
 در آمدی جامعه شناسی بر ادوار علم فقه

 مقدمه

شیب علم فقه به  شمندان    تاریخ پرفرازون سالمی همواره از دیرباز موردتوجه و تحلیل اندی عنوان بنیان تمدن ا

توان تاریخ هر علم را رو میازاین 1بوده است. چراکه فهم عمیق علوم بدون مطالعه تاریخی آن ممکن نیست.  

 های فقهی و بررسی بخشی از خود آن علم یا حداقل بخشی از رشته تخصصی آن علم دانست. تحلیل دوره      

شمندان معاصر را به خود جلب        2علل و عوامل تطورات آن شتر نظر اندی ست که بی نیز بخشی از تاریخ فقه ا

شده   ست؛ کرده و آثار فاخری در این زمینه تولید سی تحوالت فقهی از منظر جامعه  ا سی و تب   اما برر یین شنا

های اجتماعی رشددد و افوف فقه در لوف تاریخ که رویکرد پهوهح حا ددر را به خود اختصددا، داده  زمینه

 کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

ماییم.  ن صدددورت عملیاتی تعری  منظور ترسدددیم دقیق قلمروی تحقیق  به ابتدا الزم اسدددت  علم فقه را به   

  ت؛سنت  اجماع و عقل اس رسد  احکام عملی استنباط شده از کتاب ترین تعریفی که از فقه به ذهن میساده

سالم      اما این سایر ابعاد دین ا شته یا  که همواره در لوف تاریخ  قلمروی فقه تنها به احکام عملی اختصا، دا

شامل می  سئل    مثل عقاید و اخالق را نیز  ست یا نه م ست که به هشده ا سادگی بتوان از کنار آن گذشت.   ای نی

 بنابراین قلمروی فقه خود مو وعی است که به لحاظ تاریخی نیازمند بررسی است.

صه ی پهوهح در برا ست ی آن قلمرو نییتعفقه و   یتعر ازمندینفقه   خیتار عر  میواهخما اجازه  ایآاما ؛ میه

شت که با   ست: نه.      میبپردازی علم فقه خیتاری به مطالعه نیش یپی فیتعردا شن ا سخ رو   یتعربا  هچراک؟ پا

 رایزداد.  میخواهی فقه را از دسددت قلمرویی و معنای در تحوالت خیتار قیحقای  امکان مشدداهده نیشددیپ

را که در  یمباحثنکند و آثار و  قیتطبی خیتاری هادوره  بر همه میادهیبرگزی که ما از فقه فیتعرممکن است 

الزم  نیبنابرا. دینماپهوهح خود خارج  رهیدااست را ناخودآگاه از   شده یمیی در زمره فقه محسوب  هادوره

ی را از ررس ب نیا. میباش داشته   خیتاری آن در لوف احتمالفقه و تحوالت   یتعری کوتاه بر مروراست ابتدا  

 .میکنیمآغاز  اتیرواو  اتیدرآی فقه معنا

                                                           
 .82اهلل جعفر سبحانی، تاریخ فقه و فقهای امامیه، ص . آیت1

 .01و  04، ص 1. محمود شهابی، ادوار فقه، ج 8



 معنای لغوی و اصطالحی فقه

در لغت به معناى فهمیدن و علم به اشدددیا به کار رفته و در عرب  به علم احکام شدددرع  فرع  « فقه » واژۀ

ست. ابن اثیر در النهایة م     صا، یافته ا شقّ و الفتح        اخت شتقاقه من ال صل  الفهم؛ و ا سد: و الفقه فی األ نوی

ضمّ یفقه:    سر یفقه فقها إذا فهم و علم  و فقه بال صار فقیها عالما  و قد جعله العر  یقاف: فقه الرجل بالک ب إذا 

   3خاصّا بعلم الشریعة و تخصیصا بعلم الفروع منها.

ش   سائر أنواع العلم  کما       الفقه: العلم بال ضله عل   شرفه و ف سیادته و  ء و الفهم له  و غلب عل  علم الدین ل

  4یه.ء فهو فقغلب النجم عل  الثریّا ... و رجل فقیه: عالم  و کلّ عالم بش 

فابعث معنا نفرا من اصحابک یفقهوننا فی الدین و »کنند که یمی اکرم درخواست نبی از افراد از گروه

ین را به ما بفهماند دین تا برگزی ما برای از اصحاب خود را فرد 5 «یقرؤننا القرآن و یعلموننا شرایع االسالم

 را به ما آموزش دهد.یعت اسالم شریر( کند و تفسی ما قرائت )برادهد  قرآن را 

و همچنین روایاتی مثل روایات نبوی:  7 «لیتفقهوا فی الدین» 6 «ال یکادون یفقهون حدیثا»در آیاتی مثل « فقه»

 9«ما عبد اهلل بشیء افضل من فقه فی الدین»و  8«اهلل یوم القیامه فقیها بعثهمن حفظ علی امتی اربعین حدیثا »

و روایات  10 «فقهوا اخاکم فی دینه واقراوه و علموه القرآن و اللقوا» و «علیکم بالتفقه فی دین اهلل»و 

قهوا فی تف»و « لوددت ان اصحابی  ربت روسهم بالسیاط حتی یتفقهوا»السالم: از امام صادق علیه شدهنقل

به کار  به معنای عالم شدن به علم دین و فهم دین 11 «انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کالمنا»و ...« الدین 

ید  اخالق و احکام خواهد عقاین و شامل هر سه عرصه دی علم معناین اساس علم فقه به ابر  ؛ ورفته است

 بود.
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ی و و ثانید شددهی اسددالم هم الالق شددده اسددت. عملی علم معطوب به احکام معنادر صدددر اسددالم فقه به 

صطالح خا،   تعرصاحب معالم  به دنباف   شرب و  بی برای را فراوانیات روای  فقه در ا ض یان  علم  یلتف

 12اند.فقه نقل کرده

صطالح فقه در قرون        باتا کنون  شد که ا شده با شن  سوم را هم کنار  معنای اگر حتیه  اولید رو م  یبگذاری 

رفته اسددت. حاف با توجه به ابهام در یمیز به کار نین دی علم معنی به علم االحکام نداشددته و به اختصدداصدد

ی خود  از واژه فقه  فقهی آن دوره در عنوان آثار  فقها که  یناین یا علم احکام( و   ده )علم یخی فق تار ی قلمرو

یخی فقه  قرار اسددت تاریل تحلشددود که در یممطرح  سددلافین ااند؛ کردهیمو مشددتقات آن کمتر اسددتفاده 

یا  یفی اختصدددا، یافته؟تکلی که به احکام آثاریرد؟ گی قرار بررسدددی مورد علمهای یتفعالین آثار و کدام

ی قواعد فقه  هم پرداخته اسدددت؟ بعدی هادورهی در حتی و اصدددولیدی  عقای  اخالقی که به مباحث    آثار 

سد: یکی از دوستان   یمیه الفقیحضره  الیخ صدوق در مقدمه کتاب من  ش نمونه   عنوانبه ی در تابکی  تألنوی

ی بررسی  نمودم. تألین کتاب را او من  13یشنهاد کرد پیع و احکام را به من شراینه فقه و حالف و حرام و زم

شان     ست کتاب مذکور ن صا، یافته و او  شرع یات مربوط به احکام روای آن به محتوادهد که یمفهر ی اخت

صطالح فقه را به   ست معنا  ین دوره مثل کتابای در فقهی هاکتابی از برخاما ؛ ی علم االحکام به کار برده ا

ی  مباحث رعش ید  عالوه بر احکام مفیخ ش ی و کتاب المقنعه حلبی الفقه فی الکافتاب یخ صدوق  ک ش المقنع 

ض ید س ی را هم در بر دارند. اعتقاد صار  مرت یزه انگ یحتو  ی برایه االمامی انفرادات فی در مقدمه کتاب االنت

ل ی کتاب هم شام محتوابرد و یمی را به کار فقهی آن  اصطالح مسائل   محتوای  کتاب مذکور و تألخود از 

ی مجرد فیه النهایه و االمامی الفقه فی خالب  المبسددوط هاکتابیز در نی لوسددیخ شدد 14ی اسددت.فقهاحکام 

ست.    شرع ی  فقط از احکام الفتاوالفقه و  صحبت کرده ا صرب وجود مباحث  بنابرای  ی رخبیدی در عقاین 

بلکه  یست نی در زمره علم فقه اعتقادحث ی فقه در آن زمان و قرار دادن مبامعنایل بر توسعه  دلی  فقهکتب 

 از باب مقدمه به آن مباحث پرداخته باشد. ملل ممکن است 

یخی تاری بررسددیریم و البته اگر در بگی علم االحکام در نظر معنین پهوهح به اتوانیم فقه را در یمین بنابرا

یم کرد. اهخویلی آن را دنباف تحلی هاداللتین اصطالح دست یافتیم   ای از متفاوتی کاربردهای بر شواهد به 
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فقه و فقها  یختاری با عنوان لبقات الفقها یا آثاریز به نی فقهیی فقها و آثار شددناسددا یص و تشددخی براپس 

 یم نمود.خواهمراجعه 

 یاجتماعی هانظامنسبت فقه با 

سبت فقه با نظام    سئله دوم  ن ست.         م صادی ا ضایی و اقت سی  حقوقی  ق سیا ه فقه کازآنجاییهای اجتماعی  

های اجتماعی را دارد؛ در بررسدددی حداقل در برخی از رویکردهای خود ادعای لراحی  تبیین و تحقق نظام    

 تواند موردتوجه و تحلیل قرار بگیرد.ها هم میتاریخ فقه  توسعه و گسترش فقه بر مدار این گونه نسبت

ست      شرعی به منظور ا ضاوت که عبارت از اجرای حکم   یفای حقوق بوده و مجریان آن باید افرادیبه ویهه ق

شند.    شرعی با سنت را به    15پرهیزکار و دارای اهلیت فتوی در جزئیات قوانین  لور یعنی قا ی باید قرآن و 

شد.    بنابراین منصب قضاوت از جانب خداوند برای پیامبر اکرم    16تفصیل بداند و در احکام شرعی مجتهد با

ضرت برای امامان م  شرایط...       و از لرب آن ح شان برای فقیه جامع ال سوی ای صوم و از  اما برخی دیگر  17ع

 18دانند.اهلیت در تقلید را کافی دانسته و قضاوت فرد غیر مجتهد را نیز نافذ می

ست و برخی آن را بر اهلیت فتوا حمل نموده و عمل به فتوای علمای دیگر را       شروط قا ی علم ا یکی از 

 20زیرا قا ی باید بر اساس رأی و نظر خویح حکم دهد. 19دانند.در مقام قضاوت جایز نمی

شاخت   سنن را مورد مطالعه قرار می  21یوزب  صه    که تاریخ فقه اهل ت ست که فقه در عر دهد بر این باور ا

ست. از           شته ا ضاد توجه چندانی ندا سعه کمتری یافته و به تطبیق قواعد بر تنظیم منافع مت سی تو آیین دادر

قوق لور کلی جمع حهای خصوصی و فردگرایانه بوده و به  بیشتر معطوب به عرصه   سوی دیگر فقه اسالمی  

 22و تکالی  همه افراد است.
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عه    قه اسدددالمی مجمو که اگر     از منظر برخی دیگر ف بادی  حقوقی و اخالقی را در بر دارد  کام ع ای از اح

د  نیازی به نظام حقوقی در های رفتاری مراعات شون لور کامل در همه عرصه معیارهای مذهبی و اخالقی به

مند های نظامیک از خط کشدددییوزب شددداخت بر این باور اسدددت که هی  23مفهوم خا، آن نخواهد بود.

و اصددالت تبویب فقه تداخل داشددته و از هر گونه  معاصددر  در عرصدده حقوق  در فقه اسددالمی وجود ندارد؛ 

 24مند خالی است.بندی نظامتقسیم

سددو و فردگرایی در های اجتماعی از یکهن ما را به بررسددی رابطه فقه و نظامهایی از این دسددت  ذپهوهح

های تاریخی چه نسدددبتی میان فقه و نظامات اجتماعی که در دورهنماید. اینفقه از سدددوی دیگر معطوب می

 که آیا همواره در لوف تاریخ فردگرایی بر فقه حاکم بوده اسدددت یا نه؟ ازجمله         برقرار بوده اسدددت؟ و این

 های تاریخ علم را دارد.سواالتی است که قابلیت بررسی در پهوهح

 جایگاه فقه در منظومه علوم اسالمی

بندی علم و تحوالت آن در لوف تاریخ اسددت. مسددئله سددوم  نسددبت فقه با سددایر علوم  جایگاه آن در لبقه

صوف  کالم و دردوره      سیر  ا سبت علم فقه با علوم حدیث  تف سفه ن الت ها در تحوتأثیر آنو  های بعدی فل

 های تاریخی در عرصه فقه باشد.تواند بخشی از مسئله پهوهحتاریخی علم فقه  هم می

سفه  کالم و عرفان به   عنوان علوم نظری  وظیفه تأمین مبانی علوم عملی را بر عهده دارند. روشن  سه علم فل

یاز یقی با علم فقه دارد. هرچند این مسئله ن است که در این میان کالم در مقایسه با عرفان و فلسفه  نسبت وث    

سفه و عرفان و حتی علوم دیگر را نفی نمی  ساس همه علوم دینی   کند؛و رابطه علم فقه با فل اما علم کالم  ا

گردد و بدون آن  ورود در مباحث علوم دینی دیگر مانند فقه و فروع آن است که مسائلح بر محور یقین می  

ها بدون آگاهی بر مسددائل مربوط به اصددوف دین مانند سددق  بدون پایه  در آنزیرا شددروع  ممکن نیسددت؛

 25است.
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شود نمی     ازاین سائل کالمی حل ن سالمی قرار دارد و تا م سنت  رو  علم کالم در رأس علوم ا تون از قرآن و 

سیر        بهره گرفت؛ صغر و علم تف سایر علوم  مانند فقه ا ست و  علم  و به عبارت دیگر  علم کالم  فقه اکبر ا

 26حدیث بر آن استوار هستند.

سایر علوم نیز بهره می   ست و فقط یکی  برد  یعنی پایهاما همان لور که گذشت  علم فقه از  های فقه متعدد ا

عنوان نمونه  فقه مبانی تاریخی هم دارد و فقیه باید از این مبانی آگاه باشد. البته  به 27ها علم کالم است. از آن

ست. اگر         ستنباط فقیه ا سالم و تأثیر آن در ا صدر ا ست  بلکه تاریخ  مراد از تاریخ در این بحث  ادوار فقه نی

د و چار اشتباه خواهیم ش  نسبت به شان نزوف آیات  حدیث و واقعه تاریخی آگاه نباشیم در استنباط احکام د    

بنابراین  28دهد.چه بسا به خالر عدم الالع یا عدم توجه به این مو وع  اشتباهاتی در استنباط احکام رخ می

سبت تاریخی و تعامل آن با علوم دیگر به ویهه علم کالم و تاریخ     سی و تحلیل تاریخ فقه  باید از ن برای برر

 نیز بحث نمود.

از تاریخ  تواندترین منابع فقه هسددتند  تاریخ فقه نمیکه کتاب و سددنت از مهمبه ایناز سددوی دیگر با توجه 

ازجمله نقاط تالقی تاریخ فقه با تاریخ حدیث و  29صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.تفسیر و حدیث به

م فقه  لتفسددیر  تولید آثار حدیثی فقهی و آثار تفسددیری تحت عنوان آیات االحکام اسددت. از سددوی سددوم ع

های تاریخی فقه کند که توجه به آن نیز در پهوهحشددناختی خود را در علم اصددوف دنباف می مباحث روش

  روری است.

 اهمیت و فواید تاریخ فقه

شمندانی که به تاریخ فقه و ادوار آن پرداخته  شان می اند  فوایدی را برای آن ذکر کردهی ب دهد مخالاند که ن

های فقه هسددتند و تاریخ یا ادوار فقه از این منظر بخشددی از علم فقه یا مقدمه للبهاین متون دانشددجویان و 

اجتهاد خواهد بود. علم اجمالی به تکالی  و احکام  علم تفصیلی به مناسبات صدوری احکام  آگاه شدن از     

به مذاهب    های اولیه اسدددالم  علم   چگونگی تحقق یا عدم تحقق اجماع  الالع یافتن از لرز تفقه در دوره     

                                                           
و  نامه راه و روش تحصیل، تهذیب، ویژه1397مهر  . آیت اهلل جعفر سبحانی، ضرورت اهمیت و اهداف علم کالم، پاسخ مکتوب به هفته نامه افق حوزه،86

 .7و  6پژوهش در حوزه علمیه، صفحات 

 .874، ص 8م کالم، ج . آیت اهلل سبحانی، مدخل مسائل جدید در عل87

 96و  94. آیت اهلل سبحانی، کاوشی در فقه و کالم، ص 82

 .9، 1012. سبحانی، جلد دوم مقدمه، ص 89



ها و توجه به جهاتی چند که در مقام تعدیل اصلی و مهم فقهی و زمان حدوث و معرفت ملسس و زعیم آن  

های استنبالی فقها  آشنایی با عوامل پیشرفت و    آشنایی با روش  30باشند  و ترجیح اقواف مختل  سودمند می 

 شمارد.ادوار فقه میرا ازجمله فواید تاریخ و  31تحوف علم  آشنایی با موانع رشد علم 

 چهارچوب نظری

اما در این میان بررسی عوامل و  های متنوعی برای تحلیل اجتماعی ادوار فقه مطرح شده است؛نظریه

شناسی بنیادین رو روشازاین 32اند  مناسب تاریخ فقه شیعه است.حوادثی که بر فقه و تحوالت آن اثر داشته

دهد  فرایند تکوین علم و تحوالت آن را مورد بررسی قرار میرا که عوامل معرفتی و غیر معرفتی بر 

 .ایمعنوان نظریه مختار برگزیدهبه

 نظریه مختار در باب ادوار علم فقه

 وردتوجهماگر دوره تشریع را از تاریخ فقه جدا در نظر بگیریم و نقاط عط  در تاریخ فقه از آغاز تا کنون را 

. 3. تدوین فقه    2. فقه در زمره حدیث     1شدددرح دسدددت خواهیم یافت:     نیبد قرار دهیم  به هفده عنوان   

های شیخ  . تقلید از اسلوب 7. گسترش فروعات فقهی   6. ظهور فقه اجتهادی  5. تبویب فقه  4استقالف فقه   

ضت ابن ادریس   8الطائفه   ست        10های عالمه حلی  . نوآوری9. نه سیا صه  ضور فقه در عر . ظهور 11. ح

صوف 12  گریاخباری صولی   14. ابداعات فقهی  13گرایی  . غلبه ا شیوع  16. حاکمیت فقه  15. ابداعات ا  .

 . ظهور فقه عصری.17مسائل مستحدثه  

ی تحلیل برابندی مناسب بندی و دورهتوان به یک جمعهای بررسی شده در صفحات قبل  میی

فق اکثری دوره حضور معصومین را صورت که با مشارکت در یک توا نیبدشناختی دست یافت. جامعه

گیریم. با تجمیع رویکردهای حدیثی و اجتهادی و گسترش فروعات فقهی از دوره اوف فقه در نظر می

شماریم. دوره سوم را از ابتدای غیبت صغرا تا وفات شیخ لوسی را تحت عنوان تکامل فقه دوره دوم می

الت به رغم تحو ؛ ونامیمک توافق نسبی رکود میوفات شیخ لوسی تا ظهور ابن ادریس با مشارکت در ی

یم. دهگری را در یک دوره مورد تحلیل و بررسی قرار میفقهی در قرن هفتم  از ابن ادریس تا ظهور اخباری

                                                           
 .08، ص 1. محمود شهابی، ادوار فقه، ج 34

 .89اهلل سبحانی، تاریخ فقه و فقهای امامیه، ص . آیت31

 .31و  34اهلل جعفر سبحانی، تاریخ فقه و فقهای امامیه، ص . آیت38



گری را یک دوره مستقل شمرده و از ظهور بهبهانی تا شیخ انصاری را یک دوره و از شیخ انصاری اخباری

 نظیر اصولی مرحوم آخوند و حاکمیتابداعات بی ریتأث چراکهگزینیم. ره هفتم برمیدو عنوانبهتا کنون را 

 فقه پس از انقالب ایران  هنوز در فقه قابل مشاهده نیست


