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  مقدمه

اقـوال و  : نـد یفرما ین مـ یه چنیحنف ش به محمد بنیت خویدر وص) ع(ین علیرالمؤمنیام

ـ نزد یکه به صواب و درسترا سپس هر کدام  ،گر جمع کنیکدینظرات مردمان را با  تـر   کی

نکه فرمودند خـود را بـه خطـر    یرها کن تا ا ،که مشکوك استرا ن و هر کدام یبرگز ،است

 ،مختلـف باشـد   يآرا يرایکه پـذ  یش بسنده کند و کسیخو يکه به رأ یانداخته است کس

  .1)21 ، ص1406ی، ض کاشانیف( شناسد یم ها را گاه لغزش

ت امـام  یـ ن روایا فقـه الخـالف همـ   یـ عه به فقـه مقـارن   یپرداختن ش يها زهیاز انگ یکی

ن یعه را همـ یت بحث فقه مقارن در نزد شـ یحج يها از مالك یکیتوان  یاست و م) ع(یعل

عالوه بر این که طبیعـت بحـث فقهـی     .)درس خارج،1386ی، نیقزو ینیحس( کالم دانست

هاي وصول به  هاي مختلف از نصوص دیده شود یا روش ها و استنباط کند احتمال اقتضا می

نتایج بر فرض تسلیم به مبانی و منابع اجتهادي مطالعه و بررسی شود و طبعا فقیه هـر چـه   

کند و دلیلی بر  ي بر بحث پیدا میتر بیشاشراف و احاطه  ،اقوال و آرا را بررسی کند تر بیش

  . فقیه به اقوال درون فقهی وجود ندارداختصار نظر 

و  یخیتـار  یپرداختن به فقه مقارن الزم اسـت بـه بررسـ    يعه برایزه شیان انگیپس از ب

ـ اما قبل از ورود بـه بحـث با  . میعه بپردازیفراز و فرود فقه مقارن در ش د دو نکتـه را ذکـر   ی

  : میکن

از سـویی و  ) ع(ئمه اهل بیتشیعه به دالیل سیاسی و نیز اعتقاد داشتن به عصمت ا: اول

گـر  ید ییعباس در زمـان ائمـه اطهـار از سـو     یه و بنیام یبن يها حکومتنیز به دلیل وجود 

ن یهمـ  و پشت سر گذاشته است اندشیحفظ عقا يه برایرا در تق يار مشقت باریدوران بس

  . شود وران بسیار دشوارق آن دیدن به حقایشود که رس یعامل سبب م

                                                        
اُضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها من الصواب و ابعدها من االرتیاب الی ان قـال قـد خـاطر    «. 1

؛ نهـج  46، ص 1409لی، شـیخ حـر عـام   (» بنفسه من استغنی برأیه و من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطـأ 

  ).164، حکمت 1414البالغه، 
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بلکـه بـا کمـال     ،عه تاکنون مورد اهتمام نبودهیفقه مقارن در ش يبرا يرم ادوایترس: دوم

ن بـه سـبب نبـودن    یاست و ا عه ناشناخته ماندهیر تاریخی فقه مقارن شید گفت سیتأسف با

ـ به ا يازیند نیبگو ید برخیالبته شا. نه استین زمیدر ا یق پژوهشیکار عم  ،سـت ین کـار ن ی

و هـم بـه ادوار فقـه     یخیر تـار یهـم بـه سـ   ، و در فقهست یاز فقه ن يجدا، را فقه مقارنیز

اسـت   یفقه اسالم، فقه مقارن یبله موطن اصل ،د گفتیاما در جواب با. پرداخته شده است

ک مـنهج  یـ ک روش و یکه فقه مقارن  یتا زمان یول، ز به فقه استیو بازگشت فقه مقارن ن

بـه گـرایش مسـتقل     یاحلـ کـردن مر  یاما ما معتقدیم فقه مقارن با طـ ، محسوب شود یفقه

، ه صـرف یـ ک فقیـ ه مقـارن از  یک فقیکار . ل شد و در زمرة علوم اسالمی قرار گرفتیتبد

بینـد و بـه    اي که خود را ملتزم به مطالعات مقارن مـی  را او در دایرهیار دشوارتر است؛ زیبس

ذاهب و مـ  یفقهـ  يها د بر انظار و روشیرود با مقداري که از اقوال درون مذهبی بیرون می

  . خ آنها مسلط باشدیبائده و سائده و تار

ش را با رعایـت اصـول و   یبا توجه به دو مقدمه مذکور مقصود ما آن است تا تالش خو

ـ  یر و ادوار فقه مقارن شیبه س یابی منطق علمی در راه دست مـا بـا توجـه بـه     . میعه بـذل کن

م و یدهـ  یمـ  ارایـه ه مقـارن  فقـ  يرا بـرا  يادوار، زمان و فراز و فرود فقه مقارن، عناصر فقه

د آنکه با یبه ام. میبر یآن دوره را نام م يآوردها از کتب و دست یبرخ يا سپس در هر دوره

تر شـدن   فقه مقارن شاهد پر فروغ يش روید پیجد يها تر و گشودن افق قیعم يها پژوهش

  . مین علم باشیا

  شیدایبستر پ. دوره اول

شـود و تـا پایـان عصـر      ن را شـامل مـی  یدوره تـابع  ن دوره که هم دوره صحابه و همیدر ا

هاي دینی که ناشی از نحوه فهم و  تقابل افکار و اندیشه، حضور امامان اهل بیت امتداد دارد

. آشکار شد و اختالفات اولیه بروز و به تـدریج رشـد کـرد   ، درك آنها از منابع اجتهادي بود

و  ين آنهـا مکتـب رأ  یکه بارزتر، شد ییها آمدن مکتب به وجودموجود سبب  يها اختالف

. آمده متفـاوت بـود   به وجودط ین دو مدرسه با توجه به شرایخاستگاه ا. ث بودیمکتب حد

که  یشخص یو گاهي، گاه اهل رأیپا) کوفه(ث شده بود و عراق یگاه اهل حدینه پایمثال مد
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دا یـ ش پیگـرا  گـاه یکرد و به آن پا یث بود به کوفه مهاجرت میگاه اهل حدیخود قبال در پا

را پشـت سـر گذاشـت و     یدر آن موقع ادوار مختلف يد توجه داشت که رأیالبته با. کرد یم

از قبیل اجتهـاد در برابـر نـص    ، در دوره صحابه يمثال رأ. را به خود گرفت یم مختلفیمفاه

بـه   يا ش آمد مجهول السابقه و در دورهیبه واقع و پ یابی دست يهم تالش برا یبود و گاه

  . بود يقه فردیو سل یاعمال نظر شخص يمعنا

توانیم جریانات علمی ملتزم به امامـت امامـان شـیعه اهـل بیـت را تحـت عنـوان         ما می

توان  ر ملتزم را مییغ یانات علمیکه در پی آن جرقرار دهیم جامعی به نام مکتب اهل بیت 

کتـب قابـل   هـاي اجتهـادي متعـددي در درون ایـن دو م     طبعا گـرایش . رصد کرددر مقابل 

هاي کالمی نیز به مالك مستقل دیگري قابل تعقیب و ردیـابی   چنانکه گرایش ،بررسی است

 یکـ ی. نبـوده اسـت   تـر  بـیش دو مکتب ) ص(پس از رسول اکرم: توان گفت است و لذا می

باشد  يچه مکتب رأ، گرفت یکه در مقابل قرار م یمکتب يگریت عصمت و دیمکتب اهل ب

ق یـ ن از طریـ گونه گفت که چون علوم د نیتوان ا یقت میر حقد. ث باشدیو چه مکتب حد

ق نـص  یـ ن ازطریت مسلمانان و مؤمنیوال یگرام ید و پس از نبیرس یامبر اکرم میبه پ یوح

 ،رایـ ز. ت سـپرده شـد  یز به اهل بین علوم نیا ،رو نیاز ا ،ت گذاشته شده بودیبر عهده اهل ب

پـس  ، شـود  یمقصود شارع حاصل نم ،رسدناقص به دست مردم ب یاگر ابالغ دستورات اله

  . ن امر به آنها واگذار شودیبودند که معصوم باشند و ا یم يد افرادیبا

 ،تافتند یو خاندان او را بر نم) ع(یت امام علیکه منصوص بودن وال یاما در مقابل کسان

بـه عقـل و    هـا پنـاه بـردن    ن راهیاز جمله ا، ه مقابله کنندین قضیبا ا یمجبور بودند به اشکال

. امبر اکـرم یبلکه اجتهاد در برابر نص قرآن و سنت پ، حیاما نه اجتهاد صح. ق اجتهاد بودیطر

گرفتنـد بـه واال بـودن     یت قرار میکه در مقابل اهل ب يمکاتب و افراد یت تمامیالبته در نها

  . کردند یآنها اعتراف م یو علم يمقام معنو

تواند ادعا کند  یچ کدام از مذاهب اسالمی نمیه نکهیار قابل توجه است ایکه بس يا نکته

بر فقه مـذاهب   یتسلط ائمه حت يبرا ،به عنوان مثال، ده باشندیت عصمت استاد دیکه اهل ب

  : ت قابل ذکر استیآنها را آموخته باشند این روا مسایل ینکه نزد کسیمختلف بدون ا

دند چـه  یشان از من پرسیتم ارف) ع(کند که به نزد امام سجاد ینقل م )هـ 124م ( يزهر«

ن شـد  یمن و اصحابم بر ا ينکه رأیم تا ایکرد ید؟ من گفتم در مورد روزه گفتگو میکرد یم
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ست ین نیچن يزهراي  ، شان گفتندیا. ستیر از روزه ماه رمضان واجب نیغ يا چ روزهیکه ه

: نکه فرمودندیاوجه تا  40شروع کردند به بر شمردن . . . وجه دارد و 40روزه . یکه تو گفت

ض یند مـر یگو یم یپس گروه ،ض و روزه مسافر اختالف دارندیاما عامه در مورد روزه مر

نـد  یگو یگر مید یرند و گروهید روزه بگیند نبایگو یم یرند و گروهید روزه بگیو مسافر با

ـ اهل ب(اما ما . رندیرند و اگر نخواستند روزه نگیاگر خواستند روزه بگ هـم  : مییگـو  یمـ ) تی

صـدوق،  (د قضا کننـد  ید روزه خود را بخورند و اگر روزه گرفتند بایض بایمسافر و هم مر

، ا در سـفر باشـد  یـ مار یاز شما ب یهر کس] یول[«: ندیفرما یرا خداوند میز )315، ص 1426

  .)184بقره، (» ]را روزه بدارد[گر ید ياز روزها يتعداد

راد یـ ش را ایرا آوردند و سـپس نظـر خـو   ن ابتدا اقوال مختلف یالعابد نیدر اینجا امام ز

کـه از   یب المخزومیالمس د بنین مکتب همچون سعیاست که شاگردان ا یعیفرمودند و طب

 )ع(بـاقر و صـادق  ، که شاگرد امام سجاد(تغلب  ابان بن، ریجب د بنیسع، ن استیبزرگان تابع

یـن گونـه   بـر اسـاس ا  ) 220، ص 1413شـیخ مفیـد،   ( ش عمل کنندیخو يمانند موال) بود

گیري فقه مقارن در شیعه را خـود   توان گفت بستر مناسب براي شکل گزارشات تاریخی می

  . ن اهل بیت فراهم آوردنداامام

  )نیعصر تدو( يریگ و شکل يگذار هیعصر پا. دوره دوم

بـود کـه از آن    ياریآبسـتن حـوادث بسـ   ، د استیخ مفین دوره که از قرن دو تا قبل از شیا

و  یآمدن مـذاهب مختلـف فقهـ    ، به وجودانیشروع کار عباس، انیکار اموان یجمله است پا

از قبل و باعـث منشـعب شـدن     تر بیشار ین دوره بسیه اختالفات ایرو سا نیاز ا... و یکالم

هـا و مـذاهب اعـالم وجـود کردنـد و       ن فرقهیاز ا یل بعضین دلیبه هم. توده مسلمانان شد

هم در گـذر زمـان    یعمل کردند و برخ يفرد یبرخ ل حزب و گروه دادند ویمستقال تشک

معتقـد بودنـد مـذاهب     یکـه برخـ   يل شـدند بـه طـور   یا مذهب تبدیک فرقه یبه صورت 

گـر  ید یبعضـ  ،)137، ص1385ي، رازیمکارم شـ (مذهب  100ش از یگوناگون آن زمان به ب

 500هـم مـذاهب آن زمـان را بـالغ بـر       يا و عده) 605ص  ،1373، بجنوردي(مذهب  138

  ).28، ص 1396ی، الزلم( دانند یهب ممذ
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  عهیشهاي  نوشتهن اختالف یاول

. اسـت ) هــ  207 –130( يالعمـر الواقـد   نوشته ابوعبداهللا محمد بـن  "االختالف" کتاب

، صـدقه ، همچـون شـفعه   مسـایلی نه و کوفه اسـت در  ین کتاب اختالف اهل مدیا يمحتوا

، میند ابن(... و شهادات و حدود، قهسر، غصب، مضاربه، بضاعه، هیعار، عهیودی، رقبي، عمر

  .)111، ص 1350

اي که باید به آن بسیار توجه شود این است که در مورد واقدي و مـذهب آن اخـتالف    نکته

اي کـه شـرح حـال او در برخـی از کتـب طبقـات و اعـالم شـیعه نیسـت، ولـی            است، به گونه

ـ   «: گوید در مورد او می "الفهرست"ندیم در  ابن کـرد و روایـت    وده و تقیـه مـی  واقـدي شـیعه ب

از معجزات پیامبر اکرم است مانند عصا براي حضـرت موسـی و زنـده کـردن     ) ع(کرده که علی

  ).11455، ص 1403؛ خویی، 111،ص 1350ندیم،  ابن(» مردگان براي حضرت عیسی

ـ  ابـن ي، الزم به ذکر است قبل از واقد  "اخـتالف الطلـوع  "کتـاب  ) ابوالحسـن (رافـع   یاب

ل جهل بـه موضـوع کتـاب از آن صـرف     یرا نگاشته که ما به دل) 337، ص 1350، ندیم ابن(

  . مینظر کرد

اند به  نگاشته شده "ردود"ا ی "اختالفات"ن دوره در قالب یگر که در ایکتب د یاما برخ

  : ر استیشرح ز

ن از یقطـ یآل  یعبـدالرحمن مـول   ونس بـن یـ ف ابومحمـد  یتـأل : کتاب اختالف الحج. 1

 ).1894، ص 1403ی، آقا بزرگ تهران( است) ع(ظم و امام رضااصحاب امام کا

ـ  یللشافع متفرقۀ مسایله یکتاب جمع ف. 2 از فضـل  : رهمیـ و غ یثـور و االصـفهان   یو اب

 . نام برده استاز آن که شاگردش ) هـ 260م (است شاذان  بن

 . شاذان است از فضل بن: الطالق ید فیعب یاب یکتاب النقض عل. 3

خ یشـ (. اند کتاب نام برده 180ش از یاو ب يدارد برا. . . در فقه و کالم و يگریاو کتب د

ــ ــی، 552، ص 1417ی، طوسـ ــو ؛ 840ص، 1407؛ نجاشـ او از  .)9355ص ، 1403ی، یخـ

از امـام   یاست و به گفته بعض )ع(يو امام حسن عسکر یالنق یامام عل، اصحاب امام جواد

ضاح از دیگر یکتاب المتعه و کتاب اال، )58ص، 1363ابن شاذان، ( ت داردیهم روا) ع(رضا

و فـروع  ) عقایـد (در کالم  یاختالف مسایلان یکتاب االیضاح در ب. شاذان است کتب فضل بن

است، و جاي جاي آن مسایل اختالفی از جمله مسح بر کفش، حالل بـودن شـراب، لمـس    ) فقه(
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را . . . ، طـالق، متعـه و  آلت تناسلی و ابطال وضـو، منـع انجـام حـج و روزه و نمـاز بـراي میـت       

 1.)309ص ،1363ابن شاذان، (کند  اقامه می ن دلیلاآورد و بر مخالف می

اش یـ ع محمـد بـن   مسعود بن از محمد بن: تهیمن صام او افطر قبل رؤ یکتاب الرد عل. 4

 یدر اوان جوان یول ،او ابتدا از اهل سنت بوده. است یاشیمعروف به ع يالسمرقند یالسلم

دوران . انـد  ش گفتـه یف بـرا یتصـن  200فضال است و حـدود   از اصحاب ابن. شود یعه میش

 2.)305ص، 1403ی، آقا بزرگ تهران( بوده است يهجر 300تا  200اتش در طول یح

آقـا  ) (هــ  348م ( یالکوف ر ابنیزب د بنیعب محمد بن بن یاز عل: کتاب اختالف العلماء. 5

 .)202ص، 1403، بزرگ

م ( یاحمد ابوالقاسـم الکـوف   بن یاز عل: االحکام یاالجتهاد ف اصحاب یکتاب الرد عل. 6

  3.)265ص، 1407ی، نجاش) (هـ 352

 363م (فه یابوحن یقاض، ونیح احمد بن منصور بن محمد بن نعمان بن: اختالف الفقهاء. 7

 یلیه بـودن و اسـماع  یعشـر  یعه اثنیالبته در ش. "دعائم االسالم"صاحب کتاب معروف ) هـ

ـ البتـه اسـم ا   .)325 ص، 1403ی، آقا بزرگ تهران( ل اختالف استبودن او مح ن کتـاب را  ی

اخـتالف  "و اگـر   4.)309ص، 1381، آقابزرگ تهرانـی ( اند ز گفتهیاختالف اصول المذهب ن

و  یدارد تـا فقهـ   یجنبه اصول تر ، بیشباشد "اختالف اصول المذاهب"همان کتاب  "الفقهاء

 5.وداز بحث ما خارج ش ید به طور کلیشا

 یعلـ  داود بـن  احمـد بـن   از محمـد بـن  : المسـکر  یمظهر الرخصـه فـ   یکتاب الرد عل. 8

 6. است) هـ368م(

                                                        
  .309ل وجود اجتهاد در عصر ائمه معصومین، ص یو نیز محمد رضا جواهري، دال. 1

  .944صنجاشی، رجال نجاشی،  ؛11768، ص17جم رجال الحدیث، ج ی، معیو نیز خو. 2

  .7890صی، معجم رجال الحدیث، یو نیز خو. 3

لیه بین الحقیقه و االباطیل هاشم عثمان، االسماعی ؛360، ص 1الی تصانیف الشیعه، ج  هو نیز آقا بزرگ، الذریع. 4

  .415، ص5خلکان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، ج  ابن ؛295سبحانی، تاریخ اسماعیلیه، صجعفر  ؛418ص

 .تا، کل کتاب محمد، بی قاضی نعمان بن. 5

  .اند تههـ هم گف 378البته تاریخ وفات او را . 6
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ابوالحسـن   یعلـ  داودبـن  احمـد بـن   از محمد بن: امیالص یه فیقولو ابن یکتاب الرد عل. 9

 1.)240، ش 1362ی، خ حر عاملیش( )سابق الذکر(

م (جعفـر   محمـد بـن   نوشته جعفر بن: عدد شهر رمضان یداود ف ابن یکتاب الرد عل. 10

 .)105 ص، 1403یی، خو( است) هـ 380

د یجن د معروف به ابنیالجن احمد بن نوشته محمد بن: عهیعه الحکام الشریب الشیتهذ. 11

شگامان فن فقه مقارن بوده باشد کـه  یاز پ یکید یجن د ابنیشا یبه راست) هـ 381م ( یاسکاف

ـ : دیـ گو یمعـد مـ   محمد بن: دیگو یم یعالمه حل. است  کرده ییدان قلم فرساین میدر ا ک ی

را صفحه زدم و  آن. د که کتاب نکاح بودید به دستم رسیجن عه ابنیب الشیجلد از کتاب تهذ

تـر از او نگاشـته    قیـ کوتر و دقیتر و ن غیدم که بلیرا ند یپس کس، در مضمون آن دقت کردم

ه و یـ و بـه طـرق امام   کـرده  یرا بررسـ خـالف   مسـایل او فروع و اصـول را آورده و   ،باشد

کتـاب  : دیگو یم یخ طوسیش .)291، ص 1415ی، عالمه حل( نشان استدالل کرده بودیمخالف

ي، الکنتـور  يابورسیالن( جلد و بر طبق ابواب فقه و طبق روش فقها است 20ب حدود یتهذ

  2.)147، ص 1409

ـ  ،ده استین کتاب به ما نرسیمتأسفانه ا مختصـر  "تحـت عنـوان    از آن يا خالصـه  یول

مختصـر  "اقـوال او را از کتـاب    یموجود بوده که عالمه حلـ  "يالفقه المحمد یف ياالحمد

 3کنـد  ینقـل مـ   "عهیاالحکام الشر یعه فیمختلف الش"ش یدر کتاب خو "الفقه یفي االحمد

اقبـال  ( "االقبال باالعمـال الحسـنه  "مضافا بر آن در کتاب  4.)292، ص 1415ی، عالمه حل(

، طـاووس  بـن  یعل( را آورده است یوم بخشسقسمت  "بیتهذ"از مختصر کتاب ) مالاالع

 یف يمختصر االحمد"همان کتاب  یو تأسف بارتر آنکه پس از عالمه حل .)58، ص 1418

  . ستیاز آثارش ن يچ اثریز هین "الفقه

ـ ین حجم عظـ یبا ا یسنگ ن کتاب گرانیچرا چن یاما به راست آقـا  (ن رفتـه اسـت؟  یم از ب

                                                        
  .1045و نیز نجاشی، رجال، رقم . 1

  .209و نیز شیخ طوسی، فهرست، ص . 2

  )209الفهرست، ص (گوید کتاب مختصر االحمدي فی الفقه کتابی جدا است  الزم به ذکر است که شیخ طوسی می. 3

  . 176، ص 20و نیز آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج .  4
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  .)209 ص،1417شیخ طوسی، ؛ 511ص، 1403رگ تهرانی، بز

، 1409ي، الکنتـور  يسابوریالن( 1. د استیجن نوشته ابن: العارف و نقد الزائف تبصرة. 12

   2.)96ص 

  )نیعصر زر(ل و توسعه یتکم، رشد. دوره سوم

افقهاي جدیـدي در پـیش روي   ) ع(پس از سپري شدن دوره قبل و اتمام عصر حضور ائمه

نبـود تـا در    يگر خبرید یدار ائمه به صورت عمومیض دیاز ف ییسوزیرا از . ز شدشیعه با

 یگر اوضـاع ید ییمستحدثه از وجود مبارك آنها استفتاء کنند و از سو مسایلصورت بروز 

ابـت از  یان خـود فقهـا بـه ن   یـ ن میـ کـه در ا ، کرد ید تجربه مید را بدون حضور ائمه بایجد

ن یبه همـ . کردند یم يان را رهبریعیگرفتند و ش یعهده مه ب ر رایفه خطین وظید ایمعصوم با

گرفـت و ملجـأ    یان را بر عهده مـ یعیزعامت ش، بزرگ ياز فقها یکی يمنظور در هر عصر

  . شد یز محسوب میگر فقها نید

البته باید توجه داشت که این زعامت فقهاي شیعه امري نبود که یک مرتبه و دفعتا بـه وجـود   

از زمـان خودشـان تـا آخـرین امـام معصـوم، بـر پـرورش و         ) ص(یـامبر اکـرم  بلکـه خـود پ   ،آید

سازي اصحاب شیعیان براي روزگار پس از غیبت بوده است و اصحاب شـیعیان را بـا مبـانی     آماده

کردنـد و حتـی بـه آنهـا چگـونگی روش       استنباط و اجتهاد طبق موازین شـرع مقـدس آشـنا مـی    

مضافا بر آموزش، ائمه همـواره مـردم    3.دادند موزش میاستنباط و چگونگی کشف مسایل نوپا را آ

   4. کردند دادند و شأن و جایگاه فقها و مجتهدان را براي مردم تبیین می را به فقها ارجاع می

                                                        
 "فقه اهل بیت علیهم السالم"جنید نسبت به قیاس، مراجعه شود به مجله نجهت مالحظه مخالفین و موافقین اب.  1

  .227، مقاله خزرجی، ص 1381، تابستان 30ج 

علـی پنـاه   / 207، ص 3سید بحرالعلوم، فوائـد الرجالیـه، ج   / 318، ص 3و نیز آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج .  2

  .8جنید، ص  اشتهاردي، مجموعه فتاوي ابن

جناتی، / 194، ص 2، مظفر، اصول الفقه، ج )190ش،  1363شاذان،  فضل بن(، )326/ 2تا،  زالی، بیغ. (ك. ر.  3

، محمد رضا جواهري، دالئـل وجـود اجتهـاد در عصـر ائمـه      / 282منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، ص 

  . 2/279بحار االنوار،  مجلسی،/ 357، ص 5کلینی، الفروع من الکافی، ج ) 176/ 2، 1419بحرانی، ( 177-170ص

، جعفـر  )93/ 2، 1409منتظـري،  (، )229و  228/ 6، 1395فیـروز آبـادي،   (، )18/ 1تا،  شیخ عباس قمی، بی. ( 4
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  ن کتاب فقه مقارن مصطلحینگارش اول

معـروف  ) هــ  413 –336( يالبغداد يالمعلم العکبر النعمان ابن محمد بن ابوعبداهللا محمد بن

و  ینـ یچون مرحوم کل يا گذاشت که محدثان نابغه يبه عرصه وجود پا ید زمانیخ مفیشبه 

د بـا وجـود   یـ خ مفیامـا شـ  . ش را در آن عرصه جاودانه کردندینام خو. . . مرحوم صدوق و

ـ را بنا نهد که غ يدیجد یآن زمان توانست منهج فقه یثین حدیسنگ يها ستون ر از منـابع  ی

، 1413، دیـ خ مفیشـ ( ه داشتیز تکیهم السالم بر منبع عقل نیعلامبر و ائمه یکتاب و سنت پ

  .)44ص 

ـ  ،ک منبـع قبـول دارد  یـ نکه عقل را به عنوان ین اید در عیالبته مرحوم مف ـ ق یول اس و ی

اسـت   مسـأله ن یو هم .)44، ص 1413، دیخ مفیش( داند یاستحسان و امثال آن را حجت نم

، 1377، آبـادي  عبـداهللا (ز کـرده اسـت   یمتمـا  د و امثـال او یـ جن د را از ابنیخ مفیکه روش ش

  ).127ص

بـه   ،ده بود و به مذاهب مختلف مسـلط بـود  یز دید مذاهب مختلف را نید اساتیخ مفیش

، ز از مذاهب مختلف بـه خصـوص اهـل سـنت بودنـد     یاز شاگردان او ن ياریل بسین دلیهم

 یالرمـان  یسـ یع بـن  یعل ،را داد» دیمف«نعمان لقب  که به محمد بن ین کسیاول یبه نقل یحت

  ).193، ص 1379ی، واعظ زاده خراسان( معتزله بوده است ياز علما) هـ 384 – 296(

د یـ خ مفیگاه شـ یان در آن زمان و اوضاع اهل سنت و جایعیش یاسیط سیبا توجه به شرا

. فقه مقارن نگاشته شد یاختالف مسایلد در یخ مفیاز آثار ش يتعداد، انیعیم شیبه عنوان زع

و  یمـه اسـتدالل  ینی، و هـر کـدام بـه اسـتدالل     یقـ یرتطبیو غ یقیخ به تطبیش یثار فقهاگر آ

ر یـ خ در فقه مقارن نگاشـته را بـه شـرح ز   یکه ش يم آثاریتوان یم ،م شوندیتقس یراستداللیغ

  : میاعالم کن

                                                                                                                                  
علی االردبیلی الغروي، جامع الرواه و ازاحه االشتباهات عـن   محمد بن. 469سبحانی، کلیات فی علم رجال، ص 

شـیخ  . (331، ص 2قمی، سفینه البحار و مدینه الحکم و اآلثـار، ج  شیخ عباس / 193، ص 2الطرق و االسناد، ج 

، 51ج، 1404مجلسی، . (189هاد در عصر ائمه معصومین، ص جواهري، دالیل وجود اجت) 235ص، 1407طوسی، 

  )344ص
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  دیخ مفیش یآثار فقه

 : یقیتطب .1

 : یمه استداللین) الف

 . االحکامه من یه علیما اتفقت االمامیاالعالم ف. 1

 : یر استداللیغ) ب

 . هیصیالعو مسایلال. 2

 : یاستدالل) ج

  .هیالصاغان مسایلال. 3

  .تحریم ذبائح اهل الکتاب. 4

  . نیالرجل یرساله المسح عل. 5

 . المتعه یجاز فیخالصه اال. 6

 ).که از محل بحث خارج است(: یقیر تطبیغ. 2

 یتا عالمه حل ید مرتضیاز س یقیتطب یآثار فقه

 یف المرتضـ یالشـر  یموسـ  ن بنیالحس بن ید علیف سیتال: هیانفرادات االمام یاالنتصار ف. 1

ـ اسم ا 1.)186، ص 1374ي، زیمدرس تبر) (هـ 436 – 355( يملقب به علم الهد ن کتـاب  ی

ـ  ی( "الفقـه  یاالنفرادات ف مسایل": مختلف متفاوت است مانند يها در نقل ی، وسـف البحران

،ص ش 1380، شـهر آشـوب   ابن( "هیالفقه مسایله من الیرَّد به االمامما تفَ"، )320، ص تا یب

70.(2   

 .)61، ص1417ي، علم الهد( اتیالناصر مسایل. 2

خ الطائفـه و  یمعروف به ش یحسن طوس بن یعل حسن بن ابوجعفر محمد بن: الخالف. 3

ـ  "ا یـ و  "الخـالف  مسـایل "اسـم کتـاب را بـه نـام     ، )هـ 460م ( یخ طوسیش  یالخـالف ف

                                                        
  .1455شماره  360، ص 2و نیز آقا بزرگ تهرانی، الذریعه ج .  1

ثار فقهی سید مرتضی علم الهدي، نوشته سید مهدي طباطبائی، مجله براي اطالعات بیشتر مراجعه کنید مقاله آ.  2

  .312، ص 20شماره  5فقه اهل بیت سال 
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، "فهرسـت "خ در یخود شـ  یول .)235ص، 1403ی، آقا بزرگ تهران( اند ز آوردهین "االحکام

 مسـایل و لـه  «: بـرد  یش نام مـ ین شکل از کتاب خویرسد به ا یش میکه به کتب خو یزمان

 "خالف"اما امروز با نام کتاب  ،)241ص، 1417ی، خ طوسیش(. »الفقه یالخالف مع الکل ف

  . مشهور است

فضـل   حسـن بـن   فضـل بـن   یف ابـوعل یتـأل : ن ائمه السلفیمن المختلف بالمؤتلف . 4

ـ ا. ان اسـت یصاحب مجمع الب) هـ 548 – 470( ین االسالم طبرسیمعروف به ام یطبرس ن ی

  .)124ص، 1430ی، طبرس(. است یخ طوسیالخالف ش مسایلص کتاب یتلخ، کتاب

 –511(زهـره حلبـی    ی بـن علـ  از سـید حمـزه بـن   : النزوع الی علمی االصول و الفروع غنیۀ. 5

  1.)211ص، 1403آقا بزرگ تهرانی، ( است) هـ585

ـ  . 6 ـ یـ ن االمامیجامع الخالف و الوفـاق ب ـ یتـأل : ن ائمـه الحجـاز و العـراق   یه و ب  یف عل

) فـروع (ن کتاب در واقع شرح قسمت سـوم  یا. )هـ 700م ( يسبزوار یمحمد مؤمن قم بن

انـد   بر پشت کتـاب نوشـته   یل برخین دلیاست و به هم یزهره حل ابن "ه النزوعیغن"کتاب 

  . "بجامع الخالف و الوفاق یزهره المسم ه ابنیشرح غن"

 يمطهـر اسـد   وسـف بـن  ی ف عالمه حسن بنیتأل: ق المذهبیتحق یالمطلب ف یمنته. 7

ـ ا) 10ص ، 1ج  ،1412ی، عالمـه حلـ  (. اسـت  یمعروف به عالمه حل) هـ 726 – 648( ن ی

جلـد بـه    15در  يآسـتان قـدس رضـو    یاسـالم  يها هشاد پژویسنگ توسط بن کتاب گران

  . ده استیبا به طبع رسیصورت ز

  . است یف عالمه حلیتأل: تذکره الفقها. 8

ـ یا. است یف عالمه حلیتأل: عهیاحکام الشر یعه فیمختلف الش. 9 ن آثـار  ین کتاب از اول

  . است یدرون مذهب يا فقه مقارنه

  فقه مقارن يخمود. دورة چهارم

فقـه مقـارن بـه اوج وسـعت     ي، گـر معاصـران و  یو د یبل با آثار مهم عالمه حلـ در دورة ق

حاکم بر آن زمـان کـه هـم     یاسیس مسایلاز  يا ن دوره به علت پارهیاما در ا. دیش رسیخو

                                                        
  .، کل کتاب1417، ابن زهره، 346، شماره 69، ص 16و نیز آقا بزرگ، الذریعه، جلد .  1



ادوار فقه مقارن در شیعه

از آن در دوره چهـارم   يکـه مقـدار  (ر گذاشت یعه تأثیر اهل سنت بود و هم بر شیگ بانیگر

  . ش ادامه دهدیبه رشد خوفقه مقارن نتوانست ) اهل سنت گذشت

م یرمسـتق یکه به طـور غ  یعه و سنین شیآمدن اختالفات ب به وجودگر از عوامل ید یکی

رخنـه دشـمنان و منافقـان در    ، ن شـد  گذاشـت و باعـث رکـود آ    یز اثر منفیبر فقه مقارن ن

ـ قرن نهم قـدرت ز  یدر حوال یدولت عثمان ین گونه که وقتین بود به ایصفوف مسلم  يادی

 یبیان صـل یحیان و مسییاروپا. شد یغ میکرده بود اسالم به اروپا صادر شد و در آنجا تبل دایپ

ن ین شـدند بـه همـ   یان مسـلم یجاد تفرقه در میشرفت سخت برآشفتند و در صدد این پیاز ا

از آنهـا   ین بود که بعضـ یها ا حل ن راهیاز ا یکیدست زدند که  یمختلف يها حل ل به راهیدل

 یکـ یاهللا بلژ تیمانند آ یرفتند مثالً بعض ین میان مسلمیاند در م مسلمان شدهنکه یبه عنوان ا

منـاطق مختلـف را    یچنـان زبـان بـوم    آني، وسـف فرانسـو  یخ یو ش یخ حسن آلمانیو ش

ز آنهـا  یـ غات تفرقه انگیر تبلیدند که مردم تحت تأثیپوش یم یفراگرفته بودند و لباس روحان

  1.)50و 36صص  ،1363ي، احمد کسرو( شدند یواقع م

بود کـه سـبب شـد تـا فقـه مقـارن        يگریان عامل دیمدن نهضت اخبار آ به وجودز یو ن

ر یسـ  یبه طور کل. نبود یتوان گفت تجربه خوب یخ را تجربه کند که مید از تاریجد يا دوره

، شـان یگونه که پس از ا نیکرده است به ا یرا ط ینزول يریس یفقه مقارن پس از عالمه حل

 يا پرداخته و کار تـازه  یآثار قبل یص و تحشیح و تلخیبه تشر يزیدر حد ناچ يدبع يفقها

 یاز شرح و خالصه هـم خبـر چنـدان    یان حتیکار آمدن اخبار يندادند و سپس با رو ارایه

  . ستین

ـ اخبار يالیکه در دوران اسـت  ییها از علت یکی ان سـبب شـد تـا فقـه مقـارن در الك      ی

از اهـل سـنت و    يرویـ عه را متهم بـه پ یمجتهدان ش، انیاراخب«ن بود که یش فرو رود ایخو

د یـ ه مقـارِن با یفق ییاز سو .)359ص ، 1384، رضا اسالمی(» دانستند یاز آنان مپذیري  ریتأث

                                                        
اسـالمی چـاپ    آزار شیرازي، همبستگی مذاهب اسالمی، سازمان فرهنـگ و ارتباطـات   و نیز ترجمه دکتر بی.  1

الزم به ذکر است نقل چنین مطلبی از فردي مانند کسروي که خود مخالف روحانیت و / 19، ص 1998ش  1377

  .هایی باشد بوده است شاید شاهدي بر اطالع خود این اشخاص از چنین دسیسه.. 
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ص یاجتهاد کند و سـره را از ناسـره تشـخ   . . . و یو عقل یباشد که بتواند با ادله اصول یکس

ـ ا، گرا بودنـد  ثیا حول سنت و حدان که مشرب آنهیگر اخبارید ییو از سو، دهد ن گونـه  ی

عـالوه بـر مطالـب    . ن دوره مهجـور مانـد  یـ جه فقه مقـارن در ا یتافتند در نت یاجتهاد را برنم

مجتهـدان   یبه سر بـرد تالقـ   یکه سبب شد فقه مقارن در خموش يگریمذکور عامل مهم د

 تـر  بیشعه یشمندان شیباعث شده بود تا اند ین تالقیرا ایز ،بود يبا مجتهدان اخبار یاصول

ش مشـغول  یخـو  یو اصـول  ينظـرات اخبـار   بپردازند به نقطـه   یاز آنکه به فقه برون مذهب

ـ البته نبا. گر بپردازندینداشته باشند تا به تضارب آراء با مذاهب د یو فرصت، شوند د منکـر  ی

ز یاد و ناجته يها هیت پایتقو يبرا يادیها محاسن ز يها با اخبار ین اختالف اصولیبود که ا

  . داشت یثیحد يها آمدن موسوعه به وجود

  : ن دوره اشاره کردیر در ایتوان به آثار ز یدر مجموع م

ـ   عبـداهللا بـن   ن احمد بنیالد نوشته جمال: مختصر التذکره. 1   )هــ  820م ( یمتـوج بحران

  ).14 ص ،تا یب، امین(

حسن راشـد   ح بننوشته مفل: )منتخب الخالف(االختالف  خالصۀص الخالف و یتلخ. 2

  1.)133ص ، تا یب، عهیان الشیاع(. است  هـ 900حدود  يمتوفا يمریص

  )هــ 940م(یکرکـ  حسین عـاملی  از علی بن:  )الموجز فی المتعه( المتعۀاالیجاز فی  خالصۀ. 3

ن ید چنـد یـ خ مفیشـ  يم که برایقبالً اشاره کرد. است یا محقق کرکی یمعروف به محقق ثان

ـ را ن "المتعـه  یالموجز ف"اند و کتاب   ه ذکر کردهرساله و کتاب در متع خ یانـد از شـ   ز گفتـه ی

 "المتعـه  یجـاز فـ  یخالصـه اال "خالصه و تحت عنـوان   ید است که توسط محقق کرکیمف

   .)1413، دیخ مفیش( 2درآمده است

 يد نـوراهللا شوشـتر  یسـ  ینوشـته قاضـ  : االقـدام  یوجوب المسح عل یاالقدام ف ۀینها. 4

مسح بر پاها بـه اسـتناد    مسألهن اثر فقط به یا. است) هـ1019  -956(الث د ثیمعروف به شه

تـوان   یرا مـ یـ ز ،ر استینظ یار بیدر نوع خود بس یول ،سورة مائده اشاره دارد) 6(ه شش یآ

                                                        
  .فصیمري، منتخب الخال/ 422، ص 4الذریعه، ج / 400، ص 32و نیزآقا بزرگ، الذریعه، ج .  1

  .در قسمت شماره شش کتب شیخ مفید توضیح داده شده است. 2
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  . استقصاء کرده است مسألهر موجود را در یغ یمذاهب موجود و حت ید نظر تمامیگفت شا

خ یمعروف به شـ  ین عاملیحس ن محمد بنیف بهاء الدیتأل: ح اهل الکتابحرمت ذبای. 5

کند که سـلطان   یان مینگونه بیل نگاشتن کتاب را ایمؤلف دل. است  )هـ1031  - 953( ییبها

کـه در قـرآن شـما     ید در صـورت یدان یح ما را حرام مینوشته و گفته که شما ذبا يا روم نامه

 ياند برا که اهل کتاب یو طعام کسان) 5/مائده) (کُمن اُوتُوا الکتاب حلُّ لَیو طَعام الَّذ(: آمده

بنگـارد و جـواب    یخواست تا کتـاب  ییخ بهایسپس شاه عباس هم از ش ].است[شما حالل 

   1 .نگارد ین کتاب را میهم ا ییخ بهایع آنها را بدهد که شیتشن

 معـروف بـه   ياسـترآباد  ینیمحمد حسـ  از محمد باقر بن: عهیمختلف الش یعل ۀیحاش. 6

از  "عهیاحکـام الشـر   یعه فـ یمختلف الش"قبالً گذشت که کتاب . است  )هـ 1040(رداماد یم

   2.ه زده استیر داماد بر آن حاشیو م، است یعالمه حل

  عصر حاضر. دوره پنجم

 ینراقـ  يچـون مـال مهـد    يا نابغـه  يکـار آمـدن مجتهـدان و فقهـا     ين دوره و بـا رو یدر ا

  )هــ  1227م (خ جعفـر کاشـف الغطـاء    یشـ ، )هــ  1212م (عالمه بحـر العلـوم   ) هـ1209م(

گر مجـالس تبـادل   یبار د. . . . و  )هـ 1281م ( يخ انصاریو ش  )هـ 1266م (صاحب جواهر 

جوامـع   يآور ان کـه جمـع  ین خدمت اخبارتری بزرگرونق گرفت و چون  ها دیدگاهانظار و 

ن دسـت  یـ نحو احسن از از به یفقها ن، عه بود در خدمت اجتهاد قرار گرفتیم شیعظ ییروا

و  ياجتهـاد  یمبـان  یدر تعـال  يبلنـد  يها ها استفاده کرده و توانستند گام يآورد دورة اخبار

بود که به دنبـال تضـارب افکـار و     یکسان ين فرصت براین بهتریبردارند و ا یاصول یفقه

امـا  . ر کننـد فقه مقارن را برقرا يها یتوانستند کرس یر چتر آن میرا در زیز ،بودند یآراء فقه

 : برخی از آثاري که در این دوره به ثمر رسیدند از این قرار هستند

ـ ا) هـ 1373 –1294(ن کاشف الغطا یخ محمد حسیششرح : ر المجلهیتحر. 1 ن کتـاب  ی

                                                        
 .1410 ،شیخ بهایی. 1

  1397میر داماد، /  چاپ شده است "اثنی عشر رساله"این کتاب در ضمن کتاب . 2
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اسـت بـه    یقت قانونیدر حق ،ها نوشته شده است یها و به مذهب حنف یکه در دولت عثمان

ن مرحـوم کاشـف الغطـا    ااز شارح یکی. اند شرح کردهآن را  يادیصورت مقارنه که افراد ز

ز بـه آن  ین یراداتیرا به آن افزوده و بعضا ا یر از شرح نکات اختالفیقت غیکه در حق. است

از آوردن اسم ، شده یمحسوب م) یحقوق( یک اثر قانونین کتاب یچون ا. وارد نموده است

ها که توسط مصحح صـورت   یدر پاورق یول ،شده است ينظران خوددار مذاهب و صاحب

ـ تقر ین کتاب در پنج جلد و توسط مجمـع جهـان  یا. ز اجرا شده استین مهم نیگرفته ا ب ی

  1.ور طبع آراسته شده استیبه ز 1422در سال 

م (ن ید شـرف الـد  یمعـروف بـه سـ    ين موسوید عبدالحسیاز عالمه س: هیفقه مسایل. 2

ـ  ( است  )هـ 1365( بعد از یف کتاب در حوالیخ تألیتار. است  )هـ 1377 ی، آقا بـزرگ تهران

ـ  : انـد از  کـه در کتـاب عنـوان شـده عبـارت      مسایلیاز  یبرخ .)114/ 7، 1403 ن یالجمـع ب

کـه   ین کتاب با توجه بـه حجـم کمـ   یا. ر المسافر و افطارهیتقص، ره االحرامیتکب ، نیالصالت

ن مذاهب مختلف با یب ا درین و گویریار شیبس یمبتال به را با زبان یاختالف مسایل یدارد ول

  2.ان کرده استیآوردن ادله ب

ن یا ين موسوین شرف الدید عبدالحسیس: الوضوء یاالرجل او غسلها ف یالمسح عل. 3

الزم بـه ذکـر اسـت مرحـوم      3.ده اسـت یشان به چاپ رسیا یز در ضمن کتاب قبلیرساله ن

ـ   ز دارد که به صورت مقارن بحث کردهین يگرین آثار دیعالمه شرف الد چـون   یاسـت ول

ما آن آثـار  ، اند گر را ذکر نمودهیا موارد دی یخیست و بعضا نکات تاریصرفا در فقه مقارن ن

. . . ره ویالمراجعات و کتاب ابوهر، شان مانند الفصول المهمهیگر ایم و اال کتب دیاوردیرا ن

   4. ن المذاهب استینه مقارن بیدر زم

ن کتـاب بـر   یا. است) هـ 1400م (ه یجواد مغن از محمد: المذاهب الخمسه یالفقه عل. 4

                                                        
 .1422کاشف الغطا، . 1

 . 1420شرف الدین موسوي، . 2

 هـ 1381شرف الدین موسوي، . 3

چیزي است که اکنون موجود است ولی دشمنان کور دل، کتابخانـه او را آتـش   آثار ایشان بسیار بیشتر از این . 4

  .زدند که در این میان بسیاري از آثار ارزشمند ایشان از بین رفته است
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  1.است یو حنبل یشافعی، مالکی، حنفي، پنج مذهب جعفر

ـ یالمذاهب االربعه و مذهب اهل الب یالفقه عل. 5 د محمـد  یف سـ یتـأل : هم السـالم یت عل

از  "المـذاهب االربعـه   یالفقـه علـ  "ن کتـاب در اصـل   یا. اسر مازح استیخ یو الش يالغرو

نوشته و بـه   یو حنبل یشافعی، مالکی، است که در چهار مذهب حنف يریعبدالرحمن الجز

را بـه   )ع(اسر مازح نظرات ائمه اطهـار یو  يد محمد غرویپس از آن س. ده استیچاپ رس

المذاهب االربعه  یالفقه عل"مه کردند و با هم تحت عنوان کتاب یگر مذاهب ضمینظرات د

ان فقـط  یعیدر مورد نظـر شـ  ، جه به اسم کتاببا تو. به چاپ رساندند "تیو مذهب اهل الب

فقـط در   ،نشده است يا عه اشارهیش يآورده شده و به نظر فقها و علما) ع(نظر ائمه معصوم

ـ بوده در ادامه نظر اهـل ب  يا ا تکملهیا شرح یعه تتمه یش ياگر در نظر فقها يموارد نادر ت ی

  2.اند ارجاع داده یآورده و در پاورق 

 1347(متولـد   یت اهللا جعفـر سـبحان  یف آیتال: ها الخالفیدام ف ایلمس یاالنصاف ف. 6

عه و ین شـ یب یفقه یاختالف مسایلاز  مسأله 12، محور مسألهن کتاب به شکل یا. است  )هـ

موافـق و   يگر علماینظرات د ات و نقطهیث و آیرا مطرح و در هر کدام با آوردن احاد یسن

ع یتشـر ، الوضـوء : انـد از  طـرح در کتـاب عبـارت   م مسایل. مخالف بحث را ادامه داده است

 یافطار المسافر ف، السفر یالقصر ف، نین الصالتیالجمع ب، تهاییالبسمله جز، بیاالذان و التثو

قرار  یمورد بررس، زتریر مسایلیز تحت عنوان ین موضوعات نیک از ایو هر . شهر رمضان

در ) ع(مؤسسه امام صـادق  صفحه توسط 550ک جلد و حدود ین کتاب در یا. گرفته است

 مسـایل و نیز االعتصام بالکتاب و السـنه سـبع    3.ده استیدر قم به چاپ رس) 1423(خ یتار

   4.هیفقه

ـ ا. است  )معاصر( یشهرستان ید علیف سیتأل): ص(یوضوء النب. 7 ن اثـر کـه مصـداق    ی

ه متفاوت مـورد بحـث و پـژوهش قـرار     یوضو را در چهار زاو، محور است مسألهپژوهش 

                                                        
 .1416مغنیه، . 1

 .1419الغروي و مازح، . 2

 .1423جعفر سبحانی، . 3
 .1415جعفر سبحانی، . 4
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از جهـت  ی، و لغتـ  یاز جهت قرآنیی، از جهت روای، خیاز جهت تار: اند از اده که عبارتد

  1.یو اصول یفقه یسیتأس

  2.است )معاصر( ین طبسیف نجم الدیتأل: هیخالف مسایل یه فیدراسات فقه. 8

مؤلـف در  . اسـت ) معاصـر (محمد حسن مظفـر   از محمود بن: الموات یاء االراضیاح. 9

ب سـابقه ظهورشـان   یـ ن مدارس فقها را بـا ترت ینظر مشهورتری، استداللن کتاب با روش یا

، مظفـر (، هیـ حنابلـه و ظاهر  ، هیشافع، هیمالک، احناف ، هیدیز، هیامام: اند از آورد که عبارت یم

  . صفحه در قاهره چاپ شده است 358ک جلد و حدود ین کتاب در یا) 11، 1392

مؤلـف در  . اسـت ) معاصر( یکیق فکیاز توف: یاالصالح االجتماع یالمتعه و اثرها ف. 10

سکوت کننده  یعنی» طان اخرسیالساکت عن الحق ش«: سدینو یش مین جمله کتاب خویاول

د که به بـالد شـرق   یگو یرا م يمصر یه شخصیآن قض یو در پ. الل است یطانیش، از حق

و . کنـد  یان مـ یا را از جمله ازدواج متعه را به صورت غلط بیقضا یکند و بعض یمسافرت م

 ییهـا  شـان حلقـه  یها ده که در گوشید یرا م یاز آن جمله است که در نجف اشرف کودکان

عه یان شـ یازدواج متعه هستند که در م يها بود که آنها بچه يا نشانه، زان کرده بودند و آنیآو

ن مطالـب مؤلـف را بـر آن داشـته تـا      یهمـ . بوده اسـت  تر بیشو بخصوص در بالد فارس 

  . آن در اجتماع بحث کند یمتعه و اثر وضع ازدواجرامون یپ

عدم ازدواج متعـه   یو اجتماع یدر مورد مشکالت روان، نانهیزبین کتاب چون با نگاه تیا

شـان  یا. باشـد  یبا میار زیبس يکار يو سالمت فرد یدر بهبود بهداشت اجتماع، ف شدهیتأل

شمرند که از آن جمله  یشود را م یاجتماع حاصل م يکه با ازدواج متعه برا يدر انتها فوائد

در امـان بـودن از فحشـا و فسـاد و     ، حفظ نسل، از رذائل یپاك شدن اخالق اجتماع: است

  . ده استیروت به چاپ رسیصفحه در ب 97ک جلد و حدود ین کتاب در یا 3. . .لواط و

هایی اسـت کـه در قطـع     این اسم مربوط به سلسله کتاب): ع(فی رحاب اهل البیت. 11

                                                        
 .1420و  1416شهرستانی، . 1

 .1422طبسی، . 2

 .1399فکیکی، . 3
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چاپ شده و هـر جلـد آن مربـوط بـه یـک      ) ع(پالتویی توسط المجمع العالمی الهل البیت

  . مسأله از فقه است

  1.است) معاصر( یم جناتیاهللا ابراه ت یف آیتأل: الفقه المقارن یدروس ف. 12

از ابـواب فقـه را بـه     یه که برخیاز محققان حوزه علم یف گروهیتأل: الفقه المقارن. 13

  2.بحث کرده است يا صورت مقارنه

) ش 1305(متولـد   يرازیاهللا ناصـر مکـارم شـ    تیف آیتأل: المعارف فقه مقارن دائرة. 14

ت اهللا یـ ر نظـر آ یـ د و محققان زیاز اسات یجمع يالمعارف با همکار رةیدان یا. معاصر است

بـه چـاپ   ) ش1385(خ یالمعارف در تار ةرن داییجلد اول ا. ه شده استیته يرازیمکارم ش

 3.است دهیرس

  نتیجه

در آخر باید گفت با توجه به پشت سر گذاشتن ادوار مذکور در فقه مقارن شیعه و رسـیدن  

تـا بتـوانیم رسـالت اصـلی     ، به عصر حاضر باید شاهد رویکردي جدید به فقه مقارن باشیم

دهـیم و بـد فهمـی     ارایـه بهتر  الملل بینهاي  فقه اهل بیت را در عرصهبه خصوص شیعه و 

از . بت به فقه شیعه را تبدیل به حسن فهم کنیم یا الاقل از این بد فهمی بکـاهیم دیگران نس

کـه فقـه    ییها این نکته است که دقیقا در دوره ،آید مواردي که در بررسی مقاله به دست می

اشخاصی هستند کـه دیـدي متعـادل نسـبت بـه       ،مقارن شیعه در نقطه اوج قرار گرفته است

و شاید این مطلبی ، اي قدرت تحمل دیگران را دارند به گونه مذاهب مقابل خویش دارند و

  . برد فقه الخالف یا فقه مقارن کمک شایانی کند باشد که توجه به آن بتواند در راه پیش

مطلب دیگر از یک سو در جهان امروز بسیاري از معضالت پـیش آمـده اسـت کـه در     

در مواجهه با آن به مشکالت جـدي   الملل بینهاي  قوانین حقوق بشر و کنوانسیون، مقررات

                                                        
 .1415جناتی، . 1

 .1423وحده تألیف الکتب الدراسیه، . 2

 .1385مکارم شیرازي، . 3
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اي اسـت کـه اطالعـات در     دیگر جهان امروز به مثابه دهکـده  ییو از سو، اند برخورد کرده

نـوردد و خواسـتار ایـن اسـت کـه بهتـرین        را درمی الملل بینین زمان ممکن مرزهاي تر کم

و فقـه  حل معضالت خویش را از هر کجاي عالم که باشـد بـه دسـت بیـاورد؛ از ایـن ر      راه

. مقارن فرصت بسیار مناسبی است براي ما که داعیه بهترین احکام فقهی در جهان را داریـم 

پس باید از این فرصت براي شناساندن فقه اهل بیت علیهم السالم نهایت استفاده را بـرد و  

ایم از کسانی که درك بهتري از  راه را اشتباه رفته، احیانا اگر در دست یافتن به نتیجه حکمی

  . اند بهره ببریم استنباط آن حکم داشته
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  منابع و مآخذ

  . به خط عثمان طه، قرآن کریم

  . نهج البالغه 

  .، بیروت، دار االضواءالی تصانیف الشیعه الذریعۀ، )1403(ی آقا بزرگ تهران .1

الفهرست فی اخبار العلماء المصنفین مـن القـدماء   ، )1403( اسحاق محمد بن، الندیم  ابن .2

  . ، تهران، طبع دانشگاه تهرانبه تحقیق رضا تجدد، نوالمحدثی

، چـاپ اول ، صول والفروعالنزوع الی علمی اال غنیۀ، )1417(ی عل بن حمزةد یس، زهرة ابن .3

 ).ع(قم، مؤسسه امام صادق

سه مؤس، تهرانی، نین الحسید جالل الدیح سیبه تصح، االیضاح، )1363( فضل، شاذان ابن .4

  .رانانتشارات و چاپ دانشگاه ته

 ید هاشـم رسـول  یح سیتصح، طالب مناقب آل ابی، )تا بی(ی عل محمد بن، شهر آشوب ابن .5

 .چا، قم، انتشارات عالمه تی، بیمحال

و اسـماء   الشـیعۀ معالم العلما فی فهرست کتـب  ، )1961(ــــــــــــــــــــــــــــ  .6

 .نجف، منشورات الحیدریهالمصنفین منهم قدیماً و جدیداً، 

فیما یعمل  الحسنۀاالقبال باالعمال ، )1376(جعفر  موسی بن س، رضی الدین علی بنطاوو ابن .7

 . ، تحقیق جواد القیومی االصفهانی، الطبعه الثانیه، قم، مکتب االعالم االسالمیالسنۀفی  مرة

االشتباهات عن الطـرق و   ازاحۀو  الرواةجامع ، )1403(علی  االردبیلی الغروي، محمد بن .8

 .شورات مکتبه آیت اهللا مرعشی نجفیمن، قم، االسناد

رات مرکـز مـدیریت حـوزه    انتشا، قم، چاپ اول، مدخل علم فقه، )1384( رضا، اسالمی .9

  . علمیه قم

مؤسسـه نشـر   ، قـم ی، الطبعه االول، جنید مجموعه فتاوي ابن، )1416(اشتهاردي، علی پناه  .10

 .اسالمی التابعه لجماعه المدرسین

ف یالتـأل  لجنـۀ ، الهدایـۀ اعـالم  ، )1422(ه السـالم یـ ن علیلعابـد ا نین زیالحس بن یاالمام عل .11

 . االولی، قم، المطبعه لیلی الطبعۀ، تیالهل الب یالمجمع العالم
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 . امین، بیروت، دارالتعارفق حسن یتحق، الشیعۀاعیان ، )تا بی(سید محسن  امین،  .12

 دایـرة رکـز  م، تهـران ، چـاپ اول ، المعارف بزرگ اسـالم  دائرة، )1373( کاظمي، بجنورد .13

 . المعارف بزرگ اسالمی

حققه محمـد صـادق و   ، الفوائد الرجالیه، )1386( يد محمد مهدیسطباطبایی، بحرالعلوم  .14

 . ولی، النجف االشرف، مطبعه االدبالطبعه اال، ن بحرالعلومیحس

ق قسم الدراسـات  یتحق، البرهان فی تفسیر القرآن، )1419(ی نید هاشم الحسیسی، البحران .15

 .ولی، بیروت لبنان، مؤسسه البعثهالطبعه اال، هیاالسالم

سـازمان فرهنـگ و   همبسـتگی مـذاهب اسـالمی،    ، )1377(یم عبـدالکر ي، رازیآزار ش یب .16

  .ارتباطات اسالمی

، چاپ اول، تهران، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، )1370( میمحمد ابراهی، جنات .17

 . مؤسسه کیهان

لمرکـز المنطقـه   ، قـم ، چاپ اول، دروس فی الفقه المقارن، )1415(ـــــــــــــــــــ  .18

  . یه لمنظمه االعالم االسالمیهالثان

، چـاپ  دالئل وجود اجتهاد در عصر ائمه معصـومین ، )1381( محمد رضاي، جواهر .19

 . اول، قم، بوستان کتاب

 -1385 یلیدر سـال تحصـ  ، درس خارج فقـه مقـارن   راتیتقر، )1385(ی نیقزو ینیحس .20

 . ه دار الشفاءمدرس، 1386

یـروت لبنـان،   ب، الطبعـه الثالثـه  ، معجـم رجـال الحـدیث   ، )1403(خویی، سید ابوالقاسم  .21

  .منشورات مدینه العلم

الطبعـه  ، الشـرعیۀ اسباب اختالف الفقها فـی االحکـام   ، ) ه1396( میابراه یمصطفی، الزلم .22

 .ه للطباعهیه الدار العربیالجامعه المستنصر، بغدادی، االول

  . 43و  44هللا سبحانی، شماره ا تیمصاحبه آمجله حوزه، ، )1370( عفرجی، سبحان .23

بعـه  الط، مه قـم یرت حوزه علیمرکز مد، کلیات فی علم الرجال، )1410(ــــــــــــــ  .24

 . الثانیه، بیروت، دار المیزان

، قـم، مؤسسـه   ه السالمیامام صادق عل مؤسسهق یتحق، االعتصام، )1413( جعفری، سبحان .25

  ). ع(امام صادق
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  .ونیه التعلیم و البحوث االسالمیهمعا، فقهیۀسبع مسایل ، )1415( ــــــــــــــ .26

اشـر  ن، قـم ، چـاپ اول ، االنصاف فی مسایل دام فیهـا الخـالف  ، )1423( ــــــــــــــ .27

 ).ع(مؤسسه امام صادق

الئمـه  ناشر مؤسسه جواد ای، الطبعه االول، وضوء النبی المدخل، )1416(شهرستانی، علی  .28

  .انشگاه فردوسی مشهدد

 .نا جا، بی ، الطبعه االولی، بیوضوء النبی البحث الروایی، )1420(شهرستانی، علی  .29

ی، ق زهرا اعرجیبه تحق، حرمت ذبائح اهل الکتاب، )1410( نیحس محمد بنیی، خ بهایش .30

 .لبنان، مؤسسه االعلمی للمطبوعات روتیب، چاپ اول

نجفـی،  ال یاللواسان ینیح حسن الحسیبه تصح، ابالکنی و االلق، )تا بی(خ عباس یشقمی،  .31

 . چا، قم، انتشارات بیدار بی

د احمـد  یر سـ یبه مقدمه م، الحکم و اآلثار مدینۀالبحار و  سفینۀ، )تا بی(خ عباس یشقمی،  .32

 . ، بیروت، دار التعارف دار المرتضیچا یبی، روضات

چا، بیروت  ، بیسیل المیخل حیتصح، طبقات الفقها، )تا بی( يرازیش) یشافع( يروز آبادیف .33

 . لبنان، دار القلم

جامعـه  ، قم، مصحح علی اکبر غفاري، الخصال، )1426( یعل محمد بن، هیبابو صدوق ابن .34

 . حوزه علمیه قم مؤسسه نشر اسالمی مدرسین

منتخـب  (االخـتالف  خالصـۀ تلخیص الخـالف و  ، )1408( حسن راشد مفلح بني، مریص .35

 .نا ، بیقمی، رجال يد مهدیبه مقدمه س، )الخالف

تحقیـق قسـم   السـلف،   االئمـۀ المؤتلف من المختلف بـین  ، )1430(حسن  طبرسی، ابوعلی فضل بن .36

  .الفقه فی مجمع البحوث االسالمیه، الطبعه الثانیه، مشهد مؤسسه نشر آستان الرضویه المقدسه

تبلیغات تر دف، قم، چاپ اول، خالفیۀفی مسایل  فقهیۀدراسات ، )1422(الدین  نجمی، طبس .37

 . اسالمی حوزه علمیه قم

الطبعـه  ی، ومیـ ق محمد جواد قیتحق، الفهرست، )1417( حسن ابوجعفر محمد بنی، طوس .38

 . جا، مؤسسه نشر الفقاهه الولی، بیا

د جواد یسی، خراسان یخ علیش ، محققانالخالف، )1407( حسن ابوجعفر محد بنی، طوس .39

ـ  ، قـم ، چـاپ اول ، یعراقـ  یخ مجتبـ یطه نجف و شـ  يخ مهدیشی، شهرستان ر ناشـر دفت

 .انتشارات اسالمی جامعه مدرسین
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الرجال المعروف برجال الکشی،  معرفۀاختیار ، )1427(ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ .40

 . ی، الطبعه االولی، قماالصفهان یومیق جواد القیبه تحق

محمد صادق آل د یق سیتحق، رجال الطوسی، )1381( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .41

 . ه االولی، نجف، المطبعه الحیدریهالطبع، بحر العلوم

ف، نج، محمد صادق آل بحر العلوم، الفهرست، )تا بی(ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ .42

 .مهد نشریات المکتبه المرتضویه

ی، نید احمـد الحسـ  یق سـ یـ تحق، امل اآلمل، )1362(الحسن الحرّ  ، شیخ محمد بنالعاملی .43

 . تا، قم، دار الکتاب االسالمی بی

الی تحصیل مسایل  الشیعۀوسائل  تفضیل، )1403( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .44

بیـروت، درا احیـاء    لبنـان ، الطبعـه الخامسـه  ، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازي، الشریعۀ

 . التراث العربی

الی تحصیل مسایل  الشیعۀوسائل  فضیلت، )1409(ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ .45

 ). ع(، قم، مؤسسه آل البیتچاپ اول، تیمؤسسه آل الب یمصحح گروه پژوهش، الشریعۀ

، سـال  فقه اهل بیت مقالـه آثـار فقهـی شـیخ مفیـد      مجلۀ، )1377( مانیسلي، عبداهللا آباد .46

 .شانزدهم، قم

الطبعه ، السنۀتاب و الوضوء من الک، )1381(ی ف طهرانین جعفر الشرینجم الدي، عسکر .47

 . ی، قاهره، مطبوعات النجاح بالقاهرهاالول

منتهـی المطلـب فـی تحقیـق     ، )1412(المطهر االسـدي   یوسف بن عالمه حلی، حسن بن .48

شـهد، ناشـر   م، چاپ اولی، اسالم يها ح بخش فقه در جامعه پژوهشیبه تصح، المذهب

  .مجمع البحوث االسالمیه

بـه  ، الشـریعۀ فی احکـام   الشیعۀمختلف ، )1413( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .49

 یدفتـر انتشـارات اسـالم   ، قـم ، چاپ دومی، ح گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمیتصح

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وابسته

ح محمد یتصح، ایضاح االشتباه، )1415(المطهر االسدي  یوسف بن ی، حسن بنعالمه حل .50

 .المدرسین بقم المشرفهالتابعه لجماعه  ینشر اسالم، قم، هیالطبعه الثان، الحسون
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ح گـروه  یتصـح ، الفقهـا  تذکرة، )تا بی( ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ .51

 ). ع(اشر مؤسسه آل البیتن، قم، چاپ اول، ه السالمیت علیپژوهش مؤسسه آل الب

ـ به تحقاالنتصار، ، )1415(ی د مرتضیس، يعلم الهد .52 ق گـروه پـژوهش دفتـر انتشـارات     ی

 .بسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهوا یدفتر انتشارات اسالم، قم، چاپ اولی، اسالم

ـــ .53 ــریات، )1417( ــــــــــــــــــــــــــ ــایل الناص ــتحق، مس ــوث و ی ــز البح ق مرک

 . الثقافیه و العالقات االسالمیه ناشر رابطه، تهران، هیالدراسات العلم

و مـذهب اهـل    االربعـۀ الفقه علی المذاهب ، )1419(د محمد، و یاسر مازح الغروي، سی .54

 .یروت لبنان، منشورات دار الثقلینبی، الطبعه االول، البیت علیهم السالم

و معه کتاب فواتح الرحموت المستصفی من علم االصول، ، )تا بی( ابوحامد محمدی، غزال .55

 . االرقم ابی دار االرقم بن، روت لبنانیب، م محمد رمضانیق ابراهیبه تعل، نظام محمد بن

لبنـان،   روتیب، چاپ اول، و اثرها فی االصالح االجتماعی المتعۀ، )1399(فکیکی، توفیق  .56

 .ناشر دار الکتب االسالمی

، قم، چاپ ششم، میق دار القرآن الکریتحق، ترجمه قرآن، )1388(ي محمد مهد، فوالدوند .57

  .تر مطالعات تاریخ و معارف اسالمیدف

ی، اصـفهان  ینین حسـ یاء الـد یمصحح ضـ ، الوافی، )1406(ی، محمد محسن ض کاشانیف .58

 . ، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنینچاپ اول

الـب، بیـروت،   غ یق مصطفیتحق، اختالف اصول المذهب، )تا بی(محمد  نعمان بن یقاض .59

 . دار االندلس

ح یبـه تصـح  ، وفـاق جـامع الخـالف و ال  ، )1421(مؤمن  محمد بن ي، علی بنسبزوار یقم .60

  ).ع(سازان ظهور امام عصرنه یانتشارات زم، قم، چاپ اولي، رجندیب ین حسنیحس

تحـت  ي، ح محمـد سـاعد  یبه تصح، المجلۀتحریر ، )1422( نیمحمد حس، کاشف الغطا .61

ن المذاهب یب بیللتقر یالمجمع العالم، تهرانی، الطبعه االولی، آصف ياشراف محمد مهد

 .السالمیها

 . اپ چهاردهم، تهران، چاپخانه سپهرچ، ، تاریخ مشروطه ایران)1363( کسروي، احمد .62

قـه  یبه تعل، الفروع من الکافی، )1401(اسحق  یعقوب بن ي، ابوجعفر محمد بنالراز ینیکل .63

 . سوم، بیروت، دار صعب دار التعارفچاپ ي، اکبر غفار یعل



5هاي فقهی، شماره  پژوهش

 نیسازمان مطالعه و تـدو  ،تهران، چاپ اول، تاریخ فقه و فقها، )1375(ابوالقاسم  گرجی،  .64

 ). سمت(کتب علوم انسانی دانشگاهی 

، الطبعه الثالثهاالطهار،  االئمۀلدرر اخبار  الجامعۀبحار االنوار ، )1403(مجلسی، محمد باقر  .65

  .ت لبنان، دار احیا التراث العربیرویب

یروت لبنان، ، باالطهار االئمۀلدرر اخبار  الجامعۀبحار االنوار ، )1404(د باقر محم، مجلسی .66

 .مؤسه الوفا

 . اپ چهارم، تهران، انتشارات خیامچاالدب،  ریحانۀ، )1374(ی محمد علي، زیمدرس تبر .67

 . بعه الثانیه، نجف، دار النعمانالط، اصول الفقه، )1386(مظفر، محمد رضا  .68

اهره مصـر،  قـ ، چاپ اول، احیاء االراضی الموات، )1392( محمد حسن محمود بن، مظفر .69

 .عه العالمیهناشر المطب

، تهـران،  الطبعـه الخامسـه  ، الفقـه علـی المـذاهب الخمسـه    ، )1416( محمد جـواد ، هیمغن .70

 ). ع(منشورات مؤسسه امام صادق

د حسـن  یسـ  يد محمـد مهـد  یبـه مقدمـه سـ   ، االختصاص، )تا بی(نعمان  مفید، محمد بن .71

 .اسانی، قم، مکتبه بصیرتیالخر

 ید کـاظم القاضـ  یق محمد السـ یتحق، صاغانیۀالالمسایل ، )1413( ــــــــــــــــــــــ .72

مـؤتمر  ناشـر ال ، دیـ خ مفیدر ضمن مصنفات ش، ه قمیحوزه علمی، الطبعه االولطباطبایی، 

 . العالمی اللفیه شیخ المفید

ی، الطبعه االول، يق محسن احمدیتحق، العویصیۀالمسایل ، )1413( ــــــــــــــــــــــ .73

 .مؤتمر العالمی اللفیه شیخ المفیدناشر ال، دیخ مفیدر ضمن مصنفات ش، ه قمیحوزه علم

در ضـمن  ، علیه من االحکـام  االمامیۀاالعالم فیما اتفقت ، )1413( ــــــــــــــــــــــ .74

تمر العالمی اللفیه المؤ، قمی، الطبعه االول، ق محمد الحسونیتحق، 9د ج یخ مفیمصنفات ش

  .الشیخ المفید

، تحقیـق علـی اکبـر زمـانی نـژاد، الطبعـه       المتعـۀ ، الموجز فی )1413( ــــــــــــــــــــــ .75

االولی، حوزه علمیه قم، در ضمن مصنفات شـیخ مفیـد، ناشـر المـؤتمر العـالمی اللفیـه شـیخ        

  . المفید

الطبعـه  ، نجـف  يق مهدیتحق، ، تحریم ذبائح اهل الکتاب)1413( ــــــــــــــــــــــ .76

 . یخ المفید حوزه علمیه قم المقدسهه الشیلفال یناشر المؤتمر العالم، قمی، االول
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ه یـ حـوزه علم ی، الطبعه االول، المسح علی الرجلین رسالۀ، )1413( ــــــــــــــــــــــ .77

  .لفیه شیخ المفیدال یناشر المؤتمر العالم، دیخ مفیدر ضمن مصنفات ش، قم

، چـاپ اول ی، عجم يبا همکار، المعارف فقه مقارن دائرة، )1385( ناصري، رازیمکارم ش .78

 ). ع(طالب ابی مام علی بنناشر مدرسه اال، قم

، هیالطبعه الثان، االسالمیۀ الدولۀالفقیه و فقه  والیۀدراسات فی ، )1409(منتظري، حسینعلی  .79

 . می للدراسات االسالمیهالمرکز العال، رانیا

ـ ، قـاهره ، المسـح علـی االرجـل   ، )1381(الموسوي، سید عبدالحسین شرف الدین  .80 ه مکتب

 .ناشر سید مرتضی الرضوي الکشمیري النجاح

، تحقیق المجمع العـالمی الهـل   فقهیۀمسایل ، )1420(الموسوي، سید عبدالحسین شرف الدین  .81

  . البیت علیهم السالم، تهران، الطبعه االولی، ناشر مجمع العالی الهل البیت علیهم السالم

چـاپ  ، الشـیعۀ علی مختلف  اشیۀح، )1397(ي استر آباد ینیحس محمد باقر بن، ر دامادیم .82

ـ "ن کتـاب در ضـمن کتـاب    یا(، ردامادین مید جمال الدیناشر س، تهران، اول عشـر   یاثن

 .چاپ شده است "رساله

 يریشـب  ید موسـ یت اهللا سـ یق آیتحق، رجال النجاشی، )1407( ابوالعباس احمدی، نجاش .83

 . لمشرفهمی لجامعه المدرسین بقم امؤسسه النشر االسال، قم، چا یبی، زنجان

کشف الحجـب و االسـتار عـن اسـماء     ، )تا بی( نید اعجاز حسیسي، الکنتور يسابوریالن .84

نشر مکتبه آیـت اهللا   ، قم، هیالطبعه الثانی، نجف یت اهللا مرعشیبا مقدمه آ، الکتب و االسفار

 .مرعشی نجفی

ـ م ، اعـداد سـید جـالل   االسالمی الوحدة، )1421( محمدی، واعظ زاده خراسان .85  یی،ر آقـا ی

 . جمع العالمی للتقریب بین المذاهبم، تهرانی، الطبعه االول

میـه  المنظمـه العال ، قـم ، هیالطبعه الثان، الفقه المقارن، )1423(تألیف الکتب الدراسیه  وحدة .86

 .للحوزات و المدارس االسالمیه

  



  

  

  

  


