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Abstract:
Customary subjects have a major part in the Islamic jurispruden-

tial subjects that their methodological understanding plays a signifi-
cant role in the inference of Islamic jurisprudential rulings. Applying 
the jurisprudential approach in the process of understanding cus-
tomary subjects is significant. In this sense, it is necessary to explore 
the aspects of the subjects which have been under consideration by 
experts in field of “Cognition”; The aspects which are effective in the 
inference of jurisprudential ruling. The jurisprudential understand-
ing of the customary subjects includes, at least, the identification of 
stages such as type, concept, criteria, and examples of which this ar-
ticle attempts to draw these steps systematically. The findings of this 
paper indicate that the first step in recognizing the subjects of the 
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Islamic rulings is to determine their type through a clear definition 
of customary subjects. 

Accordingly, customary subjects fall into two distinct categories: 
the textual (Manṣūs) and non-textual (Ghayr Manṣūs) that the 
recognition of their stages and types requires specific method and 
rules. To distinguish between types of subjects, this paper introduc-
es two principles: The Originality of non-transmission (Aṣālat ʿAd-
am al-Naql) and the Originality of non-qualification (Aṣālat ʿAdam 
al-Taqyyīd), as well as thirteen important points, to recognize their 
concept. At the end, the method of identifying non-textual subjects 
is discussed.

Keywords: Islamic, Jurisprudence, Customary Subjects, Textual 
Subjects, Non-textual Subjects, Jurisprudential Methodology.
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روش شناخت فقهی موضوعات عرفی1
حجت الله بیات2

چکیده
موضوعات عرفی بخش عمده ای از موضوعـــات احکام فقهی را به خود اختصاص 
داده اند که شـــناخت روشمند آن ها در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد. آنچه در 
شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن هاست؛ 
بدین معنا که باید جنبه هایی از موضوعات مِدّ نظر متصدیان شـــناخت کاوش شود  که در 

استنباط احکام فقهی مؤثرند. 
 شناخت فقهی موضوعات عرفی دست کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، 
مالکات و مصادیق آن ها می شود که این مقاله تالش دارد این مراحل را به صورت روشمند 
ترسیم نماید. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات 
احکام، تشخیص نوع آن هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات 

عرفی ارائه گردد.
 موضوعات عرفی در دو دســـته منصوص و غیر منصوص جای می گیرند که شناخت 
هـــر یک از مراحل و انواع مِدّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می طلبد. این مقاله 

1. تاریخ دریافت:1398/05/01؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
 Bayat.h@qhu.ac.ir .2. استادیار و معاون گروه روان شناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و 
برای تشخیص مفهوم آن ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع 

موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
کلید واژه ها: فقه اسالمی، موضوعات عرفی، موضوعات منصوص، موضوعات غیر 

منصوص، روش شناخت فقهی.

مقدمه
واژه »روش« برگردان فارســـی »Method« اســـت که از واژه  یونانی »متا« 
به معنـــای »در طول« و »اودوس« یعنی »راه« گرفته شـــده و مفهوم آن در پیش 
گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. روش 
ممکن اســـت به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهوالت هدایت می کند، 
مجموعه قواعدی که هنگام بررســـی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و 
فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری می کند، اطالق شـــود )ر.ک: 

ساروخانی، 1377، 24/1). 
اصطالح روش هم به خوِد راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. 
روش عبارت است از فرایند عقالنی یا غیر عقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت یا 
توصیف واقعیت. در معنای کلی تر، روش هرگونه تدبیر در به کارگیری ابزارها و طی 

راه های مناسب برای رسیدن به مقصود است. 
واژه »شناخت« که تقریبًا معادل کلمه »معرفت« در زبان عربی است، کاربرد های 
گاهی، اطالع، مطلق علم، ادراکات جزیی،  معنایی مختلفی دارد؛ مانند: بازشناسی، آ
علم مطابق بـــا واقع و یقینی و علم حضوری که عام تریـــن مفهوم آن، مطلق علم، 
گاهی و اطالع اســـت. این واژه در جایی به کار می رود که همواره انسان نسبت به  آ
چیزی، نوعی جهل، شبهه، شک یا ابهام داشته باشد و بخواهد آن را بر طرف کند یا 

به حداقِل ممکن برساند. 
شناخت موضوعات عرفِی صرف، گاه با رویکرد علمی و گاه با رویکرد فقهی 
صورت می گیرد. منظور از موضوع شناســـی علمی شناخت موضوعات بدون لحاظ 
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جنبه های فقهی آن هاست که در کشف رابطۀ موضوع با فقه و استنباط احکام شرعی 
ارزش و کاربرد فقهی ندارد. برای نمونه، اگر »آب« را با این نگاه که از چه عناصری 
تشکیل شده، خواص آن چیست؟ و... دنبال کنیم شناخت ما غیر فقهی است. اما 
اگر شناخت از این جهت باشد که آب چه انواعی دارد؟ کدام نوع آن طاهر و مطّهر 
اســـت؟ کدام نوع آن فقط طاهر است و با چه شرایطی نجس می شود؟ شناخت ما 

رویکرد فقهی دارد.
بنا بر این اطالعات، صرف علمی نسبت به موضوعات عرفی ارزش فقهی ندارند. 
مگر آنکه به عنوان اطالعات پایه و مقدماتی، زمینه شناخت فقهی و استنباط حکم را 
فراهم کند، از این رو، معلوماتی که متخصص درباره موضوعات عرفی ارائه می دهد، 

باید ناظر به جنبه ها و احکام فقهی آن باشد. 
با توجه به مطالب یاد شده، روش شناخت موضوعات احکام فقهی عبارت است 
از: »مجموعه تدابیری که متصدی شـــناخت، با رویکرد فقهی، بهترین راه ها را در 
بهره گیری از منابع معتبر به وسیله ابزارهای مناسب، به تناسب مراحل شناخت و انواع 
موضوعات احکام فقهی، به صورتی که اطمینان آور باشد، گزینش می کند و به کار 

می گیرد«.
موضوع شناسی فقهی دست کم شامل تشخیص نوع، مفهوم، مالکات و مصادیق 
موضوعات می شـــود. این مقاله در صدد روشمندسازی شناخت فقهی موضوعات 

عرفی است.

1( تعریف موضوعات عرفی
موضوعات عرفی آن دسته از موضوعاتی اســـت که شارع مقدس نه با تصرف 
کلی، آن ها را اختراع کرده و نه با تصرف جزیی قیودی به آن ها زده، بلکه تنها به بیان 
حکم آن ها پرداخته و تشخیصشـــان را به عهده عرف گذاشته است: »الموضوعات 
العرفّیة أو اللغوّیة المستنبطة، و هی موضوعات األحکام الشرعّیة التی لم یتصد الشارع 
ألکثر من بیان حکمها، و من هنا تکون للعرف المرجعّیة فی تشـــخیص مفهومها و 

معرفة حدودها سعة و ضیقًا« )صنقور، 1428ق، 540/2).
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از تعاریف ارائه شده برای موضوعات عرفی از سوی فقها، شاخص هایی به دست 
می آید که می توان به کمک آن ها موضوعات عرفی را از مخترعات و مقیدات شرعی 

تمییز داد. تعاریفی از قبیل:
• موضوعاتی که برای شـــناخت آن ها باید به عرف رجوع کرد )قزوینی، 1424ق، 

496/2؛ علوی 1421ق، 40/2)؛
• موضوعاتی که لزومی ندارد شارع آن ها را بیان کند )اصفهانی، 1416ق، 448)؛

•موضوعاتی که تقلید در آن ها راه ندارد )نجفی، کاشف الغطاء، 1426ق، 95)؛
• موضوعاتی که بیان آن ها شـــأن شارع نیســـت و در آن ها تصرف نکرده است 

)خمینی، 1421ق، 467/3)؛
• موضوعاتی که عرف در شناخت آن ها سندیت دارد )خمینی، 1418ق، 183/1)؛

• موضوعاتی که از امور تعبدی نیستند )سبزواری، 1413ق، 158/11)؛
• موضوعاتی که امام نسبت به بیان آن ها وظیفه ای ندارد )علوی، 1421ق، 40/2).

• موضوعاتی که شارع در آن ها وضعی نداشته است )طارمی، 1306ق، 178/1).
با بررسی گزارش آرا فقها درباره موضوعات عرفی روشن شد که وجه مشترک این 
تعابیر مختلف دو چیز است؛ نخست: تصرف نکردن شارع در این نوع موضوعات و 

دوم: واگذاری تشخیص آن ها به عرف. 

2. انواع موضوعات عرفی
نوع موضوع در روش شناخت آن مؤثر است؛ از این رو، الزم است ابتدا تقسیماتی 

را که در شناخت موضوعات عرفی مؤثر است، از نظر بگذرانیم.
الف( به لحاظ منصوص بودن  

از مهمترین تقسیمات مؤثر در روش شناخت موضوعات عرفی روشن شدن این 
مطلب اســـت که آیا واژه حاکی از موضوع در نصوص )متن قرآن و حدیث( وجود 

دارد یا نه؟ از این رو، موضوعات به منصوص و غیر منصوص قابل تقسیم اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی یا هر زبان دیگری به کار رفته 
باشد. با توجه به پیشرفت علوم و توسعه رشته های مختلف و سرعت شتابنده فن آوری 
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در عرصه های مختلـــف، هر روز با اصطالحات و موضوعاتی مســـتحدثه  روبه رو 
هستیم. نظام ارتباطاتی نوین نیز زمینه تبادل فرهنگی و دسترسی به این موضوعات را 

برای همگان فراهم کرده که همه روزه با نمونه هایی از آن ها روبه رو هستیم.

ب( به لحاظ ارتباط با علوم
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر در روش تشخیص موضوعات، دسته بندی موضوعات 
بر اساس علوم انسانی و تجربی است. این تقسیم بندی ها سبب می شود تا روش های 
معتبر و متناسب را برای تشخیص دقیق مفهوم و مصداق موضوعات به کار گرفت و 
در فرایند شناخت آن ها بتوان به تناسب هر دسته، از علوم مرتبط با هر یک بهره برد. 

نمونه هایی از موضوعات مرتبط با علوم عبارت  است از:
• موضوعات مرتبط با دانش کالم؛ مانند: اسالم، کفر، توحید و شرک؛ 
• موضوعات مرتبط با دانش اخالق؛ مانند: توهین، تکریم، توریه، دروغ؛
• موضوعات مرتبط با دانش روان شناسی؛ مانند: حب، بغض، کراهت؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش اقتصاد؛ مانند: بیمه، بانک و پول؛
• موضوعات مرتبط با دانش حقوق؛ مانند: رشوه، حرز، مالکیت معنوی؛
• موضوعات مرتبط با دانش اجتماعی؛ مانند: صله رحم، تعلیم و تربیت؛

• موضوعـــات مرتبط با دانش سیاســـت؛ مانند: والیت فقیه، نفوذ، دشـــمن، 
جاسوسی؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش ارتباطات: رســـانه، شبکه های اجتماعی و دنیای 
مجازی؛

• موضوعات مرتبط با دانش ریاضی؛ مانند مسافت شرعی، نرخ درهم و دینار؛
• موضوعات مرتبط با دانش طب؛ اختـــالالت روانی، مرگ مغزی و مرگ از 

روی ترّحم؛
• موضوعات مرتبط با دانش تغذیه؛ مانند: تراریخته، مکمل های غذایی و ژالتین؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش هیئت؛ مانند: اوقات و رؤیت هالل، روز و شب؛
• موضوعات مرتبط با علوم غریبه؛ سحر، هیپنوتیزم و تردستی.
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ج( به لحاظ آسانی و دشواری شناخت
آسانی و دشـــواری موضوعات نیز در روش شـــناخت آن ها مؤثرست. مفهوم 
موضوعات آســـان را می توان به راحتی و با اندک تأمل و رجوع به لغت یا با مراجعه 
به عرف تشـــخیص داد؛ مانند مفهوم »ماء« و »دم«؛ اما تشخیص مفهوم برخی از 
موضوعات به ســـادگی ممکن نیست. پیچیدگی مفهوم برخی از موضوعات ممکن 
اســـت ناشی از تعّدد معانی باشد که برای آن ها ذکر شـــده است؛ برای نمونه برای 
بًا َفاْمَســـُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو  ُموا َصعيدًا َطيِّ موضوع »صعید« در آیه َفَلْم َتِجُدوا ماًء َفَتَيمَّ
الِة  ذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ َها الَّ يُّ

َ
ْيديُكْم)نساء/43) و برای موضوع »کعب« در آیۀ يا أ

َ
أ

ْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن)مائده/6) 
َ
ْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو أ

َ
َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أ

معانی متعددی در کتب لغت آمده و فقها نسبت به مفهوم آن ها اختالف نظر دارند و 
به همین سبب فتاوای آنان نیز متفاوت است.

در منابع فقهی از موضوعات آســـان به »عرفی صرفه« تعبیر می شـــود1؛ زیرا در 
فهم معنای آن، نیازی به استنباط نیســـت و به راحتی می توان مفهوم آن را به دست 
آورد)شیرازی، 1426، 4/ 439). مانند اینکه عرف، رنگ خون را خون نمی داند؛ بنابراین، 

به طهارت آن حکم می شود )ر.ک: خمینی، 1421ق، 387/1)2.
فقها از موضوعات دشوار به عرفی مستنبطه تعبیر کرده اند؛ زیرا این نوع موضوعات 
نیازمند نوعی استنباط و تخصص اند و باید برای به دست آوردن مفهوم آن ها به عرف 

متخصص رجوع کرد3.
پیچیدگی و دشـــواری مفهوم موضوعات، به نوع موضوعات نیز بستگی دارد. 
برخی معتقدند تعدادی از موضوعاتی که ما در فقه با آن ها سر و کار داریم، عینی اند 

1. یطلق علیها اســـم الموضوعات الصرفة، ألّنها صرف الموضوع فقط دون حاجة إلی االستنباط فی فهم معناها )شیرازی، 
1426ق، 4/ 439 ).

2. أّن الشارع لّما کانت خطاباته مع العرف کخطابات العرف مع العرف، و لیست له طریقة خاّصة غیر طریقة العقالء، ال محالة 
یکون فی تشخیص المفاهیم و مصادیقها فی خطاباته نظر العرف مّتبعًا، کما أّن األمر کذلك فی خطابات العرف بعضهم مع 

بعض، و لهذا ال یعّد لون الدم دمًا)شیرازی، 1426ق، 439/4).
3. و أّما الموضوع المجهول معناه غالبا عند العرف، الذی یحتاج فهمه إلی استطراق خواص العرف الواقفین بمقدار معتّد به 
من المحاورات المختلفة التی استعمل فیها هذه اللفظةـ  مثاًلـ أو یحتاج فی فهمه إلی استطراق باب اللغة فهذا یسّمی بالموضوع 

المستنبط )شیرازی، 1426ق، 439/4).
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که خلقت تکوینی دارند و باید با عالئمی که در قرآن و ســـنت ذکر شده، شناخته 
شوند. مثل پرندگان که آسان ترین کار موضوع شناسی این بخش است. دسته دیگر، 
موضوعاتی اند که عینی نیستند، اما به دنبال آن موضوعات عینی هستند. مثل استهالل 
یا مقدار سفر، یا مقدار کر و... .  دسته سوم، موضوعات تخصصی اند. این ها تنها با 
استفاده از ابزار یا اسناد و مدارک تاریخی شناخته نمی شوند، بلکه به کار فقهی و فنی 

نیاز دارند. این قسم در درجه سوم از مشکل بودن قرار دارد.
دسته چهارم موضوعاتی هســـتند که عناوین اعتباری در آن ها دخالت دارد، اما 
عینی نیستند و قوامشان به اعتبار است؛ مثل اسکناس که باید دید »ربا« در اسکناس 
هم وجود دارد یا خیر؟ خیلی از آن ها موضوعات مســـتحدثه هســـتند. شناخت این 

موضوعات مشکل تر و پرداخت به آن ها ضرور ی  تر است.
دسته پنجم موضوعاتی هســـتند که بسیار پیچیده تر هستند که هم راه حّل این ها 
بسیار مشـــکل تر است و هم عناوین ثانویه ای که بر این ها حمل می شود، مشکالت 
را چند برابر می کند؛ مثل مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، روابط جنگ و صلح، 

ذمه و ارتداد«1.

د( به لحاظ بسیط و مرکب بودن
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر که در روش شـــناخت مفهوم موضوعات عرفی، 
دخالت دارد، تعیین نوع آن ها از لحاظ ســـاختار و ادبیات است. موضوعات بسیط 
تنها از یک کلمه تشکیل شده اند؛ مانند: »خمر« و »خل«. موضوعات مرکب از دو 
کلمه بیشتر تشکیل شده باشد؛ مانند: »اکل مال به باطل« و »تجارة عن تراض«. در 
ْن َتُكوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض  ِمْنُكْم 

َ
ْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ أ

َ
ُكُلوا أ

ْ
ذيَن آَمُنوا ال َتأ َها الَّ يُّ

َ
آیه يا أ

َو ... )نساء/29) روشن است که برای شناخت موضوعات مرکب باید مفهوم همه اجزا 
یا هیئت ترکیبی آن ها واکاوی شود.

1. گفتگو با حضرت آیت الله مصباح یزدی،1395/08/20 با اندک تلخیص)مصاحبه از طرف مؤسســـه موضوع شناسی 
احکام فقهی انجام شده و در این مؤسسه موجود است(.
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3. روش شناخت موضوعات عرفی
با توجه به آنچه درباره دســـته بندی های مؤثر در شناخت موضوعات اشاره شد، 
برای شناخت هر نوع از آن ها به قواعدی نیاز هست که در شناخت موضوعات احکام 
فقهی ما را مساعدت می کند. قواعد و اصول در حقیقت ابزار شناخت موضوعات 
هســـتند. برای آنکه این قواعد روشن تر و کاربردی تر شـــوند، آن ها را در دو بخش 
موضوعات منصوص و موضوعات غیر منصوص تقسیم و به توضیح آن ها می پردازیم.

1-3. موضوعات عرفی منصوص 
نخستین مرحله اصلی در شناخت موضوعات احکام فقهی، شناخت مفهوم لفظ 
حاکی از آن هاست. در این مرحله که مبتنی بر نوع موضوعات است، ارکان و روش 
شناخت آن ها روشن می شود. وقتی شـــارع در موضوعات عرفی هیچ گونه تصرفی 
نکرده باشد، رجوع به عرف را برای شناخت مفهوم چنین موضوعاتی جایز می داند 

)خمینی،1420ق، 312؛ عاملی، 1413ق، 494/14).
1-1-3. ویژه تشخیص نوع موضوعات 

مهمترین قســـم در این مرحله، میزان تصرف شارع در موضوعات است؛ زیرا در 
تعیین ارکان شـــناخت موضوعات تأثیر مستقیمی دارد. پس از فحص در نصوص و 
نیافتن معنای شرعی و قید شـــرعی، می توان برای تعیین نوع موضوعات از دو اصل 

استفاده کرد:
1-1-1-3. اصالت عدم نقل

پس از فحص و تتبع در نصوص در صورت شـــک در اینکه آیا شـــارع معنای 
خاصی برای لفظ مورد نظر وضع کرده است یا نه؟ با استفاده از »اصالت عدم نقل« 
به عدم نقل معنای لفظ حاکی از موضوع به معنای شـــرعی حکم و مخترع شرعی 

نبودن موضوع را روشن کنیم.
اگر واژه ای در عرف معاصر معنایی متفاوت با عرف عصر نزول داشـــته باشد، 
نمی توان آن را بر مفهوم فعلی حمل کرد. در مواردی که شـــک داشـــته باشیم، آیا 
واژه ای از معنای لغوی به معنای شـــرعی منتقل شـــده است یا نه؟ پس از تتبع، اگر 
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دلیلی بر نقل معنای لغوی به شرعی نیافتیم، با قاعده »اصالت عدم نقل« معنای لغوی 
مالک قرار می گیرد )ر.ک: شّبر، 1404ق، 130/1). برای نمونه واژه »نکاح« اگر به معنای 
شرعی منتقل شده باشد، مفهوم آن »عقد« است و اگر منتقل نشده باشد، مفهوم آن 
»وطی« است؛ از این رو، برخی استعمال آن را در معنای »عقد ازدواج« حقیقی و غیر 
آن را مجازی دانسته اند. در مقابل عده ای استعمال آن را در معنای »وطی« حقیقی و 

در معنای دیگر مجازی گرفته اند )عاملی، 1414ق، 7/12).
2-1-1-3. اصالت عدم تقیید

پس از آنکه با تتبع در نصوص مشـــخص گردید شارع معنای جدید برای لفظ 
حاکی از موضوع وضع نکرده است، اگر شک کردیم که آیا شارع به لفظ حاکی از 
موضوع قیدی زده است یا نه، با استفاده از »اصالت عدم تقیید« روشن می کنیم که 

موضوع از مقیدات شرعی نیست و در شمار موضوعات عرفی است.

2-1-3. ویژه تشخیص مفهوم موضوعات
الفاظ منصوص در فرایند موضوع شناسی فقهی جایگاه ویژه ای دارند و تشخیص 
دقیق آن ها، روند شـــناخت موضوعات غیر منصوص را نیز تعیین می کند. از این رو، 
در موضوع شناسی احکام فقهی اصالت و محوریت با موضوعات منصوص است. 
بنابراین، باید موضوعات منصوص که ثمرات فقهی دارند، وارد فرایند مفهوم شناسی 

شوند.
واژه  حاکی از موضوعات عرفی، گاه ممکن است در نظام معنایی که در نصوص 
وجـــود دارد، جای  گیرد و مفهومی غیر از آنچه در میان اهل لغت معروف اســـت، 

داشته باشد؛ از این رو، در چنین مواردی باید ابتدا نصوص را بررسی کرد. 
چنانچه در نصـــوص برای لفظ حاکی از موضوع، معنایی آمده باشـــد، آیا در 
ســـایر موارد برخورد با چنین موضوعاتی، همان تعریف شرعی مالک است یا باید 
به عنوان موضوعات عرفی، معنای آن ها را از لغت به دست آورد؟ رعایت نکات ذیل 
برای تشخیص مفهوم موضوعات منصوص سبب اطمینان بیشتر نسبت به نتایج کار 

مفهوم شناسی می گردد.
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1-2-1-3. تالش برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی
در مفهوم شناســـی موضوعات منصوص الزم اســـت معنای حقیقی از مجازی 
شـــناخته شـــود. در صورتی که کتب لغت و لغویان بر حقیقت یا مجاز بودن معنا 
تصریح کند، تکلیف روشن است، اما در جایی که چنین تصریحی موجود نباشد، از 
جمله راه ها و عالئم تشخیص معنای حقیقی از مجازی1، »تبادر« و »صحت حمل« 

است )اصفهانی، 1422ق، 153/1).
باید توجه داشت که عالئم تشـــخیص حقیقت از مجاز، خود، عرفی و ناظر به 
مصادیق موضوعات است، به عبارت دیگر، باید این عالئم را از عرف استظهار کرد 
و نتیجه گرفت که از لفظ حاکی از موضوعات، چه چیزی به اذهان تبادر می کند و 

حمل آن بر مصادیق موضوعات صحیح است یا نه؟
همچنین باید توجه داشت که همیشه اســـتعمال لفظ در معنایی، موجب احراز 
ارادۀ جـــدی گوینده و حمل بر معنای حقیقی نمی شـــود و باید از قرائنی همچون 
»تبادر«، »صحت حمل«، »عدم صحت ســـلب« و »اطراد« برای کشف معنای 

حقیقی کمک گرفت )ر.ک: خمینی، 1418ق، 77/1).
2-2-1-3.توجه به تطّور تاریخی لغات

ممکن اســـت مفهوم واژه های منصوص حاکی از موضوعات احکام فقهی در 
ســـیر تطور تاریخی دچار دگرگونی هایی شده باشند که غفلت از آن موجب درک 
نادرست از آن موضوع می گردد. بنابراین، باید دقت شود که در زمان معصوم از 
واژۀ حاکی از موضوع چه برداشتی می شده است و معصوم از آن چه مفهومی را 
قصد کرده است؛ از این رو، حتی اتفاق نظر اهل لغت بر معنای واژه، ما را از کشف 

و احراز معنای مورد نظر امامان بی نیاز نمی سازد )مبلغی، 1379، 80/24 و 85).
اینکه چه عواملی باعث تغییر معنایی در برخی واژگان شده ـ از قبیل فتح شهرها 
به دست مسلمانان، آمیختگی اقوام عرب با غیر عرب، ازدواج بین اقوام عرب با غیر 

1. فال بّد فی تشخیص  الموضوع  له من الرجوع الی العالمات و األمارات التی یمتاز بها المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی 
و الموضوع له عن غیره، و من جملتها التبادر و عدم صّحة السلب فإّنها من عالئم الحقیقة، کما أّن تبادر الغیر و صّحة السلب 

من عالئم المجاز )اصفهانی، 1422ق، 153/1).
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عربـ  از بحث این پژوهش خارج اســـت، اما حقیقت این است که چنین تحوالتی 
در برخی از واژه ها رخ داده و دریافت و برداشت ما از آن ها در زماِن حاضر نمی تواند 
مالک در مفهوم شناسی این قبیل موضوعات باشد؛ برای نمونه، معنایی که صحابه از 
واژه »مولی« در سال دهم هجری برداشت کرده اند، اولویت بوده است، در حالی که 
لغویان در ادوار مختلف تا بیست و یک معنا برای آن آورده اند )ر.ک: جالل زاده میبدی، 
1392، 163) و یا واژه »شهید« در قرآن کریم به معنای گواهان اعمال است و به معنای 

کشته شدن در راه خدا نیامده است )ر.ک: جمعی از محققان، 1428ق، 117/1).
3-2-1-3. توجه به اتفاق و اختالف نظر واژه نگاران 

با توجه به اختالفات انگیزه ها و دیدگاه های واژه شناسان اتفاق نظر آن ها بر یک 
معنا می تواند قرینه ای بر صحت آن باشد؛ مشروط به اینکه اقوال آنان به یک واژه شناس 
برنگردد و اصطالحًا تبدیل به خبر واحد نشود؛ بنابراین، اگر معنایی از چند نفر نقل 
شود که بدانیم از یکدیگر متأثر نیستند، می تواند اطمینان آور باشد و اال در حکم خبر 

واحد است و نمی توان به آن ها اتکا کرد )ر.ک: جالل زاده میبدی، 1392، 171).
4-2-1-3. توجه به ادبیات و فرهنگ حاکم 

آشـــنایی با ادبیات و فرهنگ حاکم بر نصوص، الزمۀ شـــناخت دقیق مفهوم 
موضوعات منصوص اســـت. از این رو، معنای دقیق برخی از واژه ها تنها در ســـایه 
بهره گیری از روایـــات و توجه به قرائن متصله و منفصله و ســـیاق آیات و روایات 
به دست می آید؛ برای نمونه، دســـتیابی به معنای دقیق موضوعاتی چون »قرء« که 
ْقَراِئِك«  )عاملی، 

َ
اَم أ یَّ

َ
اَلَة أ مشترک بین معنای »ُطهر« و »حیض« است، در »َدِعی الصَّ

1409ق، 287/2)، »نکاح« که به معنای »عقد ازدواج« و »جماع« است، در آیۀ َفِإْن 
ى َتْنِكَح  َزْوجًا َغْيَرُه )بقره/230) و »مؤمنین« که به معنای  َقهـــا َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّ َطلَّ
ُه ِلْلكاِفريَن َعَلى  شـــیعیان اهل بیت یا عموم مسلمانان است، در آیۀ ... َو َلْن  َيْجَعَل  اللَّ
گاهی از ادبیات حاکم بر نصوص و توجه  اْلُمْؤِمنيَن َسبياًل )نساء/141) تنها در سایه آ

به قرائن موجود در آیات و روایات مقدور است.
5-2-1-3. توجه به موارد تطبیق و معنا 

در مراجعه به قول لغوی برای مفهوم شناســـی باید به این مسئله توجه داشت که 
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گاه لغوی برای کشف واژه ای از تطبیقات عرفی بهره می برد؛ بنابراین، نباید این کار 
موجب شود معنای واژه را با مورد تطبیق یکی بدانیم؛ برای نمونه، برخی از لغوی ها که 
»عقوبت« را در حدیث پیامبر اکرم:  »َلیُّ اْلَواِجِد ُیِحُل  ُعُقوَبَتُه َو ِعْرَضُه« )احسائی، 
1405ق، 72/4) به »حبس« معنا کرده اند، از باب تطبیق است؛ زیرا با مراجعه به کتب 
لغت به دست می آید که »عقوبت« به معنای جزای کار بد و گناه است؛ از این رو، 
اگر کسی تصور کند که عقوبت به معنای »حبس« است )ابن منظور، 1414ق، 622/1) بین 

موارد تطبیق و معنای واقعی خلط کرده است )ر.ک: علیدوست، 1395، 238/2).
6-2-1-3. توجه به اولویت قول لغوی متقدم بر متأخر

از آنجا که هدف از ریشه یابی واژه های قرآن و روایات دستیابی به معانی رایج آن ها 
در زمان نزول قرآن و صدور روایات است بهترین کتاب هایی که ما را در این هدف 
کمک می کنند، قدیمی ترین آن هاست؛ زیرا مؤلفان آن ها از نظر زمانی نزدیک تر به 
زمان نزول  بوده اند و واژه ها در آن زمان کمتر دستخوش تطور و تغییر شده اند )ر.ک: 

بالغی، بی تا، 32/1).
ج سدوسی از شاگردان خلیل)م195ق(، کلمۀ »استقسام«  برای نمونه، ابوفید ُمَؤرِّ
ْزالِم 

َ
ْن َتْسَتْقِسُموا ِباْل

َ
ُم َو َلْحُم اْلِخْنزيِر َو... َو أ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َو الدَّ را در آیۀ شریفۀ ُحرِّ

ذِلُكْم ِفْسٌق را »قمار« و »زجاج« )م311ق( آن را نوعی »تفأل« معنا کرده اند. روشن 
است که در مقام تعارض، گفتار »مؤرج« که از نسل دوم است، بر سخن »زجاج« 

که از نسل چهارم است، اولویت دارد )ر.ک: جالل زاده میبدی، 1392، 199-198).
7-2-1-3. توجه به تفاوت داعی استعمال با معنا

واژه حاکی از موضوع گاه مکتوب اســـت و گاه ملفوظ؛ و آنچه که از آن لفظ 
دریافت می شود، با دو تعبیر بیان می کنند؛ نخست: »معنا« )منظور( به لحاظ قصد 
مبدأ کالم )گوینده یا نویسنده( و دیگر »مفهوم« به لحاظ برداشت مخاطب )خواننده 
یا شنونده( که گاه مفهوم با معنا با یکدیگر منطبق است و گاهی هم این طور نیست.

گاه آنچه درباره واژه ها گفته می شـــود، معنای آن ها نیست، بلکه موارد استعمال 
است. باید توجه داشت که هر واژه ای عالوه بر معنایی که دارد، از »داعی استعمال« 
نیز برخوردار است و این دو الزامًا یکی نیستند. تفکیک داعی در استعمال از معنا در 
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تصحیح فهم و استنباط تأثیر به سزایی دارد )علیدوست، 1395، 2، 243).
8-2-1-3. توجه به رابطه واژه های منصوص با یکدیگر

کشف رابطه بین واژه های منصوص نتایج مناسبی در مفهوم شناسی موضوعات 
دارد؛ برای نمونه، رابطه بین واژه های »رقص« و »ذفن« با »لعب« و »لهو« چیست 
و چه نسبتی از نسب اربعه ترادف، تباین، عموم خصوص من وجه و عموم خصوص 
مطلق بین آن ها وجود دارد؟ در صورتی که بین واژه   ها عموم و خصوص مطلق باشد، 
واژه عام در مفهوم شناسی محوریت می یابد و واژه ای که معنای خاص دارد، به عنوان 
فرع آن قرار می گیرد. فایده دیگر کشـــف و توجه به این رابطه ها، کشف استخراج 
مالک های مفهومی و کاربرد آن در مصداق یابی است:»أّن النسبة بین عنوان الباطل 
و عنوانـــی اللعب و اللهو هی العموم و الخصوص من وجه، نظرًا إلی عدم کون کثیر 
مـــن مصادیق الباطل لعب و ال لهوًا. کما  انه رّب لعب و لهو ال یکون باطاًل محّرمًا و 
ذان کانا  ْعب و اللهو اللَّ إّن موضوع الحرمة فی هذه الموثقة هو مجمع العنوانین و إّنه اللَّ
باطالن  و من المقطوع به أّن المقصود من الباطل لیس بمعناه العام الشامل لفعل اللغو 

و الَعَبث، نظرًا إلی عدم حرمة ذلك« )مازندرانی، 1415ق، 219).
صاحب جواهر هر چند بر صدق لهو و باطل بر رقص اشکال می کند، در جای 
دیگر، آن را از مصادیق لهو می شمارد: »نعم ال یبعد القول بحرمة الجلوس فی مجالس 
المنکر، ما لم یکن للرد أو للضرورة، بل کان للتنزه و نحوه، مما یندرج به فی اســـم 
الالهین و الالعبین، خصوصًا فی مثل حضور مجلس الطبل و الرقص و نحوهما، من 
األفعال التی ال یشك أهل الشرع و العرف فی تبعیته حاضریها فی اإلثم ألهلها، بل هم 
أهلها فی الحقیقة، ضـــرورة أن الناس لو ترکوا حضور أمثال هذه المجالس، لم یکن 

الالهی و الالعب یفعلها لنفسه، کما هو واضح« )نجفی، 1404ق، 111/22).
شـــیخ انصاری در مکاســـب محّرمه، درباره لهو، لعب و لغو بحث کرده است 
)دزفولـــی،1411ق، 2/ 46). ایشان هر چند برای تشخیص لهوی بودن صوت به رقص مثال 
می زند.) دزفولی،1411ق، 1/  146ـ  147 )، معیار حرمت آن را شـــّدت شادی می داند که از 
مصادیق مهم آن رقص اســـت )دزفولی، 1411ق، 245/4). وی  همچنین در بحث درآمد 

حرام از کنیزان خواننده به موضوع رقص اشاره می کند )دزفولی، 1411 ق، 61/2).
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اگر رابطه بین واژه های منصوص کشـــف شود، می توان از واژه های متضاد برای 
تبیین بهتر مفهوم موضوعات بهره گرفت؛ برای نمونه، واژه »جهل« در قرآن کریم در 
مقابل سه واژه »حلم« )یوسف/33) ، »علم« )انعام/ 36 ) و »عقل« )مائده/ 58) به کار رفته 
است. اگر هر یک از این واژه ها موضوع حکم شرعی قرار گیرد، الزم است نسبت 
آن ها با هم بررسی شـــود تا معنای مورد نظر شارع به دست آید )ر.ک: رکعی و نصرتی، 

.(218- 203 ،1397
9-2-1-3. توجه به معانی متعدد واژه های منصوص

برخـــی از واژه های منصوص معانی متعدد و گاه متضـــاد دارند؛ لذا باید توجه 
داشت که مراد نصوص، کدام معناست و کدام معنا موضوع حکم شرعی قرار گرفته 
است؟ چه بسا هر کدام از معانی موضوع برای حکمی، متفاوت از معنای دیگر قرار 
گرفته باشـــد، به ویژه در مواردی که یک لفظ معانی متضاد داشته باشد؛ مانند واژه 
»قـــرء«. روی أن النبی قال لفاطمة بنت أبی حبیش: صّلی أیام أقرائك؛ یعنی: أیام 
َمَر ٰهِذِه ِبَغْیِر 

َ
 َما َتْسَمُع َرُسوَل اهّٰلل  أ

َ
ُبو َعْبِداهّٰللِ : »أ

َ
طهرك )طوسی، 1407ق،  55/5). َقاَل أ

ْقَراِئِك )کلینی، 1407ق، 242/5).
َ
اَم أ یَّ

َ
اَلَة أ   اَل َتَراُه َلْم َیُقْل َلَها: َدِعی الصَّ

َ
َمَر ِبِه ِتْلَك؟ أ

َ
َما أ

نمونه دیگر واژه »زفن« اســـت که در روایت از رسول خدا  آمده از چند چیز 
ْنَهاُکْم 

َ
ِه  أ ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َعْبِداللَّ

َ
از جمله از »زفن« نهی فرمودند: َعْن أ

ِه  نَّ َرُســـوَل اللَّ
َ
ْفِن َو اْلِمْزَماِر َو َعِن اْلُکوَباِت َو اْلَکَبَراِت )کلینی، 1407ق، 432/6) أ َعِن الزَّ

ِه َو... )احسائی، 1405ق، 260/1). ِعِب ُکلِّ ْقِص َو َعِن اللَّ فِّ َو الرَّ ْرِب ِبالدَّ  َنَهی َعِن الضَّ
در حدیث دیگری آمده است که فاطمه زهرا این کار را با امام حسن انجام 
ْفِن: الّلعب و الدفع  می داده اســـت: »أّنها کانت َتْزِفُن للحسن«  أی ترّقصه و أصل الزَّ
)جزری، ابن اثیر، بی تا، 305/2). کلید حل این تعارض را می توان در توجه به معانی این واژه 
یافت؛ زیرا »زقن« دارای معانی متعددی از »رقص«، »شبه رقص« و »لعب« است: 
ْقُص، َزَفَن َیْزِفُن َزْفنًا، و هو شبیه بالرقص« )ابن منظور، 1414ق، 197/13)، »َزَفَن:  ْفُن: الرَّ »الزَّ
)َزْفنًا( ِمْن َباِب َضَرَب َرَقَص« )فیومی، بی تا، 254/2) و »الزفن: الرقص« )فراهیدی، 1410ق، 
فع الشدید« )زمخشری، 1417ق، 84/2) و »َزَفَن َیْزِفُن  قص و أصله الدَّ ْفن: الرَّ 372/7)، »الزَّ

َزْفنًا: َرَقَص و َلِعَب« )واسطی، 1414ق، 260/18).



49

روش شناخت فقهی 
موضوعات عرفی

10-2-1-3. توجه به جایگاه معانی منصوص
گاه در برخی روایات، خود امام برای واژه  ای معنایی آورده اســـت یا معنای 
واژه ای که مورد پرســـش مخاطب بوده، را روشن نموده است. در چنین صورتی دو 
پرسش مطرح است: نخست اینکه در برخورد با این گونه موضوعات چه باید کرد؟ به 
عبارت دیگر، اگر بین معنای لغوی و معنایی که امام فرموده، تفاوت باشد، کدام 
مقدم و مالک اســـت. دوم آیا معنایی که از امام نقل شده، فقط در همان مورد 
پرسش و یا مسئله خاص مالک است یا می توان و باید آن معنا را به جاهای دیگر نیز 
وِن ِإْذ َذَهَب  سرایت داد؟ برای نمونه، از امام رضا  درباره معنای ظن را در آیۀ َو َذا النُّ
ي ُكْنُت ِمَن  ْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّ

َ
ْن ال ِإلَه ِإالَّ أ

َ
ُلماِت أ ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادى  ِفي الظُّ

َ
ُمغاِضبًا َفَظنَّ أ

اِلميَن )أنبیاء/87) سؤال شد. امام فرمود: معنای آن »استیقن« است1)مجلسی،  الظَّ
1403ق، 387/14). امام صادق  در پاسخ از پرسشی دربارۀ معنای »قداست« فرمود: 
ِه  َیُقوُل  َما  َبا َعْبِد اللَّ

َ
ِد ْبِن َماِرٍد َقاَل َسِمْعُت أ به معنای »طهارت« اســـت. َعْن ُمَحمَّ

ْهُل َذِلَك اْلَمْنِزِل َو ُبوِرَك َعَلْیِهْم َو... 
َ
َس أ ِمْن ُمْؤِمٍن َیُکوُن ِفی َمْنِزِلِه َعْنٌز َحُلوٌب ِإالَّ ُقدِّ

ْرُتْم )برقی، 1371ق، 640/2). ْسُتْم َقاَل ُطهِّ َفُقْلُت َلُه َما َمْعَنی  ُقدِّ
11-2-1-3. توجه به قرائن منصوص در کشف واژه ها

با توجه به ســـاختار و کاربرد واژه ها گاه می توان با استناد به آن ها به معنای واقعی 
الفاظ حاکی از موضوعات پی برد؛ برای نمونه، شهید اول پس از آنکه برای کشف 
معنای »کعب« در آیه مربوط به وضو به برخی از دیدگاه های لغویان اشاره می کند، 
سرانجام به استناد به اینکه تعبیر قرآن کریم »کعبین« است، نتیجه می گیرد که معنای 
کعب برآمدگی پاســـت؛ زیرا هر پا یک برآمدگی دارد و اگر معنای آن »ظنبوبین« 
باشـــد، چون هر پا دو تا قوزک دارد، خداوند در این آیه به جای »کعبین« باید واژه  

»کعاب« را به کار می برد )عاملی، 1419ق، 150/2).
12-2-1-3. بررسی معانی واژه ها تا حصول اطمینان

برای دستیابی به معانی لفظ حاکی از موضوعات الزم است منابع به حّدی بررسی 

َضا َذِلَك ُیوُنُس  ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْیهِ  َفَقاَل الرِّ
َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ أ ِه َعزَّ َو َجَل  َو َذا النُّ َضا َعْن َقْوِل اللَّ ُموُن الرِّ

ْ
َل اْلَمأ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
1. أ

ی  َذَهَب ُمَغاِضبًا ِلَقْوِمهِ  َفَظَن  ِبَمْعَنی  اْسَتْیَقَن ... )مجلسی، 1403ق، 387/14). ْبُن َمتَّ
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شوند که نسبت به معنای به دست آمده اطمینان حاصل شود؛ بنابراین، مالک حصول 
اطمینان اســـت و اینکه باید به کدام منابع و چه تعداد منبع رجوع شود، موضوعیت 

ندارد. 
مهم در مفهوم شناسی واژه های منصوص، توجه به عناصری است که می تواند وجه 
تمایز معنای الفاظ مختلف با یکدیگر شود. این عناصر به عنوان مالک های مفهوم 
برای مصداق یابی کاربردهای زیادی دارند که در مرحله پنجم فرایند موضوع شناسی 

به آن می پردازیم.

3-1-3. شناخت مالک های موضوعات 
غرض نهایی از موضوع شناسی، یافتن مصادیق موضوعات در مقام عمل به تکالیف 
شرعی است. روشن است که هر لفِظ حاکی از موضوع، احکام فقهی به حسب نوع 
آن، مصداقی دارد. یافتن مصادیق هر موضوعی در گرو کشف مالک هایی است که 
بتواند ما را در یافتن مصادیق کمک رساند. این مالک ها به دو صورت قابل دستیابی 

است:
1-3-1-3. مالک های شرعی

گاه معیارهایی در نصوص برای تشـــخیص موضوعات به چشم می خورد که در 
موضوع شناسی کاربرد دارند. از آنجا که این نوع مالک ها در نصوص آمده و به آن ها 
تصریح شده، جنبۀ تعبدی دارند. این مالک ها گاه در تبیین معنای برخی از واژه های 
حاکی از موضوعات کاربرد دارد و گاه در تعیین مصادیق آن ها؛ برای نمونه، وقتی از 
امام محمدباقر درباره معنای »کعب« سؤال می شود، آن حضرت عینًا محّل آن را 
ِه ...،  َبا َجْعَفٍر َعْن ُوُضوِء َرُسوِل اللَّ

َ
اَل أ

َ
ُهَما َسأ نَّ

َ
نشـــان می دهد. »َعْن ُزَراَرَة َو ُبَکْیٍر أ

اِق. َفُقْلَنا: َهَذا َما ُهَو؟ َفَقاَل  ْیَن اْلَکْعَباِن؟ َقاَل َهاُهَنا َیْعِنی اْلَمْفِصَل ُدوَن َعْظِم السَّ
َ
َفُقْلَنا أ

ْسَفُل ِمْن َذِلَك« )حر عاملی، 1409ق، 388/1) این گفت وگو 
َ
اِق َو اْلَکْعُب أ َهَذا ِمْن َعْظِم السَّ

می تواند به تعیین معنای »کعب« و یافتن محدوده و مصداق آن در پا برای مسح در 
وضو گرفتن کمک کند.

نمونه دیگر در موضوع محدودۀ وجه است که در وضو باید شسته شود. از آنجا 
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که در مفهوم آن اختالف اســـت )اشتهاردی، 1417ق، 178/4) و اجمال وجود دارد، مورد 
ســـؤال اصحاب قرار گرفته و امام محدوده آن را مشخص کرده اند: »َعْن ُزَراَرَة ْبِن 
ِذی   الَّ

َ
أ ْن ُیَوضَّ

َ
ِذی َیْنَبِغی أ ْخِبْرِنی َعْن َحدِّ اْلَوْجِه الَّ

َ
ِبی َجْعَفٍر اْلَباِقِر  أ

َ
ُه َقاَل أِل نَّ

َ
ْعَیـــَن  أ

َ
أ

ِذی اَل َیْنَبِغی  ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبَغْسِلِه الَّ َمَر اللَّ
َ
ُه َو أ ِذی َقاَل اللَّ . َفَقاَل: اْلَوْجُه الَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َقاَل اللَّ

ِثَم َما َداَرْت 
َ
ْن َیِزیَد َعَلْیِه َو اَل َیْنُقَص ِمْنُه ِإْن َزاَد َعَلْیِه َلْم ُیْؤَجْر َو ِإْن َنَقَص ِمْنُه أ

َ
َحـــٍد أ

َ
أِل

ْصَبَعاِن  َقِن َو َما َجَرْت  َعَلْیِه اإْلِ ِس ِإَلی الذَّ
ْ
أ ْبَهاُم ِمْن ُقَصاِص َشْعِر الرَّ َعَلْیِه اْلُوْســـَطی َو اإْلِ

ْدُغ ِمَن اْلَوْجِه.  ُمْســـَتِدیرًا َفُهَو ِمَن اْلَوْجِه َو َما ِسَوی َذِلَك َفَلْیَس ِمَن اْلَوْجِه َفَقاَل َلُه الصُّ
َفَقاَل: اَل« )حر عاملی، 1409ق، 403/1).  

با توجه به اینکه ممکن است برای برخی از موضوعات عرفی که ابهامی در مفهوم 
یا مصداق آن ها وجود داشته باشـــد، در نصوص تعریفی ارائه شده باشد که مفهوم 
مورد نظر شارع را در آن ها روشن می کند، ابتدا باید نصوص را بررسی کرد که متولی 
این کار فقیه است. بدیهی اســـت که مفهوم تعبدی واژه های حاکی از موضوعات 

عرفی بر مفهوم لغوی آن ها مقدم می باشد.
2-3-1-3. مالک های عرفی

 دسته دیگر از مالک ها برای تشـــخیص مصادیق شاخص های عرفی است که 
از بررســـی معنای الفاظ به دست  می آید. مالک های مفهومی همچون سنجه ای در 
دست موضوع شناس است تا بتواند مصادیق موضوع مورد نظر را به کمک آن ها بیابد. 
شناخت شاخص های مفهومی موضوعات عرفی گامی مقدماتی برای مصداق یابی 
اســـت. مالک های مفهومی در حقیقت به عنوان مقومات هر موضوع، وجه تمایز 
آن با سایر موضوعات اســـت. مالک های مفهومی در موضوعات عرفی از طریق 
بررسی معنای لغوی، اصطالحی و برداشت های عرفی به دست می آید. کشف این 

شاخص ها در مصداق یابی کاربرد فراوانی دارد.
فقها اگرچه به استخراج شاخص های مفهومی و کاربرد آن ها در مصادیق تصریح 
نکرده اند اما در ضمن استدالالت خود به آن اشاره کرده و از چنین معیارهای مفهومی 
 َو اٰل ُجُنبًا ِإالّٰ ٰعاِبِری َسِبیٍل بهره گرفته اند. شهید اول با استناد به واژه »َغسل« در آیه
ٰی و نظر به تفاوت آن با واژه »مســـح« ریختن آب بر بدن را در »ُغسل« می داند  َحتَّ
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و معتقد است مســـح و مرطوب کردن کافی نیست. و ال یکفی اإلمساس من دون 
الجریان، ألنه یسّمی مسحا ال غساًل )عاملی، 1419ق، 216/2).

برای نمونه واژه »رقص «  به معنی  ، چگونگی راه رفتن و سرعت آن و در اصطالح 
نیز جنباندن و حرکت دادن یک یا چند عضو بدن هماهنگ با نغمه های موسیقی یا 
آواز آمده است )ابن منظور، 1414ق، 42/7) و در تعریف دیگر، عالوه بر قیدهای پیشین، 

معنا داشتن آن حرکات نیز مورد تأکید قرارگرفته است. 
گسترۀ معنایی رقص نیز مانند واژه »زفن« است. این گستره از معنای مطلق باال 
و پایین پریدن و مطلق حرکت، شروع می شود. از این رو  واژه »رقص« برای اجسام 

بی روح مانند »سخن« و »صحرا« به کار رفته است1.
نمونه این کاربرد استعاره واژه »رقص« در سخن امیر مؤمنان  است که برای 
ْت َقْلَبُه 

َ
توصیف حالت فرد »دنیازده« به کار رفته اســـت. َو َمِن اْسَتْشَعَر َشَعَفَها َمَل

ْعَراِض اْلِمْدَرَجِة َهمٌّ َیْحُزُنُه 
َ
ْبَدِة َعَلی أ ْشَجانًا َلُهنَّ َرْقٌص َعَلی ُسَوْیَداِء َقْلِبِه َکَرِقیِص الزُّ

َ
أ

َو َهمٌّ َیْشَغُلهُ ؛ )مجلسی، 1403ق، 61/75).
نمونه دیگر در مفهوم شناسی آِب مطلق به شاخص هایی از قبیل مایع بودن، رنگ 
نداشتن، بو نداشتن، مخلوط نبودن با چیزی، گرفته نشدن از چیزی و... می رسیم. 
این مالک ها می تواند ما را در مصداق یابی آب کمک کند و مصداق آِب مطلق از 

غیر آن به سهولت تشخیص داده شود. 
فقها نیز گاه نسبت به مفهوم برخی از موضوعات عرفی مورد سؤال قرار گرفته اند 
که کشف شاخص های مفهوم در مقام پاسخگویی به مکلفان نیز کاربرد دارد. اگر 
به وســـیله شاخص های مفهومی نتوانیم همه مصادیق موضوعات را تشخیص دهیم. 
تکلیف موارد مشکوک با »اصالت الحلیه« روشن می شود. ما هو تعریف الرقص من 
الناحیة الشرعیة؟ و ما حکمه بنظر سماحتکم؟ الجواب: ال یجوز الرقص إاّل للزوجة 
أمام زوجها، و باقی أشـــکال الرقص فیها إشـــکال، و الرقص أمر عرفی و هو اجراء 

ْرَقَص الَقْوُم فی َسْیِرِهم، ِإذا َکاُنوا َیْرَتِفُعون و َیْنَخِفُضوَن؛ 
َ
َغِة: »االْرِتَفاُع و االْنِخَفاُض، و قد أ ْقُص فی اللُّ ُبو َبْکٍر: الرَّ

َ
1. و َقاَل أ

ْسَرَع؛ و له َرَقٌص فی الَقْوِل: َعَجَلٌة. الرقص: الغلیان و 
َ
و َفالٌة ُمْرِقَصٌة: َتْحِمُل َســـاِلَکها علی اإِلْسَراِع؛ و َرَقَص فی َکالِمه: أ

االضطراب«. )طریحی، 1416 ق، 172/4).
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حرکات موزونة بحیث یعتبرها أهل الخبـــرة أّنها مصداق للرقص، و لو کانت هناك 
مصادیق مشکوکة فال تحرم )مکارم، 1427ق، 136/3).

مرجع تشخیص مالکات موضوعات به نوع آن ها بستگی دارد. متصدی تشخیص 
کشف مقومات مفهومی موضوعات عرفی و لغوی، متخصص زبان شناس است که 
می تواند با بررسی معتبرترین کتب لغوی قیود را کشف و آن ها را به عنوان شاخص، 

وجه تمایز موضوع مورد نظر و سایر موضوعات قرار دهد.

2-3. موضوعات غیر منصوص
واژه های غیر منصوص در موضوع فرایند موضوع شناســـی فقهی قرار نمی گیرند 
و تنها باید نسبتشـــان با موضوعات منصوص روشن شود و به عنوان فرع آن ها مورد 
شناسایی قرار گیرند. برای روشن شدن نسبت الفاظ غیر منصوص با منصوص آن ها 

را در دو گروه بررسی می کنیم.  
1-2-3. الفاظ غیر منصوص در زبان های مختلف

در موضوع شناســـی با الفاظی سروکار داریم که حاکی از موضوعات فقهی اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی و یا هر زبان دیگری به کار بروند. 
بنابراین، اگر با چنین الفاظی مواجه شویم که در نصوص وجود ندارند، اما در زبان 
عربی یا هر زبان دیگری به کار می روند باید نسبت آن ها با الفاظ منصوص سنجیده 

شود. 
برای نمونه، اگر کسی حکم وضعی و تکلیفی»شراب«، »عرق« و »حشیش« را 
استفتا کند. فقیه می بایست ابتدا معنا و منظور از این واژه های غیر منصوص در زبان 
فارسی را بداند تا بتواند نسبت آن ها را با »خمر« که واژ ه ای منصوص است کشف 
نماید. عالوه بر آن که باید ماهیت آن ها را هم بشناســـد که مثاًل شراب مایع است و 

حشیش جامد.
پس از بررسی اگر معلوم شد که دو واژه »شراب« و »عرق« با »خمر« مترادف اند 
عینًا حکم وضعی نجاست و حکم تکلیفی حرمت »خمر« بر این واژه ها بار می شود 
اما »حشیش« بر فرض مســـکر بودن حرمت تکلیفی دارد، اما به دلیل اینکه »مایع 
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باالصاله« نیست مشمول حکم وضعی نجاست نمی شود. 
باید توجه داشت که الفاظ غیر منصوص عربی و یا سایر زبان ها در داللت بر معنا 
چه نســـبت هایی با الفاظ منصوص پیدا می کنند؟ در این نسبت سنجی ممکن است 
الفاظ منصوص با غیر منصوص، یکی از نسب اربعه باشد. برای نمونه در زبان عربی 
کلمه »َحْنَبش« )ابن منظور، 1414ق، 289/6) »َخَبب«، »َحَجل« )ابن منظور، 1414ق، 144/11) 
واژه ای غیر منصوص اســـت و در آیات و روایات نیامده. بنابر این، اگر سئوال شود 
که حکم فقهی آن چیست؟ باید ابتدا نسبت آن را با واژه های منصوص »رقص« َعْن 
ْقِص... )نوری، 1408ق، 218/13) و »زفن«  فِّ َو الرَّ ْرِب ِبالدَّ ُه َنَهی َعِن الضَّ نَّ

َ
ِه: أ َرُسوِل اللَّ

ْفِن َو...  )کلینی،  ْنَهاُکْم َعِن الزَّ
َ
ِه أ ِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنیِّ َعْن أ َعِن السَّ

1407ق، 432/6) َزَفَن: )َزْفنًا( ِمْن َباِب َضَرَب َرَقَص )فیومی، 1414ق، 254/2) کشف شود.  
ممکن اســـت واژه های حاکی از موضوعات احکام فقهی به زبان های دیگر نیز 
مورد استفتا قرار گیرند که سرانجام باید رابطه واژه هایی که در هر زبان به کار می رود و 
معنای آن ها کاماًل روشن و رابطه آن با واژه های منصوص کشف گردد تا بتوان نسبت 
به آن ها فتوا داد. مانند واژه هایی که گویای برخی از ورزش های موزون یا رقص های 

کالسیک به کار می رود از قبیل: »فیتنس«، »ایروبیک« و »زومبا«.
2-2-3. موضوعات تخصصی و مستحدثه

بخش مهمی از موضوعات تخصصی مســـتحدثه را اصطالحات و تعابیر جدید 
در علوم مختلف و عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشت و 
سالمت، تغذیه و... تشکیل می دهند. روشن است که این قبیل الفاظ و اصطالحات 
مستقیمًا موضوع حکم شرعی قرار نمی گیرند؛ بنابراین، برای شناخت مفهوم این نوع 
موضوعات به اطالعات و توضیحاتی نیاز هســـت که مبتنی بر جنبه های فقهی آن ها 
بتوان موضوعات اصلی و عناوین فقهی این قبیل موضوعات را به آن ها ارجاع داد و 
فقیه باید نسبت به آن ها شناخت پیدا کند تا بتواند حکم شرعیشان را استنباط و اعالم 
نماید. موضوعاتی همچون: پول، تغییر جنسیت، حرکات موزون، بیمه و بانکداری، 
بارداری های نوین، تراریخته، بیت کوین، بازی کلش  آف کلنز، اختالالت روانی، پد 

خون بند ناف، اوراق حق تقدم، الکل، کلوکزامین و... .
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متصدی مفهوم شناسی و ارائه اطالعات این گونه موضوعات، عرف متخصص 
مربوط به هر دانشی است. اینجاست که مفاهیم و اطالعات علمی مربوط به این گونه 
موضوعات با رویکرد فقهی از طرفی و کشـــف موضوعات اصلی و عناوین فقهی 
مرتبط با آن ها از طرف دیگر، زمینه روشن شدن چرایی موضوع فقهی بودن این قبیل 

مسائل علمی و مستحدثه  را روشن می سازد. 

نتیجه گیری
1( در مواجهه با موضوعات عرفی آنچه در استنباط احکام کاربرد دارد، شناخت 

فقهی است نه علمی صرف.
2( اولین گام در شـــناخت موضوعات احکام فقهی تشـــخیص نوع و مراحل 

شناخت آن هاست.
3( موضوعات عرفی به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم می شوند.

4( روش و قواعد شـــناخت هر یک از موضوعـــات منصوص و مراحل آن ها با 
موضوعات غیر منصوص متفاوت است.
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