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اصول فقه اسالمی و نخستیین نمودهای خردورزی مسلمانان
مصطفـی عبدالـرازق را بـدون شـک می تـوان یکـی از مهم تریـن اندیشـمندان و فیلسـوفان عـرب در دوران 
ی و مهمتریـن نوشـته او یعنـی  کـه شایسـته اسـت بـه و معاصـر بـه شـمار آورد حـال آنکـه در ایـران چنـان 

یخ الفلسفة االسالمیة" پرداخته نشده است. کتاب" تمهید لتار

یخی بدانیم آن را در چه زمانی نگاشـته  اهمیـت کتـاب یـاد شـده آن گاه پدیـدار مـی شـود که به لحـاظ تار
اسـت. مصطفی عبدالرازق بعنوان یکی از دانش آموختگان و مدرسـان االزهر به اندیشـه های فیلسـوفان 
تـی کـه علیه " فلسـفه اسـالمی" توسـط آنان انجام  ومستشـرقان زمانـه خـود توجـه نشـان داد و در برابـر حمال
گرفت و برخی از فیلسوفان مسلمان نیز با آنان همصدا شده بودند اقداماتی را انجام داد، از جمله:  می 
یس کالم و تصوف  1. گنجاندن یک ماده درسـی تحت عنوان " فلسـفه اسـالمی" در دانشـگاه قاهره و تدر

اسالمی برای نخستین بار در این دانشگاه.
یخ الفلسفة االسالمیة".4 کتاب "تمهید لتار 2. نگارش 

کسـانی همچـون ارنسـت رنـان  عبدالـرازق بـه طـور خـاص بـه اندیشـه هـا و اشـکاالت مطـرح شـده توسـط 
که مسلمانان  یایی پرداخت و در حالیکه رنان و همفکران او مدعی بودند  درباره تفاوت عقل سامی و آر
توان پرداختن به مسـائل دقیق فلسـفی را نداشـته و فلسـفه اسـالمی چیزی جز تکرار فلسفه یونان نیست، 

گماشت. ی و برجسته سازی مایه های خردورزی و عقالنیت در سنت اسالمی همت  کاو به وا

یخی به بررسی نقادانه نظرات مستشرقان پرداخته و آنها را با اندیشه های  او در این مسیر بر پایه روش تار
دانشمندان مسلمان مقایسه نمود و در حالیکه برخی از فیلسوفان عرب جهت تایید نظرات مستشرقان 
بـه عباراتـی از مقدمـه ابـن خلـدون و برخـی از دیگـر کتـب مهـم اسـتناد مـی کردند تـالش کرد تا از یک سـو 
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تحریفـات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه را بزدایـد و از دیگـر سـو جنبه هـای خردورزی مسـلمانان که بر پایه 
متون دینیشان بروز یافته بود را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دهد.

کـه مدنظر نگارنده این نوشـتار قرار گرفته آن اسـت که عبدالرازق فلسـفه  نکتـه قابـل توجـه در ایـن کتـاب 
ی و همفکرانش  گیرد. به عقیده و که اصول فقه را نیز دربر می  کرده اسـت  گونه ای تعریف  اسـالمی را به 
مانند ابراهیم مدکور و علی سامی النشار مباحث مربوط به کالم، عرفان، تصوف و اصول فقه را به دلیل 
دقـت ورزی هـا و مایـه هـای فلسـفی در آن هـا مـی تـوان ذیـل عنوان کلی فلسـفه اسـالمی گنجانـد.5 دلیل 
کـه در ایـن علـم نخسـتین تالشـهای مسـلمانان بـرای بـه کارگیـری عنصـر  توجـه او بـه اصـول فقـه آن اسـت 
عقـل در قانونگـذاری قابـل پـی جویـی اسـت و نخسـتین کوشـش هـا برای تدویـن این علم، پیـش از ورود 
فسـلفه یونـان بـه دنیـای اسـالم انجـام گرفته اسـت و از این جهت ادعـای اثرپذیری آن از فلسـفه یونانی از 

اساس منتفی است.

یخه" نگاشـته و آنچه بیش از  عبدالـرازق فصلـی بـا عنـوان" النظریـات المختلفـة فـی الفقه االسـالمی و تار
گون  گونا یخ و صورت های  کرده، مسـئله" اجتهاد الرأی، تار سـایر مسـائل علم اصول فقه نظر او را جلب 
کاربست عقل در اسالم را همزمان با طرح همین اجتهاد الرأی  که او شروع  آن" است. شایان توجه است 
یخ فلسفه در اسالم نیازمند پرداختن  که بررسی تار کرده است  می داند. بر همین پایه به این نکته اشاره 

گون آن است. گونا یخ اجتهاد الرأی و مراحل  به تار

گیری اصول فقه در مقدمه  او همچنین بعنوان یکی از پشـتوانه های ادعای خود از فصول مرتبط با پای 
کـه در آنهـا بـه تاثیر فلسـفه در علم اصول فقه اشـاره کرده و با قـرار دادن جدل و  کـرد  ابـن خلـدون اسـتفاده 
عناصـری ماننـد آن زیـر عنـوان اصـول فقـه از شـباهت منطـق و اصول فقه سـخن گفته اسـت. عبدالرازق 
گیـری و رشـد آن در دوران نخسـت حکومـت  یـخ فقـه از دوران پیامبـر)ص( تـا شـکل  ضمـن تحلیـل تار
گلدتسیهر پنداشته اند اصالت فقه اسالمی  کرده تا برخالف آنچه مستشرقانی همچون  عباسیان تالش 
گیریشـان از فقـه یهـودی یـا مسـیحی اثـر  کـه فقـه و اصـول اسـالمی در شـکل  را اثبـات نمـوده و نشـان دهـد 
نپذیرفته اند و پدید آمدن این دو علم تنها حاصل فلسفیدن و خردورزی مسلمانان آن هم پیش از ورود 
فلسـفه یونانی بوده اسـت. او همچنین به مایه های فلسـفی" الرسـاله" شـافعی توجه نشان داده و مواردی 
گـون، بـه کارگیری اسـلوب  یـف مقـوالت گونا یکـرد منطقـی در وضـع حـدود و تعار همچـون" اسـتفاده از رو

کرده است.6 جدلی و استفاده از منطق" را در همین چارچوب تحلیل 

 5. بنابراین همانطور که زکی نجیب محمود و محمد مصطفی حلمی نیز اشاره کرده اند، عبدالرازق از منظری دیگر به فلسفه اسالمی 
یخ آن نگریست و در این راستا تالش کرد تا تعریف فلسفه را قدری بگستراند. ن.ک: زکی نجیب محمود، تیارات الفکر و االدب  و تار
فی مصر المعاصره، مجلة الفکر المعاصر، عدد33، ص56؛ محمد مصطفی حلمی، مصطفی عبدالرازق رائد المدرسة االسالمیه 

الحدیثه، مجلة الفکر المعاصر، عدد4، ص187.
یخ الفلسفة االسالمیه، صص 364-359.  6. ن.ک: تمهید لتار
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عبدالرازق بر آن است که ابتنای فقه در دوران صحابه و همچنین عصر خلفا به ویژه در حوزه" ما ال نّص 
فیـه" بـر قیـاس و اجتهـاد الـرأی بـوده) البتـه این دو با یکدیگـر متفاوتند( و حتی اجمـاع را نیز در چارچوب 

کرده است. گرایی تفسیر  رأی 

در پایـان توجـه بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه عبدالـرازق یکی از جلوه هـای عقل گرایـی در دوران 
یخی و آنچـه در برخی متون  گـزارش های تار صحابـه را عمـل امیرالمومنیـن)ع( بـه قیـاس دانسـته و برپایـه 
یـخ فقـه آمـده اسـت، ایشـان را جـزو عمـل کنندگان بـه اجتهاد الرأی به شـمار آورده اسـت، او  مرتبـط بـا تار
بـرای نمونـه بـه مـواردی همچـون" قیاس حد شـارب خمر بـر قاذف، قیاس قتل بر سـرقت، قیاس مجازات 

کرده است. کافر" توسط امیرالمومنین)ع( اشاره  غلو بر مجازات 

یـــخ  ـــا تار کنـــون در مباحـــث مرتبـــط ب ـــا  ـــده ایـــن نوشـــتار اهمیـــت دارد و ت ـــرای نگارن آنچـــه بیـــش از هرچیـــز ب
ـــخ قیـــاس فقهـــی در امامیـــه7 و دیگـــری، عوامـــل  ی ـــی تار ـــرار نگرفته،یکـــی بازخوان ـــورد توجـــه ق فقـــه شـــیعه م

کلـــی فقـــه مکـــه توســـط شـــیعیان اســـت.9 ـــه طـــور  ـــر تصفیـــه میـــراث فقهـــی امیرالمومنیـــن)ع(8و ب ـــر ب موث

|حمیدرضا تمدن  

گرفته  که برخی عوامل و پیش فرضها موجب شـده اسـت تا برخی روایات موجود در منابع شـیعی نیز نادیده   7. اینگونه به نظر می رسـد 
گانه  شود. روایات ذیل بخشی از این قبیل گزارش ها و احادیث)با مایه های قیاس گرایی( هستند که شایسته است در فرصتی جدا

به آنها پرداخته شود:
اٍد َعْن  ُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َحّمَ

ْ
َباٍن َعِن َال

َ
َحَسِن ْبِن أ

ْ
ُحَسْیِن ْبِن َال

ْ
ِبیِه َعِن َال

َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ی َعْن أ

َ
َدُه َاهلُل َتَعال ّیَ

َ
ْیُخ أ ْخَبَرِني َالّشَ

َ
َو أ  -

 َما 
َ

ْیِه َو آِلـِه َفَقال
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبـّيِ َصل ْصَحاَب َالّنَ

َ
ـاِب أ َخّطَ

ْ
« :َجَمـَع ُعَمُر ْبُن َال

َ
ـاَلُم َقـال ْیـِه َالّسَ

َ
ِبـي َجْعَفـٍر َعل

َ
َراَرَة َعـْن أ ْبِعـّيِ ْبـِن َعْبـِد َاهلِل َعـْن ُز ِر

ْیِه 
َ
ِخَتاَناِن َفَقْد َوَجَب َعل

ْ
َتَقی َال

ْ
ُمَهاِجُروَن ِإَذا ِال

ْ
 َال

َ
َماِء َو َقال

ْ
َماُء ِمَن َال

ْ
ْنَصاُر َال

َ ْ
ِت َاأل

َ
 َفَقال

ُ
 ُیْنِزل

َ
ُه َفُیَخاِلُطَها َو ال

َ
ْهل

َ
ِتي أ

ْ
ُجِل َیأ وَن ِفي َالّرَ

ُ
َتُقول


ً
ْیِهَصاعا

َ
ُتوِجُبوَنَعل

َ
ْجَمَوال لّرَ

َ
ا َو

َ
َحّد

ْ
ل
َ
ْیِها

َ
ُتوِجُبوَنَعل

َ
اَلُم«أ لّسَ

َ
ْیِها

َ
َعل َعِلّيٌ

َ
َقال

َ
َحَسِن ف

ْ
َبا َال

َ
 َیا أ

ُ
اَلُم َما َتُقول ْیِه َالّسَ

َ
 ُعَمُر ِلَعِلّيٍ َعل

َ
ُغْسلُ َفَقال

ْ
َال

ْنَصـاُر«. )تهذیب األحکام، 
َ ْ
ِت َاأل

َ
ُمَهاِجـُروَن َو َدُعوا َما َقال

ْ
 َال

َ
 َمـا َقال

ُ
َقْول

ْ
 ُعَمُر َال

َ
« َفَقـال ُغْسـلُ

ْ
ل
َ
ْیـِها

َ
َقـْدَوَجـَبَعل

َ
ِخَتاَنـاِنف

ْ
ل
َ
َتَقـیا

ْ
ِمـْنَمـاٍءِإَذاِال

ج1، ص119( 

َ

:ِإّن
ُ

ـاَلُم َکاَن َیُقول ْیِه َالّسَ
َ
 ِإّنَ َعِلّیًا َعل

َ
 َقـال

َ
ـاَلُم َقال ْیِه َالّسَ

َ
ِبي َجْعَفٍر َعل

َ
َراَرَة َعْن أ ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُیوُنـَس َعـْن ُز َعِلـّيُ ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن ُمَحّمَ  -

ُمْفَتِري. )الکافی، ج7، ص215(
ْ
ل
َ
ا

َ
اْجِلُدوُهَحّد

َ
َتَرىف

ْ
ىِاف

َ
ِإَذاَهذ ىَو

َ
ِإَذاَسِکَرَهذ َخْمَرَسِکَرَو

ْ
ل
َ
ِإَذاَشِرَبا ُجلَ لّرَ

َ
ا

ْهَنا ِفي  ُت ِفَداَك ُفّقِ
ْ
ـاَلُم ُجِعل ْیِه َالّسَ

َ
َحَسـِن ُموَسـی َعل

ْ
ِبي َال

َ
ُت أِل

ْ
 :ُقل

َ
ِد ْبِن َحِکیٍم َقال ِبي ُعَمْیٍر َعْن ُمَحّمَ

َ
ِبیِه َعِن ِاْبِن أ

َ
َعِلّيُ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ  -

ُة َو َیْحُضُرُه َجَواُبَها 
َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
 َصاِحَبُه َتْحُضُرُه َال

ٌ
 َرُجل

ُ
ل

َ
َمْجِلِس َما َیْسأ

ْ
َتُکوُن ِفي َال

َ
ا ل َجَماَعَة ِمّنَ

ْ
ی ِإّنَ َال اِس َحّتَ ْغَناَنا َاهلُل ِبُکْم َعِن َالّنَ

َ
یِن َو أ َالّدِ

ْشَیاِء ِلَما 
َ ْ
ْوَفِق َاأل

َ
ْحَسِن َما َیْحُضُرَنا َو أ

َ
ی أ

َ
 َعْن آَباِئَك َشْيٌء َفَنَظْرَنا ِإل

َ
ِتَنا ِفیِه َعْنَك َو ال

ْ
ْم َیأ

َ
ْيُء ل ْیَنا َالّشَ

َ
َرَد َعل َما َو ْیَنا ِبُکْم َفُرّبَ

َ
ِفیَما َمّنَ َاهلُل َعل

 
َ

 َقال
ُ

َکاَن َیُقول َبا َحِنیَفَة 
َ
َعَن َاهلُل أ

َ
 ل

َ
 ُثّمَ َقال

َ
َك َیا ِاْبَن َحِکیٍم َقال

َ
َك َمْن َهل

َ
 َهْیَهاَت َهْیَهاَت ِفي َذِلَك َو َاهلِل َهل

َ
 ِبِه َفَقال

ُ
ُخذ

ْ
َجاَءَنا َعْنُکْم َفَنأ

ِقَیاِس .)الکافی، ج1، ص56(
ْ
ل
َ
َصِليِفيا ْنُیَرّخِ

َ
أ

َّ
َرْدُتِإال

َ
هلِلَماأ

َ
ا َحَکِم َو

ْ
ُد ْبُن َحِکیٍم ِلِهَشاِم ْبِن َال  ُمَحّمَ

َ
ُت :' َقال

ْ
َعِلّيٌ َو ُقل

کـه بدانیـم میـزان منقـوالت »فقهـی« از امیرالمؤمنیـن در نگاشـته های اهـل سـّنت بسـیار   8. ایـن پرسـش آنـگاه جّدی تـر مطـرح می شـود 
است.) برای یافتن روایات فقهی امام علی)ع( در منابع اهل سّنت ن.ک: محمد رواس قلعه جی، موسوعة فقه اإلمام علی؛ محمد 
طـه البالیسـانی، فقـه اإلمـام علـی . قـرار داشـتن حضـرت در معـرض قضـا و اسـتفتاء بـه عنـوان یـک فقیـه شـناخته شـده و مـورد قبـول 
یت می کند .همچنین اینگونه  پیامبر)ص( و سپس بزرگان صحابه نیز این انتظار که روایات فقهی منقول از ایشان اندک نباشد را تقو
گـون تـالش بـر آن بـوده که منشـأ فقه خـود را بـه امیرالمومنین برسـانند. برای مشـاهده  بـه نظـر می رسـد کـه از سـوی بـزرگان مذاهـب گونا

کتچی، امام علی)ع( و فقه اسالمی .( کسانی همچون ابوحنیفه ن.ک: پا برخی از این تالش ها از سوی 
گون اهل سـّنت ماننـد »»مصّنف عبدالرزاق   حـال آن کـه ایـن میـزان از سـال 94ق بـه بعـد در فقـه امامیـه به حّداقل می رسـد .در آثار گونا
صنعانـی«، »مصّنـف ابـن ابـی شـیبه«، »سـنن أبی داود« و...روایاتی از علـی)ع( وجود دارد.)همچنین برخی بالغات به نقل از ایشـان 
ین نوشـته هایی که در آنها به اختالف فقیهانی همچون ابن مسـعود یا بعدها ابوحنیفه با حضرت اشـاره  وجود دارد( عالوه بر آن عناو

شده بیانگر جایگاه فقهی و مرجعیت علمی ایشان است.) رساله هایی مانند »اختالف علی و ابن مسعود« یا »ما خالف فیه



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 339

  9

 ابوحنیفة علیًا و عبداهلل« از این قبیل هستند.( شاید سّر این مطلب را بتوان در چند امر پی گرفت:
یـخ شـکل گیری مذاهـب و همچنیـن مرزبندی های میان آنها باید مـورد توّجه قرار گیرد. در ایـن مقام به دنبال  الـف: ارتبـاط مسـأله بـا تار
یابـی اقـوال موجـود در ایـن زمینه)ماننـد اختالفـات فـان اس و مادلونگ در این باره( نیسـتیم ولی اینگونه به نظر می رسـد که در این  ارز
ران امـام باقـر)ع( به بعد این مرزبندی ها پررنگ تر شـده و کسـب  ران امامـان)ع( درگیـر پایـه گـذاری بنیان هـای تشـّیع بوده انـد و از دو دو
یـخ فقه اسـالمی،  یـت از طریـق بیـان تفاوت هـا اّتفـاق می افتـد.) بـرای مشـاهده اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه ن.ک: مهـروش، تار هو
یج آداب نماز، حج و مناسکی مستقل-  کوشش می کرد با ترو ص  :341»فراتر از تبیین نظام اعتقادی شیعه، در احکام نیز امام)ع( 
گردان آمـوزش می دادند و اندکی  یتـی متمایـز بخشـد. ایـن آیین ها و احکام را به شـا یـش آموختـه بودنـد -شـیعیان را هو کـه از پـدران خو
بعـد میـان عمـوم شـیعیان منتشـر می کردنـد. بـرای نمونـه شـیعیان تـا مّدت هـا بعـد شـیوه نمـاز خـود را بـر پایه »کتـاب الصـالة« حریز بن 

بردارنده روایاتی از امام)ع( درباره شیوه مطلوب نماز بود«. گردان امام)ع( استوار می کردند. این اثر در عبداهلل سجستانی از شا
 : Koglberg, Muhammadیـت شـیعی ن.ک گیـری اندیشـه و هو همچنیـن بـرای یافتـن اطالعاتـی دربـاره نقـش امـام باقـر)ع( در شـکل 
النی،نخسـتین اندیشـه های شـیعی)تعالیم امـام محمـد باقـر( و امامـان عمـاًل درگیر اسـتحکام   b. Ali Al-Bakir, 1993, p.398و ال
یت بخشی به آن می شوند .تا پیش از این به سببی که بیانش گذشت آموزه های فقهی امام علی)ع( تأثیر قابل  پایه های مذهب و هو
توّجهـی در محافـل فقهـی سـّنی بـر جـای گذاشـت و بـه دلیـل گسـتردگی طیـف نقل کننـدگان گاه روایاتی که از ایشـان گزارش می شـد 
یم و قضاوت در این زمینه دشـوار  ران اطالعـات قابـل توجهی در اختیـار ندار متناقـض بـود. دربـاره تمایـز فقـه شـیعی و سـنی در ایـن دو

به نظر می رسد.
ران قـوام یافتن مذهب  ران امـام باقـر)ع( و امـام صـادق)ع( فقـه شـیعه وارد مرحلـه جدیـدی می شـود و ایـن هم زمـان اسـت بـا دو ب: از دو
تشّیع در مقابل اهل سّنت و مطرح شدن آن به عنوان یک مکتب فکری و نه جریانی صرفا سیاسی. روایتی از امام صادق)ع( به این 
یش پیـروی عموم بودند اّما پـدرم چنان کرد  حقیقـت اینگونـه اشـاره کـرده اسـت: »تـا پیـش از پـدرم شـیعیان در افـکار و آداب دینی خو
کـه در نهایـت عمـوم مسـلمانان بـه لحـاظ فکـری به تشـّیع وابسـته شـدند.) کلینـی، الکافـی، ج2، ص20: » ...وکانت الشـیعة قبل أن 
بین لهم مناسـك حجهم وحاللهم  کان أبو جعفر ففتح لهم و یکون أبو جعفر وهم ال یعرفون مناسـك حجهم وحاللهم وحرامهم حتی 

کانوا یحتاجون إلی الناس ..( وحرامهم حتی صار الناس یحتاجون إلیهم من بعد ما 
که تا  رت وجود امام، علم امام، عصمت و...  کثرت نقل ها از علی)ع( و عدم تبیین مسـائلی همچون ضرو ران به سـبب  ج: در این دو
گسترده مورد پذیرش قرار نداشت و یا اساسا مطرح نشده بود، شیعیان در  پیش از عصر صادقین)ع( هنوز میان شیعیان به صورت 

مواجهه با روایات فقهی علوی، دو مسیر را در پیش روی خود می دیدند:
یابی موردی تک تک احادیث پیشین 1. ارز

کردن به احادیث فقهی امام باقر و امام صادق)ع( 2. بسنده 
ر تنقیح شـده و همچنین شـاید بررسـی آن  ران به مرو اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه بـا توّجـه بـه آن کـه معیارهـای نقد حدیـث پس از این دو
حجم از احادیث عمال ممکن نبود شیعیان مسیر دوم را برگزیدند و احتماال اندیشه هایی مانند »وحدت خلقت و آموزه های امامان« 
یه، کمال الدین، صص 15- کلینی، الکافی، ج1، ص68، ابن بابو نیز پشتوانه ای برای این انتخاب بوده است.) برای نمونه ن.ک: 

.« یا »َخلُقنا واحد  14 و روایاتی از این دست: »حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جّدی...و حدیث رسول اهلل قول اهلل عّزو جلّ
بردارنده آموزه ها و تعالیم ائمه پیشین هم هست. دلیل این پاالیش  نا واحد«(  بدین معنا که روایات این امامان در

ّ
کل و علمنا واحد و 

ران فقه شیعه به  که از این دو را می توان ناهمسو بودن آموزه های نقل شده با تعالیم امامان جدید دانست .به هر حال به نظر می رسد 
سمت تمایز از فقه اهل سنت پیش رفته است.

ت آن می توان 
ّ
لت می کنند که البته درباره عل همچنین شواهد دیگری بر رخ دادن یک گسست فرهنگی از میراث پیشین در تشّیع دال

یخ آن نوشـته نشـده ولی اّطالعات قابل توّجهی  گمانه زنی های متفاوتی داشـت. برای نمونه یکی از آثاری که گرچه در زمینه فقه و تار
رانـی نزدیک به  یـخ یعقوبـی اسـت. احمـد بـن واضـح یعقوبـی کـه در اواسـط قرن سـوم هجـری و دو از ایـن جهـت بـه دسـت می دهـد تار
گفتـه نـام »ابوحمـزه ثمالـی« را نیـز در شـمار  کـه دربـاره »ابوالعّبـاس سـّفاح« سـخن  یخـش آنـگاه  کتـاب تار یسـته در  صادقیـن)ع( می ز

کرده است.)ن.ک: ج2، ص363(  ران ذکر  فقیهان برجسته آن دو
یم. به نظر  زه او را به عنوان یک فقیه نمی شناسـیم و اّطالعات قابل توجهی درباره فقه وی در دسـت ندار که ما امرو این در حالی اسـت 
ران به بعد شاهد فقیهانی  ران امامان پیشین است بی ارتباط نباشد.از این دو ت این امر با این که وی حامل آموزه های دو

ّ
می رسد عل

رزند.  که دیگر به طور خاص نسبت به نقل احادیث صادقین)ع( اهتمام می و همچون زرارة ابن أعین و ابوبصیر هستیم 
  'Abd Allah b. 'Abbas and« یلفرد مادلونگ و زابینه اشـمیتکه با عنوان . 9 برای آشـنایی بیشـتر با این مسـأله، ترجمه مقاله مشـترک و

Shi'ite law« سودمند به نظر می رسد. 


