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  سرمقاله

  فقه مقارن و تطور آن

  1آزار شيرازيعبدالكريم بي
  

  مقدمه

ئك هم أُولُوا الَّذينَ يستَمعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئك الَّذينَ هداهم اللَّه وأُولَ .عباد فَبشِّرْ«

 دهند ومرا كساني كه سخنان را گوش مي) خاص(بشارت ده بندگان «؛ )18و17، زمر(» الْأَلْبابِ

 .»نداهم اينان خردمندان كنند، اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده وبهترين آن را پيروي مي

قواعد  بر مبناي اصول فقه و ل وجد پايه منطق و فروعات علم فقه، بر علم الخالف علمي است از

 خاموش گشت و ،پس از چند قرن هاي علميه پيدايش يافت وحوزه كه از اواخر قرن اول در ،آن

به در اين نوشتار، اين رو  از. تجديد حيات يافته است »فقه مقارن«عصر حاضر نمونه آن به نام  در

  .شودپرداخته مياين علم  تطورجايگاه، فوايد و  ،تعريف

  

 علم الخالف يا فقه مقارنتعريف 

داد كه مĤخذ پيشوايان فقه و ميان پيروان مذاهب مناظراتى روى مى«: نويسدميخلدون ابن

 »ناميدندگونه دانش را خالفيات مىاين ؛شدهاى اختالف و مواقع اجتهاد آنان بيان مى انگيزه

   ).2/939ش، 1359 ،خلدون ابن(

شبهات  ل شرعي شناخته، ويعلمي كه با آن دال«: فته استدر تعريف آن چنين گحاجي خليفه 

   .)1/472ق، 1402 ،حاجي خليفه( »شودل خالفي با براهين قطعي دفع ميياشكاالت دال و

                                           
  الزهرادانشيار دانشگاه  .1
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 جايگاه علم الخالف يا فقه مقارن

علم  60يكى از  ،جامع العلومفقه مقارن تداوم علم الخالف است كه بنا به نقل فخررازى در كتاب 

علم  :باب چهارم اين كتاب آمده است در. هاى علميه زمان مؤلف بوده است در حوزهمتداول 

تقريرات  دقايق آن جز به تحريرات منقح و حقايق و بزرگ است و الخالف، علمي شريف و

نه اصل از اصول اين علم مؤلف گاه آن. استدراكات وارد نتوان كرد اعتراضات متوجه و ملخص و

   .)94 ش،1382 ،رازىفخر( داردرا بيان مي

علم  ءبسياري جز علم اصول فقه و ءبعضي جز علم الجدل منطقي و ءبرخي علم الخالف را جز

آوري گانه جمعبعضي چهل گانه وهمچنان كه بعضي در علم الخالف مسائل بيست. اندفقه دانسته

  .)737-735تا، بي زحيلي،( بين رفته است اند كه اغلب از تعليقاتي نوشته ها ورساله كرده و

  

 فرق علم الخالف و فقه مقارن

در اين باره سه نظريه وجود . باهم تفاوت دارند »علم الخالف«و  »علم المقارن«برخي معتقدند 

پردازد، ولي علم المقارن افزون بر آن، به  علم الخالف تنها به گردآوري آراي عالمان مي. 1 :دارد

در علم الخالف تنها به اختالف ميان . 2. پردازد ميگذاري و انتخاب نظر برتر سنجش، ارزش

. پردازد هم به نظريات اختالفي و هم به موارد اتفاق مي نشود، ولي علم المقار عالمان پرداخته مي

شود كه نظريات مخالف، رد  فرض به سنجش ديدگاهها پرداخته ميدر علم الخالف با اين پيش. 3

فرضي وجود ندارد و شخص تنها ما در علم المقارن چنين پيشهاي موافق دفاع گردد، ا و از نظريه

ف و علم المقارن يك علم است رسد علم الخال به نظر مي .به دنبال كشف حقيقت و نظر برتر است

   ).41ق، 1431حكيم، ( باشد و اين ديدگاهها در حقيقت، مربوط به سير تحول آن مي

  

  فوايد فقه مقارن

  :توان به موارد ذيل اشاره كرداز فوايد و آثار فقه مقارن مي
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و با  بردبتواند به حقيقت پي  فقيه، با بررسي آراي مختلف فقهي و ادله آنها، به آساني مي .1

مصالح عمومي سازگارتر  كه داراي دليلي استوارتر و بابرگزيند رأيي را  ،موازيني كه در دست دارد

  .است

از نتايج برخورد   مند شدن تالش براي متحول ساختن بررسيهاي فقهي و اصولي و بهره .2

 .هاي فقها در باالترين سطح آن انديشه

كردن مذاهب اسالمي به   مختلف فقهي مذاهب، عامل نيرومندي است در نزديك يبررسي آرا .3

ترين انگيزه نسبت به هم، به طوري كه مهم  توزي آنان و برطرف ساختن دشمني و كينه يكديگر

هرگاه در پرتو فقه  .از مباني مذهبي ديگران است اطالعي هركدام،بي دشمني آنان نسبت به هم،

و جاي خود را به محبت  گردد كن ميدشمني و بدبيني نيز ريشه برود،  اين ناآگاهي از ميان ،مقارن

  .)14همان، (داد  و صفا و تفاهم و نزديكي خواهد

هركس به «: فرمايدمي) ع(كه حضرت علي چنان، ضعف يكديگر شناخت نقاط قوت و .4

  ). 170حكمت  ،نهج البالغه( »جايگاه خطا را خواهد شناخت استقبال ديدگاههاي مختلف برود،

  بررسي در فقه، ما را به ميزان مشابهت ميان آراي فقهي«: گويدمي محمد سالم مدكور .5

مدكور، (» است  نينه نفسأسازد و اين خود مايه آرامش روح و طم آگاه مي اهب گوناگون،مذ

 ). 105 ق،1389

چه  ،اي كه خود را محصور در يك مذهب ساختهطلبه«: معتقد بود )ق790 د(عالمه شاطبي . 6

ها و ل ساير فقياما وقتي به دال .بسا در او حالت تنفر و انكار نسبت به ساير مذاهب پيدا شود

به اين باور خواهد رسيد كه ساير پيشوايان فقهي داراي فضل و آگاهي از  ،ن دست يابدامجتهد

  .)2/273، م1961شاطبي، ( »اندمقاصد شارع و فهم اهداف وي بوده

هرچه « :نويسدوصاياي خود مي در) ق671 د(محقق حلي ؛ انتخاب احسن مجال ترجيح و .7

جستجوي اسناد  هرچه بيشتر در به مزاياي احتمال دست يابي و بيشتر به مطالعه اقوال بپرداز تا

  .)ق، مقدمه1406محقق حلي، (» گزيني از روي بصيرت باشدتا آنچه را برمي ،مسائل باش
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فقه شيعه بايد همراه با آگاهى از نظريات « :فرمود آيت اهللا بروجردى در حوزه علميه قم مى .8

 يصى به فقه تطبيقى و مقارن تبديل شود و فقيه بايد به آراو افكار ديگران باشد و از حالت اختصا

، سبحاني(» سنت و شيعه رجوع كند و مسئله را مطرح سازدگذشتگان اعم از فقهاى اهل

 بروجردى به طبع شيخ طوسى براى اولين بار توسط مرحوم آيت اهللالخالف كتاب ). 177و176

  ). ق، مقدمه1424ء، طاغكاشف ال( چاپ شد رسيد و پس از آن بارها تجديد

و سنت دانسته اخبار اهل بررسي فتاوي و جستجو و امام خميني يكي از شرايط اجتهاد را .9

  .)2/99ق، 1385 ،خميني(» كنداين كار چه بسا كه به فهم احكام به مجتهد كمك مي«: فرمايدمي

  

 تاريخچه علم الخالف يا فقه مقارن

اختالف مدارك و نظرات آنان، اختالفات بسياري   به سبب ميان مجتهدان«: نويسدابن خلدون مي

ر بودند از هركه بخواهند رو به گسترش بود و در آغاز مردم عامي مخي  بروز كرد و دامنه آن پيوسته

برگزيده شدند،   تقليد كنند و چون سرانجام اين اختالفها آن شد كه از ميان همه مجتهدان چهار تن

هدف هركدام اثبات درستي مذهب   كه افتاد گري، مناظراتي اتفاق ميميان پيروان هريك با دي

اين مناظرات براساس قواعد اصولي و روشهاي . بود  نادرستي مذهب ديگري پيشواي خود و

 .گرفت از آنها كمك مي ييد مذهب پيشواي خود،أاز پيروان در تصحيح و ت  كه هريك استواري بود

و چگونگي اجتهاد او و  داده،  ه مذاهب كه براساس آنها فتويدر اين مناظرات ادله هريك از ائم

 ،ش1359 خلدون،ابن( »گرفت قرار مي  اختالف ميان ائمه، مورد بررسي و نقد و تحليل

   .)243و1/242

فضالي  از) ق100 د(طالب بن علي بن ابيحسن نخستين كسي كه به اين علم پرداخت، محمد 

اين باره  در زمان خود اعلم مردم به علم الخالف بود و در د، اوالحنفيه بو بيت معروف به ابناهل

 .)742تا، ، بيزحيلي(داده بود براي مردم بخوانند  كتابي نوشت كه دستور

-131(حسن شيباني بن محمد  ،كتابش به ما رسيده اين باره كتاب نوشته و دومين كسي كه در

 الحديث در مدينه وميان دو مدرسه اهلاوج اختالف شديد  شاگرد ابوحنيفه بود كه در) ق189
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- درس فقهاي بزرگ اهل در به مدينه رفت و او .كوفه، به كار تقريب پرداخت ي درأالرمدرسه اهل

الحديث با آنان به گفتگو استماع مباني فقهي اهل پس از جمله مالك حاضر شد و الحديث از

وهاي علمي گگفت جلسات مناظره و با امام شافعي ديدار كرد و ،چون به عراق بازگشت نشست و

الحجة نام ه محصول اين گفتگوها ميان مذاهب كتابي شد ب). 164ق، 1425سايس، ( برگزار نمود

نظر  هم از علمي و نظر اين كتاب هم از .چهار جلد چاپ شده است در كه اخيراً علي اهل المدينه

 ). ق1385 ،شيباني: ك.ر(سطح بااليي است  ادب اختالف در

  

  الت فقه مقارنتحو

يا اثبات خود با رد  مذهب خود و بعضي فقه مقارن را ابتدا با رديه نويسي، به منظور دفاع از

گرداند، از رسان رديه آنان را به خودشان بازمياما اين روش مانند كبوتر نامه ،ديگران، آغاز كردند

با  ، ولي علم الخالف نيزرا به علم الخالف نويسي داد اين رو رفته رفته رديه نويسي جاي خود

از  تدريج دچار آفت جدال گرديد وه ب ادب اختالف به علم المناظرات تبديل و كاهش اخالق و

به روز چنان  يكديگر روز دوري مذاهب از. اثر تعصبات مماليك متوقف گشت قرن هشتم در

 سلط ساخت وآنان م جنگهاي داخلي كرد كه دشمنان را بر تفرقه و تعصب و مسلمانان را دچار

 قرون معاصر فقهايي چون شيخ مراغي كبير در در تلخ تفرقه، چشيدن طعم بسيار سرانجام پس از

آن را فقه مقارن  جدال پرداختند و اين علم دور از يقم به احيا اهللا بروجردي در تآي االزهر و

 .ده قرار گرفتقانوني در كشورهاي اسالمي مورد استفا گاه به صورت فقه تطبيقي وآن ناميدند و

 :سير تحوالت فقه مقارن از اين قرار است

  

 مرحله رديه نويسي -1

در رد نظريات ابوحنيفه رديه  حنيفهسير ابيبا نگاشتن كتاب ) ق157-88(عبدالرحمن اوزاعي 

در كتابي به نام ) ق183-113(آن قاضي ابويوسف شاگرد ابوحنيفه  پس از . نويسي را آغاز كرد

شاگرد ديگرش در ضمن كتاب ) ق189-131(و محمد بن حسن شيباني  وزاعيالرد علي سير اال
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هاي به رديه الحجة علي اهل المدينة شيباني در كتاب ديگرش .به اوزاعي پاسخ دادند السير الكبير

  .فقهاي مدينه بر فقهاي كوفه، پاسخ گفت

 ،مد بن الحسنالرد علي مح: با نگارش پنج كتاب علم رديه را گسترش داد) ق204د (شافعي 

عبدالرحمن اوزاعي،  يبراي نقض آرا سير االوزاعيمحمد بن حسن شيباني،  يبراي نقض آرا

اختالف و  ليليابيما اختلف فيه ابوحنيفه و ابن ،براي نقض آراء مالك، اختالف مالك و الشافعي

ق، 1422عي، شاف: ك.ر: اندچاپ شده شافعي، ،االمضمن اين پنج كتاب ( علي و عبداهللا بن مسعود

 .)225-137، 135-7، 460- 413، صص9ج

كتابي كه شافعي در رد مالك نوشت، مالكيان را بر ضد خويش برانگيخت و باعث شد بسياري 

، محمد بن عبداهللا )ق256د (توان محمد بن سحنون  از آن جمله مي. از آنها در رد او رديه بنويسند

، يوسف بن )ق287د (، يحيي بن عمر كناني )ق269د (، حماد بن اسحاق )ق268د (بن عبدالحكم 

را نام برد كه همه آنها نوشته خود را ) ق289د (و احمد بن مروان مالكي ) ق288د (يحيي مالكي 

 .اند گذاري كردهنام» الرد علي الشافعي«با عنوان 

-372(نجاشى ، رجالو ) ق460-385(شيخ طوسى ، فهرستالدر كتب فهرست شيعه از قبيل 

ابهاى متعددى به علماى شيعه نسبت داده شده كه عنوان رديه بر مذاهب فقهى ديگر را كت) ق450

اين نوع كتابهاى رديه، در فقه شيعه تا . توان به حساب فقه مقارن گذاشت اين كتابها را مى. ددار

  .و شيخ طوسى ادامه داشته است) ق436 د(مرتضى  سيد ،)ق413د (عصر شيخ مفيد 

  

 ف نويسيمرحله علم الخال - 2

، محمد بن مسائل الخالفاز جمله . از اوايل قرن چهارم علم الخالف نويسي نيز گسترش يافت

اختالف ، )ق310د (، ابوجعفر محمد بن جرير طبري اختالف الفقهاء، )ق305د (احمد بغدادي 

 ).ق329د (وراق مروزي ، ابنمسائل الخالفو ) ق321د (، ابوجعفر طحاوي الفقهاء

ابهاي خالف و اختالف االئمه از جهت كميت و كيفيت و تعداد و حجم از كتابهاي از اين پس كت

ع ئبدا: در حنفي :مذاهب وارد اين ميدان شدند به عنوان نمونه گاه هريك ازآن و رديه پيشي گرفتند
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الحاوي : در شافعي؛ )ق595د (رشد ، ابنبداية المجتهد :در مالكي؛ )ق587د (كاشاني ، عئالصنا

-، ابنالمغني: در حنبلي؛ )ق476د ( ، ابواسحاق شيرازيتذكرة الخالف و) ق450د (ماوردي  ،الكبير

: اباضيه در؛ )ق840د (، احمد بن يحيي بن المرتضي البحر الزخار: در زيدي؛ )ق620د (قدامه 

  ).ق456د (حزم ابن ،المحلي :در ظاهريه؛ ، محمد بن يوسف بن اطفيششرح النيل

االعالم بما اتفقت عليه : در قرن چهارم فقهاي شيعه نيز به كتاب خالف نويسي توجه كردند مانند

شيخ ، الخالفسيد مرتضي،  ،ناصرياتو  انتصار ،)ق413-336(شيخ مفيد ، االمامية من االحكام

، )ق726د (عالمه حلي ، تذكرة الفقهاء، )شيعه ترين كتاب خالفي مفصل(در اوايل قرن پنجم  طوسي

تلخيص ، و فضل بن حسن طبرسي در نيمه اول قرن ششم، المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف

هردو خالصه كتاب شيخ طوسي ( مفلح بن حسن صيمري در قرن نهم، خالصة االختالفو  الخالف

 .)هستند

  

 مرحله انحراف علم الخالف به علم الجدل - 3

بعد از «: نويسددر اين باره مي دينالعلوم  ءااحيكتاب  باب چهارم از در ق492غزالي حدود سال 

 نياز شديدي به ياري فقها پيدا مسند خالفت نشستند، فقيه بر اي غيرخلفاي اوليه، هنگامي كه عده

احترام علما را نزد سران حكومتي ديدند، به  مردم وقتي عزت و .ن نپذيرفتندااما فقهاي تابع ،كردند

به  مقام خود را دن به درجات علمي براي رسيدن به پست وپس از رسي كسب علم روي آوردند و

جلساتي كه حكام  در ت دادند وناچار تن به ذلّ ،آن دسته كه پذيرفته شدند ،حكام عرضه داشتند

 براي غلبه بر طرف مقابل به جدال و جستند وكردند، شركت ميمناظره برگزار مي براي بحث و

ل اخالقي ياذآميخته به ر از ادب اختالف جدا كرده و علم الخالف را و علم جدل روي آوردند

  .)48-1/44 ش،1375غزالي، (» ساختند
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 مرحله ركود علم الخالف -4

رى مذاهب فقهى در اثر تعصبات مماليك از يكديگر جدا شدند و علم الخالف قماز قرن هشتم 

هاى گيالن، وارد يكه وقتى شخصى حنفى بر حنبليي جاى خود را به مطاعن و خصومت داد، تا جا

و در بالد  كردند تصاحب مى ءكشتند و مالش را به عنوان في وى را به عنوان كافر مى ،شد مى

ماوراء النهر كه سرزمين حنفيان بود، شافعيان تنها يك مسجد داشتند و والى شهر هر وقت براى 

  ).328 ،عرفه( »شودآيا وقت آن نرسيده كه اين كنيسه بسته «: گفت مى ،گذشت نماز صبح از آن مى

كردند كه آميزتر بود، به عنوان نمونه، شيعيان را متهم ميهم فاجعه دشمنى با شيعيان از اين

امراء البلد در تاريخ  .آيند تا كعبه را نجس كنند حجشان كربال و نجف است و آنان به مكه مى

ناگهان اطراف  ،ه آمدندوقتى مردم براى نماز صبح پيرامون كعب ق1088در سال : آمده است الحرام

نفر غير عرب را پيدا كردند  پنجكعبه را پر از آشغال يافتند، مردم اين كار را به شيعيان نسبت دادند، 

  ).238، تابي ،دحالن( و آنها را با ضرب و سنگ از مسجد بيرون راندند و به قتل رساندند

  

 فقه مقارن ياحيا مرحله - 5

رگ مذاهب اسالمى به ضرورت علم الخالف و فتح باب اجتهاد در قرن گذشته بار ديگر فقهاى بز

 .ناميدند» فقه مقارن«را ن آن پرداختند و آ يپى بردند و در مصر، تونس، دمشق و ايران به احيا

و در ) 177و176، سبحاني(بود رهبر اين نهضت، در ايران آيت اهللا بروجردى در حوزه علميه قم 

اين نهضت را دانشگاه االزهر  ،ريه، دانشگاه دمشق و در مصردر سو ،تونس، دانشگاه الزيتونيه

  .كردندرهبري مي

آغازگر اين نهضت پربركت در مصر ابتدا شيخ بزرگ االزهر محمد مراغى كبير بود كه با مقاله 

هاى االزهر داد  علمى خود به فتح باب اجتهاد پرداخت و پيشنهاد تدريس فقه مقارن را در دانشكده

د به مذهبى از مذاهب بدون تقي) االحوال الشخصيه(رياست وى درباره قانون خانواده  اى به و لجنه

  ).6و5م، 1953شلتوت و سايس، (چهارگانه تشكيل گرديد 
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 صدور فتوي براي استفاده از فقه شيعه -6

شيخ عبدالمجيد سليم فقيه بزرگ و شيخ االزهر و وكيل دارالتقريب به تهيه مقدمات فتواى تاريخى 

گاه شيخ بزرگ االزهر شيخ آن .جواز پيروى از مذهب شيعه امامى و زيدى پرداخت نى برمب

اين فتواى تاريخى را  ق1380ربيع االول سال  17محمود شلتوت در زمان رياست خود در تاريخ 

مقارنة المذاهب على سايس به تدوين كتابى در فقه مقارن تحت عنوان محمداتفاق  هصادر كرد و ب

سرانجام شيخ محمد مدنى رئيس دانشكده  .)160- 156، ش1385آزار، بى(پرداخت  فى الفقه

  ).178-161 ،همان(كرد  الشريعة االزهر، فقه شيعه را در فقه مقارن دانشكده االزهر

  

 تقنيني مرحله فقه تطبيقي و -7

يل هر و دل ي آراي مختلفيبه احكام شرعي است از جهت شناسا  تطبيقي علم مراد از فقه مقارن و

با   مسئله و قواعدي كه اين آراء بر آنها مبتني است، با سنجيدن و موازنه هريك  ي در يكأر

با قوانين معمول در   تر است و مقابله كردن آنيي كه به حق نزديكأگاه برگزيدن رديگري و آن

   .)103ق، 1389 مدكور،(كشورهاي اسالمي و كشورهاي متمدن ديگر 

در اين   راه جاودانگي فقه اسالمي« :نويسد باره مي در اين) ق1322 د( شيخ مصطفي احمد زرقاء

 ،جهان انباشته است  هاي است كه ما از ميان هزاران كتاب فقهي مذاهب مختلف كه در كتابخانه

وجود آوريم، كه نيازمنديهاي ه از فقه ب  فقه را بيرون كشيم و با الهام از آن، قانون نويني گوهر و لب

  .)5 ق،1378 ء،زرقا(» نياز گرديم بيگانگان بي  آورده سازد، تا در پرتو آن از حقوقما را بر

  

  سابقه تالش براي يكي كردن فقه تقنيني -8

  :تالشهايي كه در اين راستا انجام گرفته است، از اين قرارند

از مالك بن انس  مناسك حج،  در سفري براي انجام ق148ابوجعفر منصور عباسي به سال . 1

همه مردم را به  كند و تكثير را) أموطال( كه اجازه دهد كتاب وي يشواي مذهب مالكي خواستپ
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ي أر ي دارد و به نظر ويهر گروه براي خود پيشوا«: او در پاسخ خليفه گفت. بخواند  سوي مذهبش

  .»بهتر است ،ارد، اگر مسلمانان به حال خود واگذار شوندزگ او احترام مي

انجمني از مشاهير   ريقمدر قرن يازدهم  ،محمد عالمگير، پادشاه هندوستانبه فرمان سلطان . 2

و روايتهاي مورد اتفاق  يفتاو شاملليف كنند كه أتشكيل شد، تا كتابي در فقه ت آن سامان، يعلما

با اين كار، جلوي   ليف گرديد، به اميد اينكهأت الفتاوي الهنديه نتيجه كتاب در مذهب حنفي باشد، در

  .)108ق، 1389، مدكور(فات فقهي گرفته شود اختال

اسالمي را بر آن داشت،   دانانري دولت عثماني، گروهي از حقوققمدر اواخر قرن سيزدهم . 3

ارچوب فقه هآنكه خود را در چآورند، بي فراهم  تا در زمينه معامالت با استناد به فقه حنفي، قانوني

هر مذهب كه با روح زمان و پيشرفت تمدن و مصالح هر فتوي در   د، بلكهند سازآن مذهب مقي

ماده كه  1851ليف كردند مشتمل بر أاي در فقه ت آنان مجموعه. برگزينند ،عمومي، سازگارتر باشد

چاپ و منتشر شد و در كشور پهناور » االحكام العدليه و قانون المعامالت«در مجله معروف 

  ).مانه(و محاكم آنجا مورد عمل قرار گرفت  عثماني

دولت سوريه براساس قوانين اخير مصر به تدوين قوانين خانواده همت  م1951در سال . 4

به . امارات و سودان اين آزادانديشى گسترش يافت ،گماشت و در سالهاى بعد در كشور اردن، قطر

 در اين كشور قانوني از تصويب گذشت كه همه مسائل مربوط به خانواده را دربر م1953سال 

  .شد در اين قانون از همه مذاهب اسالمي الهام گرفته .فتگر مي

دولت مصر گروهي از فقهاي بزرگ را دعوت . برداشت  كشور مصر در اين راه گامهاي بلندي. 5

به اتفاق برسند، در  ،د باشندآنكه به مذهب خاصي مقيتا با الهام گرفتن از فقه اسالمي بي ،كرد

برخي از مسائل آن  ليف و چاپ شد وأبه ازدواج و طالق، ت مسائل مربوط م1916  نتيجه به سال

كه از  م1929سال  در 25كتاب از تصويب گذشت و مورد عمل قرار گرفت، از جمله قانون شماره 

همان، ( شود كه يك طالق محسوب مي يك نشست، گرفته شده است، مانند سه طالق در  فقه شيعه

11(.  
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   نتيجه

اواخر قرن اول در  سپس به صورت علم الخالف از ديه نويسي وفقه مقارن ابتدا به صورت ر

. عظمت فقه اسالمي گرديد پنجم موجب شكوفايي و چهارم و، قرون سوم در ها پديد آمد وحوزه

مذاهبي كه از  پرجمعيت شدند و ماندگار و ،مذاهبي كه باادب اختالف به دفاع از فقه خود پرداختند

نفي ديگران، به ميدان  اثبات خود با جدال و مطاعن و يا با كردند و يا بد دفاع خود دفاع نكردند و

 .دست دادند به روز جمعيت خود را از آمدند، روز

جنگهاي  تفرقه و تعصب و قرن هشتم، چنان مسلمانان را دچار از يكديگر دوري مذاهب از

 در تلخ تفرقه، ارچشيدن طعم بسي سرانجام پس از ط شدند وآنان مسلّ داخلي كرد كه دشمنان، بر

اين  يقم به احيا اهللا بروجردي در تآي االزهر و قرون معاصر فقهايي چون شيخ مراغي كبير در

قانوني در  گاه به صورت فقه تطبيقي وآن آن را فقه مقارن ناميدند و جدال پرداختند و علم دور از

  .كشورهاي اسالمي مورد استفاده قرار دادند

با فتواي  بيدار پى به عظمت فقه عترت برده و به آن روى آوردند واثر فقه مقارن علماى  در

را به رسميت شناختند و در ضمن فقه مقارن بسياري از قوانين كشورهاي  شيخ االزهر شلتوت آن

المللي الهه معرفي فقه مذاهب اسالمي را به ديوان بين ر دادند ويبيت تغياسالمي را طبق مذهب اهل

  .نابع قانون مقارن درآورندم ءرا جز آن كردند و

اينك در برابر اين استقبال با شكوه از فقه مقارن مذاهب اسالمي در ميدان داخلى و خارجى، بر 

دانان به جهان عرضه كنيم تا حقوق زبان روزبا  تطبيقي و را به صورت كامل و ما الزم است كه آن

د است به اين علم بيش از پيش اهميت امي .مند شوند گذشته از آن بهره دانان جهان بيش ازو فقه

» مجله فقه مقارن«از اين رو رسالت . داده شود، تا جايگاه واقعي خود را در محافل علمي پيدا كند

هاي علمي در اين زمينه و تقريب و همبستگي ها و مقالهدانشگاه مذاهب اسالمي انعكاس يافته

  .بيشتر بين مذاهب اسالمي است
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