
اصطالح  نامۀ فقه 
رهیافتی برای دسته  بندی 

دانش فقه
83-98

چکیده: فقه اسالمی برای استحکام درونی و تجدید بنای 
خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار 
که  ساختاری  است.  آن  یافته  نظام  بندی  دسته  و  منطقی 
هر  جایگاه  بخشد؛  سازمان  را  گستره  این  با  دانشی  بتواند 
مسئله را مشخص نموده؛ دست یابی  به مباحث آن را روان 
تر؛ و فهم مطالب آن را آسان ترنماید. ساختار منتظمی که 
با شبکه گسترش پذیر خود، گزارههای پیشین و پسین فقه  
را پذیرا باشد و با تحوالت ابزارهای نوین در ذخیره سازی و 
در  خصوص  به  و  پیشرفته  و  ساده  متنوع  جستجوهای 
جستجوهاِی کارآمِد موضوعی و شبکه ای، بکار آید. سوال 
اصلی آن است که برای دسته بندی نظام یافته  و ساختار 
منطقی فقه با توقعات یادشده، چه راهکار مناسبی وجود 

دارد؟

به  متفاوت  نگاهی  با  فقه  علم  دسته بندی  مقاله،  دراین 
اصطالح نامه فقه به عنوان شیوه ای مناسب برای تنظیم 
درست و کمک به دسته بندی منطقی علم فقه بررسی می 

شود.

گان: علم فقه، دسته بندی علوم، علوم اسالمی،  کلید واژ
ساختار فقه، اصطالح نامه
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Jurisprudence Thesaurus, An Approach to 
Categorizing the Science of Jurisprudence 
Mohammad Hadi Yaqubnejad
Abstract: Islamic jurisprudence depends on 
elements and tools for its internal strength 
and reconstruction, one of which is its logi-
cal structure and systematic classification. A 
structure that can organize such an extensive 
branch of knowledge; Determine the position 
of each theme; Make access to its topics easier; 
And make it easier to understand its contents. 
A regular structure that, with its expandable 
network, can adapt the previous and new 
concepts of jurisprudence and can be used with 
the development of new tools in simple and 
advanced storage and various searches, especially 
in thematic and network searches. The main 
question is what is the appropriate solution 
for the systematic classification and logical 
structure of jurisprudence with the mentioned 
expectations?
In this article, the classification of jurispru-
dence is examined with a different view of the 
Jurisprudence Thesaurus as a suitable method 
for correct regulation and helping the logical 
classification of jurisprudence.
Keywords:  jurisprudence, classification of 
sciences, Islamic sciences, the structure of juris-
prudence, thesaurus

 معجم املصطلحات الفقهّية مدخل لتبويب علم الفقه
حمّمد هادي يعقوب جناد

اخلالصـة: يعتمـد تدعـم البنيـة الداخلّيـة للفقـه اإلسـامي وحتديـث 
هـذه البنيـة عـى بعـض العناصـر واملسـتلزمات، والـي أحداهـا هـو 
يبه وفق نظـاٍم معنّي. وهذه  اهليـكل والبنيـة املنطقّيـة هلـذا العلم وتبو
البنيـة جيـب أن تكـون قـادرة عـى تنظم علم هبذا االّتسـاع، وحتديد 
 مسألٍة من مسائله، وتيسير الوصول إىل مباحهثا، وتسهيل 

ّ
موقع كل

فهم مطالبه.
كما أّن هذه البنية جيب أن تكون متناسقة، وأن تكون مستعّدة من 
خـال شـبكهتا القابلـة للتطـّور إىل احتضـان مقـوالت الفقه السـابقة 
بـات التفاعل مع تطّورات التقنية احلديثة 

ّ
والاحقـة، وأن تلـيّب متطل

البسـيطة    - املتنّوعـة  البحـث  وعملّيـات  املعلومـات  يـن  ختز يف 
املوضوعـي  الفّعـال  البحـث  عملّيـات   يف 

ً
وخصوصـا  - واملتطـّورة  

والشبكي.
يمكن السؤال األصي يف هذا املجال حول املسلك املناسب الذي  و
يـب املنّظـم والبنيـة املنطقّيـة للفقـه امللّبيـة  يكفـل الوصـول إىل التبو

للمطامح املذكورة ؟
ية  يب علم الفقـه بالنظر من زاو ويف هـذا املقـال يـّم البحـث عـن تبو
 
ً
 مناسـبا

ً
با سـلو

ُ
أ خمتلفـة إىل معجـم املصطلحـات الفقهّيـة باعتبـاره 

يب املنطي لعلم الفقه.  يف التبو
ً
للتنظم الصحيح وعامًا مساعدا

يـب العلـوم، العلوم اإلسـامّية،  املفـردات األساسـّية: علـم الفقـه، تبو
بنية الفقه، معجم املصطلحات.
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سخنآغازین)مسئلهپژوهش(
کـه بـه عنـوان میراثـی گران سـنگ در اختیار  فقیهـان اسـالمی بیـش از هـزاران منبـع فقهـی تدویـن کرده انـد 
گسـترده ترین علم اسـالمی اسـت،1 اسـتحکام درونی و تجدید بنای این دانش مفید و  ماسـت. علم فقه 
که یکی از آنها دسـته بندی نظام یافته و سـاختار منطقی  کارآمد به عناصر و لوازم مختلفی وابسـته اسـت 

آن است.

راهـکاری وجـود دارد؟  فقـه چـه  و سـاختارمند  بـرای دسـته بندی نظام یافتـه  کـه  آن اسـت  سـؤال اصلـی 
گستره را سازمان بخشد؛ دستیابی به مباحث آن را روان تر و جایگاه هر  که بتواند دانشی با این  ساختاری 
گسترش پذیر  که با شبکه  کند؛ ساختار منتظمی  مسئله از مسائل را مشخص و فهم مطالب آن را آسان تر 
خـود گزاره هـای پیشـین و پسـین فقـه را پذیـرا باشـد و بـا تحـوالت ابزارهـای نویـن در ذخیره سـازی، بازیابی و 
جستجوهای متنوع ساده و پیشرفته، به خصوص در جستجوهاِی کارآمِد موضوعی و شبکه ای به کار آید.

هیـچ سـاختاری در سـازمان دهی و نظم بخشـی بـه علـوم کارآمـد نیسـت، مگـر آنکـه بر اسـاس سـنگ بنای 
علوم، طراحی و تنظیم شود. سنگ بنا و پایه اصلی در هر علمی از جمله علم فقه مصطلحات آن است؛ 
کـه اصطالحـات علمـی در حقیقـت موجـود زنـده فضـای علم انـد و بازتابـی از گسـتره مفاهیـم علوم به  چرا
گـر بـر پایـه قواعـدی از پیـش طراحی شـده تنظیـم شـوند و مفاهیم  شـمار می آینـد. ایـن اصطالحات انـد کـه ا
علمـِی دانـِش موردنظـر را در سیسـتمی نظام منـد نشـان دهنـد، بـه سامان بخشـی علـوم خواهنـد انجامیـد. 
کـه در زبان هـای تخصصـی و رشـته های علمـی، معانـی بـه وسـیله مفاهیـم صورت بنـدی  روشـن اسـت 
می شوند و از طریق واژه ها یا اصطالحاتی خاص به دیگران منتقل می شوند. از نظر علم اصطالح شناسی2 
اصطالحات وسیله ارتباط تخصصی بین اندیشمندان هستند؛ همان گونه که در علم زبان شناسی، زبان 
وسـیله ارتبـاط بیـن عمـوم انسان هاسـت.3 ایـن اثـر با بررسـی نقـش اصطالح نامه فقه4 در کمـک به تنظیم و 

کرده است. دسته بندی درسِت این دانش، ساختار شناسی علم فقه را از این نگاه بررسی 

1. دربـاره آغـاز علـم فقـه در اسـالم ر.ک بـه: نشـریه مکتـب تشـیع، شـماره 3، »مقاله هـای اجتهـاد در اسـالم«، شـهید مطهـری؛ ده گفتـار 
شـهید مطهری، ص 97-128؛ آشـنایی با علوم اسـالمی، ج 3، ص 76 به بعد؛ الهامی از شـیخ الطائفه - هزاره شـیخ طوسـی، ج 1 
و یادنامه شـیخ طوسـی؛ الفهرسـت ابن ندیم، فن پنجم از مقاله ششـم فقهاء الشـیعه؛ هزاره شـیخ طوسـی، علی دوانی، چاپ و نشـر 

بین الملل، 1386، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، سیدحسن صدر، اعلمی، بی تا، تهران.
2. اصطالح شناسی دانِش مطالعه نظام مند در نام گذاری مفاهیم مربوط به رشته های تخصصی است.

کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران، تهـران، ذیـل واژه  کتابـداری و اطالع رسـانی؛ عبـاس حـری؛ ج 1،  3. ر.ک بـه: دایرة المعـارف 
اصطالح شناسی، 1381.

ین کنندگان: حسین  گروه فراوانی از محققان، اعضای هیئت علمی، اساتید و بزرگان حوزوی نقش داشته اند. تدو ین این اثر  4. در تدو
کرمـی، محمود حسـن زاده، محمد رحمانـی، علی رحیمی،  حسـن زاده )مسـئول گـروه(، محمـود حکمت نیـا )مسـئول گـروه(، احمد ا
موسی رسایی، عبدالرحیم سلیمانی، سیدحسین سیدی، عنایت شریفی، نصراهلل شفیعی، سیدمالک طباطبایی، کریم فتاحی، 
سـیداحمدعلی قاضوی، مرتضی متقی نژاد، قدرت اهلل محمد حسـنی، مجید مقدادی، سـیدمهدی منصوری، سـلمان منوچهری، 
ره آیـات  محمدجـواد ناصـری، سـعید نخعـی، سـید مهـدی مجیـدی نظامـی، سـید تقـی واردی، محمدهـادی یعقـوب نـژاد، بـا مشـاو
گلپایگانـی، سـیداحمد مـددی، حسـن  و حجـج اسـالم: عبـداهلل خائفـی، اسـماعیل صالحی مازندرانـی)ره(، محمدحسـن فاضـل 

ممدوحی و آقای دکتر عباس حری)ره(.
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اهمیتدستهبندیدانشفقه
کـه در ابـواب متنوعـی  علـم فقـه پرسـابقه ترین علـم اسـالمی و دارای مسـائل مختلـف و متعـددی اسـت 
جمـع  و تنظیـم شـده اسـت؛ زیـرا فقـه علـم زندگـی اسـت و بـه همه شـئون زندگانـی انسـانی در عرصه های 
ی، سیاسـی و اقتصادی می پردازد. برای اینکه حکم همه اینها باید از  فردی و اجتماعی، دنیوی و اخرو
منظر شرع دانسته شود. هر مسئله ای از مسائل فقهی موضوع و محمولی دارد. موضوع آن، فعل مکلفین 
اسـت و محمـول آن حکمـی از احـکام شـرع مقـدس. از این رو برای مباحث متنـوع و مختلفی که در علم 
فقـه مطـرح می شـود، یـک محـور مشـترک وجـود دارد و آن فعـل مکلـف اسـت از نظـر حکـم شـرعی. فقیـه 
از احـکام فعـل مکلفیـن سـخن می گویـد؛ چـه احـکام تکلیفـی باشـد و چه احـکام وضعـی. همان طور که 
می گوید نماز واجب اسـت، غیبت حرام اسـت، سـفیه حق فروش اموال خود را ندارد، نیز حکم می کند 
که طهارت شـرط نماز و عدم قبول مشـتری موجب بطالن عقد اسـت. در همه این موارد سـخن از فعلی 
از افعـال مکلفیـن اسـت، مثـل نمـاز، غیبـت، فـروش مـال، نگاه کـردن و ... و ایـن افعـال بـا همـه اختـالف 
که از اموری مانند زمین، آب و دیگر ذوات  که دارند، در علم فقه جمع شده اند و فقیه همان گونه  ماهوی 
یافت می کند و با یک شـیوه به بررسـی  نیـز بحـث می کنـد، احـکام همـه ایـن مـوارد را از یـک نـوع مبادی در
کـه موضـوع آن همـه شـئون زندگی باشـد، از گسـتره و پهنه  و تحقیـق آنهـا می پـردازد. روشـن اسـت علمـی 
یسـتن نیز هسـت؛ زیرا »شـامل همه  موضوعـی وسـیعی برخـوردار اسـت. از ایـن رو علـم فقـه، علـم چگونه ز
کـه اسـالم در آن مـورد دسـتور عملـی دارد. از میـان تعلیمـات  موضوعـات مرتبـط بـا زندگـی انسـانی اسـت 

که از حوزه فقه خارج است«.5 اسالمی، تنها معارف اسالمی و دیگر اخالقی و تربیت اسالمی است 

که با زندگی انسان سروکار دارد.6 فقه بالقوه مشتمل بر رشته های مختلف علومی است 

گـر بتوانیـم ایـن علـم پرفایـده را بـا  کـه تبلـور و نمـود عینـی در جامعـه انسـانی دارد. ا فقـه دانشـی اسـت 
کنیم، بسیار جذاب و مدرن جلوه  یم و در قالب های نو و به روز به دنیا معرفی  شیوه هایی به جامعه بیاور
خواهد کرد؛ همان طور که در مسائل مربوط به حقوق که بخش هایی از آن، همان مباحث فقه است این 
اتفـاق افتـاده اسـت. علـت عمـده آن بهره گیـری از مباحـث و مسـائل واالی فقـه اسـالمی اسـت. مباحث 
کاربردی  که  بایدبا حفظ فقه سنتی و اجتهاد جواهری در شیوه ارائه مباحث  فقهی مسائل روز دنیاست 
کنیـم. نگـرش  آن بـه جامعـه و قالب هـای محـاوره ای و روش هـای تنظیـم و تقسـیم بندی آن تجدیدنظـر 
خاص به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه، بازرسی مسائل جدید جامعه از نگاه فقهی با توجه 
به تحوالت روزافزون و پیداشدن مباحث نو به خصوص با تشکیل حکومت اسالمی نیازمند پویایی فقه 

سنتی و اجتهاد جواهری با توجه به نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد است.

5. آشنایی با علوم اسالمی، ج 3، ص 109.
6. ر.ک به: آشنایی با علوم اسالمی، ج 3، ص 67.
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کـه یکـی از آنهـا  اسـتحکام درونـی و تجدیـد بنـای دانـش فقـه بـه عناصـر و لـوازم مختلفـی نیازمنـد اسـت 
کـه بتوانـد دانـش گسـترده فقـه را سـامان دهـد و  دسـته بندی نظام یافتـه و سـاختارمند فقـه اسـت. نظامـی 
گزاره های نوشـونده فقهی را در سـاختار خود جای دهد و با تحوالت ابزارهای  گسـترش پذیر  با شـبکه ای 
یابـی و جسـتجوهای متنـوع و موضوعـی هماهنـگ باشـد و بـه معنـای درسـت  نویـن در ذخیره سـازی، باز
کارآمـد بینجامـد. تدویـن چنیـن سـاختاری ممکـن نیسـت، مگـر آنکـه بـر  کلمـه بـه مدیریـت ایـن دانـِش 
اسـاس سـنگ بنـای علـوم طراحـی و تنظیـم شـود. سـنگ بنـا و پایـه اصلی در هـر علمی از جملـه علم فقه 

کلیدی علم است. مصطلحات و واژه های 

قاعدهنظامسازیدراصطالحاتفقهی
که به فنون مدیریت دانش در  گاه اصطالحات علم فقه طبق قواعدی مشخص توسط متخصصانی  هر 
فضاهـای جدیـد الکترونیکـی نیـز آشـنا باشـند، از البـه الی منابع شناسـایی، طبقه بندی و تنظیم شـوند و 
مفاهیم علمِی این دانش را در سیسـتمی نظام مند نشـان دهند، در سامان بخشـی علم فقه مؤثر خواهند 
کـه در »علـم اطالعـات و دانش شناسـی« اصطالح نامه هـای تخصصـی7 بـه همیـن  گفتنـی اسـت  بـود. 
منظـور طراحـی شـده اند؛ زیـرا منظومـه ای از واژگان کلیـدی و مفاهیـم مرتبـط بـا حـوزه موضوعـی و دانشـی 
کـه هماننـد شـاخص و  مشـخص را ارائـه می کننـد. اصطالح نامه هـا معیارهایـی علمـی بـه شـمار می آینـد 
الگو در هماهنگ سازی یک پارچه اطالعات و دانش ها به صورتی پویا و مستمر در محیط های فیزیکی 
کـه می توانـد دسـته بندی نظام یافته  فقـه را در فرمی علمی  و مجـازی کارایـی مؤثـری دارنـد. عنصـر مهمـی 
که اصطالح نامه ها بـر پایه مصطلحات و  و بـه دور از سـالیق شـخصی ارائـه کنـد اصطالح نامه اسـت؛ چرا
تنظیـم آنهـا بـر اصولـی منطقـی طرح ریـزی  شـده اند. اصطالح نامـه ابـزار مهمی اسـت که می توانـد تا حدود 
کامل و جامع از مضامین، مطالب  یادی الزاماِت دسـته بندی نظام یافته  متناسـب و مبتنی بر هندسـه  ز
کـه مؤسسـه های علمـی اسـالمی بـه ایـن طـرح  و محتـوای اطالعـات علـم فقـه را بـرآورد8 و پرواضـح اسـت 
کرده و ضمن تدوین و ارائه  آن به اهالی دانش و فرهنگ، در  بزرگ و اثربخش در علوم اسالمی توجه ویژه 

گیرند.9 تکمیل و بهره گیری از این ابزار حیاتی در تحول علوم الهی بهره 

کنز االصطالح نیز معروف است. گنج واژه و  که به واژگان نامه،  تینی تزاروس )THESAURUS( است  کلمه ال 7. اصطالح نامه معادل 
یه هـای  رو از  اسـتفاده  بـا  اسـالمی -  فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه  اسـالمی -  مـدارک  و  اطالعـات  پژوهشـکده مدیریـت  ایـن رو  از   .8
ین اصطالح نامه ها، فرهنگ نامه ها و جز آن بسـتر مناسـبی برای  پذیرفته شـده جهانی برای سـازمان دهی دانش های اسـالمی و نیز تدو
کـز مختلـف پژوهشـی و اطالع رسـانی تولیـد دانـش را بـه جـای  ایجـاد نظام هـای هستی شناسـانه فراهـم کـرده کـه اسـتفاده از آنهـا در مرا

تجمیع اطالعات به دنبال خواهد داشت.
رش  ین اصطالح نامه کالن علوم اسـالمی را تهیه و محققانی برای تحقق آن پرو این مؤسسـه علمی از دهه های گذشـته طرح بزرگ تدو
داده و به حول و قوه الهی به عنوان مجموعه ای اثربخش در سطح ملی، در رشته های علوم اسالمی اصطالح نامه های تخصصی را 

کرده است. فعالیت های علمی این مرکز را در WWW.ISLAMICDOC.ORG بنگرید. به جامعه فرهنگی اسالمی عرضه 
9. پژوهشـکده مدیریت اطالعات و مدارک اسـالمی - پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی - تنها مؤسسـه علمی اسـالمی اسـت که در 
ین و به اهالی دانش  ژه ای بزرگ تدو کالن پرو کالن علوم اسـالمی اصطالح نامه فقه را به عنوان  ین اصطالح نامه  ادامه طرح بزرگ تدو

کرده است. و فرهنگ ارائه 



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
88اصطالن نامۀ فقه رهیافتی برای دسته بندی دانا فقه

کارایی اصطالح نامه، نقش اصطالح نامه فقه در تنظیم درسـت  کوتاه با ماهیت و  کنون پس از آشـنایی  ا
و ارائه ساختار منطقی علم فقه بررسی می شود.

کاراییآن اصطالحنامهو
ترتیـب  بـه  علـوم  اصطالحـات  آن  در  کـه  کتابـی  معنـای  بـه  اسـت  فارسـی  مرکـب  اسـم  اصطالح نامـه 
در  شـاید  و  داده انـد  قـرار  انگلیسـی  در   10)Thesaurus( برابـر  را  اصطـالح  ایـن  نظام یافته انـد.  خاصـی 
کـرد.11  پا  زبـان عربـی بتـوان از عنـوان »المکنـز« یـا »معجـم المصطلحـات« بـه جـای معـادل آن دسـت و
در اصطالح نامـه مجموعـه اصطالحـات علمـی در حـوزه دانـش خاصـی شناسـایی و روابـط معنایـی و 
منطقـی میـان اصطالحـات، اعـم از متـرادف، سلسـله مراتبـی و وابسـتگی به روشـنی ارائـه می شـود. هیـچ 
و  را داراسـت  ارتباطـات مفهومـی پیش گفتـه  از  اینکـه یکـی  وارد نمی شـود، مگـر  اصطالحـی در علمـی 
ایـن ارتباطـات علمـی میـان واژگان در سـاختاری شـفاف در اصطالح نامـه نمایـان و در نهایـت نظـام واره 
کـه  آن گونـه  واژگان،  توضیحـات  ترسـیم می شـود.  در بخـش درختـی اصطالح نامه هـا  هـر علـم  واژگانـی 
کاربردهـای  نمی شـود.  ارائـه  اصطالح نامـه  در  اسـت  شـده  ارائـه  دایرة المعارف هـا  و  لغت نامه هـا  در 
کنـون شـناخته شـده اسـت، ماننـد اسـتفاده در نمایه سـازی موضوعـی،  فراوانـی بـرای اصطالح نامـه تـا 
و  الکترونیکـی  اطالعـات  مدیریـت  دایرة المعارف هـا.12  و  فرهنگ نامه هـا  مدخل یابـی  فهرست نویسـی، 
ی  دیجیتالـی، علم سـنجی، طبقه بنـدی درون علمـی، هستی شناسـی مفهومـی علـوم و جـز آن. بدیـن رو

کنز االصطالح نیز معروف است. تینی تزاروس )THESAURUS( است که به واژگان نامه، گنج واژه و  10. اصطالح نامه معادل کلمه ال
11. تـا کنـون بـه زبـان عربـی معادِل صریحی برای اصطالح نامه اسـتفاده نشـده اسـت. برخی در عراق »معجم المصطلحات« و کسـانی 

در لبنان »المکنز« را پیشنهاد می کنند.
12. بـراى نـگارش فرهنگ نامه هـا یـا دایرة المعارف هـا ... آنچـه در رتبـه اّول اهمیـت قـرار دارد تهیـه مدخل هاسـت. هیـچ فرهنگ نامـه و 
دانش نامـه اى پدیـد نخواهـد آمـد، مگـر مدخل هـای آن مشـخص شـود. در گزینش مدخل، شـیوه های مختلفی وجـود دارد و متعارف 
اسـت: 1. بررسـی مدخل هـای دایرة المعارف هـا و فرهنگ نامه هـای عمومـی و تخّصصـی مرتبـط و مشـابه 2. مراجعـه و بررسـی منابـع 
کتاب هـای  مرجـع و هسـته در رشـته ها یـا رشـته موضوعـی. )قاعدتـًا ایـن شـیوه اصالـت بیشـترى دارد؛ چـون مدخل هـا مسـتقیم از 
و  کتابشـناختی  اطالعـات  و  منابـع  فهرسـت  و  خالصه هـا  نمایه هـا،  بـه  مراجعـه  .3 می آینـد.(  دسـت  بـه  مربـوط  حـوزه  دسـت اّول 
کـه  ى .4اسـتفاده از اصطالح نامه هـا  ى هـاى رایانـه ای و نرم افـزار ر فهرسـت های توصیفـی و تحلیلـی به خصـوص بـا بهره گیـری از فناو
کامل تریـن و  مجموعـه واژه هـای اصلـی و مرتبـط در رشـته های دانشـی را در قالبـی سـاختارمند در اختیـار می گـذارد. ایـن شـیوه اخیـر 
مقرون به صالح ترین شیوه است؛ به خصوص در حوزه های دانشی تخصصی؛ چراکه اصطالح نامه ها بیشترین کمک را به گروه های 
کتاب شناسـی ها، فرهنگ نامه ها و دایرة المعارف های  یسـان با مراجعه به نمایه ها،  یرا الف( اصطالح نامه نو مدخل یاب می کنند؛ ز
موجـود و از همـه مهم تـر بـا مراجعـه بـه کتاب هـا و منابـع اصلـِی رشـته های علمـی توسـط گروه های تخصصی آشـنا به مسـائل حرفه ای 
فنی بررسی می شود. ب( با استفاده از ساختار الفبایی اصطالح نامه امکان ارجاعات مترادف در حد وسیع و دقیق در فرهنگ نامه 
اصطالحـات  چـون  اصطالح نامه هـا  می کنـد.ج(  بیشـتر  را  رودی هـا  و همـه   ردن  آو بـه  اطمینـان  و  می شـود  فراهـم  دایرة المعـارف  و 
نمایـه ای را در بـر دارنـد، گسـتره واژگانـی در آنهـا فـراوان اسـت؛ از ایـن رو زمینـه انتخاب مدخل هـای اصلی و مدخل هـای ارجاعی براى 
کوتاه می کنند. د( ایجاد نظام ارجاعات کامل، ارجاع مترادف،  گزینش کنندگان مداخل را به آسانی فراهم می کنند و راه نارفته آنها را 
ارجـاع عـام بـه خـاص و خـاص بـه عام، ارجاع متقابل، ارجاع وابسـته از امـور مهم، دقیق، وقت گیر و کارآمد براى اسـتفاده کنندگان در 
ین فرهنگ نامـه و دایرة المعارف یا کاماًل  فرهنگ نامـه و دایرة المعـارف اسـت. همـه اینهـا نیـز بـا مراجعه بـه اصطالح نامه در فراینـد تدو

وجود دارد یا بخشی از آن فراهم شده است.
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تفـاوت دارد.13 کامـاًل  بـا عناویـن مرجـع دیگـر  اصطالح نامه هـا 

اصطالحنامهفقهرهیافتیاساسیدردستهبندیدانشفقه
سـاختار فقه یا تقسـیم بندی منضبط آن از مباحث پیرامونی و عنصری اثرگذار در فهم درسـِت مباحث 
اب اسـت و موجـب عالقه مندی دانش پژوهان، اسـاتید 

ّ
کـه توجـه بـه آن بسـیار جذ و مسـائل فقهـی اسـت 

و دانـش ورزان بـه بحث هـای فقهـی خواهد شـد، ولی باید توجه داشـت که سـاختار علـم صرفًا به معنای 
نگاهـی مجموعـی و کلـی بـه دانـش نیسـت که بـرای مثال بدانیم فقـه چند رده دارد؟ آیا دو شـاخه اصلی 
کتاب یا پنجاه باب دارد،  که فقه شـیعه پنجاه  دارد یا سـه، چهار، هفت یا ده شـاخه و ... مشـهور اسـت 
امـا چـرا در برخـی کتاب هـای قدیمی تـِر فقهـی 23 باب14 و در برخی 36 باب15 و امثـال آنها ذکر کرده اند؟ 
گاهـی تـا حـدودی مفیـد هسـت، ولـی سـاختار فقـه نیسـت. سـاختار علـوم از  بدیهـی اسـت ایـن مقـدار آ
کـه عـالوه بـر درک درسـت از رده هـای اصلـی ارتبـاط سـاختمان  جملـه علـم فقـه هنگامـی میسـر می شـود 
معنایـی علـم به خوبـی درک و جایـگاه هـر بحثـی در نظامـی منطقی مشـخص شـود و این مبتنی اسـت بر 

گسترده در حوزه دانش مربوط استوار است. که آن هم بر اصطالح شناسی  موضوع شناسی دقیق 

ترسیم ساختار فقه به  گونه ای که ساختار کلی آن و جایگاه هر بحث مشخص گردد و عناوین گویا برای 
هـر بحـث برگزیـده شـود و ذیـل هـر عنـوان، مباحث مطرح در قالب اسـتانداردهای قابل قبـول در تألیف و 
گردد و برای پرهیز از جداافتادن مباحث مرتبط به هم یا مخلوط شدن مباحث غیرمرتبط  تصنیف ارائه 

به هم به موضوع شناسی اهمیت داده شود.16 

که  بنابراین موضوع شناسـی از اصولی ترین پایه ها برای ترسـیم سـاختار فقه و نگاه درسـت به فقه اسـت 
گسترده در فقه به دست نمی آید. این نگاِه درست بدون اصطالح شناسی 

یـه طبقه بنـدی مصطلحـات، تنظیم مباحث، تقسـیمات پیشـینی و پسـینی آن،  نـگاه کالن بـه فقـه از زاو
ترسـیم ابـواب فقـه و نحـوه تقسـیم مباحـث آنهـا، بیـان ارتبـاط فقـه بـا علـوم دیگـر و جـز آن موضوعی اسـت 
کـه بایـد در فرمـی از قبـل طراحی شـده بـا اصولـی مشـخص و قابـل انعطـاف ترسـیم و ارائـه شـود. بـرای ایـن 
تنظیـم و ارائـه، اصطالح نامـه )Thesaurus( مناسـب ترین مـدل اسـت و بهترین ابـزار کمکی در این زمینه 
گر با مستندات همراه شود، فواید دیگری را به صورت ارزِش افزوده در فقه خواهد داشت،  خواهد بود و ا
ماننـد نشـان دادن دادوسـتد فقـه بـا علـوم دیگـر از طریـق ارائه واقعیت موجـود در فقه، بازگوکـردن ضوابط و 

یسنده  کنید به مقاله »نخستین فرهنگ نامه جامع نگر در اصول فقه« از نو  13.برای تفاوِت اصطالح نامه، لغت نامه و دانش نامه رجوع 
همین مقاله. )آینه پژوهش، شماره 124، مهر و آبان 1389(

14. المراسم العلویه فی االحکام النبویه، ص 82.
15. الکافی فی الفقه، ص 109.

ری در فقـه را برشـمرده اسـت کـه محـور نهـم آن را مـا نقل کردیـم. ر.ک به: تجدید  16. دکتـر جمـال عطیـه در دوازده محـور زمینه هـای نـوآو
گفت وگوهای علمی دکتر جمال عطیه و دکتر وهبه زحیلی، ص 14 تا 74. الفقه االسالمی، 
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قواعـد فقهـی اعـم از قواعـد منصـوص و مصـرح یـا قواعد مسـتنبط و مسـتخرج، قواعد فقهی عـام و قواعد 
کنکاش هـای جدیـدی در بحث هـای نشـده  فقهـی خـاص و جـز آن، بـه  دسـت  دادن زمینـه بررسـی ها و 
گشـودن بررسـی دربـاره مباحـث نـو و  کارهـای انجام یافتـه و بحث هـای متورم شـده،  فقهـی از طریـق ارائـه 
راه هـای نارفتـه ماننـد نظریه هـای فقهـی، مصادیـق و مـوارد تطبیـق نظریـه، عوامـل قبـول، رد یا انـکار نظریه 
ک هـای مختلـف تبویـب و تقسـیم بندی مباحـث فقـه، وجـه ارتبـاط فقـه بـا علـوم دیگـر  و همچنیـن مال
به خصـوص شـاخه های مختلـف علـم حقوق، ایجاد زمینه برای تنظیـم و طبقه بندی منابع فقهی، درک 
یخـی، معرفـی اعـالم و شـخصیت های فقهـی و آثـار ارائه شـده بـه صـورت تطبیقـی و بـا  دقیق تـر از ادوار تار
مقایسـه بـا سـایر فـرق اسـالمی، بررسـی دوبـاره مباحث پیرامونی فقه )فلسـفه فقـه(، بازنگاهی بـه عملکرد 
فقه و فقها و سـرانجام، اصالح و طرح ریزی بهتر و معماری دقیق تر برای فقه با مطالعه و بررسـی عملکرد 
فقه و فقها و مرور گزارش مستند و تحلیلی از واقعیت موجود در فقه کالن و کالن فقه از طریق آماده کردن 
پایگاه های تخصصی فقهی مبتنی بر اصطالح نامه فقه، بازنگری در منابع فقه، منابع استنباط، معرفی 
کتاب هـای علمـی ارائه شـده در دوره هـای فقـه، بازرسـی تقسـیمات درونـی فقـه، توجـه خـاص بـه  فقهـا و 
کنـون بـا تعریـف اصطالح نامه  مقارنـه فقهـی و مقایسـه دیدگاه هـای مذاهـب مختلـف اسـالمی و جـز آن. ا

گوشزد می کنیم. فقه بخشی از ویژگی های آن را 

چیستیاصطالحنامهفقه
کلیدواژه هـا17 و اصطالحـات18 دربـاره حـوزه دانشـی و  اصطالح نامـه فقـه منبـِع مرجعـی اسـت مشـتمل بـر 
گونـه اى سـازمان یافتـه اسـت تـا روابـط پیشـین19 میـان مفاهیـم )اعـم و اخـص و ...(  کـه بـه  معرفتـی فقـه 
کـه بیـن  گزیده شـده و نظام یافتـه علـم فقـه اسـت  را روشـن  کنـد. بـه عبـارت دیگـر مجموعـه اصطالحـات 
آنهـا روابـط معنایـی، رده اى و سلسـله مراتبـی برقـرار اسـت و در فرمـی سـازوار موضـوع دانـش فقـه را با تمام 
جنبه هـاى اصلـی، فرعـی و وابسـته بـه شـکلی نظام یافتـه و بـه قصـد مدیریـت و سـازمان دهی اطالعـات 
کـه بـه  کلیدواژه هـا اسـت  و مقاصـد دیگـر عرضـه می کنـد. واحـد تشـکیل دهنده ایـن اثـر، اصطالحـات و 
 حسب ساختاِر اطالعاِت فراوری شده دارای انعطاف و گسترش است. اصطالح نامه فقه کاری جمعی 
گزیده از دانش فقه با  که در آن، مصطلحات پایه و  گروهی است و یکی از منابع موثق و مرجع20 است  و 

ى یا فهرسـت  17. کلیـدواژه:  )Keyword( کلمـه مهمـی از یـک عنـوان یـا از یـک متن که به عنوان اولین کلمه یک شناسـه در نمایه سـاز
کتاب یا مقاله، چکیده و  ین  که از مدارک، عناو کلیدواژه به اصطالحاتی اطالق می شود  کار برده می شود. در عرف اطالع رسانی  به 

ى قرار می گیرند. دیگر متون اطالعاتی استخراج می شوند و پایه نمایه ساز
یژه علم، هنر، حرفه،  کند یا و کاماًل دقیق و محدود را بیان  که در مواردى خاص معنایی  18. »اصطالح« )term( واژه یا عبارتی است 

تجارت یا موضوعی خاص باشد.
19. روابط پیشین، یعنی ارتباط معنایی میان اصطالحات، جدای از هر متن، یعنی ارتباطات همیشه صادق.

کتابی  کتاب مرجع عبارت اسـت از  ى،  کتابدار کنند. )فرهنگ معین( در اطالع رسـانی و  که در امور به آن مراجعه  20. مرجع: آنچه را 
کتـاب  گونـه ای فشـرده در بخـش مشـخصی از  کـه مطالـب مربـوط بـه یـک موضـوع بـه  کـه محتـواى آن بـه نحـوى سـازمان یافتـه باشـد 
گردآمـده و روشـی سـریع بـراى یافتـن مطالـب پیش بینـی  شـده باشـد. )ر.ک بـه: مبانـی مرجـع؛ ترجمـه و تألیـف محمدحسـین دیانـی و 

دیگران؛ مشهد: آستان قدس رضوی، ص 77، 1370.
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توجه به صحت علمی در قالب شبکه معنایی اصطالحات علمی فراهم آمده است.

گسـتره، مفصـل اسـت؛ چـون تمـام موضوعـات  در طبقه بنـدی رده شـناختی، ایـن اصطالح نامـه از نظـر 
دانش فقه را پوشش داده است و از نظر شمول، تخصصی است؛ چون تمام موضوعات آن به دانش فقه 
اختصاص دارد. این اثر بر اساس تنظیم الفبایی حرف به حرف و در سه فرِم الفبایی نظام یافته و درختی 
که این سه در فضای دوم )مجازی( وجود دارد،21 ولی در نسخ چاپ کاغذی آن فقط  تنظیم شده است 

الفبایی و درختی ارائه شده است.

مراحلشکلگیریاصطالحنامهفقه

کتاب شناسی
اصطالح نامـه در حقیقـت هویتـی عینـی، مختصـر و نظام مند از منابع و مدارک )اشـیای اطالعاتی مانند 
کتـاب، مقالـه، اشـیای صوتـی و تصویـری و ...( موجـود در یـک حـوزه معرفتـی اسـت. قبـل از شـروع هـر 
اصطالح نامـه الزم اسـت مـدارک یـا اشـیای اطالعاتـی آن حـوزه شناسـایی شـوند. از ایـن رو قبـل از تدویـن 
کـه در ایـن رشـته تألیـف شـده اند، در حـد میسـور شناسـایی و از نظـر وزانـت  اصطالح نامـه فقـه منابعـی 
منابـع نـزد متخصصـان علـم فقـه درجه بندی شـدند. با توجه به اینکه منابع فقهی بسـیار گسـترده بودند، 
پانصد عنوان از میان آنها برگزیده و پس از فهرست نویسی توصیفی، اصطالحات و واژگان نمایه ای آنها 

استخراج شد.

تهیه ساختار اّولیه فقه
وجـود سـاختار اّولیـه بـرای یـک علـم بـه مثابـه نقشـه راه بـرای تدوین کننـدگان اصطالح نامه اسـت. چنین 
یخ فقه از سـوی فقیهان ارائه  که در طول تار کاری درباره علم فقه به دلیل وجود دسـته بندی های متعدد 
که بتواند منطقًا عمده  شـده اسـت چنان آسـان نبود. حداقل انتظار از طرح و سـاختار اّولیه فقه این بود 
اصطالحـات اخـص فقهـی را بـدون تداخـل در اقسـام پوشـش دهـد. بـه همیـن دلیـل کمیتـه ای متشـکل 
کمیتـه پـس از مشـاوره بـا فقهـا و  از فضـالی حـوزه و آشـنا بـه فـن اصطالح نامه نـگاری تشـکیل شـد. ایـن 
صاحب نظـران در ایـن حـوزه، ماننـد آیـت اهلل صالحی مازندرانی)ره(، آیت اهلل ممدوحـی، آیت اهلل مددی، 
کـه پـس از  کـرد  آیـت اهلل خائفـی و ... طـرح اّولیـه ای از فقـه و متناسـب بـا سـاختار اصطالح نامـه را تهیـه 

گروه و شورای پژوهشی الگو و نقشه راه برای تدوین اصطالح نامه فقه شد. تصویب در شورای علمی 

مرحله بندی طرح
یـه، مزارعه، مسـاقات و ... که مختصـر هم بودند،  در مرحلـه اّول بعضـی از ابـواب فقهـی نظیـر ودیعـه، عار

www.islamicdoc.org:کنید به 21. رجوع 
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گرفـت و بـه تبـع آن سـایر ابـواب معامـالت تـا سـال  کار قـرار  ذیـل رده معامـالت بالمعنـی االعـم در دسـتور 
1384 بـا تصویـب حـدود 23000 اصطـالح فقهـی پایـان یافـت. مرحلـه دوم طـرح )رده عبـادات بالمعنـی 

االعم( از سال 1384 آغاز و در سال 1389 با تصویب حدود 41000 هزار واژه پایان یافت.

گزینش اصطالحات فقهی22
ک و معیـار  گزینـش واژه هـای نمایـه ای اسـت. وجـود مـال یکـی از مراحـل مهـم در تدویـن اصطالح نامـه 
مشـخص زمینـه را بـرای تدویـن دقیق تـر یـک اصطالح نامـه فراهـم می کنـد. در اصطالح نامـه فقـه عـالوه بـر 
معیارهای مشخص در اصطالح نامه ها، مواردی به شرح ذیل در گزینش اصطالحات مدنظر بوده است:

که معمواًل آسان ترین  که در حوزه فقه نوشته شده است  1. رجوع به فرهنگ نامه ها و دایرة المعارف هایی 
راه برای تدوین یک اصطالح نامه مراجعه به این نوع منابع است و عمدتًا به صورت تک واژه اند، اما باید 
گرچه الزم است، کافی نیست. بسنده کردن به واژه های موجود در  دقت شود که استفاده از منابع مذکور ا
این منابع به معنای نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از واژگان موردنیاز نمایه سـازان و اسـتفاده کنندگان 
کـه قطعـًا نمی توانـد تأمین کننـده اهـداف یـک اصطالح نامـه - ارائه نظام منـد واژگان برای اسـتفاده  اسـت 

کاربران - باشد. در اصطالح نامه فقه نیز به این امر توجه شده است. نمایه سازان و 

ک ها برای انتخاب  گـزاره فقهی )نه محمول آن( یکی از مهم ترین مال 2. تمرکـز بـر اخـذ واژه از موضـوع یـک 
کلیدواژه هـای فقهـی بـوده اسـت؛ زیرا عمده محموالت فقهی بـر محور احکام )اعم از تکلیفی یا وضعی( 
که بخش اعظم اصطالحات فقهی مملو  اسـت و اخذ واژه برای همه این محموالت به مثابه این اسـت 
کراهت نماز، حرمت  از واژگانی با پیشـوند احکام تکلیفی و وضعی نظیر وجوب نماز، اسـتحباب نماز، 
گزاره های فقهی، هم متنوع  که موضوع  بیع ربوی، صحت بیع معاطاتی و ... باشد و این در حالی است 
بـوده و هـم بیشـتر کاربـران از همیـن طریـق بـه دنبـال مطالب فقهی هسـتند. کم هسـتند کاربرانـی که مثاًل 
از طریـق »کراهـت نمـاز در حمـام« بـه دنبـال این مطلب باشـند. عمده آنها از طریق »نمـاز در حمام، نماز 
کراهـت نمـاز در  در مسـجد، نمـاز پـدر بـر پسـر بـزرگ و ...« ایـن مطالـب را جسـتجو می کننـد، نـه از طریـق 
گر هم بخشی از واژه های موجود در  حمام، استحباب نماز در مسجد، وجوب نماز پدر بر پسر بزرگ و ... ا
اصطالح نامـه فقـه بـا پیشـوند احـکام نظیـر احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام آب و ... آمده اسـت، 

به یکی از دالیل ذیل است:

 - قرارگرفتن آن واژه ها در جای موضوع یک گزاره فقهی، مانند: واژه های احکام وضعی، احکام تکلیفی، 
کفایی و .... واجب عینی، واجب 

22. در ایـن قسـمت از مقدمـه اصطالح نامـه فقـه و نظـرات مدیـر کارگـروه فقـه حجت االسـالم دکتـر حسـین حسـن زاده نیـز اسـتفاده شـده 
است.
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که با عنوان »احکام  ـ ذکر مصادیق برای احکام یک موضوع فقهی، مانند: آشامیدن آب، اجاره آب و ... 
آب« مطرح می شود.

هماهنگی نهایی
تدویـن  در  مهـم  بسـیار  کارهـای  از  یکـی  تقسـیم  لحاظ هـای  ایجـاد  و  واژگان  میـان  نهایـی  هماهنگـی 
اصطالح نامـه اسـت. اهمیـت ایـن امـر درباره اصطالح نامه فقـه به دلیل کثرت واژگان فقـه )حدود 64000 
واژه از دو رده معامـالت و عبـادات( دو چنـدان اسـت. بـه همیـن دلیـل پـس از اتمـام اّولیـه اصطالح نامـه 
گـروه مأمـور بـه ایـن مهم شـده و پس  فقـه گروهـی متشـکل از چهـار محقـق و تحـت اشـراف شـورای علمـی 
از بررسـی نهایـی، از میـان 64000 هـزار اصطـالح، حـدود 52000 را برگزیدنـد و بـا مالحظـات مجدد شـورای 
یابان و شورای پژوهشی و بررسی مجدد 51495 اصطالح به تصویب نهایی رسید و برای  علمی گروه، ارز

چاپ مکتوب ارائه شد و مابقی در قالب فایل الکترونیکی به سامان رسید.

گزارش تحقیق و تعداد اصطالحات
گسـتردگی منابـع فقهـی در ویراسـت  طـرح تدویـن اصطالح نامـه فقـه از سـال 1378 آغـاز و بـا توجـه بـه 
کتـب فقهـی بـا مشـورت اسـاتید برجسـته ایـن رشـته انتخـاب و پـس از طـی  نخسـت 500 عنـوان از میـان 
مراحـل تحقیـق )شناسـایی منابـع، ارزش گـذاری و درجه بنـدی آنهـا، تحقیـق و اسـتخراج اصطالحـات، 
ایجاد روابط بین اصطالحات، بازنگری و اصالحات الزم، بررسی و تصویب نهایی( موارد ذیل به تأیید 

شورای پژوهشی رسید و برای نشر ارسال شد:
کل واژه ها: 51495 ـ تعداد 

ـ تعداد واژه های رأس: 12 رأس
ـ تعداد واژه های مرجح 42032
ـ تعداد واژه های نامرجح 9390

ـ تعداد واژه های اعم 8233
ـ تعداد واژه های اخص 41809

ـ تعداد واژه های وابسته 37235

شیوه نمایش اصطالحات
معمواًل اصطالح نامه ها به چهار شیوه ارائه می شوند:

ى تمام  که معمواًل حاو که در آن اصطالحات در نظم الفبایی آورده شـده اند  1. نمایشالفبایی: بخشـی 
گونـه مراجعه کننـده ای  اصطالحـات مرجـح و غیـر مرجـح اسـت و موجـب سـهولت در اسـتفاده بـراى هـر 

است.
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گروه هـاى هم موضـوع رده بنـدى  کـه در آن اصطالحـات در مجموعه هـا و  2.نمایـشنظامیافتـه: بخشـی 
شده اند. این قسمت در واقع یک فهرست رده بندی شده نسبت به بخش الفبایی اصطالح نامه است؛ 
کـه در ایـن صـورت رابطـه اعـم و اخص با تورفتگی هر اصطالح در مقایسـه با دیگرى نشـان  بـا ایـن تفـاوت 
ک دسته بندى اصطالحات خاص تر استفاده  داده می شود و در ضمن از عبارت راهنما براى تعیین مال

می شود.

3.نمایـشسلسـلهمراتبی)درختـی(: در ایـن نـوع نمایـش، اصطالحـات و روابـط سلسـله مراتبی )اعـم و 
که نمایه سـاز یا  گونه ای  کم و تابع( منعکس می شـود؛ به  اخص( آنها به شـکل دوبعدی )فراتر و فروتر، حا

کند. کالف منظم پیگیرى  استفاده کننده می تواند اصطالحات مرتبط را در یک 

کار رفتـه در اصطالح نامـه  4.نمایـشچرخشـی: در ایـن شـکل هـر واژه اى در مجموعـه اصطالحـات بـه 
کامـل  کـه شـکل  گـون مشـاهده می شـود و اسـتفاده از آن بـراى محققانـی  گونا بـا پیشـوندها و پسـوندهاى 
اصطالحـات را نمی داننـد بسـیار کارآمـد اسـت. نمایـش چرخشـی در برنامـه نرم افـزارى بیشـتر مـورد توجـه 

است.

یـاد صفحـات در چـاپ مکتـوب، در ایـن  نکتـه اینکـه بـه دلیـل گسـتردگی اصطالحـات فقهـی و حجـم ز
ویرایش فقط شـیوه الفبایی و درختی عرضه شـده اسـت و نمایش های نظام یافته و چرخشـی به صورت 

فایل های الکترونیکی در قالب نرم افزار در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

ایناثر ویژگیهاییاز
کاری جدید و داراى شاخصه هایی مانند ذیل است:  این اثر علمی در نوع خود 

1. تدویـن آن از جنبه هـای روشـی و سـاختارى مسـتلزم کار گروهـی و جمعـی اسـت کـه عمدتـًا در جامعه 
گروهی با برنامه ای از پیش تعیین شـده و بر اسـاس نظر جمعی و  کم سـابقه اسـت. این فعالیِت  علمی ما 

کار فرد نیست. گرفته است و  رأی گیری صورت 

2. تبییـن روابـِط مفهومـی هـر اصطـالح ذیـل اصطالح هـای پذیرفته شـده بـا بهره گیـری از منابـع معتبـر در 
دسترس و استفاده از ارجاع مناسب در موارد الزم و تدوین دامنه بحث برای اصطالح  در مواقع لزوم.

گیـر از  کـه در ایـن اثـر اسـتفاده فرا 3. یکـی از وظایـف مهـم اثـر مرجـع، ارجـاع بـه منابـع دسـت یافتنی اسـت 
گرفته و بخشی از این منابع در نسخه الکترونیکی ارائه شده است.  منابع شیعه و اهل سنت صورت 

4. تنظیم اطالعات پیچیده فقهی در قالب اصطالحاتی روان با رعایت ایجاز.

5. آوردن اصطالحات مرجح با فونت متفاوت به منظور مراجعه آسان.
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6. تنظیـم سـاختار شـکلی اصطالح نامـه بـر اسـاس نظـام الفبایـی حرف به حـرف کـه ایـن نظـام الفبایی با 
بخـش ترسـیمی )درختـی( نیـز تکمیل می شـود؛ به گونـه اى که پس از مراجعه به آن، نقشـه ای از طرح کلی 
اصطالحـات و موضوعـات مرتبـط ارائـه شـده اسـت تـا پژوهشـگران دامنـه بررسـی خـود را در هـر رده ای از 

کنند. رده های فقه پیگیرى 

7. بررسی حدود هزار عنوان منبع و مدرک فقهی و استناد به بیش از 500 مأخذ فقهی از شیعه و سنی.

یابـی  کـه عمومـًا در حـوزه معرفتـی فقـه مطـرح اسـت یـا در ذخیـره و باز 8. دربردارنـده اصطالحاتـی اسـت 
کار می آید. کلیدواژه به  اطالعات آن به عنوان 

9. نـگارش بـه نثـر فارسـی )منظـور از فارسـی، فارسـی و عربـی تـوأم اسـت؛ زیـرا غالبـًا اصطالحـات علـوم و 
معـارف اسـالمی بـه زبـان عربـی اسـت و بـه همـان صـورت اصلـی سـال ها، بلکـه قرن هاسـت در فرهنـگ 
جهـان اسـالم و ایـران رواج دارد.( از ایـن رو تـالش شـده اسـت قواعـد فارسـی در انتخـاب اصطالحـات 
گزارش دادن از آن  که زبان عربی زبان رایج، علمی و اصطالحی اسالم است و  رعایت شود، ولی از آنجا 
کـه آنچه نمود بیشـتر و جلوه  نیـز مبتنـی بـر محافظـت مصطلحـات همـان زبـان اسـت، مشـاهده می کنید 

که در فارسی هم متداول و رایج اند. فراترى دارد، عربی بودن واژگان است 

گردآورى  10. این اصطالح نامه تخصصی است و اصطالحات عام و متداول خارج از محدوده علم فقه 
کـه بـه برخـی از حوزه هـای وابسـته پرداختـه اسـت، بـه لحـاظ تخصصی بـودن و  نشـده اسـت و مـواردى 
کـه این نوع واژگان را وارد کرده و بحث هـای پردامنه اى از آنها ارائه  تبعیـت از منابـع و مآخـذ فقهـی اسـت 
کامل و درستی از زوایاى مباحث فقه  گزارش دهی  کار خارج شود،  گر آن واژگان از محدوده  که ا کرده اند 

و وابسته های آن صورت نگرفته است.

11. گسـتره واژگانـی یکـی از جنبه هـای تحسـین برانگیز ایـن اصطالح نامـه اسـت کـه وسـعت کار و فضاى 
وسـیعی را بـرای هـر یـک از موضوعات ایجاد کرده اسـت. شـمار اصطالحات فقهـی در این اصطالح نامه 

کرده است. از 5000 5 تجاوز 

12. از قـرارداد بین المللـی ایـزو 2788 و همچنیـن ایـزو 25964 و بومی سـازی مـواردی از آن تبعیت کرده 
است.

13. اصطالح نامه فقه در ردیف منابع زیربنایی و مرجع است که عالوه بر شمول، دقت و انسجام در نوع 
که در طرح، ساختار و مدیریِت این  خود در این رشته اّولین اثر است و از لحاظ کمک به تحول اساسی 
دانش پدید آورده، طالیه دار مرحله جدیدى در تدوین اصطالح نامه ها، فرهنگ نامه ها، دایرة المعارف ها 

و مقوله هایی از این دست است.
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14. اصطالح گزینی در اصطالح نامه فقه نیز بسیار مهم و قابل توجه است؛ زیرا: 
کتاب شناسـی ها، فرهنگ نامه هـا و دایرة المعارف هـای موجـود و از همـه  الـف( بـا مراجعـه بـه نمایه هـا، 

کتاب ها و منابع اصلی، اصطالحات فقهی استخراج شده است.  مهم تر با مراجعه به 

گروه های تخصصی آشنا به مسائل حرفه ای - فنی  ب(اصطالحات استخراج شده از منابع فوق توسط 
بررسی و به تصویب رسیده است.

گسـتره واژگانـی در آنهـا فـراوان اسـت.  ج( اصطالح نامه هـا چـون اصطالحـات نمایـه ای را در بـر دارنـد، 
از ایـن رو در ایـن اصطالح نامـه زمینـه انتخـاب مدخل هـای اصلـی و مدخل هـای ارجاعـی فقهـی بـراى 

کرده است. کوتاه  گزینش کنندگان مداخل دانش نامه و فرهنگ نامه فراهم شده و راه نارفته آنها را 

نتیجه
کـه عـالوه بـر درک درسـت از رده هـای اصلـی، ارتبـاط  سـاختار منتظـِم علـم فقـه هنگامـی میسـر می شـود 
سـاختمان معنایـی علـم به خوبـی درک و جایـگاه هـر بحثـی در نظامـی منطقـی مشـخص شـود و ایـن 
کـه  مبتنـی اسـت بـر موضـوع شناسـی دقیـق و اصطالح شناسـی گسـترده در حـوزه دانـش فقـه. بـه  گونـه ای 
کلـی و جایـگاه هـر بحـث در قالـب اسـتانداردهای قابـل قبـول موضوع شناسـی شـود. بنابرایـن  سـاختار 
موضوع شناسـی در ترسـیم سـاختار فقه از اصولی ترین پایه ها برای نگاه درسـت به فقه اسـت تا بر پایه آن 
یـه طبقه بنـدی موضوعـات و مصطلحـات تحقـق یابـد و ایـن موضوعـی اسـت که  نـگاه کالن بـه فقـه از زاو
که با مستندات همراه شود، فواید دیگری  اصطالح نامه فقه بر عهده دارد. این ابزار استاندارد در صورتی 
را به صورت ارزِش افزوده در فقه خواهد داشت، مانند: نشان دادن دادوستد فقه با علوم دیگر، به دست 
ک هـای مختلـف  گشـودن بررسـی دربـاره مال دادن زمینـه بررسـی های جدیـد و بحث هـای متورم شـده، 
تبویب و تقسـیم بندی مباحث فقه، وجه ارتباط فقه با علوم دیگر به خصوص شـاخه های مختلف علم 
حقـوق و سـرانجام اصـالح و طرح ریـزی بهتـر و معمـاری دقیق تر برای فقه با مطالعه و بررسـی عملکرد فقه 
گـزارش مسـتند و تحلیلـی از واقعیـت موجـود در فقـه کالن و کالن فقـه از طریـق آماده کـردن  و فقهـا و مـرور 

پایگاه های تخصصی فقهی مبتنی بر اصطالح نامه فقه.
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1411ق.

اب وج ع ف رم ح م د ب ن   ح س ن   طوس ی؛ ی ادن ام ه  ش ی خ ال طائ ف ه؛ ج 3، به کوشش محمد واعظ زاده  خراسانی؛ دانشگاه فردوسی: 
دانشکده الهیات و معارف اسالمی، مرکز تحقیقات و مطالعات، مشهد، 1350.

کنگره بین المللی علوم  یعقوب نژاد، محمدهادی؛ الگویی نوین در مدیریت  دانش انسانی؛ مجموعه مقاالت نخستین 
انسانی اسالمی، انتشارات آفتاب، 1394.



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
98اصطالن نامۀ فقه رهیافتی برای دسته بندی دانا فقه

ــــــــــــــــــــــــــ ؛ درآمدی بر مبانی اصطالح نامه علوم اسالمی؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه، قم، 1375.

ــــــــــــــــــــــــــ ؛ »فرهنگ نامۀ اصول فقه؛ نخستین فرهنگ نامۀ  جامع نگر در اصول فقه«؛ آینه پژوهش؛ ش124، مهر و آبان ماه 
.1389

ــــــــــــــــــــــــــ ؛ طبقه بندی علوم و چالش های فرارو؛ فصلنامه علمی پژوهش نقد و نظر؛ سال 16، شماره 4، سال1390.

کاوشی نو در فقه؛ سال 22، شماره 3،  ــــــــــــــــــــــــــ ؛ نقش اصطالح شناسی در توانمندسازی فقه؛ فصلنامه علمی پژوهشی 
پاییز1394.
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