتاجر کتاب یا المکاسب همچنین، کتاب .دارد

سایر آثار ایشان:  .است سطح دوره در علمیه حوزه آموزشی متون از کتاب این. اندنوشته آن بر بسیاری حواشی

 ایمضایقه، رساله و مواسعه در ایمیت، رساله قضا در ایآن، رساله حرمت نشر و رضاع در ایتقیه، رساله در ایرساله

 ،خمس در ای، رسالهضرار ال و الضرر قاعده تبیین در ایاقرار، رساله ملک در ایرساله مصاهره، در ایعدالت، رساله در

 ایرساله، تسامح قاعده در ایرساله، تیمم در ایرساله، ارث در ایرساله، صلوه خلل در ایرساله، زکات در ایرساله

 و غیره. متعه در ایرساله، قرعه در ایرساله، اخبار حجیت باب در

 القاسم کالنتریابو -2

 اصولی، فقیه عنوانبه را او که است هجری 13 قرن در شیعه مشاهیر از یکی کالنتر، ابوالقاسم میرزا حاج اهللآیت

 آراسته تقوا و زهد زیور به که عامل علمای ترینبزرگ از یکی و شیعه دانشمندان افتخار و نقلی و عقلی علوم جامع

 و غیره که شهادت، تقریرات در اصول فقه، تقریرات فی الفقه و قضا غصب، در ایرساله االنظار، مطارح .اندستوده بود،

 انصاری مرتضی شیخ استادش اصول درس افاضات از برگرفته که است االنظار مطارح کتاب ایشان، اثر ترینمعروف

 .باشد می

 قزوینی محمدمهدی -3

 قرن در شیعه برجسته مراجع و علما از ،(ق.ه 1300-1210) حسینی قزوینی نجفی محمدمهدی سید عالمه

 اصفهانی الشریعه شیخ و خراسانی محمدکاظم آخوند همچون معروفی فقهای استاد او. است بوده هجری سیزدهم

 شرایع شرح فی االفهام مواهب آثار ایشان: .دارد حله شهر در شیعی مکتب ترویج در ایبرجسته نقش ایشان. است

 وغیره. والمواریث الرضاع فی رسالة االمتحان و مضامیر الواحد، خبر حجیة فی رسالة فقهیه،ال الکلیة االسالم، القواعد

 فاضل محمد ایروانی -4

 حاشیه قواعد، ایشان: حاشیه تألیفاتمشهور به فاضل ایروانی عالم امامی، فقیه و اصولی بود.  محمدباقرمحمد بن 

 التقلید. و الفقه و االجتهاد المحرمه، البیع، اصول ، المکاسبالنهى و االمر عملیّه، اجتماع بیضاوى، رساله تفسیر بر

 مال آقا خوئینی قزوینی -5

 ایشان معراج الوصول الی علم االصول، اللوامع، حاشیه القوانین، حاشیه االشارات و غیره است. تألیفات

 شیرازی محمدحسنمیرزا  -6

از بزرگان و نامداران علمای مجدد،  بزرگ و سید شیرازی میرزای به معروف شیرازی، محمدحسن میرزا حاج

 رضاع، در ای، رساله(وضو مبحث تا) طهارت در کتابی ایشان: تألیفاتامامیه و مراجع بزرگ شیعه در بالد اسالمی بود. 
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 استاد بزرگوارش افادات از ای، خالصهامرونهی اجتماع در ای، رساله(معامالت آخر تا مکاسب اول از) فقه در کتابی

 معامالت کتاب بر ایالعباد، تعلیقه نجاه بر ایمشتق، حاشیه در ایاصول، رساله مباحث تمام در انصاری یمرتض شیخ

 بهبهانی. وحید آقا

 میرزا حبیب اهلل رشتی -7

 اصول علم در ایشان تألیفاتناصری است.  عصر نامصاحب مجتهدان از و شیعه فقهای از رشتی، اهللحبیب میرزا

 االمر اجتماع االفکار، بدایع والتراجیح، التعادل عدمه، و عنه النهی بشیء االمر اقتضاء و الضد فی رساله: از اندعبارت

 المکاسب، علی الحاشیه الطهاره کتاب: فقه علم التقریرات و در المشتق، فی رساله الواجب، مقدمه فی رساله والنهی،

 اللباس فی رساله والصدقات، الوقوف والشهادات، ضاءالق کتاب العضب، کتاب االلتقاط، االجاره، کتاب الزکاه، کتاب

 .النخبه علی حاشیه العباد، نجاه علی حاشیه الرشاد، منهج علی حاشیه المشکوک،

 میرزا محمد حسن آشتیانی -8

 از آشتیانی حسن میرزا اهللآیت فقیه و ربانی عالم المجتهدین، و الفقهاء شیخ ،والمسلمیناالسالمحجت حضرت

 القضاء کتاب، االلفاظ االجزاء، مباحث فی الفرائد، رساله حاشیه فی ایشان: بحرالفوائد تألیفات .است شیعه بزرگ علمای

 و غیره. واالجاره الموات الزکاه، احیاء الخمس، کتاب الوقف، کتاب کتاب، المریض نکاح فی رساله، والشهادات

 شیخ هادی تهرانی -9

 شیخ آقا رضا همدانی  -10

 شیخ محمد طه نجف -11

 ا حسین خلیلیمیرز -12

 این. است هجری چهاردهم قرن در شیعه مراجع و علما بزرگان از یکی خلیل میرزا حاج فرزند حسین میرزا حاج

 گانهسهوی یکی از پیشوایان  .بود گلپایگانی االسالمحجت و العراقین شیخ جواهر، صاحب شاگردان از العلما شیخ

 بزرگ نهضت مردم ایران بود.

 رانیمازند عبداهللشیخ  -13

 دوره هفتم هایویژگیامتیازات و 

 معامالت( از ابواب فقهی ویژهبهاهتمام فقهای این دوره به بخش عبادات و عقود ) -1

 در فقه و اصول به اسم تقریرات تألیفظهور قسمی از  -2

 فقهی و اصولی علمای پیشین هایکتابنویسی بر  تعلیقرواج حاشیه و  -3

 خاص فقهی به لحاظ کثرت فروعات و توسعه مسائل آن متعدد در ابواب هایرسالهنگاشته شدن  -4

از ادله عقلی در فروع فقهی و گسترش دامنه مباحث فقهی و توسعه  گرفتهنشئتوارد شدن مسائل اصولی  -5

 فروعات آن با دقت و موشکافی

اصول اهل سنت در این علم  تأثیرتحت  وبیشکمکه  ایعدیدهپاک شدن علم اصول فقه امامیه از مسائل  -6

 بود همانند قیاس، استحسان و مسائل مرسله واردشده

ورود فقها در مقاطع خاصی از این دوره در مسائل سیاسی همانند فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای  -7

 شیرازی در اواسط این دوره
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 الشرایطجامعنمایان شدن نقش مرجعیت و انتخاب و تعیین شدن یک مرجع اعلم و اورع در میان مجتهدان  -8

 از دیگریپس 

 فقها در امور سیاسی و اجتماعی مؤثردوره هشتم: عصر به کمال رسیدن ابتکارات اصولی و ورود 

بروجردی و قبل از درخشش امام خمینی در  اهللآیتو تا رحلت  شدهشروعاین دوره از آخوند محقق خراسانی 

، اما شودمیاگردان شیخ انصاری شمرده آخوند خراسانی آخرین حلقه از ش اگرچهعرصه فقاهت و سیاست ادامه دارد. 

ایشان به آنچه از افکار شیخ انصاری اتخاذ کرده بود، ابداعات و ابتکارات جدیدی اضافه کرد و بدین طریق، خود 

 ه خاص خود شد.سصاحب مسلک متکامل در اصول فقه و صاحب مدر

ششم )وحید بهبهانی و شاگردان( سعی  در راه تکمیل فعالیت فقهای دوره -دوره هفتم بود مبدأشیخ انصاری که 

دوره اجتهاد و  ترینعالیوافر کرد و اجتهاد را به اوج کمال و ترقی رسانید و گزاف نیست که شیخ انصاری را پیشوای 

فقاهت بدانیم. آخوند خراسانی نیز با اختالفی که در بسیاری از آرا و مبانی اصولی با شیخ انصاری داشت و با ابتکارات 

ایشان با دقت و  هاینوآوری کهآنمرحله علم اصول فقه شد و به لحاظ  ترینعالی دارپرچم درواقعخود،  اصولی

و  قرارداددوره جدیدی  مبدأ عنوانبهآخوند خاسانی را  توانمیموشکافی عمیق در خصوص مسائل اصول فقه بوده، 

 آن را عصر تکامل ابتکارات اصولی نامید.

یت بود که پای آخوند نیز در این طرومسئله انقالب مشدر زمان آخوند در ایران روی داد، یکی از مسائل مهمی که 

شیرازی، سید حسن صدر، شیخ  محمدتقی میرزاجریان سیاسی به میدان کشیده شد. فقهای دیگر این دوره همچون 

در عرصه مسائل سیاسی و اصفهانی به نحوی  ابوالحسنعراقی، میرزای نائینی و سید  ضیاءالدینحائری،  عبدالکریم

 .اندنمودهقبل ممتاز  هایدورهو این دوره را با این ویژگی خاص از  اندواردشدهاجتماعی 

 گروهی از فقهای دوره هشتم

 خراسانی محمدکاظمآخوند  -1

 اصولیان و تقلید مراجع از خراسانی آخوند به معروف ،(ق 1329-1255) خراسانیهروی  محمدکاظم مال

 او. بود ایران مشروطه نهضت اصلی حامیان از و االصول کفایة مهم کتاب مؤلف قمری، ردهمچها قرن امامی

 همه بر را جنبش این در شرکت و دانستمی مردم به ستم و ظلم از جلوگیری برای ایوسیله را مشروطه

 طتوس ق 1326 االولجمادی 23 در مجلس شدن بسته توپ به از پس آخوند. شمردمی واجب مسلمانان

 .داد مبارزه و جهاد به حکم شاه، محمدعلی

آخوند خراسانی در برخی از مسائل با شیخ انصاری متفق است، اما در بسیاری از مباحث با شیخ انصاری 

 اختالف دارد مانند:

استصحاب نزد شیخ انصاری در شک در رافع حجت است و در شک مقتضی حجت نیست، اما نزد آخوند  -1

 .مطلقاًست خراسانی استصحاب حجت ا

شرط در واجب مشروط قید برای ماده است نزد شیخ انصاری و قید از برای هیئت است نزد محقق  -2

 خراسانی.

 عام پس از تخصیص مجاز است نزد شیخ انصاری و حقیقت است نزد محقق خراسانی. -3

 .هایشدرس قریراتت و فتوایی استداللی، تألیفی: است گونهسه خراسانی آخوند خراسانی: آثار تألیفاتآثار و 
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 بر حاشیه و شرح صورتبه یا مستقالً که است فلسفه و فقه اصول، مباحث استداللی ایشان درباره تألیفی آثار

الفوائد،  رسالة یا فرائداالصول، الفوائد، بر تعلیقات و االصول، حواشی است، مانند کفایة شده تألیف دیگران آثار

 .التبصرةالمکاسب، تکملة بر تعلیقات و حواشی

 نام با ،(جواهر صاحب) نجفی محمدحسن العبادنجاة بر حلّی، تعلیقات المتعلمینآثار فتوایی شامل تبصرة  

المعاد یوم فی العبادانصاری و ذخیرة شیخ حج مناسک رساله بر العباد، حاشیه نجاة تلخیص فی الحیاةروح

 است.( القضاء اتتقریر) الشهادات و است. تقریرات ایشان نیز شامل القضاء

 طباطبایی یزدی محمدکاظمسید  -2

 پس که الوثقی العروة کتاب نویسنده و شیعه فقهای از ،(ق 1337-1247) یزدی طباطبائی محمدکاظم سید

 و وی میان و بود مخالفان از مشروطه، جریان در. رسید مرجعیت به شیرازی، محمدحسن سید درگذشت از

 و عراق به انگلیس لیبی، به ایتالیا حمله مقابل در یزدی سید. درگرفت هباردراین منازعاتی خراسانی آخوند

فقه،  در الوثقی ایشان: العروة تألیفاتاز آثار و  .داد وطن از مسلمانان دفاع وجوب به حکم ایران به روسیه

 شیخ سبمکا بر المریض، حاشیه منجزات فی التراجیح، رسالة و النهی، االستصحاب، التعادل و االمر اجتماع

 .کرده است تدوین را آن الغطاء کاشف که فقهی استفتاءات حاوی الجواب و انصاری، السؤال

 شیرازی محمدتقیمیرزا  -3

 شیعه بزرگ مراجع از کوچک، میرزای یا دوم میرزای به معروف ،(ق. ه 1338 - 1256) شیرازی محمدتقی میرزا

 را انگلیس نفوذ و سلطه خود، هاىمجاهدت با که است( م 1920) انگلستان سلطه علیه عراق مردم قیام رهبران از و

 سید تألیف رضائیه، منظومه انصاری، شرح مرتضی شیخ مکاسب شرح: ایشان تألیفات و آثار از .برد بین از عراق در

 شده اقعو فقها برخی تحشیه مورد بعدها که عملیه الطاهره و رساله العتره مدح فی الفاخره، عاملی، القصائد صدرالدین

 .است

 شیخ مهدی خالصی -4

 سید حسن مدرس -5

 شیخ عبد اهلل ممقانی -6

 شیخ محمد جواد بالغی -7

 میرزا محمد حسین نائینی -8

 در مشروطه نهضت حامی روحانیون ترینمهم از و شیعه تقلید مرجع( 1355-1276) نائینی غروی محمدحسین

و البیع، رساله فی قاعده ضمان الید، حاشیه مکاسب،  له النجاه، منیه الطالب، المکاسبیایشان: وس تألیفات .بود ایران

 االصول، اجود التقریرات. فوایدحاشیه عروه الوثقی، 

 شیخ عبد الکریم حائری -9

 گذاربنیان شیعه، تقلید مراجع از شیخ حاج و مؤسس اهللآیت به معروف ،(ق 1355 ـ 1276) یزدی حائری عبدالکریم

 یزدی محمدکاظم سید فوت از پس و نداد قرار مرجعیت مقام معرض در را دخو ایشان قم است. علمیه حوزه زعیم و

 وظیفه را ایران در اقامت و نپذیرفت را شیعه مرجعیت پذیرش و عتبات به رفتن برای دعوت( ش 1298 ،ق 1337)

 .شدند او قلدانم از کشورها سایر شیعیان برخی و ایرانیان از بسیاری قم، در شهرتش افزایش با حالبااین. خواند خود
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 اواخر در اشاجتماعی جایگاه سبب به اما نکرد دخالت امور در نیز مشروطه ماجرای در و بود گریزانسیاست از ایشان

 درگذشت، زمان تا و کرد اعتراض( ش 1314) حجاب کشف مسئله به او شد؛ سیاسی امور در حضور به ناچار عمر،

 اراکی، محمدعلی خمینی، اهللروح آیات عظام سید ازجمله او گردانشا از برخی .بود تیره رضاشاه با مناسباتش

 فعال نیز اجتماعی امور در حائری. رسیدند مرجعیت مقام به بعد هایسال در خوانساری و شریعتمداری گلپایگانی،

 .بود قم فاطمی بیمارستان ساختن به تشویق و قم سهامیه بیمارستان تأسیس او المنفعهعام کارهای ازجمله و بود

 شیخ ضیاء الدین عراقی -10

 .بود ضیاءالدین آقا به معروف هجری چهاردهم قرن عالم و شیعی مجتهد و فقیه عراقی محمد مال ابن علی ضیاءالدین

االنصاری،  الشیخ رسائل علی االیدی، تعلیقات الرضاع، البیع، تعاقب االزلی، احکام العدم ایشان: استصحاب تألیفاتاز 

جواهرالکالم،  کاظمی، حاشیه محمدعلی شیخ نوشته( نائینی حسین میرزا تقریرات) والفوائد «االصول فواید» تعلیقات

 المکاسب و غیره. االصول، حاشیه کفایه الوثقی، حاشیه عروه به استداللی الوثقی، حاشیه العروه حاشیه

 سید ابو الحسن اصفهانی -11

( عربی به) النجاة وسیلة همچون آثاری نویسنده و لیدتق مرجع فقیه، ،(ق 1365 -1284) اصفهانی ابوالحسن سید

 در یزدی حائری و نائینی وفات از پس. بود خراسانی آخوند خاص شاگردان از او(. فارسی به) الصالحین ذخیرة و

 اصفهانی شخص در تشیع جهان عمده بخش در شیعیان تقلید مرجعیت ،ق 1361 در عراقی ضیاء آقا و ق 1355

 در مردم وسیع حضور. کردمی گیریموضع مشروطه از حمایت در خصوصبه و سیاسی امور در نیاصفها .شد منحصر

 مؤثر آذربایجان در دمکرات فرقه شکست در( ق 1365 حجهذی) ش 1325 آبان در وی، درگذشت سوگواری مراسم

 .بود

 حسین قمی آقاحاج -12

 کاشف الغطاء محمدحسینشیخ  -13

 و عراق دولت در و اسالم جهان معروف هایشخصیت از و عراق اول طراز علماى از الغطاء کاشف محمدحسین شیخ

 به اثر هشتاد ،مردبزرگ این از اندگفته. بود کتاب و مقاله نوشتن الغطا، کاشف مهم اشتغاالت از .بود متنفذ ایران

 و بهاییان و بابیان و وهابیان آراى نقد در که البینات اآلیات. 1 :است رسیده چاپ به او از آثار این .است مانده یادگار

 به 1345 سال در کتاب این. ایمگرفته بسیار بهره ارزشمند اثر این از کتاب این در ما و است جدید مویین و مادیین

 چاپ تجدید بارها و رسیده طبع به صیدا در 1351 سال در که اصولها و الشیعه اصل کتاب. 2 .است رسیده چاپ

 .است شده ترجمه فارسى زبان ازجمله مختلف هاىزبان به و شده

 عاملی الدینشرف عبدالحسینسید  -14

 حاج حسین بروجردی -15

 که شیعه بزرگ تقلید مراجع از ،(شمسی 1340-1254 ،قمری 1380-1292) بروجردی طباطبائی حسین سید

 آخوند اگردانش از بروجردی اهللآیت .بود جهان شیعیان عام مرجع سال پانزده و قم علمیه حوزه زعیم سال هفده

 یزدی، حائری عبدالکریم درگذشت از پس سال چند. شد ساکن بروجرد در نجف از بازگشت از بعد که بود خراسانی

 از پس. گرفت عهده بر را قم علمیه حوزه ریاست و آمد قم به( صدر خوانساری، حجت،) گانهسه مراجع دعوت به

 شیعیان عام مرجع ش 1330 دهه در و بود شیعیان مرجع ترینمهم بروجردی اصفهانی، ابوالحسن سید درگذشت
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 با. یافت افزایش ایسابقهبی صورتبه طالب تعداد و کرد پیدا گسترش قم علمیه حوزه او دوران در .شدمی محسوب

 نظر تحت الشیعه احادیث جامع بزرگ مجموعه. شد منتشر و احیاء متعددی فقهی و حدیثی آثار ایشان هایحمایت

 دارالتقریب در عضویت برای اینماینده راستا این در و داشت اعتقاد اسالمی مذاهب تقریببه بروجردی .شد وینتد او

 نتیجه سنت اهل نزد شیعه فقه شدن شناخته رسمیت به برای شلتوت محمود معروف فتوای. فرستاد مصر

 و علمی بزرگ مراکز ایجاد کشور، خارج و ایران مختلف مناطق به مبلغ اعزام .بود بروجردی اهللآیت هایفعالیت

 در دینی تعلیمات درس گنجاندن برای درخواست مختلف، کشورهای و ایران در مدارس و مساجد ساخت مذهبی،

 .است او اجتماعی و سیاسی دینی، اقدامات ترینمهم از غیره و ایران مدارس ابتدایی دوره

مراحل شکوفایی و  ترینعالیعلمیه به  هایحوزهبروجردی،  اهللآیتدر دوران زعامت بروجردی:  اهللآیتروش فقهی 

بالندگی رسیدند؛ و فقه و فقاهت روح تازه و حرکت جدیدی را آغاز نمود که قبل از او چنین تحرکی نداشت. این 

قه، آشنایی با ادوار و تاریخ فبه  توانمیروش ایشان از مزایا و امتیازات حرکت معلول، روش فقهی ایشان است. 

 الیحضره من اسانید ایشان: ترتیب تألیفاتاشاره کرد.  تبحر در اصول فقهو  آشنایی با مکاتب فقهی و شناخت رجال

 اسانید الخصال، ترتیب اسانید الصدوق، ترتیب امالی اسانید الفقیه، ترتیب الیحضره من اسانید رجال الفقیه، ترتیب

 عقاب و االعمال ثواب اسانید التهذیب و ترتیب اسانید رجال تیباالحکام، تر تهذیب اسانید الشرایع، ترتیب علل

 االعمال.

 هبه الدین شهرستانی  -16

 دوره هشتم هایویژگیامتیازات و 

تبویب مسائل اصولی و سپس تقسیم آن به مباحث الفاظ و مباحث عقلیه و اشباع کالم در مباحث  -1

 عقلیه به وجهی که نظیر آن در سابق نبود.

 هیتلخیص مباحث فق -2

متعرض  کهآنمختصر بدون  صورتبهظهور رسائل عملیه مشتمل بر آرای فقیه با کثرت تفریعات و  -3

 استدالل بود.

بیشتر مسلمانان در بالد مختلف  عگسترش و تعمیم نقش مرجعیت و تمرکز آن در فرد اعلم و رجو -4

 اسالمی به مجتهد اعلم در تقلید.

 محدود طوربه هرچنددر میان فقها برای اولین بار و ظهور مباحث و مسائل جدید در حوزه فقاهت  -5

آنان در امور عمومی و مصالح کلی  مساعیتشریکفقها در مسائل سیاسی و  مؤثراستمرار ورود  -6

 دیگر این دوره است. هایویژگیمسلمانان از 

و رجالی شیعه با سبک و اسلوب جدید همچون  شناسیکتاب نظیربیبزرگ و  هایمجموعهتألیف  -7

طبقات اعالم »سید محسن امین و « اعیان الشیعه»تهرانی و  آقابزرگاز شیخ « ذریعه الی تصانیف الشیعهال»

 خاص این دوره می باشد. هایویژگیتهرانی از دیگر  آقابزرگاز شیخ « الشیعه

 دوره نهم: عصر تجدید حیات سیاسی فقه و استقرار حکومت فقهی

سیاسی و زعامت  مبارزاترخشش امام خمینی )ره( و ورود ایشان به عرصه بروجردی و د اهللآیتاز رحلت  دوره این

 اهللآیت خمینی، موسوی اهللروح سید به مشهور مصطفوی، اهللروح و تا به امروز ادامه دارد. سید شدهشروعمسلمانان 
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 بود شیعه تقلید مراجع از او. بود ایران اسالمی جمهوری نظام فقیهولی اولین و رهبر اولین ،«خمینی امام» و خمینی

 انقالب، نظام تعیین انتخابات نتیجه اعالم از پس آن، رسیدن نتیجه به پی در و کرد رهبری را ایران 1357 انقالب که

 هایزمینه در کتاب چهل از بیش او از. ماند ایران رهبر عمرش پایان تا و گذارد بنیان را ایران اسالمی جمهوری نظام

 .است نگاشته ایران انقالب از پیش را هاآن تربیش که مانده جایبه تفسیر و شعر حدیث، فلسفه، ،عرفان فقه، اخالق،

 گروهی از فقهای دیگر دوره نهم

 سید محسن طباطبایی حکیم -1

 شهید سید محمدباقر صدر -2

 مرعشی نجفی الدینشهابسید  -3

 سید ابوالقاسم خویی -4

 سید محمدرضا گلپایگانی -5

 اراکی محمدعلیشیخ  -6

 دوره نهم هایویژگیات و امتیاز

ابواب فقهی همچون اعتکاف، اقامه نماز جمعه و نماز عید،  ماندهمعطلاز احکام  ایعمدهدر این دوره بخش  -1

و دیگر موارد از این  و نهی از منکر، امور حسبه، اعالن برائت در حج معروفامربهاجرای حدود و سیاسات، 

 رسائل مختلف پیرامون همین موضوعات افزایش یافت. کتب و تألیفو  درآمدقبیل به مرحله اجرا 

در این دوره عینیت  الشرایطجامعدر میان مجتهدین  فقیهولیدر جامعه و تعین  فقیهوالیترهبری  زعامت -2

 یافت.

مباحث جدید همچون احکام حکومتی، احکام ثانویه و اولیه، حکم مراجع دیگر و مقلدین آنان در ارتباط با  -3

فقه پویا و فقه جواهری، فقه سیاسی، مباحث اقتصادی جدید همانند بانکداری اسالمی و  احکام حکومتی،

 بیمه، مباحث پزشکی جدید همانند اهدا و پیوند اعضا، اهدای جنین و غیره در حوزه فقهی مطرح گردید.

تحدثه در این دوره نقش اقتضائات زمان و مکان در فتاوای مجتهدان و صدور فتاوای جدید در مسائل مس -4

و نقاشی، خون و کود  سازیمجسمهاز آرای فقهی همچون غنا و موسیقی،  ایپارهمطرح گردید و حکم 

 در مسائل حکومتی تغییر پیدا کرد. الشرایطجامعطبیعی به لحاظ ورود کامل فقهای 

ی مصالح و مفاسد کل بامالحظهمسائل و احکام عمومی حکومتی که مبنای آن مصالح عمومی امت اسالمی  -5

همچون طرح تشکیل مجمع تشخیص مصلحت  هاآنو مبانی وصول  شارع می باشد، مطرح شد موردنظر

 مجامعی برای رسیدن به آن تبیین گردید. تأسیسنظام، وحدت و تقریب بین مذاهب اسالمی و 

کسی  قبل متفاوت شد. در این دوره اعلم به هایدورهمفهوم اعلمیت در این دوره با مفهوم مجتهد اعلم در  -6

 از همه مجتهدان دیگر در تمامی مسائل مورد ابتال اعم از فردی، عبادی، اقتصادی، ترعالمکه  شودمیاطالق 

 و مسائل حکومتی باشد. المللبیناجتماعی، روابط 

 فقهی استداللی و مبسوط مشتمل بر تمامی ابواب فقه کمتر نگاشته شده است. هایمجموعهدر این دوره  -7

 .یابدمیو مسائل مستحدثه در این دوره رواج  استفتائات تألیف -8
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 پیوست
 فرق و مذاهب فعال در جهان اسالم

معرفتی دین، به سه دسته تقسیم کرد. طبق نظر اکثر علمای  هایبخشبر اساس  توانیممذاهب اسالمی را 

و مذاهب  هارقهفاسالم، اسالم دارای سه بخش است: اعتقادات، احکام و اخالق که از هر یک از این سه بخش، 

کالمی؛ از بخش احکام، مذاهب فقهی و از بخش اخالق،  یهافرقهاز بخش اعتقادات،  .متعددی بیرون آمده است

 .صوفی یهافرقه

 صوفی در جهان اسالم یهافرقه 

 از اهل ترشیبتا پانصد میلیون پیرو وجود دارد که  فرقه صوفی با حدود چهارصد صدیکاکنون در جهان اسالم،  

 .سنت بوده و شماری اندک شیعه هستند. حدودِ بیست میلیون صوفی شیعه در جهان وجود دارد

پیروان عبدالقادر که از  .بزرگ و معروف صوفی در میان اهل سنت، فرقه قادریه است یهافرقهیکی از  :قادریه -1 

 .پیرو سلسله قادریه هستند ترشیبمغرب تا اندونزی پیرو دارد. در ایران نیز، اهل سنتِ منطقه کردستان، 

 ستهیزیمدر پاکستان  9و  8هستند. وی، در قرن  بندنقش بهاءالدیناین فرقه، طرفداران خواجه  :نقش بندیه -2 

در ایران نیز، در استان گلستان و خراسان شمالی  .هند و آسیای میانه زیاد است قارهشبهاست. تأثیر آن در 

. در کرمانشاه و کردستان نیز حضور دارند. برخی از دیوبندیه در استان کنندیمپیروی  از این فرقه ترشیب( هاترکمن)

 .کنندیمسیستان و بلوچستان نیز خود را پیرو این فرقه معرفی 

و از فرقه قادریه  زیستمیهند  قارهشبهدر  «بریلی»که در شهر  به پیروان احمدرضا خان بریلوی :بریلویه -3

درصد اهل سنت پاکستان بریلوی هستند. در ایران، در استان سیستان و  60لوی گویند. منشعب شده است، بری

 .طلبه از این فرقه دایر است 100با  یامدرسهمحدود وجود دارند. در چابهار  صورتبهبلوچستان 

دکتر  این فرقه در کشورِ مغرب فعال است. در ایران، کتابی به نام عارفی از الجزایر، ترجمه :تیجانیه -4

در این کتاب، از  شدهمعرفیکه عنوان اصلی آن قدیسی در قرن بیستم است. شیخ صوفی  منتشرشدهپورجوادی 

 .فرقه تیجانیه است

 .نام برد غیره واز چشتیه، سهروردیه، رفاعیه، یسویه، کبرویه  توانیمو مذاهب صوفی سنی  هافرقهاز دیگر  

 فعال صوفی در شیعه یهافرقه  

انشعابی شاه نعمت  یهافرقهفرقه صوفی شیعی است. این فرقه، از  نیترفعالفرقه صوفی گنابادیه،  :دیهگنابا -1 

 .بین سه تا چهار میلیون پیرو دارد غیره واللهیه است. در خراسان جنوبی در شهر گناباد، تهران، یزد، بروجرد 

 .که البته فعالیت زیادی ندارند پیروان این فرقه در کرمان و ماهان هستند :شاه نعمت اللهیه -2  

نوربخش شاگرد ابن فهد حلی است که از قرن هشتم به بعد، فعالیت  محمد سیداین فرقه پیرو  :نوربخشیه -3

 .در شمال پاکستان پیرو دارد. در ایران نیز پیروانی دارد هزارپنجاهدارد. حدود 

نیز به نام این فرقه  یاهینیحس آنجال است که در این فرقه در دزفول به نام احمدیه مشهور و فعا :ذهبیه -4 

 .موجود است

 فقهی مذاهب 
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میالدی، جمعیت مسلمانان یک میلیارد و سیصد و  2007آمار رسمی سالنامه جهانی فیشر، به سال  بر بنا 

و  دانندینماما شماری این آمار را دقیق  ؛شیعیان هستند %15اهل سنت و  %85میلیون نفر بوده که حدود  ودوشصت

 .کنندیمبیان  %20آمار شیعیان را باالی 

این مذهب در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت فقه حنفی حدود چهارصد و پنجاه میلیون پیرو دارد.  :حنفی -1 

پیروان این مذهب نیز در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، چین، ترکیه،  عمدهبیشترین پیرو را دارد و 

؛ هند، اندونزی، مالزی، آسیای مرکزی و ایران )مناطق شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی( قرار دارند قارهشبه بالکان،

زیرا فقه حاکم در زمان سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی فقه حنفی بوده است. در ایران، اهل سنتی که در شرق 

گلستان،  هایاستاندر  .، پیرو فقه شافعی هستندندیزیمدر غرب،  که نا، پیرو فقه حنفی و آنکنندیمزندگی 

 .هستند مذهب این پیرو جهان هایمسلمان ٪70شود گفته می .خراسان، سیستان و بلوچستان حنفیان حضور دارند

. دانشگاه االزهر اندمذهبمصریان بر این  ترشیبفقه شافعی حدود سیصد و پنجاه میلیون پیرو دارد.  :شافعی -2 

پراکنده نیز در جهان  صورتبه. البته اندیشافع ترشیبای فقه شافعی و کالم اشعری است. اندونزی و مالزی، بر مبن

ایوبی، مؤسس سلسله ایوبیان کرد شافعی بود. از آن زمان دانشگاه  الدینصالحاسالم پیرو دارد. کردها شافعی هستند. 

د الطیب رئیس کنونی االزهر شافعی و اشعری است. اهل احم .کندیماالزهر تاکنون بر اساس فقه شافعی تدریس 

، غزه نوار. در فلسطین، مردمان اندمذهبهای گیالن، اردبیل، آذربایجان، کردستان، هرمزگان شافعی سنت استان

 .اندمذهبهمفقهی با مصریان  ازنظرشافعی و 

ته و بیشتر، مسلمانان اندونزی، های مصر، فلسطین و مناطق کردنشین غلبه داشبر دشت اینکهماین مذهب 

. آیندمیمالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا و اکثریت اهل تسنن ایران نیمی از مسلمانان یمن از پیروان آن به شمار 

مسلمانان  چهارمیکاین مذهب دومین مذهب اهل تسنن عراق بوده و در حجاز رقیب مذهب حنبلی است. در شام 

 .. مذهب شافعی در افغانستان از رواج کمی برخوردار استشمارندکم هاحنفید نسبت به . شافعیان هناندشافعی
مالکی  غیره وفقه مالکی، حدود صد و پنجاه میلیون پیرو دارد. شمال آفریقا، الجزایر، لیبی، مغرب  :مالکی -3 

یمنماز  بازدستند شیعیان با استحبابی ندارد؛ لذا مان (در نماز هادستمذهب هستند. در فقه مالکی تکتف )بستن 

 .خوانند

آفریقایی اطراف آن، اندلس و سودان  هایسرزمینمذهب مالک پیش از ظهور مذهب شافعی، بر حجاز، مصر و 

ق رو به افول نهاده، با ظهور مذهب  400پس از سال  کهآنغلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیری داشت تا 

 د.خود در شرق آفریقا را از دست ندااما موقعیت  ،دوم تنزل یافت جایگاه بهآن شافعی در مصر، مذهب مالکی در 

کوهستانی مصر، سودان،  هایقسمتشمالی آفریقا، سودان، الجزایر، تونس، در  هایقسمتامروزه مذهب مالکی در 

محدودتر ادامه حیات  صورتبهمنطقه احساء ـ  ویژهبهکویت، قطر، بحرین غلبه دارد و در فلسطین و عربستان هم ـ 

 .دهدمی
و در سوریه، لبنان،  اندیحنبلفقه حنبلی، حدود پنجاه میلیون پیرو دارد. در عربستان وهابیان،  : فقه حنبلی -4

مذهب حنبلی در عربستان مذهب نخست  .اردن و کرانه باختری، پیروان فقه حنبلی به گونه پراکنده وجود دارند

با مذهب مالکی  احصاءتسنن بیشتر حنبلی بوده و در حجاز با مذهب شافعی و در است. در منطقه نجد عربستان اهل 

مسلمانان شام حنبلی هستند. این مذهب سومین مذهب در فلسطین است و پیروان کم  چهارمیک .کندمیرقابت 
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 درمجموعبرابر آماری که از پیروان مذاهب فقهی اهل سنت یاد شد،   .شماری در مصر، عمان و افغانستان دارد

مسلمانان سنی یک میلیارد بوده که در ایران حدود هفت میلیون سنی داریم که حدود چهار میلیون شافعی و سه 

 .اندپراکندهمیلیون حنفی در چهارده استان 

 مذاهب فقهی شیعه  

ری بوده در شیعه دو مکتب فقهی وجود دارد: فقه جعفری و فقه زیدی. اسماعیلیان و اثناعشریان پیرو فقه جعف 

دارند. فقه زیدی، فقهی است میان فقه جعفری و فقه حنفی که تأثیرپذیری آن از فقه حنفی  باهمکه البته اختالفاتی 

 .زیاد است

 اعتقادی در جهان اسالم -کالمی  یهافرقه -الف  

 :شوندیماعتقادی به سه گروه تقسیم  ازنظرمسلمانان  

 شیعی یهافرقه -1

 سنی یهافرقه -2

 .و نه شیعه اندیسن، ولی نه انداسالمکه منشعب از  ییهافرقه -3 

 شیعه یهافرقه  

بیشتر امامیه )شیعیان . هستند، حدود دویست و پنجاه میلیون نفر یِاثناعشرشیعیان امامیه  :امامیه -1

 فارسیجخل حاشیهامامی( در هند، ایران، عراق، آذربایجان، لبنان، افغانستان، پاکستان و کشورهای دوازده

مردم  %30مردم عراق و  %65تا  60 مردم ایران %89کنند. بر اساس آمار، مانند یمن و بحرین زندگی می

امامی هستند. از شیعیان لبنان، آذربایجان، عربستان دوازده شیعهاز مردمان امارات متحده عربی  %16 کویت

 که هستند شیعه پاکستان مردم ٪20آمار  بناترسعودی، بحرین و قطر، آمار دقیقی در دست نیست. همچنین 

اما شیعیان یمن، عمدتاً از زیدیه هستند، همچنین  ؛اندبخصوص در کشمیر، اسماعیلی هاآن از بخشی البته

 .علوی هستند شیعهبخشی از مردم ترکیه و سوریه نیز 

 :ه در عصر حاضریهای فقهی امامحوزه

 و تبریزایران: قم، مشهد، اصفهان، تهران، شیراز،  - 

 سامران، یاظمکربال، کعراق: نجف اشرف،  - 

 ه: دمشق، حلبیسور  -

 هی، نبطصیداروت، صور، یلبنان: ب - 

 ، ملتانیراچکستان: کپا  -

 درآباد، الهورینهو، حکهند: ل  -

 .ف )عربستان(، اماراتیت، احساء و قطیوکن، ی: بحرفارسخلیج حاشیه  -

، علم غیب و عصمت برای امام هستند. در نصرا قبول دارد. قائل به  ادق صاین فرقه تا امام  :اسماعیلیه -2 

 :است ماندهباقیکه دو دسته از آنان  اندشدهطول تاریخ چند دسته 
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رهبر این فرقه آقاخان چهارم است. از همین روی به آقاخانیه نیز معروف است. آقاخان، امام معصوم  :انینزار الف. 

یمتوی دهان  کهنیهم خوردیمن قائل به عصمت امام هستند، معتقدند که اگر او شراب چهل و نهم آنان است. چو

 .اندشدهنزار بوده معروف به نزاریان  امامانشاننام یکی از  ازآنجاکهو  شودیمتبدیل به آب  زدیر

وید و تکالیف را کنار گفته است از روی تقیه نماز نخوانید، روزه نگیرید، حج نر امامشانپیروان این فرقه معتقدند  

 .کندیمدارد و در فرانسه زندگی  حجابیببگذارید؛ یعنی االن دوران سکوالریسم است. رهبر این فرقه زن 

 .کنندیمدر هند زندگی  ترشیبنزاریانِ آقاخانی حدود چهار میلیون نفر هستند که  

 .هر بابک کرمان و تهران هستنددر ایران حدود سی هزار نفر اسماعیلی مذهب در نیشابور، بیرجند، ش 

. در طول تاریخ، سلمیه محل اصلی و مهم برای کنندیمشماری از پیروان از این فرقه در سلمیه شام زندگی  

. مارکوپولو کردندیمو فرماندهان صلیبی را ترور  رفتندیماسماعیلیه بوده و هست. از همین محل بود که اسماعیلیان 

؛ لذا بحث حشاشین به میان آمده است. دکتر فرهاد فرستادندیمو برای ترور  دادندیمتصور کرده به آنان حشیش 

دفتری کتابی به نام افسانه حشاشین نوشته است و بررسی کرده آیا به واقع چنین بوده، یا دروغی است که مارکوپولو 

 .به آن پرداخته است

الم چاپ کرده و در آن توصیه کرده که اسماعیلیان جدیداً رهبر اسماعیلیان ایران، کتابی به نام هفت رکن اس 

 .روزه بگیرند، نماز بخوانند و تکالیف دینی را انجام دهند

غایب شده و سپس از دنیا رفته  -طیب  - امامشانهجری قمری  524این فرقه معتقد است در سال  :. طیبیانب 

ل فردی ظهور خواهد کرد که او همان امام مهدی و از همین نس اندیمخفو فرزندانش نسل در نسل امام هستند، ولی 

 .پنجاه و دوم آنان است 5 یداع، الدینبرهاناست. اکنون شخصی به نام محمد 

با هزینه آنان  غیره و روندیم امامان ، زیارت رندیگیم، روزه خوانندیماینان به شریعت اسالم پای بندند، نماز  

. در جهان اسالم تاکنون سیصد مسجد اندکردهبر مالک اشتر را تعمیر مسجد کوفه تعمیر شده است. در قاهره ق

 .اندساخته

تا دویست  ، در یمن صد هزار و در تانزانیا و ماداگاسکار حدود صدبرندیمپیروان این فرقه در هند به سر  ترشیب 

عیلیان، به حدود پنج میلیون هستند و با نزاریان، شمار اسما میلیونیک درمجموعهزار پیرو فرقه طیب وجود دارد. 

 .رسدیمنفر 

 به چند نکته درباره اسماعیلیان اشاره 

داشتند، اما اکنون هیچ فعالیتی ندارند؛ آقاخان کارهای  یاگستردهاسماعیلیان سازمانِ دعوتِ  درگذشته - 

است، پلی ساخته و  مشترک میان افغانستان و تاجیکستان یامنطقهکه  . برای نمونه، در بدخشانکندیماقتصادی 

 .ارتباط برقرار کرده میان بدخشان افغانستان و تاجیکستان. با این کار خواسته از پیروانش حمایت کند

 ناصرخسرودر یمگان افغانستان بر این باورند که  یاعدهبر مذهب اسماعیلیه بوده است. ولی امروز  ناصرخسرو - 

اما ناصرخسرو، نه سید بوده و نه سنی، بلکه  7ز نسل او و سید هستند.سنی و سید بوده است و بر این باورند که ما ا

 .مذهب اسماعیلی داشته است

اعتقادی به مذهب اسماعیلیه نداشته؛  سیناابن رسدیمبه حتم اسماعیلی بوده است، ولی به نظر  سیناابنپدر  - 

 .شودیمشیعی او مشاهده  هایگرایشو شفا زیرا در شرح اشارات  8شیعی داشته است؛ یهاشیگرااما متأثر از پدر، 
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هجری که از قالع اسماعیلیه بیرون آمد و همراه هالکوخان به بغداد  654طوسی از سال  نصیرالدینخواجه - 

بر این نظرند که امامی بوده و شماری او را  ترشیبرفت، به حتم شیعه اثناعشری است؛ اما پیش از آن اختالف است؛ 

 .انددانستهاسماعیلی 

حسن صباح به لحاظ اعتقادی اسماعیلی مذهب است و قلعه الموت را مقرّ خودش کرد. او بود که ترورها را راه  - 

یماما به لحاظ رفتاری زاهد بوده است. وقتی از شراب خوردن فرزندش خبردار  ؛نفر را ترور کرد ودوسیانداخت و 

 .که اگر فرزند من شراب بنوشد پس دیگران چه بکنند او را اعدام کنند. با این منطق دهدیمدستور  شود

 زیدیه -3 

و در زمان  اندبوده. شمال ایران از قرن سه تا قرن ده زیدی مذهب کنندیمدر یمن زندگی  ترشیب هایدیز 

 یعل پیروان این فرقه، فقط امام هستند. زیدی هازادهامام ترشیبشیعه اثناعشری شدند. لذا در شمال  طهماسبشاه

 حسن ، امام  نیحسو امام   و چون برای امام قائل  دانندیمرا قبول دارند و پس از ایشان زید بن علی را امام

که قیام کند و مجتهد و عادل باشد، امام است. لذا  -فرزند فاطمه  - و عصمت نیستند، معتقدند هر فاطمی نصبه 

 .دانندیمنصراهلل را نیز امام  حسن سیدو  مقتدا صدر )معتزلی( امام خمینی بیتیاهلزیدیه 

که  سلفی یهایدیزحوثی که به عقاید گذشته خود پای بندند و  یهایدیز: اندشدهدو دسته  هایدیز اکنونهم 

برای خود توجیه  گونهایناینان باور به امامت را  12.اندپیداکردهبه پیروی از محمدعلی شوکانی، گرایش سلفی وهابی 

ی، وی برای روازایناو را به امامت منصوب کند.  کهآنخلیفه شود و نه   یعلپیشنهاد کرد   امبریپکه:  کنندیم

از روی مصلحت کنار رفت و با ابوبکر بیعت  رندیپذینماقدام کرد، ولی چون دید مردم   یعلخالفت اولی بود. امام 

زیدیه مذهب غالب در شمال  .تیمیه و وهابیت را دارندهمان تفکرات سلفی ابن  غیره وکرد. درباره توسل و زیارت 

 را آن جمعیت ٪45گاه زیدیان کشور یمن است که حدود سکونت ترینمهمیمن و جنوب شرق عربستان است. 

 .دهندمی تشکیل زیدیه را یمن جمعیت از %25. دهندمی شیعیان

، ولی در اذان مانند رندیگیمآنان وضو  فقط زیدیه، بین فقه جعفری و فقه حنفی است. برای نمونه همانند 

دور شدند و در دامن معتزله افتادند؛ و در طول  بیتاهلاز فرهنگ  هایدیزشیعیان هستند. دلیل آن این است که 

تاریخ چون اکثر معتزله حنفی بودند، زیدیه نیز متأثر از آنان تمام افکار معتزله را پذیرفتند. حتی اصول خمسه معتزله 

اما به این اصول خمسه  ؛و نهی از منکر و وعد و وعید معروفامربه: توحید، عدل، منزله بین منزلتین، اندرفتهیپذرا 

 .اصل امامت را نیز افزودند یعنی گفتند هر شخص فاطمی که مجتهد و عادل باشد و قیام کند امام ماست

 کالمی اهل سنت یهافرقه 

هجری قمری و متولد سمرقند، هستند. اینان  333ماتریدی، متوفای  این فرقه پیروان ابومنصور :ماتریدیه -1 

 ازنظر هایحنف ترشیبابومنصور افکار ابوحنیفه را نظم داد. لذا  13همانند شیعیان به حسن و قبح عقلی معتقدند.

 ترشیباعتقادی ماتریدی هستند؛ یعنی از چهارصد و پنجاه میلیون حنفی سیصد و پنجاه میلیون، یا  -کالمی 

هند و آسیای میانه، اعتقادات این مذهب را قبول دارند و در ایران از استان گلستان تا خراسان  قارهشبهماتریدی اند. 

 .جنوبی، ماتریدی اند

فرقه کالمی اهل سنت است.  نیتربزرگهجری قمری. اشاعره  324پیروان ابوالحسن اشعری متوفای  :اشاعره -2

کالم  -اندونزی و مالزی  -اشعری داریم. تمام شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا اکنون چهارصد و پنجاه میلیون 
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شافعیان و مالکیان پیرو کالم  ترشیبسال است که االزهر مصر بر تفکر کالمی اشعری است.  صدهفتاشعری دارند. 

است  شدهنوشتههمین روی کتابی  . ازدانندیم؛ زیرا افکار ابن تیمیه را نادرست اندمخالف. اشاعره با وهابیان اندیاشعر

 .به نام برائة االشعریین من ابن تیمیه

یکی از مکاتب کالمی اهل سنت، رواج داشت؛ اما در  عنوانبهاست مکتب معتزله تا قرن هفتم  یگفتنمعتزله:  -3

ند، تنها روش و از اشاعره شمال آفریقا هست ترشیب که نامعتزلی قرن هفتم، پس از حمله مغول از بین رفت. اکنون نو

 .از فلسفه غرب متأثرند شدتبهمعتزله را دارند؛ اما باورها و افکار آنان را ندارند و  گراییعقل

و همواره با مخالفان خود درگیرند و برخورد افراطی  اندبودهاین گروه در طول تاریخ در اقلیت  :اصحاب حدیث -4 

ی احمد بن حنبل، شافعی و مالک در گروه اصحاب حدیث قرار دارند. از چهار رهبر فقهی اهل سنت، سه نفر؛ یعن

. اندیاشعرمکتب کالمی،  ازنظرشافعیان و مالکیان  ترشیبشافعی و مالک از اهل حدیث هستند؛ اما  کهایندارند و با 

افعی را غزالی، فخر رازی، جوینی، باقالنی، ایجی، تفتازانی و جرجانی فقه ش مانندبسیاری از علمای بزرگ شافعی 

مالکیان نیز همین . قبول دارند، ولی دیدگاه کالمی او را نپذیرفتند، بلکه طرفدار باورهای کالمی اشعری هستند

 .اندگونه

ابن تیمیه که از اصحاب  کهاینکه االن موجود است. تا  اندنوشته ییهااعتقادنامهدر طول تاریخ، اصحاب حدیث  

تأسیس کرد. البته در میان اصحاب حدیث توجه به گذشته وجود داشته  حدیث است، مکتب جدیدی به نام سلفیه

است، ولی تعریف سلف به معنای اصطالحی که امروز متداول شده، اولین بار از سوی ابن تیمیه طرح شد. تعریف او از 

د، استناد است. او به این حدیث که در صحیح بخاری وجود دار «صحابه و تابعین و علمای سه قرن اول هجری»سلف 

 «خیرُ القُرون قَرنی ثُمّ یلوُنی ثُمّ یلوُنی» :فرمود  امبریپکرده که 

 .قرن من است سپس قرن بعد و سپس قرن بعد هاقرنبهترین  

و پس از اینان سلف  اندبودهوی از این حدیث نتیجه گرفته سلف صالح کسانی هستند که در این سه قرن  

، هدفش این بود که با این سخن، اشاعره را ردّ کند؛ زیرا ابوالحسن اشعری در رتشیب. ابن تیمیه شوندینممحسوب 

 .جزء سلف صالح باشد و مکتب اشاعره مکتب حق مداری نیست تواندینمقرن چهارم بوده و 

از علمای اهل سنت تفکر  یکهیچاست. او فرقه سلفیه را بنیان گذارد، ولی  728و متوفای  664ابن تیمیه متولد  

را نپذیرفتند. با مرگ او، افکارش نیز مرُد؛ زیرا از قرن هشتم تا دوازدهم در میان اهل حدیث هیچ مدافعی نداشت،  او

بلکه تمام اهل سنت مخالف او بودند و حتی چند تن از آنان در ردّ او کتاب نوشتند. در قرن دوازدهم دوباره تفکر 

 :سلفی ابن تیمیه توسط سه نفر مطرح شد

در نجد محمد بن عبدالوهاب، بر اساس تفکرات ابن تیمیه مکتب وهابیت را بنیان  :د بن عبدالوهابالف. محم  

داشته و هفت یا هشت فقیه از فقهای حنبلی  وتازتاختهجری، در عربستان،  1235تا  1160گذارد. وهابیت، از سال 

تا  .دیشویمظر من را بپذیرید، یا اعدام یا ن گفتیممحمد بن عبدالوهاب  16اهل حدیث به فتوای آنان اعدام شدند.

برای اینکه  هایسیانگل 1319هجری، آنان را از بین برد. دوباره به سال  1235امپراتوری عثمانی به سال  کهاین

تا دوباره  گذارندیمو پول و اسلحه در اختیار عبدالعزیز  ندیآیمامپراتوری عثمانی را تجزیه کنند به کمک آل سعود 

و  شدهحمایتتاکنون وهابیت توسط آل سعود  -سال قبل از جنگ جهانی اول  18 -احیا شود. از آن زمان  وهابیت

 .میلیون پیرو دارد 50از  ترکماکنون این گرایش سلفی افراطی 
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دهلوی بود.  اهللولیشخص دیگری که تفکر سلفی ابن تیمیه را به جریان انداخت، شاه  :دهلوی اهللولیب. شاه  

شاه عبدالعزیز دهلوی، کتابی نوشت به نام رسالةالتوحید و تقویة االیمان. مباحث این آثار بسیار  اشنوهز وی پس ا

 .شبیه کتاب التوحید محمد بن عبدالوهاب است

میالدی، شماری از علمای اهل سنت مکتبی پایه گذاردند، به نام  1857افکار او در هند پخش شد و پس از قیام  

 .ساختند و این فرقه به نام همان روستا مشهور شد ییهامدرسروستایی به همین نام،  دیوبندیه و در

از مکتب ماتریدیه، صوفیه و سلفیه ابن تیمیه است. پس از دهلوی شخصی به نام  یاختهیآممکتب دیوبندیه،  

ازمان این بود که از . کار ابتکاری س«جماعة التبلیغ»کاندهلوی بر اساس این مکتب سازمانی تأسیس کرد به نام 

از  کهآنسه روز تبلیغ بروند، بدون  هرماهکه در  خواستیم غیره ومختلف مردم: تاجر، کارمند، کاسب  یهاگروه

 .کسی پول، غذا یا امکاناتی برای خود درخواست کنند و یا بپذیرند

احساس دینی، ماهی سه روز  بر اساس یاعدهالتبلیغ، هشتاد سال پیش این طرح را اجرا کرد و  سازمان جامعة 

. این کار سریع گسترش یافت و مدیریت کالن پیدا کرد. اکنون مرکز آن در کراچی رفتندیمبرای تبلیغ به روستاها 

حدود سه و نیم میلیون مبلّغ در  2004. در سال شودیم برگزاراست و ساالنه یک مجمع عمومی در کویته پاکستان 

 .این مجمع شرکت کردند

: آیا کسی هست که دین خدا را یاری کنندیمهای جمعه در مساجد اعالم روش کار آنان این است که شب اکنون 

. افرادی که شودیمبرای اعزام نوشته  روزهچهلسه، ده یا  یهادورهکند؟ نام کسانی که حاضر به همکاری هستند، در 

در  شوندیمافرادی که اعزام  .سازمان مرکزی باشندمایل باشند بیش از چهل روز به تبلیغ بروند، باید مورد تأیید 

ارتباطی؛ حتی ارتباط تلفنی با خانواده خود ندارند؛ نه او خبری از آنان دارد و نه  گونههیچتمام مدت تبلیغ، 

 .را بر عهده دارند اشخانوادهاز او خبری دارند. در این مدت، افراد دیگری که در سازمان هستند، معیشت  اشخانواده

رواج یافت و از حدودِ چهل سال پیش، این جماعت وارد استان  شدتبهپاکستان این کار  ویژهبههند،  قارهشبهدر  

اهل سنت به دیوبند رفتند، درس  یهایمولوو  هاطلبهسیستان و بلوچستان شد و شروع به تبلیغ کرد. شماری از 

عبدالعزیز مالزهی اولین کسی است که  مألتأسیس کردند.  را «دارالعلوم»خواندند و در بازگشت به ایران، مدارس 

این مدارس تأسیس شد و پس از انقالب گسترش  آنجامدرسه دارالعلوم زاهدان را تأسیس کرد. در شهرهای مختلف 

 .یافت

؛ اما مسائل سیاسی سبب شده اندمخالف شدتبهطالب این مدارس وهابی نیستند، دیوبندی هستند و با وهابیان  

 :ا در مخالفت با وهابیان سکوت کنند. برای نمونه موارد مخالفت این دو فرقه عبارت است ازت

، ولی وهابیان با این شودیمدیوبندیه معتقد به بیعت با شیخ هستند؛ یعنی همان کاری که در صوفیه انجام  -1

 .اندمخالفکار 

یم، ولی وهابیان سفر برای زیارت را شرک دانندیمدیوبندیه، سفر برای زیارت قبر پیامبر را مستحب مؤکد  -2 

 .دانند

برخی از اقسام توسل را  بندیان دیو، ولی دانندیم، تمام اقسام توسل را شرک هابندی دیووهابیان برخالف  -3 

 .رندیپذیم

 .دانندیم، ولی وهابیان شرک دانندیمرا بدعت   نیحس، عزاداری برای امام هابندی دیو -4 
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. یکی از بزرگان دیوبندیه به نام اندنوشتهکه علیه یکدیگر کتاب  آنجاستمعرفتی این دو فرقه تا  یهاتعارض 

احمد حسین مدنی کتاب الشهاب الثاقب را در ردّ وهابیت نوشته است و کتاب دیگر المهنّد علی المفنّد است که 

که ما  شدهاعالم. در آن کتاب به صراحت اندنوشتهنفر از علمای دیوبندیه بر آن تقریظ  65سهارنپوری آن را نوشته و 

 .وهابی نیستیم

. در این کتاب هایمعاندو  هایدیمؤالهندیه بین  قارهشبهکتابی است به نام االمام محمد بن عبدالوهاب فی  

 .اندشدهو سی درصد به آنان تمایل دارند که وارد ایران  اندمخالفهفتاد درصد دیوبندیها با وهابیت  شدهگفته

دیوبندیها از طرح جماعة التبلیغ نیز استفاده کرده و اکنون در استان سیستان و بلوچستان، بسیار فعال هستند.  

 .از چند سال پیش مدیریت سازمان جماعةالتبلیغ در آسیای میانه، به مدرسه دارالعلوم زاهدان واگذار شده است

ر دور دوم، به عرصه آمدند و بر عربستان چیره شدند، آثار ابن وهابیان د کهآنپس از  :ج. سلفیه شمال آفریقا 

تیمیه را چاپ و به مصر فرستادند. رشید رضا در مصر به سلفی گری گرایش پیدا کرد، ولی سلفی گری معتدل. وی 

ی، حسن به قتل رساند. پس از و شودینمامور  گونهاینمعتقد بود مسلمانان را به خاطر اعتقاد به شفاعت و زیارت و 

البته این سلفی گری با دیگر مسلمانان  .البنا شاگرد رشید رضا، رئیس اخوان المسلمین مصر، به سلفی گری گرایید

 .برخورد ندارد و رویکرد تقریبی دارد

سیدقطب، از درون تفکرات سلفی گری اعتدالی و تقریبی اخوان المسلمین بیرون آمد و در زندان تندرو شد. او  

ه نام معالم فی الطریق، صدر بالغی آن را به نام نشانه راه ترجمه کرده است. در این کتاب سیدقطب کتابی نوشت ب

در حقیقت با این ادعا  .مدعی شد که دوران ما دوران جاهلیت است و هر کس به این دوران رضایت دهد کافر است

این تفکر شدند و سازمانی به نام: التکفیر و تمام مسلمانان را تکفیر کرد. جوانان تند و پرشور اخوان المسلمین جذب 

کسانی که جذب این تفکر شد برادرش؛ محمدقطب بود. او به عربستان رفت و افکار  ازجملهالهجره تشکیل دادند. 

تکفیری سیدقطب را تبلیغ کرد. وی شاگردی پیدا کرد به نام بن الدن که وهابی بود و تکفیری پیرو سیدقطب نیز 

نظام حاکم عربستان اعتراض کرد که چرا آمریکا را به سرزمین وحی راه دادید و چرا به شیعیان اجازه شد. بن الدن به 

شوروی  کهآن. او را از عربستان بیرون کردند. به اردن رفت و تشکیالت القاعده را راه انداخت. بعد از دیدهیمفعالیت 

ب بر آن شدند تا در افغانستان حکومتی بر اساس در افغانستان شکست خورد و بیرون رفت طرفداران تفکر سیدقط

یمدر شمال پاکستان در مدارس دیوبندیه تحصیل  که پشتوزبان یهاطلبهتفکر او برپا کنند. برای این منظور با 

، متحد شدند و گروه طالبان را تشکیل دادند. این گروه با کمک نظام حاکم بر پاکستان، بر افغانستان چیره کردند

 .س از حمله آمریکا به افغانستان، افراد طالبان به مدارس دیوبندیه بازگشتند و افراد القاعده به عراق رفتندشدند. پ

؛ پنجاه میلیون سلفی وهابی و صد میلیون سلفی شوندیماکنون مجموعِ سلفیان حدود دویست میلیون برآورد  

 .دیوبندی و پنجاه میلیون سلفی جهادی که طرفدار سیدقطب هستند

 هاآنجماعةالتبلیغ هستند. حتی وهابیان از  ویژهبهفرقه، فرقه سلفیه دیوبندیه،  نیترفعالمیان سلفیان، امروز  در 

معرفت دینی ضعیف، ولی تعصب دینی آنان حتی از وهابیان  ازنظرهراس دارند؛ زیرا اکثر افراد گروه جماعةالتبلیغ 

 .است ترشیب

 منتسب به اسالم یهافرقه 
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، ولی مرتد اندخارج؛ به خاطر افکار باطلی که دارند از اسالم اندعهیشگفت سنی، یا  توانینمکه  اندقهفرچند  

: امام علی خدا است، گویندمی. مثالً دهندیمکه صفات ربوبی را به امامان نسبت  ییهافرقهمانند  ؛ندیآینم حساببه

، مذاهب انشعابی از اسالم هافرقهدر دست امام علی است. این عالم  کارهایتمامیا  کندیمامام علی کارهای خدایی 

 .هستند

این فرقه طرفداران شیخ احمد احسایی، در کرمان و مشهد متمرکزند. معتقدند خداوند امامان را  :شیخیه -1 

یده باطل خود آفرید و امامان تمام عالم را آفریدند. پس علت فاعلی عالم امامان هستند. از آن روی که اینان برای عق

بگوییم  میتوانینمیا تفسیرهای مختلفی دارند،  اندفیضعکه البته آن روایات یا  کنندیمبه برخی روایات استناد 

 .شودیمو احکام غیرمسلمان بر آنان بار  اندخارجاز اسالم  کلیبه

در کرمان هستند. جمعی در  زارهپنجاهاز آنان در بصره و  هزارپنجاهفرقه حدود دویست هزار پیرو دارد که  نیا 

 خانیکریم: شیخیه باقری، شیخیه اندشدهشیخیه چندین گروه  20به نام باقریه دارند. یامدرسه آنجامشهدند و در 

 .. این دو گروه همدیگر را قبول ندراندبرندیمکه در کرمان به سر 

دا نیست. برآنند که روح خداوند در علی پیروان این فرقه معتقدند علی خدا نیست، اما از خدا ج :اهل حق -2 

حلول کرده است و پس از او بر اشخاص متعدد دیگری نیز حلول کرده است. قائل به تناسخ هستند. به معنای عرفی 

کرمانشاه، همدان، تویسرکان، بابل  مانندنفرند. در ایران در شهرهایی  میلیونیکاین فرقه حدود  .اندیاللهاینان علی 

 .. در ترکیه، هند و عراق وجود دارند. این فرقه نیز ملحق به مسلمانان هستندبرندیمسر  به غیره و

، من باب امام کبرااین فرقه طرفداران محمد بن نُمیر نُصیری هستند. او ادعا کرد که در دوره غیبت  :نُصَیریه -3 

. تمام امامان را اندفرقهر اسد از این نفرند. حافظ اسد و بشا میلیونیکحسن عسکری هستم. اینان در سوریه حدود 

 .نگاه خدایی دارند  یعلقبول دارند، ولی همراه با عقایدی غلوآمیز و به 

عقیده غلوآمیز به  .و حدود چهارده تا بیست میلیون نفرند کنندیماین فرقه در ترکیه زندگی  :علویان ترکیه -4 

 خوانندیم، برخی از آنان بر اساس فقه حنفی نماز حالبااین است.  یعلدر دست  چیزهمهدارند؛ معتقدند   یعل

 روندینم، با این باور که علی برای آنان نماز گزارده است و نیز بعضی از آنان مسجد خوانندینمنماز  هاآنو بعضی از 

ه و حزب فضیلت . اربکان، اردوغان، حزب رفااندفرقهشهید شده است. از همین روی اینان چندین  آنجاچون علی در 

 .اندیعلو

و سیصد  اندسنتنفرند. یک میلیارد پیروان مذاهب  1،372،000،000کل مسلمانان  2007بر اساس آمار سال  

و نه شیعه، بلکه منسوب به  اندیسنهستند که گفتیم نه  یافرقه. بقیه پیروان این چند اندیاثناعشرمیلیون شیعه 

 .اسالم هستند

، اباضیه مسلک هستند. در تمامشان، تقریباً هایعمان. اندخوارجاز  ماندهباقیفرقه  نیترمعتدله این فرق :اباضیه -5 

؛ اما فقه اندکینزدفقهی به حنفیان  ازنظرپنج میلیون نفرند.  چهارتا. حدود کنندیملیبی و الجزایر نیز زندگی 

. کتاب دراسات عن االباضیه از عمرو اندرفتهیپذم تأثیر ؛ اما از اشاعره هاندکینزدمستقلی دارند و در عقاید به معتزله 

 .خلیفه نامی از آثار خوبی است که یکی از اباضیان شمال آفریقا درباره مذهب خود نوشته است

و تنها کشور مسلمانی  هاستآن یز اصلک. عمان مرااندساکناباضیه عمدتاً در عمان، زنگبار، تونس، الجزایر و لیبی  

های کتاب اباضی در آن مذهب اکثریت است، پادشاه آن نیز این مذهب را دارد و بر پایه دادهاست که کیش 
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 بسیار پهنه در اباضیان درگذشته البته. روندمی شمار به مذهب اباضی آن جمعیت ٪75های جهان سیا حدود واقعیت

 .زیستندمی( اندلس در حتی) تریگسترده

 نتیجه

الم در حال رشد است، ولی در اقلیت بوده و حتی در میان خود اختالفات فراوانی اگرچه تفکر سلفی در جهان اس 

دارند. اینان با شیعه در تضادند و نگاه بسیار منفی به شیعیان دارند، اما اگر فرمان مقام معظم رهبری را، مبنی بر 
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