
مــوضـوع شنـاسی 
دانشـــــی نــــــــو



ــاری، در دِل تمدن و فرهنگی  ــه جـ دانـــش فقه، جویباری زالل، شـــگفت و همیشـ
ــا و آفتاب های  ــدۀ روزگاران، غبارهـ ــر و زبرکننـ گردبادهای زیـ ــه  ــزرگ، بـــدون این کـ بـ
سوزان، آنی و َلمحه ای آن را از نفس انداخته باشد و خشکی، پژمردگی و ایستایی 

را به شریان هایش وارد ساخته باشد.
ــته را برای دانشی، در هیچ تمدن و فرهنگی نمی توان  این چنین حیات پیاپیوسـ

گرفت. سراغ 
ــتایی  کنـــون، حلقه در حلقه، زنجیروار و پیاپی، بی هیچ ایسـ ــه، از آغاز تا دانـــش فقـ

و وقفه ای، از سینۀ نسلی به نسلی دیگر جاری بوده است، آن هم با یک روح.
که قرن ها، حلقه در حلقه، از نسلی به نسلی، زالِل زالل، سریان یابد، آن  دانشی 
ــان و نیوشندگان شناخته  ــان روشن، سرچشمه ها پیدا، جرعه نوشـ هم به این سـ
شده، اثرگذاران و اثرپذیران، با نام و نشان و دیدگاه و نظریه ها و آثار، به روشنی در 

فرادید، بی گمان، بی مانند است.
کهنه نشـــدن، جاذبه آفرینی، شـــمع  ــتاری، ماندگاری، نو ماندن و  ــّر این پیوسـ سـ
ــم نواز و . . .  ــکوه و چشـ کرســـی های فراوان، آن هم آن چنان باشـ ــع و صاحب  جمـ
ک و سپیده گشای مردانی  ــتی در درون مایۀ این دانش و اندیشه های تابنا را بایسـ
که رایت آن را در همۀ روزگاران، در شب های َدیجور و روزهای سیاه اندود،  جست 

افراشته اند.
گزاره های نوپدید،  ــناخت زمان و نیازهای زمان و  پاســـخ نو به پرسش های نو، شـ
ــتن مردمان و  کارامدی دانش فقه اســـت و نگه  داشـ ــز جاودانگی و ماندگاری و  رمـ

مکلفان در جاّدۀ روشن دین.    

موضوع شناسی، دانشی نو

سخــن مجــله



از مقوله های بس مهم و کاربردی، که دانش فقه را پرکشش و نو نگه می دارد 
که از دیرباز  ــناخت موضوع است. شناختی  و در همۀ میدان ها میان دار، شـ
ــا و بن بست شکن  کنون، فقیهان و صاحبان فتوا را چراغ راه بوده و راه گشـ تا
ــتاب  کهنگـــی و جاماندن از قافلۀ پرشـ ــول بگذارد و  ــه رو به افـ ــذارده فقـ و نگـ
ــیاری از  ــان بسـ ــه تاریـــخ بپیوندد، بسـ ــازدارد و بـ زندگـــی، آن را از تک و پـــوی بـ

که می بینیم و می بینید به تاریخ پیوسته اند. دانش هایی 
گار جدید و پیشرفت های  این شناخِت سخت  سرنوشت ساز، امروزه و در روز
که جایگاه مستقلی  گزیرناپذیر می نماد و سزاســـت  روزافزون بیش از پیش 
ــردی آن در جای جای  کاربـ ــم انداز، بررســـی و زمینه های  ــد و از ایـــن چشـ بیابـ

فقه آماده شود.
گون به  گونا ــوع« در دانش موضوع شناســـی، از زوایای  در ایـــن مقال، »موضـ
ــیر بحث به این نکتۀ مهم و در خور درنگ  ــود و سـ بوتۀ بررســـی نهاده می شـ
که دانشـــی اســـت نو و  که موضوع در »دانش موضوع شناســـی«  ــد  می انجامـ
مستقل، از سنخ »موضوع« در اصطالح دانش های: منطق، فلسفه، اصول 
که به طور دقیق فرادید  کاربرد ویژۀ خود را دارد  و . . . نیست، بلکه معنی و 
ــوری این مقال  ــه بحث محـ کـ ــم دیگر  ــذارده شـــده و مقولۀ مهـ گـ خواننـــدگان 
ح می یابد و با دالیل روشـــن به اثبات  ــتین بار مجال طر اســـت، و برای نخسـ

می رسد، همانا عبارت است از: »موضوع شناسی« دانشی مستقل.

ــوم،  ــوع، مفهـ ــتقل، موضـ ــو و مسـ نـ ــی  گان: موضوع شناســـی دانشـ ــد واژ کلیـ
مصداق، عرف
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   عباس ظهیریچکــیـده



درآمد

ــادی و تجربی،  ــوم مـ ــز علـ ــم گیر و حیرت انگیـ ــرفت چشـ پیشـ
ــون:  گـ گونا ــای  ــای نـــوی را در زمینه هـ ــا و موضوع هـ گزاره هـ
پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، 
گذارده است؛ این از یک سوی، و از دیگر سوی مکّلفان نیز، 
ــرفت با موضوع های جدیدی در زندگی  در چرخۀ این پیشـ
که پاسخ شّفاف جهت تعیین  روزمرۀ خود سروکار می یابند 

احکام و حد و مرزهای شرعی آنها را خواستارند.
ــته، ممکن است به یکی   فقیهان معاصر در برابر این خواسـ

از این دو شیوۀ زیر، به مقام پاسخ گویی برخیزند:
ــخ  ــه پاسـ کـ ــی رایـــج اســـت  ــیوۀ فقهـ ــان شـ ــیوۀ اول: همـ شـ
گر موضوع  ــرطیه: »ا پرســـش های فقهی به سبیل قضیۀ شـ
مورد سؤال چنین است، حکم آن چنان است« ارائه شود.
گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز  این شیوه، 
ــناخت درســـت آنها برای نوع مکّلفان آسان است و  که بازشـ
ــیوه ای پذیرفته است  گونه ابهام و شـــک، شـ ــته از هر  پیراسـ
ــیوه در  ــکلی را به همراه ندارد، ولی به کار بردن این شـ و مشـ

که  ــته از موضوع هایی  ــه آن دسـ ــبت بـ کنونـــی، نسـ ــرایط  شـ
که شناخت  آمیخته با یک نوع پیچیدگی و یا ظرافتی است 
ــانی برای نوع مکّلفان ممکن نیســـت، بی گمان،  آنها به آسـ
ــتۀ پرســـش گران فقهی  ــا و برآورندۀ آن چه خواسـ مشکل گشـ
اســـت، نخواهد بود، بلکه در پاره ای موارد، موجب تردید و 

ابهام بیش تر است.
ــتیل از مسائل  ــر بریدن حیوان با اسـ از باب نمونه: امروزه سـ
ــی از فقیهان، همچون  گروهـ که  مورد نیاز و پرســـش اســـت 
ــد از جنس  ــزار ذبح بایـ ــه ابـ ــه بر این کـ ــا تکیـ ــام خمینـــی، بـ امـ
ــتیلی درســـت  ــر بریدن حیوان را با ابزار اسـ ــد، سـ حدید باشـ

نمی دانند.
که  ــفید اســـت  ــردان از طـــای سـ ــتفادۀ مـ ــر، اسـ ــۀ دیگـ  نمونـ
ــخ  ــبیل تعلیق پاسـ گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به سـ

داده اند:
ــمرده شود، استفاده از آن حرام است و  گر در عرف طا شـ »ا

گرنه اشکال ندارد«.
ــزای مردار و یا  که از اجـ ــواع »ژله«  ــان حکم فقهی انـ ــا در بیـ یـ
ــبیل تعلیق،  ــاز به سـ ــده، بـ ــاخته شـ حیوان حرام گوشـــت سـ

پاسخ می دهند:
»چنانچه از اجزاء حیوان حرام گوشـــت و یا مردار تهیه شده 
ــه  دســـت بیایدکه در  ــر اطمینان بـ ــرام اســـت، مگـ ــد، حـ باشـ
گرفته  ــورت  ــتحاله صـ ــزاء به ژله، اسـ ــد تبدیـــل این اجـ فراینـ

است«.
ــه فقیهان معاصر، بر اثر  کـ  و ده ها نمونۀ دیگر از این دســـت 
روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن  را به سبیل 

تعلیق و فرض بیان می کنند.
ــان احکام  ــیوه در بیـ ــه: به کارگیری این شـ کوتاه ســـخن این کـ
گرچه بر حسِب صناعت  الهی و پاسخ از پرسش های  فقهی، 
و معیارهای اصولی فقهی مشکلی ندارد، ولی از نگاه عملی 
گاهی  ــه تنها روشـــن گر و آ ــوع مکّلفان، نـ ــرای نـ ــردی بـ کاربـ و 
ــناخته  ــائل بر اثر ناشـ ــیاری از مسـ بخش نبوده، بلکه در بسـ
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بودن موضوع، مایۀ ابهام و یا تردید بیش تر آنان می گردد.
شیوۀ دوم: فقیهان، پیش از بیان حکم، موضوع مورد نیاز 
ــد و پس از  ــان را دقیـــق به بوتۀ بررســـی نهنـ و پرســـش مکّلفـ
ــناخت ماهّیت موضوع و درک آن، حکم شرعی را به دور  شـ

کنند. از هرگونه ابهام و تردید بیان 
این شیوه، بی گمان از دو اثر مبارک برخوردار است:

ــر نمونه ها و  ــی بـ کلـــی فقهـ ــد  ــازی قواعـ ــه را در برابرسـ 1. فقیـ
که  ــازوار با آن موضوع، یاری می کند؛ چرا  ارائۀ نظر دقیِق سـ
ــود درک دقیـــق از موضوع، ممکن اســـت فقیه  ــرِض نبـ در فـ
ــان  ــد و بی گمـ ــه دهـ ــوع، ارائـ ــا آن موضـ ــازگار بـ ــه ای ناسـ نظریـ
ــۀ نادرســـت، در  موضوع شناســـی دقیـــق، او را از ایـــن نظرّیـ
گاهی به تبّدل رأی ناشی از نگاه دقیق به  که  امان می دارد 

موضوع، می انجامد.
ــائل مورد نیاز، به خواستۀ  2.  مخاطبان و پرســـش گران مسـ
ــند و وظیفۀ الهی خویش را به صورت شّفاف و  خود می رسـ

پیراسته از ابهام و تردید، دریافت می کنند.
ــاه، جایگاه موضوع شناســـی و اهمیت و  کوتـ ــا این مقدمۀ  بـ

ضرورت آن در زمانۀ ما روشن می گردد.
ــای  ــا بررســـی دقیـــق زوایـ ــا بـ  در ایـــن پژوهـــش، بناســـت تـ
ــته برای نخستین بار، در عرصۀ  »موضوع شناسی« این رشـ
ــود،  ــانده شـ ــتقل، شناسـ علوم، در جایگاِه دانشـــی نو و مسـ
ــه در علم بودن  کـ ــول و معیارهایی  ــازی اصـ ــه، با برابرسـ البتـ
ــته، و اثبات  ــر ایـــن رشـ ــته و فنـــی، ضروری اســـت، بـ ــر رشـ هـ

برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها.
که موضوع شناســـی و جایگاه دقیـــق آن، در  ــد  ــه نمانـ گفتـ نا
ــه و نسبت یابی با دانش فقه، در حقیقت، از مبادی  مقایسـ
ــه از مبادی  ــکاِم جزئیـ ــاره ای از احـ ــۀ آن اســـت و در پـ تصّوریـ
که در جای خود  ــرحی  ــمار می آید، به شـ تصدیقیۀ آن به شـ
ــون ماّدی و  ــترۀ علوم و فنـ گسـ ــر به  ــد، ولی با نظـ ــد آمـ خواهـ
گزاره های  گزاره های جدید، به عرصۀ موضوع ها و  راه یافتن 
گزافه گویی، این واقعّیت  عرفی احکام الهی، بـــدون هرگونه 

ــتقّلی،  ــتۀ مسـ ــته اســـت، رشـ ــه بایسـ کـ ــود،  تصدیـــق می شـ
ــته به  ــِی پیوسـ ــات عرفـ ــناخت دقیـــق موضوعـ عهـــده دار شـ
که  ــد  ــود. و در این مقال اثبات خواهد شـ ــکام فقهی، شـ احـ
ــته و فنی الزم اســـت،  ــه در علم بودن هر رشـ کـ ــام ارکانی  تمـ
ــه  گونـ ــوردار اســـت و هیـــچ  ــا برخـ ــز از آنهـ ــی نیـ موضوع شناسـ

کاستی در آن وجود ندارد.
ــای  زوایـ ــاندن  شناسـ ــرای  بـ ــال،  مجـ ایـــن  در  ــون  کنـ ا  
ــد،  می نمایـ ــته  بایسـ ــتقل،  مسـ دانشـــی  موضوع شناســـی، 
ــر، به بوتۀ بررســـی  ــای زیـ ــم و راه گشـ ــا و مباحـــث مهـ محورهـ

نهاده شود:
ــور اول. بیان دقیق ماهّیت موضوع شناســـی و مباحث  محـ

بدان پیوسته
محور دوم. موضوع شناسی، دانشی مستقل

محور سوم. واژه شناسی عرف و اصطاحات آن

  ماهّیت موضوع شناسی
ــه از همانندهای لفظـــی، یا معنایی و  کـ در اســـاس، واژه ای 
یا نزدیک به هم در معنی برخوردار اســـت، برای روشن گری 
ــد آن تعریـــف  گان هماننـ ماهّیـــت دقیـــق آن الزم اســـت، واژ
گیرد و فرق آن از نظر  ــازی انجام  ــوند تا به روشنی جداسـ شـ
گان عبارت اند  ــود. این واژ گان، روشـــن شـ معنی، با دیگر واژ

از:
1. مفهوم

2.   مصداق
3.   متعّلق

ــون: منطـــق،  گـ گونا ــای  ــوع در اصطـــاح دانش هـ 4.  موضـ
حکمت، اصول و حدیث

ــم معنای لغوی و  ــوم: واژۀ »مفهوم« هـ 1. واژه شناســـی مفهـ
هم معنای اصطاحی اصولی دارد.

ــا نظر به این که واژۀ »مفهوم« اســـم  ــا معنای لغوی آن، بـ اّمـ
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مفعول از ماده »فهم« »یفهم« است، معنای نخستین آن، 
به معنای »فهمیده شـــده« بوده، ولی بعد اسم شده برای 
ــده اســـت. نکتۀ در  که لفظ در آن به کار برده شـ آن معنایی 
که بیان گر  خور درنگ این که در این جا چند واژه وجود دارد 
گی های  ــا و ویژ ــاظ حالت هـ ــا به لحـ ــتند؛ اّمـ یـــک معنی هسـ

گون دارند:  گونا مختلف، اسم های 
الف. معنی
ب. مفهوم
ج . مدلول

که چون  همۀ این ها بیان گر یک حقیقت اند، با این تفاوت 
که  گوینده اســـت آن را »معنّی« می نامند  لفـــظ، مورد قصِد 
که همین معنی  ــا  ــده و از آن جـ گرفته شـ ــاّدۀ عنی َیعنی  از مـ
ــنیدن لفظ، ذهن او منتقل به  را مخاطـــب می فهمد و با شـ
که لفظ  ــود، »مفهوم« نامیده شده و از آن روی  معنی می شـ

لت می کند، آن را »مدلول« نامند. بر آن دال
ــه از موضوعات عرفی،  بر این اســـاس، وقتـــی در مباحث آتیـ
که به گونه ای در لسان ادله، یا فتوای فقیهان بازتاب یافته، 
سخن به میان می آوریم با دو نوع شناخت روبه رو هستیم: 
یکی شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداق. مقصود 
ــناخت معانـــی عرفی الفاظ  ــناخت مفهومی، همان شـ از شـ
ــازی و بیان حد و اندازۀ آن، عرف  که مرجع روشن سـ اســـت 

عام است.
برای واژۀ مفهوم در اصطاح اصولیان، تعریف های چندی 
ــانی، از  ــد تعریف محّقق خراسـ که به نظر می رسـ ــده  ارائه شـ
ــته اســـت. در  ــر تعریف ها دارند پیراسـ که دیگـ ــکال هایی  اشـ

این تعریف، مفهوم، از نگاه اصولی عبارت است از:
ذي 

ّ
ــة المعنى ال ــتتبعه خصوصّيـ ــائى أو إخباری تسـ »حكم إنشـ

يد من اللفظ بتلك الخصوصّية، و لو بقرينة الحكمة . . . « 1 ار
که الزمۀ خصوصیتی اســـت  ــاری  ــائی و یا اخبـ ــم انشـ آن حکـ
ــود از این خصوصیـــت، همان عّلیت  که در معناســـت. مقصـ
کی از این خصوصیت  منحصره است، اعم از این که آن چه حا
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ــد، یا اطاق  لت وضعی لفظ باشـ عّلیت منحصره اســـت، دال
که برگرفته از مقدمات حکمت است. جمله 

لت منطقی است  لت مفهومی، در برابر دال در هر صورت دال
ج است، به همین اشاره بسنده  که چون از دائرۀ بحث خار

می شود.

 اقسام مفاهیم 
ــد از محورهای موضوع شناسی، شناخت مفاهیم  ــاره شـ اشـ
ــته از مفاهیمی  ــه آن دسـ ــر مفهومـــی، بلکـ اســـت، ولـــی نه هـ
ــنت و روایات  ــاب و سـ کتـ ــرعیه، اعم از  ــۀ شـ ــاِن ادلـ ــه در لسـ کـ
ــیرۀ عقائیه  اهل  بیت)ع( و یا ادّلۀ لّبیه، همچون اجماع و سـ
ع قرار  ــر ــرعه، در موضوع حکمی از احکام شـ ــیرۀ متشـ و یا سـ
ــام مفاهیم  ــته اســـت با اقسـ ــه اســـت. از این روی، بایسـ گرفتـ
کدام قسم از آنها  ــویم و به طور دقیق روشن سازیم،  ــنا شـ آشـ

مربوط به موضوع شناسی است.
ــته، در عرف  ــم عرفـــی خـــاص: ایـــن دسـ ــتۀ اول. مفاهیـ دسـ
ــة  الوجود،  ــوم اصالـ ــده اند، مانند: مفهـ خـــاص مصطلـــح شـ
ــفه و مفهوم  ــوال، در عرف فاسـ ــر، عرض، هیـ ماهّیـــت، جوهـ
ــتق، ترّتـــب، تنجیز، اســـتصحاب، در اصطاح  حّجیت، مشـ
اصولیان و مفهوم رکن، قاعدۀ حیلوله، بدل حیلوله، قاعدۀ 

جّب، قاعدۀ فراغ و تجاوز، در اصطاح فقیهان و...
ــته، از آن مبانی  ــام: این دسـ ــم عرفی عـ ــتۀ دوم. مفاهیـ دسـ
گفت وگوی  ــردم در  ــودۀ مـ ــه عرف عام و تـ کـ ــد  و مفاهیمی انـ
گان خـــاص از آنها تعبیر  ــری واژ عمومـــی خویـــش، با به کارگیـ
می کنند، همچون مفهوم ماء، خّل، خمر، ســـمک، فلس، 

فّقاع، خبیث، خبائث و. . . .
ــته، از مفاهیمی اند  ــرعی: این دسـ ــتۀ سوم. مفاهیم شـ دسـ
ــرز خاص آنها  ــار، و حّد و مـ ع مقدس، جعـــل و اعتبـ ــار ــه شـ کـ
ــکار فرموده اســـت، مانند مفهوم صـــات، صوم، حج،  را آشـ

زکات، تیّمم و . . . .
از این سه دسته مفاهیم، دستۀ اول از دائرۀ موضوع شناسی، 

ج است. خار
ج است، با  اّما دستۀ دوم، سراسر، در موضوع شناسی مندر
ــده باشد. به  ــرعی اخذ شـ که به گونه ای در حکم شـ این قید 
که در عیـــن حال که از مفاهیم عرفی عام اســـت،  ایـــن معنی 
ــای موضوع حکم  ــا یکی از قیدهـ ــرعی و یـ ــا متعّلق حکم شـ یـ
که مفهومی اســـت  ــان  ــرعی اســـت. در َمَثل، عنوان احسـ شـ
عرفی، در چندین آیه متعّلق حکم شرعی واقع شده است، 

از جمله:
ْحسان «2 ِ

ْ
َعْدِل  َو ال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
 اهَّلَل َيأ

َ
»ِإّن

خدا به عدالت و نيكى فرمان مى دهد.
واِلَدْيِن  ِإْحسانا«3 

ْ
»َو ِبال

كنيد. و با پدر و مادر نيكى 
ــرت پسندیده در آیین  کید بر معاشـ ــریفۀ دیگر، تأ و در آیۀ شـ

همسرداری شده است: 
َمْعُروف«4  

ْ
»َو عاِشُروُهَن  ِبال

کریمۀ:  و مفهوم میته و دم و لحم خنزیر در 
ِخْنزير«5  

ْ
ْحُم  ال

َ
ُم َو ل

َ
َمْيَتُة َو الّد

ْ
ْيُكُم ال

َ
َمْت َعل » ُحّرِ

ــه واژۀ  ــده اســـت، البتـ ــذ شـ ــرعی اخـ ــوع حرمـــت شـ در موضـ
که قیدهایی  ــرعی، اخّص از میتۀ عرفی اســـت؛ چرا  میتۀ شـ
ــی از آنها،  ــه با نبود یکـ کـ کرده  ــه اخذ  ــودن ذبیحـ در حـــال بـ
ــمرده  گرچه در عرف میته شـ ــه را دارد و  ــم میتـ ع حکـ ــر در شـ
که از مفاهیم عرفی است در آیۀ  ــود و نیز مفهوم خبائث  نشـ
شریفۀ: »یحّرم علیهم الخبائث«6  به عنوان موضوع حرمت 

اخذ شده است.
ع و از دائرۀ  که از برساخته های شر ــوم: از  آن  رو  ــتۀ سـ اّما دسـ
ج اســـت، به طور طبیعی از  ــاخته های عرف و عقاء خار برسـ
حوزۀ موضوع شناســـی، بیرون اســـت و یا به سخن دقیق تر، 

موضوع شناسی مورد بحث در آن راه ندارد.

ــای  ــم از معنـ ــداق: واژۀ »مصـــداق« هـ 2. واژه شناســـی مصـ
لغوی و هم از معنای اصطاحی منطقی، برخوردار است.
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ــه معنای  ــم آلت اســـت، بـ ــگاه لغـــوی: واژۀ مصـــداق، اسـ از نـ
ــتین خود در مورد  کاربرد نخسـ ــیلۀ صدق. این واژه، در  وسـ
ــوده به کار  ــیلۀ صدق و راســـت گویی بـ که وسـ ــزی  ــر آن چیـ هـ
ــه دیگر ســـخن، واژۀ مصـــداق در فرهنگ  می رفته اســـت. بـ
ــاهد صدق و  ــانه و شـ که نشـ ــر چیزی  ــدا، به هـ ــرب، در ابتـ عـ
ــده اســـت، بعدها بر اثر  گفته می شـ ــتی چیز دیگر بوده،  راسـ
که زیر پوشـــش عنوان  ــرد، در مورد هر چیزی  کاربـ ــترش  گسـ

عام بوده به کار رفته است.
ــده برای  ــم شـ ــا از نگاه اصطاح منطق: واژۀ مصداق، اسـ اّمـ
که مفهوم بر آن صدق می کند، مثل زید  آن موجود خارجی 
ــان، بر آنان صدق  که مفهوم انسـ ج،  ــرو موجوِد در خار و عمـ
ــاد دارد. این معنی،  ــد و در وجود خارجی با آنان اتحـ می کنـ
ــدان فاصله ای با معنای عام لغـــوی ندارد و در حقیقت  چنـ

برگرفته از همان است.
ــر  ــوع در مبحـــث »موضوع شناســـی« بـ ــادآوری: واژۀ موضـ یـ
خاف نظر بسیاری، مساوی با مصداق نیست و تفسیر لفظ 
موضوع به مصداق، تفسیر درستی نیست، بلکه با تحقیقی 
که در پیش داریم، یکی از دو محور موضوع شناســـی است؛ 
ــم داد، مقصود  ــه از آن ارائه خواهیـ کـ ــرا با تعریـــف دقیقی  زیـ
ــته از عنوان های عرفی  ــوع در ایـــن مبحـــث، آن دسـ از موضـ
ــرعی، اخذ شده، و  که در متعّلق، یا موضوع حکم شـ اســـت 

این عنوان ها از دو نوع شناخت برخوردارند:
الف. شناخت مفهومی 

ب. شناخت مصداقی
که  جهت روشـــن شـــدن مطلب، آن را بر چند نمونۀ فقهی 
در متن ســـخنان فقیهان و نصوص و روایات، بازتاب یافته 

است، برابرسازی می کنیم.
ــد و ذباحه« و هم در باب  ــون فقهـــی هم در باب »صیـ در متـ
» اطعمه و اشربه« ماهیان دریایی به دو قسم دسته بندی 

شده اند:
کان له فلس و قشور )ماهی باپولک ( - ما 

- ما لیس له فلس)ماهی بی پولک(
ــم اول حال و قســـم دوم حرام  ــاق دارند، قسـ ــان، اتفـ فقیهـ

است.
امام خمینی می نویسد: 

 ما كان له فلس و قشور باالصل و ان لم 
ّ

كل من السمک اال »اليأ
تبق و زالت بالعارض«7 

ــه داراى فلس و پوســـت  ــود، مگر اين كـ ــورده نمى شـ از ماهـــى خـ
ــبب  ــر چه فلـــس و پوســـت آن، باقـــى نمانده و به سـ گـ ــد، ا باشـ

عارضى از بين رفته باشد.
ــۀ ایـــن اتفاق فقهی، بی شـــک نصـــوص و روایات معتبر  ریشـ
که در آن آمده  ــِلم  ِد ْبِن ُمْسـ اســـت همچون: صحیحۀ ُمَحّمَ

است:
ا 

َ
ــُه َرِحَمَك  اهَّلُل  ِإّن ـ

َ
ُت ل

ْ
: ُقل

َ
ــٍث َقال ِبـــي َجْعَفٍر )ع( ِفي َحِديـ

َ
ــْن أ »َعـ

َمِك َو  ُه ِقْشٌر ِمَن الّسَ
َ
ُكْل َما ل  

َ
َقال

َ
ــٌر ف ُه ِقْشـ

َ
ْيَس ل

َ
ــَمِك  ل ـ ُنْؤَتى  ِبالّسَ

ُه«8
ْ
ُكل

ْ
 َتأ

َ
ل

َ
ُه ِقْشٌر ف

َ
ْيَس ل

َ
َما ل

ــول اهَّلل. خداوندتو را بيامرزد،  من به ابو عبد اهَّلل گفتم: يا ابن رسـ
ــدارد. آيا حلل  ــادان ماهيانـــى مى آورند كه فلس و پولك نـ صيـ

است؟
ــد اهَّلل گفـــت: هر ماهـــى كه فلـــس و پولـــك دارد، حلل  ــو عبـ  ابـ

كه فلس ندارد تناول مكن. است، تناول كن و هر ماهى 
ــاد اســـت به حال بودن ماهی  ــر« ارشـ جملۀ: »کل ما له قشـ
کله« ارشاد است  پولک دار و جملۀ: »و ما لیس له قشر فا تأ

به حرام بودن ماهی بدون پولک .
و در صحیحۀ عبداهلل بن سنان آمده است: امام صادق)ع( 

فرمود:
ــِة َيْرَكُب  ـ

َ
ُكوف

ْ
ِبـــي َطاِلٍب )ع( ِبال

َ
ــّيُ ْبُن أ ــَن َعِلـ ُمْؤِمِنيـ

ْ
ــُر ال ِميـ

َ
»َكاَن أ

 
َ

وا َو ال
ُ
ُكل

ْ
 َتأ

َ
 ال

ُ
َيُقول

َ
ِحيَتاِن ف

ْ
َة َرُسوِل اهَّلِل )ص( ُثّمَ َيُمّرُ ِبُسوِق ال

َ
َبْغل

ُه ِقْشٌر.«9
َ
ْم َيُكْن ل

َ
َمِك َما ل َتِبيُعوا ِمَن الّسَ

ــتر رسول خدا )ص( سوار  جدم اميرالمؤمنين )ع( در كوفه بر اسـ
ــر آن ماهى كه  ــى زد: هـ ــار مـ ــان جـ ــازار ماهى فروشـ ــد و در بـ مى شـ

پولك ندارد، خريدوفروش نكنيد.
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در این دو صحیحه و نیز متون فقهی، موضوع حال بودن 
ماهی، عنوان »ما له قشر من السمک« معرفی شده است. 
ــر روبه روییم: یکی  ــا دو عنصـ ــناخت این عنوان، بـ جهـــت شـ
ــری مصداق آن.  ــای عرفی ایـــن عنوان و دیگـ ــوم و معنـ مفهـ
ــناخت منظور اســـت، نه  در موضوع شناســـی، هر دو نوع شـ
ــدام ماهی پولکدار و  کـ ــناخت مصداق و این که  خصوص شـ

کدام ماهی پولک ندارد.
ــه ظریف دســـت  ــر ایـــن نکتـ ــا درنـــگ روی ایـــن مطلـــب، بـ بـ
ــیر واژۀ موضوع در »موضوع شناســـی« به  که تفسـ ــم  می یازیـ
ــیری است، نادرست؛ چرا  مصداق و مصداق شناسی، تفسـ
که هم از مفهوم  ــوع در این جا در برابر حکم اســـت  ــه موضـ کـ
ــناخت هر دو، از سنخ  برخوردار اســـت و هم از مصداق. و شـ
ــال  ــر درهمیـــن مقـ موضوع شناســـی اســـت. تحقیـــق بیش تـ

خواهد آمد.
3. واژه شناسی موضوع: واژۀ »موضوع« دارای معانی لغوی 
ــازی آنها جهت فهـــم دقیق  ــه جداسـ کـ و اصطاحـــی اســـت 

موضوع شناسی ضروری است:
ــای نهاده  الـــف. اســـم مفعول وضع، یضـــع، موضوع به معنـ
گوییم »این را بر  گذارده شـــده، چنانکه در پارســـی  ــده و  شـ
گفته  می شود »وضعت هذا  این نهادم« یا در فرهنگ عرب، 

علی هذا«.
ــود:  گفته می شـ ــو، چنان که  گفت وگـ ــورد بحـــث و  ــر مـ ب . امـ
»این قضیه موضوع دیگری اســـت« یا »این مطلب موضوع 

دیگری است«.
گون گونا موضوع در اصطاح دانش های 

1. موضوع در اصطاح دانش منطق: به معنای امری است 
ــه در اصطاِح  کـ ــرار می گیرد  ــرودگاه محمول قـ ــه َمرکب و فـ کـ
ــود و  ــاد می شـ ــندالیه یـ ــوان مسـ ــه عنـ ــاب باغـــت از آن بـ اربـ
ــداء و از محمول به  ــه عنوان مبتـ ــاب نحو، بـ ــاِح اربـ در اصطـ

عنوان خبر.
ــفه: در این دانش در دو  2. موضوع در اصطاح دانش فلسـ

مورد به کار می رود:
ــود ال فی الموضوع« یعنی  ــر: »الموجـ  الـــف. در تعریـــف جوهـ
ــم به آن  که قائـ ــاز به محلـــی  که نیـ ــر موجـــودی اســـت  جوهـ

باشد، ندارد. 
ب. در تعریف عـــرض: »الموجود فی الموضوع« یعنی عرض 
که قائم به آن است.  که نیاز به محلی دارد  موجودی است 
ــم 4. ماده 5.  ــر پنج چیز اســـت: 1. نفس2.عقل3. جسـ جوهـ

صورت.
ــوع و محـــل ندارند.  ــازی به موضـ ــا در وجود نیـ ــۀ این هـ همـ
در ضمـــن مقصود از محـــل در این جا، مکان نیســـت، بلکه 
ــر خاف عرض  ــه جوهر قائم به آن اســـت. بـ کـ چیزی اســـت 
که  ــاز به موضوع و محـــل دارد؛ یعنی محلی  ــه در وجود نیـ کـ
که بدون محـــل، به حقیقت  ــم به آن اســـت، مثل رنگ  قائـ
که وجود خارجی آن، بدون  پیوستن آن محال است و عدد 

معدود ممکن نیست و بدین سان است دیگر اعراض.
ــوع در اصطـــاح دانـــش اصول: در اصطـــاح دانش  3. موضـ
اصول، موضوع در برابر متعّلق اســـت، متعّلق، فعلی اســـت 
گرفته است.برای موضوع چند تعریف  که حکم بدان تعلق 

ارائه شده است:
ــه حقیقت  که در بـ ــزی اســـت  ــوع آن چیـ تعریـــف اول. موضـ
ــر ایـــن اســـاس، اصـــل وجود  ــم نقـــش دارد. بـ ــتن حکـ پیوسـ
ــیدن وقت  ــان عاقل بالغ، موضوع حکم اســـت، فرا رسـ انسـ

نسبت به وجوب صات، جزء موضوع است و . . . .
عّامه شهید صدر می نویسد:

ــياء  ــوع  الحكم  مصطلح  أصولي نريد به مجموع األشـ  »و موضـ
ــول( بمعناها الذي  ــا فعلية الحكم )المجعـ ــي تتوقف عليهـ التـ
ــود المكلف  ــون وجـ ــوب الحـــج يكـ ــال وجـ ــي مثـ ــرحناه، ففـ شـ
ــذا الوجوب  ــذا الوجـــوب ألن فعلية هـ ــا لهـ ــتطيع موضوعـ المسـ

تتوّقف على وجود مكلف مستطيع.«10 
ــود، به چيزهايـــی »موضوع حكم«  ــان، در اصطـــلح خـ اصوليـ
ــده،  ــاخته و جعل شـ ــِم برسـ ــدِن حكـ ــه عملـــى شـ كـ ــد  مى گوينـ
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ــم.  ــرح داديـ ــه شـ كـ ــان معنايـــی  ــه همـ ــا دارد، بـ ــه آنهـ ــتگى بـ بسـ
ــرار مى گيرد  ــه واجب شـــدن حـــج، آن گاه به عهدۀ فرد قـ چنان كـ
ــود فرد توانا،  ــد. پس وجـ ــيده باشـ كه آن فرد، به پايۀ توانايی رسـ
ــرای حكم وجوب، »موضوع« اســـت. تا توانايی در  ــارج بـ در خـ
خارج وجود نداشته باشد، اين واجب شرعى، از قوه به فعل در 

نمى آيد، در همان عالم اعتبار، جعل و تشريع باقى مى ماند.
ــوع، متعّلق  ــد: »موضـ تعریـــف دوم: محقق نائینی می نویسـ
ــم الصاة، حکـــم، وجوب  المتعّلـــق اســـت«11  در َمَثـــل در اقـ
ــوع آن مکّلف بالغ  ــۀ صـــات و موضـ اســـت، متعّلـــق آن اقامـ

عاقل، َبعد از فرارسیدن وقت است.
کل  همچنین در »یحّرم علیهم الخبائث«، متعّلق، حرمت ا
و شرب اســـت، متعّلق این متعّلق، مکّلف است. موضوعی 
ح است این موضوع هم  که در دانش موضوع شناسی، مطر

نیست.
ــی از اجزاء العلوم،  ــوع در اصطـــاح اجزاء العلوم: یکـ 4. موضـ
کتاب های اصولی، فلسفی، ادبی  که در  موضوع علم است 
ــفا چنین تعریف شـــده  ــه پیروی از بوعلی در شـ ــی بـ و منطقـ

است: 
 »ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه«12 

 موضوع به اين معنى، آن عنصری است كه در هر علمى محور 
مباحث باشد و از عوارض ذاتى آن بحث  شود.

کرده  ــیر  ــانی، جملۀ »عوارضه الذاتیه« را تفسـ محقق خراسـ
به »ای با واسطة فی العروض«  راز این تفسیر، پیش گیری 
که تعریف مشهور با آن روبه روست؛ زیرا در  ــکالی است  از اشـ
ــنخ عوارض  ــائل علوم، محمـــوالت آنها از سـ ــیاری از مسـ بسـ
ــنخ عرض غریب  ذاتی برای موضوع علم نیســـت؛ بلکه از سـ
است، در َمَثل، در مسألۀ اصولیۀ »خبر الواحد الثقة حجة« 
ــألۀ اصولیۀ » صیغة  ــألۀ »ظواهر الکتاب ُحّجة« یا مسـ یا مسـ
افعـــل ظاهرة فی الوجـــوب« هرگز حجیت، ذاتـــی خبر ثقه و 
ظاهر کتاب نیست، همچنین ظهور، در وجوب ذاتی صیغۀ 
ــهور این  ــور طبیعـــی، الزمۀ تعریف مشـ افعـــل نیســـت، به طـ

ج  ــائل علم اصول، از علم اصول خار که، بیش تر مسـ اســـت 
ــتن  ــانی، برای از میان برداشـ ــوند؛ از این رو محّقق خراسـ شـ
کرده است  ــیر  ــکال، جملۀ »عوارضه الذاتیه« را تفسـ این اشـ

به »ای با واسطة فی العروض«.13
5. موضوع در اصطاح باب وضع: در باب وضع الفاظ برای 

معانی چند عنوان وجود دارد:
1.  واضع 2. موضوع 3. موضوع له

هنگامی که پدر یا مادر نوزاد، نام علی را برای او بر می گزینند، 
که برگزینندۀ این نام است، واضع است و اسم علی،  کســـی 
ــوع و نوزاد موضوع له اســـت. در این اصطاح، عنوان  موضـ
که عامت قرار داده شده،  » موضوع« همان اســـمی اســـت 

برای معنای ملحوظ.
ــوع در دانـــش موضوع شناســـی به ایـــن معنی نیز  واژۀ موضـ

نیست.
ــاب  ــوع در اصطـــاح علـــم حدیـــث: در اصطـــاح اربـ 6. موضـ
ــدارد،  ــاختگی اســـت و واقعّیـــت نـ ــه سـ کـ ــی  حدیـــث، حدیثـ
ــدۀ آن »وّضاع«  کننـ ــازنده و جعـــل  ــوع« و سـ »حدیـــث موضـ

نامیده شده است.
ــیخ بهائی(  ــد عاملـــی )والد شـ ــین بـــن عبدالصمـ ــیخ حسـ شـ
ــم درایه و حدیث اســـت، در تعریف  ــرآمدان علـ که خود از سـ

حدیث موضوع می نویسد:
»و هو شراالحاديث و يحرم روايته، مع العلم به، من اّی االقسام 
ــه او معنى اقراره  ــرف الوضع باقرار واضعـ ــان و يعـ ــع البيـ كان اال مـ
ــوع له كما وضعه  ــى الواضع او الموضـ ــه او قرينة فـ ــة لفظـ كـ او ركا
ــى اميه من  الغـــلة فـــى حق على عليه الســـلم، و كما وضع لبنـ

االحاديث فى ان االمامة لهم«14
ــان واژۀ موضوع در »دانش موضوع شناســـی« به این  بی گمـ

معنی نیز نخواهد بود.
کاربرد  ــه: از موارد  ــبهات موضوعیـ 7. موضوع در اصطاح شـ
ــام  که در اقسـ واژۀ موضوع، در علم اصول، موضوعی اســـت 

که تقسیم شده است به دو قسم: شبهه ها به کار می رود 

موضوع شناسی، دانشی نو
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1. شبهۀ حکمیه
2. شبهۀ موضوعیه

در قسم اول، ریشۀ شک در حکم یکی از این امور است: 1. 
نبود نص 2. اجمال نّص 3. تعارض دو نّص

که موضوع  ولی در قسم دوم، منشأ و ریشۀ شک، این است 
ــبهۀ موضوعیه معادل  ــتبه شده، بنابراین، شـ و مصداق مشـ

است با شبهۀ مصداقیه.
که واژۀ موضوع، در »موضوع شناسی«  شماری بر این نظرند 
که بی گمان این نظر نیز نادرست  به معنای مصداق اســـت، 
ــه حقیقـــت و  کـ ــد،  ــد شـ ــال، ثابـــت خواهـ اســـت. در ایـــن مقـ
واقعّیت معنای موضوع در »دانش موضوع شناســـی« اعم از 
که در بر گیرندۀ تمام  این است، و موضوع در برابر حکم است 
ــه ای در متعّلـــق حکم، یا  که به گونـ ــای عرفی اســـت  عنوان هـ
موضوع آن اخذ شـــده است و شناخت این عنوان های مهم 
ــناخت  ــناخت مصداقی برخوردار اســـت و هم از شـ ــم از شـ هـ

مفهومی.
کوتاه  گذری  ــوع در اصطاح »موضوع شناســـی«: با  8. موضـ
ــه واژۀ موضوع در  کـ ــیدیم  ــه این نتیجه رسـ ــیر بحث، بـ بر سـ
ــات  ــچ یـــک از اصطاحـ ــای هیـ ــه معنـ »موضوع شناســـی« بـ

هفتگانه یاد شده نیست:
ــور حکم  ــه در قضایا محـ کـ ــای عنصری اســـت  ــه معنـ ــه بـ  - نـ

که اصطاح منطق است.  است، در برابرمحمول، 
ــه عرض بدان قائم اســـت و  کـ ــه به معنای محلی اســـت  - نـ

که اصطاح فلسفه است. جوهر از آن بی نیاز، 
ــای متعّلق المتعّلق، یا آن چه در عملی شـــدن  ــه به معنـ - نـ

که اصطاح اصول است. حکم، نقش دارد، 
ــه در تمام علوم »یبحث فیه عن  کـ ــه به معنای محوری  - نـ

که اصطاح اجزاء العلوم است. عوارضه الذاتیه« 
که برای معنایی وضع شده  - نه به معنای لفظ و یا عامتی 

که اصطاح باب وضع است.
ــه اصطاح  کـ ــاختگی و دروغین  ــای حدیث سـ ــه به معنـ - نـ
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علم حدیث است.
ــبهات موضوعیه،  ــاب شـ که در بـ ــداق  ــه معنای مصـ ــه بـ - نـ

مصطلح است.
 بلکه به معنای:

ــرعیه، در  ــای بیان گر احکام شـ که در قضایـ ــری اســـت  »عنصـ
مقابل حکم است،اعم از موضوع اصولی و متعّلق حکم، با 

که از مفاهیم عرفیه اند.« این قید 
ــنا  ــار در ایـــن پژوهش آشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــده بـ ــا ایـــن قاعـ بـ
ــات این نظریه اســـت:  ــه در پـــی اثبـ کـ ــی  ــوید، پژوهشـ می شـ

موضوع شناسی، دانشی مستقل.
توضیح: قضایای حاوی احکام شرعیه، سه قسم است:

ملکیـــت،  ــه:  وضعیـ ــکام  احـ ــر  بیان گـ ــای  قضایـ اول:  ــم  قسـ
زوجیت، حّریت، رقّیت، والیت، نفوذ، محجورّیت و . . . .

در این قســـم، تشکیل دهندۀ حکم شرعی، عبارت است از 
دو عنصر: 1. حکم وضعی 2. موضوع آن

ــود ندارد و  ــام متعّلق وجـ ــومی به نـ در ایـــن قســـم، عنصر سـ
ــه به ضابطه ای  ــه موضوع حکم وضعی اســـت، با توجـ آن چـ
ج در موضوع شناسی است، هم شناخت  که ارائه شد، مندر
کنون جهت روشـــن شـــدن  مفهومـــی دارد و هم مصداقی. ا
ــد نمونۀ روشـــن فقهی،  ــته اســـت آن را با چنـ مطلـــب، بایسـ

کنیم: ح  شر
ع برآن  ــر که شـ ــۀ اول. مفهوم »صلح«: از عقود عقایی  نمونـ
ــر تأیید نهاده، عقد صلح اســـت، صحت و نفوذ آن مورد  مهـ
ـ اســـت و در روایات  ــنیـ  ــیعه و سـ ــ شـ ــانـ  ــۀ فقیهـ ــاق همـ وفـ
ــه در معتبرۀ  ــده اســـت، چنانکـ اهل بیت)ع( بر آن تصریح شـ

حفص بن البختری آمده است: امام صادق)ع( فرمود:
اِس«15  ُح  َجاِئٌز َبْيَن  الّنَ

ْ
ل » الّصُ

صلح و سازش در ميان  جامعه، نافذ و الزامى است.
در این روایات معتبر، موضوع عنوان صلح است و حکم آن 
که به معنای نفوذ و از احکام وضعیه اســـت.  »جائز« اســـت 
که صلح از مفاهیم و عنوان های عرفی است، در  از آن روی 

که در دو محور در  ج شـــده است  دانش موضوع شناســـی در
خور موضوع شناســـی اســـت، هم در محور شناخت مفهوم 
کان  و هم مصداق، بویژه مصادیق نوظهور آن، در ســـطح 

و خرد.
ــای رایـــج: ضمان مصطلـــح، از نگاه  ــۀ دوم.ضمانت هـ نمونـ
ــه  ــه الـــی ذّمـ ــارت اســـت از: »نقـــل ّذمـ ــیعی، عبـ ــان شـ فقیهـ
که با عهده گیری  ــری«؛ یعنی حقیقِت ضمان این اســـت  اخـ
ــه ذّمۀ او  ــۀ بدهکار اســـت، بـ ــر ذمـ ــه بـ ضمانت کننـــده، آن چـ
ــود، ولی در اصطاح عامه، عبارت اســـت از » َضّم  منتقل شـ
ــری«؛ ولی ضمانت های رایـــج در بانک ها  ــة الی ذّمة اخـ ذّمـ
ــم  ــچ یـــک از این دو قسـ ــنه، هیـ ــه های قرض الحسـ و مؤسسـ
که با ضمانت، هرگز مال مورد ضمان به عهده  نیســـت؛ زیرا 
که  و ذّمۀ شـــخص ضامن نمی آید، بلکه او بر عهده می گیرد 
ــا نکردن شـــخص مضمون عنه، دیـــن او را اداء  در فـــرض وفـ
که  ــورت، »ضمانت« حکمی اســـت وضعی،  ــر صـ ــد. در هـ کنـ
آثار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقایی است و از مفاهیم 
ج می شود  عرفیه؛ از این روی، در باب موضوع شناسی، در
که برای موضوع در »موضوع شناسی«  و بی گمان قاعده ای 
ارائه شد، بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور موضوع شناسی 
ــناخت  شـ ــور  محـ در  و  ــوم  مفهـ ــناخت  شـ ــور  محـ در  دارد: 
ــا ضمانت های رایج از باب ضمان  مصادیـــق آن. و این که آیـ
مصطلـــح، قابل تصحیح و تنفیذ اســـت، یا این که به عنوان 

عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است.
که هم از  ــع: از مفاهیم عرفی اســـت  ــوم. عنوان بیـ ــۀ سـ نمونـ
که  ــوذ، برخوردار اســـت  ــار وضعـــی، همچـــون صّحت و نفـ آثـ
ــده و هم از  ــاره شـ ــدان اشـ ــّل اهلل البیـــع«16  بـ ــۀ: »َاحـ کریمـ در 
ــودن به آثار  ــار تکلیفـــی، همچون: وجـــوب وفا و پای بند بـ آثـ
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد«17  از آن 

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
کریمۀ »یا أ ــه در  کـ آن، 

که  ســـخن به میان آمده است. از این روی موضوعی است 
در دو محور موضوع شناسی دارد؛

ــگاه عرف و  ــه آیا از نـ ــناخت مفهومـــی و این کـ ــور شـ 1. در محـ

موضوع شناسی، دانشی نو
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که در  ــال« اســـت  ــه مال به مـ ــع »مبادلـ عقـــاء، حقیقـــت بیـ
مصباح اللغه فیومی آمده و محّقق اصفهانی و امام خمینی 
ــه جمعی  کـ ــاء تملیـــک عیـــن بعوض«  ــا »انشـ ــد یـ پذیرفته انـ

چون: شیخ اعظم بر آن نظرند.
گرچه بیش تر  ــور،  2. در محور مصداق شناســـی. در این محـ
مصادیق بیع روشـــن است و بی شبهه ، ولی مصادیق نوی 
ــود،  گفت وگو شـ ــته اســـت در مورد آنها بحث و  که بایسـ دارد 
ــار آن را  ــه مالک ویایـــی، فصل بهـ کـ ــع فصلی  ــون: بیـ همچـ
ــه به شخصی می فروشد و فصل تابستان آن را  برای همیشـ
ــومی.  ــتان آن را به فرد سـ ــری و فصل پاییز و یا زمسـ ــه دیگـ بـ
ــنخ بیع اســـت و آیا در مفهوم بیع،  آیا این نوع معامله، از سـ
ــر؟ و یا  ــور بخش بخش شـــدن اســـت و یا خیـ تملیـــک، در خـ
ــا مفاهیمـــی نو همچون آبشـــن،  ــای بورســـی، بـ در قراردادهـ
که از مفاهیم  روبه روییم. آیا از نگاه مفهومی، این موضوع، 
ــای عقایـــی خاصـــی  ــا و قاعده هـ عرفـــی اســـت و از قانون هـ
برخوردار اســـت، از سنخ بیع به شمار می آید و یا مصالحه و 
سازش و توافق دو طرف قرارداد و یا معاملۀ مستقلی است 

ورای تمام عنوان های عقدهای شناخته شده و جاری.
ــم باز  ــای بیان گر احکام تکلیفیه: این قسـ قســـم دوم. قضایـ

گونه است: دو 
ــتند  که بیان گر احکام تکلیفیه ای هسـ ــۀ اول، قضایایی  گونـ  
ج  ع است و خار که متعّلق آنها شرعی و از برساخته های شر

از دائرۀ موضوع شناسی.
ــکام  احـ ــا،  آنهـ ــوای  محتـ ــه  کـ اســـت  قضایایـــی  دوم،  ــۀ  گونـ
ــنخ مفاهیم  ــکام، از سـ تکلیفـــی اســـت، ولـــی متعّلق این احـ
ــا، جعل و تأســـیس  ــورد آنهـ ع در مـ ــر که شـ عرفـــی و عقائـــی 
در  ــرعی،  شـ ــکام  احـ ــات  متعّلقـ ــه  این گونـ ــدارد.  نـ ــی  خاصـ
که هم از نگاه مفهوم  گردیده است  ج  »موضوع شناسی« در
ــم از نگاه مصـــداق. در این  ــود و هـ باید موضوع شناســـی شـ
ــتی به  گزیر بایسـ بخش نیز، جهت روشـــن شـــدن مطلب، نا

نمونه های بارز فقهی تمّسک شود.

نمونۀ اول. مفهوم نفقة الزوجه، عنوانی است فقهی ـ عرفی 
ــورد آن،  ع در مـ ــر ــه متعّلق تکلیف، وجوب اســـت، ولی شـ کـ
ــناخت و بیان  ــع باز شـ ــدارد و مرجـ ــار خاصی نـ جعـــل و اعتبـ
ــم از نگاه مفهومی و هم مصداقی، عرف  ــد و اندازۀ آن، هـ حـ

است. 
و یا در چگونگی معاشرت و زندگی با همسر، خداوند متعال 
ــُروُهّنَ ِباْلَمْعُروِف« حکـــم وجوب، و  ــوده اســـت: »َو عاِشـ فرمـ
که  ــوع آن، زوجه،  ــه معروف و موضـ ــرت بـ متعّلق آن، معاشـ
به حکم نصوص و روایات اهل بیت)ع( مقید شده به ناشزه 
ــرت »زوجۀ غیر  گزیر، موضوع وجوب، معاشـ نبودن. پس نا
ــرز آن خود  ــوز و حد و مـ ــارۀ حقیقت نشـ ــزه« اســـت. دربـ ناشـ
ــد خاصـــی دارد: »تمکیـــن نکردن در  ع، تعریـــف و تحدیـ ــر شـ
ج شدن از منزل، بی اجازۀ شوهر« ولی متعّلق  آمیزش و خار
ــروف« از مفاهیم عرفی اســـت. از  ــرت به معـ وجوب: »معاشـ
این روی، ضابطه ای که برای موضوع در »موضوع شناسی« 
ــد،  که بیان شـ ــرا همان گونه  ــد، با آن برابر اســـت؛ زیـ ارائه شـ
ــه در برابر متعّلق،  ــوع در این جا در برابر حکم اســـت، نـ موضـ
که موضوع  که اصطاح خاص اصولی اســـت. و روشن است 
ــته از متعّلقات احکام نیز  ــه این معنی، در برگیرندۀ آن دسـ بـ
ــرت  ــمار اســـت، و معاشـ که از مفاهیم عرفی، به شـ ــود  می شـ
گرچه در آیۀ یاد  ــر،  ــتی متعارف با همسـ به معروف و همزیسـ
شـــده، به اصطاح اصولی، متعّلق حکم است، ولی از آن رو 
ع در مورد آن تأسیس و جعل  که مفهومی است عرفی و شر
ج اســـت در  خاصی ندارد، با توجه به قاعدۀ یاد شـــده مندر
ــر موضوعـــی دو ُبعد  ــون هـ ــوع »موضوع شناســـی« و چـ موضـ
گزیر شناخت آن نیز  دارد: یکی مفهوم و دیگری مصداق، نا
گونه است: شناخت مفهومی و مصداقی و مرجع هر دو  دو 

شناخت نیز، عرف عام است.
نمونۀ دیگر، در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی 
که همسر او مرده ، واجب است. امام خمینی، می نویسد: 

»يجب على المرأة في وفاة زوجها، الحداد ما دامت في العّدة. 
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ــل و التطيب و  ــرك الزينة في البـــدن بمثل التكحيـ ــراد به تـ و المـ
الخضاب«18 

ــوی او مرده اســـت، واجب اســـت در مـــدت عّده ـ   ــر زنى كه شـ بـ
ـ  ِحداد كند به اين معنى كه از آن چه در عرف  چهار ماه و ده روز
ينت شمرده مى شود، همچون استفاده از سرمه و مواد خوشبو  ز

كننده، بپرهيزد.
ــتند این حکم مورد وفاق فقیهان، روایات بسیار است  مسـ
ــه: صحیحۀ زراره از  ــده اســـت، از جملـ که در این باره وارد شـ

امام باقر)ع(:
ــَواٌء ِفي  ْوُجُهَما َسـ ــا ِإَذا َماَت َعْنُهَما َز َتْيِهَمـ

ْ
ِكل َة  ــّرَ ُحـ

ْ
ــَة َو ال َمـ

َ ْ
»ِإَن  األ

19».
ُ

 ُتِحّد
َ

َمَة ال
َ ْ
 َو األ

ُ
َة ُتِحّد ُحّرَ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ِة ِإال

َ
ِعّد

ْ
ال

ــا بروند، در زمان  ــان از دنیـ ــز و زن آزاد، هرگاه شوهران شـ کنیـ
عّده یک سانند، جز این که زن آزاد، نبایستی آرایش و زینت 

کنیز می تواند خود را بیاراید. کند، اّما 
ــوع آن  ع وجـــوب اســـت، موضـ ــر ــم شـ ــأله، حکـ در ایـــن مسـ
که  ــرده و متعّلـــق وجـــوب، عنوان حداد اســـت  ــوهر مـ زن شـ
ــناخت  ــوع، شـ ــورد آن دو نـ ــم عرفـــی اســـت و در مـ از مفاهیـ
ــناخت مصـــداق. آن که  ــوم و شـ ــناخت مفهـ ــود دارد: شـ وجـ
بی شـــک به حســـب عرف ها، مختلف است و هر دو از سنخ 
ــه از عنوان های عرفی اســـت  کـ موضوع شناســـی اســـت؛ چرا
ــد و مرز آن  کردن حـ ــناخت مفهوم و روشـــن  ــه مرجع بازشـ کـ
ــناخت مصـــداق آن، عرف اســـت و از این  ــع بازشـ ــز مرجـ و نیـ
کردن حد و مرز  ــاندن و روشن  که در شناسـ روی، قاعده ای 

موضوع شناسی ارائه شده با آن برابری دارد.
ــکام تکلیفیه  ــر احـ ــه بیان گـ کـ ــوم. قضایایـــی اســـت  ــم سـ قسـ
است، ولی متعّلق آنها، از سنخ مفاهیم عرفیه نیست، بلکه 
کریمۀ: گذارده است، مثل  کرده، و بنیان  ع آنها را جعل  شر

ْيِل و ُقرءان الَفجِر اّن 
َّ
ــْمِس ِإلى  َغَسِق الل ـ

َ
وِك الّش

ُ
لَة ِلُدل ِقِم الّصَ

َ
»أ

كان َمشهودا.«20  ُقرءان الَفجِر 
گزار از زوال خورشيد تا ظلمت شب، با قرائت صبحدم،  نماز 

كه قراءت صبحدم مشهود ]فرشتگان [ است .

کریمۀ: و نیز 
ْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط 

َ ْ
ــُط ال َن َلُکُم اْلَخْیـ ی َیَتَبّیَ ــَرُبوا َحّتَ »ُکُلوا َو اْشـ

ْسَوِد«21 
َ ْ
ال

ــتۀ سپید از رشتۀ  ــامید تا از آغاز صبحدم رشـ بخورید و بیاشـ
سیاه بر شما نمایان شود. 

ــۀ اول  ــه در آیـ کـ ــم ـ  ــه متعّلـــق حکـ کـ ــا،  ــم قضایـ در ایـــن قسـ
ــر، به طور  ــوم من الفجـ ــۀ صـــات اســـت و در آیۀ دوم صـ اقامـ
که صوم  ــرا  ج اســـت؛ چـ ــع از دائرۀ موضوع شناســـی خار قطـ
ــرۀ  ج از دائـ ــار ــرعی اســـت و خـ ــاخته های شـ و صـــات از برسـ
ــد و اندازه شناســـی ها و بازشناســـی های عرفی و عقایی.  حـ
ــه از قیدهای  کـ ــی با این حال، عنوان »دلوک الشـــمس«  ولـ
موضوع حکم اســـت و در عملی شـــدن وجـــوب صات ظهر 
و عصر نقش آفرین، مربوط به موضوع شناســـی اســـت؛ زیرا 
ــناخت  ــمار می آید و مرجع بازشـ ــه شـ ــم عرفی بـ ــه از مفاهیـ کـ
ــان اســـت،  ــد و مرز آن، عرف عام اهل لسـ و روشـــن کنندۀ حـ
ــوم این موضوع  ــناس هم باید مفهـ از ایـــن روی، موضوع شـ
ــوم: »دلوک- ــداق آن را. مفهـ ــد و هـــم مصـ کنـ ــایی  را شناسـ
گفته اند،  ــرب  ــان فرهنگ عـ ــه واژه شناسـ الشـــمس« چنانکـ
ــره نصف النهار   ــید اســـت از دائـ گذر خورشـ به معنای زوال و 
که در  ــر ـ همان گونه  ــتن وقت ظهـ ــانۀ به حقیقت پیوسـ ـ نشـ

مصباح المنیر فیومی آمده است:
ْت َعن 

َ
ــاِب َقَعَد زال ( ِمن َبـ

ً
وكا

ُ
ُجوُم  )ُدل ــْمُس  و الّنُ ـ

َ
ــِت ( الّش َكـ

َ
»)َدل

 22»
ً
ْيضا

َ
ُغُروِب أ

ْ
االْسِتَواِء و ُيْسَتْعَمُل ِفى ال

که روز و شـــب  ــرزمین هایی  و اّما مصداق این مفهوم، در سـ
که  آنها معتدل اســـت، روشن اســـت، ولی در سرزمین هایی 
ــان پاره ای از شهرهای  کوتاه اســـت، بسـ ــیار  روزهای آن بسـ
ــال، روزها چهارـ  پنج ساعت  که در فصل هایی از سـ اروپایی 
کم تر است، تعیین مصداق: »دلوک الشمس«، دشوار  گاه  و 

کندوکاو در مصداق شناسی دارد. است و نیاز به تحقیق و 
که از واجبات عمره و حج است: و یا سعی بین صفا و مروه، 
ل 

َ
ِو اْعَتَمَر ف

َ
َبْيَت أ

ْ
َمْن َحّجَ ال

َ
ــعاِئِر اهَّلِل ف َمْرَوَة ِمْن َشـ

ْ
فا َو ال  الّصَ

َ
»ِإّن
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َف ِبِهما«23  ّوَ ْن َيّطَ
َ
ْيِه أ

َ
ُجناَح َعل

صفا و مروه از مراســـم خداســـت. هر كه حج خانه كند يا عمره 
كه بر آن طواف برد. گزارد، رواست 

ــعی  ــه، حکـــم، وجـــوب اســـت، متعّلق آن، سـ کریمـ در ایـــن 
گی های آن  ــرائط و ویژ ــعی و شـ بین صفا و مروه چگونگی سـ
ــه بیش تر،  کم تر و نـ ــد،نه  ــه مقدار هفـــت بار باشـ ــد بـ ــه بایـ کـ ـ 
ــردن و . . . ـ از  کـ ــه واپس حرکت  ــه صورت عادی، نـ ــم بـ آن هـ
ــاخته های شرعی است و از دائره بازشناسی و نظردهی  برسـ
ــعی بین  که باید سـ ــی از این جهت  ج. ولـ ــرف و عقـــاء خار عـ
کند و این که آیا مسعای جدید، مصداق  صفا و مروه صدق 
کوه است، موضوع عرفی است؛ از این روی،  ــعی بین  دو  سـ
ــدارد و مربـــوط به حوزۀ موضوع شناســـی  ــد در آن راه نـ تقلیـ

است.
ــد، دائرۀ  گردید، روشـــن شـ ــه در محور اول ارائه  کـ ــی  از بررسـ
ــناخت موضوع به اصطاح  موضوع شناسی، مختص به شـ
گیر تر از آن بوده است و آن دسته از  اصولی نیست، بلکه فرا
که از سنخ مفاهیم عرفیه است نیز در بر  متعّلقات احکام را 

می گیرد، بسان عنوان هایی همچون:
معاشرت به معروف، ِحداد، جهر، اخفات، قیام، انفاق، امر 
ــروف و نهی عـــن المنکر، قطع هیئت اتصالیه، ســـب،  بالمعـ
ــتم، قذف، هتک، احیاء موات، فســـخ، تهییج شـــهوت،  شـ
ــاون علی الخیر، تعاون علی االثم، تأیید  اعانه علی االثم، تعـ
ــر، نفاق،  باطـــل، تضعیـــف حـــق یا باطـــل، تجســـس، تظاهـ
ــییع، تشـــجیع، تعلیم، تعلم، قبـــض، اقباض،  ــادت، تشـ عیـ
ــیق، توثیق،  حبس، عتـــق، نکول، رد امانت، خیانت، تفسـ
ــتقبال القبله، استدبار القبله، اطعام،  تعدیل، تکذیب، اسـ
ــرب، استمناء،  کل، شـ تنجیم، تمییز، تضمین، مضاجعه، ا
ــذاء، تحنیت  ــان، ایـ ــکار، غیبـــت، بهتـ ــراض، احتـ تلقیـــح، اقـ

و.....
ــرعی، وجوب  ــد آن، متعّلق حکم شـ ــائل و ماننـ در ایـــن مسـ
ع  ــر که شـ کراهت، افعالی اســـت  ــتحباب و یا  یا حرمت یا اسـ

ــنخ  ــه از سـ ــدارد، بلکـ ــی نـ ــار خاصـ ــا جعـــل و اعتبـ ــارۀ آنهـ دربـ
که تنها مرجع روشـــن کنندۀ حد و  عنوان های عرفیه اســـت 
ــناخت مصداق آنها، عرف اســـت.  ــدازۀ مفهوم و نیز بازشـ انـ
ــد، می توان  ــه فرادید نهاده شـ ــا دقت و درنـــگ روی آن چـ بـ

کرد. »موضوع شناسی« را چنین تعریف 
ــه در موضوع  کـ ــی  ــای عرفـ ــته از عنوان هـ ــناخت آن دسـ »شـ
ــناخت  ــرعی، یا متعّلق آنها، اخذ شـــده، اعم از شـ ــکام شـ احـ

مفهوم یا مصداق آنها«.

  موضوع شناسی دانشی مستقل 
ــه از آن  کـ ــان تعریف جامعی  ــه موضوع شناســـی، با همـ گرچـ
ــرۀ آن در بیش تر  ــد، با نظر دقیـــق به ماهّیت و جوهـ ارائه شـ
ــه و در پاره ای موارد  ــنخ مبادی تصّوریۀ علم فقـ موارد، از سـ
ــترش علوم مادی و  گسـ ــی با نظر به  تصدیقیۀ آن اســـت، ولـ
گزاره ها و  ــاَدِم  ــای تجربـــی و دگرگونی َدمـ ــرفت دانش هـ پیشـ
گذشـــت  گون همگام و همپای با  گونا گزاره های  ــداری  پدیـ
ــته است در چهارچوب موضوع شناسی، دانش  زمان، بایسـ

مستقل جای بگیرد.
در این محور بر آنیم تا برای نخستین بار، موضوع شناسی را 
ــانیم، آن هم نه از روی اّدعا، بلکه از روی  دانشـــی نو بشناسـ
که برای دانش  ــر مبنای میزان و قاعدۀ خاصـــی  تحقیـــق و بـ
که در اســـاس، در ردۀ  ــته ای، الزم اســـت؛ چرا  ــودن هر رشـ بـ
ــته ها، قاعده و میزانی  دانـــش جای گرفتـــن تمام فنون و رشـ
ــراز، هرگز فن و  ــورداری از این قاعده و تـ ــه بـــدون برخـ کـ دارد 

رشته ای، در ردیف دانش مستقل قرار نمی گیرد.
ــا، تحقیـــق در دو مطلـــب را پی  ــردن این اّدعـ کـ ــرای ثابـــت  بـ

می گیریم.
1. واژه شناسی »علم«

گون گونا 2. قاعدۀ علم بودن فنون و رشته های 
واژه شناسی »علم« 

واژۀ علم از چند معنی و اصطاح برخوردار است:
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که متعّلق آن است.  ک و فهم اموری  1. علم به معنای ادرا
ــان نیســـت، بلکه به  ک آدمی در همۀ موارد یکسـ ــه ادرا البتـ
ک اوســـت، مختلف  ــورد ادرا ــه مـ ــدرکات و آن چـ اختـــاف مـ

خواهد بود و از چند دسته برخوردار است:
ــیلۀ یکی از حواس پنجگانه  که به  وسـ کات حســـی  الف. ادرا

صورت می گیرد.
ــرۀ  ــه از دایـ کـ ــی  ــته از معلوماتـ کات عقلـــی، آن دسـ ب. ادارا
ــا طریـــق آن راهنمایـــی عقل  ج و تنهـ ــار ــناخت حســـی خـ شـ

است، با تکیه بر استدالل و برهان.
که نفس آدمی، در پرتو ریاضت های  کات شـــهودی  ج. ادرا

نفسانی و پاالیش جان خویش بدان دست می یابد. 
ــنخ  که از سـ ــا قســـم دیگری نیز از علـــم وجود دارد  در این جـ
ج اســـت و هرگز  ــور و تصدیق خار ــری متکی بر تصـ ــوم بشـ علـ
که ویژۀ انبیای  خطا در آن راه ندارد و آن علم وحیانی است 

الهی و اوصیای آنان و ائمۀ اطهار)ع( است.
که در نفس راســـخ اســـت و در  ــای ملکه ای  ــه معنـ ــم بـ 2. علـ
که به وسیلۀ آن مصادیق  ــیطی اســـت  ِک بسـ حقیقت، ادرا

ک می شود. جزئی ادرا
ــال خاف در آن  که احتمـ ــای یقین و باوری  ــم به معنـ 3. علـ

راه ندارد، »العلم الیقین الذی الیدخله االحتمال«.24 
ولی علم در مبحث حاضر »موضوع شناسی دانشی مستقل 
ــه گانه، نیســـت، بلکه به  ــه هیچ یک از این معانی سـ ــو« بـ و نـ

معنای چهارمی است.
ــع واحدی  که جامـ ــه قضایایی  ــای مجموعـ ــه معنـ ــم بـ 4. علـ
که در  ــال این جامع واحد، یا محور واحدی اســـت  دارد، حـ
این قضایا، دربارۀ آن بحث می شود و یا غرض واحدی است 
که برای رسیدن و دست یازدیدن به آن، بحث می شود. راز 
که  گونه تعبیر در مورد جامع القضایا، اختافی است  این دو 
ــهور، تمایز  که مشـ ــأله تمایز علوم دارند  اهل نظر دربارۀ مسـ
ــد، در َمَثل تمایز  ــوم را به تمایز موضوعات علوم می داننـ علـ
که موضوع علم فقه، افعال  علم فقه و اصول به این اســـت 
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ــول، ذات ادّلۀ اربعه  المکّلفین اســـت، ولی موضوع علم اصـ
است، یا ادلۀ اربعه با وصف دلیل بودن و یا به تعبیر دقیق تر 
»آن چه شایستگی دارد حجت بر حکم شرعی شود« ولی در 
ــز علوم به  که تمایـ گروهی بر ایـــن نظرند  ــدگاه،  ــر این دیـ برابـ

اغراض است.

گون گونا قاعدۀ علم بودن فنون و دانش های 
که تشکیل  ــله عناصری وجود دارد  در همۀ دانش ها، سلسـ
ــمارند و شـــکل گیری  ــدۀ ارکان و پایه های بنیادین بشـ دهنـ
ــه ای و بنیادین، ممکن  ــا، بدون این عناصِر پایـ آن دانش هـ

نیست. این عناصر به »اجزاء العلوم«نامبردارند.
که موضوع شناســـی،  ــر این مّدعاییم  ــا در این پژوهش، بـ مـ
ــد، از تمام ایـــن ارکان  ــه از آن ارائه شـ کـ ــی  ــای دقیقـ ــه معنـ بـ
که در قامت یک دانش مستقل  ــزد  برخوردار اســـت و می سـ

کاست. کم و  شناخته شود، بی 
کردن این ادعا، بحث را از دو زاویه پی می گیریم: برای ثابت 
که  1. نگاهی باریک اندیشانه و دقیق بر عناصر ششگانه ای 

از پایه و ارکان علوم به شمار می آیند.
ــا بر دانش »موضوع شناســـی«، با  ــازی یکایک آنهـ 2. برابرسـ

نگهداشت ترازها و حد و مرزهای اصطاحات مربوط.

ارکان علوم
ــده اند و در علم  ــناخته شـ ــزاء العلوم شـ ــه به اجـ کـ ــری  عناصـ
بودن تمام علوم و فنون نقش بنیادین دارند، عبارت اند از:
ــم 3. غایـــت و فایـــدۀ علم 4.  ــوع علـ ــم 2. موضـ 1.  تعریـــف علـ

مسائل علم 5. مبادی تصّوریه 6. مبادی تصدیقیه.
ــر علمی،  ــه برای هـ کـ ــه اصل ایـــن مطلب،  کـ ــد  ــه نمانـ گفتـ نا
ــای ســـخن دارد و اختافی اســـت.  ــوع الزم اســـت، جـ موضـ
گرچه بیش تر علوم از  ــه  کـ ــماری از اصولیان بر این نظرند  شـ
عنصر موضوع برخوردارند، ولی لزوم برخورداری هر علمی از 
عنصر موضوع، مدعایی اســـت بی پشتوانۀ برهانی. به نظر 

می رسد این نظریه، قرین تحقیق باشد.
در ابتدا، برای روشـــن شدن زوایای بحث، عناصر یاد شده 
را روی علم نحو، پیاده، سپس با »دانش موضوع شناسی« 

برابرسازی می کنیم.
ــو عبارت  ــا تعریف علم نحـ ــود، اّمـ ــر اول، تعریـــف علم بـ عنصـ

است از »علم یعرف به احوال اواخر الکلم اعرابًا و بناًء«.
ــائل نحـــوی دربارۀ آن بحث  که تمام مسـ ــوع علم نحو  موضـ
ــدۀ آن هـــم  کام« و فایـ ــه و  ــارت اســـت از: »کلمـ ــد، عبـ می کنـ

»حفظ اللسان عن الخطا فی المقال«.
ــا، از  ــه در آنهـ کـ ــا قضایایـــی اســـت  ــو، همانـ ــائل نحـ ــا مسـ اّمـ
ــود: »المرفوعات  ــات بحـــث می شـ کلمـ ــای اعرابـــی  حالت هـ
ــا »کل نائب فاعل و  ــا »الفاعل مـــن المرفوعات« یـ ــة« یـ ثمانیـ

کل خبر مرفوع«. کل مبتدء و 
ــه در آنها مفهوم  کـ ــادی تصّوریۀ آن، قضایایی اســـت  اّما مبـ
ــائل یا محمول آنهاســـت، تعریف  ــه موضوع مسـ کـ ــی  عناوینـ
ــۀ »کل فاعل مرفوع«  ــوع، در قضّیـ ــود، در َمَثل، موضـ می شـ
ــول آن عنوان »مرفوع« اســـت.  ــوان فاعل اســـت و محمـ عنـ
که عنوان فاعـــل را تعریف می کند )فاعل عنصری  ــه ای  قضیـ
که  که فعل به او منسوب است یا فاعل عنصری است  است 

فعل از او صادر شده( از مبادی تصّوریۀ نحو است.
که به  ــۀ آن هم، مجموعۀ قضایایی اســـت  ــادی تصدیقیـ مبـ
وسیلۀ آنها ثبوت محمول را برای موضوع تصدیق می کنیم. 
ــات، روایات و  ــادی تصدیقیه، آیـ ــم نحو، مبـ در َمَثـــل، در علـ
گواه آوردن از آنها احکام نحو را  که با  سخنان ُفصحاء است 
اثبات و تصدیق می کنیم. رفع فاعل، از احکام نحوی است 
کریمۀ: »اقتربت الّساعه و انشق القمر« و یا  که با تمّســـک به 
ــیبًا«  ــتعل الرأس شـ کریمۀ »و اشـ نصب تمیز را با تمّســـک به 

اثبات و تصدیق می کنیم.
ــای ادبی و در  فایـــدۀ مهم نحو، دســـت یازدیـــن به قاعده هـ

گفتار. نتیجه، حفظ زبان است از اشتباه و لغزش در 
ــد،  که همانا موضوع شناســـی باشـ اّما در مقولۀ مورد بحث، 
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ــازواری و  ــا ارکان و عناصر بنیادیـــن علوم با آن سـ ــم آیـ ببینیـ
هماهنگی دارند، یا خیر.

برابرسازی ارکان علم بر دانش موضوع شناسی
ــتین عنصر و رکن هر  ــورداری از تعریف: نخسـ  رکـــن اول، برخـ
ــد، آن هم تعریفی  که از تعریف برخوردار باشـ علمی این بود 
که تعریف، دربردارندۀ  که جامع و مانع است، به این معنی 
ــرا بگیرد و هم از  ــه هم مصادیق خود را فـ کـ ــد  قیدهایی باشـ
اغیار باز بدارد و بر آن چه بیرون از این دائره اســـت، دســـت 

رد بزند.
ــی را می توان  ــا توجه به ایـــن نکته، دانـــش موضوع شناسـ بـ

کرد: چنین تعریف 
ــا العرفیه  ــکام و متعّلقاتهـ ــات االحـ ــه موضوعـ ــم یعرف بـ »علـ

مفهومًا و مصداقًا«
گزاره های عرفی  که در آن  موضوع شناســـی، دانشـــی اســـت 
ــر مفهوم و  ــته های عرفـــی آن از نظـ ع و نیز وابسـ ــر ــکام شـ احـ

مصداق شناخته می شود.
ــه کار رفته، یادآوری  که در تعریف بـ ح قیدهایی  ــر پیش از شـ
که نزدیک ترین دانش ها به  این نکته خالی از لطف نیست 
ــائل  که در بیش تر مسـ دانـــش موضوع شناســـی، از این نظر 
ــود، دانش جغرافیا  آن از امور جزئی و شـــخصی بحث می شـ
ــرا دانش جغرافیا دانشـــی اســـت  و دانـــش تاریـــخ اســـت، زیـ
که  ــم و باد بحـــث می کند  ــای اقالیـ گی هـ ــوال و ویژ ــه از احـ کـ
کلـــی و دانش تاریخ،  ــان ، همۀ آنها جزئی اســـت و نه  بی گمـ
که از احوال اقوام و ملل، پادشاهان  عبارت است از دانشی 
و شخصیت های بزرگ بحث  کند و محور بیش تر آنها، موارد 

کلی. جزئی است و نه 
ــوده قیدهایی را  توضیـــح: در این تعریف، تـــاش ما براین بـ
ــند و هم مانع  که هم جامع افراد باشـ بیاوریم و به کار بندیم 

اغیار.
ــه همان  ــات االحکام« اســـت، بـ ــۀ »موضوعـ ــد اول: جملـ قیـ

ح، تعریف  ــر که پیش از این، به شـ ــای مصطلـــح اصولی  معنـ
که موضوع، از نگاه اصولی  ــد. از آن تعریف به دســـت آمد  شـ
ــه در عملـــی شـــدن حکم نقش  ــر آن چـ ــارت اســـت از: »هـ عبـ
آفرین است« و در بیان محقق نائینی، موضوع، با شاخصۀ 

»متعّلق المتعّلق« معرفی شد.
ــای مصطلح  ــاز به همان معنـ ــه بـ کـ ــا«  ــد دوم: »متعّلقاتهـ قیـ
که حکم شرعی بدان تعلق  اصولی آن است: »عمل و فعلی 
ح این واژۀ اصولی نیز در بخش آغازین آمد. که شر می گیرد« 
قید سوم: »العرفیه« هم صفت و قید است برای »موضوعات 
ــته از  ــرای »متعّلقاتها«. این قید، آن دسـ ــم بـ ــکام« و هـ االحـ
که  ــته از متعّلقات احکام را  ــات احکام و نیز آن دسـ موضوعـ
ج  ــمارند، خار ع، بشـ ــر ــاخته های شـ ــتند و از برسـ عرفی نیسـ
ع  که مصدر تشریِع خود احکام، شر می کند؛ زیرا همان طور 
ــد و اندازۀ  ــناخت و بیان کنندۀ حـ ــع بازشـ ــا مرجـ اســـت، تنهـ
این گونه موضوعات: استطاعت، محدودۀ سرزمین عرفات، 
گونه  ــعرالحرام و نیز روشن کنندۀ حد و اندازۀ این  منی، مشـ
ع است  ــر متعّلقات: صات، صوم، حج، زکات و. . . خود شـ
ــد و اندازه گیری عرف فراتر. با توجه  و از افق بازشناســـی و حـ
که در  ــا و عنوان هایی  ــد، تمام قیدهـ که ارائه شـ ــرحی  ــه شـ بـ
گرفته  موضوعات احکام شرعی و نیز در متعّلقات آنها به کار 
ــار خاصی  ــا جعل و اعتبـ ع اقـــدس، در مورد آنهـ ــر ــده و شـ شـ
که  ــدارد؛ بلکه از مفاهیم عرفیه اســـت و به همان معنایی  نـ
گرفته شده،  ــرعیه به کار  ــان ادلۀ شـ در نزد عرف دارد، در لسـ
ج شده و مرجع شناخت آنها  در دانش موضوع شناســـی در
ــناخت  عرف اســـت. هم در بیان حد و اندازۀ آنها، هم در شـ
ــناخت مصداق آن، عرف  ــوم و حد و مرز آن و هم در شـ مفهـ

نقش می آفریند.
کنون، جهت روشن شدن تعریف، تعریف یاد شده را روی  ا

چند نمونه پیاده می کنیم:
ــزاردن نماز  گـ کوتاه  ــرعیه، وجـــوب  ــکام شـ ــۀ اول. از احـ نمونـ
ــد دارد  که قصـ ــافری اســـت  ــوع این حکم، مسـ اســـت. موضـ

موضوع شناسی، دانشی نو
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ــرۀ  دائـ در  ــوع،  موضـ ایـــن  و  ــد  بپیمایـ را  راه  ــخ  فرسـ هشـــت 
ــای عرفـــی اســـت، مفهومـــی دارد و مصداقـــی و در  عنوان هـ
ــناخت  ــوردار اســـت: شـ ــناخت برخـ ــوع شـ حقیقـــت، از دو نـ
ــروط  ــناخت مصداقی. البته اصل مشـ مفهومی و دیگری شـ
ــفر هشـــت  ــاز، به قصد سـ ــزاردِن نمـ گـ ــاه  کوتـ ــودن وجـــوب  بـ
ع اســـت و از دائرۀ  ــاخته های شر فرســـخی، بی شـــک از برسـ
که در موضوع  موضوع شناســـی، بیرون؛ ولی عنوان فرســـخ 
ــده، از مفاهیم عرفیه اســـت و  ــه شـ گرفتـ ــه کار  ــم، بـ ایـــن حکـ
ــدارد، از این روی،  ــد و اندازۀ آن، بیان خاصی نـ ع در حـ ــر شـ
ــرف  ــرز آن، عـ ــد و مـ ــناخت حـ ــز شـ ــدازه و نیـ ــد و انـ ــع حـ مرجـ
ــان  ــأله بسـ ــارت رفت، این مسـ ــه اشـ کـ ــور  اســـت. و همان طـ
ــائل عرفی، از مفهوم و مصـــداق، یا مصداق هایی  ــر مسـ دیگـ
برخوردار اســـت، با برخورداری از دو نوع شناخت: شناخت 
ــناخت، در دانش  ــناخت مصداقی. هر دو شـ مفهومـــی و شـ
ــر ایـــن اســـاس، در  بـ ــده اســـت.  ج شـ موضوع شناســـی، در
»دانـــش موضوع شناســـی« باید هم مفهوِم موضوِع فرســـخ 
که  ــازیم  ــکار سـ کندوکاو، حد و مرز آن را آشـ ــیم و با  را بشناسـ
که در روایات آمده، برابر اســـت  ــا عنوان »ثمانی فراســـخ«  آیـ
ــۀ  ــم در عرصـ ــر؟ و هـ کیلومتـ  40 ــا  یـ و   44 ــا  یـ ــر  کیلومتـ  45 ــا  بـ

مصداق شناسی، باید مصداق های آن روشن شود.
ــناخت مصداق ها، با مکّلف اســـت.  که بازشـ روشـــن اســـت 
ــه تعییـــن مصـــداق در جاهایـــی، در عمل،  کـ ــا  ــی از آن جـ ولـ
ــا  ــزی، بـ ــواری هایی روبه روســـت، ممکـــن اســـت مرکـ ــا دشـ بـ
کامل با ترازهای  برخورداری از ابزار و سازوبرگ روز و آشنایی 
ــرد و مکّلفان با  گیـ کار را به عهده  ــری، زحمـــت این  اندازه گیـ

کار آن را بپذیرند. که بدان دارند، نتیجۀ  اعتماد وثیقی 
کریمۀ: نمونۀ دوم. آغاز روزه، بر اساس 
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که  طلوع فجر است. وجوب، حکم است و متعّلق آن، صوم 
که  ــده  گرفته شـ ــوع فجر« به کار  ــوان »طلـ ــوع آن، عنـ در موضـ

ــده به: »تبّیـــن خیط ابیض من  ــریفه از آن تعبیر شـ در آیۀ شـ
ــوع، مفهومـــی دارد و مصداقی و  ــود« این موضـ الخیـــط االسـ
که تنها مرجع روشن کنندۀ حد  چون مسأله ای است عرفی 
ــرز آن، عرف اســـت، از این روی در علم موضوع شناســـی  و مـ
ج است و از هر دو باید بحث شود، هم از مفهوم »تبّین  مندر
ــداق آن و این که  ــم از مصـ ــود« و هـ خیـــط االبیـــض مـــن االسـ
ــاعت و  ــه در چه سـ »تبّیـــن خیـــط االبیـــض« در فـــان منطقـ
ــود و این که آیا در شب های مهتابی،  دقیقه ای پدیدار می شـ

طلوع فجر با شب های غیر مهتابی فرق می کند، یا نه.
ــروزه از عصاره بدن  که امـ ــره ای  کارمین، حشـ ــوم.  ــۀ سـ نمونـ
ــا اجزای آن رنگ خاصـــی برای خوش رنگ و خوش طعم  و یـ
شدن بسیاری از خوردنی ها استفاده می شود. این موضوع 
که جامعه اسامی وظیفه محور، از فقیهان  نوپدیدی است 
ــد. از این روی،  ــرعی آن را می طلبـ ــنی از حکم شـ ــان روشـ بیـ
که فقیه، به بررســـی دالیل حرام بودن خوردنی ها  هنگامی 
ــرعی، عنوانی  ــات می پردازد، در هیچ نّص شـ ــات و روایـ در آیـ
ــه در باب حرام  کـ کلی  ــام نمی بیند. عنوان های  ــه این نـ را بـ
بودن خوردنی ها در نصوص شرعی وارد شده، از این قرارند: 

1.  »خبائث«: در »ُیحّرم علیهم الخبائث«.
2. نجس یا اعیان نجسه مثل میته، دم و. . . . 

3. »حشره« و »حشار«.
ج است.  کارمین، از عنوان دوم: اعیان نجسه، خار ــرۀ  حشـ
ــبهه می افکند در روا  ــان را به شـ ــال دارد و انسـ ــه احتمـ آن چـ
که فقیه در مقام  بـــودن خوردن آن، دو عنوان دیگر اســـت، 
ــی  گزیر اســـت در این دو عنوان موضوع شناسـ ــتنباط، نا اسـ
که هم مفهوم عنوان »خبائث«  داشته باشد. به این معنی 
و عنوان »حشره« را بشناسد و هم مصداق آنها را. شناخت 
ــای عرفیه  ــه از عنوان هـ ــر به این کـ ــوم و مصـــداق، با نظـ مفهـ
ــد، بر  کاِر دانـــش موضوع شناســـی می گنجـ ــرۀ  اســـت، در دائـ
ــوم عنوان عرفی  این اســـاس، محقق موضوع شناســـی مفهـ
ــان، به بوتۀ بررســـی  ــگاه عرف و واژه شناسـ »خبائـــث« را از نـ
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که خبیث عبارت است از:  ــد  می نهد و به این نتیجه می رسـ
»ما یتنّفر منه الطبع البشری« و نیز مفهوم عنوان »حشره« 
را نیز از نگاه عرف واژه شناسان می کاود و به معنای شناخته 

شدۀ آن می رسد. 
آن گاه در مرحلۀ مصداق شناســـی، پس از بررســـی و آشنایی 
ــاِن ایـــن ســـوی و آن ســـوی  ــون مردمـ گـ گونا ــای  کاربردهـ ــا  بـ
کارمین، به این نتیجۀ قطعی دست  جهان از عصارۀ حشرۀ 
ــه از نمونه های فقهی، قرآنـــی و روایی »خبائث«  کـ ــد  می یابـ
ــتگی دارد، به انزجار  که صدق این عنوان، بسـ نیســـت؛ زیرا 
کارمین، هرگز وجود ندارد، بلکه  که در عصارۀ  ــری  طبع بشـ

عکس آن دیده می شود.
ج  ــره« نیز خار ــکاِر عنوان »حشـ همچنیـــن از نمونه های آشـ
که بر روی  کارهایی  کارمین پس از  است؛ زیرا عصارۀ حشرۀ 
گر  ــد، ا ــر می گذرانـ ــه از سـ کـ ــرد و فراینـــدی را  ــام می گیـ آن انجـ
ــگاه عرف، عنوان  ــتحاله شـــده، به طور قطع از نـ نگوییم اسـ

حشره بر آن بار نمی شود.
و . . . 

که برای »دانش موضوع شناســـی«  ــه این که: تعریفـــی  نتیجـ
ــا در حّد فرضیه و یا انگارۀ ذهنی نیســـت،  ــه دادیم، تنهـ ارائـ
کار فقیه در مقام تعیین حکم فقهی از نظر  ــه با واقعّیت  بلکـ

موضوع، برابر است.
ــادی تصّوریۀ علم  ــادآوری: موضوع شناســـی، بیش تر از مبـ یـ
فقه و در پاره ای جاها از مبادی تصدیقیۀ آن اســـت، ولی با 
گزاره های نو در تمام عرصه هایی  ــترش دامنۀ  گسـ توجه به 
ــناس و تکلیف مدار، با آن سرو کار دارد،  که جامعۀ وظیفه شـ
 . .  . ــامیدن و  ــوردن، آشـ ــادی، خـ اقتصـ ــد: پزشـــکی،  ماننـ
ــته ای مستقل، عهده دار موضوع شناسی  ضرورت دارد، رشـ
که می سزد در قامت دانش مستقل درآید؛  بشود، رشته ای 
ــون، از  ــاب علوم و فنـ که در اصطـــاح اربـ ــری  ــه عناصـ کـ ــرا  چـ
ــازگاری و  ــا این دانش، سـ ــمارند، بـ ــزاء العلوم بشـ ارکان و اجـ

هماهنگی دارند. 

رکـــن اول، تعریف »علم موضوع شناســـی« بود، با قیدهایی 
که هم جامع افراد  گردید  ــد روشـــن  گرفته شـ که در آن به کار 

است و هم مانع اغیار.
که  ــر و رکنـــی  ــود، عنصـ ــوع بـ ــورداری از موضـ رکـــن دوم، برخـ
ــاختار  سـ در  و  ــوم  اجزاءالعلـ از  ــوم،  علـ ــاب  اربـ اصطـــاح  در 
ــده اســـت. ایـــن نظر،  ــناخته شـ شـــکل گیری علم اثرگذار، شـ
ــی را نیازمند موضوع  که هر علمـ ــر صاحب نظرانی اســـت  نظـ
ــرد آن محور  گـ ــائل علم،  ــه تمام مسـ کـ ــد  ــوری می داننـ و محـ
ــتای تحصیل  که در راسـ ــا یک هدف واحـــدی،  ــد، بـ دور بزنـ
ــه اســـت. در برابر این  گرفتـ ــم شـــکل  ــائل علـ آن هـــدف، مسـ
ــد، از جمله  ــین قرار دارنـ گروهی از صاحب نظران پسـ ــروه،  گـ
که بر این نظرند: داشتن موضوع، ضروری هر  امام خمینی 

علمی نیست.25 
ــأله، با تحقیقی   در این مقال هم، در بحث اصولی این مسـ
ــون و  گـ گونا ــای  ــد و پـــس از بررســـی دیدگاه هـ ــام شـ ــه انجـ کـ
که  ــد، همین نتیجه به دســـت آمد  که اقامه شـ دلیل هایـــی 
ــر علمی در بین  ــرورت موضوع برای هـ ــا برهانی بر ضـ ــه تنهـ نـ

نیست، بلکه دالیلی بر ضروری نبودن آن وجود دارد.
ــهور،  که حتی بر مبنای مشـ ــور توجه این اســـت  ــۀ در خـ نکتـ
ــرای »دانش  ــر از موضوع اســـت، می توان بـ گزیـ ــی نا ــر علمـ هـ
کرد و آن عبارت است از:  موضوع شناســـی« موضوع معرفی 
»موضوعات االحکام الشرعیه و متعّلقاتها العرفیه« چنان که 
پیش از این اشاره شد قید »العرفیه« در حقیقت هم صفت 

است برای »متعّلقاتها« و هم برای »موضوعات االحکام«.
کافی است توجه دوباره به این  جهت تصدیق این مطلب، 
که در  ــالت موضوع شناسی  که رسـ ــیم  ــته باشـ حقیقت داشـ
تعریف دقیق آن بیان شد، شناخت مفهومی و مصداقی آن 
ــه در موضوعات احکام  کـ ــته از عنوان های عرفی اســـت  دسـ
ــرعیه )موضوع به اصطاح اصولی، یعنی تمام قیدهایی  شـ
که در عملی شـــدن حکم نقش آفرین است( یا در متعّلقات 

آنها اخذ شده است.

موضوع شناسی، دانشی نو
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که تمام  ــید  ــاور خواهیم رسـ ــا توجه به ایـــن نکته به این بـ بـ
ــات و  ــور »موضوعـ ــر محـ بـ ــای موضوع شناســـی،  پژوهش هـ

متعّلقات عرفی احکام شرعیه است«.
ــر از ارکان  ــومین عنصـ ــورداری از غایـــت: سـ ــوم، برخـ رکـــن سـ
که با نبود آن، علمی شکل نمی گیرد  ــکیل دهندۀ علم،  تشـ
ــورت نمی بندد، برخورداری از غایت و فایده اســـت؛ در  و صـ
ــان عن الخطا  ــم نحو، فایده، همان »حفظ السـ َمَثـــل در علـ
فی المقال« اســـت و در علم اصول، فایده، به دســـت آوردن 

ملکۀ استنباط احکام شرعی است.
ــوان چنین  ــی را می تـ ــا غایـــت و غرض علم موضوع شناسـ اّمـ
گزاره های عرفی احکام  کرد: با شناخت موضوع ها و  معرفی 
که دربرگیرندۀ موضوع و متعّلق،  ــرعی ـ به معنای عام آن  شـ
کلی و چه  ــرعی، چه  ــودـ  احکام شـ به اصطاح اصولی می شـ
ــد و در نتیجه، در  ــّفاف، روشـــن خواهد شـ گونۀ شـ جزئی به 
ــرعی، از بیان حکم، به سبیل  عرصۀ پاســـخ گویی مسائل شـ
ــان از آثار  ــود و بی گمـ ــز می شـ ــرطیه و فرضـــی پرهیـ ــۀ شـ قضّیـ
ــتفتاءات، از  ــه در پاســـخ اسـ کـ ــی ایـــن اســـت  موضوع شناسـ
گر چنین  که ا ــبیل تعلیقی و فرضی،  کلی گوئی، آن هم به سـ
ــتفتاء کننده  که سرگردانی اسـ اســـت حکم آن، چنان اســـت 
ــد و پاســـخ  ــد شـ ــز خواهـ و پرســـش گر را در پـــی دارد، پرهیـ
گونۀ قطعی و شّفاف ارائه خواهد شد. از باب  پرسش گر، به 
که آیا استفادۀ مرد از انگشتری  نمونه، در پاسخ این پرسش 
که از طای سفید ساخته شده، جایز است، یا خیر؟ پس از 
گر در  که: »ا موضوع شناسی، پاسخ به این گونه نخواهد بود 
بین مردم و در عرف طا بر آن صدق می کند، جایز نیســـت 
ــنی در  ــور قطع و به روشـ ــدارد«، بلکه به طـ ــکال نـ ــه اشـ گرنـ و 
گونه ای از طاســـت و  ــفید،  ــد: »طای سـ ــد آمـ پاســـخ خواهـ
حکم طای زرد را دارد« در نتیجه، مکّلف در عمل، احکام 
طا را بر طای سفید، در حرام بودن استفاده و ناروا بودن 

کرد. گزاردن نماز با آن، بار خواهد 
ــتیل  کارد و چاقوی اسـ ــوان، با  ــر بریدن حیـ ــۀ دیگر، سـ نمونـ
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ــوان با  ــر بریـــدن حیـ ــا سـ ــه آیـ کـ اســـت. بحـــث در ایـــن اســـت 
استیل صحیح است و آثار حال بودن ذبیحه بر آن مترّتب 
ــود و یا این که اشکال دارد؟ منشأ اشکال و شبهه این  می شـ

که آیا عنوان حدید بر استیل صدق می کند، یا نه؟ است 
ــتیل، موضوع شناســـی  ــه دربارۀ اسـ کـ ــی  از ایـــن روی، فقیهـ
ــته است در پاسخ پرســـش از حکم سربریدن حیوان،  نداشـ
گر  ــبیل شرطی و فرضی پاســـخ می دهد: »ا ــتیل، به سـ با اسـ
گرچه  ــکال ندارد« این پاســـخ،  کند اشـ ــد بر آن صـــدق  حدیـ
ــی از نگاه  ــای علمـــی و فنی، صحیح اســـت، ولـ ــر معیارهـ برابـ
کاربردی برای پرسش گر، تعیین کنندۀ حکم ذبح با استیل، 
ــرگردانی او  ــر سـ ــا بـ ــّفاف نیســـت، بلکه چه بسـ ــه صورت شـ بـ
که در دائرۀ موضوع شناسی وارد شده و  بیفزاید؛ اّما فقیهی 
گونه ای از آهن است، ولی  که استیل،  به این نتیجه رسیده 
گونه ای  کم تر، به طور قطع پاســـخ می دهد: استیل،  با آلیاژ 

از فلز است و ذبح با آن اشکال ندارد.
که در مسألۀ »ذبح بالحدید« این سخن  گفته نماند  البته نا
که آیا صفت مشبهه است و به معنای  به میان آمده اســـت 
که  ــزی دارد  ــّدت و تیـ که حـ ــزی  ــه الحـــده«؛ یعنی چیـ ــا لـ »مـ
گرچه از جنس آهن  ــتیل از مصادیق آن است،  بی گمان اسـ
ــد؛ یا این که به معنای اسمی است و َعَلم برای جنس  نباشـ
ــد، ولی از  ــه تیز و برنده انـ کـ ــر، ابزاری را  ــه بر این تقدیـ کـ آهـــن 

جنس آهن نیستند، به هیچ روی در برنمی گیرد.
ــائل: از عناصر اجزاء العلوم،  رکـــن چهارم، برخورداری از مسـ
ــز در ردۀ  ــورداری از آن، هرگـ ــته و فنـــی، بدون برخـ که هر رشـ
ــائل اســـت.  ــورداری از مسـ ــرد، عنصر برخـ ــرار نمی گیـ ــم قـ علـ
که پیش از این تعریف شد، از مجموعه  ــائل همان گونه  مسـ
ــرای  ــه حکایـــت از ثبـــوت محمـــوالت بـ کـ قضایایـــی اســـت 
که  ــٍل مرفوع،   فاعـ

ُ
کّل ــد، در َمَثل، قضیۀ  ــات می کنـ موضوعـ

حکایت از ثبوت محمول )مرفوع( برای موضوع )کل فاعل( 
می کند، مسألۀ نحویه است.

که  ــرة فی الوجـــوب«  ــه »صیغۀ افعـــل ظاهـ همچنیـــن قضیـ

ــألۀ  ــور در وجوب را برای صیغه افعل ثابت می کند، مسـ ظهـ
اصولیه اســـت و نیز قضیۀ »الّربا المعاملی و القرضی محّرم« 
کرده،  ــرای ربای قرضی و معاملـــی ثابت  ــرام بودن را بـ ــه حـ کـ

مسألۀ فقهیه است.
که  در دانش موضوع شناســـی نیز، به طور دقیق، قاعده ای 

برای »مسائل« تعریف شد، در خور برابر سازی است.
کرد: مسائل موضوع شناسی را می توان چنین تعریف 

ــات الحکام و  ــا عن موضوعـ ــا التی یبحث فیهـ ــی القضایـ »هـ
متعّلقاتها العرفیه مفهومًا و مصداقًا«

ــارت اســـت از قضایایی  ــائل علـــم موضوع شناســـی، عبـ مسـ
ــته از موضوعات و  ــوم و مصـــداق آن دسـ ــا، از مفهـ ــه در آنهـ کـ
که از سنخ عنوان های عرفی است،  متعّلقات احکام فقهی، 

بحث می شود.
ــناخت مفهومـــی و مصداقـــی  ــع شـ ــه مرجـ کـ روشـــن اســـت 
ــرعی  ــرف اســـت. در َمَثل در حکم شـ ــا، عـ ــه عنوان هـ این گونـ
ــد، در موضوع این حکم، قید »حدید«  حّلیت ذبح بالحدیـ

که عنوانی است عرفی. آمده، 
گونه بحـــث و پژوهش دربارۀ  در دانش موضوع شناســـی دو 

حدید انجام می شود:
ــای وصفـــی  ــه معنـ ــد بـ ــا حدیـ ــه آیـ 1. مفهوم شناســـی و این کـ
که حـــدت و تیزی  ــزی  ــه الحـــده« هر چیـ اســـت؛ یعنـــی »مالـ
گیری دارد و  ــای فرا دارد، حدید اســـت. بر ایـــن تقدیر، معنـ
شیشۀ تیز و استخوان تیز را هم در برمی گیرد. و یا به معنای 

اسمی است و اسم است برای فلز خاص )آهن(
ــتیل  ــای دوم، آیا اسـ ــر تقدیر معنـ ــه بـ کـ ــی  2.  مصداق شناسـ

مصداق آهن است، یا فلز دیگری است، مغایر با آن.  
ــۀ  قضیـ دو  ــد،  حدیـ مفهوم شناســـی  در  ــه  این کـ ــه  نتیجـ
ــر خاص ما  ــم لعنصـ ــّده« و »الحدید اسـ ــه الحـ ــد ما لـ »الحدیـ
ــائل علم موضوع شناســـی اســـت و تعریف  ــه الحّده« از مسـ لـ
ــازگار اســـت. همچنین، در  یاد شـــده، به طور دقیق بر آن سـ
مصداق شناسی حدید، قضّیۀ »االستیل نوع من الحدید« 
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گر موضوع شناسی  ــائل موضوع شناسی است. حّتی ا از مسـ
ــتیل لیس من الحدید( باز  ــید )االسـ به نتیجۀ عکس آن رسـ

از این قبیل است.
رکـــن پنجم، برخورداری از مبادی تصّوریه: از ارکان و عناصر 
ــورداری از  کلۀ علم، برخـ ــا ــکیل دهندۀ شـ ــزاء العلوم و تشـ اجـ
ــته و فنی، وقتـــی در ردۀ علم  مبادی تصّوریه اســـت. هر رشـ
گرنه در ردۀ  ــد و  که دارای مبادی تصّوریه باشـ ــرار می گیرد  قـ

علم قرار نمی گیرد و علم مستقل شمرده نمی شود.
 مبادی تصّوریه، قضایایی که در ضمن آنها، مفهوم موضوع 
ــای محمول های  ــأله ها و موضوع هـ ــوم مسـ ــز مفهـ ــم و نیـ علـ
ــه  ــر ســـخن، مجموعـ ــه دیگـ ــود. بـ ــور و تبییـــن می شـ آن، تصـ
که بیش تر، به  ح اســـت،  ــه در هر علمی مطر کـ تعریف هایـــی 
ــائل و یا محموالت آن  بیان موضوع آن علم، یا موضوع مسـ
ــادی تصّورّیۀ  ــود، مبـ ــائل، مربوط می شـ و نیز بیان خود مسـ
کلمه و  ــوع آن  ــو، موضـ ــم اســـت. در َمَثـــل در علم نحـ آن علـ
کلمه تعریف می شود  که در ضمن آن  کام اســـت، قضیه ای 
ــود:  کام تعریف می شـ »الکلمة لفظ وضع لمعنی مفرد« و یا 
»الـــکام لفظ مفید المعنی یصح الســـکوت علیه« از مبادی 
که در ضمن  ــه ای  ــۀ علم نحو اســـت. همچنین قضیـ تصّوریـ
ــول، یا نائـــب فاعـــل و . . . از موضوعهای  ــا مفعـ ــل یـ آن، فاعـ
ــود، از مبادی تصّوریۀ دانش  ــأله های نحوی، تعریف شـ مسـ

نحو است.
ــان دیگر  ــه، بسـ ــادی تصّوریـ دانـــش موضوع شناســـی، از مبـ

اجزاءالعلوم، برخوردار است.
که در  ــادی تصّوریۀ آن، همانا مجموعۀ قضایایی اســـت  مبـ
ضمن آنها موضوع حکم، متعّلق حکم، عنوان های عرفیه، 
عرف و اقسام آن، مصداق، مفهوم، و . . . تعریف می شود.

ــم، برخورداری از مبادی تصدیقیه: برخورداری از  رکن ششـ
مبادی تصدیقیه، از اجزاءالعلوم اســـت. مبادی تصدیقیه، 
ــیلۀ آنها ثبـــوت محمول را  که به وسـ ــا قضایایی اســـت  همانـ
ــائل، برای موضوع، تصدیق می کنیم، از باب نمونه  در مسـ

ــألۀ اصولیۀ »خبرالثقة حّجة« یا مسألۀ »صیغة افعل  در مسـ
ــیرۀ  که همان سـ ــیلۀ دلیلی  ــی الوجوب« ما به وسـ ــرة فـ ظاهـ
ــه در قضّیۀ  کـ کردیم ثبـــوت حجّیت را،  عقاســـت، تصدیـــق 
ــة«  ــه »خبرالثقـ کـ ــوع آن،  ــرای موضـ ــول اســـت، بـ اول، محمـ
که  ــور فی الوجـــوب را،  ــۀ دوم، ثبوت ظهـ ــا در قضّیـ اســـت. یـ
ــه موضوع آن اســـت،  کـ ــۀ افعل،  ــول اســـت برای صیغـ محمـ
ــیرۀ عقا تصدیق می کنیم. در این دو مسأله،  ــتناد سـ به اسـ

سیرۀ عقائیه از مبادی تصدیقّیۀ علم اصول است.
ــه برخوردار  ــز، از مبادی تصدیقیـ ــی نیـ دانش موضوع شناسـ
ــائل  مسـ در  ــه  کـ ــزاری  ابـ آن  از  ــد  باشـ ــارت  عبـ ــه  کـ اســـت 
ــم  می کنیـ تصدیـــق  ــا،  آنهـ ــیلۀ  وسـ ــه  بـ موضوع شناســـی، 
ــه در  کـ ــزار،  ــا. ایـــن ابـ ــرای موضوع هـ ــا را بـ ثبـــوت محمول هـ
موضوع شناســـی، به آنها چنـــگ می زنیم و خمیر مایۀ تمام 
که در شناخت موضوع ها، چه در بعد  تصدیق هایی اســـت 
ــه مصداق شناســـی، به دســـت می آید،  مفهوم شناســـی و چـ
منحصر است در عرف و لغت، اعم از عرف عام و عرف خاص 

)در پاره ای موارد(. 
ــه دو ابزار  ــا در موضوع شناســـی هماره بـ ــه دیگر ســـخن، مـ بـ

تکیه داریم: 
ــه در ادلۀ  کـ ــه در مفهوم شناســـی موضوع هایـــی  کـ 1. لغـــت 
ــنخ عنوان های عرفیه است )اعم  ــده و از سـ ــرعیه اخذ شـ شـ
ــه در عملی شـــدن حکم  کـ ــد  ــوع اصولی باشـ ــه موضـ از این کـ
نقش آفرین است یا این که متعّلق اصولی باشد( نقش دارد. 
ــرعی  ــناخت مفهومی موضوع حکم شـ که هم در شـ 2. عرف 
ــناخت مصداق آن. از باب نمونه،  مرجع اســـت و هم در شـ
که آیا  کارمین را موضوع شناســـی می کنیم  ــرۀ  وقتـــی ما حشـ
کریمۀ »یحرم علیهم  از خبائث به شمار می رود، تا مصداق 
الخبائث« باشـــد؟ در مفهوم شناســـی »خبائـــث« به عرف و 
ــه می گیریم »خبیـــث« به معنای  ــرده و نتیجـ کـ لغـــت رجوع 
که طبع بشری از خوردن آن بیزاری می جوید  چیزی است 
ــرۀ  که حشـ ــنی در می یابیم  ــرف، به روشـ ــه عـ ــه بـ ــا مراجعـ و بـ
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کارمیـــن، از مصادیـــق آن نیســـت. مبدء تصدیـــق ما در این 
قضیه، عرف و لغت است و از این روی، از مبادی تصدیقیۀ 

دانش موضوع شناسی شمرده می شود.
که  از آن چه در این بخش ارائه شد، به این نتیجه رسیدیم 
موضوع، به معنای دقیق آن: »شناخت عنوان های عرفی، 
که در لسان ادّله و نصوص شرعی، موضوع، یا متعّلق حکم 
گرچه در  گرفته شـــده«، از نظر مفهوم، یا مصداق،  ــرعی،  شـ
وهلۀ نخســـت و به طور ذاتـــی، از مبادی تصّوریۀ علم فقه و 
در موردهایـــی از مبادی تصدیقیۀ آن اســـت، بویژه نســـبت 
که در پرتو پیشرفت های  به احکام جزئی؛ ولی در روزگار ما، 
و  ــداران  دینـ ــراروی  فـ ــی  فراوانـ ــد  جدیـ ــائل  مسـ شـــگفت، 
که  گرفته، بایسته می نماد  ــرعی قرار  پای بندان به احکام شـ
ــناخت موضوعات شود و در  ــتقل عهده دار شـ رشته ای مسـ
چهارچوب دانش مستقلی به نام »دانش موضوع شناسی« 
که به گونه ای منطقیـ  برهانی،  پا به عرصه بگذارد. دانشـــی 
که از همۀ عناصر الزم و ضرور علم  در این پژوهش ثابت شد 

بودن برخوردار است.
از دیر زمان مشهور است: هر رشته و فنی به »اجزاء العلوم« 
ــوع   موضـ  .3 غـــرض   و  غایـــت   .2 تعریـــف    .1 از:  و  ــته  آراسـ
ــۀ علم،  ــادی تصدیقّیـ ــۀ  6. مبـ ــادی تصّورّیـ ــائل  5. مبـ 4.مسـ
ــا بر پژوهش  ــم راه می یابد. بنـ ــه دائرۀ علـ ــد، بـ ــد باشـ بهره منـ
که در این مقال بازتاب یافت،  لی و منطقی  گستردۀ استدال
دانش موضوع شناســـی این سان است؛ از این روی در علم 

کاستی وجود ندارد. کمبود و  بودن آن، 

اشکال ها و پاسخ ها
با بر کشیدن موضوع شناسی به پایۀ علم، چه بسا با پاره ای 
ــویم؛ از ایـــن روی، از مهم ترین  ــا، رو به رو بشـ از خرده گیری هـ
آنها که ممکن است به ذهن ناقدان راه یابد، سخن به میان 

می آوریم و در حد توان به مقام پاسخ گویی بر می خیزیم.
ــبت به بیش تر موارد آن،  ــکال اول: موضوع شناسی، نسـ اشـ
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ــوع در تمام  ــبیل جزئی اســـت. به دیگر ســـخن، موضـ ــه سـ بـ
ــه  ــا این کـ ــور خارجـــی و شـــخصی اســـت، بـ ــائل آن، از امـ مسـ
کلـــی و قواعد  که از مباحِث  ــتقل اســـت  ــتۀ دانش مسـ بایسـ
ــاری معروف،  که علوم جـ ــد، همان گونه  ــوردار باشـ کلی برخـ

این سان اند.
ح بیان  ــر ــین، به شـ پاســـخ: نخســـت آن که، در مباحث پیشـ
ــناخِت  شـ ــور  محـ دارد:  ــور  محـ دو  موضوع شناســـی،  ــد،  شـ
ــوع قرار  ــرعیه، موضـ ــان ادّلۀ شـ که در لسـ ــوم موضوعـــی  مفهـ
ــناخت مصداق این  گرفته و عنوانی اســـت عرفی. دیگری شـ
ــد،  ــه از ایـــن دو ممکـــن اســـت، جزئی باشـ ــوع. و آن چـ موضـ
ــناخت مصداِق موضوع است؛ و اّما شناخت مفهوم آن،  شـ
ــیاری از برابرسازی های  که بسـ هرگز جزئی نیســـت. وآنگهی 
ــترده ای اســـت  گسـ ــازی مفهوم  ــنخ برابرسـ موضوعات، از سـ
ــمار می رود و این، مفید  که از مصادیق آن، به شـ ــر عنوانی  بـ

کلی موضوع شناسانه است.  قاعدۀ 
ــتقل  که دانش مسـ دو دیگر، ما هیچ دلیل و برهانی نداریم 
کّلی و در بردارندۀ قواعد  ــائل آن،  باید، تمام، یا بیش تر مسـ
کلی باشد، بلکه به عکس، پاره ای از دانش ها را می توان نام 
که سراسر موضوعات مسائل آن، جزئی و روشن است،  برد 
که در آن،  ــال؛ زیرا علم رجال، علمی اســـت  ــد: علم رجـ ماننـ
احوال رجال، از نظر عدالت و وثاقت، فســـق و اعتبار و عدم 
که موضوع در تمام این  اعتبار بحث می شود. روشن است 

کلی. گی ها، شخصی است، نه  حالت ها و ویژ
ــوال ملـــوک،  ــه در آن از احـ کـ ــی  ــان تاریـــخ، علمـ ــز بسـ و نیـ
ــا و  ــان مّلت هـ ــان در میـ ــذاران و نقش آفرینـ ــان، اثرگـ قهرمانـ
ــان  که بی گمان، بسـ ــود.  گون بحث می شـ گونا جامعه های 
ــائل آن جزئـــی و شـــخصی اســـت. و یا علم  ــات، مسـ موضوعـ
که موضوع، در تمام مسائل، یا بیش تر آنها جزئی و  جغرافیا 
شخصی است؛ زیرا در علم جغرافیا، از احوال اقالیم و باد و 
که موضوع، در تمام  روستاها بحث می شود و روشن است 

این موارد، جزئی و شخصی است.

که همانند ترین دانش ها به  ــین اشاره شد  در مباحث پیشـ
دانش موضوع شناســـی، از این نظر، دانـــش رجال، تاریخ و 

جغرافیاست.
ــه در تعریف موضوع شناســـی به  کـ ــه  ــکال دوم: همان گونـ اشـ
ــوردار اســـت: یکی  ــد، ایـــن دانـــش از دو بخش برخـ ــان آمـ بیـ
ــم اخذ  ــوع حکـ ــه در موضـ کـ ــوم عنوان هایـــی  ــناخت مفهـ شـ
ــده و دیگری شناخت مصداق آن. بخش مفهوم شناسی  شـ
ــۀ علم فقه اســـت و بخش  ــادی تصّوریـ آن در حقیقـــت، از مبـ
ــازی  برابرسـ ــی  نوعـ حقیقـــت  در  هـــم،  آن  مصداق شناســـی 
ــر مصادیـــق آن. و در هر دو  کلـــی فقهی اســـت بـ ــای  عنوان هـ

تقدیر، موضوع شناسی علم مستقل نخواهد بود.
ــه  کـ ــد  شـ ــادآوری  یـ ــین  پیشـ مباحـــث  در  ــا  بارهـ ــخ:   پاسـ
گردید ـ از مبادی  ــه  که از آن ارائـ ــی ـ با تعریفی  موضوع شناسـ
ــۀ آن  ــادی تصدیقیـ ــوارد از مبـ ــاره ای مـ ــه و در پـ ــۀ فقـ تصّوریـ
که در آغاز بحث بدان اشاره  است، ولی نکتۀ در خور درنگ 
ــای جدید، در  گزاره هـ ــترِش دانش و پدید آمـــدن  گسـ ــد،  شـ
ــای جدیدی  ــان را با دنیـ پرتو آن اســـت. ایـــن پدیده، فقیهـ
خ می نمایند و  ــه آن، ُر که آن بـ ــا موضوعاتی  کرده و بـ ــه رو  روبـ
ــد. این مهم، ایجاب  پاســـخ و راه حل های در خور می طلبنـ
ــتقل، پا به  که موضوع شناســـی، به عنوان علم مسـ ــد  می کنـ
ــینه و بی بدیل و  ــه بگذارد و این امر، در علوم، بی پیشـ عرصـ
که علم رجال نیز، در حقیقت، از مبادی  نظیر نیســـت، زیرا 
که با بررســـی وضعّیت ثقه بودن  تصدیقّیۀ علم فقه اســـت، 
که فان راوی در  و نبودن راویان حدیث، تصدیق می کنیم 
این حدیث، ثقه اســـت، و روایت او، درخور استناد فقهی و 
ــتناد فقهی نیســـت. با  یا ثقه نیســـت و روایت او، درخور اسـ
این که رجال شناســـی، از مبادی تصدیقیۀ علم فقه اســـت، 
گسترده دارد و  که رجال شناســـی دامنه ای بس  اّما از آ ن جا 
گی های چندین هزار رجال حدیث، فراتر از این  بررســـی ویژ
گونۀ ضمنی در البه الی مسائل فقهی، مجال  که به  اســـت 
ــتقل، قرار  ح یابد، از این روی، در عمل، در ردۀ علم مسـ طر
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ــی نیز بر همین َنَســـق است و با  گرفته اســـت. موضوع شناسـ
ــه به ایـــن نکته، در ایـــن پژوهش، موضوع شناســـی، با  توجـ
که گذشت،  قاعدۀ برابر سازی اجزاء العلوم بر آن، به شرحی 

برای نخستین بار جامۀ علم مستقل بر آن پوشانده شد.
ــاید به ذهـــن ناقدان،  که شـ ــکال دیگری  ــوم: اشـ ــکال سـ اشـ
ــودن موضوع شناســـی بیاید، این اســـت  ــتقل بـ ــارۀ مسـ دربـ
ــوارد موضوع شناســـی، اعم  ــام مـ ــه مبـــدء تصدیقـــی در تمـ کـ
ــا  ــرف اســـت، بـ از مفهوم شناســـی و مصداق شناســـی آن، عـ
ــران، تنها در خصوص  ــرف از نگاه همۀ صاحب نظـ این که عـ
ــازی حد و اندازۀ مفاهیم اعتبار دارد، و اّما نسبت  روشن سـ
به باز  شناخت و باز نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطۀ 
ــته از  ــم بر مصادیق، تنها نظر دّقی پیراسـ ــازی مفاهیـ برابرسـ

تسامح است.
ــۀ  نظریـ ــه  متوجـ ــا  تنهـ ــکال،  اشـ ایـــن  ــه  کـ ــد  نمانـ ــه  گفتـ نا
غ از این  موضوع شناسی، دانش مستقل، نمی شود بلکه فار
ــناخت مصادیق و  نظریه، اصل حّجیت نظر عرف را در بازشـ

گرفته و نفی می کند. برابرسازی مفاهیم را بر آنها، هدف 
پاسخ: نخست آن که، اصل این نسبت به همۀ صاحب نظران، 
مبنی بر این که معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، 
ــدارد، اول  ــرف، در این جا اعتباری نـ ــر دّقی اســـت و نظر عـ نظـ
ــاره در  کام اســـت و ادعایـــی بیـــش نیســـت. تحقیـــق در این بـ
ــازی  ــوان »مرجعّیت عرف عام در برابر سـ ــر، زیر عنـ مقالـــی دیگـ
ــد  ــد و در آن بحث، ثابت خواهد شـ ــد آمـ ــر مصادیـــق« خواهـ بـ
ــا همدانی،  ــون: حاج آقا رضـ ــان و فقیهان، همچـ ــه از اصولیـ کـ
ــه، و  ــه جواهری، محقـــق حائری، مؤســـس حوزۀ مقدسـ فقیـ
ــازی مفاهیم  ــام خمینـــی و . . . مرجعّیت عرف را در برابرسـ امـ
ــه  ــد، بلکـ ــرار دارنـ ــر آن اصـ ــه بـ ــد، بلکـ ــر مصادیـــق، پذیرفته انـ بـ
که  ــبت به مواردی  ــان گیری های عرفی را نسـ ــامح ها و آسـ تسـ

عقا پذیرفته اند، معتبر شمرده اند.
ــناخت  ــرف در بازشـ ــر عـ ــه نظـ کـ ــی  ــر، اصـــل ایـــن مبنـ دو دیگـ
ــتواری نیســـت و  ــای اسـ ــار اســـت، مبنـ مصادیـــق، بی اعتبـ

که در مقالی دیگر، به روشـــن  گری خواهیم  نقدپذیر اســـت 
پرداخت.

ــاید به ذهـــن ناقدان  که شـ ــکال دیگری  ــکال چهارم: اشـ اشـ
ــینیان و  ــان، پیشـ ــه بین فقیهـ که: آن چـ ــد، ایـــن اســـت  بیایـ
گزیرناپذیر بوده و هست، این که شأن  ــینیان، روشـــن و  پسـ
فقیه، ورود در موضوعات نیست، راز فقهی اصولی آن هم، 
ــۀ حقیقیه،  ــبیل قضیـ ــرعی، به سـ ــکام شـ که احـ ایـــن اســـت 
ــود اســـت. چرا  ــروض الوجـ ــوع آن مفـ ــه موضـ کـ ــده  جعـــل شـ
ــرۀ موضوع شناســـی وارد می کنید و بر  ــه را در دائـ ــما، فقیـ شـ
کار اصلـــی  ــأن او نیســـت.  ــه شـ کـ کاری  ــد،  ــرار می ورزیـ آن اصـ
ــرعی است و احراز موضوع، نه در  فقیه، استنباط احکام شـ

استنباط نقش دارد و نه در افتاء.
که دخالت در موضوع شناسی، شأن  پاســـخ: درست اســـت 
ــتنباط احکام نیســـت و در مرحلۀ افتاء  ــه در مرحلۀ اسـ فقیـ
ــبیل فرضی و تقدیری پاســـخ  هـــم می تواند موضوع را به سـ
که پاسخ گویی، به سبیل  گوید، ولی تمام نکته این جاســـت 
ــرطیه و تقدیری برای پرســـش کننده، حل مشکل  قضّیۀ شـ
گاه  فقهی نمی کند و به پاسخ شّفاف دست نمی یابد، بلکه 
که  کنونی  ــرگردانی او افزوده می شود، بویژه در شرایط  به سـ
گی های  ــناخت ماهّیـــت و ویژ ــیاری از موضوعات، بازشـ بسـ

آن، به آسانی در دسترس نیست.
ــّفاف و  ــود از فقیه پاســـخ شـ ــای موجـ ــر ســـخن، فضـ ــه دیگـ بـ
ــته از هرگونه تقدیر و فـــرض و تردید را می طلبد و این  پیراسـ
که  ــود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع شناســـی می کند  خـ
ــرای او چنـــدان ممکن  ــتردگی دامنۀ آن، بـ گسـ ــه  ــا توجه بـ بـ
ــیار اثرگذار و مفید اســـت و  ــد بسـ گر ممکن باشـ که ا نیســـت 
کاستی را جبران می کند، همان »دانش  که این  تنها چیزی 

مستقل موضوع شناسی« است. 
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گار ما، به موضوع شناسی نیاز است و فقیهان،   در این پژوهش، روشن شد که چرا در روز
ــرطیه، می بایســـت، بپرهیزند و  ــۀ قضیۀ شـ گونـ ــرعی به  از پاســـخ گویی به پرســـش های شـ
کنند و زوایای آن را به بوتۀ بررســـی بنهند،  ــکافی  کالبد شـ ــان حکم، موضوع را  پیـــش از بیـ
تا بتوانند پاسخ روشن، بی ابهام و راه گشا به پای بندان به احکام شرعی، پرسش گران و 

جست و جوگران بدهند.
ــازوار با  ــه  ای دقیق و سـ ــۀ نظریـ ــه را در ارائـ ــان فقیـ ــادآور شـــدیم: موضوع شناســـی چسـ و یـ

موضوع، یاری می رساند و او را از لغزشها و لغزشگاه ها، دور می سازد.
ــد، موضوع شناســـی در  خ نمود و به زیبایی جلوه گر شـ که در این پژوهش، ُر مقولۀ مهمی 
که از سنخ موضوع در اصطالحات  جایگاه دانشی نو و مستقل بود و به روشنی بیان شد 
ــتقل. و  ــفه، اصول و. .  . نیســـت، بلکه دانشـــی اســـت نو و مسـ دانش های: منطق، فلسـ
که  که فرآیند بحث را به دقت پی بگیرد و در آن درنگ ورزد و دالیل و برهان هایی  کســـی 
در جای جای بحث ارائه شده، از نظر بگذراند، در می یابد موضوع شناسی، با معیارهایی 
ــته و فن وجود دارد، بی کاســـت و فزود سازواری  که در اجزاءالعلوم برای علم بودن هر رشـ
ــناخته شـــده اند، در ایـــن دانش نیز  ــوم شـ ــه اجزاءالعلـ ــه بـ کـ ــری  و هماهنگـــی دارد و عناصـ
ــائل علم، مبادی  ــان تعریـــف علم، موضوع علم، غایت و فایدۀ علم، مسـ جلوه گرند، بسـ

تصّوریه و تصدیقیۀ علم.
در بخش پایانی به پرسش ها و شبهه هایی که ممکن است برای اهل نظر و ناقدان پیش 

که روشن گر است و ابهام زدا. بیاید، پاسخ داده شده 
ــان را برانگیزد  ــه، فقه پژوهـ ــاَحت فقـ ــوده شـــده به سـ ــد اســـت این دریچۀ کوچک گشـ امیـ
ــتقل را برافرازند، تا فقه با  ــویه پایه ها و ارکان ایـــن دانش نو و مسـ ــور جّد و همه سـ ــه به طـ کـ
گاران پرتالطم و پر جزر و  ــزر و مدها، در روز گاه به جـ ســـکان داری فقیهان ژرف اندیش و آ

گیرد. مّد، در جایگاه واقعی و چشم انداز خود قرار 

نتیــــجـه
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