
چك�ده

فقه همـانند سا�ر علوم، داراى ساختارهـا�ى است. ا�ن ساختارها در طول ح
ـات فقه،
تحـوالت نه(چندان گسـترده(اى �ـافتـه است. ا�ن پژوهش، ساخـتـارهاى فقـه استـداللى
متـقدم را مـعرفى و بررسـى مى(كند كه فـق
ـه بر اساس آن سـاختـار، فقه خـود را نگاشـته
است، نه ســاخـتـارها�ـى كـه در حـد �ك طرح، بـاقى مـانده است. بنـا بر اسـتـقــصـاى
نگارنده، ساخـتارهاى فقه(نگاشـته١، چهار نوع هسـتند و بق
ه در حد طرح پ
ـشنهادى،
باقى مانده(اند. ا�ن ساخـتارها عبارتند از ساخـتار حلبى در «الكافى فى الفقه»، سـاختار
سالر در «مراسم»، ساخـتار محقق حلى در «شرا�ع االسالم»، و ساختـار ف
ض كاشانى
در «مـفـات
ح الـشـرا�ع». ا�ن سـاخـتـارها بـر اسـاس مـالك(هاى سـه(گـانهL ســاخـتـاربندى
«مالك(هاى منـطقى»، «مالك(هاى فلسفـهL فقـهى»، و «مالك(هاى درون(فقـهى»، ارز�ابى

مى(شوند و نقاط قوت و ضعP آن(ها ب
ان مى(گردد.
كل�دواژه	ها

ساختار فقه، تبو�ب فقه، مالك(هاى ساختاربندى، شاخص(هاى ارز�ابى ساختار.
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س�داحمد مددى              رضا اسس�د محمدرضى آص� آگاه (حس�نى اشكورى)**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب ستم، شماره سوم، زمستان ١٣٩٢

صفحات ١١٧ ـ ١٤٠

* تار�خ در�افت ٩٢/١٢/١٥؛ تار�خ پذ�رش٩٣/٣/٣(.
**  عضو ه
أت علمى مؤسسهL آ�نده روشن و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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�كى از مـباحث فلسـفهL فـقه، سـاختـار علم فقـه است. فقـ
هان گـذشتـه مسـتقـالً به ا�ن بحث
نپـرداخـته(اند و غـالبـاً از سـاختـارهاى طرح شـدهL برخى فـقـ
ـهان به(و�ژه مـحـقق حلى پ
ـروى
كرده(اند. تعدادى از نو�سندگان متأخر، ن
م(نگاهى به ساختـارهاى فقهى داشته(اند؛ اما كمتر
به نقـد همـه(جـانبهL آن(ها پـرداختـه(اند؛ از آن جـمله(اند كـتـاب(هاى «آشنا�ى با علوم اسـالمى»
شهـ
د مطهـرى؛ «مقدمـه(اى بر فقـه ش
عـه» حسـ
ن مدرسى؛ «فـقه ترب
تى» آ�ت(الـله اعرافى؛
«مدخل علم فـقه» رضا اسـالمى؛ و مقـاله(هاى «نگاهى به دسته(بندى(هـاى فقه» �عـقوب(على

برجى؛ و «ساختارهاى فقهى» حس
ن حس
ن(زاده.
ضرورت و هدف ا�ن تحقـ
ق، بازخوانى ساختارهاى فقـهى و نقد آن(ها است تا مزا�ا و
كـاسـتى(هاى سـاخـتـارها مـشخص شـود و با مـقـا�سـهL سـاخـتـارهاى پ
ـشـ
ن، راه براى طرح

ساختارهاى جامع و متناسب با ن
ازهاى روز، باز شود.

معناشناسى ساختار

ساخت و ساختار در لغت، به معناى شكل و فـرم، پ
كره و استخوان(بندى و ش
وه و اسلوب
آمده است (دهخدا، ١٣٧٣، ٦٣٧/٨؛ انوشه، ١٣٧٦، ٧٧١/٢).

ساخـتار علم در اصطـالح، ش
وهL آرا�ش و روش سـاماندهى مـسائل �ك علـم بر اساس
ارتباط معـقول و منسجم م
ان آن(ها، براى دسـت
ابى به اهداف آن علم است (تعر�P سـاختار
در علوم مـخــتلP؛ (ر. ك: احــمـدى، ١٣٨٠، ٣٧؛ انورى، ١٣٨١، ٣٩٦٣/٥؛ و انوشــه، ١٣٧٦،

.(٧٧١/٢

مراد از «ساختار» در علم فقه

بر ا�ن اساس، مراد مـا از ساختار علم فـقه، طرح جامع علم فقـه است كه از كلى(تر�ن عنوان
شـروع مى(شود و تا عـناو�ن جزئى و جـزئى(تر ادامـه مى(�ابد؛ و مـراد از تبو�ـب، دستـه(بندى
باب(هاى فـقهى است؛ از ا�ن رو، جزئـى از ساختـار محـسوب مى(گـردد. �ك ساختـارِ كلى

مى(تواند چند�ن نوع تبو�ب داشته باشد.
تبـو�ب، هرگـاه مـبـتـنى بر �ك سـاخـتـار باشـد همـانند آن است؛ گـرچـه شكل ظاهرىِ
ساختار را ـ كه درختواره و از كلى به جـزئى است ـ رعا�ت نكرده باشد؛ اما اگر ابواب صرفاً
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در كنار �كـد�گر چ
ــده شـده باشند و مــبـتـنى بر سـاخــتـار نـبـاشند، از بـحث مـا خــارجند.
تبـو�ب(هاى مـتـفـاوتـى كـه داخل �ك سـاخـتـار هسـتند، تفـاوت(ها�ى بـا هم دارند، ولى �ك
سـاختـار مـحسـوب مى(شـوند؛ مـانند ب
ش(تر تبـو�ب(هاى پس از مـحققِ اول كـه مـبناى آن(ها

ساختار چهاربخشى است كه در «شرا�ع االسالم» به تصو�ر كش
ده شده است.

مالك	هاى ساختاربندى در علم فقه و شاخص	هاى ارز5ابى آن	ها

هر سـاخـتـار بر اسـاس مـالك �ا مـالك(ها�ى طراحى مى(شـود. در �ك دسـتـه(بندى، مى(توان
مالك(هاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقس
م كرد: مالك(هاى منطقى، مالك(هاى

فلسفهL فقهى، و مالك(هاى درون(فقهى.
مالك(هـاى منطقى، مالك(ها�ى است كـه هر تقسـ
م(بندى منطقى با�د آن(ها را دارا بـاشد

كه عبارتند از: جامع
ت، مانع
ت، انسجام و نظام(وارگى، و هدف(مدارى.
مالك(هاى فلسفهL فقهى: فق
ـهان براى ساختارهاى خود، مالك(ها�ى نام برده(اند؛ مانند
دن
وى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شر�عت، جلب منفعت و دفع ضرر. ا�ن
Lمالك(ها را، از آن جـهت كه برون(فقـهى و مؤثر در ساخـتارهاى فـقهى(اند، مالك(هاى فلسـفه

فقهى نام
ده(ا�م.
مالك(هاى درون(فـقهى: تقسـ
م فقه بر اسـاس فعل مكلP، سنخ حكم، موضـوعات،

اصناف و احوال مكلفان، آثار و لوازم فعل، تقس
م بر اساس مالك(هاى درون(فقهى است.
در تحل
ل ساخـتارها، هر سـه دسته مالك، بـررسى مى(شوند؛ اما از آن(جـا كه برخى از
فقـ
هان به مالك(هاى فـلسفهL فقـهى تصر�ح كرده(اند، ا�ن مـالك(ها با عنا�ت ب
ش(ترى ارز�ابى

مى(شوند.
�ك سـاخـتـار منـاسب، سـاخـتـارى است كـه داراى هر سـه نوع مـالك بـاشـد: از منظر
منطقى، جامع و مـانع، منسجم و هدف(مـدار باشد؛ از منظر فلسـفهL فقـهى، بر اساس �ك �ا
چند مع
ار مـع
ن، مانند قصد تقرب، مقاصـد شر�عت و جلب منفعت و دفع ضرر پا�ه(ر�زى
شـده باشد؛ و از منظر درون(فـقـهى ن
ز داراى �كى از آن مـالك(ها باشـد. البتـه بهـتر�ن مـالك

درون(فقهى، فعل مكلP است؛ ز�را فعل مكلP، موضوع علم فقه است.
بر اسـاس هر �ك از مالك(هاى سـاخـتاربندى مى(توان شـاخص(ها�ى مـعرفى كـرد. ا�ن
شاخص(ها منطبق بر مالك(هـا هستند؛ اما عناو�ن و الفاظ آن(ها گاه عـ
ن الفاظ مالك(ها است

و گاه متفاوت با آن(ها مى(باشد. برخى از مهم(تر�ن شاخص(ها عبارتند از:
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١. توانا�ى سامان(بخشى تمام ابواب فقه (جامع
ت)؛
٢استفاده از تقس
م ثنا�ى و محصور؛

٣. انطباق مقسم بر اقسام؛
٤. استفاده از عناو�ن مب
ن در مقسم �ا اقسام؛

٥. است
عاب اقسام؛
٦. همسان(سازى عناو�ن (وحدت رو�ه و انسجام)؛

٧. هدف(مدارى.
∫vNI� ÏtH�K� ÈU�Åh�U� ©»

١. ب
ان معـ
ار تقس
م (قصد تقـرب، حفظ مقاصد شـر�عت، جلب منفعت و دفع ضرر
و… )؛

٢. تعر�P اصطالحات؛
٣. توجه به ترت
ب اهم
ت ابواب.

∫vNI�ÅÊË—œ ÈU�Åh�U� ©Ã

١. تقس
م بر اساس فعل مكلP كه موضوع فقه است؛
٢. بهره(گ
رى از مع
ار ماهوى.

وجود هر �ك از ا�ن شاخص(ها، از مزا�اى �ك ساختار به حساب مى(آ�د و نبود آن(ها،
كاستى �ك ساختار تلقى مى(گردد.

بررسى ساختارهاى فقهى

ساخـتارهاى فقـهى متقـدم ـ كه مؤلP، فـقه خود را بر اسـاس آن نگاشتـه است ـ به شرح ذ�ل
بررسى مى(شوند:

ال�) ساختار فقه در كتاب الكافى فى الفقه

ابوالصالح تقى(الد�ن حلبـى از فقهاى قـرن پنجم (٤٤٧ ق) احكام شرعى٢ را (كه از آن
به تكل
P شـرعى تعبـ
ر كرده) به سـه بخش اصلى، تقسـ
م مى(كند: عبـادات، محـرمات، و

احكام (حلبى، ١٣٨٧، ١٠٩).
عبـادات را در ده باب، دستـه(بندى مى(كند: صالة، حقـوق االموال (زكـات، خمس،
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نذر، كفارات)، ص
ام، حج، وفا به نذر و عـهود و وعود، ود�عه (تأد�ةاالمانات)، الخروج
من الحقوق، وصا�ا، احكام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القب
ح (جهاد، امر

به معروف و نهى از منكر) (همان، ١١٣)٣.
مـحرمـات را به پنج دسـته، تقـس
م مى(كنـد: ما �حـرم أكله، ما �ـحرم شـربه، ما �حـرم
ادراكـه، ما �حـرم تصـرفه (مـا �حـرم فعله و مـا �حـرم من المكاسب)٤ و ما �حـرم من النكاح

(همان، ٢٦٤؛ و ر. ك: همان، ٢٦٤ـ٢٦٩).٥
احكام را در هشت عنوان، دسته(بندى مى(كند:

العـقود المـب
ـحـة للوطء (نكاح)؛ اال�قـاعات المـوجبـة لتـحر�م الوطء (ا�الء، ظهـار،
طالق، لعان و ارتداد)؛ ذكات؛ العـقود الموجبة إلباحة التصـرف (شامل اذن، نحله (هبه)،
منحه، صـدقه، هد�ه، عار�ه، قرض، رهن، وكـالت، كفالت و حـواله، تفل
س، شركت،
اجـارت، لقطه، ب
ع، شـفـعـه، قـ
ـمت و ارش و د�ه و غـن
ـمت، سكنى و رقـبى و عـمـرى،

وص
ت، ارث)؛ قصاص؛ د�ات؛ قِ
م المتلفات و ارش الجنا�ات؛ حدود (همان، ٢٩١).
پس از عنوان احكام، تنف
ذ االحكام (شامل اقرار، شهادات، اَ�مان و قضا) بحث شده

است و در پا�ان، عنوان «صلح» قرار داده شده است.

v�K� dEM� “« tI� —U��U� v�—d�
سـاختـار منتـخب ابوالصـالح حلبى از اول
ن سـاخـتارهاى طرح شـده از طرف فـقـ
هـان
است. وى در ا�ن سـاختـار، سعى كـرد تا ابواب فقـهى را بر مـع
ـار نوع حكم �عنى واجب و
محرّم بودن، دسته(بندى كند؛ اما موفق
ت چندانى در تبو�ب نداشت؛ از ا�ن رو، دسته(بندى
او مورد پذ�رش فقـ
هان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قـوت و ضعP ا�ن طرح اشاره

مى(شود.
∫U|«e�

±I� —U}F� ÊU}� Æ�r}∫ حلبى وجه تقس
م خود را ب
ان كرده است و ا�ن مز�تى است كه در

غـالب ساخـتـارهاى طرح شده از جـانب فـق
ـهان، �ـافت نمى(شود. او وجـه تقـس
م خـود را
واجب و محـرّم ابتدا�ى و طر�قى مى(شمارد. واجب ابتـدا�ى را «عبادات»، محـرم ابتدا�ى را
«مـحـرمـات»، و واجب و مـحـرم طر�قى٦ را «احكام» مى(نامـد؛ و در تـوجـ
ـه تقـسـ
م خـود

مى(نو�سد:
«اهل شر�عت، نام عبادت را بر احكامى اطالق مى(كنند كه خداوند سبحان ابتدائاً آن(ها
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را واجب كرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زكـات، روزهL ماه رمضان؛ �ا ابتدائاً
بر آن ترغ
ب نموده [و مسـتحب قرار داده است] مانند نماز شب، صدقه، روزهL مـاه شعبان.
امـا نكاح، ب
ع، شـراء، اجـاره، طالق، و ظهار از ا�ـن دستـه ن
ـسـتند؛ ز�را خـداوند متـعـال
ابتدائاً عـاقل را متعبـد به آن نكرده است، بلكه تعبّد االهى [با واسطـه است] �عنى هنگامى كه
ارادهL اباحهL بضع مى(كند، با�د عقد مخصوصى ببندد. [پس حكم االهى �عنى جواز تصرف،
بر ب
ع صح
ح بار مى(شود، نه بر مكلP بدون واسطه. در «عـبادات» خدا به مكلP مى(گو�د
نمــاز بخـوان، امــا در «احكام» نمى(گــو�د ب
ع انجــام بده؛ بلكه مى(گــو�د اگـر مى(خــواهى
تصرفت جـا�ز باشد، با�د ب
ع صحـ
ح انجام دهى] و اگر ارادهL تحـر�م بضع دارى، با�د ا�قاع
مـخـصـوص [طالق] انـجـام دهى؛ و بدون آن(ها اباحـهL تصـرف �ا حــرمت تصـرف صـورت

نمى(گ
رد» (همان، ٢٧٦).
از ا�ن عـبـارت و عبـارت(هاى مـشـابه آن (ر. ك: همـان، ٢٧١ـ٢٧٦ و ١٠٩ـ١١٢) در كتـاب
«الكافى فى الفـقه» اسـتـفاده مى(شـود كـه ابوالصالح حلبى دسـتـورات شرعى را به ابتـدا�ى و
طر�قى برمى(گـرداند. در مطلوب ابتدا�ى، آنچـه را كه فـعلش مطلوب باشد، «عـبادات»؛ و
آنچه را كـه تركش مطلوب باشد، «محرمـات» مى(نامد؛ و آنچه را كـه مطلوب طر�قى باشد،

«احكام» نام(گذارى مى(كند.
شواهدى كـه مى(توان اقامه كرد بر ا�ن(كـه مراد از عبادات در اصطالح حلبى، واجـبات

ابتدا�ى است، عبارتند از:
١. تعر�P عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب كرده است (همان، ٢٧٦)؛

٢. قس
م عبادات را محرمات قرار داده است؛
٣. عناو�نى كـه ز�رمـجمـوعهL عـبـادات شمـرده ماننـد اداى امانت، خـروج از حقـوق،
وصا�ا، جنائز و افعال تعبدى، بر �ك سرى واجبات االهى داللت دارند كه در �ك اصطالح

«عبادت» نام
ده مى(شوند.
عـبـادات چنان(كـه در ادامه به تـفصـ
ل مى(آ�د، سـه اصطالح دارد: امـورى كـه در آن(ها
قصد قربت، مـعتبر است (معناى اخص)؛ وظا�فى كه بر افراد تشـر�ع شده (معناى خاص)؛
و امورى كـه مى(توان آن(ها را با قـصد قربت انـجام داد (معنـاى عام) (ر. ك، نجفى خـوانسارى،

.(١٤١٨، ٨٨/١
حلبـى از اصطالح دوم اســتـفــاده كــرده است. در ا�ن اصـطالح، مـراد از عــبــادات،

واجبات ابتدا�ى است؛ �عنى امورى كه ابتدائاً بر افراد، تشر�ع مى(شود.
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مراد از احـكام از منظر حلبى، واجبـات و محـرمات طر�قى است. بر ا�ن امـر مى(توان
شواهدى اقامه كرد:

١. تعر�P «احكام» به امورى كه خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نكرده است؛
٢. قس
م قرار دادن واجبات (عبادات) و محرمات (ابتدا�ى) در برابر احكام؛

٣. عناو�نى كـه ذ�ل احكام قـرار گرفـتـه، شاهد د�گرى اسـت بر آن(كه مـراد از احكام،
واجـبات و مـحرمـات طر�قى است؛ عناو�نـى مانند نكاح (عـقـود مبـ
ح وطى)، طالق و…
(ا�قـاعـات مـحـر*م وطى)، قـصـاص، د�ات و… ؛ در ا�ن عـناو�ن، خـدا ابتـدائاً امـرى را
واجب نمى(كند، بلكه مى(گو�د: اگـر مى(خواهى تصرفت جـا�ز باشد، با�د ب
ع، نكاح و…
انجـام دهى؛ اگر مى(خـواهى تصـرفت حرام گـردد، با�د طالق صـورت گـ
رد؛ اگـر جنا�تى

صورت گرفت، قصاص �ا د�ه دارد و… .
از ا�ن ب
ــان روشن شــد كــه اصطالح احكـام از منظر حلـبى با اصطالح احكـام در نظر
محـقق در «شرا�ع» متـفاوت است. حلبى احكام را بر واجـبات و محـرمات طر�قى، اطالق

مى(كند؛ اما محقق آنچه را كه عبارت الزم ندارد و ا�قاع و عقود ن
ست، احكام مى(نامد.
≥X}?F?�U�® t?I?� q� ÈbM�—U?�?�U?� v|U�«u� Æ©∫ �كى از مـزا�اى سـاختـار منتـخب حلبى،

قابل
ت سامان(دهى تمام ابواب فقهى موجود است.
٧∫ ôUJ�«

±s}�?�d}� Ê«uM� “« ÁœUH?��«® V�UM�U� È—«c~�U� Æ©∫ ا�شان به جاى اصطالح واجبات، از

اصطالح «عبـادات» استفاده كـرده است. به نظر مى(رسد توسعـهL مفهوم عـبادات به اندازه(اى
كه تمامى واجبـات را در بر گ
رد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشـد؛ ز�را ا�شان قس
م
عبـادات را محرمات قـرار داد، نه معامـالت. با ا�ن وصP، نام
دن بخش اول به عـبادات با

بخش دوم �عنى محرمات، سازگار ن
ست.
≥s}��d}?� Ê«uM� “« ÁœUH��«® „d�A� ÂU� U� ’U?� ÕöD�« “« ÁœUH��« Æ©∫ ا�شان عبادات را به

«آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است» تعر�P مى(كند، در حـالى كه ا�ن تعر�P واجبات است.
Pمى(كند به «آنچـه خـدا ابتدائاً به آن تعـبـد نكرده»، در حـالى كه در تعـر� Pا احكام را تعـر��
مشـهور، احكام به چ
زى گفـته مى(شود كـه تعهد �ك(طرفـه �ا دوطرفه ندارد. ابداع اصطالح
خاص و استفاده از واژگان مشترك م
ان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اكثر كسانى شده

كه به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداخته(اند.
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ب) ساختار فقه در كتاب مراسم
حـمزة بن عـبدالعـز�ز د�لمى معـروف به سـالر از فقـهاى قـرن پنجم (٤٤٨ ق)، احكام
شرعـى را (كه آن را رسـوم شرعـ
ه مى(نامـد) به دو بخش عمـده، تقسـ
م مى(كند: عـبادات و
مـعـامـالت. عـبـادات را بـه شش قـسم تقـسـ
م مى(كنـد: طهـارت، صـالت، صـوم، حج،

اعتكاف، و زكات.
معامالت را در دو بخش عقود و احكام، دسته(بندى مى(كند.

عــقــود به ٢١ عنوان اخــتــصـاص مـى(�ابد: نكاح و تـوابع آن (طالق، ا�الء، ظهــار و
لعان)، ب
وع و توابع آن (شـركت، مضاربه و شفعـه)، اجارات و احكام آن(ها، اَ�مان، نذر،
عـتق، تدب
ر، مكاتبـه، رهون، ود�عـه، عار�ه، مـزارعه، مـساقـات، ضمـانات، كفـاالت،

حواالت، وكاالت، وقوف، صدقات، هبات، و وصا�ا (د�لمى، ١٤١٤، ٢٨ و ١٤٥).٨
احكام را به دو بخش جنا�ات و غ
رجنا�ات، تقس
م مى(كند.

احكام غ
رجنا�ى را در پنج عنوان قرار مى(دهد: لقطه، ص
د و ذبا�ح، اطعمه و اشربه،
موار�ث، و قضا (همان، ٢٠٨).

در احكام جنا�ى از دو عنوان «د�ات» و «حدود» بحث مى(كند (همان، ٢٣٦).
وى در پا�ان، بابى را مطرح مى(كند و سـه عنوان در آن جاى مى(دهد: امر به مـعروف و

نهى از منكر، اقامهL حدود، و جهاد.

—ö� dEM� “« tI� —U��U� v�—d�
ا�شان نخـست
ن فـق
ه شـ
عه است كـه طرح مدوّن و مقـبولى نزد فقـ
هان شـ
عه ب
ـان كرده
(چراكه سـاختار محـقق حلى كه مورد پذ�ـرش اكثر فقـ
هان است، تكمـ
ل(شده٩L هم
ن طرح

است) و در آن، جمعاً ٣٦ عنوان مطرح شده است.١٠
∫U|«e�

برخى از مهم(تر�ن مزا�اى ا�ن ساختار، عبارتند از:
±?I� “« ÁœU?H�?�« Æ�v|UM� r}?∫ در منطق، بهـتـر�ن تقسـ
م كـه پا�هL تقـس
ـمـات د�گر است،

تقــسـ
ـم ثنا�ى شــمـرده مى(شــود؛ از ا�ن رو، اســتـفــاده از تقــسـ
م ثـنا�ى، �كى از مــزا�اى
تقس
م(بندى در هر طرحى به شمار مى(رود. سالر سه تقس
م ثنا�ى دارد: الP) تقس
م احكام
شرعى به عبـادات و معامالت؛ ب) تقسـ
م معامالت به عقود و احـكام؛ ج) تقس
م احكام به

جنا�ى و غ
رجنا�ى.
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≥??I� Æ�nKJ� q?F?�® t?I??� Ÿu?{u?� ”U??�« d� r}?©∫ تقـسـ
م احكـام شـرعى به عـبـادات و

معـامالت و ن
ز تقسـ
م احكام به جنا�ى و غ
ـرجنا�ى، تقس
م بر اسـاس فعل مكلP است؛ به
ا�ن ب
ان كـه: به آن دستـه از افعـال مكلP كه در آن قصـد قربت، شـرط باشد، عـبادت؛ و به

افعالى كه مشروط به قصد قربت نباشد، معامالت گو�ند.
به افعـالى از مكلP كه به جـنا�ت منتهى شـود، «افعال جنا�ـى»؛ و به افعالى كـه جنا�تى
در پى نداشته باشد، «افعال غـ
رجنا�ى» گو�ند. هر �ك از ا�ن دو قسم، داراى احكام خاص

خود هستند.
≤s}�?� Ê«uM� “« ÁœUH?��«®  œU�?� —œ ÕöD�« p| “« ÁœUH?��« Æ©∫ ا�شان عبـادت را به معناى

اخص (اعمـالى كه مـشروط به قـصد قربت اسـت) گرفتـه است؛ برخالف برخى از فـقهـا كه
روشن ن
ست از چه اصطالحى در عبادت، پ
روى كرده(اند.١١

∫ ôUJ�«

در ا�ن ساختار، نقاط ضعفى �افت مى(شود؛ از جمله:
±I� —U}?F� ÊœdJ� ÊU?}� Æ�r}?∫ سالر همـانند اكثـر فق
ـهان، به مـع
ار تقـس
م خـود تصر�ح

نكرده است.
مع
ار تقس
م در ساختار فقه از منظر سالر را مى(توان ا�ن(گونه ترس
م كرد:

احكام شرعى �ا مشروط به قصد قربت هسـتند �ا ن
ستند؛ قسم اول را «عبادات» نامند.
در قسم دوم، �ا داشـتن ص
غه، شرط است �ـا شرط ن
ست؛ قسم اول را «عـقود» و قسم دوم
(مشـروط به صـ
غـه ن
ست) را «احكام» گـو�ند. احكام ن
ز �ـا جنا�ى(اند �ا غ
ـرجنا�ى؛ از ا�ن

رو، احكام دو قسم مى(شوند: احكام جنا�ى و احكام غ
رجنا�ى.
≥X}F�U� Âb�®  U�u{u� v�d� g�uÄ Âb� Æ©∫ سالر، امر به معروف و نهى از منكر و

جـهاد را در بابى در انتـهاى حـدود آورد و ا�ن نشـانگر عدم مـوفـق
ت كـامل وى در جاسـازى
موضوعات در طرح خو�ش مى(باشد.

چنانچه ابواب متعـدد د�گرى همانند جعاله، سبق و رما�ه، حجـر، غصب، قصاص،
و شـهادات هـستند كـه در ز�رمـجـموعـهL عنوان مـعـامالت جـاى نگرفـتـه(اند و از آن(ها در ا�ن
طرح، نامى به مـ
ـان ن
ـامـده است؛ هرچند گـاه مـبـاحث مـربوط به آن(ها در ضـمن مـبـاحث

د�گر، مطرح شده است.
�ÂU©∫ ا�شان برخى از عناو�ن را در هم آم
خته،��« Ë t|Ë—  b�Ë Âb�® s|ËUM� v�u~L�U� Æ≥

ادغـام كــردند؛ مـانـند نكاح و توابع آن، بـ
ع و توابع آن؛ امـا بـرخى عناو�ن د�گر را بـه صـورت
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مبسوط و جداگانه نام برده(اند؛ مانند عتق، تدب
ر و مكاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.
ساختارى مطلوب است كه در آن، از جهت آم
خـتگى و عدم آم
ختگى، �كسان(سازى
صـورت گ
ـرد؛ �ا از روش ادغام ابواب هم(خـانواده استـفـاده شود و همـان(گونه كـه در ب
ع و
نكاح، از ابواب ز�رمجـموعه به عنوان «توابع آن» نـام برده شد، دربارهL عتق، تدب
ـر و مكاتبه
هم گفـته شـود عتق و توابع آن؛ و �ا از روش عـدم ادغام بهـره گرفتـه شود، در نتـ
جـه تمامى

ز�رمجموعهL ب
ع و نكاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.
برخى از عناو�ن مـانند خـمس، صلح، عـهـد، كـفارات، قـرض و اقـرار، ضـمن بابى
د�گر دسته(بندى شده(اند؛ در حالى كه بهتـر بود عناو�ن �ادشده به صورت مستقل و به عنوان

�ك باب، در ساختار، مطرح گردند.
در هر صـورت، �كسان(سـازى ـ از آم
خـتگى و عدم آمـ
خـتگى �ا طرح �ك موضـوع به
عنوان باب مستقل �ا در ضمن باب د�گر ـ در ساخـتاربندى ابواب فقهى الزم است و همسان

نبودن عناو�ن �ك ساختار، از ضعP(هاى آن به شمار مى(آ�د.
¥I� —œ Èu�U�d}� —U}F� “« ÁœUH��« Æ�v�U}� r}∫ ا�شان در تقس
م اول
ه از مع
ار ماهوى بهره

جـستـه است و احكام شـرعى را بر اساس نـ
از به قـصد قـربت و عـدم آن ـ كه مـعـ
ار مـاهوى
است؛ ز�را به نوع فـعل مكلP برمى(گردد ـ تـقسـ
م نمود؛ امـا در تقسـ
م م
ـانى �عنى تقسـ
م
معامالت به عقـود و احكام، از مع
ارى لفظى به نام «ن
ازمندى به ص
غـه» استفاده كرده است

كه مع
ارى ماهوى ن
ست.
I� ‚U?�D�« Âb�®  «œU�� ‘—UL� Æµ��« d� r�ÂU©∫ ا�شان عبادات را در اصطالح اخص به

كار گرفتـه است؛ اما در شمارش عبادات، دچار مشكل است. سـالر عبادات را شش مورد
نام برده است؛ در حـالى كه عـبـادات به ا�ن موارد شش(گـانه منحـصر ن
ـست؛ بلكه هر آنچـه

مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.
∂U??�ö?D�« ÊœdJ� n|d???F� Æ ∫ �كى از كــاســتى(هـاى سـاخــتــارها، تـعـر�ـP نكردن

اصطالحـاتـى است كـه در آن سـاخـتــار به كـار گـرفـتــه شـده است. تعـر�P و بـ
ـان مـراد از
اصطالحـات، به شفـاف(سـازى ساخـتار كـمك خـواهد كرد و از تـداخل ابواب، جلوگ
ـرى

مى(كند. مرحوم سالر، اصطالحات مربوط به ساختار را تعر�P نكرده است.
∑ö�UF� Ë  «œU�?� —œ ÕöD�« p| “« ÁœUH��« Âb� Æ ∫ سالر، عبادات را به معناى اخص

گرفته است �عنى اعمـالى كه به قصد قربت مشروط هستند؛ اما مـعامالت را به معناى خاص
گرفته است نه اخص؛ در نت
جه، ا�قاعات را از عقود جدا نكرده است.
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�VKD� `}{u∫ در عبادات و معامالت سه اصطالح است:

الP) عبادات به معناى اخص(ّ: اعمالى كه قصد قربت، شرط صحت آن(ها است؛
ب) عبادات به معناى عام: وظا�P تعبدى مكلP كه بر ه
چ انشا�ى متوقP ن
ست؛

ج) عبـادات به مـعناى اعم: اعمـالى كه مى(توان آن را با قـصد قـربت به جاى آورد، امـا
صحتش مشروط به قصد قربت ن
ست.

در معامالت ن
ز سه اصطالح است:
الP) مـعامـالت به معنـاى اخص: معـامله(اى كه مـتـوقP بر انشاء از دو طرف باشـد و
عـقود نامـ
ـده مى(شود؛ در برابر ا�قـاعـات كه انشـاء، قائـم به �ك طرف است و قبـول، الزم

ندارد.
ب) معـامالت به معنـاى خاص: معـامله(اى كه متـوقP بر انشاء باشـد، حال چه از �ك
طرف باشــد �ا از دو طرف؛ در ا�ن اصطالح، مـعــامله مـعنـا�ى عـام دارد و شـامل عــقـود و

ا�قاعات مى(شود.
ج) معامالت به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غ
ر است و صحتش مشروط به

قصد قربت ن
ست، حال متوقP بر انشاء باشد �ا نباشد (ر. ك: نجفى، ١٤١٨، ٨٨/١ـ٨٩).
∏I� ‚U?�D�« Âb� Æ�?�« d� r�ÂU∫ دستـه(بندى(اى كه ا�شان در مقـدمه معـرفى مى(كند با آنچه

در متن كتاب بررسى كرده، در عناو�ن ز�رمجموعه، كمى تفاوت دارد؛ مثالً خمس، اقرار،
د�ون، و كفارات در مقدمه مطرح نشده(اند، در حالى كه در كتاب، عنوان جداگانه دارند.

ج) ساختار فقه در كتاب شرا5ع	االسالم

ابوالقاسم نجم(الد�ن جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (٦٧٦ ق) احكام شرعى را
به چهار قسمت كلى تقس
م مى(كند: عبادات، عقود، ا�قاعات، و احكام.

عبـادات شامل ١٠ كتاب است: طهـارت، صالة، زكات، خمس، صـوم، اعتكاف،
.©∏Ø± ¨±≥∏π ¨vK�® حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر

عقـود دربردارندهL ١٢٢١ كـتاب اسـت: تجارت (ب
ع و د�ـن)، رهن، مُفَلَّـس، حَجْـر،
ضمـان (حواله و كـفاله)، صلح، شـركت، مضـاربه، مزارعـه، مسـاقات، ود�عـه، عار�ه،
اجاره، وكالت، وقP، صـدقات (عط
ه)، سكنى و حبس، هبات، سـبق و رما�ة، وصا�ا،

نكاح.
ا�قـاعات به ١٣ كـتاب اختـصاص �افـته است كـه عبـارتند از: طالق، خلع و مـبارات،
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ظهـار (و كفارات)، ا�الء، لـعان، عتـق، تدب
ر، مكاتبـة، استـ
الد، اقـرار، جعاله، اَ�ـمان،
نذر.

احكام داراى ١٣ كـتاب مى(باشـد: ص
ـد، ذباحه، اطعـمه و اشـربه، غصب، شـفعـه،
احـ
ــاءمـوات، لقطه، فـرائـض، قـضـا، شـهــادات، حـدود و تعـز�رات، قــصـاص، د�ات

(موجبات ضمان).

vK� oI�� dEM� “« tI� —U��U� v�—d�
مـحقق حلى با الهـام از ساخـتاربندى سـالر١٣ طرحى را عـرضه كرد كـه در آن، ابواب
فقـهى به صورت منطقى چ
نش شود. وى با رفع مـعا�ب و تكم
ل طرح سالر، سـعى كرد تا

ساختارى پ
شنهاد دهد كه از دسته(بندى(هاى پ
ش
ن
ان به مراتب كامل(تر و دق
ق(تر باشد.

ا�ن ساختار از منظر اكثر فق
هان ش
عه پذ�رفته شد و تا كنون از آن استفاده مى(شود.
∫U|«e�

ساختار محقق در «شرا�ع» مزا�اى بس
ارى دارد؛ مهم(تر�ن آنها شمارش مى(شوند:
±X}?F?�U?� Æ∫ و�ژگى مـهم طرح مـحـقق حلى ا�ن است كـه قـابل
ت دارد تمـامى ابواب

فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه ش
عه بر اساس آن، سامان �ابد. از ا�ن رو،
به راحتى نمى(توان از ا�ن طرح، دست شست و آن را كنار نهاد.

≥I� Æ�Èu�U� r}?∫ تقسـ
م اول
هL احكام فـقهى به عبـادات و معامـالت، تقسـ
م بر اساس

ماه
ت فقه (فعل مكلP) و در نت
جه، تقسـ
مى ماهوى است. ا�ن(گونه تقس
م، از محسنات
ا�ن طرح محسوب مى(شود.

�I� t� l|«d� —U?��U?� q}K�vzUM� r}?∫ تقس
م شـرا�ع، چهاربخشى� ÊUJ�« Ë vIDM� rE� Æ≥

است: عـبادات، عـقود، ا�قـاعات، و احكام؛ امـا مى(توان آن را به تقـس
م ثنا�ى برگـرداند.
شه
ـد اول، فاضل مقداد و س
ـدمحمدجواد عـاملى ساختار «شرا�ع» را بر پا�هL قـصد قربت و

دن
وى و اخروى بودن، تحل
ل كرده و آن را بر اساس تقس
م ثنا�ى دسته(بندى كردند.١٤
¥u�« X}?L�« t� t?�u� Æ»«∫ ا�شـان هنگام دسـتـه(بندى عـبـادات، تصـر�ح مى(كند كـه ا�ن

دسـتـه(بندى بر اسـاس اهـمـ
ت ابواب است و آنچـه اهمـ
ت بـ
ش(ترى دارد، مـقـدم مى(شـود
(حلى، ١٣٨٩، ٨/١).١٥ تقدم عبادات بر معامالت، بر هم
ن اساس است.

?�« »UF}?��«® »«u�« Èd�?�«b� gM}Ç Æµ�ÂU©∫ محقق حلى با دقت بـ
ش(ترى ابواب فقهى

را ذ�ل سـاختـار خود چ
نش كـرد. او نسبت بـه سالر ابواب ب
ش(ترى را اسـتقـصا نمـود و در
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ساخـتار خـود جاى داد. سالر، ٣٦ باب را در سـاختـار خود جاى داد؛ در حـالى كه مـحقق
حلى، ٥٦ باب را در ساختار خود دسته(بندى كرد.

∫ ôUJ�«

سـاخـتـار مــحـقق حلى در عـ
ن در بـر داشـتن مـزا�اى �ادشـده، داراى نـقـاط ضـعP و
كاستى(ها�ى است؛ از جمله:

±?I� —U}?F� ÊU?}� Âb� Æ�r}∫ محـقق حلى به جهت تقسـ
م، اشاره(اى نكرده و وجه حـصر

احكام در چهار قسم �ادشده را بـ
ان نفرموده است. البته برخى از فقـ
هان پس از او، به وجه
تقس
م طرح محقق حلى اشـاره كرده(اند. شه
د اول و فاضل مقداد، معـ
ار تقس
م را «دن
وى

و اخروى بودن »قرار داده(اند؛ به ا�ن ب
ان:
«حكم شرعى از دو حال خارج ن
ست؛ �ا غـا�تش آخرت است؛ �ا غرضِ اهم آن؛ دن
ا
است.١٦ قسم اول «عبـادت» است و قسم دوم١٧ �ا به عبـارت احتـ
اج دارد �ا ندارد. دومى
(آنچه به عبارت احـت
اج ندارد) «احكام» است و اولى (آنچه محتاج عـبارت است) �ا عبارت
دوطرفى ـ تحـق
ـقى �ا تقـد�رى ـ الزم دارد �ا عـبارت دو طرفـى الزم ندارد؛ به اولى «عقـود»
گو�ند و صورت دوم (كه عبارت �ك(طرفه الزم دارد) را «ا�قاعات» نامند» (عاملى مكى، بى(تا،

٣٠/١ـ٣١؛ و ر. ك: فاضل مقداد، ١٤٠٤، ١٤/١ـ١٥).
س
دمحمدجواد عاملى، وجه تقس
م را قصد قربت قرار داده، مى(نو�سد:

آنچـه در فـقـه بحث مى(شـود �ا در آن، ن
ـت شـرط است �ا شـرط ن
ـست؛ قـسم اول را
«عبـادات» نامند. قسم دوم (امـورى كه در آن(ها ن
ت شرط ن
ـست) �ا در آن، ا�جاب و قـبول
شرط است كه به آن «عقود» گو�ند؛ �ا فـقط ا�جاب شرط است كه «ا�قاع» نامند؛ �ا ه
چ �ك

از ا�جاب و قبول، در آن شرط ن
ست كه آن را «احكام» مى(نامند (عاملى، ١٤١٩، ٧/١٢ـ٨).
كاشP(الغطاء مناط فـرق و امت
از مـ
ان عبادات و غـ
ر آن را در وجود نوعى محـبوب
ت،
مطلوب
ت االهى و رجـحـان ذاتى در عـبادات دانـستـه است كـه در سـا�ر موضـوعـات، �افت

نمى(شود (كاشP الغطاء، بى(تا، ١).
≥?I� —œ Èu�U�d}� —U}F?� “« Èd}ÖÅÁdN� Æ�v�U}� r}∫ وى در تقس
م اول با مع
ار ماهوى (كه

به مـاه
ت عــمل و مـوضـوع علم فـقــه برمى(گـردد) احكام شـرعى را به دو قــسم عـبـادات و
معـامالت، تقـس
م مى(كند. جـداسازى عـبادات و معـامالت بر اسـاس آن(كه عمـل، موجب
تقرب االهى مى(شود �ا خ
ر، با نظر به ذات و ماه
ت عمل است. اما تقس
م(هاى بعدى كه به
جداسازى عقود از ا�قاعات، و احكام از غ
ر آن مى(پردازد، با توجه به ماه
ت عمل ن
ست و
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برگشت به امر لفظى (ن
ازمندى به ص
غه و �ك(طرفه �ا دوطرفه بودن ص
غه) دارد.
�?ÂU©∫ انتـخاب��« Ë t?|Ë—  b�Ë Âb?�® V�UM�U� —U?}?F� ”U?�« d� l}?L?�� Ë È“U�«b?� Æ≥

مع
ار مناسب در تقسـ
م موضوعات، بس
ار مهم است و نت
ـجهL آن، قراردادن باب(هاى فقهى
مناسب در كنار هم است.

محقق حلى مع
ارها�ى را در تقس
م برگز�ده كه دو مشكل را پد�د آورده است:
»�vNI� ÏÁœ«u�U?�År� ÈU�Å»U� È“U�«b� ©n∫ ا�شان با مع
ار قراردادن «ن
ازمندى به لفظ»،

احكام را از معامـالت جدا كرد؛ در نت
جـه، برخى از باب(ها�ى را كه مناسب بود در كنار هم
قرار گـ
رند، از هم جدا كـرد؛ مثـالً «اقرار» كه از مـسائل قضـا�ى است و مناسب بود در كنار
باب قضا قـرار گ
رد، به بخش ا�قاعات رفـته است. «شفعـه» در بخش احكام جا گرفت؛ در

حالى كه جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در كنار ب
ع ب
ا�د.
مع
ـار د�گر ا�شان در تقس
م، «ن
ـازمندى �ك(طرفه �ا دوطرفه به لفظ»، ن
ـز موجب شد
تا بسـ
ـارى از مـبــاحث همگون، از هم جـدا شـوند و در دو عنـوان عـقـود و ا�قـاعـات جـاى

گ
رند.
مناسب بود تمامى مـباحث خانواده، �ك(جا قـرار گ
رند؛ اما ا�شـان نكاح را در عقود و
مـبـاحث د�گر مـثل طالق، خلع، مـبـارات، ا�الء، ظهـار، لعـان را در ا�قـاعـات آورده(اند؛

چنان(كه برخى د�گر (ارث) را در احكام ذكر كرده(اند.
ا�شان ب
ش(تر مباحث اقتصادى را در عـقود آورد؛ اما برخى د�گر همانند «جعاله» را در

ا�قاعات قرار داد و برخى د�گر (شفعه) را در احكام، جاسازى كرد (مطهرى، ١٣٦٨، ١٥٩).
«© �?Êu~L�U� ÈU�Å»U� È—Ë¬ÅlL∫ محـقق حلى در بخش احكام، باب(هاى نامناسب را

به صرف ا�ن(كه ن
ازمند لفظ ن
ستند، در �ك بخش جمع كرده است؛ در حالى كه ا�ن باب(ها
غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقـهى مختلP تعلق دارند. در ا�ن بخش، فقه جزا�ى
(شامل حدود و تعز�رات، قـصاص و د�ات)، فقه قضا�ى (شامل قضا، شـهادات) فقه منابع
طب
عى (شامل ص
د و ذباحه، اطعمه و اشربه)، فـقه اقتصادى (شامل شفعه، لقطه و غصب)

و فقه خانواده (شامل ارث)، در �ك بخش جمع(آورى شده و «احكام» نام
ده شده(اند.
¥s}�?� Ê«uM� “« ÁœUH�?�« Âb�® ’U� ÕöD�« “« ÈËd?}Ä Âb� Æ©∫ ا�شان معلوم ن
ست از چه

اصطالحى در عبـادت، پ
روى كرده است. چنـانكه گذشت سه اصطالح در عـبادت (نجفى،
١٤١٨، ٨٨/١) هست:

اگر مراد ا�شان اصطالح اخص (شرط بودن قصد قـربت) باشد، جهاد و امر به معروف



١٣١

م ه
اما

ون 
 مد

فقه
ى \

رها
ختا

 سا
ى بر

أمل
ت

و نهى از منكر، در عبادات داخل ن
ست.
اگـر مراد اصطالح خـاص (وظ
فـهL شرعـى اشخـاص) باشد، ١٨ عـالوه بر مواردى كـه
ا�شـان جزو عـبـادات دانسـته، قـضـا و شهـادات و… ن
ـز داخل در عبـادات مى(شـود؛ چون

وظ
فهL شخص خاصى هستند.
اگـر مراد اصطـالح اعم (آنچه مى(توان بـا قصـد قـربت انجام داد) اسـت، دا�رهL عبـادت

بس
ار وس
ع مى(شود و شامل تجه
ز اموات، وص
ت، اداى امانت، وقP و… مى(شود.
�ÂU©∫ محقق حلى در جـداسازى �ا ادغام ابواب�?�« Âb�® È«ÅtI}K� ÂU?�œ« Ë È“U�«b� Æµ

فـقهى، از �ك ضـابطهL شناختـه(شده اسـتفـاده نمى(كند و ا�ن دو امـر را با اعمـال سل
قـه، توأم
مى(سازد.

ا�شان برخى موضوعات را قس
م �كد�گر مى(شمارد و آن(ها را از هم جدا مى(كند: حج
و عمره، صوم و اعتكاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، ود�عه و عار�ه، وقP و حبس
و سكنى، طالق و خلع و مبـارات و ظهار و ا�الء و لعان، عـتق و تدب
ر و مكاتبه و استـ
الد،

ا�مان و نذر، و ص
د و ذباحه.
امـا برخى د�گر را ادغـام مى(كند و مـثالً در طـهارت، چند�ن مـوضـوع را مى(گنجـاند:
نجاسـات و مطهرات، وضـو و غسل و ت
مم، احـكام بانوان (ح
ض، نفاس و اسـتحـاضه)،
احكام اموات (غسل، كفن و دفن)، آداب تخلى؛ و در باب ضمان، حواله و كفاله را داخل

مى(كند. در نكاح از احكام اوالد و نفقات ن
ز بحث مى(شود.
اگر گـفته شـود جداسازى ابـواب در برخى موارد به دل
ل اهم
ت آن(هـا است، خواه
م
گفت: مگر ابوابى كه ادغام شده(اند، داراى اهم
ت كمـترى هستند؛ جداسازى عمره از حج
با ا�ن(كه به مـباحث عمره كمـتر از �ك صفحـه پرداخته شده است؛ تفك
ك حـجر و مفلس از
هم با ا�ن(كـه فلس از اقسـام حـجر است و مـفلَّس �كى از مـحجـورعل
ـهم است؛ جدا كـردن
حـبـس و سكنى از وقP با ا�ـن(كـه آن دو از اقـســام وقP هســتند؛ جـدا�ـى مـبــاحث خلع و
مـبــارات، ظهـار، ا�الء و لعــان از طالق با ا�ن(كــه ا�ن(ها نوعى جــدا�ى هسـتند؛ و تـفك
ك
مـبـاحث ص
ـد و ذباحـه از هم چه توجـ
ـهى دارد! چرا ا�ن جـداسـازى در مبـاحث طهـارت،

ضمان و نكاح صورت نگرفت؟!
تبــعــ
ت نكردن از �ـك روش و رو�ه در جــداســازى و ادغـام ابـواب فــقـهـى، �كى از

اشكاالت ا�ن تقس
م است.
�?I?� ‚U�D�« Âb?�® g��« d� r�ÂU?©∫ ا�شان چـهار� d� »«u�« ‘—U?L� —œ X?}�U?H� Âb?� Æ∂
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بخش اصلى براى فـقه ترسـ
م مى(كند؛ امـا هنگام قرار دادن ابـواب ز�رمجـموعـهL هر بخش،
دچار مـشكل مى(شـود. او ابتدا فـقه را داراى ٤٨ كـتـاب مى(داند، امـا هنگام شمـارش ٥٢ و

بلكه ٥٦ كتاب مى(شمارد.
وى عبادات را داراى ١٠ كتاب مى(داند، ولى به درستى مـعلوم ن
ست كه جهاد و امر به
مـعروف و نـهى از منكر، به چه مـع
ـارى جـزو عـبادات هـستند؛ از ا�ـن رو، عبـادات را ١٠

كتاب دانستن، نه كمتر و نه ب
ش(تر، قابل دفاع ن
ست.
كـتــاب عــقــود را داراى ١٥ كــتــاب مى(داند، ولى هنگـام شــمـارش ١٩ بـلكه ١٩٢١ 
مى(شـمارد، چهـار عنوان اضافى عـبارتند از حـجر، تـفل
س، شركت، سكنى و حـبس. دو
مورد اول كه عقد ن
ستند، شركت هم دو گـونه است؛ شركت عقدى و غ
رعقدى، سكنى و

حبس هم نوعى وقP هستند.
با وجـود چن
ن اخـتـالفى، تقـسـ
م ا�شـان سل
ـقـه(اى شـده است و از اعـتـبار آن كـاسـتـه

مى(شود.
ا�قـاعات را ١١ كتـاب مى(داند، اما هـنگام شمـارش، ١٣ كتاب مـى(شمارد؛ و تدبـ
ر،

مكاتبه و است
الد را سه كتاب جداگانه قرار مى(دهد.
احكام را داراى ١٢ كتاب مى(داند، اما هنگام شمارش، از ١٣ كتاب نام مى(برد.

∑È—«b?�Å·b� —œ hI�® s�?�«œ v�U}?� ·b� Æ©∫ دسـته(بندى ابواب فـقه بر اسـاس اهداف

گـوناگونى صـورت مى(گـ
رد. باالتر�ن اهداف سـاخـتاربندى در فـقـه، دست(�ابى به اهداف
شر�عت، تنظ
م زندگى انسـان ـ اعم از دن
وى و اخروى ـ و ب
ان ارتباطـات انسانى (ارتباط با
خدا، خانواده ـ جامعه، دولت و… ) مى(باشـد. به ب
ان د�گر، هدف اصلى از ساختاربندى

فقه، ب
ان جا�گاه فقه در زندگى انسان است.
تقـــســ
ـم(بندى مـــحــقق حـلى، اهداف باال را پـوشش نمى(دهـد و گــو�ا هـدف از ا�ن
دسـته(بـندى، تنظ
م منطقى باب(هاى فـقـهى است. چن
ن هدفى، هدف مـ
ـانى است (ر. ك:

طباطبا�ى، ١٤١٢، ٣٩/٢).

د) ساختار فقه در كتاب مفات�ح الشرا5ع

مـوال مـحمـدمـحـسن فـ
ض كـاشانـى (١٠٩١ق) در كتـاب «مـفـات
ح الشـرا�ع» با روش
تازه(اى فقه را به دو بخش و فن اصلى دسته(بندى كرد: فن عبادات و س
اسات؛ و فن عادات
و معامالت. هر كدام از ا�ن دو فن، مشتمل بر شش كتاب و �ك خاتمه است كه عبارتند از:
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 U�U}� Ë  «œU�� s� ©n�«

مفات
ح الصالة كه شامل مباحث طهارات و نجاسات ن
ز هست؛
مفات
ح الزكاة كه شامل مباحث خمس و صدقات ن
ز هست؛

مفات
ح الص
ام كه شامل مباحث اعتكاف و كفارات ن
ز هست؛
مفات
ح الحج كه شامل مباحث عمره و ز�ارات ن
ز هست؛

مفات
ح النذر و العهود كه شامل مباحث ا�مان، اصناف معاصى و قربات ن
ز هست؛
مفات
ح الحسبة و الحدود كه شامل مباحث افتا، اخذ لق
ط، دفاع، قصاص و د�ات ن
ز هست.

خاتمهL ا�ن فن، احكام مربوط به جنائز، مر�ض و وص
ت است.
 ö�UF� Ë  «œU� s� ©»

١. مفات
ح المطاعم و المشارب كه شامل مباحث ص
د و ذباحه ن
ز هست؛
٢. مفات
ح المناكح و الموال
د كه شامل مباحث طالق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و

ا�الء ن
ز هست؛
٣. مفات
ح المعا�ش و المكاسب كه شامل پنج باب است:

باب اول: وجوه مكاسب و آداب آن: اح
اى موات، اصط
اد و استرقاق؛
باب دوم: سا�ر مكـاسب: ب
ع، ربا، شفعـه، شركت، قـسمت، مزارعـه، مسـاقات،

اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله؛
باب سوم: احكـام مدا�نات: قرض، رهن، ضـمان، حـواله، كفاله، تفلـ
سِ مد�ون،

اقرار و ابراء؛
باب چهارم: احكام امانات و ضمانات: ود�عه، عار�ه، غصب، اتالف و لقطه؛

باب پنجم: احكام تصرف به ن
ابت: وال�ت، وكالت و وصا�ت.
٤. مـفــات
ح العـطا�ا و المـروّات، شــامل مــبـاحث هدا�ا، وقــوف، سكنى، حــبس،

وص
ت، عتق، تدب
ر و كتابت؛
٥. مفات
ح القضا�ا و الشهادات؛

٦. مفات
ح الفرائض و الموار�ث.
خاتمهL ا�ن فن، دربارهL ح
له(هاى شرعى است (ف
ض، ١٤١٨، ٩/١ و ١٧٩/٢).

v�U�U� i}� dEM� “« tI� —U��U� v�—d�
ف
ض كاشـانى در «مفات
ح الشرا�ـع» با روش جد�دى فقه را دستـه(بندى كرد. ا�ن روش
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داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفادهL فق
هان قرار نگرفت. به برخى از مزا�ا و نقا�ص آن
اشاره مى(شود.

∫U|«e�

برخى از مهم(تر�ن مزا�اى ساختار ف
ض، عبارتند از:
�?ÂU©∫ مـرحوم فـ
ض در «مفـات
ح الشرا�ع» تالش كـرده تا��«® „d?�A?� »«u�« l}L?�� Æ±

باب(ها�ى را كه ماه
ت مشترك دارند، جمع كند و ذ�ل �ك عنوان كلى به نام «فن» قرار دهد.
ا�ن تالش در فـن عـادات و مــعــامـالت، ب
ـش(تر نمــا�ان است. كــوشش ا�شــان به(و�ژه در
جـاسازى باب(هاى مناسب در مـفتـاح مـعا�ش و مكاسب، مـفتـاح مناكح و مـوال
د و مـفتـاح

عطا�ا و مروّات، ستودنى است.
اكثر فق
هان از محقق حلى تبع
ت كرده(اند و با دسته(بندى چهاربخشى عبادات، عقود،
ا�قاعـات و احكام، برخى از ابواب همگون را از هم جـدا كردند. اما فـ
ض كاشـانى با اتخاذ
طرحى جد�د، ابواب مناسب را در كنار هم قـرار داد. ب
ش(تر فق
هـان، نكاح را در عقود، و
طالق و توابع آن را در ا�قـاع، قـرار داده(اند؛ امـا مـرحوم فـ
ض به دل
ل اشـتـراك مـاهوى ا�ن

ابواب با هم، آن(ها را در �ك بخش، جمع(آورى نمود.
�ÂU©∫ غالب فق
هان، عقود و ا�قاعات را بدون��«®  ö�UF� »«u�« V�UM� ÈbM�Åt��œ Æ≤

دسته(بندى خاص، شـمارش كرده(اند؛ اما ف
ض كاشانى مـباحث مربوط به ا�ن دو عنوان را ـ
البـتـه بدون اسـتـفاده از لفـظ عقـود و ا�قـاعـات ـ در چند عنوان، دسـتـه(بندى كـرده است كـه
عبـارتند از: مكاسب، مـدا�نات، امانات و ضـمانات، تصـرف به ن
ابت، عطا�ـا و مروّات.

ا�ن عنوان(بندى، از ابتكارات ا�شان است.
Lت سامان دادن همه
≤X}F�U� Æ∫ ساختار مرحوم ف
ض به گونه(اى طراحى شده كه قابل

ابواب فقهى موجود را دارد.
¥Èu�U� —U}?F� t� t�u� Æ∫ اكثـر فقها با تبـع
ت از محقق حلى، از مـع
ارهاى غ
ـرماهوى

مانند احت
ـاج �ا عدم احت
اج به ص
غـه، استفاده كرده(اند؛ اما ف
ض كـاشانى با توجه به ماه
ت
ابواب فـقـهى، به تنظ
م و دسـتـه(بندى آن پرداخـته است. از ا�ن رو، عـنوان عقـود، ا�قـاع و

احكام را به كار نبرده است.
وى عقود و ا�ـقاعات را به تناسب ماه
ت ابواب، دسـته(بندى نموده است. در نتـ
جه،
طالق و توابـع آن را با نكاح ذ�ل عنـوان مناكح و مــوال
ــد آورده است. مــبــاحث مــربوط به
مكاسب، اعم از عقود و ا�قاعات را �ك جا ذكـر كرده و آنچه را كه مربوط به بخشش است،
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ذ�ل عنوان عطا�ا گنجانده است.
ا�شان عنوان «احكام» را نپسند�ده و ابـواب مربوط به آن را به تناسب ماه
ت آن ابواب،
در عناو�ن د�گر قرار داده است: مـباحث مربوط به س
ـاسات را ذ�ل عنوان «حسـبه و حدود»
در ٦ باب آورده و مـبـاحث مـربوط به عـادات را در سـه عنوان مطاعم و مـشـارب، قـضـا�ا و
شهادات، فرائض و موار�ث ذكر كرده است. شـفعه و غصب را ن
ز به جهت ماه
ت آن دو،

در مكاسب جاى داده است.
s}�� Ê«uM� “« ÁœUH��«®  «œU�� —œ ÕöD�« p| “« ÁœUH��« Æµ©∫ ا�شان از اصطالح اخص در

عبادات پ
روى كرده است؛ اگرچه به آن تصر�ح نكرده است. جاسازى صدقات، كفارات و
نذر و عـهد در عـبـادات از مز�تـهـاى تقسـ
م(بندى فـ
ض كـاشانى در ابواب عـبـادات به شمـار

مى(آ�د؛ ز�را در تمامى آن(ها قصد قربت، شرط است.
٦. به كارگ
رى مناسب اصطالح س
ـاسات: اكثر فق
هان از اصطالح س
ـاسات استفاده
نكرده(اند. ب
ش(تر كسانى كه از ا�ن اصطالح بهره جسته(اند، آن را جا�گز�ن اصطالح احكام
نموده(انـد؛ �عنى به جاى واژهL «احكام»، لفظ «سـ
اسـات» را گذاشـته(اند (ر. ك: عاملى مكى،

.(١٤١٩، ٦٣/١
در ا�ن اصطالح، «س
ـاسات» به امـورى گفتـه مى(شود كه نه عـبادت باشند و نه مـعامله
(همان)؛ اما ف
ض كـاشانى س
اسات را در معناى خاص آن �ـعنى «س
است» به كار برده و در
آن، ابواب جهـاد، امر به مـعروف و نهى از منكر، اقامـهL حدود و تعـز�رات و… را قرار داده
است. البته مناسب بود قضا و شهادات ن
ز در س
اسات قرار گ
رد؛ چراكه فقه س
اسى داراى
شاخه(ها�ى همـانند فقه ب
ن(الملل، فقه حكومـتى، فقه قضا�ى و فقـه جزا�ى است. ا�شان در
مـفات
ح الـشرا�ع، قـضـا و شهـادات را ذ�ل سـ
اسـات و حـسبـه ذكـر نكرد، ولى در «وافى» و

«نخبه» ا�ن دو را ذ�ل عنوان حسبه قرار داد.
∫ ôUJ�«

ساختار ف
ض ضعP(ها�ى ن
ز دارد
�?ö?�UF?� Ë  «œU� ¨ U?�U?}� Ë  «œU?�� V�U?M�U� l}L ∫ مرحـوم ف
ض، عـبادات و� Æ±

س
اسات را در �ك فن، و عادات و معامالت را در فن د�گرى جاى داد. وجه جمع م
ان ا�ن
دو عنوان، در �ك فن، چ
ست؟ نـگارنده وجه جمع مناسـبى براى آن ن
افت؛ خود فـ
ض ن
ز
توضـ
ــحى در ا�ن زمـ
نه بـ
ـان نكرده است. به نـظر مى(رسـد بهـتــر بود فـقـه را در چـهـار فن
دسـتـه(بندى مـى(كـرد و هر �ك از عـبـادات، سـ
ـاسـات، عـادات و مــعـامـالت را در �ك فن
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جداگانه قرار مى(داد.٢٠ البته مى(توان گفت جـمع كردن م
ان عبادات و سـ
اسات، اشاره به
جنبهL س
اسى بودن عبادات دارد. نماز جمعـه، نماز جماعت، نماز ع
د، حج و… نما�انگر
جنبهL س
اسى عبادات است، جمع كردن م
ـان معامالت و عادات ن
ز به عرفى بودن معامالت

اشاره دارد؛ بد�ن معنا كه معامالت غالباً عرفى(اند و تأس
س شارع ن
ستند.
≥U�Å»U� v�d� —«dJ� Æ∫ برخى ابواب جـا�گاه مـشـخـصـى ندارند و گـاه در چند مـورد،

تكرار شده(اند؛ «وص
ت»، در خاتمهL فن اول، باب پنجم از مـفتاح معا�ش و مكاسب، و در
مفتـاح عطا�ا و مروّات تكرار شده است. همچن
ن از لقطـه در مفتاح حسـبه و حدود، و باب

چهارم مفتاح معا�ش و مكاسب، بحث شده است.
I� —U}?F� ÊœdJ� ÊU}� Æµ�r}∫ مرحوم فـ
ض در ساختار خـود، از مع
ار مـاهوى بهره برده

است؛ اما مع
ار تقس
م خود را ب
ان نكرده است؛ هرچند با دقت در ساختار ا�شان، مى(توان
مع
ار تقس
م را ا�ن(گونه ب
ان كرد:

غرض از احكام شرعى �ا سامان دادن به امور آخـرتى است، «عبادات»؛ �ا امور دن
ا�ى
و آخرتى «س
اسات»؛ �ا امور دن
ا�ى. در شق سوم �ا غرض، بقاى نوع است، «عادات»؛ �ا

مسائل مالى است، «معامالت» (ر. ك: عاملى، ١٤١٩، ٨/١٢).
Pا�شـان اصطالحـات الزم در سـاخــتـار فـقـه را تعـر� ∫ U?�öD�« Êœd?J� n|d?F� Æ∂

Lان دامنه
نكرده(اند؛ اصطالحاتى مانند عـبادات، معامالت، س
اسـات و عادات. تعر�P و ب
هر اصطالح، از امــور الزم و ضـرورى در سـاخــتـاربندى هســتند و اگـر به روشـنى مـراد از

اصطالحات ب
ان نشود، تداخل م
ان ابواب در ساختار صورت مى(گ
رد.

جمع	بندى و نت�جه	گ�رى

مطالب گذشته را مى(توان ا�ن گونه جمع(بندى و نت
جه(گ
رى كرد:
١. سـاخـتـار با تبـو�ب، مـتـفـاوت است. سـاخـتـار، طرح جـامع �ك علم؛ و تبـو�ب

دسته(بندى درون ساختارى است.
٢. مـباحث علم فـقـه بر اساس سـه مـالك مى(تواند تقـس
م گـردد: مـالك(هاى منطقى؛

مالك(هاى فلسفهL فقهى؛ و مالك(هاى درون(فقهى.
٣. ساختارهاى طـرح شده، به لحاظ مزا�ا و كاستى(ها قـابل بررسى هستند. مهم(تر�ن
مزا�ا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعـ
ت، تقس
م منطقى، تقس
م ماهوى، ب
ان مالك
تقسـ
م، انضباط در به كارگـ
رى اصطالحات، و تناسب با ن
ازهاى زمـان، و نبود هر �ك از
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ا�ن موارد، كاستى به حساب مى(آ�د.
٤. فق
هان دو نوع نگاه در تقس
م مباحث فـقه داشته(اند: نگاه به احكام و مسائل فقهى؛ و
نگاه به انسان و ن
ازهاى او. فق
هان متقدم، با نگاه درون(فقهى در صدد دسته(بندى احكام فقهى
در چهـارچوب ابواب فـقهى بوده(انـد. آنان با دستـه(بندى ا�ن عناو�ن، سـاخـتـارى را براى فقـه

ترس
م كرده(اند. ا�ن گروه از فقها، ن
ازها و روابط انسان را مع
ار تقس
م خود قرار نداده(اند.
٥. فقـهاى پ
ـش
ن، امـور غ
رمـاهوى مانند ن
ـازمندى به لفظ را در ساخـتار خـود دخ
ل
كـرده(اند. ا�ـن امـر در سـاخـتــار طرح شـدهL مـحــقق در «شـرا�ع» و سـالر در «مــراسم» د�ده
مى(شود. اما فقهـاى متأخر ب
ش(تر به ماه
ت مسائل فقهى توجه كـرده(اند. ساختار مورد نظر

ف
ض كاشانى از ا�ن دست است.
٦. حلبى در «الكافى فى الفقـه» به مالك درون(فقـهى �عنى سنخ حكم (واجب و حرام)
Lـده است. ساختارهاى د�گر بر مالك(هاى فلسفه
توجه كرده و ساختار خود را بر ا�ن مالك چ

فقهى استوارند؛ مالك(ها�ى مانند قصد تقرب، دن
وى و اخروى بودن، و ن
ازهاى انسان.
٧. ساختار حلبى در «الكافى فى الفقه» به عنوان اول
ن سـاختار فقهى، داراى جامع
ت
است به گونه(اى كه توانسته ابواب فقهى مـوجود را در خود جاى دهد؛ اما به دل
ل استفاده از
اصطالح خاص در مـحرمات و احكام، مورد بدفـهمى قرار گرفت. ا�ن سـاختار نزد فقـ
هان

مورد پذ�رش قرار نگرفت.
٨. ساخـتار سالر در «مـراسم» نخستـ
ن ساختـار مورد قبـول نزد فق
ـهان است. به نظر
مى(رسـد محـقق در «شـرا�ع» هم
ن سـاختـار را اصـالح و تكم
ل نـمود. ا�ن سـاختـار داراى
تقـس
م منطقى است، امـا در تقـس
م مـ
انى، از مـالك(هاى غ
ـرمـاهوى بهره گـرفتـه، عناو�ن

همسان(سازى نشده و برخى موضوعات در تقس
م ا�شان مشاهده نمى(شود.
٩. محقق در «شرا�ع» ساختار منسجمى ب
ان كرده كه مورد پذ�رش اكثر فق
هان تا كنون
قرار گرفته است و اكثر كتاب(هاى فقهى بر اسـاس ا�ن ساختار، سامان �افته(اند. ا�ن ساختار
در ظاهر، تقسـ
مى منطقى و ماهوى دارد، امـا مهم(تر�ن اشكال ا�ن ساخـتار، بهره(گـ
رى از
مـالك غــ
ـرمــاهوى است كــه به جـداســازى باب(هاى هم(خــانواده و جــمع(آورى باب(هاى

ناهمگون منجر شده است؛ و به هم
ن جهت، تقس
م، مقدارى سل
قه(اى شده است.
١٠. مهم(تر�ن مز�ت سـاختار ف
ض كـاشانى، توجه به مع
ـار ماهوى و چ
نش ابواب با
توجـه به مـاه
ت مـشـتـرك آن(ها است. جـمع كـردن مـ
ـان عـبادات و سـ
ـاسـات، عـادات و
مـعامـالت، و تكرار باب(ها، از ضعP(هاى ا�ـن ساخـتار است. ا�ن سـاختـار نزد فقـ
هـان،

جا�گاه و�ژه(اى پ
دا نكرد.
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5ادداشتها:
١. برخى از فقهاى معاصر مانند آ�ت(الله مشك
نى و س
دفضل(الله ن
ز ساختارى را ب
ان كرده و فقه خود را
Lل مـحدود�ت مقـاله، در ا�ن مجال فـقط ساختـارهاى فقه(نگاشـته
بر اساس آن نگاشـته(اند؛ اما به دل

فقهاى غ
رمعاصر مطرح مى(شود.
٢. وى كتـابش را به سه قسم، تقسـ
م كرده است: التكل
P العقلى (كـالم)، التكل
P السمعى (فـقه)، و

المستحق بالتكال
P. مورد بحث در ا�ن تحق
ق، بخش دوم �عنى تكال
P سمعى و شرعى است.
٣. عالمه بحرالعلوم مى(فرما�د: مراد از ما تعبـد الله لفعل الحسن و القب
ح، برخورد با مردم بر پا�هL ا�مان

و كفر و طاعت و معص
ت است (مصاب
ح االحكام، ١١/١).
٤. ا�شان در ص ٢٦٤ «ما �حرم تـصرفه» گفته است، ولى در ضمن كـتاب، دو عنوان مطرح شده است:
ما �حرم فـعله و ما �حرم من المكاسب؛ بد�ن جهت مى(توان گـفت محرمات، به شش دستـه تقس
م

مى(شود.
٥. . ا�شان مكروهات را ضمن محرمات آورده است.

٦. ا�شـان به طر�قى بودن احكام تصر�ح مى(كـند و مى(فرمـا�د: «من تأمل حال األحكام علم لـحوقهـا فى
التعبد بما �فعل من الطاعات و كونها طر�قاً الى المحرمات» (همان، ٢٧٤، ٢٧٦، ١٠٩ و ١١١).

٧. برخى در ا�ن(كـه محـرمات، قسـ
م احكام و عبـادات باشد، اشكـال كرده(اند (ر. ك: رضا اسـالمى،
١٣٨٤، ٢٣٥؛ حس
ن حس
ن(زاده، ٢٦٤ـ٢٦٥)؛ ولى همـان گونه كه گذشت، ا�ن اشكال، ناشى

از عدم دقت در اصطالح حلبى است.
٨. در ا�ن(جا عنوان «اقرارات» و در صفحهL ٢٨، عنوان «وكاالت» آمده است.

٩. برخى به تبـع
ت مـحقق حلى از سـالر در ساخـتاربندى، تصـر�ح كرده(اند؛ مـانند ش
خ علـى خازم در
كتاب مدخل الى علم الفقه عند المسلم
ن الش
عة، ص٣٨.

١٠. عبادات (٦ عنوان)، عقود (٢١ عنوان)، احكام غ
رجنا�ى (٥ عنوان)، احكام جنا�ى (٢ عنوان)، و
باب پا�انى (٢ عنوان).

١١. مانند محقق حلى در شرا�ع كه توض
ح آن مى(آ�د.
١٢. ا�شان در جلد٢، ص٥ مـى(گو�د عقـود داراى ١٥ كتاب است، ولى هنگـام شمارش كـتاب(ها، ٢١
عنوان براى عـقـود مى(شـمارد؛ و از آن(جـا كـه در مـتن، به عنوان كـتاب(ها تصـر�ح شـده، به همـ
ن
دل
ل، آنچه در متن كـتاب آمده مبناى باب(بندى قـرار گرفت. ا�ن امر در ا�قاعـات و احكام ن
ز مورد

نظر است.
١٣. برخى به تبـع
تِ مـحقق حلى از سـالر در ساخـتاربندى تصـر�ح كرده(اند؛ مـانند ش
خ علـى خازم در
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كـتاب «مـدخل الى علم الفـقه عند المـسلمـ
ن»، ص٣٨؛ و مهـدى انصارى قـمى در مـقدمـهL كتـاب
«النخبة» نوشتهL ف
ض كاشانى، ص١٨.

١٤. در ادامه چگونگى تقس
م ثنا�ى از ا�ن سه دانشمند ذكر مى(شود.
١٥. توجه به اهمـ
ت ابواب، مز�ت تلقى مى(شـود، اما ا�ن(كه مـحقق حلى توانسـته تمام ابواب فـقه را بر

ا�ن مالك چ
نش كند، محل مناقشه است.
١٦. تعب
ر، «غـرض اهم» است نه «غا�ت»؛ ز�را هر حكمى حتماً غرض آخـرتى دارد. حال ممكن است

در آن، غرض دن
وى هم باشد؛ و اگر غرض دن
وى، اهم باشد، به آن «معامله» گو�ند.
١٧. در جاى د�گر نام آن را معامله مى(گذارد (القواعد و الفوائد، ج١، ص٣٥).

١٨. همان(طور كه محقق نائ
نى گفته: «وجه ا�ن(كه محقق حلى، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را
داخل در عـبادات كـرده، ممكن اسـت �كى از دو امر باشـد: ا�ن(كه عـبـادت به معناى دوم باشـد؛ و

د�گر، مناسبت كمى كه ب
ن ا�ن دو باب با عبادت است» (من
ة الطالب، ٨٨/١).
١٩. در تقسـ
م كتـاب(هاى فعلى، مـزارعه و مـساقـاة، وقP و صدقـات، به عنوان چهار كـتاب جـداگانه

آمده(اند؛ از ا�ن رو، تعداد كتاب(هاى عقود، ٢١ عدد مى(شود.
٢٠. همان(طور كه س
دمحـمدجواد عاملى در «مفتاح الكرامه»، فقه را به چهار قـسم مذكور، تقس
م كرده

است.

منابع:
١(. احمدى، بابك (١٣٨٠)، ساختار و هرمنوت
ك، گام نو، تهران، چاپ اول.

٢(. اسالمى، رضا (١٣٨٤)، مدخل علم فقه، مركز مد�ر�ت حوزهL علم
ه قم، قم.
٣(. انورى، حسن (١٣٨١)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول.

٤(. انوشــه، حـسن (ســرپرست) (١٣٧٦)، فــرهنگنامــهL ادبى فــارسى، سـازمــان چاپ و
انتشارات، تهران.

٥(. بحرالعلوم (١٤٢٧ق)، مصاب
ح االحكام، م
ثم تمار، قم.
٦(. حس
ن(زاده، حس
ن (بى(تا)، بررسى ساختار فقه، مجلهL قبسات، ش٦١.

٧(. حلبى، ابوالصالح (١٣٨٧ق)، الكافى فى الفقه، تحق
ق رضا استادى، بوستان كتاب،
قم.

٨(. حلى، جـعفـر (١٣٨٩ق)، شرا�ع االسـالم، تحقـ
ق عبـدالحـس
ن مـحمـدعلى، مطبعـة
.Pآداب، نج
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٩(. خـازم، على (١٤١٣ق)، مـدخـل الى علم الفـقـه عند الـمـسلمـ
ن الشـ
ــعـة، دار الغـربة
للطباعة و النشر، ب
روت.

١٠(. دهخدا، على(اكبر (١٣٧٣)، لغت(نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
١١(. د�لمى، حمـزة بن عبـدالعز�ز (١٤١٤ق)، المراسم الـعلو�ة فى احكام النبو�ة، تحـق
ق

س
د محسن حس
نى ام
نى، المجمع العالمى ألهل(الب
ت، قم.
١٢(. طبـاطبـا�ى (١٤١٢ق)، ر�ـاض المـسـائل فى ب
ـان احكام الشــرع بالدالئل، مـقـدمـه،

مؤسسه نشر اسالمى، قم، چاپ اول.
١٣(. عـاملى مكى، مـحمـد (شهـ
ـد اول) (١٤١٩ق)، ذكرى الشـ
ـعة فى احـكام الشر�عـة،

آل(الب
ت، قم.
١٤(. (بى(تا)، القواعد و الفوائد، منشورات مف
د، قم.

١٥(. عاملى، س
دمحمدجواد (١٤١٩ق)، مفتاح الكرامة، مؤسسة نشر االسالمى، قم.
١٦(. فاضل مقداد (١٤٠٤ق)، التنق
ح الرائع، انتشارات كـتابخانه آ�ت(الله مرعشى نجفى،

قم.
١٧(. ف
ض كاشانى، مالمحسن (١٤١٨ق)، النخبة، سازمان تبل
غات، تهران.

١٨(. كاشـP الغطاء (بى(تا)، شرح القـواعد، كـتاب مـتاجر، مـخطوط، مكتـبهL گوهـرشاد،
رقم٧٤١.

١٩(. مطهرى، مرتضى (١٣٦٨)، آشنا�ى با علوم اسالمى، انتشارات صدرا، قم.
٢٠(. نجـفى خـوانسـارى، مـوسى (١٤١٨ق)، من
ـة الطالـب (تقـر�ر درس مـحـقق نائ
نى)،

مؤسسهL نشر اسالمى، قم، چاپ اول.


