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چکیده
ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته 
معیار منطقی، فلســـفه فقهی و درون فقهی برای ســـاختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای 
منطقی معیارهای الزم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای 
ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی  

است که از فقه گرفته شده اند. 
در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، 
اســـاس واحد، تباین اقسام، انســـجام، هدف داری و پاســـخگویی در حیطه معیارهای 
منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، 
دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شـــریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی 
زندگی، کمال یابی قوای نفســـانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و 
معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، 
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m.asefagah@isca.ac.ir :2. استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم، رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 17 ،  زمستان  1398
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آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررســـی و ارزیابی شده است. 
ســـاختارهای فقهی را بر پایه شاخص های مختلفی می توان ارزیابی کرد. شاخص ها ذیل 

معیارها قرار می گیرد.
در این پژوهش با روش اســـتقرای کتاب های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی 

استقصا شده است.
کلیدواژه ها: مالک های ساختاربندی، معیارهای ساختار فقه، شاخص های ساختار، 

ساختار فقه، فلسفه فقه.

مقدمه
ساختار باید بر پایه مالک ها و معیارهایی طراحی شود. برخی از این معیارها الزم 
و برخی دیگر ترجیحی  اســـت. تعدادی از معیارها مشترک در هر ساختاری  است و 
برخی مختص به ساختاری خاص می باشد. عده ای نیز مقبول عالمان آن علم است 

و برخی مقبول آنان نیست.
گاهی معیارها از درون علم و گاهی از بیرون علم گرفته می شود. بعضی از معیارها 
به ماهیت موضوعات آن علم مربوط می شود. معیارها یا توسط اندیشمندان آن علم 

توصیف شده اند یا قابل توصیه می باشند.
در ادامه، ابتدا انواع معیارهای ســـاختاربندی بیان می شـــود و سپس معیارهای 
ساختارهای موجود در سه دسته معیارهای منطقی، معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای 

درون فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع معیارهای ساختاربندی
معیارهای ســـاختاربندی دارای انواع و تقسیم های متعددی است. این  تقسیم از 

معیارها طراحی نویسنده است که در ذیل می آید:
1. معیار الزم و معیار ترجیحی

معیارهای الزم معیارهایی است که صحت و درستی ساختار به آن ها منوط است 
و اگر یکی از این معیارها در ســـاختار نباشد، ساختار نادرست می باشد. معیارهای 
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منطقی مانند مفید بودن، وحدت جهت، تام بودن)جامع و مانع بودن( و تباین اقسام، 
از معیارهای الزم در هر ساختاری است.

معیارهای ترجیحی، معیارهایی است که مقبولیت و کمال یک ساختار به وجود 
آن ها بستگی دارد. مانند معیارهای فلسفه فقهی که رعایت آن ها باعث مقبولیت یافتن 

ساختار نزد فقیهان می شود.

2. معیار مشترک و معیار خاص
معیارهای مشترک، معیارهایی است که در هر تقسیم و ساختاری باید مّد نظر قرار 
گیرد و با تغییـــر علوم، تغییری در این معیارها صورت نمی گیرد. معیارهای منطقی، 

معیارهای مشترک در هر ساختاری هستند.
معیارهای خاص معیارهایی اســـت که به تناسب علوم پایه ریزی می شود و در 
همان علم یا علوم مشـــابه آن به کار گرفته می شود؛ مانند معیار قصد تقرب که در 
علم فقه برای تقســـیم افعال مکلفان به دو قسم عبادی و معاملی مورد استفاده قرار 

گرفته است.

3. معیار مقبول و غیر مقبول
مراد از معیار مقبول، معیاری است که از نظر اندیشمندان یک علم مورد پذیرش 
قرار گرفته است. البته این  گونه معیارها می تواند نزد عده ای یا برخی از عالمان یک 
علم نیز مورد قبول قرار گیرند و به زعم آنان، معیاِر ساختار تلقی شود؛ در نتیجه، معیار 

مقبول به دو دسته تقسیم می شود: معیار مقبول عمومی و معیار مقبول نسبی.
معیار غیرمقبول، معیاری اســـت که در یک علم به عنوان معیار ساختار رد شده 
باشد و از نظر تمامی اندیشوران یک علم، یا عده یا حتی برخی از آنان مردود یا مورد 

پذیرش قرار نگیرد.

4. معیار درون علمی و معیار برون علمی
برخی از معیارها از درون علم گرفته می شـــود و برخی دیگر از معیارها، از خارج 
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یک علم وام گرفته شده و به عنوان معیار ساختار در علِم مذکور مطرح می شود. در 
علم فقه نیز این دو معیار وجود دارد و به نام های معیار درون فقهی و برون فقهی )فلسفه 

فقهی( نامیده می شود.

5. معیار درون فقهی و معیار برون فقهی
مراد از معیاِر درون فقهی، معیاری اســـت که از مهم ترین مباحث مطرح در علم 
مانند موضوع علم گرفته می شود. فعل مکلف، سنخ حکم، سنخ موضوعات فقهی 

از معیارهای فقهی می باشد.
معیار برون فقهی، معیاری اســـت که از علوم پایه یا مرتبط با فقه گرفته شده و در 
علم فقه به عنوان معیار مطرح می شود؛ مثاًل جلب منفعت و دفع ضرر در علم کالم 

مورد بررسی قرار می گیرد و در ساختار فقه به عنوان معیار اخذ می شود.

6. معیار ماهوی و معیار لفظی
معیاری که مربوط به ماهیت موضوعات مطرح در یک علم است، معیار ماهوی 
نامیده می شـــود. با چنین معیاری، مباحث و ابواب هم خانـــواده در کنار هم قرار 
می گیرد. هرگاه ساختاری با معیار ماهوی چینش شود، ساختاری موضوع محور است 
و در آن، موضوعات همگون در یک جا قرار می گیرد. این ســـاختار بر پایه تشـــابه 

موضوعی استوار است.
معیار لفظی، معیاری است که به امور شکلی و الفاظ مربوط است و امور هم شکل 
و متقارن در لفظ را در یک جا جمع می کند. تقسیم احکام شرعی در فقه به معامالت 
و احکام به معنای اخص )آنچه به صیغه نیاز دارد یا ندارد( و همچنین تقسیم معامالت 
به عقود و ایقاع )آنچه به صیغه یک طرفه یا دو طرفه احتیاج دارد( براساس معیار لفظی 

یعنی نیاز به لفظ و صیغه است )مطهری، 1368، 159(.
معیار لفظی به واسطه آنکه ابواب و مسائل هم خانواده را از هم جدا می کند و به 
انسجام ساختار لطمه می زند، معیار مناسبی برای ساختاربندی نیست؛ هرچند قدمای 

امامیه از این معیار در ساختاردهی فقه استفاده کرده اند.
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7. معیار توصیفی و توصیه ای
معیارهایی که دانشـــوران یک علم آن ها را به عنوان معیار ســـاختار خود معرفی 
کرده اند، معیارهای توصیفی گویند؛ مانند معیار دنیوی و اخروی بودن، معیار قصد 
تقرب و معیار روابط انسانی. این معیارها را فقها در کتاب های خود مطرح کرده اند.

مراد از معیارهای توصیه ای، آن دسته از معیارهایی است که اندیشمندان یک علم 
به آن تصریح نکرده اند و جا دارد در آن علم به عنوان معیار ســـاختار مّد نظر گرفته 
شوند؛ مانند چینش ساختار علم فقه بر اساس معیار »مضاف و تخصصی کردن فقه« 
که از آن ســـاختار فقه های تخصصی به دست می آید، یا بهره گیری از معیار اصناف 

مکلفان یا سبک زندگی در ساختار فقه فتوایی.

مالک ها و معیارهای ساختارهای فقهی موجود
فقیهان در ســـاختاربندی فقه از معیارهای گوناگونی بهره جسته اند. بیشتر آنان 
معیار دسته بندی خود را ذکر نکرده اند، اما با تأمل در نوع تقسیم آنان می توان به برخی 
از معیارهای آنان دست یافت. البته برخی از فقیهان مانند شهید اول، سیوری و عاملی 
به مالک تقسیم محقق حلی اشـــاره کرده اند، ولی بیشتر فقیهان به این امر توجهی 

نداشته و از کنار آن بدون هیچ توضیحی گذشته اند.
مالک ها و معیارها همانند اصل ســـاختار، غیر تعبدی و غیر توقیفی است، لذا 

حصری ندارد و براساس استقرا به دست می آید.
برای ساختار علم فقه می توان معیارهای گوناگونی را برشمرد. در این میان، سه 
معیار از اهمیت به سزایی برخوردارست معیارهای منطقی و معرفت شناختی، معیارهای 
فلسفه فقهی و معیارهای درون فقهی. این معیارها از نویسنده است و در جایی به آن ها 

تصریح نشده است.

اول: معیارهای منطقی
مراد از معیارهای منطقی، معیارهایی است که هر تقسیم بندی منطقی باید آن ها 
را دارا باشد. معیارهای منطقی، از معیارهای الزم و مشترک در تمام ساختارهاست؛ 
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به گونه ای که درستی هر ساختار منوط به وجود تمامی این معیارها می باشد و بیشتر به 
نام اصول تقسیم از آن ها یاد می شود. معیارهای منطقی عبارت است از:

1. جامعیت
یک ساختار باید قابلیت پوشش دهی به تمام مسائل و ابواب مطرح در یک علم 

را داشته باشد.
2. مانعیت

ساختار یک علم باید به گونه ای طراحی شود که مسائل و ابواب علم دیگر در آن 
داخل نشود )عدم تداخل ابواب و مسایل علوم(.

3. تباین اقسام
در ساختار، تقسیم مسایل و ابواب باید به گونه ای باشد که میان ابواب تباین باشد، 
نه اینکه ابواب تداخل داشـــته باشند؛ مثاًل در ســـاختار فیض کاشانی، احکام به دو 
گروه عبادات و سیاسات، عادات و معامالت تقسیم شده  است )فیض کاشانی، 1401ق، 
7/1(، در حالی که سیاســـات قسیم عبادات و عادات قسیم معامالت است؛ بنابراین، 
مناســـب بود این چهار قسیم به عنوان چهار گروه فرض می شد و ابواب فقه در چهار 
گروه دسته بندی می شد؛ همان تقسیمی که سیدمحمدجواد عاملی انجام داده است 

)عاملی، 1419ق، 8/12(.
4. اساس واحد

تقســـیم باید بر پایه جهت واحد صورت گیرد. البته یک ساختار می تواند دارای 
چند تقسیم باشـــد. الزمۀ آن اینست که هر تقسیم اساس واحد داشته باشد و سپس 
هر قسم از تقسیم اولیه می تواند بر اساس جهتی دیگر تقسیم شود و همین طور تقسیم 
ادامه یابد؛ مثاًل ابتدا براســـاس قصد قربت به دو قسم عبادت و معامله تقسیم شود، 
سپس معامله براساس نیازمندی به لفظ به سه قسم عقود، ایقاع و احکام تقسیم گردد 

همچون ساختار شرائعاالسالم.
5. انسجام

در ساختار علم، عالوه بر پوشش دهی تمام مسائل و ابواب)جامعیت و مانعیت( 
باید پیوستگی و ارتباط ابواب و مسائل نیز رعایت شود تا نظام واره ای از مباحث علم 
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به صورت درخت وار، تشکیل شود. چینش ابواب و مسائل به گونه ای که ارتباط میان 
آن ها رعایت شود، انسجام نامیده می شود. ساختار شرائع به واسطه جداسازی ابواب 

هم خانواده از انسجام کافی برخوردار نیست.
6. هدف داری و سودمندی  

ساختار باید بر اساس یک هدف کالن و یک یا چند هدف ُخرد طراحی شود. 
هدف داری یکی از شرایط عمومی تقسیم و ساختار است. ساختاری که دارای این 

شرط نباشد از اعتبار ساقط و بی نتیجه است.
7. پاسخگویی

ســـاختار باید نیازهای مطرح در علم را پوشش دهد و در چینش مسائل و ابواب 
نمایان گردد. ساختاری که پاسخگوی نیازهای مطرح در علم نباشد، پذیرفتنی نیست.

دوم: معیارهای فلسفه فقهی
 معیارهای فلســـفه فقهی به آن معیارهای خاص1 اطالق می شود که جای اصلی 
بحث از آن ها در بیرون علم فقه می باشد و در ساختار فقه به عنوان معیار مورد استفاده 
قرار می گیرد. متصدی اثبات این مالک ها و معیارها بیشتر علم کالم است. چنان که 

بحث از مالک بیشتر بحثی کالمی است.2
معیارهای منطقی، شرط صحت تقسیم است و نبود هریک از معیارهای منطقی 
موجب نادرستی آن تقسیم می شـــود. اما معیارهای فلسفه فقهی بیشتر شرط قبول و 
کمال تقسیم است. وجود این معیارها کمک می کند تا ساختاری نزد فقیهان پذیرفتنی 

و مقبول باشد.
در این پژوهش، از معیارهای فلســـفه فقهی ای بهره می گیریم که فقیهان به آن ها 

تصریح کرده اند. این معیارها به قرار زیر است:

1. قید »خاص« برای خروج معیارهای مشترک و عمومی در هر تقسیم است که در علم منطق مورد بررسی قرار می گیرند.
2. فلسفه فقه همانند فلسفه علوم دیگر از مباحث پیرامونی علم فقه بحث می کند که قبل از ورود به آن علم باید اثبات شود 

یکی از آن مباحث می تواند مالک ها و معیارها باشد.
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1. قصد تقرب
تمام فقیهاِن گذشـــته به نحوی عبادات را از معامالت جدا کرده اند. در تعریف 
عبادات گفته اند: آنچه به قصد قربت نیاز دارد و در تعریف معامالت به معنای عام 
گفته اند: آنچه به قصد تقرب نیاز ندارد )کاشـــف الغطاء، بی تا، 129 به نقل از: نجفی، 1380، 
5(؛ بنابراین تعریف از عبادات، معیار جداســـازی عبادات از معامالت، قصد قربت 

می شود.
عده ای از فقیهان به این معیار تصریح کرده اند )شهید اول، 1419، 63/1؛ عاملی، 1419، 
7/12؛ هاشمی شـــاهرودی، درس خارج فقه 97/11/25، جلســـه 457(، اما بیشتر فقیهاِن گذشته، 
معیار جداسازی عبادات از معامالت را بیان کرده اند، ولی از تعریفشان از عبادت و 

معامله می توان معیار را به دست آورد.
ارزیابی

بهترین معیار برای جداسازی عبادات از معامالت، معیار قصد قربت است؛ زیرا 
فقیهان این معیار را در تعریف عبادت به کار گرفته اند؛ عالوه بر آنکه اوال: اشکاالت 
معیار دنیوی و اخـــروی  بودن –که در معیار بعدی می آید – بر معیار قصد قربت وارد 

نیست و ثانیا: این معیار مقبوِل فقیهان است. 

2. دنیوی و اخروی بودن
برخی از اندیشمندان یکی از معیارهای ساختاربندی را دنیوی و اخروی بودن قرار 
داده اند )کاشـــف الغطاء، 1359، 12/1-13(. شهید اول در توجیه طرح محقق حلی، معیار 
تقسیم احکام شرعی به عبادی و غیرعبادی را اخروی و دنیوی بودن قرار داده است 

)شهید اول، 1403، 31-30/1(.
برخـــی در نقد معیار باال گفته اند: دنیوی و اخروی بودن معیار درســـتی برای 
تشـــخیص عبادت از غیر عبادت نیســـت؛ زیرا اخروی بودن اعم از عبادی بودن 
است. اخروی بودن مختص عبادات نیســـت و دیگر احکام نیز می توانند مربوط 
به آخرت و ســـعادت اخروی باشند؛ هرچند متقوم به قصد قربت و عبادت نباشند 
)اعرافی، 1387، 95/1؛ هاشمی شـــاهرودی، درس خارج فقه، 97/11/25، جلسه 457(؛ به  عبارت 
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دیگـــر، امور دنیوی اگر با نیت الهی انجام گیرند، کار اخروی به شـــمار می آیند 
)برجی، 1374، نگاهی به دســـته بندی باب های فقه، ش 3، 252( و با اینکه کار اخروی هستند، 

عبادت نامیده نمی شوند.
نقد و بررسی

مراد از معیار دنیوی و اخروی در اینجا بنا به تصریح برخی فقیهان )شهید اول، 1403، 
30/1(، آن اســـت که در برخی احکام، غرض اهم آخرت است و در برخی احکام، 
غرض اهم دنیا اســـت و این بیان به عبادات و معامالت نقض نمی شود؛ زیرا غرض 

اهم در عبادات، آخرت است و در معامالت، امور دنیوی می باشد.
در حقیقـــت، میان عبادت به معنای خاص و عبادت به معنای عام خلط شـــده 
است. مراد کسانی که اخروی بودن را شرط کرده اند، آن است که جنبه اخروی در 
آن احکام غالب است )عبادت به معنای خاص( و مراد کسانی که اشکال کرده اند و 
گفته اند اخروی بودن اعم از عبادی بودن است، آن است که با قصد تقرب، هر نوع 

فعلی جنبه عبادی پیدا می کند )عبادت به معنای عام(.
اهل سنت نیز به معیار اخروی و دنیوی بودن اشاره کرده اند )علی حیدر، بی تا، 15/1(.

3. مطلوبیت ذاتی
برخی از فقیهان از این معیار برای تقســـیم احکام به عبادات و معامالت استفاده 
کرده اند )کاشـــف الغطاء، بی تا،1( و گفته اند مناط فرق و امتیاز میان عبادات و غیر آن در 
وجود نوعی محبوبیت، مطلوبیت الهی و رجحان ذاتی در عبادات است که در سایر 

موضوعات یافت نمی شود.
نقد و بررسی

مطلوبیت ذاتی معیار مناســـبی برای جداسازی عبادات از معامالت نیست؛ زیرا 
اواًل: راه شناسایی مطلوبیت ذاتی چیست؟ و ثانیًا: مطلوبیت ذاتی با عبادات به معنای 
عام و اعم سازگار است ؛ زیرا حداقل تعدادی از معامالت )نذر، صدقه، وقف و...( 
نیز از چنان مطلوبیت و رجحانی برخوردارند که جزو عبادات قرار گیرند، درحالی که 

اکثر فقیهان این امور را جزو معامالت قرار داده اند.



62

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 17
زمستان  1398

4. حفظ مقاصد شریعت
یکی از معیارهایی که فقیهان، در ساختاربندی از آن بهره گرفته اند، معیار حفظ 
مقاصد شریعت است. مقاصد شریعت سه دسته است: مقاصد ضروری، حاجی و 

تحسینی )آمدی، 1402، 274/3 – 275؛ شاطبی، 1415، 38/1(.
مقاصد ضروری )حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسب( در برخی ساختارها معیار 
قرار گرفته  است. شهید اول یکی از معیارهای ساختار خود را حفظ مقاصد شریعت 
شمرده است )شهید اول، 1403، 35/1(. سیوری و عاملی از این معیار برای توجیه ساختار 

محقق حلی استفاده کرده اند )سیوری، 1404، 14/1-15؛ عاملی، 1419، 8-7/12(.
نقد و بررسی

این معیار دچار چند چالش است:
- شـــناخت مقاصد شریعت دشوار اســـت؛ به همین دلیل، در مقاصد شریعت 

اختالف است.
- سامان دادن مسائل فقه براساس مقاصد شریعت امری دشوار است.

- تقســـیم احکام شرعی براساس مقاصد پنج گانه شریعت، تقسیمی پنج بخشی 
می شـــود، در حالی که دانشوران فقه مانند سیوری و عاملی آن را برای توجیه تقسیم 
چهار بخشـــی به کار گرفته اند؛ درنتیجه، این معیار نمی تواند توجیه گر ساختار چهار 

بخشی شرایع و مفتاحالکرامة باشد.

5. جلب منفعت و دفع ضرر
شـــهید اول از این معیار در قسمتی از ساختار خود بهره جسته است. وی غرض 
از تکلیف را اخروی یا دنیوی دانسته و هریک را به جلب منفعت و دفع ضرر تقسیم 
کرده است؛ بنابراین، ممکن است در یک تکلیف، هر چهار غرض جمع شود؛ مثاًل 
کســـی که برای قوت خود و خانواده اش با قصد قربت کســـب و کاری راه اندازی 

می کند، چهار غرض به بیان ذیل جمع است:
نفعمادی: با چنین کسبی جان خود را حفظ می کند )حفظ نفس از تلف(.

نفعاخروی: ادای فریضه با قصد قربت. 
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دفعضرراخروی: چون فعل واجب را ترک نکرده، عقاب ندارد.
دفعضرردنیوی:چون تکسب را ترک نکرده، به جان خود ضرر مادی نزده است 

)شهید اول، 1403، 34-33/1(.
نقد و بررسی

بهره گیری از این معیار با چند اشکال روبرو است: 
 - منافع و مضاربه راحتی قابل شناســـایی نیست؛ از این رو، تاکنون منافع و مضار 

دسته بندی فنی نشده اند.
 - ساختاربندی فقه بر اساس معیار جلب منفعت و دفع ضرر کار آسانی نیست.

 - ساختار شـــهید اول در القواعدوالفوائد )عاملی، 1403ق،  39/1( که بر این اساس 
گاه، ساختار علم فقه، درحال  چینش شده، نقدهای متعددی بر آن وارد است )ر.ک: آصف آ

نشر(.

6. غرض از تشریع
یکی از معیارهای ساختاربندی، معیار غرض از تشریع است. برخی از فقیهان از 
این معیار در ســـاختاربندی خود، یاد کرده اند )شهید اول، 1403، 1/ 33-34؛ عاملی، 1419، 

.)8/12
این معیار دارای شـــمول زیادی است و تمام اغراض شریعت را شامل می شود. 
شـــهید اول سه مصداق برای اغراض شریعت شمرده است: دنیوی و اخروی بودن، 

جلب منفعت و دفع ضرر، حفظ مقاصد شریعت )شهید اول، 1403، 34-33/1(.
نقد و بررسی

شـــناخت غرض از تشریع راحت و آسان نیســـت؛ در نتیجه، چینش ساختار بر 
اساس این معیار ساده نیست. ترسیم سید محمد جواد عاملی از غرض از تشریع )که 
غرض یا دنیا است یا آخرت یا هم دنیا و هم آخرت( تمام نیست؛ زیرا غرض از تشریع 
در تمام موارد دو جنبه ای است، منتها در عبادات غرِض اهّم آخرت و در معامالت 
دنیاست. عالوه بر این ایشان گفته اند: در سیاسات غرض دنیوی و اخروی است و 
در معامالت و عادات فقط دنیوی اســـت. همچنین گفته است: غرض در عادات 
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بقای نوع و در معامالت مسائل مادی است. این دو گفته نیاز به تبیین دارد.

7. ارتباطات انسانی
یکی از معیارهایی که دانشـــوران معاصر فقه به آن اهتمام ویژه ای داشته  و دارند، 
معیار روابط انسانی است )اعرافی، 1387، 96/1؛ مشکینی، بی تا، 20-21؛ آل نجف، 1429، 19-18( 
در این میان، چهار رابطه مهم تلقی شـــده  اند؛ رابطه انسان با خدا، خود، انسان های 
دیگر و طبیعت )اعرافی، 1387، 96/1 و گاهی از آن تعبیر می شود به رابطه با خدا، خود، 
جامعه )زحیلی، 1409، 33/1( و هســـتی )بهجت پور، 1389، 84/57(. یا رابطه با خدا، خود، 
خلق، طبیعت و حکومت )مکارم شیرازی و جمعی از همکاران،1427ق، 452/1-453(. برخی 
نیز روابط انسان ی را پنج رابطه شمرده اند: رابطه با خدا، خود، خانواده، دنیا و اموال، 
حاکم )مشـــکینی، 1418، 13(. برخی از فقیهان گذشته نیز از این معیار در ساختار خود 
اســـتفاده کرده اند )اعرافی، 1387، 98/1(. به این معیار در روایات اشاره شده است. در 
روایتی از امام صادق اســـت که فرمودند: »اصول المعامالت علی اربعة أوجه: 
 ،1382 ،معاملة الله، معاملة النفس، معاملة الخلق و معاملة الدنیا« )منسوب به امام صادق
5(؛ »اساس روابط، چهارگونه است: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با مردم، رابطه 

با دنیا«.
آیت الله آصفی به طراحی ســـاختار فقه بر پایه روابط انسانی اشکال کرده اند که 
برخی از بخش های روابط انســـانی مثل رابطه انسان با خود ماهیتی اخالقی دارد نه 

فقهی )طباطبایی، 1419، 39/2(.

رتبه بندی روابط انسانی
میان روابط انسانی رتبه بندی وجود دارد و برخی از روابط اهمیت بیشتری دارد. 

مراتب ارتباطات انسانی به قرار ذیل است:
مرتبه اول: رابطه انسان با خدا

رابطه انسان با خدا، محور روابط دیگر انسانی است. فقه، اواًل و بالذات، رابطه با 
خدا را مّد نظر دارد و سه نوع رابطه دیگر فرع آن رابطه اصلی می باشند. در حقیقت، 
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روابط دیگر انســـانی در جهت کســـب رضای الهی و تقویت رابطه انسان با خدا 
می باشند و فقه متکفل برقراری این ارتباط اســـت. اگر در قرآن می خوانیم: َوُكُلوا 
َواْشَرُبوا َواَل ُتْســـِرُفوا )اعراف/31(. موضوع اسراف در ارتباط انسانی با طبیعت شکل 

می گیرد، اما عدم اسراف برای کسب رضای خداست.
ابتدا انسان با برقراری رابطه با خدا موّحد می شود و براساس توحید، سایر روابط 
دیگر را شـــکل می دهد؛ پس محور و پایه روابط انسانی، رابطه با خداست. گویا آیه 
)ایاک نعبد( به تنظیم رابطه انسان با خدا اشاره دارد و )ایاک نستعین، اهدنا الصراط 
المستقیم...( بیانگر تنظیم سایر روابط انسانی بر اساس رابطه با خدا می باشد؛ به این 
بیان که با پذیرش رابطه الهی، راه برای پذیرش هدایت الهی در تمام حوزه های زندگی 

باز می شود.
توقف روابط انســـان بر رابطه با خدا در آیات متعددی اشـــاره شده است. قرآن 
در آیات بســـیاری ایمان و عمل صالح را گوشزد می کند. ایمان بیانگر رابطه انسان 
 با خدا و عمل صالح بیانگر دیگر روابط انســـان اســـت. در روایتی از امام علی
می خوانیم: »من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنیاه« )حّر عاملی، 1414، 298/15، ح 4(. 
مراد از اصالح امر آخرت، درست کردن رابطه با خداست و مراد از اصالح امر دنیا، 
درست شدن سایر روابط انسانی می تواند باشد. با درست شدن رابطه با خدا، گناه از 
انسان صادر نمی شود و سایر روابط انسان سامان می پذیرد. پیامبر اکرم می فرماید: 
»الیزنی الزانی و هو مؤمن، و الیسرق السارق و هو مؤمن« )حر عاملی، 1414، 325/15، ح 
19(. یعنی اصالح رابطه با خدا)ایمان( موجب اصالح رابطه با دیگران)سرقت و زنا( 
می شود. درمقابل، رابطه سوء با خدا، موجب رابطه سوء در سه حوزه دیگر)رابطه با 
 .ِانَّ الِشرَك َلُظلٌم َعظیٌم :خود، دیگران و محیط( می شود؛ از این رو، قرآن می فرماید
»شـــرک« اشاره به رابطه نادرست انســـان با خدا و »ظلم« می تواند اشاره به روابط 

سه گانه نادرست بوده باشد.
رابطه نیکو با خدا، انســـان موحد می ســـازد. رابطه نیکو با نفس، انسان مهذب 
به بار می آورد، رابطه نیکو با دیگران، خانواده و جامعه معتدل می سازد و رابطه نیکو 
با محیط، محیط زیست سالم نتیجه می دهد. به عبارت خالصه، رابطه نیکو با خدا، 
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اعتدال در روابط دیگر ایجاد می کند، اما رابطه بد با خدا، انسان مشرک به بار می آورد 
و شرک در سایر روابط اثر منفی گذاشته، آدمی را به افراط و تفریط می کشاند.

در حقیقت، دو رابطه اصلی وجود دارد؛ توحید یا شـــرک. نتیجه این دو رابطه 
با خدا، دو رابطه در حوزه های دیگر ارتباطی اســـت. رابطه توحید منجر به عدل در 

روابط دیگر می شود و رابطه شرک سر از ظلم در روابط دیگر درمی آورد.
مرتبه دوم رابطه انسان با خود

خداوند در نهاد انســـان فطرت را به ودیعه گذاشته است. فطرت با رابطه  درست 
با خدا شـــکوفا می شود و انسان ابتدا خود را درست می شناسد و سپس پیرامون خود 
را می شناســـد و با شناخت درســـت از خود می تواند روابط دیگِر زندگی را سامان 
بخشـــد. پس از یک طرف پایۀ رابطه با خود، رابطه با خداست)فطرت( و اصالح 
نفس متوقف بر ُحســـن ارتباط با خدا می باشد. از طرف دیگر رابطه با خود، سامان 
دهنده سایر روابط زندگی است. قرآن در ترسیم رابطه و تالزم ارتباط نفس با ارتباط با 
ْنُفَسُهْم )حشر/19(. فراموشی خدا 

َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ ِذيَن َنُسوا اللَّ خدا می فرماید: َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

باعث فراموشی خود می شود. امام علی می  فرماید: »من أصلح سریرته، أصلح الله 
عالنیته« )حر عاملی، 1414، 297/15(؛ کسی که ارتباط با خود را اصالح کند، خدا سایر 

ارتباطات او را )اعم از ارتباط با دیگران و محیط( اصالح می کند.
مرتبه سوم: رابطه انسان با انسان های دیگر

چنان که گذشـــت، اصالح رابطه انسان با خدا و خود، باعث سامان یافتن رابطه 
انسان با دیگران می شود. امام علی می فرماید: »من اصلح ما بینه و بین الله، أصلح 

الله ما بینه و بین الناس« )حر عاملی، 1414، 297/15(.
مرتبه چهارم: رابطه انسان با طبیعت

 با سامان یافتن رابطه انسان با خدا)توحید(، رابطه انسان با خود به درستی شکل 
می گیرد)تهذیب(. انسان موحد و مهذب رابطه ای شایسته با دیگران برقرار می کند و 
در نهایت به صورت دسته جمعی در قالب خانواده و جامعه معتدل رابطه ای مناسب با 

محیط برقرار کرده و محیط زیست سالمی را به وجود می آورند.
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ارزیابی
ارتباطات انسانی معیار مناسبی برای ساختاربندی علم فقه است؛ زیرا بر اساس این 
معیار به آسانی می توان علم فقه را دسته بندی منطقی، منسجم و مناسب با نیازهای روز نمود؛ 
بدین جهت، امروزه دانشوران فقه، این علم را بیشتر بر اساس این معیار چینش کرده اند.

8. کمال یابی قوای انسانی
برخی از دانشـــوران، معیار تقســـیم خود را بر پایه به کمال رساندن قوای انسانی 
استوار کرده اند و گفته اند: انسان دارای ســـه قوه ادراکی، شهوی و غضبی است. 
عبادات قوای ادراکی انســـان را به کمال می رســـاند؛ معامالت در به کمال رسیدن 
شـــهوت شکم به انسان یاری می رساند؛ نکاح قوه شهوت جنسی را منظم می کند و 

جنایات قوه غضبیه آدمی را تعدیل می گرداند )بتری دمیاطی، 1418، 29/1(.
این چهار بخش از فقه)عبادات، معامالت، مناکحات و جنایات( قوای آدمی را 

تنظیم و آن را به کمال می رساند.
نقد و بررسی

این معیار را فقیهان اهل تسنن به کار گرفته اند. این معیار شاید برای توجیه ساختار 
چهار بخشی مذکور مناسب باشد، ولی از آنجا که امروزه قلمرو فقه گسترده تر از قبل 

است، این معیار نمی تواند قلمرو امروزی فقه را پوشش دهد.

9. مراحل طبیعی زندگی
برخی از اندیشمندان، معیار ســـاختار خود را مراحل طبیعی زندگی انسان قرار 

رابطه انسان با محیط

سالمت

محیط زیست سالم

توحیدتهذیب، عدالت و سالمت

رابطه انسان با دیگران

عدالت

خانواده و جامعه معتدل

رابطه انسان با محیط

تهذیب

انسان مهذب

رابطه انسان با خود

توحید

انسان موحد
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داده اند. ایشان زندگی طبیعی هر انسان را دارای سه مرحله به بیان ذیل دانسته اند:
- کسب معاش و تحصیل امور زندگی مانند خوراک، پوشاک و مسکن؛

- تشکیل خانواده؛
- تشکیل جامعه بر پایه عدالت و امنیت )سیدفضل الله، 1421، 9/1(.

اینان سپس ابواب فقهی را براساس این سه مرحله طبیعی چینش کرده است.
ارزیابی

این معیار هرچند بدیع و نو می باشـــد و نگارنده فقیهی را نیافت که به این معیار 
تصریح کرده باشد، اما معیار روابط انسانی بهتر از این معیار است؛ زیرا فقه، حکم و 

تکلیف روابط انسانی را بیان می کند.

10. نیازهای بشر
یکی از معیارهای مهم در ساختارســـازی، تناسب ساختار با نیازهای بشر است. 
مازلو نیازهای انسان را چنین می شمارد: 1. نیازهای فیزیولوژیک)گرسنگی، تشنگی، 
میل جنســـی و...(، 2. نیازهای ایمنی )امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از 
ترس، نگرانی و آشفتگی، نیاز به ســـازمان، نظم، قانون، محدودیت، داشتن حامی 
مقتدر و...(، 3. نیازهای عشق و تعلق 4. نیاز به احترام )عزت نفس، تمایل به قدرت، 
موفقیت، کفایت، ســـیادت، شایســـتگی، اعتماد در رویارویی با جهان، استقالل 
و آزادی(، 5. نیاز به خودشـــکوفایی، 6. تمایل به دانســـتن و فهمیدن، 7. نیازهای 

زیبایی شناختی )مزلو، 1367، 90-70(. 
یکی از معیارهایی که در ســـاختاربندی مورد استفاده قرار گرفته، معیار نیازهای 
بشری اســـت. در یک تقسیم، نیازهای اساسی انســـان چهار گونه است: نیازهای 
روحی، مالی، جنسی و اجتماعی. عبادات پاسخگوی نیازهای روح است. معامالت 
و مسائل اقتصادی پاسخگوی نیازهای مالی، مســـائل خانواده پاسخگوی نیازهای 
جنسی می باشد و مسائل اجتماعی پاسخگوی نیازهای اجتماعی است )بی آزار شیرازی، 

.)61/1 ،1373
ساختاری مناسب اســـت که تمام، اکثر یا اساسی ترین نیازهای انسان را پوشش 
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دهد و منحصر در نیازهای فردی نشود، بلکه نیازهای اجتماعی، حکومتی، سیاسی، 
فرهنگی، مدیریتی، تربیتی و... را در نظر بگیرد.

ارزیابی
معیار نیازهای بشـــر، معیار مناسبی برای ســـاختاربندی علم فقه است؛ زیرا فقه 
درصدد پاسخگویی به نیازهای متعدد بشر است. مهم شناسایی نیازهای گسترده و 
گونه گون انسان، دسته بندی این نیازها و برقراری ارتباط میان نیازهای بشر و علم فقه 

است.

11. حق
انسان دارای حقوقی است که براساس آن می توان احکام شرعی را تقسیم و »حق« 
را معیار ســـاختار قرار داد. در یک تقسیم بندی می توان چهار گونه حق در ارتباط با 
انسان برشمرد: حق خدا، حق مردم، حق نفس و حق طبیعت )غزالی، 1414ق، 65/3(. 
براساس حقوق یادشده به ترتیب چهار بخش حاصل می شود: عبادات، معامالت، 
اخالق و فقه محیط زیست. البته می توان به اعتباری، حقوق دیگری نیز شمرد مثل 

حق جامعه، حق حکومت و دولت و... .
ارزیابی

این معیار بسیار نزدیک به معیار روابط انسانی است. در حقیقت، از هر رابطه ای، 
حقی برای انســـان و نیز تکلیفی برای او حاصل می شود. روابط اصلی انسان چهار 
رابطه با خدا، خود، دیگران و طبیعت اســـت؛ پس چهار حق یاد شده برای او ایجاد 
می شود. با این توضیح می توان گفت: معیار حق مترتب بر معیار روابط انسانی است؛ 

در نتیجه، روابط انسانی اصل و معیار حق، فرع معیار روابط انسانی است.

سوم. معیارهای درون فقهی
دسته سوم از معیارهای ســـاختاربندی، معیارهای درون فقهی است. این معیارها 
معیارهایی اســـت که از مهم ترین مباحث مطـــرح در علم مانند موضوع علم گرفته 
می شـــوند. موضوع علم فقه، فعل مکلف اســـت؛ در نتیجه، معیارهای درون فقهی 
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ساختار علم فقه که از موضوع علم فقه گرفته می شوند، به قرار ذیل است:
1. سنخ فعل مکلف

یکی از مهم ترین مالک های تقســـیم، سنخ فعل مکلف است؛ چرا که موضوع 
فقه، فعل مکلف است، فقه عهده دار بیان احکام مترتب بر فعل مکلف می باشد.

براســـاس این معیار، در ســـاختارهای پیشـــین، احکام شـــرعی بـــه عبادی و 
غیرعبادی)معاملی( تقسیم می شود؛ زیرا در صحت افعال مکلفان یا قصد قربت شرط 
است و مکلفان باید با قصد قربت آن فعل را انجام دهند یا قصد قربت شرط نیست. 

صورت اول را عبادات و صورت دوم را معامالت می نامند.
ارزیابی

از آنجا که این معیار مطابق موضوع علم فقه اســـت، برای ساختاربندی علم فقه 
مناســـب است. افعال مکلفان را می توان دسته بندی کرد و بر اساس آن، ساختار فقه 
را چینش نمود؛ مثاًل افعال مکلفان را به فعل عبادی و معاملی تقســـیم کرد. سپس 
هریک از افعال عبادی و معاملی را دسته بندی نمود. افعال عبادی را به افعال عبادی 
بدنی)روزه(، مالی)خمس و زکات( و قولی بدنی)نماز و حج( تقســـیم کرد. افعال 

معاملی را به افعال فردی، اجتماعی و حکومتی تقسیم نمود.

2. سنخ موضوع
موضوعات مسائل فقهی می تواند اساس ســـاختاربندی قرار گیرد و با شناسایی 
طبیعت موضوعات فقهی و دسته بندی آن ها، ساختار بدیع و کارآمدی به دست آورد. 
فقه، علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی است. اگر این علم، به احکام موضوعات 
عبادی تعّلق یابد، فقه عبادی شـــکل می گیرد و اگر این علم، به احکام موضوعات 
معامالتی یا سیاســـی تعّلق یابد، فقه معامالتی و فقه سیاسی شکل می گیرد و از این 

طریق، فقه های گوناگونی براساس سنخ های موضوعات فقهی به دست می آید.
در حقیقت، موضوعات فقهی نمایانگر مباحث فقه و مؤثر در تقســـیم بندی فقه 
است. از طبیعت موضوعات فقهی می توان به عناوین جامع رسید و آن عنوان جامع 
را مضاف الیه فقه قرار داد و بدین ترتیب برای فقه، ســـاختاری را طراحی کرد؛ مثاًل 
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موضوعاتی که جنبه اقتصادی دارند، در فقه اقتصادی و موضوعاتی که جنبه سیاسی 
دارند، در فقه سیاسی جای داد و موضوعاتی که در بردارنده مسائل تربیتی هستند، به 

فقه تربیتی اختصاص داد.
 در این معیار، بخش های مختلف فقه براساس موضوع از هم تمایز می یابد. البته 
معلوم اســـت که بخش های گوناگون فقه با هم ارتبـــاط دارد، اما این ارتباط باعث 
خلط میان بخش های فقه نمی شـــود؛ زیرا هر بخـــش دارای یک خصلت اصلی و 
چند خصلت فرعی است؛ مثاًل بخش سیاسی جنبه عبادی نیز می تواند داشته باشد، 
اما چون جنبه عبادی در فقه سیاسی خصلتی فرعی است، نمی تواند این بخش را از 
.)www.isca.ac.ir ،97/10/20 ،موضوع اصلی خود که سیاست است، خارج نماید )مبلغی

ارزیابی
می توان گفـــت امروزه معیار ســـنخ موضوع، بهترین معیـــار درون فقهی برای 
ساختاربندی علم فقه است؛ زیرا بر پایه موضوعات فقهی می توان فقه های تخصصی 
را شناســـایی کرد و بر اساس فقه های تخصصی مانند فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه 

حکومت، فقه تربیت دسته بندی آن ها، علم فقه را ساختاربندی کرد. 

3. سنخ حکم
احکام به دو دسته اصلی تقسیم می شود: احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام 
تکلیفی پنج قسم  است: واجبات، محرمات، مســـتحبات، مکروهات و مباحات. 
احکام وضعی نیز بسیار است؛ مانند طهارت، نجاست، سببیت و...؛  لذا ساختار فقه 

را می توان براساس احکام تکلیفی یا وضعی چید.
نگارنده، فقیهی را نیافت که به طور کامل از این معیار اســـتفاده کرده باشـــد و 
احکام تکلیفی و وضعی را محور تقسیم خود قرار داده باشد. ابوالصالح حلبی تقسیم 
خود را بر اســـاس واجبات )حلبی، 1387، 291(1، محرمات و احکام که تقسیم براساس 
سنخ حکم است، پایه ریزی کرده است. شهید اول نیز در »الدروسالشرعیة«و در

1. البته ایشان از لفظ عبادات، محرمات و احکام استفاده  کرده است، ولی مراد از عبادات - به قرائنی که در کالم ایشان 
است – واجبات می باشد.
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»األلفیةوالنفلیة« چهار هزار مسئله پیرامون واجبات و مستحبات نماز را آورده است 
)شـــهید اول، 1408، 37 به بعد(.1 شـــیخ حر عاملی در بدایةالنهایة واجبات و محرمات را 

جمع آوری کرده است )حر عاملی، 1389، 7/1 به بعد(.2
ســـیدمحمد شـــیرازی دو جلد از موســـوعه فقهی خود را به نام »الواجبات« 
و»المحرمات« نام نهاده است )شیرازی، 1409، جلدهای 92 و93(. آیت الله آصف محسنی 
چهار جلد کتاب نگاشته و دو جلد آن را به محرمات و دو جلد دیگر را به واجبات 
اختصاص داده است )آصف محسنی، 1387، جلدهای 1-2(. برخی نیز محور ساختاربندی 

خود را حالل و حرام که دو حکم تکلیفی هستند، قرار داده اند. 
در روایات نیز گاه از مجموع شـــریعت به عنوان حالل و حرام تعبیر می شود. در 
روایتی از امام حســـین چنین نقل شده است: در مجاري األمور و األحکام علی 
أیدي العلماء بالله األمناء علی حالله و حرامه )مجلســـی، 1403، 80/97(. فقها نیز از این 
تعبیر در عنوان کتاب های خود بهره جسته اند. محقق حلی نام کتاب خود را »شرائع 
االسالم فی مســـائل الحرام و الحالل« نهاده، عالمه حلی نیز کتابش را به »قواعد 

االحکام في معرفة الحالل و الحرام« نام گذاری کرده است. 
در اصطالح خاص، حـــالل و حرام فقط بر دو حکم تکلیفی حلیت و حرمت 
داللت دارد و سایر احکام را در برنمی گیرد. عده ای از فقیهان از این تقسیم استفاده 
کرده، کتاب های فقهی خود را در دو بخش حالل و حرام دســـته بندی کرده اند. 
غزالی از اولین فقیهانی است که یک بخش از احیاءعلومالدین را به بحث حالل و 
حرام اختصاص داده و آن را کتاب »الحالل و الحرام« نامیده است. فیض کاشانی 
-که احیاءالعلوم غزالی را تهذیب نموده- نیز یک بخش از کتاب خود را به حالل 

و حرام اختصاص داده است )فیض، بی تا، 282-201/2(.
ارزیابی

ســـنخ حکم، معیار مناسبی برای فقه فتوایی است؛ زیرا هدف در فقه فتوایی بیان 

1. شهید در نفلیة تصریح می کند که در این دو کتاب چهار هزار از واجبات و مستحبات نماز شمارش شده است.
2. شیخ حر عاملی در بدایةالهدایة واجبات و محرمات را به عنوان »فصل« آورده و شیخ عباس قمی مستحبات و مکروهات 

را به عنوان »وصل« ذکر کرده است.
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تکلیف اســـت و ساختاری که بر اساس سنخ تکلیف تعبیه شده باشد، بهترین شیوه 
برای دستیابی به این هدف می باشد.

4.اصناف مکلفان
فقه را بر اســـاس اصناف مکلفان نیز می توان تقسیم کرد و احکام مربوط به هر 
صنف را در کتاب یا بابی از فقه قرار داد. احکام مربوط به مســـافر در کتابالسفر، 
احکام مربوط به زنان را در کتابالنســـاء و... جمـــع آوری کرد و از تجمیع چند 
کتاب، عنوانی کلی تر اخذ کرد و بر این پایه فقه را ســـامان بخشید. اصناف مکلفان 
را به اعتبارهای گوناگونی می توان تقســـیم کرد: اصناف مکلفان به اعتبار شـــغل 
)مدیران، کارمندان، پزشکان، معلمان(، موقعیت اجتماعی )حوزویان، دانشگاهیان، 

فرهنگیان(، به اعتبار سّن )جوانان، کودکان(، جنسیت )زنان، مردان( و ... .
ارزیابی

به نظر می رسد این معیار برای بیان فقه فتوایی و شاید آموزش فقه مناسب تر باشد 
تا اینکه معیار برای ســـاختار علم فقه قرار گیرد. در فقه فتوایی، یک یا چند صنف 
به عنوان »مکلفاِن هدف«، انتخاب می شـــوند و احکام آنان به صورت نقل فتوا بیان 
می گـــردد؛ مانند فقه زنان، جوانان، کودکان و.. . در فقه آموزشـــ ی نیز می توان فقه 
را براســـاس اصناف مکلفان آموزش داد، اما مناسب آن است که ساختار علم فقه، 

براساس ماهیت موضوعات فقهی صورت پذیرد. 
بدین ترتیب، نگارش فقه مشاغل و فقه اصناف اجتماعی بر اساس معیار یادشده 
از ضرورت های عصر حاضر اســـت. پیشنهاد نگارنده آن است که رساله های عملیه 
بر اساس اصناف مکلفان طراحی شوند تا نیازهای مردم مناسب هر صنفی به روشنی 

بیان شود.

5. آثار و لوازم فعل مکلف
فعل مکلف دارای آثار و لوازمی اســـت. فقه را براساس آثار و لوازم فعل مکلف 

می توان تقسیم بندی نمود. در ذیل به سه گونه تقسیم اشاره می شود:
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1. تقسیم مباحث مربوط به اموال در تقسیم شهید صدر به اسباب شرعی تملک 
)احیـــای اراضی، حیازت، ضمانات و غرامات و..( و احکام تصرف در اموال )بیع، 

صلح و..( )صدر،1423، 142(.
2. تقسیم مباحث مربوط به کســـب معاش در تقسیم آیت الله سید فضل الله به 
اســـباب تملک )مباحات، هبات و معاوضات( و عوارض تملک )دین و لواحق آن 
مانند رهن، کفاله و حواله و مســـئولیت صاحب ید ماننـــد ودیعه، لقطه و غصب( 

)فضل الله، 1421، 11/3؛ 710 – 716(.
3. تقســـیم مباحث مربوط به اموال خاصه در تقسیم آیت الله هاشمی شاهرودی 
به اسباب مالکیت اولیه )حیازت و تحجیر و..( و اسباب مالکیت ثانویه)انتقال ملک 

مانند بیع و اجاره(
در علم حقوق می توان گفت: تقســـیم حقوق به حقـــوق خصوصی و حقوق 
عمومی بر پایه آثار و لوازم فعل اســـت. یکی از لوازم فعل، آزادی است و آزادی و 
اختیار در حقوق خصوصی، فردی و بیشتر از حقوق عمومی است؛ زیرا در حقوق 

عمومی آزادی افراد با اعمال قدرِت دولت محدود می شود.
ارزیابی

در فقــــه نیز امکان دارد بر اســـاس آثار و لوازم فعل مکلف، مباحث فقهی را 
چارچوب بندی کرد، اما نگارنده تاکنون به ســـاختاری طراحی شـــده بر این اساس 
دســـت نیافته است. البته چنان که گذشت، فقیهان در قسمتی از ساختار خود از این 

معیار بهره برده اند، اما بخش های اصلی ساختار را بر این اساس نچیده اند.

6.احوال مکلف
حالت های مختلف مکلف در حکم شـــرعی اثرگذار است؛ از این رو، یکی از 
مالک های تقســـیم می تواند احوال مکلفان باشد. اضطرار و عدم اضطرار، اکراه و 
عـــدم اکراه، اجبار و عدم اجبار، قدرت و عدم قدرت بر انجام تکالیف شـــرعی از 
احوال مکلفان اســـت و می توان احکام مضطران، مکرهان، دیوانگان و غیرمقدوران 

)کسانی که قدرت بر انجام تکالیف شرعی ندارند( را نوشت.
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ارزیابی
تقسیم براساس حالت های مکلف تقسیم بندی زیاد مناسبی برای علم فقه نیست؛ 
زیرا حالت های مکلف تغییرپذیرست. در هر صورت احوال مکلف در حکم شرعی 
اثرگذار است و احکام را بر این اساس می توان دسته بندی کرد. از این بیان معلوم شد 
که این معیار بیشتر می تواند در فقه فتوایی یا آموزشی یا حداقل در قسمتی از تقسیم 

این دو گونه فقه، به کار گرفته شود.

شاخص های ارزیابی ساختارهای موجود
مراد از شاخِص ساختار، مفاهیمی است که برای سنجش و ارزش گذاری ساختار 
استفاده می شود تا وجه امتیاز ساختارها مشخص گردد. براساس هریک از مالک های 
ساختاربندی می توان شاخص یا شـــاخص هایی معرفی کرد. این شاخص ها منطبق 
بر مالک هاســـت، اما عناوین و الفاظ آن ها می تواند متفاوت از آن ها باشد. مهم آن 
است که این شاخص ها سنجشی برای تحقق مالک ها و معیارهای ساختاربندی تلقی 

می شوند.
معیارهای ساختاربندی سه قسم در نظر گرفته شد. پس شاخص های ساختاربندی 
نیز سه قسم است: شاخص های منطقی، شاخص های فلسفه فقهی و شاخص های 

درون فقهی. در ادامه این شاخص ها بررسی و شمارش می شوند.

الف( شاخص های منطقی
معیارهای منطقی ســـاختاربندی عبارت بود از: جامعیت، مانعیت، تباین اقسام، 
اساس واحد، انسجام، سودمندی و پاسخگویی. شاخص های هریک از معیارهای 

یاد شده به قرار ذیل است.
یک: شاخص های معیار جامعیت

شاخص به دست آمده از این معیار عبارت اســـت از توانایی سامان بخشی تمام 
مسائل و ابواب موجود فقه)استیعاب اقسام(. اگر ساختاری بتواند تمام مسائل و ابوابی 
را که تاکنون شـــمارش شـــده در خود جای دهد، نشانه آن است که این ساختار از 
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جامعیت برخوردار است.
دو: شاخص های معیار مانعیت

از جمله شاخص های معیار مانعیت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. عدم ورود اقسام دیگر به تقسیم؛

2. عدم اســـتطراد: گاهی در علم، مباحثی طردًا للباب گنجانده است. این گونه 
مباحث نشانگر عدم مانعیت می باشد. برخی نیز با نوشتن ماوراء فقه سعی در برقراری 

ارتباط میان فقه و علوم دیگر داشته اند تا بدین وسیله خالء موجود را پر کند.
شاخص  معیار جامعیت و مانعیت انطباق مقسم بر اقسام است؛ چه اگر تقسیم، 
جامع و مانع باشد، مقسم با اقسام انطباق دارد و قسم دیگری برای مقسم تصّورپذیر 
نیست؛ در نتیجه، مجموع اقسام با مقسم، مساوی می باشد و اقسام محصور می گردد.

سه: شاخص های معیار تباین اقسام
در ســـاختاربندی نباید میان قسم و قسیم خلط شود؛ از این رو، چند شاخص به 

دست می آید:
- قرار نگرفتن قسم چیزی به عنوان قسیم آن.
- قرار نگرفتن قسیم چیزی به عنوان قسم آن.

- عدم تقســـیم به خود و غیرش: مقسم نمی تواند به خود و غیرش تقسیم شود، 
بلکه باید میان تک تک اقسام با قسم رابطه کل و جزء یا کلی و جزیی باشد نه تساوی 

)مظفر، 1359، 129(.
- عدم تداخل ابواب: ابواب باید قسیم یکدیگر باشند تا با هم تداخل نکنند.

- عدم تکرار ابواب یا مسائل: ابواب یا مسائل نباید در تقسیم دو یا چند جا تکرار 
شوند. این عالمت آن است که تباین بین اقسام در تقسیم رعایت نشده است.

چهار: شاخص  معیار »اساس واحد« برای قسمت
از این معیار می توان شـــاخص »اشتراک جهت در اقسام« را استخراج کرد. هر 

تقسیم باید براساس یک جهت صورت گیرد.
پنج: شاخص های معیار انسجام

برخی از شاخص های به دست آمده از این معیار از این قرار است:
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 1. همسان سازی عناوین )وحدت رویه(؛
 2. درخت وارگی؛

 3. جداسازی و ادغام مناسب مسائل و ابواب فقهی در عناوین بخش های ساختار.
شش: شاخص  معیار هدف داری و سودمندی

برای این معیار می توان شاخص اثربخشی را نام برد. اثربخشی به  معنای میزان مؤثر 
بودن اقدامات انجام شده)مانند ساختاربندی( برای دستیابی به اهداف است.

ب( شاخص های فلسفه فقهی
معیارهای فلســـفه فقهی ساختاربندی عبارت اســـت از: قصد تقرب، دنیوی و 
اخروی بودن، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر، ارتباطات انسانی، 

کمال یابی قوای انسان، مراحل طبیعی زندگی انسان، نیازهای بشر و حق.
برای معیارهای فلسفه فقهی می توان چند شاخص شمرد:

 1. بیان معیار تقســـیم: اکثر فقیهان معیار ساختار فقهی خود را بیان نکرده اند. 
یکی از شـــاخص های فلسفه فقهی آن است که ساختارمند یا شخص دیگری معیار 
نهفته در ساختار را آشکار سازد؛ مثاًل محقق حلی، معیار تقسیم خود را بیان نکرده، 
اما چهار نفر از فقیهان معیار تقسیم ایشان را توضیح داده اند: شهید اول، فاضل مقداد، 

سیدمحمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء.
 2. تعریف اصطالحات: یکی از مباحث فلســـفه هر علـــم، تعریف آن علم و 
اصطالحات آن است. ساختاری که در آن اصطالحات مورد نیاز تعریف شده باشد، 
ساختار مناسب است، ولی ساختاری که در آن شاخص تعریف اصطالحات، رعایت 
نشده باشد، دچار ابهام شده و از اعتبار آن کاسته می شود. اصطالح عبادات در اکثر 
ساختارها چون تعریف نشده، دچار ابهام است؛ در نتیجه، مصادیقی را که فقها ذیل 

عبادات قرار داده اند، دچار چالش است.
 3. توجه به ترتیب اهمیت ابواب: یکی از مباحث فلسفه فقه، اهمیت احکام و 
ابواب فقهی است. ساختاری که در آن این ترتیب توضیح داده شده باشد، شاخص 
توجه به ترتیب اهمیت ابواب را رعایت کرده است. کمتر کسی از این شاخص به طور 
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کامل پیروی کرده است )ابن نجیم، 1418، 19/1؛ طوری قادری، 1418، 93/1 و2 و تا آخر جلد 3(.

شاخص های دیگر فلسفه فقهی نیز هست که مربوط به ساختار مطلوب می باشد.

ج( شاخص های درون  فقهی
معیارهای درون فقهی ســـاختاربندی از این قرار است: سنخ فعل مکلف، سنخ 

موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، آثار و لوازم فعل مکلف، احوال مکلف.
مهم ترین شاخص های معیارهای درون فقهی عبارت است از:

 1. تقسیم بر اساس فعل مکلف: موضوع فقه، فعل مکلف است. تقسیم براساس 
فعل مکلف تقســـیم براساس موضوع علم فقه می باشد. تقسیم بر پایه موضوع علم، 

تقسیم مناسبی است.
 2. بهره گیـــری از معیار ماهوی: چنان چه گذشت، معیارهای مورِد استفاده در 
ســـاختاِر علم فقه دو گونه است: معیارهای برگشت پذیر به ماهیت و موضوع علم و 
معیارهای لفظی. ساختاری که از معیار ماهوی استفاده کند و به سنخ موضوع توجه 
دارد، مناســـب تر از ساختاری است که به امور شکلی علم توجه دارد و از معیارهای 

لفظی بهره می گیرد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش به قرار ذیل است:

 1. هر ساختار باید بر اساس معیار یا معیارهایی طراحی شود؛
 2. ساختارهای فقهی حداقل دارای سه دســـته معیار است: معیارهای منطقی، 

معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای درون فقهی؛ 
 3. ساختارهای فقهی حداقل دارای بیست و چهار معیار است؛

 4. معیارهای منطقی هفت عدد اســـت: جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین 
اقسام، انســـجام، هدفداری و پاســـخگویی. معیارهای منطقی از معیارهای الزم و 
مشترک در تمام ساختارها می باشند؛ به گونه ای که درستی هر ساختار به وجود تمامی 

این معیارها منوط است.
 5. معیارهای فلسفه فقهی یازده معیار است: قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، 
مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، 
ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق. 
معیارهای فلسفه فقهی از معیارهای ترجیحی است و رعایت آنها موجب مقبولیت و 
کمال ساختار می گردد. فقیهان از این معیارها در طراحی ساختار خود بهره برده اند.

 6. معیارهای درون فقهی شـــش معیار است: سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، 
سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف.

 7. شاخص های ارزیابی ساختارهای علم فقه متعدد است و متناسب با معیارهای 
ساختاربندی طراحی می شوند.
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 9. بهترین معیارهای درون فقهی علم فقه سنخ موضوع و سنخ حکم می باشد.
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