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  ساختار فقه يبررس
 *زاده حسين حسن

  چكيده

، يفقه اسـالم  يو مقبول برا يو ساختار منطق يدر اين مقاله، ابتدا ضرورت يك تقسيم بند
كه در طول تـاريخ   يهاي يسپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بند مورد تأكيد قرار گرفته؛

كـه بـه نظـر     يست و در نهايت ساختارا هوتحليل شد يآن عرضه شده، بررس يبرا يفقه اسالم
 .نهاد شده مواجه است، پيش يتر كم يها نگارنده با اشكال

  
 .، فقيه، نظام درختيفقه، ساختار فقه :واژگان كليدي

 

را به خود مشـغول كـرده،    يكه همواره ذهن متفكّران و صاحب نظران حوزه علم ياز امور
ست، و بايد اذعان كرد كه ورود به علم، بـدون  علم ا يمناسب برا يساختار يا ايجاد يبند طبقه

در  يگواه مطلب اين است كه هـر علمـ  . دشوار است  آن، به غايت ييا شبه منطق يچينش منطق
پژوهندگان، آن علم را از علوم  شده است تا جويندگان و يبند طبقه ينوع مقام واقع و خارج، به

 .نمانندديگر تميز داده، در نحوه ورود به آن علم، سردرگم 

علـم، در نظـر گـرفتن     يرسـد بهتـرين شـيوه در ايجـاد سـاختار مناسـب بـرا        يبه نظـر مـ  
                                                           

  .محقّق و نويسنده *
 . 13/9/82: ييدتأتاريخ     10/7/82: تاريخ دريافت
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 :است ذيل يويژگ سه

 داشته باشد؛ يبه عبارت ديگر، توجيه منطق. باشد يايجاد ساختار، بر اساس سير منطق. 1

در خـود جـاي    هاي آن علـم را بـه راحتـي    اي باشد كه همه مصاديق و زير مجموعه ساختار علم به گونه. 2
  دهد؛

 .مباحث مناسب در كنار هم قرار گيرند. 3

محقّـق   يرا كه در ورود و خروج علم، پـيش پـا   يتواند مشكالت يتوجه به سه امر پيشين م
 قرار دارد، يكباره مرتفع سازد؛

 يگفته كم و بيش مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛ بـرا    البتّه در طول تاريخ علم، سه امر پيش
، فلسـفه  يمسائل منطق را به دو بخش مهم تصورات و تصديقات، فيلسوفان االه يان،مثال، منطق

 )آن يمباحث وجود و تقسيمات آن و ماهيت و مسائل جـانب  شامل(االعم  يرا به االهيات بالمعن
تقسـيم   )اثبات ذات، صفات و افعـال خـدا   شامل مباحث مربوط به(االخص  يو االهيات بالمعن

ن، اصـول فقـه را كـه مقدمـه فقـه اسـت، بـه اصـول لفظيـه واصـول عمليـه            اند يا اصوليا كرده
 .اند كرده  تقسيم

از اين سـاختار، آن گونـه كـه بايـد      يبعض. مطرح شده است يفقه نيز ساختار متعدد يبرا
ـ      يا هم مـورد توجـه عـده    يمورد توجه قرار نگرفته وبعض  ياز فقيهـان قـرار گرفتـه اسـت؛ ول

مقبول عامه فقيهان باشد، محروم است، و   كه يد، علم فقه از يك ساختارگونه كه اشاره ش همان
 .تر به آن توجه شده است است كه كم يا اين نقيصه

فقـه عرضـه    يبرا يكه در طول تاريخ فقه اسالم يو ساختارهاي يبند در مقاله حاضر، دسته
تري دارد، پيشنهاد  كم شده، مورد بررسي قرارگرفته؛ سپس ساختاري كه به نظر نگارنده، اشكال

 .است شده

  فقه از ديدگاه فقيهان شيعه يبند طبقه

  ساختار فقه از ديدگاه صاحب مراسم. 1

را  ين، نخستين فقيه شيعه است كه طرح مدويقمر 448 ي، متوفايسالر بن عبدالعزيز ديلم
عـامالت تقسـيم   او درتقسيم اوليه، فقه را به دو بخش عمده عبادات و م. فقه عرضه داشته يبرا

سالر بـن  (داده است  يزير مجموعه عبادات ومعامالت جادر را  يكرده و بقيه موضوعات فقه
 .بدين قرار است ياين طرح بر اساس ترسيم درخت. )82ص : 1414عبدالعزيز، 
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   يطرح سالر بر اساس يك نظام درخت

 »سالر«طرح  يبررس

 .ابهام است يرادارد؛ اما از دو جهت دا يخوب يطرح سالّر، مزايا

 اوالً معيار ساختار مذكور، مشخّص نشده است؛

را دربربگيرد و اين ابهام نيز از عدم ايضاح  يفقه يها ثانياً روشن نيست كه همه موضوعات و كتاب
 .است يناش »معامالت«و »عبادات«مفهوم 

  يالصالح حلب يساختار فقه از منظر اب. 2

علم فقه را بـه سـه قسـم     )ق 347 - 447( يعبداللَّه حلب الدين نجم الدين بن يالصالح تق ياب
 .عمده عبادات،محرمات و احكام تقسيم كرده است

 :نويسد ياو در توجيه تقسيم خود م

واجبـات و  : عبـادات نيـز دو نـوع اسـت    . عبادات، محرّمات و احكام: تكليف شرعي سه قسم است
شـكل واجـب اسـت؛ امـا وجـه فـرايض       امتثال آن بـه همـان    مستحبات، و هر كدام وجهي دارد كه

لطف بودن آن از دو  وجه. اين است كه هم انجام آن لطف است و هم ترك آن قبيح است) واجبات(
شود انسـان امـوري را كـه از نظـر      انجام واجبات سبب مي(در مورد واجبات عقلي . 1: جهت است
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رك واجبات نيز به ايـن سـبب   براي پرهيز از قبايح، و وجه قبح ت. 2؛ )عقل واجب است،انجام بدهد
 .انجامد عقلي مي ، به ترك واجب)واجبات(است كه ترك مفروضات 

نيسـت؛  قبـيح   )مسـتحبات (است، و ترك آن  يمحسنات عقل يها برا وجه مستحبات، لطف بودن آن
 .نيز قبيح نيست) ها است اين مستحبات، لطف در آن كه ترك محسنّات عقلي كه چنان

خواند  يم ياين است كه ارتكاب محرمات مفسده داشته، انسان را به قبايح عقل »محرّمات«وجه قبح 
دارد؛بنابراين، پرهيز از آن واجب است؛ زيـرا پرهيـز از محرّمـات، در حقيقـت،      يو از واجبات باز م

 .پرهيز از فعل قبيح است

كـو اسـت،   كه تصـرّف كـردن در آن ني   ينيز اين است كه مكلّف، به وجه هر آن چيز »احكام«وجه 
  )109ص : 1403،يحلب(علم يافته، واقف شود 

   يطرح ابوالصالح براساس نظام درخت

   يطرح ابوالصالح حلب يبررس

  .طرح ابوالصالح از چند جهت قابل تأمل است
ديگر تداخل شـوند، و بـه نظـر     باشد كه اقسام آن نتوانند در يك يا اوالً تقسيم بايد به گونه

نيسـت كـه    ياز ورود اقسام متعارض را ندارد؛ زيرا شـكّ  يجلوگير رسد تقسيم فوق قابليت يم
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، عبادات حـرام، بـر اسـاس    ياز طرف. شود تواند به عبادات حرام و واجب تقسيم يعبادت نيز م
اسـت كـه يـك     تقسيم مرحوم ابوالصالح، بايد زير مجموعه محرّمات قرار گيرد، و معنايش اين

 .قرار گرفته است قسم، زير بخش دو قسم متعارض و متقابل

مثال، اجاره حرام، مضاربه حـرام   ينيز صادق است؛ برا »احكام«عين همين مطلب در مورد 
 .است با اين كه از مصاديق احكام قرار داده شده است از محرّمات... و

توانـد، عبـادات    ينمـ  يطور منطق شايد علّت اشكال مذكور، اين باشد كه قسيم محرّمات، به
 .، محرّمات نقيض واجبات است، نه عباداتياسالم قهباشد؛ زيرا در ف

ـ   »معامالت«از  يثانياً در اين طرح، اثر ياز موضـوعات فقهـ   ينيست كه مقسم بخـش مهم 
 ييابد كه يك يداشته باشد درم ياز فقه اسالم يترين اطّالع هركس كوچك توضيح اين كه. است

 يقسـام گونـاگون آن اسـت، و طبيعـ    با شقوق و ا »معامالت«فقه، بحث يها ترين قسمت از مهم
 .رئيسه علم در ساختار آن،مالزم با نقص آن ساختار است ياست كه عدم وجود اجزا

  برّاج ساختار فقه از ديدگاه ابن. 3

را بـه   ي، احكام شـرع المهـذّب در كتاب  )ق 400-481( يعبدالعزيز بن براج طرابلس يقاض
 :تقسيم كرده است دو بخش عمده

 همگان است؛ يه مورد ابتالك ياحكام. اول

 .همه مردم نيست يكه مورد ابتال ياحكام. دوم

 :نويسد يدر اين باره م يو

كه اين  يشرعيات .2 و كار دارد؛ كه هميشه مكلّف با آن سر يشرعيات. 1. بدان كه شرعيات دو نوعند
اموال، روزه، حـج و   آن سر و كار دارد، عبارتند از نماز، حقوق با كه مكّلف هميشه  آن. گونه نيستند

نيـز خـود بـه دو قسـم      يالبلـو  عام. اند نيستند، غير از موارد ياد شده يالبلو كه عام يجهاد، و شرعيات
گونـه   كـه ايـن   يالبلواي عام. 2تر با آن سر و كار دارد؛  كه مكلّف، بيش يالبلواي عام. 1. شود يتقسيم م
 .)18، ص 1ج : 1406برّاج،  ابن  يقاض(نيستند 
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   يبرّاج براساس نظام درخت ابن يقاض طرح

 

   برّاج طرح ابن يبررس

داشـته   يرسـد كـه آغـاز مناسـب     يبرّاج، به جزئيات طرح اشاره نكرده است؛ اما به نظر م ابن
ـ      يمنطق يمالك بايد يدر هر تقسيم. است وارد  يدر نظر گرفته شـود و او نيـز بـا مـالك خاص
. است؛ اما سـخن در اصـل مـالك اسـت     قابل تحسين فقه شده، و از اين جهت نيز يبند تقسيم

را كـه   گـاه آن  اسـت يـا نيسـت؛ آن    يالبلـو  يا احكـام عـام   يمالك او اين است كه احكام شرع
 .ذكر كرده است يالبلو است، به عبادت تعبير، و پنج مورد را مصاديق عام يالبلو عام

 يالبلـو  از امور عام »جهاد«ت به چه علّ. بودن آن است يا ترين اشكال اين معيار، سليقه مهم
است انسان در طول عمر خود، يك بار نيز موفّق بـه جهـاد در راه خـدا نشـود؛      است كه ممكن

مثال،  ينباشد يا برا يالبلو كه تقريباً همه روزه انسان باآن سر و كار دارد، از امور عام »بيع« يول
نباشد؛ بنـابراين، تقسـيم پيشـين از ايـن      يالبلو تجارت، عام يباشد؛ ول يالبلو از امور عام »حج«

 يا دهد، خوب اسـت؛ امامشـكل سـليقه    يجهت كه قابليت دارد همه ابواب فقه را در خود جا
 .توان برطرف كرد يبودن آن را به هيچ وجه نم
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  فقه از ديدگاه صاحب شرايع يبند طبقه. 4

، مشهور ين بن سعيد هذلبن الحس يزكريا يحي يالحسن بن اب الدين جعفر بن القاسم نجم ياب
گذشـته كوشـيده اسـت     يهـا  يبا الهام از تقسيم بند )ق 602 - 676( يحلّ و محقّق »محقّق«به 

االسالم  سبب، كتاب شرايع گذشته را نداشته باشد؛ بدين يها را ارائه دهد كه معايب طرح يطرح
  :كـه عبارتنـد از  كـرده   يريـز  پايـه  او است، بر چهـار بخـش مهـم    يها ترين كتاب را كه از مهم

 .)7، ص 1ج : 1403، يمحقّق حلّ(احكام . 4ايقاعات؛ . 3عقود؛ . 2عبادات؛ . 1

را بـر اسـاس ايـن چهـار عنـوان       يمحقّق صاحب شرايع، در كتاب خود فقط ابـواب فقهـ  
همچون  يفقيهان ديگر يوجه حصر آن را متعرّض نشده است؛ ول كرده؛ اما توجيه و يبند طبقه

، »محقّق«و شايد بتوان ادعا كرد كه طرح . كنند اند آن را توجيه مقداد كوشيده شهيد اول و فاضل
لحـاظ در ورود و خـروج    قرار گرفته است؛ بـدين  يمورد پذيرش فقيهان پس از و يطور كلّ به

 .)13، ص 3ج : 1404مغنيه، (اند  ، بر اساس طرح صاحب شرايع عمل كردهيمباحث فقه

 :نويسد يم يمحقّق حلّ در توجيه طرح )ره(شهيد اول 

العبادات، والثاني  الدنيا، واالول الشرعي اما ان تكون غايته االخرة اوالغرض االهم منه الحكم الحصر ان وجه
 ـتحقيقـاً او تقـديراً     ـ العبارة من اثنين   االول اما ان تكون اما ان يحتاج الي عبارةاوال والثاني االحكام و

 .)3 ، ص1 شهيد اول، ج( ثاني االيقاعاتاو ال، واالول العقود وال

از  ياين است كه حكم شرع )انحصار فقه در عبادات، عقود، ايقاعات و احكام(وجه حصر 
 .ترين غرض آن دنيا است آن آخرت است يا مهم ييا هدف نهاي: نيست  دو حال خارج

. ارد يا نـدارد احتياج د »عبارت«يا به : قسم اول، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد
نيز دو  )آن كه به لفظ احتياج دارد(صورت اول . است »احكام«نياز ندارد،  اگر به عبارت و لفظ

صورت اول را عقود . چه تحقيقاً و چه تقديراً، يا نيست  حالت دارد، يا عبارت بين دو نفر است
  .و صورت دوم را ايقاعات نامند
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  تقسيم صاحب شرايع يررسب

وجه تقسيم خود را بيان نكرده، و فقط كتاب شرايع را  يگونه كه اشاره شد، محقّق حلّ همان
توجيهي را براي تقسيم مذكور ) ره(فقط شهيد اول . مذكور، ترتيب داده است بر اساس چهار عنوان

 :نويسد را كامل ندانسته، مي بيان داشته و مرحوم مطهري باتوجه به همين توجيه، طرح محقّق حلّي

ديگر،  يها در بخش يايراد نيست؛ ول يدر تقسيم خود، عبادات را يك بخش قرار داده كه جا يحلّ
بودن آن را مالك تقسيم  يبودن صيغه يا يك طرف ينياز بودن ازآن، و طرفين يبه صيغه و ب ينيازمند

اده است؛ درنتيجه، نكاح و طـالق كـه   قرار د يها و گروه گروه شدن ابواب فقه و جدا كردن قسمت
گسسته شدن  ياست و ديگر يپيوند زناشوي يبرقرار ياست، يك يهر دو مربوط به حقوق خانوادگ

و  ياش طرفينـ  عقـد اسـت و صـيغه    ياند فقط به دليل اين كه يك مختلف قرار گرفته آن، در دو گروه
ميان  يو ماهو يبا همه قرابت ذاتهمچنين اجاره وجعاله . ياش يك طرف ايقاع است و صيغه يديگر
ديگر جدا شده و هـر كـدام در بخـش جداگانـه      ها به دليل اختالف در عقد و ايقاع بودن، از يك آن

كه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شـده،   سبق و رمايه به دليل اين. اند شده واقع
القضا واقع  غير از بخش كتاب ياء است، در بخشالقض كتاب جدا شده است، اقرار كه از توابع يبه كلّ

به دليل اين كه  يمشابهت القضا و كتاب االطعمه و االشربه و كتاب االرث، بدون هيچ كتاب. شده است
كـه هـم در    »احكـام «اساساً كلمـه  . اند نه عبادتند و نه عقد و ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده

: توانـد داشـته باشـد    ينمـ  يجـا مفهـوم   آمـده اسـت، در ايـن    تقسيم محقّق وهم در دو تقسيم ديگر
توان شمرد و نه از عقود و نه از  يكه نه ازعباداتشان م يابواب ياست نه چندان مناسب برا ياصطالح

 .)159ص :  1368، يمطهر(ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات 

توان همه ابواب  ين است كه م، اييبارز طرح محقّق حلّ يها ياز ويژگ يبه نظر نگارنده يك
در قالب يك طرح، نقطه قـوت آن   يداد، و اندراج همه ابواب فقه يجا در آن يرا به نوع يفقه

 ياست كه ذكر آن خـال  يا چشم پوشيد؛ اما نكته توان از آن ينم ياست؛ به همين جهت به راحت
يا  ياشد،نوبت به تقسيم ثالثب ياز فايده نيست اين كه اگر در تقسيم يك علم، امكان تقسيم ثناي

بايـد زيـر مجموعـه اقسـام ديگـر قـرار        يطـور منطقـ   ها بـه  از آن يرسد؛ زيرا بعض ينم يرباع
نداشته باشند، نوبـت بـه    )اعم و اخص(بله، اگر اقسام متعدد به هيچ وجه قابليت تداخل .گيرند

 .رسد يم ...و  ييا رباع يتقسيم ثالث

ـ    يدر فقه اسالم يسيمبه نظر نگارنده، امكان چنين تق از ايـن   يهست، و طـرح محقّـق حلّ
 .روشن خواهد شد يآن در طرح پيشنهاد يتفصيل جهت نقص دارد كه بحث
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  ساختار فقه از ديدگاه شهيد اول. 5

اگرچـه در كتـاب    )ق 734 - 786(معروف به شهيد اول  يعامل يالدين مكّ محمد بن جمال
را  ي، طـرح ديگـر  القواعـد والفوائـد  كـرده، در كتـاب    را توجيـه  يمحقّق حلّ ، همان طرحيذكر
 .داده است ارائه

احكـام را از چهـار    هدف و فلسفه تشريع *فرض از علم كالم، در اين طرح، با يك پيش يو
 .داند يحالت خارج نم

 ؛يمكلّف در امور آخرت يجلب منفعت برا. 1

 ؛يدفع مفسده از مكلّف در امور آخرت. 2

 ؛يلّف در امور دنيايمك يجلب منفعت برا. 3

 .يدفع ضرر از مكلّف در امور دنياي. 4

مثال، آن كس كه مشـغول   يممكن است در يك حكم، بيش از يك غرض جمع بشوند؛ برا
النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهـت   النفقه يا مستحب خود و واجب يها يكسب نيازمند

شـود؛   يگفتـه در آن جمـع مـ    نـه پـيش  اغراض چهارگا كسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام
خـود جلـب    يرا برا يدنياي كند، منفعت يبنابراين، از آن جهت كه خود را از نابودشدن حفظ م

ها، برايش پديد آيـد،از   يدست آوردن نيازمند كه ممكن بود با عدم به يكرده و در نتيجه، ضرر
قصـد قربـت اسـت،     خود دفع كرده است، و از آن جهت كه مشغول انجام وظيفـه واجـب بـا   

ـ  خود يرا برا يمنفعت آخرت را كـه الزمـه تـرك واجـب      يجلب كرده و در نتيجه، ضرر آخرت
 .است، از خود دفع كرده است

يـا   »عبـادت «ترين غرض آن، آخرت است،  كه مهم يبا توجه به اين مطالب، هر حكم شرع
 .دفع مفسده باشد كند كه هدف آن، جلب منفعت يا ينم يو فرق. شود يم ناميده »كفّارات«

، عبـادت  يا نيز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراين، هر كفّاره »كفّارات«و  »عبادت«ميان 
ترين غـرض آن، دنيـا اسـت، چـه      كه مهم ي، كفاره نيست؛ و هر حكم شرعياست؛ اما هرعبادت

 .شود يناميده م »معامله«باشد،  جلب منفعت و چه دفع مفسده يبرا

                                                           
هـا بـه خـداي سـبحان      ها و غرض جهت كه محال است اين هدف منتها از آن. علم كالم ثابت شده است كه همه افعال االهي معلّل به اغراضنددر   *

 .گردد برگردد، الجرم هدف و غرض آن به مكلّف بازمي
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 .ده نيز دو نوع استجلب منفعت و دفع مفس

  جلب منفعت يا دفع ضرر باالصاله. أ

اسـت كـه بـا حـواس      يكه مقصود باالصاله آن جلب منفعت است، همان چيزهـاي  ياحكام
از احكـام   يا هر كدام از حـواس پنجگانـه انسـان، بهـره     يبنابراين برا شوند؛ يپنجگانه درك م

 :جمله است؛ از يشرع

 ها يشنيدن. 1

در قرائت نماز صبح، مغرب و عشـا، انسـان   (. اجب، نظير شنيدن قرائت جهريهو يها يشنيدن. 1-1
 ؛)خود رابشنود يبايد جوهره صدا

 .و آالت لهو يغناي يحرام، همچون شنيدن موسيق يها يشنيدن. 1-2

 ها يديدن. 2

 ؛يقيمت گذار يواجب، مثل مطلّع شدن بر عيب اجناس، برا يها يديدن. 2-1

 .ظير نگاه به محرّماتحرام، ن يها يديدن. 2-2

 ها يلمس كردن. 3

شود؛ چه ثبوتاً، مثـل احكـام    يچه به ازدواج مربوط م و مقدمات آن، و آن ينظير احكام وط
ازدواج  يهـا  زواالً، مثل احكام مربوط به طالق؛ چرا كه غرض مهم بحث مربوط به نكاح، و چه

 .حرام است يهاي واجب و چه لمس يهاي لمس اين كه چه يو طالق، لمس است؛ يعن

شود؛ مثل احكام مربوط به لباس و ظـروف و ازالـه    ينيز به لمس مربوط م يديگر يچيزها
 .طهارت نجاسات وتحصيل

 ها يچشيدن. 4

كه مقصود باالصاله آن، دفع ضرر از  يمثل احكام اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه، اما احكام
 .است )عقل، نفس، دين، نسب و مال(مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه  مكلّف است، احكام

  كه مقصود بالتبع آن جلب منفعت يا دفع ضرر از مكلّف است ياحكام. ب

ايـن وسـايل،   . است كه با حواس پنجگانه و مقاصـد پنجگانـه ارتبـاط دارد    يا آن هر وسيله
 .اند گونه پنج
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 :اند كنند كه شش طايفه يكه افاده ملك م ياسباب :وسيله اول

 كنند؛ نظير، بيع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه؛ يه افاده ملك عين با عقد معاوضه مك يا دسته. 1

، نظير هبه، صدقه، وقـف، وصـيت بـه عـين، قـبض زكـات،       يافاده ملك عين با عقد غير معاوض. 2
 خمس و نذر؛

 ؛)لقطه(موات، غنيمت و التقاط  يافاده ملك عين بدون عقد، نظير حيازت، ارث، احيا. 3

 ، مانند وصيت به منفعت؛يده ملكيت منفعت با عقد معاوضافا. 4

 .افاده ملكيت منفعت بدون عقد، نظير ارث منافع. 6

 .كه سبب تسلّط بر ملك غير و پنج قسم هستند ياسباب :وسيله دوم

كـه از   يشود؛ مثل شفعه، مقاصه بر مماطل، بيع مال كسـ  يچه قهراً سبب تسلّط بر ملك غير م آن. 1
 »مـوت «بايع به عين مال خود در تفليس به نحو مطلـق، و در   ورزد، رجوع يامتناع محقّ واجب 

 اگر در مال وفا است؛

شود به سبب مصلحت تصرّف كننده، تسلّط بر تصرّف ملك غير پيدا شـود؛   يكه باعث م يموارد. 2
 مثل عاريه؛

يـدا شـود؛ ماننـد    شود به سبب مصلحت مالك، بر تصرّف ملك غير تسلّط پ يكه سبب م يموارد. 3
 آن اذن داده شده است؛ يجاي كه درجابه يا ، و وديعهيوكالت تبرّع

يابـد؛ نظيـر شـركت،     ي، به سبب مصلحت دو طرف، بر مـال غيـر تسـلّط مـ    يكه شخص يموارد. 4
 مضاربه و وكالت به جعل؛

وديعه غير  شود؛ مانند يكه صرفاً به سبب وضع يد بر مال غير، باعث تسلّط بر مال غير م يموارد. 5
 .داده نشده است آن اجازه يجاي مأذون كه به جابه

شود كه همان اسباب ششگانه  يكه سبب منع مالك از تصرّف در مالش م ياسباب :وسيله سوم
و شبيه آن اسـت؛ نظيـر حجـر     )جنون،صباوت، رقيت، سفاهت و مرض متصل به موت(حجر 

 .تسليم ثمن و مثمن يبرا يو مشتراستمتاع، حجر بايع  زوج بر زوجه در امور مربوط به

هستند  )نفس، دين، عقل، نسب و مال(كه باعث حفظ مقاصد پنجگانه  ياسباب :وسيله چهارم
هـا را   هم نيامده است، مگـر ايـن كـه آن    ياز شرايع آسمان يبوده و هيچ شريعت كه از ضروريات

 :اين اسباب عبارتند از. حفظ كرده

 ظ نفسند؛قصاص، ديه و دفاع كه اسباب حف. 1

 جهاد و قتل مرتد كه اسباب حفظ دينند؛. 2
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 آيند؛ يها كه اسباب حفظ عقل به شمار م تحريم مسكرات و حد بر آن. 3

 ها كه اسباب حفظ نسبتند؛ تحريم زنا، لواط، اتيان بهائم، قذف و حد بر آن. 4

 .آيند ال به شمار ميها كه اسباب حفظ م تحريم غصب، سرقت، خيانت، قطع طريق و حد و تعزير بر آن. 5

 .شود؛ مانند قضا، دعاوي و بينه اسبابي كه سبب جلب مصلحت و دفع مفسده مي :وسيله پنجم

مكلّف است كه دائم در  ي، جزو ضروريات زندگياجتماع يدليل مطلب اين است كه زندگ
 .قرار دارد معرض نزاع و كشمكش

 :، دو چيز الزم استيدر اين گونه زندگ

 جز شريعت نيست؛ يها را بخشكاند كه آن چيز يه ريشه درگيرك يوجود چيز. 1

چـه بـا آن    وجود اداره كننده كه همان امام يا نائب او اسـت؛ زيـرا سياسـت فقـط بـا قضـا و آن      . 2
شـهيد اول،  (. كرد يبند را طبقه يفقه يها توان كتاب يو با اين مقاصدم. يابد ياست، تحقّق م مرتبط

  .)37، ص 1ج 



 

 

ل براساس نظام درختل شهطرح اوييد او 



 

  

  يطرح شهيد اول براساس نظام درختادامة 
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  طرح شهيد اول يبررس

 :رسد يدرباره اين طرح، چند نكته به نظر م

ويژه بـا توجـه بـه     ، از محسنات طرح است؛ به»معامالت«و  »عبادات«تقسيم اوليه فقه به . 1
بالخره در صورت . )يدنياي يآخرت يها مباحث مربوط به جنبه(اند  آن ذكر كرده يكه برا يمعيار

 .رسد ينم... و يتقسيم ثالث ، نوبت بهيامكان تقسيم ثناي

كـه طبـق قاعـده كنـار هـم قـرار        يمطـالب كـه  علم، آن است  ياز اهداف دسته بند ييك. 2
 يدر حـال عبارت ديگر، در زيربخش مفهوم جامع قرار گيرنـد؛   به. گيرند، يك جا جمع شوند يم

،مورد توجه قرار نگرفته اسـت؛ بـه طـور    يميان يها كه اين مطلب به جز تقسيم اوليه، در تقسيم
ـ  يزيرمجموعه وكالت به شمارم يطور منطق و وكالت به جعل، به يمثال، وكالت تبرّع  يآيند؛ ول

بـه   ، جزو اسباب تصـرف در مـال غيـر   ياند و يك در اين طرح، به طور كامل از هم متمايز شده
، جزو اسباب تصرّف در مال غير به جهت مصـلحت دو طـرف   يمصلحت مالك، و ديگر جهت

احكـام مربـوط بـه جلـب منفعـت يـا دفـع مفسـده          يبند قرار گرفته است؛ چه اين كه دردسته
كـه ايـن بخـش، زيرمجموعـه      شـود؛ زيـرا مشـخّص نيسـت     ينيز مشاهده م يباالصاله، اضطراب

 يهـا  از اخـص  يشده است، بابعض يتلقّ »معامالت«يرمجموعه اگر ز. »فقه«است يا  »معامالت«
نـدارد؛ چـرا كـه     يآن نظير احكام مربوط به قرائت جهريه يا طهارت و ازاله نجاسات، هماهنگ

 يشـده، بـا تقسـيم ثنـاي     يمربوط است و اگر هم زيرمجموعه فقه تلقّ يموارد، به امور آخرت اين
را با توجـه بـه غـرض     ياحكام شرع يكه اشاره شد؛ وگونه  شهيد اول منافات دارد، زيراهمان

 .تقسيم كرده است »معامالت«و »عبادات«ها درباره دنيا و آخرت، به  اهم آن

  الكرامه ساختار فقه از ديدگاه صاحب مفتاح. 6

 يرا برا ياست كه طرح ياز جمله فقيهان )ق 1226 يمتوفا( يعامل يسيدمحمدجواد حسين
 .ارائه كرده است يابواب فقه يدسته بند

و بيان وجه مالك و معيار تقسيم،  يكتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقّق حلّ يدر ابتدا يو
و  »معـامالت «، »عـادات «، »عبـادات «داده و فقـه را بـه چهـار قسـم      ارائـه  يخود، طـرح ديگـر  

 :نويسد ي، و در توجيه طرح م)3، ص 8 ج: 1418، يعامل يحسين(تقسيم كرده است  »سياسات«

اگـر مقصـود،   . يـا هـر دو اسـت    ييا آخرت ي، يا نظم بخشيدن به امور دنياييمقصود از احكام شرع
اگـر مقصـود، امـور     -است، و در صورت نخست  »عبادات«باشد، همان يسامان دادن به امور آخرت



 

  

277  

فقه
ار 
اخت

ي س
رس
بر

  

 فقه

 عبادات عادات معامالت سياسيات

عتق صالت صدقه اضحيه وقف  قضاياتعزيرات و  حدود شهاداتصومزكات

رود يـا   يشمار م به »عادات«شخص يا نوع است كه همان ي، يا غرض و هدف آن، بقا-باشد  يدنياي
 يگويند و يا مقصود، هم نظم بخشيدن به امور دنيـاي  »معامالت«است كه به آن،  ي، مصالح مالهدف
 .)3، ص 8ج : 1418، يعامل يحسين(شود  يناميده م »سياسات«است كه  يآخرت و هم

را بپذيريم، هـدف و   ييا طرح خود و يچه طرح محقّق حلّ الكرامه، مفتاحاز ديدگاه صاحب 
انـد، و   است كه اديان و شرايع بر آن بنا نهاده شده يا ظ مقاصد پنجگانهفلسفه تشريع احكام،حف

آن، دين، نفس، عقل، نسب و مال است؛ زيرادين با عبادات، نفس به سـبب تشـريع قصـاص و    
شود، نَسب به وسـيله   يازاله آن م كه باعث )مسكرات( يديات، عقل به وسيله مانع شدن از چيز

كـه همـه    شوند؛ چه اين يازدواج و توالد و تناسل، و مال به وسيله معامالت و مداينات حفظ م
 .مانند يم وسيله سياسيات، مثل حدود و تعزيرات، قضايا و شهادات محفوظ اين امور به

   يالكرامه براساس نظام درخت طرح صاحب مفتاح

   الكرامه طرح صاحب مفتاح يبررس
تـوان آن را در قالـب    يباشد و م يتواند طرح قابل توجيه ينيز مالكرامه  مفتاحطرح صاحب 

نظم بخشـيدن بـه امـور     ييا فقط برا ياحكام شرع: اين كه گفته شود قرار داد؛ مثل يحصر عقل
يـا فقـط   : قسم دوم نيـز دو حالـت دارد  . است »عبادات«قسم اول، همان. است يا نيست يآخرت
اختصاص  ياست؛ چون نه به امور آخرت »اتسياسي«قسم دوم . است يا نيست ييايامور دن يبرا

كـه همـان    شـخص يـا نـوع اسـت     يبقـا  ييا بـرا : قسم اول نيز دو حالت دارد. يدارد، نه دنياي
 .گويند يم »معامالت«است كه به آن  ياست يا هدف مصالح مال »عادات«

است؛ اما دليل بر اين نيست كه بهتـرين   طرح يتبيين سير منطق يگفته فقط برا مطالب پيش
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تر اشاره شد، اين است كه در صـورت   گونه كه پيش فقه باشد؛ زيرا همان  يبند دسته يطرح برا
  .رسد ينم يرباع يا ي، نوبت به تقسيم ثالثيطور منطق ، بهيامكان تقسيم ثناي

  يفقه از ديدگاه فيض كاشان يبند دسته. 6

الشرايع، فقه را به دو فنّ عمـده   در كتاب مفاتيح )ق 1090 يفامتو( يمالّمحسن فيض كاشان
 :عبارت است از  تقسيم كرده است كه

  فنّ عبادات و سياسات. أ

  :در اين فن، شش مفاتيح است
 مفاتيح صالت، و مباحث نجاسات و طهارت را در همين مفاتيح وارد كرده است؛. 1

 ين مفتاح است؛مفاتيح زكات، مباحث خمس و صدقات نيز در هم. 2

 مفاتيح صيام، مباحث اعتكاف و كفارات در اين مفتاح وارد شده است؛. 3

 مفاتيح حج، مباحث عمره و زيارات در اين مفتاح داخل شده است؛. 4

 شود؛ ينيز م يمفاتيح نذر و عهد كه شامل مباحث ايمان و اصناف معاص. 5

 .، قصاص و دياتمفاتيح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع. 6

 .از وصيت در اين خاتمه قرار داده شده يو بعض يخاتمه در جنايز است كه احكام مرض

  فنّ عادات و معامالت. ب

 :در اين فنّ نيز شش مفتاح و يك خاتمه قرار داده است

 داده شده است؛ ياحكام صيد و ذباحه در اين مفاتيح جا: مفاتيح مطاعم و مشارب. 1

 احكام طالق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ايال را در اين مفتاح آورده است؛: و مواليد مفاتيح مناكح. 2

موات، اصطياد، استرقاق، بيع، ربا، شفعه، شركت،  يمفاتيح معايش و مكاسب، شامل مباحث احيا. 3
قسمت، مزارعه، مساقات،اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احكام مداينات از قبيل قـرض، رهـن،   

، حواله، كفالت، تفليس، مديون، اقرار و ابرا و سـاير امانـات وضـمانات همچـون وديعـه،      ضمان
 مثل واليت، وكالت و وصايت؛ بالنيابةعاريه، غصب، اتالف، لقطه و احكام تصرف 

مباحث هدايا، وقوف، سكنا، حبس، وصيت به مال، عتق، تدبير و كتابـت  : مفاتيح عطايا و مروات. 4
 شوند؛ يل مدر همين مفاتيح داخ

 مفاتيح قضايا و شهادت؛. 5

 .مفاتيح فرائض و مواريث. 6

  .)36، ص 1ج : 1401، يفيض كاشان(. است يشرع يها خاتمه در حيله
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   يطرح فيض كاشان يبررس
ت از اشـكال  هاي گذشته، به رغم دقّت مرحوم فيض كاشاني، نتوانسته اسـ  اين طرح نيز همچون طرح

ديگـر دور   بندي به جهت عدم وجود معيار مشخّص، و تـداخل ابـواب فقهـي در يـك     دسته اي بودن سليقه
 .علما نيز قرار نگرفته و هيچ فقيهي بر اساس آن مشي نكرده است  سبب مورد توجه بماند؛ بدين

 فقه از ديدگاه شهيد محمد باقر صدر يدسته بند. 7

 :مباحث فقه را به چهار بخش به شرح ذيل تقسيم كرده است حهالواض الفتاويدر كتاب  يو

 بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفارات؛. 1

 .بخش اموال. 2

 .، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زكاتياموال عموم. 2-1

 يرد؛ بلكه براتعلّق ندا ياست كه به فرد خاص ي، امواليمقصود شهيد صدر، از اموال عموم
مصارف آن نيز مشخّص اسـت؛ بـه همـين جهـت، بحـث       يطور طبيع به مصالح عموم است كه

 يسبب اين كـه جنبـه مـال    اند، به عبادات آورده خمس و زكات را كه همه فقيهان آن را در بخش
 .تر است، در اين بخش گنجانده است يها قو آن

 .شود ان مشخّصي دارد كه به دو قسم تقسيم مياموال خصوصي، يعني اموالي كه مالك يا مالك .2-2

مـوات،   يتملك يا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحـث احيـا   ياسباب شرع .2-2-1
 .ميراث، ضمانات و غرامات حيازت، صيد، تبعيت،

 .شامل مباحث بيع، صلح، شركت، وقف، وصيت و معامالت. احكام تصرّف در اموال .2-2-2

 :مانند. فتار شخصي، يعني اعمال شخصي كه ربطي به عبادت و اموال ندارندبخش سلوك و آداب و ر. 3

مباحـث نكـاح و طـالق، خلـع و     . ، مناسـبات دو جـنس زن و مـرد   يروابط خانوادگ .3-1
 .مبارات، ظهار و لعان و ايالء

افراد جامعه، مثل مقررات مربوط بـه   يو اجتماع يمقررات مربوط به تنظيم رفتار فرد .3-2
اشربه، مالبس ومساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و يمـين، ذباحـه و امـر بـه     اطعمه و 

 .از منكر يمعروف و نه

مثـل   يحكومت يها در عرصه )امر يول(رفتار و سلوك حاكم  ي، يعنيبخش آداب عموم. 4
، ابـواب و مباحـث واليـت عامـه،     يالمللـ  مسايل قضا وحكومت، جنگ و صـلح، روابـط بـين   

  )132/1صدر، ج (. و حدودشهادات، جهاد 
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 بررسي طرح شهيد صدر

 يبنـد  ، كوشيده اسـت تـا مباحـث فقـه را بـا تقسـيم      يمرحوم شهيد صدر در اين دسته بند
جديد هماهنگ سازدو در اين جهت موفّق نيز شده اسـت؛ امـا جعـل واژه جديـد، در      يحقوق

ــر واژه يصــورت ــواقص   ياهــ ب ــت دارد كــه ن قــديم نظيــر معــامالت، سياســات واحكــام مزي
مثل معامالت، وصـيت،وقف، صـلح    يمثال، امور يگذشته را نداشته باشد؛ برا يها يبند تقسيم

نفسـه،   يكه اين گونه امـور، فـ   يقرار داده شده است؛ در حال يزيرمجموعه اموال خصوص... و
روند؛ چه اين كه مسأله خمـس و زكـات كـه     يار منيستند؛ بلكه از عقود به شم يخصوص اموال

آن، در بخش امـوال   ياند، صرفاً به جهت كاربرد مال عبادات قرار داده همه فقيهان آن را در زمره
 .است قرار داده شده

  نوين ي ساختار فقه از ديدگاه صاحب رساله. 8

 .اي فقه ارائه داده استعبدالكريم بي آزار شيرازي در كتاب رساله نوين، ساختار ديگري را بر

 :او در اين كتاب، فقه را به چهار قسمت عمده تقسيم كرده كه عبارتند از

 ، نماز، روزه، اعتكاف و حج؛يعبادات، شامل طهارت و پاكيزگ. 1

  شامل يمسائل اقتصاد. 2

 ، مثل ماليات در اسالم، زكات و خمس؛يو اجتماع ياقتصاد سياس. 2-1

 قف، حبس، هبه، صدقه، وصيت، كفّاره، نذر و حجر؛مثل و ياقتصاد مردم. 2-2

 يهـا، سـفته، بليطهـا    از قبيل تجـارت، صـلح، مضـاربه، ربـا، وديعـه، بانـك       ياقتصاد بازرگان. 2-3
 و بيمه؛ يآزماي بخت

، ي، نظير، شركت، تقسيم و تفكيك، شفعه، مزارعه، مساقات، اجاره و سـرقفل ياقتصاد كشاورز. 2-4
 .استخدام و جعاله

سائل خانواده همچون تشكيل خـانواده، تغذيـه و بهداشـت، حقـوق خـانواده، تفـريح،       م. 3
 وارث؛  مرگ ، طالق،يسرگرم

، شامل حكومت قانون، حكومـت مـردم، خـدمتگزاران، حقـوق     يو حقوق يمسائل سياس. 4
مثل حـدود، قصـاص، ديـات و     يها و حقوق جزاي از قبيل قضا وشهادت، حقوق اقليت يقضاي

  .)54، ص 1ج : 1379، يشيراز آزار يب(ضمان 
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 المأثور ساختار فقه از ديدگاه صاحب الفقه. 9

 :تقسيم ديگري را براي فقه ارائه داده كه عبارت است از المأثور الفقهدر كتاب  ياللَّه مشكين آيت

سه گانه  يها هارتدر آن شرط است، مثل ط يكه قصد تقرّب االه ياعمال يعبادات، يعن. 1
 .، صالت، صوم، اعتكاف، حج و عمره و كفّارات)وضوء، غسل وتيمم(

هم به مسـائل   ينيست و هيچ ربط يكه مترتّب بر تصرّف مال ياعمال ي، يعنيشؤون فرد. 2
است كه اصالتاً وظايف خاص مكلّف در برابـر پروردگـار او اسـت؛     ياعمال  جامعه ندارد؛ بلكه

، مطهرّات، نذر، عهـد، يمـين، اطعمـه و اشـربه     )ها ظرف( ي، نجاسات، اوانيكتاب مياه، تخلّ مثل
 .دفاع از نفس و

شؤون عائليه كه متكفّل رفتار با اهل و ارحام و مثال آن است؛ مثل كتاب نكـاح، طـالق،   . 3
 .ايال، تجهيز اموات وارث

از جهت تحصيل،  قيام به امر اين اموال و تصرّف در آن يكه مشتمل بر انحا ياموال فرد. 4
موات، صيد و ذباحه، لقطه، تكسب، بيع، اجاره، جعالـه، صـلح،    يحفظ و مبادله است؛مثل احيا

رهن، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات،ضمان، حواله، كفالت، وكالت، وديعـه، عاريـه، وقـف،    
 .، وصيت و غصبي، رقبيهبه، سكنا، عمر

است؛ مثل كتـاب جهـاد،    يدر جامعه اسالم چه مربوط به حاكم و امت آن يواليات، يعن. 5
 .ازمنكر، خمس ، زكات، انفال، خراج ، سبق و رمايه، تفليس و حجر يامر به معروف و نه

شـود؛   يمربوط م يها و تجاوز به حدود االه چه به نزاع آن يشؤون قضائيه و جزائيه، يعن. 6
  .)13ص : 1418، )ينمشكي(فيض (شهادات، اقرار، حدود، قصاص و ديات  مثل كتاب قضا،
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  9و  8طرح شماره  يبررس
 :گذشته ندارند؛ زيرا يها بر طرح ياين دو طرح نيز به نظر نگارنده، مزيت

، مشـخّص نيسـت   9مثال در طـرح شـماره    يتبعيت نشده است؛ برا ياوالً از معيار مشخّص
توانـد   ينمـ  يآيا عبادت فـرد . شود يتقسيم م... و يدعبادات، شؤون فر ، فقه بهيطبق چه معيار

نيسـت؟ خمـس و زكـات و امـر بـه       يفـرد   باشد يا مثالً نكاح و طالق از شؤون ين فردوشؤ
تواند زير مجموعـه   ياند،نم شمار آورده از منكر را كه همه فقيهان جزو عبادات به يمعروف و نه

 عبادات قرار گيرد؟

توانـد در زمـره اقتصـاد     ينمـ  »شـركت «طور مثال، آيا  ؛ بهطور است نيز همين 8طرح شماره 
دارد؟ آيـا خمـس و زكـات،     يبـه اقتصـاد كشـاورز    يچه ارتبـاط  »؟شفعه« قرار گيرد يبازرگان

 گيرد؟ يزيرمجموعه عبادات قرار نم

تر مورد توجه قرار گرفته تا موضوع فقه كه فعـل   ثانياً در دو تقسيم مذكور، اهداف فقه بيش
، يطـور طبيعـ   را بپذيريم كه موضوع علم فقه، فعل مكلّف اسـت، بـه   اگر اين نكته .مكلّف است

گذشته، بر اين  يها از طرح يجهت، بعض ساختار آن نيز بايد بر اساس فعل مكلّف باشد؛ از اين
 .دو طرح اولويت دارند

  فقه از ديدگاه اهل سنّت يدسته بند. ج

 :ه تقسيم شده كه عبارت است ازبه چهار دست ي، مباحث فقهيدر متون فقه شافع

 عبادات، شامل مباحث طهارت، نماز، روزه، زكات، حج و عمره؛. 1

معامالت، مثل بيع، رهن، شفعه، حجر، حواله، ضمان، وديعه، عاريـه، وكالـت، قـراض، شـركت،     . 2
 اجاره، مساقات، مزارعه، غصب،هبه، لقطه، جعاله، وصيت، وقف، اقرار، فرايض؛

 ؛...ون ازدواج، طالق ومناكحات، همچ. 3

 ....جنايات از قبيل ديات، قصاص و. 4

در اين كتاب،  يو. در كتاب احياءالعلوم است يمتأثّر از تقسيم محمد غزال ياين تقسيم بند
را بـه چهـار گـروه عبـادات، عـادات، منجيـات و        ياسـالم  يواخالق ياحكام و مقرّرات مذهب

 .مهلكات تقسيم كرده است

اند كـه عبـارت اسـت از     متأخّر اهل سنّت، فقه را به سه بخش تقسيم كردهاز عالمان  يبعض
ـ      ياحكام قانون. 3؛ ياخالق اصول. 2عبادات؛  .1 ، ي، و قسم اخيـر را بـه شـش بخـش فقـه جزاي
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و احكــام ســلطانيه، تقســيم كــرده اســت  ، مخاصــمات، ســيرياحــوال شخصــيه، فقــه معــامالت
 .)20ص : 1358، يمحمصان(

بودن آن است؛ چه  يا گذشته در سليقه يها يبند ها نيز همچون دسته يندمشكل اين دسته ب
 يطـور معمـول ابـواب فقهـ     تر توجه شده است تـا آن چـه را كـه بـه     بيش اين كه به فلسفه فقه

 .آن هستند دنبال به

دهـد و   يفقه، وظايف مكلّف را يا از جهت عبادت يا از جهت معامله مورد مالحظه قرار مـ 
كند، از اين جهت است كه وظيفه او را بـه لحـاظ نـوع معاملـه،      يرا نيزمطرح ماگر بحث نكاح 

معامله، مشخّص سازد؛ اما اين كه در مجمـوع،   صحت شرايط و اركان معامله و موانع تحقّق اين
 .شود تشريع فقه مربوط مي مباحث ازدواج و طالق، چيزي غير از مسأله بيع و شرا است، به فلسفه

  يطرح پيشنهاد

 :پيش از ارائه طرح، تذكر چند نكته الزم است

به عبارت ديگر، موضوع علم بايـد  . در تقسيم علم بايد موضوع آن مورد توجه قرار گيرد. 1
است كه اغلب از آن غفلت  يآن مورد توجه باشد و اين، نكته بسيار مهم االمكان در تقسيم يحتّ
عل مكلّف است؛ بنـابراين، در سـاختار فقـه    موضوع علم فقه طبق نظر مشهورفقيهان، ف. شود يم

ساختار فقه ارائـه شـده،    يبرا كه يهاي بايد به اين نكته توجه شود؛ به همين جهت از ميان طرح
نظران  ارائه شده از طرف صاحب يِها از قدما قابل توجيه است، برخالف طرح يفقط طرح بعض

 .ريع احكام است، نه علم فقهها، فلسفه تش معاصر؛ زيرا محور تقسيم فقه در اين طرح

نيست كه علم فقه عموماً به دنبال اين است كه تكليـف افعـال مكلّفـان را از جهـت      يشكّ
صـحت، بطـالن،   ( يو احكام وضع )وجوب،حرمت، استحباب، كراهت و اباحه( ياحكام تكليف

، بـه  مشخّص كند؛ اما اين كه هدف تشريع احكام چيسـت )...شرطيت، مانعيت، فسخ، انفساخ و
شود كه در حقيقت به مباحث  يم مربوط يندارد؛ بلكه اين مسأله به فعل االه يفعل مكلّف ربط

 .يارتباط دارد، نه درون فقه يبرون فقه

 ينوبـت بـه تقسـيم غيـر ثنـاي      يطور منطقـ  وجود داشته باشد، به ياگر امكان تقسيم ثناي. 2
قرار گيرند، و اگر  يمجموعه دو قسم اصلمذكور، بقيه اقسام بايد زير  رسد؛ زيرا بنابر فرض ينم

 .شود ء نمي گاه، قسيم شي ء هيچ نيست؛ چرا كه قسم شي  طور منطقي قابل دفاع در عرض آن قرار گيرد، به
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 .در ساختار فقه وجود دارد كه اشاره خواهد شد يبه نظر نگارنده، چنين امكان

گذاران و صاحبان علم كه  پايه يها ژهاالمكان بايد از وا يتقسيم، حتّ يها در انتخاب گزينه. 3
كـه بتوانـد ايـن مقصـود را      يهاي رسد واژه ياست، استفاده شود، و به نظر م آمده يدر متون اصل

 .فقه وجود دارد يتأمين كند، ميان متون اصل

 .تناسب اقسام رعايت شود. 4

 .شامل مباحث و مانع اغيار باشد. 5

رسد ساختار اوليه فقه بايد به دو بخش عمده تقسـيم   ينظر م گفته، به با توجه به نكات پيش
 :از  شود كه عبارت است

 االعم؛ يعبادات بالمعن. 1

 .االعم يمعامالت بالمعن. 2

 .، عبادت به چند معنا آمده استيتوضيح اين كه در متون فقه

 .رده شودجا آو االخص، يعني عملي كه شرط صحتش اين است با قصد قربت به عبادات بالمعني. اول

كه صحتّش منوط به قصد قربت نيسـت؛ اگرچـه بـا قصـد      ياعمال ياالعم، يعن يعبادات بالمعن. دوم
 .قربت به جا آورده شود

 ).81 ، ص1ج : 1413ميرزاي نائيني، (وظايف تعبدي مكلّف كه بر هيچ انشايي متوقّف نيست . سوم

 :نويسند يده، ماول اشاره كر ينيز به دو معنا حاشيه مكاسبدر  يسيد يزد

را كـه انسـان    يطور قطـع عبـادت اسـت؛ مثـل عملـ      با قصد امتثال به جا آورده شود، به ياگر عمل
 يعبـادات بـالمعن  . 1: عبادت دو قسم است: اند جهت گفته دهد؛ بدين يانجام م يبراساس اوامر توصل

 .)25، ص 1ج : 1378، يسيد يزد( االعم يعبادات بالمعن. 2االخص؛ 

كه عبادت را در صالت، صـوم، حـج،    يهاي آيد، آن يپيشين اين نتيجه به دست ماز مطالب 
 ياالخـص اسـت؛ يعنـ    ياند، منظورشـان عبـادت بـالمعن    منحصر كرده اعتكاف، خمس و زكات

و  )25ص : 1414سـالر،  (كه بايد با قصد قربت به جا آورده شود؛ نظيرمرحـوم سـالر    ياعمال
 .)19ص : 1406برّاج،  ابن يقاض(برّاج  ابن يقاض

هايي كه خود را از ايـن انحصـار خـارج كـرده و مـوارد ديگـري را نيـز جـزو عبـادات           آن
ص : 1403حلبـي،  (» ابوالصالح حلبـي «نظير  بالمعني االعم است؛ اند، مقصودشان، عبادت آورده
احكـام جنـازه، عهـد و پيمـان را در زيـربخش       كه مواردي از قبيل وصيت، اداي امانـت، ) 109
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آورده، و نيز محقّق حلّي صاحب شرايع كه جهاد و امر به معروف ونهي از منكـر را در  عبادات 
كـه  ) 3، ص 8ج : 1418حسيني عـاملي،  (الكرامه  زمره عبادات قرار داده است يا صاحب مفتاح

همچون وقف، اضحيه، عتق و صدقه را از عبادات برشمرده است؛ بـه همـين جهـت در      اموري
قرار داده شده است؛ امـا بـا توجـه بـه     » عبادات«محورهاي اصلي فقه، طرح پيشنهادي، يكي از

اختالف برانگيز بوده؛ مشخّص شود؛ زيرا طبيعـي اسـت    معناي عام آن، تا جايگاه مواردي را كه
تواننـد مـواردي    هـيچ وجـه نمـي    انـد، بـه   هايي كه از عبادات، معناي خاص آن را قصد كرده آن

منكر يا جهاد و امثال آن را كـه شـرط صحتشـان، قصـدقربت     همچون امر به معروف و نهي از 
انـد،   عـام آن را قصـد كـرده    ياز اين واژه، معنا هايي كه نيست، جزو عبادات قرار بدهند؛ اما آن

را به رابطـه عبـد بـا پروردگارشـان تفسـير       »عبادت«كه  يهاي ندارند؛ مثل همه آن يچنين مشكل
 .)7ص : 1415، يمكارم شيراز(اند  كرده

 :كار رفته است معامالت نيز در چند معنا به

قربـت   يكه صحتّش متوقّف بر انجام آن به داعـ  يا معامله ياالعم يعن ياوالً معامالت بالمعن
نيست؛ چه متوقّف برانشاء باشد چه نباشد و توقّف بر انشا، چه از يك طرف باشد و چه از دو 

 .)81، ص 1ج : 1413، ينائين يميرزا(طرف 

 .چه متوقّف بر انشا است؛ گرچه توقّف يك طرفه باشد آن يمعامالت خاص يعنثانياً 

ايـن معنـا اخـص از دو    . چه متوقّف بر انشا از دو طرف است آن يثالثاً معامالت اخص يعن
از فقيهان در آن جا كـه   يشود و مقصود بعض يپيشين است؛ زيرافقط در عقود منحصر م يمعنا

: 1367، ينجفـ (معامالت است  يسوم از معنا ياند،معنا قرار دادهايقاعات را در مقابل معامالت 
دانند كـه متكفّـل بـين     يم يچيز ياالعم را به معنا ينيز معامالت بالمعن يبعض. )290، ص 8ج 

  .)7ص : 1415، يمكارم شيراز(انسان و غير او است 
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  فقه

 .است ، از چند جهت قابل دفاعيبه اعتقاد نگارنده، طرح پيشنهاد

تر فقيهان، موضوع فقـه   محوريت اين طرح بر اساس فعل مكلّف است كه طبق نظر بيش. 1
در اين طرح، اغراض و مقاصد اوليه اعمال و افعال مكلّف درباره دنيا و  است؛ زيرا لحاظ تقسيم

 .آخرت، مدنظر قرار گرفته است

و افعال مكلّف، يا دنيـا و   است؛ زيرا مقاصد اوليه اعمال يتقسيم مذكور، طبق حصر عقل. 2
شـود، و مقصـود از عبـادات،     ياگراغراض اوليه، آخرت باشد، عبادات ناميده م. يا آخرت است
ـ   يانجام م يكه به قصد جلب منفعت آخرت ياعمال ياالعم است؛ يعن يعبادات بالمعن  يشـود؛ ول

ـ . آورده شـود  صحتش به قصد قربت منوط نيست؛ اگرچه با قصـد قربـت بـه جـا     ن معنـا از  اي
خاص آن را كه شرط صحتّش اين است با قصـد قربـت بـه جـا      يمعنا يعبادت، به طور طبيع

 .گيرد يم شود نيز دربر  آورده

شـود و مقصـود از آن،    ياگر مقاصد اوليه اعمال و افعال انسان، دنيا باشد، معامالت ناميده م
ه بـا غـرض اوليـه جلـب منفعـت      ك يآن قبيل اعمال و افعال ياست؛ يعن االعم يمعامالت بالمعن

قربت نيست؛ چه متوقـف بـر    يصحتش متوقّف برانجام آن به داع يگيرد؛ ول يصورت م يدنياي
 .انشا باشد و چه نباشد و توقّف بر انشا، از يك طرف باشد يااز دو طرف

آن چه متوقّف بر انشا اسـت،   ييعن »معامالت خاص«(ديگر آن  ياين معنا از معامالت، معان
آن چه متوقّف بـر انشـا از دو طـرف     ييعن »معامالت اخص«چه توقّف ازيك طرف باشد و اگر

  .دهد يم ي، درزيرمجموعه خود جايرا به صورت طول )باشد
موجـود در   يديگر است و تقريباً همه موضوعات فقه يها تر از طرح طرح مذكور، جامع. 3

گيرد، چرا كـه ذيـل    يشود، دربرمرا كه در آينده ممكن است طرح  يو نيزموضوعات يمتون فقه
  .است ييا دنياي يياغرض اوليه آن جلب منفعت آخرت يگيرد، يعن يم ياز دو عنوان جا ييك
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