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  ٢۵۶  .....................  هـ.ق) ١٠٩٩محمد بن الحسن شيرواني (متوفاي  - ٩

 ١١٣٧- ١٠۶٢بهاءالدين محمد بن الحسن معروف به فاضل هندي ( - ١٠
  ٢۵۶  ........... ................................................................هـ.ق)

  ٢۵٧  .........................................................  ويژگيهاي دوره پنجم
  ٢۵٧  ...................................................  شکاف عظيم ميان فقها - ١
  ٢۵٨  ........... ................................  هاي فقهيشدت گرفتن مناظره - ٢
  ٢۵٨  ........... ................................  تأليف جوامع روايي و حديثي - ٣
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  ٢۵٩  ..........................................  بازگشت مجدد به تفسير روايي - ۴
  ٢۶٠  ...........................  جهي و عدم اعتناي الزم به اصول فقهتوبي - ۵
  ٢۶٠  .............. ................................  پيشرفت فقه در مراحل آتي - ۶

  ٢۶٠  ................................................  مراکز علمي فعال دوره پنجم
  هـ.ق)١٢۶٠- ١١٨٠دوره ششم: عصر اوج اجتهاد و رونق فقه(         

  ٢۶۵  .............................................زندگي و سيره آقا وحيد بهبهاني
  ٢٧٢  .........................................................  ويژگيهاي دورة ششم

  ٢٧۴  ............... ................................  مراکز علمي فقهي دوره ششم
  هـ.ق)١۴١۴-١٢۶٠دوره هفتم: عصر ابداع و نوآوريهاي فقهي(        

  ٢٧٧  .......................................  دار انديشه مدرنشيخ انصاري طاليه
  ٢٨٢  ..........................  هـ ق) ١٢٩٩سيد حسن کوه کمري (متوفاي  - ١
  ٢٨٢  ..........................  هـ ق) ١٣١٢ – ١٢٣٠سيد مجدد شيرازي ( - ٢
  ٢٨٣  ..............   هـ ق) ١٢٩٢ – ١٢٣۶ري تهراني (ميرزا ابوالقاسم نو - ٣
  ٢٨۴  ......................  هـ ق) ١٢١٣ – ١٢٣۴ميرزا حبيب هللا رشتي ( - ۴
  ٢٨۴  ....................  هـ ق) ١٣٢٠ – ١٢۴٨شيخ محمد حسن آشتياني ( - ۵
  ٢٨۴  ....................  هـ ق) ١٣٢٢ – ١٢۵٠شيخ محمد رضا همداني ( - ۶
  ٢٨۵  ...........   هـ ق) ١٣٣٧ – ١٢۴٧سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي ( - ٧
  ٢٨۶  ......................  هـ ق) ١٣٢٩ – ١٢۵۵محقق آخوند خراساني ( - ٨
  ٢٨٨  ...................  هـ ق) ١٣۵۵ – ١٢٧۴ميرزا محمد حسين نائيني ( - ٩

  ٢٨٩  ..........................  هـ .ق) ١٣۶١- ١٢٧٨ضياء الدين عراقي ( - ١٠
  ٢٨٩  ..................  هـ.ق) ١٣٩١- ١٢٩۶شيخ محمد حسين اصفهاني ( - ١١
  ٢٩٠  ..................  هـ .ق) ١٣۶۵ – ١٢٨۴سيد ابوالحسن اصفهاني ( - ١٢
  ٢٩٠  .....................  هـ .ق) ١٣۵۵- ١٢٧۴شيخ عبدالکريم حائري ( - ١٣
  ٢٩٣  .......................  هـ .ق) ١٣٨٠- ١٢٩٢سيد حسين بروجردي ( - ١۴
  ٢٩۴  .....  هـ.ق)١۴٠٩-١٣٢٠امام سيد روح هللا موسوي خميني قدس سره( -١۵
  ٢٩۶  ..........................  هـ.ق) ١۴١٣- ١٣١٧سيد ابوالقاسم خويي ( - ١۶
  ٢٩٨  ....................  هـ.ق) ١۴١۴- ١٣١۶سيد محمدرضا گلپايگاني ( - ١٧

  ٣٠٠  ..........................................................  ويژگيهاي دوره هفتم
  ٣٠١  ......................................................  مراکز علمي دوره هفتم
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