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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  و آمـوزه در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  قیقت راهبردی از سوی امام خمینیتوجه به این ح

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

ای آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال ه را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  وانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فرا
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

  اشاره کرد. 
  

 سه



  

  

بـرای دانشـجویان رشـته  اخالق و احکام کسب و کـاردر زمینه درسی این اثر به عنوان منبع 
کارشناسی ارشـد و احکـام کسـب و کـار در مقطـع در مقطع  انیویژه مدیریت بازرگ مدیریت به
منـدان بـه ایـن زمینـه  فراهم شده است که البتـه دیگـر عالقه مدیریت بازرگانی رشته کارشناسی

  مند شوند. توانند از آن بهره تحقیقی نیز می
 شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.

 ینوالمسـلم االسـالم حجتمؤلـف محتـرم اثـر،  یها از تالش داند یپژوهشگاه الزم م یاندر پا
 آبـادی نجف دری قربـانعلی اللـه آیتمحترم اثر،  ارزیاباز  یزو ن خدمتی ابوطالبدکتر  یجناب آقا
  کند.  یسپاسگزار

      

  چهار
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  مقدمه

 یگرامـ امبریـهـدف از رسـالت پ میاست و در قرآن کـر یشمول و همگان اسالم جهان نیمب نید
هـای  هانی بودن دین اسـالم یکـی از ویژگی، هدایت تمام جهانیان بیان شده است. جاسالم

 ای ویـژهها و منطقـه جغرافیـایی  اصلی این آیین الهی است؛ زیرا اسالم به گروه خاصی از انسان
هاسـت و بـه گـروه خاصـی  محدود نیست و بسیاری از خطابات قرآنی، معطوف به عموم انسان

هایی ماننـد روم، ایـران،  به پادشاهان کشـور اکرم باشد و بر همین اساس، پیامبر محدود نمی
های کفر بر حذر داشتند. اگـر  از پیامد ،مصر و... نامه نوشتند و همه را به دین اسالم دعوت کرده

تلـف هـا و منـاطق مخ  دین اسالم جهانی نبود، چنین دعـوت عمـومی بـرای دیگـر اقـوام و امت
  نگاشتند. هایی نمی چنین نامه اکرم شد و پیامبر جغرافیایی انجام نمی
قـرآن  یعنـیآن  یاسالم و کتـاب آسـمان نیمب نید م،یمتعدد قرآن کر اتیخداوند متعال در آ

 اتیـآ. دیـنما یمـ یفـها معر همه انسـان یبرا یو کتاب آسمان ریو فراگ یجهان نید کیرا  میکر
  :دارد وجود مورد نیا در میکر قرآن از یمتعدد

 یعمـوم مـردم در تمـام تیهدا یبرا یرا کتاب میخداوند متعال، قرآن کر ات،یاز آ یدر بخش
 یا لهیوسـ را میکـر قرآن ،بقره سوره ١٨۵ هیآ در متعال خداوند. کند یم یها معرف ها و زمان مکان
ضانَ الَّذ«: دیفرما یم و یمعرف مردم عموم ییراهنما یبرا مَ رُ رَ هْ لَ ف یشَ اسِ وَ  هِ يـأُنْزِ  لِلنـّ ـدً آنُ هُ ـرْ الْقُ

د ناتٍ يِّ بَ  نَ الْـهُ قانِ   مِ رْ ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شـده اسـت تـا مـردم را  ؛»وَ الْفُ
  .افکند ییجدا و باشد) قتیاز ارشاد (به حق و حق یروشن اتیها و آ  نشانه کند و ییراهنما

دانسـته و  انیـجهان ییراهنمـا یبـرا یا لهیرا وسـ میقـرآن کـر ،ریتکـو ۀسـور ٢٧ هیـسپس در آ
رٌ لِلْعاملَ «: دیفرما یم وَ إِالّ ذِكْ  ات،یـآ از یگروهـ در. ستین انیقرآن جز پند و اندرز جهان نیا ؛»نيَ إِنْ هُ
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ـأَ  ايـ« ماننـد تعبیرهـایی از و دهـد یم قرار خود مخاطب را ها انسان همه متعال، خداوند َ اسُ  اهيُّ    »النـّ
ن اي«و  مَ  یبَ   : اتیمانند آ کند یاستفاده م» آدَ

ـأَ  اي« َ ا فـِ اهيُّ ـّ لُـوا ممِ اسُ كُ ـالالً طَ  یالنـّ ضِ حَ َرْ ـ بًـايِّ األْ طُـواتِ الشَّ ـوا خُ بـ طانِ يْ وَ ال تَتَّبِعُ وُّ مُ ـدُ ـمْ عَ ـهُ لَكُ    »نيٌ إِنَّ
 طانیش یو پا به پا دیاست، بخور زهیاست و حالل و پاک نیمردم! از آنچه در زم یا )؛١۶٨ (بقره،
 او دشمن آشکار شماست؛ گمان  ی. بدیفتیراه ن

» َ ايا أَهيُّ بينـً ا مُ مْ نُـورً لْنـا إِلَـيْكُ زَ مْ وَ أَنْ بِّكُ نْ رَ هانٌ مِ مْ بُرْ كُ دْ جاءَ )؛ ای مـردم! از ١٧۴(نسـاء، » ا النّاسُ قَ
  ایم؛  سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است و به سویتان نور آشکاری فرستاده

لْ « َ أَ  ايقُ تَدالنّ  اهيُّ نِ اهْ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ مُ الْـحَ كُ دْ جاءَ إِنَّام   اسُ قَ ْ فَ إِنَّام  یتَدهيَ لَّ فَ نْ ضَ هِ وَ مَ سِ لُّ يَ لِنَفْ لَ  ضِ  هـايْ عَ
لَ  ا عَ مْ يْ وَ ما أَنَ ك كُ آمـده  تانیه سوپروردگارتان، حق ب یمردمان از سو ی) بگو: ا١٠٨ ونس،ی(» لٍ يبِوَ

و هر کس که گمراه شود،  شود  یم ابیبه سود خود راه گمان یگردد، ب ابیاست. هر کس که راه
  ستم؛یشما ن لیو من وک شود  یخود گمراه م انیبه ز

در بخش دیگری از قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که به صـراحت گویـای عمومیـت رسـالت 
ثَـرَ «است؛ مانند آیات:  گرامی اسالم پیامبر نَّ أَكْ ا وَ لكـِ ا وَ نَـذيرً ةً لِلنّاسِ بَشريً افَّ لْناکَ إِالّ كَ سَ وَ ما أَرْ

ونَ يَ النّاسِ ال  لَمُ  دهنـده میدهنده و ب  تا مژده میا  ان فرستادهمردم یجملگ یما تو را برا  )؛٢٨(سبأ، » عْ
   دانند؛ یاکثر مردم نم کنیول ،یباش

کَ الَّذ« بارَ ىل یتَ قانَ عَ رْ لَ الْفُ هِ لِ   نَزَّ بْدِ ونَ يَ عَ اينَذ نيَ لِلْعاملَ  كُ  ی)؛ واال مقـام و مبـارک، کسـ١(فرقان، » رً
  دهد؛ میرا ب انیجهان نکهیا بر بنده خود نازل کرده است تا ااست که فرقان (قرآن) ر

لْ أَ « ه ءٍ  یْ شَ  یُّ قُ لِ اهللاُ شَ ةً قُ هادَ ُ شَ ربَ مْ يْ وَ بَ  ینيْ بَ  دٌ يأَكْ لَـغَ  یَّ إِلَ  یَ وَ أُوحِ  نَكُ ـنْ بَ هِ وَ مَ مْ بـِ كُ رَ آنُ ِألُنْـذِ ـرْ ا الْقُ   هـذَ
ةً  عَ اهللاِ آلـِهَ ونَ أَنَّ مَ دُ هَ مْ لَتَشْ ر أَ إِنَّكُ ن  أُخْ دٌ وَ إِنَّ وَ إِلهٌ واحِ لْ إِنَّام هُ دُ قُ هَ لْ ال أَشْ ّا تُشْ  ءٌ  یبَر یقُ ونَ ـممِ كُ (انعام، » رِ

 مـن به قرآن نیا! است گواه شما و من انیم خدا: بگو ستیک یگواه ،یگواه نی)؛ بگو: باالتر١٩
 یراسـت به ایآ. دهم میب بدان رسد یم آنها به قرآن نیا که را یکسان تمام و شما تا است شده یوح
 یخـدا او: بگـو. دهـم  ینم یگواه من: بگو! ند؟یخدا با یگرید انیخدا که دیده  یم یگواه شما
   .زارمیب د،یورز یم شرک بدان که آنچه از من و کتاستی گانهی

دهـد  اب را مورد خطاب قرار میخداوند متعال در بخش دیگری از آیات قرآن کریم، اهل کت
ونَ بِآ اي«فرماید:  و می رُ فُ َ تَكْ لَ الْكِتابِ ملِ ونَ  اتِ يأَهْ دُ هَ تُمْ تَشْ نْ اهل کتـاب!  ی)؛ ا٧٠عمران،  (آل» اهللاِ وَ أَ
 یها  نکه (صحت آنها و نشانهو حال آ د،یکن یم بیو تکذ دیریگ یم دهیخداوند را ناد یها هیچرا آ

  ؛ د؟ینیب  یخود) م یها نبوت محّمد را در کتاب
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ـونَ  اي« لَمُ عْ ـتُمْ تَ قَّ وَ أَنْ ونَ الْــحَ تُمُ قَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْ ونَ الْـحَ بِسُ لْ َ تَ لَ الْكِتابِ ملِ  ی)؛ ا٧١عمـران،  (آل »أَهْ
    د؟؛یدان یو حال آنکه شما م دیکن یو کتمانش م دیزیآم  یچرا حق را با باطل م اهل کتاب!

ولُنا  اي« سُ مْ رَ كُ دْ جاءَ لَ الْكِتابِ قَ ُ بَ يُ أَهْ ث نيِّ مْ كَ ـنَ الْكِتـابِ وَ  اريً لَكُ ـونَ مِ فُ ْ نْتُمْ ختُ ّا كُ ـوايَ ممِ فُ ثـ عْ ـنْ كَ ـدْ  ريٍ عَ قَ
ب نَ اهللاِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُ مْ مِ كُ شـما  یما (محّمـد) بـه سـو غمبریاهل کتاب! پ ی)؛ ا١۵(مائده،  »نيٌ جاءَ

 پنهـان) لیـانج و(تـورات  کتاب از که سازد یم روشن تانیبرا را ییها زیچ از یاریآمده است. بس
 بـه یروشـنگر بکتـا و ینور خدا یسو از. دینما  یم نظر صرف ها زیچ از یاریبس از و دیا  نموده

   است؛ آمده شما شیپ
ولُنا  اي« سُ مْ رَ كُ دْ جاءَ لَ الْكِتابِ قَ ُ بَ يُ أَهْ ىل نيِّ مْ عَ نْ بَشـ  لَكُ نا مِ ولُوا ما جاءَ قُ لِ أَنْ تَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ َ  رٍ يوَ ال نَـذ ريٍ فَرتْ

مْ بَش كُ دْ جاءَ قَ ىل رٌ يوَ نَذ ريٌ فَ لِّ شَ   وَ اهللاُ عَ  یمـا بـه سـو غمبـریاهل کتاب! پ ی)؛ ا ١٩مائده، ( »رٌ يقَد ءٍ  یْ كُ
  باره)  گریرا د قیبوده است، (حقا غمبرانیپ انیکه م یشما آمده است و به دنبال انقطاع مدت زمان

 ؛اسـت امـدهین مـا یسـو بـه) امبرانیپ(از  یا  دهنده  میب و دهنده  مژده دیینگو نکهیا تا کند یم انیب
   .تواناست زیچ همه بر خداوند و است آمده شما یسو به یا  دهنده  میب و دهنده مژده همانا

 ریاسالم و اظهار آن بـر سـا نید تیوجود دارد که بر حقان یاتیآ م،یاز قرآن کر یگریدر بخش د
ونَ يـريُ «: اتیـداللت دارند؛ مانند آ انیاد ايُ أَنْ  دُ ـؤُ مْ وَ  طْفِ هِ أَفْواهِ ـ نُـورَ اهللاِ بـِ ـاهللاُ إِالّ أَنْ  أْبَىيَ هُ وَ لَـوْ  تِمَّ يُ   نُـورَ

ونَ  هَ الْكـافِرُ رِ خداوند  ینور خدا را با دهان خود خاموش گردانند؛ ول خواهند  یآنان م )؛ ٣٢(توبه،  »كَ
  ت نداشته باشند؛که نور خود را به کمال رساند؛ هرچند که کافران دوس خواهد  ینم نیجز ا

»د ولَهُ بِالْـهُ سُ لَ رَ سَ وَ الَّذی أَرْ هِ وَ كَفى  هُ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ ا  وَ دينِ الْـحَ هيدً )؛ ٢٨(فتح،  »بِاهللاِ شَ
 ها تا آن را بر همه آیینخداست که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آیین راستین روانه کرده است 

  است که خدا گواه باشد؛ یگرداند. کاف روزیپ
وَ الَّذ« د یهُ هُ ولَهُ بِالـْ سُ لَ رَ سَ قِّ لِ  نِ يوَ د  أَرْ حَ هُ يُ الـْ رَ ىلَ الدِّ  ظْهِ كُونَ  نِ يعَ ِ رشْ هَ الْــمُ ـرِ ـهِ وَ لَـوْ كَ لِّ (صـف،  »كُ
(اسالم) فرستاده  نیراست نیی) و آیو رهنمود (آسمان تیخود را همراه با هدا امبریخداست که پ )؛ ٩

   گرداند، هرچند مشرکان دوست نداشته باشند. رهیچ گرید یها نییرا بر همه آ نییآ نیاست تا ا
جهانی و همگانی است و به گـروه و منطقـه جغرافیـایی  ،بنابراین از سویی، دین مبین اسالم

محدود نیست و از سوی دیگر در زمان حاضر و عصر جدید، مسائل نـو و بـه اصـطالح  ای هویژ
به پاسـخ  ازیکه ن یدیمطرح شده است که در گذشته وجود نداشته، مسائل نو و جد یا ستحدثهم

  اسالم مطرح شده است. یتمام فقها انیمسائل نو و مستحدثه در م لیدل نیروشن دارد؛ به هم



  سازمان و تيريمد در آن يكاربردها و يفقه قواعد   4

  

مسائل در گذشـته وجـود نداشـته و مطـرح نبـوده،  نیاست که اگر ا نیا یاساس پرسشحال 
توجـه  یاصـل کلـ کیـبه  دی، بادر پاسخ افت؟یدر احکام آن را از کتاب و سنت توان یچگونه م

جـود دارد کـه از آنهـا و یقواعد و اصول کلـ −کتاب و سنت− یدر منابع اسالم نکهیشود و آن ا
  کرد. دایرا پ یا حکم هر مسئله مستحدثه توان یم

َ أَ  اي«: دیفرما یکه قرآن م یمثًال وقت ودِ  نَ يالَّذ اهيُّ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ بـه خـدا  مـانیکه ا یکسان ی؛ ا»آمَ
 و گذشـته در کـه را ییهـا قرارداد تمام حکم، نیا د،یخود وفادار باش یها نسبت به قرارداد د،یدار
 لیـقب از را معـامالت یکل طیشرا که ییها قرارداد تمام. شود یم شامل را بود خواهد ای بوده حال
 فسـاد و انیـز و ضـرر موجب و قرارداد جهات تمام بودن نیمع و موضوع به علم و اریاخت و عقل
  .است یکل اصل نیا مشمول باشد، جمع آن در نبودن

 هایی حل راه نها،یو مانند ا تمانیاهم و مهم، ا د،یال یاحسان، ال ضرر، اتالف، عل های قاعده
اند و حکم  گذشته وجود نداشتهکه در زمان  هستندمستحدثه و نوظهور  د،یتمام مسائل جد یبرا

 یها از نشانه یکی ر،یو قواعد فراگ یاصول کل نینشده است. وجود ا انیب ،آشکاراآنها به صورت 
در هر عصـر و زمـان و در هـر منطقـه و  تواند یشمول بودن اسالم است که م و جهان یجاودانگ

  مردم جهان باشد. یفقه یها ازیتمام ن یمکان، جوابگو
 نیـاحکام مکلفان اسـت و فقهـا خـود را موظـف بـه انجـام ا انیفقه، ب فهیوظ گرید یاز سو

 سـتند؛ین یقیآنها پاسخ دهند؛ البته مکلفان تنها اشخاص حق یها ازیتا به ن دانند یمهم م فیتکل
بـه حکـم  ازیـن یقـیطورکه اشخاص حق دارند و همان فیتکل یبه نوع زین یبلکه اشخاص حقوق

و در  یقـیدر تعامـل بـا اشـخاص حق گر،یکـدیهم در تعامل با  یدارند، اشخاص حقوق یشرع
  خود را برآورده کنند. یها ازیهستند تا بتوانند ن یحکم شرع ازمندین گریموارد د

را  یمقرراتـ و نیقواعـد، اصـول، قـوان دیـبا زین یاشخاص حقوق ازیبه ن  پاسخ برایپس فقها 
 نکهیبر ا خود را پاسخ دهند. افزون  یها ازیبتوانند بر اساس آنها ن زیاشخاص ن نیکنند تا ا نیتدو

بـارز تمـدن  یها یژگیو گسترش روز افزون آنها که از و گوناگون یها  سازمان پیدایشبا توجه به 
قیقـی از منـابع فقـه عنوان اشـخاص ح را نیز به تیریسازمان و مدفقها باید احکام است،  یبشر

  استخراج و ارائه کنند.
را از  یکلـ یا و گـاه قاعـده کنند یمکلفان گاه خود حکم را استنباط م ازیپاسخ به ن برایفقها 

تـا حکـم موضـوعات  دهند یبه دست مکلفان م یموضوعات جزئ قیتطب یمنابع استخراج و برا
 ،یفقهـ قاعـده رایز است؛ یفقه واعدق نییتب همان ،دوم روش. دیاز آن قاعده به دست آ گوناگون
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 را آنهـا یشـرع حکم خود اتیجزئ بر قیتطب با و شده اثبات یشرع ادله با که است یکل یحکم
 و دندار یفقه فروع استنباط در یا  برجسته نقش فقه، اصول همانند یفقه قواعد. دینما یم آشکار
موجـب شـده تـا قواعـد  تیـواقع نیا. دنشو  یم متفرع یفقه قاعده کی بر یمتعدد یفقه مسائل
  .دنریعلم اصول مورد توجه قرار گ مانند زین یفقه

  نیـپاسـخ بـه ا یروش بـرا نیبهتر د،یزمان و به وجود آمدن موضوعات جد رییبا توجه به تغ
است کـه بـه تناسـب زمـان و مکـان،  یقواعد و اصول کل ات،یکل سیمسائل و موضوعات، تأس

 نیباشد و احکام آنها را اسـتنباط و بـه مکلفـ دیمسائل مستحدثه و حوادث جد یگو بتواند پاسخ
مسائل مستحدثه و موضـوعات  زیو سازمان ن تیریموضوعات مداز مسائل و  یاریارائه دهد. بس

  هستند. دیجد
و آسان مکلف بـه حکـم  عیسر یابیمانند دست یقواعد فقه یایمزا زیمسئله و ن نیبا توجه به ا

روش  نیگفت بهتـر توان یقاعده و... م کی سیمتعدد با تأس یبه مسائل فقه ییگو پاسخ ،یشرع
و سـازمان، اسـتفاده از  تیریدر حوزه مد یبه موقع و مناسب به حکم شرع ع،یسر یابیدست یبرا

 بـرد؛ نـام »یقواعـد فقـه ادار«ا عنـوان قواعد ب نیاز ا توان یحوزه است که م نیدر ا یقواعد فقه
 و تیریمـد یفقهـ مباحـث در کـه هسـتند یفقهـ قواعـد از دسته آن »یادار فقه قواعد« نیبنابرا

 گرفته قرار غفلت مورد مختلف لیدال به مهم مسئله نیا. ندیآ یم کار به ،االداره فقه یعنی سازمان
  .است مانده جواب یب تیریمد و سازمان حوزه در یمختلف مسائل و

تـأثیر مسـتقیم زنـدگی  و گسترش روزافـزون آنهـا و گوناگون یها سازمان پیدایشبا توجه به 
را نیـز  تیریسـازمان و مـدیت و سرنوشت افـراد جامعـه، فقهـا بایـد احکـام سازمانی بر شخص

عنوان اشخاص حقوقی از منابع فقه استخراج کرده و ارائه دهند تا اعضای سـازمان در جامعـه  به
اسالمی، تکلیف شرعی خود را در زندگی کاری تشخیص داده و احکـام و مـوازین اسـالمی در 

 یجوامع اسالم یدارهای ا بر اینکه در سیستم اعات کنند؛ افزون روابط و مناسبات سازمانی را مر
هـا،  در نهاد یاحکام شرع یاجرا یبرا یساز نهیزم ران،یا یاسالم یجمهور یادار ستمیس ژهیو به

آن بـه  ینظـر یمبان دیاست که با یمطالبه درست کی یردولتیو غ یدولت یها ها و مؤسسه سازمان
  شود. ایآن مه ارائه و مقدمات ،نییتب یدرست

و سـازمان بـا قواعـد  تیریمسـائل مـد انیتعامل م یکتاب، بررس نیا یهدف اصل ،نیبنابرا
ازمان و س تیریدر مسائل مختلف مد یقواعد فقه یها آثار و کاربرد کند یاست و تالش م یفقه

در  یتـا نقـش و کـاربرد قواعـد فقهـ شود یکتاب، ابتدا تالش م نی. در ادیو ارائه نما ییرا شناسا
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نقـش  یاز قواعد فقه کی و سپس مشخص شود که کدام یو سازمان بررس تیریحوزه مسائل مد
 یدر چه بخشـ یو کاربرد قواعد فقه ریارند و تأثو سازمان د تیریدر مسائل مد یشتریو کاربرد ب

  تر است. و ملموس شتریاز مسائل سازمان ب
 یو سرشـار پاسـخگو یمنبع غن نیگفت که ا توان یم عهیفقه ش ییایو پو تیبا توجه به جامع

در ابـواب  یاز قواعـد فقهـ یاریو سـازمان اسـت. بسـ تیریاز مسائل و مشکالت مـد یاریبس
 زیـن یدیبتوان قواعد جد دیکاربرد دارند و شا زیو سازمان ن تیریمختلف فقه در حوزه مسائل مد

  کرد.  ادیاصط ایاز منابع استخراج و 
قواعد مورد اسـتفاده در  یبلکه تسر ست؛ین یامر الزم و ضرور کی دیالبته کشف قاعده جد

مغتـنم اسـت و  زیو سازمان ن تیریو... به عرصه مد یاسیس ،ییقضا ،یاقتصاد یها عرصه گرید
در اسرع  یحوزه را پوشش دهد و موجب شود که موضوعات ادار نیاز مسائل ا یاریبس تواند یم

  کنند.  دایخود را پ یوقت حکم شرع
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بخش اول   

یفقه و قواعد فقه  

  





  

  

  
  
  
  

  فصل اول
  

  علم فقه

علوم  یگرهم از د یخیعلوم اسالمی است که از نظر تار ینتر و مهم ینتر از گسترده یکیفقه علم 
علـم  یکها و مقاطع مورد توجه بوده است. علم فقه  دارد و در همه زمان یشتریاسالمی قدمت ب

 یـدآن با یاصـطالح یفاست و در تعر یدنبه معنای دانستن و فهم یاست که از نظر لغو ینظر
آن  یاز مدارک و منابع اصـل یم فقه عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعگفت که عل

  .  و عقل ، اجماعکه عبارتند از: کتاب، سنت
  
   یشناس . مفهوم١

ق؛ ١۴١٨ ،ی(جوهراست  نیدرسد که واژه فقه در لغت به معنای دانستن و مطلق فهم  به نظر می
ــادیف ــارس، ابن ؛ق١۴١۵ ،یروزآب ــردن چ ؛ق)١۴١٠ ف ــای درک ک ــه معن ــه ب ــای یزالبت ــی  ه  مخف
معنـا کـرده اسـت  یـببردن از معلومات حاضر به معلومـات غاآمده است و راغب آن را پی  یزن

کـه در  یـانیلغو یهـا به عبارت یژهو ولی با تأمل و نگاهی دوباره به ؛)ق١۴١٢ ،ی(راغب اصفهان
» فقه«که  آید یبه دست م یجهنت یناند، ا  واژگان متشابه برآمده ینب یفهای ظر تفاوت یینمقام تع

  .گویند یرا فقه م یقو فهم دق یزبینیبلکه موشکافی و ر یست؛در لغت، مطلق فهم ن
 مقتضای به پی تأمل، و دقت با انسان که است آن فقه: نویسد  ی) م٣٩۵ابوهالل عسکری (م 

 آنچـه در یعنـی أقولـه؛ مـا تفّقـهْ : گوییـد  می شـده واقع شما مخاطب که کسی به لذا ببرد؛ کالم
گاه آن بر تا کن تأمل گویم، می   ).  ۴١٢، ص١٣٩٠( شوی آ

لی اصـ یشهکنند که ر  می یحاست که بعضی از دانشمندان لغوی معاصر، تصر یلدل ینبه هم
الماّدة هو فهم علی دّقـٍة و  یفهم با دقت و تأمل است؛ إّن األصل الواحد ف یماده، به معنا یندر ا
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 یممعاصر معتقدند اگر بخـواه یاز فقها یکه برخ فقه)؛ همچنان ۀمادّ ، ١٣۶٨ ی،تأّمل (مصطفو
 ۀمـادّ  یـراز یم؛اسـتفاده کنـ یـقاز واژه ادراک دق یقبه جای واژه فهم دق یدبا ییمسخن بگو تر  یقدق
  ).٣٣ص، ١٣٨۵ یرازی،خود، نوعی دقت و تأمل را دربر دارد (مکارم ش» فهم«

تدّبر، فهـم بـا دقـت و تأمـل و ادراک  یعنیواژه فقه به همان معنای لغوی،  یزن یمدر قرآن کر
عَ  ياقالُوا «به کار برده شده است مانند  یقدق ثـ يْبُ شُ هُ كَ قَ فْ اما نَ قُـولُ  ريً ا تَ ـّ )؛ گفتنـد: ای ٩١(هـود،  »ممِ
 یـقبه معنای فهم دق یزمورد ن ینواژه فقه در ا !یمفهم  نمی یی،گو  از آنچه را می یاری! ما بسیبشع

بـه کـار  یقکلمه فقه به معنای تدّبر، تعّمق و فهم عم یزن یمقرآن کر یگرد یاتکه در آ است؛ چنان
و  اسـراء ۴۶و  ۴۴ یـات؛ آسوره انعام ٩٨و  ۶۵ یات؛ آسوره منافقون ٧و  ٣ یاتآ مانندرفته است 

 .سوره توبه ١٢٢ یهآ
نیز واژه فقه به همان معنای لغوی، یعنی تدبر، فهم با دقت و تأّمـل و  یتب اهل یاتدر روا

ِاَذا َاراَد الّلُه ِبَعْبٍد َخْیـرًا «فرمایند:  می امام صادقنمونه،  برایادراک دقیق به کار برده شده است؛ 
َهُه ِفی الّدیِن  ای را بخواهـد او  هرگاه خداوند خیر و سعادت بنده ؛)٣٢ص، ١، ج١۴١٢ نی،ی(کل َفقَّ

گاه می   ».  گرداند را در دین، بصیر و آ
نسـبت بـه  یعو شناخت وسـ یقفهم عمعبارت از تدّبر،  یات،و روا یمفقه در قرآن کر ینبنابرا

 یجو دستورهای اسالمی است و به بخش خاصی اختصاص ندارد؛ ولی به تدر ینیهمه معارف د
است و امروزه از کلمـه فقـه،  یافتهفقها، فقط به فقه االحکام اختصاص  یژهو در اصطالح علما به

  . دشو یفقط مسائل عملی اسالم از واجب و حرام و مانند آنها اراده م
اخـالق و احکـام و  یـد،عقا یعنیاسالمی به سه بخش عمده  یمو تعال ینید یها اصوًال آموزه

در زبان فقها و علمای اسالم، فقط در مورد بخش سـوم  و کلمه فقه شوند یم یمعملی تقس ینقوان
  عملی اسالم به کار رفته است. یناحکام و قوان یعنی

   
   فقه علم فی. تعر ٢

 خیانـد. شـ آن ارائـه کرده یبـرا یمتعـدد فیقه در ادوار مختلف فقه، تعـارعلم ف یفقها و علما
 هـایالفقه لغة الفهـم ... و اصـطالحا مسـائل تحمـل ف«کرده است:  فیتعر نیفقه را چن ،یطوس

 ی)؛ فقـه در لغـت بـه معنـا٢٣صق، ١۴١٧( »قیالتصـد ریـغ یعلـ ةیـالعمل ةیاالحکام الشرع
 که است یعمل یشرع احکام آن، در محمول که است یمسائل اصطالح، در و...  است دنیفهم

  .ستین یضرور آنها، در واقع با بودن مطابق
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 یعملـ یاز دانش احکـام شـرع یا جموعهفقه م: «سدینو یفقه م فیدر تعر زین یحل محقق
است که شـرع  یحکم ،یروشن قرار گرفته و مقصود از حکم شرع یلیدل یاست که بر هر حکم

فقـه،  یبه هر دو معنا یثان دی). شه١٨، صتا بی» (کرده است دییرا تأ حکم عقل ایآن را آورده و 
اسـت و در  دنیـفقـه در لغـت، فهم: «دیـگو یاشاره کـرده و مـ یو اصطالح یلغو یمعنا یعنی

. مرحوم »اند به دست آمده یلیتفص یها لیاست که از دل یعمل یاصطالح، دانستن احکام شرع
ـرِع «: دیگو یفقه م فیردر تع زین معالمصاحب  ـالَفْرِع  ِة یَّ َاْلِفْقُه ُهَو اْلِعْلـُم ِباْالْحکـاِم الشَّ ِتَهـا َعـْن  ِة یَّ  َاِدلَّ

ْفِص      .آن است لییتفص لیاز روی دال عتیفقه، عبارت از علم به احکام فرعی شر ؛»ِة یَّ لِ یالتَّ
گاه :فقه عبارت است از ف،یتعار نیبراساس ا  لیـبا اسـتناد بـه دل یفرع یبه مسائل شرع یآ

 یلیتفص لیبا توجه به دل یدر هر مسئله فقه تواند یاست که م یکس هیدر هر مسئله و فق یلیتفص
  آن مسئله را به دست آورد.  یفرع یادله، حکم شرع گریو د ، اجماع، عقلب، سنتاز کتا
  
  . ارکان علم فقه٣

 هسـ نیـا داشـتن از زیگانه موضوع، مبادی و مسائل هستند. علم فقه ن ارکان سه یهمه علوم، دارا
  :است ریز گانه سه اجزای دارای ها دانش دیگر مانند و ستین مستثنا اساسی، رکن

 
  . موضوع١−٣

 در علم حسـاب ،شود. مثالً  است که در آن از عوارض ذاتی آن بحث می زییموضوع هر علم، چ
نسان اسـت و در علم پزشکی، تمام مطالب مربوط به بدن ا ایدر مورد عدد است و  تمام مطالب

  لذا موضوع علم حساب، عدد و موضوع علم پزشکی، بدن آدمی است.
وجوب، استحباب، حرمت، کراهـت و  یعنی فییگانه تکل  در علم فقه هم در مورد احکام پنج

 انیصحت، فساد، و بطالن سخن به م ت،یمانع ت،یشرط ت،یسبب لیاباحه و احکام وضعی از قب
گفـت  تـوان یمـ ،نیوارض و شئون افعال مکلفان هسـتند. بنـابرااحکام، ع نیولی همه ا د؛یآ  یم

 نیـو وضـعی، عـوارض ذاتـی ا فییفعل مکلف، و احکام تکل :موضوع علم فقه عبارت است از
  .  شود  یافعال هستند که در فقه در مورد آنها بحث م

موضوع خارجی است از جهت ثبوت حکمی از احکـام  ایموضوع فقه، فعل مکّلف  نیبنابرا
موضـوعات خـارجی دور  ایـاحکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلفان  رایعی برای آن؛ زشر
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و اجاره و رهـن  عیو مربوط به اعمال و اقوال هر مکلف، از نماز و روزه و زکات و حج تا ب زند یم
در خصـوص موضـوعات خـارجی اسـت،  ای اتیو قصاص و د راتیحدود و تعز زیو وکالت و ن

با فعـل مکلـف ارتبـاط  احکام نجاسات و مطهرات که گاه ریمانند سا ای مثل حرمت شرب خمر
به دست  لییدر پرتو ملکه اجتهاد، حکم فعل مکلف را از ادله تفص هیکند. فق نمی و گاه کند یم دایپ
 نیو وضعی. بنـابرا فییاحکام تکل ریو صحت و بطالن و سا تیاز وجوب و حرمت و حلّ  آورد؛ یم
موضوع خارجی و محمـول آن حکـم شـارع اسـت کـه  ایع فقه، فعل مکلف گفت: موضو توان یم

  ؛)١٣٩۵ ض،ی(ف دهد یم لیمسائل فقهی را تشک
  
  مبادی .٢−٣

که قبل از ورود به هر علـم در مـورد  ییها قیو تصد ها فیتعر :اجمال عبارت است از  مبادی علم به
و الزم  دیـپـژوه مف و بـرای آگـاهی و شـناخت دانش دیآ  یموضوعات و محموالت آن علم به عمل م

 .ستین ستهیآنها ورود به آن علم شا قیکه بدون تصور و تصد است؛ به نحوی
 آنها استنادی منابع از آگاهی و موضوعات و اجزا شناختن از است عبارت زیمبادی علم فقه ن

. شـوند یمـ اسـتفاده فقـه علـم در کلـی قاعـده و کبری عنوان به که ای  هیکل اییقضا لیتحل زین و
 و شـوند بررسـی گریید علم در دیبا ندارند، عقلی بداهت چندان که فقه علم مبادی از ارییبس
 از بخشـی کـه چنان شـوند؛  یمـ بررسی و لیتحل فقه اصول علم در فقه علم مبادی از بخشی لذا

  گردند؛  یم بررسی منطق علم در زین فلسفه مبادی
  
  مسائل .٣−٣

آن اسـت. در اصـطالح  نـدگانیمسائل هر علم در تمام قلمرو آن علم، مطلوب و مورد نظـر جو
  .اند  دهینام» مطالب«پژوهندگان است،  ییو هدف نهااهل منطق، مسائل را به خاطر آنکه منظور 

 و اسـت، واجب روزه است، واجب نماز مانند ییایقضا :از است عبارت زیمسائل علم فقه ن
 و فـییتکل از اعـم احکام، شود  یم مالحظه که گونه همان ا،یقضا گونه نیا در. است الزم عیب عقد

 مربـوط مباحث. است بندگان افعال ا،یقضا وضوعم و دهند  یم لیتشک را هیقض محمول وضعی،
 گر،ید عبارت به. روند  یم شمار به فقه علم مسائل از زین ها معامله و ها عبادت تیماه و شکل به

 و اعمـال اتیـجزئ مورد در پروردگار که مقرراتی و نیقوان باب در که هستند مباحثی فقه مسائل
  .شوند یم مطرح کرده، وضع بندگان رفتار
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  . منابع فقه۴
 کـه−هـا  بـه نـام اخباری یهستند که البته گروه کوچک زیمنابع فقه چهار چ عهیاز نظر عالمان ش
رجوع مردم را به قـرآن ممنـوع دانسـتند و گفتنـد:  −شدند که دایپ ران،یدر ا هیمقارن ظهور صفو

 را قـرآن اتیآ از حکم استنباط حق گرانید دارند، را قرآن به رجوع حق و امام امبریفقط پ
 و اراخبـ کـرد، اسـتناد آن بـه تـوان یمـ که منبعی تنها و ستین حجت هم اجماع و عقل ندارند؛
 شـوند یخوانده مـ اربعه ادله ون،ی. منابع چهارگانه فقه که در اصطالح فقها و اصولاست ثیاحاد

  :از است عبارت
  
  . قرآن١−۴

قرآن  اتیمنبع معارف، احکام و مقررات اسالمی است. البته آ نیتر یو اصل نخستین دیقرآن مج
کـه در قـرآن، مسـائل گونـاگون و بل سـت؛یو احکام و مقررات عملـی ن یمنحصر به مسائل فقه

 و هزار شش مجموع از هیحدود پانصد آ−آن  اتیمطرح شده و تنها تعدادی از آ یمعارف متعدد
و  یمسـائل فقهـ انیـمتکفل ب −قرآن اتیآ زدهمیس کی حدود عنیی قرآن، هیآ شصت و ششصد

  .شود یم ریاالحکام تعب اتیعنوان آ احکام عملی هستند که از آنها به
 از اسـالمی مقـررات و احکـام معـارف، به یابیدست یاصل منبع عنوان به میبه قرآن کر استناد

و  ینـیمعارف د انیشده و آن بزرگواران در ب شروع و ائمه اطهار اسالم یگرام امبریپ زمان
و  قیبه اسـتنباط از آنهـا تشـو زیخود را ن روانیقرآن استناد کرده و پ اتیر آاحکام شرعی به ظواه

  .)٢٧٧ص، ٢، ج١۴١٣ ،ی(مجلس کردند یم ییراهنما
احکام  ، برای استنباطو ائمه اطهار اسالم یگرام امبریپ رهیس به یستأ با زیمسلمانان ن

 ران،یـا در هیمقارن با ظهور صفو باً یتقر ولی کنند؛ یم رجوع دیاسالمی در درجه اول به قرآن مج
 و دانستند ممنوع دیمردم عادی را به قرآن مج رجوع حق که شد ظاهر ای فرقه و آمد شیپ انییجر

 به دیبا عموماً  گرانیرجوع به قرآن دارند و د حق و ائمه اطهار امبریپ تنها که شدند مدعی
  کنند. رجوع ثیاحاد و اخبار عنیی سنت
 زیـن را عقـل و اجمـاع بـه رجـوع کردند، اعالم ممنوع را قرآن به رجوع طورکه همان گروه نیا
 لیهم به دل تسنن است، عقل  ساخته و پرداخته اهل اجماع که شدند مدعی رایز ندانستند؛ زیجا
اخبـار و  کـرد رجـوع آن بـه دیـبا که منبعی تنها پس ست؛ین اعتماد قابل الخطاست، زیجا نکهیا

  خوانده شدند. ونیاخبار گروه، نیا رو نیا از است؛ ثیاحاد
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 منکـر را اجتهـاد اساسـاً  ،عقـل و اجماع تیحج و قرآن به رجوع حِق  انکار موازات به گروه نیا
 هییبـد و ق،یعم استنباط و قیدق فهم :از است عبارت شد، گفته تر پیش که چنان اجتهاد رایز شدند؛
 کـه بودنـد معتقـد گروه نیا. است سرینام نظر ِاعمال و عقل افتادن کار به بدون قیعم فهم که است
عـه کننـد، مراج ثیـبـه اخبـار و احاد دیـبا نینام مجتهد به گروهی وساطت بدون و میمستق ،مردم

  .  ابندی یخود را در م فهیو وظ کنند یمراجعه م هیهای عمل که مردم عوام به رساله آنچنان
  
  . سنت٢−۴

) و در اصـطالح علمـای عامـه، ١٣٧٣ ی،(سـجاد یدهسنت در لغت، بـه معنـای راه و روش پسـند
ولی در اصـطالح  ؛یامبرامضای پ یعنی یررفتار و تقر یعنیگفتار، فعل  یعنیعبارت است از: قول 

 در. )۶١ص، ۴−٣ج، ١٣۶٨(مظفـر،  معصوم یرعبارت است از: قول، فعل و تقر یعه،علمای ش
 سـنت عامـه اینکه جز نیست، تردیدی و اختالف خاصه و عامه علمای میان ،سنت حجیت و اعتبار

 اگـر. انـد داده گسترش معصوم امامان به را آن شیعه و کرده محدود را در شخص رسول اکرم
 بزرگـواران آن وسـیله به عملی انجام یا قول یعنی شود؛ بیان حکمی معصومان از یکی سخنان در

انـد  داده مانجـا ایشـان رحضو در را عملی دیگران که شود اثبات دالیلی با یا و فعل یعنی شود؛ ثابت
 توانـد یم یـهفق یـر،تقر یعنیاند؛  با سکوت خود، بر آن صحه گذاشته یشانهم نبوده و ا یهکه جای تق

و  یـتموارد استناد کند و براسـاس آن فتـوا دهـد. روا یناز ا یکدر مقام استنباط احکام فقهی به هر 
اسـت؛  عتبر نقل شده باشد، ناقل و حـاکی از سـنتم یقبلکه اگر به طر یست؛ن خود سنت یث،حد

است، بـه خـود  کننده سنت معتبر اثبات یثو حد یتروا ینکهولی گاهی از باب تسامح و به تناسب ا
  .)۶٧−۶١ص(همان،  شود ی، گفته مسنت یزن یثو حد یتروا
  
  . اجماع٣−۴

حکـم  کیدر لغت، به معنای اتفاق و در اصطالح، عبارت از اتفاق نظر فقهای اسالم بر  اجماع
در مقـام  هیـمعناسـت کـه فق نیـبرای فقـه بـه ا . منبع بودن اجماع)٩٧ص همان،(شرعی است 

دهد؛ البتـه استنباط احکام شرعی، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده، بر طبق آن فتوا 
بار بـرای  نیشود و اول مستقل محسوب می لیی، دلنزد علمای عامه در کنار کتاب و سنت اجماع

 لیـدل اجمـاع ه،یـخالفت ابوبکر، مورد استناد قـرار گرفـت؛ امـا در فقـه امام تیاثبات مشروع
معصـوم باشـد، اعتبـار  ریتقر ایفعل و  ایکه کاشف از قول بلکه تنها در صورتی  ست،یمستقلی ن
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برای حکم شرعی،  هیو مستند واقعی فق لیدل قت،یگفت که در حق توان یصورت، م نیدارد. در ا
 لیـتوانـد دل نمی کـه کاشـف اسـت؛ پـس اجمـاع است، نـه اجمـاع −سّنت: عنیی−منکَشف 
  .)١٠۵ص (همان، ای برای استنباط احکام فقهی باشد جداگانه

 مسـئله کیـ در مسـلمانان عموم اگر که است حجت نظر آن از اجماع عه،یش یاز نظر علما
. انـد کرده تلقـی اسـالم شارع هیناح از را نظر نیا که است نیا بر لیوحدت نظر داشته باشند، دل

آن  نیکننـد؛ بنـابرا دایـنظـر پ وحـدت خـود شیپ از یا مسئله کی در مسلمانان که ندارد امکان
  باشد. یا امامان معصوم اکرم امبریاجماعی حجت است که کاشف از قول پ

 کیـبدون اسـتثنا  امبریپ دورههمه مسلمانان  یا مسئله کیمثال اگر معلوم شود که در  یبرا
 همـه اگـر ایاند و  تلقی کرده امبریاست که از پ نیبر ا لیاند، دل گونه عمل کرده کینظر داشته و 

 داشـته نظـر وحـدت مسـئله کیاند در  گرفته دستور نمی آنها از جز که اطهار ائمه از کیی اصحاب
 اجمـاعی عه،یشـ نظـر از نیاند. بنابرا خود آن را فرا گرفتهکه از مکتب امام  است نیا بر لیدل باشند،

 :شـود یمـ گرفتـه جـهینت دو ن،یـباشـد، و از ا امام ای امبریحجت است که مستند به قول پ
اگـر  حجت است. پس امام ای اکرم امبریمعاصر پ یعلما تنها اجماع عه،ینخست از نظر ش

زمـان  یبرای علما وجه چیه کنند به مسئله اجماع کیاسالم بدون استثنا بر  یدر زمان ما همه علما
 ستیناز آن نظر  اجماع تیحج عنییاصالت ندارد؛  اجماع عه،یدوم، از نظر ش ست؛یبعد حجت ن
  است.  امام ای اکرم امبریو اتفاق آراست؛ بلکه از آن نظر است که کاشف قول پ که اجماع

 اصـطالح هبـ و اسالمی یعلما اگر عنییاصالت دارد؛  اهل تسنن، اجماع یاما از نظر علما
نظرشـان صـائب  حتمـاً  کننـد، دایـپ نظر وحدت زمان، کیو در  مسئله کی در عقد، و حل اهل

خطـا کننـد و بعضـی نـه؛ امـا ممکـن  است. آنان مدعی هستند که ممکن است بعضی از امت
 حکـم در زمان کی در امت همه یآرا توافق تسنن،  اهل نظر از. ندینما خطا باالتفاق همه ستین

که آنچه بـر آنهـا القـا  امبرندیتوافق، در حکم پ نیح در امت همه قتیحق در و ستا الهی وحی
  .ستین خطا و خداست حکم شود، یم

  
  . عقل۴−۴

 شـرعی احکـام استنباط برای مستقلی منبع ،سنت و کتاب کنار در عقل ه،یامام فقهای دگاهیاز د
 قطعـی حکـم کیـ عقـل مـوردی در اگـر کـه معناسـت نیا به عهینظر ش از عقل تیحج. است

  حکم حجت است.  آن داشت،
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تسنن،  های فقهی اهل  نحله انیم در و شمارند نمی حجت وجه چیه به را عقل ون،یالبته اخبار
 و اجمـاع ،سـنت کتـاب، قـه،ف منابع ها، یحنف نظر از. شمارد یم چهارم لیدل را اسیق فهیابوحن

 امـا ندارنـد؛ اسیـق بـه تـوجهی گونه چیه ها، یحنبل ژهیو به ها، یحنبل و ها یمالک. هستند اسیق
 از شیبـ عنـیی دارنـد؛ یانیـم حالـت شـافعی سیادر محمدبن شانیشوایپ از روییپ به ها یشافع
  .اسیق به ها یحنبل و ها یمالک از شیب و دارند توجه ثیحد به ها یحنف

 بـه و اسـت الیـخ و گمان و ظن از روییپ صرفاً  اسیق نکهیحکم ا به عه،یش یعلما دیدگاهاز 
 ییگـو جواب بـه وافی دهیرس او نانیجانش و اسالم مقدس شارع طرف از که اتییکل نکهیا حکم

  .ستین زیجا وجه چیه به اسیاست، رجوع به ق
  
  بطه فقه و اصول فقه. را۵

 ارییاز منابع فقه استنباط کند، الزم است در بسـ یدرست بتواند مسائل فقهی را به هیفق نکهیبرای ا
قـرآن، علـم  ری)، تفسـعیو بـد انیـعرب (صرف، نحو، لغـت، معـانی، ب اتیادب لیاز علوم از قب

 تیـ، اصول فقـه اهمعلوم نیا انیرجال، منطق، اصول فقه و... تسلط داشته باشد. در م ث،یحد
گـاهی بـا ا رو، نیـبا فقـه دارد؛ از ا یکیو ارتباط نزد  ژهیو   فقـه،  شـهیو ر هیـعنوان پا علـم بـه نیـآ

آن از منـابع فقـه  حیضرورت دارد. اصول فقه همان علم دستور اسـتنباط و روش صـح هیبرای فق
  ).١٠۵ص ،۴−٣ج، ١٣۶٨(مظفر، است 

  
  نید در تفقه تی. اهم۶

در اسالم اسـت،  نییبه معارف و احکام د رتیو بص نیشناخت کامل د یکه به معنا نیتفّقه در د
شده اسـت  ادیانسان  ییعنوان کمال نها اسالمی از آن به اتیفراوانی دارد و در برخی روا تیاهم
خود را نسبت به آن  روانیپ اسالم گرامی اییو اول )۴ ثیحد، ٣٢ص، ١، جق١۴١٢ ،ینی(کل
  :شود  یم بسنده تیروا سه نایب به نجایاند. در ا سفارش کرده اریبس

ـْه ...  ُبَنیَّ  ای«فرمودند:  ه،یخود به فرزندش محمد حنف تیدر وص الف) حضرت علی  َتَفقَّ
 و ریبص نیفرزندم، ... در د )١۴٢ص، ١ج ،١٣۴٠دی، بروجر( »اِء یاَالْنبِ  َوَرَثةُ  اْلُفَقهاَء  َفِانَّ  ِن یالّد  ِفی
  ؛هستند امبرانیپ وارثان فقها که باش هیفق

ـُه یَ  ال َعِة یالّشـ َشـباِب  ِمـْن  ِبشابٍّ  ُت یَلْو ُات: «دیفرما یم ب) امام باقر  »َالْوَجْعُتـُه  ِن یالـّد  ِفـی َتَفقَّ
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کـه درصـدد درک و  ابمیـرا ب عهیاگـر جـوانی از جوانـان شـ ؛)٢١۴ص، ١ج، ق١۴١٣ ،ی(مجلس
  ؛کنم یم هینباشد او را تنب نیفراگرفتن احکام د

َفقُّ  ُکْم یْ َعلَ «: فرمودند که شده نقل زین ج) از امام صادق  َاْعرابـاً  َتکُونـُوا ال َو  الّلـِه  ِن یـد فی ِه ِبالتَّ
ُه  ْه یَ  َلْم  َمْن  َفِانَّ ، ١جق، ١۴١٣ ،ینـی(کل »َعَمـالً  َلـُه  َزکِّ ُیـ َلْم  َو  اَمِة یَ القِ  ْوَم یَ  ِه یْ ِالَ  الّلُه  ْنُظِر یَ  َلْم  الّلِه  ِن ید فی َتَفقَّ
 تیـو ماننـد اعـراب (جاهل دیـکن قیخدا تحق نیبر شما الزم است که در د ؛)٧ ثیحد، ٣١ص
خداونـد در روز  رد،یـنگ ادیـخدا را با دقـت  نید می. کسی که تعالدی) نباشنیخبر از احکام د بی
  .گذارد اعمالش صحه نمی زگییکند و بر پاک به او نظر لطف نمی امتیق

  
  عهیش فقه خی. تار ٧

نخسـت ظهـور اسـالم  های مقدس اسالم از سال نید لیهای اص از دانش یکیعنوان  علم فقه به
و پابرجـا  ایتکاملی خود را طی کرده و همچنان پو ریشروع شده است و در طول چهارده قرن، س

خـود تـا بـه امـروز، گسـترش و  شیدایـدهـد. علـم فقـه از آغـاز پ ادامـه می شیخـو اتیـبه ح
  های متعددی را پشت سر گذاشته است.  فراوانی داشته و دوره های شرفتیپ

 ژهیو بـه مسـلمانان و بودنـد فقه علم گذاران هیپا معصوم امامان و مرسول گرامی اسال
 و گسـترش ری، همـواره در مسـمعصومان حضرات روش از الهام با زین اسالم گرانقدر یفقها
 ریسـ و خچـهیتار اختصـار، بـه کـه داشته یادیز تحوالت عهیش فقه. اند کرده تالش فقه شرفتیپ

  .شود یم یبررس آن تطور و تحول
  
  . عصر تشریع١−٧
کامل به امـت ابـالغ کـرد. هرگـاه طور و آن را به افتیجامع از سوی خدا در نیید اکرم امبریپ

کرد و برخی افراد بـا کمـال دقـت آن را  مردم ابالغ می شد، آن را به حکمی از سوی خدا نازل می
 رسـول از ثیـاحاد و قرآن اتیآ ریتفس از اعم را آنچه هر که حضرت علی ویژه بهنوشتند؛  می

 و شده مشهور علی کتاب نام به رمؤمنانیهای ام . نوشتهنگاشت یم شد، یصادر م گرامی
 زیـاز مسلمانان ن بعضی صادق امام و باقر امام زمان در و بوده موجود معصوم امامان نزد

  .)۶۵ص، ١ج، ١٣۶۶(شهابی، اند  آن را مشاهده کرده
 م،یو قـرآن کـر شـد  یبه مـردم ابـالغ مـ اکرم امبریپ توسط و یوح قیطر از اسالم نیقوان

 نیدومـ زیـن رسـول اکـرم رهیو سـ . سـنتشود یاحکام اسالم شناخته م عیمصدر تشر نیاول
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 شانیا ریقول و تقر ،رهیاز قواعد عام فقه از س یاریاست و بس انیعیاحکام در نزد ش عیمصدر تشر
  .  سرچشمه گرفته است

 عصـر در اسـالم دسـتورات و احکـام همـه رایـز نامند؛  یم احکام عیتشر صرع را، دوره نیا
اسـت و در  افتـهی نیو تکـو نیتـدو اکـرم امبریـپ شـخص سنت و یاله اتیآ نزول با نبوت،

 یگـذار انیبن ریاسـالم در همـان مسـ فقه مامامان معصو اتیو روا رهیتنها با س یاعصار بعد
  است.  افتهیها توسعه و تطور  همان اصول و مالک هیشده و بر پا

 امبریـپ یبـرا را یالهـ تیمشـروع و منصـوص حکومـت تنهـا کـه سنت  اهل دگاهیبرخالف د
 چـون تیمشـروع از یگرید منابع به اکرم امبریو نسبت به خالفت پس از پ ندریپذ یم اکرم

، ١٣٨۶ ،یبغـداد ی(مـاورد آورنـد یمـ یرو غلبـه و قهـر یحتـ و شـورا عقد، و حل اهل انتخاب
و  یالهـ تیوعمشـر زیـن معصـوم گانه دوازده امامان یبرا که است باور نیا بر عهیش )،٢٠ص

  اند.  شده دهیبرگز ایو دن نیعامه د استیو ر یراهبر یمنصوص وجود دارد و برا
علمـی  ازین به  ییگو حضور داشتند، برای پاسخ نهیدر مراکزی مانند مد که امامان معصوم

و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط، خود،  هیسخت تق طیشرا خود که با توجه به  روانیپ اسییو س
و  میفهـ ییها  سازی انسان  از آماده مراجعه کنند، پس  شیامام خو توانستند به   نمی میور مستقط به

 ثیحـد انیـراو«کلـی ماننـد  نییبدون نام و تحـت عنـاو ایطور خاص و با نام و   پاک، آنان را به
 قیقـاتـا مشـتاقان ح کردند یمردم معرفی م به » مکتب نیبا حالل و حرام ا انیآشنا«و  »تیب  اهل

را پناهگـاه  شـانیو هم در مشـکالت اجتمـاعی، ا رندیبگ شانیخود را از ا نیوحی، هم معالم د
  خود قرار دهند. 
 هـانیفق سلسـله و شـوند  یمـ شمرده تیب اهل واسطه بی شاگردان که بزرگی هانیهمان فق

و  ریو ابابصـ نیَاعـ  بن شـدند. زرارة آشـنا تیـب اهـل فقـه با بزرگان نیا واسطه  به بت،یغ عصر
 از تیب اهل شاخص اصحاب گرید و نعبدالرحما  بن  ونسی و هیمعاو  بن دیبر و مسلم بن محمد

  است:   تیروا نیچن صادق امام از شان،یا شأن در نمونه طور به. هستند گروه نیا
 دیـبر و مسـلم بـن محمـد و یالمـراد ریأبوبصـ و زرارة إّال  یأبـ ثیـأحاد و ذکرنـا ییـما أجد أحدًا أح«
منـاء و نیالـد حّفاظ هؤالء. هدًی  ستنبطی أحد کان ما هؤالء، لوال و. هیمعاو  بن

ُ
ـه حـالل علـی یأبـ أ  و اللَّ

  ).۶۶ ، ص١٢ ، ج١٣٧٩ د،یمف  خی(ش» اآلخرة یف و ایالدن یف نایإل السابقون هم و حرامه
 و مکتـب حـافظ عنوان  به که بودند بزرگی انهیفق بلکه نبودند؛ ثیحد راوی تنها بزرگان، نیا
 عنـوان نیهمـ به شانیا  به که داشتند فهیوظ زین مردم و شدند  یم شناخته معصوم امامان ِن یام


