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عن الباقر علیه السالم

اال ان السئوال مفتاح العلم

1

آگاه باشید ،سئوال کلید علم است.
 )9کلیات (اهداف ،جایگاه ،ضرورت ،آثار و فوائد و)...
اهداف
 )1اهداف موضوع شناسی احکام فقهی کدامند؟ اهداف کلی و عملیاتی ،رفتاری شناختی و ...
 )2فلسفه موضوع شناسی احکام فقهی چیست؟
 )3هدف موضوع شناسی چیست؟ آیا رفع اختالف و تبیین مصادیق؟ /مهدی پور
 )4اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت موضوع شناسی کدامند؟
جایگاه
 )1جایگاه موضوعات احکام در دستگاه فقاهت کجاست؟
 )2موضوع شناسی احکام فقهی در فقه چه جایگاهی دارد؟
 )3موضوع شناسی در حکم والیی و حکومت اسالمی چه جایگاهی دارد؟
 )4موضوع شناسی احکام فقهی در بین سایر علوم چه جایگاهی دارد؟
 )5در فقه نظام جایگاه موضوع شناسی کجاست؟
اهمیت ضرورت
 )1موضوع شناسی احکام فقهی چه اهمیت و ضرورتی دارد؟
 )2موضوع شناسی احکام فقهی برای فقیه چه ضرورتی دارد؟
 )3چرا برخی از فقها با موضوع شناسی احکام فقهی مخالفت میکنند؟
 )4آیا منظور مخالفان همه انواع و مراحل موضوع شناسی است؟
 )5شناخت موضوعات در دستگاه فقاهت چه ضرورت و جایگاهی دارد؟
 )6نظر امام خمینی نسبت به ناکارآمدی اجتهاد مصطلح چیست؟
 )7چرا با احکام مشروط نمی توان مشکالت شرعی مردم را حل کرد؟
مخاطبان
 )1مخاطب پژوهش های موضوع شناسی چه کسانی اند؟ چرا؟
 . 1حاج شیخ عباس قمى سفینه البحار ،ج  1ص .585
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 )2مخاطب موضوع شناسی افرادند یا سازمانها یا هر دو؟ چرا؟
 )3چرا و چگونه فقها ،متخصصان و عموم مکلفان می توانند مخاطب موضوع شناسی باشند؟
آثار و پیامدها
 )1چه مقدار از اختالف فتاوا ریشه در ابهام موضوع دارد؟
 )2تأثیر موضوع شناسی در حل اختالفات فتوایی چقدر است؟ چگونه محقق می شود؟
 )3موضوع شناسی احکام فقهی چه آثار و فوائدی در فقه دارد؟
 )4پیامدهای موضوع شناسی را در آینده علم فقه و اصول چگونه پیش بینی میکنید؟ چرا؟
 )5آیا موضوع شناسی میتواند به ایجاد موضوعات جدید منجر شود؟ چگونه؟
 )6غفلت از موضوع و موضوع شناسی احکام فقهی چه پیامدهای منفی خواهد داشت؟
 )7آیا مصداق شناسی به مکلفان کمک می کند یا باعث عسر و حرج او می شود؟
 )8چه نوع مصداق شناسی باعث اختالل در زندگی مردم می شود؟
 )9موضوع شناسی چه اثار تکلیفی و وضعی دارد؟
 )11آیا یکی از آثار موضوع شناسی می تواندکاهش اما و اگر ها در فتاوا باشد؟
 )11آیا این نوع موضوع شناسی آنها را کاهش داده است؟
 )12غفلت از موضوع شناسی چه پیامدهای وضعی و تکلیفی دارد؟
 )13موضوع شناسی با عسر و حرج برای مکلفین چه توجیهی دارد؟
 )14اختالفات در موضوع چه مقدار اختالف در فتوا را در پی دارد؟
 )15آیا درست است که تحول در فقه منوط به تحول در موضوع شناسی است؟
 )16توسعه موضوع شناسی چه آثاری برای علم اصول فقه خواهد داشت؟
پیشینه
 .1چه کسانی از فقهای حاضر در باره موضوع و موضوع شناسی کار کرده اند؟
 .2موضوع و موضوع شناسی چه پیشینه ای دارد؟ نمونه هایی را بفرمایید؟
 .3آیا نمونه هایی از اختالف در موضوعات در صدر اسالم وجود دارد؟
 .4آیا پیشینه مستقل و منظمی در باره موضوع شناسی وجود دارد؟
 .5آیا اهل بیت در تشخیص موضوعات دخالت کرده اند؟ چرا؟
 .6پیشینه موضوع شناسی در میان اهل سنت چگونه است؟
 .7چرا اهل سنت بیشتر از ما روی موضوعات کار کرده اند؟
 .8منابعی که در شیعه به موضوع شناسی پرداخته اند کدام اند؟
 .9در کتب فقهی و اصولی کدام مباحث ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شناسی دارد؟
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 .11منابعی که در اهل سنت در باره موضوع شناسی وجود دارد کداماند؟
 .11معموال در چه نوع موضوعات و چه مراحلی از تشخیص ورود کرده اند؟
 .12آیا اهل بیت در تشخیص موضوعات دخالت کرده اند؟ به چه لحاظ عرف یا شرع؟
 .13از روایات اهل بیت چقدر می توان در شناخت موضوعات عرفی بهره برد؟
 .14چرا بحث موضوع شناسی به اندازه حکم رشد و بالندگی پیدا نکرده است؟
 .15موضوع شناسی در فضای شیعه و سنی چه تفاوتی دارد؟
موانع و مشکالت
 .1موانع و مشکالت موضوع شناسی کدامند؟
 .2آسیب های موضوع شناسی کدام اند؟
 .3چرا کار موضوع شناسی دشوار است؟
 .4برای رفع مشکالت و موانع و سهولت موضوع شناسی چه باید کرد؟

 )2مبانی ،منابع و ابزار موضوع شناسی
منابع
 )1منابع شناخت موضوعات کدامند؟
 )2آیا به تناسب نوع موضوعات منابع موضوع شناسی نیز متفاوت می شود؟
 )3آیا استفتائات میتواند به عنوان منبع موضوع شناسی استفاده شود؟چرا و چگونه؟
 )4منابع و ابزارهای هر مرحله و هر قسم از موضوعات کدام اند؟
 )5عقل در شناخت موضوعات احکام چه جایگاهی دارد؟
 )6منابع در مفهوم شناسی کدامند و اعتبار آنها ناشی از چیست؟
 )7برای موضوع شناسی احکام فقهی بهره گیری از کدام منابع اولویت دارد؟
 )8منابع فقهی در موضوع شناسی چه جایگاهی دارند؟
 )9توجه به فتاوا در موضوع شناسی چه ضرورت و کاربردهایی دارد؟
 )11منابع و دیدگاه های سایر فرق چه تأثیری در موضوع شناسی دارد؟
 )11کدامیک از منابع لغوی برای شناخت مفاهیم از اعتبار بیشتری برخوردار است؟
 )12رجوع به متون شرعی برای آگاهی از جنبه های فقهی موضوع چقدر ضروری است؟
 )13چگونه می توان از منابع موضوع شناسی اهل سنت استفاده کرد؟
 )14موسوعه های فقهی برای موضوع شناسی چه کاربردهایی دارند؟
 )15اختالفات فقه شیعه با سایر مذاهب چه نقشی در موضوع شناسی دارد؟
 )16با توجه به اختالف مناطق کدام لغت مالک است؟
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مبانی و اصول
 )1آیا موضوع شناسی میتواند دانشی مستقل باشد؟ چرا؟
 )2مبانی و اصول موضوع شناسی کدامند؟
 )3مبادی تصوریه و تصدیقیه موضوع شناسی کدام است؟
 )4آیا هر کدام از اقسام موضوعات برای شناخت منابع و ابزارهای خود را می طلبد؟
 )5آیا خبر واحد در موضوع شناسی معتبر است؟
 )6آیا مصلحت اندیشی در موضوع شناسی و اعالم نتایج آن راه دارد؟
 )7برای موضوع شناسی چه علومی به عنوان مقدمه الزم است؟
 )8آیا رأی کارشناس اعتبار دارد؟ دلیل اعتبار آن چیست؟
 )9دلیل حجیت قول خبره چیست؟
 )11آیا مقادیر اوزانی که شارع بیان کرده است تقریبی است یا تدقیقی؟
 )11پیش نیازهای موضوع شناسی در ابعاد ،سطوح و انواع چیست؟
 )12آیا در زمان صدر اسالم امکان و ابزار سنجه های دقیق وجود داشته است؟
 )13اگر تقریبی نیست آیا امکان کشف و رسیدن به دقت شارع وجود دارد؟ اگر ممکن نیست چه باید
کرد؟
 )14آیا در مقام تطبیق دقت عقلی الزم است؟
 )15آیا میانگین و معدل می تواند معیاری برای رسیدن به معیارهای نظر شارع باشد؟
 )16آیا حذف موارد خارج از حد متعارف در میانگین ،در فقه یا دانش بشری مبنایی دارد؟
 )17آیا احکام تابع مالکات است یا عناوین؟
 )18دلیل تبعیت احکام از مالکات است؟
 )19احتیاط در چه مقاماتی جا دارد؟ موضوعات و احکام؟
 )21بحث از قائده تبعیت احکام از مالکات چیست؟
 )21در حوزه مسائل شرعی از چه جهاتی به سئواالت باید پاسخ داده شود؟حکم ،موضوع،حکت ،دلیل
 )22منشأ ابهام در موضوعات شرعی چیست؟
 )23باید نگاه کلی و سیستمی به فقه داشته باشیم تا جایگاه موضوع شناسی روشن شود
 )24آیا روشن نکردن برخی از مباحث از طرف شارع حاکی از تسامح است؟
 )25آیا شناخت موضوع باید برای خود محقق حجت باشد یا مخاطبان؟
 )26ضمائم اطمینان آور در موضوع شناسی در انتقال اطمینان چقدر مهم است؟
 )27چرا بیان موضوعات صغروی ضرورت ندارد؟
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 )28چرا سئوال از موضوع ضرورت ندارد؟ امام صادق و پنیر.
 )29آیا مفاهیم نسبی اند یا مطلق؟
 )31احکام الهی تابع علم و عدم علم است یا مصالح و مفاسد؟
 )31آیا احکام بما هو هو و به نحو قضیه حقیقیه به موضوعات تعلق می گیرد یا خارجیه؟
 )32آیا موضوعات به نحو مطلق محمول حکم است یا ...؟
 )33علت این که مرحوم نائینی حکم را تعمیم می دهد چیست؟ اقتضای مفسده
 )34در فقه رعایت احکام جزئی مهم است یا مصلحت عامه؟
 )35در موضوع شناسی چه مقدماتی وجود دارد که باید حل شود؟
 )36بحث موضوع شناسی آیا دانشی مستقل است یا در ذیل یکی از علوم جای می گیرد؟
 )37مبانی کالمی و فقهی موضوع شناسی احکام فقهی کدام است؟
 )38آیا در موضوعات مستحدثه حکم شرعی روی خود عناوین رفته است یا روی مفاهیم شرعی؟
 )39آیا احکام از مالکات عناوین تبعیت می کنند؟
 )41آیا حکمی که روی موضوعات آمده با توجه به شرایط خاص بوده یا تعمیم داده می شود؟
 )41آیا برای اطمینان به ثمرات موضوع شناسی بیّنه الزم است؟چرا؟
 )42چه موضوعاتی وجود دارد که تا روشن نشوند افتاء مشکل است؟
 )43شبهات مفهومیه با موضوع شناسی چه نسبتی دارند؟
 )44آیا فقط شناخت موضوعات مجعول شارع اجتهادی است؟
 )45آیا اجتهادی بودن موضوع شناسی مربوط به همه موضوعات است؟
 )46ابهام و شناخت موضوعات دارای چه سطوحی است؟
 )47آیا ابهام در موضوعات از نظر ازمان ،افراد و مراحل مطلق است یا نسبی؟
 )48تعیین مراحل ابهام و شناخت چه تأثیری در شناخت موضوعات دارد؟
 )49حکم در چه مراحلی با موضوع ارتباط پیدا می کند؟
 )51آیا مطلق حکم نیاز ذاتی به موضوع دارد؟
 )51رأی کارشناس از چه بابی حجت است؟
 )52فقیه دارای چه شئونی است و هر کدام در مقام موضوع شناسی چه نقشی دارند؟
 )53اطالع فقیه از موضوع باید تفصیلی باشد یا اجمالی؟
 )54آیا دین سهله و سمحه در موضوع شناسی هم جاری است؟
 )55آیا تعیین منابع معتبر و الزام به بهره گیری از آنها در اطمینان بخشی محصوالت مؤثر است؟
 )56آیا بدون روشن شدن مبانی نظری می توان به شناخت موضوعات پرداخت؟
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 )57یک پژوهش اطمینان آور برای مخاطب هدف چه ویژگی هایی دارد؟
 )58با توجه به اختالف نظر فقها این اطمینان را باید چگونه ایجاد کرد؟
 )59معیار های اطمینان آور بودن پژوهش های موضوع شناسانه کدام اند؟
 )61عرصه های کار نشده موضوع شناسی چیست؟
 )61موضوع شناسی چه مقدمات و پیش نیازهای فقهی الزم دارد؟
 )62مالک اولویت موضوعات برای پژوهش چه چیزی باید باشد؟
 )63در تشخیص موضوع معرفت شخصی مالک است یا نوعی؟
 )64امروزه با توجه به راهکارهایی که برای اندازه گیریها وجود دارد آیا تسامح جایز است؟
 )65معیار شناخت چیست ظن یا اطمینان یا اکثریت؟
 )66آیا دیدن با چشم مصلح یا عادی جزء مناط ها و ضوابط است؟
 )67شبهه مفهومیه و مصداقیه چه تفاوتی باهم داردند؟
 )68واژه موضوع در علوم مختلف چه کاربردهایی دارد؟
 )69موضوع در قضایای حقیقیه و خارجی چه تفاوتی دارد؟
 )71موضوع در فقه و اصول چه کاربردی دارد؟
 )71مبانی کالمی موضوع شناسی چیست؟
 )72تبیین علمی موضوعات چه مقدار در موضوع شناسی دخیل و الزم است؟
 )73توجه به مقاصد کلی شریعت و اسناد کالن و عقل در موضوع شناسی چه نقشی دارد؟
 )74نوع شبهه و لفظی بودن دلیل چه دخالتی در تعیین معنا دارد؟
ابزارها
 )1ابزار با سایر عناوین مربوط به شناخت چه نسبتی دارد؟
 )2آیا به تناسب نوع موضوعات ابزارهای آنها متفاوت می شود؟ چرا؟
 )3ابزارهای هر قسم از موضوعات کداماند؟
 )4آیا همه مباحث مربوط به وضع و الفاظ در اصول فقه در مفهوم شناسی کاربرد دارد؟
 )5ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق کدام اند؟

 )3مفاهیم و اصطالحات
 )1منظور از شناخت چیست و دارای چه مراتبی است؟
 )2مراد از موضوع حکم فقهی چیست و چه تعریفی دارد؟
 )3موضوع چیست و گستره آن کجاست؟
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 )4منظور از ابهامات موضوعات چیست و ناشی از کجاست؟
 )5منظور از موضوعات اجتهادی چیست؟
 )6منظور از عناوین اولیه موضوعات چیست؟ مثال بزنید ؟
 )7آیا مجتهد ،اجتهاد و مقلد و ...امثال اینها موضوع هستند؟چرا؟
 )8تعریف دقیق موضوع شناسی احکام فقهی چیست؟
 )9موضوع شناسی شامل چه موارد و عرصههایی از موضوعات میشود؟
 )11علیت حکم برای موضوع به چه معناست؟
 )11تفاوت موضوع در منطق ،اصول و فقه چیست؟
 )12اصولیون و منطقیون موضوع را در چه جایی به کار برده اند؟
 )13ابهام در موضوعات یعنی چه
 )14رابطه الفاظ با معانی چه نوع رابطه ای است؟
 )15موضوع با سایر اصطالحات مانند همسو متعلق و  ...چه رابطه ای دارد؟
 )16معنای تبعیت حکم از عناوین و قیود موضوع به چه معناست؟
 )17تناسب حکم و موضوع به چه معناست؟
 )18تعاریف و تعابیر مختلف فقها در باره مباحث را چگونه باید تجمیع و یکسان سازی کرد؟
 )19آیا میتوان در این تعاریف به نظر واحدی رسید؟ چرا؟
 )21آیا قیود موضوع نیز به عنوان موضوع باید مورد شناسایی قرار گیرد؟
 )21قید چند قسم است و شامل چه مواردی میشود؟
 )22آیا قید غرض همان مناط حکم است یا چیز دیگر؟
 )23تفاوت موضوع با مالک حکم چیست؟
 )24آیا مفهوم موضوع طریقی است یا غیر طریقی؟
 )25عامل تعدد موضوعات چیست؟
 )26قلمرو بحث موضوع شناسی کجاست؟
 )27آیا موضوع شناسی در باره مسائل فرضی با موضوع شناسی مصطلح متفاوت است؟
 )28احکام حکومتی چه نسبتی با موضوع شناسی دارند؟
 )29موضوع و مالک احکام چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 )31حکم شرعی چیست؟
 )31حکم شرعی دارای چه اقسامی است؟
 )32حکم شرعی دارای چه مراحلی است؟
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 )33موضوعات احکام فقهی به چه انواعی قابل تقسیم اند؟
 )34تقسیم بندی موضوعات چه کاربردی در شناخت آنها دارد؟
 )35شناخت موضوعات احکام دارای چه مراحلی است؟
 )36بین موضوع و حکم چه نوع رابطه ای وجود دارد؟
 )37آیا خود حکم می تواند یکی از مصادیق موضوع باشد؟
 )38آیا تعیین حکم موضوع و تشخیص آن دو مقوله اند و باید تفکیک شوند؟
 )39بین مباحث موضوع شناسی و استنباط حکم چه نسبتی وجود دارد؟
 )41تعیین کمیت موضوع از مقوله حکم است یا موضوع؟
 )41مراد از موضوع ،مصداق ،متعلق و ...چیست؟
 )42آیا قلمرو مضوعات از قلمرو احکام گسترده تر است؟ چرا؟
 )43فقه و موضوعات چه رابطه ای باهم دارند؟
 )44آیا امام جماعت و ولی فقیه نیز از موضوعات حکم شرعی است؟
 )45مفهوم و مصادیق موضوعات چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 )46خاصیت موضوع ،متعلق و مصداق چیست؟
 )47آیا می توان اختالفات در روایات را به اختالف موضوعات آنها ارجاع دارد؟
 )48آیا حاالت و موقعیت شخصی سئوال کننده در پاسخ امام مؤثر بوده است؟

 )4اجتهاد و تقلید در موضوعات
 )1حکم شرعی موضوعشناسی احکام فقهی چیست؟
 )2آیا موضوع شناسی واجب است؟ برای چه کسی؟ چرا؟
 )3شناخت چه نوع موضوعاتی واجب است؟ بر چه کسی؟
 )4آیا خالء موضوع شناسی بین فقها باعث اختالف فتاوا شده و می شود؟
 )5اجتهاد در تشخیص موضوع چه جایگاهی دارد؟
 )6دلیل این که برخی از فقها معتقدند در تشخیص موضوعات تقلید جایز نیست چیست؟
 )7آیا در موضوع شناسی هم می توان به اجتهاد تقلید و احتیاط قائل شد؟ چرا؟
 )8مجتهد و مقلد در تشخیص موضوع چه جایگاهی دارند؟
 )9اجتهاد و تقلید در احکام با موضوعات چه تفاوتی دارد؟
 )11آیا لزومی دارد مقلد در موضوعات به معیارهای تعیین شده از طرف فقیه عمل کند؟ چرا؟
 )11آیا نتایج شناخت موضوع برای دیگران حجت است؟ به چه دلیل؟در چه صورت
 )12چرا با وجود رساله ها اینقدر استفتائات زیاد شده است؟

11

 )13آیا اجتهاد فقیه در موضوعات برای مقلد حجت است؟
 )14اولین کسی که به تتشتت آراء اشاره کرد کیست؟ خواجه نصیر الدین طوسی؟
 )15چه موضوعاتی بیشترین اختالف فتوایی در باره آنها وجود دارد؟
 )16تحول اجتهاد چه نسبتی با موضوع شناسی دارد؟
 )17گونه های اجتهاد کدام اند و کدام در موضوع شناسی مؤثر است؟
 )18آیا اجتهاد حکم شناسی است یا موضوع شناسی نیز جزء آن است؟

 )5تغییرات موضوعات
 )1چه نوع موضوعاتی دستخوش تغییر می شوند؟
 )2مالک ثبات و متغیر بودن موضوعات چیست؟
 )3آیا موضوعات در گذر تاریخ تغییر می کنند و آیا نظر عرف در آنها مالک است؟
 )4موضوعات شرعی در طول تاریخ دستخوش چه تغییراتی شده اند؟
 )5موضوعات ثابت به چند قسم قابل تقسیم اند؟
 )6حکم ثانویه با موضوعات متغیر چه نسبتی دارد؟
 )7مالک تغییر موضوع چیست و مرجع تشخیص آن کیست؟
 )8آیا همیشه علت تغییر فتاوا تغییر موضوع است؟
 )9شرایط فرهنگی چه تأثیری در تغییر موضوعات دارد؟
 )11نظرات فقها در باره تغییر موضوع چیست؟
 )11تغییر موضوع و حکم با مصلحت و مفسده چه رابطه ای دارد؟
 )12تغییر آیا در مصادیق ایجاد می شود یا در مفاهیم یا هر دو؟
 )13آیا تغییر کارکرد و ماهیت از مغیرات موضوع به شمار می رود؟
 )14آیا سن ،زمان  ،مکان جنس ،حیات و  ...از مغیرات اند؟ (شرایط تکلیف)
 )15آیا می شود موضوعی از جهتی ثابت و از جهت دیگر متغیر باشد؟ مانند؟
 )16مالک تغییر چیست و مرجع تشخیص تغییر موضوع کیست؟
 )17تفاوت موضوع متغیر و مستحدثه چیست؟
 )18در باره موضوعاتی که ثبات و تغیر آنها معلوم نیست تکلیف چیست؟
 )19حوادث تاریخی چه نقشی در تغییر موضوعات دارد؟
 )21مغیرات موضوع را به چه عنوان باید شناخت؟ از آن رو که در حکم مؤثرند؟
 )21آیا مغیرات را می توان احصاء کرد؟
 )22مسائل نانو با استحاله چه نسبتی دارد؟
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 )23مغیرات را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟
 )24بحث تبدل موضوع در کدام مباحث اصول مطرح شده است؟
 )25تفاوت تبدل موضوع با طریقی بودن برخی مفاهیم چیست؟
 )26چه کسی مرجع تشخیص تبدل موضوع است؟
 )27اسباب تبدل موضوع در امور عینی کدام اند؟
 )28اسباب تبدل موضوع در امور غیر عینی کدام اند؟
 )29چه نمونه هایی از تغییر فتاوا به دلیل تبدل موضوع وجود دارد؟
 )31عوامل تبدل موضوع کدامند؟
 )31عوامل تغییر آیا قابل احصاء هستند؟چرا؟
 )32آیا تبدل اختیاری موضوع جایز است؟ چرا؟ کجا؟
 )33آیا همه قیود موضوع برای تبدل اختیاری است؟
 )34زمان و مکان چه تأثیری در تغییر موضوعات دارد؟
 )35آیا اسالم از مغیرات موضوع است؟
 )36زمان و مکان چگونه در موضوع اثر می گذارد؟
 )37دیدگاه امام خمینی در باره تأثیر زمان و مکان چیست؟
 )38آیا شرایط اجتماعی بر موضوعات تأثیر می گذارد؟چگونه ،مانند؟
 )39قیود موضوع و منتفی شدن آنها در گذر زمان چه تأثیری در حکم دارد؟
 )41تبدل موضوع به چه معناست آیا در شطرنج موضوع تبدیل شده است؟
 )41تشخیص تبدل موضوع با کیست؟
 )42در تبدل موضوع عنوان ثانوی حکم تغییر می کند یا اساسا ماهیت موضوع؟
 )43قاعده اولی در تبدل اختیاری موضوعات فردی و عمومی چیست؟
 )44تغییر موضوع یا مالک تابع چیست؟
 )45در شک نسبت به تبدل موضوع وظیفه چیست؟
 )46شناخت تحوالت اجتماعی در موضوع شناسی چه ضرورتی دارد؟
 )47چه نوع تحوالت اجتماعی باعث تغییر موضوعات می شود؟
 )48آیا معیار اصلی برای تغییر موضوعات تغییر در مناط و معیار است؟
 )49تبدل موضوعات یعنی چه و مالک تبدل چیست؟
 )51آیا وهن و مصلحت می تواند از عوامل تغییر موضوع شود تا کجا؟
 )51آیا تقیه ناشی از تغییر موضوع است؟ با موضوع شناسی چه رابطه ای دارد؟
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 )52آیا با توجه به شرایط سخت خارج از کشور به ویژه نو مسلمانان تدریجی بودن احکام موضوعیت
دارد؟
)53تحوالتی جهانی چه تأثیری در موضوع شناسی احکام فقهی دارد؟

 )6مراحل شناخت موضوع
 )1ابهام و شناخت دارای چه ساحت ها و مراحلی است؟
 )2مراحل موضوع شناسی کدام اند؟
 )3آیا برای شناخت موضوع دو مرحله مفهوم شناسی و مصداق یابی کفایت می کند؟
 )4مفهوم و مصادیق موضوعات چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 )5منشأ اختالف در مصادیق چیست؟
 )6فرایند موضوع شناسی و مراحل و معیارهای آن کدام اند؟
 )7مقام شناخت با مقام تطبیق چه تفاوتی دارد؟
 )8جای تطبیقات و اصول مربوط به آن کجاست؟
 )9مراحل شناخت و اعالم نتیجه باید چگونه مراعات شود؟
 )11آیا مصداق شناسی از مراحل موضوع شناسی است؟
 )11آیا شناخت عنوان موضوع نیز از مراحل موضوع شناسی است؟
 )12آیا در مصداق شناسی همه مصادیق الزم است یا شاخصها مهم است؟
 )13آیا شناخت موضوع متوقف بر شناخت عنوان موضوع است؟چرا؟
 )14آیا تشخیص مصداق و تشخیص موضوع یک چیز است؟
 )15موضوع شناسی تطبیقی با مصداقی چه تفاوتی دارد کشف مصداق و مصداق سازی؟
 )16سطح بندی کارها در موضوع شناسی چگونه باشد تا با وضعیت فعلی آسیبی وارد نشود؟
 )17آیا ذبح از باالی حوزه یا زیر آن مدخلیتی در تزکیه دارد؟
 )18مراحل مقدماتی شناخت و مراحل اصلی آن کدام اند؟
 )19آیا بدون تعیین شاخصها میتوان به موضوعات ورود کرد؟
 )21آیا کشف ابعاد فقهی موضوع نیز از مراحل شناخت است؟
 )21شناخت موضوعات احکام دارای چه مراحلی است؟
 )22آیا عنصر شناسی در ردیف مراحل موضوع شناسی است؟

 )7تقسیمات موضوعات
 )1چگون میتوان موضوعات احکام شرعی را به صورت کاربردی دستهبندی کرد؟
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 )2آیا همه موضوعات در یک سطح و از اهمیت برابری برخوردارند؟ چرا؟
 )3چرا بررسی موضوعات منصوص بر مسائل مستحدثه مقدمند؟
 )4آیا می توان موضوعات را به فردی و جمعی تقسیم کرد؟
 )5آیا موضوعات به خاص و عام قابل تقسیم اند؟
 )6آیا موضوعات را می توان به ساده و پیچیده تقسیم کرد؟
 )7موضوعات منصوص و مضبوط چه تفاوتی با هم دارند؟
 )8نظامواره موضوعات را چگونه و بر اساس چه منبعی باید طراحی کرد؟
 )9موضوعات از چه جهاتی و به چه انواعی قابل تقسیم اند؟
 )11تقسیم موضوعات به شرعی ،عرفی و علمی چه دلیلی دارد؟
 )11مجعوالت شرعی چند قسم اند؟
 )12ایا می توان موضوعات را به لحاظ تعلق احکام به آنها تقسیم کرد؟
 )13آیا موضوعات را به اولیه و ثانویه می توان تقسیم کرد؟
 )14مالک و منبع تقسیمات و عناوینی که برای انواع موضوعات به کار می رود چیست؟
 )15راه شناخت موضوعات عرفی از شرعی چیست ؟
 )16منشأ اختالف در مصادیق چیست؟
 )17موضوع دارای چه اقسامی است؟
 )18نسبت به موضوعات مستنبطه و مخترعات چه اندیشه هایی وجود دارد؟
 )19در دروران امر بین معانی عرفی و احتمالی یا قطعی شرعی تکلیف چیست؟
 )21معیارهای عرف برای پژوهش های میدانی از لحاظ زمان ،مکان ،و  ...چیست؟
 )21موضوعات قدیم و جدید چه نسبتی با هم دارند؟
 )22آیا موضوعات جدید به موضوعات کهن ارجاع داده می شود؟
 )23نامگذاری انواع موضوعات بر چه اساسی است؟
 )24موضوعات از چه لحاظ هایی قابل تقسیم اند؟
 )25موضوعات مستنبط چه نوع موضوعاتی است؟
 )26موضوع مستنبط به چند قسم تقسیم می شود؟
 )27اگر موضوعی عرفی در متن روایت باشد چه باید کرد؟
 )28اصطالحات مربوط به تقسیم موضوعات از چه تاریخی جعل شده و ریشه و مستند آنها چیست؟
 )29معیار مستنبط بودن موضوع چیست؟
 )31آیا میتوان همه موضوعات را عرفی دانست که با تصرف شارع مستنبط می شود؟

14

 )31از لحاظ عملیات شناخت موضوعات را چگونه می توان تقسیم بندی کرد؟
 )32چگونه موضوعات را به اهم و مهم تقسیم کنیم؟
 )33چگونه باید بین موضوعات مختلف مرزها را تفکیک کنیم؟
 )34موضوعات مستحدثه دارای چه انواعی است؟
 )35موضوعات خرد و کالن مانندچی؟
 )36منظور از موضوعات استنباطی چیست؟
 )37آیا در تقسیم بندی موضوعات رسیدن به یک نظام جامع ممکن است؟
 )38موضوعات چند بعدی را چگونه طبق بندی کنیم؟
 )39آیا میتوان موضوعات را به فردی ،عمومی ،حکومتی تقسیم کرد؟مالک آنها چیست؟
 )41ساختار تنقیح مناط موقعیت موضوع مفهوم شناسی و مصداق یابی؟
 )41نگاه سیستمی به موضوعات و استقراء تام در باره شناخت آنها چقدر مهم است؟
 )42آیا تا جایگاه دقیق موضوع در منظومه فقهی روشن نباشد می توان به شناخت دقیق آنها پرداخت؟
 )43آیا اولویت بندی موضوعات منوط به نگاه جامع و سیستماتیک است؟
 )44آیا برگشت موضوعات مستنبطه شرعی نیز به عرفی است؟ هم قید و هم اصل؟
 )45آیا موضوعات را از لحاظ شناخت می توان به باز و بسته تقسیم کرد؟
 )46چه نوع موضوعاتی بعد از شناخت مختومه می شود و چه نوعی نمی شود؟
 )47دسته بندی و اولویت بندی موضوعات چرا و چگونه؟
 )48مستندات واژه ها کیست عرف عام عرف خاص یا متخصص؟
 )49چگونه باید موضوعات را پاالیش کرد و و ارتباط آنها را برقرار نمود؟
 )51آیا موضوعات واقعیه را باید دنبال کرد یا فرضیه؟
 )51الیه های موضوع شناسی کدامند نظری و عملی و تطبیقی؟
 )52مصادیق موضوعات برای بررسی چگونه باید تقسیم شوند؟
 )53موضوعات احکام فقهی به چه انواعی قابل تقسیم اند؟
 )54تقسیم بندی موضوعات چه کاربردی در شناخت آنها دارد؟

 )8متصدیان موضوع شناسی
 )1مرجع تشخیص انواع مستنبطه چه کسی است؟
 )2نظر فقیه ،مکلف و متخصص در باره چه نوع موضوعاتی معتبر است؟
 )3نظر فقیه ،مکلف و متخصص در چه مراحلی از شناخت معتبر است؟
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 )4نظر فقیه ،مکلف و متخصص در باره موضوعات یا مراحل شناخت به چه لحاظ حجیت دارد؟
 )5تفویض ،تحت چه عنوانی با چه شرایط و ویژگی هایی؟
 )6دالیل مخالفت تأثیر اجتهاد در موضوع شناسی چیست؟
 )7آیا فقیه می تواند مصداق تعیین کند؟چرا؟ با چه عنوانی؟
 )8آیا فقیه می تواند برای موضوعات عرفی معیار تعیین کند؟ چرا؟
 )9منابع و دلیل تعیین برخی از معیارها از طرف فقیه چیست؟
 )11مالک تشخیص نوع موضوع چیست؟
 )11متصدیان موضوع شناسی باید دارای چه ویژگی ها و توانایی هایی باشند؟
 )12نهادهای اجتماعی و مراکز تخصصی در موضوع شناسی و اعتبار بخش به نتایج آن چه نقشی دارند؟
 )13مالک اعتبار قول متخصص در مصداق یابی چیست؟
 )14آیا موضوع شناسی کار فقیه است؟ چرا؟ چه نوع موضوعاتی؟
 )15آیا قول ثقه در موضوعات حجت است به چه دلیل؟
 )16آیا ثقه کل موضوع بجسبه درست است؟
 )17چه اموری در رأی فقیه نسبت به موضوعات دخالت دارند؟
 )18آیا شناخت کامل ماهیت موضوع برای فقیه الزم است؟
 )19آیا قول ثقه عادل مالک است یا...؟
 )21محدودیت های مراجع برای شناخت موضوعات چیست؟
 )21جایگاههای نهاد های اجتماعی در موضوع شناسی؟
 )22چرا فقها در موضوع شناسی وارد شده اند؟
 )23فقها به چه عنوان و در چه مقامی وارد موضوع شناسی شده اند؟
 )24موضوع شناسان نیازمند چه معلومات و مهارت هایی هستند؟
 )25منشأ اختالف نظر در باره محل ورود فقیه در موضوع شناسی چیست؟
 )26دلیل منع دخالت فقیه در موضوعات عرفی چیست؟
 )27مکلف در تشخیص موضوعات چه جایگاهی دارد؟
 )28تشخیص مکلف در چه نوع سطوحی از موضوع شناسی حجت است؟ چرا؟
 )29شارع در تشخیص موضوع چه جایگاهی دارد؟
 )31شارع در چه نوع موضوعات و چه سطوحی از موضوع شناسی می تواند ورود کند؟
 )31مرجعیت قاضی و حاکم در صدور حکم و تعیین مصداق چگونه است؟
 )32در تشخیص کدام قسم از موضوعات باید به فقیه رجوع کرد؟
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 )33آیا برای تشخیص برخی مصادیق که پایه اجتهادی دارد باید به فقیه رجوع کرد؟
 )34تشخیص مفهوم و مصداق موضوعات تعبدی وظیفه کیست؟
 )35نمودار مرجع بیان و تشخیص موضوع ،چگونه است؟
 )36نهاد حاکم بر بقا یا عدم بقای موضوع در استصحاب کیست؟
 )37شئون فقیه مقام در افتا ،قضاوت و حکم چه تفاوتی با هم دارند؟
 )38آیا در همه ابعاد و روش های موضوع شناسی موضوع شناس باید علوم حوزوی داشته باشد؟ در چه
سطحی؟
 )39عوامل انسانی موضوع شناسی باید چه ویژگی علمی و مهارتی داشته باشند؟
 )41شأن فقیه در تشخیص موضوع چیست؟
 )41تبیین موضوع از طرف کارشناس چگونه باید صورت گیرد؟
 )42فقیه با نظر کارشناس چگونه باید برخورد کند؟
 )43محدوده دخالت فقیه در موضوعات کجاست؟
 )44آیا نظر فقیه در باره موضوعات تخصصی متبع است؟ چرا؟
 )45آیا فقیه می تواند نوع موضوع را تعیین کند؟ مالک او برای تعیین چیست؟
 )46مرجع تشخیص موضوع کیست؟
 )47تأثیر نوع شبهه در شناخت مرجع تشخیص موضوع چیست؟
 )48در چه مواردی باید به متخصص رجوع کرد؟
 )49چه مالکی برای مرجع تشخیص موضوع وجود دارد؟
 )51در موضوعات کارشناسی شده فقیه چه جایگاهی دارد؟ چرا؟
 )51جایگاه کارشناس در افتاء کجاست؟
 )52برای تعیین متصدی شناخت (فقیه ،متخصص و عرف) آیا ضابطه ای وجود دارد؟
 )53قول متخصص در تشخیص موضوعات چه جایگاهی دارد؟ چرا؟
 )54آیا فقیه نیاز به شناخت موضوعات دارد؟ چه نوع چه سطح و چرا؟
 )55آیا می توان تشخیص مالکات را به مردم واگذار کرد؟
 )56فقیه از چه جهت می تواند در موضوعات عام دخالت کند؟
 )57مرجع تعیین و تشخیص موضوعات مختلف کیست؟ آیا قابل واگذاری است؟
 )58آیا مواردی که فقه تشخیص موضوع را به کارشناس واگذار می کند از سنخ موضوع شناسی است؟
 )59مرجع تشخیص مصداق موضوع خارجی کیست؟
 )61مرجع در تطبیق عرف است یا عقل؟
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 )61آیا فقها وارد موضوع شناسی شده اند؟ چرا و چگونه؟
 )62کارشناس چگونه میتواند به فقیه در شناخت موضوعات کمک کند؟
 )63آیا نظر کارشناس مستقیما مالک است یا باید در فضای فقهی کارشناسی شود؟
 )64شناخت چه نوع موضوعاتی برای مکلف و چه نوع موضوعاتی برای فقیه الزم است؟
 )65آیا فقیه فقط کارش استنباط نهایی است؟
 )66چه مباحثی از موضوع شناسی قابل آموزش به مردم است؟
 )67موضوع شناسی متمرکز با موضوعی چه تفاوتی دارد؟( نهادها و مؤسسات)
 )68سند این که میزبان باید اطالع به مهمانان بدهد ولی مهمانان الزم نیست کجاست؟
 )69چرا موضوع شناسی کار فقیه نیست چون میتواند حکم را در باره آن مشروط بیان کند؟
 )71چرا گفته اند موضوع شناسی کار فقیه نیست و باید به دیگران واگذار شود؟
 )71چگونه می توان مکلفان را نسبت به تشخیص موضوعات خودکفا کرد؟
 )72چه کسی مرجع تشخیص تبدل موضوع است؟
 )1روش شناخت موضوعات
 )1آیا موضوع شناسی بدون توجه به دیدگاه های فقهی ممکن است؟
 )2اسباب و عوامل اطمینان بخشی به نتایج موضوع شناسی چیست؟
 )3آیا موضوع شناسی روشی معین و ثابت دارد؟
 )4راه ها و روشهای شناخت موضوع کدامند؟
 )5برای ورود به شناخت موضوع چه روشی را باید دنبال کرد؟
 )6چه عواملی در تشخیص موضوع مؤثرند؟
 )7از کجا بدانیم شارع در موضوع تصرف کرده است یا نه؟
 )8تعیین مالکات احکام چه مقدار در موضوع شناسی مؤثر است؟
 )9مذاق سیاق و تاریخ چه تأثیری در موضوع شناسی دارد؟
 )11آیا قیاس راه مناسبی برای تشخیص است در کجا؟
 )11راه حل برطرف کردن اختالفات در مفاهیم چیست؟ آیا ممکن است؟
 )12برای رفع تعارض بین مراجع تشخیص موضوع چه باید کرد؟
 )13در اختالف عرف و متخصصان کدام مقدم است؟
 )14در صورت اختالف کارشناسان نقش فقیه چیست؟
 )15در اختالف نظر فقیه با کارشناس در مرحله تطبیق ،تکلیف چیست؟
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 )16اگر فقیه نظرش را در باره موضوع گفت و عرف با آن مخالف بود چه باید کرد؟
 )17نوع موضوعات چه تأثیری در منبع ،روش و عامل شناخت دارد؟
 )18تعارض بین متخصص و فقیه در چه موضوعاتی است و چگونه باید حل شود؟
 )19آیا شناخت موضوع متوقف بر شناخت عنوان موضوع است؟چرا؟ وظیفه کیست؟
 )21روش شناخت موضوعات کدام است؟
 )21الگو و روش شناخت موضوعات مستحدثه چگونه است؟
 )22آیا هر نوع موضوعی برای شناخت منبع روش و عامل شناخت خاصی دارد؟
 )23راه جمع بین دو قاعده مالکات و عناوین چیست؟
 )24تشخیص معیار موضوعات چه جایگاهی در موضوع شناسی دارد؟
 )25تشخیص عنوانی که حکم شرعی روی آن رفته چه تأثیری در فرایند موضوع شناسی دارد؟
 )26ادله شرعی برای روشها منابع و عوامل شناخت موضوع کدام اند؟
 )27در تعارض بین فقیه و متخصص در موضوع راه چاره چیست؟
 )28راه تشخیص این که چه عناوینی موضوع حکم شرعی است چیست؟
 )29با توجه به تعدد معنای برخی از لغات مالک انتخاب معنای مورد نظر چیست؟
 )31عرف و لغت چه نسبتی با یکدیگر دارند و چه نقشی در تشخیص مفهوم و مصداق دارند؟
 )31قرآئن حالیه و مقالیه در تشخیص مراد شارع در موضوعات شرعی چه جایگاهی دارند؟
 )32دخالت و جایگاه عقل در تشخیص موضوعات چیست؟
 )33در صورت شک در عناوین موضوعات عرفی و شرعی تکلیف چیست؟
 )34ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن کدام اند؟
 )35چه راههایی برای رفع ابهامات مفاهیم و موضوعات وجود دارد؟
 )36آیا بدون شناخت موضوعات پیشینی می توان در شناخت موضوعات پسینی به نتیجه رسید؟
 )37آیا روش و لوازم پژوهش در همه گونه های موضوعات یکسان است؟
 )38اگر نیست ،آیا تفاوت روشی در هر دسته از موضوعات معلوم است؟
 )39چه عواملی در ظهور متن مؤثر است؟
 )41چگونه باید موضوع شرعی را از عرفی تشخیص داد؟
 )41راه های تشخیص موضوع و ترتیب آن کدام است؟
 )42در تعارضاتی که بین روایات و علوم در تشخیص موضوع پیش می آید چه باید کرد؟
 )43چه راههایی برای تعییین مفاهیم وجود دارد عرف و لغت؟
 )44اصطالحات جدید را چگونه به عناوین اولیه برگردانیم؟
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 )45برای مفهوم شناسی چقدر به به فقه اللغه و مجازات و کنایات نیاز داریم
 )46تعارضات در تشخیص ها را چگونه باید حل کرد؟ /ضمیری
 )47آیا روش ،ساختار و لوازم پژوهش های موضوع شناسانه با سایر پژوهش ها فرق دارد؟
 )48اگر دارد ،این فرق دقیقا در چه امور و مسائلی است؟
 )49اگر این تفاوت در روش پژوهشی میدانی است لوازم آن دیده و فراهم شده است؟
 )51روش تحقیق پژوهش ها را چه جایی و کسی باید تعیین کند؟
 )51در مصداق شناسی کدام دسته از مصادیق را باید بررسی و تحلیل کرد؟
 )52معیارهای یک تحلیل دقیق و علمی موضوع شناسانه چیست؟
 )53نسبت موضوعاتی که بین مراجع تقلید اختالف مبنایی وجود دارد تکلیف چیست؟
 )54تفاوت طرح تفصیلی پژوهش های موضوع شناسانه با سایر طرح های پژوهشی چیست؟
 )55برای حل اختالفات در تشخیص موضوع چه ساز و کاری وجود دارد؟
 )56منشأ اختالف در تشخیص موضوع حکم چیست؟
 )57آیا همه موضوعات می توانند یک الگوی عمومی برای پژوهش داشته باشند؟
 )58اگر نمی تواند ،آن الگو و یا الگوهای متعدد و متناسب کدام اند؟
 )59روش شناسی موضوع شناسی چگونه است؟
 )61جایگاه مناهج شناخت چیست و چرا اولویت دارد؟
 )61روش شناخت موضوعات عینی و خارجی چگونه است و چه تفاوتی با شناخت موضوعات دارد؟
 )62موضوعات مربوط به اوزان و و مقادیر و ...با چه روشی باید شناخته شوند؟
 )63موضوعات اعتباری را باید با چه روشی شناخت؟
 )64موضوعات جهانی عرفی را با چه روشی باید شناخت؟
 )65آیا موضوعات فقهی از نظر منطق و ضرورت شناخت در یک ردیف قرار دارند؟
 )66آیا موضوعات فقهی باید به صورت مطلق شناسایی شوند یا به صورت مقید و مضاف؟
 )67راههای تشخیص موضوعات تخصصی چیست؟
 )68راه حل تعارض نتایج شناخت چیست؟
 )69اختالف بین خبرگان در شناخت موضوع چگونه قابل حل است؟
 )71آیا استظهارات امروزی برای کمک به اصل عدم نقل حجیت دارد؟
 )71موضوع شناسی دارای چه اصول و شیوه هایی است؟
 )72آیا قاعده قرعه از راه های تشخیص موضوع است؟
 )73قیود موضوع و مناطات احکام را چگونه احراز کنیم؟
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 )74در صورت شک در مصداقیت یا قیدیت چاره چیست؟
 )75راه شناخت موضوعات تخصصی فقهی چیست؟
 )76چگونه می توان از امکانات نوین در تشخیص موضوعات بهره برد؟
 )77آیا رجوع به علمای هر فن برای شناخت موضوع کافی است یا باید موضوع اجماعی شود؟
 )78روشن شدن مناطات احکام چه نقشی در موضوع شناسی دارد؟
 )79راه پیوند زدن موضوعات قدیم و جدید چیست؟
 )81برای رصد و شناخت موضوعات جدید باید چه کرد؟
 )81چه راههایی برای تشخیص موضوعات با اولویت وجود دارد؟
 )82برای شناخت موضوعات کدام وجود مالک است واقعی عرفی عقلی یا علمی؟
 )83توجه به فضای صدور روایت چه تاثیری در موضوع شناسی تآثیری دارد؟
 )84آیا شیوه آیت اهلل بروجردی به این لحاظ متفاوت می شود؟
 )85کشف موضوعات جدید که با مسائل قبل تفاوت اساسی دارد چگونه باید انجام شود؟
 )86چگونه می توان از حکم استفاده موضوع شناسانه کرد؟
 )87آیا اولویتها در هر بعدی و در هر موضوعی متفاوت می شود؟
 )88برای هر موضوعی چگونه باید به اهل آن موضوع رجوع کنیم؟
 )89آیا کار گروهی در اجتهاد نسبت به موضوع شناسی تناسب بیشتری ندارد؟
 )91روش شناسی علوم چقدر حجیت دارد؟
 )91تشخیص و کشف معیارهای شرعی در شناخت موضوع چه تأثیری دارد؟
 )92شیوه عالمه حلی در موضوع شناسی مسائل پیچیده چیست؟
 )93آیا مصلحت اندیشی در موضوع شناسی جایگاهی دارد؟
 )94آیا موضوع شناسی نوعی اطالع رسانی در باره موضوع است؟
 )95آیا تاریخ تحوالت فقه و فتاوا در موضوع شناسی کاربرد دارد؟
 )96سیر تاریخی موضوعات چه مقدار در شناخت آنها مؤثر است؟
 )97تسامح و تساهل و دقت های عقلی در موضوع شناسی چه جایگاهی دارد؟
 )98استخراج عناوین اولیه موضوعات چقدر در شناخت موضوعات مؤثر است؟
 )99در موارد شک چه باید کرد؟
 )111معیار و روش تشخیص مستنبط از موضوعات عرفی چیست؟
 )111برای تشخیص شبهه حکمیه از موضوعیه چه معیاری وجود دارد؟
 )112راه تشخیص موضوع تخصصی از عادی چیست؟
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 )113اختالف فقها در مفهوم شناسی از کجا ناشی می شود؟
 )114معیارهای ثابت و متغیر در تشخیص موضوعات کدام اند؟
 )115معیار موضوع بودن عناوین چیست؟
 )116رابطه موضوعات فقهی با موضوعات علمی چگونه است؟

 )91موضوع شناسی و سایر علوم
 )1برای ایجاد رابطه موضوع شناسی و سایر علوم فنون چه دسته بندی از علوم مناسب است؟
 )2نسبت دانش موضوع شناسی با سایر علوم اسالمی چیست؟
 )3نسبت دانش موضوع شناسی با سایر علوم انسانی چیست؟
 )4نسبت دانش موضوعشناسی باسایر علوم تجربی چیست؟
 )5چه علومی به عنوان مقدمه در موضوع شناسی نقش دارند؟
 )6دانش فقه با موضوع شناسی چه رابطه ای و چه کاربردهایی در آن دارد؟
 )7چگون می توان از سایر علوم و فنون در تشخیص موضوع بهره برد؟
 )8علوم تجربی و آزمایشگاهی در تشخیص موضوع معتبرند؟ به چه دلیل؟
 )9اصول مرخصه چه نسبتی با موضوع شناسی دارند؟
 )11کدام داسته از موضوعات با سایر علوم مرتبط می شود؟
 )11قواعد فقهی چه کاربردی در موضوع شناسی دارند؟
 )12موضوع شناسی چه جایگاهی در ابواب مسائل فقهی دارد؟
 )13موضوع شناسی چگونه می تواند در تحوالت اساسی فقه نقش داشته باشد؟
 )14کار موضوع شناسی چگونه روح همه کارهای فقهی است؟
 )15تاریخ چه نسبتی با موضوع شناسی پیدا می کند؟
 )16توسعه دانش موضوع شناسی چه تأثیری در پویایی و پاسخگویی فقه دارد؟
 )17توسعه دانش موضوع شناسی چه تأثیری در فقه و اصول و اجتهاد دارد؟
 )18کدام یک از علوم عقلی ،نقلی و تجربی در موضوع شناسی دخالت دارند؟ چقدر و کجا؟
 )19چه علومی می تواند ما را در موضوع شناسی یاری دهد؟
 )21آیا استظهارات امروزی برای کمک به اصل عدم نقل حجیت دارد؟
 )21آیا علوم دیگر در شناخت موضوع دخالت دارند؟چه نوع موضوعاتی؟
 )22آیا علوم غیر تجربی در تشخیص مالک مؤثرند یا ساخت موضوع؟
 )23آیا موضوع شناسی را می توان داخل در دانش فقه دانست؟
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 )24رابطه موضوع شناسی با علم اصول چیست؟
 )25آیا بحث موضوع شناسی به بحث های ادبی و لغوی اصول مرتبط می شود؟
 )26تخصص های ترکیبی در موضوعات بین رشته ای چه تاثیری در نتایج دارند؟
 )27کاربرد اصول عملیه و موضوع شناسی تا کجاست و چه نسبتی با هم دارند؟
 )28مراد از موضوعات اجتماعی چیست و چرا شناخت آنها اصعب است؟
 )29بین عناوین فقهی و موضوعات علمی چگونه باید پیوند برقرار شود؟
 )31چرا موضوع شناسی کاری به فقاهت ندارد؟
 )31جایگاه فقه و مقدمه بودن علوم برای آن؟
 )32عرف و سایر علوم و جایگاه آنها در شناخت موضوعات؟
 )33نقش علم آمار در تشخیص عرف چیست ؟
 )34نقش علم جامعه شناسی در تشخیص عرف چیست ؟
 )35نقش حاکمیت در شکل گیری عرف چه میزان است؟
 )36آیا این تأثیر مانع از مراجعه به آن عرف می شود؟
 )37برای شناخت موضوعات عرفی به چه علوم و فنونی نیز داریم؟

 )99عرف و موضوعات عرفی
 )1جایگاه عرف در طول جایگاه قرآن و سنت است یا در عرض آنها ؟
 )2آیا عرف قابل دستکاری است؟
 )3منشأ حجیت عرف چیست؟
 )4آیا شارع چک سفید امضاء به عرف داه است ؟
 )5قلمرو عرف برای تشخیص موضوعات تا کجاست؟
 )6مقصود شارع از ارجاع به عرف ،برای این است که موضوع شناس شیوه ها و شکل ها را بدست بیاورد یا
ماهیات آن موضوع را ؟
 )7آیا درکِ نوعیِ عرف ،از راه شناخت کمیّت بدست می آید؟ یا به شناخت کمیت نیاز نیست.
 )8آیا مالحظه مذهب در شناخت عرف شرط است ؟
 )9آیا عرف مرجع قابل تغییر و تبدل است ؟
 )11آیا لبى بودن و دگرگونى پذیر بودن را می توان از جمله اشکاالت مبنایی به عرف دانست ؟ در این
صورت آیا غرض شارع را تحت تأثیر قرار نمیدهد؟
 )11آیا این جمله صحیح است ؟ "در اکثر قریب به اتفاق ابواب فقهی ،مراجعه به عرف وجود دارد"
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 )12آیا سهم عرف های لفظی و عملی در شناخت موضوع برابر است ؟ یا یکی بر دیگری برتری دارد ؟
 )13دلیل شرعی اعتبار عرف چیست؟
 )14چرا برخی عرف متخصص را حجت نمی دانند؟
 )15آیا شناخت هر نوع موضوع عرفی برای مکلف ممکن است؟ /آخوندی
 )16عرف با چه معیاری موضوع ساز است؟
 )17آیا عرف برای تشخیص موضوع یک دلیل مستقل است یا وابسته؟
 )18دلیل مشروعیت تشخیص عرف چیست و در کجا؟
 )19دخالت عرف در چه موضوعات و مراحلی از موضوع شناسی قابل قبول است؟
 )21نظر فقها در باره حجیت عرف در مفهوم شناسی چیست؟
 )21آیا عرف می تواند مصادیق عرفی موضوعات شرعی را نیز تشخیص دهد؟
 )22دالبل موافقان و مخالفان حجیت نظر عرف در مصادیق چیست؟
 )23آیا قول عرف در مسامحات نیز حجت است؟
 )24کدام عرف برای تشخییص موضوعات عرفی مالک است؟ معاصر یا...
 )25در تعارض عقل و عرف برای تشخیص موضوع کدام مقدم است؟علوی
 )26تشخیص عرف در کجا الزم است؟
 )27عرف معیار بین عرفهای پس از صدور چیست؟
 )28برای سند انگاشتن عرف چه پیش فرض هایی الزم است؟
 )29شارع در برخورد با عرف زمان صدور چه نوع برخوردی داشته است؟
 )31آیا عرف در فقه شیعه حضور سندی دارد؟
 )31آیا اصل عدم سندیت عرف قابل می تواند مالک رجوع به عرف باشد؟
 )32مشکل کالبد شکافی بنای عقال و عرف چیست؟
 )33آیا علت،مالک و مناط عرف در همه جوامع یکی است؟
 )34دالیل عقلی و نقلی اعتبار عرف چیست؟
 )35در جایی که شرع اصطالحی را به کار برده آیا جایی برای عرف وجود دارد؟
 )36با مصطلحات شرعی باید تعبد داشت یا عرفی برخورد کرد؟
 )37آیا در برداشت از مجموعه دلیل می¬توان به عرف رجوع کرد؟
 )38تعابیری که برای این نوع برداشت به کار رفته است چیست؟
 )39آیا داوری کارشناسان در تشخیص موضوع اعتبار دارد؟چرا؟
 )41اندیشه های مختلف در باره حوزه شریعت و عرف کدام اند؟
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 )41عرف معیار چه عرفی است؟
 )42جابجایی غیر علمی عرف با غیر عرف چه آسیبی دارد؟
 )43میان عرف عصر صدور و امروزی چه تفاوتی وجود دارد؟
 )44به چه دلیل نظر متخصص بر نظر عرف در شبهه موضوعیه ترجیح دارد؟
 )45آیا دایره عرف از لسان دلیل و عقل در مقام شناخت اوسع است؟
 )46مالک عرف در ماهیات عرفی چه کاربردی دارد؟
 )47ایا شارع مطلق امضائیات را به عرف واگذار کرده است؟
 )48اختالف در محدوده تشخیص عرف ناشی از چیست؟
 )49ایا برای شناخت موضوع صرفا اطالع از مفهوم عرفی کفایت می کند؟
 )51آیا واگذار کردن تشخیص موضوعات به عرف سبب سوء استفاده می شود؟
 )51آیا عرف تغییر می کند؟
 )52عرف دچار چه اشکاالتی می شود؟
 )53حجیت عرف به چه معنا و ناشی از چیست؟
 )54در باره حجیت عرف چند مکتب وجود دارد؟
 )55ادله حجیت عرف کدام اند؟
 )56آیا عرف از منابع استنباط است یا نیروی الزام آور؟
 )57آیا عرف موضوع ساز است یا در استنباط هم دخیل است؟ چرا؟
 )58دالیل اعتبار یا عدم اعتبار عرف چیست؟
 )59آیا عرف صحیح و فاسد می شود؟ چگونه؟
 )61عرف را چگونه می توان از آفت تسامح نجات داد؟
 )61اگر با ابزارهایی امکات دقت وجود داشته باشد آیا می توان به تسامح عرفی عمل کرد؟
 )62آیا عرف می تواند حقی را تعیین و چیزی را الزام کند و منشأ حق قرار گیرد؟
 )63آیا آگاهی از عرف جزء شرایط اجتهاد است؟
 )64آیا عرف تابت است یا متغیر؟
 )65آیا حکم ناشی از عرف ثانوی است یا اولی؟
 )66عرف با چه شرایطی کاشف از حم می شود؟
 )67آیا عرف منبعی مستقل است یا ذیل سنت قرار می گیرد؟
 )68آیا کار برد عرف در افتاء ،اجرا و قضا یکسان است؟
 )69عرف در تکمیل قانون چه کاربردی دارد؟
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 )71دالیل اعتبار عرف در تشخیص موضوعات چیست؟
 )71آیا عرف متناسب با زمان و مکان تغییر می کند؟
 )72تغییر عرف بر اساس چه شاخص هایی رخ می دهد؟
 )73مرز زمانی و مکانی تغییر عرف چیست؟
 )74با توجه به نظام جدید ارتباطات آیا قلمرو و معیار های عرف نیز دچار تغییر شده است؟
 )75آیا سرعت تغییرات در عصر جدید تغییرات عرف را نیز سریع می کند؟
 )76عرف با چه آسیب¬هایی روبرو است؟
 )77آیا عرف مرسل حجیت دارد؟
 )78دالیل عدم اعتبار عرف چیست؟
 )79آیا عرف لفظی حجت است؟ چرا؟
 )81در باره حجیت عرف چند نظر وجود دارد؟
 )81دلیل کسانی که قائل به حجیت ذاتی عرف اند چیست؟
 )82دلیل کسانی که اعتبار عرف را ناشی از بنای عقال می دانند چیست؟
 )83دلیل کسانی که اعتبار عرف را امضاء می دانند چیست؟
 )84ادله حجیت عرف چیست و چه نقدهایی بر آنها وارد است؟
 )85در حجیت عرف ایا بین عرف عام و خاص تفاوتی وجود دارد؟
 )86عرف با چه شرایطی حجیت دارد؟
 )87دلیل حجیت سیره متشرعه چیست؟
 )88قلمرو سیره متشرعه کجاست؟
 )89منشأ تفاوت عرف ها چیست؟
 )91سئواالتی که از یک قانون می شود چیست؟
 )91آیا عرف را میتوان به عنوان یک منبع مستقل انگاشت؟
 )92دلیل شرعی اعتبار عرف چیست؟
 )93اگر شارع در جایی اصطالحی به کاربرده در جاهای دیگر نیز از آن می توان بهره برد؟
 )94تنقیح مناط و اولویتهای عرفی چه کاربردی در توسعه و تضییق مدلول ادله دارند؟
 )95آیا عرف در فهم مناسبات بین موضوع و حکم مذکور در احکام شرعی دخالت دارد؟
 )96آیا عرف غافل و متأثر از مقارنات معتبر است؟
 )97کدام عرف برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق معتبر است مطلق یا مقید؟
 )98اصول تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق کدام اند؟
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 )99در چه مواردی عرف در عرصه ادله و اسناد حضور دارد؟
 )111آیا همچنان که در موضوعات شرعی از فقیه تقلید می شود در عرفی باید از عرف بشود؟
 )111برداشت ناصحیح از زمان و مکان چه آسیبی به شناخت موضوع می زند؟
 )112آیا می توان برای موضوعات عرفی شاخص ها و معیارهایی تعیین کرد؟
 )113آیا عقل مولد اذهان عمومی است؟
 )114آیا شارع عرف مسامحه ای را قبول دارد یا دقی را؟
 )115آیا عرف می تواند منبع باشد؟
 )116چرا عرف در کنار ادله اربعه استنباط قرار نگرفته است؟
 )117عرفی شدن چه نسبتی با فقه اسالم دارد؟
 )118ویژگی های مکتب عرف در فقه اهل سنت چیست؟
 )119آیا عرف دگرگون می شود؟
 )111ویژگی های مکتب عرف شیعه؟
 )111پیشینه کار برد سیره متشرعه چیست؟
 )112ویژگی های عرف معتبر چیست؟
 )113عرف در نظام دینی با نظام الئیک چه تفاوتهایی دارد؟
 )114آیا عرف اعتبار ذاتی دارد یا اکتسابی است؟
 )115آیا تغییر عرف سبب تغییر موضوع و احکام می شود؟
 )116با توجه به متغیر بودن عرف رجوع به مفهوم عرفی جدید چگونه ممکن است؟
 )117آیا پیشرفت علوم و صنعت در تشخیص موضوعات عرفی باعث تغییر در عرف می شود؟
 )118حجیت سیره متشرعه از کجاست؟
 )119آیا اصطالح عرف مجعول شرعی است؟
 )121قلمرو عرف در فقه تا کجاست؟
مفاهیم
 )1تعریف لغوی و اصطالحی عرف چیست؟
 )2کلمات مترادف عرف در علوم غیر از فقه چیست؟
 )3عرف و فرهنگ چه نسبتی با هم دارند؟
 )4منظور عرف در نظر شارع ،امور قاره و ثابت عرفی است یا اعم از ثابت و غیر ثابت است ؟
 )5ویژگیهای عرف و فرهنگ کداماند؟
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 )6عرف با افکار عمومی چه نسبتی دارد؟
 )7پارامتر های این اصطالحات ،در بدست آوردن عرف چیست؟ تعاریف نسبت این اصطالحات با عرف
چیست؟
 )8سیرهىعملى ،عملالناس :عرف العادة :محاسن العادات :عادة الناس :بناىعرف :عادات العقالء :عرف
عقال :بناى عقال :طریقه و سلوک عقال :ارتکاز عقالیى :اجماععملى :اتفاق الناس :بنای عقال :امور عقالئیه:
امارا عقالئیه :عمل العقال :سیره عقالئیه:
 )9عرف شامل کدام یک از موارد ذیل می گردد؟
 )11عادت ،کردار ،گفتار ،فرهنگ ،رفتاراجتماعی ،باور اجتماعی ،غریزه ،قواعد ،عمل ،روش ،آداب و
رسوم ،شعور اجتماعی ،فطرت ،ارتکازات ،اعتقادات ،ضمیر ناخود آگاه اجتماعی ،محاورات  ،تجربه،
هنجارهای اجتماعی ،سیره
 )11سیره عقال چیست و علت اعتبار آن کدام است؟
 )12عرف و سیره عقال چه تفاوت و نسبتی با هم دارند؟
 )13منظور از عرف و واژه های مرتبط با آن چیست؟
 )14عرف خاص چیست آیا همان عرف متخصص است؟
 )15عرف خاص با متخصص چه تفاوتی با هم دارند؟
 )16آیا زمان و مکان عرف را خاص می کند یا موضوعات تخصصی؟
 )17آیا عادت همان عرف است؟
 )18شریعت فقه و اجتهاد چه رابطه ای با عرف دارند؟
 )19عرف و معروف به چه معنایی است؟
 )21عرف در اصطالح فقه،حقوق و اصول به چه معناست؟
 )21تفسیر عرف از طریق تحلیل کاربردها چیست؟
 )22مؤلفه های عرف مصطلح کدام اند؟
 )23تفاوت عرف و عادت چیست؟
 )24شریعت با فقه چه رابطه ای دارد؟
 )25اجتهاد با شریعت و فقه چه نسبتی دارد؟
 )26واژه¬های مرتبط و همسو با عرف کدام اند؟
 )27عرف و عادت چه نسبتی با هم دارند؟
 )28بنای عقال یا سیره عقال با عرف چه تفاوتی دارد؟
 )29بنای عقال چیست و در موضوع شناسی چه کاربردی دارد؟
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 )31مفاهیم همسو با بنای عقال کدام اند؟
 )31عرف با بنای عقال چه رابطه ای دارد؟
 )32سیره متشرعه و بنای عقال چه نسبتی با هم دارند؟
 )33نسبت اجماع با بنای عقال و عرف چیست؟
 )34رابطه قانون و عرف چیست؟
 )35نسبت سنت هنجار و نرم با عرف چیست؟
 )36مذاق فقه و ...چه کاربردی در موضوع شناسی دارد؟
 )37تفاوت عرف با واژه های همسو و مشابه ،مثل بناء و سیره عقالء چیست؟
 )38قانون چیست و چه رابطه ای باعرف دارد؟
 )39عرف و عقل چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 )41عرف خاص و متخصص چه تفاوتی با هم دارند؟
 )41آیا عرف همان اذهان عمومی است که همه می فهمند؟
 )42نگاه حضرت امام به عرف در مفهوم و مصداق؟
 )43تعاریف عرف در فقه و جامعه شناسی؟
 )44تفاوت عرف در شرع و سایر علوم؟
 )45ارکان و عناصر عرف کدام اند؟
 )46عرف و عادت چه نسبتی با هم دارند؟
 )47فرق عرف و عادت چیست؟
 )48عرف مبنا و منبع چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 )49عرف و عرفی شدن چه نسبتی وجود دارد؟
 )51بنای عقال چیست و چه رابطه ای با عرف دارد؟
 )51سیره متشرعه چیست و چه تفاوتی با عرف دارد؟
 )52ارتکاز عقال و متشرعه به چه معناست و چه تفاوتی با عرف دارد؟
 )53عرف و اجماع چه نسبتی با هم دارند؟
 )54عرف با قانون چه رابطه ای دارد؟
 )55رابطه عرف ،حقوق و شرع چیست؟
 )56بنای عقال چیست و با عرف چه نسبتی دارد؟
 )57بنای عقال با دلیل عقل چه تفاوتی دارد؟
 )58سیره متشرعه چیست و با عرف چه نسبتی دارد؟
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 )59رابطه سیره متشرعه با عرف چیست؟
 )61سیره متشرعه و بنای عقال چه رابطه ای دارند؟
 )61عرف و اجماع چه نسبتی دارند؟
 )62امور عرفی با عقالیی چه تفاوتی دارند؟
 )63عرف و امارات حقوقی چه نسبتی دارند؟
 )64ارکان و عناصر تشکیل دهنده عرف کدام اند؟
 )65سیره متشرعه با عرف چه نسبتی دارد؟
 )66عرف با قانون چه ارتباطی دارد؟
 )67عرف و نص چه نسبتی با هم دارند؟
 )68نسبت میان عرف و قانون چیست ؟
 )69نسبت به مفهوم اکل و إنا چرا اختالف نظر وجود دارد؟
 )71منشأ عادت و عرف چیست؟
 )71تعریف عرف از نگاه کامن الو چیست؟
 )72تعریف عرف در فقه و اصول چیست؟
 )73دقت عرفی به چه معنا و حدوده آن چیست؟
ماهیت عرف
 )1چه عناصر ویژه ای در عرف وجود دارد که موجب شده شرع بسیاری از امور را به آن ارجاع دهد ؟
 )2آیا مصلحت اندیش بودن عرف ،یکی از عناصر آن به حساب می آید؟
 )3آیا گرایش سهله و سمحه بودن شریعت از عناصر ارجاع به عرف می تواند باشد ؟
 )4آیا خرد پذیر بودن عرف از عناصر آن است ؟
 )5آیا زمان و مکان از عناصر عرف به حساب می آیند؟ یا در این موارد عرف ال بشرط است ؟
 )6در صورتی که زمان و مکان از عناصر عرف باشند:
 )7آیا می توان به عرف های منسوخ شده مراجعه نمود ؟
 )8دایره وسعت جامعه عرف ،چه اندازه باید باشد ؟
 )9آیا می توان عرف کشور دیگری را معیار قرار داد ؟
 )11آیا استمرار و دوام از عناصر عرف می باشد ؟ به این معنی که شرع عرف هایی را قبول دارد که دارای
عنصر دوام و استمرار باشد نه موقت و موضعی.
 )11آیا عرف می تواند باطل باشد؟
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 )12در چه شرائطی عرف باطل می شود؟
جایگاه و کاربرد عرف
 )1عرف در مذاهب فقهی چه جایگاهی دارد؟
 )2برخورد اسالم و شریعت با عرف چگونه بود؟
 )3دیدگاه اهل سنت در باره عرف چگونه است؟
 )4دیدگاه شیعه در باره عرف؟
 )5تاریخچه عرف در اهل سنت چگونه است؟
 )6تاریخچه عرف در شیعه به چه صورت است؟
 )7نقش عرف در بهره گیری از عبارات مرتبط چیست؟
 )8عرف در تشخیص مصادیق چه نقشی دارد؟
 )9میزان دخالت عرف در استنباط احکام چقدر است؟
 )11موقعیت سندی عرف و بنای عقال در اندیشه ها چگونه است؟
 )11کاربردهای عرف در مفاهیم مفرداد چیست؟
 )12کاربردهای آلی عرف در چه مواقعی است؟
 )13جایگاه عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق کجاست؟
 )14عرف در امور تقنینی چه کاربردی دارد؟
 )15برای مرجعیت عرف در کفایت بیان چه شواهدی وجود دارد؟
 )16اگر عرف را استفاده نکنیم ،چه مشکالتی به وجود میآید؟
 )17آیا عرف در شبهه حکمیه در دلیل لفظی است؟
 )18مالک عرف در ماهیات عرفی چه کاربردی دارد؟
 )19جایگاه عرف کجاست؟
 )21دقت و تسامح عرفی چیست؟
 )21کاربرد عرف چیست؟
 )22کاربرد عرف در فقه و حقوق چیست؟
 )23نقش و جایگاه عرف در موضوع شناسی چیست؟
 )24نقش و جایگاه عرف در استنباط احکام چیست؟
 )25دخالت عرف در فقه چه مقدار است؟
 )26عرف در صدر و اوایل ظهور اسالم چه جایگاهی داشته؟
 )27اعتبار عرف در فقه اسالمی چقدر است؟
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 )28عرف چه کاربردهایی دارد؟
 )29عرف در حقوق چه اهمیت و جایگاهی دارد؟
 )31عرف چه جایگاه و نقشی در اجتهاد دارد؟
 )31عرف در کشف حکم چه کاربردی دارد؟
 )32کاربرد عرف در کشف حکم فقط در احکام وضعی اس یا تکلیفی را نیز در بر می گیرد؟
 )33عرف چه کاربردی در شخیص ،تعریف و تنقیح موضوع حکم دارد؟
 )34عرف چه کاربردی در تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ دارد؟
 )35عرف چه کاربردی در تعیین مصادیق و تطبیق مفاهیم بر آنها دارد؟
 )36کاربرد عرف در شرط ضمنی و شاهد حال چگونه است؟
 )37سیره عقال چه کاربردی در موضوع شناسی دارد؟
 )38سیره متشرعه چیست و چه نقشی در تشخیص موضوع دارد؟
 )39سیره عقال و سیره متشرعه در تشخیص چه نوع موضوعاتی کاربرد دارد؟
 )41عرف در تشخیص چه نوع موضوعاتی کاربرد دارد؟
 )41نمودار کارایی و عدم کارایی عرف چگونه است؟
 )42کاربرد عرف در امور قانونگذاری چیست؟
 )43کاربرد عرف در فهم تعارض ادله چیست؟
 )44کاربرد عرف در قراردادها و معامالت چیست؟
 )45کاربرد عرف موضوعساز و موضوعزُدا چیست؟
 )46آیا عرف در تنقیح ظهور دلیل و تفسیر نصوص کاربرد دارد؟
 )47آیا عرف در کشف مناط احکام کاربرد دارد؟
روش شناخت
 )1در صورت مشکل بودن تشخیص و یا به نتیجه نرسیدن تشخیص عرف تکلیف چیست؟
 )2راههای مناسب پژوهش در باره عرف کداماند؟ مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه؟
 )3آیا در تشخیص عرف تعداد معینی از مردم مد نظر است آن تعداد چقدر است؟
 )4در شناخت عرف ،به کارگیری کدام یک از دقت عقلی ،دقت عرفی یا تسامح عرفی الزم است ؟
 )5عرف زمان صدور حکم چه نقشی در عرف دیگر زمانها دارد ؟
 )6آیا می توان به عرف های منسوخ شده هم مراجعه نمود؟
 )7اگر در کشف یکی عرف نظرات با یکدیگر متفاوت بود راه حل تشخیص یا جمع آنها چیست؟
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 )8آیا هنگام مراجعه به عرف حسن و قبح آن نیز مورد توجه قرار می گیرد؟
 )9راه حل تعارض میان نظرات عرف شناسان در موضوع واحد چیست ؟
 )11آیا می توان عرف عام را با مراجعه به سه نفر عاقل عادل بدست آورد؟ به این معنی که چون منشأ عرف
بنای عقال است لذا با شهادت سه عاقل عادل آنرا بدست آورد؟
 )11تعارض عرف ها
 )12هنگام تعارض عرف ها با یکدیگر چه باید کرد ؟
 تعارض عرف عام با عرف خاص
 تعارض دو عرف عام
 تعارض دو عرف خاص
 تعارض عرف با قانون
 )13منشأ ایجاد عرف در مراجعه به آن چه نقشی دارد؟
 رفع یک نیاز عمومى
 عوامل طبیعى و اقلیمى
 هوى و هوس
 قوانین حکومتی
 جوّ تبلیغاتی
 )14در تعارض میان عرف و قانون ،عرف مقدم است یا قانون؟
 )15آیا قاضی در جایی که قانون وجود ندارد بر اساس عرف می تواند حکمی را صادر کند؟
 )16راه شناخت موضوعات عرفی چیست؟
 )17راه تشخیص موضوعات عرفی از شرعی چیست؟
 )18در مواردی که عرفی و شرعی بودن موضوع مشکوک است چه باید کرد؟
 )19عناوین مستحدثه را چگونه می توان به موضوع حکم شرعی تبدیل کرد؟
 )21در تعارضات بیت عرفهای مختلف تکلیف چیست؟
 )21مالک تشخیص عرف عام و عرم خاص و متخصص چیست؟
 )22اگر معنای عرفی متعدد بود چاره چیست؟
 )23آیا ضابطه ای برای نگاه متفاوت عرف به موضوعات وجود دارد؟
 )24در تداخل مالک عقل و عرف و دلیل چه باید کرد؟
 )25در موارد مشکوک آیا اصل بقای موضوع بر معنای عرفی قابل جریان است؟ چرا؟
 )26اگر فقیه نظرش را در باره موضوع گفت و عرف با آن مخالف بود چه باید کرد؟
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 )27ایا الحاقات حقیقی در موضوعات عرفی اعتبار دارند؟
 )28برای شناخت مفهوم موضوعات عرفی فقط می توان به کتب لغت رجوع کرد یا باید به تحلیل روایات و
تاریخ نیز پرداخت؟
 )29چگونه عرف احراز و اثبات می شود؟
 )31راه کشف معاصر بودن سیره با زمان معصوم چیست؟
 )31راه تشخیص موضوعات عرفی از شرعی چیست؟
 )32راه برخورد با عرف های ناهمگون چیست؟
 )33در تعارض دو عرف جدید و قدیم چاره چیست؟
 )34ساز و کار کشف نظر عرف چیست؟
 )35راه های احراز نظر عرف کدام اند؟
 )36گرایش ها و روشهای کشف امضاء کدام اند؟
 )37در ناهمگونی عرف ها چاره چیست؟
 )38به چه صورت باید نظر عرف را جستجو کرد؟
 )39راه حل تعارض بین عرف صدور و عرف فعلی چیست؟
 )41آیا در موضوعات عرفی شارع روشی خاص برگزیده یا به خود عرف واگذار شده است؟
 )41روشهای میدانی در علوم اجتماعی چقدر در استظهار عرف معتبر است؟
 )42راه تشخیص موضوع عرفی از تخصصی چیست؟
 )43آیا روش شارع روش عرفی است؟
 )44از چه راهی می توان معاصر بودن سیره را با زمان معصوم کشف کرد؟
متصدی شناخت
)1

تشخیص عرف و موضوعات عرفی وظیفه کیست؟

)2

مرجع شناخت عرف چه ویژگی ای باید داشته باشد ؟

)3

آیا انسان بدون مراجعه به جامعه ،بر اساس آنچه خود عرفی می داند می تواند عمل نماید؟

)4

اگر نظر عرف نیازمند تفسیر باشد مرجع تفسیر چه کسی می باشد؟

)5

اگر عرف ها با هم تعارض داشتند تکلیف چیست؟

)6

عرف وظیفه چه کسی است؟علوی98

)7

ایا تشخیص موضوعات عرفی برای عموم مردم ممکن است؟

)8

مرجع تشخیص موضوعات عرفی چه کسی است؟

)9

برای تطبیق مفاهیم عرفی (تشخیص موضوع) چه نهادهایی وجود دارد؟
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 )11آیا می توان شناخت موضوعات عرفی پیچیده را به مردم سپرد؟
 )11تعیین موضوعات عرفی به دست چه کسی است؟
 )12تشخیص سئواالت ،روش ،کم و کیف پژوهش های میدانی به عهده کیست؟
 )13مرجع تشخیص موضوعی مانند مرض شرع است یا عرف؟
 )14بیان و تشخیص موضوع وظیفه فقیه است یا عرف؟
 )15در پژوهش های میدانی عرف خاص و سازمان و نخبگان و سازمان ها چه جایگاهی دارند؟
 )16در چه مواردی کارشناس و فقیه می تواند در موضوعات عرفی ورود کند؟
 )17کارشناس و فقیه به چه عنوان می تواند به موضوعات عرفی ورود کند؟
 )18آیا موضوعات عرفی همه یکسانند و با اذهان عمومی قابل تشخیص اند؟
 )19مسئولیت احراز نظر عرف به عهده چه کسی است؟
 )21عرف چه نقشی در جعل اصول عمیلیه دارد؟
 )21جایگاه و شیوه برخورد عرف در امور مهم و غیر مهم چگونه است؟
انواع موضوعات عرفی
 )1عرف از چه جهاتی قابل تقسیم است؟
 )2دیدگاههای عرف را به چند قسم می توان تقسیم کرد؟
 )3عرف از نظر تاریخی به چند قسم تقسیم می شود؟
 )4آیا مالک عرف خاص زمان و مکان است و امور تخصصی عرف متخصص؟
 )5محدوده تشخیص عرف کجاست؟
 )6محدوده حجیت قول کارشناس کجاست؟
 )7مبادی عرف کدام اند؟
 )8عرف دارای چه اقسامی است؟
 )9مبادی بنای عقال کدام اند؟
 )11عرف نسبت به قانون و شریعت چه صورتهایی دارد؟
 )11آیا عرف میتواند سند مستقلی در اجتهاد باشد؟
 )12برای احراز اتصال سیره ها به عصر معصوم چه راههایی وجود دارد؟
 )13انواع عرف و عادت کدام اند؟
 )14سیره متشرعه چیست و چند قسم است؟
 )15عرف از چه لحاظی قابل تقسیم است؟
 )16عرف لفظی چه نوعی از عرف است؟
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 )17عرف عملی چه نوع عرفی است؟
 )18عرف عام و خاص چه نوع عرفی است؟
 )19عرف عام چند قسم است؟
 )21عرف خاص چه انواعی دارد؟
 )21سایر تقسیمات عرف کدام اند؟
 )22عرف از نظر تاریخی به چند نوع تقسیم می شود؟
 )23عرف موضوعی و حکمی چیست؟
 )24عادت دارای چه اقسامی است؟
 )25سیره متشرعه چند قسم است؟

 )92مؤسسه موضوع شناسی
 )1آیا تأسس مؤسسهای برای موضوع شناسی ضرورت دارد؟ چرا؟
 )2آیا چنین مؤسسه میتواند متعدد باشد؟ چرا؟
 )3چه تفاوتهایی بین موضوع شناسی فقها و چنین مؤسسهای وجود دارد؟
 )4موضوع شناسی سازمانی و اطمینان آور چه مقدار در تقریب فتاوا مؤثر است؟ چرا؟
 )5دالیل ضرورت وجود مؤسسه موضوع شناسی چیست؟
 )6نظر نهایی مؤسسه در باره عرف و مالک به کارگیری آن چیست؟
 )7چرا پژوهشگران موضوع شناسانه اندکند؟
 )8مؤسسه چگونه در موضوع شناسی می تواند مرجع المراجع شود؟
 )9آیا یکی از مأموریت های مؤسسه تعیین معنا و قلمرو موضوع است؟
 )11پژوهشگران و ناظران پروژه های موضوع شناسانه باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
 )11وابستگی بودجه ای به دولت و متقاضیان چه آفاتی در پی دارد؟
 )12دایره و قلمرو مأموریت »موسسه کجاست؟
 )13موانع و مشکالت موضوع شناسی مؤسسه چیست؟
 )14انتظار از مؤسسه در باره موضوع شناسی چیست؟
 )15حلقه واسط بین حوزه و مؤسسه چیست و چگونه باید ایجاد شود؟
 )16ایا درخواست مراجع نسبت به موضوعات می تواند معیار اولویت باشد؟ چرا؟
 )17آثار موضوع شناسی در مؤسسه چیست با چه هزینه و فائده؟
 )18ثمرات و فوائد وجود مؤسسه چیست؟
 )19ضعفها و کاستی های موضوع شناسی در مؤسسه چیست؟
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 )21چرا نباید مؤسسه وارد موضوعات عرفی عام شود؟
 )21برای انجام دقیق و تخصصی مأموریت مؤسسه چه ساختاری نیاز است؟
 )22راهکارهای همکاری با مؤسسات همسو چیست؟
 )23راهکار اطمینان بخشی کارهای مؤسسه چیست؟
 )24آیا مؤسسه چشم انداز برنامه راهبردی دارد؟ چرا؟
 )25آیا نظر مؤسسه برای دیگران از باب قول خبره است؟
 )26وظیفه حکومت اسالمی نسبت به موضوع شناسی و مؤسسه چیست؟
 )27چرا پژوهشگران توانمند حاضر به همکاری یا ادامه آن با مؤسسه نیستند؟
 )28مؤسسه چرا باید معرفی شود برای چی و برای کی؟
 )29مشکالت فصلنامه موضوع شناسی چیست؟
 )31چرا مؤسسه ثبات ندارد و هیئت علمی آن سر نمی گیرد؟
 )31چگونه مؤسسه ارتباطات خود را هدفمندکند؟
 )32نیروهای موسسه موضوع شناسی باید دارای چه ویژگی های علمی باشد؟
 )33تعریف موضوع حکم شرعی در مؤسسه چیست؟
 )34چه نوع تقسیم بندی در مؤسسه برای موضوعات مناسب است؟
 )35چه عناوینی برای تقسیمات موضوعات در مؤسسه مناسب است؟
 )36مؤسسه در کدامیک از اقسام و مراحل موضوع شناسی می تواند ورود کند؟ چرا؟
 )37دالیل مخالفان و موافقان فعالیت مؤسسه موضوع شناسی چیست؟
 )38آیا مؤسسه موضوع شناسی می تواند متعدد و مستقل باشد؟ چرا؟
 )39دالیل مشروعیت مؤسسه ای با نگاه تخصصی برای شناخت موضوعات چیست؟ علوی 68
 )41آیا روند پژوهش در مؤسسه مبتنی بر روش های علمی است؟
 )41آیا افراد پژوهشگر شرایط الزم را برای موضوع شناسی دارند؟
 )42آیا فرایند پژوهش های مؤسسه اطمینان آور است؟
 )43آیا موضوع شناسی که دست کم همسنگ اجتهاد در احکام است با این به وضعیت به سامان می رسد؟
 )44آیا روش و لوازم موضوع شناسیِ شخصی و فردی با گروهی و سازمانی در قالب یک مؤسسه فرق دارد؟
 )45اگر فرق دارد ،در چه اموری و چرا؟
 )46چگونه می توان از عقبه حوزوی برای عملیات موضوع شناسی بهره برد؟
 )47آیا تدوین و ابالغ سیاست ها و اصول پژوهشی در سطح کالن و خرد مؤسسه نیاز است؟
 )48آیا سیاست ها و اصول پژوهشی مؤسسه برای همگان معلوم است؟
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 )49با توجه به اقسام موضوعات آیا الزم نیست بهترین تقسیم بندی معین و ابالغ شود؟
 )51اگر نیاز است ،تقسیم بندی معینی به عنوان معیار ،در مؤسسه ابالغ شده است؟
 )51آیا الزم است نوع موضوعاتی که وظیفه مؤسسه است در یکی از دسته¬ها قرار گیرد؟
 )52اگر روش میدانی عمدتا به عرف مربوط می شود آیا معیار مؤسسه برای کم و کیف آن معلوم است؟
 )53اگر روش میدانی ویژگی کار مؤسسه است آیا متخصص و یا مشاوری برای آن وجود دارد؟
 )54آیا موضوعات بر اساس اولویت های واقعی و ابالغی تعیین انتخاب شده و می شود؟
 )55چه جایی صالحیت احراز صحت انتخاب موضوعات بر اساس اولویت های ابالغی را دارد؟
 )56آیا فرم طرح نامه ها متناسب با نیازها و ویژگی های پژوهش های موضوع شناسانه تنظیم شده است؟
 )57آیا هزینه های مورد نظر برای انجام پژوهش های موضوع شناسانه واقعی و ثمربخش است؟
 )58آیا تعیین منابع معتبر و معیار قرار دادن آن در مؤسسه الزم است؟
 )59عوامل پژوهش در مؤسسه چگونه باید با مبانی نظری موضوع شناسی آشنا شوند
 )61آیا مخاطب پژوهش های مؤسسه فقط مراجع عظام تقلیدند؟
 )61اگر مخاطبان دیگری دارد چند دسته و چه کسانی اند؟
 )62در مؤسسه آیا در هر پژوهش الزم نیست مخاطب هدف از ابتدا دقیقا تعیین شود؟
 )63اگر الزم است ،چه کسی باید مخاطب را معلوم کند؟
 )64میزان مسئولیت افراد در فرایند پژوهش چه مقدار است؟
 )65آیا الزم است جنبه های ثابت و متغیر موضوع مورد نظر از ابتدا روشن شود؟
 )66چرا موضوعات پژوهش شده رضایت و اطمینان بخش نیست؟
 )67مأموریت های پژوهشی مؤسسه دقیقا کدامند؟
 )68شاخص های یک طرح تفصیلی و پژوهش موضوع شناسانه چیست؟
 )69کدام پژوهش مؤسسه را می توان به عنوان الگوی کامل نام برد؟
 )71سلیقه مسئوالن چه جایگاهی در نتیجه و نظارت بر پژوهشها دارد و باید داشته باشد؟
 )71مسئوالن اجرایی و محتوایی چقدر باید با دانش موضوع شناسی آشنا و هماهنگ باشند؟
 )72مسلمات و مشکوکات مبانی موضوع شناسی برای مؤسسه کدام است؟
 )73چرا نبود موسسه موضوع شناسی یک خال بوده است؟رهبری
 )74مبانی و اصول موضوع شناسی در مؤسسه کدام اند؟
 )75موضوعات مهم مغفول عنه کدامند؟
 )76چگونه با قوت فقهی می توان در موضوع شناسی نوآوری کرد؟
 )77موضوع غنا را چگونه باید با ابتکار موضوع شناسی؟
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 )78در موضوع شناسی چقدر می توان که کارهای فقهای قبل اعتماد کرد؟
 )79چگونه باید پایه های کار موضوع شناسی را باید محکم کرد؟
 )81چگونه عقبه و فضل حوزی را می توان در موضوع شناسی مؤسسه به کار گرفت؟
 )81نوآوری در موضوع شناسی با تکیه عقبه حوزه چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟رهبری
 )82ارتباط مؤسسه با حوزه علمیه به چه صورت باید باشد؟چرا؟
 )83ارتباط مؤسسه با دانشگاه ها به چه صورت باید باشد؟ چرا؟
 )84ارتباط مؤسسه با نهاد ها و سازمان باید به چه صورت باشد؟چرا؟
 )85ارتباط مؤسسه با حاکمیت به چه صورت باید باشد؟ چرا؟
 )86ارتباط مؤسسه با مراجع تقلید باید به چه صورت باشد؟ چرا؟
 )87مؤسسه چگونه باید از ظرفیت های سایر مؤسسات استفاده کند؟
 )88ضرورت و ارزش فعالیت مؤسسه موضوع شناسی چیست؟
 )89موضوع شناسی و مؤسسه چه جایگاهی در دستگاه فقاهت دارد؟
 )91چگونه موضوع شناسی و مؤسسه می تواند در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه جا پیدا کند؟
 )91مؤسسه موضوع شناسی چه جایگاهی در دستگاه فقاهت دارد و می تواند داشته باشد؟
 )92چگونه مؤسسه موضوع شناسی می تواند در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه جا پیدا کند؟
 )93چگونه باید انتظارات فقها و مراجع عظام تقلید را در مؤسسه محقق کنیم؟
 )94چگونه می توان ارتباطی منسجم و تعاملی با فقها ایجاد کرد؟
 )95مؤسسه موضوع شناسی تحت چه عنوانی به شناخت موضوع می پردازد؟
 )96موضوع در موسسه دارای معنا و قلمرو آن کجاست است؟
 )97این که هیچکدام از فقها و مراجع مؤسسه را رد نکرده اند به چه معناست؟
 )98آیا برخی از مراکز می توانند به نیابت کار موضوع شناسی را انجام دهند؟
 )99اذن به مراکز دیگر جنبه مشورتی دارد یا تفویض؟
 )111چرا موضوعات استنباطی کار فقیه است و مؤسسه نباید ورود کند؟
 )111آیا ساختار مؤسسه باید موضوع محور باشد یا فرایند محور
 )112چگونه مؤسسه می تواند مبدل و واسطه علوم و فقه باشد؟
 )113نسبت مؤسسه با مرجعیت حوزه و حکومت باید چگونه باشد؟
 )114نوع بیان مسائل در شکل گیری ذهن مراجع چه تأثیری دارد؟
 )115چرا کار مؤسسه برای مکلفان مفید است نه مراجع؟
 )116مؤسسه باید چگونه حرکت کند که تداخلی با کار فقها صورت نگیرد؟
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 )117چگونه کار مؤسسه می تواند مقدمه ای برای کار فقیه باشد؟
 )118وظیفه مؤسسه در باره مسائل حکومتی و حکومت اسالمی چیست؟
 )119موضوع شناسی نسبت به مسائل حکومتی باید از چه زمانی آغاز شود؟
 )111راه ورود موضوع شناسی به حوزه علمیه چیست؟
 )111سیاست تبلیغی و اطالع رسانی کارهای مؤسسه باید چگونه باشد؟
 )112کتمان سازی نسبت به طرحها و برنامه ها چه تبعاتی نسبت به کارهای تکراری دارد؟
 )113چگونه میتوان مصاحبه ها را کاربردی کرد؟
 )114چگونه سئواالت را مسئله محور و ریز کنیم؟
 )115مراکز همسو کدامند و چگونه باید در باره آنها همکاری کرد؟
 )116کار علمی یعنی چه و چه ویژگیهایی دارد؟
 )117آیا موضوع شناسی کار عرف است و مؤسسه نمی خواهد؟
 )118برای به کارگیری نهادهای متولی چه ساختاری نیاز است؟
 )119تعیین شاخصها و واگذاری تشخیص به مراکز مسئول چه مقدار می تواند کار را تسهیل کنید؟
 )121آیا مأموریت مؤسسه با وضعیت آن تناسبی دارد؟
 )121عدم ثبات مؤسسه چه مقدار در نتایج خروجیها مؤثر است؟
 )122با اهل سنت چه موضوعات مشترکی را می توان دنبال کرد؟
 )123چگونه از تجربیات سایر مراکز برای مأموریت مؤسسه بهره ببریم؟
 )124آیا نیاز مالک اولویت است این نیاز را چگونه تشحیص دهیم؟
 )125چرا کارهای مؤسسه نهایی نمی شود و پاسخ صریح داده نمی شود؟
 )126با توجه به وجود مؤسسسه چه تغییراتی الزم است در بحث موضوع شناسی ایجاد شود؟
 )127مبادی تصوریه و تصدیقیه مؤسسه به عنوان یک پروژه فرا کالن چیست؟
 )128منابع جمع آوری موضوعات چیست؟
 )129ارتباط مؤسسه با دفاتر مراجع باید چگونه باشد؟
 )131کار گروه فکری برای آینده مؤسسه؟
 )131ارتباط مؤسسه با علمای بیرون از قم ایران و شیعه؟
 )132ارتباط مؤسسه با بدنه جامعه و عرف چگونه باشد؟
 )133چه نوع آموزش های موضوع شناسانه برای مردم باید رسانه ای شود؟
 )134مؤسسه برای فقها چه نقشی دارد بینه  ،کارشناس یا  ...دارد؟
 )135چرا موضوعات استنباطی کار فقیه است و مؤسسه نباید ورود کند؟

