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Abstract 

Subjectology is one of fundamental issues in jurisprudential inferences 

and one of the main concerns of the jurist is the accurate knowledge of 

jurisprudential subjects. Some jurists also stated that 50 percent of the 

jurist's job is knowing the subjects. The question is whether information 

management methods can be used to identify new jurisprudential 

subjects. The purpose of this study is to prove that the ontology method, 

one of the new methods of knowledge studies, can assist jurists in the 

identification of jurisprudential subjects. To achieve this goal, it has been 

proven through a descriptive and analytical method that one of the ways 

to identify jurisprudential subjects is to promote the secondary issues of 

one subject on the one hand and on the other hand, to discover the type 

of its actual and ontological relationships with different jurisprudential 

subjects and because of its nature and texture, the ontology provides such 

a context. Therefore, it will enable jurists to identify the jurisprudential 

subjects better. 
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  شناسى فقهى نقش آنتولوژی فقه در موضوع

*زاده حسنحسين 
  

  

  چكيده 

شناسى يكى از محورهای اساسى در استنباطات فقهى است و همواره يكى از  موضوع
ند ا بعضى از فقيهان نيز تصريح كرده .ناخت دقيق موضوعات فقهى استهای فقيه، ش دغدغه

های  اين است كه آيا از شيوه پرسش. كه پنجاه درصد كار فقيه، شناخت موضوعات است
هدف اين . كردتوان برای شناخت موضوعات جديد فقهى استفاده  مديريت اطالعات مى

علم  جديدهای  كى از شيوهپژوهش اثبات اين مطلب است كه شيوه آنتولوژی كه ي
برای . تواند فقيهان را در تشخيص موضوعات فقهى ياری رساند  مى ،شناسى است دانش

های تشخيص   است كه يكى از راه شدهتوصيفى و تحليلى ثابت  ىبا روش ،تحقق اين هدف
موضوعات فقهى، تفريع فروعات يك موضوع از يك سو و كشف نوع ارتباطات واقعى و 

تى آن با موضوعات مختلف فقهى از سوی ديگر است و آنتولوژی به دليل شناخ هستى
به همين جهت فقيهان را قادر خواهد  ؛آورد  چنين بستری را فراهم مى ،ماهيت و بافت آن

  .ساخت موضوعات فقهى را بهتر تشخيص دهند

  ها كليدواژه

  .شناسى فقه، آنتولوژی، مقتضيات زمان و مكان، آنتولوژی فقه موضوع
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دين اسالم دين جاويد الهى است و در جای خود ثابت شده است كه اين دين پاسخگوی 
به  ؛های دين اسالم است  همه نيازهای بشری است و فقه شيعه نيز تجلى حقيقى بايدها و نبايد

اينكه شيعيان در طول  سببهمين جهت پاسخگوی نيازهای بشر از اين حيث است؛ ليكن به 
فقه شيعه كمتر با موضوعات  عمالً  ،صحنه سياسى كنار گذاشته شده بودند تاريخ اسالم از

سال اين توفيق  1400در شرايط فعلى كه خداوند تعالى پس از . حكومتى درگير بوده است
حكومت مبتنى بر اسالم (را به فقيهان شيعى داده است كه حكومت مبتنى بر واليت فقيه 

بايد پاسخ آن را از فقه انتظار  اند كه طبعاً   شماری مواجه با نيازهای بى ،را تشكيل دهند) ناب
ترديدی نيست كه . داشت و اين مهم نيز بدون شناخت دقيق موضوعات فقهى ممكن نيست

شود   مقتضيات زمانى و مكانى بر بعضى از موضوعات فقهى تأثير گذاشته و موجب مى
موضوع، حكم آن نيز تغيير با تبديل  موضوع قبلى به موضوع جديد تبديل شود و قهراً 

به دليل  ;يك نمونه بارز آن در زمان ما حكم شطرنج است كه امام خمينى. خواهد كرد
از اين دست  قطعاً . تبديل موضوع آن از قمار به ورزش، قائل به عدم حرمت آن شد

موضوعات با توجه به سير تحوالت زمانى، مكانى و اجتماعى فراوان است كه نيازمند جدی 
  .شناسى است وضوعبه م

له است كه آيا ئپژوهش حاضر به دنبال اين مس .اين بحث زوايای گوناگونى دارد
تواند فقيهان را در شناخت موضوعات جديد ياری   های جديد مديريت دانش مى  شيوه

تواند در اين جهت   رسد شيوه آنتولوژی به دليل ماهيتى كه دارد مى  به نظر مى. رساند
اين مقاله سعى شده است با روش توصيفى و تحليلى به اين سؤال پاسخ  در. سودمند باشد

شناسى فقه توجه نكرده است و همين از  كسى با اين رويكرد به موضوعتاكنون  .داده شود
  . رود مى شمار بهامتياز اين مقاله 

a<$ 2��9�8  

الی  بهمحدود در الصورت  به شناسى فقه و ضرورت آن عالوه بر طرح آن درباره موضوع
درباره نقش اما  ؛های فقهى، چند مقاله و چند كتاب در اين باره نوشته شده است كتاب
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از اين جهت مقاله  .ام نيافتهتاكنون  شناسى فقه هيچ مطلبى را آنتولوژی در تشخيص موضوع
  .بديع است حاضر

2�# bی�C(  

 :O` ،*א ؛ ^k�0KUNU، `U: SUUO,� ،?א�j،  א�H( فقه در لغت به معنای دانستن و فهميدن است

SUML؛  ،,
��0KUKU :SUR]( علم به احكام شرعى فرعى از طريق ادله  ،و در اصطالح
�,، ( استهمين معنا  ،ن مشهور استاآنچه ميان فقها و اصولي. است تفصيلى�� lש�KUNJm، 

`K: SOK ،,�
های ديگری نيز  تعريف .)KUNJm: SKRR؛ 
KUKXm :`K :SKNX ،,�W n47؛ �א
 گردد برمى شده گفتهذكر شده كه عمده آنها به همين معنای  -  به معنای خاص -  فقهبرای 

  .)KUKNm: SJUאCWא�,، (

�!*�*ژ���0	  ���*م?  

بار معنايى اين مفهوم در فلسفه، متفاوت با . لفظى است های واژه آنتولوژی در زمره مشترك
ين به معنای نفى مطلق ارتباط با ا .شناسى است بار معنايى آن در علم كتابداری يا علم دانش

ارتباط با معنای  معنای فلسفى آن نيست؛ زيرا معنای اين اصطالح در علم كتابداری بى
و به يكى  شداز فلسفه وارد هوش مصنوعى  1990دهه  آغازاين واژه از  .فلسفى آن نيست

ش های مختلف هو از مباحث پژوهشى مهم در علوم رايانه تبديل گرديد و در حوزه
: �I6KJXJ?، : כ.�(مصنوعى از قبيل مهندسى دانش، پردازش زبان طبيعى و بازنمون دانش 

SR]( های داده و وب معنايى مورد مطالعه قرار گرفت افزار، پايگاه مهندسى نرم .
 :ازجمله ،های متعددی از اين مفهوم ارائه شده است تعريف

ح از مفاهيم يات صرير خصوصكگروبر آنتولوژی را تشخيص روشن، واضح و ذ .1
  .)KJXJ :SXN؛ KJXU: SXU ،?�I6^�،  ؛ KJXU :SKX]�ZB6ש�l שZא�,، (داند  مى

ها با هدف كمك  بندی يافته رده ها شكل گسترش شناسى سورگل معتقد است هستى .2
  .)�ZB6  ،�^KJXU: SXU(به كاربران در بازيابى متون بر روی وب است 

 ىها در يك حوزه موضوع از انواع مدخل ىخصاتذكر مش» سوآ«آنتولوژی از منظر  .3
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اند  افتهيو ساده سازمان  ىب جزئيترت يكدر كه خاص و نيز انواع روابط خاص است 
)A19א :SXL( .  

نظام  ی، برقرارهای باال تعريفرسانى با توجه به  آنتولوژی در دانش اطالع اهدافاز 
رسد تنها  است و به نظر مى حوزه خاص يكم در يان مفاهيا مي، عينى و گويكستماتيس

) ميرابطه بين مفاه يىايگو(ر يد اخين قينامه و آنتولوژی در هم ان اصطالحيم ىتفاوت اساس
كاهش ابهام مفهومى و وجود روابط معنايى » گويايى رابطه بين مفاهيم«مقصود از . باشد

  عنايى وجود روابط م. )G�KJ]J: SMRXש/,، (روشن و دقيق ميان مفاهيم يك علم است 
های بازيابى و فرايندهای خودكار  ها برای بهبود و تقويت سيستم شناسى دقيق در هستى

رويكرد حاكم بر  .)19אA(استدالل ماشينى و همچنين وب معنايى بسيار مهم و الزم است 
ها كه  نامه ها بر آن است تا به جای ساختار ايستای اصطالح  شناسى طراحى و توسعه هستى

شود، ساختاری پويا و چندوجهى به   مراتبى ميان مفاهيم بنا مى بر روابط سلسله مبتنى عمدتاً 
  همچنين اين  ؛ای برقرار سازد  دست دهد و ميان مفاهيم، روابطى غيرخطى و شبكه

  رويكرد به دنبال آن است كه بازنمون دانش را هرچه بيشتر از زبان مصنوعى منفك 
ها نسبت به   شناسى از اين جهت هستى ؛ازدو به زبان طبيعى و واقعى نزديك س ندك

ه دهند ئتری از دانش ارا  بخش مدتری و رضايتآبازنمون كار توانند منطقاً   ها مى نامه اصطالح
) ،,W0/אKJ]L: SUKR(.  

2�*%�  ا� از G�#��0 روا$Q در ?�!*�*ژ�  
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DB��، א�H (» رفع«و ضد » وضع«موضوع در لغت از ريشه KUKUm ،`X :SJ]M( ، به معنای
: KJRL ،`U، ���7,(فرودآمدن از درجه خود  ،)KUKOm :SXRUא�,، �אao אGI6(ايجاد و خلق 

SUNL( كردن  القا و انداختن و دوركردن، ساقط) ،��DB
 Hא�KUKUm ،`X :SJ]M(  آمده است
كه  است فقه يكى به معنای موضوع كلى علم :و در اصطالح علم فقه دو كاربرد دارد

كه در فقه از عوارض ذاتيه آن  )[�KUKXm :SOא
�,، (دانند   آن را فعل مكلف مى عمدتاً 
موضوع علم فقه فقط فعل مكلف  يعنى در اينكه - البته بعضى در اين مسئله ؛شود بحث مى

كه به علت خروج از ند نظر ديگری دار -  هر علمى نياز به موضوع دارد است يا اساساً 
كاربرد  .)KJMJ :`K: SXא
א@ B�1T,، : כ.�(شود   از طرح آن خودداری مى ،الهموضوع مق

شناسى، همين   دوم به معنای موضوع حكم است و مقصود از موضوع در كليدواژه موضوع
در . )KUNLm، `K: SKOKש�G	 6	�، : כ.�(معنا است كه در حقيقت، اصطالح اصولى است 

دانند مثل   بعضى آن را متعلق متعلقات احكام مى .اين باره ديدگاه يكسانى وجود ندارد
 ،�KUKMmאB�p,، (» نهى از شرب خمر«در حكم » خمر«و » امر به نماز«در حكم » وقت«و » قبله«

`U: SJX] ،�	6 	�G؛ שKUKL ،m`K :SKOK؛  ،,B�pא�KUKMm، `U: SJX]( . از اين معنای اخير
بعضى ديگر . )[KUKMm، `U: SJX، �אB�p,: כ.�(شود   تعبير مى» سبب« ،در حكم وضعى

و » اكرم العلماء«در مثال » اكرام«دانند؛ مانند   موضوع احكام را همان متعلقات احكام مى
و اين همان است كه در ادبيات با عناوين مسنداليه يا مبتدا » الصالة واجبة«در مثال » صالة«

يى شبيه موضوع منطقى برخى موضوع را معنا. )BW�0KJ]N :SUNאכ، (شود  از آن ياد مى
ه مطرح است و در يحمل یاين تفاوت كه موضوع در منطق در خصوص قضايبا ا ،دانند  مى

 ،כ.�(ز موضوع خوانند يدر علم اصول، مقدم را ن ىول ؛شود ىده ميه، مقدم ناميشرط یايقضا

A19א :SJ]( . بعضى نيز معتقدند موضوع هر آن چيزی است كه در گزاره فقهى و مانند آن
قيودی مانند مسجد و » اجلس فى المسجد الى الظهر«در جمله بنابراين  ؛بيايد و حكم نباشد

 :19אA( شناسى است موضوع بحث موضوع - خواه قيد حكم باشد يا قيد موضوع -  ظهر

SUK(. شناسى را به خود  بعضى با استناد به كالم صاحب جواهر، موضوع در بحث موضوع
 رديگر قرار گيد ىاحكام یاين معنا كه خود حكم، موضوع برا به ؛اند حكم نيز تعميم داده

)A19א :SUO( .هايى مانند استحباب نكاح و كراهت نماز در حمام  رسد مثال به نظر مى
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فقها در فقه از نوع استحباب نكاح و كراهت  .باشد شده گفتهتواند از مصاديق معنای  مى
حباب مذكور از قبيل استحباب مؤكد است آورند كه آيا است نماز در حمام سخن به ميان مى

  .ثواب است يا رجحان ترك بودن كميا نه و آيا كراهت مذكور به معنای 

 در #�2 ��ورت �*�*ع	��0  

ا هبه همين جهت شناخت دقيق آن ؛ندا احكام الهى محل فرودترديدی نيست كه موضوعات، 
نظران  گونه كه بعضى از صاحب نفقهى دارد؛ هما های ای در استنباط كننده نقش بسيار تعيين

ت در مقام ثبوت، يالبته نه عل ؛رابطه موضوع با حكم از قبيل رابطه عليت است«: اند گفته
 ىول ؛ن استيت در مقام ثبوت مربوط به مرحله تكويت در مقام اثبات؛ چون عليبلكه عل

و حكم،  باشد، نسبت موضوع ىفلسف یا هياگر قض. است یت در مقام اثبات، قرارداديعل
اما در  ؛ن حكم استين موضوع علت ايناً ايواقعًا و تكو ىعنيت در مقام ثبوت است؛ يعل

ان حكم و يفقه چون ترتب احكام بر موضوعات به جعل و اعتبار شارع است، رابطه م
ن معنا كه تحقق موضوع در خارج يبه ا ؛ت در مقام اثباتيعل ىت است، وليموضوع عل

ه يبه همين جهت فق... به سبب جعل و اعتبار شارع ثابت شودن حكم يشود كه ا ىسبب م
  .)BW�0KJ]N :SJORאכ، (» ش محرز شوديموضوع برا ىستيدرك تمام ابعاد حكم، با یبرا

فقهى  های ترديدی نيست كه شناخت دقيق موضوع، در استنباط آنچه گفته شد، بنابر
يص مصداق جزئى پس از تشخ نقش بسيار مهمى دارد و مقصود از تشخيص موضوع، صرفاً 

. شدن حكم يك مسئله، مانند تشخيص مصداق نجاساتى مثل خون و شراب نيست مشخص
هم وقتى  معموالً . است و كاری به فقيه ندارد قلِدعهده م بديهى است تشخيص اين موارد بر

» بر فقيه جايز نيست دخالت در تعريف موضوعات و تعيين مصاديق آن«شود  گفته مى
) ،,B�1TKUKXm، `K: SORJ( اما اين سخن درباره تشخيص  ؛مقصود همين معنا است

حكم هر مسئله فقهى  شد،گونه كه اشاره  موضوعات مسائل فقهى صحيح نيست؛ زيرا همان
ای برای فقيه  بديهى است تا موضوع مسئله .متوقف بر شناخت دقيق موضوع آن مسئله است

گفته  سببسئله را بيان كند و به همين تواند حكم آن م نمى ،به طور دقيق مشخص نباشد
به همين جهت  ؛)B^ KJRO :SUMOא*,،: כ.�(شده است كه موضوع به منزله علت حكم است 

ای بر اين باورند كه پنجاه درصد كار فقيه، تشخيص و كارشناسى موضوعات است و  عده
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موضوعات ولى فقيه دائم با  ؛با يك يا دو مسئله سروكار دارد معتقدند عرف معموالً 
به همين جهت  است؛كارشناسى موضوعى  در حالگوناگون سروكار دارد و شب و روز 

مسائل اهل خبره است، مگر در مسائلى كه خبرويت  بيشترفقيه در كارشناسى موضوعى در 

כא�@ ש��א:?، ( خاصى الزم داردKJRU: SK](.  

فقه شيعه  دار اجرای ضرورت اين مطلب در شرايط حكومت واليت فقيه كه پرچم
رفتارهای  تا اعمال و كندحاكميت دينى موظف است بستری ايجاد . مضاعف است ،است

و فقه شيعه به دليل اينكه تئورى  باشدهمه افراد جامعه منطبق با بايدها و نبايدهای فقهى 
اين  )[OK: SOX` ،*א א
א@ B�1T,، �,(گور است  امل اداره انسان از گهواره تاكواقعى و 
ا دارد كه همه نيازهای حاكميت دينى را از حيث انطباق بايدها و نبايدها با دين قابليت ر
شناسى فقه  مشروط به اينكه تجديد نظری از جهت موضوع ،نشده الهى پاسخ بدهد تحريف

ای كه  مسئله: فرمايد  در اين باره مى ;امام خمينى. توسط فقيهان و مجتهدان صورت گيرد
ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع  است بهدر قديم دارای حكمى بوده 

 بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط ؛و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدی پيدا بكند
اقتصادی و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده 

  .)S]X :19אA(طلبد   جديدی مىحكم  موضوع جديدی شده است كه قهراً  است، واقعاً 
» روايات امر به تفريع«و » روايات امر به فتوا«توان از   ضرورت تشخيص موضوع را مى

عباس فرماندار  كه خطاب به پسر عمويش قثم بن 7؛ مانند سخن امام علىبرداشت كردنيز 
كند  فتوا مىفتوا بده به كسى كه از تو طلب : أفت المستفتى و علم الجاهل«: فرمايد مكه مى

نيز  7همين مضمون از امام صادق. )KUKUm :SULR ש�� f�q,،(» و جاهل را تعليم كن
اجلس فى مسجد المدينه و أفت «: فرمايد تغلب مى نقل شده است كه خطاب به ابان بن
تغلب در مسجد مدينه بنشين و برای مردم  ای ابان بن : الناس فانى احب ان يری شيعتى مثلك

 ،�WKUN]m �א
�,، ש�l (» تو در ميان شيعيانم ديده شوند را من دوست دارم مانندزي ؛دهبفتوا 

`JN: SO]K(.  
 :اهل بيت در روايات .ضرورت تفريع فروعات فقهى از اصول، بر كسى پوشيده نيست

توان از روايات دال بر لزوم تفريع از اصول نيز 	ضرورت فتوا را مى. نيز به آن امر شده است
ُم اْألُُصوَل يكِإلَ  ىنَا َأْن نُلْقِ يِإنَما َعلَ «: فرمايد كه مى 7انند روايت امام صادق؛ مبرداشت كرد
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كنيم و بر شماست كه فروعات را از آن  اصول را ما برای شما بيان مى: عيُم التفْرِ يكَو َعلَ 
نيز نقل شده  7قريب به همين مضمون از امام رضا. )K: SLLU، `19אA(»  كنيداستخراج 

��? ^kא��?، (» عيم التفريكم، و عليكنا القاء األصول إليعل«: فرمايد كه مى است�
KUNXm، 

`K: SON](.  
در آيات و  عيناً است كه موضوعش  هايى پرسشپرواضح است كه فتوادادن، پاسخ به 

بيان  :انبلكه فتوادهنده بايد پاسخ آن را از دل اصولى كه معصوم ،روايات وجود ندارد
  .كندخراج است اند، كرده

  ��ورت ?�!*�*ژ� 2�#

به دليل استفاده از بستر وب معنايى اين امكان را فراهم ) ها آنتولوژی(ها  شناسى هستى
های عصبى  كنند تا ميان مفاهيم موجود در يك دانش، ارتباطاتى همچون ارتباط شبكه مى

يك نظام مبتنى  به طوری كه جستجوگر در مواجهه با نتايج بازيابى برآمده از« ،برقرار شود
عبارت موضوعى (رسد كه هر مفهوم  شناسى، به طور غيرمستقيم به اين شناخت مى بر هستى

چه ارتباطى با ساير مفاهيم وابسته و مشابه دارد؛ لذا شناخت وی نه تنها ) گر توصيفيا 
ر شود ساختار دانش را نيز به شكل يك تصوي بلكه وی قادر مى ،يابد درباره مفاهيم ارتقا مى

ها از  امروزه برخى از نظام« .)0KJ]L: SUKR/אW,، ( »های زبانى درك كند كالن از بازنمون
های ويژه آن، برای ساماندهى و  ها و امكانات وب معنايى، به دليل قابليت شناسى هستى

اين وضعيت با عنوان نقشه دانش يا . برند های دانش بهره مى برقراری پيوند ميان حوزه
های اصلى از  وسيله امكان تشخيص رگ بدين .)19אA(» شود نش شناخته مىشناسى دا هستى
  .شود فراهم مى) های چاق و الغر رگ(فرعى 

شناسى يا آنتولوژی فقه صورت نگرفته  پژوهشى درباره هستىتاكنون  گفتنى است
 دانست،شناسى فقه  برای ايجاد هستى ای توان آن را مقدمه تنها پژوهشى كه مى .است

. استكرده است كه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى تهيه و منتشر  نامه فقه اصطالح
عمده واژگان  نامه فقه برای آنتولوژی فقه از اين جهت است كه اوالً  بودن اصطالح مقدمه

بخشى از راه را برای ايجاد نقشه  مورد نياز آنتولوژی را در خود جمع كرده است؛ ثانياً 
ند اين ساختار از جهاتى مبهم، غيردقيق و غيرصريح است؛ هرچ ؛واقعى فقه طى كرده است
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در هر . ناپذير است اجتناب نامه فقه اصطالحبنابراين برای ايجاد آنتولوژی فقه، استفاده از 
در گرو ايجاد آنتولوژی فقه است و تنها  ،شناسانه از فقه صورت تهيه نقشه و ساختاری هستى

  .اند شفاف قابل شناسايىصورت  به فرعى فقههای اصلى و  در اين صورت است كه شبكه
 :اركان استاين آنتولوژی فقه يك شبكه مفهومى مشتمل بر  شده گفتهبا توجه به نكته 

ای از اصطالحات و مفاهيم كليدی فقه و مفاهيم تأثيرگذار يا متأثر از  تهيه مجموعه )الف
  .ىارتباط دقيق، غيرمبهم، صريح و شفاف ميان شبكه واژگان: ب ؛آن

های مرتبط با فقه از منابع  ابتدا بايد اصطالحات و كليدواژهنخست، برای تحقق ركن 
های فقهى مردم كه از طريق شبهات يا  های پركاربرد مرتبط با نياز فقهى و كليدواژه

و  شود، گردآوری شود فراوان مردم چه در فضای مجازی يا حقيقى مطرح مى های پرسش
شده است با ذكر آدرس و منبع ذخيره  طراحىه برای همين امر افزاری ك در يك برنامه نرم

 شدگونه كه اشاره  نامه فقه استفاده شود؛ همان بايد از اصطالح در اين بخش حتماً . گردد
  .نامه فقه بخش قابل توجهى از راه ايجاد آنتولوژی را هموار كرده است اصطالح

@�*@V 2!	ژ� #�2 د*�*!�  $��� +���واژ�Fن در ?

  :شود ها در دو بخش خالصه مى بندی اصطالحات و كليدواژگان در آنتولوژی هدست

  )���ه�&(ه�  +�س .١

. هستند» ها كالس«ها،  طبقه اول اصطالحات و كليدواژگان موجود در آنتولوژی
های  گروهى از موجودات يا اشيا كه دارای ويژگى«: اند گونه تعريف كرده را اين» كالس«

شناسى، از واژه مفهوم استفاده  به جای اين اصطالح در ادبيات هستى گاهى. مشابهى هستند
كننده  كه توجيههستند های مشابه اموری  مقصود از ويژگى. )KJXR :SKNLש��f، (» شود مى

د كه شامل مفاهيم دارای اشتراك معنوی و هر نوع ان ها تحت يك كالس اندراج زيركالس
  . مذكور است) مفهوم(با كالس رابطه صريح، دقيق و شفاف يك كليدواژه 

٢. 2�*%�  )ه� زی�+�س(ه�  

تواند به چندين  يك نمونه مى .شود گفته مى) مفهوم( نمونه به هر يك از اعضای كالس
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های موجود در  مراتب بيشتر از تعداد كالس ها به نمونه. كالس تعلق داشته باشد
ها  ن است از صدها تا دهشناسى ممك های يك هستى تعداد كالس .هستندها  شناسى هستى

صدها تا صدها هزار يا حتى  تواند مى ها ها يا زيركالس تعداد نمونهكه  درحالى ؛هزار باشد
ها در  بخش قابل توجهى از اصطالحات و كليدواژه .)KJX]: SR+א�	א�، (بيشتر باشد 

ينى و ها در حقيقت همان مصاديق ع نمونه. دهد آنتولوژی را نمونه يا زيركالس تشكيل مى
واقعى يك مفهوم عام هستند و عينيت و واقعيت يك نمونه نيز در گرو ارتباطات غيرمبهم، 

 های هها اختصاص به كليدواژ دقيق و صريح آن با مفهوم عام است؛ به همين جهت نمونه
) های جنس و نوعى، جزء و كل يا مورد و مصداق يك مفهوم عام اعم از اخص(اخص 
ارتباط عينى و واقعى ) كالس(د كه با مفهوم عام نشو ای مى ليدواژهو شامل هر نوع ك ندارند

گونه كه هست  شود واقعيت اين علم، همان ای در آنتولوژی فقه سبب مى چنين رابطه. دارد
ارجاع سرراست و بدون ابهام به آن چيزی است  علمْ » اورمان كواين«به تعبير  .نمايان شود

  .)0KJ]L :SJRO/אW,، (كه وجود دارد 
شناسى به آن  است كه در اصطالح هستى» رابطه«ها وجود  ركن ديگر آنتولوژی

تحقق عينى . )שBא�, +	�א، )אC9 <r/, ؛ )�כ,T(�KJ]O :SUKUא�,، (شود  نيز گفته مى» خصيصه«
و اثربخش آنتولوژی فقه متوقف بر رعايت دقيق اين ركن است و اين مهم نيز بدون نگاه 

شناسانه اين است كه رابطه يك مفهوم در  مقصود از نگاه هستى شناسانه ميسر نيست و هستى
دانش فقه با مفاهيم ديگر، منطبق با فقه موجود باشد و اين همه تنها از طريق ترسيم روابط 

  .شود كامل، غيرمبهم، دقيق، شفاف و صريح حاصل مىصورت  به ميان مفاهيم
محصول مفاهيم  ،گيرد مىكار  هب هايى را كه انسان كه كليدواژهاست اين مطلب توضيح 

ای موجود در  اصطالحات و واژگان نمايه. ذهنى و داالن انتقال مفاهيم به مخاطب است
، نمانند نمازخواند اند، دانش فقه، به يك لحاظ يا حاكى از فعل مثل افعال انسان

گرفتن، خريد و فروش، حفظ دين، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ ناموس  روزه
دهنده  ذات انجامبه لحاظ  اختيار يا و مانند اعلميت ند،ان يا منتزع از صفت يك موجودمؤمن
^Z1, א:  :כ.�(صائم  و های انسان، مضارب، بايع، حاكم، مصلى واژه ، مانند كليداند فعل

A447א
 ,
��40�، א6<�5 ،+א�Qא> 
	���� א���א� ���@ א �
 .)�https://thesaurus.isca.ac.irא
آنتولوژی جامع، متقن و اثربخش و منطبق با واقعيت دانش فقه متوقف بر ذكر ايجاد 
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. صريح، كامل، دقيق، غيرمبهم و شفاف روابط ميان مفاهيم در اين حوزه دانشى است
های مذكور صورت نگيرد، هر كسى  بديهى است اگر روابط ميان مفاهيم با ويژگى

به سليقه خود يا طبق رأی اكثريت ميان  ،تواند بدون اينكه جهت ارتباط را مشخص كند مى
برای مفاهيم ارتباط برقرار كند و چنين چيزی با ساختار عينى و منطقى فقه سازگاری ندارد؛ 

مصاديق فراوانى دارد كه  ،اين مفهوم در خارج .را در نظر بگيريد» حفظ جان«مفهوم مثال 
بطه اعم و اخص است و بعضى از موارد را» وجوب حفظ جان«رابطه بعضى از آنها با مفهوم 

در  7ايثار اميرالمؤمنين على نظير ،گيرند از مصاديق آن نيز در زمره اين رابطه قرار نمى
سخن اين نيست . 9گرفتن حفظ جان خود برای دفاع و حفاظت از جان رسول خدا ناديده

د ای وجو در دانش فقه هيچ نوع رابطه» وجوب حفظ جان«با » حفظ جان«كه ميان مفهوم 
ندارد تا اشكال شود مگر فقيه برای حكم به وجوب حفظ جان بايد مصاديق عينى آن را در 

اما توجه به اين نكته الزم است كه اگر از فقيه سؤال شود آيا همه مصاديق عينى  ؛نظر بگيرد
ترديدی نيست كه جواب فقيه، منفى است و اين همان دانش  ،حفظ جان واجب است

شود و نقش آنتولوژی در اينجا  ديريت دانش از آن بحث مىكه در رشته ماست ضمنى 
های صريح، دقيق، شفاف و غيرمبهم ميان  يعنى به وسيله رابطه ؛بسيار مهم و تأثيرگذار است

های ضمنى، به منصه  دانش ازجملهآورد تا دانش فقه  دو مفهوم، اين امكان را به وجود مى
وجوب «] ورت عدم تزاحم، از مصاديقدر ص[» حفظ جان«ظهور برسد؛ مثال گفته شود 

در صورت عدم (يعنى رابطه ميان دو مفهوم به وسيله توصيف مذكور  ؛است» حفظ جان
صريح و  ،يا هر توصيفى كه به نوعى بيانگر واقعيت اين ارتباط است) تزاحم، از مصاديق

ى هاي های واقعى و وجودی، آن دسته از توصيف كامل ترسيم گردد و مقصود از توصيف
هايى كه در  بنابراين آن دسته از توصيف ؛است كه با واقعيت فقه موجود مطابقت دارد

های واقعى و وجودی ميان دو  ای از توصيف تنها نمونه اند، ها آمده شناسى بعضى از هستى
  :؛ مانند نمونه زيراند شىء
  .است» خمر« ← ]شبيه[  ← »فقاع«
  .است» ت آب انگور جوشيدهطهار« ← ]ای از مرحله[ ← »ثلثان آب انگور«
  .است» ارث« ← ]از اسباب[ ← »زوجيت«
  .است» ماهى« ← ]یاز اجزا[ ← »)پولك(فلس «
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  .است» اجاره« ← ]از آثار و خاصيت[ ← »تملك اجرت«
  » انزجار مجرم از كرده خويش« ← ]تأثير دارد بر[ ← »حد«

�!*�*ژ� #�2 در ?ن  $�ی�!2? 6��  ه�� )f�L9 �*�*��ت #�� و 

تواند در آن  دارند كه آنتولوژی فقه مى دخالتمؤلفه در تشخيص موضوعات فقهى  دو
يكى از اين دو مربوط به فعل تشخيص و ديگری در ارتباط با فاعل تشخيص  :نقش ايفا كند

ضرورت تفريع فروع و تشقيق شقوق  )الف :ند ازا ها عبارت است؛ اين مؤلفه) مجتهدان(
  .ات زمانتوجه به مقتضي )ب؛ مسئله فقهى

bا�( ��# 2�g�� �0*ق R��9( ورت )��ی3 #�وع و��  

مختلف يك مسئله  ها تهای تشخيص موضوعات جديد، تشقيق و صور  يكى از راه
فقه شيعه اين قابليت را دارد كه به همه نيازهای بشری اعم از دنيوی و اخروی، . فقهى است

يت دينى پاسخ مناسب دهد؛ خصوص نيازهای حاكم بهفردی و اجتماعى، سياسى، نظامى و 
يكديگر،  ابلكه با تركيب مسائل ب نكنند،به موضوعات بسيط بسنده  انبه شرط اينكه مجتهد

ای  استنتاج شود و اين همان نقيصه ،موضوعات جديدی كه پاسخگوی نياز جامعه است
گر ا. ها در فقه شيعه وجود داشته و دارد است كه به دليل دوربودن فقهای شيعه از حكومت

احساس همين  سبببه درواقع  اقدام كرد، مبسوطمرحوم شيخ طوسى به نوشتن كتاب 
  .كشيدند مىنقيصه بود كه فقهای اهل سنت به رخ فقه شيعه 

به تحقير فقهای اهل سنت از  المبسوطپاسخى كه مرحوم شيخ طوسى در مقدمه كتاب 
غيرت  اوالً  :مل استاز چند جهت قابل تأ ،جهت كمبود فروعات در فقه شيعه داده است

های فقه از جهت پاسخگويى به  كند كه يك فقيه شيعه در مقابل كمبود دينى اقتضا مى
مسائل و فروعات اجتماعى همچون مسائل فردی اقدام كند و دفاع تمام قد مرحوم شيخ 

ايشان در  .طوسى از فقه شيعه در مقابل فقه اهل سنت از مصاديق همين غيرت دينى است
 ،اند اصول همه فروعاتى كه فقه اهل سنت در منابع فقهى خود ذكر كرده: نويسد مىاين باره 

 9بودن، جاری مجرای قول نبى كه قولشان از نظر حجت :در روايات ائمه معصوم
 ؛چه به طور صريح و چه تلويحى وجود دارد چه به طور خصوصى و چه عمومى و ،است



  1398سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان   66

�,، (ت بنابراين نيازی به استفاده از روش قياس نيس�� lש�KJXRm، `K: SO( .اً ثاني   
  هم وجود  ؛ بنابراينتعبد ايشان به فقه اماميه، مانع از حريت علمى ايشان نگرديد

  در ) موضوعات مورد نياز جامعه با توجه به مقتضيات زمان و مكان(فروع نقيصه كمبود 
ييد نهاد و آن نوعى بر اصل ضرورت تكثير فروعات، مهر تأ هم بهفقه شيعه را پذيرفت و 

. )19אA: כ.�(عبارت است از تركيب بعضى از مسائل با مسائل ديگر و تعليق و تدقيق در آنها 
 رغبتى بعضى از فقهای شيعه به تكثير فروع و اكتفا به ظاهر نصوص انتقاد از بى ثالثاً 

دارد  را در پى انآن] بگو اعتراض[ای كه با اندكى تغيير در ظاهر يك مسئله، تعجب  گونه به
  .)19אA: כ.�(

 .اند نحوه تشقيق شقوق در موضوعات را به ما تعليم داده نيز عمالً  :انخود معصوم
دقيق، مطابق با موضوع آن صورت  به شود حكم هر مسئله بديهى است اين عمل سبب مى

ی فقه با ژموضوع آن حكم است و آنتولو رباشد و الزمه اين هم شناخت و احاطه دقيق ب
تواند فقيه را در شناخت دقيق و شفاف يك موضوع كمك  لب اين مقاله، مىتوجه به مطا

درباره يكى از مسائل  7امام جواد در كالمتشقيق شقوق از در اينجا به يك مورد . كند
ای هم از قبيل مسائل  چنين مسئله و طبعاً  -  شته استكارى را كه شكحج مثل حكم ُمحِرمى 
بديهى است موضوعاتى كه در ارتباط با حكومت . دشو بسنده مى -  پيچيده حكومتى نيست

اوجب واجبات الهى  ;كه به فرموده امام خمينى -  اند دينى و مرتبط با حفظ نظام دينى
ضرورت تفريع در اين حوزه بيشتر  بنابرايند؛ نطلب ای را مى های ويژه حساسيت -  است

درواقع  كرده،بيان ه شد گفتهدرباره موضوع  7شقوقى را كه امام جواد. شود احساس مى
همچنان كه  ؛گرايانه به موضوعات بنگرند الگويى برای مجتهدان است كه با نگاهى واقع

پرواضح است كه صيد محرم در  .هستندهمه احكام فقهى ناظر به مصالح و مفاسد واقعى 
  د در يفرمايد و آن اينكه آن ص مى 7مقام واقع، همان مواردی است كه امام جواد

ا جاهل؟ به عمد بوده يمحرم عالـم بـوده است شخص  .ا در حرميشده است  شتهكِحّل 
  ـن ير؟ نخستيبكا ير بـوده است يا آزاد؟ صغيا به خطا؟ آن محرم بنده بوده است ياست 

ر آن؟ پـرنـده يا غيـد پرنده بـوده است يد دوباره او؟ آن صيا صيد او بوده است يص
د يـن صيا تائب؟ ايد پرنده دارد و مصر است يا بزرگ؟ محرم قصد صيبوده است  كـوچك

ا يـارا؟ محـرم بـراى حج بـوده است كا در روز و آشيانه بـوده است يدر شب و از آش
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�  א�H(به درخواست مأمون، حكم هركدام را جداگانه بيان فرمود  7گاه امام عمـره؟ آن.Zש

  .)�WKUNUm: SULOא�,، 
. در هنگام تشقيق شقوق فقهى بسيار اهميت داردتوجه به واقع شد گونه كه اشاره  همان

های ذهنى و تئوری و فرضى   بحث .فقه شيعه بايد معطوف به حل مشكل عينى و واقعى باشد
پاسخ مانده   مورد نياز حكومت دينى بى های پرسشفقهى در شرايطى كه هنوز بسياری از 

ول فقه از مسائل ذهنى و نظران، همين مسئله يعنى تح بعضى از صاحب. شايسته نيست ،است
های بارز فقه اجتهادی امام  تئوری و فرضى به مسائل عينى و خارجى را يكى از ويژگى

  .)B^ KJRO :SUJKא*,،: כ.�( اند  دانسته ;خمينى

  )*24 $2 ��!'��ت ز��ن: ب

های تشخيص موضوعات جديد فقهى، توجه فقيه به مقتضيات زمان  يكى ديگر از مؤلفه
ثير و نقش زمان و مكان در اجتهاد و در نتيجه زايش موضوعات جديد، تأ. و مكان است

گونه  هرگز به معنای تغيير حكم الهى از حالل به حرام يا از حرام به حالل نيست؛ زيرا همان
ٍد َحَالٌل ِإلَى   َو ِإن َحَاللَ « :كه در روايات آمده است ْوِم يى اَمِة َو َحَراَمُه َحَراٌم ِإلَ يْوِم الْقِ يُمَحم

نيز آمده است كه داللت بر » ابداً «در روايت ديگر كلمه  .)I6KUNUm :SKUXא�، (» اَمةيالِْق 
  .)KUNR،m `K: SLXכ��B,، : כ.�(تأكيد مطلب دارد 
ای در  برای مسئلهحضرات كه خود آن  شود مشاهده مى :انمعصوم در طول تاريخِ 

اين مطلب نه به معنای تغيير . كردند ىمشرايط زمانى و مكانى مختلف، احكام متفاوتى بيان 
هر حكم حالل يا  ،اند گونه كه بعضى تصريح كرده بلكه همان ،حكم حالل به حرام است

مگر در موردی كه زمان و شرايط آن  ،حرامى بر روی موضوع خودش هميشه ثابت است
د آن يا مالك يا عنوان آن نقشى داشته باشد كه در اين صورت باي در تحول موضوع حكم

  .)B^ KJRO :SUMJא*,،(چون موضوع آن تغيير كرده است  ؛حكم تغيير كند
شود، بلكه  معنای اين سخن اين است كه هيچ حكم شرعى بر موضوعات ليسيده بار نمى

هر حكمى با توجه به قيود و شرايط زمانى و مكانى موضوع است و تا مادامى كه آن 
معلول از علت و  جدايىگونه كه  كند و همان شرايط تغيير نكند، آن حكم نيز تغيير نمى

پذير  حكم از موضوعش امكان جدايىطور  همين ،عرض از معروض خود امكان ندارد
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بنابراين تغيير شرايط  ؛)SUMO :19אA(زيرا موضوع، به منزله علت برای حكم است  ؛نيست
وضوع زمانى و مكانى حول محور يك موضوع و در نتيجه، تحول اجتهاد درباره آن م

و به تعبير ديگر به معنای تحول احكام با  9هرگز به معنای تغيير حالل و حرام محمد
بلكه به معنای تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط آن بر  ،تحول زمان و شرايط نيست

های بيرونى يا درونى  اساس منابع شرعى و در صورتى است كه باعث تحول ويژگى
بلكه  ،ه مواردی ندارد كه دارای نص خاص نباشدموضوع شود و اين هم اختصاص ب

آن ؛ زيرا حكم برای اند كه دارای نص خاصشود  نيز مىو شامل مواردی  ردعموميت دا
مربوط به همان موضوع با توجه به همه  ،نص خاص وجود داردآن  دربارهموضوع كه 

مالكات خاص های درونى و بيرونى، شرايط زمانى و مكانى و  هايش اعم از ويژگى ويژگى
هايش در نظر  های بعد اگر با همان ويژگى چنين موضوعى در زمان .آن در همان زمان است

های درونى و  اما اگر ويژگىخواهد بود؛ همان حكم زمان قبل  ،باز حكم آن ،گرفته شود
 ،های بعد تغيير كرده باشد، در حقيقت آن چيزی كه تغيير كرده است بيرونى آن در زمان

و حكمى بر خالف مورد نص  كندبايد تغيير  است و حكم آن نيز ضرورتاً  خود موضوع
به معنای ) زمان نص و زمان بعد از نص(باشد؛ بنابراين تشابه ظاهری موضوع در دو زمان 

تا تصور شود تعدد حكم در دو زمان به معنای  ،وحدت حقيقى موضوع در دو زمان نيست
بلكه به معنای حقيقى كلمه، موضوع  ،است كردن حالل الهى كردن حرام يا حرام حالل

توجه به  پس ؛)SUMJ- UMU :19אA(حكم آن نيز بايد فرق كند  و طبعاً  شود مىمتعدد 
مجتهدی كه «: اند گفته رخىشناسى فقه است؛ به همين جهت ب مقتضيات زمان الزمه موضوع

ئل فردی و كند و فقط در مسا داند و مسائل حكومتى را درك نمى فقه حكومتى را نمى
  .)SUOJ :19אA(» چنين مجتهدی متجزی است نه مطلق ،عبادی مجتهد است

��# 2�g�� و��ت و )���%�ت�# R�Mد f�L9( ژ� در*�*!�? 6��  

ترين مؤلفه آنتولوژی اين است  كه مهم شددر بررسى مبحث ضرورت آنتولوژی فقه تبيين 
از روابط عام و خاص، روابط اعم (شناسى در همه سطوح  كه روابط ميان مفاهيم در هستى

به طوری كه  ،مبهم، دقيق، كامل و صريح استرغي) مترادف و شبه مترادف و روابط وابسته
قابل استفاده است  آسانى ماشين نيز به بااين تفسير غيرمبهم از اصطالحات در قالب قواعد و 
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ش بسيار مؤثری تواند نق اين ويژگى مى .)KJXU: SXM^�،  ؛ 0KJ]U: SLK�ZB6/אW,، : כ.�(
ای همچون  مسئله مثالً  ؛در تفريع و تشقيق شقوق منطقى و واقعى مسائل فقهى داشته باشد

با  ،شود  وقتى اين مفهوم داخل در آنتولوژی فقه مى .را در نظر بگيريد» محيط زيست«
ها،  ها، درياها، اقيانوس ها، رودخانه ها، تاالب ها، مراتع، دشت مفاهيم ديگری مثل زمين، كوه

به دليل بافت  ها گردد و اين ارتباط  فضا مرتبط مى و های زيرزمينى آب، هوا ها، سفره جنگل
بعضى از اين روابط به شرح . ح باشديآنتولوژی، بايد ارتباطاتى غيرمبهم، دقيق، كامل و صر

  : اند ذيل
  تخريب محيط زيست است؛ ← }سبب{ ← ها های صنعتى در رودخانه ريختن پس مانده

 }از مصاديق{ ← آلودگى اقيانوس ← }سبب{ ← ها های اتمى در اقيانوس زبالهدفن 
  .تخريب محيط زيست است ←

تغيير  ← }علت{ ← شدن دمای زمين گرم ← }سبب{ ← ها قطع درختان جنگل
افزايش حوادث  ← }علت اصلى{ ← ها باال آمدن آب اقيانوس ← }سبب{ ← اقليم

� ; )�כ, +	�א، �א�ש(آب و هوايى 
  .):א��א

پخش  ← }علت{ ← شدن زمين گرم ← }از عوامل{ ← قطع درختان جنگل
�א�� �אשQא> Q��.Tא�אA ^�אA: כ.�(های خطرناك است  بيماری(.  

https:// www.yjc.ir.fa.news/417711 

 ← }علت{ ← شدن زمين گرم ← }از عوامل{ ← قطع درختان جنگل
  .)19אA: כ.�(های گسترده است  سوزی آتش

های  طوفان ← }علت{ ← شدن زمين گرم ← }از عوامل{ ← ن جنگلقطع درختا
  .)19אA: כ.�(مخرب است 

 ← }علت{ ← شدن زمين گرم ← }از عوامل{ ← قطع درختان جنگل
  .)19אA: כ.�(بار است  های مرگ رعدوبرق

  .فرسايش خاك است ← }از عوامل{ ← قطع درختان جنگل
https:// www.matnezendegi.ir 

  .)19אA(ها است  گسترش بيابان ← }از عوامل{ ← نگلقطع درختان ج

  .)19אA(های صوتى است  آلودگى ← }از عوامل{ ← قطع درختان جنگل
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ضرر  ← }عامل{ ← شمار تلف حيوانات بى ← }عامل{ ← قطع درختان جنگل
  .)19אA(غيرقابل جبران به محيط زيست است 

  .حفظ محيط زيست است ← }از عوامل{ ← كاری درخت
 ← }علت{ ← های آب زيرزمينى شدن سفره كم ← }سبب{ ← های عميق اهحفر چ

  .فرسايش خاك است
 ← های زيرزمينى استفاده از آب ← }از عوامل{ ← زی كشت محصوالت پر آب

شيوع  ← }از عوامل{ ← پديده ريزگردها ← }علت{ ← گسترش بيابان ← }علت{
  .بيمارها است

جلوگيری از  ← }عامل{ ← ها توسعه جنگل ← }از اسباب{ ← كاری درخت
  .حفظ محيط زيست است ← }از عوامل{�   انقراض حيوانات

   به آنهاای از آنتولوژی كليدواژه قطع درختان كه در آنتولوژی فقه بايد  نمونه
  :كردتوجه 
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مسئله محيط زيست با موضوعات متعددی ارتباطات واقعى و  شدگونه كه مالحظه  همان
يك شبكه عصبى به تصوير صورت  به ها عينى دارد و در آنتولوژی فقه همه اين ارتباط

 ديگرشناسانه مسئله محيط زيست با  اين ارتباطات هستى ازآگاهى . دنشو  كشيده مى
فايده اول . فقهى ياری رساند های تواند مجتهدان را در استنباط  موضوعات، از دو جهت مى

نگاه به نقشه اين مسئله در آنتولوژی، به مقتضيات زمانى و اين است كه مجتهد با يك 
استنباط او مطابق با مقتضيات زمان و  كند و طبعاً   مكانى اين موضوع احاطه كامل پيدا مى

فايده دوم اين است كه به دليل همان روابط واقعى و عينى . مكانى اين موضوع خواهد بود
  تواند از آن به دست آورد   دی را نيز مىاين موضوع با موضوعات ديگر، فروعات متعد

های  كاری، تفكيك زباله مانند درخت ،شود روشن هاكه بايد تكليف حكم فقهى آن
های  های آب ها و مراتع، برداشت از سفره خانگى، دفن زباله در چاله، حفظ جنگل

 زی آب زی، توليد محصوالت كم های عميق، كشت محصوالت پرآب  زيرزمينى، حفر چاه
   .سدسازی و

زيرا هم موضوعات  ؛نقش آنتولوژی فقه بسيار مهم است بنابر آنچه گذشت بايد گفت
  كه به نوعى تغيير ماهيت  را دهد و هم موضوعاتى  جديد را در اختيار فقيه قرار مى

  اگر موضوعى تغيير ماهيت داده باشد، بايد برای آن  كند و طبعاً   اند منعكس مى  داده
  اگر حكم اولى قطع درختان جنگل، اباحه آن بوده  مثالً  كرد؛اط حكم جديدی استنب

   سرايت داد؛توان حكم قبلى را به زمان حال  طبق نقشه آنتولوژی فقه، ديگر نمى ،است
  خبر بود  از آن بى شود كه قبالً  زيرا فقيه از طريق آنتولوژی فقه با اطالعاتى مواجه مى

رف موضوع فعلى، صِ اينكه ديگر  .دنكن متحول مىنوعى موضوع قبلى را  و اين اطالعات به
بلكه قطع درختانى است كه حيات همه بشر را به خطر  ،قطع درختان جنگل نيست

ديگر آن  و طبعاً  است اندازد؛ يعنى موضوع قبلى در شرايط فعلى چندين قيد خورده مى
اط حكم اين موضوع جديد، استنب در موردبه همين جهت بايد  ؛موضوع قبلى نيست

ای است كه الزمه  افزوده جديدی صورت گيرد و اين اطالعات جديد، همان ارزش
  .آنتولوژی فقه است
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  )شناسانه رابطه هستى(ارتباطات دقيق، صريح و شفاف واره و  آنتولوژی، به دليل ماهيت نظام
خدمت  تواند در در فضای وب معنايى، از دو جهت مى ها با يكديگر مفاهيم و موجوديت

فقيهان برای استنباط احكام فقهى باشد؛ به همين جهت تدوين آنتولوژی فقه الزم و 
آنتولوژی فقه به دليل بافت منطقى و  .1: ند ازا اين دو جهت عبارت. ضروری است
كه نقش بسيار مهمى در  - را اش، شناخت دقيق مقتضيات زمان و مكان وجودشناختى

آنتولوژی فقه، بستری برای ارائه  .2. كند تر مى ه آسانبرای فقي -  استنباطات فقهى دارد
يك موضوع فقهى است و همين نكته سبب احاطه دقيق به موضوعات   واقعى و عينى شقوق

ای با همه حدود و ثغور آن برای فقيه مشخص  گردد و از سويى اگر موضوع مسئله فقهى مى
ه اين قابليت را دارد كه فقيه را پس آنتولوژی فق ؛شود تر مى تشخيص حكم نيز آسان ،گردد

در كشف موضوعات جديد يا شناخت موضوعاتى كه به دليل مقتضيات زمان و مكان، 
  . ياری رساند ،اند  تغيير كرده
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