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گست���رده ترین عل���وم در فرهن���گ اسالمی  چکی���ده: دان���ش فقه از 
که مشتم���ل بر چندین فصل )باب( و ه���ر فصل شامل موضوعات  اس���ت 
گر به روش تبویبی تنظیم شود ساختاری با طبقه بندی پیدا  ع است. ا متنو
که ساختار  ک���ه عمدتًا ب���رای آموزش سودمن���د  است. در صورت���ی  کند  م���ی 
کاربرد می یابد. نویسنده در مقاله  نمای���ه ای اغلب در عرصه اط���الع رسانی 
حاض���ر ابتدا قلم���رو و مرزهای علم���ی دانش فقه را از طری���ق اصطالحات یا 
کند و سپ���س تمایزها و تف���اوت های روشی  کلی���دواژه ه���ای فقه بی���ان می 
ح می نماید.  دانشمن���دان قدیم و جدید در طبقه بندی دان���ش فقه را مطر
گروه قدیمی و جدید، از دیگر مباحث  معرف���ی اصطالح نامه های فقه در دو 
ح شده در مقاله می باشد. در ادامه، نویسنده به معرفی ساختارهای  مط���ر
گماشته  طبق���ه بن���دی تبویبی و نمایه ای و مقایسه آن ها ب���ا یکدیگر همت 

کشد. کارآیی های روش نمایه ای را به تصویر می  است. در انتها، 

کلی���دواژه ها: دانش فق���ه، ساختار تبویبی، ساختار نمای���ه ای، ساختارهای 
طبقه بندی فقه، اصطالح نامه فقه.
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ساختار تبویبی
 و نمایه ای فقه 

اشاره
دان���ش فق���ه مثل دیگ���ر عل���وم، مشتمل ب���ر چندی���ن فصل )ب���اب( و هر 
گر به روش  فص���ل، شام���ل موضوعات و مسائل متنوع و متع���دد است. ا
تبویب���ی تنظیم شود، ساختار یا طبقه بندی پیدا می کند؛ درست مانند 
گر ب���ه روش نمایه ای اقدام شود،  کت���اب ش���رح لمعه یا جواهر الکالم. اما ا
ی و  ی رده ای ی���ا قاموسی پی���دا می کند. هر دو ساخت���ار ضرور ساخت���ار
علم���ی است؛ چون ساختار تبویبی عمدتًا برای آموزش سودمند است 
و ساخت���ار نمای���ه ای، اغل���ب در عرص���ۀ اطالع  رسانی مفی���د است. این 
مقال���ه در صدد معرفی ه���ر دو ساختار و مقایسۀ آنها ب���ا یکدیگر و تبیین 

کارآیی ها و سودمندی های روش نمایه ای است.

ی کتاب ها، مقاالت و دیگر آثار فقهی، نسبت به دانش هایی  نمایه س���از
که  تی اس���ت. نمایه س���ازان خبره ای  مث���ل پزشک���ی، هنوز دچ���ار مشکال
کنن���د، بسیار  بتوانن���د به خوب���ی محتوای���ی آث���ار فقه���ی را با نمای���ه بیان 
اندک ان���د. ب���ه همین دلی���ل نهاده���ا و پژوهشگ���ران فعال در ح���وزه فقه 
اسالم���ی نتوانسته ان���د در مقاب���ل نظام ه���ای حقوق���ی در جه���ان، رقابت 
کنن���د. نی���ز نتوانسته اند آثار فقه���ی مسلمانان  ی���ت  ی را مدیر تمام  عی���ار
کنن���د. دلیل هم���ۀ ای���ن ضعف ها، ع���دم توجه به  را ب���ه جه���ان معرفی 
یه مباحث است.  یک فقه در بخش ساختار و تجز یرساخت ه���ای تئور ز
کم است و فقها  ت���ا معلوم نشود چه قواعدی بر ساخت���ار و تبویب فقه حا
از قدی���م با چه شیوه هایی به تقسیم مباحث این دانش می پرداخته اند، 
کنی���م؛ ی���ا حداق���ل در عرصۀ  ی اق���دام  ام���روز نمی توانی���م ب���ه نمایه س���از
ی موفقی���ت نخواهی���م داشت. ای���ن مقاله در ص���دد معرفی  نمایه س���از
مبان���ی شاخه بندی و تبویب فقه و سپس چگونگی تکثر و تکثیر واژگان 
که واقعیت های  کلمات و واژه هایی هستند  یرا نمایه ها،  فقهی است؛ ز

موجود در بطن این دانش را معرفی می کنند.

مقدمه
ین علوم در فرهنگ اسالمی است و  ی���ن و مهم تر گسترده تر دانش فقه از 
گفته اند: »علم به احکام و وظایف شرعی مکلفان است  ی���ف آن  در تعر
ک���ه توس���ط مجتهدان از ادل���ه تفصیلی ق���رآن و سنت و دیگ���ر منابع فقه 

استنباط می شود«.1

فقه همچون دیگر دانش ها ساختار زبانی و ادبی خاصی دارد؛ مشتمل 
کوچک است. انواعی نظیر نماز، خمس و  بر واحدهای بزرگ، متوسط و 
ین بخش های آن را تشکیل می دهد. یعنی در ساختار  اجته���اد، بزرگ تر
ین واحدهای  کوچک تر دان���ش، بزرگ تر از این واحدها پی���دا نمی شود و 
کلیدواژه ه���ا و اصطالح���ات فقه���ی؛ مثل  مفهوم���ی فق���ه عبارت ان���د از: 
وج���وب، استحباب، حک���م، تکلیف، سجود، رک���وع، حلق سر در حج. 
اینها اصطالحات درون فقهی است؛ اما اصطالحات دیگری هم وجود 

1. موسوعة الفقه؛ ج1، ص1.
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ک���ه هر عل���م، می تواند چه���ار الیه داشت���ه باشد:  الزم ب���ه توضی���ح است 
که هم���ان تص���ورات و تصدیقات  1. الی���ۀ ذهن���ی یا وج���ود ذهنی عل���م 
که شامل  کتبی  کتبی یا وج���ود  موج���ود در ذهن عالم���ان است؛ 2. الیه 
نگ���ارش تصورات و تصدیق���ات است؛ 3. الیه لفظی )ی���ا وجود لفظی( 
گفتار است؛ البت���ه اخیرًا الیه  تبدی���ل تص���ورات و تصدیقات به تلف���ظ و 
گشته است.  که تبدیل دانش به الکترونیک است پدیدار  الکترونیکی 
کتبی عل���م می توان���د نمایانگ���ر و نشانگر  کت���اب و مقال���ه به عن���وان الیه 
کتب و مقاالت افزون تر  کمیت و قلمرو علم باشد؛ یعنی هر مقدار تعداد 
کّم���ی هم فراخ ت���ر است. از س���وی دیگر هر مق���دار، تعداد  باش���د، قلم���رو 
گوی���ای ابتک���ارات دانشمندان اس���ت، افزون تر  ک���ه  قضای���ای مکتوب 
گسترده تر است؛ برای نمونه الفهرست ابن ندیم  کیفی ه���م  باشد، قلمرو 
کتاب های  در مقالۀ پنجم به معرفی فقهای مذاهب مختلف اسالمی و 
کتابشنا سی ه���ای فقه معاصر  گر این تعداد ب���ا یکی از  آنه���ا می پ���ردازد. ا
کتاب های فقهی چندین درصد افزایش  مقایسه شود، معلوم خواهد شد 
گذشته توسط ابن خیر در الفهرسة، ابن ندیم  که در  یافته است. این شیوه 
گویای قلمرو علوم  در الفهرس���ت، شیخ طوسی در الفهرست اج���را شده، 
یکس  در ه���ر دوره اس���ت. این شی���وه در دهه های جدید با ن���ام ببلیومتر
بران با  کار ک���ه  کتاب سنج���ی ب���ه صورت یک عل���م مطرح ش���ده است  ی���ا 
ی، به اثبات قلمروه���ای دانش می پردازند.  استف���اده از شیوه های آم���ار

البته این مقاله فعاًل به این روش نمی پردازد.

ی���ه فق���ه: دانش فق���ه به لح���اظ گستردگ���ی اش، مشتمل بر  یخچ���ه تجز تار
ی���را از روزهای نخست بعثت،  بخش ه���ا و موضوع���ات مختلف است؛ ز
احک���ام تشریع ش���د و در دوره 23 سال���ه رسالت، تمامی احک���ام و قواعد 
م���ورد نیاز مسلمانان وضع شد. در دوره امامت هم سیر توسعۀ فقه تداوم 
یافت و با آغاز عصر غیبت کبرا، فقیهان مسئولیت بیان احکام را بر عهده 
که با طرفداری  گرفتند. برخی از این فقیهان مشرب جدیدی پدید آورند 
ع���ده ای به مذه���ب فقهی تبدیل ش���د. ابوحنیف���ه نعمان بن ثابت )80-

اوزاع���ی  150ق(، مالک بن ان���س )93-179ق(، عبدالرحمن بن محم���د 
)88-157ق(، سفیان ثوری )97-161ق(، لیث بن سعد )94-175ق(، 
یس شافعی )150-204ق(، احمد بن حنبل )164-241ق(،  محمدبن ادر
داوودبن ظاهری )255-297ق( و محمدبن جریر طبری )224-310ق(، 
کردند. البته از نقش  ی���زی  که مذهبی را پی ر نام دارتری���ن فقیهانی بودند 
ام���ام جعفر ص���ادق؟ع؟ در بنیانگ���ذاری شیعه نباید غفل���ت کرد. برخی 

مذاهب، مانند ظاهریه و اوزاعیه از میان رفته است.

ده ه���ا مبحث و موضوع در ای���ن مذاهب تحلیل و بررسی شده است. پس 
ک���ه پژوهش های فقهی گست���رش یافت، فقیهان ب���ه تدوین آنها  از مدت���ی 
پرداختند. مطالب و مسائل فقه طبقه بندی شد و کتاب های فقه به ابواب 
و فصول تقسیم شد. اغلب، ابواب و فصول اصلی را »کتاب«، مانند کتاب 

حج نامیدند. در تعداد این کتاب ها بین فقیهان اختالف بوده است.

یخ،  که بیانگ���ر ساختار و نمای بیرونی فقه مث���ل روش شناسی، تار دارد 
جامعه شناسی و مبانی است. 

قدما از طریق برشماری مسائل یک علم، به قلمرو، شعبه ها و شاخه های 
آن عل���م پ���ی می بردند. آنها معتق���د بودند: دانش فق���ه مشتمل بر حدود 
کتاب مثل صل���وة، صوم، ح���ج، خمس، زک���وة و... بوده  پنج���اه باب ی���ا 
اس���ت و هر یک از این اب���واب، مشتمل بر چندین مسئل���ه فقهی است و 
یج روش دیگری  سرجمع آنها دانش فقه را تشکی���ل می دهند. اما به تدر
کلیدواژه ها یا  ی���ق  ب���رای برشم���اری و تعیین قلمرو عل���م پدید آمد و از طر
کله تمامیت علم پی بردند؛ به  اصطالحات یک دانش، به ساختار و شا
عب���ارت دیگر اصطالحات درون علم فقه که توسط اصطالح نام ها بیان 
گویای تمامیت دان���ش فقه است. این مقال���ه در صدد نشان  می ش���ود، 
دادن قلم���رو علمی و مرزه���ای علمی دانش فق���ه، از طریق اصطالحات 
کلیدواژه ه���ای فقه اس���ت؛ در واقع این مقال���ه در صدد اثبات  فقه���ی یا 
تمایزه���ا و بیان تفاوت های روشی دانشمن���دان قدیم و جدید است؛ به 
که قدما در طبیعت شناسی، تجزیه اجسام و اشیای طبیعی را تا  طوری 
اتم ادامه می دادند و اتم را کوچک ترین جزء می پنداشتند؛ ولی در قرون 
جدی���د، اتم هم تجزیه شد و آن را مرکب از چن���د جزء دانستند. در علوم 
انسانی هم »مسئله« که کوچک ترین جزء دانش مکتوب بود، تجزیه شد 

کلیدواژه  یا اصطالح دانسته شد. کوچک ترین واحد هر دانش،  و 

ه���ر علم مرزها و قلم���روی محدود دارد. هیچ دانش���ی ساخت بی نهایت 
ن���دارد، بلکه عل���وم به لح���اظ تحقق خارج���ی و عینی، حتم���ًا محدود و 
مرزدار است. فقه نیز چنین است. اما نکته مهم این است که قلمرو علوم 
چگونه، به چه روشی و با استفاده از چه ابزاری سنجیده و معین می شود؟

که هر عل���م، مبادئی مثل غایت، موض���وع، مسائل و  نظ���ر قدما این ب���ود 
روش دارد. موض���وع و مسائ���ل، نشانگ���ر مرزه���ای دانش ان���د. ه���ر مقدار 
مسائ���ل افزون ت���ر باشد، قلمرو فراخ ت���ر و وسیع تر اس���ت و برعکس اندکی 
ین  مسائل، نشانگر محدود بودن دانش است. ابونصر فارابی، قدیمی تر
یه علوم و دسته بندی دانش ها  که درباره تجز فیلسوف مسلمانی است 
کتاب نوشت و به روش عقلی، مسائل علوم را شناسایی و احصا نمود. 

کتابش را احصاءالعلوم نامید.2 به همین دلیل، 

ک���ه از قدی���م متداول ب���ود، البته فقط در مح���دودۀ منابع  روش دیگ���ری 
کتب، رسائ���ل، مق���االت فقهی و به  علم���ی ی���ا آثار مکت���وب، آمارگی���ری 
کتابشناسی است. ولی این شیوه در دوره معاصر دستخوش  اصط���الح 
یکس به عنوان شعبه ای  ی���ژه ببلیومتر تحوالت اساسی شده است؛ به و

کّمی قلمرو علوم پدید آمد. ی و  کتابشناسی، با هدف سنجش آمار از 

کت���اب احص���اء العلوم به دلیل اینکه از بیرون به علوم اسالمی نظر افکند و به تحلیل دانش های   .2
پای قرون وسطا هم  رفی بر تفکر دانشمندان بعدی نهاد. البته در ارو مسلمانان پرداخت، تأثیر ژ
کرد؛ به همین دلیل چند بار  مؤثر افتاد و طرفداران فراوانی در مدارس و نحله های مسیحی پیدا 
پایی ترجمه شد و به عنوان متن آموزشی مورد استفاده بود )ر.ک  تینی و دیگر زبان های ارو ب���ه ال

کرده است(. که همو به فارسی ترجمه  به: مقدمه حسین خدیوجم در:  احصاء العلوم 
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محقق حل���ی بر اساس نیت و انگیزۀ مکلفان است. از قدیم نوع دیگر از 
گزارش های  دسته بن���دی در عرصه فقه مطرح بوده است؛ مثاًل ابن ندیم 
فقیه���ان را در چند بخش اخبار مالک، اخبار ابی حنیفه، اخبار شافعی، 
ی و اخبار طبری  اخب���ار داود، اخب���ار فقهای شیع���ه، اخبار سفی���ان ث���ور
کرده اس���ت.7 در دورۀ معاصر آقای احم���د طاهری عراقی،  طبقه بن���دی 
که به اختص���ار از آن به  کنگ���ره را  رده اصل���ی اس���الم در نظ���ام رده بندی 
گست���رش داد.8 شاخه ه���ای اصلی وی ب���ا بیان این  BP ی���اد می ش���ود، 

اصطالحات بیان شده است:
� سازمان ها و انجمن ها؛

کنفرانس ها؛ کنگره ها و   �
� دائرة المعارف ها، واژه نامه ها، اصطالح نامه ها؛

� مجموعه ها؛
� راهنماهای آموزشی؛

کتابشناسی؛  �
یخ فقه؛ � تار

طبقات و تراجم فقها؛
کلی؛ � آثار 

� قواعد فقه؛
� فقه مذاهب؛

� مناظرات فقهی؛
� فقه تطبیقی؛

� مباحث خاص.9

این طبقه بندی چهارده گانه، صرفًا بیانگر ماهیت منابع موجود است و 
یرا طبقه بندی  اعم از طبقه بندی محقق حل���ی یا شیخ طوسی است؛ ز

آنها ذیل مباحث خاص قرار می گیرد.

در بی���ن فقیهان اهل سنت نیز تقسیم ه���ای مختلفی مشاهده می شود. 
کت���اب المجله عرضه شده اس���ت. همه این  ی���ن طبقه بندی در  مهم تر
گوی���ای  تقسیم بندی ه���ا و دسته بندی ه���ای مباح���ث در دان���ش فق���ه، 
ی بر نظام فقه و دستگ���اه فقاهت است. این  سلطه شی���وۀ مسئله محور
گذشته بر علوم سیطره داشته، حتی امروزه هم بر علوم سنتی  شی���وه در 

که: کمیت دارد. خالصه این شیوه این است  و دانش های دینی حا

که مح���ور تمامی مسائل آن عل���م است. این  ه���ر دانش موضوع���ی دارد 
یه پذیر است؛ مث���اًل موضوع عام  کوچک ت���ر، تجز موض���وع به موضوعات 
دان���ش فقه، تکلیف هم���ۀ مکلفان است، ولی ای���ن موضوع به خمس، 
یه می شود؛ یعنی مسائل هم سنخ و مرتبط با یک  جهاد، نماز و روزه تجز
کوچک ت���ری مثل خمس را  کن���ار هم قرار می گیرن���د و موضوع  مفه���وم در 

 7. الفهرست؛ ص 251- 299.
یر عنوان رده BP اسالم منتشر شد.  8. پژوهش ایشان ز

 9. رده BP: اسالم، ص 54- 78.

کثر فقها، مباحث این دانش را به دو بخش عبادات و معامالت تقسیم  ا
کرده ان���د. ای���ن دسته بن���دی به لح���اظ ماهیت و غ���رض مسائل است. 
که ماهیت آنها رابطۀ بین خدا و انسان و با قصد تقرب به خدا  مسائلی 
اج���را می شود را عبادی می نامند و ه���دف، نیل به ثواب اخروی است؛ 
که بیانگر روابط انسانی و برای تأمین مصالح افراد یا جامعه  اما مسائلی 

است و از سر قرب الهی صورت نمی گیرد، معامالت است.

فقیهان جعفری، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات، احکام 
کرده اند. این چهار بخش تن���ه اصلی و شاخه های  و سیاس���ات تقسی���م 
گون ای���ن دانش را تشکیل می دهد؛ به عبارت  گونا مختل���ف و فروعات 

دیگر تمامی اصطالحات فقهی، ذیل این چهار عنوان قرار می گیرند.

کت���اب معروفش، شرائع االسالم  که در  ی اولین فقیهی است 
ّ
محق���ق حل

ک���رد. او چهار بخش را به بخش ه���ای فرعی تقسیم  ای���ن بحث را مطرح 
کتاب طه���ارة، صلوة، زک���ات، خمس،  ک���رده است. عب���ادات را ب���ه ده 
ص���وم، اعتک���اف، حج، عمره، جه���اد و امر به معروف؛ عق���ود را به نوزده 
کت���اب تج���ارت، رهن، افالس، حج���ر، ضمان، صلح، شرک���ة، مضاربه، 
یه، اج���اره، وکالة، وقف، سکنی و حبس،  مزارع���ه، و مساقاة، ودیعه، عار

کرده است.3 سبق و رمایه، وصیه، هبه و نکاح تقسیم 

کتاب  ی اس���ت: در ابتدای قس���م دوم از  ی ای���ن نکته هم ضرور ی���ادآور
شرائ���ع االسالم آمده است: عقود به پانزده باب تقسیم می شود، اما عماًل 
گرفتن  ئی و ق���رار  ن���وزده ب���اب برشمرده اس���ت. برخی ای���ن را اشتباه امال

خمسه به جای تسعه دانسته اند.4

کتاب برشمرده است: طالق، خلع و مبارات،  همو برای ایقاعات یازده 
ظه���ار، ایالء، لع���ان، عتق، تدبی���ر و مکاتب���ه، جعاله، اقرار، ایم���ان و نذر؛ 
باالخره بخش احکام دارای دوازده کتاب است: صید و ذباحه، اطعمه 
و اشربه، غصب، احیاء م���وات، شفعه، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، 

یرات و قصاص. حدود و تعز

مجموع���ۀ این شاخه ها 52 بخش اس���ت و در واقع الیه نخست تزاروس 
ین رأس یا اصطالحات رأس را تشکیل می دهند. فقه یا به اصطالح عناو

کتاب الخالف  پی���ش از محقق حلی، شیخ طوس���ی )385-460ق( در 
کتاب مستقل برشمرد.5  اب���واب فقه را بدون دسته بندی خاص، تا 84  
که تفاوت چشمگیری از  فقیهان شیعه دیگر، تقسیم بندی های دیگری 

ی بین آنها نیست، انجام دادند.6 نظر اصطالح نگار

ب���ور، درون فقه���ی اس���ت. تقسیم���ات  معیاره���ای هم���ۀ تقسیم ه���ای مز

 3. شرایع االسالم؛ ج1، ص 5 به بعد.
 4. فقه سیاسی اسالم؛ ج1، ص 51 و آشنایی با علوم اسالمی؛ ص 104�105.

 5. کتاب الخالف؛ فهرست مطالب.
 6. برای مطالعه این تقسیم ها، ر.ک به:  آشنایی با علوم اسالمی، ص 113-123 و فقه سیاسی اسالم؛ 

ج1، ص 54-53.
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خ���ود و ب���ه مقتض���ای رخداده���ای ه���ر عص���ر و ه���ر منطق���ه، نوپیداها و 
ک های جدید،  مستحدث هایی ظهور می کنند. بیم���ه، عکاسی، خورا
که در  ی و پ���ول، سفت���ه و بخت آزمای���ی از نمونه های���ی اس���ت  بانک���دار
دهه های اخیر پیدا شده و هر یک نیاز به استنباط احکام جدید، جعل 
گسترش دامنه و  واژه ه���ا و اصطالحات نوین دارند. هم���ۀ اینها، موجب 
قلم���رو دانش فقه می گردد و مرزهای این علم را توسعه می بخشد. البته 
گذشته، این توسعه همواره وجود داشته است و این دانش رو  در ه���زارۀ 
کم���ال و جامعیت و توسعه بوده است. البت���ه در مقابل این دیدگاه،  ب���ه 
که معتق���د است فق���ط بخش معام���الت دچار  ی���ه دیگ���ری هس���ت  نظر

تحوالت می شود و زایش اصطالحات، در این زمینه است.

فقه اسالمی چ���ون پاسخگوی مسائل جدی���د مسلمانان است، مسائل 
مستحدث���ه را ه���م باید تبیی���ن و احک���ام آن را بیان 
کند. مسائل مستحدث���ه مفاهیم نو و دارای واژگان 
ی���ج در دستگاه فقهی  جدی���دی می باشند و به تدر
ک���رد و ج���زو  و در ع���رف فقیه���ان ج���ا ب���از خواهن���د 
ای���ن رو  از  می شون���د؛  فقه���ی  اصطالح نامه ه���ای 
ی فقه دائمًا  پویایی فقه موجب شده اصطالح ساز

یان و تولید باشد. در حال جر

اصطالح شناسی فقهی: اصطالح فقهی، به مفهومی 
گاه  گفته می شود.  برد ویژه در ع���رف فقیهان  کار با 
برد فقهی یک واژه با معنای حقیقی آن متفاوت  کار
کث���ر اصطالح���ات فقهی  گ���اه انطب���اق دارد؛ ام���ا ا و 
منقول است. صلوة، زکات و خمس و مانند اینها که اصطالحات اصلی 
فق���ه را تشکیل می دهن���د، از معنای اولیه خود به معن���ای جدید منتقل 

کرده اند. برد پیدا  کار شده، در این معنا بسامدی در 

ک���ل اصطالحات فقهی، اصطالح���ات تعینی و  ام���ا هنوز آم���ار دقیقی از 
کلیدواژه ه���ا در هر دوره در  تعیین���ی و نی���ز نمودار افزای���ش اصطالحات و 

دسترس نیست.

معرف���ت اصطالحات فقهی ی���ا روش اصطالح پژوهی در بین فقها در طول 
تی داشته است. در اینجا به پاره ای از این تحوالت اشاره  یخ خود، تحوال تار
می شود. هر کدام از این تحوالت خود مبحثی برای پژوهش مستقل است.

در دهه ه���ای نخستی���ن، مسلمانان دغدغ���ه شناسای���ی تکالیف خود 
ی���ق مفاهیم شرعی  و الت���زام به تکلی���ف داشتند، ول���ی تکالیف را از طر
می شناختند. هر آنچه در قرآن و سنت به عنوان یک موضوع شرعی بود 
کرده بود، به عنوان یک موضوع  کید  و ش���ارع ب���ر اجرا یا عدم اجرای آن تأ
کثر و  کرده، ج���زء تکالیف خود ق���رار می دادند. اما چ���ون ا شرع���ی قبول 
بردی لفظی  کار اغلب مفاهیم شرعی مسبوق به سابقه و دارای پیشینه 
ی���ف جدید خود را از این واژگ���ان اعالم می کرد. این  ب���ود، شارع باید تعر

یق موضوع کالن و موضوعات  تشکیل می دهند. بنابراین قدما هم از طر
که  ُخ���رد و ه���م مسائل مرتبط به ی���ک موضوع و سرجمع تمام���ی مسائل 
کل عل���م را می سازند، حج���م، قلمرو و مرزهای دانش های���ی مثل فقه را 

تشکیل می دهند.

گام های بعدی  که می توان  تنها پس از تعیین حد و حدود دانش است 
که پس از احراز قلمرو و  را برداش���ت؛ دقیقًا مثل ساخت یک قطعه زمین 

کرد. یزی  تعیین مرزها، می توان دربارۀ آن تصمیم گیری و برنامه ر

فاراب���ی عملی���ات تعیین مرزه���ا و حد و ح���دود دان���ش را احصاء العلوم 
گذارده است.  کتابش را احصاءالعلوم  می نامد و به همین دلیل، عنوان 
وی در مقدم���ه می نویس���د: »ب���ه آنی���م، دانش ه���ا را برشم���رده، مباحث 

آنه���ا را ب���ه دس���ت دهی���م و بخش ه���ای ه���ر علم را 
گیری علوم منوط به همین  کنیم. چ���ون فرا معرفی 
کسی بخواه���د علمی را فرا  گر  گاهی ه���ا اس���ت و ا آ
گی���رد و در آن به پژوهش بپ���ردازد، ابتدا باید بداند 
ی اق���دام می کن���د و در چه چی���زی به  ک���ار ب���ه چ���ه 
پژوهش می پ���ردازد، به چ���ه سرمای���ه ای می رسد و 
از چ���ه فضیلتی به���ره ور خواهد ش���د، دانستن این 
گیری هر  مقدم���ات سبب می شود انسان ب���رای فرا
گام بردارد و  گاه���ی و دوراندیشی  دان���ش و فنی با آ

نه از سر غفلت و بی خبری«.10

اما روش قدما با شیوۀ متأخران تفاوت هایی دارد. 
که قدما به سرعنوان و سرفصل و مسئله  ی���ن تفاوت در این است  مهم تر
یه را ادامه داده،  کتف���ا می کردند و جلوتر نمی رفتند؛ ولی متأخ���ران تجز ا
کلیدواژ ها  کشف روابط بین  ی بیشتر و  کشف عناصر ساختار در صدد 
ین  ی، اصطالح شناس���ی و تدو هستن���د. ب���ه همین دلیل ب���ه نمایه س���از

اصطالح نامه روی آورده اند.

در عرصۀ دانش فقه، حرص و ولع بیشتری برای شناسایی اصطالحات 
کلیدواژه وج���ود دارد؛ ب���ه همین دلیل  ی هر  و کش���ف عناص���ر ساخت���ار
کنون اصطالح نامه ه���ای فراوانی در این زمین���ه تألیف و عرضه شده  ت���ا 

است. علت این مسئله را بعدًا توضیح می دهم.

ثبات و زایش: دانش فقه را حداقل دارای دو بخش عبادات و معامالت 
یب به همه فقیهان معتقدند: معامالت یا توصلی ها  کثر قر دانسته اند. ا
)در مقاب���ل تعب���دی( به اقتضای نیازها و رخداده���ای هر دوره، در حال 
تحول اس���ت؛ و اصطالحات بیانگر مفاهیم معامل���ی و توصلی در حال 
ک���ه اغلب فقها ب���رای عبادات،  گست���رش و زای���ش می باشند؛ در حالی 
ثب���ات قائل اند. به نظر برخی فقها، در هر دو بخش، به اقتضای ماهیت 

 10. احصاء العلوم؛ ترجمه حسین خدیوجم؛ ص 40-39.

این مقاله در صدد معریف 
مباین شاخه بندی و تبویب 
فقه و سپس چگونیگ تکرث 
و تکثری واژگان فقهی است؛ 

زیرا نمایه ها، کملات و واژه هایی 
هستند که واقعیت های 

موجود در بطن این دانش را 
معریف یم کنند.
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که بسیار مهم تر است، اینکه در دهه های اخیر به روابط  اما حادثه سوم 
کلیدواژه ها  کردند رواب���ط بی���ن  بی���ن اصطالح���ات پرداختن���د و ت���الش 
ی���ع )اعم و  کش���ف ش���ود؛ روابطی مثل ت���رادف، تشاب���ه، همبستگی، تفر
کشف آنها، می توان به  که با  اخص( و تکرر نشانگر نکات فراوانی است 

دستاوردهای جدید نایل شد.

معرف���ی اصطالح نامه ه���ا: از قدی���م فقیه���ان ض���رورت اصطالح شناسی 
ین  ک���رده بودن���د و اصطالح نامه ه���ای تخصص���ی فق���ه تدو را احس���اس 
کت���اب الُمغرب و نسفی، طلبة  ی  کرده ان���د. فقیهان حنفی، مانند مطرز
کتابهای الزاهر از ازهری و المصباح از  الطلبة را نوشتند. در بین شافعیان 
فیوم���ی و در بین حنابله، المطل���ع از البعلی و در مالکیان تنبیه الطالب از 
یب لغت  ابن حاجب اموی تونسی مشهورترند. همۀ این آثار، به روش غر
ی نوشته شده است؛ یعنی واژ گانی  یب نگ���ار و ب���ر پایه اسلوب دانش غر
ک���ه مفهوم ملم���وس نداشته و به نح���وی  صعوبت 
گرفته،  ی معنوی داشته، مورد توج���ه قرار  و دش���وار
گاه بر اساس  توضیح داده شده است.12 همچنین 
ین  ی، اصطالح نام���ه فقهی تدو روش حدودنگ���ار
یانی است  ی جر شده اس���ت. حدود و رسوم نگ���ار
یف اصطالحات  که با روش منطق، به تبیین و تعر

فقهی می پردازد.

ین اصطالح نامه ها  در اینجا چند عنوان از معروف تر
گروه  معرف���ی خواه���د ش���د. اصطالح نامه ه���ا در دو 
ش���د.  خواهن���د  دسته بن���دی  جدی���د  و  قدیم���ی 
یخ مرت���ب شده اند؛ ولی بخش  اصطالح نامه ه���ای قدیمی بر اساس تار
اصطالح نامه ه���ای جدید بر اس���اس الفبای عنوان تنظی���م خواهد شد. 
آم���ار اصطالح نامه ه���ای قدیمی، نوزده عنوان اس���ت و آمار جدیدها 25 

عنوان است.

الف( اصطالح نامه های قدیمی فقه
ی���ب الفاظ الشافعی ال���ذی اودعه المزنی ف���ی مختصره؛13  1. الزاه���ر فی غر
کوشش  ابی منص���ور االزهری مشه���ور به ازهری )درگذش���ت 370ق(؛ به 
محم���د جبر األلفی و محمد بشیر االدلب���ی و عبدالستار ابوعدة؛ الطبعة 
االول���ی، الکویت: وزارة االوقاف و الشؤون االسالمیة، 1399ق/ 1979م. 
کوش���ش عبدالنع���م طوع���ی بشن���اق؛ بی���روت:  چاپ ه���ای دیگ���ر: ب���ه 
کوشش محمد جبر االلفی؛  دارالبشائر، 1419ق/ 1998م، 687ص و به 

قاهره، ]بی نا[، 1993م، 504ص.

امام ازهری از ائمه شافعی است و بر اساس ضوابط مذهب شافعی، به 
کلیدواژه ها و مفاهیم می پردازد. او اصطالحات مندرج در کتب  بررسی 

 12. الموسوعة الفقهیة؛ جزء اول، ص63-62.
یب الفاظ االمام الشافعی.  13. عنوان این اثر به این صورت هم ثبت شده است: الزاهر فی غر

ی���ف ب���ه روش عملی به مسلمانان تفهیم می شد ن���ه اینکه به شیوه  تعار
نظ���ری و بی���ان جنس و فص���ل عرضه شود؛ ب���رای نمونه رس���ول اهلل؟ص؟ با 
یف می کرد.  اج���رای رکعات نماز صبح، صل���وة صبح را برای م���ردم تعر
شکل گی���ری مفاهیم اسالمی به طرح مجموعه ای از اصطالحات شرعی 
کرده بود و یا مسلمانان و  که یا شارع اعالم  در بی���ن مسلمانان منجر شد 
رهب���ران آنها، این اصطالحات را ب���ه رسمیت شناخته بودند. دسته اول 
را اصطالح���ات شرعی و دست���ه دوم را اصطالحات متشرع���ه نامیدند. 
که مفهوم آن از جاهلیت  یج در بین فقها، اصطالحاتی  همچنی���ن به تدر
که در مقابل  تداوم یافته بود، به نام اصطالحات امضایی معرفی شدند 

اصطالحات تأسیسی قرار داشت.

گ���ذار از اصطالح���ات دوره  ب���ا تأسی���س دانش اص���ول فق���ه، شیوه های 
ی از  ب���ه دوره اسالم���ی بررس���ی ش���د و معل���وم ش���د بسی���ار جاهلی���ت 

اصطالح���ات ب���ا نق���ل از معن���ای سابق ب���ه معنای 
ای���ن رو  از  پذیرفته ان���د؛  نوین���ی  ی���ف  تعر جدی���د، 
مرتج���ل  و  منق���ول  نام ه���ای  ب���ه  اصطالح���ات 
بع���د،  ب���ه  چه���ارم  ق���رن  از  شدن���د.  دسته بن���دی 
اصطالح نام���ه  ی���ن  تدو ض���رورت  ب���ه  مسلمان���ان 
تخصصی فقه پی بردند، ولی این اصطالح نامه ها 
فق���ط به لفظ و معنای خود اصطالح می پرداخت؛ 
یشه شناسی و امثال  یخ تحوالت معنایی، ر مثاًل تار

اینها بررسی می شد.

روش اغل���ب اصطالح نامه ه���ای قدی���م، اینگون���ه 
ک���ه ه���ر اصط���الح فقه���ی در دو الی���ه لغ���ت شناخت���ی و معن���ای  اس���ت 
یبًا همه اصطالح نامه های فقهی تا  اصطالحی، بررس���ی شده است. تقر
ق���رن چهاردهم قمری از نظر روش و بررس���ی اصطالح یک شیوه را دنبال 
کرده اند؛ هرچند در دسته بن���دی و تقسیم و تنظیم، روش های متفاوتی 

کرده اند. که بررسی  دارند؛ نیز در تعداد اصطالحاتی 

ام���ا در دوره جدی���د سه حادثۀ مه���م در عرصه اصطالح نامه ه���ا به وقوع 
پیوس���ت: با گست���رش روابط بین ملت ها و توسع���ه ارتباطات، ضرورت 
که در هر  ی���ن اصطالح نامه های چندزبانه حس شد. هدف این بود  تدو
م���ورد، معلوم شود برابرنهادهای دیگر مل���ل چیست؟ مثاًل واژه صلوة در 
فرهن���گ دینی فارسی، نم���از و در انگلیس���ی Prayer است. معادل های 
فارس���ی و انگلیسی الصل���ح، توافق یا رضای���ت و Settlement می باشد. 
حادث���ۀ دوم، الفبایی ش���دن ساختار ای���ن فرهنگنامه ها اس���ت. از قرون 
گذشت���ه مثاًل اصطالح���ات هر باب فقهی در یک فص���ل عرضه می شد. 
کتاب���ی از عالمه حلی با  گوی���ا نخستی���ن اصطالح نامه فقه���ی در شیعه، 

که همین وضعیت را دارد.11 عنوان المصطلحات الفقهیة است 

 11. سیدحسین مدرسی؛ مقدمه ای بر فقه شیعه؛ص 105.

قدما هم از طریق موضوع 
کالن و موضوعات ُخرد و هم 

مسائل مرتبط به یک موضوع 
و سرمجع متایم مسائل که کل 

علم را یم سازند، جحم، قملرو و 
مرزهای دانش هایی مثل فقه 

را تشکیل یم دهند.
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ید،  و ب���ا ای���ن مشخص���ات چاپ ش���د: 2 ج، حل���ب: مکتب���ة اسامة بن ز
1399ق/ 1979م. همی���ن چ���اپ با این مشخص���ات افست شد: 2 ج، 

بیروت: مکتبة لبنان، 1999م.

ی از فقیهان حنفی و ادیبان سده شش���م و هفتم قمری متعلق به  مط���رز
زم است. این اثر را نیز به منظور توضیح الفاظ فقهی حنفی نوشته  خ���وار
یب االلف���اظ نه همۀ واژگان پرداخته است. اساس  است. او فقط به غر
ی معنوی آنه���ا است. واژگان  و معی���ارش برای انتخ���اب واژگان، دشوار
دشوار در نظر او شامل اصطالحات موضوعی مانند اجاره و اعالم، مانند 
ی���ن واژه »یناق«  ابان بن عثم���ان ب���وده است. اولی���ن واژه »االب���ان« و آخر
ی شامل مطالب ادب���ی و لغت شناسی، نکات  است. توضیح���ات مطرز
کتاب، الفبایی است. یخی می شود، و ساختار  فقهی و اصولی و نیز تار

یر الفاظ التنبیه اولغة الفقه؛ محیی الدین یحیی بن شرف النووی  7.  تحر
کوش���ش عبدالغنی الدقر؛ دمش���ق: دارالقلم.  )درگذش���ت 676ق(؛ به 

1408ق/ 1988م، 374ص.

افست، بیروت: دارالقلم، 1409ق/ 1989م. این اثر را فایز دایة و محمد 
کردند و با این مشخصات چاپ شد: رضوان الدایة تحقیق 

یر التنبیه: معجم لغوی؛ دمشق: دارالفکر و بیروت: دارالفکر معاصر،  تحر
1410ق/ 1990م. 417ص.

کتاب التنبیه امام  مرح���وم نووی، الفاظ و اصطالحات فقهی مندرج در 
ی )ابراهیم بن علی بن یوس���ف فیروزآب���ادی )درگذشت 476ق(  شی���راز
کرده، به توضی���ح آنها می پردازد. ترتی���ب آن بر اساس نظم  را استخ���راج 
کتاب فهرست الفبایی واژه ها را عرضه  کتاب التنبیه است، ولی در آخر 

کرده است.

ی���ا ی���ا محیی الدی���ن )یحی���ی(  8. تهذی���ب االسم���اء و اللغ���ات؛ ابی ذکر
بن شرف الن���ووی )درگذش���ت 676ق(؛ بیروت: دارالکت���اب العلمیة، 

یة، 1980، 940ص. افست از چاپ المطبعة المنیر

که  کتاب را قام���وس فقهی )فرهنگنام���ه فقه شافع���ی( دانسته اند  ای���ن 
یبًا همه  ب���ه حل رم���وز و مشکالت مفاهی���م فقه شافع���ی می پ���ردازد. تقر
کتاب های مه���م مذهب  اصطالح���ات مبه���م و نیازمن���د ب���ه ش���رح را از 
کرده، به ش���رح آنها پرداخت���ه است. غی���ر از مفاهیم  شافع���ی استخ���راج 
واژگان، شخصیت ها و دیگر اسامی خاص را هم توضیح داده است. از 

این رو بسیار شبیه فرهنگ نامه های این دوره است.

نخستین بار فردیناند فستنفلد، این اثر را احیا کرد و در 2 جلد در انتشارات 
گوتنگ���ن آلم���ان )1842-1847( آن را منتش���ر ساخت. همی���ن چاپ به 

صورت افست در قاهره، دارالطباعة المنیریة، 1886م منتشر شد.

کرد و به شرح  یژه شرح المزنی را استخراج  امام شافعی و ش���روح آنها به و
آنها پرداخت.

2. حلی���ة الفقه���اء؛ ابی حسین احمدبن ف���ارس بن زکریا ال���رازی مشهور به 
ابن فارس )درگذشت 395ق(؛ به کوشش عبداهلل عبدالمحسن الترکی؛ 

یع، 1403ق/ 1983م. الطبعة االولی، بیروت: الشرکة المتحدة للتوز

یس شافعی،  کتاب محمدبن ادر شرح مفاهیم و واژگان مندرج در شرح 
گ���ردان مشهور  یعن���ی مختص���ر اسماعیل بن یحی���ی المزن���ی یک���ی از شا

شافعی است.

کوشش محمد  3. شرح غریب الفاظ المدونة؛ الجی14 )قرن 4و5ق(؛15 به 
محفوظ؛ الطبعة االولی، بیروت: دارالغرب االسالمی، 1402ق/ 1982م.

کلیدواژه ها و اصطالح���ات مشکل و پیچی���ده را بر اساس فقه  ای���ن اث���ر، 
مذه���ب مالک���ی توضیح می ده���د. نویسنده با استف���اده از توضیحات 
لغ���وی، ادبی، شعری، قرآنی، حدیثی و باالخ���ره فقهی، به توضیح ابعاد 

گره گشایی از مشکالت آنها می پردازد. هر واژه و 

4. طلبة الطلبة فی االصطالحات الفقهیة؛ نجم الدین بن حفص النسفی 
کوش���ش خلی���ل المیس؛  مشه���ور ب���ه نسف���ی )درگذش���ت 537ق(؛ به 
بی���روت: دارالقل���م، 1986م/ 1406ق، 351ص. چاپ ه���ای دیگ���ر: ب���ه 
کوش���ش خالدبن عبدالرحم���ن العک؛ بی���روت: دارالنفائ���س، 1416ق/ 
بی���روت:  اسماعی���ل؛  محمدحس���ن  کوش���ش  ب���ه  و  428ص  1995م، 

دارالکتب العلمیة، 1994م، 352ص.

ثار؛ القاضی عیاض بن موسی الیحصبی  5. مشارق االنورا علی صحاح اآل
مشه���ور به عیافن ی���ا قاضی عیاض )درگذش���ت 544ق(؛ 2 ج، الرباط: 

وزارة االوقاف والشئون االسالمیة، 1402-1403ق/ 1982-1983م.

چاپ دیگر: تونس: المکتبة العتیقة، ]بی تا[، قاهره: دارالتراث، ]بی تا[.

کلیدواژه های اصل���ی فقه ب���ه ترتیب باب ه���ای فقه  ای���ن اث���ر، توضی���ح 
است؛ یعن���ی ابتدا طهارت را در چند صفح���ه توضیح می دهد، پس از 
ین  کت���اب را پایان می دهد. غیر از عناو آن ب���ه سراغ صلوة رفته، با تزکیه 

باب ها، دیگر واژگان فقهی را توضیح نداده است.

ی  بن عبدالسیدبن عل���ی المطرز 6. المغ���رب ف���ی ترتیب المع���رب؛ ناصر
)538-616 ق(؛16 چ 1، حیدرآب���اد دک���ن: دائرة المع���ارف العثمانی���ة، 

بی، ]بی تا[ 545ص. 1328ق. افست: بیروت: دارالکتاب العر

کردند  ی و عبدالحمید مختار تحقیق و احیا  این اث���ر را محمود الفاخور

گاه به صورت »الجبی« ثبت شده است.  .14 
کتابة البحث العلمی؛ ج2، ص 620.  .15 

یسن���ده ب���ه ای���ن صورت ه���م آم���ده اس���ت: ابوالفت���ح ناصرالدی���ن بن عبدالسیدبن علی   16. ن���ام نو
)درگذشت 610ق(، الدلیل شامل، ج2، ص570.
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یز( را  فیوم���ی مفاهی���م و اصطالحات مندرج در الشرح الکبی���ر )فتح العز
یب را  کرده، سپس توضی���ح داده است؛ البته فقط واژگان غر ی  گردآور

کرده است. شرح می دهد. نویسنده به ترتیب الفبا آن را مرتب 

13. ک���ش��������ف النق���������اب الحاج���ب م���ن مصطل���������ح اب��������ن الحاج���ب؛ 
حم���زة  کوش���ش  ب���ه  799ق(؛  )درگذش���ت  ابراهیم بن علی بن فرح���ون 
ی���ف؛ الطبعة االول���ی، بی���روت: دارالغرب  ابو ف���ارس و عبدالس���الم الشر

االسالمی، 1990م.

کت���اب مختص���ر ابن حاجب و  ای���ن اث���ر اصطالح���ات فقهی من���درج در 
جامع االمه���ات ابن حاجب را بر اساس فقه مالکی توضیح می دهد. این 

کتاب را در مذهب فقهی مالکیان مهم و تأثیرگذار دانسته اند.17

کت���اب الح���دود؛ ابی عب���داهلل محمدبن عرف���ة الورغّم���ی التونس���ی    .14
التونسی���ة،  المطبع���ة  تون���س:  االول���ی،  الطبع���ة  803ق(؛  )درگذش���ت 

کتاب شرح الرصاع چاپ شده است. 1350ق. همراه با 

ک���رده است. منظور از  ی این اثر را تألیف  نویسن���ده با روش حدودنگ���ار
ی  که ب���ر اساس ضوابط منطق صور ی است  ی، آثار ی���ان حدودنگار جر
یان  گاه از این جر یف مفاهیم یک علم یا یک موضوع می پردازد.  ب���ه تعر
یف���ات و حدود یاد می کنن���د. حدود، جمع  یفات یا تعر ب���ه ح���دود و تعر
یف است و یک اصطالح منطقی است. البته کسانی این  حّد یعنی تعر
گفته اند  روش را نپسندیده ان���د و مفاهیم فقهی را ماهیتًا عرفی دانسته، 

یف آنها باید بر اساس ضوابط عرفی باشد.18 شرح و تعر

15. الح���دود و االحک���ام؛ عل���ی ب���ن مجدالدی���ن مشه���ور ب���ه مصنف���ک 
الکبیس���ی؛  احمدبن عبدال���رزاق  کوش���ش  ب���ه  875ق(؛  )درگذش���ت 

پایان نامه دکتری در دانشگاه االزهر، 1397ق/ 1977م.

کتاب، اصطالحات فق���ه حنفی را توضی���ح داده، اصطالحات هر  ای���ن 
ک���رده است. نک���ات اختالف���ی و دیدگاه های  گان���ه معرفی  ب���اب را جدا

فقهای مخالف از مذاهب دیگر را هم آورده است.

16. ال���ّدر النق���ی ف���ی شرح الف���اظ الخرق���ی؛ یوسف بن حسن ب���ن الهادی 
کوشش رضوان  الصالحی معروف به ابن المبرد )درگذشت 909ق(؛ به 
بی���ة؛ پایان نامه دکت���ری، مکه: الدراس���ات العلیا الشرعیة،  بن غر مختار

جامعة ام القری، 1407ق. 
یع، 1411ق/ 1991م. چاپ عمومی: جده: دار المجتمع للنشر و التوز

17. معن���ی المحت���اج ال���ی معرفة معان���ی الف���اظ المنه���اج؛ شمس الدین 
بین���ی )درگذشت 977ق(؛  محمدبن احم���د الخطیب، مشهور به الشر
کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود؛ 6 ج، بیروت: دارالکتب  به 

العلمیة، ]بی تا[، 3408ص.

 17. همان، ص 622.
 18. همان، ص 625-624.

9. المطل���ع عل���ی اب�������������واب المقن���ع؛ اب�����������������ی عب���داهلل شمس الدی���ن 
محمد بن ابی الفت���ح البعل���ی الحنبل���ی )درگذش���ت 709ق(؛ الطبع���ة 
االولی، بیروت: المکتب االسالمی للطباعة و النشر، 1385ق/ 1965م.

یبه مندرج در کتاب المقنع از موفق الدین ابن قدامة  نویسن���ده الفاظ غر
المقدسی را استخراج و شرح کرده است. این کتاب دربارۀ دیدگاه های 
کتاب بر اساس  احمدبن حنب���ل و بر اساس مذه���ب حنبلی است. این 

کتاب المقنع مرتب و منظم شده اند. ابواب 

10.  المصطلح���ات الفقهی���ة؛ حسن بن یوس���ف، مشه���ور ب���ه عالمه حلی 
گوی���ا هن���وز چ���اپ نش���ده اس���ت، ول���ی  )درگذش���ت 726ق(. ای���ن اث���ر 
کتابخان���ه هس���ت )سیدحسی���ن مدرس���ی؛  نسخه های���ی از آن در چن���د 

مقدمه ای بر فقه شیعه؛ ص105(.

11. تنبی������ه الطال���ب لفه�����������م اب��������ن الح���������اج���ب؛ عزالدین ابی عب���داهلل 
محمدبن عبدالس���الم ب���ن اسحاق ام���وی تونسی )درگذش���ت 749ق(؛ 
خطی. نسخه عکسی آن در مرکز البحث العلمی و احیاء التراث االسالمی 

در مکه مکرمه، رقم 328 موضوع اصول فقه، نگهداری می شود.

شرح الفاظ جامع االمهات فی فقه مالک از ابی عمرو عثمان بن الحاجب 
کلیدواژه ها ب���ر اساس حروف الفبا مرتب و  ب���ر اساس فقه مالکی است. 
که یک حرف،  گاه شرح یک واژه آنچنان طوالنی است  منظ���م شده اند. 

یک فصل شده است.

ی���ب الش�����������رح الکبی��������������ر للرافع���������ی؛  12.  المصب������������اح المنی���ر ف���ی غر
یی الفیویی )درگذشت 770ق(؛ بیروت:  احمدبن محمد بن علی المقر
المکتب���ة العلمیة، ]بی تا[ و بیروت: دارالعلم و مکتبة لبنان، 1387ق/ 

1967م.
چاپ های دیگر: 

-قاهره: مطبعة بوالق، 1278-1281ق.
-تهران: 1850م.

یة و دارالنموذجیة، 1999م. -بیروت: المکتبة العصر
-تحقیق مصطفی السقا؛ قاهره: مصطفی البابی الحلبی، 1956م.

- تحقیق عبدالعظیم الشاوی؛ قاهره: دارالمعارف.
- تحقی���ق علی معوض و ع���ادل عبدالموجود؛ 2 ج، بیروت: دارالکتب 

العلمیة، 1999م، 848م.
کت���اب مختصری با نام الصباح المنی���ر للجیب در بیروت توسط مکتبة 

لبنان منتشر شده است.

از  شافع���ی  فق���ه  مه���م  و  اصل���ی  مناب���ع  از  الکبی���ر  الش���رح  کت���اب 
ین���ی رافع���ی )درگذش���ت 623ق( اس���ت. در  یم بن محم���د قزو عبدالکر
یز  که فتح العز کتاب الوجیز فی الن���ووع ابوحامد غزالی است  اص���ل شرح 

کتاب الوجیز هم خوانده شده است. علی 
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هم���راه با توضیح���ات آورده است: اصطالح���ات عمومی، مصطلحات 
باب های فقه، الفاظ دارای معانی مختلف.

5. الفت���ح المبین فی حل رموز و مصطلحات الفقهاء و االصولیین؛ محمد 
یة: سیردون، الرباط، 1932م. چاپ دیگر:  ابراهی���م الحفناوی؛ اسکندر

یة: مکتبة و مطبعة االشعاع، 1999م، 220ص. االسکندر

6. فرهن���گ اصطالحات فقه اسالمی )معام���الت(؛ محسن جابری عربلو؛ 
تهران: امیرکبیر، 1362، 193ص.

اصطالحات را به ترتیب الفبا آورده، توضیح داده است. غیر از مباحث 
ادب���ی و لغ���وی، توضیحات فقه���ی و آرای فقیهان مذاه���ب مختلف را 
کرده اس���ت. مؤلف مستندات خ���ود را ذیل هر  ذی���ل هر مدخل مط���رح 

مبحث در پاورقی آورده است.

محمدحسی���ن  فقه���ی؛  اصطالح���ات  فرهن���گ   .7
ی و علی اصغ���ر م���رادی؛ ته���ران: مؤسس���ه  مخت���ار

پژوهشی ابن سینا، 1377، 208ص.

کرده، به  ی  گ���ردآور مؤل���ف، اصطالح���ات فقهی را 
ترتیب الفب���ا مرتب ساخته و هم���راه با توضیحات 
ین  ی و آخر آورده است. اولین اصط���الح، آب جار

آن »یوم مباهله« است.

یر  8. فرهن���گ فق���ه مطابق مذهب اه���ل بیت؟مهع؟؛ ز
نظ���ر سیدمحمود هاشم���ی شاه���رودی؛ 3 ج، قم: 

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی، 1385.

که به معرفی  کتابی است  ین  ی���ن و جامع تر کامل تر
ی���ح اصطالح���ات فقهی ب���ه ترتی���ب الفبایی  و تشر
ین فقهی را  ک���ه عناو می پ���ردازد. نویسندگ���ان در مقدمه متذکر شده اند 
ی���ن فقهی، اعم از اصطالحات فقهی )واژگانی  توضیح می دهند و عناو
یرا شامل موض���وع حکم و  ک���ه در فقه، معن���ای خاصی دارند( اس���ت؛ ز
یژه فقه نیست هم می شود. در  که و متعل���ق موضوع و از اینگونه واژگانی 
یژه فقه نیست. متعلق موضوع  ک است«، آب موضوع است و و »آب پ���ا
مثل آب مضاف با مالق���ات نجاست نجس می شود. در اینجا مضاف 

متعلق، یعنی آب است و در این فرهنگ بررسی می شود.

ب���ی، فارس���ی و انگلیس���ی؛  9. فرهن���گ لغ���ات و اصطالح���ات فقه���ی، عر
سیدمحمد حسینی؛ تهران: سروش، 1382، 573 + 95 ص.

کرده است. نخستین واژه »اآلباء«  واژگان فقهی را به ترتیب الفبا بررسی 
یژگی های این مجموعه، معرفی برابر  ین واژه »الیومیه« اس���ت. از و و آخر
کار مؤلف معجم لغة الفقهاء  بی و انگلیسی است. مبنای  نهاده���ای عر

یرایش جدید است. از محمد رواس قلعه چی، با افزون ها و و

چاپ دیگر: 4 ج، دمشق: دارالفکر، 1978م، 1991ص.
کلیدواژه ه���ای مندرج در کتاب المنه���اج و توضیح  ای���ن اث���ر، استخراج 

آنها است.

الفقه���اء؛  بی���ن  المتداول���ة  االلف���اظ  یف���ات  تعر ف���ی  الفقه���اء  انی���س   .18
تحقی���ق  978ق(؛  )درگذش���ت  القون���وی  قاسم بن عب���داهلل 
احمدبن عبدالرزاق الکبیسی؛ الطبعة االولی، جده: دارالوفاء، 1406ق/ 

1986م. 350ص و بیروت: دارالکتب الثقافیة، 1992م.

ک���رده اس���ت. او  کت���اب مسل���ک الفقه���ا پی���روی  قون���وی در ای���ن اث���ر، از 
کرده، توضیح  اصطالح���ات و واژگان کلیدی هر باب فقهی را استخراج 
داده اس���ت. ذیل هر اصطالح، وی نخست ب���ه لغت شناسی پرداخته، 
در ادام���ه تمای���زات معن���ای اصطالح���ی را توضیح می ده���د؛ سپس به 
شواهد قرآنی و حدیثی و مسائل شرعی آن می پردازد. نویسنده بر اساس 

دیدگاه ه���ا و مبان���ی مذه���ب حنفی، ب���ه بررسی و 
تحلیل ابعاد این اصطالح می پردازد.

ی���ف؛ عبدالرؤوف  19. التوفی���ق علی مهمات التعار
ب���ن تاج العارفی���ن مشهور به المن���اوی )درگذشت 
1031ق(؛ تحقی���ق عبدالحمی���د صال���ح حمدان؛ 

قاهره: عالم الکتب، 1410ق/ 1990م، 393ص.

ب( اصطالح نامه های جدید
ف���ی الرسائ���ل العلمی���ة؛  1. االصطالح���ات الفقهی���ة 
یاسین حسن عیسی العاملی؛ بیروت: دارالبالغه، 

1993م/ 1412ق، 239ص.

چاپ دیگر:  قم: مؤسسه النشر االسالمی، 1417ق.

مؤل���ف، اصطالحات مختل���ف رساله های عملیه 
کرده، به ترتی���ب الفبا منظم ساخته و همراه با توضیح های  ی  گ���ردآور را 

کوتاه است. کرده است. توضیحات وی بسیار  مختصر ارائه 

2. اصط���الح المذهب عنه المالکیه؛ محمد ابراهیم احمد علّی؛ الطبعة 
االولی، دبی: دارالبعوث، 2000م/ 1421ق، 660ص.

3. اض���اءات الحالک من الف���اظ دلیل السالک الی موط���أ مالک؛ محمد 
)درگذش���ت  الشنقیط���ی  الیوسف���ی  حبیب اهلل بن عبداهلل بن مایاب���ی 

1363ق(؛ القاهره: مطبعة االستقامة، 1354ق، 213ق.

4. دلی���ل السالک للمصطلحات واالسماء ف���ی فقه االمام مالک؛ حمدی 
عبدالمنعم شلبی؛ قاهره: مکتبة ابن سینا، 1990م، 159ص.

دارای س���ه بخش مصطلحات فقهی، مؤلف���ان و اعالم است. در بخش 
کرده،  کلی���دواژه را در فق���ه مالک���ی شناسای���ی  اصطالح���ات، س���ه ن���وع 

مسائل مستحدثه مفاهمی 
نو و دارای واژگان جدیدی 

یم باشند و به تدرجی در 
دستاگه فقهی و در عرف 

فقهیان جا باز خواهند کرد و 
جزو اصطالح نامه های فقهی 
یم شوند؛ از این رو پویایی فقه 
موجب شده اصطالح سازی 
فقه دامئًا در حال جریان و 

تولید باشد.
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17. معجم الفاظ الفقة الحنبلی؛ محمد بشیر االدلبی؛ بیروت: المکتب 
االسالمی، 1402ق/ 1982م.

ثة: التمهید، االنصاف، البیان؛ سمیرة  کتبة الثال 18. معجم الباقالنی فی 
یع،  فرح���ات؛ بی���روت: المؤسس���ة الجامعیة للدراس���ات و النش���ر و التوز

1411ق/ 1991م، 544ص.

ی���ه حم���اد؛  19. معج���م المصطلح���ات االقتصادی���ة ف���ی لغ���ة الفقه���اء؛ نز
یرجینا: المعهد العالمی لکفر االسالمی، 1993م/ 1414ق، 308ص. و

کرده،  ی  گ���ردآور کلیدواژه ه���ای فقه���ی محدودۀ اقتص���اد را  نویسن���ده 
ین آنها »یسی���ر« است.  توضی���ح داده اس���ت. اولی���ن واژه »آج���ام« و آخر
توضیح���ات نویسنده مفص���ل و همراه با مستندات اس���ت؛ برای نمونه 
توضی���ح »آج���ام« اینگونه اس���ت: اجم���ه در لغت درخ���ت تلف شده را 
گویند. در اینجا مشتقات مختلف آن را تحلیل می کند. پس از آن آرای 
کتاب الخراج ابویوسف  یژه از  فقها را م���ی آورد، به و
نکات���ی ذکر می کن���د او در ادامه ب���ه برخی احادیث 
ک���ه از آنها  اش���اره می کن���د و در پایان هش���ت منبع 

مطالب را برگرفته، فهرست می کند.

والقانونی���ة؛  الفقهی���ة  المصطلح���ات  معج���م   .20
کوش���ش انط���وان الناش���ف؛ بیروت:  جرج���س؛ ب���ه 

الشرکة العالمیة للکتاب، 1996م، 368ص.

مؤل���ف، اصطالحات حقوق���ی و فقه���ی را به ترتیب 
کرده، همراه با توضیحات آورده است.  الفبا منظم 
اولی���ن واژه »آث���ار« و آخری���ن آنها »یسمی���ن متممد« 
اس���ت. معمواًل ب���رای توضیحات خ���ود، مستنداتی 

ذکر نکرده است.

21. معج���م لغة الفقهاء؛ محم���د رواس قلعه جی و دیگران؛ چ 1، بیروت: 
بی���روت:  آن:  چ���اپ  تجدی���د  109ص.   +  515 1985م،  دارالنفائ���س، 

دارالنقائص، 1416ق/ 1996م، 634ص.

بی، انگلیس���ی و فرانسوی  فرهن���گ اصطالحات فقه���ی به سه زب���ان عر
اس���ت. مترجم انگلیسی حامد صادق قنیب���ی و مترجم فرانسوی قطب 

مصطفی سانو بوده است.

ین واژه »یوم« است. روش مؤلفان اینگونه است  اولی���ن واژه »آباء« و آخر
ب���ی و در ادام���ه توضیحات  یشه لغ���وی آن در عر ک���ه پس از اصط���الح، ر
مختص���ری از آن ارائ���ه می کنند. بعد از آن، ترجم���ه فرانسوی و انگلیسی 

اصطالح را می آورند.

22. معج���م المصطلح���ات و االلف���اظ الفقهی���ة؛ محم���ود عبدالرحم���ن 
عبدالمنعم؛ 3 ج، قاهره: دارالفضیلة، 1999م/ 1419ق.

10.  القام���وس الجام���ع للمصطلح���ات الفقهی���ة؛ عبداهلل عیس���ی ابراهیم 
الغدیری؛ بیروت: دارالمحجة البیضاء، 1998م، 1478ق، 674ص.

کتاب های  که اغلب اصطالحات فقهی موجود در  نویسنده با این باور 
فقه���ی و رساله های عملیه ابه���ام دارد و خوانندگان برداشت درستی از 

آنها ندارند، به تألیف این اثر روی آورده است.

ی���ب و دشوار بوده اس���ت. او واژگان را به  کلمات غر یک���رد وی، ش���رح  رو
ک���رده، همراه با توضیح���ات آورده است. اولین واژه  ترتی���ب الفبا مرتب 
ین آنها »یوم« است. برای توضیحات از بیان نکات ادبی،  »آجن« و آخر

یغ نکرده است. حدیثی، قرآنی و فقهی در

11. القام���وس الفقهی؛ حسین المرعی؛ بی���روت: دارالمجتبی، 1413ق/ 
1992م.

12.  القام���وس الفقهی���ة لغ���ة و اصطالح���ًا؛ سع���دی ابوجی���ب؛ دمش���ق: 
جدی���د:  چ���اپ  398ص.  1982م،  دارالفک���ر، 

دمشق: دارالفکر، 1419ق/1998م، 398ص.

سی���ردون،  الرب���اط:  الفقهی���ة؛  المصطلح���ات   .13
1932م.

واژه ه���ای فقه���ی را ب���ه ترتی���ب الفب���ا و هم���راه ب���ا 
توضیحات ادبی و فقهی و با شواهد قرآنی و روایی 
بردها و دیدگاه های  کار آورده اس���ت. در هر م���ورد، 

کرده است. مختلف ادیان و فقیهان را مطرح 

یق االستفادة  14. مصطلح���ات الفقه الحنبل���ی و طر
لالحکام م���ن الفاظه؛ سالم عل���ی الثقفی؛ القاهره: 

دارالنصر للطباعة االسالمیة، 1978م، 379ص.

کتب  یقة  ین���ه الموضوعیة عل���ی طر 15. مصطلح���ات الفق���ه: معظ���م عناو
اللغة؛ علی مشکینی؛ قم: الهادی، 1377، 579ص.

نویسن���ده اصطالح���ات مختل���ف اب���واب فقه را ب���ه ترتیب الفب���ا آورده، 
توضیح داده است. توضیحات او شامل مباحث ادبی و لغت شناسی 
ین آنها »یوم و لیل« است؛  و نکات فقهی است. اولین واژه »آمین« و آخر
یشه شناسی لغوی آن پرداخته، هیئت  ب���رای نمونه در »آمین«، ابتدا به ر
یعت و در ادامه  برد آن در شر کار لفظ آمین را توضیح داده است؛ سپس 
کرده اس���ت. در آخر نیز چند نظ���ر از جمله نظر  احک���ام فقه���ی آن را بیان 

یزدی صاحب العروة الوثقی را آورده است.

16. معج���م اصول الفقه؛ خال���د رمضان حسن؛ القاه���ره: دارالطرابیشی، 
ی���ع، 1418ق/ 1998م.  للدراس���ات االنسانیة، دارالروض���ة للنشر و التوز

341ص.

بدون استفاده از دانش 
اطالع رساین، رشد و توسعۀ 
عملی ممکن نیست و از سوی 

دیگر معلیات اطالع رساین 
بدون نمایه و اصطالح نامه 
معلی نیست. همنی قاعده 

 دربارۀ دانش فقه
 صدق یم کند.
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تشریحی و توصیفی است؛ یعنی اصطالح نامه هایی به شکل آثار جدید 
یم. رده ای، گردشی و سلسله مراتبی از قرن های گذشته سراغ ندار

ی و اصطالح شناسی، پیشرفت  طی چند دهه اخی���ر، دانش نمایه س���از
گسترش و تعمیم  چشمگی���ری داشته، در ح���ال حاضر به سرعت رو ب���ه 
گست���رش عل���وم و توسعه زب���ان دانش ه���ا و بالم���آل ظهور  ب���وده اس���ت. 
کنونی  ی جدی���د و تمدن  کلی���دواژه جدید از پیامده���ای فناور صده���ا 
که ام���روزه یک���ی از شاخص های سنج���ش یپشرفت  ی  اس���ت؛ به ط���ور
ی���را هرچه مثاًل  کلیدواژه ه���ا است؛ ز کمی���ت اصطالح���ات و  دانش ه���ا، 
گسترش یافته،  ک���رده، دامنه زبانی آن ه���م  دان���ش پزشکی توسعه پیدا 
در نتیجه اصطالح���ات و واژگان تخصصی این علم بیشتر شده است؛ 
به عب���ارت دیگ���ر لغت نامه ه���ا، اصطالح نامه ها و مجموع���ه نمایه های 
که پیشرفته اند، حجیم ت���ر و متنوع ترند؛ برای  تخصصی در رشته های���ی 
یکا نسبت  پ���ا و امر نمون���ه دان���ش پزشکی به دلی���ل نیازهای بش���ر در ارو
کشورها بسیار پیشرفته ت���ر است؛ به همین  ک در همی���ن  ب���ه دانش پوشا
دلیل صدها نوع اصطالح نامه  و لغت نامه در زمینۀ پزشکی عرضه شده 
کمتر است. اصطالح نامه  ک، آمار بسیار  است؛ ب���ا اینکه در عرصه پوشا
گسترش  و نمای���ه تنها نشانگر پیشرفت یک عل���م نیست، بلکه توسعه و 

هر علم مسلمًا و به قطع، به آن وابسته است.

از س���وی دیگ���ر، اطالع رسانی به دلی���ل پیشرفت های سرس���ام آور آن، در 
گون،  گونا یابی اّطالعات در رشته ه���ای  فرایندهای���ی چون ذخی���ره و باز
نیاز جدی به اصطالح نام���ه دارد. اصطالح نامه ها در واقع ستون فقرات 
نظام ه���ای اّطالع رسان���ی هستند و نقش های نظام ده���ی به اطالعات از 
ی برای ورود ب���ه شبکه های اصلی و  ی���ک س���و و از دیگر سو مدخل س���از
فرع���ی را ایف���ا می کنن���د. ایج���اد روابط نظام من���د و ساخ���ت شبکه ها با 
ساختارهای تو در ت���و در اّطالع رسانی، بدون اصطالح نامه های مدون و 

کارآمد امکان پذیر نیست. 

ب���دون استف���اده از دان���ش اطالع رسان���ی، رش���د و توسعۀ علم���ی ممکن 
نیست و از سوی دیگر عملیات اطالع رسانی بدون نمایه و اصطالح نامه 
عمل���ی نیست. همی���ن قاعده دربارۀ دانش فقه ص���دق می کند. امروزه 
ی���ق افزای���ش دانشجوی���ان و متخصصان یک  مث���ل گذشت���ه فق���ط از طر
رشت���ه، مثاًل افزایش طالب در رشته فقه یا افزایش تألیفات و آثار، توسعه 
فقه���ی امکان پذی���ر نیست، بلک���ه باید دانش فقه به جه���ان عرضه شود 
گ���ردد و هم���ه اینها  و بستره���ای الزم ب���رای رقابت ه���ای منطق���ی فراه���م 
فق���ط با استف���اده از دانش ارتباط���ات و اطالع رسانی اج���را می شود. این 
دان���ش هم با تکیه بر نمایه و اصطالح���ات و البته روش های دیگر، مثل 

مأخذشناسی به پیش می رود.

برده���ای مختل���ف اس���ت؛ در ی���ک  کار اصطالح نام���ه، اصطالح���ی ب���ا 
گفته می ش���ود؛ یعنی توضی���ح و تنظیم واژگان  ی  ب���ری به ترمینول���وژ کار

کاملی از اصطالحات فقهی بوده است؛  انگیزه نویسنده، ارائه مجموعه 
کامل ندانسته است. اصطالح ها  ی���را مجموعه های قدیمی و جدید را  ز
ین آنها  را ب���ه ترتی���ب الفبا توضی���ح داده است. اولی���ن آنها »آب���د« و آخر

»یوم« است.

ذی���ل هر اصط���الح، ابتدا نک���ات لغت شناس���ی و ادب���ی را آورده، آنگاه 
برده���ای مختل���ف را توضی���ح داده اس���ت؛ پ���س از آن دیدگاه ه���ای  کار
مختل���ف لغویون و فقیه���ان مذاهب مختل���ف را آورده اس���ت. یکی از 

کتاب بیان اسناد و مستندات در پایان هر مدخل است. محاسن این 

القاه���رة:  الفقهی���ة؛ محم���د عبدالرحم���ن؛  23. معج���م المصطلح���ات 
دارالفضیلة، 1998م.

بیة و الفرنسیة؛ عبدالعزیز بن عبداهلل؛  24. المعجم الفقهی المالک���ی بالعر
بی، 1965م،  الرب���اط: المکتب الدائ���م لتنسیق التعریف فی الوط���ن العر

65ص.

25. موسوع���ة مصطلح���ات اصول الفقه عن���د المسلمی���ن؛ رفیق العجم؛ 
بیروت: مکتبة لبنان، 1998م، 106ص.

گسترش این مذهب در  یخ و دیدگاه های فقهی امام مالک و  بررسی تار
که  کتاب هایی  یژه به پیروان و  جهان اسالم و بسط علمی آن است؛ به و

در شرح و بیان آرای مالکیه پرداخته اند، می پردازد.

ض���رورت و نقش ها: اصطالح شناسی19 سنت���ی شناخته شده در فرهنگ 
که احساس  اسالمی است و متفکران مسلم���ان، به دلیل ضرورت هایی 
می کردند، ب���ه این مقوله اهتمام داشته، آثار متع���ددی از سده های سوم 
کرده ان���د. اغل���ب این آثار ب���ه تشریح  قم���ری ب���ه بع���د در این ب���اره تدوین 
اصطالح���ات دانش ه���ای مختل���ف اس���الم اختص���اص دارد. مط���رزی 
)538-616ق( المغ���رب ف���ی ترتی���ب المع���رب را درب���ارۀ اصطالح���ات 
فق���ه حنفی و نسف���ی )درگذش���ت 537ق( و طلب���ة الطلب���ة را در توضیح 
کلیدواژه ه���ای ابواب فقه نگاشتند. ح���دود االشیاء از کندی )درگذشت 
طوس���ی  از  لم���ع  339ق(،  )درگذش���ت  فاراب���ی  از  الح���روف  252ق(، 
گونه ای به  )درگذش���ت 378ق( و ده ه���ا عنوان کتاب و رساله دیگ���ر، به 
اصطالح شناسی پرداخته ان���د. از این میراث حجیم نمی توان به سادگی 
گذش���ت، بلک���ه بای���د در تحلی���ل رویک���رد مسلمانان ب���ه ای���ن مشغله، با 
حوصل���ه به تأمل پرداخت. حداقل علت این است که پیدایش فرهنگ 
جدی���د اسالمی، به ظه���ور ادبیات نو و فرهنگ علم���ی جدید و در نهایت 
ظهور اصطالح���ات فراوان منجر شد؛ همچنین عده ���ای از متفکران را بر 
آن داش���ت به جمع آوری این اصطالحات و کلیدواژه ها بپردازند؛ سپس 
کثر این اصطالح نامه ها  به توضیح آنها اقدام کنند. جالب است بدانید ا

ی )Indexing ( و اصطالح شناسی   19. اصطالح شناس���ی معادل Terminology است. بین نمایه س���از
گ���اه ای���ن دو را کاماًل مت���رادف و به جای ه���م استفاده می کنن���د و گاه  رابط���ه و پیون���د وثی���ق هست. 
ی را فعالیت عملی و اجرایی تعریف می کنند. اصطالح شناسی را ناظر به فعالیت علمی و نمایه ساز
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کتابخان���ه فقط در  کتاب های ی���ک  ک���ه اطالع���ات مناب���ع و  همانگون���ه 
ص���ورت سامان ده���ی، یعن���ی تفکی���ک، موضوع بن���دی و طبقه بن���دی، 
قاب���ل استفاده است و طبقه بندی بدون استف���اده از نمایه ها یا تیترها و 
ی���ن مضبوط و استاندارد ممکن نیست، مسائل و محتوای هر علم  عناو
نی���ز چنین اس���ت. دانش فقه دارای اب���واب پنجاه گانه و ه���ر باب دارای 

کوچک تر و هر بخش شامل مسائل فراوان درونی است. بخش های 

ی و اصطالحات فقهی، به روش  بنابرای���ن ضرورت اهتمام به نمایه ساز
کز پژوهشی کمتر به این مهم اهتمام  نوین جدی است؛ اما متأسفانه مرا
کسانی  یژه  داشته ان���د. افراد نمایه ساز در عرصه فقه بسیار اندک اند؛ به و

که به شیوه های جدید رایانه ای تسلط دارند.

ح���ال بدون دسته بندی و تبویب، بهره گی���ری آموزشی و پژوهشی از فقه 
که بیش از پنج هزار مسئله  گر مسائل مختلف فقه  میسر نیست؛ یعنی ا
اس���ت. بدون دسته بندی و درهم باشد، بهره گیری از آنها بسیار دشوار و 
اساسًا غیرممکن است. اما دانش فقه مثل دیگر دانش ها به دو صورت 
نظام من���د خواهد شد: 1. فصل بندی و تبوی���ب یا طبقه بندی مباحث؛ 
کلیدی و تنظیم  ی و استخراج واژگان  2. نمایه ساز

این واژگان به روش های الفبایی و رده ای.

ه���ر دو نظام فوق، امور پژوهش���ی و مراجعه به متون 
فقه���ی را آسان و تسهیل می کن���د. نظام اول مبتنی 
ب���ر دان���ش رده بن���دی و استف���اده از سرعنوان های 
ی  موضوعی20 است؛ ام���ا دومین نظام بر نمایه ساز

و اصطالح نامه های تخصصی فقه مبتنی است.

چون ساختار دانش فقه و نظم متون فقهی، بر تبویب است، برای طالب 
از ابت���دای ورود به این دانش، اولین ب���اب )کتاب(، طهارت، بعد از آن 
یس می شود؛ از  صل���وة و در پی آن حج، زکات، خم���س و...، تلمذ و تدر
ای���ن رو نظم تبویب���ی در ارتکاز و ذهنیت فقیهان و ط���الب نهادینه شده 
اس���ت؛ لذا وقتی سخن از نظ���م و تنظیم فقه می شود، ف���ورًا نظم تبویبی 
که در  و طبقه بن���دی موضوعی به ذهن آنها متب���ادر می شود؛ در صورتی 
یادتر دارد؛ هرچند وجود هر دو  کارآیی های ز عص���ر جدید نظم نمایه ای 

ی است. نظام، الزم و ضرور

20. Subject heading 

که وظیفه  برد دیگر به، تزاروس هایی  کار کانون���ی و اصلی یک دانش. در 
گفت���ه می شوند. نوع دوم  تعیی���ن جایگاه اصطالح ه���ا را بر عهده دارند، 
اصطالح نامه ها، توضیح هایی در قالب جمالت و عبارات ندارند، بلکه 
فق���ط مترادف ها، متضادها و دیگر رواب���ط واژگان را مشخص می کنند. 
یب  گذشت���ه در قالب فقه اللغ���ة یا غر ن���وع نخس���ت اصطالح نامه ه���ا در 
اللغة عرضه می شده است. در عرصه فقه، هر دو نوع اصطالح نامه تولید 
ی،  ک���ل اصطالح نامه نگار کم ب���ر  ش���ده است؛ هرچن���د ضعف های حا
ب���ر تزاروس ها یا ایندکس ه���ای فقهی هم سیط���ره دارد؛ اما در دوره های 
جدیدت���ر، به دلیل نیازه���ای مسلمانان به انواع تزاروس ه���ا، در توسعه و 
کوشیدند. در یکی دو دهه اخیر،  گون���ه از اصطالح نامه ها  پیشرفت این 
ین ت���زاروس در رشته های مختل���ف علوم اسالمی  تالش های���ی برای تدو
ی هم در ای���ن زمینه منتش���ر شده است.  از جمل���ه فق���ه  آغاز شده، آث���ار
یکردهای دوگانه ای مشاهده  گفت���ه نماند در تزاروس های اسالمی، رو نا
کتاب های  می شود: عده ای به اصطالح شناسی واژگان موجود در متن 
ی آنها روی آورده ان���د و عده ای دیگر در  علم���ی مسلمانان ب���ا نمایه ساز
حوزه طبقه بندی ساخته های علوم اسالم و دسته بندی منابع هر علم، 

کرده ان���د. متأسفانه  اصطالحات���ی را جع���ل و وضع 
هن���وز دیال���وگ مثبت بین ای���ن دو، پدی���ده نیامده 
است و هر دو ب���دون توجه به دستاوردهای علمی 
ب���ی طرح ه���ای خ���ود را ب���ه پی���ش می برن���د.  و تجر
از  و  اسالم���ی  کشوره���ای  در  ی  نمایه س���از هن���وز 
کارآم���د تبدیل نشده  ی���ان  جمله ای���ران به یک جر
و نهاده���ای متص���دی اصطالح نامه،  ب���ا جدیت و 

کم  سخت کوشیوظای���ف خود را انج���ام نمی دهند و اص���واًل ذهنیت حا
یه را  ب���ر آنها اشتم���ال الزم برای ایجاد یک خط مشی جام���ع و وحدت رو
گرایش هماهنگی و تعامل اجرا شود،  گر بین این دو  ندارد. در زمینه فقه ا

کارآمدتر مواجه خواهیم شد. قطعًا با مجموعه ای 

یربنایی جدی  به نظر می رسد چون بین تزاروس ها و رده بندی، ارتباط ز
وج���ود دارد و حداقل تقسیم بندی و شاخه ه���ای اولیه تزاروس را دانش 
رده بندی در اختیار اصطالح شناسان قرار می دهد و آنان بر پایه و اساس 
کارشناسان  ی���ع و پیوندشناس���ی می پردازن���د،  آن تقسی���م ب���دوی به تفر
ی  گرفته شوند و اصطالح نامه یا نمایه ساز کار  اصطالح شناس در فقه به 
گ���روه نمایه ساز و متخصص  فقه���ی، محصول و ثم���ره تبادل تجارب دو 
دان���ش فق���ه باشد. در ای���ن ص���ورت حتم���ًا مجموعه ه���ای سودمندتر و 

کارآمدتری عرضه خواهد شد.

یخ  ی دانش رده بندی فقه، چاره ای جز این نیست که تار برای فعال ساز
گذشته استفاده  کاوش شود و از تجارب  رده بن���دی در فرهنگ اسالمی 
 BP گست���رش رده که مرحوم احم���د طاهری عراقی در  گ���ردد. تجرب���ه ای 
گامی موفق بود و تداوم آن به پژوهش های دیگری نیاز دارد. انجام داد، 

حدودناگری، آثاری است که بر 
اساس ضوابط منطق صوری 
به تعریف مفاهمی یک علم یا 

یک موضوع یم پردازد.
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