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Abstract 

In order for the jurisprudence to be more effective and efficient, it needs factors like 
thematic study. Although this matter has been the concern of the jurists and has been 
studied somehow in the past, the scientific mobility of jurisprudence is dependent on 
the thematic study based on a systematic structure in order to have a good control of 
the wide range of this knowledge. It also needs reconstruction in order to accept the 
previous jurisprudential statements and the recent jurisprudential needs and to direct 
the research and teaching through changing new devices. The main question is what 
is the solution for thematic study of jurisprudence with regard to the predicted 
expectations? This study, using a descriptive-analytical method, proposes a strategy 
for thematic structural study of jurisprudence based on the identification of the 
system of terminology in order to answer the same question. 
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 شناسی ساختاری تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع

  *نژاد محمدهادی یعقوب

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  های دانح پژوهشکدۀ مدیریت اطالعات و مدار: اسالمی گروه تدوین سازمان

 ی، استادیاراسالم
 (14/10/1399 ؛ تاریخ پذیرش:26/09/1399 تاریخ دریافت:) 

 چكیده

 ۀامر از گذشته دغدغو  نیدارد. هرنند ا ازین یشناس همچون موضوع یه عواملب شتر،یب یو اثربخش ییکارا یدانح فقه برا

 افتوه ی نظوام  یبور سوا تار   یمبتن یشناس فقه، به موضوع یتحر: علم یانجام گرفته است، ول ییها بوده و به گونه هانیفق

 یازهوا یو ن نیشو یپ یهوا  زارهبنوا گو   دیکند و با تجد تیریمد یدرست به را عیوس ۀپهن نیبا ا یوابسته است که بتواند دانش

 یآن است که برا یاصل پرسح به پژوهح و آموزش جهت دهد. نینو یباشد و با تحوالت ابزارها رایرا پذ یفقه نیپس

ی تجربو  و شبه یلیتحل -یفیتوص ۀویمقاله، با ش نیوجود دارد؟ ا ینه راهکار گفته، حیفقه، با انتظارات پ یِشناس موضوع

 .کند ینظام اصطالحات ارائه م ییشناسا یۀفقه بر پا یسا تار یشناس در موضوع یافتی، رهپرسح نیپاسخ به هم یبرا

   واژگان کلیدی

 .سازی فقه شناسی فقه، نظام اصطالحات، نظام نامۀ فقه، علم فقه، موضوع اصطالح

  

                                                                                                                                        
 .Email: Islamicdoc@gmail.com * نویسنده مسئول:

 1401 مستانز، 4، شمارۀ 18ۀ های فقهی، دور پژوهح
 )مقاله پژوهشی( 925-949ات صفح
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 مقدمه. 1

و  ی بیشوتر مود اکارعلم اسالمی است. این میراث در حال توسوعه بورای    نیتر گستردهفقه، 

شناسیِ سوا تاری نیواز دارد.    تحر: علمی به عناصری مانند بازسازی بنای علمی و موضوع

 کند. توسعۀ دامنۀ فقه اهمیت این بحث را بیشتر می

منودی   شناسیِ سا تاری فقه نوه راهکوار قاعوده    آن است که برای موضوع اصلی سؤال

؛ جایگواه هور   فراهم کنود  توان پیشنهاد کرد تا فهم موضوع و ثبت آن را در مدلی روشن می

 ی بیشتر و تحر: علمی کمک رساند؟مداکارتر و به  مسئله را مشخص

و هوا   یافته )نه مبتنوی بور گورایح    شناسی با سا تاری نظام ، به عنصر موضوعمداکارفقهِ  

شخصی ناهمگون( نیازمند است که بتواند دانشی با این گستردگی را مدیریت کند و  قیسال

 را دیو نوپدی هوا  گزارهی پیشین و هم ها گزارهای قابل گسترش، هم  شبکهسامان بخشد و با 

برسواند و   مودد و استحکام درونیِ فقوه   بنا دیتجدپذیری به  در بدنۀ  ود بپذیرد و با تحر:

 ابزارهای نوین به پژوهح و آموزش جهت دهد. به کمکنمایان کند و  آن راروزآمدی 

)با توجوه بوه    فقه شناسیِ سا تاری در موضوع که پایۀ اصلی نویسنده بر این باور است

بخشوی   نه اینکه هیچ سوا تاری در نظوم  است؛  اصطالحات یشناس نظام انتظارات یادشده(

ی سونگ بنوا  شود.  میو تنظی علوم، طراحی سنگ بناعلوم، دقیق نیست، مگر آنکه براساس 

قت موجوود  ، زیرا اصطالحات در حقیآن استاصلی در هر علمی از جمله فقه مصطلحات 

. همین اصطالحات پایۀ ندیآ یمشمار  ۀ مفاهیم علوم بهاز گستراند و بازتابی  زنده فضای علم

ۀ لیوسو  بوه ی تخصصوی، معوانی   هوا  رشتهها و  شناسی نیز هستند، زیرا در زبان اصلی موضوع

شووند، بودون    بندی شده و از طریق اصطالحاتی  اص به دیگران منتقل می مفاهیم صورت

اصوطالحات   1شناسوی  شود. از نظر اصطالح دی شناسایی موضوعات ممکن نمیننین فراین

(. همین اصطالحات اگور طبوق   1381است )حری،  شمندانیاندوسیلۀ ارتباط تخصصی بین 

نشان  مند نظام، تنظیم شوند و مفاهیم علمیِ فقه را در سیستمی شده یطراحقواعدی از پیح 

                                                                                                                                        
 های تخصصی است. مند در نامگذاری مفاهیم مربوط به رشته شناسی، دانحِ مطالعۀ نظام اصطالح .1
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حرکت در مورز دانوح   کنند و  کمک می ا تاریشناسیِ س به موضوع روشمندنوعی  دهند، به

 موضووع بور اهمیوت    دیتأکمقاله با  نیا بخشی آن  واهند انجامید. فقه را ترسیم و به سامان

شناسویِ سوا تاری و    سازی مصطلحات فقهوی در موضووع   شناسی فقه، نقح راهبردی نظام

 کند. مسیر و نند و نون آن را بررسی می از آنپذیری فقه  تحر:

 ی فقه یموضوع شناستی و چرایی . چیس2

 موضوع فقهی چیستی .1. 2

کواربرد برجسوته    دو فقوه  و در 1مختلف دارای کاربردهای متفاوتی اسوت  در علوم موضوع

 ؛  مینوی، 29: ق1418 عاملی،) دانند می مکلف فعل را آنعمدتا   که فقه موضوع یکی دارد؛

شناسوی   موضووع ر اصوطالح  د موضوع از مقصود و است حکم موضوع دوم ؛ (8/ 1: 1369

ق، 1405 صودر،  شوهید : :.ر)است  اصولی اصطالح حقیقت در که کاربرد دوم است همین

 (.54 – 74: 1398، زاده حسن؛ 121: 1ج

انود،   ، واگذاشوته وضووح  بوه  را آن ایو و گوانود   فقیهان به تعریف موضوع نپردا تهعموما  

 :اسوت  ناسازگار ظاهر که به اند آورده هایی های اصولیِ تعریف فقیهانی مانند نائینی در کتاب

 . در جوای (389 ق:1416مترتب شود )نوائینی،   آن بر شرعی حکم که است نیزی موضوع،

 و عقول  ماننود   ود، شرایط و دهایق با است مکلف همان موضوع، از منظور :گوید دیگر می

 . شوهید (145ق: 1416 نوائینی، )گوردد   واقوع  تور:  یا فعل طلب مورد که اینها، غیر و بلوغ

 آن بوه  نخسوت  متعلوق،  کوه   ارجی نیزهای یعنی. داند یم متعلق، متعلقِ را موضوع صدر،

 .(77 ق:1405 صدر،) «الخمر تشرب ال: » طاب در  مر مانند باشد، گرفته تعلق

                                                                                                                                        
 (؛ بوه نیواز اسوت )فلسوفه    بی آن از جوهر و آن عرض، قائم به که موضوع در برابر محمول )منطق(؛ محلی مانند .1

دارد )صودر،   نقوح  حکم، شدن عملی در به حقیقت رسیدن و آنچه ( یا12 ق:1416المتعلَّق )نائینی،  متعلَّق معنای

 عالمتوی  یا و )اجزای علوم( لفظ (7ق: 1409 ؛  راسانی،155 :1371 سینا، ( )اصول(؛ محورعلوم )ابن11ق: 1406

 حودیث(؛ موضووع بوه    )علووم  (115ق: 1401، سا تگی )عاملی وضع(؛ حدیث  معنایی وضع شود )باب برای که

 موضوعیه(. مصداق )شبهات معنای
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 عنصوری » معنوا کورد:   را ننوین  «یفقه یشناس موضوع»در اصطالح  شاید بتوان موضوع

گیرد و محورِ ورودِ حکم  قرار می حکم مقابل در شرعی، کامبیانگرِ اح قضایایِ در است که

حکوم شورعی را    هور آنچوه  حکوم، و   متعلَّق اصولی، منطقی واز موضوع  اعم است یشرع

 شناسی در علم فقه جایگاه وسیعی دارد. موضوع معنا نیبا ا، «پذیرد می

 چرایی تشخیص موضوع برای فقیه .2. 2

آن  یۀ مفهووم، مصوداق  بر پا بسا نهشناسد،  را می وعموض که مفهوم گونه همانشناس  موضوع

که موضوعِ حکم تکلیفوی وجووب اقاموۀ     «دلو: شمس»برای مثال  کند؛ نیز مشخص می را

 کوه  منواطقی  در ی معتدل، مصداق روشنی دارد، ولیها نیدر سرزم(. 78نماز است )اسرا / 

 دشوار و کارشناسی آن «:دلو»مصداق  تعیین از اروپا، ییها بخح مانند است، روزها کوتاه

 نباشود،  مشوخص  ی وب به فقیه برایتا موضوع است، زیرا  نیازمند بررسی و تشخیص فقیه

 :1978 )صودر،  اسوت  حکوم  علوت  ۀمنزلو  به موضوع نه اینکه کند، انشا را حکم تواند نمی

 روایوات »اند، در موواردی ماننود    موضوع را تعلیم کرده تشخیصهای  راه )ع( ائمهو  1(158

 است بدیهی (:554: 1همان  ؛29: 30: ق1401ی، )عامل «تفریع به امر روایات» و «فتوا به رام

 آن است کوه پاسوخ   نیست، روایات و آیات در نهیع به که موضوعح یسماالتفتوا در  الزمۀ

 کارشناسی موضووعات  با فقیه، دائم درآورد. اند، کرده بیان( ع)معصومین که اصولی از را آن

بوه   کوه  مسائل  واص  در مگر  بره است، اهل مسائل بیشتر در فقیه رو ازایندارد،  سروکار

 (.19 ،5 ش دوم، سال نظر، نقد و، 1391مکارم شیرازی، )نیاز باشد   اصی  برویت

 شناسی . پیشینة موضوع3

و مباحوث   انود  هشناسی علووم هموت کورد    به موضوع شمندانیاندکه  گواه استتاریخ علم 

شناسوی و ماننود آن را    و هسوتی  هندسوه علووم  ها،  نامه ها، اصطالح دیبن پردامنی همانند رده

                                                                                                                                        
 مانند تشخیص حکمِ مسئله، نیست، شدن مشخص از پس جزئی مصداقی تشخیص صرفا  موضوع، تشخیص .1

 د الت نیست جایز فقیه بر» :اند فقیه. اگر گفته نه مقلد است آن بر عهدۀ که تشخیص  ون مثل نجاساتی مصادیق

 .معناست همین مقصود( 273 :1 ق، ج1418  مینی،)«مصادیق تعیین و وعاتدر موض
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، متکلموان و  2، ا القیوان، منطقیوان  1اند. فیلسوفان اند که همچنان از مباحث مهم مطرح کرده

نیوز، موضووع،    در فقوه  .اند، شناسی علوم  ود توجه کرده یی به موضوعها گونهبه  3اصولیان

در  ؛اسوت  یطووالن سابقۀ  موضوعات فقهی دارای ساییشنا رو نیازاپایۀ اصلی حکم است، 

یی موورد  هوا  وهیشو جوامع فقهی موضوعات کلی فقه برجسته شده و موضوعات ریزتور بوه   

فقیهوانی   شناسوی فقهوی،   موضوع و موضووع  سِیتأس(. در 13: 2، ج1324اند )شهابی،  بحث

 اند. آفرینی  اصی داشته نقح

 فقهدر  شناسی موضوع آغازگر حلی عالمه. 1. 3

کلیودی از   اصوطالحات  یی ازها بخحاو  .است فقه در ییها یدگرگون حلی بنیانگذار عالمه

 کنوار  در موضووع را  واژۀ گواه  فقهوی افوزود.   ادبیوات  بار به جمله واژۀ موضوع را نخستین

حلوی،   )عالموه الکبری  موضوع :گوید می .برد کار می به منطقی مثل صغری و کبری های واژه

( 236 ق:1412 حلوی،  )عالمهآورد.  گاه اتحاد الموضوع را به زبان می و( 216 :2ج ق،1401

یختلوف(   الموضووع  الَّن التنواقض  نمنوع ) :نویسود  می فقهی قضیه دو بین و در عدم تناقض

حلوی،   )عالموه  اسوت  مختلوف  موضووع  سازیم؛ نوون  می برطرفمسئله  در را ناسازگاری

     (.73 :5ج ق،1401

 انَّ اسووت: افتووهی  راه فقووه ادبیووات بووه ندیشووۀ اوا بووا شناسووی، موضوووع بووه رویکوورد

 لهوذه  یتعرَّضووا  ولوم  الکلَّیوۀ  القووانین  اعطونا اجمعین، علیهم اللَّه رضوان اصحابناالمتقدّمین،

بر   دا ما که رضوان پیح از فقیهان (.529 :2ق، ج1413 حلی، )عالمهالجزئیۀ...  التفریعات

 این به ولی ما،. اند نپردا ته جزئی های تفریع به و داده ارائه ما به را کلی تنها اصول باد،آنها 

 آیود،  موی  پیح او برای آنچه از فروع هر استخراج برای حاذق، فقیه تا پردازیم، می فروعات

 یابد. مهارت

                                                                                                                                        
 ، واژۀ فلسفه و واژه حکمت.1، ج1376جمعی از محققان،  .1

 ، واژۀ منطق )حوزۀ اصلی(.1378. جمعی از محققان، 2

 ، واژۀ اصول فقه )حوزۀ اصلی(.1380. جمعی از محققان، 3
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 سواز  اندیشوه  فقه نتیجۀ نوعِ نگرش در حلی سازِ عالمه ادبیات یها یپرداز واژه بخشی از

 زیرا اوست،

 پردا ته است.  ،سابقه کم یا هگون به مقارن فقه و به

 جدای گاه رویکردی، با کاربرد داشت،اهل سنت  واژگانی نظام را که در و اصطالحاتی

 نوارنوبی  گرفوت و در اهل سونت   از واژۀ مناسبت را مثال  .کار برد به بود، نزدشان آنچه از

بعدها  ح،اصطال (. این172 :4؛ ج122 و 76 :2ج حلی، )عالمه دادجای  شیعه فقه در  اص

 مطرح است. شناسی، مناسباتعنوان  بهدگرگون شد و اینک 

گرفوت؛ در تعبیرهوایی    کار هبموضوع را  ، فرزندش فخرالمحققین نیز واژهعالمهاز  پس

 (المحموووول و الموضووووع)( 79 :2ج ،1387فخووورالمحققین، )القضووویۀ  موضووووعُ  ماننووود

 فقهی مسائل متنوع در را( موضوع) واژۀ بعد نیز، فقیهان (.116 :2، ج1387فخرالمحققین، )

: زیو ن ؛23: 2ج ،البارع المهذب در فهد ابن ؛98 :1ج ،یذکر درشهید اول )مثال  کار گرفتند  به

(. 73 :5ج در مختلوف،  حلوی،  عالمه؛ 116: 2و ج 40: 3ج ،الفوائد ضاحیا فخرالمحققین در

شناسوی فقهوی،    وعآغاز دسوتاوردهایی بووده و اکنوون، موضو     کاربرد موضوع، در تاریخ فقه

 .اند ی هم به آن ویژه شدهممسساتو  افتهی ی اصدانشی است که جایگاه 

 ی فقهساختار یشناس موضوع. 4

 یساختار یشناسموضوع ییچرا .1. 4

یِ سا تاری فقه، تنظیم همۀ موضوعات فقهی با محوریت موضوعِ شناس منظور ما از موضوع

سازیِ متناسب،  پذیر و پویاست که با نظام رشای گست کالنِ فقه در نظامی منطقی و در شبکه

وجوو در   سازد. جست انینماصورتی منظم  گسترۀ موضوعی فقه را در یک نگاه مجموعی به

 به موارد ذیل مدد رساند:  تواند یمی فقه از جهاتی مهم است و سا تارشناسی  موضوع

 ی استنباطمداروز .1. 1. 4

دقیق و سا تارمند موضووعاتِ وابسوته اسوت.     روزامدی استنباط به شنا ت کامل و احاطۀ

 افوتا الزم شورایط از را نوپدید موسائل استنباط مووضوعات وبر کشف  توانایی حلَّی عالمه
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در (. اموام  مینوی بور اهمیوت موووضوعات نوپدیود       119 ق:1413 حلَّوی،  )عالمه داند یمو

 بوه  کامول  احاطه دیباه فقی» :دیگو یم شهید مطهری (98 :1361 ) مینی، دارد دیتأک استنباط

 (.100 :1357 )مطهری،« باشد داشته دهد یم آنها فتوا برای که موضوعاتی

 اجتهاد تحرک. 2. 1. 4

فقواهتی کوه بایود     های است، مانند روش بودهمجاری متعددی  از خیگذر تار در اجتهاد تحر:

ی نو یآفر تحور: اسوت؛   موضووعات  منود  توسوعۀ نظوام   اینهوا  نیتور  از مهوم تحت بررسی باشد. 

بدنۀ  نکهیا نخست اجتهاد دارد؛ مختلفی در روزامدی و تحر: موضوعات، سطوح و برایندهای

و اجتهاد را به عنصری پویا، متحور: و   کند یمنظران را متحول  ی علمی روزانه صاحبها بحث

 سازد می تغییر دستخوش رانظام فقه  فراتر سطحی درآنکه  دیگر کند؛ زنده تبدیل می

 هتحول فق. 3 .1. 4

 بورای مثوال  . پذیرنود  شوند یا بسیار انود: تغییور موی    نمی دگرگون اصال  یا عناصری در علوم

دهند یا با تضوییق   توسعه را اندیشورانی دامنه موضوع . شایدستین ریمعموال  متغ علم موضوع

 روشوی  عناصور  .تحوول یابود   اسوت  ممکون  علم هم قلمرو، دانح جدیدی ابداع کنند، روش

 مسوائل  نیآفر تحولساز است. یکی از عناصر  تحول مهم یها بحثنباط از شیوۀ است به مربوط

دانوحِ  عنووان   بوه  پوذیر اسوت و   توسوعه  شدت به و موضوعات علوم است و از این حیث فقه

های  درگذر زمان بر گزاره علم پویایی هر فقه، مانند .دگرگونی سا تاری است در ور بر ط،

است. مواردی از قبیول   رفته هیحاشبه  ند عبد و امه( نیزمسائلِ آن )مان و بر یشده افزوده  آن

 شود. ی میسر میدرست به ی سا تاریشناسموضوع آنچه در این سه مورد گفتیم، با 

 شناسی ساختاری   ی فقیهان در موضوعها گام .2. 4

 فقهوی،  و سوا تاردهی موضووعات   در فقه نون موضوع، پایۀ اصلی حکم است، شناسوایی 

علم فقوه نیوز مطورح بووده و پوس ازعصورتدوین،        سیتأسه و همزاد با اهمیت بیشتری یافت

  1.اند کردهبندی کلی  هایی دسته علم فقه را به لحاظ و اند برآمدهتنظیم فقه  درصدد فقیهان

                                                                                                                                        
 اصلی(.  ، واژۀ فقه )حوزۀ1397. جمعی از محققان، 1
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)شهابی،  اند دهکتاب تنظیم کر عنوان بهاول و دوم هجری هر موضوعِ کلی فقه را  از قرن

 .آمده استموضوعات ریزتر  ( که در دا ل هر کتاب13: 2ج1324، 

تنظیم نموده: ابتودا ابوواب فقوه را بوه     « کتاب»محقق حلی)ره( مسائل فقهی را با عنوان »

باب؛ عقوود،   10: عبادات،کرده است)عبادات، عقود، ایقاعات و احکام( تقسیم  نهار بخح

(. )در جمووع 1ق، ج1403)محقووق حلووی، 1بوواب 12بوواب؛ احکووام  11بوواب؛ ایقاعووات  15

است که فقه شیعه پنجاه کتواب یوا    مشهور شده نکهیا. با شود یمباب )کتاب(  شتوه نهل

به گونوۀ  اصوی فقوه را     الفقها  تذکره باب دارد(. بعد از محقق حلی، عالمه حلی در کتاب

؛ شهید اول توضیحی دربارۀ تقسیم محقق حلوی دارد. دیگور فقیهوان، بوه     کرده استتقسیم 

ی بنود  جموع ی ندارند. طاهری عراقی بوا  ا یبند میتقسد نیز ی محقق نپردا ته و  وبند میتقس

ی در بر وو(. 54-78: 1376بنوودی دیگووری دارد )طوواهری عراقووی،  نظوورات دیگووران طبقووه

)ابوالصوالح حلبوی،    بواب  36 (82ق: 1414)سوالردیلمی،  بواب   23، تورِ  یمیقود ی ها کتاب

وپون  توا    نهول  : مقدموه، ص 1376)ر. :: طواهری عراقوی،    انود  ذکر کرده (109ق:  1403

انود: عبوادات، اصوول     فقوه را سوه بخوح کورده     اهل سنتبعضی از متأ ران (. وهفت نهل

ابوواب  » صوورت  بوه مباحوث فقهوی   اکنوون   (20: 1358)محمصانی، ی، احکام قانونی ا الق

در سطح موضوعات کلوی   عموما ( که 13: 2، ج1324است )شهابی، « کتب فقهی»و « فقهی

 2«.اند شدهمتذکر 

 فقیهوان بور سوا تار واحودی توافوق ندارنود؛ نوه اینکوه         دهود  یمو ها  بر  رشاین گزا

شهید اول کوه در   جز بهاست و  عیشراتقسیم نزد فقها از محقق حلی در کتاب  نیتر معروف

 مسوالک  ی درثان دیشه، دربارۀ آن توضیحی داده، دیگر شارحان شرایع از قبیل قواعدکتاب 

                                                                                                                                        
بواب فقهوی را برشومرده اسوت      52. شرایع ابواب عقود را بجای پانزده باب، نوزده باب نام برده که در مجموع 1

 (.1جق، 1403)محقق حلی، 

ترتیوب تواریخی    بندی نهارده فقیه و دانشور شیعه و تعدادی فقیهان اهل سنت بوه  ای از دسته . نگارنده در مقاله 2

 (.15: 1394نژاد،  هایی از آن استفاده شده است )یعقوب ا از قسمتگزارش داده است. در اینج
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حب جواهر، دربارۀ تقسیم محقوق، هویچ نظوری    و همچنین صا مدار:و موسوی عاملی در 

 از روش محقوق پیوروی نکورده و  وود در     هیدمشق لمعههم در کتاب  اول دیشه. اند نداشته

اولوین مطلبوی کوه الزم    (. »261-293: 1382زاده،  راه دیگری برگزیده است )حسن القواعد

ی شوده و  بنود  تهدسو نحوی  است یادآوری شود این است که آیا این مسائل گسترده فقهی به

صورت گرفته اسوت یوا  یور؟ پاسوخ ایون اسوت کوه         ها آنتقسیمی بر مبنای صحیح روی 

 (.109: 3، ج1387)مطهری، «  یر متأسفانه

 شناسی ساختاری   ی در موضوعشناس روشاهمیت  .3. 4

آنهوا در بدنوۀ فقوه جوایی      شاهدیم که موضوعات همواره رو به افزایح است و بسیاری از

 آن سوا تار  در رکودِ سا تاری مبتال شده و همچنوان مانوده و   به بساطت و قهف ندارد، زیرا

 برای جایی و اند دهیکش صف وارد تازه مسائل از انبوهی رو نیازا نداده است. رخ الزم تحول

دولوت،   فقوه ، بورس، پوول،  ها استارتاپمانند اقتصاد نوین، فقه  است، باز نشده فقه در آنها

موضوعات رخ نموده و در سا تمان فقوه   که با سیل نهایا. 1زی و...فضای مجا فقه ،هنرفقه 

 مسوتحدثه و  مسوائل  با نام عملیه های رساله آ ر درنانار  بهندارد،  متعارف، جای مشخصی

بنودی و بور پایوۀ     کالسه شده یطراحباید در فرمی از قبل  که یدرحالاند.  جمع آمده ملحقات

 .رندیگ  یو جا ی شوندروشمند ساماندهنظامی منطقی و 

 بنیان و در: فلسفه شناسی و روش ِ موضوعات فقه نیازمند در نظام است که تحول پرواضح

در  رو نیازاوسیلۀ تحر: فقه و تحول اجتهادی رخ دهد.  نیتر مهمکاراست تا با روشی مناسب 

، زیورا  بسونده کورد  هوای سونتی پیشوین     تووان بوه سوبک    موضوعات فقهوی نموی   شناسی روش

بندی و یا نینح ابواب و فصول و یوا   ها و باب سی سا تاری فقه، فقط تنظیم کتابشنا موضوع

ای منطقی است که بر محور موضوع کالن  واره افزودن درس با موضوع جدید نیست، بلکه نظام

ی هوا  تیو فعال عورض  در فقهوی  شناس موضوعدر واقع کار یابد.  فقه و ریزموضوعات تحقق می

                                                                                                                                        
هوای مجوازی پوانزده موضووع جدیود بوه        شوده در شوبکه   های ارسال براساس پیام 1399 وشبختانه در مهرماه  .1

 های  ارج حوزوی افزوده شد. درس
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فقوه و فقاهوت،    ابوواب  همۀ فرابخشی و در  دمت است یکار بلکه شود، معمول تعریف نمی

 جریان به را پژوهان،  ود فقه جریان دارد و باید همۀ فقه در کالبد روح مثل شناسی موضوع زیرا

 نکوه یانوه   ؛1حضووری فعوال داشوته باشوند     دقیوق  ای کنند و طبق برنامه متصل شناسی موضوع

دقیوق و جوامع در    یابیو  موضووع  نیسوتند.  مستغنی یشناس موضوع از علوم استادان از کدام چیه

 )اعرافوی، اسوت   فقهی های فعالیت تمام فقه و روح تحول اصلی راز دینوپدکهن و  موضوعات

شناسی سوا تارمند،   موضوع به ای اجتماعی و علمی است که باید (. فقاهت، همانند شبکه1395

غذیوه و متکامول شوود. بایسوته     صورتی بر ط و روزامد ت شود تا به متصل قیو عمکامل، دقیق 

شناسوی در   موضووع  بیافرینند توا  گیران این رشتۀ علمی، راهکاری نظران و تصمیم است صاحب

 شود. متجلی ی مشخصو مدلسا تار 

 شناسی ساختاری در فقه   . مدلی برای موضوع5

شناسیِ سا تاری فقه )تنظیم همۀ موضوعات با محوریوت موضووعِ فقوه در فرموی      موضوع

نگرشوی کلوی    که دهد یم دست بهای را  واره پذیر و پویا( نظام ای گسترش و در شبکهمنطقی 

سوازِی متناسوب، گسوترۀ موضووعی فقوه در یوک نگواه         نظوام  و بابر پیکرۀ فقه ایجاد شود 

ی نوشوندۀ فقهوی  ها گزارهموجود،  بر مباحث و افزون دشو انینماصورتی منظم  مجموعی به

ننین کالبدی ممکون نیسوت مگور بوا تنظویم جوامع هموۀ        . طراحی ردیگ یجادر دامن آن 

بسویار دشووار اسوت،     موضوعاتِ فقه در نظامموضوعات فقه در مدلی مشخص؛ مدلسازی 

و  کنود  یمو را سخت  دهیتن درهمهم در: درست این نظام  2فقهۀ موضوعی پهنزیرا فراوانی 

 .سازد رو می ی روبهبا دشوارسازی جامع این همه موضوعات را  هم نظام

بوه عناصوری   « ی ابزار فناورانه در همۀ مراحلریکارگ به»بر  انجام درست این مدل عالوه

                                                                                                                                        
 زمینوه  ایون  در که است فقه با مرتبط آن کالس 400 از بیح که شود می تدریس در حوزه  ارج 600 اکنون هم .1

 (. 1395 آذر 28 دارند )اعرافی، فعالیت استاد 300 نیز

از میان تعلیمات اسالمی، تنها معارف اسالمی، ا القی و تربیت اسالمی از حوزۀ فقه  وارج اسوت )مطهوری،     .2

1387 :109) 
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 وابسته است، مانند:

 سازی مصطلحات فقهی  یة نظامبر پاشناسی  موضوع .1. 5

ی که نظام کلی آن، و جایگاه هور موضووع، مشوخص گوردد و     ا گونه بهسا تارشناسی فقه »

شوود و ذیول هور عنووان، مباحوث مطورح در قالوب        عناوین گویا برای هر بحث برگزیوده  

استانداردهای قابل قبول در تألیف و تصنیف ارائه گردد و برای پرهیز از جدا افتادن مباحث 

شناسوی اهمیوت داده    مرتبط به هم، یا مخلوط شدن مباحث غیرمرتبط به هوم، بوه موضووع   

ناسوی سوا تارمند از   ش ، بنابراین موضوع1(14- 74م: 2002ق 1422)عطیه و زحیلی، « شود

کوه   دارد دیو تأک، برای نگاه درست به فقه است. نگارنده بور ایون مسوئله    ها هیپا نیتر یاصول

شناسوی سوا تاری    موضووع  رو نیازاشود،  شناسی محقق نمی شناسی بدون اصطالح موضوع

ی هر علمی بنابنای علوم طراحی و تنظیم شود. سنگ  سنگبر  آنکهفقه ممکن نیست، مگر 

ۀ مفواهیم  از گسوتر ه علم فقه، مصطلحات آن است، زیرا اصطالحات علمی، بازتابی از جمل

وجود دارد. ورود اصطالحات در هیچ علمی  2اند که میان آنها، روابطی منظم و پیشینی علوم

اسوت. هور گواه     برقورار ۀ موضووعی علوم   حووز ربطوی میوان آن و    حتموا  بالوجه نیست و 

ی منوابع، اسوتخراج و طبوق قواعودی مشوخص      ال البهاصطالحات فقه توسط متخصصان از 

نشان داده شود، در ترسیم سا تار موضووعات فقوه و سوامان     مند نظامتنظیم و در سیستمی 

« شناسووی علووم اطالعووات و دانووح »در  واهوود بووود. گفتنووی اسووت    موومثربخشووی آن 

انود، زیورا در فرموی مشوخص،      به همین منظوور طراحوی شوده    3ی تخصصیها نامه اصطالح

                                                                                                                                        
محوور نهوم آن سا تارشناسوی اسوت. ر.::     ی نوآوری در فقه را برشومرده کوه   ها نهیزمدکتر جمال عطیه در دوازده محور،  .1

 (.14ص  ، م2002، هیعط) ،یلیزح وهبه دکتر و هیعط جمال دکتروگوهای علمی  گفت

صوورت واقعوی و منطقوی میوان      روابط پیشین  در مقابل روابط پسین، یعنی روابط همیشه صادق که جدای از هر متنوی بوه   .2

کتابناموه  آموده متوجوه اشوکال      47مشخصات این کتاب در ردیوف  .63ص ،1375یعقوب نژاد، : اصطالحات وجود دارد. ر.:

 نشدم؟

3 .THESAURUS   واژه و کنز االصطالح  ، گن نامه واژگانمعادل کلمۀ التین تزاروس است که به  نامه اصطالح

 نیز معروف است و تاکنون معادل صریحی در عربی ندارد و ا یرا المکنز به جای معادل آن مطرح شده است.
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 فقوه ۀ نامو  اصوطالح در اینجوا  . کننود  یمو ای از واژگان کلیدی دانح  واص را ارائوه    همنظوم

گیوری   بهره (.1397رساند )گروهی از محققان،  کمک فقهسازی موضوعات  نظام بهتواند  می

 1شناسی فقه مفید است. استاندارد درموضوعاز این 

 فقه  یشناس موضوعمعین در  های رعایت شاخصه .2. 5

دارد. آنچوه اهمیوت    هوایی  شا صهسا تاری فقه، بر پایۀ نظامِ اصطالحات، شناسی  موضوع

 :از اند عبارتبیشتری دارد سه شا صه است که 

 طراحی و مدلسازی .1 .2. 5

 نگرش فناورانه .2. 2. 5

افزاری تحوت   کارگیری ابزار فناورانه برای همه مراحل الزامی است: طراحی و تدوین نرم به

وجوی اطالعوات   ها، ذ یره، بازیابی و جست فرایندها،  روجیشبکه برای ثبت و مدیریت 

ی الکترونیکوی بورای انجوام    هوا  لیو فاموجود در منابع علمی فقه و تبدیل منابع کاغذی بوه  

 ی و اصلی است.دائمدرست کار، یک نیاز 

 یشناس منبع .3. 2. 5

و  یصووت  یایکتواب، مقالوه، اشو   ی مختلفوی ماننود   اطالعات منابعِدر  هر دانشی از جمله فقه

محتووایِ   از ی و نمادینیع یتیهو قتیدر حقات فقهی اصطالح. دینما یم. رخ و.. یریتصو

و از  ،ییشناسا ،ۀ فقهحوز یاطالعات یایاش منابع والزم است  هر اقداماز  منابع است و پیح

 . ی شوندفیتوص یسینو فهرست و یبند نظر وزانت منابع در نزد متخصصان فقه، درجه

 فرض شیپو  هیساختار اول یۀته .4. 2. 5

در مورد علم فقوه   یکار نیاست؛ نن شناسان اصطالح یراه برا ۀنقش ۀمثاب به هیاول سا تار وجود

حوداقل   دشوارتر است. ،ارائه شده است هانیفق یکه از سو متعدد یها یبند وجود دسته لیدل به

                                                                                                                                        
نامه، رجوع کنیود   نامه و فرهنگ نامه و تفاوت آن با منابع مرجع دیگر مانند لغت رای تعریف و کاربرد اصطالح. ب1

 (.1389)یعقوب نژاد،  «فقه اصول در نگرجامع ۀنامفرهنگنخستین »به مقالۀ  
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را بدون  یالحات ا ص فقهکه بتواند منطقا  عمده اصط استفقه  یۀانتظار از طرح و سا تار اول

و آشنا به فن  اندیشوران فقهیمتشکل از  یا تهیکم سبب نیتدا ل در اقسام، پوشح دهد به هم

طرح  ،نظر صاحبی پس از مشاوره با فقهاکه با توجه به منابع  د،شو می لیتشک شناسی اصطالح

اسوتخراج   دام، بورای ی اقو الگوو و راه  ۀنقشو  عنووان  کوه بوه   نندک هیاز سا تار فقه را ته یا هیاول

 .ی در سا تار متناسب استفاده شود تا به مرور تکمیل گرددده یجااصطالحات و 

 ی و گروهیکار تخصص .5. 2. 5

مستلزم کوار گروهوی و جمعوی     ،های روشی از جنبهو  . تخصصی استفقهی فهم اصطالح

عمول   یگیور  و رأی و براساس نظر جمعی شده نییاز پیح تع ۀبا برنامعلمی  است که گروه

 (  406: 1394نژاد،  کنند )نیز ر.:: یعقوب می

 گزینش اصطالحات   .3. 5

شناسی، گزینح درست اصطالحات است. وجوود موال: و    یکی از مراحل مهم در موضوع

شناسوی فقوه    سوازد. در اصوطالح   تور فوراهم موی    معیار مشخص، زمینه را برای تدوین دقیق

( موواردی بوه شورح    12: 1375نژاد،  یعقوب) ها نامه اصطالحبر معیارهای مشخص در  عالوه

 گیرد:   قرار می مدنظرذیل 

یی که در حوزۀ فقه نوشته شوده اسوت کوه    ها المعارف رۀیداها و  نامه . رجوع به فرهنگ1

الزم است،  اگرنهترین راه است. اما باید دقت شود که استفاده از منابع مذکور  آسان معموال 

 کافی نیست.

های تخصصی فقه؛ برای شناسوایی مصوطلحات فقوه و ایجواد      مهنا . رجوع به اصطالح2

تواند  می 1فقهۀ تخصصی نام اصطالحیی، معنادر توارۀ  و کشفمیان آنها  افتهی سا ترابطۀ 

 مورد کمک کند. نیادر 

. رجوع به منابع فقهی؛ مصطلحات فقهی  صوصیاتی دارد کوه توجوه بوه آنهوا بورای      3

                                                                                                                                        
 تیریمد ۀوهشکدپژ قم، ،یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه ، فقه مۀنا . اصطالح1397 محققان، از یگروهر.::  .1

 (.جلد8) یاسالم مدار: و اطالعات
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ال تمرکز بر ا ذ واژه از موضوع یک گزارۀ فقهوی )نوه   استخراج واژگان مهم است. برای مث

ی فقهوی اسوت، زیورا عمودۀ     هوا  دواژهیو کلبرای انتخواب   ها مال: نیتر مهممحمول آن(، از 

محموالت فقهی بر محور احکام) اعم از تکلیفی یا وضعی( است و ا ذ واژه برای همۀ این 

واژگانی بوا پیشووند    لو ازممۀ این است که بخح اعظم اصطالحات فقهی مثاب بهمحموالت 

احکام تکلیفی و وضعی نظیر وجوب نماز، استحباب نماز، کراهت نماز، حرمت بیع ربوی، 

 صحت بیع معاطاتی باشد.

از  یکو ی میجهات تقس داشتن در نظر باواژگان  انیم یینها یهماهنگسازی:  هماهنگ. 4

یی و نهوا  ی، بررسیمعل تحت اشراف گروهان از محقق یگروه که مهم است اریبس یکارها

 .دهند یمو مشاوران ارشد، انجام  ابانیارزعلمی با مالحظات هماهنگی الزم را 

بوا   شوده  رفتوه یهوای پذ  اصوطالح هور اصوطالح در ذیول     یمفهوم روابط تبیین. استناد: 5

یکی از وظوایف  ، از ارجاع مناسب در موارد الزم استفاده همچنین ،گیری از منابع معتبر بهره

دانوایی را   از ریو فراگ ۀیافتنی است کوه اسوتفاد   ارجاع به منابعِ است، زیرا ر مرجعاث هر مهم

 ، مقدمه(.1397کند )جمعی از محققان،  فراهم می

 ی فقه موضوعاستكشاف موضوعات و درخت  .4. 5

 تفاوت اصطالح با موضوع فقهی   .1. 4. 5

گیرد و محورِ  میقرار  حکم مقابل در است که ی عنصریفقهدر اصطالحِ  گفتیم که موضوع

واژه یا عبوارتی اسوت کوه در موواردی  واص،       1«اصطالح»ورودِ حکم شرعی است. ولی 

 (.16: 1365)سلطانی، دقیق و محدود را بیان کند  کامال معنایی 

و پایوه   دشو یماز مدار: و یا متون استخراج  که شود یمکلیدواژگان به واژگانی اطالق 

نیوز   بر قومی اتفاق :اند گفته اص  عرف یف اصطالح دردر تعر .ردیگ یمی قرار ساز هینما

 اولوین  بوین  مناسوبتی کوه   بورای  یوا  موضووعح،  اولین از نیز آن نقل از نامی است پس یا

                                                                                                                                        
1 .term  ای تخصصوی بورای    ای حرفی یا حرفی عددی اسوت کوه در حووزه    یا اصطالح، واژه یا عبارت یا نشانه

 (.termواژۀ  -رود )فرهنگستان زبان و ادب فارسی کار می ارجاع به مفهومی مشخص به
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 هور  اهول  (الفنون اصطالحات کشاف) صوص  و مانند عموم بوده، شی  آن نام و موضوع

 (نظوام  فرهنگ) کنند یم استعمال  ودشان اصطالحی معانی در را تکلُمی عمومی الفاظ علم

ذیوول ترکیبووی از  در گووراف  (.اصووطالحواژه : نیفرهنووگ معوو ؛دهخوودا ۀناموو : لغووت:)ر.

 .شود یماصطالحات و موضوعات در ردۀ عبادات بمعنی اال ص دیده 
 

 
باال، عبادت در مکان غصبی، عبادت برای دفع عقاب، عبادت بورای بهشوت،   نمودار در 

موضوع هستند، ولی ممکون اسوت در اصوطالح بوودن آن      هایناعبادت بدون تقلید و امثال 

 تردید شود.

طبق تعاریفِ یادشده، میان اصطالح فقهی و موضوع فقهوی عمووم مون وجوه اسوت و      
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بوه استکشواف    اصوطالحات فقوه و کشوف نظوام اصوطالحات،      بر استخراج ناگزیریم عالوه

 نیز بپردازیم. ی فقهموضوعموضوعات و در ت 

یۀ نظام اصطالحات آن، با نظر به موارد ذیل با کار گروهوی  بر پا ی فقهموضوعدرخت 

 .است یافتنی دستو با دقت نظر،  جانبه همهو سازماندهی 

 علم فقه و موضوعو توافق بر تعریف 

ی از  واص  پلکانکه قاعدۀ عام و  اص با نگرش  1یبند دستهو توافق بر یکی از قواعد 

 . ستآنها نیتر مناسببه عام و از تابع به حاکم، 

ی الزم و ترسویم  هوا  یطراحو کارگیری ابزار فناورانه و کارشناسان فنی  بوره بورای    و به

 ی نهایی. موضوعدر ت 

از  آمده دست به سا تار با استفاده از فرض حیپ عنوان بهموضوعات  یۀاولنظام  یحاطرو 

 شود ات که به مرور، تا فرجام کار، تکمیل میاصطالحنظام 

ۀ ویشو هوای موضووعی اصولی از طریوق      فقوه و رده  شوده  ییساشناو بازبینی موضوعات 

ی افوزار  نورم در برناموۀ   آنهوا ی و تنظویم  نو یگز اصطالحترسیمی )در تی( با استفاده از مدل 

 عنووان  بوه کوه   فقوه موضووعات   نظوام  یوۀ طورح اول  ۀ آن بوا سیو مقا2نامه ۀ اصطالحشد تجربه

 فقه.ی موضوعاستخراج در ت  منظور بهتنظیم شده بود،  فرض حیپ

                                                                                                                                        
 .139: 1390،نژاد بندی ر.:: یعقوب برای معیارهای دسته .1

بووورداری اسوووت  ایووون برناموووه تحوووت وب، در پژوهشوووکدۀ مووودیریت و مووودار: اسوووالمی موووورد بهوووره .2
http://thesaurus.isca.ac.ir/pages/users/loginuser.php 



  941 یساختار یشناس از موضوع یفقه بازتاب یتحرک علم

 
کشف نظام اصطالحات و  های اصلی فقه و نمادی برای ای از رده الگوریتم مذکور نمونه

 1.استی فقه موضوعاستکشاف موضوعات و در ت 

   . نتیجه6

 :است کهدر فقه  نیآفر تحولشناسی هنگامی کارامد و  موضوع

 و سا تارمند باشد؛ 

ی شناسوایی و روابوط   رعو و فو سا تارمندی هنگامی میسر است که موضوعات اصولی  

ی در: شود )فهم دقیق ارتباطات معنایی میوان موضووعات در سا تارشناسوی    درست به، آنها

                                                                                                                                        
 برگرفته از پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمی، اصطالح فقه. .1
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ی  ووب  بوه ، زیرا بور پایوه آن سوا تمان معنوایی فقوه      است یدیکلدرستِ موضوعات بسیار 

 گیرد(؛ ، قرار میعامی از  اص به پلکاندر نظامی  هر موضوعمشخص و جایگاه 

درج شود، تا زمینۀ استقرار هر موضووع در   شده یطراحفرمتی از پیح و فهم یادشده در 

دهد. این نظام فرمینگ هم مقدمه ترسیم سا تمان معنایی فقه اسوت   دست بهی را نظام پلکان

 انجامد؛ ها می تر موضوعات پایه و زیرمجموعه و هم به فهم دقیق

الب اسوتانداردهای قابول   شناسی اصطالحاتِ فقهی در ق نظامبر  است، مبتنی همه  نیو ا

آن،  طبوق  ، برای نگاه درست بوه فقوه اسوت توا    ها هیپا نیتر یاصولی از شناس اصطالحقبول، 

 سا تارمندیِ دقیق موضوعات، تحقق یابد. 

کوه متخصصوان و    اسوت  یافتنیو  دسوت ی )نوه فوردی(   بوا کوارگروه  این فعالیت بزرگ 

معنایی موضوعات را  ر توارۀ گفته، د پیحهای   ردان فقهی با در نظرداشت شا صه صاحب

   1.کشف کنند

  

                                                                                                                                        
 ف است.مایۀ مناسبی برای آغاز این هد فقه دست نامۀ  اصطالح .1



  943 یساختار یشناس از موضوع یفقه بازتاب یتحرک علم

 کتابنامه

 .نا یبقاهره:  )منطق(، شفا م(.  1977و  1952ه  1379و  1371) نایس ابن .1

 شارح  یفا  الباارع  المهذب(. ق1407) یاسود  محمد بن احمد ن،یالدجمال ،یحلَّ فهد ابن .2

 .هیعلم ۀزحو نیمدرس ۀجامع به وابسته یاسالم انتشارات دفتر: قم النافع، مختصر

: اصوفهان  ،یاسوتاد  رضا قی، تحقالفضه یف یالکاف .ق(1403نجم )بنیتق ،یبوالصالح حلبأ .3

 .اصفهان نیمنرالممیمأ ۀمکتب

 دارالشوفا،  اجتماعات سالندر قم  زدیاستان  دارطالبی(. د1395آذر 28) رضایعل ،یاعراف .4

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/28/1270253/600برگرفته از 

: سوازمان اسوناد و   تهوران ، یرساان و اطاالع  یالمعارف کتابدار ةاائر(. 1381عباس ) ،یحر .5

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل ۀکتابخان

 ةاوفصالنام  ،«یفقهو  یشناس موضوع در فقه یآنتولوژ نقح»(. 1398) نیحس زاده، حسن .6

 74 - 54 ص ،2ش ،1 ۀدور ،یاسالم  اانش تیریمد

 : دار التراث.روتیب ،8، ج ةمفتاح الکرامق(. 1418محمد ) جوادبن ،یعامل ینیحس .7

 قیو تحق الفقوه،  یفو  یکواف ق(. ال1403) نیالود  نجوم  بون  نیالود  یتقو  الصالح، أبو ،یحلب .8

 .)ع( نیرالمممنیأم امام مکتبه اصفهان، ،یرضااستاد

 مشاکالت  شارح  یفا  الفوائاد  اااح یإ حسون،  بن محمدق(. 1387) نیفخرالمحقق ،یحلَّ .9

 .انیلیاسماع: قم ،الضوااد

نواپ سووم،   .هیالمکتبوه المدرسو  تنظویم  ق(، 1405) ،یالقاهّ یعل و محمدماهر، حماده .10

 بیروت ، موسسه الرساله

 .تیالب: ممسسۀ آلقم االصول، ۀیق(. کفا1409) محمدکاظم ،ی راسان .11

 .یاسالم انقالب یفرهنگ مدار:: سازمان تهران نور، فهعصح(. 1369) اهلل روح ،ینی م .12

 آثووار نشوور و میتنظوو ۀسسووم: متهووران، تعاامنشااور روحان(. 1376) هللا روح ،ینووی م .13

 .ینی م امام
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 (.ره) ینی م امام آثار نشر و میتنظ ۀممسس: قم ،اراتعخق(. 1418) یمصطف ،ینی م .14

 یمباان (. 1370) ،(فی)ترجموه و توأل   عبود الحمیود معورف زاده   و  نی، محمدحسیانید .15

 .ی، مشهد: آستان قدس رضومرجع

، ةیا حکام النبواأل یف ةیالمراسم العلوق(. 1414) زیعبدالعزبنحمزه یعلیابو ،یلمیسالر د .16
 )ع(.تیهل البأل ی: المجمع العالمقم

 ۀکتابخانو : تهوران اصطالحنامه کتابوداری،  (. 1365) نیراست نیفرورد و یپور ،یسلطان .17

 .رانیا یمل

 تهران.: انتشارات دانشگاه تهران، 2، ج ااوار فضه (1324) محمود ،ی راسان یشهاب .18

 .دی: مکتبۀ مفقم، 1ج  ،الفوائد و الضوااد (.تا ی( )بیمک)محمدبن اول دیشه .19

براسواس   یعلوم اسوالم  ۀنام اصطالح یارهایمع تیرعا یابیارز(. »1394) هیزک ،یبانیش .20

 .یی، دانشگاه عالمه طباطبایشناسمطالعات اانش ةفصلنام ،«5964 زویا

 (.ع)تیالب آل ۀممسس: قم ،عهعالش ئلوسا(. ق1409) حسن بن محمد ،یعامل حر خیش .21

 یوۀ علم ۀحووز  نیمدرس ۀجامع: قم ،االصول الم یف اروسق(. 1406) محمدباقر صدر، .22

 .قم

 .ی، لبنان: الحلقۀ االولالم االصول یاروس ف(. 1978) محمدباقر صدر، .23

 مجمع: قم محمود، ،یهاشم ر،یتقر ،االصول الم یف بحوث(. ق1405) محمدباقر صدر، .24

 .صدر دیشه یعلم

 یبند اسالم  گسترش راه اسالم براساس نظام راه BP ةرا(. 1376احمد ) ،یعراق یطاهر .25

: سوازمان اسوناد و   تهوران  ،ومد راسوت یو گوران، یو د یکوشوح زهوره علوو    به ،هکنگر

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل ۀکتابخان

فرهنوگ   دفتر نشور : تهران ،نیرعالن مطلع و نیالبحر مجمعق(. 1408) نیفخرالد ،یحیطر .26

 .اسالمی

 قسم) نیالمجتهد مالذ و نیالد معالمق(. 1418) نیالد نیز بن حسن ن،یالد جمال ،یعامل .27
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 النشر. و للطباعۀ الفقه ممسسۀ: قم اول، چ ،(جا یب) ،(الفضه

: قوم  ،عةیالشار  أحکاام  یفا  عةعالش یکرذ ق(.1419)  یمک بن محمد اول، دیشه ،یعامل .28

 )ع(. تیالبآل ۀممسس

: قم، االخبار اصول یال ارعاالخ وصول(. ق1401) یحارث عبدالصمد نیسح خیش ،یعامل .29

 .یکوهکمر فیناپ عبداللط

 یهوا  کتواب   سلسوله  از، یساالم اإل الفضاه  دیحجدم(. 2002) یلیوهبه زح وجمال  ه،یعط .30

 دارالفکر. :روتیب-دمشق دوم، چ ،دیحوارات لضرن جد

نشر  دفترقم:  ،1 ج ،حکامقوااد األق(. 1413) وسفیابومنصور حسن بن  ،یعالمه حل .31

 (.نیمدرس ۀ)جامعیإسالم

 دفتور : قم ،(یجلد9) عةعالش مختلف(. ق1401) وسفیابومنصور حسن بن  ،یعالمه حل .32

 (.نیمدرس)جامعه یاسالم انتشارات

مشوهد،   ،(یجلد15) المطل ، یمنتهق(. 1412) وسفیابومنصور حسن بن  ،یعالمه حل .33

  .یاإلسالم البحوثمجمع 

 .مهر : ناپقم ،یجلد 20 حذکره الفضها ق(. 1414وسف )یبومنصور حسن بن ا ،یعالمه حل .34

 محترم دیاسات از یجمع با وگو گفت فقه در یشناس موضوع(. 1390) رضا یعل فرحنا:، .35

 .یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه: نشر قم دانشگاه، و حوزه

 .یرهنگ اسالم: پژوهشگاه علوم و فقم ،فضه ةنام اصطالح(. 1397از محققان ) یگروه .36

 قوات یمرکوز مطالعوات و تحق   ،یاساالم  ةفلسف ةنام اصطالح(. 1376از محققان ) یگروه .37

 .هیعلم ۀحوز یاسالم غاتیقم: انتشارات دفتر تبل ،یاسالم

مرکوز   ،(یاصول  ۀ)حووز  «منطوق » لیو ذ ،منطق ةنام اصطالح(. 1378از محققان ) یگروه .38

 .هیعلم ۀحوز یاسالم غاتیلقم: انتشارات دفتر تب ،یاسالم قاتیمطالعات و تحق

 ،ی(. مرکز اطالعات و مودار: اسوالم  1391) نامهاصطالح یمل شیهما مضاالت مجمواه .39

 : نشر کتابدار.تهران
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 . االضوا  دار روت،یب، 1 ج ،االسالم عی. شراق(1403) حسن جعفربن ،یحلَّ محقق .40

 ةلساف ف(: ی)عنووان اصول   االسالم یف عیالتشر فلسفه(. 1358) رجوب  یصبح ،یمحمصان .41

 .ریرکبی: امتهران ،یگلستان لیاسماع ۀترجم ،اسالم ار یقانونگذار

 : صدرا.تهران ،گفتار اه(. 1375) یمرتض ،یمطهر .42

 : صدرا.تهران، 3ج  ،یاسالم الوم با ییآشنا(. 1387) یمرتض ،یمطهر .43

 .5 ش دوم، سال نظر، و نقد مجله، 1391 ناصر، ،یرازیش مکارم .44

 .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع: قم االصول، ائدفو(. ق1416) نیمحمدحس ،ینینائ .45

 ۀنامو  فرهنوگ  نینخسوت  ؛اصوول فقوه   ۀنامو  فرهنوگ »(. 1389) یمحمودهاد  نژاد،عقوبی .46

 .79-87  ص ،124، شپژوهش ةنیآ، «در اصول فقه نگر جامع

: دفتر قم ،یاسالم الوم ةناماصطالح یبر مبان یارآمد (.1375) یمحمدهاد نژاد،عقوبی .47

 . هیعلم ۀحوز یاسالم غاتیتبل

 ةفصلنام ،«فقه یدرتوانمندساز یشناس اصطالح  نقح»(. 1394) یمحمدهاد نژاد،عقوبی .48

 .7 – 36 ص، 3 ش، 22 سال فضه، ار نو یکاوش یپژوهش یالم

 ةفصالنام  ،«فورارو  یهوا  نوالح  و علووم  یبندطبقه»(. 1390) یمحمدهاد نژاد،عقوبی .49

 .135 - 152 ، ص4 ش شانزدهم،سال  ،نظر و نضد پژوهش یالم

ی انسااان اانااش تیریمااد ار نینااو ییالگااو(. 1394) یمحموودهاد نووژاد،عقوووبی .50

: قوم  ،یاسوالم  یعلوم انسان یالمللنیب ۀکنگر نی.)مقاله(، مجموعه مقاالت نخستاسالمی

 انتشارات آفتاب.

: قوم  ،هعاالساالم  العلاوم  مصطلحات معجم نیحدو منهج(. 1387) یمحمدهاد نژاد،عقوبی .51

 .غاتینشر دفترتبل

 : . برگرفته ازیاطالعات علوم اسالم تیریمد گاهی(. پاتا ی)ب فقه، .52

https://thesaurus.isca.ac.ir/term/8dkb0e5rmm96moj5 
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