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 مبانی و روش شناخت موضوعات

 

 
 ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهیبازخوانی ویژگی

 کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی

 روش شناخت فقهی موضوعات غرفی
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  ها و فرایند بازخوانی ویژگی
  شناخت موضوعات احکام فقهی

 *اّهللاٰ بيات حجت

  چكيده

يابى توجه شده اسـت؛  شناسى و مصداق شناسى عمدتاً به دو مرحلۀ مفهوم در فرايند موضوع

هـــای  كـــردن برخـــى از مراحـــل مقـــدماتى، بـــه نتـــايج پژوهش كـــه بـــدون طى درحالى

هـای اختصاصـى اركـان شـناخت  اين مقاله به ويژگى. توان اميدوار بود شناسانه نمى موضوع

مقاله، فرايند تشخيص موضوعات احكام فقهـى بـه  در اين. موضوعات عرفى پرداخته است

شناسـى و  شناسـى، مالك شناسـى، مفهوم شناسـى، عنوان شناسـى، موقعيت شش مرحلـۀ نوع

در . هركـدام از ايـن مراحـل بـر يكـديگر ترتّـب دارنـد. يابى توسعه داده شده است مصداق

هـای  ه لحاظشناسـى موضـوعات بـ اولين مرحلۀ شناخت يعنى تعيين نوع موضـوع، بـه گونه

شان با مكلفان، ارتباط آنهـا بـا سـاير  ارتباط آنها با شارع، نسبت: مختلفى پرداخته شده است

پذيری آنها، عوامل تغييرشان، متصدی تشخيص آنهـا،  شان، ثبات و تحول علوم، نوع ماهيت

ه بـراين، بـ شان، تاريخ و سابقه آنها، و ادبيات و ساختار موضوعات؛ عالوه آسانى و دشواری

ــن  ــاربرد اي ــا ك ــراه ب ــد، هم ــناخت موضــوعات مؤثرن ــد ش ــان و فراين ــه در ارك ــواعى ك ان

  . ها در تشخيص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است بندی تقسيم

 ها هكليدواژ

  .شناسى های شناختى، موضوعات، فرايند موضوع موضوعات احكام فقهى، ويژگى

                                                            
  02/05/1398: تاريخ پذيرش  20/12/1397: تاريخ دريافت

 bayat.h@qhu.ac.ir  شناسى احكام فقهى موضوع ۀمعاون علمى مؤسس و حديث و  نآگاه قردانش استاديار* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (سال بيست و ششم، شماره اول 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 
)۱۷۲-۱۴۵صفحات (  
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 مقدمه

شناخت موضوعات احكام برای استنباط احكـام مناسبات بين حكم و موضوع، ضرورت 

بنابراين اگرچه دربـارۀ قلمـرو شـناخت موضـوعات بـين فقيهـان . نمايد آنها را بديهى مى

اختالفاتى هست، اما كسى در اصل ضرورت آن ترديد ندارد، زيرا موضوع بـرای حكـم 

نهـا پس شناخت موضوعات در استنباط درست احكـام متناسـب بـا آ. منزلۀ سبب است به

، در كلمات فقيهان و اصوليان، به ضـرورت توجـه جـدی بـه رو ازاين. دارد ىنقشى اساس

  .)212ص :2 ج ،ق1422الغطاء،  كاشف(شناسى تصريح و دقت شده است  موضوع

بايـد . شـناخت موضـوع و اسـتنباط حكـم: شود اجتهاد از دو نوع عمليات تركيب مى

هرچنـد . انـد دو مقولـۀ متفاوت توجه داشت كه شـناخت موضـوعات و اسـتنباط احكـام

هـايى  دو در حوزۀ شناخت، مشتركاتى با يكديگر دارند، اما شناخت موضـوْع ويژگى اين

ــايز مى ــتنباط حكــم متم ــه آن را از عرصــۀ اس ــازد اختصاصــى دارد ك ــن  افزون. س ــر اي ب

شناسى و  شناسى دو مرحلۀ اساسى يعنى مفهوم های اختصاصى، در عرصۀ موضوع ويژگى

  . بى وجود دارديا مصداق

. حقيقت اين است كه اين دو مرحلۀ اصلى نيازمند شـناخت مراحلـى مقـدماتى اسـت

بسا  ماند و چه شناسانه ناكام مى های موضوع بدون درنظرگرفتن اين مراحل، نتايج پژوهش

  .به انحراف نيز كشيده خواهد شد

توانـد  مىاگر متصدی شناخت موضوعاْت نوع آنها را در آغاز راه تشخيص ندهـد، ن

درسـتى برگزينـد، چـون اركـان شـناخت هـر نـوع از  روش شناخت متناسب با آنهـا را به

مـثًال نخسـت بايـد معلـوم شـود كـه موضـوع . موضوعات بـا نـوع ديگـر متفـاوت اسـت

موردبحث ـ كه قرار است شناسايى شود ـ از مخترعات شرعى است يا مستنبطات شرعى 

  . ن طى گرددو يا موضوعات عرفى؛ سپس مراحل بعدی آ

های شناختى و فرايند شناخت موضوعات احكـام فقهـى در  بنابراين، توجه به ويژگى

آور آنها بسيار مهم است، زيرا هر مرحله از شناخت و هر نـوعى  تشخيص دقيق و اطمينان

وروش تشـخيص،  لحاظ اركان شناخت يعنى متصدی، منبع، ابـزار، و راه از موضوعات به

 . وت استبا ديگر موضوعات متفا
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  های شناختى موضوعات  ويژگى

های شناخت به نوع برخورد با آن اركـان بسـتگى  تفاوت روش. هر شناخت اركانى دارد

موضوع . ها و ابزارهای شناخت متعلق، منابع، متصديان، راه: اند از اين اركان عبارت. دارد

  .صى دارندهايى مشترك و اختصا های مختلف ويژگى و حكم در اركان شناخت از جنبه

اركان شناخت موضوعات شرعى اعم از مخترعـات و مسـتنبطات بـا اركـان اسـتنباط 

كه در احكام شرعى، بحث اجتهاد و تقليـد مطـرح  همچنان. احكام شرعى تفاوتى ندارند

هـای خـاص  ويژگى. يابـد شود، عيناً در موضوعات شرعى نيز همين بحث جريـان مى مى

  :اند از اركان شناخت موضوعات عرفى عبارت

و  ،شـان خالف مخترعات شرعى كه برای شناخت ماهيـتبر :های منابع ويژگى.  الف

مقيدات شرعى كه برای شناخت قيودی آنها فقيه بايد به منابع شرعى رجوع كنـد، بـرای 

  . شناخت موضوعات عرفى بايد به عرف و منابع متناسب با هر موضوعى رجوع كنيم

يـا خـاص و  به لغت يا عرف عامبايد  شناسى هوممانند مف در برخى از مراحل شناخت

ــد در موضــوعات علمــى و تخصصــى ــرای  باي ــره رجــوع كــرد و ب ــه كارشــناس و خب ب

افزون  ،يابى مصداق ۀدر مرحل. بررسى كرد خود مصداق بيرونى را مستقيماً  ،يابى مصداق

شـود نيـز از  بر عرف، منابع شناخت آن علومى كه با موضوعات احكام فقهى مـرتبط مى

  .ندا ابع شناخت موضوعات عرفىمن

كه مرجع شناخت احكام منحصر در فقيـه اسـت،  درحالى :های متصديان ويژگى . ب

خيص برخـى از تشـ مسـئولافزون بـر فقيـه كـه  .ندا متصديان تشخيص موضوعات متنوع

ای از تشخيص موضـوعات  تناسب هر نوع و مرحله ، متصدی شناخت بهاستت موضوعا

لغـت، مفـاهيم   اهـل ۀهـدع شـناخت مفهـوم موضـوعات عرفـى بـه مـثالً . گـردد تعيين مى

تشخيص مصـاديق برخـى  است؛ همچنين،عرف متخصص  ۀعهد موضوعات تخصصى به

  . خود مكلف استبا از موضوعات 

خالف احكـام كـه بـر ،شـناخت موضـوعات عرفـىهـای  راه :ها های راه ويژگى . پ

راه  مـثالً . تناسب هر نوع و مرحله متفاوت است به ،منحصر در بررسى ادله و اجتهاد است

يا كـاوش در  و لغت و دريافت نظر ايشان مفاهيم موضوعات عرفى رجوع به اهلشناخت 
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بررسى  ،يافتن مصاديق موضوعاتى كه ماهيت عينى دارند راهِ  ؛ همچنين،كتب لغت است

  .اعيان خارجى است

كار  كه برای تشخيص بـهاست ای  وسيله يا قاعدهمعنای  بهابزار  :های ابزارها ويژگى .ت

تناسب نوع آنها متنوع و گسترده است و بـه  ابزارهای شناخت موضوعات به. شود گرفته مى

  .شود نمىمحدود  ،م تشخيص معنای حقيقى از مجازیعالئ مانندبرخى از قواعد اصولى 

شناخت و نوع موضـوع  ۀبه مرحلو  ع استابزار شناخت موضوعات نيز مانند راه متنو

 وضوعات عرفى با بررسـى معـانى مـوردكه برای تشخيص مفهوم ممانند اين ،بستگى دارد

از حـواس  ،های آن و برای تشخيص مصاديق موضوعات عينى نظر از ابزار عقل و تحليل

 .بريم ظاهری بهره مى

 فرايند شناخت موضوعات احكام فقهى

شـناخت دقيـق موضـوع منـوط بـه دقـت در . ای كلى اسـت شناسى واژه موضوع و موضوع

) موضـوعيه(مفهوميه و مصداقيه  ۀشبه ۀفقه دربار از مباحث اصول. مراتب شناخت آن است

شناسـى  اصـلى در موضوع ۀمرحلـدو » يابى مصـداق«و » شناسـى مفهوم« كـه شود روشن مى

اصلى، مراحـل مقـدماتى و فرعـى ديگـری نيـز  ۀبرای ورود به دو مرحل باوجود اين،. است

كـه ابهـام  همچنان ؛كنـد اين دو مرحله نيز سرايت مى به مراحل ابهامات در آن .وجود دارد

  . پى خواهد داشت در مفهوم، ابهام در مصداق را در

ای بيـان شـود كـه محـور  ناچار بايـد در قالـب لفـظ و كلمـه هر موضوع حكم فقهى بـه

آيـد كـه نـوعى  ميان مى شناسـى بـه بنـابراين وقتـى سـخن از موضوع. گيرد شناخت قرار مى

ّ  دربارۀاجمال، جهل و يا شك  ن برطرف آن لفظ وجود دارد كه قرار است در فرايندی معي

آيا اين ابهـام فقـط در  .ما مبهم است ایموضوع بر اينجاست كه چه چيزی از پرسش. شود

مراحل اصلى يعنى مفهوم و مصداق آن لفظ وجود دارد يا مراحـل مقـدماتى آن نيـز مـبهم 

  :ضروری است ،مراحل شناخت موضوع ۀاست؟ پس توجه به چند نكته دربار

 مراحـل تشـخيص موضـوعات احكـام فقهـى كـامالً  ازابهام و شناخت افراد  .نخست

  ؛داردنياز به شناخت آنها  است و هركس براساس وضعيت خودنسبى 
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اين مراحلى كه برای شناخت موضوع متصور است، ناشى از ابهاماتى است كـه  .دوم

   ؛موضوعات وجود دارد و در شناخت مفاهيم و مصاديق مؤثر است دربارۀ

ّ  .سوم ورود  ،خوبى روشن نشود ب دارند و تا مراحل قبل بهاين مراحل بر يكديگر ترت

بايـد مفـروض گرفتـه  باشد،اين اگر مراحل قبل روشن بنابر ؛نتيجه است به مراحل بعد بى

  ؛شود و برای تشخيص مراحل بعدی اقدام گردد

موضوعات علمـى تخصـص  ۀبحث، فرض بر اين است كه فقيه دربار در اين .چهارم

  ؛لحاظ اين ويژگى مدنظر است نه شأن فقاهت اب ،الزم را ندارد و آنجا كه داشته باشد

كدام از مراحل شناخت موضـوعات و هر ای مرجع تشخيصِ ه توجه به ويژگى .پنجم

وند شناخت و نتايج كردن مرزها و سپردن شناخت هر نوع موضوع به اهلش، در ر روشن

  ؛آنها مؤثر است

شناسى  ضوعبايد توجه داشت كه موقعيت متصدی شناخت موضوع در قلمرو مو .ششم

قلمـرو معرفـت متصـدی شـناخت، در مقـام فقيـه بـا  ،ديگر عبارت به ؛وی اثر مستقيمى دارد

  .قاضى يا حاكم متفاوت است

 ،، متصـدی و مرجـع تشـخيص اسـتدر بحث روش معرفت ترين اركان يكى از مهم

نظـر  بـه ،رو ازايـن. هـدد عنوان علت فاعلى فرايند و روش شناخت را سـامان مى زيرا او به

 فقـطمرادشـان  ،اند مكلـف دانسـته ۀرسد كسـانى كـه تشـخيص موضـوعات را وظيفـ مى

  .مفاهيم عرفى و تطبيق آنها بر مصاديق خارجى بوده است

شـدن متصـدی  توجه به انواع موضوعات و تعيين مراحل شـناخت آنهـا، بـرای روشن

از تمــام تقســيماتى كــه بــرای موضــوعات گذشــت، . يــك ضــروری اســتشــناخت هر

مرجع تشخيص آنها برای تعيين  و نيزلحاظ ميزان تصرف شارع  دی موضوعات بهبن تقسيم

ل اكنـون مراحـ .متصدی شناخت مراحل تشخيص موضوعات، بيشترين كاربرد را دارنـد

  .كنيم اختصار بررسى و تعيين مى شناخت موضوعات و مرجع تشخيص هريك را به

  شناخت نوعيت موضوع. 1

اشاره كرديم كه توجه به انواع . شناسى است اين مرحله گام مقدماتى نخست برای مفهوم
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 ۀدر مرحلـ ،اينبنابر. ها كاربردهای شناختى داردهای مختلف آن ندیب موضوعات و تقسيم

از لحـاظ مختلـف در كـدام دسـته از  ،نخست بايد روشن شـود لفـظ حـاكى از موضـوع

ويى و ابهامـات در ايـن مرحلـه باعـث ابهـام در گـ زيـرا كلـى ،يـردگ موضوعات قرار مى

در  .شود ، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخيص موضوع مى متصدی

  .پردازيم شناسى موضوعات احكام فقهى مى اينجا به گونه

 انواع موضوعات احكام. 1-1

ها بسـيار مهـم آور آن توجه به تقسيمات موضوعات احكام فقهى در شناخت دقيق و اطمينان

يعنـى متصـدی، منبـع، ابـزار، راه و  ،زيرا هر نوع موضوعى ازلحـاظ اركـان شـناخت ،است

از گذشـته  نهـايفق برای همين است كه. روش تشخيص، با ديگر موضوعات متفاوت است

خـارجى «، »مخترع شـرعى«موضوعات احكام فقهى را به  ،با رويكردها و اهداف گوناگون

؛ هـالل، 73ص : 1ج ،ق1430قوچـانى، ( انـد تقسـيم كرده »اعتباری عرفى«و  )»غنم«مانند ( »محسوس

  .)540- 539ص :2 ج ،ق1428؛ صنقور، 341و  340و 57ص: 6 ج ،ق1427؛ حسينى شيرازی، 334ص: ق1424

با تكيـه  ،اند موضوعات داشته درزمينۀهای مختلف  در دوره نهايهايى كه فق بندی تقسيم

هايى كـه  تقسـيم. بر منابع و نياز فقهى بوده و لزوما در متون دينى به آنها تصريح نشده است

موضوع، ماهيت موضـوع، تأسيسـى و  ۀدهند لحاظ تشخيص تاكنون صورت گرفته است، به

 هاسـت بودن موضوع بودن موضوع، دخالـت شـارع در موضـوع و اصـلى و الحـاقى امضائى

 .)68- 60ص: 1390فرحناك، (
ی هـر زمـان و اهـداف مختلـف بايـد موضوعات و نيازها ۀبا توجه به توسع ،اينبنابر 

البتـه بايـد توجـه  ؛موضوعات صورت گيـرد درزمينۀای جديدی ه بندی تناسب، تقسيم به

ايـن  .مـانع باشـندو هدفمنـد، كـاربردی و جامع های جديـد بايـد كـامالً  داشت كه تقسيم

بـا توجـه بـه اينكـه . ودش اولين بار انجام مىو كاربردی  بندی جامع براساس استقرا تقسيم

گاه مـواردی از آنهـا  طبعاً است، های مختلف صورت گرفته  نظر از حيثتقسيمات مورد

  .م و حيث تقسيم آنها با هم متفاوت استاما مقسّ  ،سدر نظر مى تكراری به

كـه ذيـل م كني اشـاره مـىفرعـى و انـواع موضـوعاتى های اصلى و  در اينجا به تقسيم
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بـرای  .ر روش شـناخت موضـوعات كـاربرد داردتوجه به آنهـا د يرد وگ يك قرار مىهر

  .آوريم هايى مى مثال نيز كدامهر

  ارتباط با شارع  از حيث. 1-1-1

موضوعات بايد صورت گيـرد، نسـبت آنهـا بـا شـارع  ۀيى كه دربارها بندی يكى از دسته

  :شوند های مختلف تقسيم مى لحاظ موضوعات به ،از اين جهت. مقدس است

  تصرف شارع . 1-1- 1-1

چه ميـزان در مقدس  شارع روشن شود اساساً  نخستای شناخت دقيق موضوعات بايد بر

ميـزان  ۀايـن دسـت دربـار االت ديگـری ازؤس ،آنبر افزون ؛موضوع تصرف كرده است

  :شود تصرف شارع در موضوعات مطرح مى

از موضوعات عرفى است كه شارع به آن قيودی آيا موضوع مخترع شرعى است يا ـ 

 زده و يا از موضوعات عرفى است و شناخت آن به عرف واگذار شده است؟ 
وتصـّرف  ا شارع حّدومرز آن را روشن كرده و بـه دخلياگر موضوع عرفى است آـ 

 ده است؟يازيدر آن دست 
 ن حّدومرز چند گونه است؟ ي، ااست وتصرف كرده دخلشارع اگر ـ 
در موضـوع  ىمفهـوم ىدآوردن انقالبـيـپد یمعنا شارع به كردنِ  نييتع مرزا حّدويآـ 

 است؟  یگريد یمعنا ا بهياست 
  بند؟تا ىن انقالب را برميا يىها مثبت است، چه سنخ موضوعپرسش پيشين اگر پاسخ ـ 

  كاربرد تقسيم

ميـزان تصـرف  ى،د كه قبل از هر اقدامكن كمك مىشناس  فقيه و موضوع به بندی اين دسته

هرچند ( زيرا اگر شارع در آن تصرف ،تشخيص دهد را شارع مقدس در موضوع موردنظر

موضـوع عرفـى  اگـر هـم ؛نصوص را كاوش كـرد شكرده باشد، بايد برای شناخت )ضمنى

از اين نظر كه شـارع مقـدس چـه . بايد برای شناخت آن به عرف و لغت رجوع كرد باشد،

  . شوند موضوعات به سه دسته تقسيم مى باشد، ميزان در موضوع تصرف كرده
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و  كرده آن دسته از موضوعاتى است كه شارع آنها را اختراع و تعريف: مخترع شرعى

از ايـن نـوع بـا تعبيـر ديگـری چـون  .بيـان كـرده اسـتنيـز حدود، اجزاء و شرايط آنها را 

: 1390 فرحنـاك،(نيز ياد شـده اسـت  »رف شرعىصِ «، »تخصصى فقهى«، »موضوعات شرعى«

هـا و يل للعقـل اليفال سـب ةيالشرع  الموضوعات ىما فإو « .)539ص :2 ج، ق1428؛ صنقور، 68- 60ص

» مـن العقـل ىالشرعم كخذ موضوع الحأ ىد العقل فما معنيب ةيام الشرعكحس مناطات األيل

شـارع  چنـين موضـوعاتى را خـودِ . اند از اين دسته نماز و زكات .)171ص : 2ج ،ق1407اردبيلى، (

  .)319ص :1 ج ،ق1418خمينى، امام (و عرف دخالتى در تبيين آنها ندارد است اختراع كرده 

ء و مصـداق موضـوعات چه تبيـين مفهـوم اجـزااين نكته بايد توجه داشت كه اگر به

امـا ممكـن اسـت برخـى از اجـزاء و  ،شارع مقـدس و فقيـه اسـت ۀعهد رع شرعى بهمخت

 ۀهای ديگر يعنى مسـتنبط يگر مخترع شرعى نباشند و در دستهد همين موضوعاتِ  شرايطِ 

  .طمئنينه و شرعى و يا حتى عرفى قرار گيرند مانند قيام

است كه شارع مقدس بـا مالحظـاتى در  ای موضوعات عرفى منظورْ  :مستنبطه شرعى

. وطـن و بلـوغ سـفر، شرايطى را در آنها لحاظ كـرده اسـت ماننـدآنها تصرف و قيود يا 

 ۀنـد و مسـتنبطا به دو دسـته تقسـيم كرده تصرف شارع كالً  برخى موضوعات را از حيث

ون مـن كـت ةن الموضـوعات تـارأعلم إف« :ندا شرعى را نيز جزء موضوعات شرعى دانسته

ام يمثل الق ةيالعرف  ون من الموضوعاتكت ةو الحج و تار ةمثل الصال ةيوعات الشرعالموض

  .)626ص : 3ج ،ق1395 آملى،(» و القعود

گونـه تصـرفى  آن دسته از موضوعاتى است كه شارع مقدس هيچ :موضوعات عرفى

 اكـراهمـاء، خمـر و  آنها را به عرف واگذار كرده است ماننـد در آنها نداشته و تشخيص

تقسيم  »عرفى لغوی«و  »عرفى محض«موضوعات عرفى را نيز به . )172ص : 1ج ،تا دربندی، بى(

ی ديگـر ا نظر تصـرف شـارع بـه گونـه موضوعات از. )303ص : 5ج ،ق1429ايروانى، (ند ا كرده

  .بيع مانند »امضايى«نماز و  مانند »تأسيسى«: تقسيم است قابل

 وجود در نصوص. 1-1-2

بسـيار مهـم  ،از اين لحاظ كه آيا در آيات و روايات آمـده اسـت يـا نـه شناخت موضوع
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فقهـى دارد و اگـر موضـوع  شناسـى زيـرا آنچـه در نصـوص باشـد ارزش موضوع ،است

كلمات  ثالً م. عات منصوص روشن شودنظر منصوص نباشد، بايد نسبت آن با موضومورد

» زفـن« ۀبا واژ اين كلمات ۀبنابراين بايد رابط ؛در نصوص وجود ندارد »َخبَب«و » َحَجل«

  .روشن شوداست كه در روايات آمده » رقص«و 

  كاربرد تقسيم

 ،نابع و چگونگى شـناخت موضـوعات اسـتبندی در تعيين رجوع به م كاربرد اين گروه

ــالوه ــرا ع ــر اين زي ــناخت موضــوعات منصــوص ارزش داردب ــه ش ــد موضــوعات  ،ك باي

روشن » شناسى مفهوم«اين تشخيص در مرحله  ۀثمر. داده شود منصوص به آنها ارجاعغير

هايى رفت كه در استنباط حكم شرعى  سراغ واژه شناسى بايد به برای مفهومزيرا  ،ودش مى

   :شوند موضوعات به دو دسته تقسيم مى ،از اين حيث. ثمره دارند

ع منظور آن دسته از موضوعاتى اسـت كـه در نصـوص و منـاب :منصوص  موضوعات

 فقهى دارند ماننـد شناسى نظر فقهى ارزش موضوع چنين موضوعاتى از. دينى آمده است

  .صعيد، ربا و بيع

منظور موضوعاتى اسـت كـه در آيـات و روايـات وجـود  :موضوعات غيرمنصوص

آنهـا بـا موضـوعات برای شناخت اين دسته از موضوعات بايـد تـرادف و ارتبـاط . ندارد

های منصـوص نباشـند و  مترادف واژه صوْص های نامن هواژچنانچه  .دمنصوص روشن شو

  . دنشناختن با رويكرد فقهى ندار د، ارزشِ نرسان به تبيين آنها نيز كمكى نمى

و موضـوع   شود كه فقط واژگانى كـه در نصـوص آمـده روشن مى ،از آنچه گذشت

احكام و واكاوی فقهى  شناسى ارزش ورود به فرايند موضوع ،اند حكم شرعى قرار گرفته

عليدوسـت، ( وش مفهوم آنها بر فهم مراد شارع يا مبينـان شـريعت تـأثير داردزيرا كا ،دارند

شناسـى  محـور موضوع منصوص مسـتقيماً بنابراين نبايد موضوعات غير .)237-234ص: 1395

كــه محــدود و  ،خالف موضــوعات منصــوصموضــوعات غيرمنصــوص بــر. شــوند

با موضوعات منصوص روشـن  آنها ۀرابطبايد . اوان و نامحدودندهستند، فر پذير شمارش

  .عنوان فرعى از موضوعات اصلى بررسى شوند شود و به
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  از حيث نسبت با مكلفان. 1-1-3

كـه با توجه بـه اين. شوند به فعل مكلفان مربوط مى و اند بخش مهمى از موضوعات عرفى

شـود، افعـال  نيـز مى) مكلـففعـل (شناسى شامل مفهوم و مصداق متعلـق حكـم  موضوع

  . است تقسيم قابل »جوانحى«و  »جوارحى«انسان به دو نوع كلى 

  كاربرد تقسيم

ــزار و ســهولت شــناخت ــن تقســيم در انتخــاب شــيوه، اب . موضــوعات اســت كــاربرد اي

خالف موضوعات جـوانحى كـه بر ؛راحتى قابليت شناخت دارند موضوعات جوارحى به

از ايـن . درك و شناخت باشـند رفتار انسان بروز كنند تا قابل رنوعى د ند و بايد بها درونى

   .وندش موضوعات به دو گروه كلى تقسيم مى ،جهت

بـه موضـوعات و د نـنمود بيرونـى دار اين دسته از موضوعات :موضوعات جوارحى

   ؛اند تقسيم نيز قابل... و  »ارتباطى«، »ايقاعى«، »عقدی«، »عبادی«

و تا در رفتـار مكلـف نمـود اند  از موضوعات درونى اين دسته :موضوعات جوانحى

  .»بغض« و» حب«، »شرك«، »ايمان«، »نيت« :شناسايى نيستند مانند د، قابلنپيدا نكن

  نسبت با ساير علوم از حيث. 1-1-4

. ل آنها با سـاير علـوم اسـتمتقاب ۀوضوعات احكام منوط به شناخت رابطشناخت دقيق م

  . خورد تقسيم ديگری برای موضوعات رقم مى رو ازاين

  كاربرد تقسيم

ضـوعات دادن مو كردن و جـای لحاظ تفكيك ،با توجه به نسبت موضوعات با ساير علوم

 هـای معتبـر در گيـری از سـاير علـوم و روش بهره ۀدر مسائل علوم مرتبط با هريك، زمين

كـه فقيـه شـود  باعـث مىاين تقسيم  .دشو ىفراهم م آنها برای تشخيص دقيق موضوعات

از آنهـا  ،تناسب هريك از موضوعات ارتباط موضوعات را با هريك از علوم دريابد و به

  .برداری كند بهره

های  اين با توجه به گستردگى موضوعات احكام فقهى و حضور آنهـا در عرصـهبنابر
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ون در علـوم و فنـ ،سياسـى و مختلف زندگى انسان اعم از اعتقـادی، اخالقـى، اجتمـاعى

ايـن تـرين  مهـم .ندشو های گوناگونى تقسيم مى گيرند و به دسته مختلف مرتبط جای مى

  :ازعبارت است  ها بندی دسته

موضوعاتى است كـه بـه بيـنش و تفكـرات انسـان مربـوط  :موضوعات كالمى .الف

  ؛»نبى«و  »امام«، »بدعت«، »غلو«، »شرك«، »كفر«، »اسالم« ود مانندش مى

اخالقـى مربـوط  ليـموضوعاتى است كـه بـه فضـائل و رذا :موضوعات اخالقى .ب

  ؛»دروغ«و  »توريه«، »تكريم«، »توهين« :مانند دشو مى

موضوعاتى است كـه بـه عواطـف و روحيـات انسـان  :ىختشنا موضوعات روان .پ

  ؛»كراهت« و» بغض«، »حب« :مانند ودش مربوط مى

روابـط مـالى مـردم و موضوعاتى است كه به معـامالت و  :موضوعات اقتصادی .ت

  ؛»پول«و  »بانك«، »بيمه« :مانند اند ها مرتبط دولت

ى مـردم در ئمـور قضـاموضوعاتى اسـت كـه بـه حقـوق و ا :موضوعات حقوقى .ث

  ؛»مالكيت معنوی« و» حرز«، »رشوه« :مانند ودش جامعه مربوط مى

های اجتمـاعى زنـدگى مـردم  موضوعاتى است كه به جنبه :موضوعات اجتماعى .ج

  ؛»تعليم و تربيت« و» رحمۀ صل« :مانند دشو مربوط مى

های حكـومتى و  موضـوعاتى اسـت كـه بـه جنبـه :موضوعات سياسى و امنيتـى .چ

   ؛»جاسوسى«و  »نفوذ«، »دشمن«، »امنيت« :مانند ودش مديريتى جامعه مربوط مى

شناختى انسان مربـوط  يىهای زيبا موضوعاتى است كه به جنبه :موضوعات هنری .ح

  ؛»رگرینگا« و» موسيقى«، »غنا« :مانند ودش مى

های روابـط اجتمـاعى انسـان  موضوعاتى اسـت كـه بـه جنبـه: موضوعات ارتباطاتى .خ

ّ « :مانند شود مربوط مى   ؛»دنيای مجازی«و  »اجتماعى یها شبكه«، »رسانه«، »وری ارتباطاتافن

 :ماننـد شـود مـىمربوط به اعداد و ارقام موضوعاتى است كه  :موضوعات رياضى .د

  ؛»نرخ درهم و دينار« و» مسافت شرعى«

ُ  :موضوعات پزشكى و تغذيه .ذ عد جسمى و سالمت انسان موضوعاتى است كه به ب

   ؛»ژالتين«و  »های غذايى مكمل«، »يختهرترا« :ود مانندش مربوط مى
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زمانى برای عبادات مطـرح شـده  عنوان قيد موضوعاتى كه به :موضوعات نجومى .ر

  ؛»شب و روز و اوقات و رؤيت هالل« :نندما است

 :شـود ماننـد موضوعاتى كه به برخى از علوم غريبه مربوط مـى :موضوعات غريبه .ز

  .»تردستى«و  »هيپنوتيزم«، »حرسِ «

 لحاظ ماهيت موضوعات به .1-1-5

 »اعتبـاری«، گروهى »عينى«برخى  :ندا نظر جنس و ماهيت نيز با هم متفاوتموضوعات از

  . هستند  »انتزاعى«و بعضى 

  كاربرد تقسيم

متناسب با هر  های شناخْت  ها و روش شود منابع، ابزارها، راه توجه به اين تقسيم باعث مى

  .تر شود بخش اطميناننيز كار  ۀو نتيجموضوع انتخاب و مسير شناخت آنها هموارتر 

و  »خـون«ماننـد  ضوعاتى كه دارای اعيان خـارجى اسـتمو :موضوعات عينى .الف

  ؛»حديد«

 :رفتــار انســان اســت ماننــد ۀدهنــد ى كــه نشــانموضــوعات: موضــوعات رفتــاری .ب

  ؛»كردن نگاه«و  »آشاميدن«، »خوردن«

های انسـان مربـوط  موضوعاتى كه به جوانح، افكار و انديشه :موضوعات فكری .پ

  ؛»تعقل«و  »تفكر« :ود مانندش مى

 :هـد ماننـدد نشـان مىعواطـف انسـان را كـه موضـوعاتى  :موضوعات عـاطفى .ت

  ؛»بغض«و  »محبت«، »ترس«

، »دو«د اعـدا :موضوعاتى كه حاوی عدد و رقم اسـت ماننـد :موضوعات عددی .ث

  ؛در عبادات »هفت«و  »چهار«، »سه«

، »روز«، »ماه« :مانند است  موضوعاتى كه گويای زمان و وقت :موضوعات زمانى) ج

  ؛»سال« و» شب«

 :ود ماننـدشـ به حجم و مسـاحت مربـوط مى موضوعاتى كه: موضوعات حجمى) چ

  ؛»ر با معيار وجبمقدار آب كُ «
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  ؛»دمُ «و  »رطل« :موضوعاتى كه گويای اوزان است مانند: موضوعات وزنى .ح

، »زوجيـت« :ماننـد موضـوعاتى كـه وجـود اعتبـاری دارنـد: موضوعات اعتباری) خ

  ؛»فوقيت«و  »ملكيت«

 »اعص« :ه مقدار مساحت است ماننداتى كه مربوط بموضوع :موضوعات مساحتى) د

   ؛»مسافت شرعى در سفر حدّ «و 

موضوعاتى كه مربـوط بـه مكـان و جغرافيـای خاصـى اسـت  :موضوعات مكانى) ذ

  .»مشاعر« و» حرم« :مانند

 پذيری  لحاظ ثبات و تحولاز .1-1-6

 :نيسـتندنظر پايداری يكسـان  ند اما مصاديق آنها ازا مفاهيم موضوعات احكام فقهى ثابت

بايد موقعيت موضوع را از ايـن لحـاظ نيـز  نخست ،رو ازاين. ند ربرخى ثابت و برخى متغي

  . شناخت

  قسيمكاربرد ت

نهـا بـه ايـن لحـاظ و آگـاهى از بخشى از موضـوعات، شـناخت آ پذيریِ با توجه به تغيير

حكـام شـرعى از ايـن موضوعات ا. كند كمك مى شانهای آنها به تشخيص بهتر شاخص

  :شوند كلى تقسيم مى ۀبه دو دستلحاظ 

 انـد منظور موضوعاتى است كه مصاديق آنهـا همـواره ثابـت :موضوعات ثابت .الف

نيازی بـه تشـخيص  ،درستى شناخته شوند بهاين موضوعات اگر  .»رمقادي«و  »اوزان«مانند 

  .مجدد ندارند

مختلـف داليـل منظور موضوعاتى است كه مصاديق آنهـا بـه  :موضوعات متغير .ب

كنـد ماننـد آنچـه در اسـتحاله رخ  حكم نيز تغييـر مى هاآن تبعِ  به و ممكن است تغيير كنند

  .شود سپس به سركه تبديل مى و دهد و آب انگور به شراب مى

  لحاظ عوامل تغيير به. 1-1-7

لحـاظ از. تبديل و تغيير موضوعات است بحث ،شناسى ترين مباحث موضوع يكى از مهم
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 از. صاديق موضـوعات احكـام اسـتكند م آنچه تغيير مى است؛ى ثابت احكام اله ،فقهى

زيـرا بـا آگـاهى از آنهـا  ،ای دارد شناخت علـل تغييـر موضـوعات اهميـت ويـژه ،رو اين

  .شود تر مى تشخيص موضوعات آسان

و  »عمـومى«بندی به علـل  ميند اما در يك تقسا علل و عوامل تغيير موضوعات فراوان

منظور از علل عمومى همان شـرايط عمـومى تنجـز احكـام . شوند تقسيم مى »اختصاصى«

خـواب و قدرت و عجز، بلوغ و رشد، عقـل و جنـون،  ،شرعى است مانند موت و حيات

هــا، قيــود و شــرايط  مربــوط بــه شــرايط و ويژگى علــل اختصاصــى مقابــل، در .بيــداری

  . اختصاصى موضوعات است

  كاربرد تقسيم

ها و علـت  كند تا شاخص عوامل تغيير به شناخت موضوعات كمك مىنظر اين تقسيم از

 ،از ايــن لحــاظ. تحــول در آنهــا بهتــر روشــن و موضــوعات بهتــر تشــخيص داده شــوند

  :وندش تقسيم مى زير به انواعموضوعات 

مانند  شود نيت در برخى از موضوعات باعث تغيير آنها مى :موضوعات قصدی .الف

 ،صحت نماز قصد قربت است و اگر وجـود نداشـته باشـد شرط مثالً . موضوعات عبادی

 ،قصـد سـفر بـيش از هشـت فرسـخ كنـد ه مسافر اگـر از ابتـداكيا اين ؛ودش نماز باطل مى

  .نمازش تمام است ،و اگر نكند است نمازش شكسته

ــه صــفت تغييــر مى :موضــوعات وصــفى .ب ــكن برخــى از موضــوعات بســته ب  ؛دن

يـن موضـوعات ا. كنـد موضـوع نيـز تغييـر مى ،تغيير كنـد شان اگر صفت ،ديگر عبارت به

  . »آب نجس« و» آب مطلق«مانند  گيرند همواره موصوف قرار مى

اين مقدار ممكـن  .مقدار دخيل است ،برخى از موضوعاتدر  :موضوعات كّمى .پ

 :ودشـ يا مسافت باشد كه با تغيير آن مقدار، موضوع نيز متفـاوت مى است در وزن، حجم

  .»رآب كُ «و  »مسافت شرعى« ى مانندموضوعات

اگـر  و برخى از موضوعات به كيفيت خاصـى بسـتگى دارنـد: موضوعات كيفى .ت

 اثـرِ برتغيير كيفيت اشـياء خـارجى «كند مانند  موضوع نيز تغيير مى ،آن كيفيت تغيير كند

  .»استحاله
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اگـر انـد و  برخى از موضوعات با زمان خاصى پيونـد خورده :موضوعات زمانى .ث

 باطـل شمانند نماز كه قبـل از دخـول وقـت ندك موضوع نيز تغيير مى ،آن زمان تغيير كند

  .شود مى قضانيز و بعد از وقت است صحيح  خود در وقت شود، مى

قيد مكان دخالت دارد و اگر آن مكـان  ،برخى از موضوعاتدر : موضوعات مكانى .ج

  .»اماكن حج«و  »بالد كفر«، »مسلمينسوق «كند مانند  تغيير كند، موضوع نيز تغيير مى

 ننـدك تغييـر مى شـانكاربرد برخى از موضـوعات بـا تغييـر :موضوعات كاربردی .چ

. ودشـ باعـث تغييـر آن موضـوع مى ،مانند آالت قمار كه اگر از اين كاربرد فاصله بگيرد

ولـى  اسـت ای بر آنهـا مترتـب نبـوده فايده دورانىنجاسات نيز از اين قبيل است زيرا در 

  .مانع استبال شان خريدوفروش، اند اكنون كه كاربردهای متفاوتى پيدا كرده

  لحاظ متصدی تشخيص  به. 1-1-8

. كنـد در فرايند شناخت موضوعات نقـش اصـلى را ايفـا مى ،عنوان علت فاعلى به ،انسان

تناسب موقعيت شـرعى، عرفـى و يـا  داشت كه متصدی شناخت موضوعات به بايد توجه

  .شود كديگر متفاوت مىعلمى با ي

  كاربرد تقسيم

كنـد كـه  اين امكان را فـراهم مى ،لحاظ مرجع تشخيص توجه به تقسيمات موضوعات به

واگـذار گـردد و تـداخلى در انجـام  ويـژۀ خـودموضوعى بـرای شـناخت بـه مرجـع هر 

كدام مرجع متفاوتى دارند نيـز بـه كه هرموضوعات از اين لحاظ . ها پديد نيايد مسئوليت

  .)100ص : 1ج ،ق1430ميرزای قمى، ( شوند های مختلفى تقسيم مى دسته

فقيـه  ۀعهـد منظور موضوعاتى است كـه تشـخيص آنهـا بـه :موضوعات شرعى .الف

، »صـالت« عى ماننـدشـر ۀرف و موضـوعات مسـتنبطاعم از موضوعات شرعى صِ  :است

  . »بلوغ«و  »وطن«، »صوم«

س در آنهـا دخالـت كـرده كـه شـارع مقـد اند وضوعات مستنبطه موضوعاتى عرفىم

ومى موضوع، كاری دخالت شارع و آثار آن در تغيير مفه ۀتشخيص حيط ،اينبنابر. است

 و نـدا بايد توجه داشت كه چنين موضوعاتى در اصـل عرفى باوجود اين،. اجتهادی است



160  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

ل 
او

)
ى 
اپ
پي

97(، 
ر 
ها
ب

13
98

  

متصـدی شـناخت ايـن  ،اينبنـابر. اسـتشارع بـه آنهـا زده اسـت، عرفـى  قيودی هم كه

  .فقيه است ،ها زده شدهنوعات از اين جهت كه چه قيودی به آموض

است كه عموم مردم از  ای منظور موضوعات عرفى تخصصى :موضوعات علمى .ب

 ماننـد ننـدتشـخيص آنهـا بايـد بـه خبـره رجـوع ك آيند و برای نمىشناخت آنها بر ۀعهد

  .موضوعات تخصصى پزشكى و اقتصادی

 ۀعهـد است كه تشخيص آنها به ای عمومىمنظور موضوعات : موضوعات عرفى .پ

ــده اســت ــته ش ــرف گذاش ــف و ع ــود مكل ــل  خ ــاهيم از قبي ــد برخــى مف ــراه«مانن ، »اك

  .»تشخيص مصاديق خارجى مفاهيم عرفى«و  »اقباضو قبض«

  لحاظ آسانى و دشواری به .1-1-9

از ايـن . تشـخيص در يـك سـطح نيسـتند نظر وضعيت آسـانى و دشـواریِ موضوعات از

  . دكرعات آسان و موضوعات دشوار تقسيم توان به موضو موضوعات را مى ،لحاظ

  كاربرد تقسيم

بـه  كـهبـر اين كاربرد اين تقسيم چنين است كه قبل از ورود بـه چنـين موضـوعاتى افـزون

با منابع و روش مناسب  ،سبب تدارك ابزارها ،كند تعيين متصدی شناخت آن كمك مى

  .شود آن موضوع مى

  ؛ف و تشخيص تعريف آب مطلق از مضافتعري مانند: آسانموضوعات  .الف

از  ای موضوعات عقلى، انتزاعى، اعتباری يـا تخصصـى مانند: موضوعات دشوار .ب

  .»پول« و »های نوين بارداری«، »تراريخته« قبيل

  لحاظ تاريخى و سابقه  به. 1-1-10

االيـام  ا از قـديمسـيم كـرد زيـرا موضـوعات يـتوان تق نظر تاريخ نيز مى موضوعات را از

اند و يا حتى در آينـده پديـد خواهنـد  تا اين زمان پديد آمده ازآن پسيا  ندا وجود داشته

و از جهـت  »امضايى«و  »تأسيسى«زمان با عصر صدور به موضوعات  هم موضوعاتِ . آمد

  . تقسيم است قابلنيز  »مستحدثه«و  »كهن«ديگر به 
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  كاربرد تقسيم

برای شناخت آنهـا از نصـوص و  ،و عصر صدور مربوط باشند گذشتهموضوعات اگر به 

بايـد  ،از موضوعات جديد و مستحدثه باشـند هم اگر ؛كمك گرفتتوان  مىكتب لغت 

  . كردسپس شناسايى  و كشفرا آنها با موضوعات عصر صدور  ۀرابط

موضوعاتى كه در نصوص وجـود دارد يـا در عصـر صـدور  :موضوعات كهن .الف

  ؛است  اشتهروايات وجود د

های اخيـر پديـد آمـده و  ها و دهه  سدهموضوعاتى كه در  :موضوعات مستحدثه .ب

  .»تراريخته« و» یا بازاريابى شبكه«، »سرقفلى« ،»بيمه« د آمد مانندنخواه

  لحاظ ساختار و ادبيات به. 1-1-11

برخـى سـاده و برخـى  :لفظ حاكى از موضوعات احكام فقهى نيز بـا هـم يكسـان نيسـت

ود و هم ش های ادبى و لغوی موضوعات مى موضوعات مركب هم شامل جنبه. اند مركب

  .ای كه شارع مقدس آنها را در موضوع لحاظ كرده است دهنده وجود اجزاء تشكيل

  كاربرد تقسيم

شـناخت  مـثالً . ودشـ توجه به اين تقسيم باعث سهولت و دقت در شناخت موضوعات مى

موضوعات  ،از اين لحاظ. و شناخت تمامى اجزاء آن است درگرو احصا موضوع مركب

  :وندش به دو دسته تقسيم مى

ا تنها از يك كلمه تشـكيل موضوعاتى كه لفظ حاكى از آنه :موضوعات ساده .الف

  ؛شده است مانند خمر

و بايـد ابتـدا  انـد شـدهموضوعاتى كه از چند كلمـه تشـكيل : موضوعات مركب .ب

موضـوعات مركـب دو  .هيئـت تركيبـى آنهـا بررسـى و شـناخته شـود سـپسو مفردات 

  :اند نوع

   ؛»عنف تجاوز به«و  »باطل هاكل مال ب« مانند :مركب لغوی

  .ى تشكيل شده استئكه از اجزا »نماز« مانند :مركب شرعى
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تشخيص موضوع موردنظر ازلحاظ ارتباط بـا شـارع، موقعيـت فقهـى، ارتبـاط بـا سـاير 

سـاير  درنتيجه،. بايد در اين مرحله صورت گيرد... علوم، موقعيت مكلفان، ماهيت، سابقه و 

شـناخت  مـثالً . شـود مىبر نوع موضوع و فرايند شناخت آن مشـخص   اركان معرفت مبتنى

آنها وجـود دارد، چنـدان پيچيـده نيسـت و  دربارۀنظرهايى كه  اختالفو مخترعات شرعى 

 امـا تشـخيص موضـوعات مسـتنبطه از عرفـىِ  ،تعداد آنها در نصوص معلوم و محدود است

  .تتبع در نصوص دوم،تعيين معيار و  نخست، :به دو چيز نيازمند است رفصِ 

  شناخت موقعيت فقهى موضوع . 2

شناسـى  اشاره كرديم كـه موضوع. شناسى است برای مفهوم اين مرحله دومين گام مقدماتى

شـناخت موقعيـت فقهـى موضـوع بـدين معناسـت كـه  .گاه فقهى است و گاهى غيرفقهـى

برخـى . شـود بايد روشن شود كه لفظ مـوردنظر چگونـه موضـوع حكـم فقهـى مى نخست

هـا  د ايـن واژهدليل وجو اين بداهت به. شان برای فقه چندان ابهامى ندارد ها موضوعيت واژه

ويژه موضـوعات مسـتحدثه يـا  بـه ؛گونـه نيسـتند اما برخى از كلمـات اين. در نصوص است

پـس وقتـى . شـوند مطرح مىاست، غير از آنچه در نصوص آمده  یموضوعاتى كه با تعابير

كـه  كنيم تا روشـن شـودكاوش  اش درباره نخستبايد  ،خوريم برمى ىكلمه يا اصطالح به

  .ع حكم فقهى استچرا و چگونه موضو

توجهى به تشـخيص موقعيـت فقهـى موضـوع، در فراينـد و  ابهام در اين مرحله و كم

شـود كـه موقعيـت ين گـام روشـن نخستبايد در  مثالً . ودش نتايج مراحل بعدی نمايان مى

 »جراحـى زيبـايى« و 2»بـازی كلـش«، 1»كوين بيـت«، »تراريختـه« فقهى موضوعاتى چون

قـرار  ىبررسـ مـوردموضـوع فقهـى  عنوان بـهتوانند  چگونه مىاين موضوعات چيست و 

   .شوند شناسى گيرند؛ سپس وارد فرايند موضوع

                                                            
 .نخستين ارز ديجيتال دنياست) Bitcoin(كوين  بيت. 1
همـراه و تبلـت  تلفن گـانيرا یبـاز ،»ليـبرخـورد قبا اي ليجنگ قبا« ایمعن ، به)Clash of Clans( كلش آو كلنز. 2

  .استاستراتژيك  يىدئويو های یسبك باز به نيصورت آنال به
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  شناخت عنوانيت موضوع . 3

بعد از روشن شدن موقعيت فقهـى . شناسى است اين مرحله سومين گام مقدماتى برای مفهوم

اكى از موضـوع وم بايد مشخص گردد لفظى كه حسو موضوعيت لفظ موردنظر، در مرحله 

آيا لفظ موردنظر خـود همـان عنـوانى اسـت كـه . فقهى چه نسبتى دارد ۀاست با عناوين اولي

به كـدام عنـاوين مربـوط و ملحـق  ،نيستچنين حكم شرعى روی آن آمده است يا نه؟ اگر 

خود عنـوانى مسـتقل اسـت يـا بـه عنـاوين  »غنا« ۀواژكه بررسى كند بايد فقيه  مثالً شود؟  مى

  گردد؟ بازمى» لهوولعب«يا » اضالل« ،»سد عن ذكر اّهللاٰ «، »لهوالحديث«همچون  ای اصلى

يكـى  ،واره به فقـه همراه با نگاه نظاماست ای كه در نصوص آمده  شناخت عناوين اوليه

ويژه موضوعات مستحدثه را روشـن  از اقدامات مهمى است كه تكليف ساير موضوعات به

اسـت كـه حكـم روی  ای معنای كلى بهعنوان گاه . كند شناسى را تسهيل مى و كار موضوع

 گـاه ؛»ال تغصـب«در » غصب«و » ةقم الصالأ«در » ةصال«مانند طبيعت كلى  است، آن آمده

در عبـارت » حـداد« ۀماننـد واژ ،ه حكم به آن تعلـق گرفتـه اسـتمعنای لفظى است ك به نيز

  .)772ص :ق1427امام خمينى، (» المتوفى عنها زوجها الحداد أةيجب على المر«

توجه قـرار گيـرد، نحـوۀ اخـذ رابطه با عنوان موضوع بايد مورد لۀ ديگری كه درئمس

خوذ در لسـان ادلـه گاهى عنوان مأ .ه و چگونگى ارتباط حكم با آن استموضوع در ادل

در ايـن : عنوان مشير اسـتهم گاهى  ؛ن استنحوی است كه موضوع مقيد به اين عنوا به

موضوع در حكم مدخليتى  ، اما خودِ است چه حكم روی عنوان موضوع رفته  اگر حالت،

  .)109ص: ق1424 معصومى شاهرودی،( ندارد

 روشـن شـود كـه حكـمْ ايد ت، بموضوعى عرفى اس» غنا«د شازآنكه روشن  پس مثالً 

دليل برخى مقارنات  يا به استرفته  )مستقلى است كه خود عنوان(غنای لغوی  ۀروی واژ

در صـورت  .حرام شده است همچون محتوای باطل، سبك باطل و كارهای باطل ديگر،

» باطـل« و )77 :همائد(» اضالل« ،)6 :لقمان( »لهوالحديث« از قبيلتحت عناوينى » غنا«دوم بايد 

 نقـل شـده اسـت 7ايتى است كه از امـام رضـامؤيد اين ادعا رو. بررسى گردد )62: حج(

اند  ندانسـته ىرا عنوان مسـتقل» رقص« نهايبرخى از فق ،رو ازاين .)435ص :6ج ،ق1430كلينى، (

  .)1940ص :3 ج ،1387مختاری، ( كه خود متعلق حكم باشد
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حكـم شـرعى روی در مسير شناخت موضوعات مستحدثه، كشف عنوان اصـلى كـه 

موضوعات مسـتحدثه  زيرا اساساً  ،هم استدر روند شناخت موضوعات بسيار م ،آن رفته

عنـوان فرعـى از عنـاوين  اند و تحت شـرايطى بـه متعلق حكم شرعى قرار نگرفته مستقيماً 

بايـد تحـت يكـى از عنـاوين منصـوص و » تراريختـه«موضوع  مثالً . يرندگ اصلى قرار مى

  .بررسى شود )141 :نساء(» نفى سبيل«و » غذايى ۀسلط«يا » ضرر«مانند  ای اصلى

منصـوص و مسـتحدثه كـه موضـوعى غير، »هـای زيبـايى جراحى«موضـوع  همچنين،

 ای ترين عناوين فقهى مهم. برای شناسايى فقهى بايد تحت عناوين اصلى قرار گيرد ،است

تغييـر در «، »ستـدلي«: نـد ازا توانـد ذيـل آنهـا بررسـى شـود عبـارت كه اين موضـوع مى

هريك از اين عناوين را  .»طهارت«و  »عضويت«، »ضرر«، »حرجعسرو«، »زينت«، »خلقت

  .دهيم توضيح مىاختصار  به

  تغيير در خلقت 

قرآن كـريم  .قرار گيرد »تغيير در خلقت«تحت عنوان تواند  مىهای زيبايى  بحث جراحى

َ َوَألُِضلنُهْم َوَألَُمن (: فرمايد مى َ  نُهمْ ي ُهْم فَل ُ َوَآلُمَرن  ي َ كُ بَت ُهْم فَل ُ ن آَذاَن اْألَنَْعاِم َوَآلُمـَرن ُرن َخلْـَق يـغَ ي

ِ َوَمـْن  َ اّهللاٰ ــي ِخــِذ الشت ْ ِ ي ِ يـَطاَن َول ِ فَقـَـْد َخِســَر ُخْسـَرانًا ُمب در ايــن . )119 :نســاء( )نـًـايا مِــْن ُدوِن اّهللاٰ

  شود يا خير؟ ر خلقت اوليه محسوب مىهايى تغيير د آيا انجام چنين جراحى صورت،

  تدليس

دادن  نشـان رت افراد و يا جوان ۀليس و تغيير قيافقصد تد ای زيبايى بهه ممكن است جراحى

كلينى، ( دشوبررسى » تدليس«اين موضوع تحت عنوان بايد  ،از اين جهت. آنها انجام شود

  .)789ص :10 ج ،ق1430

  زينت

ايـن . شود در فرد مى  باعث ايجاد زيبايى ،كه از نامش پيداست همچنان ،های زيبايى جراحى

و  )31: نـور(» زينـت«بنابراين ممكن است تحـت عنـوان  ؛ده شوداننامحرم پوش بايد از زيبايى

  .دشوفروع مربوط به آن بررسى 
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  ضرر

جهـت  از اين ؛انجامد توجه مالى يا جانى مى های زيبايى گاه به ضررهای قابل انجام جراحى

  . بررسى باشد قابل )436ص :10 ج ،ق1430نى، يلك(» ضرر«نيز ممكن است تحت عنوان فقهى 

  حرج و عسر

خواهـد بـه وظـايف  كـه مىلحـاظ اين بـه ،زيبـايى  ممكن است كسى بعد از انجام جراحى

ممكـن اسـت تحـت  اين مسئله. گيرد آن را برطرف كندب تصميم  ،شرعى خود عمل كند

  .گيرد قرار  )6 :مائده(» حرجعسرو«عنوان 

  عضويت

يـا  فزودن بخشى از يكى از اعضا همچون بينـىكه ممكن است جراحى زيبايى به اازآنجا

خـود انسـان بـر آن  شود كه آيـا احكـام عضـوِ  مطرح مى پرسشجامد، اين نگوش فرد بي

  .يا نه گردد مترتب مى

  طهارت

از شخص ديگـری  عضوی پيش آيد كه اگر پرسشكن است در جراحى زيبايى اين مم

شـده در حكـم عضـو اصـلى اسـت و حكـم  زدهآيا بخش پيونـد ،به كسى پيوند زده شد

   .ود يا نهش طهارت بر آن بار مى

از بـاب نمونـه  ،هـای زيبـايى بيـان شـد ابعاد فقهى موضـوع جراحى و ها آنچه از جنبه

. نيـز پيـدا كنـد یها و ابعـاد جديـد فقهـى ديگـر جنبه در آيندهاين موضوع بسا  چه. است

بايد اين تكليف ايـن  ،های زيبايى شناسى جراحى بديهى است كه قبل از ورود به موضوع

  .موضوعات روشن شده باشد

  شناخت مفهوم موضوع. 4

 ،در ايـن مرحلـه. شناسى آنهـا اسـت اصلى در شناخت موضوعات، مفهوم ۀين مرحلنخست
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منـابع متناسـب بـا آن پرداختـه مبتنى بر تشخيص نوع موضـوع، بـه تبيـين مفهـوم لفـظ از 

بايـد مفهـوم آن را از نصـوص و منـابع  ،اگر موضوع از مخترعات شـرعى باشـد :ودش مى

بايـد مفهـوم آن را از  اگر موضوع مستنبطه شرعى يا عرفى باشد، ؛جو كردو فقهى جست

نظر مـورد ۀن دقيق مفهوم لغوی و اصـطالحى واژو آنچه در تبيي منابعى چون لغت، عرف

  .ست، كاوش كرددخيل ا

 ۀبنـابراين در مرحلـ. نظر تشخيص مفهـوم در يـك سـطح نيسـتندموضوعات عرفى از

لحاظ آسـانى و دشـواری در روش شـناخت آنهـا ، تعيين نوع موضوعات ازشناسى مفهوم

 تأمل و رجوع به لغت ىراحتى و با اندك وان بهت مفهوم موضوعات آسان را مى. مهم است

تشـخيص  بـاوجود ايـن،. »دم«و » مـاء«ماننـد مفهـوم  ،داديا با مراجعه به عرف تشـخيص 

ــهمفهــوم برخــى از موضــو ــدگى مفهــوم برخــى از . ســادگى ممكــن نيســت عات ب پيچي

  .موضوعات ممكن است ناشى تعدد معانى آنها باشد

 6 ۀدر آيـ» كعـب«نساء و بـرای موضـوع  ۀسور 43ۀ در آي» صعيد«برای موضوع  مثالً 

مفهـوم آنهـا  دربـارۀ نهـايو فق اسـت مائده، معانى متعـددی در كتـب لغـت آمـده ۀسور

ايـن موضـوعات متفـاوت  ۀنيـز دربـار آنـانی هـافتوا ،به همين لحاظ ؛نظر دارند اختالف

  .است

شـيرازی،   حسـينى( تعبير شـده اسـت »رفهعرفى صِ «در منابع فقهى از موضوعات آسان به 

وان تـ راحتـى مى ی آن نيازی به اسـتنباط نيسـت و بـهمعنازيرا در فهم  ،)439ص :4 ج ق،1426

بنـابراين بـه  ؛دانـد رنگ خون را خـون نمـى كه عرْف دست آورد مانند اين مفهوم آن را به

 .)387ص :1 جق، 1415،  خمينىامام (د شو طهارت آن حكم مى
زيــرا ايــن نــوع  كننــد، مــى تعبيــر »عرفــى مســتنبطه«بــه  موضــوعات دشــواراز  نهــايفق

آوردن مفهوم آنها به  دست ند و بايد برای بها موضوعات نيازمند نوعى استنباط و تخصص

يكـى ديگـر از تقسـيماتى  .)439ص :4 ج ق،1426شـيرازی،   حسينى(د ع كرعرف متخصص رجو

لحـاظ تعيـين نـوع آنهـا از ،كه در روش شناخت مفهوم موضوعات عرفـى دخالـت دارد

و » خمر« ند مانندا از يك كلمه تشكيل شده فقطموضوعات ساده . و ادبيات است ساختار
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اكـل مـال «: مانند اند بيشتر تشكيل شده يا موضوعات مركب از دو كلمه درمقابل، .»خل«

اخت موضوعات مركـب روشن است كه برای شن .)29 :نساء(» عن تراض ةتجار«و » باطل به

  .ته شوديا هيئت تركيبى آنها شناخ اجزاءۀ بايد مفهوم هم

  شناخت مالكات موضوع. 5

منـابع متناسـب بـا آن لغـت، بـه اسـتخراج  دررسى دقيق مفهوم و ابعـاد هـر لفـظ بر ۀنتيج

عنـوان مقومـات  بـه هـا ايـن شـاخص. ودشـ های مفهومى و شـرعى آن منتهـى مى شاخص

هـا در  كشـف ايـن شـاخص. نـدك ماهوی، آن موضوع را از ساير موضـوعات متمـايز مى

بتنـى بـر ايـن مالكـات، مصـاديق زيـرا م ،ناسى بسيار مهـم اسـتش موضوعمراحل بعدی 

  . تشخيص است قابل

كشف عنوان اصلى و اجـزاء و شـرايطى كـه شـارع بـرای آن  ،در موضوعات شرعى

آن  ۀدهنـد عناصـر تشـكيل زيـرا همـين اجـزاء و شـرايْط  ،بسـيار مهـم اسـت ،وضع كرده

  .وان مصاديق را تشخيص دادت ها مىنكمك آ كه بهروند  شمار مى موضوعات به

با  هاوجه تمايز آن ،عنوان مقومات موضوع به ،های مفهومى موضوعات عرفى شاخص

طريق بررسى معنای لغوی، موضوعات عرفى ازدر  ها اين شاخص. ساير موضوعات است

عنوان معيـار سـنجش در تشـخيص  د و بهنآي دست مى ای عرفى بهه اصطالحى و برداشت

  .دنربرد دارمصاديق موضوعات كا

انجـام تفحـص در نصـوص  باهای موضوعات شرعى نيز  تشخيص و استخراج مالك

امـام توجـه بـه امثـال روايـت بـا  داشـتن و نداشـتن فلـس ،در بحث آبزيـان مثالً . شود مى

مَ كُ «: شود روشن مى 7صادق َن الس
ْ ْل مِنْـُه َمـا لَـكُـاَن لَُه فُلُوٌس َو َال تَأْ كَ َما  كِ ْل مِ َس لَـُه ي

معيـار  چگـونگى صـفيف و دفيـْف نيز در پرندگان  ؛)323ص :3 ج ،ق1404، شيخ صدوق(» فَلٌْس 

 ّ قبيل معـامالت و عبـادات در ساير موضوعات فقهى از. ت و حرمت گوشت آنهاستحلي

در تشخيص آخرين   عنوان شاخص واند بهت هايى وجود دارد كه كشف آنها مى نيز مالك

  .ق موضوعات، كارآمد باشدمرحله يعنى تعيين مصادي
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  شناخت مصاديق موضوع . 6

شناسى، تشخيص مصاديق موضوعات در مقام عمـل بـه تكـاليف  غرض نهايى از موضوع

ششـمين و آخـرين مرحلـه . گيـرد مراحـل قبلـى صـورت مى پايۀبر اين امر. شرعى است

 ۀبنـابراين همـ. قهى مربوط بـه تشـخيص مصـاديق آنهاسـتشناخت موضوعات احكام ف

 . شود پيموده  به اين مرحله با نگاهيادشده بايد  ۀگان احل پنجمر
 »فـراد الموضـوعأ«تعابيری چون از  ،»مصداق«جای  در منابع فقهى و اصولى به نهايفق

 انـد؛ همچنـين، بهـره گرفتـه )191ص :4 ج ق،1427، منصـوری(» الخـارج ىفراد الموضوع فـأ« و

يـا  )163ص: ق1400 ،صـدر(» نطبـاق الموضـوعإ«ی شناخت مصـاديق، تعـابيری از قبيـل جا به

  .اند كار برده بهرا  )267ص :2 ج ق،1426 خوئى، (» تطبيق الموضوع على المصاديق«

ّ  ازآنجاكه مصاديقْ  بـرخالف  ،رونـد شمار مى ن برای مفاهيم موضوعات بهافرادی معي

بى با افرادی اي در مصداق ،اينبنابر. ندا مصاديق اموری جزئى )ندا كه اموری كلى( مفاهيم

از مصـاديقى هسـتند كـه مفهـوم  خواهيم تشخيص دهيم آيا كار داريم كه مىجزئى سرو

 نظر شامل آنها شود يا نه؟ مورد
يـا  ن آنها را با حـواس ظـاهریتوا به اين معنا كه مى ؛وجود عينى دارند نوعاً  مصاديق

يـا در ذهـن و  ودشـ موضوعات يا در خـارج محقـق مى عينيت مصاديقِ . عقل درك كرد

ود و شـ طريـق آثـار عينـى شـناخته مى مصاديق اين نوع موضـوعات نيـز از. درك انسان

آثار محبت در رفتار و گفتار انسان  مثالً . رددگ مى حقيقت به همان موضوعات عينى بردر

  .يابد عينيت مى

شــخيص بـرای ت كــهود شـ سـبب مى هيــتالحـاظ متعيـين نـوع موضــوعات عرفـى از

شـود؛ درسـتى انتخـاب  مناسب هريك بـهها و ابزارهای  ، راهع، متصديانمنابشان  مصاديق

وان در دو تـ نظر ماهيـت مى موضوعات را از. دگردمسير شناخت آنها هموارتر  درنتيجه،

  .محسوسمحسوس و موضوعات غيرموضوعات  :كلى جای داد ۀدست

و تغييـر در معـرض تبـدل گوناگون  ليبه دالمصاديق  ،اند كه ثابت ،خالف مفاهيمبر

 ،نـدا كه احكام شرعى تابع اسماء و عناوينازآنجا ،اينبنابر .)281ص: تـا ميالنى، بى( قرار دارند

ــر در شــناخت مصــاديق  ــه عناصــر مــاهوی مصــاديق موضــوعات و عوامــل تغيي توجــه ب
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. كيفيـت ايـن تغييـرات بسـتگى بـه نـوع موضـوعات دارد. كاربردهای بسيار مهمـى دارد

در تعيـين دقيـق مصـاديق  ،شـود كـه سـبب تغييـر مصـاديق مىآگاهى از علل و عـواملى 

 . دخالت دارد
بـرای تشـخيص  ،خالف مفـاهيمبـر ،رو ازايـن. ندا منابع تشخيص مصاديق بسيار متنوع

؛ 89-88ص:  1378ماسـوله،   گلبـاغى( ناسب با هر موضوعى رجـوع كنـيممصاديق بايد به منابع مت

ت دقيق مصاديق موضوعات مسـتحدثه منـوط اخشن گمان، بى .)266-236ص: 1388، عليدوست

در فراينـد شـناخت  ترتيـب، بـدين. يق با علوم مرتبط بـا آنهـا اسـتمصاد ۀبه كشف رابط

هـای  بهـره بـرد و روش مـرتبط بـا آن از علومتوان  مىتناسب هر موضوعى  موضوعات به

 بـا توجـه بـه تنـوع .كـار گرفـت معتبر و متناسب را برای تشخيص مصاديق موضوعات به

شان، علوم متناسب با آنهـا  شان با علوم در تشخيص مصاديق ماهيات موضوعات و ارتباط

يابى، منـابع  مصـداق ۀدر مرحلـ. ونـدر شـمار مى شـان بـه عنوان منبعى برای تشخيص نيز به

 ندهسـتاز منابع تشخيص مصاديق  مرتبط با موضوعات احكام فقهى نيز شناخت آن علومِ 

 .)119ص :1 ج ،ق 1430ء، الغطا شف كا(
عنـوان  ن بايد به همـان افـراد خـارجى مـوردنظر، بـهشا برای تطبيق مفاهيم بر مصاديق

كـدام از تناسـب هر نيـز بـهاعيـان خـارجى  ؛ پـسفردی از آن مفهوم كلـى رجـوع كنـيم

 . روند شمار مى عى برای تشخيص مصاديق موضوعات بهمنب ،موضوعات
 ،ماه مبارك رمضان يا ماه شوال است يا نـه اول منبع شناخت اينكه آيا فالن شبْ  مثالً 

زوال خورشـيد  اين درحالى است كه منبع شناخت زمان نماز ظهرْ . خط افق و هالل است

كه آبى مطلـق اسـت يـا مضـاف، همـان شاخص است و منبع شناخت اين ۀييا برگشتن سا

  .نظر استخارجى مورد آب

  گيری نتيجه

برخـى از  درضـوعات احكـام فقهـى شـناخت موچه استنباط احكـام فقهـى و اگر. 1

ــدى داركهــای مشــتر ويژگــى اركــان ــا شــناخت موضــوعات احكــام ويژگى ،ن  ىهــاي ام

 .دمدنظر متصديان شناخت باش شناسى اختصاصى دارد كه بايد در موضوع
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اصـلى يعنـى  ۀافـزون بـر توجـه بـه دو مرحلـ ،در فرايند شناخت موضوعات فقهى. 2

الزم اسـت مراحـل ديگـری  )اسـت بـوده نهاينظر فقكه مد(يابى  شناسى و مصداق مفهوم

ــرد ــرار گي ــام در آن .موردتوجــه ق ــا ناكــامى  باعــث انحــراف مراحــل ابه ــناخت از ي ش

 .شود موضوعات مى
بدون آنكه تكليـف  .بر يكديگر ترتب دارند شناخت موضوعات ۀگان حل ششمرا. 3

 .بعدی شد ۀتوان وارد مرحل نمى ،شود نقبل روش ۀمرحل
همچنـين تفكيـك و ترتيـب و بندی و تشـخيص نـوع موضـوعات  توجه به تقسـيم. 4

ايـن . دارد  پـىوضوعات و اركان شناخت آنهـا را درمراحل شناخت، تصوير روشنى از م

و روش شـناخت هريـك  رهاند و تكليف اركان گويى و ابهامات مى ما را از كلى تصوير

  .سازد حد توان روشن مىاز موضوعات را در
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Abstract 

In the process of subject studies, mainly two stages of semantics and instance 
finding have been considered. However, without going through some preliminary 
steps, the results of the thematic research cannot be hopefully achieved. This pa-
per has dealt with the specific features of the foundations for conventional subject 
studies. In this study, the process of subject studies of jurisprudential rulings has 
been developed to six stages of typology, knowing the situation, knowing the 
title, semantic, knowing the criterion and instance finding. The stages of this pro-
cess are in order. In the first stage of the study, which is determining the type of 
the subject, the typology of subjects in different aspects has been considered. 
Their relations with religious legislator, their relationships with Mukalafs (ac-
countable people), their relations with other sciences, the type of their natures, 
their stability and versatility, the factors of their change, the person in charge of 
identifying them, their ease and difficulty, their history and background, and the 
literature and structure of the subjects. In addition to aforementioned items, this 
study has referred to the types that are effective in the foundations and the process 
of subject studies along with the applications of these divisions in identifying the 
different stages for subject studies. 
Keywords 

Subjects of jurisprudential rulings, cognitive features, subjects, process of subject 
studies.  
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!�A3� GD@��� �� �D��� �	��DJ�� ��W�� ����7 �	���W� d6�	5� ��W��  ��D�	�7

P�'5�   ���A3� �	;�� ��W�� �� 	A�F �E	6  �6	���� ���K .�6	A� ��   ��2��DH�  �1�> I
?� �D�� ��	� �	��J�� �-	�7 �� ^	�7�	; : �	��DJ�� d6�	D5�   =��	D3� �-	�D7

�7 ����7� ��5�� j����(V'9�H�   �55W� �	��J�� d6�	5�   =��	3� �-	.  
�����	��  �
  

��7	I  OM�\� I  ^ ��5'ی �7	8� �-�I  ( �7	-�  ��5'ی	; I  �A8� !	\@� �	��J�� I.  

                                                         
l6�	� ��	6�� :24/01/1398  l6�	� u�6v% :28/11/1398  
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���7�  

!�A3� ۀDD�@��  � (DDE �	�'DD1� �DDA8� !	DD\@� �	��DDJ�� �-	�DD7 ی��DDE 	DDA8�    �DD�	�7
P�'5� "��; "�	7� �E	6 '��  ��� &6� �8�8@ 	�� I &7 �7'+ ��5'ی �D7	��E (;   �-ی 

�A8� !	\@� �	��J��   ی� �DJ :D�� �	��DJ�� �-	�D7 ��	�'D8� GD@��� (DE (*�� I
��� .�D�	A�F c�� ��W�� I ��	��J�� �-	�7 ��	�'8� ۀ�@�� &��HW� . &�D�)� ی��DE

�	��DJ�� �-	�7 5'ی��   �� +�:D�� (DB ^ M'D8� c�	D7 (D; ��D7 &D7 � 'D6	E �'D�E� I
 "��; XM�5� c�J����� . x��� "��; c���-� �� +F ���- c�	7 	6F)!	��  ���1-   I1418P   I

�1 :�319( �DD��� �	��DDJ�� ?� 	DD6  ?� 	DD6 �DD�� "�? ی��DD�> +F (DDE c�	DD7 (DD; �DD�� ی�
 ��� ���� �	��J��)��� �6�   I1429P  � I5 :�303(  "'D7 ��vD,�  X�D g� (E +F ��W��  

 x���  
c�J�� ��	�'8� !	, &�� � -	�7 I��	�7 	�)� &6'E ���� c�J�� �A8� ��)>�� �

���� k32 (; ��7 &7 � '6	E �'�E� (; �� (��#B I�R�  �DA8� =\@ c�J�� '����  x��D7
"��  �-�E ����J��  ���'DE &D6�   �D�� �A6'DE   ���'D� ��	DAE� +�'D�B (8� ی��E 	�

(E "��  &6� ��*  G�2� ��� ��5� �� 	�  &6� �	1�; ?� �-�E 	�� I ��H�� (��,'  (DE �  "$D6 
��5��7�' ��J��  �� }�4� I	� �6 (V'9�H	 ����J	�� E (;	 �)	E��ی ��3	 � �? .  

 'D6	E (D; �D�� &D6� �	��DJ�� �-	�D7 +	6'5�� &��)� ی��E ��	�'8� !	, &����
���� ��H� (B �A8� ۀ�6& � 2 	�� 	E I��� c�J�� ?� �;	@ (; �R32 (; ��7 �W�� .

���� k32 	6F �R�  �� +	1� I &��B �,�   x��� "'�F +F ی � ���7 =\@ (; ��� ����
�H��  �� d9��   ]�E�� &6 	�� !�'; (E I (��1�����E x��7   _��  (D; ��D7 �Dی �E '6	E I

»	�jS «��K� &6 	�� (E 	6 ��� G8�H� ����DA2 `6'D92�«   I» &D� �'D«�ی ���1+  -�� ����
 ٰMN� �;{«   I»w�Jj� « 	6»|)2   �A2 «��?	E �, x��  

�DA8� !	D\@� �	��DJ�� ��WD�� �� ��K� X'�  !�A3� I   �D�	�7  D�� �D6	A�  D
P�'5� ��� �E	6   &�1� ?�   �	��DJ�� d�>� �-	�7 �� X'� &6� (E G��� ��E Iی    (DE I

��� +���� 	E 6= ��@�ۀ �6#�ی'��?	�� ��	�7 . ���W�D�� (DE !�DA3� d�>� ����E ۀ/���
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��� �� +F ���7   ���A3� ی	��� �A� ��7 .��� &6� 	�  (E I ی��	D� �	� M�8� +����   I
�� :6	DD1�� �	��DDJ�� �DD#6� ?� �� c�DDJ�� +F 'DD��; .�-	DD7 &DD6� ODD��DD	 ��DDEی  ;

P�'5� ���� ��E�	; �E	6.  
(*��	E  �A8� !	\@� �	��J�� �-	�7 ی��E "'7�	6 G@��� (E   (D; ��� &6� w��� I

WD�� � �8���DE (Dی �  �A�*�� G6��   ��2��H� +F  �D1�>   �DH�B �	��DJ�� ��
 �	��DJ�� ��WD��� ;) �A8	 K�� (Eۀ ���� �-�E �� (; ��� &6� �8�8@ x��	/;

"'7 ���  '��  (E I &7 � G�2�  "��DE +	6'D5�� �D#6� +�'D8� 	6   ��	��; 	6 IO��\� +���  
��� .   ��2��DH� &��)�   �	��J�� ��W��#�ی ��6'5	+ �?	E �� �J IG\�� &6�

�� =A� y6 �� +�'�B � �� 	A�F ?� '�; .  
 (*�� 	E ��;   �	�	AE� (E �6�,  !	\@� �	��J�� �-	�7 +	6'5�� _�	E�� (; �6	�

���� ��*  +	�F ��2��H�  �1�>   �A8�  �� (D2	8� &D6� I  ��2��DH�    �D1�> &�D�)� �'DK
(�8�  �D� ��WD�^   ���>ۀ ���E �6�#2ی ��6'5	+ �	�7�	;   OM�\� I    GD@��� ?� yD6

��� �	��J�� c���� .��� $% &��B  (E I G8�H� ���K     �D�� (�D7�'� ���'�B 8ۀE	� I
(�7v, ��  ��� (���#� ���K �1 ی�> &��)� &��B I .  

1 . �	7B �	%;�(� � ��m��<  

 !	D\@� ]	��D��   �	��DJ�� �-	�D7 ?� |DM;�� �D�� ��	D��1� I�	A�*�)�'DK   I1978!  : 

�158(  �  �1�> '6� '6	E 	�� Ic�J�� �� (�8� ��2��H ��	/; 	� ��	�7 .(E  ��D\6 � G�2�
�1\@   C6�D5� =D\@ ]	���� (E 	A�� +�,	��, ���	� 	E (8�   �	A�*� O6�)� �� 	A8� I

"��; "�	7� ���   '�� "��\� c�J�� �-	�7 (E ی�  'D��)&DE�  ��	�2�'�AD�2�   I1429P   :�33�'DK �   I

1420P   :�32� ���?1 ی�>�   I1378P  � I1 :�101��	���- '��-F �   I1409P  � I2 :�422(.  
c�J�� �-	�7 + 'E (; ��� &6� ��)>�    I&6��DE 	D�E   �H�� &\1� =\@ � 'K I

�	��J�� �-	�7  D�	4��H�   �	���W� ?� =��  D���D7 !	D\@� ]	��D�� +�D�1�   I
��� (�8� �	; .(�8�  ���7 !	\@� ]	���� �E + :�� I  -	�7 3ۀ�T  I !	D\@� �	��DJ�� �

&6� �� '��8�   �	A�*�   ���� :�� �� �A8� �� �'�% +	6�* :�� �	��J�� (��, '�; . �D-�E
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"��; C6�5� c�J�� &6� (E 	A8� ?� '�'8�)�   '��   +	D6�* :�� ���7 �	��J�� �� '��8�
 ��� (�8� ��'E ���7 =\@ +��1� :�� �	��J�� c�� &6� �-	�7 ��6? �����)�'DK   I

1420P   :�402( .�� (/���     (D8� O6�)� �� �	��J�� �-	�7 ��B (; ��� &6� a��% I
 x��� "'�	�� �	A�*�  
(*��	E   &6��E	�E  �	��DJ�� �-	�D7 �� (D�8� ��2��DH� (E     (D8� OD6�)� ?� 'D6	� I

 �7���E &��B �	A�*� ��� ���7 !	\@� ]	���� �	��K (�8� 3ۀ�T  (; ��7 . (DE +	�{� 	E
&6� � (;�E :�� �	��J�� �-	�7 ��2��H ��� (�8� _'A�   =D� +F _� 'D9� �D�� ?	D�� I

��7 �W�� .GDE	> aDWE  � �� �DA8� !	\@� �	��J�� _�	E�� (�8� ��2��H�   �D���E
��� :1 ( ����7 �	��J�� ��W��2 (���� �	��J�� ��W��.  

1 .1 ./��� 3��;L;� �	@*�  

 ��'�8�   �	���W� G�	7 ���7 �	��J��)4��DH��	( �� ���D7 ��D7 . �	D���W�
�	��DDJ�� ?� (�DD�� +F ���D7  �� +	DD�46��7   ��:DD*h�   c��DD�-� �� 	DDA�F c�	DD7 (DD; '��

��� "��; �W�� .   ��:D*h� 1ۀ� 	E ���7 �	���W� ��W�� O��W� G@��� �-	�7
�,$6  +	�6	�  D(DE +	D�86�	5� :*  D �D�� (D�8� ۀD3�T )!	D��  �D��1-   I1426P: �398�D��F �   I

1413P  � I4 :�304( .  
+	;�� �� +F ��V��   �	��J�� c�� ��W��   ��� =A� 	A�F �-	�7 ۀ/���   '�6��� I

&�1� ?�      ���D7 c�D�W� �	��DJ�� ?� &7 � �36�)� '6	E I!	, &��HW� �� (�8� I �
 �� I�	��DJ�� �D#6� ?� �DA8� !	D\@� �	��DJ�� c�� &6� :6	1�   ��W���	ی �	�)�

E 	� '7	E (�7�� ���!	D\@� �	��DJ�� ?� �;	D@ e	32� 	E (A*��� �� '����   �	D���W� I
'�� ��W�� �	��J�� �#6� ?� �� ���7.  

�-	7   O6�)� "�	E���X��-� �DR�	A8� +	 ���W� «	� ���7«�	ی  � ���� ��D*  .
�� �A8� �	��J�� ?� (��� +F �� c��W� c�J�� �-�E    c�'DE� ��D- c�	D7 (D; '����

� '@   "��; O6�)�   ��� "��; +	�E �� 	A�F �6��7   ��:*h� I)��8�K   I1428P  � I2 :�539( .
^	�� &6� �E  "'� I "��� ���> �	��J�� c�� &6� "�6�� �� �� ���7 O�2	\� ی�   &D6� �DE  
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�� d�)� O�2	\� (E (; '��H� ی���� ���7 �	���W� (; '��� 	E  I��	DA� '��	� �'���,
 ��K   !�K)H@��� 7�?ی��   I1426P  � I1 :�102( .  

"��; C6�DD5� :DD�� �DD-�E ���DD7 �	DD���W� ?� ���	DD� (DD; 'DD�� '�� :» ���	DD)2� M+�
�	���W�  c�	D�2� «)�	9D��   I1388  � I1 :�73�'DK �   I1417P  � I1 :�319�D��F �   I1413P: �145( .

	A8�    D +	�B �� (R@�� (; ��7  D w	�� I���D7 �	D���W� ی��DE �	��1� ?� �6	D�  ���	D�
"�? &6� (E ��@   '�� ���7 �	���W� ?� ���	� (; "��D; C6�D5� I'��  'D�� . &�D1� '6	D7

 �� �DD59�� ���DD7 �	DD���W� (DD; ��DD�#E � M�DD> ی��'DD�% &�DD�B (DD; �DD�� "'DD7 |DD�
���	� �� �'�� �2	@ "�� F ���7 �	���W� ی��E (; �36�	)� (; �� +	�� I'��  (D; 'D��

	� �� �59�� �	��J�� c�� &6� =AD� ���	D� (D; ���6vD% 'D6	E (B�,� �'��H�� ���
"'DD1� 'DD���� ���DD7 �	DD���W� ��WDD�� . �ی �� �	DD�)� _�	DDE�� 	DDA8g� ?� �DD-�E ��E	DD)�

��� �6? ���> (E I���7 c��W� �	��J�� :»'D7	E (���, d�)� O�2	\� (E (; ی��� �� «
)H@��� 7�?ی��   I1426P  � I1 :�102( �»�� c�	D7 |�	*?� (; ���J�� ��'D7	E "'D7 .�D� «
)��8�K   I1428P  � I2 :�539( �» ی:�B X��   ��7 +	�E c�	7 X�� ?� '6	E (; ���J�� ��

�1� +F ?� '1A� «)!	��  ���1-   I1418P  � I1 :�319( �» &�DH����DE X�D� (D; ���DJ�� �Dی ��
�:*�  '7	E (�7�'� ���� +F b����   �6��7 I «)?� M�-ی   I1422P  � I1 :�355(.  

�� 	E(*  �-	7   ���	� _�	E�� 	A8� (; �3��W� O6�	)� (E "��� (<��� 	A�F ی	� 'D��   I
X��-� :�� 	A�F d6�	5�   ��')� _�	E�� �� =�B (E �6	��R� ���- :  

 ����D� &D6� c�D� �� ���	D� �D#6�   "��� GD��8� ���� [�% (E �� ���	� I	A8� �-�E
(�H���  '��� �E   I1427P   � I1 :�10( ."��17 *��ی(��� "� �� ���	� ��')� I�M �@ dM89�   ���

)DD�@ dDD89��   I1413P   � I1 :�2(  (DDE �� 	DDA�F �'DD� :DD�� �DD� �,  20  �DD�@  45  :DD�� ���DD�
"'�	��  '��)y�  .)�E   I1427P  � I1 :�11-12 *��ی: 

	�ی� �	�)� (DE ���	A�F �� �E�> j'5> �� �J ��	��J�� +��E ی�D9�  + 'DE (D;
+F  �	� I�1���(E �  ��D7	�DM�{   �D�� GDۀ �\���DE IODی ��D;   I1420P: �377( . I&6��E	D�E

�DH�� 	DA�F �9DK ]�D7 ��DE�> 'D5> (; ��	��J��   + �D�E �D��{ ���	D� _�D6�� ?� I
�� '� �	�ی  � |�ی �	��-� �E�> '5> (B�,� I �� 	A�F �J h�� +'7 ��7 .&�1� ?�  �   I
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�	A* 	A8� �-�E  ���   ��	E?�� I E(  �A�   X �)�  ?� (E �� �\��  �E�> '5> ! :2 !'� G�2�
	A�F ��  �1�	�ی � �	��J�� I  '����)��* �Eی   I1427P   � I1 :�13(.  

	E  (*��  ���� ��D*  ی�	D� �	��DJ�� d6�	D5�   ��'D)� �� (; ��	���-� (E   &D6� I
�� }�DD4� w��D� ی�	DD� &�DDE 	DD6F (DD; ��DD7   jc�DD�W�   +��DDE  ���DD7   +��DDE I�	��DDJ��

(�?�� � l�	% �� x��;�D3, +��D� :�DE�> 'D5> �D,�  D �9DK ]�D7 (D ��ی  *�� ��
��� ���	�  D+	�� �H���� _'���  I'D7	E 	DA�F �� c�	D7 =�8�DH� X�D5�   (�;	7 +��E

(E  �9ی� ���	� !	1� (; 'D7	E c�	D7 (DE |DH��� +	D7  ی�	D� &�DE I c�D�W�   +��E   +��DE
�	��J��  ��� ��*  (�?�� I�.�� �,$6  &6�  �	D���W� ��WD��' 7	��E �5-ی ����

'7	E :�� ���7 ��'�8� ?� ���7 .  
 	DE c�	D7 	�� I��� e�39� +F ����   ی�
2 !�A3� (; ��� ���J�� ���7 'M �8�

��� "��; bJ  	A�F ی��E ���  <���ی �@\	�� � (D; ���D7 �3D� 'D��	� �  ��D� ���DK
l��� ���  (�H\7 |� I �� ?	1� +'7 ��7.   
&6��E	�E  (*��	E I  �	��DJ�� �D#6� ?� ���7 �	���W� ��W�7 (E	��E (; �5-ی �
���� ��*   �1� I  �-�E (; ��� &�1� ی��E ���; �59�� ���	� (E �� 	A�F +���»(D)�� «

:�� ��  D (E  b�»}	\� «(E 	6 G8�DH� ���DK  D(�DH��� ���D7 �	D���W� ?�  '��)!	D��  �D��1-   I

1415P  � I1 :�138 I�M �@ dM89� �1413P   :�154(.  
 �-�E»fh� «��S ���J�� (; (�H��� ���7 �	���W� ?� :�� ��	�ی ��� �  '��) d89�

�@�   I1413P   :�154( .(E �� �R�  '��»�g; « ��D6? �'D7	E ���D7 �	D���W� ?� �#6� �\6 :��
(E �	6� � �� }�4K� &6�  ��� "'7 &��)� +F ��'8�   (��� �	;)l�7  M�@ ���	�   I1409P   � I1 :

�166-168(.  
���7 j��'M �8� ���7 �	��J�� ?� �#6� ۀ��� '�� .�	��DJ�� &D6�  D �D8�8@ ��  D

 ���� ��� "��; 'M �8� �� 	A�F c�	7 (; '�� .	E (*��  (E �AE	��    �	D���W� &�E (; �6	�
���� ��*  ���7 ��'M �8�  DJ�� c�D� &6� �� '��8�   �	A�*� (; ��� �A6'E I :D�� �	��

�� �'�% +	6�* ���7 =\@ '��	1� '�;.  
&6��E	DD�E  ��S 	DDE 	DDA�F ��DD�>   ���DD7 j�	4��DDH� �-	�DD7 ی'DD5�� I  +'�	DD�	�7
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�D�� (D�8� :D�� +�'DM �8� (E (4��H� �	��J�� . (DE GD1�   �-	�D7 ��DS 	DE :D�� 'DM �8�
�A2� �������  	D���W� +�D�1� 'D6	E 	DA�F ���>   �	��J�� c��� ��E Iی �7	6� �-& 

 '�; '��8� (�8� ?� ���7)=/� �	EFی   I1380  � I2 :�499(.  
+F �E	�E �7v, (B  ���7 �	��J�� ��W�� _�	E�� (�8� ��2��H� 4ۀ�@ I  D ?� =��

��'M �8�   �	���W�  D��	� '�� ?�:  

1 .1 .1 .���2 ����i�� �-�<�  

'DDM �8�   c�DD�W� j�	��DDJ�� ?� &DD7 � �DD36�)� 'DD6	E I!	DD, &��DDHW� �� I(DD�8�    ���DD7
 �D�� �� I�DA8� !	D\@� �	��DJ�� �D#6� ?� �	��DJ�� c�D� &6� ��W���	ی �	�)�

�	��J�� e	32� 	E (A*��� &��HW� �� 	� '7	E (�7��   �#6� ?� �� ���7 �	���W� '����E I
'�� :6	1�   ��W�� �	��J��.  

2 .1 .1 .���2 ����i�� l��&� m�*��  

 ?� �V��� ��	��J�� &��B ی��E 	A8� O6�)� �2�DK� `@	� �� +	�6� ��	�   �	J �3�
�D�� �	D6� �   �	D6F ����E   bM �� GK	@   �A8�   .�DE ^	D��  ?� (D�8� (D; �D36�)�

���� ���7 c��W� c�J��   ��5� �� (; ��� �T	32� &��	6 ی��E �5-	7  � "	,'6� I
�� e	32� +F   ��� "'�F 'D���, ���D> �	��DJ�� ?� (�D�� &D6� GD6{ 'D����� .&D6�?�  �   I

X��-� �R� 	DA�F ��WD���D	ی �	�)�   ���D7 ��'DM �8�   �	D���W� OD6�)� �� 	A8�   I
��K� ��� �	��J�� c�� &6� (E ]�E�� e	32�   ��')� �� +	�6� X��-� G�	� &6��.  

3 .1 .1 . ���2 ����i�� �T'$ )�<J�� m�*��  

�� F �D�'E (D�8� (D; ��	�)� &6'E ���7 j�	���W� �A8� ��)>�� �-	�7  kD32 (D;
���� c�J�� ?� �;	@  �3��\� !	\@� (B d�)��   ��� �A8� =\@ c�J�� (��#B �R�

�)J    �� ��W�� �6&. ,��� �ی <���  j���D� ���D7 c��W� c�J�� (; �DR�  D �D#6� ?�
�	A*  D���� ��	#6	* (B �A8� f��E� ��   ��� ���J�� c�� (B   �DA* �� �� (�8� I

	��J�� c���ی ���7	)>�� �-�� �6& 	6 � '�� .  
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4 .1 .1 .���2 ����?*� Z�T�� )>�.2  

(E :�� ���7 �	���W� =��	3� ��W��  ��� (�8� _'A� .�2�DK� `@	� ?� �\6  (D; ی�
���� ��E�	DD; ���DD7 �	DD���W� ��WD�� ��  �DD�� (���DD7 �DD8�8@ `D9E I . ��DD*  ��

+F �E |���� �	VF   (���7 �8�8@  (E 	A8� +	�� ی�R� P	3��   c	1*� I  �1� =�B ���-.  
	E (*��  ���7 �	���W� O6�)� (E  bE	�� �� bM �� 	E '6	E (�8� I   ?� �� ���7 �	���W� I

'�; ��	�7?	E �	��J�� �#6� .?� 	/�F  c��D�-� c�	7 �� �	��J�� c�� &6� ���	� (;
��� "��;   ���D7 �	D���W� ��6? ���7 O�; �	6� �   �	6F ����E ?� '6	E  � ���� I

 &�E ��G��   X��  w�A/� �
2 ���D7 �	D����-� ?� 	DA�F +�B �'��  �D��� X�Dg�   '��
���'� 	A�F �6��7   ��:*� �-	�7 ی��E .�1� Ic�	7 +	�E ?� a�% I&6� �E 	�E  P��� (E +���

 ��; yH1� 	A�F)ی����/E   I1380  � I1 :�104(.  
+F ?� �7v, (B  �� I !�DA3� ?� ���D� (; ���, (/��� &��B +���  �	D���W� �D�	�7

���D7  �D8�8@ �� ��D6? ��DD�� �9�	DH� ی�D�)� I   c�DD� &D6� ی�D
2 !�DA3� 'DD6	� (D�8� I
�H* �� �	��J�� '�; �*   �M ��   f	�; ����E 	E '6	E (\�E I  �,$6    �D��� I  �6	D�

���E cی �6&	7 (; '�; O�; �� ��� "��; bJ  �	��J�� (��, .  
&6��E	�E   ]	���� �E + :�� (�8� I���D7 !	D\@�   (D�1*?� �	��DJ�� �D-�E �-	�D7 I

(E :�� �� ���7 �	���W�  "'7 G)* c�	7 |�	*?� �	��J�� &6� ��6? ����� "'A�    '��
	A�F �-	�7 ی��E ���� �1�   ���'� ��*  �	A�*� :*  X�D� (E 	A�F ��W����+ ��Eی �

 ��; c�*�)���F   I1413P  � I4 :�304(.  

5 .1 .1 .� ��� ��'� )>�.2���2 ����?*  

	E (�8� (*��  (E    �	D6F �� bDM �� 	DE :D��   �DA8� bE	D�� (DE �D�����   �1�� ۀ�	@� +�:��
���� �	6� � �	�'8� I	A�F d�>� ����E   c�	7 �R�  ��:*� I  ���D� b����   �6��7 I  �DR�

�D� OD�; �� ���D7 �	D���W� _�	DE�� c�	7 �	D��� !	D8� ��   'D�;  (DE �� 	DA�F I   +��D��
 M�8����D� c�J�� ی��	�   ���A3� �	� �DR�  �� ���D> ��D- +�'DM �8� �	D��-� �� I    'D��
�� (/���  �� :�� +�'M �8� I (E �� �	��J�� c�� &6� d6�	5� '�����    'D��� ��W�� �����

c�	7 ������� d�  '��; G1� ��- O��\� (E I .  



159  

 

 

��
�Q

� 
=E

./
 �"

 �
�

�
2� 

 	
��

4�
I>

9 �
�'

(�
 R

�5
�1

�/
�

 

2 .1 ./B�� 3��;L;� �	@*�  

	A8� �-�E  D��� ��� 	D9� 	DE .D�g� I(�DH��� �	DA�*� �6��D7   �	�'D8� ?� �D\6 �� �  '��
)!	��  ���1-   I1426P   :�9���� �� 3/��   I1422P  � I2 :�40( . �	��DJ�� _�	E�� 	A8� ���	AT� ?�

(E &��B :�� ���� O��W� �� ���  ^���D�   X�D� �	@F ?� �\6 �� ��- +	�6� (; '6F
�� +F 	E (�H��� ?�   '�� &�1�  �   ��- �R� I"��; !��� �� ���g� �	��J�� _�	E�� '��.  

X�DK j�D��� �	��DJ�� _�	DE�� (�8� ��2��H�  �1�> _�	E��  X��D-� I  ��D*  �DR�
���� ."�	E &6� ��  �� }�4� w���  � I   �D1�>   ��2��DH� ۀD4�@ 	DA�F (DE lD�	% (; ��7

"?�'�� 	� �� ���� �	��J�� ��W�� �� (�8� � �  �� &7 �  : ;�' �ی 
E (�8�(  &6� +���� ��� (�8� (;   x���� �D��� �	��DJ�� �-	�D7 �� ���2��DH� (DB I

 �E "'/� (��F   �M �5� +	\� d6�	5� &��)� ��@   ���� �	��J�� (E 	A8� ��	, ��B
"��; � �  :�� ��� C�9K +F  x'�	�6 6:�ی(��	�   I1414P  � I1 :�K588  591(. 

��DJ�� _�	E�� (�8� (; '�'8�)� 	A8� !�1�X�DK j�D��� �	  ��D� I  ���2��DH� (D��,
 ���'�)l�7 ���	D� M�@   I1409P   � I27 :�284�
� �D�(   I1421P  � I3 :�265ی�D6�:* �   I1415P  � I7 :�23 �

�	DD��� dDDM89�   I1382  � I3 :�381�DD3/� �   I1315P  � I7 :�284ی�� :DD� �   I1413P  � I11 :�131DDH@ ���� 

 .)I1385  � I2 :�327   ی7	�� �

 	/�F   ���� �	��J�� �-	�7 jG@��� ?� �-�E �� ��@ (�8� (; ��� &6� ��)>� 
(E �	A�*�   ��5� (E c�*���: �w��H ��� ��	+ ��  ;) %	ی  '6F .��	� G@��� &6�  '��

?� :�	��J�� c�� ��W��   (D; ��DB ��	��J�� �������   �	��J�� �A8� ��)>�� I
��E �E ���� ����� &6� �-	�7��� �	A�*� '��?	��   �A8� +��� �� .(���� ��   GD6�� (E I

��2��H�  �� "�	E &6� �� (�8� &�7�� =6?���%.  

1 .2 . 1 .�$�� ����i�� F�( m�*��  

���� c�J�� (; ��7 &7 � '6	E �'�E�  ��R� ��� c�	7   ��� ����  +F �� ���D5� (��,
��ۀ �*�A	�ی ���* �	; &6� I(�2�   ��� (�7�'� . I�DA8� +�D�� (DE GD�	; ۀD�	@� 	DE (�8�

�� O�; ���� c�J�� (E ی'�> ��� c�	7 (; '�; �R� �D�� "�:D� . �D7�� (D*�� 'D6	E
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(;  D(�2 � ��5� X�-    D(E j�	��J�� ?� ی�����   'DE �� (D; 'D���� ��*  ���� ��	T
(E ���  �� �R� �D�� "��\� X�5� 	A�F �� c�	7 (; '��  �D� !�D�)� ��'D)E 	D�� I �D7 (D; �

��	��J�� &��B (E =\@ d�)� ی��E c�	7   �46��D7 	6 "� '9�   "��; X�5� 	A�F �� I
 '��	� ���� "��; &��)� 	A�F ی��E ��»+�- « ��	/� =\@ 	�� I��� ���� ���J�� (;

��� "'7 "��1� +���@ &�7�� "'�A* j+�- G�� ��	E �A8� bE	 <���ی �? <� +F .&6�?�  �   I
�ی ��� ��1��	+ 6	��& �? �J I�	��J�� j+��E �X�K j���� . +��1� ���J��»bD�E «

�� X�K j���� ���J�� �� +F +	#1� (; '����  &6� I =D; (D; �DH�� (D��,   +F OD�; 
 (D\�E I'D7	E C�9DK I'D�� !	/�� ��� �� �� +F X��   '7	E "'7 "��z� X�� (E ���	;

�E (D; "'7 (���, �R	8� 'D6�I (D �6��7   <���ی �    ��#6 �(	��� �� E «c�7���E»bی  �
'�� ���> +�'M �8� �	��-� ��   '�; ]	���� �� 	A�F.  

2 .2 .1 .�$�� ����i�� �̂T'$ )�<J�� m�*��  

 �	DA�*� ��'D> &�7��   �A8� bE	�� (E (�	@� '��?	�� :�� ���� �	��J�� j�A8� ��)>��
��� .�� (; ��� (�8� &6� (E '���� �� c�J�� !�'; (; �� F ���!�'; �� ��  ?� yD6

��� ���   �? E� (B(	�ی ��  ,���   <	�A8� f��E� GE *	ی ���E   `9E  jc�DJ�� '����
��	D\@� c�D� (DB   ��D�, ���D> �A8� =\@  D�)DJ    �D3��\� ?� =D��  D dD�)� +F (DE

�� ���,.  
   ��D5� �DE (D�	@� '��?	����: ���ی �*�A	�ی    �	��J�� �A8� ��)>�� �-	�7

� �A8� bE	���DA8� ۀD�	@�   bDM �� 	DE 'D6	E ��6? ���   	DE 	DA�F ۀD4E��   �	��DJ�� �	D)E� I
+F 6ۀ	� �� 	� ��7 &7 � �#6'\6  (E �	��J�� �-	�7 �6�2 � |���� I '6F ��� . 	D�E

&6��E  ��� (�8� I(V'9�H� j�	��J�� �A8� ��)>�� ��W��ی  �8�E (	 �@	�I .( ��5'ی �
%   ���� �A8� `@	�   f��E� (E (;+F ?� .  (�* (;  (V'9�H� �	��J�� ���7 ی	�

��; !���   O�; ��   _��  I  ۀD�@�� (DE � �@	;� �? ��D)E�   c�J	� ���DE +F �DA8ی  
c�J�� '�6��� !�� �� "�	�F +F ������� �-	�7 ��)6 ��	�7 ��7.  
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3 .2 .1. �$�� ����i�� )�(��.� m�*��  

��DK� +���� ��W�� dD�)� +F (DE ���D7 =D\@ (D; ی �?  �ی�D#6� ۀD�@�� :D�� (D���,
c�J�� ��� ��	�7 . bE	D�� (DE (D�	@� 'D��?	�� :D�� (D�@�� &6� ��W�� (; ��� �A6'E

&�D1�? � ��D�� �	DA�*� ی ����ی �? ����-�E   �A8�  �  �D�� (D�8� +F ی'D5�� I . ی��DE
(��1�  +F ?� .% I   '7 &7 � (;»	�jS « �D�� �D��� ���DJ��)�D��E���   I1403P  � I8 :�57(   I

� ی  ��_ �S	ی 2
�ی �=\@ (; 7& ��7 � '6	E  D�D�� ��8�DH� +��D�� ��- (;  D (D���
(E c�J�� &6� 	6 ���  GD�	E ی��D�9� +�D�1� I�	D��	8� �D-�E GD�2�     GD�	E yD� I

�� !��@ �#6� jG�	E ی	��	; ! � ���K �� x��7   'D6	E I»	D�S « GD�> ?� ��6 	D�� �D9�
»�A2 `6'92� «)+	182 :6(   I»w�Jj� «)"'<	� :77(   »G�	E «)[@ :62( ��7 ����E.  

&6��E	�E   'D6	E   ���'D� X�DK j�D��� �	��DJ�� !�DA3� ��W�� �� ���2��H� (�8� I
'�; ��v,�  +	�	�7�	; 	6 +	3M �\� (E �� 	A�F !�A3� �-	�7   ��WD�� �� 	DA8� ��DB 	D�� I

"��; � �  :D�� d6�	D5� &��)� �� ��@   ���� �	��J�� � x'D��lD�	% �  �� I  (DE +��D�
��; "�	7� �6? G6�� :  

1 .�2�$ 	�$� @

	ی 	� ��_��1b�$� ی
� : c�DJ�� (D; �D�� ی����D� �� &D6�
(E ���� ?� ����  �	;   �A8� bE	�� ����E (E +F �-	�7 ی��E   '7	E ��	- X�K j+��E

'7	E ?	���8 ��. �*�A	�ی �8@  X�DK j�D��� ?� �	��DJ�� ?� (�D�� &6� I  D- +��DE ��	
�� �� ���> ���7 ���H� �	��J�� ۀ��� ��   '��7 '���,.  

2 .@
��1_�� h�i.3 �	 S
j]�c� �
J ^�b#3 : (DE (D�8� � �D�B���DE �D��� &ی  
�� 	A�� ���� �	��J�� 'D7	E (D�*�� GDE	> �R��  � ?� '���� :&D6� �DHW�   :D�� (D�8� (D;

	E   ��� +	3M �\� �#6� +��1� (*��  (E  X�g� ?� (; ��-	�7 (E   ����  "�- y6 +����   I
�� !��� �� ��- �R� '�; .&6� ! � (E (; (8V +����   c�1DH� �D��� �	��J�� ?� u�- I

��D#6� �DRی  (E ���� �	��J�� _�	E�� G�2� �� (E �3M �\� �,� I^	�� &�1� �E   ���
'���  �� I '�; G1� ��- ی�� (E '����.  
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3 .k��,� d����c� 
+ �+
lD H��� G���	 @
��_�� �� :����D� &6� ��   �D)�� I
	E (�8� (; ��� (*��  (E |5�� &6�  'D�; � �  �D��� �	��DJ�� (DE 	�)�D� '���   I1394 :

�372( ."��; � �  	A8� (; ی����� ?� �-�E GDE	> �DR�� &D6� ?� 	DA�� I'��  �D�� (D�*��   �
(E �;	�� ���@ (E ?ی���?�ی 7��ی ��@�! ����� '���ۀ ��17	5� +����   +'�< �		�� ?� �

��2'! 1-1���  ����ی ��	! 'A� _�	E�� +	1�� +��E (E 7'ی g�  �>�'D5� ��  � (; G�2� &6�
'��H��� '��� ?�.  

4 .�
� � Cb� @
��_�� m+	
�� G��[3 : �� �D�@ (�8� (; '��� 	E &6� �E �-�E
��   �D�� OM�\�   w��H� :�� X�K j���� �	��J�� ��W�� 	��DJ�� (DE 'D���� �

&�D1� ?�   'D�; � �  =DA�   ��	�� �� ی����D� &�D�B ��    �  ��D; 'D��8�  � ?� +��D�
)�	�@��   I1390: �86(.  

 (E �� �R� ���� ��� 	E '��  �	��DJ�� c�D� &D6� +��DE   �	��DJ�� �D�1�� �D,� I
'7	E 	A�F �55W� ۀ�*   ���	� ?� �7	�     ���, "�AE ]�E�� +	�	�7�	; �R� ?� '6	E I

- � � 	A�F (E (�8� ��  D��� (�8� (; �A* +F ?�  D���'� �A�*�� .?�  6#� ��ی�   �D,� I
(�* ?� �7	� �	��J�� &6� ��1��  ?� �	��DJ�� c�� &6� I��� ��	����   �A8� ی	�

��	- X�K j���� �� ���D> ���D7 ���DH� �	��J�� ۀ��� ��   '��  &D6� �DE   'D���,
DE 	DA�F ��WD�� � �8���DE (ی �  I^	��(  (D�* GD�2�  GD�> &D6� j��	��D��   �DA8� ی	�

�� "�� :�� 	A�F �� '��8�   �	A�*�   ��� �	��J�� 'E	6.  

2 .-R��� �	%;�(� � ��m��<  

���� ��D*  ��	D�	AE� :D�� �DA8� !	D\@� �	��J�� �-	�7 �� OM�\� ��2��H� _�	E�� .
�E y7  �A8� !	\@� �	��J�� ��W�� �� :�� OM�\� I  ���� O��\� I  &6� 	D�� I  &D6� (D;

!�'; �	��DDJ�� (DD�@�� (DDB ��  �   'DD�� ���� (DD3�T  �-	�DD7 ?� ی�     GDDM�	� 'DD��?	�� I
��� ����-?	E.  

��	,F 'DD6	E ODDM �\� (DD; (��DDH� &DD6� ���DD7 �	��DDJ�� _�	DDE�  DD�  D(DDB	ی �?! �
�	4��H� (B   �	���W�  D ?� =� ����� &6� �� ���7 !	\@� +��1�   �� F ��'E ��
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�8� (�8�'�; '�  ���� I ��	A8� P	3�� .P	D3�� |D�4� &6� �E 	A8�  ��WD�� (D; 'D���� �DR�
�	��J�� d6�	5�  D�6	D���� ���K ��  D(DE &�D1� ?�   �D�� ODM �\� ��D- _'DA�  I �

&6� �� (D�8�   '�; G1� ��- ��W�� (E d6�	5� �� '6	E OM�\� ���'D� ���2��DH� "�	DE .
 � �  (K�� &6� (E (�8� =� �,� '�;   I�� 	A��  ��D; GD1�  � �DR� (E I(8V w�> f	E ?� +���

)�� '���   I1394  : �267 (.  
����K �� OM�\� ��- (;  D�D��� =��	D3� ��WD�� !	D#�� (DE  D�6	D����     ��WD��

��� '7	E (�7�� �� d6�	5� �E =��	3� d�4�   ���A3� ی	�  �� I  ��- ��W�� (E '����
 G1� '�;   &6� ��	�� G\�� 	�� I'��H�� �����-�E �6	���� &6� ?� +	3M �\� |2	S (; ��� .

�,���H,  �55W�   ���� �	��J�� �,'���%   c��� I !�A3� ۀ�@�� +��E    �D�	�7
��\�� d6�	5� ��*   ��	D; �DK�� 	D6 �D5W� &�D7�'� I   &D7 � �� �D8�8@ &D6� I

�� |6�> ��;� (; �?	�  (E +	3M �\� P	3��  ���� �	��J�� ��W�� ��'> I '���'� ��.  
�E y7   �� �D��� �	��DJ�� '���W� 	6 '����� G�2� �� (E OM�\� ��- (; �6	* �� I

!�A3� ۀ�@�� (� �� ��	�7  P�'D5�   ���DA3� �	D;�� ��W�� I 'D�� ��WD�� �E	6   I
"�AE :* ���� +	D��1�� a6��DE  � ی�� (D; 6#�ی� �	A� 	6 �W7 j��W��  ,��ی �? � F

'7	E  w	@ ����'� ��*  I  �� 6& �6#�ی� I '7	E (�8� '����   'D7	E ^	�D7�	;   "�I ���ی -
"'A� (; '7	E �>�8@ ی�	A� 	6   ��� ���� �	��J�� �-	�7 ���.  

	E  (*��  a�% |2	4� (E ��2��H� I(�3, ��	� �	��J�� ��W�� �� OM�\� ی	�  '��
?�:  

1 .2 . /��� 3���G@� F���d� �	@*�  

 �	���W� d6�	5� ��W���	? ��� �	 �\�7 (E ���7 (DE IOM	��E�-ی � �6	�  yD1;
 �� (D��F 	D6F (D; '�� ��W��   '�; G1� ��- O��\� (E d6�	5� &��)� 	E '����E 	A�F

(� 	6 ��� (����- ^ M'8� c�	7 (; ��� ���J�� P�'5� I"'7 dM89� + ��E.  
4� �	D; (D; ��� X �)�D�d6�	D5� ��WD��   �*�	D- P�'D5� �DE c�DJ�� d   I

(E  _'A� ��� OM�\� ��-)8��(   I1418P   :�67( ���'D� +F �� ��2	D-� (�8�   . ��D5- ��
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�	���W� P�'5� ��W��   �D���E 'D6	E .D% ��D�� "��D\� +	D�E ��8�H� &W� �H; I
�� �� "'�	> &6� (; ��7 (��ی ;�� 6	 	* :�� �	��J�� c�� &6� �� +���.  

�7v, (��F �E 	�E  ��W�6' �� %�] ��@�ۀ �	E 'M �8� I ���D7 �	���W� �	��J��   I
���7 !	\@� +��1�  '�; '��8� (�8� ?� I  d6�	5� ��W�� �� 	�� I     �DH�� 'D��8� ی	* I

�� ��6? �'�; G1� u��- ��W�� (E '6	E 'M �8� GD1� !	8� ��ی   ;. ��D��   �DM �� �DE I
�� !	/�� (; ��� "	,F ���	; '��.  

2 .2 ./B�� 3��;L;� �	@*�  

�	��J�� �� OM�\� ����  D�� �6	D���� ���DK  D!�A3� j��2��DH� �D�	�7   ��WD�� I
P�'5�   ���A3� �	;�� (E �� 	A�F �E	6  ���� "'A�.  

3 . ��)���� �	%;�(� � ��m��<  

 �� ���� �	��J�� _�	E�� d�89� �K�� 	6 +��� +	7��- (; ی����� �� OM�\�   (�8�
(�7�'�  '�7	E  ���� ����� ��W�� (E I 1� �	1����� G "�	% ��   '��;  :D�� �	��J�� ?� ی�

 (E �55W� G�2�  +��E  �� y1; "�- +	�	�7�	; ���R� ?� I '���,.  
�D��� �	��DJ�� _�	DE�� 	DA8� �	D1�; �� bM �� 	E  &6� ?� I  X�D� (D��#B +	D�6� (D;

���� �R� "�� F ��'E �� (E �7��:,I'��  �1� =�B ���- . (E �� �R�  �	�'D1� +	D�6� 'D��
+ 'E a� $% X�D� �DR� _�	DE�� d�1� bM ��   ���WD�� D ?� ��D-  �	ی ��'�� �DE �D���

"� 	DD�� 	DDE 	DD6 X�DD� ی���DD� ی	�  D+	DD55W�� ?� �DD-�E ?�   ��WDD�� �� X�DD� �DDR� I
�� "��� �� ��	K +F _�	E�� �� �A8� !	\@�   '�� "��; '��.  

"�� c M��� �D7���E (DE (D; X�D� ��W�' �	ی �D@�  c�DJ�� yD6 ?� OD��W �	ی �
�� '�	/��  "'D1� aDWE ���� I &�D1�?�   �D�� �6��D�� �	D���-� ?� ی�  ?� �D-�E �� I �

=��H� &M �)� c�J�� y6 _�	E�� �3��W�   c���� ی� 	' ���	7 ���� �	��J��.  
��)J  &6�  +	D3�\� �1,���� �E + :�� I   (D8� _�	DE�� �D3�� �D7�#� �	D/6� |D� I

G�� ��E: �� :��A)��7   ���	 6:ی ��DEی  D7 �� +	�1D7� �D�\��  c�D��   �'D)� �DE��E
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�� '@�  ���J�� _�	E�� !	\@� ��7 . � �    ���� �	��J�� �,'���%   �,���H,
"'�6�:� '7� 	E (; (V'9�H� �	��J�� (E �� �� �ی    (E (�8� �W7 � �)4> I	� ��Kۀ  

�� ��� 'D9� �� ��	��J�� &��B �?	D� .	D�E &6��E  ��DE =D�   (D�8� ی��DE =D� IOD�\� ی   I
�6� '9� ���� ��D*  �D55W�   ���D7� �	��DJ�� �-	�7 _�	E�� �6	� . &�D�B ��

"�AE :* ������ی ��� ���'� ��*  ��	�7�	; �	A�   "�- �R�  .,��ی �? 
!	D\@� �	��DJ�� ��WD����E  � �Rی � �	���   "�-  "$D6  "	D#6	* ?� (D8� �� I  ی�

 ��� �����-�E)y� :�� '���   I1394  : �268-269( .   �D�� =j 2	� (E G�	* jc�*� �8g� _���
�E &6�  ^	��   +	D�	�7�	; (DE '6	E �55W� c�J�� �� ��   ��� ��)� +	�	�7�	; �R� I

 ��; c�*� c�J��   "?�@ +F)�'K   I1420P   :�134(.  
(�DDH��� �D��� �	��DJ�� �-	�D7 ی'D5�� �� ^	�D7�	;   "�D- jX�D� �D-�E  '��

)�DD� '���   I1394  : �267(�� � �2	DD@  bDD�� �DD55W� �	��DDJ�� �� �DD5W�� X�DD� (DD;
��� ��	��J�� &��B �-	�7 .�� (E ^	�7�	;   "�- ����K  �-	�D7 5'ی�� +����

(E (; ���� ��E�	; ���� �	��J�� u��:, +���� ���D� jc�J�� ��)J  ?� "'��� �DR� 
� �D��� �	��DJ�� _�	E��  � �R� �,� "	#�F �'7	E �5W�� X�� "	#� �� �D- f	DE ?

+	��1�� OM�\�   (�8� ی��E (�M �E 	6   (8V   w�	� '7	E � F  �� I ��; G1�  � ی�� (E +���.  
�	��J�� ��W�� �� ^	�7���ی ;	 ��� �A6'E     ����DJ�� (� ���� ��86�� I

&�1� ?�  �   ^	�D7�	; �DR� 	DE � 	D3�� �D5�W�� (DE �D86�� �D� ?� ODM �\�   (�8� �,� I
'���E  �� I �����'��; G1� ��- �R� (E '.  
(E  �� �R� +	D��1�� �D55W� �	DA� j��D� '��  ��D*  |D� I�D�	8� "	#�D�� �� � F
!	AE�  � �    (V'9�DH�   �D55W� �D��� �	��DJ�� �-	�D7 +	6'D5�� _�	DE�� �6	�

	A8� ?� �-�E  D+	3M �\� (E y1;   ی�	B	�� ی  ?�  D�D�� "'D7 ��	��J�� &��B (E . ?�
��ی  �6&��� �� I �G�2� �� (E (;   '��� ��W�� �� ���� c�J�� '������ OM�\�   (�8� I

 (E 	6 �55W� G�2�  '��; � �  +F (E '6	� +��E   ��D*  �� �DJ ی	D% I»�D#6� ی�	DA� «
(E �� +	�� '6F .  

�D55W� �6 ?	E +��1� '����E (; ی ������ی�	A� ��*  I&6��E	�E     	DA8� �	��D�� I
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'7	E +	3M �\�   �J ی��� I�D�� ی� . �� �D��� �	��DJ�� �-	�D7 ی'D5�� I�	DA� &D6�
!�A3� G@��� �D�	�7  P�'D5�   ���DA3� �	D;�� ��WD�� I ���D7� j�	��DJ�� �E	6   I

!	� X�� ?� + ��E '6	E �	� :2 I�A* &�1� (E   ��� (V'9�H�   �55W�   	D6   �	- I
��	ی ��	���DE |Dی 	; ?	D�   �6 �- ?�   '7	E 	A�F ?� O7	;   �5W�� ��WD��

'D7	E �����-�E �	��J�� c�� &6�  (DE � (D���7	���DE +F �Dی �DA8	    �ی ,�	; [6	D�� (D;
+	��1�� +	3M �\� '7	E � F.  

"�AE �� �DA8� !	\@� �	��J�� �-	�7 ی��E +	�	�7�	; �R��\�D)   ,��ی �?  'D�B I
��� ��1�� :<	@:  

1 . ���D> c�*� G9� �	��J�� ��W�� �� (; ��	�	�7�	; �,$6  	A���� 'D���,   I
��� �5W�   G8� &�7��  (E � (��A	 ��1��	+ �ی ,�F ��W�� (; 'D7	E � F .&D6� �DE 	D�E   I

+	D16� 'D��	� �6��7 �#6� &�7��  +	D��1� ����'D� ��� �DJ I  (DE c�D*� �D8 g� _��D� (D;
 +	7�3; (E =�� 	E ��@ ���� +	�'�A�   +	\7:%)!	D��  �D��1-   I1426P: �343l�D7 � �D���   I

1387P  � I4 :�45����9E �  �E I 	�  � I10I =H> 1  : �178(. 

2 .�
2 jw�> ��/@ �� ?	E�6� ?� 	A8� +��  X��-� I (�7�� �R� '�� .�D
2 jw�> �-�E +��   
��� (E �� �1� �/@ Iی � '���� )92	DK� ���'D�?	��   I1424P   � I3 :�218�AD7 �;�	�   I1430P  � I2 :

�207(  �� 	A�� :�� �-�E  w	1)��� �����  �� �/@ I c�DJ�� (D� �'����  (D2)<	D�	�� D1>�   I

1371    � I2 :�84�<�- �   I1426P  � I3 :�137( .�D
2 w�D> (D; 'D��� 	E &D6� �DE :D�� �-�E  +	D���
	E (*��  (E ��� ��)� Ic�	7 c�� !'�  ��6? �"�- ��- �	; �� :�� +	�F  'D��)�D��F   I1413P   I

�3 :�135( + :��   &���D5)� �D5� �� I&6��DE: GD�� (DE :D�� �D� c�D*� "�D-    'D7
G��  "�- ��- �	; �� (; �A* &6� ?� =� �
2 '��   j�	
2 ��	)� =A� ی��E +	�F (E c�*� I

 ��� :6	* I����)�	9��   I1414P  � I3 :�179(  ��@  �
2 w�> �,�  f	E ��'H�� f	E ?� +��
'7	E �/@ :�� =��   I�R�   w�> u�� ������ ��E�	D; �	��DJ�� =��	D3� �-	�D7 ۀ�@ 

)=/� �	EFی   I1380  � I2 :�156( .�
2 w�> :�� 	A8� �-�E    �D5W�� (DE c�*� f	E ?� �� +��
(���6v% "�- '��I1422P  � I5 : �K96   103   -��?ی(  �	9D� ��   I1424P  � I3 :�156D1> �6	D�	� ��   I

1371   � I2 :�84(. 
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3 .��W�� �� (��F ^	�7�	; �R� �E (�\� 	E �	��J��  D�D
2 w�D> (DB  (DB   +��
(K�� �� "�- �D#6� �55W� ی	�  D�D�� =DA�   &D6� I(D�2�   �D�� +	D��1�� w�D5@ I

��@ �3	GK ��7   6	 �� �)'��ی ;( � y6 (E ()*��� 	E ��� &\1� +	��1�� �6	A�  (DE I
 'D�	/��E �	D1���   +	��1�� w�5@)ی?��D-   I1422P  � I5 :�98( .+	D��1�� (DE +'�D����DE   Iی 

'@   &6��E 	�E ����'� ��*  �5W�� ?��   (D; �D�� !?� �6	D* 	D� c�DJ�� ?� � M93� I
  .1�� I��	@ +	��E  ��7 GKی ��5'ی �7	-�

4 .[6	�� !���   +	�	�7�	; X�� ?� �	��J�� ��W��  ���� ��1� u?�� I   &6� (E I
V +F X�- ��� &\1� "'�6F �� (; 	�)�&6��E	�E   ��7 �E	   'D���- �	��� +	�? +F 	� I

�7�� .&6�?�  �  �D
2 w�D> ?� (; �M �T ی	�� �E I +��  ���DK   ی�D9� I   �D#6�   yD7:% I
�� " (E 	� �� ��� '6F  �D� +	D�	�7�	; (E I  GD1� 	DA�F ی�� dE	D4�   c�D*� 	DA�F ?� yD6

�DD� =��; )�	DDAAE�   I1419P  � I2 :�327�'DDK �   I1417P  � I9 :�391(. �DDE 	DD�E&6�   �̂ 	�DD7�	; �DDR� I
�� ���> OM�\� G1� ��� ��)� (; ��� �5�W�� �1�   ���,  (D; �D7�� �	DR��� +���

���� ?��E�   (<��� +F �E��E �� �32	W� �R�   '�\� ���
� :,��. 

5 .GD�2� �� (E (; ی����� ��   (DE ���D- 'D���W� 	D6 'D����� ODM �\� 	D6 (D�8� �WD7 I
�� ��W��A	�ی«���zE c�J?�   %	ی � �#6� «(E  '6	�E +	��   ��WD�� ?� +	��1�� w�5@ I

(E '6	E �	A� +F   �H�� ��� I�	A� +F ��- ی��E c�J�� (��,  c�DJ�� ��WD�� (E ی�
+	D��1�� :D�� +��D#6� ی��DE (D; �?���zE �D��   'D7	E � F  'D�6��� �� �� �D,$6   � =D;

'� �-	�7 '7	E (�7�� �R� :1( � &��� ��-	�7 u �   ��	2(   �� ]	��@� |�	* �6	��
����E   �93� +	�	W� j@'�;��ی �	1��� �	ی �6/��E 	�. 

�� }�4� 	A�F  �1�> &��)�   �	��J�� �-	�7 5'ی�� ?� &W� ��>  ��7   &6� (E I
�1� +��#6� (; �H�� 	�)� (4�@ (E '6	� 	6 '�����  �'��; � ��	ی �6 �#6	 ��#6�  �1�>+  

��6? �D1�� �	��DJ�� (DE � �   �� OD��W� ���D��   �DH����DE 'D	  DH� I�� �DH' �ی ���
":�#�� �A8� !	\@� �	��J�� (E ���,	�� � ;���D���   ���D7 ?� =D�� I  'D  �	ی ,�  I .

":�#�� &6� ?� '���	� 	�:  
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1 . ��A8� !	\@� �	��J�� �-	�7 (E ]�E�� `@	��   ���(ۀ ���-?	E 

2 .�   ��> `@	� '8� !	D\@� �	��DJ�� ��WD�� _�	DE�� 'D6'* ی	��	A����>ۀ %�
 ��A8� 

�ی   ����=. 3	���� 	A8� ی��E ���� � 'K   �	A�*� �	�'8� �-�E +��;.  
�H; c�J�� ۀK�� (E (; �� ���  ��	�7 ��7   'A�/� "	,   ��� d�4� 'A�/� "	, I

 yD1; (8� =�� ۀ)��� (E ���� 	�E (; ��� ی�#�ی   ,	" %$ � M:/�� D�;(D��	6   '  ی	D�
 ���> +��#6� �	��-� �� �� ��- &6��E 	�E �'7	E 	A8� �	����   '��   �	D��1� y6 �� (��F I

��� =A� �1��  &7 � I  "�� +��E +	��1��   u �    �#D�� $% (; ��� �/6	�� +��E� F
�� (<��� '��.  

c�J�� �� =DA� G<	DH� ?� �D\6 �	��DJ�� �6یv%���
� �D�� �D�	�7 .&6�  (DB (D;
�� �	��J�� ���
� |� ������ '��7  (E '6	E (; ��� ��9E I  �DK�� ��   G8�H� ���

=6?���zE +F (E ��	��  �� ]�E�� 	A�F �-	�7 5'ی�� (E (��F 	�� I  (D; �D�� &D6� ��D7
(B =���'E �D�� c�DJ�� ���D��
� �-	�D7 5'ی�� �H; . =�6�D#E (D; �D�� &D6� dD@

���J�� c��   (�@�� �� �� .;��  5�� I��� �-	�7 ی'   �D��
� ��WD�D5�� I'ی �
�H� :�� +F.  

�V	G8 ی�	D  

1.   	DA�F ��2��DH�  �1�>   �A8� !	\@� �	��J�� �-	�7 +	6'5�� _�	E�� +��;	�
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Abstract 

One of the pillars of knowing the issues of jurisprudential ruling subjects is their 

agent for identification. It is well known that identification of the issue is not the 

job of a jurist. While rejecting this general and concise claim, this paper examines 

and explores the status and responsibilities of the "jurists," the Mokalaf (the one 

charged with a duty), and the "expert" in the field of identifying the subjects of 

jurisprudential rulings and divides their labors, and assigns the responsibilities of 

each of them. Through examining these three statuses of identifying the subjects 

of jurisprudential rulings, it became clear that the jurisprudents' areas of responsi-

bility in identifying religious subjects include defining religious subjects, identi-

fying the alfaz (principles of Islamic Fiqh) of religious subjects, identifying the 

jurisprudential position of religious subjects, identifying the concept of religious 

inventions, and identifying the elements of religious inventions. In addition, the 

jurist's responsibility in conventional issues are, identifying the type of subjects, 

identifying the jurisprudential position of subjects, and identifying the title of 

subjects. The areas of responsibility of the mokalaf are, identifying the subjects of 

religious inventions, identifying the conventional subjects in the stages of concep-

tualization, identifying the conceptual criteria and finding their examples in case 

of their ability. Finally, the areas of responsibility of the expert in identifying sub-

jects consist of identifying the concepts and examples of difficult conventional 

subjects in hadiths, and identifying the concepts and examples of specialized and 

novel subjects. 

Keywords 

Agent, identification, agents for identifying the jurist, Mokalaf, expert, jurispru-

dential rulings subjects. 
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Abstract:
Customary subjects have a major part in the Islamic jurispruden-

tial subjects that their methodological understanding plays a signifi-
cant role in the inference of Islamic jurisprudential rulings. Applying 
the jurisprudential approach in the process of understanding cus-
tomary subjects is significant. In this sense, it is necessary to explore 
the aspects of the subjects which have been under consideration by 
experts in field of “Cognition”; The aspects which are effective in the 
inference of jurisprudential ruling. The jurisprudential understand-
ing of the customary subjects includes, at least, the identification of 
stages such as type, concept, criteria, and examples of which this ar-
ticle attempts to draw these steps systematically. The findings of this 
paper indicate that the first step in recognizing the subjects of the 

1 . Bayat. H (2020) ; “The Method of Jurisprudential Understanding of the Customary Subjects”; 
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Islamic rulings is to determine their type through a clear definition 
of customary subjects. 

Accordingly, customary subjects fall into two distinct categories: 
the textual (Manṣūs) and non-textual (Ghayr Manṣūs) that the 
recognition of their stages and types requires specific method and 
rules. To distinguish between types of subjects, this paper introduc-
es two principles: The Originality of non-transmission (Aṣālat ʿAd-
am al-Naql) and the Originality of non-qualification (Aṣālat ʿAdam 
al-Taqyyīd), as well as thirteen important points, to recognize their 
concept. At the end, the method of identifying non-textual subjects 
is discussed.

Keywords: Islamic, Jurisprudence, Customary Subjects, Textual 
Subjects, Non-textual Subjects, Jurisprudential Methodology.
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روش شناخت فقهی 
موضوعات عرفی

روش شناخت فقهی موضوعات عرفی1
حجت الله بیات2

چکیده
موضوعات عرفی بخش عمده ای از موضوعـــات احکام فقهی را به خود اختصاص 
داده اند که شـــناخت روشمند آن ها در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد. آنچه در 
شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن هاست؛ 
بدین معنا که باید جنبه هایی از موضوعات مِدّ نظر متصدیان شـــناخت کاوش شود  که در 

استنباط احکام فقهی مؤثرند. 
 شناخت فقهی موضوعات عرفی دست کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، 
مالکات و مصادیق آن ها می شود که این مقاله تالش دارد این مراحل را به صورت روشمند 
ترسیم نماید. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات 
احکام، تشخیص نوع آن هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات 

عرفی ارائه گردد.
 موضوعات عرفی در دو دســـته منصوص و غیر منصوص جای می گیرند که شناخت 
هـــر یک از مراحل و انواع مِدّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می طلبد. این مقاله 

1. تاریخ دریافت:1398/05/01؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
 Bayat.h@qhu.ac.ir .2. استادیار و معاون گروه روان شناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و 
برای تشخیص مفهوم آن ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع 

موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
کلید واژه ها: فقه اسالمی، موضوعات عرفی، موضوعات منصوص، موضوعات غیر 

منصوص، روش شناخت فقهی.

مقدمه
واژه »روش« برگردان فارســـی »Method« اســـت که از واژه  یونانی »متا« 
به معنـــای »در طول« و »اودوس« یعنی »راه« گرفته شـــده و مفهوم آن در پیش 
گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. روش 
ممکن اســـت به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهوالت هدایت می کند، 
مجموعه قواعدی که هنگام بررســـی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و 
فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری می کند، اطالق شـــود )ر.ک: 

ساروخانی، 1377، 24/1). 
اصطالح روش هم به خوِد راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. 
روش عبارت است از فرایند عقالنی یا غیر عقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت یا 
توصیف واقعیت. در معنای کلی تر، روش هرگونه تدبیر در به کارگیری ابزارها و طی 

راه های مناسب برای رسیدن به مقصود است. 
واژه »شناخت« که تقریبًا معادل کلمه »معرفت« در زبان عربی است، کاربرد های 
گاهی، اطالع، مطلق علم، ادراکات جزیی،  معنایی مختلفی دارد؛ مانند: بازشناسی، آ
علم مطابق بـــا واقع و یقینی و علم حضوری که عام تریـــن مفهوم آن، مطلق علم، 
گاهی و اطالع اســـت. این واژه در جایی به کار می رود که همواره انسان نسبت به  آ
چیزی، نوعی جهل، شبهه، شک یا ابهام داشته باشد و بخواهد آن را بر طرف کند یا 

به حداقِل ممکن برساند. 
شناخت موضوعات عرفِی صرف، گاه با رویکرد علمی و گاه با رویکرد فقهی 
صورت می گیرد. منظور از موضوع شناســـی علمی شناخت موضوعات بدون لحاظ 
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جنبه های فقهی آن هاست که در کشف رابطۀ موضوع با فقه و استنباط احکام شرعی 
ارزش و کاربرد فقهی ندارد. برای نمونه، اگر »آب« را با این نگاه که از چه عناصری 
تشکیل شده، خواص آن چیست؟ و... دنبال کنیم شناخت ما غیر فقهی است. اما 
اگر شناخت از این جهت باشد که آب چه انواعی دارد؟ کدام نوع آن طاهر و مطّهر 
اســـت؟ کدام نوع آن فقط طاهر است و با چه شرایطی نجس می شود؟ شناخت ما 

رویکرد فقهی دارد.
بنا بر این اطالعات، صرف علمی نسبت به موضوعات عرفی ارزش فقهی ندارند. 
مگر آنکه به عنوان اطالعات پایه و مقدماتی، زمینه شناخت فقهی و استنباط حکم را 
فراهم کند، از این رو، معلوماتی که متخصص درباره موضوعات عرفی ارائه می دهد، 

باید ناظر به جنبه ها و احکام فقهی آن باشد. 
با توجه به مطالب یاد شده، روش شناخت موضوعات احکام فقهی عبارت است 
از: »مجموعه تدابیری که متصدی شـــناخت، با رویکرد فقهی، بهترین راه ها را در 
بهره گیری از منابع معتبر به وسیله ابزارهای مناسب، به تناسب مراحل شناخت و انواع 
موضوعات احکام فقهی، به صورتی که اطمینان آور باشد، گزینش می کند و به کار 

می گیرد«.
موضوع شناسی فقهی دست کم شامل تشخیص نوع، مفهوم، مالکات و مصادیق 
موضوعات می شـــود. این مقاله در صدد روشمندسازی شناخت فقهی موضوعات 

عرفی است.

1( تعریف موضوعات عرفی
موضوعات عرفی آن دسته از موضوعاتی اســـت که شارع مقدس نه با تصرف 
کلی، آن ها را اختراع کرده و نه با تصرف جزیی قیودی به آن ها زده، بلکه تنها به بیان 
حکم آن ها پرداخته و تشخیصشـــان را به عهده عرف گذاشته است: »الموضوعات 
العرفّیة أو اللغوّیة المستنبطة، و هی موضوعات األحکام الشرعّیة التی لم یتصد الشارع 
ألکثر من بیان حکمها، و من هنا تکون للعرف المرجعّیة فی تشـــخیص مفهومها و 

معرفة حدودها سعة و ضیقًا« )صنقور، 1428ق، 540/2).
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از تعاریف ارائه شده برای موضوعات عرفی از سوی فقها، شاخص هایی به دست 
می آید که می توان به کمک آن ها موضوعات عرفی را از مخترعات و مقیدات شرعی 

تمییز داد. تعاریفی از قبیل:
• موضوعاتی که برای شـــناخت آن ها باید به عرف رجوع کرد )قزوینی، 1424ق، 

496/2؛ علوی 1421ق، 40/2)؛
• موضوعاتی که لزومی ندارد شارع آن ها را بیان کند )اصفهانی، 1416ق، 448)؛

•موضوعاتی که تقلید در آن ها راه ندارد )نجفی، کاشف الغطاء، 1426ق، 95)؛
• موضوعاتی که بیان آن ها شـــأن شارع نیســـت و در آن ها تصرف نکرده است 

)خمینی، 1421ق، 467/3)؛
• موضوعاتی که عرف در شناخت آن ها سندیت دارد )خمینی، 1418ق، 183/1)؛

• موضوعاتی که از امور تعبدی نیستند )سبزواری، 1413ق، 158/11)؛
• موضوعاتی که امام نسبت به بیان آن ها وظیفه ای ندارد )علوی، 1421ق، 40/2).

• موضوعاتی که شارع در آن ها وضعی نداشته است )طارمی، 1306ق، 178/1).
با بررسی گزارش آرا فقها درباره موضوعات عرفی روشن شد که وجه مشترک این 
تعابیر مختلف دو چیز است؛ نخست: تصرف نکردن شارع در این نوع موضوعات و 

دوم: واگذاری تشخیص آن ها به عرف. 

2. انواع موضوعات عرفی
نوع موضوع در روش شناخت آن مؤثر است؛ از این رو، الزم است ابتدا تقسیماتی 

را که در شناخت موضوعات عرفی مؤثر است، از نظر بگذرانیم.
الف( به لحاظ منصوص بودن  

از مهمترین تقسیمات مؤثر در روش شناخت موضوعات عرفی روشن شدن این 
مطلب اســـت که آیا واژه حاکی از موضوع در نصوص )متن قرآن و حدیث( وجود 

دارد یا نه؟ از این رو، موضوعات به منصوص و غیر منصوص قابل تقسیم اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی یا هر زبان دیگری به کار رفته 
باشد. با توجه به پیشرفت علوم و توسعه رشته های مختلف و سرعت شتابنده فن آوری 
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در عرصه های مختلـــف، هر روز با اصطالحات و موضوعاتی مســـتحدثه  روبه رو 
هستیم. نظام ارتباطاتی نوین نیز زمینه تبادل فرهنگی و دسترسی به این موضوعات را 

برای همگان فراهم کرده که همه روزه با نمونه هایی از آن ها روبه رو هستیم.

ب( به لحاظ ارتباط با علوم
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر در روش تشخیص موضوعات، دسته بندی موضوعات 
بر اساس علوم انسانی و تجربی است. این تقسیم بندی ها سبب می شود تا روش های 
معتبر و متناسب را برای تشخیص دقیق مفهوم و مصداق موضوعات به کار گرفت و 
در فرایند شناخت آن ها بتوان به تناسب هر دسته، از علوم مرتبط با هر یک بهره برد. 

نمونه هایی از موضوعات مرتبط با علوم عبارت  است از:
• موضوعات مرتبط با دانش کالم؛ مانند: اسالم، کفر، توحید و شرک؛ 
• موضوعات مرتبط با دانش اخالق؛ مانند: توهین، تکریم، توریه، دروغ؛
• موضوعات مرتبط با دانش روان شناسی؛ مانند: حب، بغض، کراهت؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش اقتصاد؛ مانند: بیمه، بانک و پول؛
• موضوعات مرتبط با دانش حقوق؛ مانند: رشوه، حرز، مالکیت معنوی؛
• موضوعات مرتبط با دانش اجتماعی؛ مانند: صله رحم، تعلیم و تربیت؛

• موضوعـــات مرتبط با دانش سیاســـت؛ مانند: والیت فقیه، نفوذ، دشـــمن، 
جاسوسی؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش ارتباطات: رســـانه، شبکه های اجتماعی و دنیای 
مجازی؛

• موضوعات مرتبط با دانش ریاضی؛ مانند مسافت شرعی، نرخ درهم و دینار؛
• موضوعات مرتبط با دانش طب؛ اختـــالالت روانی، مرگ مغزی و مرگ از 

روی ترّحم؛
• موضوعات مرتبط با دانش تغذیه؛ مانند: تراریخته، مکمل های غذایی و ژالتین؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش هیئت؛ مانند: اوقات و رؤیت هالل، روز و شب؛
• موضوعات مرتبط با علوم غریبه؛ سحر، هیپنوتیزم و تردستی.
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ج( به لحاظ آسانی و دشواری شناخت
آسانی و دشـــواری موضوعات نیز در روش شـــناخت آن ها مؤثرست. مفهوم 
موضوعات آســـان را می توان به راحتی و با اندک تأمل و رجوع به لغت یا با مراجعه 
به عرف تشـــخیص داد؛ مانند مفهوم »ماء« و »دم«؛ اما تشخیص مفهوم برخی از 
موضوعات به ســـادگی ممکن نیست. پیچیدگی مفهوم برخی از موضوعات ممکن 
اســـت ناشی از تعّدد معانی باشد که برای آن ها ذکر شـــده است؛ برای نمونه برای 
بًا َفاْمَســـُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو  ُموا َصعيدًا َطيِّ موضوع »صعید« در آیه َفَلْم َتِجُدوا ماًء َفَتَيمَّ
الِة  ذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ َها الَّ يُّ

َ
ْيديُكْم)نساء/43) و برای موضوع »کعب« در آیۀ يا أ

َ
أ

ْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن)مائده/6) 
َ
ْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو أ

َ
َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أ

معانی متعددی در کتب لغت آمده و فقها نسبت به مفهوم آن ها اختالف نظر دارند و 
به همین سبب فتاوای آنان نیز متفاوت است.

در منابع فقهی از موضوعات آســـان به »عرفی صرفه« تعبیر می شـــود1؛ زیرا در 
فهم معنای آن، نیازی به استنباط نیســـت و به راحتی می توان مفهوم آن را به دست 
آورد)شیرازی، 1426، 4/ 439). مانند اینکه عرف، رنگ خون را خون نمی داند؛ بنابراین، 

به طهارت آن حکم می شود )ر.ک: خمینی، 1421ق، 387/1)2.
فقها از موضوعات دشوار به عرفی مستنبطه تعبیر کرده اند؛ زیرا این نوع موضوعات 
نیازمند نوعی استنباط و تخصص اند و باید برای به دست آوردن مفهوم آن ها به عرف 

متخصص رجوع کرد3.
پیچیدگی و دشـــواری مفهوم موضوعات، به نوع موضوعات نیز بستگی دارد. 
برخی معتقدند تعدادی از موضوعاتی که ما در فقه با آن ها سر و کار داریم، عینی اند 

1. یطلق علیها اســـم الموضوعات الصرفة، ألّنها صرف الموضوع فقط دون حاجة إلی االستنباط فی فهم معناها )شیرازی، 
1426ق، 4/ 439 ).

2. أّن الشارع لّما کانت خطاباته مع العرف کخطابات العرف مع العرف، و لیست له طریقة خاّصة غیر طریقة العقالء، ال محالة 
یکون فی تشخیص المفاهیم و مصادیقها فی خطاباته نظر العرف مّتبعًا، کما أّن األمر کذلك فی خطابات العرف بعضهم مع 

بعض، و لهذا ال یعّد لون الدم دمًا)شیرازی، 1426ق، 439/4).
3. و أّما الموضوع المجهول معناه غالبا عند العرف، الذی یحتاج فهمه إلی استطراق خواص العرف الواقفین بمقدار معتّد به 
من المحاورات المختلفة التی استعمل فیها هذه اللفظةـ  مثاًلـ أو یحتاج فی فهمه إلی استطراق باب اللغة فهذا یسّمی بالموضوع 

المستنبط )شیرازی، 1426ق، 439/4).
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که خلقت تکوینی دارند و باید با عالئمی که در قرآن و ســـنت ذکر شده، شناخته 
شوند. مثل پرندگان که آسان ترین کار موضوع شناسی این بخش است. دسته دیگر، 
موضوعاتی اند که عینی نیستند، اما به دنبال آن موضوعات عینی هستند. مثل استهالل 
یا مقدار سفر، یا مقدار کر و... .  دسته سوم، موضوعات تخصصی اند. این ها تنها با 
استفاده از ابزار یا اسناد و مدارک تاریخی شناخته نمی شوند، بلکه به کار فقهی و فنی 

نیاز دارند. این قسم در درجه سوم از مشکل بودن قرار دارد.
دسته چهارم موضوعاتی هســـتند که عناوین اعتباری در آن ها دخالت دارد، اما 
عینی نیستند و قوامشان به اعتبار است؛ مثل اسکناس که باید دید »ربا« در اسکناس 
هم وجود دارد یا خیر؟ خیلی از آن ها موضوعات مســـتحدثه هســـتند. شناخت این 

موضوعات مشکل تر و پرداخت به آن ها ضرور ی  تر است.
دسته پنجم موضوعاتی هســـتند که بسیار پیچیده تر هستند که هم راه حّل این ها 
بسیار مشـــکل تر است و هم عناوین ثانویه ای که بر این ها حمل می شود، مشکالت 
را چند برابر می کند؛ مثل مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، روابط جنگ و صلح، 

ذمه و ارتداد«1.

د( به لحاظ بسیط و مرکب بودن
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر که در روش شـــناخت مفهوم موضوعات عرفی، 
دخالت دارد، تعیین نوع آن ها از لحاظ ســـاختار و ادبیات است. موضوعات بسیط 
تنها از یک کلمه تشکیل شده اند؛ مانند: »خمر« و »خل«. موضوعات مرکب از دو 
کلمه بیشتر تشکیل شده باشد؛ مانند: »اکل مال به باطل« و »تجارة عن تراض«. در 
ْن َتُكوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض  ِمْنُكْم 

َ
ْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ أ

َ
ُكُلوا أ

ْ
ذيَن آَمُنوا ال َتأ َها الَّ يُّ

َ
آیه يا أ

َو ... )نساء/29) روشن است که برای شناخت موضوعات مرکب باید مفهوم همه اجزا 
یا هیئت ترکیبی آن ها واکاوی شود.

1. گفتگو با حضرت آیت الله مصباح یزدی،1395/08/20 با اندک تلخیص)مصاحبه از طرف مؤسســـه موضوع شناسی 
احکام فقهی انجام شده و در این مؤسسه موجود است(.
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3. روش شناخت موضوعات عرفی
با توجه به آنچه درباره دســـته بندی های مؤثر در شناخت موضوعات اشاره شد، 
برای شناخت هر نوع از آن ها به قواعدی نیاز هست که در شناخت موضوعات احکام 
فقهی ما را مساعدت می کند. قواعد و اصول در حقیقت ابزار شناخت موضوعات 
هســـتند. برای آنکه این قواعد روشن تر و کاربردی تر شـــوند، آن ها را در دو بخش 
موضوعات منصوص و موضوعات غیر منصوص تقسیم و به توضیح آن ها می پردازیم.

1-3. موضوعات عرفی منصوص 
نخستین مرحله اصلی در شناخت موضوعات احکام فقهی، شناخت مفهوم لفظ 
حاکی از آن هاست. در این مرحله که مبتنی بر نوع موضوعات است، ارکان و روش 
شناخت آن ها روشن می شود. وقتی شـــارع در موضوعات عرفی هیچ گونه تصرفی 
نکرده باشد، رجوع به عرف را برای شناخت مفهوم چنین موضوعاتی جایز می داند 

)خمینی،1420ق، 312؛ عاملی، 1413ق، 494/14).
1-1-3. ویژه تشخیص نوع موضوعات 

مهمترین قســـم در این مرحله، میزان تصرف شارع در موضوعات است؛ زیرا در 
تعیین ارکان شـــناخت موضوعات تأثیر مستقیمی دارد. پس از فحص در نصوص و 
نیافتن معنای شرعی و قید شـــرعی، می توان برای تعیین نوع موضوعات از دو اصل 

استفاده کرد:
1-1-1-3. اصالت عدم نقل

پس از فحص و تتبع در نصوص در صورت شـــک در اینکه آیا شـــارع معنای 
خاصی برای لفظ مورد نظر وضع کرده است یا نه؟ با استفاده از »اصالت عدم نقل« 
به عدم نقل معنای لفظ حاکی از موضوع به معنای شـــرعی حکم و مخترع شرعی 

نبودن موضوع را روشن کنیم.
اگر واژه ای در عرف معاصر معنایی متفاوت با عرف عصر نزول داشـــته باشد، 
نمی توان آن را بر مفهوم فعلی حمل کرد. در مواردی که شـــک داشـــته باشیم، آیا 
واژه ای از معنای لغوی به معنای شـــرعی منتقل شـــده است یا نه؟ پس از تتبع، اگر 



43

روش شناخت فقهی 
موضوعات عرفی

دلیلی بر نقل معنای لغوی به شرعی نیافتیم، با قاعده »اصالت عدم نقل« معنای لغوی 
مالک قرار می گیرد )ر.ک: شّبر، 1404ق، 130/1). برای نمونه واژه »نکاح« اگر به معنای 
شرعی منتقل شده باشد، مفهوم آن »عقد« است و اگر منتقل نشده باشد، مفهوم آن 
»وطی« است؛ از این رو، برخی استعمال آن را در معنای »عقد ازدواج« حقیقی و غیر 
آن را مجازی دانسته اند. در مقابل عده ای استعمال آن را در معنای »وطی« حقیقی و 

در معنای دیگر مجازی گرفته اند )عاملی، 1414ق، 7/12).
2-1-1-3. اصالت عدم تقیید

پس از آنکه با تتبع در نصوص مشـــخص گردید شارع معنای جدید برای لفظ 
حاکی از موضوع وضع نکرده است، اگر شک کردیم که آیا شارع به لفظ حاکی از 
موضوع قیدی زده است یا نه، با استفاده از »اصالت عدم تقیید« روشن می کنیم که 

موضوع از مقیدات شرعی نیست و در شمار موضوعات عرفی است.

2-1-3. ویژه تشخیص مفهوم موضوعات
الفاظ منصوص در فرایند موضوع شناسی فقهی جایگاه ویژه ای دارند و تشخیص 
دقیق آن ها، روند شـــناخت موضوعات غیر منصوص را نیز تعیین می کند. از این رو، 
در موضوع شناسی احکام فقهی اصالت و محوریت با موضوعات منصوص است. 
بنابراین، باید موضوعات منصوص که ثمرات فقهی دارند، وارد فرایند مفهوم شناسی 

شوند.
واژه  حاکی از موضوعات عرفی، گاه ممکن است در نظام معنایی که در نصوص 
وجـــود دارد، جای  گیرد و مفهومی غیر از آنچه در میان اهل لغت معروف اســـت، 

داشته باشد؛ از این رو، در چنین مواردی باید ابتدا نصوص را بررسی کرد. 
چنانچه در نصـــوص برای لفظ حاکی از موضوع، معنایی آمده باشـــد، آیا در 
ســـایر موارد برخورد با چنین موضوعاتی، همان تعریف شرعی مالک است یا باید 
به عنوان موضوعات عرفی، معنای آن ها را از لغت به دست آورد؟ رعایت نکات ذیل 
برای تشخیص مفهوم موضوعات منصوص سبب اطمینان بیشتر نسبت به نتایج کار 

مفهوم شناسی می گردد.
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1-2-1-3. تالش برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی
در مفهوم شناســـی موضوعات منصوص الزم اســـت معنای حقیقی از مجازی 
شـــناخته شـــود. در صورتی که کتب لغت و لغویان بر حقیقت یا مجاز بودن معنا 
تصریح کند، تکلیف روشن است، اما در جایی که چنین تصریحی موجود نباشد، از 
جمله راه ها و عالئم تشخیص معنای حقیقی از مجازی1، »تبادر« و »صحت حمل« 

است )اصفهانی، 1422ق، 153/1).
باید توجه داشت که عالئم تشـــخیص حقیقت از مجاز، خود، عرفی و ناظر به 
مصادیق موضوعات است، به عبارت دیگر، باید این عالئم را از عرف استظهار کرد 
و نتیجه گرفت که از لفظ حاکی از موضوعات، چه چیزی به اذهان تبادر می کند و 

حمل آن بر مصادیق موضوعات صحیح است یا نه؟
همچنین باید توجه داشت که همیشه اســـتعمال لفظ در معنایی، موجب احراز 
ارادۀ جـــدی گوینده و حمل بر معنای حقیقی نمی شـــود و باید از قرائنی همچون 
»تبادر«، »صحت حمل«، »عدم صحت ســـلب« و »اطراد« برای کشف معنای 

حقیقی کمک گرفت )ر.ک: خمینی، 1418ق، 77/1).
2-2-1-3.توجه به تطّور تاریخی لغات

ممکن اســـت مفهوم واژه های منصوص حاکی از موضوعات احکام فقهی در 
ســـیر تطور تاریخی دچار دگرگونی هایی شده باشند که غفلت از آن موجب درک 
نادرست از آن موضوع می گردد. بنابراین، باید دقت شود که در زمان معصوم از 
واژۀ حاکی از موضوع چه برداشتی می شده است و معصوم از آن چه مفهومی را 
قصد کرده است؛ از این رو، حتی اتفاق نظر اهل لغت بر معنای واژه، ما را از کشف 

و احراز معنای مورد نظر امامان بی نیاز نمی سازد )مبلغی، 1379، 80/24 و 85).
اینکه چه عواملی باعث تغییر معنایی در برخی واژگان شده ـ از قبیل فتح شهرها 
به دست مسلمانان، آمیختگی اقوام عرب با غیر عرب، ازدواج بین اقوام عرب با غیر 

1. فال بّد فی تشخیص  الموضوع  له من الرجوع الی العالمات و األمارات التی یمتاز بها المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی 
و الموضوع له عن غیره، و من جملتها التبادر و عدم صّحة السلب فإّنها من عالئم الحقیقة، کما أّن تبادر الغیر و صّحة السلب 

من عالئم المجاز )اصفهانی، 1422ق، 153/1).
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عربـ  از بحث این پژوهش خارج اســـت، اما حقیقت این است که چنین تحوالتی 
در برخی از واژه ها رخ داده و دریافت و برداشت ما از آن ها در زماِن حاضر نمی تواند 
مالک در مفهوم شناسی این قبیل موضوعات باشد؛ برای نمونه، معنایی که صحابه از 
واژه »مولی« در سال دهم هجری برداشت کرده اند، اولویت بوده است، در حالی که 
لغویان در ادوار مختلف تا بیست و یک معنا برای آن آورده اند )ر.ک: جالل زاده میبدی، 
1392، 163) و یا واژه »شهید« در قرآن کریم به معنای گواهان اعمال است و به معنای 

کشته شدن در راه خدا نیامده است )ر.ک: جمعی از محققان، 1428ق، 117/1).
3-2-1-3. توجه به اتفاق و اختالف نظر واژه نگاران 

با توجه به اختالفات انگیزه ها و دیدگاه های واژه شناسان اتفاق نظر آن ها بر یک 
معنا می تواند قرینه ای بر صحت آن باشد؛ مشروط به اینکه اقوال آنان به یک واژه شناس 
برنگردد و اصطالحًا تبدیل به خبر واحد نشود؛ بنابراین، اگر معنایی از چند نفر نقل 
شود که بدانیم از یکدیگر متأثر نیستند، می تواند اطمینان آور باشد و اال در حکم خبر 

واحد است و نمی توان به آن ها اتکا کرد )ر.ک: جالل زاده میبدی، 1392، 171).
4-2-1-3. توجه به ادبیات و فرهنگ حاکم 

آشـــنایی با ادبیات و فرهنگ حاکم بر نصوص، الزمۀ شـــناخت دقیق مفهوم 
موضوعات منصوص اســـت. از این رو، معنای دقیق برخی از واژه ها تنها در ســـایه 
بهره گیری از روایـــات و توجه به قرائن متصله و منفصله و ســـیاق آیات و روایات 
به دست می آید؛ برای نمونه، دســـتیابی به معنای دقیق موضوعاتی چون »قرء« که 
ْقَراِئِك«  )عاملی، 

َ
اَم أ یَّ

َ
اَلَة أ مشترک بین معنای »ُطهر« و »حیض« است، در »َدِعی الصَّ

1409ق، 287/2)، »نکاح« که به معنای »عقد ازدواج« و »جماع« است، در آیۀ َفِإْن 
ى َتْنِكَح  َزْوجًا َغْيَرُه )بقره/230) و »مؤمنین« که به معنای  َقهـــا َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّ َطلَّ
ُه ِلْلكاِفريَن َعَلى  شـــیعیان اهل بیت یا عموم مسلمانان است، در آیۀ ... َو َلْن  َيْجَعَل  اللَّ
گاهی از ادبیات حاکم بر نصوص و توجه  اْلُمْؤِمنيَن َسبياًل )نساء/141) تنها در سایه آ

به قرائن موجود در آیات و روایات مقدور است.
5-2-1-3. توجه به موارد تطبیق و معنا 

در مراجعه به قول لغوی برای مفهوم شناســـی باید به این مسئله توجه داشت که 
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گاه لغوی برای کشف واژه ای از تطبیقات عرفی بهره می برد؛ بنابراین، نباید این کار 
موجب شود معنای واژه را با مورد تطبیق یکی بدانیم؛ برای نمونه، برخی از لغوی ها که 
»عقوبت« را در حدیث پیامبر اکرم:  »َلیُّ اْلَواِجِد ُیِحُل  ُعُقوَبَتُه َو ِعْرَضُه« )احسائی، 
1405ق، 72/4) به »حبس« معنا کرده اند، از باب تطبیق است؛ زیرا با مراجعه به کتب 
لغت به دست می آید که »عقوبت« به معنای جزای کار بد و گناه است؛ از این رو، 
اگر کسی تصور کند که عقوبت به معنای »حبس« است )ابن منظور، 1414ق، 622/1) بین 

موارد تطبیق و معنای واقعی خلط کرده است )ر.ک: علیدوست، 1395، 238/2).
6-2-1-3. توجه به اولویت قول لغوی متقدم بر متأخر

از آنجا که هدف از ریشه یابی واژه های قرآن و روایات دستیابی به معانی رایج آن ها 
در زمان نزول قرآن و صدور روایات است بهترین کتاب هایی که ما را در این هدف 
کمک می کنند، قدیمی ترین آن هاست؛ زیرا مؤلفان آن ها از نظر زمانی نزدیک تر به 
زمان نزول  بوده اند و واژه ها در آن زمان کمتر دستخوش تطور و تغییر شده اند )ر.ک: 

بالغی، بی تا، 32/1).
ج سدوسی از شاگردان خلیل)م195ق(، کلمۀ »استقسام«  برای نمونه، ابوفید ُمَؤرِّ
ْزالِم 

َ
ْن َتْسَتْقِسُموا ِباْل

َ
ُم َو َلْحُم اْلِخْنزيِر َو... َو أ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َو الدَّ را در آیۀ شریفۀ ُحرِّ

ذِلُكْم ِفْسٌق را »قمار« و »زجاج« )م311ق( آن را نوعی »تفأل« معنا کرده اند. روشن 
است که در مقام تعارض، گفتار »مؤرج« که از نسل دوم است، بر سخن »زجاج« 

که از نسل چهارم است، اولویت دارد )ر.ک: جالل زاده میبدی، 1392، 199-198).
7-2-1-3. توجه به تفاوت داعی استعمال با معنا

واژه حاکی از موضوع گاه مکتوب اســـت و گاه ملفوظ؛ و آنچه که از آن لفظ 
دریافت می شود، با دو تعبیر بیان می کنند؛ نخست: »معنا« )منظور( به لحاظ قصد 
مبدأ کالم )گوینده یا نویسنده( و دیگر »مفهوم« به لحاظ برداشت مخاطب )خواننده 
یا شنونده( که گاه مفهوم با معنا با یکدیگر منطبق است و گاهی هم این طور نیست.

گاه آنچه درباره واژه ها گفته می شـــود، معنای آن ها نیست، بلکه موارد استعمال 
است. باید توجه داشت که هر واژه ای عالوه بر معنایی که دارد، از »داعی استعمال« 
نیز برخوردار است و این دو الزامًا یکی نیستند. تفکیک داعی در استعمال از معنا در 
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تصحیح فهم و استنباط تأثیر به سزایی دارد )علیدوست، 1395، 2، 243).
8-2-1-3. توجه به رابطه واژه های منصوص با یکدیگر

کشف رابطه بین واژه های منصوص نتایج مناسبی در مفهوم شناسی موضوعات 
دارد؛ برای نمونه، رابطه بین واژه های »رقص« و »ذفن« با »لعب« و »لهو« چیست 
و چه نسبتی از نسب اربعه ترادف، تباین، عموم خصوص من وجه و عموم خصوص 
مطلق بین آن ها وجود دارد؟ در صورتی که بین واژه   ها عموم و خصوص مطلق باشد، 
واژه عام در مفهوم شناسی محوریت می یابد و واژه ای که معنای خاص دارد، به عنوان 
فرع آن قرار می گیرد. فایده دیگر کشـــف و توجه به این رابطه ها، کشف استخراج 
مالک های مفهومی و کاربرد آن در مصداق یابی است:»أّن النسبة بین عنوان الباطل 
و عنوانـــی اللعب و اللهو هی العموم و الخصوص من وجه، نظرًا إلی عدم کون کثیر 
مـــن مصادیق الباطل لعب و ال لهوًا. کما  انه رّب لعب و لهو ال یکون باطاًل محّرمًا و 
ذان کانا  ْعب و اللهو اللَّ إّن موضوع الحرمة فی هذه الموثقة هو مجمع العنوانین و إّنه اللَّ
باطالن  و من المقطوع به أّن المقصود من الباطل لیس بمعناه العام الشامل لفعل اللغو 

و الَعَبث، نظرًا إلی عدم حرمة ذلك« )مازندرانی، 1415ق، 219).
صاحب جواهر هر چند بر صدق لهو و باطل بر رقص اشکال می کند، در جای 
دیگر، آن را از مصادیق لهو می شمارد: »نعم ال یبعد القول بحرمة الجلوس فی مجالس 
المنکر، ما لم یکن للرد أو للضرورة، بل کان للتنزه و نحوه، مما یندرج به فی اســـم 
الالهین و الالعبین، خصوصًا فی مثل حضور مجلس الطبل و الرقص و نحوهما، من 
األفعال التی ال یشك أهل الشرع و العرف فی تبعیته حاضریها فی اإلثم ألهلها، بل هم 
أهلها فی الحقیقة، ضـــرورة أن الناس لو ترکوا حضور أمثال هذه المجالس، لم یکن 

الالهی و الالعب یفعلها لنفسه، کما هو واضح« )نجفی، 1404ق، 111/22).
شـــیخ انصاری در مکاســـب محّرمه، درباره لهو، لعب و لغو بحث کرده است 
)دزفولـــی،1411ق، 2/ 46). ایشان هر چند برای تشخیص لهوی بودن صوت به رقص مثال 
می زند.) دزفولی،1411ق، 1/  146ـ  147 )، معیار حرمت آن را شـــّدت شادی می داند که از 
مصادیق مهم آن رقص اســـت )دزفولی، 1411ق، 245/4). وی  همچنین در بحث درآمد 

حرام از کنیزان خواننده به موضوع رقص اشاره می کند )دزفولی، 1411 ق، 61/2).
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اگر رابطه بین واژه های منصوص کشـــف شود، می توان از واژه های متضاد برای 
تبیین بهتر مفهوم موضوعات بهره گرفت؛ برای نمونه، واژه »جهل« در قرآن کریم در 
مقابل سه واژه »حلم« )یوسف/33) ، »علم« )انعام/ 36 ) و »عقل« )مائده/ 58) به کار رفته 
است. اگر هر یک از این واژه ها موضوع حکم شرعی قرار گیرد، الزم است نسبت 
آن ها با هم بررسی شـــود تا معنای مورد نظر شارع به دست آید )ر.ک: رکعی و نصرتی، 

.(218- 203 ،1397
9-2-1-3. توجه به معانی متعدد واژه های منصوص

برخـــی از واژه های منصوص معانی متعدد و گاه متضـــاد دارند؛ لذا باید توجه 
داشت که مراد نصوص، کدام معناست و کدام معنا موضوع حکم شرعی قرار گرفته 
است؟ چه بسا هر کدام از معانی موضوع برای حکمی، متفاوت از معنای دیگر قرار 
گرفته باشـــد، به ویژه در مواردی که یک لفظ معانی متضاد داشته باشد؛ مانند واژه 
»قـــرء«. روی أن النبی قال لفاطمة بنت أبی حبیش: صّلی أیام أقرائك؛ یعنی: أیام 
َمَر ٰهِذِه ِبَغْیِر 

َ
 َما َتْسَمُع َرُسوَل اهّٰلل  أ

َ
ُبو َعْبِداهّٰللِ : »أ

َ
طهرك )طوسی، 1407ق،  55/5). َقاَل أ

ْقَراِئِك )کلینی، 1407ق، 242/5).
َ
اَم أ یَّ

َ
اَلَة أ   اَل َتَراُه َلْم َیُقْل َلَها: َدِعی الصَّ

َ
َمَر ِبِه ِتْلَك؟ أ

َ
َما أ

نمونه دیگر واژه »زفن« اســـت که در روایت از رسول خدا  آمده از چند چیز 
ْنَهاُکْم 

َ
ِه  أ ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َعْبِداللَّ

َ
از جمله از »زفن« نهی فرمودند: َعْن أ

ِه  نَّ َرُســـوَل اللَّ
َ
ْفِن َو اْلِمْزَماِر َو َعِن اْلُکوَباِت َو اْلَکَبَراِت )کلینی، 1407ق، 432/6) أ َعِن الزَّ

ِه َو... )احسائی، 1405ق، 260/1). ِعِب ُکلِّ ْقِص َو َعِن اللَّ فِّ َو الرَّ ْرِب ِبالدَّ  َنَهی َعِن الضَّ
در حدیث دیگری آمده است که فاطمه زهرا این کار را با امام حسن انجام 
ْفِن: الّلعب و الدفع  می داده اســـت: »أّنها کانت َتْزِفُن للحسن«  أی ترّقصه و أصل الزَّ
)جزری، ابن اثیر، بی تا، 305/2). کلید حل این تعارض را می توان در توجه به معانی این واژه 
یافت؛ زیرا »زقن« دارای معانی متعددی از »رقص«، »شبه رقص« و »لعب« است: 
ْقُص، َزَفَن َیْزِفُن َزْفنًا، و هو شبیه بالرقص« )ابن منظور، 1414ق، 197/13)، »َزَفَن:  ْفُن: الرَّ »الزَّ
)َزْفنًا( ِمْن َباِب َضَرَب َرَقَص« )فیومی، بی تا، 254/2) و »الزفن: الرقص« )فراهیدی، 1410ق، 
فع الشدید« )زمخشری، 1417ق، 84/2) و »َزَفَن َیْزِفُن  قص و أصله الدَّ ْفن: الرَّ 372/7)، »الزَّ

َزْفنًا: َرَقَص و َلِعَب« )واسطی، 1414ق، 260/18).
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10-2-1-3. توجه به جایگاه معانی منصوص
گاه در برخی روایات، خود امام برای واژه  ای معنایی آورده اســـت یا معنای 
واژه ای که مورد پرســـش مخاطب بوده، را روشن نموده است. در چنین صورتی دو 
پرسش مطرح است: نخست اینکه در برخورد با این گونه موضوعات چه باید کرد؟ به 
عبارت دیگر، اگر بین معنای لغوی و معنایی که امام فرموده، تفاوت باشد، کدام 
مقدم و مالک اســـت. دوم آیا معنایی که از امام نقل شده، فقط در همان مورد 
پرسش و یا مسئله خاص مالک است یا می توان و باید آن معنا را به جاهای دیگر نیز 
وِن ِإْذ َذَهَب  سرایت داد؟ برای نمونه، از امام رضا  درباره معنای ظن را در آیۀ َو َذا النُّ
ي ُكْنُت ِمَن  ْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّ

َ
ْن ال ِإلَه ِإالَّ أ

َ
ُلماِت أ ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادى  ِفي الظُّ

َ
ُمغاِضبًا َفَظنَّ أ

اِلميَن )أنبیاء/87) سؤال شد. امام فرمود: معنای آن »استیقن« است1)مجلسی،  الظَّ
1403ق، 387/14). امام صادق  در پاسخ از پرسشی دربارۀ معنای »قداست« فرمود: 
ِه  َیُقوُل  َما  َبا َعْبِد اللَّ

َ
ِد ْبِن َماِرٍد َقاَل َسِمْعُت أ به معنای »طهارت« اســـت. َعْن ُمَحمَّ

ْهُل َذِلَك اْلَمْنِزِل َو ُبوِرَك َعَلْیِهْم َو... 
َ
َس أ ِمْن ُمْؤِمٍن َیُکوُن ِفی َمْنِزِلِه َعْنٌز َحُلوٌب ِإالَّ ُقدِّ

ْرُتْم )برقی، 1371ق، 640/2). ْسُتْم َقاَل ُطهِّ َفُقْلُت َلُه َما َمْعَنی  ُقدِّ
11-2-1-3. توجه به قرائن منصوص در کشف واژه ها

با توجه به ســـاختار و کاربرد واژه ها گاه می توان با استناد به آن ها به معنای واقعی 
الفاظ حاکی از موضوعات پی برد؛ برای نمونه، شهید اول پس از آنکه برای کشف 
معنای »کعب« در آیه مربوط به وضو به برخی از دیدگاه های لغویان اشاره می کند، 
سرانجام به استناد به اینکه تعبیر قرآن کریم »کعبین« است، نتیجه می گیرد که معنای 
کعب برآمدگی پاســـت؛ زیرا هر پا یک برآمدگی دارد و اگر معنای آن »ظنبوبین« 
باشـــد، چون هر پا دو تا قوزک دارد، خداوند در این آیه به جای »کعبین« باید واژه  

»کعاب« را به کار می برد )عاملی، 1419ق، 150/2).
12-2-1-3. بررسی معانی واژه ها تا حصول اطمینان

برای دستیابی به معانی لفظ حاکی از موضوعات الزم است منابع به حّدی بررسی 

َضا َذِلَك ُیوُنُس  ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْیهِ  َفَقاَل الرِّ
َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ أ ِه َعزَّ َو َجَل  َو َذا النُّ َضا َعْن َقْوِل اللَّ ُموُن الرِّ

ْ
َل اْلَمأ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
1. أ

ی  َذَهَب ُمَغاِضبًا ِلَقْوِمهِ  َفَظَن  ِبَمْعَنی  اْسَتْیَقَن ... )مجلسی، 1403ق، 387/14). ْبُن َمتَّ
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شوند که نسبت به معنای به دست آمده اطمینان حاصل شود؛ بنابراین، مالک حصول 
اطمینان اســـت و اینکه باید به کدام منابع و چه تعداد منبع رجوع شود، موضوعیت 

ندارد. 
مهم در مفهوم شناسی واژه های منصوص، توجه به عناصری است که می تواند وجه 
تمایز معنای الفاظ مختلف با یکدیگر شود. این عناصر به عنوان مالک های مفهوم 
برای مصداق یابی کاربردهای زیادی دارند که در مرحله پنجم فرایند موضوع شناسی 

به آن می پردازیم.

3-1-3. شناخت مالک های موضوعات 
غرض نهایی از موضوع شناسی، یافتن مصادیق موضوعات در مقام عمل به تکالیف 
شرعی است. روشن است که هر لفِظ حاکی از موضوع، احکام فقهی به حسب نوع 
آن، مصداقی دارد. یافتن مصادیق هر موضوعی در گرو کشف مالک هایی است که 
بتواند ما را در یافتن مصادیق کمک رساند. این مالک ها به دو صورت قابل دستیابی 

است:
1-3-1-3. مالک های شرعی

گاه معیارهایی در نصوص برای تشـــخیص موضوعات به چشم می خورد که در 
موضوع شناسی کاربرد دارند. از آنجا که این نوع مالک ها در نصوص آمده و به آن ها 
تصریح شده، جنبۀ تعبدی دارند. این مالک ها گاه در تبیین معنای برخی از واژه های 
حاکی از موضوعات کاربرد دارد و گاه در تعیین مصادیق آن ها؛ برای نمونه، وقتی از 
امام محمدباقر درباره معنای »کعب« سؤال می شود، آن حضرت عینًا محّل آن را 
ِه ...،  َبا َجْعَفٍر َعْن ُوُضوِء َرُسوِل اللَّ

َ
اَل أ

َ
ُهَما َسأ نَّ

َ
نشـــان می دهد. »َعْن ُزَراَرَة َو ُبَکْیٍر أ

اِق. َفُقْلَنا: َهَذا َما ُهَو؟ َفَقاَل  ْیَن اْلَکْعَباِن؟ َقاَل َهاُهَنا َیْعِنی اْلَمْفِصَل ُدوَن َعْظِم السَّ
َ
َفُقْلَنا أ

ْسَفُل ِمْن َذِلَك« )حر عاملی، 1409ق، 388/1) این گفت وگو 
َ
اِق َو اْلَکْعُب أ َهَذا ِمْن َعْظِم السَّ

می تواند به تعیین معنای »کعب« و یافتن محدوده و مصداق آن در پا برای مسح در 
وضو گرفتن کمک کند.

نمونه دیگر در موضوع محدودۀ وجه است که در وضو باید شسته شود. از آنجا 
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که در مفهوم آن اختالف اســـت )اشتهاردی، 1417ق، 178/4) و اجمال وجود دارد، مورد 
ســـؤال اصحاب قرار گرفته و امام محدوده آن را مشخص کرده اند: »َعْن ُزَراَرَة ْبِن 
ِذی   الَّ

َ
أ ْن ُیَوضَّ

َ
ِذی َیْنَبِغی أ ْخِبْرِنی َعْن َحدِّ اْلَوْجِه الَّ

َ
ِبی َجْعَفٍر اْلَباِقِر  أ

َ
ُه َقاَل أِل نَّ

َ
ْعَیـــَن  أ

َ
أ

ِذی اَل َیْنَبِغی  ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبَغْسِلِه الَّ َمَر اللَّ
َ
ُه َو أ ِذی َقاَل اللَّ . َفَقاَل: اْلَوْجُه الَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َقاَل اللَّ

ِثَم َما َداَرْت 
َ
ْن َیِزیَد َعَلْیِه َو اَل َیْنُقَص ِمْنُه ِإْن َزاَد َعَلْیِه َلْم ُیْؤَجْر َو ِإْن َنَقَص ِمْنُه أ

َ
َحـــٍد أ

َ
أِل

ْصَبَعاِن  َقِن َو َما َجَرْت  َعَلْیِه اإْلِ ِس ِإَلی الذَّ
ْ
أ ْبَهاُم ِمْن ُقَصاِص َشْعِر الرَّ َعَلْیِه اْلُوْســـَطی َو اإْلِ

ْدُغ ِمَن اْلَوْجِه.  ُمْســـَتِدیرًا َفُهَو ِمَن اْلَوْجِه َو َما ِسَوی َذِلَك َفَلْیَس ِمَن اْلَوْجِه َفَقاَل َلُه الصُّ
َفَقاَل: اَل« )حر عاملی، 1409ق، 403/1).  

با توجه به اینکه ممکن است برای برخی از موضوعات عرفی که ابهامی در مفهوم 
یا مصداق آن ها وجود داشته باشـــد، در نصوص تعریفی ارائه شده باشد که مفهوم 
مورد نظر شارع را در آن ها روشن می کند، ابتدا باید نصوص را بررسی کرد که متولی 
این کار فقیه است. بدیهی اســـت که مفهوم تعبدی واژه های حاکی از موضوعات 

عرفی بر مفهوم لغوی آن ها مقدم می باشد.
2-3-1-3. مالک های عرفی

 دسته دیگر از مالک ها برای تشـــخیص مصادیق شاخص های عرفی است که 
از بررســـی معنای الفاظ به دست  می آید. مالک های مفهومی همچون سنجه ای در 
دست موضوع شناس است تا بتواند مصادیق موضوع مورد نظر را به کمک آن ها بیابد. 
شناخت شاخص های مفهومی موضوعات عرفی گامی مقدماتی برای مصداق یابی 
اســـت. مالک های مفهومی در حقیقت به عنوان مقومات هر موضوع، وجه تمایز 
آن با سایر موضوعات اســـت. مالک های مفهومی در موضوعات عرفی از طریق 
بررسی معنای لغوی، اصطالحی و برداشت های عرفی به دست می آید. کشف این 

شاخص ها در مصداق یابی کاربرد فراوانی دارد.
فقها اگرچه به استخراج شاخص های مفهومی و کاربرد آن ها در مصادیق تصریح 
نکرده اند اما در ضمن استدالالت خود به آن اشاره کرده و از چنین معیارهای مفهومی 
 َو اٰل ُجُنبًا ِإالّٰ ٰعاِبِری َسِبیٍل بهره گرفته اند. شهید اول با استناد به واژه »َغسل« در آیه
ٰی و نظر به تفاوت آن با واژه »مســـح« ریختن آب بر بدن را در »ُغسل« می داند  َحتَّ
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و معتقد است مســـح و مرطوب کردن کافی نیست. و ال یکفی اإلمساس من دون 
الجریان، ألنه یسّمی مسحا ال غساًل )عاملی، 1419ق، 216/2).

برای نمونه واژه »رقص «  به معنی  ، چگونگی راه رفتن و سرعت آن و در اصطالح 
نیز جنباندن و حرکت دادن یک یا چند عضو بدن هماهنگ با نغمه های موسیقی یا 
آواز آمده است )ابن منظور، 1414ق، 42/7) و در تعریف دیگر، عالوه بر قیدهای پیشین، 

معنا داشتن آن حرکات نیز مورد تأکید قرارگرفته است. 
گسترۀ معنایی رقص نیز مانند واژه »زفن« است. این گستره از معنای مطلق باال 
و پایین پریدن و مطلق حرکت، شروع می شود. از این رو  واژه »رقص« برای اجسام 

بی روح مانند »سخن« و »صحرا« به کار رفته است1.
نمونه این کاربرد استعاره واژه »رقص« در سخن امیر مؤمنان  است که برای 
ْت َقْلَبُه 

َ
توصیف حالت فرد »دنیازده« به کار رفته اســـت. َو َمِن اْسَتْشَعَر َشَعَفَها َمَل

ْعَراِض اْلِمْدَرَجِة َهمٌّ َیْحُزُنُه 
َ
ْبَدِة َعَلی أ ْشَجانًا َلُهنَّ َرْقٌص َعَلی ُسَوْیَداِء َقْلِبِه َکَرِقیِص الزُّ

َ
أ

َو َهمٌّ َیْشَغُلهُ ؛ )مجلسی، 1403ق، 61/75).
نمونه دیگر در مفهوم شناسی آِب مطلق به شاخص هایی از قبیل مایع بودن، رنگ 
نداشتن، بو نداشتن، مخلوط نبودن با چیزی، گرفته نشدن از چیزی و... می رسیم. 
این مالک ها می تواند ما را در مصداق یابی آب کمک کند و مصداق آِب مطلق از 

غیر آن به سهولت تشخیص داده شود. 
فقها نیز گاه نسبت به مفهوم برخی از موضوعات عرفی مورد سؤال قرار گرفته اند 
که کشف شاخص های مفهوم در مقام پاسخگویی به مکلفان نیز کاربرد دارد. اگر 
به وســـیله شاخص های مفهومی نتوانیم همه مصادیق موضوعات را تشخیص دهیم. 
تکلیف موارد مشکوک با »اصالت الحلیه« روشن می شود. ما هو تعریف الرقص من 
الناحیة الشرعیة؟ و ما حکمه بنظر سماحتکم؟ الجواب: ال یجوز الرقص إاّل للزوجة 
أمام زوجها، و باقی أشـــکال الرقص فیها إشـــکال، و الرقص أمر عرفی و هو اجراء 

ْرَقَص الَقْوُم فی َسْیِرِهم، ِإذا َکاُنوا َیْرَتِفُعون و َیْنَخِفُضوَن؛ 
َ
َغِة: »االْرِتَفاُع و االْنِخَفاُض، و قد أ ْقُص فی اللُّ ُبو َبْکٍر: الرَّ

َ
1. و َقاَل أ

ْسَرَع؛ و له َرَقٌص فی الَقْوِل: َعَجَلٌة. الرقص: الغلیان و 
َ
و َفالٌة ُمْرِقَصٌة: َتْحِمُل َســـاِلَکها علی اإِلْسَراِع؛ و َرَقَص فی َکالِمه: أ

االضطراب«. )طریحی، 1416 ق، 172/4).
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حرکات موزونة بحیث یعتبرها أهل الخبـــرة أّنها مصداق للرقص، و لو کانت هناك 
مصادیق مشکوکة فال تحرم )مکارم، 1427ق، 136/3).

مرجع تشخیص مالکات موضوعات به نوع آن ها بستگی دارد. متصدی تشخیص 
کشف مقومات مفهومی موضوعات عرفی و لغوی، متخصص زبان شناس است که 
می تواند با بررسی معتبرترین کتب لغوی قیود را کشف و آن ها را به عنوان شاخص، 

وجه تمایز موضوع مورد نظر و سایر موضوعات قرار دهد.

2-3. موضوعات غیر منصوص
واژه های غیر منصوص در موضوع فرایند موضوع شناســـی فقهی قرار نمی گیرند 
و تنها باید نسبتشـــان با موضوعات منصوص روشن شود و به عنوان فرع آن ها مورد 
شناسایی قرار گیرند. برای روشن شدن نسبت الفاظ غیر منصوص با منصوص آن ها 

را در دو گروه بررسی می کنیم.  
1-2-3. الفاظ غیر منصوص در زبان های مختلف

در موضوع شناســـی با الفاظی سروکار داریم که حاکی از موضوعات فقهی اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی و یا هر زبان دیگری به کار بروند. 
بنابراین، اگر با چنین الفاظی مواجه شویم که در نصوص وجود ندارند، اما در زبان 
عربی یا هر زبان دیگری به کار می روند باید نسبت آن ها با الفاظ منصوص سنجیده 

شود. 
برای نمونه، اگر کسی حکم وضعی و تکلیفی»شراب«، »عرق« و »حشیش« را 
استفتا کند. فقیه می بایست ابتدا معنا و منظور از این واژه های غیر منصوص در زبان 
فارسی را بداند تا بتواند نسبت آن ها را با »خمر« که واژ ه ای منصوص است کشف 
نماید. عالوه بر آن که باید ماهیت آن ها را هم بشناســـد که مثاًل شراب مایع است و 

حشیش جامد.
پس از بررسی اگر معلوم شد که دو واژه »شراب« و »عرق« با »خمر« مترادف اند 
عینًا حکم وضعی نجاست و حکم تکلیفی حرمت »خمر« بر این واژه ها بار می شود 
اما »حشیش« بر فرض مســـکر بودن حرمت تکلیفی دارد، اما به دلیل اینکه »مایع 
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باالصاله« نیست مشمول حکم وضعی نجاست نمی شود. 
باید توجه داشت که الفاظ غیر منصوص عربی و یا سایر زبان ها در داللت بر معنا 
چه نســـبت هایی با الفاظ منصوص پیدا می کنند؟ در این نسبت سنجی ممکن است 
الفاظ منصوص با غیر منصوص، یکی از نسب اربعه باشد. برای نمونه در زبان عربی 
کلمه »َحْنَبش« )ابن منظور، 1414ق، 289/6) »َخَبب«، »َحَجل« )ابن منظور، 1414ق، 144/11) 
واژه ای غیر منصوص اســـت و در آیات و روایات نیامده. بنابر این، اگر سئوال شود 
که حکم فقهی آن چیست؟ باید ابتدا نسبت آن را با واژه های منصوص »رقص« َعْن 
ْقِص... )نوری، 1408ق، 218/13) و »زفن«  فِّ َو الرَّ ْرِب ِبالدَّ ُه َنَهی َعِن الضَّ نَّ

َ
ِه: أ َرُسوِل اللَّ

ْفِن َو...  )کلینی،  ْنَهاُکْم َعِن الزَّ
َ
ِه أ ِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنیِّ َعْن أ َعِن السَّ

1407ق، 432/6) َزَفَن: )َزْفنًا( ِمْن َباِب َضَرَب َرَقَص )فیومی، 1414ق، 254/2) کشف شود.  
ممکن اســـت واژه های حاکی از موضوعات احکام فقهی به زبان های دیگر نیز 
مورد استفتا قرار گیرند که سرانجام باید رابطه واژه هایی که در هر زبان به کار می رود و 
معنای آن ها کاماًل روشن و رابطه آن با واژه های منصوص کشف گردد تا بتوان نسبت 
به آن ها فتوا داد. مانند واژه هایی که گویای برخی از ورزش های موزون یا رقص های 

کالسیک به کار می رود از قبیل: »فیتنس«، »ایروبیک« و »زومبا«.
2-2-3. موضوعات تخصصی و مستحدثه

بخش مهمی از موضوعات تخصصی مســـتحدثه را اصطالحات و تعابیر جدید 
در علوم مختلف و عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشت و 
سالمت، تغذیه و... تشکیل می دهند. روشن است که این قبیل الفاظ و اصطالحات 
مستقیمًا موضوع حکم شرعی قرار نمی گیرند؛ بنابراین، برای شناخت مفهوم این نوع 
موضوعات به اطالعات و توضیحاتی نیاز هســـت که مبتنی بر جنبه های فقهی آن ها 
بتوان موضوعات اصلی و عناوین فقهی این قبیل موضوعات را به آن ها ارجاع داد و 
فقیه باید نسبت به آن ها شناخت پیدا کند تا بتواند حکم شرعیشان را استنباط و اعالم 
نماید. موضوعاتی همچون: پول، تغییر جنسیت، حرکات موزون، بیمه و بانکداری، 
بارداری های نوین، تراریخته، بیت کوین، بازی کلش  آف کلنز، اختالالت روانی، پد 

خون بند ناف، اوراق حق تقدم، الکل، کلوکزامین و... .
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متصدی مفهوم شناسی و ارائه اطالعات این گونه موضوعات، عرف متخصص 
مربوط به هر دانشی است. اینجاست که مفاهیم و اطالعات علمی مربوط به این گونه 
موضوعات با رویکرد فقهی از طرفی و کشـــف موضوعات اصلی و عناوین فقهی 
مرتبط با آن ها از طرف دیگر، زمینه روشن شدن چرایی موضوع فقهی بودن این قبیل 

مسائل علمی و مستحدثه  را روشن می سازد. 

نتیجه گیری
1( در مواجهه با موضوعات عرفی آنچه در استنباط احکام کاربرد دارد، شناخت 

فقهی است نه علمی صرف.
2( اولین گام در شـــناخت موضوعات احکام فقهی تشـــخیص نوع و مراحل 

شناخت آن هاست.
3( موضوعات عرفی به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم می شوند.

4( روش و قواعد شـــناخت هر یک از موضوعـــات منصوص و مراحل آن ها با 
موضوعات غیر منصوص متفاوت است.
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