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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند.
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، موردتوجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الَْحْمُد للِّ َربِّ الْعالَِمينَ  َوَصلَّی الّل َعلَی  َجِميِع اْلَنْبِيَاِء َوالُْمْرَسلِين  ِسيََّما 

ٍد َصلَّی الّل َعلَيِْه َوآلِِه َوَسلَّم َوأَْهِل بَيْتِِه الْطيَبِيَن  َخاتَِمِهم َوأَفََضلِِهم مَُحمَّ

اَلنَْجبين  ِسيََّما بَِقيَّة الل فِي الْعالَِمين.

 علم فقه از علوم اسالمی است که از ابتدای بعثت پيامبر اسالم
پایه گذاری شد تا انسان ها و مکلفين آنچه که شارع مقدس از آنها 
تا سعادت دنيوی و اخروی  انجام دهند  بدانند و  را  خواسته است 

نصيب آنها شود.
بهتر آن علم و شناختن  ادوار هر علم، به درک  تاریخ و  تدوین 
فراز و فرود آن کمک بسيار می رساند. علم فقه نيز از آغاز پيدایش 
خود تا به امروز، پيشرفت های فراوانی داشته و دوره  های متعددی را 

پشت سر نهاده است.
کتاب حاضر، مختصری است از آنچه که راجع به تاریخ و ادوار 
فقه در ميان اماميه به رشته تحریر درآمده است. این کتاب دربردارنده 
حاصل و نتيجه بيش از 10 کتابی است که در این زمينه نوشته شده  

است و به تاریخ فقه اماميه اشاره دارند.
با  آشنایی  به  اول  فصل  در  که  است  فصل  دو  شامل  کتاب  این 
فقه  تاریخ  از  دوم  فصل  در  و  می شود  پرداخته  فقهی  اصطالحات 

اماميه بحث می شود.

مقدمه مولف



از تمامي دانش پژوهان گرامي استدعا مي نمایم که پس از مطالعه 
در  تا  دهند  انتقال  نگارنده  به  را  خود  عالمانه  نظرات  کتاب،  این 
صورت لزوم در چاپهاي بعدي اشکاالت و ایرادات احتمالي مرتفع 
براي  گذشته  از  بيش  مجموعه  این  از  بهره مندي  قابليت  و  گشته 

مخاطبان فراهم شود.
a2sahid@yahoo.com :ایميل نگارنده
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این فصل شامل هشت گفتار است: گفتار اول: مفهوم فقه؛ گفتار دوم: علت 
نیاز به فقاهت و اجتهاد؛ گفتار سوم: موضوع فقه؛ گفتار چهارم: هدف فقه؛ 
گفتار پنجم: منابع فقه؛ گفتار ششم: ابواب و تقسیمات فقه؛ گفتار هفتم: قواعد 

فقهی؛ گفتار هشتم: احکام فقهي.



گفتار اول: مفهوم فقه

فقه در کتب لغت به دو معنا بکار رفته است:
1. در نگاه ابتدایی به کتب لغت، به معناي دانستن و فهميدن به 
کار برده شده است؛1 در صحاح اللغه آمده است: »الفقه: الفهم2؛ فقه 

به معنای فهم است«.
2. در نگاه دقيق تر به کتب لغت، به خصوص با توجه به عبارات 
لغت شناسانی که در مقام بيان تفاوتهاي بين واژگان متشابه برآمده اند 
به  فقه  نتيجه مي رسيم که  این  به  را تدوین کرده اند،  اللغه  ُفُروق  و 
فقه  دیگر  به عبارت  است3؛  دین  در  بينش  و  تفکر  ادراک،  معنای 
علمی است که در دین کنکاش می کند: »الِفْقه: العلم في الدين 4؛ فقه ]به 

1- فيومی، احمد بن  محمد، مصباح المنير، ج 2، ص۴۷۹؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، واژه فقه.
2- جوهری، صحاح اللّغه، ج6، ص224، ابن  منظور، لسان العرب، ج 13، ص 522: ابتدا می گويد 
که فقه به معنای فهم است ولی در ادامه می گويد که به خاطر شرف و آقايی دين، به علم دين، فقه 

اطالق می شود: »الِفْقُه: العلم بالشي ء و الفهُم له، و غلَب علی ِعلْم الدين لِسياَدتِه و شرفه«.
3- مصطفوى، حسن، التحقيق في کلمات القرآن الكريم، ج 9، ص 123.

4- فراهيدى، خليل بن أحمد، العين، ج 3، ص 370.



تاریخ فقه امامیه 1212

معنای[ علم در دین است«.
اندیشه باشد: »أنَّ  با  یافتنی است که همراه  فقه به معنای آگاهی 
الِْفْقَه ُهَو الِْعلُْم بُِمْقتََضی الَْكاَلِم َعلَی تََأمُّلِه1؛ فقه به معنای آگاهی با تفکر 

است به آنچه که سخن، آن را اقتضا می نماید«.
را  عبودیت  عملِی  روِش  و  راه  که  برنامه ای  اصطالح:  در  فقه 
بيان کننده اعمالی است که شارع مقدس، خواهان  معرفی می کند و 
انجام یا ترک آنها است؛ لذا فقه عبارت است از علمي که عهده دار 
استنباِط احکام شرعی فرعی در زمينۀ اعمال و رفتار انسان )فردی و 

اجتماعی( با بهره گيری از ادلّه و منابع اربعه احکام آن  باشد.
فقه در اصطالح به معنای آگاهی به احکام فرعيه شرع است: »الِْفْقِه 
ْرِعيَِّة الَْفْرِعيَِّة2؛ فقه در لغت به معنای  لَُغًة الَْفْهُم َواْصِطاَلحاً الِْعلِْم بِاالَحَكاِم الشَّ

فهم است و در اصطالح به معنای علم به احکام فرعيه شرع است«.
فقه یعنی علم به احکام فرعی شرع بر اساس ادله تفصيلی: »الِْفْقه، 
َّتَِها التَّْفِصيلِيَِّة4؛ فقه در  ْرِعيَِّة الَْفْرِعيَِّة3 َعْن أَِدل اْصِطاَلحاً ُهَو الِْعلُْم بِااْلَْحكاِم الشَّ

1- عسكرى، حسن  بن  عبد الّل،  الفروق في اللغة، ص 80.
2- عالمه حلی، تحرير االحكام الشرعيه علی مذهب االماميه، ج 1، ص 2.

3- از زمان امام صادق عليه السالم که عصر تفكيك علوم از يكديگر به حساب مي آيد، فقه اختصاِص 
به احكام فرعي پيدا کرد و همين معنا در کلمات فقها در دوره های بعدي، مصطلح گرديده است؛ 
از عقايد،  اعم  تمام معارف دين،  برشمرد: 1. شناخت  فقه  برای  معناى اصطالحی  لذا می توان دو 

احكام و اخالق )تا قبل از زمان امام صادق(؛ 2. شناخت بخشی از دين )احكام مكلفين(.
4- شهيد اول، القوائد و الفوائد، ج ۱، ص۳۰؛ عاملی، حسن )فرزند شهيد ثانی(، معالم الدين فی 

االصول، ص26.
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ادله  اساِس  بر  فرعی1  شرعيه  احکام  به  آگاهی  معنای  به  اصطالح 
تفصيلي2 است«.

معنای فقه در قرآن و روایات
فقه در آیات و روایات نيز گاهی به معنای مطلق فهم و گاهی به 

معنای فهم دقيق به کاررفته است.
از جمله آیاتی که در آنها فقه به معنای مطلق فهم آمده است:

 ِمْن 
ً
ة

َ
د

ْ
 ُعق

ْ
ل

ُ
1. آیه ای که از قول حضرت موسي می گوید: ﴿َو اْحل

ْولي 3؛ عقده و گره را از زبان من باز کن تا سخن مرا 
َ
وا ق ُ �قَ

ْ
ي  * َيف

ِلسا�ن

بفهمند﴾.
وا﴾ یعنی بفهمند؛ لذا در اینجا فقه به معنای فهميدن و دانستن،  ُ �قَ

ْ
﴿َيف

آمده است.
 ُ ُح لَ َسبِّ

ُ
2. آیه ای که در مورد تسبيح گفتن آسمان و زمين است: ﴿ت

ْمِدِه َو لِكْن  َ
ُح �بِ  ُيَسبِّ

َّ
ْ ٍء ِإال ي

َ  ِمْن �ش
ْ

نَّ َو ِإن ِ  َو َمْن ف�ي
ُ

ْرض
أَ ْ
ْبُع َو اال  السَّ

ُ
وات السَّ

ْسبيَحُهم4ْ؛ آسمانهای هفتگانه و زمين و کسانی که در آنها 
َ
 ت

َ
ون ُ �قَ

ْ
ف
َ
ال ت

هستند، همه تسبيح او می گویند؛ و هر موجودی، تسبيح و حمد او 
می گوید؛ ولی شما تسبيح آنها را نمی فهميد﴾.

1- با قيد فرعيه، اصول دين و اصول فقه از تعريف فقه، خارج می شود.
2- داليل تفصيلی از نظر غالب علمای شيعه عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل. 

3- طه/ 27و 28.
4- اسرا/ 44.
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ونَ ﴾ یعنی نمی فهميد؛ لذا در اینجا فقه به معنای فهميدن  ُ �قَ
ْ
ف
َ
﴿ ال ت

و دانستن، آمده است.
را  مجرمان  تا  است  داده شده  دستور   پيامبر به  که  آیه ای   .3
 

َ
ْيف

َ
ْر ك ُ

ظ
ْ
به برخی از مجازات تهدید کند تا شاید آنها بازگردند: ﴿ان

1؛ ببين چگونه آیات گوناگون را ]برای آنها[  َ
ون ُ �قَ

ْ
ُهْم َيف

َّ
َعل

َ
ِت ل �يَ

آ ْ
 اال

ُ
ف َصِّ

ُ
ن

بازگو می کنيم. شاید بفهمند ]و بازگردند[﴾.
4. آیه ای که در آن منافقانی که از جهاد رفتن شانه خالی می کنند، 
ْم  ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ِبَع َعل

ُ
نکوهش شده اند و در مورد آنها بيان شده است که: ﴿َوط

]چيزی[  رو  این  از  شده؛  نهاده  مهر  دلهایشان  بر  و  2؛  َ
ون ُ �قَ

ْ
َيف  

َ
ال ْم  ُ َ �ن

نمی فهمند﴾.
5. آیه ای که در مقام بيان عظمت خداوند می فرماید: انسان ها از 
ِت  �يَ

آ ْ
َنا اال

ْ
ل صَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
یک نَْفس آفریده شده اند و سپس بيان می کند که: ﴿ق

تشریح  می فهمند،  که  کسانی  برای  را  خود  آیات  ما  3؛  َ
ون ُ �قَ

ْ
َيف ْوٍم 

َ
ِلق

نمودیم﴾.
﴾ به  َ

ون ُ �قَ
ْ
نتيجه ای که از این آیات گرفته می شود، این است که ﴿َيف

معنای مطلق دانستن و آگاهی پيداکردن به کاربرده شده است.
از جمله آیاتی که در آنها فقه به معنای فهم دقيق آمده است و در 

1- انعام/ 65.
2- توبه/ 87.
3- انعام/ 98.
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یک آیه به معنای بينش در دین آمده است:
 
ٌ
ة

َ
طاِئف ْم  ُ ْ ِم�ن ٍة 

َ
ِفْرق  

ِّ ُ
ِمْن ك َر 

َ
ف
َ
ن ال  ْو 

َ
ل
َ
ف  

ً
ة

َّ
ف

َ
ك ِلَيْنِفُروا   

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ الْ  

َ
ما كن ﴿َو   .1

1؛ شایسته  َ
ُرون

َ
ذ ْ َ ُهْم �ي

َّ
َعل

َ
ل ْم  ِ

ْ �ي
َ
ِإل ْم ِإذا َرَجُعوا  ْوَمُ

َ
ق ِلُيْنِذُروا  ِ َو 

ن �ي
ِّ

ي الد ِ
ن

وا � ُ �قَّ
َ
ِلَيَتف

نيست مؤمنان همگی ]بسوی جهاد[ کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی 
از آنان، طایفه ای کوچ نمی کند ]و طایفه ای در مدینه بماند[، تا در 
دین ]و احکام اسالمی[ آگاهی یابند و به هنگام بازگشت بسوی قوم 
خود، آنها را بيم دهند؟! شاید ]از مخالفت فرمان پروردگار[ بترسند، 

و خودداری کنند﴾.
وا ﴾ یعنی بصيرت در دین پيدا کنند؛ زیرا ِصرف علم و آگاه  ﴿ليتف�قّ

دارای  اینکه دین  به لحاظ  ندارد و  ]نَْفر[  به کوچ کردن  نياز  شدن، 
معنای عامی است، فقه هم به متابعت آن، در مجموع مسائل اسالمی، 

به کاررفته است.
 

َ
ْرت

َ
ك

َ
ِإذا ذ َو   

ً
را

ْ
َوق ْم  ِ ِ

ي  آذا�ن
ن

وُه َو � ُ �قَ
ْ
َيف  

ْ
ن

َ
أ  

ً
ة ِكنَّ

َ
أ ْم  ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
ق نا َعل  

ْ
﴿َو َجَعل  .2

2؛ و بر دلهایشان پوششهایی،  ً
ورا

ُ
ف
ُ
ِرِهْ ن ْد�ب

َ
ْوا َعل  أ

َّ
ُه َول

َ
ْرآِن َوْحد

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ك بَّ َر

قرار دادیم تا آن را نفهمند؛ و در گوشهایشان سنگينی؛ و هنگامی که 
پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آنها پشت می کنند و 

از تو روی بر می گردانند﴾.
قلوب،  که  دارد  این  به  اشاره  وُه﴾  ُ �قَ

ْ
َيف  

ْ
ن

َ
أ  

ً
ة ِكنَّ

َ
أ ْم  ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
ق َعل   نا 

ْ
﴿َجَعل

1- توبه/ 122.
2- اسرا/ 46.
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انجام  مشرکان،  که  اعمالی  سبب  به  وليکن  دارند؛  ادراک  توانایی 
داده اند از آن بی بهره هستند.

ِت  ْ �قَ ِمْن  ْو 
َ
أ  ْ ْوِقكُ

َ
ف ِمْن   

ً
َعذا�ب  ْ ْيكُ

َ
َعل  

َ
َيْبَعث  

ْ
ن

َ
أ َعل   قاِدُر 

ْ
ال ُهَو   

ْ
ل

ُ
﴿ق  .3

ِت  �ي
آ ْ
 اال

ُ
ف َصِّ

ُ
 ن

َ
ْيف

َ
ْر ك

ُ
ظ

ْ
َس َبْعٍض ان

أْ ْ �بَ  َبْعَضكُ
َ

 َو ُيذيق
ً
ْ ِشَيعا ِبَسكُ

ْ
ْو َيل

َ
ْ أ ْرُجِلكُ

َ
أ

ون1َ؛ بگو: او قادر است که از باال یا از زیر پای شما، عذابی  ُ �قَ
ْ
ُهْم َيف

َّ
َعل

َ
ل

بر شما بفرستد؛ یا بصورت دسته های پراکنده شما را با هم بياميزد؛ 
ببين  به وسيله دیگری بچشاند.  از شما  به هر یک  را  و طعم جنگ 
بفهمند  بازگو می کنيم، شاید  آنها[  ]برای  را  آیات گوناگون  چگونه 

]و بازگردند[﴾.
و  فهم  دارای  مخاطبين،  که  دارد  این  به  اشاره   ﴾ َ

ون ُ �قَ
ْ
َيف ُهْم 

َّ
َعل

َ
﴿ل

اینکه  یا  نمی کنند  استفاده  آن  از  مواقع  برخی  در  اما  شعور هستند؛ 
نمی خواهند استفاده نمایند.

َنا 
ْ
ل صَّ

َ
ف  

ْ
د

َ
ق ُمْسَتْوَدٌع  َو  رٌّ 

َ
ْسَتق ُ َ �ن ٍة 

َ
واِحد ٍس 

ْ
ف
َ
ن ِمْن   ْ ُ

ك
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
أ ذي 

َّ
ال ُهَو  ﴿َو   .4

ون 2؛ او کسی است که شما را از یک نفس آفرید؛ و  ُ �قَ
ْ
ْوٍم َيف

َ
ِت ِلق �ي

آ ْ
اال

شما دو گروه هستيد: بعضی پایدار، و بعضی ناپایدار؛ ما آیات خود 
را برای کسانی که می فهمند، تشریح نمودیم﴾.

تفصيل و تشریح نمودن آیات و نشانه های الهی در صورتی است 
که مخاطب، توانایی فهميدن و تأمل در آن نشانه ها را داشته باشد.

1- انعام/ 65.

2- انعام/ 98.
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فقه در روایات نيز به معنای فهم دقيق و بصيرت در دین معنا شده 
است و ویژگی ها و نشانه هایی را برای عنوان فقه و فقيه در روایات 

ذکر شده است. برخی از این روایات عبارتند از:
او را فقيه در دین  این است که  بنده در  به  1. خيررساندن خدا 
ينِ 1؛  بَِعبٍْد َخيْراً فَقََّهُه فِي الدِّ  ُ نماید. امام صادق فرمودند: »إَِذا أََراَد اللَّ

وقتی که خدا، خير بنده  ای بخواهد، او را در دین، دانشمند کند.«
2. باالترین درجه عبادت خداوند، بصيرت یافتن در دین است. 
فِي  فِْقٍه  مِْن  أَفَْضَل  بَِشيْ ٍء  َوَجلَّ  َعزَّ  َ اللَّ ُعبَِد  »َما  اکرم می فرماید:  پيامبر 
ِدين 2؛ خداوند به چيزی برتر از بصيرت یافتن در دین او، عبادت و 

پرستش نشده است«. 
ُرُءوُسُهْم  ُضِربَْت  أَْصَحابِي  أَنَّ  »لََوِدْدُت  می فرماید:   صادق امام   .3
يَاِط َحتَّی يَتََفقَُّهوا3؛ دوست دارم که با شاّلق ها بر سر اصحابم زده  بِالسِّ

شود؛ تا اینکه دین را بفهمند ]و تفّقه و بصيرت در دین پيدا کنند[.«
 باقر امام  می شود.  انسان  کمال  سبب  دین  در  فقيه شدن   .4
تَْقِديُر  َو  النَّائِبَِة  َعلَی  بُْر  الصَّ َو  ينِ   الدِّ فِي  التََّفقُُّه  الَْكَمالِ   ُکلُّ  »الَْكَماُل  فرمود: 
الَْمِعيَشِة4؛ کماِل انسان و نهایت کمال، دانشمندشدن در دین و صبر در 

1- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 32.
2- طوسی، محمد  بن  حسن، المالي، ص 474.

3- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 31.
4- همان، ج 1، ص 32.
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بال و اقتصادِ در زندگی است.« 
5. در هر یک از یاران ائمه که فهم در دین ندارد، خيری وجود 
ندارد. امام صادق به بَشير ]یکی از اصحابش[ می فرماید: »اَل َخيَْر 
ُجَل مِنُْهْم إَِذا لَْم يَْستَْغِن بِِفْقِهِه اْحتَاَج  فِيَمْن اَل يَتََفقَُّه مِْن أَْصَحابِنَا. يَا بَِشيُر إِنَّ الرَّ

إِلَيِْهمْ  فَإَِذا اْحتَاَج إِلَيِْهْم أَْدَخلُوُه فِي بَاِب َضاَللَتِِهْم َوُهَو اَل يَْعلَُم1؛ هر یک از 

اصحاب ما که فهِم دین ندارد، خيری ندارد. ای بشير هر مردی از 
ایشان که از نظر فهم دین بی نياز نباشد، به دیگران نياز پيدا مي کند 
و چون به آنها نيازمند شد او را در گمراهی خویش وارد کنند و او 

نفهمد.«
می فرمایند:   امام کاظم 6. کمال عبادت، تفقه در دین است. 
الِْعبَاَدة2؛ در دین خدا  َو تََماُم  الْبَِصيَرةِ  الِْفْقَه مِْفتَاُح  فَإِنَّ   ِ »تََفقَُّهوا فِي ِديِن اللَّ

اندیشه و تفکر نمایيد؛ زیرا فهميدن دین، کليد بينش و کمال عبادت 
است .«

گفتار دوم: علت نیاز به فقاهت و اجتهاد

آنها چه چيزی را مطالبه  از  اینکه شارع  از  برای آگاهی  مکلفين 
این  به  نيازمند  است،  آنها چه چيزی  تکليف شرعی  و  است  کرده 
دنبال  به  مکلفين  از  برخی  لذا  بدانند؛  را  هستند که خواست شارع 

1- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 33.
2- ابن  شعبه حرانی، حسن  بن  علی، تحف العقول، ص 410.
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تحصيل خواست شارع برآمدند؛ این عمل به عنوان اجتهاد شناخته 
فقه،  دانش  زیرا  دارد؛  قرار  فقه  دانش  در  آن،  سازوکار  که  می شود 

عهده دار استنباط و تعيين تکاليف عملی مکلفين است.
یادگيری مسائل  و  فقه  به  فوق العاده ای  اهميّت  دینی  روایات  در 

حالل و حرام داده شده است، از جمله اینکه آمده است: 
فقه ستون دین است. پيامبر اکرم فرمودند: »إِنَّ لُِكلِّ َشيْ ٍء ِدَعاَمًة 
دین  این  اساس  و  دارد  اساسی  چيزی  هر  الِْفْقه 1؛  ين  الدِّ َهَذا  َوِدَعاَمُة 

دانش است .« 
فقه باالترین عبادات است. پيامبر اکرم فرمودند: »أَفَْضُل الِْعبَاَدةِ 

الِْفْقه 2؛ فقه برترین عبادت است.«

پرسشی با فضيلت تر از سوال در مورد حالل و حرام الهی وجود 
ندارد. مردی خدمت امام صادق عرضه داشت: فرزندی دارم که 
عالقه مندم به محضر شما شرفياب شود و از فقه و حالل و حرام 
دینی از شما  بپرسد، این دوست داشتن و عالقه من، چگونه است؟ آن 
حضرت در جواب فرمودند: »َهْل يَْسَأُل النَّاُس َعْن َشيْ ٍء أَفَْضَل مَِن الَْحاَلِل 
َوالَْحَرام 3؛ آیا سؤالی وجود دارد که بافضيلت تر از سؤال دربارۀ حالل 

و حرام الهی بوده باشد؟!«

1- پاينده، ابو القاسم ، نهج الفصاحة، ص 333.
2- ابن  بابويه، محمد بن علی، الخصال، ج 1، ص 30.

3- برقی، احمد بن  محمد بن  خالد، المحاسن، ج 1، ص 229.
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از  استفاده  تفّقه در دین و اهميت  بهترین دليل بر جواز اجتهاد، 
دانش فقه، تأکيدی است که از سوی ائمه بر توجه به اجتهاد شده 
است؛ برخی از دسته بندی های روایات در مورد جواز اجتهاد عبارتند 

از:
1. تَفریِع فروع بر عهده مجتهد است.

فروع  تَفریع  بر  آمده است که معصومين، دستور  در روایات 
می نمودند؛ بدین معنا که اصول احکام دینی از جانب ائمه بيان 
می شود و فقها بایستی مسائل جدید و فروع را بر این اصول برگردانند 
ََّما َعلَيْنَا أَْن  و احکام را استخراج نمایند. امام صادق می فرماید: »إِن
ُعوا1؛ بر ما الزم است که اصول ]و  نُلِْقَي إِلَيُْكُم اْلُُصوَل َوَعلَيُْكْم أَْن تَُفرِّ

کليات احکام[ را برای شما بيان کنيم و بر عهده شما است که فروع 
را به اصول بازگردانيد.«

»َعلَيْنَا  می فرماید:  اجتهادنمودن  چگونگی  مورد  در   رضا امام 
ُع2؛ بر عهده ما است که پایه های احکام  إِلَْقاُء اْلُُصوِل إِلَيُْكْم َوَعلَيُْكُم التََّفرُّ

را به سوی شما بيفکنيم و بر عهده شماست که فروع را از اصول 
درآورید.«

ائمه در برخی موارد، شيوۀ اجتهادنمودن را به شاگردان خویش 
عبدااَلعلی،  پرسش  به  پاسخ  در   صادق امام  می دادند.  آموزش 

1- ابن  ادريس، محمد بن  احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )و المستطرفات(، ج 3، ص 575.
2- همان، ج 3، ص 575.
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دربارۀ نحوۀ مسح بر ناخن پایی که مجروح شده و پارچه ای بر آن 
َوَجل:  ِ َعزَّ گذاشته شده است. فرمودند: »يُْعَرُف َهَذا َو أَْشبَاُهُه مِْن ِکتَاِب اللَّ
يِن مِْن َحَرٍج1؛ امَْسحْ َعلَيِْه2؛ این مورد و همانند آن،   ما َجَعَل َعلَيُْكْم فِي الدِّ

از کتاب خدا فهميده می شود. ]خداوند فرمود[: خدا در دین )اسالم( 
کار سنگين و سختی بر شما قرار نداده است. بر همان پارچه )جبيره( 

مسح کن. «
2. لزوم تََفقُّه و مجتهد پروری

تفقه در دین دارای جایگاهی رفيع است که ائمه بدان تشویق 
کرده اند؛ هر چند خلفای اموی و عبّاسی تالش می کردند مردم را از 
دانش اهل بيت بی بهره سازند و با انواع حيله ها سعی می کردند 
پرورش  و  دین  ترویج  جهت  در   امامان برای  کافی  فرصت 
به  آمده-  به دست  اّما در همان فرصتهای  نسازند؛  فراهم  شاگردان 
ویژه در عصر امام باقر و امام صادق - تعداد زیادی از طالبان دین 

و دانش از محضر آن بزرگواران بهره  گرفته اند.
امام صادق حياتی بودن فقاهت را برای جامعه الزم می داند 
َحتَّی  يَاِط  بِالسِّ ُرُءوُسُهْم  ُضِربَْت  أَْصَحابِي  أَنَّ  »لََوِدْدُت  می فرماید:  بيان  و 
فقيه  تا در دین،  بزنم  یارانم  بر سر  تازیانه  با  دارم  يَتََفقَُّهوا3؛ دوست 

1- حج/ 78.
2- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافی، ج 3، ص 33.

3- همان، ج 1، ص 31.
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شوند.«
کسی که در دین تفقه نداشته باشد، همانند فردی صحراگرد است. 
يَتََفقَّْه مِنُْكْم فِي  لَْم  َمْن  َُّه  فَإِن يِن  الدِّ »تََفقَُّهوا فِي  امام صادق می فرماید:  
يِن َو لِيُنِْذُروا قَْوَمُهْم  َ يَُقوُل فِي ِکتَابِِه: لِيَتََفقَُّهوا فِي الدِّ يِن فَُهَو أَْعَرابٌِي؛ إِنَّ اللَّ الدِّ

إِذا َرَجُعوا إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُرونَ 2،1؛ در دین تفقه کنيد، پس کسی که در 

]یعنی همانند کسی است که در  اَعرابی است  او  ننماید،  تفقه  دین 
صحرا زندگی می کند و با حيوانات سروکار دارد و با احکام شرعی 
سروکار ندارد[؛ خداوند در قرآن می فرماید ]چرا طایفه ای از آنان 
)مومنان( کوچ نمی کنند[ تا در دین تفقه کنند و هنگام بازگشت به 
سوی قوم خود، آنها را انذار نماید تا از مخالفت پروردگار بترسند و 

خودداری کنند.«
امام صادق خير را در فقاهت معرفی می نمایند و می فرماید: 
را  بنده ای  هرگاه خداوند خير  يِن3؛  الدِّ فِي  فَقََّهُه  َخيْراً  بَِعبٍْد   ُ اللَّ أََراَد  »إَِذا 

بخواهد او را فقيه در دین می کند.«
3. ارجاع مردم به افراد خاص و ترغيب اصحاب به فتوا دادن.

تا  می دانند  دستور  اصحاب خویش  و  افراد  از  برخی  به   ائمه
احکام را برای مردمی که دسترسی به معصومين نداشتند، بيان نمایند و 

1- توبة/ 122.
2- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 31.

3- همان، ج 1، ص 32.
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فتوا دهند. امام صادق در پاسخ درخواست ابن  ابی  یعفور در مورد 
اینکه پاسخ همه سواالتی که از من می شود را نمی دانم و دسترسی به 
امام نيز برایم ميسر نيست، چه باید انجام دهم؟ می فرمایند: »فََما يَْمنَُعَك 
َُّه قَْد َسِمَع مِْن أَبِي َو َکاَن ِعنَْدهُ َوِجيها1ً؛ چرا نزد  ِد بِْن مُْسلٍِم الثََّقِفيِّ فَإِن مِْن مَُحمَّ

محمد بن مسلم ثقفی نمی روی؟ او از پدرم احادیث فراوانی شنيده 
ه است.« است و نزد او ]پدرم[ دارای چهره ای ُموجَّ

امام هادی در پاسخ این سوال که از چه کسی معالم دینم را 
بگيرم، فرمودند: »الَْعْمِريُّ ثَِقتِي فََما أَدَّى إِلَيَْك َعنِّي فََعنِّي يَُؤدِّي َو َما قَاَل لََك 
َُّه الثَِّقُة الَْمأْمُون.2؛ َعمری مورد اطمينان  َعنِّي فََعنِّي يَُقوُل فَاْسَمْع لَُه َو أَِطْع فَإِن

من است و هرچه او بگوید و به من نسبت می دهد، از جانب من 
می گوید؛ پس او را اطاعت کن و حرفش را بشنو؛ زیرا او ثقه و امين 

من است.«
بين مردم فتوا  تا  از اصحاب خود می فرمودند  به برخی   ائمه
دهند. اميرالمومنين به قثم ابن عبّاس که از جانب آن بزرگوار بر 
َو  الُْمْستَْفتَِي  فََأفِْت  الَْعْصَريْنِ   لَُهُم  اْجلِْس  »َو  فرمودند:  بود  مّکه حکم فرما 
َعلِِّم الَْجاِهَل َو َذاِکِر الَْعالَِم3؛ در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی 

با مردم بنشين، آنان که فتوا خواهند ]و پرسش های دینی دارند[ فتوا 

1- کشی، محمد بن  عمر، رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال، 162.
2- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 330.

3- شريف رضي، محمد بن  حسين، نهج البالغة، ص 457.
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بده، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز.«
امام باقر به ابان  بن  تغلب فرمدند: »اْجلِْس فِي َمْسِجِد الَْمِدينَِة َو 
ِّي أُِحبُّ أَْن يَُرى فِي ِشيَعتِي مِثْلُك1َ؛ در مسجد بنشين و برای  أَفِْت النَّاَس فَإِن

مردم فتوا بده؛ زیرا من دوست دارم افرادی مانند تو در ميان شيعيانم 
دیده شوند.«

4. وجود محکم و متشابه در ميان ادله.
وجود عام و خاص، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و... در قرآن 
و روایات سبب می شود که ضرورِت بودن مجتهد به بهترین شکل 

خود را نشان بدهد.
لذا  دارد؛  وجود  محکم  و  متشابه  قرآن،  همانند  نيز  احادیث  در 
 بایستی آنها را شناخت تا تحریف در دین صورت نگيرد. امام رضا
می فرماید: »َمْن َردَّ مُتََشابَِه الُْقْرآِن إِلَی مُْحَكِمهِ  ُهِدَي إِلی  ِصراٍط مُْستَِقيٍم2  ثُمَّ 
وا  قَاَل إِنَّ فِي أَْخبَاِرنَا مُتََشابِهاً َکُمتََشابِِه الُْقْرآِن َو مُْحَكماً َکُمْحَكمِ الُْقْرآِن فَُردُّ

مُتََشابَِهَها إِلَی مُْحَكِمَها َو اَل تَتَّبُِعوا مُتََشابَِهَها ُدوَن مُْحَكِمَها فَتَِضلُّوا3؛ هر کس 

متشابهات قرآن را به محکمات آن باز گرداند، به راه راست هدایت 
شده است. سپس فرمودند: در اخبار ما نيز همانند قرآن، محکم و 
متشابه وجود دارد؛ پس متشابهات آن را به محکماتش برگردانيد و 

1- نجاشي، احمد بن  علی، رجال النجاشي، ص 10.
2- آل عمران/ 101.

3- ابن  بابويه، محمد بن  علی، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 1، ص 290.
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بدون محکمات از متشابهات پيروی نکنيد که گمراه مي شوید.«
5. حفاظت از اسالم.

و  می کنند  حفاظت  اسالم  از  و  اسالم اند  محکم  قلعه های  فقها، 
اسالم را از بيراهه رفتن و نفوذ شبهات حفظ می کنند.

فقها همانند قلعه های اطراف شهر هستند و از اسالم دفاع می کنند. 
موسی بن جعفر فرموند: »أَنَّ الُْمْؤمِنِيَن الُْفَقَهاَء ُحُصوُن اْلِْساَلِم َکِحْصِن 
ُسوِر الَْمِدينَِة لََها1؛ مؤمنين دانشمند دژهای اسالمند مانند دژهای اطراف 

شهر.«
مجتهدان، راهبر جامعه هستند. پيامبر اکرم فرمودند: »َو الُْفَقَهاُء 
قَاَدةٌ، َو الُْجلُوُس إِلَيِْهْم ِعبَاَدة2ٌ؛ فقها زعما و فرماندهان  جامعه اند و نشستن 

نزد آنان ]و بهر ه گيری از سخنان آنها[ عبادت است .«

گفتار سوم: موضوع فقه

یکی از معيارهایی که سبب تمایز علوم از یکدیگر می شود، موضوعات 
علوم است؛ لذا در این بخش، موضوع فقه را بررسی می کنيم.

موضوع فقه عبارت است از: عمل و رفتار مکلفين یا عناوین و 
موضوعات خارجی ای ]مانند حرمت خمر و مسکرات[ که با رفتار 
مکلفين در ارتباط است و مورد خطاب توسط شرع واقع شده است.3

1- کلينی، محمد بن  يعقوب، الكافي، ج 1، ص 38.
2- طوسی، محمد بن  حسن، المالي، ص 225.

3- ر. ک: نوری، محمد اسماعيل، آشنايی با فقه، ص 15.
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َمْوُضوُعُه  »َو  می نویسد:  چنين  فقه،  موضوع  بيان  در  مقداد  فاضل 
أَْحَوال الُْمَكلَِّفيَن مِْن َحيُْث ِهَي مُتََعلِّق ااِلقْتَِضاِء اَْو التَّْخيِيِر. َو َمَسائِلُُه الَْمَطالِب 
َمْعِرفَُة  َو  أَقَْسامِِه  َو  الَْمْوُضوِع  َمْعِرفَُة  ِهَي  َو  تََصّوريَة،  أَمَّا  َمبَاِدئه:  َو  فِيِه.  الُْمثْبِتَِة 
اْلَْحَكاِم َو أَقَْسامَِها َو مُتََعلَِّقاتَِها. َو أَمَّا تَْصديقيَّة، َو ِهَي َما يَْرِجُع إلَيَْها ااِلْستِْداَلل، 

بِه1ِ؛  يَتََعلَُّق  َما  َو  َذلَِك  أَقَْسام  َو  الَْعْقُل،  َو  اْلِْجَماُع  َو  نَُّة  السُّ َو  الِْكتَاُب  ِهَي  َو 

آنها  که  جهت  آن  از  است  مکلفان  افعال[  ]و  احوال  فقه،  موضوع 
متعلق اقتضا یا تخيير2 هستند و مسایل آن، مطالبی است که در آن 
ثابت می شود. مبادی فقه ]بر دو قسم است: 1.[ تصوری: شناخت 
موضوع و اقسام آن و شناخت احکام و اقسام آن و متعلق های آن 
آنها برمی گردد  به  اموری است که استدالل  است و ]2.[ تصدیقی: 
و آن، کتاب و سنت و اجماع و عقل و اقسام آن و اموری است که 

بدان تعلق دارد.«
می کند:  بيان  این گونه  را  فقه  موضوع  االصول«،  »معالم  صاحب 
َو  َوالنَّْدب  الُْوُجوب  أَْعنِي  الَْخْمَسِة  ااَلحَكاِم  مِن  الِْفْقِه  ِعلِْم  فِي  الْبَْحُث  »کاَن 
ِة َو الْبُْطاَلِن مِْن َحيُْث َکونها َعَواِرٌض  حَّ اْلِبَاَحة َو الَكَراَهة َو الُْحْرَمة َو َعْن الصِّ
ِلَفَْعاِل الُمَكلَّفين فاَلَجَرم َکاَن َمْوُضوُعُه ُهَو أَفَْعال الُمَكلَّفين مِْن َحيُْث ااِلقْتَِضاِء 

1- مقداد بن  عبد الّل سيورى حلّی فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية علی مذهب المامية، ص6.
2- اقسام اقتضا و طلب: 1. طلب وجود، به همراه منع از ضدش، وجوب ناميده می شود؛ 2- طلب 
وجود، بدوِن همراه داشتِن منع از ضدش باشد، مستحب ناميده می شود؛ 3. طلب عدم وجود، به 
همراه منع از ضدش حرام ناميده می شود؛ 4. طلب عدم وجود، بدوِن همراه داشتِن منع از ضدش، 

مكروه ناميده می شود. 
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َوالتَّْخيِيُر1؛ بحِث در علم فقه ]در دو بخش[ است ]: 1.[ از احکام پنج 

گانه یعنی وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت است ]به 
این پنج قسم، احکام تکليفيه می گویند[ و ]2.[ از صحت و بطالن 
]به این دو، احکام وضعيه می گویند[؛ بدین علت که آن ]یعنی احکام 
لذا  هستند؛  مکلفين  اعمال  عوارض  از  وضعيه[،  احکام  و  تکليفيه 
اقتضا و  از اعمال مکلفين از جهت  موضوع علم فقه عبارت است 

تخيير.«

گفتار چهارم: هدف فقه

انسان پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت اسالم و احساس 
امتثال اوامر و اجتناب  مسئوليت در برابر پروردگار، از آنجا که در 
بنده خداوند محسوب می کند؛ لذا بر خود الزم  از نواهی، خود را 
می داند که رفتار و کردار خود را در همه جنبه های زندگی بر اساس 

قانون آسمانی و شریعت اسالم انجام دهد.
فقه علمی است که هدفش کشف احکام الهی است و بيان کننده 
 اکرم پيامبر  به  وحی  طریق  از  که  است  مکلفين  شرعی  وظيفه 
 رسيده و بسياری از آنان بر زبان ائمه معصومين تبيين یافته است؛ 
اینکه قوانين وضع شده از طرف خداوند متعال، توسط  از  لذا بعد 
مکلفين موردِ انجام واقع شود، سبب می شود تا رضایت الهی به دست 

1- عاملی، حسن )فرزند شهيد ثانی(، معالم الدين فی االصول، ص 4.
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و  امنيت(  و  نظم  عدالت،  برقراری  )مانند  دنيوی  به سعادت  و  آید 
سعادت اخروی نائل شویم.

َُّه النَّاِظُم ِلُمُوِر  عالمه حلی هدف فقه را اینگونه بيان می نماید: »فَإِن
اخروي  و  دنيوي  زندگي  سامان دهنده  فقه،  همانا  الَْمَعاد1؛  َو  الَْمَعاِش 

انسان است.«
إالَّ  »فَلَيَْس  می نویسد:  فقه  هدف  تعریف  در  کاشف الغطا  مرحوم 
]حکم  پس  ين2ِ؛  الدِّ يَْوَم  اَْو  نْيَا  الدُّ فی  بِالُْمَكلَِّفين  تَتََعلَُّق  َمَفاِسد  اَْو  لَِمَصالِح 

شارع[ علتی بغير از، مصالح و مفاسد دنيوی یا اخروی مکلفان ندارد.«

گفتار پنجم: منابع فقه

منابع استنباط احکام فقه عبارتند از: 1. قرآن. 2. سنت. 3. اجماع. 
اَربَعه   ادلّه  اصوليون،  و  فقهاء  اصطالح  در  منبع  چهار  این  عقل.   .4

خوانده می شوند.
قرآن3: حدود پانصد آیه از آیات قرآن، یعنی در حدود یک سيزدهم 
از آیات قرآن، به احکام اختصاص یافته است که از آنها مسائل فقهيه 
آیات   نام  به  کتاب های جداگانه ای  در  آیات،  این  می شود.  استنباط 

1- عالمه حلي، تحرير االحكام، ج1، ص 40، همو، نهج الحق، ص82.
2- کاشف الغطا، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغّراء، ج 1، ص 145.

نازل  کتابی  تو  بر  لِلُْمْسلِِميَن؛  بُْشري  َو  َرْحَمًة  َو  ُهدي  َو  َشيْ ٍء  لُِكلِّ  تِبْياناً  الِْكتاَب  َعلَيَْك  لْنا  »نَزَّ  -3
کرده ايم که بيان کننده هر چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است«. نحل/ 89.
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االحکام جمع آوری و شرح داده می شود.1
معنا  بدین  است؛   معصومين گفتار  ]یا  قول  معنای  به  سنت: 
که در سخنان یکی از معصومين، حکمی بيان شود[ و فعل ]یا 
از  یکی  وسيله  به  عملی  که  معنا  بدین  است؛   معصومين کردار 
است  امام  یا  پيغمبر  تایيد[  ]یا  تقریر  و  شود[  انجام   ،معصومين
 ،بدین معنا که دیگران، عملی را در حضور و توجه معصومين[
انجام داده  اند که جای تقيه هم نبوده و معصومين با سکوت خود، 

آن را تایيد و امضا کرده اند[.2
اجماع: اجماع به معنای اتفاق نظر علماء در یک مسئله است.3 از 
نظر علماء شيعه، اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول 
پيغمبر یا امام باشد؛ لذا دو نکته در مورد اجماع حائز اهميت است: 
اگر  پس  است؛  امام حجت  یا  پيغمبر  معاصر  علماء  اجماع  تنها   .1
در زمانی، هـمـه عـلماء بر یک مساله اجماع نمایند، به هيچ وجه، 
تقریر  یا  یا فعل  از قول  اجماع، جنبه کاشفيت  اگر  نيست.2  حجت 

معصومين نداشته باشد، دارای حجيت نيست.
عقل: حجيت عقل، به معنای این است که اگر در موردی عقل، 
یقينی  و  قطعی  اینکه  حکم  به  حکم،  آن  داشت،  قطعی  حکم  یک 

1- مانند کتاب آيات االحكام نوشته مـقدس اردبيلی.
2- مظّفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۳، ص۶۴.

3- همان، ج۳، ص۱۰۲.



تاریخ فقه امامیه 3030

است،  حجت است.

گفتار ششم: ابواب و تقسیمات فقه

ابواب فقه1 را می توان در ذیل چهار عنوان، تقسيم بندی کرد2:
به  قصد  به  که  است  اعمالی  از  دسته  آن  به  مربوط  عبادات:   .1
دست  آوردن منفعت یا دفع کردن ضرر اخروی است. عبادات عبارتند 
از: کتاب طهارت، کتاب صالت، کتاب زکات، کتاب خمس، کتاب 
صوم، کتاب اعتکاف، کتاب حج، کتاب جهاد، کتاب امر به معروف 

و نهی از منکر.
2. عقود: قراردادهایی هستند که تحّقق آن ها احتياج به دو طرف 
دارد. عقود عبارتند از: کتاب رهن، کتاب اجاره، کتاب متاجر ، کتاب 
ُمزارعه  کتاب  ُمضاربه ،  کتاب  شرکت ،  کتاب  ُصلح ،  کتاب  ضمان ، 
ودیعه ،  کتاب  باغات[ ،  و  کشاورزی  زمين های  ]آبياری  ُمساقات  و 
کتاب عاریه ، کتاب وکالت ، کتاب عطيه )شامل صدقه، هبه، ُسکنی 
و تَحبيس(، کتاب َسبق ]مسابقه[ و رِمایه ]تير اندازی[ ، کتاب نکاح ، 

کتاب دِین ]بدهی[.
3. ایقاعات: قراردادهای یک طرفه ای هستند که تحقق آنها احتياج 
نذر و  از: کتاب طالق، کتاب  عبارتند  ایقاعات  دارد.  به یک طرف 

1- هر يک از بابهای فقه با عنوان کتاب شناخته می شود.
2- از زمانی که محقق حلی در کتاب شرايع االسالم، اين تقسيم بندی را انجام داد، تا کنون به عنوان 
تقسيم بندی رايِج در کتب فقهی استفاده شده است؛ هرچند که در برخی مواقع، عناوين ابواب تغيير می کند.
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توابعش ]عهد و قسم[، کتاب لعان، کتاب ُشفعه، کتاب ِعتق ]بندگی[ 
)شامل تَدبير و ُمکاتبه و اِستيالد نيز می شود(، کتاب اِقرار ]اعتراف[، 

کتاب ِظهار، کتاب لِعان، کتاب اِیالء.
در ایقاع یا عقد بودن ُجعاله ]دستمزد[، وصيّت و وقف، بين علما، 

اختالف نظر وجود دارد.
4. احکام: چيزهایی هستند که از قبيل عبادات نيستند و نيازی به 

قرارداد و صيغه1 ندارند. 
احکام عبارتند از: کتاب صيد و ذباحه، کتاب ارث، کتاب حدود، 
کتاب دیات، کتاب احياء اموات ]آبادکردن و زنده کردن زمين مرده[، 

کتاب غصب، کتاب لَُقطه، کتاب قضا و شهادات، کتاب قصاص.

گفتار هفتم: قواعد فقهی

قواعد فقهی به معنای اصول و قواعد کلی ای که در استنباط احکام 
فقهی و جزئی، به کار می روند.

قواعد فقهی قواعدی هستند که در ابواب فقه کاربرد دارند: »ِهَي 
عام  احکام  فقهی،  قواعد  مُْختَلَِفٍة2؛  أَبَْواِب  فِي  تَْجِري  فِْقِهيٌَّة  َعامَِّة  أَْحَكاُم 

فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه، کاربرد دارند.«
قوانين فقهی، قواعد عامی هستند که وسيله ادراک قوانين جزئی 

1- صيغه: به معنای لفظی خاص که از يک طرف يا دو طرف عقد گفته می شود. 
2- مكارم شيرازی، ناصر، القواعد الفقهيه، ج ۱، ص ۲۳.
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می گردند: »قواعد فقه آن دسته از قواعد کلي هستند که به وسيله ي 
آنها مي توان قوانين جزئی را درک کرد و صرفًا به یک مورد خاص 
تعلق ندارند؛ بلکه اساس فهم و درک بسياري از قوانين قرار مي گيرند.
 این قواعد از یک جهت، جزئي از مسائل فقه و از جهتي دیگر 

جزئي از مسائل دانش اصول به شمار مي روند.
 قواعد فقه نه تنها واسطه براي کشف احکام هستند بلکه خود نيز 
از احکام به شمار مي روند1؛ مثاًل قاعدۀ الضرر و الضرار، یک حکم 

شرعي محسوب مي شود. 
که  فقه  مسائل  برخالف  عام هستند؛  اموري  فقه  قواعد  همچنين 

خاص و موردي هستند.2«
قرار  مختلفی  دسته  بندی های  در ضمن  توان  می  را  فقهی  قواعد 

داد؛3 برخی از این دسته بندی ها عبارتند از:
 .3 تجاوز؛  قاعده   .2 فراغ؛  قاعده   .1 مانند:  عبادی  فقه  قواعد   .1

قاعده طهارت؛ 4. قاعده اشتراک در تکليف؛ 5. قاعده ارشاد.
اکراه؛ 3.  قاعده  قاعده اضطرار؛ 2.  مانند: 1.  فقه مدنی  2. قواعد 

قاعده اَْکل مال به باطل؛ 4. قاعده اتالف؛ 5. قاعده احسان.
 .3 شبهه؛  قاعده   .2 ارش؛  قاعده   .1 مانند:  جزایی  فقه  قواعد   .3

1- برخالف مسائل علم اصول که صرفاً واسطه اي براي کشف احكام هستند 
2- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني )مالكيت و مسئوليت(، ص 3-2.

3- ر.ک: نيک فكر، حميد، مختصر قواعد فقه اماميه.
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قاعده هدر نرفتن خون مسلم.

گفتار هشتم: احکام فقهي

به دستوراتی که از طرف خداوند بر اعمال مکلفين، وضع شده 
است، حکم فقهی گفته می شود. هر عمل اختياری انسان دارای حکم 
َُّه َما مِْن فِْعٍل مِْن أَفَْعاِل اْلِنَْساِن ااِلْختِيَاِريَِّة  ٍع يَْعلَُم أَن فقهی است: »أَنَّ ُکّل مُتََشرِّ
دین مداری  مسلمان  هر  َسِة؛1  الُْمَقدَّ اْلِْساَلمِيَِّة  ِريَعِة  الشَّ فِي  ُحْكٌم  َولَُه  إالَّ 

حکمی  دهد،  انجام  انسان  که  اختياري ای  عمل  هر  به  که  می داند 
فقهي  ]اعم از: وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح[ در شریعت 

اسالمی تعلق می گيرد.«
احکام فقهي به دو دسته تقسيم می شوند: 

1. احکام تکليفی 
2. احکام وضعی

1. احکام تکليفی؛ قوانينی هستند که مشتمل بر امر یا نهی و یا 
پنج  حکم  این  از  از نظر اسالم هيچ کاری، خالی  ترخيص هستند؛ 

نيست؛ لذا احکام تکليفی پنج نوع اند:
1. مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین، مانعي ندارد.
2. مکروه: ترک کردن آن کار، مناسب است ولي انجام دادن آن نيز 

اجازه داده شده است.

1- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص 21.
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3. مستحب: انجام دادن آن کار، مناسب است اما ترک آن نيز اجازه 
داده شده است.

4. واجب: باید آن کار، انجام شود و تخلف از آن عقاب دارد.
5. حرام )غير جائز(: اموری که نباید انجام شود و انجام دادن آن، 

عقاب دارد.
2. احکام وضعی؛ احکامی هستند که در دایره شمول احکامِ پنج 
هستند؛   بطالن  و  مدار صحت  دائر  بلکه  ندارند؛  قرار  تکليفی  گانه 
تکليف  شرایِط  فاقد  انساِن  به  نسبت  وضعی،  حکم  که  معنا  بدین 
نيز جاری است؛ مانند: سببيّت، شرطيت، جزئيت، مانعيت، زوجيت، 
ملکيت. به عنوان مثال زوجيت تحقق می یابد از طرف ولّی،  بر ازدواج 

دختر و پسر نابالغ.
ارتباط بين حکم تکليفی با عمل مکلف به صورت مستقيم است 
وليکن ارتباط حکم وضعی با عمل مکلف به صورت غير مستقيم 
حکم  نباشد،  تکليفی(  )حکم  تکليفی  که  شرعی  حکم  هر  است. 

وضعی ناميده می شود. 
تفاوت آن دو در این است که حکم تکليفی ارتباط مستقيم با فعل 
حکم  بر خالف  دروغ؛  حرمت  و  نماز  وجوب  مانند  دارد،  مکّلف 
وضعی که ارتباط آن با فعل مکّلف غير مستقيم است، مانند احکامی 

که علقه زوجيت را تنظيم و برقرار می سازد.1

1- موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمي )زير نظر سيد محمود هاشمی شاهرودى(، فرهنگ فقه 
فارسي، ج 3، ص 360.
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ثمرات  و  فقه  ادوار  تعریف  اول:  گفتار  است:  گفتار  دو  شامل  فصل  این 
آشنایی با ادوار فقه؛ گفتار دوم: ادوار فقه



گفتار اول: تعریف ادوار فقه و ثمرات آشنایی با ادوار 
فقه

با آن  بهتر  هر علمی برای خود مقّدماتی دارد که جهت آشنایی 
علم، مفيد است؛ آن مقدمات عبارتند از: تعریف، موضوع، مسائل و 
غایت آن علم. بحث دیگری نيز دربارۀ علوم مورد توجه قرار گرفته 
است که از آن به عنوان تاریخ آن علم یاد می شود. تاریخ هر علمی 
سبب آگاهی از پيدایش، رشد، تکامل و فراز و فرودهایی است که 

هر علم در طول زمان با آن دست و پنجه نرم کرده است.
تاریخ عبارت است از علم به حوادث و تحوالت1 )پيشرفت ها و 
رکود( در زمان های مختلف؛ به این صورت که پيدایش و بقای یک 
شی را بيان می دارد و در صورت انهدام، گزارشی از انهدامِ آن شی 

را بيان می کند.

1- همچون تحّوالتی که شيخ مفيد در قرن چهارم، شيخ طوسی در قرن پنجم، ابن  ادريس حلّی در 
قرن ششم، عاّلمه حلّی در قرن هشتم و وحيد بهبهانی در قرن دوازدهم به وجود آوردند.
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تعریف ادوار فقهی 
گسترش  و  شکل گيری  چگونگی  به  تاریخ  دریچه  از  که  علمی 
نظریه ای بين فقها می پردازد. به بيانی دیگر ادوار فقهی در مقام بيان 
تالش فقها در مسير استنباط و تبيين احکام شرعيه در طول تاریخ و 
حوادثی را که موجب شتاب و رکود فقه شده است را بيان می کند1.

دوران های  »دانستن  که  است  این  فقهی  ادوار  با  آشنایی  ثمرات 
تالش  علم،  این  عميق  ریشه های  از  را  ما  اسالمی،  فقه  مختلف 
در  آن  آن، عّلت شتاب  بالندگی  و  در مسير رشد  فقها  توان فرسای 
برخی از عصرها و رکود آن در دوره های دیگر، تأثير زمان و مکان و 

حوادث در فهم تازه فقيهان و ... آگاه می سازد.2«

موضوع ادوار فقهی
موضوع ادوار فقهی عبارت است از احکام فرعی اسالمی به لحاظ 
تحوالت، دگرگونی ها و علل و اسباب این تحوالت. دانستن تغيير 
و تحوالت ادوار فقهی، نتایجی را بدنبال دارد؛ برخی از این نتایج 

عبارتند از: 
1. سبب آشنایی اجمالی با تنّوع روش های استنباِط احکام، از منابع 

1- آنچه که ثابت است، خود حكم شرعی است؛ امّا فهم فقهاء از احكام شرعی در طول زمان، دچار 
تغييراتی می شود. 

2- مكارم شيرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۳ .  
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اربعه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( می گردد.
2. شناخت اجمالی با فقها، اساتيد، دانش آموختگان از فقها و کتب 

هر یک از فقها را ميسر می گرداند.
3. به بيان دالیل تغييرات فهم فقهی فقها می پردازد؛ همانند دوره 
اخباریان و کنار رفتن عقل و اجماع و ظاهر قرآن - مگر اینکه از 
جانب معصومين در مورد بيان مراد قرآن، روایتی رسيده باشد - 

از حيطه منابع احکام شرعی. 
عدم  و  پذیرش  عقل،  کارآمدی  عدم  و  عقل  به  ميزان رجوع   .4

پذیرش خبر واحد در ميان فقهای هر دوره را بيان می کند.
فقها  ميان  در  نادرِ  و  مشهور  و  اجماعی  نظر  شناسایی  سبب   .5

می گردد و کسانی که قائل به هر یک هستند را بيان می کند.
6. سابقه و ابتدای وجودی یک نظریه را که در عصر حاضر مورد 

قبول اکثر است، بيان می کند.

رشد فقه و نظریات فقهی در ادوار فقه
گوناگون،  عوامل  به سبب  آن  در  مطرح شده  نظریات  و  فقه  علم 

رشد می کند و کاربردی می شود؛ برخی از این علت ها عبارتند از:
و  نظریات  بيان  کيفيت  و  فقهی  در چگونگِی روش  اختالف   .1
چينش استدالل هر فقيه با دیگری؛ البته در صورتی که ویژگی های 

خاصی وجود داشته باشد تا با سایر فقها متمایز گردد.
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2. تغيير و تحول در ميان مباحث و قواعد مورد استفاده در فقه، 
سرچشمه  جهت،  دو  از  تغييرات  این  اصولی؛  قواعد  بخصوص 
می گيرند: 1. نيازها و تغيير زندگی اجتماعی و به وجود آمدن نيازهای 
دقت های  که  می شود  سبب  نبوده اند،  مطرح  درگذشته  که  جدیدی 
عقلی در استنباط احکام، افزایش یابد؛ 2. باب اجتهاد باز است؛ بدین 
معنا که دقت و فهم صحيح تر و موشکافی در منابع اربعه احکام، باز 
است و مجتهدین - با توجه به نبوغ و استعدادها و اختالف سليقه ها 
و گسترش  تاسيس  با  می توانند  اجتهادی-  بحث های  در چگونگی 

قواعد فقهی و اصولی، بر اعتال و غنای علم فقه و اصول بيفزایند.
3. تکامل و پيشرفت تدریجی فقاهت؛ بدین معنا که مجتهدان در 
را شروع می نمایند، در  اجتهاد  کار می آیند و  هر دوره ای که روی 
واقع از همان جایی شروع می کنند که مجتهدین گذشته، اجتهاد را 
تا آنجا پيش برده اند و لذا به تکامِل اجتهاد و به وجودآمدن مکاتب 

جدید فقهی منجر می شود.
4. تکامل و پيشرفت علوم؛ هر چه زمان به پيش می رود، علوم 
مختلف نيز به پيشرفت روز افزون خود ادامه می دهند و لذا با مسائل 

جدیدی روبرو می شویم که در گذشته مطرح نبوده اند.

عوامل تحول در ادوار فقه
علم فقه بر اساس چگونگی و ميزان تمسک به ادله اربعه احکام 
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