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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 السالم علیک یا ولیّ اهلل ادرکنی

 

 

 سیر تاریخی معنای فقه

 

 

 مسعود امامی

 

 چکیده

 آن  معناای اطاحالحیو  فقه سه معنای لغوی کلمه نوشتار حاضر طی چهار فصل به بیان

در طاو  تااری  و دانشمندان دینای مسلمانان عموم در میان  هاشکل گیری آنسیر تحور و و 

پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معنای لغوی نخست برای فقاه  فهام عمیا  

سوره توبه به تدریج به معنای دوم کاه فهام  211معانی می باشد. این معنا  پس از نزو  آیه 

رن پنجم  معنای سوم فقه که فهم عمی  احکام سپس در اوایل ق متحو  گردید. استعمی  دین 

مسلمانان از لفظ فقه متبادر اسات. پاس شرعی می باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان 

در عصر حضور معصومان )ع( معنای سوم رواج نداشته و باه مماین تهات نبایاد نصاو  

شتار برخی نتایج علمی فصل پنجم این نونهایت در در قرآنی و روایی بر این معنا حمل شود. 

 برخاسته از فصو  قبل بیان شده است.

  .مرتعیت تقلیدفقها    فقه  فقیه کلید واژگان:

 

 مقدمه

ن )ع( و متاون افراوان در قرآن کاریم  روایاات معصاومبه طور و مشتقات آن  «فقه»کلمه 

رین و پرباارتعلام باه احکاام شاریعت نیاز کاه عالمان دینی شیعه و سنی به کار رفته است. 

نامیاده « فقاه»از گذشته دور تا کناون   اسالمی است دانش مایبرتسته ترین دانش در میان 

در این کلمه دارای تایگاه مهمی در معارف اسالمی و در میان مسلمانان است. پس می شود. 

. این دچار تحوالت معنایی متعدد شده است زمان حاضراز طدر اسالم تا  واژهعین حا  این 

که معنای متباادر  شدهر سده مای مختلف به وقوع پیوسته و ممین واقعیت موتب تحوالت د

تاری  طدور آن متفاوت باشد. از این به از این کلمه و مشتقات آن در متون اسالمی با توته 
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شناخته شود و تاری  دگرگونی ماای آناان نیاز کام و  رو الزم است این معانی از یکدیگر باز

پایه آن بتوان باه فهام درساتی از ایان کلماه و مشاتقات آن در متاون بیش تعیین گردد تا بر 

 اسالمی  به خصو  قرآن کریم و روایات معصومان )ع( دست یافت.

 

 معنای نخست فقهفصل اول: 

دیدگاه مای مختلفی دراین باره محرح شده که برخی در معنای نخستین فقه اختالف است. 

بل تمع است. از این رو نخست به طرح تفصایلی اقاوا  از آنها به مم نزدیک و یا با یکدیگر قا

اقوا  در این مورد عبارت اسات می پردازیم  سپس رابحه آنها با یکدیگر را بررسی می کنیم. 

 از:

فقه را در  برخی از فقهاء نیز 2دانسته اند.« فهم». بعضی از لغت شناسان فقه را به معنای 2

 و  در معنای لغوی فقه می گوید: شهید ا  1لغت ممین گونه معنا کرده اند.

فقه در لغت به معنای فهم است و فهم نیز به معنای علم است. معنای 

 3 دیگر فقه  تیزبینی ذمن برای کسب علوم می باشد.

 4 معنا کرده اند.« علم». برخی آن را به 1

( و 944سامعانی )م برخای مانناد  5با مم معنا کرده اند.« فهم»و « علم». بعضی آن را به 3

ایان ادعاا را اناد  ناد و کوشایدهنفقه  فهم  علم و ادراک را به یک معنا می دا (494زرکشی )م 

  6د.نثابت کن

 (644)م  قرافای  4به فهم و درک معنا از روی دقّت و تامّل معنا کارده اناد. فقه را. برخی 4

فقه باه معناای ( نقل می کند که 446شیرازی )م ابو اسحاق از  او. استممین قو  را برگزیده 

                                                 
 .6/1143. الصحاح 2
؛ مدایاا  5؛ قااوانین االطااو /16؛ معااالم الاادین/2/33؛ القواعااد و الفوا ااد2/33. تحریاار االحکااام الشاارعی  1

؛ التمهیاد فای 53؛ روضا  الناا ر و تنا  المناا ر/6؛ باب مدین  العلام/539؛ الفوا د الحوسی /2/49المسترشدین

؛ 1/43؛ عماد  القااری2/244؛ فاتح البااری2/12؛ فاتح المعاین2/5؛ مغنی المحتااج2/4ماب؛ فتح الو3اطو  الفقه/

 ؛2/4الواضح فی اطو  الفقه
 .2/43. ذکری الشیع  3

؛ تااج 4/5133؛ شمس العلوم و دواء کالم العرب مان الکلاوم552؛ مجمل اللغ /4/441معجم مقا یس اللغ .  4

 .235؛ التلخیص فی اطو  الفقه/29/41العروس

؛ مجماع 693؛ الکلیاات/1/445؛ المصاباح المنیار23/511؛ لساان العارب4/214. المحکم و المحای  االعمام 5

 .6/355البحرین

 .4؛ باب مدین  العلم/22؛ الجامع لمسا ل اطو  الفقه/2/13؛ البحر المحی 33. قواطع االدل  فی االطو / 6

 .9/213. التحقی  فی کلمات القرآن الکریم 4
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  ولای گفتاه نمای «فقهت کالمک»و به ممین تهت گفته می شود:  است«  ادراک األشیاء الخفیّ»

  4نیز این قو  را برگزیده اند. دیگربرخی قرافی می گوید:  .«فقهت أنّ السماء فوقنا»شود: 

 می گوید: زرکشی از قرافی نقل می کند که 

خفاء می باشند. پاس  فقه مختص به علوم نمری است که در ممانّ

پسندیده نیست که گفته شود: فقهت أنّ االثنین أکثر من الواحد. ممچنین 

کام شرعی دارد فقیه گفتاه نمای به کسی که فق  علم به ضروریات اح

 9.شود

 محمود بن زید ماتریدی )متوفای اواخر قرن پنجم( می گوید:ممچنین 

تعل  گرفته است فقه دستیابی به معنای پنهانی است که حکم به آن 

 23و فقه دانشی است که استنباط می شود و نیاز به تامل و نمر دارد.

 در مقام تفاوت معنای علم و فقه می گوید:( 395)م ابومال  عسکری 

فقه علم به مقتضای کالم از روی تأمّل است. برای ممین گفته نمای 

باه    زیرا خداوند باه تأمّال وطاف نمای گاردد.«إنّ اهلل یفقه»شود که 

ل کان در آنچاه مای ؛ یعنی تأمّا«تفقّه ما أقوله»مخاطب گفته می شود: 

بشناسی. فقه فق  در مورد فهم معنای کالم به کار مای گویم تا آن را 

وَ لکِانْ »آیه شریفه «. الَ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْالً»رود. خداوند می فرماید: 

کار رفته است که قاو  و ساخن به لفظ تسبیح به « الَتَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ

می باشد. علم شریعت نیز فقه نامیده می شود زیرا مبتنی بر فهم کالم 

 22 خدا و رسو  او است.

 فحنت معنا می کند می گوید: و( بعد از این که فقه را به علم  فهم 2394ابوالبقاء )م 

فقه در عرف به معنای وقوف بر معنای خفیّ است که حکام باه آن 

فقه رسیدن به علام اا اب باه  :ه است. برای ممین گفته شدهتعل  گرفت

اطاالع بار اماور اسات کاه  و تعقلواسحه علم حاضر است؛ یعنی فقه 

 21درک و شعور را در پی دارد.

                                                 
 .2/213؛ نفا س االطو  فی شرح المحصو 12لفصو /. شرح تنقیح ا 4

 .2/13. البحر المحی  9

 .34. کتاب فی اطو  الفقه/ 23
 .421. الفروق اللغوی / 22
 .693. الکلیات/ 21
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مای کناد. و مای ( نیز به نقل از برخی معنایی مشابه معنای ابوالبقاء ذکار 426ترتانی )م 

محمد ابوزمره از معاطران مای  23.ف نمی شودافزاید که به ممین تهت خداوند به فقه توطی

 گوید: 

فقه در لغت به معنای فهم عمی  و نافذی اسات کاه باه واساحه آن 

 24اایت افعا  و اقوا  شناخته می شود.

وَ مُوَ الَّذِی تَعَلَ لَکُمُ النُّجُاومَ لِتَهْتَادُوا بِهَاا فِای » در تفسیر دو آیه  (454ابو حیّان اندلسی )م

تَ ُلُمَاتِ الْ قَر  بَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ. وَ مُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ ٍ فَمُساْ

. در استبه تفاوت معنای علم و فقه اشاره کرده  25« .وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ

دارند و در « علم»یت به سبب ستارگان نشانه ای برای کسانی شمرده شده که آیه نخست  مدا

می باشند. « فقه»آیه دوم آفرینش انسان ما از یک تان نشانه ای برای کسانی است که دارای 

 در بیان علت تفاوت تعبیر به علم و فقه در این دو آیه می گوید: او 

فهمیده می شاود  مدایت به سبب ستارگان امری است که به راحتی

به کار رفته است  اما چاون درک « یعلمون»از این رو در آیه او  کلمه 

آفرینش انسان ما از یک تان نیازمند فکر و دقّت نمر اسات باه مماین 

باه « فقاه»استعما  شده اسات  زیارا « یفقهون»تهت در آیه دوم کلمه 

  26.می باشدمعنای به کار گیری فحنت  زیرکی و دقت نمر 

چهار معنای ذکر شده که در آنها معنای فقه با معنای فهم و علم پیوناد روشن شدن برای 

 روشن شود.« فهم»و « علم»می بایست تفاوت میان معانی خورده است 

برخی علم و فهم را به یک معنا می دانند و میان آنها فرقی ننهاده اند و فهم را به علم معناا 

پس فهم و علم  24معنا کرده اند که مترادف علم است.« تمعرف»برخی نیز فهم را به  24کرده اند.

مای « علم به معناای شایء»اما تمعی دیگر از لغت شناسان فهم را به نیز مترادف می گردند. 

و شامل علم حسی به ذوات و اَعارا  آنهاا  این معنا أخص از معنای محل  علم است 29دانند.

 .نمی شود

                                                 
 .141. التعریفات/ 23

 .4. اطو  الفقه/ 24

 .94  94. انعام/ 25

 .596/ 4. البحر المحی  فی التفسیر 26

 . 4/454لغ ؛ معجم مقا یس ال5/1335. الصحاح 24

 .4/23؛ المحی  فی الللغ 4/62. العین 24

 .246؛ فروق اللغات/4/5169. شمس العلوم 29
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می داناد. ایان معناا « به معنای کالم منگام شنیدنعلم »ابو مال  عسکری آن را به معنای  

نیز أخص از معنای محل  علم و أخص از معنای پیشین است. او می افزاید که به ممین تهات 

خداوند به فهم توطیف نمی شود  زیرا خداوند علم ازلی به حقیقت ممه اشیاء دارد. سپس می 

 :رود و ابو احمد بن ابی سلم  مای گویادگوید: برخی گفته اند که فهم فق  در کالم به کار می 

 فهم در کالم و ایر کالم از موارد بیان  مانند اشاره نیز به کار می رود.

علام باه معناای کاالم »ابو مال  در مقام حل این اختالف می گوید: اطل این است که فهام 

م در است اما در مورد اشاره نیز به کار مای رود چاون اشااره تانشاین کاال« منگام شنیدن

روشن است که بر اساس ممین مناط  استعما  فهم در ماوارد علام باه  13داللت بر معنا است.

 معنای کالم مکتوب  به طری  أولی خوامد بود.

سپس ابو مال  عسکری از قو  برخی نقل می کند که علم نفس ادراک است ولی فهم أخص 

ن تهت خداوناد در آیاه شاریفه از علم است و به معنای ادراک خفیّ و دقی  می باشد. به ممی

فهم را مختص سلیمان نموده و علم را به مر دو  12«فَفَهَّمْناما سُلَیْمانَ وَ کُالًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْما»

 11نسبت داده است.

زبیدی می گویاد: علام محلا   13فخر رازی می گوید: فهم تصور معنا از لفظ مخاطب است.

از امور خارتی به ایر آن است... آمدی می گوید: فهم  ادراک است و فهم سرعت انتقا  نفس 

 14زیرکی و توانایی ذمن برای دریافت محالب است.

در روایات متعددی میان علم و فهم فارق گذاشاته شاده اسات. مانناد ایان تماالت کاه از 

 امیرالمومنین )ع( نقل شده است: 

 15أَلَا لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَیْسَ فِیهِ تَفَهُّمٌ.

حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ اَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَانْ خَاافَ أَمِانَ وَ مَانِ  مَنْ

 16.اعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ

                                                 
 .424/الفروق اللغوی .  13

 .49. انبیاء/ 12

 .424/الفروق اللغوی .  11

 .1/411. مفاتیح الغیب 13
 .24/546. تاج العروس 14

 .6/243. وسا ل الشیع  15

 .444. نهج البالا / 16
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وَ زُمْارَ ِ  وَ الْعَدْ ُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى اَا ِصِ الْفَهْمِ وَ اَوْرِ الْعِلْامِ

کْمِ وَ رَسَاخَ ِ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ اَوْرَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ اَوْرَ الْعِلْمِ طَدَرَ الْحُ

 14عَنْ شَرَا ِعِ الْحُکْمِ.

اگر  در دو تمله اخیر میان فهم و علم فرق نهاده شده و فهم مقدمه علم شمرده شده است.

باشد روایات مزبور معنای مناسبی می یابد و  «کالم و مانند آنعلم به معنای »فهم به معنای 

یاا باه  آن عبارت است از این که مر کس معانی اشیاء را دریافت بر دانش او افزوده می شود

 عم  دانش دست می یابد.

ابن ابی الحدید در شرح تمله نخست میان معنای این دو کلمه فرقی نمی گاذارد و مار دو  

. از ایان رو باه کند و تفاوت را در متعل  شناخت می داند را به معنای محل  شناختن معنا می

و تمله را این گونه معنا می کند که مر کس مقدمات یک حقیقت را شاناخت باه  تکلّف می افتد

  14نتیجه نیز علم پیدا خوامد کرد.

می دانند که به تادریج در « فتح»و « ش ّ»را فقه . تمعی از لغت شناسان معنای نخستین 5 

می زمخشری  33مروی نیز ممین قو  را برگزیده است. 19م و فهم به کار رفته است.معنای عل

 گوید: 

و عین الفعل « فاء»الفعل آن  مر ثالثی مجردی در زبان عربی که فاء

است. او سپس به کلماتی « فتح»و « ش ّ»باشد دارای معنای « قاف»آن 

  32مانند فقأ  فقح  فقع  فقر و فقص مثا  می زند.

ن گروه از لغت شناسان این است که این گونه کلمات در عین حا  که داللات بار مقصود ای

نیز می باشند  نه این که ممه به یک « فتح»و « ش ّ»معنای خا  خویش دارند متضمن معنای 

به معنای علم و فهم است  ولی علام و فهمای « فقه»معنا و مترداف با یکدیگر مستند. بنابراین 

ی دیگر به دست می آید. در مقابل آن علم و فهمی خوامد باود کاه باه که از شکافتن دانش ما

آسانی و بدون تالش نمری حاطل شود  مانند علمی که از به کارگیری حواس پانج گاناه باه 

 دست می آید.

که در آن الفاظ در ممه حاروف نامیده می شود « اشتقاق أکبر»رابحه این کلمات با یکدیگر 

و « اشتقاق کبیر»  بلکه در بعضی با مم مشترک مستند؛ بر خالف اطلی با مم اشتراک ندارند

                                                 
 .439. ممان/ 14
 .29/14شرح نهج البالا  . 14

 .3/465؛ النهای  فی اریب الحدیث و األثر3/45. الفا   فی اریب الحدیث 19
 .1/216به نقل از: الغریبین )مخحوط(  2/24)ع( موسوع  الفقه اإلسالمی طبقا لمذمب أمل البیت.  33
 3/46. الفا   فی اریب الحدیث 32
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که در اولی الفاظ در ممه حروف اطلی با مم مشترک می باشند  ولی ترتیب « اشتقاق طغیر»

در دومای الفااظ  و« مدح»و « حمد»حروف در مر لفظ نسبت به لفظ دیگر متفاوت است؛ مانند 

شاند. در علام طارف فقا  باه ر مشاترک مای بارتیب آنها با یکدیگدر ممه حروف اطلی و ت

اگار چاه در « اشتقاق أکبر»و « اشتقاق کبیر»پرداخته می شود؛ در حالی که « اشتراک طغیر»

الفااظ در علام لغات کاارایی فاراوان کشف دقای  معانی برای علم طرف کارایی ندارند  ولی 

  31.دندار

اا ب بعلم شاامد  فهاو أخاصّ مان التّوطل إلى علم »فقه را به ( 531)م . رااب اطفهانی 6

این معنا نزدیک  34ابو البقاء نیز این معنا را برای فقه تایید کرده است. 33معنا کرده است.« العلم

به معنای پیشین است  زیرا در این طورت فقه به معنای محل  دانش نیست و شاامل دانشای 

دانشی است که با تالش که بدون تالش فکری حاطل می شود  نمی گردد. بلکه فقه به معنای 

 و کوشش فکری ممراه است و با کاوش در دانش مای پیشین به دست می آید.

 35 می دانند.« علم در دین»به معنای  فقه را. برخی 4

را نیاز از معاانی آن ذکار « فحنات»  ناده را به علم معنا کرده ادر عین حا  که فق برخی. 4

را به معنای فهم می داند  ولی فهم را مم معناای ( فقه 632آمدی )م علی بن محمد  36.اندکرده 

علم نمی داند. او معتقد است فهم  تودت ذمن و آمادگی آن برای درک حقای  است در حاالی 

 34که علم  محل  ادراک است.

او مای  34معنا کرده اسات.« از کالمش متکلمعلم به ار  »فقه را به ( 636)م . فخررازی 9

 گوید: 

شهوات و شبهات خود بودند باه اار   کفار قریش چون ارق در

خداوند از اسالم و شریعت پی نمی بردند و به ممین تهت خداوند می 

 39. «الَ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْالً»فرماید: 

 ( در توضیح این قو  می گوید:456بکی )م شی  االسالم سَ

                                                 
 .2/22الکریم؛ التحقی  فی کلمات القرآن 24. مفتاح العلوم/ 31

 .  641. مفردات الفاظ القرآن/ 33

 .693الکلیات/.  34

 .4/214؛ المحکم و المحی  االعمم3/344؛ المحی  فی اللغ 3/343. العین 35

 .693؛ الکلیات/29/41؛ تاج العروس4/214المحکم و المحی  اال عمم.  36

 .2/5. اإلحکام فی اطو  األحکام 34

 .2/5. المحصو  فی علم اطو  الفقه 34
 .1/411. مفاتیح الغیب 39
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معناای ار  ماتکلم چیازی بایش از معناای وضاعی لفاظ اسات. 

فقیه از کسانی که با معنای الفاظ آشنا مستند مای  وضعی لفظ را ایر

 43فهمند  ولی به آنها فقیه گفته نمی شود.

انتقااد و ماورد  42( 426پاذیرش برخای مانناد ترتاانی )م قو  فخررازی پس از او مورد 

( از نخستین شاارحان کاالم او 653واقع شد. از تمله محمد بن محمود عجلی )م برخی دیگر 

  41د و فقه را به فهم معنا می کند.بر او خرده می گیر

از تمع بندی آراء طاحب نمران به دست می آید که علم  فهام و فقاه دارای  نتیجه گیری:

معانی مختلفی می باشند و دقیقا به یک معنا نیستند. علم أعم از فهم  و فهم أعم از فقاه اسات. 

و  کالم و مانند کاالم اسات علم به معنای محل  ادراک می باشد و فهم به معنای ادراک معنای

 ک دقی  و از روی تامل معنای کالم و مانند کالم است.افقه به معنای ادر

برخی مانند ابومال  عسکری ا چنانچه گذشت ا قید دقت را در معنای فهم اضافه کرده اند. 

به نمر می رسد وتود این قید به تهت خصوطیت درک معنا است کاه آن را از درک حسای 

متمایز می کند. انسانی که باا شانیدن کالمای  معناای آن را درک مای کناد عرا  مر و اَاتو

او و رنگ و اندازه اش را درک می وتود نسبت به انسانی که با دیدن حیوانی در مقابل خود  

بدین تهت نیسات کاه درک معناا گاامی باه « دقت»کند  بیشتر نیازمند به دقت است. پس قید 

نامیده مای شاود  « فهم» دقت و آن گاه که به ممراه دقت است ممراه دقت است و گامی بدون

باه مماین  نیازمناد دقات اسات. اعیانبلکه بدین تهت است که نفس درک معنا نسبت به درک 

  نامیده می شود.« فهم»تهت محل  درک معنا 

 در اینجال معنای کالم و مانند آن است. مّدقی  و از روی تأعمی   عنای ادراک فقه به ماما 

به تهت تفاوت تومری درک معنا با درک حسی نیست  بلکه به تهت تمایز آن باا « دقت»قید 

نامیده می شود و درک دقی  « فهم»درک ایر دقی  از معنا است. پس درک معنا به طور محل  

 خوانده می شود.« فقه»معنا  

علم معناا کارده فقه را فهم یا علم  و فهم را   بنابراین لغت شناسانی که در سه قو  نخست

ایان شایوه اند  در واقع معنای عام کلمه را ذکر کرده اند و متذکر معنای خا  آن نشده اند. 

انادک و است که به تفااوت ماای بوده رایج از گذشته تا کنون میان بسیاری از لغت شناسان 

معناا بسیاری از لغات را به یکادیگر  و برای سهولت کار  کردند ریف میان لغات اعتناء نمی 

                                                 
 .2/14. االبهاج فی شرح المنهاج 43
 .141. التعریفات/ 42

 .2/234. الکاشف عن المحصو  41



9 

 

بدون آن به بیان تفاوت میان آنها به پردازند. ممین امر سبب می شد که برخای از  ؛می کردند

در آثاار  امل لغت مانند ابومال  عسکری به تدوین کتبی بپردازند که در آنها تفاوت لغاتی کاه

 .لغت شناسان به یکدیگر معنا می شوند و از این رو به  امر مترداف می نمایند  تبباین گاردد

ترادف حقیقی  یعنی در لغت عرب بر ممین اساس بعضی از محققان در لغت براین باورند که 

 43وتود ندارد.  تواف  دو لفظ در معنا واحد با ممه خصوطیات آن

پس در میان اقوا  گذشته قو  چهارم طحیح تر است و اشکا  زرکشی باه ایان کاه لغات 

مل فهم امور واضح و ایر واضاح مار دو مای شناسان فقه را به فهم معنا کرده اند و فهم شا

گردد وارد نیست  زیرا آنان در مقام معنای عام فقه بوده اند چنانچه گامی فهم را نیز به علام 

 که معنای عام آن است معنا نموده اند. 

قو  پنجم نیز موید معنایی است که در قو  چهارم برای فقه بیان شد  زیرا داللت لفظ فقاه 

و فتح گویای این است که فقه در مواردی به کار می رود که فهم کالم نیازمناد بر معنای ش ّ 

است. قو  ششم نیز ا چنانچه گذشت ا و شکافتن آنها ژرف نگری و فرورفتن در عم  معانی 

 قو  چهارم را تایید می کند. 

داللت لفظ فقه بر فحنت و تودت ذمن که در قو  مشتم و کالم شهید او  محرح شده است 

یز معنا کردن لفظ به الزم آن است  زیرا بدون فحنت و زیرکی نمی توان به عم  معانی دست ن

نامیده می شود. روشن است که طرفاداران ایان « فقه»؛ نه این که واقعیت خارتی فحنت  یافت

قو  مقصودشان این نیست که موضوع له لفظ فقه  تودت و زیرکی ذمن است  زیارا در ایان 

  شود.« حدیث»و « قو »مد بود که فقه متعدی به الفا ی مانند طورت بی معنا خوا

قو  نهم نیز بیان دیگری از قو  چهارم است  زیرا گذر کردن از معانی  امری الفاظ و پی 

؛ مای باشادنیازمناد دقات و تامال که معنا و مقصود اطلی است لی متکلم بردن به ار  اط

 ته به این نکته شده بود.ابوزمره نیز تو  چنانچه در عبارت نقل شده از

در  با بررسی موارد استعما  فقه و مشتقات آن در قرآن کریم قو  چهارم ثابت می شود.

تناسب بیشتری با مدلو  آیات نسبت به محل  فهام فهم عمی  و دقی  فقه به معنای   این آیات

  دارد.

کار رفته است خبار از در آنها به « فقه»در نه آیه از بیست آیه ای که یکی از مشتقات کلمه 

و مانناد آن توطایف شاده « الَ یَفْقَهُونَ»در کافران و منافقان داده شده و آنان به  «فقه»فقدان 

این عبارت آمده است: دیگر در این دسته از آیات متعل  فقه ذکر نشده است. در سه آیه  44اند.

                                                 
 .2/4. التحقی  فی کلمات القرآن الکریم 43

 . 4  3؛ منافقون/23؛ حشر/25؛ فتح/214  44  42؛ توبه65؛ انفا /249. اعراف/ 44
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از کاافران  «فقاه»در این سه آیاه نیاز  45«.ی آذَانِهِمْ وَقْراًتَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّ ً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِ»

نفی شده ولی متعل  عدم فقه به طورت ضمیر ذکر شده است. مرتع ضمیر چنانچه مفسران 

  46گفته اند قرآن کریم است.

نفی فقه در دسته او  از آیات که متعل  آن ذکر نشده است مناسب تر است که باه معناای 

از کاافران و منافقاان ادعاایی  یفهممر گونه نه نفی محل  فهم؛ زیرا نفی  نفی فهم عمی  باشد 

ایر قابل قبو  است  مگر متعل  فهم حقیقت خاطی مانند قرآن و دعاوت پیاامبر ) ( باشاد. 

ولی اگر مقصود از این دسته آیات نفی فهم عمی  باشد در این طورت نه تنها نیاازی نیسات 

نیم  بلکه حتی اگر متعل  فهم حقیقت خاطی مانند قارآن و که متعل  فهم را حقیقت خاطی بدا

دعوت پیامبر ) ( باشد ا چنانچه در دسته دوم آیات این گونه است ا در ایان طاورت نیاز 

استناد فقدان فهم عمی  به کافران و منافقان مناسب تر از استناد فقدان محل  فهم اسات  زیارا 

و مایچ  فته باشندنیا نایی از قرآن و رسالت را دراین گونه نیست که کافران و منافقان میچ مع

درکی از آن نداشته باشند  بلکه آنان به عم  معانی قرآن و حقیقت دعوت پیاامبر اکارم ) ( 

 نمی رسیدند.

حضرت موسی  ی از این آیاتاست. در یک« حدیث»و « قو »متعل  فقه دیگر در چهار آیه   

در آیاه  44«.یَفْقَهُاوا قَاوْلِی»سخنان او دست یابند؛ « فقه»)ع( از خداوند می خوامد که قومش به 

بسایاری از ساخنان تاو نمای « فقه»ای دیگر قوم حضرت شعیب )ع( به او می گویند که ما به 

در دو آیه دیگر به دو گروه از مردم نسبت داده شده است  44«.مَا نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُو ُ»رسیم؛ 

ؤاُلَءِ الْقَوْمِ فَمَا له» 49 «قَوْماً الَ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْالً»سخنی ندارند؛  نسبت به میچ « فقه»که آنان 

 53«.الَ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً

معنای مناسب فقه در این چهار آیه  فهم عمی  است  نه محل  فهم؛ زیرا متعل  فقاه در ایان 

ساخنی « فقاه»برای آناان درخواسات چهار آیه  سخن و قو  است و کسانی که در این آیات 

نسبت به مر سخنی یا نسبت به سخن خاطای شاده اسات  « فقه»شده است و یا از آنان نفی 

 ناتوان از درک و فهم ابتدایی سخن دیگران نبودند  بلکه ناتوان از فهم عمی  سخنان بودند.

                                                 
 .46؛ اسراء/54؛ کهف/14. انعام/45

 .23/224؛ المیزان فی تفسیر القرآن4/443؛مجمع البیان4/234فی تفسیر القرآن الکریم . التبیان 46

 .14. طه/ 44

 .92. مود/ 44

 .93. کهف/ 49

 .44. نساء/ 53
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وناد مای از این رو معنای این چهار آیه اینگونه می شاود کاه حضارت موسای )ع( از خدا

خوامد که قومش به درک عمی  سخنان او دست یابند و قوم حضارت شاعیب )ع( باه او مای 

گویند که ما عم  سخنان تو و ار  اطلی تو از این سخنان را نمی فهمیم. در دو آیاه دیگار 

 نیز فهم عمی  نسبت به سخنان از قومی بدوی یا تامل و  امربین نفی شده است.

 52«.کِنْ الَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْإِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لءٍ وَ إِنْ مِنْ شَیْ: »در سوره اسراء آمده است 

تسبیح موتودات از مخاطبان نفی شده است. به نمر می رسد کلماه فقاه در  «فقه»در این آیه 

عمی  این آیه نیز تناسب با معنای فهم عمی  دارد  زیرا اگر چه مخاطبان از فهم  امری و ایر 

کلمااتی « الَ تَفْقَهُاونَ»تسبیح موتودات نیز عاتز مستند و به ممین تهت اگر در آیه باه تاای 

به کار می رفت درست بود  ولای چاون درک و فهام تسابیح « التعلمون»یا « التفهمون»مانند: 

نسبت به این واقعیت ممه موتودات مستی نیازمند فهم عمی  است پس فهم عمی  از مخاطبان 

نفی شده است. به عبارت دیگر  پیام قرآن کریم در این آیه این است که شاما مخاطباان  پنهان

 فاقد فهم عمی  مستید تا به درک تسبیح موتودات دست یابید. 

در دو آیه دیگر  آیات تکوینی خداوند ذکر شده و در پایان این دو آیه آمده است که مادف 

در این موارد نیز فقه با معنای فهم  51به آنها است.مردم نسبت  «فقه»از بیان این آیات تکوینی  

فهم عمی  سازگار است  زیرا درک پدیده مای طبیعی به عنوان نشاانه ماای خداوناد نیازمناد 

فهم عمیقی می باشد تا انسان از واقعیت مای طبیعی درکی بیش از  امر آنها داشته باشد. به 

تناساب آن باا معناای فهام عمیا  در عالوه برداشت ابو حیان در مورد یکی از ایان آیاات و 

 مقایسه با آیه قبل  پیش از این ذکر شد.

کرده که با معناای فهام « تفقه در دین»ه است که دعوت به توبسوره  211آخرین آیه  آیه 

در کنار فرماان باه   عمی  سازگار است  بلکه معنای فهم عمی  در این آیه نسبت به محل  فهم

دارای پیامی بسیار ارزنده برای دین شناسان است و سایر آیات   در« تدبر»و « تعقل»  «تفکر»

آماوزه ماای دینای مای  درک عمی آنان از تمود و فهم  امری دین بازمی دارد و دعوت به 

 کند.

پس ممه آیاتی که در آنها یکی از مشتقات کلمه فقه به کار رفته است نه تنها با معنای فهام 

به اتفاق آنها تناسب بیشتر با این معنا نسابت باه معناای  عمی  سازگار می باشند  بلکه قریب

 محل  فهم دارند.  

 

                                                 
 .44. اسراء/ 52

 .94  65. انعام/ 51
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 فصل دوم: معنای دوم فقه

باوده ساوره توباه  211آیاه   مبدأ تحو  در معنای فقه و شکل گیری معنای دوم برای آن

 در این آیه آمده است:  است.

 نَفَرَ مِنْ کُالِّ فِرْقَا ٍ مِانْهُمْ طَا ِفَا ٌ وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّ ً فَلَوْ الَ

  لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَتَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.

مؤمنان که ممگى به سفر روند. چرا از مر گروماى  و شایسته نیست

بیاموزناد و چاون اى باه سافر نروناد تاا داناش دیان خاویش را دسته

 بازگشتند مردم خود را مشدار دمند  باشد که از زشتکارى حذر کنند؟

در این آیه نیز فقه به معنای لغوی به کار رفته است  اما چون متعلا  آن  دیان اسات پاس 

تفقّه در آیه به معنای طلب فهم دقی  و عمی  در دین می باشد. متعل  تفقّه در این آیه با توته 

  «لِیُنْذِرُوا قَاوْمَهُمْ» حل  دین است؛ نه بخشی از دین و نیز با توته به  هور عبارت به این که م

 دیگریقسم یا علم به احکام شرعی  امر در ممه علوم و معارف دینی است و اختصاطی به 

  زیرا انذار با تفقّه در ممه دین به خصو  اعتقاد به تهان آخرت حاطل از علوم دینی ندارد

  53می شود.

پس سایر مسلمانان به تبعیت از قرآن کریم از سپیامبر اکرم ) ( و ا مه معصومین )ع( و 

استفاده کردند و آن را موضوع مواعظ  رامنمایی ما و سخنان خاویش « تفقه در دین»عبارت 

 قرار دادند  مانند این روایات:

رَهُ  إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً زَمَّادَهُ فِای الادُّنْیَا وَ فَقَّهَاهُ فِای الادِّینِ وَ بَصاَّ

  54عُیُوبَهَا.

 55تَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ مِنْکُمْ فِی الدِّینِ فَهُوَ أَعْرَابِی .

بْرُ عَلَاى النَّا ِبَا ِ وَ تَقْادِیرُ  الْکَمَا ُ کُالُّ الْکَمَاا ِ التَّفَقُّاهُ فِای الادِّینِ وَ الصاَّ

 56عِیشَ ِ.الْمَ

 54.مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ

 58.ءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِی دِینٍمَا عُبِدَ اللَّهَ بِشَیْ

                                                 
 .2/31؛ ادوار فقه9/434؛ المیزان254؛ منی  المرید/2/35. احیاء علوم الدین 53
 .1/233. الکافی 54

 .2/32ی. الکاف 55

 .2/31. الکافی 56

 .24/341؛ وسا ل الشیع 2/592. المقنعه 54
 .444. األمالی للحوسی/ 54
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با استعما  کلمه فقه در این آیه در علوم و معاارف دینای و رواج آن میاان مسالمانان  باه 

ی شد و در طورت استعما  به طور محل  و بادون اضاافه تدریج کلمه فقه دچار تحو  معنای

به معنای دانش دین و فقیه نیز به معناای دانشامند دینای باه کاار رفات. در روایاات   به دین

 فراوانی این تحو  در معنای فقه دیده می شود  مانند این روایات:

انِ وَ النُّجُاومُ الْعُلُومُ أَرْبَعَ ٌ الْفِقْهُ لِلْأَدْیَانِ وَ الحِّبُّ لِلْأَبْ  دَانِ وَ النَّحْاوُ لِلِّساَ

 59.لِمَعْرِفَ ِ الْأَزْمَانِ

أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْفَقِیهِ حَقّاً مَنْ لَمْ یُقَنِّ ِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَ ِ اللَّهِ وَ لَمْ یُاؤْمِنْهُمْ 

لَمْ یَتْرُکِ الْقُارْآنَ رَاْبَا ً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُمْ فِی مَعَاطِی اللَّهِ وَ 

 63عَنْهُ إِلَى اَیْرِهِ.

 62أَمْلُ الدُّنْیَا أَمْلُ اَفْلَ ٍ وَ کَأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُمُ الْفُقَهَاءُ أَمْلُ فِکْرَ ٍ وَ عِبْرَ ٍ.

 61لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّیَّ ِ وَ لَا عِبَادَ َ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ.

 63ءٌ.مِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَ ٌ لَا یَسُدُّمَا شَیْإِذَا مَاتَ الْمُؤْ

 64مَا مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِیسَ مِنْ مَوْتِ فَقِیهٍ.

لَوَاتِ ... فَعِنْادَمَا ... یَکُاونُ أَقْاوَامٌ اعَ َ الصاَّ اعَ ِ إِضاَ رَاطِ الساَّ  إِنَّ مِنْ أَشاْ

 65یَتَفَقَّهُونَ لِغَیْرِ اللَّهِ.

 66مِنْ زِیِّ الْإِیمَانِ الْفِقْهُ وَ مِنْ زِیِّ الْفِقْهِ الْحِلْمُ.

 64أَفْضَلُ الْعِبَادَ ِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّینِ الْوَرَعُ.

یرُ  إِنَّ الرَّتُالَ مِانْ حَابِنَا یَاا بَشاِ هُمْ إِذَا لَامْ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَطاْ

یَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِی بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ مُوَ 

 64لَا یَعْلَمُ.

                                                 
 .4/144؛ مستدرک الوسا ل2/124؛ بحاراالنوار43. معدن الجوامر/ 59
 .116. معانی االخبار/ 63

 .1/233. الکافی 62

 .4/134. الکافی 61

 .2/34. الکافی 63

 .2/34. الکافی 64

 .24/323ا ل الشیع ؛ وس1/334. تفسیر قمی 65
 .291. األمالی للحوسی/ 66

 .33. الخصا / 64

 .2/33. الکافی 64
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هِ وَ یَمُنُّ مَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ  أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا تَمِیعَ الْفِقْ

الدِّینِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّ ُ وَ لَیْسَ کُلُّ عِلْمِ رَسُو ِ اللَّاهِ ) ( عَلِمُاوهُ وَ لَاا 

 69طَارَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَسُو ِ اللَّهِ ) ( وَ لَا عَرَفُوهُ.

 43یثِنَا.إِنَّ أَحَبَّ أَطْحَابِی إِلَیَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَکْتَمُهُمْ لِحَدِ

 42الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ یَدْخُلُوا فِی الدُّنْیَا.

او  باشاد  چنانچاه در روایات به معناای این احتما  دارد فقه و مشتقات آن در بعضی از 

  روایت ذیل به معنای او  است:

سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَ ْ  :فَقَا َ ؟عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ (ع)سَأَ َ رَتُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

 41.طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَا ِ ؛تَعَنُّتاً

در روایات و ایر روایات از آثار قرن دوم و سوم به موارد متعددی از استعما  کلمه فقاه 

رّاء بر می خوریم. در این موارد نیاز فقاه و مشاتقات آن در و فقهاء در کنار کلمات قرا ت و قُ

دوم به کار رفته است و مقصود تقابل میان کسانی است که به فهام عمیا  از قارآن و معنای 

 43ده اند.کرکسانی که فق  به قرا ت قرآن اکتفاء  بادین دست یافته اند 

بنابراین کلمه فقه و مشتقات آن در روایات و اولین . استاین نخستین تحو  در معنای فقه 

شاید باه تاوان ست می تواند به این معنا باشد  بلکه متون دانشمندان مسلمان در سه قرن نخ

کلمه فقه و مشتقات آن به علت کثرت استعما  در ایان معناا در طاو  زماان مزباور  گفت که 

 آن داللت کند.خالف  هور در معنای نخست ندارد  مگر این که قرا ن بر 

 

 فصل سوم: معنای سوم فقه  

تدیدی شد. در این تحاو  دوم  فقاه باه معناای به تدریج کلمه فقه دچار دگرگونی معنایی 

نیست  بلکه به معنای علم دقی  و عمی  به احکام شرعی می باشد که یکی از  یندانش عمی  د

علوم دینی است. پس کلمه فقه در طو  تاری  دارای سه معنای متفاوت بوده اسات. او  فهام 

ینی و سوم فهم عمی  خصو  عمی  معنای کالم و مانند کالم  دوم فهم عمی  ممه معارف د

 احکام شرعی.

                                                 
 .14/62. وسا ل الشیع  69

 .1/113. الکافی 43
 .2/46. الکافی 42
 .6/342. الکافی 41

 2/44؛ األم2/243؛ الموطأ243  214؛ فقه الرضا/3/346. الکافی 43
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ل و دقت در فهم  شرط آن است. بنابراین به در معنای سوم ممچون دو معنای گذشته  تامّ

اتتهااد یا به عبارت دیگر  ل دقت وتامّکسی که احکام شرعی را می داند  ولی آنها را از روی 

 فقه نامیده نمی شود.نیاموخته است  فقیه گفته نمی شود و دانش او نیز و استنباط 

مای باشاد. در عمیا  روشن است ا به تفاوت در متعل  فهام  کهتفاوت این سه معنا ا چنان

معنای او   متعل  آن معنای کالم و مانند کالم است و در معنای دوم  متعل  آن ممه معارف 

 متعل  در معنای خصو  احکام شرعی است.می باشد و در معنای سوم  متعل  آن   یاسالم

  سه معنای یدوم و سوم نسبت به معنای پیشین خود أخص است. پس کلمه فقه در  طو  تار

مفهاوم بار قیاود آن متفاوت یافته است که به ترتیب معانی متاخر نسبت به معانی متقادم در 

 ق کوچکتر شده است. امصدافزوده شده و در نتیجه در 

اج دارد. امروزه نیز کلماه فقاه و قرن مای متمادی است که معنای سوم میان مسلمانان رو

قرینه ای  امر در معنای سوم است و با وتود قرینه مای  فقیه به طور محل  و بدون انضمام

که امروزه نیز رایاج « فقه اللغ »یا « فقه الحدیث»مانند  تواند در معنای او  و دوم به کار رود 

 تعما  فقه در معنای نخست می باشد. از موارد اسو است 

ر این بود که عموم مردم از گذشته تا کنون ب تحو  معنای دوم به معنای سومد منشأ شای

عالمان به احکام شرعی بیش از سایر دانشمندان دینی نیازمند بوده  که به می باشنداین باور 

و مستند  زیرا مهم ترین داداه دینی آنان رعایت احکام عباادی و معااملی شاریعت و حفاظ 

است. از این رو شاخص ترین مصداق دانشمند دینی برای آنهاا کسای طورت  امری اعما  

است که احکام شرعی را به آنان بیاموزد. به ممین تهت کلمه فقه و فقیه که بر اساس آموزه 

مای قرآن و سنت بر ممه معارف دینی و ممه دانشمندان دینی اطالق می شد به تدریج از این 

ماردم  عماومین علوم دینی و دانشمندان دینی نازد معنای عام فاطله گرفت و بر شاخص تر

 اطالق گردید.

ادعای ثبوت معنای سوم برای فقه بدین معنا نیست که این کلمه در طو  طادما ساا  کاه 

معنای سوم از آن متبادر بوده است در عصر یا سرزمینی خا  دارای معانی دیگری نباوده 

شاایع در طاو  االاب و تاریخی معنای  است. بلکه بدین معنا است که بر اساس شوامد متقن

گاامی در طو  این زمان ممکن است در این دوران تا زمان حاضر معنای سوم بوده  مرچند 

 .نیستمنحب  بر معنای سوم  که دقیقاً باشدبوده ای دیگری نیز نمععصر یا سرزمینی دارای 

را معنایی معرفی برای فقه رایج عرفی در عصر خویش یکی از معانی ( 966شهید ثانی )م  

 می گوید:او  تفاوت دارد.معنای سوم می کند که با 
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گامی فقه در عرف بر تحصیل بخشی از احکام اطالق می شود  مر 

 74چند بر پایه تقلید باشد و این معنایی شایع در این زمان است.

دانش کسی که بخشی از احکام را بار پایاه تقلیاد آموختاه اسات فقاه   بر پایه این گزارش

روشن است که چنین استعمالی برای  امیده می شد و بالتبع خود او نیز فقیه خوانده می شد.ن

 بتوان برای آن شوامدی یافت. دشواریبه فقه و فقیه امروزه شایع نیست و در تاری  نیز 

آنچه در بحث ما ضرورت دارد بررسی این نکته است که تحو  در معنای سوم در حادود 

وسته است و از چه تاریخی به بعد از کلمه فقه و مشتقات آن  این معنا چه تاریخی به وقوع پی

متبادر می شده است. اگر این تحو  معنایی در عصر طدور روایات تحق  یافته باشد در این 

یا بخشی از روایات کاه مرباوط باه اماماان متاأخر )ع(  طورت معنای مورد نمر در روایات

ر تحو  معنایی مربوط به عصر بعد از طدور روایاات   می تواند معنای سوم باشد و اگاست

 دوم حمل کرد.او  یا این طورت می بایست روایات را بر معنای در  باشد

برای استعما  کلمه فقه و مشتقات آن در روایات در خصو  معناای ساوم نموناه ماای 

ه روشنی نمی توان یافت. به نمر مای رساد حاداقل رواج معناای ساوم میاان مسالمانان و با

عد از عصر طدور روایات بوده است؛ مر چند برخی تاری  رواج این معنا خصو  شیعیان ب

 ولی شوامد روشنی برای این ادعای خود نیاورده اند. 45برای فقه را اواخر قرن او  می دانند 

در موارد و مصادی  علم به احکام شرعی اساتعما  شاده و « فقه»البته در برخی روایات  

بر بعضی از مجتهدان و عالمان به احکاام شارعی اطاالق شاده « فقهاء»کلمه در برخی دیگر  

این گونه استعماالت در روایات ضرورتاً بدان معنا نیست کاه در زماان طادور ایان   46است.

فقاه و فقیاه در ایان ا چنانچه برخی گفتاه اناد ا روایات  معنای سوم رواج داشته است. بلکه 

داناش دیان و دانشامند دینای باشاد کاه در ماورد یکای از روایات می تواند به ممان معناای 

  44 مصادیقش  یعنی علم به احکام شرعی و عالم به آن به کار رفته است.

به عبارت دیگر  میان استعما  عام در یکی از مصادیقش با استعما  عام در معنای خا  

نه اساتعما  از تفاوت است و آنچه گویای تحو  در معنای عام است استعما  دوم می باشد؛ 

نوع او  و موارد مزبور در روایات ضرورتاً از نوع دوم نیستند بلکه محتمل است از نوع او  

 باشند. مانند این روایت: 
                                                 

 .34. تمهید القواعد/ 44
 .26/431لشیعی . دا ر  المعارف االسالمی  ا 45
؛ علال 442  4/336؛ الکافی19/165  14/363  13/194  12/223  349  29/194؛ 24/219. وسا ل الشیع   46

 .2/29الشرایع

 .2/53؛ مدای  المسترشدین2/36. احیاء علوم الدین 44
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یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ  الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ  الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَارَ. وَ 

 44فِی مَذِهِ الْأُمَّ ِ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا.اللَّهِ لَلرِّبَا 

در عین حا  روایتی وتود دارد که شاید گویای ایان باشاد کاه در عصار معصاومان )ع( 

زمینه مای تحو  معنایی اخیر برای کلمه فقه وتود داشته است. یونس بن یعقوب مای گویاد: 

إِنِّی رَتُلٌ طَاحِبُ کَلَامٍ وَ فِقْهٍ وَ » ( رسید و عر  کرد:مردی از امل شام خدمت امام طادق )ع

فَرَا ِضَ وَ قَدْ تِئْتُ لِمُنَا َرَ ِ أَطْحَابِکَ ؛ من دارای دانش کالم  فقه و فرا ض می باشم که بارای 

  49«.منا ره با اطحاب شما آمده ام

دارد باه یاا بخشای از آن  در این روایت  فقه به قرینه تقابل با کالم که  هور در علم عقاید

 معنای محل  علم دین نیست بلکه  امر در علم به احکام شرعی می باشد. 

در این روایت به فقه عحف شده است. این استعما  در آثار فقهی مالک بان « فرا ض»کلمه 

نیاز دیاده مای  از دانشمندان امل سنت  42ق(162و احمد بن عبداهلل عجلی )م  43ق(249أنس )م 

  41.یافتاعصار بعد این استعما  در کتب فقهی امل سنت و رتا  و تراتم آنان رواج شود. در 

ابن خلدون می گوید: مقصود از فرا ض  علم به میزان سهام در ارث مای باشاد. او ساپس 

توضیح می دمد که علت این که فرا ض از سایر ابواب فقهی تدا گردیده و گامی به عنوان علم 

می شود این است که آگامی به فرا ض نیازمند به علام حسااب مای  مستقلی در کنار فقه ذکر

  43باشد و به ممین تهت با سایر ابواب فقهی تفاوت دارد.

 امر کالم عالمه مجلسی در شرح روایت مذکور این است که در نمر او فقه در این روایت 

ر خاا  بعاد از به معنای علم به احکام شرعی است. او می گوید: ذکر فرا ض بعد از فقه  ذک

پیچیاده و   عام است و وته آن این است که علم فرا ض نسبت به سایر اباواب فقهای ااامض

علام باه مورد اختالف امت است و مخالفین امتمام بسیار به آن دارند و آگامی به آن نیازمند 

                                                 
 .  24/342. وسا ل الشیع  44

 .13/9  بحاراالنوار2/242. الکافی 49

 .4/429. المدون  الکبری 43
 .2/49عرف  الثقات. م 42
  شاارح 4/24  الشاارح الکبیاار4/24  حاشاای  الدسااوقی4/539  موامااب الجلیاال124. مختصاار خلیاال/ 41

  لسااان 12/331  29/31  ساایر اعااالم الناابالء4/111  تاااری  بغااداد2/33  شاارح نهااج البالااا 1/343االزمااار

 .22/349  البدای  و النهای 3/44  معجم البلدان4/433  االنساب2/245المیزان
 .2/452. تاری  ابن خلدون 43
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مال طالح مازندانی نیز این احتما  را داده است که مقصود از فارا ض در  44.می باشدحساب 

  45وایت مذکور احکام ارث باشد.ر

امل سنت گویای این  متاخرقرا ن لفمی نیز در موارد استعما  فقه در کنار فرا ض در آثار 

 است که مقصود از فقه در این گونه موارد معنای سوم است. 

روایت یونس بن یعقوب به شکل دیگر نیز در منابع روایی نقل شده اسات کاه در آن کلماه 

رد شامی به قرینه تقابل با علم کالم  عربیت  توحید و امامت   هور در معناای فقه در گفتار م

 46سوم دارد.

نمی توان ادعا کرد که متبادر از لفظ فقه و یا چند روایت معدود به استناد یک  در عین حا 

مشتقات آن در عصر طدور روایات از ا مه معصومین )ع(  معنای ساوم باوده اسات. بارای 

نیاز به شوامد بسیار بیشتری از روایات و ایار روایاات در آن عصار مای  شکل گیری تبادر

مر چند این روایت می تواند قرینه بر این نکته باشد که زمینه مای شکل گیاری معناای  باشد.

سوم در قرن دوم و در میان تامعه امل سنت که مرد شامی از میان آنها بوده وتود داشاته 

 است.

و آنچاه باه نفاس  به ساودشناخت آنچه »شده است که فقه را به ( نقل 253از ابوحنیف  )م 

این تعریف با توته باه ایان کاه ابوحنیفا  فقیاه باوده و  44تعریف کرده است.« ضرر آن است

بیشترین دانش او مربوط به احکام شرعی بوده است می تواند موید ایان نکتاه باشاد کاه در 

 است. هرواج نداشتعصر ابوحنیف  منوز فقه به معنای سوم 

( 535. ابو حامد ازالای )م شده اند تمعی از دانشمندان یادآور این دگرگونی در معنای فقه

 می گوید:

منشأ آمیختگای علاوم ماذموم باا علاوم دینای  تحریاف ناام ماای 

فاسد به معانی دیگری است که مورد  اارا پسندیده و تبدیل آنها با 

عباارت اسات از:  نمر سلف طالح در قرن او  نبوده است. این الفااظ

...  . مماه ایان الفااظ پساندیده مساتندفقه  علم  توحید  تذکیر و حکمت

نخستین لفظ فقه اسات. تصارفی کاه در ایان لفاظ ره داده تخصایص 

معنای آن بوده  نه نقل و دگرگونی معنای آن. این لفظ مختص شناخت 

فروع اریب در فتاوا و آگامی بار دقاا   علال آنهاا و زیااده روی در 
                                                 

 .1/164. مرآ  العقو  44

 .5/93. شرح اطو  الکافی للمازندرانی  45

 .146. رتا  الکشی/ 46

 .2/21. المنثور فی القواعد 44
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شده  در این موضوعو حفظ سخنان دیگران در این مورد گفتن  سخن

. پس مر کس دقت بیشتری در این باره به خرج دمد و بیشتر باه است

در « فقاه»گفته می شاود. در حاالی کاه « فقهأ»آن مشغو  باشد به او 

نکاات دقیا  از عصر نخستین بر علم راه یابی باه آخارت و شاناخت 

اعما  می گردد و فضیلتی کاه پساتی آفات نفس و آنچه موتب تبامی 

دنیا و نعمت مای آخرت را بر ماال مای ساازد و خاوف را بار انساان 

 44چیره می گرداند  اطالق می شد.

روایاات باه نقال ایان  یاادانشمندانی از شیعه و امل سنت برای تبیین معنای فقه در قارآن 

  49سخن ازالی پرداخته اند.

علم به تال  و عممت خداوند کاه موتاب خاوف و » ( نیز فقه حقیقی را966شهید ثانی )م 

که بایاد از آنهاا  رذا ل اخالقیخشوع در انسان می شود و او را بر تقوا وا می دارد و علم به 

  93تعریف کرده است.« پرمیز کند و طفات پسندیده که باید به آنها آراسته شود

کاار رفتاه اسات باه نقال باه « فقیه»در شرح روایتی که در آن کلمه ( 2332شی  بهایی )م 

  عبارت ازالی می پردازد و می گوید:

مقصود از فقه در این روایت علم باه احکاام شارعی بار پایاه ادلاه 

تفصیلی نیست  زیرا این معنایی تدید و مستحدث برای فقه می باشد  

بلکه مراد بصایرت در دیان اسات و بیشاتر ماوارد اساتعما  فقاه در 

و فقیه نیز کسای اسات کاه دارای ایان روایات به ممین معنا می باشد 

 92.دبصیرت باش

اطاو  کاافی خود بر ح وشردر ( 2342و مال طالح مازندانی )م ( 2353طدرالمتألهین )م 

 91پرداختاه اناد.عباارت شای  بهاا ی  باه نقالنوپیدا بودن معنای رایج فقاه  ضمن تصریح بر

در یک   ت ازالیاعباراز بخش مایی ضمن نقل در موارد متعدد از تفسیر خود  طدرالمتألهین

                                                 
 .2/35. احیاء علوم الدین 44
؛ کشف االسرار عان اطاو  4/542؛ فیض القدیر2/52؛ مدای  المسترشدین2/214؛ الوافی6. نضد القواعد/ 49

 .5/519؛ محاسن التاویل446؛ تفسیر آیات االحکام/6/46؛ روح المعانی2/54االسالم فخر

 .254. منی  المرید/ 93

 .41. االربعون حدیثاً/ 92

 .415  1/19؛ شرح اطو  الکافی للمازندرانی2/49. شرح اطو  الکافی لصدرالمتالهین  91
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تصریح می کند که معنایی که امروزه برای فقه رایاج  اسات مرباوط باه عصار بعاد از مورد 

 93پیامبر اکرم ) ( و ا مه معصومین )ع( است.

ذکار معاانی مختلفای موتود در روایات  به اقتضاء موارد و قرا نبرای فقه عالمه مجلسی 

وایات بر دانشمندی اطالق شده است کاه امال عمال می گوید: فقیه در بیشتر رکرده است. او 

مای نفس خود و تارک دنیا و زامد در آن و مشتاق قرب الهای  است و آگاه به آفات و کاستی

  94 است.

به نمر ایشان ا چنانچه در تای دیگر یادآور شده است ا فقاه اسام بارای  به عبارت دیگر

مقصاود  96مندان امل سنت نیز گفته اند.این سخن را بعضی از دانش 95 علم و عمل با مم است.

 عالمه مجلسی روایاتی مانند این است:

 94.إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحِلْمَ وَ الصَّمْتَ

 94.إِنَّ مِنَ الْحَ ِّ أَنْ تَفَقَّهُوا وَ مِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا تَغْتَرُّوا

الِحَاتِ یُعْمَارُ الْفِقْاهُ وَ بِالْفِقْاهِ فَبِالْإِیمَانِ یُسْتَدَ ُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَ  بِالصاَّ

 99.یُرْمَبُ الْمَوْتُ

 233.أَنَّ أَفْضَلَ الْفِقْهِ الْوَرَعُ فِی دِینِ اللَّهِ  وَ الْعَمَلُ بِحَاعَتِهِ

از توضیحات مجلسی ذیل روایتی دیگر فهمیده می شود که مقصود او این نیست که عمال 

مقصودش این است که فقه دانشی است که اقتضاء تقاوا و  خارتی تزء معنای فقه است  بلکه

از بعضی روایات فهمیده می شود که فقه  علم ربانی اسات  عمل اخالقی را دارد. او می گوید:

دیگران نیز تصاریح کارده اناد  232 که در قلب تای گرفته و آثارش در رفتار آشکار می شود.

 231ن می باشد.آتقوا نتیجه که حقیقت فقه  ادراک و علم است و 

                                                 
 .3/142  1/353  2/163. تفسیر القرآن الکریم 93

 .1/254ر. بحاراالنوا 94

 .64/194  54/212. بحاراالنوار 95
 .2/54. کشف االسرار عن اطو  فخر االسالم 96
 .2/36. الکافی 94

 .2/45. الکافی 94

 .1/53. الکافی 99

 .33/549بحاراالنوار33. االمالی للحوسی/ 233

 .64/194. بحاراالنوار 232

 .1/414؛ شرح اطو  الکافی للمازندرانی2/36. احیاء علوم الدین 231
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برخی روایات بعضی از فقهاء به علت سوء رفتار مورد مذمت قرار گرفته  دربه ممین علت 

 مانند: 233اند 

سَیَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا 

اسِ مِنْهُ مَسَاتِدُمُمْ عَامِرَ ٌ وَ مِیَ خَرَابٌ مِنَ اسْمُهُ یُسَمَّوْنَ بِهِ وَ مُمْ أَبْعَدُ النَّ

الْهُدَى فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ  ِلِّ السَّمَاءِ مِنْهُمْ خَرَتَتِ الْفِتْنَ ُ وَ 

 234.إِلَیْهِمْ تَعُودُ

قیل:  تی دت أمّسَدا فَسَإذا فَ وَ تیحت أمّلَحا طَلَتی إذا طَن أمّمِ نفانِطِ

235. راءمَاالُ هاء وقَ: الفُما ؟ قا َن مُمَ وَ اهللِ و َسُیا رَ
 

بِیَّ ِ وَ الادَّمَاقِینَ بِاالْکِبْرِ وَ  تَّ ِ  الْعَارَبَ بِالْعَصاَ تَّ َ بِالساِّ إِنَّ اللَّهَ یُعَذِّبُ الساِّ

دِ وَ التُّجَّاارَ بِالْخِیَانَا اتِی ِ الْأُمَرَاءَ بِالْجَوْرِ وَ الْفُقَهَااءَ بِالْحَساَ  ِ وَ أَمْالَ الرَّساَ

 236.بِالْجَهْلِ

مقصود آنان از  به نمر می رسدبا توته به تمجید فراوان ا مه )ع( از فقه و فقیه در روایات 

به اقتضاء دانش خویش عمل نمی کنند و فقهاء در این قسم اخیر از روایات  کسانی مستند که 

؛ نیافتاه انادآنها واقعاً به تفقه در دین دست  ولیمردم آنان را فقهاء می پندارند  یا کسانی که 

 مانند: 234نامیده اند « فقهاء»چنانچه در روایاتی دیگر ا مه )ع( دانشمندان امل سنت را 

قَا َ اذْمَبْ فَتَفَقَّهْ وَ اطْلُبِ الْحَدِیثَ قَا َ عَمَّنْ قَا َ عَنْ فُقَهَاءِ أَمْلِ الْمَدِینَا ِ 

 108یثَ.ثُمَّ اعْرِ ْ عَلَیَّ الْحَدِ

حَدَثَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی لَا أَتِدُ بُدّاً مِانْ مَعْرِفَتِاهِ  (ع)قُلْتُ لَهُ یَعْنِی الرِّضَا 

ایاتِ  :فَقَاا َ :قَاا َ ؟وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ

ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ تِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْفَقِیهَ الْبَلَدِ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْ

 239.فَإِنَّ الْحَ َّ فِیهِ

عترا  مای ممچنین درروایتی دیگر امام باقر )ع( به این که برخی را مردم فقیه می نامند ا

 . در این روایت آمده است:کند

                                                 
 1/46؛ بحاراالنوار4/43لکافی. ا 233

 .4/334. الکافی 234
 .34. الخصا / 235
 .4/263. الکافی 236
 63/494؛ 1/44؛ بحارالنوار4/322؛ 4/344؛ 113 6/156؛ 246  245  16؛ /54/333. الکافی 234
 .2/353. الکافی 234
 .1/532. علل الشرایع 239
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إِنَّ  :فَقَا َ الرَّتُلُ :فَأَتَابَ فِیهَا قَا َ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَ ٍ (ع)عَنْ أَبِی تَعْفَرٍ 

إِنَّ الْفَقِیهَ حَ َّ  ؟!یَا وَیْحَکَ وَ مَلْ رَأَیْتَ فَقِیهاً قَ ُّ :الْفُقَهَاءَ لَا یَقُولُونَ مَذَا فَقَا َ

 223.( )بِیِّ الْفَقِیهِ الزَّامِدُ فِی الدُّنْیَا الرَّااِبُ فِی الْآخِرَ ِ الْمُتَمَسِّکُ بِسُنَّ ِ النَّ

مجلسی در برخی روایات مانند مقبوله عمر بن حنمله  فقه را به معنای علم به در عین حا  

و در برخی روایات دیگر آن را به معنای علام باه احکاام شارعی و  222 احکام شرعی می داند

 221 اخالق معنا کرده است.

علم به احکام شرعی  به معنایمقصود عالمه مجلسی در این موارد این نیست که فقه  شاید

احکام شرعی به کار رفته و بر آن تحبی  به  علم است  بلکه مرادش این است که فقه در مورد

 یافته است. 

بعضی از معاطران  نیز تاکید کرده اند که فقه در قرآن و روایات به معنای سوم نیست و 

 223این معنا برای فقه در قرون بعد پدید آمده است.

ربوط به آااز عصر ایبت طاغری نیاز نمای تاوان شاوامد روشانی از در نخستین آثار م

( عباراتی نقل شده است کاه در 163استعما  فقه در معنای سوم یافت. از فضل بن شاذان )م 

ممچنین در کتاب فقه الرضا که بنابر قو   224آن فقه و مشتقات آن  هور در معنای دوم دارد.

است کلمه فقه باه  225(314به ابن ابی العزاقر )م أطحّ  نوشته محمد بن علی شلمغانی معروف 

  226وضوح در معنای دوم به کار رفته است

محمد بن عمر کشّی )متوفای نیمه او  قرن چهارم( سه گروه شش نفاره از اطاحاب ا ماه 

بزرگان امامیه اتفاق نمر بر تصادی  آنهاا داشاته و ادعا می کند که می نامد و « فقهاء»را )ع( 

این میجده نفر در علم رتا  بر پایه گزارش کشّی به  224برای آنها نموده اند. «فقه»اعتراف به 

 224شهرت یافتند.« اطحاب اتماع»
                                                 

 .2/43. الکافی 223
 .1/111. بحاراالنوار 222

 .64/344. بحاراالنوار 221

؛ 9/214؛ التحقیا  فای کلماات القارآن الکاریم4؛ باب مدین  العلام/2؛ دلیل العرو  الوثقی/2/33. ادوار فقه 223

 ؛ 3/3والیت فقیه در حکومت اسالم

 444  34  26. رتا  الکشی/ 224

؛ النجعاه فای شارح 44. الرسا ل االربع  عشر   رسال  فصل القضاء فی الکتاب المشاتهر بفقاه الرضاا/ 225

 .4/1264؛ کتاب نکاح6/433اللمعه
 .112. فقه الرضا/ 226

 .556  345  134. رتا  الکشی/ 224

 .2/54؛ معجم رتا  الحدیث63؛ رتا  الخاقانی/2/354. الفوا د الرتالی  224
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به نمر می رسد مقصود کشّی از فقه و فقهاء در مورد این افراد  معناای دوم یعنای محلا  

از  اگر مقصود او معنای سوم باود  شایساته باود  زیرا اوالً دانش دین و دانشمند دینی است

دانشمندان سایر علوم دینی در میان اطحاب امامیه که مورد تصدی  ممگان مستند نیاز ناام 

ماوارد اساتعما  فقاه و برخای از می برد. در حالی که او فق  از فقهاء نام برده اسات؛ ثانیااً 

داللات بار باه روشانی و موردی کاه  229مشتقات آن در کتاب او معنای دوم فهمیده می شود

نیز « علم»از « فقه»او در مورد شش نفر سوم در کنار  ثالثاًید دیده نمی شود؛ معنای سوم نما

اطحاب ما بر طحت و طدق آنچاه از ایان گاروه نقال شاده اسات »یاد می کند و می گوید: 

عحف علم بر فقاه در ایان عباارت  213«.اتماع دارند و به فقه و علم برای آنها اعتراف می کنند

ایان طاورت  فقه  قسم خاطی از علوم دینی نیسات  زیارا درگویای این است که مقصود از 

به سایر رشته مای علوم دینی اشاره می شد. به خصاو  در میاان آن سزاوار بود در کنار 

ی او را أفقاه از این گروه سوم شخصیتی ممچون یونس بن عبدالرحمن وتاود دارد  کاه کشاّ

ر بایش از علام باه احکاام شارعی شهرت او در علم اعتقادات اگادیگران می داند در حالی که 

نیست و به ممین تهت بخاش قابال تاوتهی از آثاار او در زمیناه مباحاث از آن نباشد کمتر 

   212اعتقادی است.

فقه و مشتقات آن در موارد فراوان در متون ایر روایی امال سانت در قارن دوم و ساوم 

رفته است. در بیشتر ایان  ( و دیگران به کار134(  شافعی )م 249مانند آثار مالک بن أنس )م 

 213گامی نیز به معنای او  اسات. 211موارد فقه می تواند به معنای دوم  یعنی دانش دین باشد.

ممچنین در بخش قابل توتهی از این موارد محتمل است فقه به معنای ساوم  یعنای علام باه 

ام شارعی احکام شرعی باشد  زیرا در این گونه موارد فقه و مشتقات آن در مورد دانش احک

ولی چنانچه گذشت این گوناه اساتعماالت ممکان اسات از  214و دانشمند آن به کار رفته است 

قبیل استعما  عام در یکی از مصادیقش باشد که با اساتعما  عاام در معناای خاا  تفااوت 

 دارد. 

                                                 
 .533  444  154  264  34  26. رتا  الکشی/ 229

 .556. رتا  الکشی/ 213

 .446. رتا  النجاشی/ 212

 .2/311؛ األم6/146ّ؛ 4/241المدون  الکبری؛ 2/322. الموطأ 211
 .1/493. الموطأ 213
 3/54؛ 216  223 1/236؛ 315  2/126؛ األم6/153ّ؛ 1/294؛ 421  2/144؛ المدون  الکبری1/465. الموطأ 214
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( و تفسیر سفیان 234در نخستین منابع تفسیری باقیمانده از تابعین مانند تفسیر مجامد )م 

و نمونه  216و گامی به معنای او  به کار رفته است 215(  فقه االباً به معنای دوم262ی )م ثور

 مای روشنی از به کار گیری آن در معنای سوم دیده نمی شود.

( و 345(  طاحب بن عبّاد )م 245چنانچه گذشت برخی از امل لغت مانند خلیل بن احمد )م 

بی تردید مقصود آنان بیاان معناای  214 ا کرده اند.معن« علم دین»( فقه را به 454ابن سیده )م 

رایج در عصر خودشان یعنی معنای دوم بوده است و در طادد بیاان معناای نخساتین فقاه 

نبوده اند. پس وتود چنین معنایی در عصر این گروه از لغت شناسان و سکوت آنان از بیان 

شد که تاا عصار ایان گاروه از برای فقه می تواند گویای این با« علم به احکام شرعی»معنای 

لغت شناسان؛ یعنی تا حدود نیمه او  قرن پنجم فقه به معنای دوم رواج داشته و منوز معنای 

 سوم شایع نبوده است.

باه و حتای تاا اواخار قارن چهاارم سوم   در نهایت به سختی می توان در متون قرن دوم

این سده به نمر می رسد که در موارد روشنی از به کارگیری فقه در معنای سوم دست یافت. 

به علت کثرت استعما  کلمه فقه و مشتقات آن در موارد علم باه احکاام شارعی باه گوناه  ما

استعما  عام در یکی از مصادیقش  زمینه تحو  معنای این کلمه فرامم گردید و به تادریج در 

 این دگرگونی معنایی به وضوح پدید آمد. بعدن وقر

اساتعما  شاامد  روشانی پس از آن بهو  پنجمقرن  از اوایلخاطه در متون دینی عامه و 

ی به وضوح فقه را به معنای سوم به ( در موارد423شی  مفید )م فقه در معنای سوم مستیم. 

و فقیه را در عر  متکلم قرار داده کالم علم فقه را در عر  ی دیگر در موارد و 214کار برده

می نیاز فقهااء را درکناار امال تفسایر ذکار کارده گاا 219.اسات را اراده نمودهو معنای سوم 

  232به کار برده است. او معنای  بهفقه را نیز  در مواردی مر چند 233است.

که مربوط به علم اطو  است. در آااز « التذکر  فی اطو  الفقه»او رساله ای دارد به نام 

 231 است.« الشرعی اطو  االحکام »  «اطو  الفقه»تصریح می کند که مقصود او از این رساله 

                                                 
 234  تفسیر ثوری/261  2/233. تفسیر مجامد 215

 156  تفسیر ثوری/534  1/461. تفسیر مجامد 216
 .4/214المحکم و المحی  االعمم؛ 3/344؛ المحی  فی اللغ 3/343. العین 214

 .231. الفصو  المختار / 214

 .12. العویص/264؛ االفصاح/44  44  41  44؛ اوا ل المقاالت/45  42. المسا ل الصااانی / 219
 .242. االفصاح/ 233
 .266/الفصو  المختار ؛ 341  342  343. المقنعه/ 232

 .14. التذکره باطو  الفقه/ 231
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به مر طورت در آثار شی  مفید استعما  فقه به معنای سوم وتاود دارد  ولای نموناه ماای 

 فراوانی برای آن نمی توان یافت. 

تعبیار باه  233 بیشتر اسات.( 436سید مرتضی )م معنای سوم در آثار  به کارگیری فقه به 

که در این زمینه تالیف کرده  ثار سید مرتضی و به خصو  در کتاب الذریع اطو  فقه در آ

در  234است فراوان به کار رفته و در ممه این موارد مقصود از فقه  علم به احکام شرعی است.

فقه را این گونه معنا می کناد: الفقاه: العلام بجملا  « الحدود و الحقا  »در رساله در نهایت او 

  135.األحکام الشرعی 

خود گروه مای مختلفی از دانشامندان را ( در کتاب فهرست 434ق ندیم )م امحمد بن اسح

در آثاار  236می ناماد.« فقه»و دانش آنان را « فقهاء»ذکر می کند و عالمان به احکام شرعی را 

( موارد استعما  فقه در خصو  معنای سوم به روشنی دیاده مای 449ابوالفتح کراتکی )م 

د آورده و در البالی آن باه او در کتاب کنز الفوا د محالب متنوعی از علوم گوناگون گر شود.

را برای این گونه « مسأل  فقهی »طرح برخی مسا ل مربوط به احکام شرعی پرداخته و عنوان 

 234مسا ل قرار داده است.

منشأ شکل گیری معنای ساوم باوده تامعه امل سنت  شوامد تاریخی گویای این است که

 ادعا قرا ن داللت کننده بر اینبرده اند.  این معنا به کار بهاند و شیعیان تحت تاثیر آنان فقه را 

عبارت است از این که بیشترین موارد استعما  کلمه فقه و مشتقات آن در قرن دوم در مورد 

باه « فقاه»  مانند ماوارد اساتعما  دانش احکام شرعی و دانشمند آن در منابع امل سنت است

پیشوای مذمب  (249بن أنس )م نخستین بار در آثار مالک  چنانچه گذشت که« فرا ض»ممراه 

  ( از دانشمندان امل سنت دیده می شود.162مالکی و احمد بن عبداهلل عجلی )م 

بر دانشامندان باه احکاام شارعی « فقهاء»کلمه  کهامامان شیعه )ع( در روایاتی از ممچنین 

 گویا امال بیات )ع( بناابر پایش  234امل سنت است.اطالق شده است مقصود آنان  دانشمندان 

باه فقهااء مای  از تامعاه امال سانت را دانشمندان به احکام شارعیکه خود فر  مخاطبان 

 شناختند سخن گفته اند. 

                                                 
 .332/ 2لمرتضی  رسا ل ا43. االنتصار/ 233

  رسااا ل 336  134  134 134؛ المسااا ل الناطااریات/599  559  453  143؛ االنتصااار/4-2/2. الذریعاا  234

 1/324المرتضی
 .1/149. رسا ل الشریف المرتضی 235
 .152. الفهرست/ 236

 .169  132  242  246  254  243  242  34. کنز الفوا د/ 234
 63/494؛ 1/44؛ بحارالنوار4/322؛ 4/344؛ 1131 6/56؛ 246  245  16؛ /54/333. الکافی 234
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شامد دیگر بر این که امل سنت دانشمندان به احکام شرعی خود را فقهاء می نامیدناد ایان 

و ( 436)م ساید مرتضای در بسیاری از آثار فقهی شیعه در قرن پنجم  مانناد آثاار است که 

به طور محل   عالمان به احکام شرعی از تامعه امل « فقهاء»مقصود از ( 463)م شی  طوسی 

 239 و این لفظ شامل عالمان به احکام شرعی از شیعه نمی شود.سنت است 

فقه و مشاتقات در نخستین سالهای شکل گیری معنای سوم  که گویای این است نکته این 

نای دانش به احکام شرعی رواج داشته باشد میاان امال آن قبل از این که میان شیعیان به مع

« فقهاء»دانشمندان آنان اطالق می شد  به طوری که از کلمه بر « فقهاء»سنت رواج یافته بود و 

 بدون میچ قیدی  عالمان به احکام شرعی از تامعه امل سنت فهمیده می شد.

 

 فصل چهارم: معنای اصطالحی فقه

رای معنایی اطحالحی نیز می باشد کاه ایار از معاانی لغاوی دا  فقه در کنار معانی لغوی

علام  دانشامندان بعضای از  است. معنای اطحالحی فقه را باید در آثار فقهی و اطولی یافت.

بسیاری از دانشمندان علم اطو  در میان امل سنت  در  تعریف کرده اند.آثار خود در فقه را 

عنای لغوی فقه به تعریاف اطاحالحی آن پرداختاه آااز کتاب مای اطولی خود بعد از بیان م

 اند. 

اما معنایی خاا  و مصاحلح  می باشندمر چند به معنای سوم نزدیک  تعاریف ارا ه شده

کاه معناایی شاایع  ضرورتاً مترادف با معنای سوماست و فقه و اطو  میان دانشمندان علم 

 وعرفی فقه اشتباه شود.نباید با سه معنای لغوی و میان عموم مردم است  نمی باشد 

بحث بیان از اطحالحی فقه می گردد و در این بخش از نوشتار اشاره ای کوتاه به معنای 

تعاریف ارا ه شده برای فقه به معنای مصحلح و نقض و ابرام ماای فقهاا و مای فنّی در باره 

تعریفای  گویا نخستین دانشمند شیعه که برای فقاه. در این باره خودداری می شوداطولیان 

العلم بجمل  األحکام »به فقه را آن  چنان که گذشت . او است( 436)م سید مرتضی  نمودهارا ه 

در آن عصار مانناد ابوالولیاد بااتی )م  دانشمندان امل سنت 140.ه استتعریف کرد« الشرعی 

( و برخای مانناد ابان 523و محفوظ بن احماد کلاوذانی )م  (444ابو المعالی توینی )م   (444

  242ریفی مشابه دارند.انیز تع ( در قرون بعد613م  )م قدا

                                                 
... ؛  226  94  93  2/43... ؛ الخالف 236  93  64... ؛ المسا ل الناطریات/ 233  232  94  44. االنتصار/ 239

 ... 323  153  144  2/214المبسوط

 .1/149. رسا ل المرتضی 243
؛ 2/4؛ البرمان فی اطو  الفقاه235  الفقه/؛ التلخیص فی اطو2/245. احکام الفصو  فی احکام االطو  242

 .54؛ روض  النا ر و تن  المنا ر/4التمهید فی اطو  الفقه/
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ایان گوناه تعااریف قید استدال  و استنباط وتود نادارد. از ایان رو در این گونه تعاریف  

فقاه الزم نیسات  د و عاالم باهشاوشامل آگامی مای عامه مردم نسبت به احکام شرعی مای 

 بر گرفته از استدالالت فقهی باشد.دانشش 

ین گروه از دانشمندان ارا ه معنای اطحالحی بارای فقاه نباوده و فقا  در شاید مقصود ا

 اسات.یا شبیه به آن طدد بیان معنای رایج فقه در عصر خود بوده اند که ممان معنای سوم 

بر این اساس وتود این گونه تعاریف در قرن پنجم می تواند گویای این باشد که معنای سوم 

است. در مرحله او  فقه مختص به محل  دانش باه احکاام  شکل گرفته به مرور و طی مراحل

شرعی بوده  سپس به دانشی از احکام شرعی اختصاا  یافتاه کاه برخواساته از اتتهااد و 

به ممین تهت در تعاریف اطحالحی قرون بعد کاه متااثر از معناای عرفای و  استنباط است.

 فزوده شده است.لغوی رایج در ممان دوران بوده  قید استدال  و مانند آن ا

ابوالوفااء  241برخی از دانشمندان قید نمر و استنباط را بر تعریاف افزودناد. در قرن ششم

 بیان می کند:فقه برای تعریف  دو (521علی بن عقیل )م 

 فهم األحکام الشرعی  بحری  النمر.

 243العلم باألحکام الشرعی  بحری  النمر و االستنباط.

 ن گونه تعریف می کند:( نیز فقه را ای636فخررازی )م 

العلم باالحکام الشرعی  العملی  المستد  علی اعیانهاا بحیاث الیعلام 

 244کونها من الدین ضرور .

 ارا ه می کند. او می گوید: تدیدی فقه تعریفبرای ( 646پس از آن ابن حاتب مالکی )م 

العلاام باالحکااام الشاارعی  الفرعیاا  عاان ادلتهااا التفصاایلی  الفقااه 

 245باالستدال .

 مشابه آن را با انادکی تفااوتبسیاری از دانشمندان امل سنت نیز این تعریف یا پس از او 

  146 و در آثار خود به شرح و توضیح آن یا طرح اشکا  و پاس  از آن برآمده اند. برگزیده اند

                                                 
 .34. کتاب فی اطو  الفقه/ 241
 .2/4. الواضح فی االطو  الفقه 243

 .2/5. المحصو  فی علم اطو  الفقه 244
 .63/ 2. شرح مختصر المنتهی االطولی 245

؛ 2/13؛ حواشای الشاروانی2/12؛ فاتح المعاین2/6؛ مغنی المحتااج2/4؛ فتح الوماب2/9. روض  الحالبین 246

؛ التمهیاد فای 2/12؛ البحار المحای 63/ 2؛ شرح مختصر المنتهی االطاولی2/34؛ الدر المختار2/22البحر الرا  

؛ اطاو  الفقاه  24؛ اطو  الفقه االسالمی/5؛ ارشاد الفحو /9؛ القواعد و الفوا د/53تخریج الفروع علی االطو /

 .693؛ الکلیات/141. التعریفات/14؛ التلقیح شرح التنقیح/21؛ الجامع لمسا ل اطو  الفقه/6مد ابو زمر /مح
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شیعه می شود. او در تعریف فقه وارد ( 416عالمه حلی )م این تعریف نخستین بار توس  

 فقه می گوید:

  244.المعرف  باألحکام الشرعی  عن أدلتها التفصیلی 

( 442فخارالمحققین )م سایر دانشمندان شیعه نیز تعاریفی مشابه ارا ه داده اناد. پس از او 

 می گوید:

الفقاه ماو العلاام باألحکاام الشاارعی  الفرعیا  المکتسااب  عان أدلتهااا 

 244التفصیلی  باالستدال .

 می گوید: نیز در تعریف فقه (446شهید او  )م 

العلاام باألحکااام الشاارعی  العملیاا  عاان أدلّتهااا التفصاایلی  لتحصاایل 

 149.السعاد  األخروی 

 او ممچنین در یکی دیگر از آثارش می گوید:

 253.العلم باألحکام الشرعی  الفرعی  عن أدلتها التفصیلی 

 کرده اندمشابه تعاریف مزبور ارا ه محاب  یا نیز تعاریفی برای فقه شیعه دانشمندان دیگر 

و نیاز طرح اشکا  در مورد این گونه تعاریف و پاس  از آنها شرح و تفسیر یا برخی نیز به و

  252برآمده اند.دقت در اتزاء تعریف 

 بارای شده ارا ه تعاریف طلیابنابراین تعریف ابن حاتب از عصر خود تا کنون محور 

توسا  نیاز  دیگاری تعااریف چناد مار .اسات باوده شایعه و سانت امل میان در فقه

  152.دانشمندان محرح شده است
 رخی نتایج علمیبفصل پنجم:  

از کلمه فقه و مشتقات آن متبادر نبوده  معنای سومتا اواخر قرن چهارم   روشن شد که. 2

و  است. به ممین علت موارد به کار رفته از این کلمه در قرآن و روایات به معنای سوم نیست

ممچنین گذشت که معنای دوم بار گرفتاه از آیاه . می باشدوم مقصود از آنها معنای او  یا د

                                                 
 .2/353. ارشاد االذمان 244

 .1/164. ایضاح الفوا د 244
 .  2/43. ذکری الشیع  249
 .2/33. القواعد و الفوا د 253
؛ 44؛ المقاطاد العلیا /4/4  االرشااد؛ حاشای34؛ االقحااب الفقهیا /2/93؛ معالم الادین31. تمهید القواعد/ 252

 .3؛ السبع الشداد/2/21؛ تحریر المجل 29/634؛ مفتاح الکرام 5؛ قوانین االطو /2/5مصابیح االحکام

 .13. التقریر و التحریر/ 251
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یاد کارده اسات. بیشاتر ماوارد اساتعما  فقاه در « تفقه در دین»که از است  توبهسوره  211

 روایات نیز به ممین معنا می باشد.

وارد شده است. ممچنین روایات فراوان دیگاری « تفقه در دین»روایات فراوانی در فضیلت 

باه علات رواج و تباادر نیاز وارد شده که در این گوناه ماوارد « فقیه»و « فقه» نیز در فضیلت

 مراد است.« تفقه در دین»  معنای دوم در عصر طدور روایات

  فهم عمی  و دقی  آموزه مای دینای اسات. پاس فهام قشاری و «تفقه در دین»مقصود از 

به  علممعارف دینی فق    امری آموزه مای دینی  فقه نیست و کسانی که در مر حوزه ای از

از درک معانی عمی  آن آموزه ما عاتزند  فقیه  امر آموزه مای مربوط به آن حوزه دارند و 

در راستای شیوه تربیتی آنها بر تاکید قرآن و امل بیت )ع( بر تفقه در دین نامیده نمی شوند. 

 و پرمیز از تمود و قشری نگری است.   تفکرمحوریت تعقل

علام باه خالقیات  ربوبیات و وحادانیت خداوناد و نباوت   حوزه اعتقادات درپس کسی که 

پیامبر ) ( و امامت امامان معصاوم )ع( و عصامت آناان دارد  ولای عما  معناای خالقیات  

به تفقه در دین دسات نیافتاه و باه ربوبیت  وحدانیت  نبوت  امامت و عصمت را نیافته است  

کسانی که فق  علم به فتاوا نیز حوزه احکام شریعت  در. نامیده نمی شودنیز فقیه ممین تهت 

ی  ل ندارند  فقیه نامیده نمو مسا ل شرعی دارند و آگامی به شیوه اتتهاد و استنباط آن مسا

 شوند و دانش آنان نیز فقه نیست.

. باه مماین تهات مفهاوم فهم عمی  و دقی  آموزه مای دینی می تواند دارای مراتب باشاد

 ی آید که در روایات نیز به کار رفته است  مانند: به وتود م« أفقه»

مَعْهَا  نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَامَا وَ حَفِمَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَساْ

  153فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ مُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

قَوْماً وَ فِیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ یَزَ ْ أَمْرُمُمْ فِی سَفَا ٍ إِلَى  مَنْ أَمَّ

 154.یَوْمِ الْقِیَامَ ِ

 155.فَرُبَّ امْرَأَ ٍ أَفْقَهُ مِنْ رَتُلٍ 

رِفُ عَلَاى أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَارَفْتُمْ مَعَاانِیَ کَلَامِنَاا إِنَّ الْکَلِمَا َ لَتَنْصاَ 

 156.وُتُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ

                                                 
 .2/433. الکافی 253

 .136؛ ثواب االعما /2/93. المحاسن 254
 4/336. الکافی 255
 .2. معانی االخبار/ 256
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به کشف احکاام  رایجکه کسانی که با شیوه مای اتتهاد و استنباط  ممکن است گفته شود

 دین نیست  زیرا تالش علمی و دقت الهی می پردازند نیز فقیه نیستند و دانش آنان نیز تفقه در

   نه فهم عمی  احکام الهی. است متوته کشف احکام الهیو تامل این افراد 

با تالش فاراوان احکاام شاریعت را کشاف کنناد و احکاام می کوشند تا امروزه مجتهدان 

شریعت آموزه مای دین مستند. اما تالش آنان فراتر از کشف احکام شریعت نمای رود و در 

 ی کنند و در پی یافتن عم  معانی احکام نیستند.خود احکام که نفس دین مستند تفقه نم

بخش مهمی از دانش مجتهدان مانند علم رتا  و اطو   مقدمه دست یاابی باه پیاام ماای 

از ایان رو تعما  در آنهاا تعما  در دیان دین است و خود آنها پیام دین به شمار نمای رود. 

فق  تتهاد به متن دین است استمهار از قرآن و سنت نیز که نزدیک ترین بخش دانش انیست. 

شکل می گیرد و از این فراتر نمای رود  در حاالی کاه تفقاه در دیان بر محور  هورات عرفی 

    فراتر از آنچه عموم مردم می فهمند.یعنی کشف معانی فراتر از  هورات عرفی و 

 اایاتگذر از معانی  امری دین و یافتن معانی عمیا  و پنهاان آن اسات و « تفقه در دین»

تالش مجتهد در ارتباط با کتاب و سنت که متن دین می باشند فهم درست  وامر الفااظ آنهاا 

به گونه ای آن را تایید می کند.  عصر طدوراست؛  وامری که فهم عرفی عموم مخاطبان در 

که در شیوه اتتهاد رایج اگر فتوایی مستند به فهمی از کتاب و سنت باشد که برای عموم قابل 

 در این طورت چنین فتوایی فاقد دلیل معتبر شمرده می شود.درک نیست 

می گوید: آنچه که از متون دینی فهمیاده مای شاود یاا بارای  (493ابو اسحاق شاطبی )م 

محققانه باشد. درست و عموم مردم قابل فهم است و یا آنها آن را نمی فهمند  مر چند محلبی 

م دوم چاون رسایدن باه آن بارای عماوم است و قس توتهمورد محلوب و   قسم او  در فقه

 254مردم دشوار است از نمر شرعی اعتبار ندارد.

دستاورد علمی خوا  مخاطبان است در حالی کاه مجتهاد « تفقه در دین»به عبارت دیگر  

می کوشد به دستاورد علمی عموم مخاطبان دست یابد و آنچه را که عموم مخاطبان از  هور 

 ند برایش حجیت ندارد.مان )ع( نمی فهکتاب خدا و قو  و فعل معصوم

مای این شیوه علمی مجتهدان ضرورتاً به معنای کاستی در روش علمی آنها نیست  بلکاه  

  بناابر تعااریف رایاج احکاام شاریعت  زیرا باشد به معنای محدودیت حوزه علمی آنهاتواند 

د به آن عمل کنند  اما بخش عمومی آموزه مای دینی است و ممگان باید آن را بفهمند تا بتوانن

یعنی از پوسته و  امر دین گذر کردن و به عم  و باطن پیاام دیان رسایدن و « تفقه در دین»

 چنین تالش علمی از حوزه اتتهاد و استنباط مرسوم خارج است.

                                                 
 .2/32اطو  الشریع . الموافقات فی  254
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از برخی روایات به وضوح فهمیده می شود که فقه  فهم  امر کالم نیست  بلکه فهم معنای 

 :اتد این روایمانن  عمی  آن است

حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِیثٍ تَرْوِیهِ وَ لَا یَکُونُ الرَّتُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً 

رِفُ عَلَاى  حَتَّى یَعْرِفَ مَعَاارِیضَ کَلَامِنَاا وَ إِنَّ الْکَلِمَا َ مِانْ کَلَامِنَاا لَتَنْصاَ

 158ُ  سَبْعِینَ وَتْهاً لَنَا مِنْ تَمِیعِهَا الْمَخْرَج

فَإِنَّا لَا نَعُادُّ   اعْرِفُوا مَنَازِ َ شِیعَتِنَا بِقَدْرِ مَا یُحْسِنُونَ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا

 ؟فَقِیلَ لَهُ أَ وَ یَکُونُ الْمُاؤْمِنُ مُحَادَّثاً ؛الْفَقِیهَ مِنْهُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَکُونَ مُحَدَّثاً

 159الْمُحَدَّثُ.یَکُونُ مُفْهَماً وَ الْمُفْهَمُ  :َقَا 

أن  هِقهِان فِمِا غَلَابَ راًاهلل تاابِ مَحِ: رَقا َر فَن تابِعَ ع(ر )عفَتَ وأبُئل سُ

 إِنَّ الَّذی فَرَ َ عَلَیْکَ الْقُارْآنَ لَارادُّکَ إِلاى": ه اآلی مذِ تأویلَ فُعرِیَ کانَ

 263. تعَی الرَعنِیَ "مَعاد

ابْارَأَا مِانْ  :مْلِ الْکُوفَ ِ أُخِذَا فَقِیلَ لَهُمَارَتُلَانِ مِنْ أَ (:ع)قُلْتُ لِأَبِی تَعْفَرٍ 

فَخُلِّیَ سَبِیلُ الَّذِی بَرِئَ وَ   فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

لَامْ یَبْارَأْ أَمَّا الَّذِی بَرِئَ فَرَتُلٌ فَقِیهٌ فِی دِینِهِ وَ أَمَّا الَّذِی  :فَقَا َ ؛قُتِلَ الْآخَرُ

 262فَرَتُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّ ِ

 162.حُبرَال یَ وَ ورُدُ  یَونَاحُالحّ مارِحِکَ قهٍفِ یرِلى اَعَ دُبُّعَتَالمُ

 163کَأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُمُ الْفُقَهَاءُ أَمْلُ فِکْرَ ٍ وَ عِبْرَ ٍ.

از شاریعت اطاالق  حتی فقه در برخی روایات که مربوط به احکام شریعت است بر فهمای

 شده که حاطل تعم  در سایر احکام شریعت است  مانند: 

 164مِنْ فِقْهِ الضَّیْفِ أَنْ لَا یَصُومَ تَحَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ طَاحِبِهِ.

   165مِنْ فِقْهِ الرَّتُلِ أَنْ یَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ.

                                                 
 .1. معانی االخبار/ 254
 .2/6. رتا  الکشی 259
 .11/99؛ بحاراالنوار1/244. تفسیر القمی 263

 .1/112. الکافی 262
 .2/134؛بحارالنوار145. االختصا / 261

 .1/233. الکافی 263

 .4/252. الکافی 264

 3/25. الکافی 265
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آن که لفظ فقه و مشتقات آن را  . نخستاشتباه تاریخی شده ایم دودچار مسلمانان ما  پس

که بنابر آموزه مای کتاب و سنت مربوط به فهم عمی  ممه معارف دینی بوده است  مخاتص 

به فهم احکام شریعت کرده ایم و دوم آن که این لفظ را بر دانشی اطالق کردیم کاه تنهاا مای 

ر و تاامالت به فهم  امری و عمومی حوزه شریعت دست یابد و پنداشیم که دقات نماکوشد 

در حالی که تالش مای علمی دقی  آنان برای  ؛علمی مجتهدان توتیه گر چنین استعمالی است

کشف معانی عمی  معارف دین یا خصو  حوزه شریعت نیست  بلکه در تهت کشف معانی 

 امری و عمومی شریعت است. پس نه تنها لفظ مورد نمر کتاب و سنت را از معنای عاام آن 

ماواردی اساتعما  کاردیم کاه معناایی خاا  از آن اراده کاردیم  بلکاه در منصرف کرده و 

  مصداق معنای مورد نمر در کتاب و سنت نیست.

دقت مای مجتهدان برای کشف معانی  امری البته ممکن است گفته شود که از نمر عرف  

از تفقه در دین است؛ زیرا عرف  کوشش ماای فکاری در تهات  ناز  کتاب و سنت مرتبه ای

   می شمارد.« تفقه در دین»فهم دین را مر چند در مقدمات دست یابی به دانش دین باشد  

عدم توته به معنای رایج فقه در عصر طدور روایات و تفاوت آن معنا با معنای رایاج . 1

پیاام آنهاا می شود. این بدفهمی در روایات فراوانی که در اعصار بعد موتب بدفهمی روایات 

 آثااربه تفقه در دین و فضیلت فقیاه بار دیگاران مای باشاد  مرچناد دارای تشوی  و ترایب 

پدید آمدن موتب  است مرسوم فقه نیست  اما ممکن علم به احکام شرعی و دانشدر  یروشن

براساس آن عالمان به احکام شرعی در تایگاامی برتار از شود که میان مسلمانان دیدگامی 

مضاعف بارای مسالمانان اممیتی   و علم فقه مصحلحسایر دانشمندان علوم دینی تای گیرند 

حوزه مای  این بلیّه ای است کهیافته و در نتیجه سبب کم توتهی به سایر معارف دینی شود. 

 تا کنون گرفتار آن بوده اند.از دیرباز علمیه و بالتبع تامعه مسلمانان 

ت آن موضاوع حکام عالوه بر این مواردی در روایات یافت می شود که کلمه فقه و مشتقا

معنای فقه در این روایات موتب طادور فتااوای از شرعی است. از این رو  عدم فهم درست 

به عنوان نمونه در بحث نماز تماعت این مسئله در متون روایی و فقهی  نادرست خوامد شد.

محرح است که اگر چند نفر شرای  امامت را داشتند چه کسی سزاوارتر است که امام تماعت 

  د؟ در روایتی امام طادق )ع( از رسو  خدا ) ( نقل می کند که فرمود:شو

وَاءً فَأَقْادَمُهُمْ  یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُمُمْ لِلْقُرْآنِ فَاإِنْ کَاانُوا فِای الْقِارَاءَ ِ ساَ

نّاً فَاإِنْ کَاانُوا فِای  نِّ مِجْرَ ً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَ ِ سَوَاءً فَأَکْبَرُمُمْ ساِ الساِّ

 266سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّ ِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّین.
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فقهای شیعه و امال  264این روایت با اندکی تفاوت در منابع روایی امل سنت نیز آمده است.

در « فِی الادِّین»داده اند. در منابع فقهی عبارت « أفقه»سنت بر اساس این روایت فتوا به تقدیم 

پس  هور فتوای فقهاء با توتاه باه ایان کاه در  264پایان روایت از متن فتوا حذف شده است.

عصری زندگی می کردند که معنای سوم از لفظ فقه متبادر باوده اسات  مقادم کاردن کسای 

است که داناتر به احکام شرعی باشد  عالوه بر این قرا ن لفمی در برخی منابع فقه اساتداللی 

بلکه در بعضی از متون فقهای  269که مراد نویسندگان آنها معنای سوم است.گویای این است 

البتاه تفسایر اخیار مای تواناد  243است.« داناتر به احکام نماز»تصریح شده است که مقصود 

 برخاسته از مناسبت حکم و موضوع در متن روایت باشد  نه تبادر معنا از فقه.

در شده است که منوز معناای ساوم کالم پیامبر اکرم ) ( در عصری طا به مر طورت

در روایت به وضوح گویای این است که فقه در « فِی الدِّین»پدید نیامده است. به عالوه عبارت 

فِای »این روایت  هور در معنای او  دارد و مقصود از آن با توته باه اضاافه شادن عباارت 

 به آن  معنای دوم است.« الدِّین

 از لفظ فقه و مشتقات آن در عصر حضور معصومین )ع( با توته به تبادر معنای دوم  .3

 روایت ذیل که از ادله باب تقلید است معنای دیگری می یابد:

فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ طَا ِناً لِنَفْسِهِ  حَافِماً لِدِینِهِ  مُخَالِفاً عَلَى مَاوَاهُ  

یُقَلِّادُوهُ وَ ذَلِاکَ لَاا یَکُاونُ إِلَّاا بَعْاضَ فُقَهَااءِ  مُحِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ

 242الشِّیعَ ِ لَا کُلَّهُمْ.

که خویشتندار باشد و از دین خاود پاساداری « فقهاء»پس مر یک از 

کند و با موای نفس خویش مخالفات نمایاد و فرماانبردار ماوالی خاود 

                                                 
 .4/544. کنز العما  264
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در برخای از  باشد  می بایست عوام از او تقلید کنند و این طافات فقا 

 شیعه تمع خوامد شد.« فقهاء»

در این شاید  می باشد معنای دوم از فقه  بهدر این روایت « فقهاء»کلمه  با توته به این که 

به ممه معارف دینی در مرتع تقلید عمی  و اتتهادی زمینه برای فتوا به شرطیت علم طورت 

به خصو  احکام شرعی دارناد و از به وتود آید و بتوان ادعاء کرد که کسانی که فق  علم 

 .دانش عمی  نسبت به سایر معارف دینی بی بهره اند شایسته مرتعیت تقلید نمی باشند

عالوه بر شرای  اخالقی و باطنی که در روایت به شادت بار عقل نیز گواه بر این است که  

نیابت و بت در عصر ایو زعامت و رمبری آنها شیعیان علمی آنها تاکید شده است  مرتعیت 

  از تملاه دیانو اماداف تعالیم نسبت به ممه بدون آگامی ژرف و عمی  از امام معصوم )ع( 

و تااثیر مار  ارتبااط آموزه مای اخالقی و نیز بدون معرفت به چگونگی و باورما  ایمان  تقوا

 در رشد معنوی و الهیه مر یک نسبت به دیگری تایگایک از آنها بر یکدیگر و درک اممیت و 

می با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ ممه حوزه مای معارف دینی زیرا ؛ ممکن نخوامد بودانسان  

عهده دار پیام دیان در آن بخش از معارف دینی که درک دقی  و عمی  از و بخصو  باشند 

بر فهم درست از بخاش  بسیاری  تاثیر ستاشخصیت انسان و بنیادین درونی الیه مای باره 

مای دینی خوامد داشت که عهده دار بیان تکاالیف عملای و  اامری انساان  دیگری از معارف

 .باشد

بنیادین اعتقادی و اخالقی دیان دسات نیافتاه اسات  معارف به فهم عمی  در پس کسی که 

باه مماین تهات شاریعت بااز ماناد و  درک بسیاری از  رایف و نکاات دقیا ممکن است از 

نگارنده مثا  مای نداشته باشد. را نیز شرعی طالحیت برای مرتعیت علمی در حوزه احکام 

 متعددی در این باره در خاطر دارد که مجا  بیان آنها نیست.

مسائولیتی مهم تر از مرتعیت علمی  زعامت و رمبری شایعه در عصار ایبات اسات کاه 

گارفتن ایان مسائولیت  دوشبر بسیار فراتر و سنگین تر از مرتعیت علمی محض می باشد. 

شرای  دشوار اخالقی ذکر شده در روایت شاریف را دارا مای کسانی که عهده سنگین تز از 

  دانش عمی  آنان ممه حوزه مای معارف دینی را کاویده است بر نمی آید.باشند و 
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 ق.2425رسا ل االربع  عشر  تمعی از نویسندگان  نشر اسالمی  قم  او    (69)

 ق.2425(  دار القرآن  قم  او   436ی   علی بن حسین شریف مرتضی )م رسا ل المرتض (43)

 ق.2425(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   2143روح المعانی  سید محمود آلوسی )م  (42)

 (  موسس  آ  البیت  قم  چاپ سنگی.966رو  الجنان  زین الدین بن علی شهید ثانی )م  (41)

 (  دار الکتب العلمی   بیروت.646روض  الحالبین  یحیی بن شرف نووی )م  (43)

(  موسس  الریان  مک  مکرم   او   613روض  النا ر و تن  المنا ر  عبداهلل بن احمد بن قدام  )م  (44)

 ق.2429

 ق.2394(  نشر سید تما  الدین میرداماد  تهران  او   2343السبع الشداد  محمد باقر میرداماد )م  (45)

 ق.2349(  مکتبه مصحفی بابی  مصر  چهارم  451 سبل السالم  محمد بن اسماعیل کحالنی )م (46)

 ق.2423(  موسس  الرسال   بیروت  مفتم  444سیر اعالم النبالء  محمد بن احمد ذمبی )م  (44)

 ق.2434(  اسماعیلیان  قم  دوم  646شرایع االسالم  تعفر بن حسن حلی )م  (44)

 ش.2344می  تهران  او   (  بنیاد حکمت اسال2353شرح اطو  الکافی  طدرالدین محمد شیرازی )م  (49)

 (.2342شرح اطو  الکافی  محمد طالح مازندرانی )م  (43)

 ق.2433(  امضان  طنعاء  443شرح االزمار  احمد مرتضی )م  (42)

 (  دار احیاء الکتب العربی   بیروت.2132الشرح الکبیر  سیدی احمد دردیر )م  (41)

 ق.2424وت  او   (  دارالفکر  بیر644شرح تنقیح الفصو   احمد بن ادریس قرافی )م  (43)

(  دارالکتب العلمی   459شرح مختصر المنتهی االطولی  عضد الدین عبد الرحمان بن احمد ایجی )م  (44)

 ق.2414بیروت  او   

 ق.2344(  دار احیاء الکتب العربی   بیروت  او   656شرح نهج البالا   ابن ابی الحدید )م  (45)

(  دارالفکر  بیروت  او   543ن سعید حمیری )م شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم  نشوان ب (46)

 ق.2413

 ق.2434(  دار العلم للمالیین  بیروت  چهارم  393الصحاح  اسماعیل بن حماد تومری )م  (44)

 (  داوری  قم.342علل الشرایع  محمد بن علی بن بابویه قمی )م  (44)

 بیروت.(  دار احیاء التراث العربی  455عمد  القاری  محمود بن احمد عینی )م  (49)

 ق.2423(  کنگره تهانی شی  مفید  قم  او   423العویص  محمد بن محمد بن نعمان بغدادی مفید )م  (93)

 ق.2423(  مجرت  قم  دوم  245العین  خلیل بن احمد )م  (92)

 ق.2424(  موسس  امام طادق )ع(  قم  او   545انی  النزوع؛ حمز  بن علی بن زمر  حلبی )م  (91)

 ق.2424(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   543مود بن عمر زمخشری )م الفا   فی اریب الحدیث  مح (93)

 (  دار المعرف   بیروت.451فتح الباری  شهاب الدین بن حجر عسقالنی )م  (94)
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 ق.2424(  دار الفکر  بیروت  او   944فتح المعین  زین الدین بن عبد العزیز ملیباری فنانی )م  (95)

 ق.2424(  دارالکتب العلمی   بیروت  او   936 فتح الوماب  زکریا بن محمد انصاری )م (96)

 ش.2364(  دفتر نشر فرمنگ اسالمی  تهران  دوم  2254فروق اللغات  نورالدین بن نعمت اهلل تزایری )م  (94)

 ق.2421(  موسسه نشر اسالمی  قم  او   395الفروق اللغوی   ابو مال  عسکری )م  (94)

 ق.2424(  دار المفید  بیروت  دوم  423ی مفید )م الفصو  المختار   محمد بن محمد بن نعمان بغداد (99)

 ق.2436فقه الرضا  منسوب به امام رضا )ع(  موسس  آ  البیت  او   مشهد   (233)

 (.2135الفوا د الرتالی   محمد باقر وحید بهبهانی )م  (232)

 ق.2433(  المحبع  العلمی   قم  او   2234الفوا د الحوسی   محمد بن حسن حرّ عاملی )م  (231)

 ش.2353(  تهران  او   434محمد بن اسحاق ندیم )م  الفهرست  (233)

 ق.2425(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   2332فیض القدیر  محمد عبد الرؤوف مناوی )م  (234)

 ق.2424(  موسس  الرسال   بیروت  او   449قواطع االدل  فی االطو   ابی ممفر سمعانی )م  (235)

(  دارالکتب العلمی   433ی معروف به ابن حمام )م القواعد و الفوا د االطولی   علی بن عباس بعل (236)

 ق.2426بیروت  او   

 (  کتابفروشى مفید  قم   او .446القواعد و الفوا د  محمد بن مکى شهید او  )م  (234)

 (  چاپ سنگی  قم.2132قوانین االطو   ابوالقاسم قمی )م  (234)

 ق.2429   بیروت  او   (  دارالکتب العلمی653الکاشف عن المحصو   محمد بن محمود عجلی )م  (239)

 ق.2434(  دار الکتب االسالمی   تهران  چهارم  319الکافی  محمد بن یعقوب کلینی )م  (223)

کتاب فی اطو  الفقه  محمد بن زید ماتریدی )متوفای اواخر قرن پنجم(  دارالغرب االسالمی  بیروت   (222)

 م.2995او   

 ق.2429شی رأی پرداز  قم  او   کتاب نکاح  سید موسی شبیری زنجانی )معاطر(  موسسه پژوم (221)

 ق.2424(  دارالکتب العلمی   او   بیروت  2352کشاف القناع  منصور بن یونس بهوتی )م  (223)

(  دارالکتاب العربی  433کشف االسرار عن اطو  فخر االسالم  عبدالعزیز بن احمد بخاری )م  (224)

 .2422بیروت  او   

 ق.2423(  موسس  الرسال   بیروت  دوم  2394الکلیات  ابوالبقاء ایوب بن موسی کفوی )م  (225)

 ق.2439(  موسس  الرسال   بیروت  945کنز العما   علی بن حسام الدین متقی مندی )م  (226)

 ق.2423(  مصحفوی  قم  دوم  449کنز الفوا د  محمد بن علی کراتکی )م  (224)

 ق.2424(  دار الفکر  بیروت  سوم  422لسان العرب  محمد بن مکرم بن منمور )م  (224)

 ق.2393(  موسس  اعلمی  بیروت  دوم  451ن المیزان  احمد بن علی بن حجر عسقالنی )م لسا (229)

 ق.2344(  مکتبه مرتضوی   تهران  سوم  463المبسوط  محمد بن حسن طوسی )م  (213)

 ق.2426(  مرتضوی  تهران  سوم  2344مجمع البحرین  فخر الدین طریحی )م  (212)

 ش.2341طر خسرو  تهران  سوم  (  نا563مجمع البیان  فضل بن حسن طبرسی )م  (211)

 ق.2433(  انتشارات اسالمی  قم  او   993مجمع الفا د   احمد بن محمد اردبیلی )م  (213)

 ق.2424(  دارالفکر  بیروت  395مجمل اللغ   احمد بن فارس )م  (214)

 (  دارالفکر  بیروت.646المجموع  محیی الدین بن شرف نووی )م  (215)

 ق.2424ی )معاطر(  دارالکتب العلمی   بیروت  او   محاسن التاویل  محمد تما  الدین قاسم (216)
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 (  دارالکتب االسالمی   تهران.144المحاسن  احمد محمد بن خالد برقی )م  (214)

(  مکتب  نزار مصحفی  مک  636المحصو  فی علم اطو  الفقه  محمد بن عمر فخرالدین رازی )م  (214)

 ق.2413مکرم   دوم  

 ق.2412(  دارالکتب العلمی   بیروت  او   454م بن سید  )م المحکم و المحی  االعمم  علی بن ابرامی (219)

 (  دارالفکر  بیروت.456المحلی  علی بن احمد بن حزم )م  (233)

 ق.2424(  عالم الکتاب  بیروت  او   345المحی  فی اللغ   طاحب بن عباد )م  (232)

 ق.2424(  موسس  المحبوعات الدینی   قم  ششم  646المختصر النافع  تعفر بن حسن حلی )م  (231)

 ق.2426(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   464مختصر خلیل  خلیل بن اسحاق تندی )م  (233)

 ق.2422(  موسسه آ  البیت  بیروت  او   2339مدارک االحکام  محمد بن علی عاملی )م  (234)

 (  محبع  السعاد   مصر.249المدون  الکبری  مالک بن انس )م  (235)

 ق.2434  دار الکتب االسالمی   تهران  دوم  (2222مرآ  العقو   محمد باقر مجلسی )م  (236)

 ق.2434(  منشورات الحرمین  قم  او   463المراسم العلوی   حمز  بن عبدالعزیز سالر دیلمی )م  (234)

(  کنگره تهانی شی  مفید  قم  423المسا ل الصااانی   محمد بن محمد بن نعمان بغدادی مفید )م  (234)

 ق.2423او   

 ق.2424(  رابح  الثقاف   تهران  او   436حسین شریف مرتضی )م المسا ل الناطریات  علی بن  (239)

(  موسس  المعارف االسالمی   قم  او   966مسالک االفهام  زین الدین بن علی شهید ثانی )م  (243)

 ق.2423

 ق.2434(  موسس  آ  البیت  قم  بیروت  او   2313مستدرک الوسا ل  میرزا حسین نوری )م  (242)

 ق.2414(  میثم تمار  قم  او   2121بحر العلوم )م  مصابیح االحکام  سید مهدی (241)

 (  دار الرضی  قم  او .443المصباح المنیر  احمد بن محمد فیومی )م  (243)

 (  موسسه نشراسالمی  قم.2322معالم الدین  حسن بن زین الدین عاملی )م  (244)

 .ش2362(  انتشارات اسالمی  قم  342معانی االخبار  محمد بن علی بن بابوی  قمی )م  (245)

 ق.2434(  موسس  سید الشهداء  قم  او   646المعتبر  تعفر بن حسن حلی )م  (246)

 ق.2399(  دار احیاء التراث العربی  بیروت  616معجم البلدان  یاقوت بن عبداهلل حموی )م  (244)

 ق.2423(  پنجم  2423معجم رتا  الحدیث  سید ابو القاسم خویی )م  (244)

 ق.2434دفتر تبلیغات اسالمی  قم  او    ( 395معجم مقا یس اللغ   احمد بن فارس )م  (249)

 ق.2394(  محبع  مهر  قم  دوم  449معدن الجوامر  محمد بن علی کراتکی )م  (253)

 ق.2435(  مکتب  الدار  مدین   او   162معرف  الثقات  احمد بن عبد اهلل عجلی )م  (252)

 .ق2344(  دار احیاء التراث العربی  بیروت  944مغنی المحتاج  محمد شربینی )م  (251)

 (  دارالکتاب العربی  بیروت.613المغنی  عبداهلل بن قدام  )م  (253)

(  دار احیاء التراث العربی  بیروت  سوم  634مفاتیح الغیب  محمد بن عمر فخر الدین رازی )م  (254)

 ق.2413

 ق.2434(  دارالکتب العلمیه  بیروت  دوم  616مفتاح العلوم  یوسف بن ابی بکر سکاکی )م  (255)

 ق.2429(  انتشارات اسالمی  قم  او   2116تواد بن محمد عاملی )م مفتاح الکرام   سید  (256)

 ق.2421(  دار العلم  لبنان  او   531مفردات الفاظ القرآن  حسین بن محمد رااب اطفهانی )م  (254)
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 ق.2413(  دفتر تبلیغات اسالمی  قم  او   966المقاطد العلی   زین الدین بن علی شهید ثانی )م  (254)

 ق.2425(  موسسه امام مادی )ع(  قم  او   342بن بابوی  قمی )م  المقنع  محمد بن علی (259)

 ق.2423(  کنگره شی  مفید  قم  او   423المقنع   محمد بن محمد بن نعمان بغدادی مفید )م  (263)

 ق.2412(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   494المنثور فی القواعد  محمد بن بهادر زرکشی )م  (262)

 ق.2439(  مکتب االعالم االسالمی  قم  او   965ن علی عاملی )م منی  المرید  زین الدین ب (261)

 ق.2415(  مکتب  عصری   بیروت  493الموافقات فی اطو  الشریع   ابو اسحاق شاطبی )م  (263)

 ق.2426(  دار الکتب العلمی   بیروت  او   954موامب الجلیل  محمد بن محمد ححاب رعینی )م  (264)

أمل البیت )ع(  تمعی از محققان  موسسه دا ر  المعارف فقه  موسوع  الفقه اإلسالمی طبقا لمذمب (265)

 ق.2413اسالمی  قم  او   

 ق.2436(  دار احیاء التراث العربی  بیروت  او   249الموطأ  مالک بن أنس )م  (266)

(  انتشارات اسالمی  قم  پنجم  2431المیزان فی تفسیر القرآن  سید محمد حسین طباطبا ی )م  (264)

 ق.2424

 ق.2436(  طدوق  تهران  او   2426رح اللمع   محمد تقی شوشتری )م النجع  فی ش (264)

 ق.2433(  کتابخانه آیت اهلل مرعشی  قم  او   416نضد القواعد الفقهی   مقداد بن عبداهلل سیوری )م  (269)

(  المکتب  العصری   بیروت  سوم  644نفا س االطو  فی شرح المحصو   احمد بن ادریس قرافی )م  (243)

 ق.2413

 (  اسماعیلیان  قم  او .636  فی اریب الحدیث و االثر  ابن اثیر تزری )م النهای (242)

 ق.2433(  دارالکتاب العربی  بیروت  دوم  463النهای   محمد بن حسن طوسی )م  (241)

 ق.2424(  موسسه نهج البالا   قم  او   436نهج البالا   محمد بن حسین سید رضی )م  (243)

 م.2943(  دارالجیل  بیروت  2155نیل االوطار  محمد بن علی شوکانی )م  (244)

(  موسس  الرسال   بیروت  او   521الواضح فی اطو  الفقه  ابو الوفاء علی بن عقیل بغدادی )م  (245)

 ق.2413

 ش.2365(  مکتبه االمام امیرالمومنین )ع(  اطفهان  او   2392الوافی  محسن فیض کاشانی )م  (246)

 ق.2439وسسه آ  البیت  قم  او   (  م2234وسا ل الشیع   محمد بن حسن حر عاملی )م  (244)

 ق.2434(  کتابخانه آیت اهلل مرعشی  قم  او   566الوسیل   محمد بن علی بن حمز  طوسی )م  (244)

(  انتشارات عالمه 2426والیت فقیه در حکومت اسالم  سید محمد حسین حسینی تهرانی )م  (249)

 ق.2412طباطبا ی  مشهد  دوم  

 (  چاپ سنگی  قم.2144)م  مدای  المسترشدین  محمد تقی اطفهانی (243)

 
 


