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 ادوار فقه امامیه :چهل و پنجمدرس 

 مالك ادوار

تحول و تطور فقه شيعه بيش از هر چيز، وابسته به ظهور فقيهان بزرگي بوده كه كه با نبوغ و ابتكارات علمي خويش فقه 

عه و بررسي است: از طريق گشودن باب بحث هاي جديد، لرا متحول كرده اند. اين تحول از زوايا و ابعاد مختلف قابل مطا

باز پروري مباحث كهن، تغيير در ساختار مباحث، تنقيح مباني استدالل و طرح شيوه هاي جديدي براي بازنگري و 

 ، تحول در مباني استنباط، توسعه و تعميق مباحث و خالصه هر گونه اعمال سليقه و ابتكار و خالقيت.لاستدال

فته، به مرحله اي جديد و متمايز از مرحله در هر زماني علم فقه درچند محور از محورهاي فوق به طور همزمان تحول يا

ي سابق وارد شده است. البته التقاي جريان هاي فكري و تعاطي افكار و انديشه ها، در شكل گيري تحوالت فكري، نقش 

غير قابل انكاري دارد. هرگاه مركز علمي حوزه از شهرهايي بود كه جريان هاي فكري و عقيدتي مختلف در آنجا فعاليت 

؛ با اين حال عامل اساسي و تعيين كننده براي تحوالت دزمينه مناسبي براي التقا و تعاطي فرهنگي فراهم مي ش داشت،

ي ديگر را بايد بروز و ظهور رجال علمي دانست كه از اين فرصت ها و اين علمي و انتقال علم فقه از دوره اي به دوره

 ن لحاظ است كه تاريخ تطور فقه از تاريخ فقها جدا نيست.زمينه ها در جهت تكامل علم فقه سود مي جستند. بدي

 برخي دانشوران از وجود سه عامل براي تحول فقه ياد كرده اند:

مقصود از آن، زماني است كه فقيهان شيعه در آن به سر مي بردند و جريان هاي سياسي و  عامل زمانی: .1

عيت اجتماعي و مذهبي و جريان هاي فكري فرهنگي اي كه در عصر آن ها پديدار مي شد. شكي نيست كه وض

و فرهنگي حاكم بر هر دوره، تاثير مستقيم در مباحث فقهي آن دوره دارد؛ به نحوي كه فقه هر دوره را مي توان 

تا حدي منعكس كننده ي وضعيت آن دوره دانست. بدين لحاظ، در هر زماني كه سواالت علمي بيشتري مطرح 

افته است. نمونه ي بارز آن، تجربه ي انقالب اسالمي در ايران است كه فقه شيعي بوده، فقه تكامل بيشتر مي ي

را مبتال به مسائل سياسي و حكومتي بيشماري كرد و اسباب پيشرفت هاي بسيار در مباحث مربوط به فقه 

 حكومتي و سياسي را فراهم آورد.

قهي مقصود از آن، ويژگي هاي مراكز علمي حوزه است كه در هر يك از مدارس ف عامل محیطی و مکانی: .2

ان، حلّه، جبل عامل، نجف و غير آنها وجود داشته و در تحول فقه تاثير اساسي مدينه، كوفه، قم، بغداد، اصفه

لمي بسياري رو مي بينيم كه انتقال حوزه از نقطه اي به نقطه ي ديگر، مبدا تحوالت عاين گذاشته است. از 

 بوده است.

بر اين اساس، در تبيين ادوار فقه و تفكيك دوره اي از دوره  شخصیت فقیهان و ابعاد و زوایای فکری آنها: .3

 1و گاه عامل مكاني و گاه ظهور فقيهان بزرگ و صاحب سبك. ي ديگر، گاه عامل زماني مالك قرار مي گيرد

 ،به مالك عامل زماني "دوره ي حضور "ار نمي گيرد. مثال پس براي ادوارنويسي فقه، تنها يك عامل مالك قر

به مالك شخصيت علمي او. ولي  "دوره ي مرجعيت شيخ طوسي "دوره اي از ادوار فقه به شمار آمده است، و 

از نظر ما در عصر غيبت كبري در همه جا و در همه ي مقاطع، تحول فقه مديون بروز و ظهور شخصيت هاي 

 ده است كه بدون آنها زمان و مكان هيچ گاه نمي توانست عامل تعيين كننده باشد.برجسته و مبتكر بو

                                                           
 . ر.ك: اللمعة الدمشقية، مقدمه ي سيد محمد كالنتر بر جلد اول. 1 
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 دوره ی های دهگانه فقه شیعه

 دوره ی تشریع)از آغاز بعثت تا رحلت پیامبر اکرم( .1

سال طول كشيد؛ سيزده سال قبل از هجرت در مكه و ده سال پس از هجرت در مدينه. در طول  23دوره  اين

احكام از راه وحي مقرر گشت. آيات نازل شده در مكه كه حدود دو سوم قرآن است، بيشتر اين دوره، كليات 

مربوط به اصول اعتقادي، توصيف بهشت و دوزخ، قصص انبيا و امت هاي گذشته و ارزشها و معيارهاي اخالقي 

دوره ي مكه است. بر اين اساس، در سوم قرآن است، اصول احكام را داراست؛ اما آيات مدني كه حدود يك 

براي اصحاب نبوده است؛ زيرا اصول احكام در  -حتي اجتهاد بسيط و ابتدايي  -زمينه ي هيچ گونه اجتهاد 

مدينه بيان شد و برخي آيات مكي كه در مقام بيان احكام بودند، بسيار مجمل اند؛ چنان كه سوره هاي معارج، 

ب حفظ عفت، رعايت امانت و وشاره اي كوتاه به وجمزّمل و مدّثر كه از سوره هاي مكي به شمار مي آيند؛ ا

عهد، محافظت بر نماز و دفاع در راه خدا دارند. بنابر اين به لحاظ آنكه تفصيل احكام شرعي بعد از هجرت و در 

 آيات مدني يافت مي شود، مي توان دوره ي تشريع را مختص به فاصله زماني هجرت تا رحلت پيامبر دانست.

  دوره، چند بحث شايسته ذكر است:درباره اين 

 . كيفيت تشريع احكام؛1

 . اجتهاد پيامبر)ص(؛ 2

 . اجتهاد صحابه3

 چند نکته قابل توجه است:« کیفیت تشریع » در تبیین 

آنكه رعايت مصلحت تدريج در بيان احكام همواره مورد نظر شارع بوده است. بدوي بودن مردم و  نکته ی اول

ريشه دار بودن آرا و افكار جاهلي در ميان آنها و عوامل ديگري از اين قبيل، كندي انتقال فرهنگ جاهليت به 

تحريم شراب و قمار است. در فرهنگ اسالم را موجب مي شد. بهترين نمونه در تشريع تدريجي احكام، ماجراي 

كه گناه آنها بيشتر از  -مرحله ي اول، شراب خواري و قماربازي كه در ميان اعراب رايج بود، دو عمل ناپسند

 معرفي و با تعبيري خيرخواهانه چنين نازل شد: –منافع آن دو است 

 2«.یَسئلونك عَن ِ الخَمرِ و المَیسِر قُل فیهِما إثمُ کَبیر وَ منافِعّ للنّاس وإثْمُهما أکبر مِن نَفعِهما  »

 

 در مرحله ي دوم، ممنوعيت شراب خواري بيان شد، ولي نه به صورت مطلق و با اشاره به حكمت تحريم ِ آن:

 3.« ری حتّی تَعلموا ما تقولونیا أیّها الذینَ امنوا ال تَقربوا الصلوة و أنتم سُکا» 

 

در مرحله ي سوم، شراب خواري و قمار بازي به طور مطلق تحريم شد و با تعبيري صريح و قاطع و با لحني 

 عتاب آلود آيه نازل شد:

عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِّنْ » 

نْ ِِکْرِ اللَّهِ إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَ .تُفْلِحُونَ

 5 مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ  وَعَنِ الصَّلَاةِ 

                                                           
 .212(: 2. بقره)2 

 .43(:4. نساء)3 



                      
 

ه | 4 ح ف  ص

 

 نيز شرع احكام مجموعه بيان در – بود خاص مواردي در كه –عالوه بر رعايت مصلحت تدريج بدين معنا 

 نزول با مختلف هاي مكان و ها زمان در سال، ده طي در شرع احكام تفاصيل و شد رعايت تدريج مصلحت

به هر دو شكل آن، راهي براي  احكام تشريع بودن تدريجي. شد ابالغ( ص) خدا پيامبر طريق از و تشريع قرآن،

م و ناشي از لطف و رحمت الهي براي به الحصول استعداد و آمادگي بيشتر مردم در به كار بستن مقررات اس

 5سختي و رنج نيافتادن مسلمانان بود.

 گاه ارائه احكام در قالب پاسخ ِ پرسش هاي مردم از ، تنوع عرضه ي احكام فقهي از طريق قرآن است.نکته دوم

»  7،«یسئلونك عن االنفال»  6،«یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فیه» پيامبر خدا بود؛ همچون 

و گاه ارائه احكام به دنبال قضيه اي بود كه براي فرد يا افرادي يا براي جامعه رخ مي  4«یسئلونك عن األهلّة

أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ  »داد؛ مانند آيه حجاب: 

و گاه ارائه احكام به صورت مستقل و غير  15«و ال یغتب بعضکم بعضا » غيبت :  و آيه حرمت 2«  ظَهَرَ مِنْهَ

کُتب علیکم الصیام کما  یا أیّها الذین امنوا» مسبوق به پرسش يا حادثه اي بود؛ مانند آيه تشريع روزه: 

 11«کُتِب علی الذین من قَبلِکم

اين تنوع، به يادگيري احكام و جاي گيري آنها در اذهان عموم كمك شاياني مي كرد و روشي براي رسوخ 

 12فرهنگ اسالمي بود.

لي نيز، به عنوان منبع ديگري براي فقه اسالمي شناخته شد؛ و« سنت نبوي»آنكه در دوري تشريع،  نکته سوم

سنت، اعتبار خود را از قرآن كسب كرد؛ هم در آنجا كه براي پيامبر اختيار تشريع ابتدايي و صدور امر و نهي 

 قرار داده شد و آيه 

بر آن داللت دارد، و هم در آنجا كه پيامبر سمت  13« وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» 

و أنزلنا إلیك الذکر للناس ما نُزّل » حكام نازل شده از سوي خداوند را به عهده گرفت و آيه شرح و تبيين ا

شاهد بر آن است. بنابر اين، دوره تشريع را بايد به معناي دوره نزول قرآن و آيات االحكام و نيز دوره  15،«إلیهم 

 نبوي دانست. سنتصدور 

به با رحلت پيامبر، وحي و نبوت به پايان رسيد، ولي سمت شرح و تفسير احكام نازل شده از سوي خداوند،

تشريع، دوره حضور معصومان  دورهقل شد. بدين لحاظ، گاه تمن –يعني امامن معصوم)ع(  -جانشينان پيامبر

. اما به لحاظ آنكه اصول احكام و خوانده ميشود كه در تبيين كليات شرع همچون پيامبر مفوّض و مختار هستند

                                                                                                                                                                                     
 .21-29(: 5. مائده)4 

 تاليف استاد محمود شهابي تبيين شده است.ادوارفقه . كيفيت نزول تدريجي آيات االحكام و تعيين زمان و مكان صدور برخي از آنها در جلد اول 5 

 .217(: 2. بقره)6 

 .1(:8. انفال)7 

 .183(: 2بقره)8 

 .39(: 24. نور)2 

 .12(:42حجرات)19 

 .183(: 2. بقره)11 

 1381، سال سوم، پاييز11، شماره پژوهش و حوزه، مجله «مراحل تاريخي اجتهاد » .ر.ك: مبلغي، احمد، 12 

 .7(:52.حشر)13 

 .44(:16.نحل)14 
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كليات مقررات اسالم با نزول قرآن در دوره پيامبر كامل شد؛ به طوري كه هيچ كمي و زيادي نمي پذيرد، بايد 

ص را منحصر به دوره حيات پيامبر دانست و دوره ي حضور امام معصوم )ع( را دروه شرح و تشريع به معناي اخ

 تفسير دانست.

تشريع احكام از طريق قرآن يا سنت، گاه به وضع مقرراتي بود كه بي سابقه و جديد مي  آنكه نکته چهارم

نمود و عرف عام با آن آشنايي نداشت، و گاه حكم اسالم چيزي نبود جز همان كه در عرف عام، متعارف و 

مانند حج، و  خوانده ميشود؛ يسيسدود و شروط آن. قسم اول، احكام تأمقبول بود، البته با اعمال نظر در ح

 قسم دوم احكام امضايي؛ مانند بيع و اجاره.

 

 

 نکات مهم درس

تحول فقه از زواياي مختلف، قابل بررسي است: از طريق گشودن باب بحث هاي جديد، بازنگري و باز  .1

، لو طرح شيوه هاي جديد براي استدال لپروري مباحث كهن، تغيير ساختار مباحث، تنقيح مباني استدال

مباني استنباط و توسعه و تعميق بخشيدن به مباحث گذشته. در هر زماني كه فقه در چند محور تحول در 

 از محورهاي مذكور، به طور همزمان تحول يافته، به مرحله اي جديد وارد شده است.

و ظهور شخصيت ها براي تحول فقه ياد كرده اند؛ ولي از برخي دانشوران از وجود سه عامل زمان، مكان، .2

 ما عامل اول و دوم بدون وجود عامل سوم براي تحول فقه كافي نيست.نظر 

فقه شيعه ادوار دهگانه را پشت سر گذاشته است: دوره اول، دوره تشريع است. در شناخت كيفيت تشريع  .3

به چند نكته بايد توجه داشت: اول، رعايت مصلحت تدريج در بيان احكام؛ دوم، تنوع در عرضه احكام 

خته شدن سنت به عنوان منبع ديگري براي فقه در اين دوره؛ چهارم، تفاوت ميان احكام سوم، شنافقهي؛

 تأسيسي و امضايي.
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 (1دوره اول: دوره تشریع)چهل و ششم: درس 

 اجتهاد پیامبر

بحث ديگري كه در دوره تشريع شايسته ذكر است، مسئله امكان وقوع اجتهاد از سوي پيامبر است. در ميان دانشمندان 

معروف و مقبول آن است كه اجتهاد براي پيامبر خدا و امامان معصوم )ع( ممكن و متصور نيست و در ميان شيعه، نظر 

دانشمندان اهل سنت هرچند اختالف بسياري در اين مسئله ديده مي شود، نظر مشهور، قول به امكان و وقوع اجتهاد 

 15پيامبر است.

ر، بحثي كالمي است كه در شناخت سنت و تنقيح مباني كالمي اين بحث ثمره مهمي در فقه و استنباط ندارد و بيشت

 اجتهاد به كار مي آيد و اگر در باب سنت آن را مطرح كنيم؛ هم كاري بجا كرده ايم. 

ما در اينجا نخست نگاهي به اقوال مطرح در مسئله مي كنيم و بعد از آن به تحرير محل نزاع مي پردازيم تا بحث، صورت 

 ود نگيرد و محل اثبات و نفي مختلف نباشد.مناقشه لفظي به خ

 

 اقوال در مسئله 

سيد مرتضي، وقوع اجتهاد را از پيامبر نفي ميكند. خالصه استدالل او آن است كه اجتهادي كه از راه اعتماد به  

ادله ظني حاصل ميشود، مخالفتش بر ديگران در همه حال حرام نيست. در صورتي كه مخالفت با نظر 

 16در همه حال حرام است؛ پس نظر او برخاسته از اجتهاد نيست. پيامبر)ص(

شيخ طوسي در كتاب اصولي اش فصلي گشوده و پرسش را اين چنين مطرح كرده است: آيا مي توان پيامبر را 

در حكمي از احكام، مجتهد دانست و آيا عقال چنين چيزي براي او جايز است يا نه؟ و در پاسخ گفته است كه 

اين بحث از اساس ساقط  – كه به گارگيري قياس و اجتهاد در شرع نفي مي كنند –بر اساس اصول شيعه 

است، اما در ميان مخالفان، برخي همچون ابوعلي جبّائي ميگويند اجتهاد پيامبر در شرعيات جايز نيست، ولي 

در امور جنگ جايز است، و برخي چون ابويوسف، اجتهاد در احكام را براي پيامبر جايز مي دانند. شافعي در 

 17شمرده است. پيامبر را دراحكام جايزاجتهاد  الرسالة

عالمه حلي پس از تعريف اجتهاد مي گويد: اجتهاد در حق پيامبر صحيح نيست؛ زيرا اجتهاد، مفيد ظن است و 

خداوند قادر است پيامبر را از راه وحي آگاه كند؛ از همين رو پيامبر در بسياري از احكام توقف مي كرد تا وحي 

رود و اين امر، اعتماد به پيامبر را سلب ميكند. و همه احكام برسد. نيز به دليل آنكه اجتهاد گاه به خطا مي 

 18شرع را به تعليم پيامبر يا به سبب الهام الهي مي دانستند.

                                                           
دراسة تاریخیة للفقه و اصوله و االِتّجاهات التی ظهرت ؛ الخنّ، مصطفي سعيد، 273، صاصول الفقهعلم . ر.ك: خالف، عبدالوهاب، 15 

 .35،صفیها

 .724، ص2، جالذریة الی اصول الشریعة. 16 

 .734، ص2، جالعدة فی اصول الفقه. 17 

 .51، صمبادی الوصول الی علم االصول. 18 
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شيخ حسين كركي نيز اجماع اماميه را بر عدم اجتهاد پيامبر در احكام شرعي نقل و سپس به اقوال اهل سنت 

 12در مسئله اشاره ميكند.

كم مسئله روشن است؛ اما در ميان دانشمندان شيعه آراي متفاتي اظهار شده است. بنابر اين، نزد شيعه، ح

 خالصه اقول آنان چنين است:

 .اجتهاد در همه امور براي پيامبر جايز است -

 اجتهاد از راه رأي براي پيامبر جايز است. -

 پيامبر تنها در جنگ ها و در امور دنيوي اجتهاد ميكرد، نه در احكام شرعي. -

به پيامبر الهام نمي شد، اجتهاد ميكرد و در اين صورت اگر ميخواست اجتهادش به خطا برود، خدا هرگاه  -

 او را حفظ مي كرد.

 اجتهاد پيامبر به معناي وحي باطني يا الهام است و مخالفت با آن جايز نيست. -

 اجتهاد پيامبر ممكن، ولي واقع نيست. -

 اجتهاد از راه رأي براي پيامبر جايز نيست. -

 تهاد پيامبر عقال جايز و شرعا جايز نيست.اج -

چه جالب ميگويد: هر كس گمان برد پيامبر بدون رسيدن وحي،  االحکام فی اصول االحکامابن حزم اندلسي در كتاب 

إن اتّبع إلّا ما يوحي إليّ » خودش اجتهاد مي كرده است، كفر بزرگي مرتكب شده است؛ زيرا قرآن درباره پيامبر گويد : 

ولو تقوّل علينا بعض االقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه »  21،«و ما ينطق عن الهوي إن هو إال وحي يوحي »  29،«

 23و22«منه الوتين 

 

 تحریر محل نزاع

كه به طبيعت خود خطا و صواب مي پذيرد، « كشف احكام شرعي فرعي از ادلة تفصيلي» اجتهاد به معناي مصطلح، يعني 

متصور و ممكن نيست و در اين جهت ميان امور دنيوي و اخروي، احكام شرعي و موضوعات خارجي، مقام در حق پيامبر 

داوري و فصل خصومات، و طب و كشاورزي و تنظيم لشكرتفاوتي نيست. چون پيامبر، معصوم از هر گونه اشتباه غير 

از اجتهاد بي نياز  25،«حي إليك من ربّكواتّبع ما يو 24،«علّمك ما لم تكن تعلم » عمدي است و به حكم آياتي چون 

 است، بلكه حجيت سنت نبوي به طور مطلقه با قول به اجتهاد پيامبر و امكان وقوع او در خطا، ناسازگار است.

                                                           
 .228ص، هدایة االبرار الی طریق االئمة االطهار. 12 

 .59(: 6. انعام)29 

 .3(:53نجم) .21 

 .44(: 62.الحاقه)22 

 .62-55. براي آشنايي بيشتر با اقول و منابع آنها ر.ك:جناتي، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص23 

 .113(:4. نساء)24 

 .2(:33احزاب).25 
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مي گويد:  26«.إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك اهلل » فخر رازي در كتاب تفسير خود، در ذيل آية 

مؤيد اين معنا است كه پيامبر بر اساس وحي حكم مي كند؛ زيرا وحي به او نشان داده شده است؛ پس « الحكم»تعبير 

 چگونه مي توان نتيجه گرفت كه اجتهاد و رأي و تفكر شخصي براي او جايز باشد.

است: يكي اجتهادي كه نوعي وحي است  براي اجتهاد در اين بحث مي توان يافت كه خارج از اصطالح ديگراما دو معناي 

و ديگر اجتهادي كه غير وحي است، ولي هميشه مصيب است. اجتهاد بدين دو معنا خارج از محل بحث است و اثبات آنها 

محذوري ندار و اخبار تفويض نيز داللت دارد كه پيامبر به جهت صالحيت ذاتي و مسدد بودن به روح القدس، در همه 

چيزي را  -كه عين صواب و حق بود -ت راه داشت و در مواردي كه وحي بر او نازل نمي شد به نظر خودمسائل به واقعيا

 تشريع ميكرد.

 

 ادلة قائالن به اجتهاد پیامبر 

كه داللت دارد بر آنكه پيامبر در غير مورد وحي، همچون  27،«قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحي إليّ » آيه شريفه  .1

 ميزند. ديگران، دست به اجتهاد

 : مقصود در اينجا مماثلت در عدم اظهار معجزات، بدون اذن الهي است.پاسخ

ما كان لنبيّ أن يكون له أسري حتّي يثخن في األرض تريدون عرض » آيه نازل شده دربارۀ اسيران غزوۀ بدر  .2

هاد بود كه بر خطا رفته شاهد است بر اينكه نظر پيامبر بر گرفتن اسيران، نوعي اجت 28،«الدنيا و اهلل يريداآلخرۀ 

 بود؛ آن گاه خداوند راه صواب را به او نشان داد كه حق اسير گرفتن ندارد.

: اوال آنچه ممنوع بود، اسير گرفتن ِ تنها بود؛ اما اسير گرفتن و آزاد كردن با منت در مقابل اخذ فديه ممنوع پاسخ

 بلكه متوجه پيشنهاد دهندگان از مجاهدان است. نبود. ثانيا معلوم نيست اين عتاب متوجه پيامبر بوده باشد،

در چند جاي قرآن نشان ميدهد كه مردم رأي و نظر پيامبر را مي جستند و پيامبر « یستفتونك » تعبير  .3

 اجتهاد مي كرد و براي آنان فتوا مي داد.

اشد و مي تواند متكي : استفتا در اصطالح قرآن به معناي طلب اظهار حكم است كه مي تواند مستند به وحي بپاسخ

به فكر و نظر شخصي باشد؛ پس هرجا در مورد پيامبر به كار مي رود، به قرينة ديگر ادله، به معناي طلب اظهار حكم 

متكي به اجتهاد نيست و هرجا در مورد مردم عادي به كار مي رود؛ به معناي طلب اظهار حكم ناشي از فكر و نظر 

  39«.فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أمّن خلقنا »  22،«ربّك البنات و لهم البنونفاستفتِهم أل» شخصي است؛ مانند 

                                                           
 . 196(: 4. نساء)26 

 .119(: 18. كهف)27 

 .67(: 8. انفال)28 

 .142( 37. صافات)22 

 .37(: 37. صافات)39 
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خود اذعان داشت كه ممكن است  برخي روايات نشان ميدهد كه پيامبر در مقام داوري اجتهاد مي كرد و .4

 حكمش بر خطا باشد؛ چنان كه از حضرت علي )ع( منقول است:

فی الدعاوی فکثرت المطالبات و المظالم، فقال: أیّها  کان رسول اهلل یحکم الناس بالبینات و األیمان 

الناس إنّما أنا بشر مثلکم و أنتم تختصمون و لعل بعضکم الحن بحجته من بعض، و إنّما أقضی علی نحو 

 31.ما أسمع منه، فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فال یأخذنّه فانما اقطع له قطعة من النار

نقل شده، در ميان اهل سنت نيز موجود است و از آن نتيجه گرفته اند كه  نظير اين حديث كه از طريق شيعه

 واقع بوده است. اجتهاد براي پيامبر ممكن و

روايت مذكور و روايات مشابه آن داللت دارد كه پيامبر بر طبق ادلة ظاهري حكم مي كرد و همواره علم پاسخ: 

اجتهاد پيامبر قائل اند، آن است كه پيامبر در قضاوت، غيب خود را اعمال نمي كرد. اگر منظورِ كساني كه به 

 مأمور به باطن نبود و حكم واقعي را اظهار نمي كرد، حرف درستي زده اند؛ ولي نبايد آن را اجتهاد ناميد.

يك  –اعم از قولي يا فعلي  –آورده است كه تصرفات پيامبر  القواعد و الفوائدناگفته نماند شهيد اول در كتاب 

ر وجه تبليغ است كه از آن تعبير به فتوا مي شود و بار ديگر برخاسته از امامت و مقام رهبري اوست، مانند بار ب

جهاد و تصرف در بيت المال و بار سوم بر وجه قضاوت و از راه اقامة بيّنه يا سوگند يا اقرار است و در مواردي 

. ولي البته هر تصرفي در باب عبادات از باب ترديد حاصل مي شود كه تصرف پيامبر از كدام قبيل بوده است

 32تبليغ است.

سخن شهيد اول نشان ميدهد كه قسم دوم و سوم از تصرفات پيامبر بر وجه تبليغ نيست و ظاهرا مقصودش آن 

است كه بيانگر احكام ثابت شرع نيست، بلكه در قسم دوم، احكام پيامبر به اقتضاي زمان و مكان خاص صادر 

استفاده تشريعي از آنها بايد خصوصيات دخيل در حكم را مد نظر داشت، و در قسم سوم،  شده است و در

مطابق موازين مقرر در شرع براي قضاوت و داوري است؛ و البته از جهت لزوم رعايت اين موازين، نشان دهنده 

 حكم ثابت شرع است.

 

 نکات مهم درس

ي از ادلة تفصيلي كه به طبيعت خود، خطا و اجتهاد به معناي مصطلح؛ يعني كشف احكام شرعي فرع .1

صواب مي پذيرد؛ در مورد پيامبر اسالم و امامان معصوم، ممكن و متصور نيست و دراين جهت ميان امور 

دنيوي و اخروي، احكام شرعي و مضوعات خارجي، مقام داوري و فصل خصومات و طب و كشاورزي و 

 تنظيم لشكر، تفاوتي نيست.

صورتي كه هميشه مصيب باشد و در صورتي كه به وحي بازگردد، البته ممكن و جايز  اجتهاد پيامبر در .2

 است، ولي اجتهاد ناميدن آن خروج از اصطالح است.

اگر منظور كساني كه به اجتهاد پيامبر قائل اند، آن است كه پيامبر در قضاوت، مامور به باطن نبود و حكم  .3

 است؛ ولي نبايد آن را اجتهاد ناميد.واقعي را اظهار نمي كرد، سخن آنان درست 

 

                                                           
 .3، حديث 2، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، باب وسائل الشیعه. 31 

 .27، صالقواعد و الفوائد. 32 
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 (2دورة اول: دورة تشریع)چهل و هفتم: رس د

 اجتهادهای صحابه در زمان رسول خدا)ص(

سومين بحثي كه در دورۀ تشريع شايسته ذكر است، بررسي مسئله وقوع اجتهاد از سوي اصحاب رسول خدا است. 

ممكن است تصور شود كه دورۀ بعثت به اعتبار نزول آيات و صدور فرمان هاي رسول خدا و تفّر نصوص براي مسائل، 

آن است كه برخي اصحاب رسول خدا در  دوره اي خالي از اجتهاد است؛ در صورتي كه شواهد متعددي حاكي از

مواردي خاص و به هنگام ابتال به وقايعي كه حكم آن را به طور خاص نمي دانستند و دسترسي به پيامبر نيز 

نداشتند، با استفاده از اصول كلي شرع، دست به اجتهاد مي زدند و فروع جزئي را به يكي از اصول كلي باز مي 

اجتهاد در ميان مسلمانان اي ابتدايي، گرچه نادر و محدود بود، به عنوان ريشه هاي اوليه گرداندند. اين نوع اجتهاده

 خور توجه است.امري در

روشن ترين نمونه اجتهاد صحابه، قضية تيمم ِ عمار است. او در سفري جنب شد و آب در اختيار نداشت؛ و چون 

لي كيفيت آن را بلد نبود؛ از اين رو دست به اجتهاد دستور تيمم بدل از غسل به هنگام فقدان آب را مي دانست؛ و

زد؛ بدن خويش را برهنه كرد و در خاك غلتيد تا هر جايي از بدن را كه در غسل بايد به آن، آب رسانده شود، به 

ظير همين واقعه براي عمر نيز اتفاق افتاد؛ ولي او اين مقدار تفقه نداشت و نماز را از اساس جايش خاك رساند. ن

 33رك كرد.ت

 مي توان گفت اجتهاد عمار، مبتني بر مقدمات زير بود:

 نماز عمود دين است و در هيچ حالي ترك نمي شود. .1

 نماز بدون طهارت صحيح نيست. .2

 خاك به هنگام فقدان آب براي كسب طهارت استعمال مي شود و بدل از آن است. .3

 مراعات مساوات ميان بدل ومُبدل منه الزم است. .4

شرع براي او معلوم بود و مقدمه چهارم را خود استنباط كرد و آن گاه نتيجه گرفت: چنان كه در غسل،  مقدمه اول از

 آب به تمام بدن مي رسد، در تيمم بدل از غسل  نيز بايد خاك به تمام بدن برسد.

زارش داد، بعد از اين واقعه، وقتي عمار خدمت رسول خدا)ص( رسيد و قضيه در خاك غلتيدن خود را به پيغمبر گ

و همچنين تيمم بدل از غسل را « االغ اين چنين در خاك نمي غلتد » آن حضرت با لحني مطايبه آميز فرمود: 

 همچون تيمم بدل از وضو به او آموخت.

منشا خطاي عمار در اجتهادش آن بود كه به اين نكته توجه نداشت كه كه اگر مساوات ميان بدل و مبدل منه در 

 در تيمم بدل از وضو چنين مساواتي رعايت نمي شود؛ چون او تيمم بدل از وضو را مي دانست. چراتيمم الزم است، 

به قول نظير اينگونه اجتهاد گاه براي كساني كه از پيامبر دور مي افتادند، يا امكان پرسش نداشتند اتفاق مي افتاد. 

مترتّب بر دروۀ صدور و تشريع، و به طور حتم  مرحوم شهابي، نبايد تصور كرد دوره تفقّه و تفريع، از حيث زمان،

                                                           
 .دراسة تاریخیة للفقه و اصوله. براي آشنايي با نمونه هاي ديگر از اجتهادهاي اصحاب به نظر اهل سنّت، ر.ك: الخنّ، مصطفي سعيد، 33 
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متاخر از آن باشد؛ بلكه ممكن است يك زمان نسبت به احكامي كه صدور يافته دورۀ تفقه باشد و نسبت به احكامي 

 34كه در طريق صدور و شُرُف نزول است، دورۀ پيدايش و تحقق.

 مي« ؟ متي تقرّر االجتهاد مبدءاً» ين پرسش كه در پاسخ به ا النص و االجتهادمرحوم سيد شرف الدين در مقدمه 

 گويد:

وقوع اجتهاد در زمان رسول خدا از قضايايي است كه قياساتها معها. در حديث موثق و تاريخ صحيح آمده است كه 

ه پيامبر چون نمايندگان خود را به نقاط درو مي فرستاد، آنها را در مسائلي كه قرآن و سنت نبود به اعمال نظر و ب

 كارگيري رأي مبتني بر قرآن و سنت سفارش ميكرد و تأسيس اجتهاد، عملي جز اين نيست.

روشن است كه اجتهاد در اين موارد به صورت صناعتي نبود كه متفق بر داشن هايي چون رجال و درايه و اصول فقه 

گام فقدان نصوص خاص بود. ولي بوده باشد و به فروعات فرضي بپردازد؛ بلكه محدود به مسائل مرود ابتال، و به هن

همين اجتهاد ابتدايي كار هر صحابي نبود؛ بلكه نيازمند احاطه بر اصول احكام از قرآن و سنت، و فهم و دانايي 

خاصي در تطبيق آنها بر وقايع جزئي بود و در مقابلش، اجتهاد باطلي مي توانست قرار گيرد كه از هواي نفس سر در 

 اسي و التزام به شريعت، قانون تراشي و بدعت گذاري محسوب شود.آورد و به جاي قانون شن

به اختالف اصحاب  –كه پيش تر به قسمتي از آن اشاره شد  –نهج البالغه  291اميرالمؤمنين علي )ع( در خطبه 

رسول خدا در حفظ و فهم احاديث آن حضرت اشاره ميكند. در اين خطبه، ناقالن احاديث پيامبر به چهار گروه 

 :معرفي ميشوند

نخست منافقي كه به عمد بر آن حضرت دروغ مي بندد؛ دوم آنكه به عمد دروغ نمي گويد، ولي قدرت حفظ كافي 

ديگران را نيز به اشتباه مي اندازد[؛ سوم كسي كه چيزي را شنيده و چيزي را  و]ارد و به اشتباه و خطا مي افتد ند

نشنيده؛ در حالي كه سخن دوم پيامبر، ناسخ سخن اول او بوده است؛ چهارم آنكه دروغ بر حضرت نبسته و به خطا و 

خاص، محكم و متشابه را و ناسخ و منسوخ، عام و  اشتباه نيز نيفتاده و كم و زيادي در سخن حضرت ايجاد نكرده،

 خوب شناخته و هر كدام را در موضع خودش قرار داده است.

 سپس در پايان خطه به همين تفاوت ميان اصحاب و متفقّه پيامبر و ديگر اصحاب اشاره شده و چنين آمده است:

و قد كان يكون مِن رسول اهلل )ص( الكَالم له وَ جهان: فكالم خاصّ و كالم عامّ فَيَسْمَعُه من ال يَعرف ما عَنَي اهلل 

بحانهَ به وال ما عَنَي رسول اهلل )ص( فَيَحمِلُه السامعُ و يُوَجَّهُه علي غير معرفةٍ بمعناه و ما قُصِدَ به وما خرج مِن س

ول اهلل)ص( مَن كان يَسألُه و يَستَفْهِمَه حتّي أن كانوا لَيُحِبّونَ أن يجيء األ عرابّي أو أجله. و ليس كلّ أصحاب رس

 الطّاريء، فيَسألُه حتّي يسمعوا.

 

 

                                                           
 . تفصيل قضيه عمار نيز در اين بخش آمده است.45،ص1، جادوار فقه. شهابي، محمود، 34 
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 خصوصیات دورة اول

 نزول تدريجي آيات االحكام و تشريع تدريجي احكام؛ .1

 بود؛ شكل گيري سنت نبوي به عنوان منبع ديگري براي فقه اسالمي كه قرآن معرف آن .2

پيدا شدن نخستين رگه هاي اجتهاد در ميان اصحاب رسول خدا)ص( به صورتي ابتدايي و آسان كه مبتني بر  .3

 كليات آموخته شده از كتاب و سنت بود.

 نکات مهم درس

در اصل وقوع اجتهاد از سوي اصحاب رسول خدا، جاي شك نيست و روشن ترين نمونة آن قضية تيمم عمار  .1

 است.

ابتدايي اصحاب در زمان رسول خدا )ص( به صورت صناعتي نبوده كه متوقف بر علومي چون رجال، اجتهاد  .2

 درايه و اصول فقه باشد.

اشاره  همتفقّه پيامبر و اصحاب غير متفقّ به تفاوت ميان اصحابنهج البالغه  291حضرت علي )ع( در خطبة  .3

 ميكند.
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 (1دورة دوم: تفسیر و تبیین شریعت )چهل و هشتم: درس 

 هـ.ق( 245.ق تا آغاز غیبت صغری )هـ 11از سال 

ين دوره از نظر امكان دسترسي به معصوم، مانند دورۀ سابق است؛ ولي از جهت ختم نبوت و اكمال شريعت با دورۀ سابق ا

تفاوت دارد؛ بنابر اين آنچه را امامان معصوم در مقام تشريع فرموده اند، بايد به منزلة شرح و تفسير و تبيين شريعت 

نه در مقام تاسيس و انشاي حكمي از احكام شريعت. اهل سنت، اين دوره را دروۀ به سر آمدن نصوص مي دانست، 

دانستند و طبعا باب اجتهاد وسيع بر روي آنان باز بود؛ ولي اماميه به جهت مجاورت با فقيهان اهل سنت و از طرفي به 

روي داشتند. آنها در مواردي هم به اجتهاد دست مي واسطه حضور امام معصوم و دسترسي به آنها راهي ميانه در پيش 

زدند، ولي اجتهاد صحيحي كه ائمه هدي بدانها تعليم مي دادند. آنان بيشتر به حفظ احاديث نبوي و بهره گير ي از علوم 

 اهل بيت )ع( و حفظ و نقل سنت معصومان اهتمام مي كردند؛ كه سنت آنها در امتداد سنت نبوي، منبعي عظيم براي

 فقه اسالمي به شمار مي رفت و بايد به آيندگان انتقال داده مي شد.

اين دوره را به جهت فراز و نشيب هاي بسيار در وضعيت عمومي جامعه اسالمي و نحوۀ مواجهة حاكمان با امامان معصوم، 

 مي توان به سه مقطع تقسيم كرد:

 مقطع پيش از امام باقر)ع(؛ 1

 صادق)ع(؛مقطع امام باقر و امام  2

مقطع بعد از رحلت امام صادق)ع(. ولي ما هر سه مقطع را در قالب يك دوره با خصوصيات مشترك  3

 بررسي ميكنيم.

فضاي حاكم بر جامعه مسلمانان در همه مقاطع عموما به نفع شيعيان نبود و خلفاي غاصب در بهره گيري مردم از علوم 

ابت و نقل حديث، بازار آشفته اي داشت. تنها در مقطع دوم، اندك اهل بيت )ع( موانع بسياري ايجاد مي كردند. كت

فرصتي به دست آمد كه بقاي دين و ميراث نبوي ثمرۀ كوشش هاي امام باقر و امام صادق )ع( و شاگردان خاص آنها در 

 اين مقطع است. امام ششم فرمود:

حمد بن مسلم و بُريد بن معاوية عجلي. اگر اينان مكتب ما و احاديث پدرم را چهار تن زنده كردند: زراره، ابوبصير، م

 35نبودند كسي از تعاليم دين و مكت پيامبر بهره اي نمي يافت.

 عبداهلل بن عطاء از دانشمندان بزرگ در عصر امام باقر بود. او مي گويد:

از نظر علمي حقير و كوچك )امام باقر)ع(( من هرگز دانشمندان اسالم را در هيچ محفل و مجمعي به اندازه محفل ابوجعفر

 36نديدم: من حكم بن عتيبه را نزد آن حضرت همچون دانش آموزي ديدم.

 ه.ق( كسي است كه اهل سنت در مقام علمي و فقهي او مبالغه ميكنند. 113حكم بن عتيبه كندي )م: 

 37امام باقر)ع( فرمود: إذا حدَّثتُكم بشيء فاسألوني من كتاب اهلل.

                                                           
 .136، ص212، شماره اختیار معرفة الرجال. شيخ طوسي، 35 

 ، در احواالت امام باقر )ع(کشف الغمّه. علي بن عيسي اربلي، 36 
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امام باقر)ع( اين نهضت علمي را به اوج رساند. شاگردان آن حضرت منحصر به شيعيان نبود، بلكه امام صادق)ع( پس از 

ارباب مذاهب مختلف از آن حضرت بهرۀ علمي مي بردند  ائمه چهار گانه اهل سنت، شاگردان بي واسطه و با واسطه آن 

ن پي برد كه زراه بن اعين فقط در مورد حضرت بودند. به عمق و گستردگي مدرسه فقهي امام صادق از اينجا مي توا

 38مسائل حج، مدت چهل سال از آن حضرت سوال مي كرد و پاسخ مي شنيد.

پس از امام صادق، بار ديگر فضاي اختناق حكمفرما شد؛ ولي به رغم فشارها و تهديدها و زندان ها و شكنجه ها، مدرسه 

 علمي اهل بيت )ع( فعال بود.

عرفي ه در عهد حضور ائمه به مقام استنباط نايل شده بودن، پيش تر به عنوان اصحاب اجماع مشماري از اصحاب اماميه ك

كه  –ه.ق( و ابوخالد كابلي  196ه.ق( و قاسم بن محمد بن ابي بكر)م: 24د بن مسيّب )م:يعشدند. ولي پيش از آنها از س

 در باب مولد امام صادق )ع( آورده است: کافیياد كرد. كليني در كتاب  -هر سه از فقيهان مدينه بودند

قال أبوعبداهلل)ع(: كان سعيد بن المسيَّب و القاسمُ بن محمد أبي بكر و أبوخالد الكابلي من ثِقات علي بن الحسين )ع( و 

 كانت أمّي ممّن امنت و اتّقت و أحسنت.

 32ياد كرد.رافع  پيش از اينان نيز بايد از كساني مانند ابوذر، سلمان، مقداد و ابو

ائمه هدي بايد اين صحابه را قرار داد و در طبقات بعد شش تن از  نزداز اين رو، در طبقه اول از فقيهان تربيت شده 

اصحاب امام باقر و امام صادق )ع( و نيز شش تن از اصحاب امام صادق كه جوان تر بودند و عهد امام باقر را درك نكردند 

عصر حضور،  ي بن جعفر و امام علي بن موسي الرضا)ع( را ياد كرد: البته فقيهانو سپس شش تن از اصحاب امام موس

منحصر بدين اشخاص نبود، و ذكر اصحاب اجماع از باب نمونه اي متيقّن است؛ و گرنه در طبقه سوم، شخصيتي چون 

تأليفات او در علم فقه،  ه.ق( وجود دارد كه به نقل كشّي، شصت كتاب تأليف كرد و از 269فضل بن شاذان نيشابوري )م:

به دست ما نرسيده است.  االیضاحدر باب ارث است. البته از كتاب هاي او جز  و کتاب الفرائض الکبیر الطالقكتاب 

مباحث فقهي مطرح شده در اين كتاب و برخي ديگر از مباحث فقهي او كه با واسطه و از طريق برخي اصحاب، مانند 

دهد كه فقه شيعي در عصر امامان، محدود به نقل اخبار نبوده و از حد افتا به نصّ كليني نقل شده است، نشان مي 

 احاديث و حذف اسانيد نيز فراتر رفته و در مواردي به مرحله تجزيه كامل فقه از حديث رسيده بود.

نصوص. پيش تر اجتهاد صحيح كه امامان به اصحاب خود تعليم مي دادند؛ يعني استنطاق كتاب و سنت، نه مجرد جمع 

 به احاديثي در اين مورد اشاره كرديم و اينك دو نمونة ديگر:

 55أنتم أفقه الناس إِا عرفتم معانی کالمنا.امام صادق)ع( فرمود: 

 نيز آن حضرت فرمود:

                                                                                                                                                                                     
 ، احتجاجات امام باقر )ع(االحتجاج.طبرسي، احمد بن علي، 37 

 .12، كتاب الحج، ابواب وجوب الحج، باب اول، حديث الشیعهوسائل . عاملي، شيخ حر، 38 

 ، اللجنة العلمية في مؤسسة االمام الصادق، الجزء االول در معرفي اصحاب فتوي از صحابه و تابعين.موسوعة طبقات الفقهاء. ر.ك: 32 

 .6، حديث2، ابواب صفات القاضي، بابوسائل الشیعه. 49 
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تّبعوا کمِ القرآن و مُتشابهاً کمتشابِهِ القرآن؛ فَرُدّوا متشابهَها إلی مُحکمِها وال تَأخبارنا مُحکماً کمحفی إنّ  

 51متشابِهها دونَ محکمها فتضلّوا.

اين گونه احاديث بود كه روح اجتهاد را در اصحاب دميد و نشاط استنباط را در آنان پديد آورد تا جايي كه برخي آن 

المسجد چنان صالحيتي يافتند كه امام معصوم رسماً اجازه افتا بدانها داد. امام باقر)ع( به ابان بن تغلب فرمود: اِجلس في 

 .42و افتِ الناسَ فإنّي أُحبّ أن يري في شيعتي مثلك.

در مواردي نيز امام رسماً كساني را به بعضي اصحاب رجوع مي دادند. فضل بن شاذان از عبدالعزيز بن مهتدي، وكيل امام 

رضا)ع( نقل ميكند كه او ميگويد: به حضرتش عرض كردم من هميشه نمي توانم نزد شما بيايم، از چه كسي معالم ديني 

. نجاشي بعد از نقل اين روايت در كتاب رجالش بن عبدالرحمنخُذ عَن یونس را دريافت كنم؟ آن حضرت فرمود: 

 ميگويد: اين منزلتي عظيم است و نشان مي دهد كه يونس اهل فتوا بوده است.

معالم دينت را از او بگير » امام هشتم)ع( درجاي ديگر و به شخصيتي ديگر، زكريا بن آدم را معرفي مي كند و مي فرمايد: 

 43«.مورد اعتماد است  كه در امور دين و دنيا

بدين ترتيب، بايد گفت اگر براي فقه شيعه مراحل چهارگانه اي قائل باشيم، معدود كساني از فقيهان شيعه در زمان 

حضور معصومان آن را به مرحله چهارم رسانده بودند؛ البته جريان عمومي در ميان اصحاب ائمه از حد جمع احاديث و 

 ي رفت و بيشتر همت ها مصروف اين جهت بود. تفصيل مراحل چهارگانه چنين است:ترتيب و تنظيم آنها فراتر نم

 جمع احاديث فقهي بدون ترتيب و تنظيم كه در قالب اصول اربعمأۀ تجلي مي يافت؛ .1

ترتيب و تنظيم احاديث فقهي كه مبتني بر شناخت موضوعات احكام و مستلزم دارا بودن درجه اي از فقاهت  .2

 بود؛

 اثر شيخ صدوق است؛ المقنعروايات با حذف سندهاي آنها كه نمونه معروف آن  افتا به الفاظ .3

تدوين فقه به صورتي كه مفتي به نصوص مراجعه مي كرد و مسائل فقهي منصوص و غير منصوص را با نگاهي  .4

 44مجتهدانه و با تعبيراتي از خود بيان ميكرد.

حديث داشت. در مرحه سوم نيز، مي توان گفت دانش فقه  حيات كامال مستقلي از دانش ،در مرحله چهارم، دانش فقه

 ازدانش حديث مستقل بود، ولي در مرحله اول و دوم هنوز دانش فقه در دامان دانش حديث قرار داشت.

 

 

                                                           
 .22. همان، حديث41 

 ، ترجمة ابان بن تغلب.نجاشیرجال . 42 

 .34و  27از ابواب صفات القاضي، حديث 11، باب وسائل الشیعه. 43 

 .297-113. ر.ك: سبحاني، جعفر، مقدمة موسوعة طبقات الفقهاء، القسم الثاني، ص44 
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 نکات مهم درس

 ه.ق است. 269تا  11دومين  دوره از ادوار فقه، دوره تفسير و تبيين شريعت از سا  .1

تفكيك پذير است: مقطع امامت امام باقر و امام صادق)ع( و دو مقطع قبل و بعد دوره دوم به سه مقطع مختلف  .2

 از آن. پرمايه ترين مقطع براي فقه اسالمي، مقطع دوم است.

سعيد بن مسيّب، قاسم بن محمد و ابوخالد كابلي از نخستين اصحاب فقيه ائمه محسوب مي شوند و پس از  .3

 آنها بايد از اصحاب اجماع ياد كرد.

» ه.ق نشان مي دهد كه فقه شيعه در عصر امامان معصوم )ع( به مرحله  269ي آثار فضل بن شاذان )م:برخ .4

 رسيده بود.« استقالل ازعلم حديث 

برخي اصحاب، مانند ابان بن تغلب، يونس بن عبدالرحمان و زكريا بن آدم از سوي امامن معصوم )ع(، رسما  .5

 ا ارجاع داده شدند.اجازه اجتهاد دريافت كردند و كساني بدانه
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 (2دورة دوم: تفسیر و تبیین شریعت)چهل و نهم: درس 

 اختالف گرایش های اصحاب در دورة دوم

در بررسي تاريخ اجتهاد و در جست و جوي ريشه هاي آن در زمان حضور امامان معصوم )ع(، اين نكته حايز اهميت است 

گرا و برخي نقل گرا، برخي اهل تحليل و يت علمي و استعداد مختلف بودند. برخي عقل فكه اصحاب ائمه به لحاظ ظر

اهل تعبّد و تسليم در برابر نصوص و خالصه برخي اهل حديث و برخي اهل اجتهاد بودند. هر دو گروه،  استدالل و برخي

 نقش اساسي در حفظ و انتقال علوم اهل بيت)ع( داشتند، ولي اختالف گرايش هاي آنها موجب نوعي تقابل ميان آنها مي

 شد.

ي كه بيشترين همت خود را صرف شنيدن و نقل حديث مي كردند، نظر خوبي دربارۀ متكلمان نداشتند. در مقابل ، كسان

رات اظكساني چون هشام بن حكم، هشام بن سالم، زراره، مؤمن الطاق، يونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان اهل من

 كالمي بودند وطبعا اجتهاد با روحيه اين گروه سازگارتر بود.

  45كشّي در كتاب رجال خود، اختالف دو گروه حديث گرا و عقل گرا را به خوبي منعكس كرده است.

نيز فتاواي فضل بن شاذان ، يونس بن عبدالرحمن، زرارۀ بن اعين، جميل بن دراج و عبداهلل بن بكير را كه محدثان به 

 46مي توان ديد. القناع کشفخطا آنان را به عنوان عامالن قياس مورد طعن قرار داده اند، در 

از حسن بن محبوب، احمد بن ابي نصر بزنطي، حسين بن سعيد، فضل بن شاذان و يونس المعتبر محقق حلي در مقدمه 

 عنوان كساني ياد مي كند كه اجتهاد آنها از البه الي كتاب هايشان هويدا است. بن عبدالرحمن به

شيعي وجود داشته: يك جنبش استداللي و اجتماعي و تعقلي كه در  خالصه، در دورۀ حضور ائمه دو گونه فقه در جامعة

مسائل فقهي با در نظر گرفتن احكام و ضوابط كلي قرآني و حديثي به اجتهاد معتقد بودند؛ و يك خط سنت گراتر كه به 

 نمي داده اند.نقل احاديث و تمركز بر آنها تكيه داشته و كاري اضافي به صورت اجتهاد متكي بر قرآن و سنت انجام 

متكلمان اهل اجتهاد كه از مذمت محدثان در امان نبودند، همواره مورد تشويق و تحسين امامان قرار مي گرفتند و آن 

بزرگواران، بديشان تسلي داده، توصيه مي كردند كه با گروه محدثان مدارا كنند؛ چرا كه انديشه آنان از درك نكات ظريف 

 47و دقيق عاجز است.

اختالف، حتي در اصحاب رسول خدا )ص( نيز ديده مي شد. پس از پايان جنگ احزاب كه مسلمانان به سوي  شبيه اين

. برخي به ظاهر كالم متعبد شدند کم العصرَ إلّا فی بنی قریظةال یُصَلَّیَنّ اْحدُيهود بنوقريظه روان شدند، پيغمبر فرمود: 

و نماز عصر را نخواندند تا وقت آن فوت شد و شب هنگام كه بدانجا رسيده بودند، نماز عصر را پس از نماز عشا به جاي 

آورند. برخي ديگر به فلسفة صدور اين سخن توجه كردند و گفتند مقصود آن حضرت سرعت در حركت بود و با آنكه 

ه بودند، از خوف فوت وقت، نماز عصر را در آخر وقت به جاي آوردند و پيامبر هيچ يك از دو گروه را هنوز به مقصد نرسيد

                                                           
 در ترجمه هشام بن ابراهيم. 428در ترجمه يونس بن عبدالرحمن و ص  487، درترجمه هشام بن سالم، و ص272، صاختیار معرفة الرجال. 45 

 .244، 128، 82، صکشف القناع عن وجوه جیة االجماع. تستري، اسداهلل)معروف به محقق كاظمي(، 46 

 .37-39، صمقدمه ای بر فقه شیعه. ر.ك: مدرسي طباطبايي، حسين، 47 
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بعد از نقل اين حادثه و كيفيت اجتهاد هر يك از دو گروه مي گويد:  عینالموقّاعالم سرزنش نكرد. ابن قيم جوزي در 

 عنا نظر كردند، سلفِ اهل قياس هستند.آنها كه به لفظ نظر كردد سلفِ اهل ظاهر هستند و آنان كه به م

ادله و شواهد بر وجود تفكر اجتهادي در ميان اصحاب ائمه بسيار است و نبايد تصور كرد كه شيعه به علت حضور امامان 

از اجتهاد بي نياز بودند يا آن را صحيح نمي شماردند؛  -كه احاديث آنها نصوص شرعي محسوب مي شد –معصوم)ع( 

ر اين دوره ميان شيعه و سني به موازات هم وجود داشت، ولي در شيعه به شكل صحيح و محدود، و در اهل بلكه اجتهاد د

 .سنت به شكل باطل و بسيار گسترده

 ادله و شواهدي كه تا كنون آورديم و ادلة ديگري كه مي توان افزود، به طور خالصه عبارت اند از:  

 اجتهاد و استنباط را به برخي اصحاب مي آموختند؛  رواياتي كه نشان مي داد ائمه هدي)ع( شيوه .1

مواردي كه ائمه هدي)ع( كساني را در زمينه مسائل ديني و سواالت شرعي به اصحاب خاص خود ارجاع مي  .2

 دادند؛

 دستور ائمه هدي به فتوا دادن برخي اصحاب و اظهار نظر آنها در مسائل شرعي؛ .3

 جاي مانده از برخي اصحاب امامان معصوم)ع(؛  هويدا بودن تفكر اجتهادي در آثار علمي به .4

 تاليف رساله هاي اصولي از سوي برخي اصحاب كه در تاريخ علم اصول بدان اشاره خواهيم كرد؛ .5

خرده گيري برخي اصحاب بر برخي ديگر و متهم كردن آنها به اعمال قياس و نوعي اجتهاد كه در نظر  گروه  .6

 اول باطل بوده است؛

 تصريح فقيهان شيعه از قديم و جديد به مقام اجتهاد، برخي اصحاب ائمه، همچون اصحاب اجماع؛  .7

آيات و رواياتي كه به تفقه در دين فرا خوانده است و رواياتي كه به  تفريح فروغ و نظر در حالل و حرام و  .8

 شناخت معاني كالم ائمه دعوت مي كند؛

 خدا در دوره اول كه به لحاظ زماني مقدم بر دورۀ دوم بودند؛ وجود تفكر اجتهادي در ميان اصحاب رسول .2

فتاواي بسياري كه از اصحاب ائمه )ع( همچون ابوذر، سعيد بن مسيب؛ سعيد بن جبير، ابان بن عثمان، عبداهلل  .19

 بن بكير، ابوبصير، زرارۀ، محمد بن مسلم، فضل بن شاذان و... نقل شده است؛ 

علم را حرام دانسته اند كه مدلول التزامي شان جواز فتوا دادن از روي علم است و رواياتي كه فتوا دادن بدون  .11

 در زمان ائمه كساني اهل اين كار بودند؛

ضرورت اِعمال اجتهاد بر اساس مدارك و مباني در مسائل روزمره براي نمايندگان ائمه )ع( كه در نقاط دور  .12

 پرسش نداشتند؛يا به جهت ممانعت حاكمان جور امكان دست بودند،

رواياتي كه در مورد تعارض و تنافي احاديث با هم و يا تعارض حديث با قرآن وارد شده است. اين روايات به  .13

اخبار عالجيه معروف است و در باب تعادل و تراجيح علم اصول مطرح ميشود. روايات مذكور در مقام چاره 

 شده و نشان از مقام اجتهاد سوال كنندگان دارد؛جويي و در پاسخ سواالت برخي اصحاب از سوي ائمه صادر 
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ضرورت آماده سازي شيعه براي دوران غيبت كه در آن، عالمان ديني پاسخگوي پرسش هاي شرعي مردم قرار  .14

 48مي گيرند و توان اجتهاد را بايد پيش تر كسب كرده باشند.

بود؟ پاسخ آن است كه برخي اصول و قواعد اكنون جاي اين پرسش است كه: اجتهاد در اين دوره بر چه اصولي مبتني 

كلي اجتهاد، مانند حجيت ظهور الفاظ و حجيت ظواهر قرآن و تقدم خاص بر عام و اهم بر مهم در آغاز اين دوره، همانند 

دوره نبوي به طور ارتكازي نزد اصحاب معلوم بوده است. با گذشت زمان، كم كم اين قواعد تدوين و در قالب هاي فني 

رضه شد. برخي ديگر از اصول و قواعد كلي اجتهاد را نيز پيامبر )ص( يا ائمه )ع( به تدريج پايه گذاري كردند و به خاص ع

اصحاب تعليم دادن؛ جنان كه برخي نيز از قرآن قابل استفاده بود؛ البته آن اصول ارتكازي كه عقل يا عقال بدان حكم مي 

 كردند، در ادله نقلي نيز تبيين مي شد.

ن ترتيب، بايد گفت در منابع شرع، كيفيت بهره گيري از شرع و روش استنباط احكام موجود بود و به موازات آن، كه بدي

 شد. مقررات اسالم تشريع و تفسير و تبيين مي شد، شيوه اجتهاد نيز آموخته مي

 خصوصیات دوره دوم

 كوشش اصحاب اماميه صرف آن مي شد.اهتمام به حفظ و نشر احاديث پيامبر)ص( و ائمه هدي )ع( كه عمده  .1

مردم  ارجاعآموزش اجتهاد صحيح از سوي ائمه )ع( به اصحاب و معتبر شناختن آن از راه اعطاي مقام افتا يا  .2

 بدانها.

 مأۀ كه دستمايه كتاب هاي حديثي و فقهي ديگر بود.اربعتدوين اصول  .3

 انفصال دانش فقه از دانش حديث در آثار برخي اصحاب. .4

ايجاد نوعي تقابل و تالف گرايش ها در ميان اصحاب ائمه و جدا شدن راه اهل اجتهاد از اهل حديث بروز اخ .5

 ميان دو گروه.

 

 مراکز علمی فعال در این دوره

مدرسه مدينه منوره كه جايگاه اصحاب و تابعين بود و تا زمان امام صادق )ع( كامال فعال بود و مي توان آن را  .1

از اعالم مدرسه مدينه بودند و  داليد بن مسيب و قاسم بن محمد و ابوخميد. سعنخستين مدرسه اسالمي نا

 ابو رافع ياد كرد. پيش از آنها بايد از ابن عباس، سلمان فارسي، ابوذر غفاري و

در اواخر حيات امام صادق)ع( كه حضرت به كوفه منتقل شدند و دو سال در آنجا ماندند، حوزه علمي فقهي  .2

كوفه رونق خاصي گرفت؛ گرچه پيش تر با ورود امام علي )ع( به كوفه وجمع شدن شيعيان و شاگردان آن 

صادق)ع( ابان بن تغلب بن  حضرت به دورش، حوزۀ كوفه تأسيس شده بود. از جمله فقيهان كوفه در زمان امام

رباح كوفي است كه سي هزارحديث از آن حضرت نقل كرده است و ديگر، محمد بن مسلم كوفي كه از امام باقر 

به فقه و حديث مشهور و  كه داشتو صادق )ع( چهل هزار حديث نقل كرده است. در كوفه، بيوتي وجود 

 آل اعين، بيت آل حيّان تغلبي و بيت بني درّاج. انتساب آنها به امام صادق )ع( معلوم بود؛ مثل بيت

                                                           
، مؤلف اطالعات خوبي در اين زمينه جمع آوري كرده معصومیناجتهاد در عصر ائمه . براي آگاهي بيشتر از اين شواهد ر.ك: جواهري، محمد رضا،48 

 است.
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مدرسه قم و ري: پس از هجرت ابراهيم بن هاشم كوفي، شاگرد يونس بن عبدالرحمن به قم، بازار حديث در قم  .3

ه.ق بود و پس از آن محدثان بزرگ به تدريج در قم و ري جمع  259و ري رونق يافت. اين، در حوالي سال 

ري كه فعاليت حوزه قم و ري به اوج رسيد. از فقيهان و محدثان بزرگ قم مي توان از شدند تا اوايل غيبت كب

زكريا بن آدم ياد كرد كه از اصحاب امام صادق و امام رضا و امام جواد)ع( بود و مزار او در قبرستان شيخان قم 

 42معروف است.

 

 

 نکات مهم درس

محدثان و متكلمان وجود داشت. اهل كالم كه اجتهاد با در جمع اصحاب ائمه)ع( نوعي تقابل ميان دو گروه  .1

 روحيات آنها سازگارتر بود، گاه از سوي محدثان، متهم به عمل به قياس مي شدند.

شبيه همان اختالف ميان اصحاب ائمه)ع( در ميان اصحاب رسول خدا)ص( نيز نقل شده است كه نمونه آن،  .2

 .ال یُصَلَّیَنّ اْحدُکم العصرَ إلّا فی بنی قریظةاختالف در تفسير كالم رسول خدا )ص( بود: : 

ادله و شواهد بر وجود تفكر اجتهادي در ميان اصحاب ائمه بسيار است.از مهم ترين آنها دستور ائمه به فتوا  .3

 دادن برخي اصحاب و ارجاع مردم بدانها و نقل فتاواي آنها است.

ن ابي نصر بزنطي، حسين بن سعيد، فضل بن از حسن بن محبوب، احمد ب المعتبرمحقق حلي در مقدمه  .4

شاذان و يونس بن عبدالرحمان به عنون كساني ياد مي كند كه اجتهاد آنها از البه الي كتاب هايشان هويدا 

 است.

اصول و قواعد اجتهاد براي اصحاب در اين دوره به طور ارتكازي معلوم بوده و دليل شرعي از كتاب و سنت بر  .5

 رتكازي و ديگر قواعد موجود بوده است.اعتبار اين قواعد ا

 مدينه منوره، كوفه و قم از مراكز علمي فعال در دروه دوم بودند. .6

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .46-26، صاللمعة الدمشقیه؛ كالنتر، سيد محمد، مقدمه 297-293، القسم الثاني، صموسوعة طبقات الفقهاء. سبحاني، جعفر، مقدمه 42 
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 (1دوره سوم: شکوفایی اجتهاد و قانونمندی فقه)پنجاهم: رس د

 ه.ق( 534ه.ق( تا ظهور شیخ الطائفه ) 245از آغاز غیبت صغری)

مرحله اي جديد وارد شد. دوره اي كه از ديدگاه اهل سنت  شكي نيست كه فقه شيعه پس از پايان دوره حضور ائمه)ع( به

شود. ولي دانستيم كه اجتهاد در شيعه پيش از اين دوره آغاز  و برخي مستشرقان، دورۀ آغاز اجتهاد در شيعه محسوب مي

اين رو،  شده بود؛ هر چند جريان غالب در ميان اصحاب ائمه تالش براي حفظ و نقل حديث و ترتيب وتنظيم آن بود. از

دورۀ بعد را بايد دورۀ آغاز حركت گسترده اجتهادي در شيعه دانست؛ چنان كه مي توان آن را دورۀ به رسميت شناخته 

 شدن اجتهاد شيعه دانست.

ه.ق( را كه امام معصوم )ع( در دسترس عموم نبود، به عصر غيبت كبري ملحق  322-269ما در اينجا عصر غيبت صغري)

الطائفه كه مبدأ آن، بايد سال  بواب گسترده اجتهاد را به روي خود باز كرده بود. تا پيش از ظهور شيخمي كنيم كه شيعه ا

ات سيد مرتضي و انتقال مرجعيت به شيخ حساب شود، چند جريان علمي در جامعه شيعي وجود داشت: جريان اهل وف

مقطع زماني مربوط به دورۀ غيبت صغري تقابل حديث، جريان اهل كالم و اجتهاد و فتوا، و يك جريان متوسط. حتي در 

نماينده جريان دوم در اين مقطع محسوب مي  نماينده جريان اول و ابن ابي عقيلجريان اول و دوم نمودار بود. كليني 

شوند. به هر صورت، تقابل ميان محدثان و متكلمان اهل اجتهاد كه در دورۀ حضور، پديده آمده بود، در اين دوره كامال 

يك قرن به تدريج جريان اهل اجتهاد اقتدار يافت. هم محدثان با تدوين منابع حديثي خدمت  شكار شد، ولي با گذشتآ

شاياني به فقه شيعه كردند و هم اهل اجتهاد با توسعه و تعميق مباحث عقلي و تحليلي، قدرت و پويايي فقه شيعه را 

جود داشت. در مدرسه اهل حديث كه گاه از آنها به اخباريان تعبير نمايش دادند. البته در هر دو جريان، تندروي هايي و

مي شود، دو منهج وجود داشت: اول منهج كساني كه تمام همت خويش را به جمع و نقل حديث گماشته بودند ودر اخذ 

كردند كه  ؛ دوم منهج كساني كه در اخذ خبر و بررسي سند آن دقت ميدحديث ميان ثقه و غير ثقه تفاوتي نمي گذاشتن

 اين منهج در ميان مشايخ شيعه و بزرگان آنان حكمفرما بود.

حديث از افراد ضعيف، ه.ق( ياد كرد كه او را به جرم نقل  274در گروه اول مي توان از احمد بن محمد بن خالد برقي )م:

 59از قم بيرون كردند و در گروه دوم بايد از شيخ كليني و شيخ صدوق ياد كرد.

درباره اهل حديث گفته اند: فقيهان مكتب اهل الحديث از رهگذر پيروي از احاديث به دو گروه تقسيم مي  برخي محققان

شدند: گروهي كه روايات را با اصول درست علم رجال و علم حديث نقادي مي كردند و هر روايتي را با هر كيفيت و وضع 

طه واطالع داشتند و چه بسا قواعد و ضوابط اصول فقه را در نمي پذيرفتند. آنان به روايات وارد شده در مسائل فقهي احا

كه در روايات  –مي دانستند و حتي قسمتي از اين ضوابط را  -هرچند به صورت سادۀ آن –حاالت مختلف ادله  مورد

به فكر  عمال به كار مي بستند. با اين همه با رعايت شيوه محافظه كارانه و سنت گراي خود، هرگز –راهنمايي شده است 

جدا كردن فقه از حديث و تدوين و ترتيب كتاب هاي فقهي مستقل بر نيامدند، و از نوشتن مطالب فقهي با عباراتي جز 

 نص عبارات روايات مذهبي وحشت داشتند.
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نوشته هاي فقهي اين گروه از محدثان، مجموعه اي از متون روايات بود كه به ترتيب موضوعي دسته بندي شده و گاه 

ه.ق( محمد بن الحسن بن احمد بن  322كليني )م: يد روايات نيز حذف گرديده بود. محدثاني چون محمد بن يعقوب اسان

 ه.ق( از اين گروه بودند. 381ه.ق( و محمد بن علي بن بابويه قمي ) پدر شيخ صدوق م:  343الوليد )م: 

مباني اصول فقه و قواعد جرح و تعديل حديثي، يكسره گروه ديگر، طرفدار پيروي بي قيد و شرط از احاديث بودند و با 

 بيگانه، و از قوانين استدالل و آداب بحث به كلي بي اطالع بودند. تمايالت افراطي اين گروه در جانبداري از احاديث، هم

افي تر در همان مذهب، افراطي تر، انحر« اصحاب الحديث » طراز گرايش افراطي حشويه در مذهب سني بود واز گرايش 

» و « حشويه» و خشك تر بود؛ هر چند در تأليفات متكلمان شيعي قرن چهارم و پنجم و ششم اصطالحاتي از قبيل 

بر تمامي هواداران گرايش محدثان در اين دوره اطالق « اخباريه» و« اصحاب الحديث»در كنار اصطالحاتي چون « مقلّده

ا ياد شده است؛ مانند ابوالحسين حييهان اين مكتب و گرايش آنها صرفقشده است. در كتاب هاي علم رجال نيز از برخي 

ه.ق( كه گفته اند در فقه به روش اهل ظاهر سخن مي گفت؛ ليكن آرا و انظار  366الناشي علي بن عبداهلل بن وصيف )م: 

گروه به خاطر عدم  گفت؛ ليكن آرا و انظار اين اين گروه به خاطر عدم وجود استدالل و مبناي روش اهل ظاهر سخن مي

وجود استدالل و مبناي اجتهادي و نبودن هر گونه فكر نو در ميان آنها، مورد اعتنا قرار نگرفت؛ ولي نظرات كليني و 

 صدوق از گروه اول در منابع فقهي نقل مي شود.

صغري اندك اندك اين مكتب كه در دوره ي حضور، يكي از دو گرايش رايج در جامعه علمي شيعه بود، در روزگار غيبت 

بر مراكز علمي و محيط فكري شيعي چيره گرديد و گرايش عقلي ِ كالمي و فقهي را كه بر اساس اجتهاد و استدالل 

متكي بود، به كلي مغلوب ساخت. مركز علمي قم در اختيار اين مكتب قرار داشت و اكثريت قاطع فقهاي شيعه در دوره 

روان اين كتب بودند؛ ولي پس از آن، اين گروه با كوشش شيخ مفيد و غيبت صغري تا اواخر قرن چهارم، جزو پي

 51شاگردش، شريف مرتضي مغلوب شدند.

جالب آنكه محقق حلي در مقدمه المعتبر در رديف دانشمنداني كه اجتهادشان از البه الي كتاب هايشان هويدا است، 

يخ صدوق( و محمد بن يعقوب كليني را معرفي ميكند؛ گروهي را نام مي برد و از متاخران آنها محمد بن بابويه قمي )ش

سپس از گروه ديگر به نام اصحاب فتوا ياد مي كند، مانند علي بن بابويه قمي) پدر شيخ صدوق( ابن جنيد اسكافي، ابن 

توا بوده اند، ولي اهل ف ابي عقيل، شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي. از همين جا معلوم ميشود كه گروه اول مجتهد

 نبوده اند؛ بدين معنا كه اجتهادشان از حد اختيار متون احاديث تجاوز نمي كرد.

اما مجتهدان و اهل فتوا نيز مانند محدثان دو دسته بودند: دسته اي كه متهم به عقل گرايي افراطي بودند، مانند ابن ابي 

اي كه اجتهاد آنها معتدل و قابل قبول تر بود، ياد مي شود، و دسته « قديمين» دو به عنوان  عقيل و ابن جنيد كه از آن

مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي. حركت علمي اين دو شخصيت در امتداد حركت قديمين و در نقطه مقابل حركت اهل 

حديث بود، البته با پرهيز از نقاط ضعف آن دو. بدين روي، ما دورۀ ظهور شيخ مفيد را به عنوان دورۀ جديدي با نام دورۀ 

 لمان جدا نساخته ايم.متك

 اما در معرفي مكتب واسطه كه جريان سوم در اين دوره به شمار آمده است، گفته اند:
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در همين دوره قشري از فقيهان صاحب فتوا در مراكز علمي شيعه بوده اند كه گرچه با اجتهاد دقيق به 

كردند، از روش محافظه  سبك مكتب قديمين آشنا نبودند و فقه را مستقل از متون روايات تلقي نمي

كارانه و مقلدانه و سنت گراي اهل حديث نيز پيروي نمي نموده و در مسائل فقهي به نظر و اجتهاد قائل 

از قواعد عمومي حديثي، يا انتخاب يكي  بوده اند. اجتهاد در اين مكتب به شكل استخراج احكام جزئي تر

ديگر انجام مي گرفت. روشن است كه تصميم گيري از دو طرف يا چند طرف در مورد تعارض اخبار با يك

ها در اين مورد همواره با يكديگر برابر نبود، و همين مطلب به اين مكتب فقهي نوعي تحرك ماليم و 

شد. مهم ترين  معتدل مي بخشيد كه گاه در مورد برخي از مسائل مرود ابتال شديد تر و جدي تر مي

ه.ق(؛  322. علي بن بابويه قمي ) پدر شيخ صدوق م : 1د از : شخصيت هاي اين گرايش متوسط عبارت ان

. جعفر بن محمد 3ه.ق(؛  329)م: حدود  الفاخر. ابوالفضل محمد بن احمد صابوني قمي صاحب كتاب 2

 52ه.ق(. 368. محمد بن احمد داود بن علي قمي )م: 4ه.ق(؛  362بن قولويه قمي)م: 

در تقسيم بندي ثالثي مذكور، به عنوان صاحبان مكتب واسطه شمرده شده كنيد كه محدثان اهل اجتهاد  ه ميمالحظ

 اند.

 

 نکات مهم درس

ه.ق ادامه  436ه.ق آغاز و تا ظهور شيخ طوسي به سال  269دوره سوم از ادوار فقه از آغاز غيبت صغري به سال  .1

 داشت. اين دوره را بايد دوره شكوفايي اجتهاد و قانونمندي فقه دانست.

سه جريان علمي در جامعه شيعه وجود داشت: جريان اهل حديث، جريان اهل كالم و اجتهاد و  سوم در دورۀ .2

 فتوا، و يك جريان متوسط.

اهل حديث خود دو گروه بودند: گروهي كه تمام همت آنها جمع و نقل حديث بود و در اين جهت، تفاوتي ميان  .3

اخذ خبر دقت كافي داشتند  الد برقي، و گروهي كه درثقه و غير ثقه نمي گذاشتند، مانند احمد بن محمد بن خ

 و محدثان بزرگ شيعه به طور عمده از اين گروه بودند، مانند كليني و صدوق.

اهل اجتهاد و فتوا نيز دو گروه بودند: دسته اي كه متهم به عقل گرايي افراطي بودند، مانند ابن ابي عقيق و ابن  .4

 تدل و قابل قبول تر بود، مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي .جنيد، و دسته اي كه اجتهاد آنان مع

جريان اهل حديث پس از تقريبا يك سده، انقطاع پيدا كرد و جريان اهل اجتهاد و فتوا استمرار يافت؛ در حالي  .5

 كه هر دو حركت همزمان آغاز شده بود.
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