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 گفتار پژوهشگاهپیش

ی بخش، در عرصهعنوان معارف نجاتاسالمی ایران، بار دیگر تعالیم متعالی و مترقی اسالم، به در پرتو پیروزی انقالب

های مسلمان شد، از حیات انسان معاصر ظاهر گردید. تجدید حیات اسالم، از سویی سبب بیداری و خودباوری ملت

 ت.مبتنی بر آنها در میان دیگر ملل گش هایها و مکاتب بشرساخته و نظامپایگی مسلکشدن سستدیگرسو باعث نمایان

ی مبانی معارف دینی و نظامات پردازی و نوآوری در زمینهی متقن و منسجم، نظریهبایستگی بسط تحقیق و مطالعه

، به فراخور شرایط کنونی و «ی فکریحوادث واقعه»آمد به اجتماعی مبتنی بر آن، و ضرورت پرداخت عالمانه و روز

های شناسی فرهنگ ملی، دفاع درست و دقیق از دین و زدودن پیرایهبخش، و نیز لزوم آسیبیز رهاییدرخور این رستخ

کرده و نسل جوان موهوم و موهون از ساحت قدسی آن و صیانت از هویت فرهنگی و سالمت فکری اقشار تحصیل

االمر های پیشگفته، حسبضرورتاقتضای نمود. بهپژوهشی ممحض و کارآمدی را فرض میکشور، تأسیس نهاد علمی  

رشاد،  اکبراهلل علیالعالی( و با تالش و تدبیر آیت)مدظله ایالعظمی خامنهاهللی انقالب اسالمی آیترهبر فرهیخته

تأسیس  1373فکری، دانشگاهی ـ حوزوی، در سال   عنوان نهادی علمیبه« ی اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه»

 شد. 
ی ای شخصیت حقوقی مستقل و در حکم نهاد عمومی و غیردولتی است که اکنون در قالب چهار پژوهشکدهپژوهشگاه دار

ی و چند مؤسسه« نگاری دینیدانشنامه»، «فرهنگ و مطالعات اجتماعی»، «های اسالمینظام»، «پژوهیحکمت و دین»

 ند.کی مصوب خود، فعالیت میوابسته، برای تحقق اهداف مذکور در اساسنامه

 ،«پژوهیقرآن»، «معرفت شناسی»پژوهشکدۀ حکمت ودین پژوهی، که مشتمل بر هفت گروه علمی با عنوان های 

است، در جهت تحقق اهداف ذیل « منطق فهم دین»و « عرفان»، «کالم»، «فلسفه»، «تخصصی علوم انسانی قرآنی»

 نماید: فعالیت می

 اسالمی . بازپژوهی و بازپیرایی حکمت و کالم و معارف 1

 . تبیین و ساماندهی مناسب مباحث زیرساختی اندیشۀ دینی2

 . ایجاد بستر مناسب برای تعمق و پویایی و بالندگی اندیشۀ دینی3

 . پاسخ به شبهات القائی در قلمرو عقاید و کالم اسالمی4

 های اندیشۀ دینیهای معارض در حوزۀ زیرساخت. نقد مکاتب و دیدگاه5

است که « فلسفه اجتهاد تمدنی»عرفتی که در گروه منطق فهم دین شکل گرفته است، حیطه های میکی از حوزه

های دین در مقیاس تمدنی دست یابد و خالء موجود در روش شناسانه به دستگاه فهم گزارهتالش دارد با رویکرد روش

 های دین در مقیاس کالن را پُر کند.های معنایی گزارهکشف الیه

پژوهش حاضر تألیف حجت االسالم عبدالحمید واسطی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، گروه منطق 

بانی براساس م تااست. ایشان در این اثر، تالش کرده است  دار تبیین این حیطه معرفتی شدهعهدهفهم دین است که 

 مستند و مستدل نماید.را « س کالناستنباط مراد شارع در مقیا»، مبانی و روش «فقه جواهری»و روش 

شناختی در علوم اسالمی بوده است و تالش کرده است تا هم محقق، در بیش از یک دهه، متمرکز بر تحقیقات روش

 سازی را مورد بررسی قرار دهدهای دین در مسیر تمدنمبانی و هم روش مناسب برای فرآوری گزاره

 فصل به هفتدر است و « الگوی پیشرفت اسالمی»و « انسانی اسالمیعلوم »، «فقه تمدنی»زیربنای اثر حاضر، 

و  غایتپرداخته است که عبارتند از: چیستی و امکان اجتهاد تمدنی، « اجتهاد تمدنی چیستی چرایی و چگونگیِ»

یندۀ آ شناختی، نقشه راه ومبانی روششناختی، مبانی زبان، و کالمی کارکردِ، قلمرو و شبکه مسائل، مبانی معرفتی

 اجتهاد تمدنی.
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ابتدا چیستیِ اجتهاد مصطلح )اجتهاد جواهری(، و اجتهاد تمدنی ارائه شده است، و سپس با بررسی هویت ، در فصل اول

، «فعل مکلّف فردی و جمعی»، تالش شده است تا عدم انحصار اجتهاد جواهری به حیطه «حجیت»و « حکم»، «فقه»

فعل »استنباط معانی نهفته در ادله که مربوط به استنباط حکم در مقیاس کالن و حیطه اثبات شود و سه گلوگاه برای 

 .است عرضه شود، و در ادامه، امکان تحقق چنین اجتهادی نیز اثبات شود« فرآیندها

معنای تولید علم دینی به» حیطۀ سهدر « سازی روش استنباطآماده»اجتهاد تمدنی، و کارکرد غایت ، در فصل دوم

رش با اقتباس از نگ «سازیِ یک آرمانشهرطراحی الگوی پیشرفت و شبیه»و  «معنای خاصعلوم انسانی اسالمی به»، «معا

 اسالم، بیان شده است.

اسخ ای که پ، مسائل عمدهپرداخته شده استدنبال حل آنهاست به و مسائلی که اجتهاد تمدنی به قلمرو، در فصل سوم

گانۀ بیان شده در فصل قبل است. این مسائل برای تحقق کارکردهای سه« های پایه و راهنمانظریه»به آنها سبب تولید 

های انسان شاخص»، «ورزیمدل عدالت»، «نقشه علوم انسانی»، «یک تمدن هاینقشه و سازه»، «مدل نیازها»عبارتند از: 

 .«مدل توسعه» و «های رشد و فرآیندهای آنشاخص»، «سالم

صورت نپردازد، بدیمی و زبانیِ کالمی ،معرفتی اجتهاد تمدنی گفتگو شده است که به سه مبنای مبانی، چهارمدر فصل 

بنای و م ؛که متخذ از مبانی حکمت متعالیه استمعرفی گردیده « ایپارادایم شبکه»زیرساخت معرفتیِ آن با عنوانِ  که

رائه اعنوان بستر الزم، به« سازی در عصر غیبتکان تمدنام»و عنوان نظریۀ پایه به« حداکثری بودن قلمرو دین»کالمِی 

 های زبانِی پایه، عرضه گردیده است.عنوان نظریه، به«وضع الفاظ برای ارواح معانی»و « خطابات قانونیه»شده و مبنای 

ی است و دینشناختی اجتهاد تمدنی گفتگو شده است که رکن اصلی استنباط از ادله درون مبانی زبان، پنجمدر فصل 

شئون »های دینی بر معانی کالن پرداخته است و با استفاده از بحث به نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، و شمول گزاره

 و« قضایای حقیقیه»های درون دینی، که دیدگاه فقه نسبت به جنس گزارهمطرح در علم اصولدیدگاه دو و « معصوم

 را اثبات کرده است.« دنِ مدلول ادلهراهبردی بو»است،  «خطابات قانونیه»

مقصود از روش در اجتهاد و هویت روش و روشمندی، »شناختی ارائه شده است که حاوی مبانی روش، ششمدر فصل 

رح مط« الگوریتم اجتهاد»قدم استنباط، موضوع بهقدمیابی به فرآیندهای است، و برای دست« جواهری و اجتهاد تمدنی

ورد بحث م « تجمیع ادله»برای « هامنطق سیستم»استفاده از  اعتبار؛ و به تصویر کشیده شده استی هایو با ذکر نمونه

  .عملیات استنباط در مقیاس تمدنی، بیان شده استها، به و کیفیت ارتباط الگوریتم اجتهاد و منطق سیستمقرار گرفته 

ها، ارائه شده انتظار از آن براساس روندها و پیشراننقشه راه برای تحقق اجتهاد تمدنی و آیندۀ مورد ، هفتمدر فصل 

 نیز رونمایی شده است.« توضیح المسائل تمدنی»ای از سازیاست و شبیه

« مکتب فقهی»مثابۀ یک شود بهحاصل می« اجتهاد تمدنی»را که با ابزار « فقه تمدنی»مولف در انتهای این تحقیق، 

 معرفی کرده است.

اء گروه منطق فهم دین که در ویرایش و تصویب طرحنامه این اثر، حضور فعال داشتند و الزم است از زحمات اعض

که با  مسعود فیاضیو جناب دکتر  ابوالقاسم مقیمی حاجیاالسالم دکتر چنین از ارزیابان محترم جناب حجتهم

 اند تشکر وافر گردد.حوصله و دقت، کل اثر را بررسی و پیشنهادات سازنده ارائه نموده

ی خود، ضمن کمک به تکمیل این ی نظرات ارزندهی این کتاب، با ارائهدر خاتمه امیدواریم خوانندگان فرهیخته

 ی آثار برتر دیگر یاری فرمایند.تحقیق، ما را در ارائه
 گروه منطق فهم دین

 پژوهیی حکمت و دینپژوهشکده
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 هافرضکلیات، و پیشمقدمه، 
 

نیازهای بشر با گسترش جمعیتی و جغرافیایی، ساختارها و فرآیندهایی را در مقیاس کالن برای پاسخگویی ایجاب کرد، 

 یک زندگیِ جمعیِ یعنی مطالبۀ گردید؛ « سازیسازی و تمدنجامعه»گیری مفهومی با عنوان سازوکاری که سبب شکل

 صورت کارآمد پاسخ بدهند.سطوح نیازهای بشر را بههایی که بتوانند کلیه افزا در ساختارها و کُنشهم

های زیادی از سوی دیگر، سازوکارهای ایجاد شده توسط بشر مدرن هم بالخصوص در صدسال اخیر، سبب رشد در مولفه

های دارای افق جهانی و تمدنی های دیگری شد و برخی جریانات فکری و اجتماعی را به ایدهو سبب انحطاط در مولفه

 ی متوجه ساخت. دیگر

 های متنوعی از زندگیای در حیطههای توصیفی و توصیهوجود حجم چشمگیر گزارهمبانی کالمی و دین اسالم به سبب 

ای دینی و تمدنی الهی، داران برای تحقق جامعهبشر و دعوت به رشد و تعالی فردی و اجتماعی در اهدافش و تالش دین

 قرار گرفت.  « سازیوان تمدنت»ها برای آزمونِ از اولین گزینه

های حقوقی، در دستور کارِ عنوان مواد آموزشی و مادههای دین بهیابی به این ظرفیت، گزارهها برای دستدر اولین تالش

دهی به تفکر افراد جامعه و ترسیم خطوط انضباط حقوقی و اخالقی، در طول مدت، سازی قرار داده شد؛ تا با شکلپیاده

 نضج یافت و ابواب مختلف« حکمت، فقه و اخالق»کل جامعه برآیندی الهی و رشدیافته بگیرد، و بدین ترتیب، دانش 

 حِکمی، فقهی و اخالقی شکل گرفت. 

اجرای برنامه فوق در صحنه عمل از مسلمانان گرفته شود و  موانع درونی و بیرونی جوامع اسالمی، سبب شد تا زمینه

 نتوانند تعالیم دین را در صحنه عمل جمعی رشد دهند. گسترش جوامع سکوالر نیز مزید بر علت شد

گیری حقایقی که به نام تمدن اسالم در قرن چهارم و پنجم هجری سازی و شکلفارغ از سابقه تاریخی اسالم در جامعه

ازی سهشتم میالدی به بعد( به ظهور رسید، انقالب اسالمی ایران سبب توجه متمرکز و نیاز ملموس به جامعه )معادل قرن

 و حرکت تمدنی براساس نگرش اسالم گردید. 

های آموزشی عقیدتی و اخالقی، و مراجعه به ابواب فقه، امید به اداره و دوره المسائلدر اولین قدم، با تمسک به توضیح

های کالن اجتماعی، و عدم مشاهده مستقیم پاسخ آنها در رفت؛ پس از بروز اولین نیازهای سازمانی و برنامهیجامعه م

 منابع دین، دست به سوی فقهاء دراز شد تا با مکانیسم اجتهاد و تفریع فروع، این مسائل مستحدثه را پاسخ بدهند. 

طی )اگر چنین باشد آنگاه حکمش چنان است( یا بیان خطوط واکنش عملی اهل فقاهت عموما، ارائه کلیات یا جمالت شر

ند های تابعه( نیازمها و سازمانکه متصدیان و مجریان در سطوح کالن )مانند وزارتخانهقرمز بود )مثال ربا نباشد.( در حالی

ه است؟ چگونه مدارس ها و فرآیندها بودند. )مثال سند راهبردی رفاه و تامین اجتماعی چگونتعیین راهبردها و سیاست

ه های مرجع اجتماعی چگونالمللی چگونه باشد؟ گروهمشی اقتصاد کشور در فضای بینمحور شکل بگیرد؟ خطتربیت

ه های هنری و ورزشی چگونوری چگونه تدوین شوند؟ سیاستها برای حداکثرسازی بهرهتغییر داده شوند؟ قوانین تعاونی

 باشند؟ و ...(

گران را در عمل به سمت استفاده تدریج مطالبهبهو عدم امکان توقف نیازهای اجتماعی، ها، ها و پاسخوبرگشت مطالبهرفت

  سوق داد.از تجربیات بشر در دنیای مدرن 

د؛ در های دین افتادنهای مناسب با مقیاس کالن، از گزارهتدریج به فکر چگونگی استخراج پاسخمتفکران حوزوی نیز به

تمسک کردند ولی « الباحهاصاله البرائه و ا»و « احکام ثانوی و اضطراری»و « شرایط زمان و مکان»ها به یسازاولین چاره

به ها و فرآیندهای بشری برخی سیاستتسلط قرمزهای شرعی را که مانعی برای همان خطدر طول زمان و ناخواسته، 

د. راجتماعی با سرعت بیشتری به سمت سکوالریسم حرکت کبرداشته شد که در نتیجه، فضای نیز بود هدف ارضاء امیال 

خی بر مستحکم شدنهم به تدریج و در طول مدت و ناخواسته سبب آنتمسک شد که « احکام حکومتی»در قدم دوم به 
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 ایهتجربیات شد و در عمل، دیدگاهگیری، با استناد به این ها در مراکز تصمیممشاوره نتایجو  معاصرتجربیات دنیای 

 .جوامع مدرن، در فضای اجتماعی کشور پُر رنگ شد

پس از استقرار حاکمیت در کشور و عبور از سه دهه عملیات در مقیاس کالن اجتماعی و مشاهده نتایج غیردینی آن در 

ای های مبتنی بر گزارههای برنامهدار متفطن ضرورت مواجهۀ ایجابی و تولید بستهسازان و متفکران دینجامعه، تصمیم

ای هشکل گرفت و اذهان حوزویان به افق« الگوی اسالمی پیشرفتعلم دینی، علوم انسانی اسالمی و »و مطالبۀ  دین شدند

 فقه نظام، فقه اجتماعی و»ی مانند مفاهیم و تعابیرتر از قبل معطوف گردید و تر و عملیاتیسازی، جدیتمدنی و تمدن

 بیشتر به کار رفتند.« فقه تمدنی

« ازسساز و تمدناجتهاد نظام»یا « تفقه در مقیاس کالن»های یق، در جهت تعریف، تفسیر و تبیین، زیرساختاین تحق

 است.

 بیان مسئله  -1
 است. «اجتهاد تمدنی» شناسیِروش ،این تحقیق مساله اصلی

 دار بررسیعهده ،پردازدمی« فلسفه اجتهاد تمدنی»است و در حقیقت به  1های مضافاز جنس فلسفهکه این تحقیق، 

های مرتبط، ساختار درونی موضوع، چیستی، امکان، چرایی، غایت و کارکردها، رویکردها، مختصات در هندسه دانش

 .تاس های موضوع و آینده محتملِ آنشناسی، بایستهپیشینه، مبادی تصوری و تصدیقی، روش و چگونگی، آسیب

های دین در فهم گزارهشناسی و منطق روش خواهد آمد عبارتست از:دست نهایی که از پاسخ مساله فوق به خروجی

 .سازیمقیاس کالن برای تمدن

 :نیز عبارتند از تحقیق فرعی یهاسوالو مسائل 

 (46الی  38)ر.ک. ص و چگونه؟ سازی چیست؟ چرا؟تمدن و تمدن .1

  سازی )جامعه چیست؟ سازی و مقیاس کالن در جامعهمسائل مربوط به جامعهبررسی

اجتماعی و  د چیست؟ نظام چیست؟ نظاممقیاس کالن چیست؟ تفاوت مقیاس کالن و خر

 (46الی  38)ص (ختار، فرآیند و فرآیندسازی چیست؟سازی چیست؟ سانظام

 (127)ص شوند؟هایی بیان میمفاهیم تمدنی چه خصوصیتی دارند؟ با چه گزاره 

 (108)ص سازی دارد؟آیا دین اسالم، ظرفیت تمدن .2

  ارکرد دین )تعریف دین چیست؟ غایت دین ، قلمرو و کمسائل مربوط به هویتبررسی

قلمرو دین کجاست؟ مقصود از حداقلی و حداکثری  چیست؟ انتظار از دین چیست؟

 (108( )صچیست؟ ارتباط قلمرو دین با هرم نیازهای انسان چیست؟

 (130)ص های دین دارای الیه معنایی در مقیاس کالن هستند؟ )معانی فرآیندی(آیا گزاره .3

 (127)صهستند؟ ین و مراتب معنایی آنها قابل کشف و فهم های دموجود در گزارهکالن آیا معانی  .4

 )همان( به دست بدهد؟ تواند این فهم راآیا اجتهاد مصطلح می .5

 (56)ص النظام و فقه تمدنی چیست؟فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه .6

 (60)ص متعلَّق فقه تمدنی چیست؟ 

 (39)ص پیشنیازهای فقه تمدنی کدامند؟ 

 های دانش چیست؟مناسبات فقه تمدنی با سایر حوزه 

 (49و ص 130)ص های دین در مقیاس کالن چگونه است؟فرآیند فهم گزاره .7

                                                   
. منتشر شده است« های مضافشناسی تولید فلسفهروش»های مضاف و روش بحث در آن، با عنوان ای از همین قلم در توصیف فلسفهمقاله 1

 ، فصلنامه قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، طهران(1399)واسطی, 
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 (37 )ص نقاط اشتراک و اختالف میان اجتهاد مصطلح با اجتهاد تمدنی چیست؟ .8

 (37)ص نقاط اهرمی برای ارتقاء اجتهاد مصطلح به اجتهاد تمدنی چیست؟ .9

 (91)ص نقشه ابواب فقه براساس اجتهاد تمدنی چگونه است؟ .10

 (192)ص توضیح المسائل تمدنی چگونه است؟ .11

 (188)ص سازی اجتهاد تمدنی چیست؟برنامه آموزشی و تحقیقاتی برای فعال .12

ها، ها، روندها، پیشرانآینده اجتهاد مصطلح و اجتهاد تمدنی چگونه خواهد بود؟ )مسائل و مجهوالت، افق .13

 (189)ص سناریوها(

  ضرورت -2
های حاصل از عدم پاسخ به آن غیرقابل کند که چالشبررسی یک مساله و یافتن پاسخ آن در صورتی ضرورت پیدا می

 های زیر مواجه هستیم:نظر باشد، در فضای این تحقیق، با چالشصرف

اد ایجسازی، سبب سازی و تمدنهای دینی مرتبط با مسائل کالن در مقیاس جامعهچالشِ بزرگِ نیافتن گزاره -1

شبهه ناکارآمدی دین شده است. فرآیند اجتهاد، به علت تمرکز بر فعل مکلف، و فردی دیدنِ مکلف )یا عام 

استغراقی دیدن(، از پاسخ به نیازهایی که وابسته به اشخاص نیستند بلکه مربوط به تعیین تکلیف ساختارها و 

-که تمدنل تامین اجتماعی چیست؟( و از آنجاییفرآیندها هستند بازمانده است. )مثال: نظر اسالم در مورد مد

ت، های دین اسفرآیندهای برخاسته از گزارهسازی اسالمی و تولید علوم انسانی اسالمی، نیازمند ارائه ساختارها و 

نیاز به کشف معانی های دین، ضرورت حیاتی پیدا کرده است. )های معنایی گزارهروش کشف این الیه از الیه

 (های کالنقیاسمطابق با م

های متفاوت از آیات و روایات که سبب تغییر معنادار در یابی به معانی مورد نظر در فوق با چالشِ برداشتدست -2

 نتیجه، مواجه است )اعم از تصویرسازی ذهنی در مباحث معرفتی یا رفتارسازی در مباحث عملی(

اولویتِ یک فهم را ایجاد کرده است. برای انجام این معضلی است که نیاز به قضاوت در صحت و سقم یا برتری و 

ش هایی برای سنجای از مبانی )در چگونگی معنا و چگونگی فهم از معنا( و شاخصچنین قضاوتی، نیاز به مجموعه

اعتبار یک فهم از یک متن است که نیاز به قواعد و اصول معتبری برای استنباط و اجتهاد در مقیاس کالن را 

 (در مقیاس کالن )نیاز به استنباط روشمندکند ایجاب می

های معرفتی و اخالقی، سبب شده است تا آیات و روایات مربوط به این دو چالشِ تسامح در ادله و فهِم گزاره -3

حیطه با طیف وسیعی از تفاسیر مختلف مواجه شود؛ فرآیند اجتهاد و استنباط از آیات و روایات، متمرکز در کشف 

های دین، نسبتا متروک شده است، و روش استنباط موجّهِ معارف و اخالقیات از گزاره« کلففعل م»برای « حکم»

همی فاالخالق( و سبب غلطها برای روشمندسازیِ تفسیر، و اخیرا عنوانی مانند فقهمانده است )غیر از برخی تالش

و روش استنباط معارف و و نقصان در فهم مراد جدی آیات و روایات گردیده است. تالش برای کشف مبانی 

های تمحض خود را دارد، و آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است اخالقیات، در گروه منطق فهم دین، حوزه

است که البته تطبیق آن بر حوزه معارف و اخالقیات، نیاز به  های دیننیاز به روش فهم عام برای تمام انواع گزاره

 ی تمحض مربوطه دارد. هاهای حوزهاستفاده از خروجی

 اهداف -3
 زیر است: هدف دههای فوق این تحقیق به دنبال براساس ضرورت

  (56)ر.ک. ص و عناوین مترادفِ آن« فقه تمدنی و اجتهاد تمدنی»ارائه تصویر جامع و مانع از  -1

 (61ص) اثبات امکان تحقق اجتهاد تمدنی -2

 (15)ص اثبات ضرورت حیاتی و در اولویتِ تحقق فقه و اجتهاد تمدنی -3

 (188)ص سازیِ اجتهاد تمدنیه نقشه راه برای فعالارائ -4
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 (185و ص 171)ص ارائه ابزارهای الزم برای تحقق اجتهاد تمدنی -5

و 127ص)های دین های دین و چگونگی کشف معانی فرآیندی از گزارهاثبات وجود معانی فرآیندی در گزاره -6

 (130ص

 های دین )تجمیع ادله در یک نظام و سیستم(ابعاد یک موضوعِ کالن در گزاره کنار هم گذاشتنارائه چگونگی  -7

 (171)ص

 (140)ص« اجتهاد تمدنی»های معرفتی و روشی، برای تولید بسته اجرایی سازی زیرساختفراهم -8

و روش )ابزارهای اجتهاد  (194)مکتب فقه تمدنی، صبا ارائه مدل معرفتی « فقه تمدنی»جلو بردنِ گفتمان  -9

 (171تمدنی، ص

 (178 )ص هامنطق سیستمای بین فقه و رشتهجلب توجه متخصصین به نحوه ارتباط میان -10

قدم استنباط از دین، برای بهارائه روش قدم برای ی معرفتی و روشیساززمینهآنچه هدف نهایی این تحقیق است، و 

 به لطف الهی عرضه خواهد شد. «الگوریتم اجتهاد تمدنی»ساز است که در یابی به راهبردها و فرآیندهای تمدندست

 فرضیه -4
 فرضیۀ اصلی -1/4

اجتهاد تمدنی تالش معرفتی روشمند برای »دنبال اثبات آن است چنین است: ای که این تحقیق بهمتن فرضیه

های اجتماعیِ مرتبط با یکدیگر است که کشف نظر شارع از ادله، در رابطه با موضوعاتِ در مقیاس کالن و نظام

های دارِ فقه جواهری، امکان و اعتبار فقهی اصولی دارد و نظامرچوب دستگاه معرفتی و روشیِ حجیّتدر چها

ف از مکل« فعل مکلف»این اجتهاد، ظرفیت تولید تمدنی را دارد و محور اصلی این گونه اجتهاد، بر گسترش 

ها و داللی براساس منطق نظام جمع»قرار دارد و چگونگی این اجتهاد، مبتنی بر  1«فرآیندیمکلف »فردی، به 

 «صورت الگوریتمی قابل تعریف است.است و به« هاسیستم

وان تاین فرضیه، دارای هشت محور اصلی است که هر کدام در قسمتی از تحقیق، به اثبات رسیده است که می

 به صورت زیر ارائه کرد:

در رابطه با موضوعاِت در مقیاس  اجتهاد تمدنی تالش معرفتی روشمند برای کشف نظر شارع از ادله، .1

 (56ی اجتماعیِ مرتبط با یکدیگر است. )ر.ک. صهاکالن و نظام

دارد  اصولی دار، امکان و اعتبار فقهیاین اجتهاد، در چهارچوب یک دستگاه معرفتی و روشیِ حجیّت .2

 (37)ص )قابل انجام و ارائه طبق ضوابط علم مربوطه است.(

 (166)ص های تمدنی را دارد.این اجتهاد، ظرفیت تولید نظام .3

 (31ص) افزار تمدن اسالم ممکن نیست.یابی به نرمبدون استفاده از این نوع اجتهاد، دست .4

 (197)ص شود.اجتهاد جواهری تعریف می مکتباین اجتهاد در  .5

                                                   
لکن  (،169و  16و 36عنوان نمونه ر.ک.ص)به این اصطالح، جوهرۀ اصلی این تحقیق است که در فصول بعدی به تفصیل تبیین شده است 1

 گردد: از ابتدای مطلب، توضیح زیر ارائه میبه جهت اهمیت تصویری اجمالی از آن 

مکلف است و کمیت و کیفیت رفتارهای صحیح افراد را در ارتباط با خداوند و در ارتباط با یکدیگر از نظر خداوند فقه متکفل ارائه حکم فعل 

ست ا بیان کرده است )احکام تکلیفی(، و اسباب و شرایط و لوازم و موانع آنها )احکام وضعی( را نیز ارائه کرده است. در این تحقیق اثبات شده

رکیبی از کند که چه تگیرند یعنی شارع تعیین مینیز متعلَّق حکم قرار می« ساختارها و فرآیندها»مع نیست بلکه فقط فرد یا ج« مکّلف»که 

حت شود )صوانفعاالتی میان اجزاء )فرآیند(، سبب ایجاد اثر مطلوب یا نامطلوب عندالشارع میاجزاء و عناصر در یک موضوع )ساختار(، و چه فعل

 آیند(.و فسادِ آن ساختار و فر

این امر در فقه موجود در احکام وضعی فعال است مانند ضوابط و شرایط صحت و فساد یک خرید و فروش )فرآیند مبادله(؛ آنچه در این تحقیق 

ح یها؛ مثال فرآیندهای صحها و مدلها، سیستمهستند یعنی تعیین حکم فرآیندها در نظام« فرآیندها در مقیاس کالن»بر آن تمرکز شده است 

 یا فاسد در مدل آموزش، ساختارها و فرآیندهای صحیح یا فاسد در وزارت آموزش و پرورش.
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 د.قرار دار فرآیندیاز مکلف فردی، به مکلف « فعل مکلف»محور اصلی این گونه اجتهاد، بر گسترش  .6

 ( 35)ص

و  162)ص .است« هاها و سیستمجمع داللی براساس منطق نظام» مبتنی بر، چگونگی این اجتهاد .7

 (185ص

 (145)ص صورت الگوریتمی قابل تعریف است.بَردار است و بهچگونگیِ این اجتهاد، روش .8

 

 

 های پیرامونیفرضیه - 2/4

ای هپیوسته معرفتی، قانونی و فرهنگی است. )نظامتمدن، زندگی جمعی در ساختارها و فرآیندهای بهم -1

 (38)ص پیوسته(کالن بهم

، ساختارها و فرآیندها هستند و کارآمدی های اجتماعی()نظام دهندۀ تمدنهای تشکیلجوهره نظام -2

 ها و اهداف سیستم است.ها بسته به چگونگی ساختارها و فرآیندهای آنها، برای تحقق شاخصنظام

 (44)ص

 اال ما خرج بالدلیل(است ها، راهبردی بودن های دین، هویت راهبردی است. )اصل در گزارههویت گزاره -3

 (132)ص

 (127)ص های دین، تابع نظریه وضع الفاظ برای روح معناست.وجود این الیه معنایی در گزاره -4

 (130)ص هستند.« یندیمعانی فرآ»روح معنا در این نظریه، همان  -5

ورودی، خروجی، نقطه شروع فرآیند، مرکز »یابی به یک نظام و سیستم کالن اجتماعی، باید برای دست -6

با  «های فرآیند، نقاط بحران در فرآیندها، الیهثقل فرآیند، ابعاد، زوایا، مراحل، مراتب، جوانب، حیطه

 (185و ص 162)ص مشخص شود.« هامنطق سیستم»استفاده از 

الذکر را دارند. )بالخصوص در جمع میان های داللی در استنباطات فقهی، ماموریت تجمیع فوقجمع -7

 (173)ص مُثبِتات(

 .بدون روشمندی حجیت نخواهد داشت و دار، روشمند است و ذوقی نیستحجیت اجتهادِ معتبر و -8

 (145)ص

 های رقیب:فرضیه - 3/4

 مدعای رقیب این است که:

 (108)ر.ک. صسازی ندارد و قلمرو آن در امور عبادی فردی است. دین اصوال ظرفیت تمدن 

 (115)ص سازی، وظیفه ما در عصر غیبت نیست.حرکت به سمت تمدن 

 گی ها در زندهای عاملیتتمدن، ساختنی نیست )یک پروژه نیست( بلکه در طول مدت در اثر برآیند کُنش

 (61)ص سازی بود.دنبال تمدنشود پس نباید با دستورالعمل و ابالغیه، بهبشر ایجاد می

 .(61)ص اجتهاد تمدنی چیزی بیش از تالش برای پاسخ به مسائل مستحدثه نیست 

  اند و مکلف بودن در آنها معنادار ها اعتباریفعل مکلف است و نظام برایاجتهاد، تالش برای کشف حکم

 (178)ص نیست.

 ت احراز عدم مخالف»در دست ما، وافی به بیان حکم در مقیاس کالن اجتماعی نیست و صرفا باید با ابزار  ادله

 (117) حرکت کرد.« قطعیه

 (126ص) فقه ندارد.تبر در فضای اصولنظریه وضع الفاظ برای روح معانی، باطل است یا اینکه استدالل مع 

 .(130)ص فرآیندها، همان روح معنا نیستند 
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 (130و  126)ص های دین اصوال حاوی معانی فرآیندی نیستند.گزاره 

 (178)ص ها، نیاز به اثبات دارد و به عنوان یک نظریه غیردینی محل تامل است.منطق سیستم 

  قدم بهتوان آن را به صورت مکانیکی درآورد و روش قدمنمیاجتهاد عملی ذوقی است همانند خالقیت، و

 (156)ص برای آن تعریف کرد.

 (208ص) ها در فضای مهندسی کارآیی دارند ولی در علوم و امور انسانی ناکارآمد هستند.الگوریتم 

 قرار خواهند گرفت: نقادیبر اساس موارد فوق، در این تحقیق، نظرات زیر مورد 

 (114)ر.ک. صگروی در قلمرو دین نقد نظریه حداقل •

 (61)ص های اجتماعیگیرینقد دیدگاه تفسیرگراها در شکل •

 (32)ص «بیان فعل مکلف فردی یا عام استغراقی»نقد نظریه انحصار حکم در  •

 (117)ص در عدم کفایت ادله برای تحوالت عصر غیبت نوانسدادینقد مکتب  •

 (31ص) مکلفحکم به  ،فقه نقد نظریه اختصاص تشخیص موضوعِ •

 (126ص) نقد نظریات در مورد وضع الفاظ •

 (178)ص ها در عملیات اعتبارات شرعینقد دیدگاه ناکارآمدی منطق سیستم •

 (144)ص نقد دیدگاه ضد روش در تفکر و خالقیت •

 تحقیق سابقه -5
 ایده و فکر در این حیطه توسط برخی از متخصصین صورت گرفته است مانند: طرحِ

اسطۀ وبرای تنظیم حیات اجتماعی انسان است که به خداوند از جانبصادر  عیاستنباط تشرفقه نظام، دانش » .1

 )صدر، سیدمحمدباقر(« شود.ی نظام و حاکمیت جاری میبرقرار

است که احکام مربوط به  ی. فقه خرد دانششودیم میفقه به دو بخش فقه خُرد )مساله( و کالن )نظام( تقس» .2

دانش استنباط احکام مربوط به اداره نظامات،  یو دوم کندیاستنباط م ینیمسائل مبتالبه انسان را از منابع د

 )اراکی، محسن(« است. ینیاز منابع د یاجتماع یساختارها و نرم افزارها

مدیریت « منســجم»و « کامل»، «جامع»، توأماً نظام «آداب اســالمی»و « اخالق اســالمی»، «فقه اســالمی» .3

سیاسی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و ... را  هایی زمینهی شئون حیات امت، بلکه جوامع انسانی در همههمه

)رشــاد،  «ی چگونه زیســتن انســان مســلمان اســت.نامهفقه در کنار اخالق اســالمی نظام دهند.تشــکیل می

 اکبر(علی

سع در همه آموزه» .4 ستفراغ و شرا دیاز عقا نید یهاا ست یبرا ع،یو اخالق تا احکام و   یهاهگزار به همه یابید

 )اعرافی، علیرضا( «کالن و نظام ساز. یهاها و هم در گزارههم در تک گزاره ن،ید یو هنجار یفیتوص

ها» .5 تار باط احکام رف ـــتن به اس خاص  به طور  ماع  قه االجت که پ یم ییف ماع.1 رامونیپردازد   ـــنن اجت  یس

ـــگر.2 ـــکل م یاجتماع یهاگاهیجا. 3در جامعه  یکنش ـــئون مربوط به آن، ش  گردند؛یاعتبار م ای رندیگیو ش

 )مُبلّغی، احمد( «هستند. یکه اجتماع ثیاستنباط احکام  آن ها از آن ح

 (، مهدی)هادوی «ۀیلیعن أدلتها التفص ۀیو المکاتب و النظامات االسالم ۀیالفرع ۀیالعلم باالحکام الشرع» .6

ـــ ایها فقه نظام ای یفقه حکومت» .7 ـــت که معارف مربوط به نظام یفقه االداره بخش  ای یاجتماع یهااز فقه اس

ـــائل حکومت و ک یبرا ازیمورد ن یهاآموزه ـــتخراج م ینیجامعه را از منابع د تیریمد تیفیجامعه، مس یاس

 )عابدی، احمد( «.کند

 کی یاجتماع اتیح یایحقه در زوا تیوال یجیجامع تحقق تدر یاســـت که بتواند تئور یفقه یفقه حکومت» .8

 )میرباقری، سیدمهدی( «را ارائه دهد. (یانسان ریکلّ متغ کیبه مثابه ) جامعه
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که  عتیمقاصد شر نِیّو مب عتیشر نِیّاز چهار سند مب عتیشر نییکشف و تب یبرا یاست بشر یفقه دانش» .9

سنت، عقل و اجماع ست  کتاب،  شناخت  یحکم حکومت ،یو اجتماع یفرد یِو ثانو یکه عالوه بر حکم اولا و 

 )علیدوست، ابوالقاسم( «شود. یشامل م زیاز اقسام موضوع را ن یبرخ

 یدهایو نبا دهایالف(  احکام فرد در جامعه؛ با سه سطح از احکام است: یفقه االجتماع به لحاظ موضوع دارا» .10

 یرشه طیمح ست،یز طیما در تعامل با مح فیوظا ایرفتار شهروندان جامعه مثل رفتار کاسب، کارگر، کارمند 

ـــازمان و... . همچون آموزش و پرورش، نهاد  ییدر وظائف نهادها دهایو نبا دهابای نهادها؛ و هاب( احکام س

با دهایبا ت؛یج( احکام ناظر به دولت و حاکم و... . تیامن ـــبت آن احکام  یتیحاکم یقوا یدهایو ن که نس

 )خسروپناه، عبدالحسین( «سازمانها و نهادها، عموم و خصوص من وجه است.

 شود:اند که به برخی از آنها در زیر اشاره میای به این حیطه پرداختهخصصیهای تها، مقاالت و نشستکتاب

ربانی محمدباقر، فقه اجتماعی، کتاب، ؛ 1421، قم صدر دیآثار شه یمرکز بررس ه،یصدر، المدرسه القرآن دیشه

و فرهنگ  های اجتماعی، نشر پژوهشگاه علومخیری حسن، مبانی نظام؛ 1393نشر مرکز فقهی ائمه اطهار، قم 

اعرافی علیرضا، ؛ 1392االداره، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم الدین، فقهقوامی سیدصمصام؛ 1393اسالمی، قم

 ،هیو فقه الدوله االسالم هیالفق هیوال یدراسات ف ی،علنیحس ینتظرم؛ 1391فقه تربیتی، موسسه اشراق، قم 

لنکرانی ؛ 1385تهران ،نشر عروج، هیخطابات قانون ی،نیو نشر آثار امام خم میتنظ موسسه؛ 1409قم  ،نشر تفکر

 قم 1390شناسی اجتهاد امام خمینی، مدرسه تخصصی فقه امام خمینی، محمدجواد، روش

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی )گروه فقه و حقوق(،  مانند: اندبه این فضا پرداختهنیز برخی موسسات و مراکز تحقیقاتی 

 و .... ،السالم، مرکز تحقیقات مجلس خبرگانمرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهپژوهشگاه فقه نظام، 

 های آن عبارتند از:بیشترین قرابت را با این تحقیق دارد که عناوین سرفصل 1«سازدرآمدی بر اجتهاد تمدن»کتاب 

 ساز، هویت وعناصر تمدنهویت تمدن و  و شناسی اجتهاد مصطلح و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها، چیستیآسیب

سازی، روابط اجتهاد سازی، مدل و مدلسازی، نظام و نظامساز، هویت منظومه و منظومهامکان و چگونگی اجتهاد تمدن

 سازی اسالمی.های تمدنساز با علوم مختلف، چالشتمدن

 :در محورهای زیر است، «سازدرآمدی بر اجتهاد تمدن»و بالخصوص با کتاب  فوق مواردبا  تحقیقتفاوت این 

 (35)ص «فرآیندهافعل »به  «و مکلف جمعی فعل مکلف فردی»موضوع حکم، از انتقال  .1

 (132)ص« های دینراهبردی بودن معانی گزاره»ارائه ایده  .2

 (171)ص های کالنیابی به نظامبرای دست ادلهارائه کیفیت جمع  .3

 (194)ص فقه تمدنی( مکتب) کالن و تمدنی فقهپردازی در روش نظریه ارائه .4

 (145)ص اتخاذ رویکرد الگوریتمی در اجتهاد .5

 (91)ص ارائه نقشه ابواب فقه تمدنی .6

 تحقیقو روش نوع  -6
پردازد و توجه محققین می« اجتهاد تمدنی»ها و مفاهیم بنیادین در حوزه از آنجایی که این تحقیق، به تولید زیرساخت

که  از آنجاییشود و کند لذا در این بخش، تحقیق بنیادین محسوب میجلب می« معانی ادله در مقیاس کالن»را به افق 

که به بسترسازی برای تحقیقات شود و از آنجاییپردازد لذا تحقیق کاربردی محسوب نمیبه حل مسائل مصداقی نمی

 های تمدنی با اقتباس از نگرش اسالم است، تحقیق راهبردی نیز خواهد بود.کاربردی در زمینه استخراج نظام

                                                   
 1395گفتار از اعرافی علیرضا، تدوین از بخشی علی، نشر موسسه اشراق و عرفان، قم  1
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تجو جس از نظر تحلیل اطالعات، روش تحلیل مفهومی است. ای است و کتابخانهمدارک  یاز نظر گردآور روش این تحقیق

لم ع ،یشناختعلوم روش ،و ادبی زبانی علوم به مربوط متون در ها،عملکردها و نمونه ها،دگاهید ،یمبان ف،یو کشف تعار

 شود.می، انجام سازیو نظام یفقه اجتماع ها،ستمیس طراحی و نظام به مربوط علوم فقه، و فقهاصول

 هاییقولنقل نچنیاست و هم یندیدرون هایدگاهیکشف د یارائه خواهد شد که برا زین ینقل یاستنادها ق،یتحق نیا در

 .مدعاها به نسبت شواهد عنوانبه نیاز متخصص

 شرح اجمالی اصطالحات و مفاهیم کلیدی - 7
 شرح زیر است:بهاز آنها  مولفمقصود که کار رفته است در این تحقیق، مفاهیم و اصطالحاتی به

 : عملیات معرفتی موجّه برای اکتشاف نظر شارع از منابع دیناجتهاد .1

در « روابط و فرآیندها»دار است که برای کشف نظر خداوند در مورد تالش معرفتی حجیت: اجتهاد تمدنی .2

گیرد و در تعبیری دیگر، می یابی به عدالت و رشد در مقیاس کالن انجامبه هدف دست« هاساختارها و سازمان»

 های دین که دال ساختارها و فرآیندها در مقیاس کالن.ای از معنای طولی گزارهتالش معرفتی برای اکتشاف الیه

قدم حل یک مساله که دارای نقطه شروع و نقطه ختم بهمراحل قدمتعیین و توصیف با تمام جزئیاتِ : الگوریتم .3

 رتب و انسجام میان مراحل است.و تعداد مراحل مشخص و دارای ت

طوری که کلیه مراحلی که قدمِ عملیات استنباط نظر شارع از ادله مربوطه، بهبه: مراحل قدمالگوریتم اجتهاد .4

 گذاری شود.سازی و شاخصگذرد، آشکارسازی و دقیقکننده میناخودآگاه در ذهن استنباط

 چند اثر که سبب تولید اثر جدید شود.: ترکیب حقیقی )نه انضمامی( میان دو یا برآیند .5

از اجزاء که رابطۀ منسجم ای شود( عبارتست از: مجموعهتلقی می« سیستم»: )که در این طرح، مرادف با نظام .6

 شوند.با یکدیگر دارند و سبب تولید اثر جدید می« برآیندی»

طوری که منجر به تولید گزاره بهموضوعه و روش تحلیل و ترکیب آنها : دستگاه معرفتی حاوی اصولپارادایم .7

 جدید شود.

: عملیات تولید شبکه مسائل مربوط به یک موضوع یا مساله و تالش برای کشف پاسخ آنها با ارجاع تفریع فروع .8

 به یک قاعده کلی فوقانیِ مرتبط.

زهای نه نیاپیوستۀ معرفتی، قانونی، فرهنگی که منجر به رفع بهیهای بهم: مجموعه ساختارها و سیستمتمدن .9

 ها و سطوح نیاز است.یک جامعه در کلیه الیه

ن های دیگر )قرینه قرار گرفتتعیین مراد جدی یک دلیل، با برقراری ارتباط با مدلول انفرادی دلیل جمع داللی: .10

ها( )مانند عملیاتی که در بحث مطلق و مقید، های دیگر برای کشف مقصود نهایی گویندۀ تمام این گزارهگزاره

 گیرد.(های غیرمستقر صورت میام و خاص، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، تعارضع

  های دین، به شارعجواز استناد یک فهم از گزارهحجیّت )در علم دینی(:  .11

هند دها را تشکیل میهایی که نظامیابی به ساختارها و سیستم: تالش معرفتی برای دستهافهم و کشف نظام .12

 یکدیگر اثر دارند. صورت برآیندی برو به

 : مراحل اجرایی مشخص و دارای ترتّب و انسجام، برای انجام یک کارروش .13

تبار ها، پیشینه، مالک اع: بررسی چیستی، غایت و کارکرد، مبادی تصوری و تصدیقی، لوازم و زمینهشناسیروش .14

 در یک روش

 کنند.ن را تعیین می: محورهای ارتباطی میان متغیرهای اصلی یک پدیده که مرزهای آساختار .15

گیری در یک پدیده است؛ و تطبیق شاخص، : شاخص، صفت یا خصوصیت قابل اندازهشاخص، تطبیق شاخص .16

 شود.گیریِ آن صفت انجام میعملیاتی است که برای اندازه



21 

 

 شوند )اثرگذاری وصورت برآیندی سبب تحقق اثری می: فعل و انفعاالت میان دو یا چند عنصر که بهفرآیند .17

 های دارای کم، کیف، زمان، مکان، اجزاء، روابط، زمینه، شرایط، موانع و هدف(اثرپذیری

 های کالن، اعم از احکام تکلیفی، ارشادی، وضعی و لوازم عقلی آنهادر نظام« فرآیندها»: احکام فعِل فقه تمدنی .18

قرائن مختص به آن، وجود داشت : تعیین مراد جدی یک دلیل، اگر و فقط اگر این دلیل با مدلول انفرادی ادله .19

 های دیگِر نقلی باشند.و این قرائن غیر از گزاره

صورت برآیندی قرار دارند صورت انضمامی قرار ندارند بلکه به: شرایطی که در آن اجزاء کنار هم بهمقیاس کالن .20

هنده(، دناصر تشکیلشوند که فارغ از مصادیق )خصوصیات یک عنصر از عو سبب تولید ساختارها و فرآیندها می

 در جهت ایجاد هدف فعال هستند. 

تک یا به صورت انضمامی )عام استغراقی( مورد لحاظ : شرایطی که در آن اجزاء یک مجموعه تکمقیاس خُرد .21

 گیرند.قرار می

وانفعاالتی که در درون مصادیق انجام : مفاهیمی که به جای تعیین مصادیق، به تعیین فعلمعانی فرآیندی .22

 گیرد.صورت می« ترازو»که در درون « فرآیند سنجش»پردازند. مانند شود میمی

های صدق بودن، از جهت اصل وجود یا کیفیت وجود، یا مراحل تحقق، یا روش تحقق دارای شاخص موجّه بودن: .23

 یا ابزار تحقق )اعتبار سندی، اعتبار تحلیلی، اعتبار روشی(

 اصول موضوعه و هافرضپیش - 8
وقعیت یا مدیگر اند و در علم پذیرفته شده« اصل موضوعی»عنوان که بهاین فضا مرتبط با های مبنایی اهم گزارهاجمال و 

 عبارتند از:اند دیگری اثبات شده

، علم ابراز شده الهی است که برنامه حرکت انسان را در دنیا، به هدف عبور از دنیا و اتصال به آخرت «دین» .1

 (و رفتار معصوم گفتار)وحی +  دهد.ارائه می

 اً کمحُ واقعهٍ )هلل تعالی فی کلّ  نسبت به هر آنچه در سرنوشت ابدی انسان دخالت دارد، نظر داده است. دین، .2

 (لّفیه الکُ کُرِشتَیَ

 هستند. فهم دین و عمل به آنقابل استناد و تمسک برای  های قطعی فطرت و عقل و تجربه،یافته .3

های الزم، قابل فهم آن در حداقل خواسته خداوند از انسان، در آیاتِوحی الهی است و  قرآنِ موجود، جامع .4

 است.

های معنایی و شبکه ارتباطی با یکدیگر و با قطعیات عقالنی و های نقلی )قرآن و حدیث(، دارای الیهگزاره .5

 آید.دست میبهها و شبکه ارتباطی شارع، پس از کشف این الیه« مراد جدی»تجربی دارند که 

 های آنها از قرآن حجیت دارد.ها و تفریعالسالم، مفسّر قرآن هستند و تطبیقائمه معصومین علیهم .6

 یابی شود،های دین مختصاتبرای کشف نظر خداوند از منابع دین، باید موضوع مورد نظر، در شبکه گزاره .7

 سنجی گردد و برآیند گرفته شود.نسبت

 .( آمده است 101موضوعه و مبانی بحث در بخش دوم/ فصل چهارم )صتفصیل بیشتری از اصول

 های محتملنوآوری - 9
 :باشندتجربیات جدیدی در این تحقیق، موارد زیر شاید 

 (40)ص واره به دینرویکرد سیستمی و نظام چگونگی .1

 (132)ص های دینهویت استراتژیک گزاره .2

 (52ص) چگونگی نقشه یک تمدن و طراحی تمدنی .3

 (171)ص های دینی.ها در تولید نظریهچگونگی استفاده از منطق سیستم .4
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 (194)ص های دینسازی با اقتباس از آموزهعنوان زیرساخت تمدنبه« فقه تمدنی» ارائه مکتب .5

 (130)ص های دین در مقیاس کالنتوصیف معنای گزارهبرای « معانیِ فرآیندی»و اصطالح ارائه ایدۀ  .6

 (171ص) سازینظام برایفقه، در علم فقه و اصول« جمع داللی»زار ابمثابه ها بهمنطق سیستمتوجه به  .7

ای هعنوان ابزاری برای استنباط نظامبه« اجتهاد تمدنی»و روش  به مثابه یک مکتب« فقه تمدنی»پیشنهاد  .8

 (185)ص دینی

 شوده ارائ نیاستنباط و فهم د یدر فضا دیجد ایهیفرضتالش کرده است تا  ،«یاجتهاد تمدن» دهیبا ارائه ا ق،یتحق نیا

در  ییمعنا هایهیدر کشف ال نو ایضابطهروش و درصدد عرضۀ )روح معنا(،  یندیفرآ یبا ارائه روش کشف معانو 

 اسیدر مق نیفهم د یبرا دیجد ایسامانهکرده است  تالش ،«یاجتهاد تمدن»و با ارائه روش  بوده است نید هایگزاره

 .شودعرضه  کالن

 های مرتبط جایگاه موضوع تحقیق در نقشه موضوعات، مسائل و معرفت - 10
و  علم فقه»، «منطق فهم دین»، «زبان دین»، «معرفت دینی و فلسفۀ آن» ،«فلسفه دینشناسی و دین» عناوینی مانند:

گردد و که در زیر، هر کدام از آنها تعریف می هستند، با این بحث مرتبط «و روش تحقیق شناسیروش» ، «فقهاصول

 1شود:در میان آنها تعیین می« اجتهاد تمدنی فلسفه»موقعیت بحث 

 مثابه یک پدیده.به« دین»دانش توصیف، تحلیل و تبیینِ  ← «شناسی و فلسفه دیندین» .1

و روشمندیِ امکان چیستی، دین که به بحث از یکی از محورهای فلسفه ←« ی و فلسفۀ آنمعرفت دین» .2

 پردازد.می« پذیری و فهم دینمعرفت»

و  «فهم زبان دین»دینی که به بحث از امکان یکی از محورهای فلسفه دین و فلسفه معرفت ← «زبان دین» .3

 پردازد.سطوح و مراتب در زبان دین و روشمندی فهم زبان دین می

 «معرفت دینی»یابی به دانش توصیف، تحلیل و تبیین چگونگی دست«: فهم دینمنطق » .4

مطالب  شود و جنسارائه می« فلسفه معرفت دینی»در مرتبط با این تحقیق، براساس مطالب فوق، مباحث مبادی و مبانی 

 چنین آمده است:« منطق فهم دین»در کتاب  ؛مربوط است« منطق فهم دین»بطور خاص به  این تحقیق،

شناسی، فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی و امثال این علوم تعیین مبادیِ پایۀ اکتشاف دین، بر عهده فلسفه و معرفت»

است؛ اما ساختن و پرداختن کارکردهای روش شناختی مابعدی به صورت قواعد و ضوابط، کار دانش منطق فهم دین 

ستن قواعد و ضوابطی که منطق کشف دین سامان داده است وظیفه دانش های کالم فقه و اخالق است. و کارباست و به

  2«دومین وظیفه منطق کشف دین جلوگیری از دخالت عوامل نابحق دخیل در فهم دین است.

 ارائه شده است.« قلمرو و شبکه مسائل»در عنوان  75شبکه مسائل خاص اجتهاد تمدنی در ص

 ساختار اجمالی -11
از بررسی هویت اجتهاد و مسائل عرضه شده است که عنوان، 120و زیرفصلِ اصلی،25و  ،فصل این تحقیق در هفت

کند و در دنباله با تمرکز بر اکتشاف ئل مرتبط با آن را بررسی میسپس هویت تمدن و مساپیرامونی آن آغاز شده؛ 

ن های دیشناسی کشف معانی گزاره، بحث اجتهاد را که روش«مفاهیم در مقیاس کالناستنباط »چیستی و چگونگی 

جتهاد ونگی ایابی به چگزند. و در انتهای بحث، به ارائه نقشه راه برای دستسازی پیوند میاست به بحث تمدن و تمدن

 پردازد.تمدنی و فرآیندهای اجرایی را می

                                                   
( آمده است و 1389المی، طهران اکبر، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس)رشاد علی« منطق فهم دین»این عناوین و تعاریف آنها در کتاب  1

 ها در اینجا آورده است.این قلم با برخی ویرایش
 84، منطق فهم دین، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، طهران، ص(1389)رشاد,  2
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ابتدا چیستیِ اجتهاد مصطلح )اجتهاد جواهری(، و اجتهاد تمدنی ارائه شده است، و سپس با بررسی هویت ، در فصل اول

، «فعل مکلّف فردی و جمعی»، تالش شده است تا عدم انحصار اجتهاد جواهری به حیطه «حجیت»و « حکم»، «فقه»

فعل »اثبات شود و سه گلوگاه برای استنباط معانی نهفته در ادله که مربوط به استنباط حکم در مقیاس کالن و حیطه 

 است عرضه شود، و در ادامه، امکان تحقق چنین اجتهادی نیز اثبات شود.« فرآیندها

معنای تولید علم دینی به»در سه حیطۀ « سازی روش استنباطآماده»غایت و کارکرد اجتهاد تمدنی، ، در فصل دوم

رش با اقتباس از نگ« سازیِ یک آرمانشهرطراحی الگوی پیشرفت و شبیه»و « معنای خاصعلوم انسانی اسالمی به»، «عام

 اسالم، بیان شده است.

اسخ ای که پدنبال حل آنهاست پرداخته شده است، مسائل عمدهبه قلمرو اجتهاد تمدنی و مسائلی که به، در فصل سوم

گانۀ بیان شده در فصل قبل است. این مسائل برای تحقق کارکردهای سه« های پایه و راهنمانظریه»به آنها سبب تولید 

های انسان شاخص»، «ورزیمدل عدالت»، «نقشه علوم انسانی»، «های یک تمدننقشه و سازه»، «مدل نیازها»عبارتند از: 

 «.ل توسعهمد»و « های رشد و فرآیندهای آنشاخص»، «سالم

صورت نپردازد، بدیمبانی اجتهاد تمدنی گفتگو شده است که به سه مبنای معرفتی، کالمی و زبانیِ می، چهارمدر فصل 

معرفی گردیده که متخذ از مبانی حکمت متعالیه است؛ و مبنای « ایپارادایم شبکه»که زیرساخت معرفتیِ آن با عنوانِ 

ئه عنوان بستر الزم، ارابه« سازی در عصر غیبتامکان تمدن»عنوان نظریۀ پایه و هب« حداکثری بودن قلمرو دین»کالمِی 

 های زبانِی پایه، عرضه گردیده است.عنوان نظریه، به«وضع الفاظ برای ارواح معانی»و « خطابات قانونیه»شده و مبنای 

و  استنباط از ادله درون دینی است شناختی اجتهاد تمدنی گفتگو شده است که رکن اصلیمبانی زبان، پنجمدر فصل 

شئون »های دینی بر معانی کالن پرداخته است و با استفاده از بحث به نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، و شمول گزاره

 و« قضایای حقیقیه»های درون دینی، که دیدگاه فقه نسبت به جنس گزارهو دو دیدگاه مطرح در علم اصول« معصوم

 را اثبات کرده است.« راهبردی بودنِ مدلول ادله»است، « ونیهخطابات قان»

هویت روش و روشمندی، و مقصود از روش در اجتهاد »شناختی ارائه شده است که حاوی مبانی روش، ششمدر فصل 

رح مط« الگوریتم اجتهاد»قدم استنباط، موضوع بهیابی به فرآیندهای قدماست، و برای دست« جواهری و اجتهاد تمدنی

ورد بحث م«  تجمیع ادله»برای « هامنطق سیستم»هایی به تصویر کشیده شده است؛ و اعتبار استفاده از و با ذکر نمونه

 ها، به عملیات استنباط در مقیاس تمدنی، بیان شده است. قرار گرفته و کیفیت ارتباط الگوریتم اجتهاد و منطق سیستم

ها، ارائه شده هاد تمدنی و آیندۀ مورد انتظار از آن براساس روندها و پیشراننقشه راه برای تحقق اجت، هفتمدر فصل 

 نیز رونمایی شده است.« توضیح المسائل تمدنی»ای از سازیاست و شبیه

عرفی م« مکتب فقهی»مثابۀ یک شود بهحاصل می« اجتهاد تمدنی»که با ابزار « فقه تمدنی»در انتهای این تحقیق، و 

 است. شده
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  بدنۀ بحث
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 اجتهاد تمدنی چیستی و امکاناول:  فصل  

 اجتهاد تمدنی غایت و کارکرد: دوم فصل 

 اجتهاد تمدنی قلمرو و شبکه مسائل: سوم فصل 
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27 

 

27 
 

 اجتهاد تمدنی و امکان چیستیفصل اول:  -1
 

در « اجتهاد»کند، آیا مقصود از کلمۀ مربوط به تمدن را با ابهام روبرو می، جریان آن در مباحث «اجتهاد»تصور رایج از 

که قرار است اجتهاد تمدنی ابزاری « تمدن»نبودن مقصود از چنین شفافاین عنوان، همین اجتهاد مصطلح است؟ و هم

ر ترکیب این دو مفهوم د سازی با اقتباس از نگرش، قانون و فرهنگ دینی باشد، سبب شده است تا منظور ازبرای تمدن

 عنوانِ تحقیق )اجتهاد تمدنی( نیاز به تبیین داشته باشد.

ش تال ،اجتهاد تمدنی»چنین است:  سوالپاسخ به این فرضیه مولف در  ؛اختصاص دارد سوالاین این فصل به پاسخ 

به هدف « هاها و سازمانساختار»در « روابط و فرآیندها»دار است که برای کشف نظر خداوند در مورد معرفتی حجیت

ۀ عالوۀ دو بست، و این پدیده با استفاده از اجتهاد جواهری بهگیردیابی به عدالت و رشد در مقیاس کالن انجام میدست

ین های دقابل اجرا و مُنتِج نظریه« ها در جمع ادلهاستفاده از منطق سیستم»و « وضع الفاظ برای ارواح معانی»تکمیلیِ 

 «سازی است.سازی و تمدنبرای نظام

در این فصل، ابتدا چیستیِ اجتهاد مصطلح )اجتهاد جواهری(، و اجتهاد تمدنی ارائه شده است، و برای اثبات این فرضیه 

فعل »، تالش شده است تا عدم انحصار اجتهاد جواهری به حیطه «حجیت»و « حکم»، «فقه»سپس با بررسی هویت 

و سه گلوگاه برای استنباط معانی نهفته در ادله که مربوط به استنباط حکم در مقیاس ، اثبات شود «فردی و جمعی مکلّف

 -2« منجزیت و معذریت»به « حجیت»بازنگری در انحصار هویت  -1) است عرضه شود «فرآیندها فعل»حیطه کالن و 

در انحصار اجتهاد به استنباط بازنگری  -3« کشف حکم تکلیفیِ افعال جوارحیِ فردی»در موضوع فقه به  غلبهبازنگری در 

نیازهای الزم برای تحقق و اشاره به پیش« سازیتمدن»چنین با تبیین چیستی ؛ و هم(«حکم افعال مکلفین»فقط 

با  ایاند، امکان تحقق پدیدهسازی را ارائه کردهکه ظرفیت دین برای تمدنهای کالمی زیرساختبیان و  ،«سازیتمدن»

 اثبات شده است. «اجتهاد تمدنی»عنوان 

 نیازهای آنو پیش در اصطالح فقهی و اصولیِ موجود «اجتهاد»چیستی  -1/1

 «اجتهاد»رایج تعریف  -1/1/1

 زیر اشاره کرد: هاینمونه توان به دومیدیدگاه امامیه،  از، «اجتهاد»در تعریف 

 « من ادلته لمن عرف االدله و احوالها و کان له قوه  یالفرع یالحکم الشرع لیتحص یاالجتهاد هو استفراغ الوسع ف

  1«االصل یبها عن مطلق رد الفرع ال تمکنی یالت هیالقدس

یابی به مصادیق احکام شرعی، براساس مستندات شرعی است و کسی اجتهاد، تالش حداکثری برای دست»ترجمه: 

های اعتبارسنجی مستندات و روش فهم شاخصتواند چنین کاری انجام دهد که منابع این مستندات شرعی و می

واسطه تالش روحی که برای اتصال به خداوند داشته است، توانایی تشخیص ارتباط هر موقعیتی آنها را بشناسد و به

 « های کالن شارع داشته باشد.را با دیدگاه

 «  ظفریلم یالموارد الت یعقال او نقال، فمن اماره معتبره او اصل معتبر  ه،یاستنباط االحکام الفعل یبه عل قتدریملکه 

  2«بها هایف

                                                   
 101ص 2جطبع جدید، ، 1378، قم، هیالکتب االسالم اءیاحاالصول، نشر مکتبه فی المحکمه قوانین  ،ق(1378)میرزا قمی,  1
 423ص 2، ج1409البیت، قم، االصول، نشر موسسه آلمحمدکاظم، کفایه )آخوند خراسانی( 2
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از مستندات معتبر شرعی است که وظیفه را در هر موقعیتی مشخص ، حکم فعل مکلفاجتهاد توانایی کشف »ترجمه: 

 «کنند، و اگر مستندات مستقیم شرعی یافت نشد، از اصول کلی عقلی یا شرعی استخراج شوند.می

 کار رفته است:معنی خاص، هم بهبه رد اعم از فقهِ، در موا«اجتهاد»اصطالح 

و قد یطلق على من یعتمد فی الطّلب على االستدالالت ، ثمّ إنّ هذا اإلطالق فی المجتهد، اصطالح خاّص مشهور»

 1«التفصیلیّۀ سواء کان فی المعقول أو المنقول، أو فی الفروع أو األصول

شود چه های استداللی برای کشف نظر دین، نیز اطالق میتمام تالشاصطالح اجتهاد در برخی موارد به »ترجمه: 

 «مربوط به علوم عقلی باشد چه علوم نقلی، و چه مربوط به مصادیق باشد یا قواعد کلی.

و « فقهاصول»، «حکم»، «فقه»، «دین»، مرتبط با «اجتهاد»، میدان معنایی ها از تعاریف اجتهاداین نمونه اساس بر

 که توصیف اجمالی آنها به شرح زیر است:است « حجیت»

 «دین»هویت نیاز اول: پیش -2/1/1

هایی که حاوی نظر خداوند مجموعه گزاره»از:  باشد عبارتدر دیدگاه این قلم،  ،شناختیمفهومدر یک توصیف « دین»

به  عقل متصل به وحی، برای زندگی بشر است و از طریق وحی یا یاتن و اخالقوانیق توصیف حقایق و تجویزنسبت به 

 2«بشر رسیده است.

است و این فهم، تابع ساختارهای ذهنی و ساختارهای « هاها و نشانهفهم گزاره»ارتباط عمومی بشر با دین، ارتباط از طریق 

همین سبب محتاج روشمندی و ها و خطاهای ذهنی و زبانی نیز قرار دارد، و بهپردازیزبانی است و در معرض احتمال

 اعتبارسنجی است. 

استنباط شده از دین، و توصیف شیوه استنباط آنها از منابع، و تحلیل و نقدهای اهل استنباط « باید و نبایدهای»تجمیع 

 گردید.« فقه»ساز پیدایش دانش مینهبندی مطالب، زبندی و طبقهنسبت به یکدیگر و تالش برای دسته

 «موضوع فقه»و  «فقه»هویت نیاز دوم: پیش -3/1/1

فقه دانشی »ترجمه: ؛ 3«العلم باالحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» است:این عبارت تعریف فقه،  مشهور در

 «شود.صورت استداللی استخراج میهای شرعی، از قواعد و ادله مربوطه، بهاست که در آن، مصادیق مسئولیت

 در تعریف آمده است چنین است:توضیح قیودی که 

 یرام انگریکه صِرفا ب یفیتوص یهاگزاره د،یق نی. )با ارندیگیاست که به افعال تعلق م ی، اعتبارات«االحکام»مراد از  .أ

 هستند خارج شدند.( ینیتکو

الشّارع و إن  أنه أن یؤخذ منن شَاست که از جانب شارع ارائه شده است. )ما مِ یاعتبارات ،«هیالشرع» دیمراد از ق .ب

 خارج شد.  نهمیب مایاعتبارات عقالء ف د،یق نیاستقلّ بإثبات بعضها العقل أیضا( با ا

انجام  ایشود که انجام شود  یریگمیآنها تصم یبرا دیبا ،یاست که در صحنه زندگ یمسائل ،«هیالفرع» دیمراد از ق .ج

فروع  عیرا که منشاء تفر یقواعد کل د،یق نیبالعمل بالواسطه(؛ با ا تعلقیما  - قیبر مصاد نیقوان قینشود. )تطب

 کرد. ارجخ)القواعد الفقهیه و القواعد االصولیه( هستند 

 یفیعرت آنشاهد بر رسد و نظر نمیاند که صحیح بهدانسته« اصول عقائد»برخی از اصولیین، این قید را برای خروج 

 که تصریح بر ورود اصول دین در حیطه استنباط دارد. (28)ص د ارائه شددر مورد اجتها یقم یرزایاست که از م

                                                   
 237ص 4جطبع جدید، 1378، قم، هیالکتب االسالم اءیمکتبه اح، االصول یالمحکمه ف نیالقوان، ق(1378)میرزا قمی,  . 1
(؛ و 213الناس امه واحده...سوره بقره/، ذیل آیۀ کان130ص 2ق، ج1471محمدحسین، المیزان، نشر اسماعیلیه، طهران،  )طباطبایی(ر.ک.  2

 (27-24، ص1381شناسی، نشر اسراء، قم، عبداهلل، دین )جوادی آملی(
 30ص1ق، ج1400، القواعد و الفوائد، نشر کتابفروشی مفید، قم، )شهید اول مکی العاملی, بی تا( 3
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صورت موجّه انجام به دیفروع با عیتفر یعنیبه حکم است،  یابیدست ی، ضرورت روشمند«عن ادلتها» دیمراد از ق .د

 قیبراساس روش تحق اینباشند  یکه حصول یعلم به احکام د،یق نیشود. با ا تیکه منجر به حج یطورشود به

 .شوندینباشند خارج م یفقه

شاهده و قابل م دیتمام مراحل استنباط با یعنیحکم بر مصداق است  قیارائه نحوه تطب ،«هیلیالتفص» دیمراد از ق .ه

به آنها  یابیاست و روش دست یبه احکام که اجمال نیعلم مقلد د،یق نیباشند. با ا ییآزمایقابل راست قابل تکرار و

نتواند مراحل آن را مستدل و مستند  هیکه فق یگونه علم ره یو حت شودیخارج م ستیدر آن ن عتیاز منابع شر

 کند.

 چنین آمده است: تعابیر این« موضوع علم فقه»در مورد 

 «  کان الفقه باحثا عن الوجوب و النّدب و اإلباحۀ و الکراهۀ و التّحریم و الصحّۀ و البطالن، ال من حیث هی، بل من لمّا

 1«حیث هی عوارض ألفعال المکلّفین، ال جرم، کان موضوع هذا العلم هو أفعال المکلّفین من حیث االقتضاء و التّخییر.

است )وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت، صحت، بطالن(، و  از آنجایی که ماموریت فقه تعیین حکم»ترجمه: 

است و از جهت پذیرش نوع حکم، مورد « افعال مکلفین»گیرد، لذا موضوع فقه حکم به رفتارهای مکلفین تعلق می

 «گیرند.بحث قرار می

 «َموضوع علم فقه، افعال مکلفین است »، ترجمه: 2«دفسُو یَ حُّصِم و یَرُحْو یَ لّحِموضوعه أفعال المکلفین من حیث ی

 «از جهت تعلق احکام حلیت و حرمت، و صحت و فساد

ود شهای فقهی دیده میاست و آنچه نیز در صحنه عملی تحلیل« افعال»از جنس « موضوع فقه»، توصیفاتبراساس این 

 میدانند نه کل دین.« فقه»به  هایی است که اجتهاد را مختصاست و اینجا از گلوگاه« افعال جوارحی»توجه به  غلبۀ

است و تا هویت و قلمرو حکم شرعی « حکم شرعی»بر  مرکز ثقل فقه و موضوع فقه،چنین براساس توصیفات فوق، هم

 .توان در مورد قلمرو فقه و اجتهاد سخن گفتمشخص نشود نمی

 «حکم شرعی»هویت نیاز سوم: پیش -4/1/1

 چنین آمده است:« حکم»در تعریف 

 «3«نهماو بدونه، او تسویته بی ، الفعل، او ترکه، مع استحقاق الذمّ بمخالفته،المکلّف من الشارع الشرعیّ، طلب الحکم 

خواهد، چه انجام کاری باشد یا جلوگیری از کاری، حکم شرعی، مسئولیتی است که شارع از مکلف می»ترجمه: 

 « یا در قالب اباحه رچه در قالب جرم و مجازات و چه در قالب هنجار و ناهنجا

 «فانه الذی یدور علیه  ،هو اإلنشاء المنبعث عن إرادۀ حتمیّۀ أو غیر حتمیّۀ بداع البعث و التحریک حقیقۀ الحکم

  4«اإلطاعۀ و العصیان الموجب الستحقاق الثواب و العقاب

ون جواز تخلف، یا انجام کاری است که شارع براساس خواست قطعی و بد جوهرۀ حکم شرعی، مطالبه»ترجمه: 

د و شوخواست ترجیحی و با جواز تخلف، ابراز کرده است؛ این مطالبه است که معیار فرمانبرداری یا نافرمانی می

 «دنبال دارد.پاداش یا مجازات را به

ها برای دیدگاهی است از گلوگاهدیگر جا یکی است و همین« اعتباریات»از جنس « حکم شرعی»تعاریف، این براساس 

 شود.بررسی می تحقیقمیدانند نه کل دین. که صحت و سقم آن در دنباله « فقه»که اجتهاد را مختص به 

ای برلذا است که رکن اجتهاد است « اصول فقه»متکفل صحت و موجّه بودن استخراج حکم، علم  در سوی دیگر، دانشِ

 است.« اصول فقه»تعیین قلمرو اجتهاد، نیاز به بررسی هویت 

                                                   
  40ص 1ق، ج1412، مشهد مقدس، هیمجمع البحوث االسالممنتهی المطلب فی تحقیق المذهب، نشر  یوسف،بنحسن )عالمه حلی( 1
 5ص 1ق، ج1404ی، قم، اهلل مرعش تیکتابخانه آعبداهلل، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، نشر مقدادبن )حلی( 2

 103، ص1423حسین، زبده االصول، نشر مرصاد، قم، محمدبن )شیخ بهایی( 3
 354ص 3ق، ج1361، بیروت، التراث اءیالح تیالبموسسه آلالدرایه فی شرح الکفایه، نشر محمدحسین، نهایه )اصفهانی( 4
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 «فقهعلم اصول»هویت نیاز چهارم: پیش -5/1/1

  چنین گفته شده است:فقه علم اصولدر تعریف و موضوع  

 «الزم  صول فقه، دانشی است که حاوی مبانی و قوانینترجمه: ا1«العلم بالقواعد الممهدۀ الستنباط الحکم الشرعی

 ریز اتحیتوض ف،یتعر نیدر ا تیمعو جا تیاحراز مانع یبرا نییاصولبرخی  برای استنباط صحیح حکم شرعی است.

 اند: را داده

و  ست؛ین فیقواعدفقه داخل در تعر نیبنابرا شودیابواب فقه استفاده م هیاز قواعد، قواعد عام است که در کل مقصود»

علم رجال و لغت، داخل در  نیبنابرا رودیکار مدر کشف حکم به مایاست که مستق ی، قواعد«دههِّمَمُ»از کلمه  مقصود

را هم  هیمباحث اصول عمل نیاست بنابرا یو ظاهر یاعم از حکم واقع ،«یالشرعالحکم»از کلمه  مقصودو  ستند؛ین فیتعر

 2 «.ردیگیدر بر م

 « استنباطات فقه، بررسی ابزارهای موجّه برای ترجمه: موضوع علم اصول 3«هو الحجّۀ فی الفقه األُصول علم موضوع

 «فقهی است

حجت و »فقه با است؛ ارتباط اصول« حجیت»یابی به فقه، متمرکز بر دستاصول شود کهبراساس تعاریف فوق، دیده می

 آن در ادامه ارائه شده است.که توضیح و نقد اجتهاد به فقه است  ، گلوگاه سوم در دیدگاه انحصار«حجیت

 «حجیت»هویت نیاز پنجم: پیش -6/1/1

 چنین آمده است:« حجیت»تعریف در 

 «  معنى الحجیۀ لیس إال جعل مرتبۀ من العلم الطریقی الموجب لتنجز الواقع عند اإلصابۀ و العذر عنه عند الخطأ

، در موقعیتی که سبب قطعی شدن مکلّف حجیت، یعنی قرار گرفتن آگاهیِ»ترجمه:  4« .مع استناد المکلف إلیه

 «مسئولیت یا رفع مسئولیت شود.

 « بإثباتها، عبارۀ عن المعذریّۀ و المنجزیّۀ فی عالقۀ العبد مع مواله فی مقام  و الّتی یهتمّ األصولی الحجیّۀ األصولیّۀ

حجیت، در اصطالح علم اصول عبارتست از: آنچه که مسئولیت یا رفع مسئولیت را در فضای »ترجمه:  5« .االمتثال

 «کند.، تعیین می6کارگزاری

التعذیر »و  7«المُؤمِّنُ عن العقاب»یابی به فقهی که به دنبال دستتعریف فقه و رویکرد فقهاء در مباحث اصولبا توجه به 

 حقوق و»آن  هایمحمول گزارهمعنی اینکه فعلی هویت حقوقی دارد به«ِ علم فقه» رسد:نظر میهستند به« و التنجیز

ته )و الب شود و مجازات داردگوید که فعل یا ترک آنها جرم محسوب میاست و از بایدها و نبایدهایی سخن می« تکالیف

فعلی ارائه «ِ علم فقه»رویکرد  ؛ به تعبیر دیگر،گیرد.(شوند نیز در بر می)اباحه( می« سکوت قانون»مواردی را که شامل 

جود، علم حقوق مو رایج، بدین صورت که «علم حقوق»نسبت به اصطالح ی یزهایالبته با تما، است« نظام حقوقی اسالم»

و  ییقضا هیاست )مانند رو یاعم از منابع شرع یمنابع حقوق چنینو هم پردازدیم گریها با همدعموما به رابطه انسان

در  ییضمانت اجراچنین هم و است یاجتماع اسیدر مق یویانضباط دن جادی(؛ هدف حقوق صرفا ایحقوق یهانیدکتر

  است. ییایصرفا دن وقحق

                                                   
 50ص1، ج1382، زبده االصول، نشر حدیث دل، طهران، سیدمحمدصادق، )روحانی( 1

 (19ص،1ج 1417ی، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسالمبحوث فی االصول، سیدمحمدباقر،  )صدر( 2
 9ص 1، ج1380جامعه مدرسین، قم،  الفقه، نشر، حسین، التقریرات فی اصول)بروجردی( 3

 332ص 2، ج1355، قم، مطبعه العرفان، محمدحسین، اجودالتقریرات، )نائینی( 4
 44ص 8جق، 1417، قم، یموسسه دائره المعارف فقه اسالمبحوث فی علم االصول، سیدمحمدباقر، ، )صدر( 5

ها و دستورات مدیریت است و تخلف از آنها نامهدر شرایط معاصر، موقعیتی است که کارمند موظف به اطاعت از آیین« کارگزاری»فضای  6

 شود.سبب توبیخ یا تعلیق یا اخراج می

)ر.ک.  تحرز عن العقاب، الفرار عن العقاب؛التامین عن العقاب، ال تعابیر زیر در این فضا، در کتب اصولی به کار رفته است: التخلُّص عن العقاب، 7

 (209ص 2، ج1355محمدحسین، اجودالتقریرات، مطبعه عرفان، قم،  )نائینی(
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در تعریف فقه، و اخذ « حکم»که اخذ  شودمالحظه میهای فوق )هویت فقه، حکم و حجیت(، شناسیبراساس هویت

در امتثال حکم، سه گلوگاهی هستند که فقه و منطق فقه را، به مقام « حجیت»در موضوع فقه، و اخذ « افعال مکلفین»

کنند و هر گونه تفسیری در مورد این سه گلوگاه سبب ایجاد رویکرد فقهی متفاوتی مل و تجویزهای رفتاری مرتبط میع

 نتایج استنباطی تاثیر خواهد گذاشت.روش و خواهد شد و در 

در  یفرداعتبارات تکلیفیِ »، استنباط موجود «فقه» غالبیِهای فوق، رویکرد شناسیطبق تعاریف ذکر شده در هویت

و آنچه هم مربوط به  ،)منجّزیّت و معذّریّت( شود« رفع مسئولیت یااثبات سبب »طوری که است به« افعال جوارحی

شود و براساس خروجیِ آن، فرضیۀ اصلیِ شود؛ این رویکرد در زیر نقد میشود منحلّ به فردفرد میمکلفین جمعی می

 گردد.این تحقیق عرضه و اثبات می

 1سازی و نقد سه گلوگاه در آنی بودن اجتهاد موجود برای تمدنناکاف -2/1
ه جوهرۀ کو روش اجتهاد،  شناسی فقهدر هویت« رفع مسئولیتاثبات یا منجر به  اعتبارات تکلیفی فردیِ»رویکرد نقد 

یابی تبرای دسکه است و بیانگر این مهم  اثبات امکان اجتهاد تمدنی است بخشی از، فرضیه رقیب در این تحقیق است

 .است ولی کافی نیست الزماجتهاد موجود، به مراد شارع در مقیاس اجتماعی تمدنی، 

نادرستی  -2 «منجزیت و معذریت»به « حجیت»نادرستی انحصار هویت  -1: شودمینقد فرضیه رقیب در سه محور ارائه 

 حکم»فقط  اجتهاد به استنباطستی انحصار نادر -3« فردی جوارحیِافعال کشف حکم تکلیفیِ »در موضوع فقه به  غلبه

 « افعال مکلفین

 «معذریت و منجزیت»در « حجیت»عدم صحت انحصار معنای  نقد اول( -1/2/1

یی عبدوموال محضِ نیست که از جنس اعتباریات« معذریت و منجزیت»براساس استدالل زیر، منحصر در « حجیت»معنای 

مَدرک بودن برای قابلیت استناد به شارع است و اعتبارِ طریق برای کشف نظر ، «حجیت»رسد؛ بلکه معنای نظر میبه

خداوند است )واسطه در اثبات است(، چه در حقوق و تکالیف و چه در توصیفات وحیانی نسبت به حقایق هستی که 

 جعل امارات مبنای مبتنی بر استداللشوند. ساز برای تحقق اهداف دین میگیرند یا زمینهقرار می« متعلَّق ایمان»

 است با این توضیح که: براساس کاشفیت و طریقیت

انند داصولیین شیعی، احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلَّق آنها )نه در جعل آنها(  می رویکردی در مقدمه یک(

  2دانند.شمارند بلکه در سیره عقالئیه نیز جاری نمیو اعتبار محض را نه فقط بر شارع جایز نمی

دانند و هر حجیت دیگری را نیازمند اتصال به این علم و یقین می« قطع و یقین»حجیتِ ذاتی را متعلق به  مقدمه دو(

دانند نه سببی، که بیانگر معتبر بودن یک واقعِ را طریقی می« امارات»و به همین دلیل حجیت  3کنندقلمداد می

 4کشف شود.وسیله اماره، االمری است که باید بهنفس

                                                   
، فصلنامه مبانی (1397)واسطی, از همین قلم منتشر شده است. « سه گلوگاه در گسترش قلمرو اجتهاد»ای با عنوان این محتوا در مقاله 1

 22فقهی حقوق اسالمی، شماره
محاضرات فى اصول الفقه، موسسه ابوالقاسم،  )خویی(؛ 731، ص2ج ، 1417نشر عالقبندیان، قم، دّۀ االصول، حسن، عمحمدبن )طوسی( 2

 291و  205، ص 4ج ق، 1413یی، قم، االمام الخو االثار اءیاح
 42ص 2ق، ج1409البیت، قم، االصول، نشر موسسه آلمحمدکاظم، کفایه )آخوند خراسانی( 3

الوصول الی حقایق االصول، نشر سیدابوالحسن، وسیله )اصفهانی(؛ 39ص3، ج1375، قم، انیلیانتشارات اسماعفقه، محمدرضا، اصول )مظفر( 4

 283ص 2، ج1422جامعه مدرسین، قم، 
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بودنِ اماره مورد نظر برای « للواقع مطابقهً اکثرُ»در علت حجیت امارات که ظنی هستند و کشف تام ندارند،  مقدمه سه(

مصلحت سلوکیه و  »های جعلِ امارات مانند دانند )در ردیف دیگر مُصحِّحامارات می« مصححّ جعلِ»هدف مورد نظر را 

معتقد است  صدر دیشه؛ و 2داندمی تیقیکشف و طر میبه معناى تتمرا  تیجح ،نىیمرحوم نائ؛ 1«(مصلحت تسهیل

امارات و  تیحج تمصلحاست و  مصالح احکام واقعى نیترو مهم نیترشیامارات و اصول، تحفظ بر ب تیمصلحت حج

 3همان مصالح احکام واقعى است. لیتحص زیاصول ن

 «صالحیت مدرک بودن و دلیل بودن برای کشف از نظر شارع»معنای حجیت، در دیدگاه مقبولی از متخصصین،  نتیجه:

باشد و به  «جعلاعتبار و »صرفا یک نه اینکه حجیت هست، « تنجیز و تعذیر»این صالحیت، ترتُّب  لوازماست و از 

 .معذریت و منجزیت فروکاسته شود

 «جوارحیاحکام تکلیفیِ »در « فعل مکلفحکم » غلبۀعدم صحت  (دومنقد   -2/2/1

است و اینجا گلوگاه دوم برای اختصاص اجتهاد « افعال»از جنس « موضوع فقه»براساس تعاریفِ فقه، فرضیه رقیب،  در

لتی است ، تعلق گرفت همان ع«افعال»؛ علت اینکه علم فقه به است العلم باالحکام الشرعیه الفرعیهیعنی  ،به فقه مصطلح

ز ای اهای دین، مجموعهگیری علم حقوق و تمایز آن از دیگر علوم شد، یعنی علماء دین، در مدلول گزارهه سبب شکلک

به انجام یا عدم انجام آنها یا صحت یا فساد آنها  حکمها را یافتند که مورد مطالبۀ خداوند قرار گرفته است و دستورالعمل

نظر است فلذا برای تامین شود که غیرقابل صرفسبب ضررهای اخروی می که عدم توجه به آنهاطوریداده است، به

  یابی به مُؤمِّن عن العقاب( شدند.)دست های الزمحداقلقرمزها و تشخیص زیرساخت اصلی سعادت متمرکز بر تعیین خط

ردی افعال جوارحیِ ف درغلبه نباید گیرد، و آنچه موضوع برای فعل مکلف قرار می« افعال مکلف»لکن به دلیل زیر، قلمرو 

به هر صورت و در هر را بلکه از جهت مالک و روش، تمام افعال جوانحی و بلکه تمام ظهور و بروزات انسان  باشدداشته 

بندیِ توان براساس دستهو می ؛4اندهایی را نشان دادهفقهاء نیز در عمل چنین تعمیم و گیردمقیاسی که باشد در بر می

های مضاف شکل داد مانند: فقه عبادی، فقه معامالت، فقه قضاء، فقه تربیت، فقه رسانه، فقه فقه بروزات،این ظهور و 

  خانواده، فقه االجتماع، فقه سیاست و .....؛

د طریق )اتحا تمام ظهور و بروزات انسانیدر  روش تحلیلتعابیر و  ،یکسان بودن اهدافمبتنی بر  این فرضیه، استداللِ

 است با این توضیح که:  (ائلالمس

یابی به تعذیر و تنجیز و نجات از عقاب است و تحقق این هدف مبتنی بر اگر حداقل هدف تصریح شده در فقه، دست

یری کارگشود، و تشخیص این موارد مبتنی بر استظهار از ادله لفظی و بهتشخیص مواردی است که سبب عقوبت می

روند با همان تعابیر و ای که در کشف حکم افعال جوارحی فردی به کار میملیاصول عملی است، ادله لفظی و اصول ع

 کار رفته است. به تعابیر زیر دقت شود: بهو تر در افعال جوانحی در برخی موارد غلیظ

                                                   
 114ص1، ج1416مرتضی، فرائداالصول، نشر جامعه مدرسین، قم،  )شیخ انصاری( 1
 5ص 3، ج1355محمدحسین، فوائداالصول، نشر جامعه مدرسین، قم،  )نائینی( 2

 22ص 2ق، ج1400سیدمحمدباقر، دروس فی علم االصول، نشر دارالهدی، قم،  )صدر( 3
 در صفحه بعد، نمونه موارد ذکر شده است. 4
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 الْکُفْرِ  أَرْکَانُ»؛ 1«، َو الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ دُّنْیَاالْحِرْصِ ِفی طَلَِب الشِدَُّۀ  وَ  الْقَلْبِ، قَسْوَۀُ وَ الْعَیْنِ، جُمُودُ الشَّقَاءِ  عََلاَماتِ مِنْ»

 3«هُ الْحَیَاءَمِنْ نَزَعَ ،عَبْدٍ َهلَاکَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللّهُ أَرَادَاذا »؛ 2«الْغَضَبُ وَ السَّخَطُ وَ الرَّهْبَۀُ، وَ الرَّغْبَۀُ،: أَرْبَعَۀٌ

شرایط، اجزاء و لوازم، روافع و قواطع و خلل در موضوعات فوق با  وظیفه فقه است که مانند وجوب حج، از اسباب و

عالمت شقاوت است، مبنای کفر است، نقطه شروع معصیت است، سبب ملعون بودن است، موجب »هایی مانند محمول

ناد به است، بحث و تحلیل ارائه نماید و لو اینکه این بحث و تحلیل، اثبات عدم وجوب یا عدم حرمت آنها با «هالکت است

 ادله دیگر و قرائن تکمیلی باشد.

 کار رفته استاحکام خمسه )واجب، حرام، مستحب، مکروه و اباحه(، در افعال جوانحی به ،در فقه موجود در برخی موارد

التعقل و التفکر، حرمه الریاء،  استحبابمانند: حرمت تکبر، حرمت سوءظن، وجوب حب اهلل و رسوله، وجوب جهادالنفس، 

تعامل  عموماتعامل فقه موجود با این موارد  4حرمه الحسد، استحباب العفو، استحباب الصبر، کراهیه الحرص و الطمع.

های فنی که در احکام تکلیفی جوارحی صورت داده است در این افعال تکلیفی و صحت و بطالنی نبوده است و تحلیل

 صورت بگیرد.چنین توجهی باید  5«اتحاد طریق المسالتین»که براساس شود، در حالیه میندرت دیدجوانحی به

مباحث فقهی،  براساس استقراءِ، و در محورهای چهارگانه ارتباطی انسان« حق و تکلیف»معناداری براساس  چنینهم

فلسفه »تصریحات روایات مربوط به ، معنوی و مادی، فردی و جمعی است؛ در 6ای از اخروی و دنیویاحکام فقهی آمیزه

-نیز این مطلب آشکار است. روایت زیر از موارد جامع در این زمینه است: قال امیرالمومنین علیه« احکام، علل الشرایع

ا َیأْتِی وَ الْحَدِیثَ َعنِ الْمَاضِی وَ َدوَاءَ ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَکِنْ أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِیهِ عِْلمَ مَ »السالم: 

  7.«دَائِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ 

اسطه وترجمه: باید به دنبال کشف حقایق قرآن باشید، و البته قرآن تمام حقایقش را برای شما آشکار نخواهد کرد مگر به»

دارد، درمان تمام دردهای شما در در بر دارد، قواعد زندگی صحیح ما. بدانید که قرآن تمام حقایق گذشته و آینده را در بر 

 «اجتماعی را در بر دارد.

الق دارای اطهم نظیر قرآن است، به قرینه سیاق که در مقام بیان گستردگی بی« دواء دائکم و نظم ما بینکم»عبارت 

 گیرد.ر بر میمقامی است و کلیه محورهای زندگی و نیازهای انسان را داطالق هم لفظی و 

« الیفحقوق و تک»های زندگی نیاز به تعیین حق و تکلیف است و علم فقه که مسئول حوزه از سوی دیگر، در تمام حیطه

توان که زیرساخت علم فقه است می« حقوق و تکالیف»با تعیین محورهای مختلف در باید وضعیت آنها را روشن کند. لذا 

                                                   
 712، ص3جق، 1429نشر دارالحدیث، قم،  ،الکافی، ق(1429)کلینی,  1

 710، ص3ج همان، 2
 همان 3

سیدعبداالعلی،  )سبزواری(، باب جهادالنفس(؛ و 11ق، ج1409البیت، قم، الشیعه، نشر موسسه آلحسن، وسائلمحمدبن )شیخ حر عاملی( 4

-محمدحسن، جواهرالکالم فی شرح شرایع )نجفی((؛ 283ص 15، ج1404االحکام فی بیان الحالل و الحرام، نشر موسسه المنار، قم، مهذب

ق، 1416، قم، ریموسسه دارالتفسسیدمحسن، مستمک العروه الوثقی،  )حکیم((؛ 320ص 13، ج1362ی، قم، التراث العرب اءیدار احاالسالم، 

 (338ص 7ج

کّل قیاس علم أو ظّن فیه ظنّا شرعیّا تعلیل الحکم فی األصل بعّلۀ و  المراد منه»چنین آمده است: « اتحاد طریق المسالتین»در تعریف  5

استظهارا مع البیّنۀ فی الدعوى على الغائب و الطفل و المجنون؛ لمشارکتهم للمیّت فی اشتراک الفرع له فی عّلۀ حکمه، کما قالوا: یجب الیمین 

، 1388نشر بوستان کتاب، قم، انیس المجتهدین فی علم األصول، مالمهدی،  )نراقی(« لیها فی النصّ، و هو أّنه ال لسان له للجواب.ا العّلۀ المومى

 446، ص: 1ج

 قوانین مالی، قضایی، جزایی، جهاد، معاهدات و ...، و مانند قواعد کلی حاکم بر همه قوانین، مانند قاعده الضرر و الحرجمانند  6
 223، ص157ق، خطبه1414هجرت، قم،  نشرالبالغه، نهج، تصحیح صبحی صالح( -)شریف رضی  7
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تواند در محور ارتباط انسان با خداوند تعریف شود یا در محور می« حقوق و تکالیف»دست آورد: را به قلمرو علم فقه

تواند در مقیاس فردی تعریف شود یا در یا محور ارتباط با همنوع؛ همچنین می یا محور ارتباط با محیط، ارتباط با خود،

در امور زندگی عمومی تعریف شود یا در  یی؛تواند در مورد امور آخرتی تعریف شود یا دنیاو همینطور می مقیاس جمعی؛

ابی به یتواند توصیف وضعیت الزم برای تحقق یک حق و تکلیف را بنماید یا راهکار دستچنین میامور حکومتی و هم

اسباب و علل تحقق و موانع  باید شرایط تحقق، چنین در ارائه هر حق و تکلیفی،یک حق و تکلیف را ارائه کند. و هم

تحقق، شرایط صحت و فساد آن نیز ارائه شود )احکام وضعی(؛ و در تمام این موارد، آنچه در ارتباط با این محورهاست 

 ، هم دنیایی است هم آخرتی، هم فردی است و هم جمعی.هم جوانحی است و هم جوارحی

ال، اند: فقه العقیده، فقه االعمدهبرخی اندیشمندان، بر همین اساس، قائل به وجود سه حوزۀ کالن در فضای فقه مصطلح ش

الق و فقه االخ« فعِل رفتاری»، فقه االعمال را مربوط به «فعلِ شناختی»العقیده را مربوط به و فقه االخالق؛ که حوزه فقه

  1اند.معرفی کرده« فعلِ نفس و روان»را مربوط به 

و  2انده از افعال انسان، در قلمرو علم فقه دانستهرا مالک اصلی برای ورود این سه حوز «اختیاری بودن»، این محققین

  3.اندقرار داده« مطلق رفتارهای اختیاری مکلفین»موضوع فقه را 

 توضیح اجمالی اینکه: 

است و اگر آن را در افعال جوارحی محصور کنیم، « رفتار»بود، « حکم فعل مکلف»در تعریف فقه که « فعل»مقصود از 

خواهد شد که این رفتارها خروجی نهایی است و محصول تعامالت افکار و « دارندانسان جی در که بروز خاررفتارهایی »

دارای هویت مستقلی نیست بلکه یک معلول است که براساس تغییرات فکری و « رفتار»های فرد است؛ یعنی احساس

یر تغییر کند، و اختیار انسان قدرت تغیهای آن کند؛ و اگر قرار باشد رفتاری تغییر کند باید منشاءاحساسی، تغییر می

کند؛ و اگر بخواهیم باید و نبایدی را متوجه رفتارهای فردی یا جمعی کنیم نیاز به ایجاد زمینه ها را فراهم میاین منشاء

 ها از تمام عوامل جسمی، طبیعی محیطی، روابطهای فردی و جمعی داریم؛ و افکار و احساسبرای تغییر افکار و احساس

 پذیرد. با همنوع، رابطه با کالن هستی، تاثیر می

اگر  است و« هدایت»این بحث، زیرساخت تعیین قلمرو اصل دین نیز هست، یعنی اگر شان قطعی دین و نبوت و امامت، 

ها و رفتارهاست و اگر هدایت در اصطالحِ دین: برقراری ارتباط صحیح روحی با خداوند از طریق تنظیم افکار، احساس

ی بودن اهای زندگی انسان، مشهود است )به دلیل شبکهاثیر و تاثر افکار و احساس و رفتارها در یکدیگر در کلیه زمینهت

هایی که با زندگی انسان ارتباط دارند در های احتمالی و زمینههستی و انسان(، آنگاه اصل اولیه این است که تمام مولفه

 قلمرو خطابات دینی قرار گیرند.

ها حلیلدر تدر افعال جوارحی فردی نیست، بلکه عمدتاً موضوع علم فقه  تمرکزدهد دلیلی بر : این موارد، نشان مینتیجه

 سانیظهورات انهای باید استنباطات به تمام حیطهاست « ما یتعلق به الحکم الشرعی»موضوعش که فقه  و استنباطات

  گسترش یابد.

                                                   
، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهسعید، فلسفه فقه،  )ضیایی فر((؛ 79ص 1، ج1391علیرضا، فقه تربیتی، نشر موسسه اشراق و عرفان، قم،  )اعرافی( 1

 (137، ص1392قم، 
 123همان، ص 2

وانحی، مجله کاوشی نو در فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، )اعرافی( علیرضا، مقاله گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای ج 3

 (130-87ص 70، شماره 1390
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 «فرآیندها»اضافه شدنِ حکم ضرورت و « افعال»متعلَّق حکم به عدم صحت انحصار  (سومنقد  -3/2/1

هستند، و اینجا گلوگاه سوم برای اختصاص اجتهاد « هاحکم»های فقهی براساس تعاریفِ فقه، محمولدر فرضیه رقیب، 

اإلنشاء ؛ و المکلّف من الشارع الحکم الشرعیّ، طلببه فقه مصطلح بود؛ زیرا این فرضیه قائل به اعتباری بودن حکم است )

داند را فقط ترتب ثواب و عقاب می« اعتبار»( و کارکرد 1المنبعث عن إرادۀ حتمیّۀ أو غیر حتمیّۀ بداع البعث و التحریک

گیرد که فقه فقط به اعتباراتی (، و نتیجه می2فانه الذی یدور علیه اإلطاعۀ و العصیان الموجب الستحقاق الثواب و العقاب)

حکم  کشف برای تالش اجتهاد،شود که: میچنین گفته ازد. )احکام تکلیفی(؛ و همپردو عقاب هستند میکه سبب ثواب 

، پس با ساختار اصولی و فقهِی موجود یستو مکلف بودن در آنها معنادار ن انداعتباری هافعل مکلف است و نظام یبرا

عی ض، انحصار به احکام تکلیفی یا احکام و«حکم»زیر، قلمرو به دلیل  اما سازی سخن گفت.سازی و تمدنتوان از نظامنمی

 . گیرددر بر مینیز  را« ساختارها و فرآیندها»منتزع از احکام تکلیفی ندارد و 

 است با این توضیح که: فراوانی احکام وضعی و گستردگی قلمرو آنها بر مبتنی بر این فرضیه، استدالل

شارع است و در فقه نیز به تفصیل مورد بررسی قرار دارد ولی ثواب و عقاب حجم وسیعی از انشاءات « احکام وضعی»

ام شرعی، گونه از احکشود بلکه آنها کارکردِ ایجاد اثر برای رفع نیازها را دارند. به دلیل فراوانی اینمستقیم بر آنها بار نمی

ند تا احکام اییر داده و به  صورت زیر تعریف کردهتغ« العلم باالحکام الشرعیه الفرعیه»برخی از اصولیین تعریف فقه را از 

جنس مسائل فقهی که »ترجمه:  3«المسألۀ الفقهیّۀ ما یبحث فیها عن عوارض أفعال المکلّفین» وضعی را نیز در بر بگیرد:

چنین هم ؛«کنند.شود )موضوع فقه(، مسائلی هستند که از هر آنچه مرتبط با رفتارهای مکلفین بحث میدر فقه مطرح می

 4اند.تعبیر کرده« المقررات الشرعیه»را گسترش داده و از آن به « حکم»برخی اصولیین تعریف 

هایی است که سبب گسترش قلمرو اجتهاد و ارتقاء اجتهاد به حیطه ترین درگاهبررسی هویت و قلمرو احکام وضعی از مهم

 .هستند« فرآیندهاساختارها و »شود که مبتنی بر میموضوعات کالن اجتماعی 

کلّ حکم یشرّع وضعا معینا یکون له تأثیر غیر  الحکم الوضعی هو»چنین گفته شده است:  «حکم وضعی»تعریف در 

خاص « وضعیت»حکم وضعی، هر حکمی است که دیدگاه شارع را در مورد یک »ترجمه: ، 5«مباشر فی سلوک االنسان

 « کند.)نه رفتارها( در زندگی انسان مشخص می

گیرد و عنوان و حیث خاصی پیدا هایی است که خودِ مکلف در آن قرار میها، مربوط به موقعیتبرخی از این وضعیت

کرده است مانند: زوجیت، ملکیت، والیت، قضاوت، نیابت، شهادت... که شارع با ارائه اسباب و شرایط و موانعی، حّد و 

 جواز تصرف. یا کند مانند وجوب نفقهم تکلیفی و رفتاری بار میکند و بر این عناوین، احکامرزهای آن را روشن می

گیرند و عنوان و حیث ها در آن قرار میهایی است که اشیاء و پدیدهها، مربوط به موقعیتبرخی دیگر از این وضعیت

، باب و شرایط و موانعیکنند مانند: مال بودن، مُضرّ بودن، وقف بودن، دلوک الشمس،....که شارع با ارائه اسخاصی پیدا می

                                                   
 354ص 3ق، ج1429، بیروت، نشر موسسۀ آل البیت علیهم السالم الحیاء التراثالدرایه فی شرح الکفایه، محمدحسین، نهایه )اصفهانی( 1
 همان 2
 (،290ص 1، وسیله الوصول الی حقایق االصول، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1422)اصفهانی,  3

إنَّه ال إشکال فی تقسیم الحکم إلى التکلیفیّ و الوضعیّ، و الظاهر أنَّه ینقسم إلیهما باالشتراک المعنویّ، فال بّد من »عین تعبیر چنین است:  4

« ا، و الظاهر أنَّ الجامع هو کونهما من المقرّرات الشرعیّۀ؛ ألنَّ کّل مقرَّر و قانون من مقنّن نافذ فی المجتمع یطلق علیه الحکمجامع بینهم

 65، ص1381، طهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیاهلل، االستصحاب، ، سیدروح)خمینی(
 62ص 1ق، ج1400سیدمحمدباقر، دروس فی علم االصول، نشر دارالهدی، قم، )صدر(  5
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کند مانند: جواز مبادله، حرمت اضرار، کند و براین عناوین، احکام تکلیفی و رفتاری بار میحد و مرزهای آن را روشن می

 عدم جواز تبدیل، وجوب نماز...؛

یا بدل بودن یا عنوان سبب، شرط، جزء، مانع و رافع، اصل بودن هایی که افعال یا اشیاء، بهاز همین قسم است وضعیت

شوند که در این شرایط نیز شارع حد و کننده، مقدم بودن یا موخر بودن، تلقی میبودن، تشدیدکننده یا تضعیففرعی

رای کند مانند جزء بودن رکوع بکند و بر آن حکم تکلیفی بار میمرزهایی برای سبب بودن یا شرط بودن یا....تعیین می

  .نماز، شرط بودن طهارت برای آب

صحت و »شود موجب پیدایش دو عنوانِ حد و مرزهایی که برای اسباب و شرایط و اجزاء و روابط و موانع گذاشته می

 شود، عبادت صحیح یا باطل، معامله صحیح یا فاسد.می« فساد

 چنین آمده است: تعابیری ایندر مورد قلمرو احکام وضعی 

 «ق علیه مما أطل ،یه أو فی متعلقه و موضوعه أو لم یکن له دخللیس بمحصور بل کلما لیس بتکلیف مما له دخل ف

حکم وضعی هر حکمی است که تکلیفی نباشد اما یا تاثیری در خود حکم تکلیفی »ترجمه:  1«الحکم فی کلماتهم

ع و ادارد یا تاثیر در متعلق حکم دارد یا تاثیر در موضوع حکم دارد یا هر گونه تاثیر دیگری که یافت شود، لذا انو

 «اقسام و تعداد مشخصی ندارد.

 «ود شحکم وضعی تعداد مشخصی ندارد بلکه هر چیزی که قابل جعل باشد و تکلیفی نباشد، حکم وضعی تلقی می

مانند صحت و بطالن، علت بودن )مانند علت بودن متصل شدن به نجاست برای نجس شدن(، عالمت بودن )مانند 

ن مو، برای بالغ شدن(، اندازه داشتن )مانند تعیین اندازه آب کُرّ یا حد ترخص عالمت بودن سّن یا احتالم یا روئید

در مسافرت(، حجت بودن )مانند حجت بودن خبر عادل(، بدل بودن )مانند بدل بودن تیمم نسبت به وضو(، مورد 

وکیل بودن، جای عمل کامل(، ضمانت بودن، جنایت بودن، آزاد بودن، قبول بودن )مانند پذیرش عمل ناقص به

 2«شرط بودن، سبب بودن، مانع بودن، و مانند آنها

: هر موضوعی که توسط شارع، تعیین وضعیت شود، حکم وضعی برای آن صادر شده است؛ این تعیین اینکه مهمتیجۀ ن

گیری موضوع )ما یستکشف به تحقق الموضوع(، ارائه علت و سبب ها برای شکلوضعیت عبارتست از: ارائه شاخص

شدن موضوع )المقدمات القریبه لتحقق ایش موضوع )ما یتحقق به الموضوع(، ارائه شرایط و زمینه الزم برای فعالپید

ل طور کلی بیان علکنندۀ موضوع )الخلل و القواطع و الروافع للموضوع(؛ و بهساز و متالشیالموضوع(، ارائه موارد بحران

 شود.تلقی می« حکم وضعی»موضوعاتی که متعلق حکم قرار خواهند گرفت، اربع و عوارض تسعۀ مورد نظر شارع در 

که در عین این گیریِ آنها نظری داده است )مستقیم یا غیرمستقیم(بنابراین تمام موضوعاتی که شارع راجع به شکل

لیغ، اه، امنیت، تبدر حیطه حکم وضعی هستند، مانند موضوعِ آموزش، عدالت، رف توانند متعلَّق حکم تکلیفی باشند،می

جزئیت، سببیت، »به نیز ارشاد « احکام ارشادی»و بسیاری از  3زیست، خانواده، فرهنگ، ورزش، و ...معماری، محیط

و حتی در احکام ارشادی محض نیز، بعد الفحص عن القرائن، اگر قرینه قطعی عقلی یا عرفِی  4هستند« شرطیت و مانعیت

                                                   
   400البیت، قم، صاالصول، طبع آل، کفایهق(1409)آخوند خراسانی,  1

 122، اصطالحات االصول، نشر الهادی، قم، ص(1374)مشکینی,  2
 115ص 1، الرسائل، نشر اسماعیلیان، قم، جق(1409)خمینی, شود تعبیر می« ماهیات مخترعه»ارد، در برخی تعابیر اصولیین، بهاز این مو 3

 )هاشمیهستند یعنی ارشاد به بیان خصوصیات و شرایط یک پدیده که مورد نظر شارع است. « ارشادیِ وضعی»ها در اصطالح، این گزاره 4

 101ص 10، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی، هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه االسالمی، ج(1423شاهرودی, 
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دالشارع بر مطلوبیت عن که توسط ارشاد شارع ارائه شده است« یا منفعت عقالئیه مصلحت»یافت نشد،  بر مصلحت خاصی

 است:  چنین در موضوعات نیزو ارشادی ربط احکام تکلیفی با احکام وضعی حلیل توان گفت که ت؛ لذا میماندباقی می

للشارع )اعم من انواع المطلوبیه و تحققه مطلوب  )اعم من افعال المکلف الفردی او الجمعی او النظامات( هذا الموضوع

من المکلف )اعم من کونه بقصد القربه او غیرها(، فانبعاث العبد نحوه  تحققهمطلوب  ،درجاتها(، و ما هو مطلوب للشارع

 بایجاد سببه او شرطه او رفع موانعه او مقداره او وصفه او روابطه او ...، امتثال لطلب الشارع، فیدخل فی نطاق الفقه.

: آموزش، مورد نظر خداوند است )مطلوب عند الشارع(، پس کشف اسباب و شرایط و اجزاء و روابط و موانع و خلل و مثال

شود مورد نظر اوصاف و عوارضِ تحقق آن، مورد نظر خداوند است. یعنی کشف فرآیندی که سبب آموزش مطلوب می

پردازد، باید موضوعاتی مانند آموزش و تحقق آنها می خداوند است پس در علم فقه که به بررسی احکام الهی و فرآیند

 1د.نبررسی شونیز عدالت و رفاه و ...

 ساز برای احکام تکلیفی هستند، بدین صورت که: از سوی دیگر احکام وضعی، جعل مستقل دارند و موضوع

ی خاص(، این رابطه، برای شود )یک رابطه برای رفع نیازمالحظه مصلحت و مفسده واقعیه، سبب اعتبار یک رابطه می

کند، سپس براساس میزان اثرگذاری مقید به وجود اجزاء و شرایطی خاص است که بیان آنها حکم وضعی را تولید می

شود. مثال: مصلحت ازدواج و نیاز به همسرگزینی، سبب اعتبار اهمیت تحقق این رابطه، حکم تکلیفی مناسب تولید می

ابطه برای اینکه به درستی رفع نیاز کند و سبب تضییع حقوق دیگری نیز نشود، اجزاء و شود؛ این رمی« زوجیت»رابطۀ 

شرایط و اسباب و موانعی برایش تعریف شده است، مانند شرط بلوغ، شرط ایجاب و قبول، شرط مهریه، ....و پس از تحقق 

 آید.....پدید می شروط، حکم تکلیفی مانند وجوب نفقه، وجوب تمکین، حرمت ازدواج با مرد دیگر و

در مواردی هم که فقط حکم تکلیفی یا شرایط و موانع آن وارد شده است و تصریحی به اصل حکم وضعی قبلی نشده 

 کنیم.است، از روی حکم تکلیفی، کشف از وجود حکم وضعی قبلی می

کند مانند: تعریف میها جهت یا چگونگی ساز است و در همه حیطهحکم شرعی، نسبت به هر تغییرِ اختیاری جهت

سد تعریف راینگونه عبادت کن، آنگونه معامله نکن، اینگونه آموزش بده، آنگونه توزیع نکن، ......(؛ براین اساس به نظر می

م التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیالحکم الشرعی هو »تر به واقع است: علیه، از حکم شرعی، نزدیکاهللشهید صدر رحمه

  2«نسانحیاۀ اال

 تفاوت آن با اجتهاد مصطلحو در اجتهاد تمدنی « اجتهاد» چیستی -3/1
 که سه حیطۀ این گسترش درست اجتهاد تمدنی، گسترشی در اجتهاد مصطلح ا :توان گفتمی های فوقبراساس تحلیل

 اقلموجّه دارد که حدنیاز به ابزارهای استنباطی این گسترش  قسمت نقد فرضیه رقیب در فوق، ذکر شد، از سوی دیگر

استنطاق ادله برای  -2 در حیطه استنباط «هاهای شارع از پدیدهتوصیف»ادله حاوی قرار گرفتن  -1ت: مورد اس سه

ها در جمع ادله برای استفاده از منطق سیستم -3که معانی فرآیندی هستند « روح معنا»های حاوی مدلولکشف 

 های تمدنییابی به نظامدست

ارائه  دنیاجتهاد تم شناختیِزباندر مبانی  132، 123صفحهدر  هااستدالل بر موجّه بودن آن ، ودومو توضیح ابزار اول 

 بیان شده است.شناختی اجتهاد تمدنی روشدر مبانی 171 و مباحث مربوط به ابزار دوم در صفحه ،شده است

                                                   
 یهاجتهاِد فق»مقصود این قلم این نیست که تمام علوم انسانی باید داخل در فقه موجود باشند بلکه در صدد تبیین این معناست که  1

 علوم توانیروِش اجتهاد مرسوم م نیاست و با ا یجار زین یموضوعات علوم انسان طهیدر ح نایذکر شده، ع هایبراساس استدالل «یاصطالح

 .را از ادله استخراج کرد یانسان
 61ص 1، دروس فی علم االصول، نشر دارالهادی، قم، جق(1400)صدر,  2
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 «اجتهاد تمدنی»و مقصود از آن در  «تمدن»چیستی  -4/1

ت، مبیان شد  و در این قس« اجتهاد»کار رفته است که مقصود از کلمه به« تمدن»و « اجتهاد»در عنوان تحقیق، دو کلمۀ 

نیازهایی دارد که باید توضیح داده شوند و عبارتند از: شود. تحلیل مفهوم تمدن پیشبررسی می« تمدن»مقصود از کلمۀ 

مدنی، با اجتهاد ت مشابهعناوین هویت نظام، سیستم، ساختار، فرآیند، مقیاس کالن، هویت نیاز و مدل نیازها. و در دنباله، 

 .دنشوبررسی می االجتماع و ...قهالنظام، فقه حکومتی، فمانند فقه

 نیازهای مفهومیِ آنو پیش «تمدن» تعریف -1/4/1

ی اپذیرش اخالقیات و رفتارهای شهرنشینانه و دوری از اخالقیات و رفتارهای قبیله»معنی که در لغت به «تمدن»

تعریف شده است که به دو نمونه اشاره  2متعددی هاینمونه درکاربردهای رایج در علوم انسانی، ، در 1است« و فردی

 شود:می

 «اتیح یو سازمانده عتیها و فنون، جهت کنترل طبهماهنگ از دانش یاواژه تمدّن متضمّن وجود مجموعه 

 ،یفرهنگ ،ییقضا ،یاست. پس، تمدّن شامل مجموع عناصر اقتصاد یکار اجتماع میبر تقس یمبتن یاجتماع

  3«.کندیدر جامعه را القا م یانسان اتیدر باب ح یآرمان شهیاندتمدّن،  .است یو مذهب یاخالق

  تمدن، نظامی اجتماعی است که موجب تشریع دستاوردهای هنری شده و دست به ابداع و خالقیت میزند و

نظامی سیاسی است که اخالق و قانون نگهدارنده آن است و نظامی اقتصادی است که با تداوم تولید و مبادله 

 4.واهد ماندپایدار خ

سه الیه معرفتی، قانونی و  است که هر کدام دارای های اجتماعیای از نظامتمدن، شبکه»در دیدگاه این قلم، 

، «نددهصورت کارآمد و مستمر پوشش میهای هرم نیازهای انسان را بهتمام مراتب و الیه هستند و فرهنگی

 ترتیب عبارتند از:در تعریف فوق به  های اصلیمولفه

 )غیر وابسته به افراد(« سیستم و ساختارنظام، »بودن . وجود و فعّال1

 (طوری که هویت واحد جمعی تولید کندبه ها با یکدیگر)ارتباط همه مولفه های آنهاو زیرسیستم هاسیستمبودن این ای. شبکه2

 در مقیاس کالن و جمعی فرآیندهای ساز، برای فعال. تنظیم شبکه3

 «سازفرهنگی و اخالق»و « سازقانونی و حقوق»، «سازمعرفتی و نگرش» ابرفرآیندوجود سه . 4

 نیازهای متعالینیازهای متوسط و  و کارآمدی شبکه برای رفع نیازهای حیاتی. 5

 ؛های هرم نیازهاه الیهیّبه کلّ موازیکارآمدی برای پاسخگویی . 7

 د شده تا پیران فرتوتِ نوزاد متولّجنین منعقد شده و تک افراد جامعه )از کارآمدی برای پاسخگویی به نیاز تک. 8

 .(و اموات غیرقابل نگهداری

                                                   
 مدخل تمدن 6972ص 5نامه، نشر دانشگاه طهران، ج، لغت(1377)دهخدا,  1
 مالحظه بفرمایید. 494 -357، ص1388تالیف چنگیز پهلوان، نشر نی، طهران « فرهنگ و تمدن»تعاریف دیگر را در کتاب  2

 47کیهان، طهران، ص، فرهنگ علوم اجتماعی، نشر ش(1377)بیرو آلن,  3
 256ص 1، تاریخ تمدن، انتشارات فرانکلین، طهران، جش(1337)دورانت,  4
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اصالت »و دیدگاه « نیازها مدل»و ، 2«گراارساخت» رویکردو مبتنی بر  1«معیاری»این تعریف، یک تعریف بنابراین، 

 است. 3«شبکه هستیفردِ در ضمن 

 نیازهای مفهومِی فقه تمدنی()پیش های ارائه شده در تعریف:توضیح مولفه

 های اجتماعی و نظام (شبکه ، سامانه،)سیستم هویت نظامنیاز یک: پیش -1/1/4/1

ی امجموعۀ منظم افکار یا نظریات، روشی خاص برای انجام کارها، مجموعه»گونه تعریف شده است: سیستم در لغت این

کنند، بدن انسان یا حیوان یا قسمتی از آن از حیث نظم یکدیگر متصلند و با هم کار میاشیاء و قطعاتی از لوازم که بهاز 

مجموعه عناصر » گونه تعریف شده است:و در اصطالح این ؛4«شود.هایشان که موجب کارکرد و بروز اثری میو فعالیت

متضمن همکاری و و  5هم مربوط هستند.گیرندگی و ارزیابی بهو تصمیم فعّالی که در زمان و مکان خاص با نوعی کنترل

 7.معنی یک کل استنیروهاست و به 6تضاعف

از  یک، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کّل، تأثیر دارد و هیچایشبکهنظام، سیستم و در هر براساس تعاریف فوق، 

 رعناص از: اجزاء و عبارتندنیز های سیستم یا شبکه مولّفه. پذیرندنمی گذارند وعناصر، اثری مستقل و جدا از مجموعه نمی

تفکیک بین عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلی ) (، روابط بین اجزاء، هدف، مرز سیستم و محیط سیستممتغیّرها)

 بررسی نتایج) رد(، بازخونحوۀ فعالیّت متغیّرهای داخلی و خارجی برای رسیدن به هدف سیستم) (، جریان سیستمآن

ی پایدار و (سازی جریان، و اعمال دوبارۀ آن به سیستمدست آمده از جریان سیستم و اصالح نقاط نامناسب و بهینهبه

 8.(میزان قابلیت مقابله یا انعطاف سیستم در برابر تغییرات احتمالی) سیستم

وم انسانی و علوم اسالمی، نقطه عطف و و کارکردهای آن و کیفیت جریان آن در عل« سیستم»تصور صحیح از هویت 

وم های عینی از آن در فصل د)علت این مطلب و نمونه گلوگاه تولید علم دینی و علوم انسانی اسالمی و فقه تمدنی است.

 (به تفصیل بیان شده است.شناختی که مبانی هستی 103و در فصل چهارم صکه کارکردهای اجتهاد تمدنی است  64ص

ه تلخیص اند کمطالب تفصیلی آورده ،تفکر سیستمی و نحوه پیدایش آنسیستم و یت برخی از محققین در توضیح هو

 (مهم) :استچنین آن 

 گراییتجزیه اتمیسم، عنصرگرایی و -1 اندیشۀ انسان دربارۀ جهان، در طول تاریخ عمدتا در دو مسیر جریان داشته است:»

 گوید: یک موجود را هر قدر هم که پیچیدهگرایانه میتجزیهتفکر . یبخشوحدت و گرایی، کل)تعاملی( تفکر ارگانیک -2

توان به اجزایی تقسیم کرد و از راه بررسی رفتار اجزاء، پی به حقیقت برد. معتقدین به این مکتب نظرشان این باشد، می

و خواص مجموعه است که هر پدیده از لحاظ تشکیالتی و رفتاری، مجموعۀ اجزاء خود است و خاصیتی بیش از آنها ندارد 

توان کشف کرد. در این تفکر اجزاء، دارای اصالت و اولویّت هستند و بدون توجه به کلّ را با مطالعۀ خواص اجزاء می

 ، نگرش سیستمی،  توان آنها را تعریف کرد و موجودیّت آنها را شناخت.می

ست. شمول حاکم اقانونمند است و بر هر چه هست قوانینی عمومی و همه «هستی»گرایانه و ارگانیکی، در شیوۀ تفکر کل

)ارگانیسم( است که در آن نظام و سلسله مراتب حاکم است. و هر جزءِ این  ایجهان در نظر این مکتب یک کلِ سازواره

نده در برم عوامل از بیننظام در هستی و رفتاِر کلّ نقش دارد. در این تفکر هر موجود زنده یک پدیدۀ پویاست که علیرغ

                                                   
 در برابر تعریف مصداقی و توصیفی. 1 

تار تولید فکر، احساس و رفساز برای ساختارها و فرآیندها هستند که زمینهدر علوم انسانی که قائل است « ساختارگرایی». اشاره به رویکرد 2 

 ها و جوامع باید به اصالح ساختارها و فرآیندها پرداخت.شوند و برای ایجاد تغییر در انسانها میانسان
 23، شماره1398، تالیف این قلم، منتشره در مجله حکمت اسالمی، مجمع عالی حکمت اسالمی، قم، زمستان«ایپارادایم شبکه»ر.ک. مقاله  3

 1320، ص1379، نشر مهر، طهران، 2001، دانشگاه آکسفورد لندن، ویرایش)لغت نامه آکسفورد( 4
 ها، نشر امیرکبیر، طهران، ص، پویایی سیستم(1362)فرشاد,  5
 طوری که آثار و ترکیب آنها بزرگتر از مجموع آثار یکایک آنها باشد.یکدیگر است بهوانفعال عناصر سیستم با منظوز از تضاعف نیروها، فعل 6

 23های سیستم، نشر دانشگاه شهید بهشتی، طهران، ص، پویایی(1379)حمیدی زاده, .  7
 43 -29، نشر سمت، طهران، صستمیس یو طراح لیو تحل هیتجز، (1376)رضائیان,  8
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او، سعی در محفوظ نگاه داشتن خود دارد و با تبادالت ماده و انرژی و اطالعات با محیطِ خارج، از سوق یافتن  پیرامونِ 

جای آنکه مانند اجسام ظاهرا متشکل از تعدادی اتم باشد کند. این سیستم بهنظمی و انهدام خودداری میبه سوی بی

جزاء دنبال ایجاد وحدت میان ابلوری است که مرتبا در حال تغییر و تبدیل است. تفکر سیستمی بهشبیه به شعله یا 

ها و یابی به عمق مفاهیم پدیدههای واقعی و دستها و همانندیشکلیهستی است. مراد از ایجاد وحدت، یافتن هم

آفرین هستی با عنوانِ نظریۀ تبیین وحدتهای گوناگون در هستی وجود دارد. هایی است که میان پدیدهمندیقانون

ظهور » اند. نقطۀ اتکای این منطق، خاصیتِتوصیف کرده «هاعلمِ کلّ»آن را  . ها نام نهاده شده استعمومی سیستم

 .است. «آثاری بر کل بیش از آثار اجزاء

تر همواره بر سطوح باالتر نیز حاکم شوند که قوانین مراتب پایینتقسیم می طبقه 9ها از نظر سلسله مراتب به سیستم

ول ا طبقۀبندی، ای قانون خاص آن مرتبه نیز حکمفرماست. در این طبقهعالوه بر قوانین قبلی، بر هر مرتبه است و

قرارد دارند هایی ها و مکانیسمگونهدر سطح دوم، ساعت ها؛دهندۀ اجزاء پدیدهذرات بسیط بنیادینِ تشکیل عبارتست از:

های هایی که با مکانیسمهای کنترلی و سیستمدر طبقۀ سوم، مکانیسم ؛دهندکت و پویایی از خود بروز میکه نوعی حر

ند )مان باشندهای باز هستند میها که سیستمدنیای ارگانیسمدر طبقۀ چهارم  ؛شوند قرار دارندبازخوردی کنترل می

در طبقۀ ششم، حیوانات هستند که سطح  سلولی قرار دارند؛های تقسیمنیسمبقۀ پنجم، گیاهان و ارگادر ط ؛ها(سلول

در طبقه هفتم، انسان قرار دارد که با  جویی است؛عی شعور و انتخاب و هدففعالیت و تبادل آنها با محیط دارای نو

ه )ک های اجتماعی و فرهنگی قرار دارندنظامشتم در طبقۀ ه ؛گرایی از حیوانات متمایز استخصیصه خودآگاهی و آرمان

های سیستمدر طبقه نهم و  ؛(عهده داردجای اینکه فرد باشد، نقشی است که او بهدهندۀ سیستم در آنها بهعنصر تشکیل

  .مانند دین، اخالق، هنر مجرد و مطلق قرار دارند

 نقش اصلی مهندسی؛ ا حفظ وحدت و یکپارچگیهای پیچیده بها عبارتست از دانش طراحی سیستممهندسی سیستم

شود ها برشمرده میی که برای مهندسی سیستمابع و امکانات است. چند هدف عمدهها، بهترین استفاده از مناسیستم

یزیِ ریکدیگر، قدرت برنامهبه هاسیستمهای دراز مدت و پیوند ریزیایجاد مدیریت اطالعات و کنترل، برنامه عبارتند از:

 .1انتهای تلخیص مطالب از کتاب نگرش سیستمی« سازی و مهندسی اجتماعی.سازی، فرهنگنگری، قابل اطمینانبهینه، آینده

 تذکر مهم: 

عادالت مبتنی بر مدر علم مهندسی در علوم تجربی، ظهور و بروز یافته است ولی در حقیقت ای(، تفکر سیستمی )شبکه

ل هستی ومعلولی در کپیوسته علتپیوستۀ مفاهیم در تولید تفکر و ساختار بهمطق و فلسفه است که به ساختار بهممن

کارکرد  گیرد.ها را اعم از مادی و غیرمادی، انسانی و غیرانسانی، اعتباری و حقیقی در بر میلذا تمام پدیده پردازدمی

 توضیح داده شده است.نیز در زیر « دین»سیستم و تفکر سیستمی، در 

 2به دینو کاربرد آن در نگرش نگرش سیستمی هویت نیاز دو: پیش -2/1/4/1

بتنی مها در تحقیقات است، که تالش برای استفاده از منطق سیستم «نگرش سیستمی»دست آمد که از قسمت قبل به

 های زیر است:فرضبر پیش

 یکدیگر است. موضوع مورد نظر احتماال دارای اجزاء مرتبط با -

 تر نیز هستند. )تجزیه تا رسیدن به ذرات بنیادین(های درونی و عمیقاین اجزاء احتماال دارای الیه -

 ای از عناصر مستقل از هم نیست.(صورت بُرداری و برآیندی است. )موضوع، مجموعهارتباط اجزاء با یکدیگر احتماال به -

 باشد.با متغیرهای بیرون از خود میموضوع مورد نظر احتماال دارای ارتباط  -

                                                   
 100، 59، 54، 33، 15، نگرش سیستمی، نشر امیرکبیر، طهران، ص(1362)فرشاد,  1

مطالعات راهبردی علوم ، موسسه (1390)واسطی, از همین قلم منتشر شده است. « نگرش سیستمی به دین»تفصیل این مباحث در کتاب  2

 و معارف اسالم، مشهد مقدس
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صورت برداری و برآیندی است. )موضوع، کارکردی مستقل از دیگر ارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال به -

 عناصر محیط ندارد.(

سیدن ترکیب تا رباشد. )ارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال دارای سطوح و مراتب فوقانی متعددی نیز می -

 (شبکه هستی ای در ابعاد مختلفِهای کالن و ریشهالعللبه علت

 موضوع مورد نظر و عناصر درونی و بیرونی، احتماال در حال تغییر دائمی هستند. -

 کند.دنبال می یموضوع مورد نظر هدفی را در هست -

 موضوع، احتماال دارای اهداف اولیه و میانی نیز هست. -

 باشند.ایی و دیگر اهداف موضوع، احتماال دارای شدت و ضعف نیز میهدف نه -

 کند.احتماال از زوایای دید مختلف، تغییر می بندیِ موضوع،صورت -

مام ابعاد  و در تها در کل شبکۀ هستی اگر دین یک پدیدۀ مفهومی دارای منشاء انتزاع حقیقی است و اگر قوانین سیستم

)استدالل بر نحوه جاری شدن  ها قرار دارد.جاری هستند آنگاه دین نیز تحت قوانین سیستمهای حقیقی های پدیدهالیه

؛ بر این اساس، ارائه شده است.( 178های مفهومی، اعتباری و تشریعی، به تفصیل در صفحهقوانین تکوینی بر پدیده

 صورت زیر تعریف کرد:توان نگرش سیستمی به دین را بهمی

گر در نظر بگیرید و ورودی، خروجی، کیفیت پردازش عنوان یک پردازشرا به« دین»یعنی:  نگرش سیستمی به دین

های بیانگر معارف، قوانین و اخالقیات در دین، یا مسئولیت توصیف و تبیین تمام گزارهر آن تعریف کنید. و بازخورد را د

های خروجی را و یا به کیفیت پردازش عناصر ورودی برای رسیدن به اهداف خروجی، عناصر ورودی را دارند یا شاخص

 :تبیین کردتوان را با عبارات زیر مینگرش سیستمی به دین  اند.پرداخته

  مند استپیوسته و نظامهای بهمی از عناصر و گزارهادین، مجموعهجوهرۀ. 

 دهد و ساختار ارتباطی گراییِ دین، به این عناصر شکل میتابع اهداف دین هستند و هدف ،این عناصر و اجزاء

 کند.آنها با یکدیگر را تعیین می

 ِهای هاست و بر این اساس، برنامه، پل ارتباطی دین با واقعیتپیدایش دین با مبدء پیدایش هستی اتحاد مبدء

 ها است.کردنِ واقعیت های دین، مدلهایی از معادالت واقعی است و برنامهدین جلوه

 های آن های دین را باید در عرصۀ اهداف و اولویتگزارهکند وبندی میهای خود را اولویتهدین، اهداف و برنام

 بررسی کرد.

  ،را در هایش پردازشدارد  دهی به عناصر محیطیِ خود برنامهبرای شکلعناصر محیطیِ خود تعامل دارد و  ابدین

رِ توان از منظهای دین را میبرنامهتوان گفت: بخشد، و به تعبیر دیگر میاهدافِ خود تغییر و تحول میچهارچوب 

منسجم و در تحت مدیریت اهداف است که نسبت دین دارای شبکۀ عصبی مطالعه کرد یعنی « پاسخ – محرک»

 1دهد.ها واکنش نشان میبه محرک

 برای حرکت به سمت هدف برخوردار است. 2دین از تضاعف نیروبخشی 

                                                   
اسخ هایی را که در پآید، نحوۀ رفتار و واکنش دین را بررسی کرد)یعنی میزان کاربردی بودنِ گزارهوجود مییعنی در وضعیتی که محرکی به 1

: مقصود از واکنش، عملکرد انفعالی نیست بلکه هر کتهندهد با موارد مشابه مقایسه کرد و توانایی آن را محاسبه نمود(. به این محرک ارائه می

 گونه اثرپذیری و اثرگذاری است.

شود که فعال شدنِ آنها اثر بازخوردی بر متغیر های دین، موجب فّعال شدنِ متغیرهای دیگری نیز میسازی یک متغیر در برنامهیعنی فعال 2

 شود.اول دارد و موجب تشدید یا تضعیف تصاعدیِ فعالیت آن می



 

42 

 

42 
 گرا و تکاملی است.قابلیت خود تنظیمی دارد؛ تعادل های دین،برنامه 

 ند.یابهای دین، در فرآیندی پیوسته و مستمر و تدریجی تحقق میبرنامه 

  دین از سه خُرده سیستمِ نگرشی، قانونی و فرهنگی تشکیل شده است.کالنِ سیستم 

 عهده دارند.ها را در سیستم اصلی بهها، مسئولیت تقسیم کار و فعالیتاین خُرده سیستم 

 های دین را منسجم و متعادل کرده و در دین، طیف اهداف دین است که که مجموعۀ گزاره 1بخشتعادل

 نماید. ها را ایجاد میها و پاسخای الزم بین محرکهموازنه

  ها و حداکثرهایی است که در موضوعات مختلف توسط دین تعیین شده است. این حداقل و دین، حداقلقلمرو

ی در عرصۀ دین و اگزارهدهنده به کلّیۀ ارتباطات میانعنوان جهتمرزها و حدودی هستند که به حداکثرها،

 کنند.داری عمل میرصۀ دینها در عفعالیت

 کنند. را بیان می مختلف دینها و الیه ابعادرابطه میان  توسط قوانین و معادالتی است کهدر دین،  برآیندگیری 

)از مباحث مفاهیم و  اند.تفصیل تعریف و توصیف شدهبه «فقهاصول»و علمِ  «فقه قواعد»علمِ  درها این گزارهبرخی از 

 و اصول عملیه( داللینسبت به ادله گرفته تا مباحث امارات و جمع 

 تصویر زیر نمودی ساده و اولیه از دین به مثابه یک سیستم است:

 

هدف اولیۀ ایجاد تعادل در بهکه است،  ها در جامعه بشری، برنامه زندگی انساندینبراساس تحلیل سیستمی از دین، 

، شکل گرفته است روحی، محیطی و جمعی با شاخص پایداری رو به ابدیت وانفعاالت میان مطلوبیت جسمی، فکری،فعل

  ، برنامه دارد.نهایتدا با شاخص گسترش رو به بیبرای حصول هدف نهایِی افزایش احساس حضور خو 

                                                   
بخشد و بین نیروهای حیط درونی خود را ثبات میکند و ماست که مجموعۀ سیستم خود را براساس آن متعادل می عاملی، بخشتعادل 1

کننده، مجلۀ تدبیر، ، مقاله رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف1379زاده محمدرضا،)حمیدیکند. درونی و بیرونی موازنه برقرار می

 (110شماره

سازی، آنچه از مفروضات سیستمی بودنِ دین در مباحث سیستم و مدل تخصصیِ روشمندسازِی بحث به یک تحلیلِ جهت مستندبه نکته:

 سازیِ مجدد ارائه شد.در این قسمت ارائه شد، با مفروضات سیستمی که در مقالۀ تخصصیِ فوق ذکر شده است تطبیق گردید و با مفهوم
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اگر چنین هویت، هدف و ادعایی است ، تاریخ استها تا پایان مام انسانمدعی خاتمیت و فراگیری برای تکه دین اسالم 

 ای انسان در هستی را تبیین کرده باشد؛ تبیین معادالت حرکت در شبکه هستی، تبیینآنگاه باید معادالت حرکت شبکه

لب، دریافت مط کلیدِ های استراتژیک و راهبردی هستند.های کالن، تبیینها در مقیاسدر مقیاس کالن است و تبیین

 ارائه شده است. 104که در ص است« یت حرکت انسان در شبکه هستیکیف»تصوّر در 

ها( بلکه دارای هویّتی مجموعی و ها نباشد )جمع جبریِ گزارهاگر دین صرفا مجموعه کنار هم گذاشته شده از تک گزاره

 یتالش برا یستمیها و برآیند آنها با معادالت حاکم بر خلقت(، و اگر نگرش سای باشد )جمع برداریِ میان گزارهشبکه

بهینۀ  یابی به کارکرد اصلی وموضوع باشد، آنگاه دست کی یرونیو ب یدرون یرهایمتغ انیارتباطات موجود م ندیکشف برآ

ن های دیخصلت سیستمی بودن، در تمام مفاهیم و برنامه ای ممکن نخواهد شد.دین، بدون نگرش سیستمی و شبکه

 صورت زیر است:به« نماز»گسترش دارد، مثال در 

ت؛ ارائه شده اس یندر د یطو شرا یاتبا تمام جزئاز عبادت است که  یمدل خوانند،یکه مسلمانان م یاتیبا خصوص «نماز»

 یرا به خروج هایکه وروداست  یندیفرآاینکه نماز چه  یصتشخ یعنیمدل، سیستم و  یکعنوان به« نماز» مالحظۀ

 ؟کندیم یلتبد مورد نظر

مراحل، نقاط بحران(  ی،نقطه شروع، نقطه مرکز ینه،)زمیل تبد یندِو فرآ یخروج ها،یورود یدبا یجه،به نت یدنرس یبرا

به  یکه مدل یدد یمخواه یممربوط به نماز را کنار هم بگذار ی. اگر مجموعه احکام فقهینددست آبه یند یهااز گزاره

 :یمدار یرصورت ز

ل خیاش دیابِی آن به اهدافگیری نماز تا دست)یعنی تمام عناصری که از ابتدای شکل یستمس هایورودی .1

مشکالت و  و یدر هست یمنف یروهایمثبت و ن یروهاین ،2یط، مح1ذهن و فکر، قلب و روح بدن،هستند( = 

(، گذشته و المللینب یطشهر، مح یطکار، مح یطخانواده، مح یطها )در محانسان یگرد ،3یانسان یهابحران

 5.ینید یگرد هاییستمها و سو مدل ینقوان ،4یندهآ

و  ی(= تمرکز فکرشوندیم یجادکه توسط نماز کامل ا یجیاهداف، آثار و نتایعنی ) یستمس هایخروجی .2

 ،7یجامع اله یاتصال به آگاه یات،از ح تریقعم یفعال شدن احساس حضور خدا و معنادارشدن سطح ،6یروح

در درجه خلوص  ءو ارتقا یمنف یروهایدفع ن ی،روح یو انرژ یرون یشو افزا یمثبت و نوران یروهایجذب ن

 یروهایبا ن یروح یروهاین یههمسو شدن کل ی،و جمع یفرد یها، آرامش و بهداشت معنوادراکات و معرفت

                                                   
 )ال تَقَْربُوا الصَّالۀَ َو َأنْتُمْ سُکارىمستند به احکامی مانند طهارت بدن، جهت بدن در قبله، ایستاده یا نشسته...؛ نیت و توجه به معانی نماز  1

 (؛ حضور قلب، و ...43( )سوره نساء، آیهحَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون

 مستند به احکامی مانند مکان مصلی، نماز در سفر یا وطن، نماز در مسجد و مساجد اربعه، و .... 2
(، تاثیر نماز بر روزیِ فردی )سعه یا ضیق 45)سوره عنکبوت، آیه« عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر صَّالۀَ تَنْهىاأَقِمِ الصَّالۀَ ِإنَّ ال» ای مانندمستند به ادله 3

 (، و.59مریم، آیه رهفَ یَلْقَْونَ غَیًّا، سوایجاد کردن(، تاثیر نماز بر روزِی اجتماعی )فََخلََف مِنْ بَْعدِهِمْ خَْلفٌ أَضاعُوا الصَّالَۀ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْ
 «بِِه اْلعَبُْد الصََّلاُۀ فَإِْن قُبَِلتْ قُبَِل مَا ِسوَاهَا مَا ُیحَاسَبُ ِإنَّ أَوَّلَ»ای مانند مستند به احکامی مانند قضاء نمازهای فوت شده، و مستند به ادله 4

 (، و ....268ص 3)کافی، ج
انند ای مطه امربمعروف و نهی از منکر، حیطه تریبت فرزندان، حیطه فرهنگ و رسانه، و ادلهای مانند: قرار گرفتن نماز در حیمستند به ادله 5

 (، و ...66، آیه)سوره مائده« ِمنْ تَحْتِ َأرْجُِلهِمْ مِنْهُموَ لَوْ َأنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراَۀ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُْنِزلَ إِلَیْهِمْ ِمنْ َربِّهِْم لَأَکَُلوا ِمنْ فَْوقِهِمْ وَ »
َربَِّک  فَإِذا فَرَْغتَ فَانْصَبْ وَ إِلى وَ تَرْکِ الْأَشْغَالِ وَ هُوَ قَوُْلهُ لَا َصلَاۀَ ِإلَّا بإِْحضَارِ النِّیَّۀِ وَ خُلُوصِ الْیَقِینِ وَ ِإفْرَاغِ الَْقلْبِ»ای مانند: مستند به ادله 6

 و ...(، 70السالم، ص)فقه الرضا علیه« فَارْغَبْ
 (، و ....10ص 6)کافی، ج« تَقِی کُلِ الصََّلاۀُ قُرَْبانُ»مستند به مانند:  7
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 یبرا یدستورات اله یگرفهم و احساس از د یقتعم ،1یقبل یعملکردها یرفتن آثار منف یناز ب ی،در هست یجار

 . 2یتابد یو عبور به سو یادن یحرکت در زندگ

 یصکه به تشخ ی= تمام افراد انسان اعم از مرد و زن بالغ و کودکانیستمس یمرزها یینپردازش/ تع فرآیند .3

 تا آخر عمر  یط،ها و در هر شراها و در تمام زماندر تمام مکان اند،یدهرس

+ زمان  صی+ تشخ یستادنقبله و رو به قبله ا یین= طهارت بدن و لباس + وضوء + تع یهاول سازینهزم یینتع .4

کردن و حرکت یدناز خوردن و آشام یمراقبه و دور یتطهارت مکان سجده + آرامش بدن و قرار گرفتن در موقع

 و حرف زدن

 یو باطن یظاهر یفیتو ک یت)که در هر کدام کم یر+ تکب یام+ ق یت= اذان و اقامه + ن نقطه شروع یینتع .5

 آن ذکر شده است(

 و یظاهر یفیتو ک یت= قرائت + رکوع + سجود + تشهد + سالم )که در هر کدام کم یندمراحل فرآ یینتع .6

  آن ذکر شده است( یباطن

 .گویدیو چه م کندیچه م ینکه= توجه به خداوند و فهم ا مرکز ثقل یینتع .7

 یفُراد ازمنجر به بطالن نماز )اَحکام خلل در نماز، چه نم یامنجر به شک  یرفتارها یه= کل نقاط بحران یینتع .8

 نماز جمعه( یاو قربان  فطر یدمانند نماز ع یتیجمع یو چه نماز جماعت و چه نمازها

 نقص و شک در نمازخلل، احکام مربوط به رفع  یه= کل یستمبازخورد در س .9

 انواع نماز( یهمستحبات نماز )در کل یه= کل کننده یدو تشد یتتقو متغیرهای .10

 انواع نماز( یهمکروهات در نماز )در کل یه= کل و بازدارنده کنندهیفتضع متغیرهای .11

 دارند. جانماییدر فقه ارائه شده است، در محورهای این تحلیل، « الصلوه»احکامی که در کتاب  تمام

 «سازینظام»و  «های اجتماعی نظام»هویت نیاز سه: پیش -3/1/4/1

های انسانی را در مقیاس خُرد و که کنش جاری استفرآیندهایی  در آنهاساختارهایی هستند که های اجتماعی، نظام

 هویت ساختار و فرآیند::اینکه توضیح د.نکنکالن تنظیم می

« فرآیند»و  ؛3شونداجزاء و عناصرِ حداقلی، که سبب فعال شدنِ پایدار ِیک فرآیند می چینشیعنی: نحوه « ساختار»

 لذا 4طوری که منجر به تولید اثر جدید شود.ساختار، بهیعنی: اثرگذاری و اثرپذیری میان اجزاء و عناصرِ یک 

 طوری که ترکیبیعنی تعریف عناصر و تعیین کمیت و کیفیت و زمان و مکان و جهت و ...در آنها به« فرآیندسازی»

  5شود.یعنی: رفتاری که براساس یک تصمیم تولید مینیز « کُنش» منجر به تولید اثر مورد نظر شود. اجزاء

کلمات زیر ، «ساختار»در مورد لغات مشابه،  در فرهنگتواند در درک معنای آن کمک کند، می این کلماتهای معادل

ای هدر مترادفو  ؛، هیکلقالب و طرح، نقشه، سازه، بندیاستخوانفُرم، ریخت و ترکیب، چهارچوب، پیشنهاد شده است: 

ات، اقدام، عملیعملگری، مکانیزم، وانفعال، کنش و واکنش، تاثیروتاثُّر، توان به این موارد اشاره کرد: فعلنیز می «فرآیند»

  6رویه. و هم چنین آمده است: رفتار، عملکرد، ظهور و بروز، سلوک، اخالق« کنش»های در مترادفو  .کارنقش و جریان، 

 ر درون آنها شروع به فعالیت کند.د هافرآینداز  ایزنجیرهسازند تا ساختارها، زمینه

                                                   
 (، و ....70)سوره فرقان، آیه« ِإنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبَْن السَّیِّئات وَ َأقِمِ الصَّالۀَ طََرفَیِ النَّهاِر وَ زَُلفاً ِمنَ اللَّیْلِ»مستند به مانند:  1
 (، و ...179ص4البحار، ج)سفینه« انّ الوصول الى الّله سفر ال یدرک الّا بامتطاء اللیل: »مستند به مانند 2

 structure، ذیل مدخل 1291، ص2001، ویرایش1377نامه، دانشگاه آکسفورد لندن، نشر مهر، طهران، لغتم (2015)آکسفورد,  3
 process، ذیل مدخل 1008همان، ص 4

 actionذیل مدخل  12همان، ص 5
 های فوق، ذیل هر کدام از مدخلwww.thesaurus.com ،2018پایگاه اطالعاتی  6
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ای ههای انبوه را مدیریت کنند لذا نظامدر فضای اجتماعی با کثرت کنشگران، نیاز به ساختارهایی است که بتوانند ورودی

، فرآیندهایی ها و ضوابطنامهتک افراد جامعه نیستند بلکه براساس آیینگیرند که وابسته به عملکرد تکاجتماعی شکل می

شود و به خروجی مورد نظر گیرد در جهت اثر و هدِف آن نظام تنظیم ن قرار میکنند تا هر فردی که در آرا فعال می

ست که ساختاری او متون آموزشی،  نیروی انسانی ،وعه مرتبط از فضا، تجهیزاتآموزشی، مجم در نظاممثال برسد؛ 

 یادگیری شود.تعلیم و تعلّم و حصول  فرآیندشدنِ ای با هم مرتبط شده باشند که سبب فعالگونهبه

 نیهمان روابط ب ستمیو جوهرۀ نظام و س استهدف  کی جادیا یبرا گریکدیاجزاء مرتبط با ۀمجموع ،و نظام ستمیاگر س

 ندیآفر» یبه معنا نیو ا «ندیبرآ کی جادیا یبرا شدهمیارتباطات تنظ دیتول» یعنی «یسازنظام»اجزاء است؛ آنگاه 

های سیستم، به هدف پردازش ورودیو پردازش  یو خروج یورود نیی: تعیعنی ینظام ساز قتیحق در؛ و است «یساز

  انبوه

 هاامنظ خُرده، و ...، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام درمانیمانند « های اجتماعینظام» در

ر نظام اقتصادی است، رسانه، نهادی در نظام شوند مثال بازار، نهادی دنامیده می« نهاد»که فعال هستند هایی و مجموعه

 فرهنگی است، مدرسه، نهادی در نظام آموزشی است.

ای های از نهادهاست که موجب تنظیم کنشهای اجتماعی است که حاوی شبکهها و نظامتمدن، نیز برآیند تمام سیستم

 .«یاشبکه اجتماعی یسازنظام»عبارت است از  «یسازتمدن»گردد، و ها برای تعالی میانسان

برای لمس . های اجتماعی، نقطه مرکزی برای درک مقیاس تمدنی استدرک صحیح و جامع از ساختار، فرآیند و نظام

 «مقیاس کالن»است. مفهوم و مصداقِ « مقیاس کالن با مقیاس خُرد»های اجتماعی، نیاز به بررسی تفاوت مقیاس نظام

 سازی است.ی و نظاممباحث تمدن دریافتکلید طالیی برای 

 هویت مقیاس کالن و تفاوت آن با مقیاس خُردنیاز چهار: پیش -4/1/4/1

یعنی توجه « مقیاس کالن»دهندۀ آن پدیده؛ و تشکیل «واحدِ»اندازۀ ها در حدّ و پدیده توجه بهیعنی: « مقیاس خُرد»

 های دیگر.با پدیدهبا  «ارتباطِ»ها در حد و اندازۀ به پدیده

 تواند تغییر کند. توجهها میها، سطوح، زوایا و ابعاد پدیده، مفهومی ذومراتب است که براساس الیه«خُرد و کالن»مفهوم 

ها برای تشکیل همان برگ، در مقیاس شود و توجه به روابط سلولیک سلول در یک برگ، در مقیاس خُرد انجام می به

ا هشود و بررسی روابط برگتک برگ، در مقیاس خرد انجام می ؛ بررسی همانشودانجام مینسبت به همان برگ کالن 

خرد است و  شود؛ بررسی همان تک درخت، در مقیاسِبا یکدیگر و با شاخه و تنه درخت، در مقیاس کالن انجام می

 بررسی رابطه آن درخت با زمین و هوا و محیط پیرامونی، در مقیاس کالن است.

د اصلی کلی کندو لوازم و الزاماتی که ایجاد می شودجدید میکه سبب ایجاد پدیده یا اثر  «روابط و برآیند آنها»توجه به 

 به نمونه مثال زیر توجه کنید: است.« مقیاس کالن»درک 

، شما با استفاده دیارسال کندر یک شهر بزرگ آدرس  5ساعت به  24کتاب را در مدت  5اند: به شما گفته دیفرض کن

ظرف آدرس در سطح شهر  50کتاب را به  50: ندیاما اگر به شما بگو توانید این کار را انجام دهید.میاز یک وسیله نقلیه 

کتاب را به  500: ندیگوبه شما اگر ب یا کار را انجام دهید؟! نیا دیتوانیم یصورت قبلباز هم به ای. آدیبرسانساعت  24

 کنید؟یا بیشتر چه می 5000با  .کنید؟چکار می دیارسال کن ساعت 24در آدرس مختلف  500

، یعنی فرآیند جدیدی که در مقیاس ارسال صحبت کنید تا آنها را ارسال کند نفر 10توانید با کتاب، شما می 50 مثلِدر 

ود شجا ختم نمیاست. و البته کار به همین پرداخت دستمزدآید که فرآیند استخدام و وجود میکتاب وجود نداشت به 5

ها به مقصد رسیده است ولی در اینجا که کتاباید که کتاب، خودتان اقدام کردید و مطمئن شده 5در مقیاس زیرا شما 

اند لذا نیازمند طراحی فرآیند جدیدی ها به مقصد رسیدهشوید که کتاباید از کجا مطمئن مینفر را استخدام کرده 10

 برای نظارت و کنترل هستید..
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ساعت به  24ها را ظرف ، کتابنفر یا کمتر 100توانید با استخدام ارتقاء یافت، آیا باز هم میکتاب  500اگر مقیاس به 

ابزار یا  شوید! لذا مجبور می! چند روز طول خواهد کشید تا این تعداد افراد را پیدا کنید و استخدام کنیدمقصد برسانید؟

خشی بها و عقد قرارداد با آنها برای اینکه رسانپیک ه به صنفِکار بگیرید یا طراحی کنید، مثال مراجعفرآیند جدیدی را به

 .شان را در اختیار شما بگذارند، و البته باز نیازمند سیستم نظارت و کنترل هستیدسیستم توزیعاز 

 شوید با سیستمی با فرآیندهایها هم کارآیی نخواهد داشت و مجبور میرسانکتاب، سیستم توزیع پیک 5000در مقیاس 

ساعت بخشی از سیستم  24جدید کار کنید، مثال مراجعه به شرکت پست و عقد قرارداد خاص که حاضر باشند برای 

  شان را به کار شما اختصاص بدهند.توزیع

رآیند ف در سیستمی مانند شرکت پست چند فرآیند باید فعال باشد تا شرکت پست بتواند به شما چنین خدماتی بدهد؟

تخدام نیروی انسانی، قسمت آموزش نیروی انسانی، قسمت پشتیبانی نیروی انسانی، قسمت مالی و اس مربوط به قسمت

بندی، قسمت ذخیره و انبار، قسمت حمل، قسمت توزیع قسمت پذیرش، قسمت بستهپرداخت، قسمت نظارت و کنترل، 

که همه اینها نیازمند تامین فضا و امکانات مرتبط با کارشان قسمت پاسخ به شکایات، قسمت بایگانی و ...،مویرگی، 

د فرآینافزار زیادی خواهد بود نیازمند نگهداری است لذا که فضای و سختهستند، فضای مورد نیاز این تعداد از افراد 

ام از هر کد الزم خواهد بود و برایقسمت نگهبانی و ...قسمت تاسیسات، قسمت نظافت، قسمت انفورماتیک، مربوط به 

 توان آن را به سلیقه و تشخیص مسئول مربوطه واگذار کرد.های کاری الزم است و نمینامهها، آییناین قسمت

نکته بسیار مهم در تفاوت دو فضای خُرد و کالن و فضای سیستمی و غیرسیستمی، این است که مقیاس کالن وابسته به 

ین مجموعه از ا ،مسئول حمل و نقلمثال هاست، اگر مدیر شرکت پست یا مو سیست وابسته به فرآیندهاافراد نیست بلکه 

امه عمل نجدا شود کار شرکت پست تعطیل نخواهد شد بلکه سیستم، فرد دیگری را جایگزین خواهد کرد تا طبق آیین

مل نامه عطبق آیینپذیرش مرسوالت دچار اختالل شود یعنی نیروهای انسانیِ مربوطه،  فرآیندِمثال اما اگر روزی  کند.

  گیرد.شود و کارها انجام نمینکنند سیستم شرکت پست دچار اختالل می

را  یاندک سرمایه خواهیم، مثال وقتی میاست طورنیمسائل هم هم هیکالن هستند. در بق یازهاین یپاسخگو ها،ستمیس

 نیرا در چند یادیپول ز خواهندیهزار نفر م نیچند با وقتی که میکن یگذارهیسرمای معاش خود در کار نیتام یبرا

 دیبا نجایدر ا خواهد داشت، اساسی، تفاوت کنند نهیاز مردم هز یادیمعاش تعداد ز نیتام یپروژه بزرگ آن هم برا

 به آن پاسخ داد. یصورت فردبه توانینم گریکرد و د سیتاس یو بانکدار یاقتصاد ستمیس

؛ زبان دارد« سازیاستراتژی و استراتژی»، نیاز به آشنایی با مقولۀ (ها و فرآیندهانظام)ها سیستم کالن و مقیاسکار با 

شناسان ین؛ لذا د، تعیین فرآیند بهینه در یک سیستم استاستراتژی هاست چرا کهها و فرآیندها، زبان استراتژیسیستم

های ه نظامدهی بیندهای بهینۀ الزم برای برای شکلفرآبتوانند سازی کنند باید تمدنسازی و نظامبخواهند و فقیهان اگر 

تشخیص بدهند و در حیطه  های دین راگزاره راهبردیِ الیه معناییِیعنی بتوانند اجتماعی را از ادله اکتشاف کنند 

 است.« اجتهاد تمدنی»سازهای اصلی برای درک بحث از هویت استراتژی از زمینه استنباط قرار دهند؛ بنابراین،

 «اجتهاد تمدنی»و نقش آن در استراتژی )راهبرد( هویت نیاز پنج: پیش -5/1/4/1

و طــرح نقشــه بــرای  ،حریــف و خــود یتدر اصــل، اصــطالحی نظــامی اســت بــه معنــای ســنجیدن وضــع, اســتراتژی

کننــده بــرای حرکــت یکپارچهنگر و اســتراتژی، طرحــی منســجم، جــامع. روبــرو شــدن بــا وی در مــؤثرترین وضــعیت

  1.است در محیط رقابت برداری از منابع و امکانات موجوددر کوتاهترین راه به سوی هدف، با بهترین بهره

                                                   
، برایسون، ایگور آنسوف، هیل و پیرس، دیویدسن، هنری مینتز برگدر منابع تخصصی ذکر شده است )از « استراتژی»تعاریف متعددی از  1

نامه، ، لغتم (2015)آکسفورد,  شود:..( که فشرده شدۀ آنها در باال ذکر شده است و به دو منبع زیر اکتفا میجونز، هانگر، هیل، هریسون، و .
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مجموعه اقدامات کالنِ الزم برای رسیدن به آنها مشخص  ین استراتژی باید اهداف بلند مدت، بعالوۀبرای تعیبنابراین 

 .ها و قواعدِ مرتبط ساختن اقدامات به یکدیگر برای رسیدن به هدف تشکیل شده استرنامهها، بشود. استراتژی از تصمیم

کنند امّا در تدوین استراتژی، ها در تشخیص اهدافِ کلّی تا حدودی صحیح و مشترک عمل میمعموالً افراد و مجموعه

ران های دیگبرتری بر الگوها و فعالیتترین عامل های فاحشی بین آنها وجود دارد. تدوین استراتژی صحیح مهمتفاوت

وا وَ أنتُمُ ا» است. آیه شریفۀ نُ زَ اتَحْ َ وا وَ ل نُ هِ نتُمْ مُؤمِنینالتَ لَونَ إنْ کُ عْ بخش برای اقتباس تواند ایدهنیز می 1«الَ

، ری دیگهاها و تمدندر زندگی فردی و جمعی مورد توجّه قرار گیرد فرهنگ که اگر استراتژی اسالم باشدهمین حقیقت 

 قدرت رقابت با اسالم را نخواهند داشت.

دم پیشگیری از عو برای شوند ها با شکست مواجه میتراتژیمتخصصین مدعی هستند که درصد باالیی از اسای از عده

 گانۀ زیر است:محورهای نُه یابی به استراتژی اثربخش نیازمند طیدستموفقیت و 

تعیین وضعیت  -2، (با ذکر اولویت و وزن هر کدام از اهداف و اهداف نهایی گیری)انگیزه شکل تعیین رسالت سیستم -1

های تعیین گزینه -4، های آنهاتعیین محیط خارجیِ سیستم و تعیین رقبا و توانایی -3، های موجودِ سیستمو توانایی

تعیین راهکار بلند مدت برای رسیدن به  -6، ها()اولویت انتخاب گزینۀ برتر -5، برای رسیدن به هدفممکن و محتمل 

  2ارزیابی میزان موفقیت -9، اجرای تصمیمات -8، با تعیین اولویت تدوین اهداف و راهکارهای کوتاه مدت -7، گزینۀ برتر

که از مطالب منتشره در تعابیر زیر  تنوع .فردی استقلمرو نفوذ استراتژی، تمام زوایا و جوانب زندگی جمعی و  

 است:روشنی  گواه میدانیِآوری شده است، جامعه جمع

 ،استراتژی توسعۀ روستایی، استراتژی دفاعی، سازی مصرف انرژیاستراتژی بهینه، استراتژی اطالعات و امنیت»

راتژی است، ایاستراتژی رسانه، استراتژی نفتی، و معدن استراتژی صنعت، استراتژی اصالحات، استراتژی اقتصادی

، گذاریاستراتژی سرمایه، استراتژی بازدارندگی، استراتژی حمل و نقل، استراتژی تبلیغات و ارتباطات، زاییاشتغال

 «......و ، استراتژی تامین اجتماعی، استراتژی روابط عمومی، محیط زیستاستراتژی 

ای هسازیِ ضرورت استنباط استراتژیپردازد، ملموسکه به اجتهاد تمدنی می علت ذکر این تعابیر در این تحقیق

های مختلفی است که زندگی در مقیاس کالن، با آنها مواجه ها و سیستمنهفته در آیات و روایات، برای مدیریتِ نظام

 است. 

یین سازی نیاز به تعاگر تمدنسازی حرکت کنیم و سمت تمدنلبّ مطلب این است که: اگر بخواهیم براساس وحی، به

هایی مانند موارد ذکر شده در باال دارد آنگاه باید مبتنی بر ادله وحیانی )و َما یَتّصِلُ بالوحی(، تکلیف تکلیفِ استراتژی

 صورتالذکر را مشخص کنیم. در فقه و اجتهاد موجود که به استنباط حکم فعل مکلف بههای الزمِ فوقاستراتژی

ر ادله دیکِ نهفته ندارد، این معانیِ استراتژ« فرآیندها»ای با نام پردازد و توجهی به پدیدهیا جمعی میمصداق فردی 

ی شود و صحنه میدان، به اصول عملیه تمسک می«فقدان دلیل»شوند و در نهایت نیز با استفاده از عنوانِ دیده نمی

 شود.های بشری واگذار میبه تجربه

دله را در مقیاس کالن و با رویکرد استراتژیک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم باید با زبان برای اینکه بتوانیم ا

، جمالتی هستند که دارای بار معنایی با حداکثر های استراتژیکگزارهجنس های استراتژیک آشنا شویم؛ گزاره

                                                   
، استراتژی اثربخش، (1380)غفاریان, ؛ و  strategy، ذیل مدخل 1284، ص2001، ویرایش1377دانشگاه آکسفورد لندن، نشر مهر، طهران

 ؛ 16نشر فرا، طهران، ص

 139عمران، آیهسوره آل 1
 18ریزی و مدیریت استراتژیک، نشر یادواره، طهران، ص، برنامهش(1377)پیرس و رابینسون، خلیلی شورینی,  2
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ی ادینِ موضوع، حداکثر کلیّت و فراگیریابی به ساختارهای بنیها برای دستزوایۀ دید، حداکثر نفوذ به مبانی و ریشه

ساختارها، نقاط  ها، اهداف،گیریسازیِ جهتاند و شفافهستند که در حداقل لفظ و متمرکزترین قالب ارائه شده

ای از جمالت استراتژیک هستند که در جمالت زیر نمونه کنند.کلیدی و محوری در تمام ابعاد موضوع را تامین می

 اند:ستفاده شدهاسناد راهبردی ا

کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، ، 1404ایران در افق : انداز کشوراز سند چشمجمالتی  -1

علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل 

  .1المللسازنده و موثر در روابط بین

ه ب یو عنصر فداکار یثارو ا یمانا یهروح یتتقودر امور فرهنگی:  فقیهابالغی ولیهای از سیاستجمالتی  -2

 ی،سالم، اخالق یاجامعه یجادای، اعتماد به نفس مل یتو تقو یارزش یمبان یینتب ملی، اقتدار یعنوان عامل اصل

و احساس  یدرستکار یمند و برخوردار از مالکهاآگاه، عزت شهروندانی مدار وفرهنگ ی،اسالم یبر ارزشها یمبتن

  2.یتمندیرضا

 یاصل تعاون و مشارکت مردمهای فرهنگی باید با رعایت : فعالیتجمالتی از سند مهندسی فرهنگی کشور -3

های فرهنگی بر اولویت فعالیت انجام شود. و حمایت از مشارکت حداکثری مردم و نهادهای مردمی سازیزمینه

  3یت است با تسهیل ازدواج و کاهش طالق و افزایش مطلوبیت خانواده.هاد خانواده و جمعن

ا بباید تعریف شده برای اجرای سند مهندسی فرهنگی: پایدارسازی جمعیت  جمالتی از راهبردهای فرهنگی -4

 4صورت پذیرد. ، اصالح الگوی مصرف، و....جلوگیری از کاهش نرخ زاد و ولد

با راهبرد آموزش باید ، «کاهش طالق»مولفۀ  اقدامات فرهنگی برای تحقق راهبردهای فرهنگی:جمالتی از  -5

 5و طرح تفصیلی آن توسط ستاد ملی زن و خانواده تهیه و ابالغ گردد. های زندگی تامین گردد.مهارت

 حال، جمالت زیر را مالحظه کنید:

  ترین کشور منطقه باشد که مردم آن بیشترین ظمباید تمیزترین و من 1404کشوری اسالمیِ ایران، در افق

 اند.را کسب کرده محوری با اولویت مهارت مدیریت احساسامتیاز در مهارت

  اصالح الگوهای گفتاری استو اصالح رفتارها مدیریت احساسهای تحقق مهارتاولویت اول برای ، . 

 محور، به اصالح الگوهای مهارت وش آموزشِاز طریق رساله، نظام آموزشی موظف است تا انتهای برنامه پنج

 گفتاری بپردازد.

ای طراحی و ارائه شده است؟ آیا این جمالت، در مقایسه با جمالت قبلی که به نظر شما این جمالت توسط چه مجموعه

های ابالغی و فرهنگی و ... ذکر شد معنادار هستند یا نه؟ آیا ارزش بررسی را برای انداز کشور و سیاستاز سند چشم

 اینکه شاید سبب شوند به وضعیت بهتری برسیم دارند یا نه؟ 

 این جمالت، الهام گرفته شده از آیات و روایات هستند که نحوه اقتباس آنها در زیر توضیح داده شده است:

                                                   
 رسانی رسمی دولتر.ک. پایگاه اطالع 1

 رسمی دفتر مقام معظم رهبریرسانی ر.ک. پایگاه اطالع 2
 رسانی رسمی شورای عالی انقالب فرهنگیر.ک. پایگاه اطالع 3

 همان 4
 همان 5
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 1اَلْإِیمَانِاَلنَّظَافَۀُ مِنَ  ← یتمیز 

 2«یْنُِکمْوصِیکُمَا َو جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَاِبی بِتَقْوَى اَللَّهِ وَ نَظْمِ َأمْرِکُمْ وَ صَالَحِ ذَاتِ بَاُ» ← نظم  

 3 «اَلْعِلْمُ یُرْشِدُکَ وَ اَلْعَمَلُ یَبْلُغُ بِکَ اَلَْغایَۀَ» ←محوریمهارت 

 4«فَإِنَّ الْجَنَّۀَ هِیَ الْمَأْوی أَمَّا مَنْ خاَف مَقامَ رَبِّهِ َو نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی» ←مدیریت احساس  

 5«مْکُیُصْلِحْ لَکُْم أَعْمَالَکُْم وَیَغْفِرْ َلکُمْ ذُنُوبَ، قُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا یَا أَیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ» ←اصالح الگوهای گفتاری  

-پاسخ تفصیلی در فصل پنجم که روش دار است؟این معانی با چه روشی و براساس چه مبنایی استخراج شده و حجیت

 شده است؛ اما توضیح اجمالی اینکه: شناسی اجتهاد تمدنی است ارائه 

کشور، براساس عملکرد از یک برنامه راهبردی برای  کوچکی قسمتالذکر، برای تدوین استفاده از آیات و روایات فوق

مقصود از اصطالح  و است« تفریع فروع و ردّ فرع الی االصل»در حقیقت، اجتهاد ؛ صورت گرفته است« تفریع فروع»

ها را اند ولی لسان دلیل آنیابی به حکمِ مصادیقی که در ادله بیان نشدهتالش برای دست» عبارتست از:« تفریع فروع»

 6«شوند.گیرند یا با جاری ساختن اصول عملیه، تعیین تکلیف میانی، قرار میشود یا تحت ادله فوقشامل می

 الذکر بدین صورت است که:های فوقدر مثال« تفریع فروع»چگونگی 

و اختصاص به مورد خاصی داده نشده است لذا در تمسک به آن در ، اطالق و شمول دارد «تمیزی و نظم»اصل کلیِ 

یست ن« فعل مکلف فردی»در مقیاس کالن که موضوعش ای فعال نیست، از سوی دیگر، قرینهمقیاس کالن، مقیِّدی و 

اختار بیان حکم سگیرد. تعلق می« کشور»یا « شهر»یا « سازمان»است تمیزی و نظم به یک « ساختار و نظام فعلِ»بلکه 

 متعلَّق»شود یعنی و کیف و جهت، می شود، مقید به زمان و مکان و کمّوارد می« ریزیبرنامه»و نظام، وقتی به فضای 

که در میان کشورهای منطقه قرار گرفته است  1404کشور ایران در سال »یک مصداق خاص خواهد بود مانند: « حکم

 «و باید موقعیت خودش را نسبت به آنها تعیین و تثبیت کند.

 توسعه و پیشرفت داشته ،شد و براساس اسالمخواهد ایمانی باخواهد شد: چنین کشوری، می گونهاینحال سوال فقهی ما 

تواند مراتب ایمانی را و چگونه می باشد، چه چیزهایی بر او واجب و حرام است و چه چیزهایی مستحب و مکروه است؟

 ارتقاء دهد؟

و  ندادست آمدههستند که در پاسخ به سوال فوق، به ایها مولفۀدهدو دلیلِ دال بر مطلوبیتِ تمیزی و نظم، دو مولفه از 

در )شمولیت آنها عدم فحص از مُخصّص، مُقیِّد، مُبیِّن و ناسخ آنها نیز صورت گرفته است و هیچ دلیلی بر عدم اطالق و 

تفریع فرع )تعیین حکمِ یک مصداقِ محصور در لذا نتیجه  .یافت نشده استالذکر( حالت عادی و در شرایط مصداقِی فوق

                                                   
مضمون این روایت در منقوالت روایی ؛ 319ص 16، بیروت، جالتراث اءیالح تیموسسه آل البالوسائل، ، مستدرکق(1408)محدث نوری,  1

، کنزالفوائد، نشر دارالزخائر، ق(1401)کراجکی, « َکانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیِْه وَ آلِِه َیحُثُّ أُمَّتَهُ عَلَى اَلنَّظَاَفۀِ وَ یَْأمُرُهُمْ بَِها»آمده است مانند دیگری نیز 

 دار است.ق(، شهرت و وثاقت برخور449(، مرحوم کراجکی از امتیاز قدمت)م 285قم، ص
 421، ص47البالغه، تدوین صبح صالحی، وصیت، نهجق(1414تصحیح صبحی صالح,  -)شریف رضی  2

 (115ص 1االسالمی، قم، ج، نشر دارالکتب ، غرر الحکم و درر الکلمق(1410)تمیمی آمدی,   3
 40سوره نازعات، آیه 4

 71سوره احزاب، آیه 5
؛ عبارت ایشان چنین است: 337ص 1اهلل مرعشی، قم، ج، القول الرشید فی االجتهاد و التقلید، نشر کتابخانه آیتق(1422)مرعشی نجفی,  6

و أحذق فی تفریع الفروع على اأُلصول المتلّقاۀ، و تطبیق األدّلۀ و المبادی  لوظیفۀ الفعلیّۀ للمکّلفالمراد باألعلم، من کان أجود استنباطاً ل»

 ، «الکبرویۀ علیها



 

50 

 

50 
خواهد شد که: اگر کشور ایران در زمان و مکان و موقعیت فوق، بخواهد به عنوان کشوری  چنینزمان و مکان و .... ( 

 ایمانی تثبیت شود باید کشوری باشد که تمیزی و نظم در او جلوه دارد.

از آنجایی که در تعیین استراتژی، مزیت و برتری در محیط رقباء مطرح است، سوال فقهیِ ما چنین خواهد از سوی دیگر، 

د شارع ، مورد تاکی«ترینو منظم ترینتمیز»ریزی استراتژیک در مقیاس رقابت بین کشورها، شاخصآیا برای برنامهشد: 

م با اقتباس از نگرش اسال« ترینتمیزترین و منظم»انداز کشور، شاخص توانیم بگویم که در چشمقرار دارد؟ و آیا ما می

 آورده شده است؟ )حجیتِ استناد به شارع(

بر مراتب آن نیز دارد یعنی هر چه بیشتر بهتر، و  1تنبیهیداللت  ،«تمیزی و نظم»اطالق مطلوبیتِ ین است که: پاسخ ا

ر الضر ،قاعده العدل و االنصاف، قاعده احترامدر چهارچوب سیره عقالئیه و قواعد عام فوقانی )مانند مانند همه امور البته 

 ....( قاعده نفی سبیل و  ،اسرافاصل کلِی حرمت و الحرج، 

ه ترین کشور در منطقه بودیم چبرای اینکه تاثیر مقیاس راهبردی لمس شود تصور کنید اگر االن ما تمیزترین و منظم

بودن، و « توصیه اخالقِی فردی»علت انس ذهنِی ما به وضعیت داخلی و خارجی داشتیم؟ بسیاری از آیات و روایات به

در  نداهای اخالقی )یعنی اگر انجام نشود جرم نیست و اشکالی ندارد( غیرفعال باقی ماندههاز همین توصی حقوقیتصور 

 سازی و تغییروتحول دارندحالی که ظرفیت عظیمی در برنامه

، نیز از همین آورده شد )اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی(« مهارت مدیریت احساس»ای که برای مستند آیه

عنوان یک شاخص برای توسعه و پیشرفت و موفقیت در مقیاس نه به ،شودیعنی توصیه اخالقی فردی دیده میاقسام است 

د عنوان یک راهبرد )تعیین فرآینها، و نه بهگذاری در برنامهکننده برای اولویتعنوان یک عامل تعیینیک کشور، و نه به

 اجتماعی. بهینه( برای تربیت

مدیریت »شریفه با اصطالح معنای آیه  حداقلیعنی کنترلِ خود، لذا « نهیِ نفس»است و « تمایالت»معنی به« هوی»کلمه 

کننده اختالف دارند چرا که )و البته در عامل مدیریت معناستهاست هممعنی کنترل و تنظیم خواستهکه به« احساس

 است.(« تجربیات بشری»ایج، است و در اصطالح مدیریت احساسِ ر« رضای خدا»این عامل در دین، 

 هویت نیاز  و هرم نیازهانیاز ششم: پیش -6/1/4/1

های اجتماعی است که هر کدام دارای سه الیه معرفتی، قانونی و ای از نظامتمدن، شبکه»در فرضیه بحث گفته شد که: 

، بدین جهت «دهندمستمر پوشش میصورت کارآمد و های هرم نیازهای انسان را بهفرهنگی هستند و تمام مراتب و الیه

)یعنی تصور اینکه قرار است اجتهاد تمدنی چه کارهایی  «اجتهاد تمدنی»متعلَّق یابی به تصوری شفاف از برای دست

مدل »ضروری است، مضافا به اینکه « نیاز و مدل نیازها»بررسی انجام دهد و استنباط برای چه موضوعاتی صورت پذیرد(، 

 های عملیاتی است.های اصلی ربط میان مبانی نظری با برنامهاز حلقه« نیازها

ان، انسوقتی  :که توضیحبدین  «(ییافتن چیزی در خودش است. )اتحاد وجود بهفرد  و کشش تمایل» یعنی:« نیاز»

ر تکند که دارای کمالی نسبت به اوست )از جهاتی دارای وجودی قویکند یا حالتی را لمس میرا مشاهده می چیزی

آید با مقایسۀ موقعیت خود و موقعیت آن موجودِ دارای کمال، احساس کشش به سوی آن کمال در او به وجود می ،است(

پیدا کند(؛ حتی در مانند غذا و احساس گرسنگی نیز این قاعده جاری  دیخواهد که به آن دست یابد )اتحاد وجوو می

کند که با حالت قبل از گرسنگی تفاوت دارد. او در خود ساس میکسی که نیازمند به غذا است حالتی در خود اح ،است

  است.« نیاز به غذا»یابد. این کشش، کشش به سوی برقراری دوباره حالت قبل از گرسنگی می

خودآگاه و  ،یو قو فیضعانواع  ازهایشود. ن تیریکشف شود تا قابل مد دیدارد که با یشیدایهر احساسِ نیازی منشاء پ

 ست؟یوابسته به چ از،ین یریگ جهتاین ؛ دارند یو متعال هیاول ،یو روح یجسم ،یبیناخودآگاه، موقت و دائم، ساده و ترک

                                                   
 ذکر شده است. 76توضیح داللت تنبیهی در ص 1
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 ،یآخرت و ییایدن ،یاله ریو غ یمانند اله ،گذاردمی مورد نظر غایت در رسیدن بهکه است  گیری نیاز، وابسته به اثریجهت

به  نسبت ازیآن ن تیّمقدم زانیآن وابسته به م فیو در کّم و ک هستند ییجهت، وابسته به هدف غادر اصلِ نیازها ؛ و ...

 .دنباشیم ییهدف غا هب دنیرس یفرد به عنوان مقدمه برا یاز سو ازیآن ن یریبکارگ زانیو م ییهدف غا

وزۀ نیازهای اولیۀ حیاتی)تغذیه، شود؛ حهای مختلفی تشکیل میزندگی براساس نیازها و ابعاد وجودی انسان، از حوزه

سالمتی، پوشش، مسکن(، حوزۀ امنیت و سیاست، حوزۀ اقتصاد، حوزۀ فرهنگ و ارتباطات، حوزۀ آموزش، حوزۀ قانون، 

  حوزۀ اخالق.

تمدّن،  کی گریعبارت د. بهدهدیمدل نشان م کیبه آنها را در قالب  یبه پاسخگوئ ازیانسان، ن یزندگ یازهایدر ن تنوّع

اص روابط خ یریگخاطر شکلبه ازها،ین بودنِ پاسخ دهد. مدلْ ازهایبتواند به مدل ن دیبا ازها،یبه ن یعالوه بر پاسخگوئ

 یبرخ شدناز آنها، باعث برطرف یشدن برخبرطرف یعنیدارند  یرابطه علّت و معلول ازها،ین یبرخ مثال: است ازهاین نیب

ان توجّه موقّت انس ازمندین یتوجّه دائم و برخ ازمندین یبرخ یعنیدارند.  داریرابطه موقّت و پا ازهاین یبرخ؛ شودیم گرید

 ازمندین یو برخ یتوجّه کنون ازمندین ازهاین یبرخ یعنیدارند.  ندهیرابطه حال و آ ازهاین یبرخ؛ شدن هستندبرطرف یبرا

دم و قدم به ق دیرا با یطول یازهایهستند. ن یعرض یو برخ یطول ازهاین یبرخ؛ هستند ندهیتوجّه در آ یبرا یزیربرنامه

 پاسخ داد. موازیصورت هم و به درکنار دیرا با یعرض یازهایپاسخ داد اما ن یگریرا پس از د یکی

  1شده است: نیتدو ریاست که به شکل ز« ابراهام مازلو»متعلق به  ازهایمدل ن نیمشهورتر

 -3 کردن و دور از خطر بودن، تی: احساس امنیمنیا یازهاین -2 و امثال آنها، ،یتشنگ ی: گرسنگیستیز یازهاین -1

نشان دادن  ،یابینفس: اجرا و دست ازعزتین -4 شدن، تعلق داشتن، رفتهیپذ وستن،یپ گرانیتعلق و محبت: به د یازهاین

 -7 ،ییبایتقارن، نظم و ز: یذوق یازهاین -6 دن،یو کاو دنی: دانستن، فهمیشناخت یازهاین -5در کارها،  تیکفا

 .های درونیییبه تحقق نفس و شکوفا ساختن توانا دنی: رسییخودشکوفا

 قلمرودر قسمت که مورد هستند  7های رقیبی که حداقل چنین مدلو هممدل مازلو ویرایش و نقدهای متعددی دارد 

 شده است. اشاره 77تمدنی در صفحه اجتهاد 

 هویت کارآمدینیاز هفتم: پیش -7/1/4/1

های اجتماعی است که هر کدام دارای سه الیه معرفتی، قانونی و ای از نظامتمدن، شبکه»در فرضیه بحث گفته شد که: 

اگر دین  ؛«دهندصورت کارآمد و مستمر پوشش میازهای انسان را بههای هرم نیفرهنگی هستند و تمام مراتب و الیه

متعلَّق از محورهای اصلی در « هاکارآمدی در آموزه»های خود دارد لذا سازی کند نیاز به کارآمد کردن آموزهبخواهد تمدن

گری مهم دیمسأله  ؛استنباط شودهای مختلف نیازها که باید دستورات دین برای تحقق آن در زمینهاست  اجتهاد تمدنی

ش گستر ؛است «زندگی جمعی درها و محصوالت نظریات، ایده محیط رقابت»است کارآمدی که انگیزه و سرچشمۀ بحث 

همراه گسترش شبکۀ توزیع، سبب مواجه شدن مردم با کثرت و تنوع افکار و منابع انسانی و تولیدات فکری و مادی به

بهترین »انتخابِ دهد که قاعدۀ حاکم بر فرآیند آن، ه فرد را در موقعیت انتخاب قرار میشود و این مواجهاجناس می

ا هصورت برتری نسبت به دیگر تفکرات و برنامهاگر دین نتواند کارآمدی خود را بهلذا  است «کیفیت با کمترین زحمت

که اثرات برتر برای رفع نیازهای آنها دارند  نشان بدهد، بقاء نخواهد داشت و نفوس به سمت و سوی مواردی خواهند رفت

 هایاز ادله درون دینی و تالش برای تحقق آنها در محیط رقابت، از ماموریت «کارآمدی»های بنابراین استنباط مولفه

 حیاتیِ اجتهاد تمدنی است.

محصول تولید یعنی  «توازن» با این توضیح که: 2؛«هاو هزینهآوردها دست و میان نیازهاپایدار توازن » :یعنی کارآمدی

ابل قبول قشود ، نیازی را برطرف کند که اهمیت رفع این نیاز نسبت به هزینه و صرف امکاناتی که برای تولید می شده

                                                   
 های آستانقدس رضوی، مشهد مقدس.، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، نشر بنیاد پژوهش1372مازلو،  1
 efficiencyذیل مدخل  402ص 2001رایش ، دانشگاه آکسفورد لندن، نشر مهر، طهران، ویم (2015)آکسفورد,  2
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بارتند ع)براساس تحلیل مفهومیِ رقابت( های رقابت در محیط رقابتی شاخصهحداقلِ باشد. در فضای رقابت  و سبب بقاء

رقابت در تشخیص نیازها+ رقابت در اهداف+ رقابت در میزان تاثیر در رفع نیاز+ رقابت در کیفیت و سرعت و بقاء تاثیر  از:

 در رفع نیاز)سرعت+ خدمات+ کیفیت(+ رقابت در کاهش زحمت برای رسیدن به منبع رفع نیاز)هزینه(

 ،تشخیص نقاط قوت و ضعف، مدیریت اطالعات، یت مالیمدیر، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمانموارد فوق نیازمند: 

 )تشخیص قابلیت رقابتی( ستو استفاده حداکثری از آنهاو فرصت تکیه بر نقاط قوت تهدید و فرصت، و 

میان ها، توان گفت که: رقابت اصلی میان استراتژیمیرقابت، لذا  تعیین مصداق برای موارد فوق یعنی تعیین استراتژیِ

 سازی حرکتست تا بتوان به سمت تمدناز ادله ا در اجتهاد تمدنی، نیاز به استخراج این الگوهاهاست، الگوها و برنامه

 )نمونه مثال ذکر شده در پاورقی مهم است حتما مالحظه شود.( 1کرد.

این  کر شده در ابتدایتوان تعریف ذ، می«سازیتمدن و تمدن»یابی به هویت نیازها برای دستبراساس توضیح این پیش

های اجتماعی است که هر کدام دارای سه الیه معرفتی، قانونی و ای از نظامتمدن، شبکه»قسمت را بازخوانی کرد که: 

 «. دهندصورت کارآمد و مستمر پوشش میهای هرم نیازهای انسان را بهفرهنگی هستند و تمام مراتب و الیه

ها کدامند؟ بحث زیر که به بررسی های اجتماعی است، این نظامای از نظامشبکهبراساس این تعریف، نیاز به ایجاد 

 پردازد پاسخ این سوال است.می« های یک تمدنسازه»

 «اجتهاد تمدنی» ارتباط آن باو  یک تمدن عمومیسازه  -2/4/1

های آن است؛ سازه یا ساختار یک تمدن، نیازهایی هستند که آن سازیِ آن، نیازمند تصور سازهتصور یک تمدن و شبیه

. اجتهاد تمدنی، موظف به اکتشاف دیدگاه دین در مورد صحت و سقم این پاسخی کارآمد برای آنها ارائه کندباید تمدن 

 های دین به چگونگی تحقق این سازه است.چنین اکتشاف پاسخسازه و هم

                                                   
 ماموریتبرای لمس ای از تاثیر الگوها در ایجاد کارآمدی و رقابت بین آنها در زیر ارائه شده است، درک مالک موجود در این نمونه، نمونه 1

 : بسیار ضروری است اجتهاد تمدنی

گونه توصیف سازی سوئیس این(، جریان صنعت ساعت1380باشی، نشر نغمه، طهران، )پارکر آرتور ، ترجمه خادم« هنر کشف آینده»در کتاب 

سازی را تحت سلطۀ خود خواهد داشت؟ کدام کشور صنعت ساعت 1990شد که در سال اگر از کسی پرسیده می 1968در سال »شده است: 

سازی خود بودند و برای این منظور ابتدا عقربۀ صنعت ساعت ها همواره در حال بهبودهمواره انتظار شنیدن نام سوئیس را داشتیم. سوئیسی

های مدرن در حال های بهتر برای تولید فنرهای ساعتمنظور یافتن راهشمار را ابداع کردند. آنها همواره بهشمار و سپس عقربۀ ثانیهدقیقه

سهم بازار جهانی  1980ی را در اختیار بگیرد. اما در سال در صد سود بازار جهان 80این کشور موفق شد بیش از  1968تحقیق بودند. در سال 

ها با یک الگوی جدید در ساعت روبرو شده بودند یعنی دگرگون شدن درصد تقلیل یافت؛ چرا چنین اتفاقی افتاد؟ سوئیسی 10آنها به کمتر از 

ها در آن سرآمد همین دلیل تمامی آنچه که سوئیسیسازی. سیستم مکانیکی جای خود را به سیستم الکترونیکی داد و بهاصول اولیه ساعت

کمتر  1968سازی سوئیس فروپاشید، اما ژاپن که در سال بودند )تولید دنده و فنرهای برتر( دیگر مورد استفاده نداشت. به همین دلیل ساعت

های سوئیسی بودند(، اما پس از به خوبی ساعتهای مکانیکی آنها تقریبا از یک درصد بازار ساعت را در اختیار داشت )با وجود اینکه ساعت

ها بودند که بنای اولیّه درصد بازار را در اختیار گرفت. نکته جالب اینجاست که این خودِ سوئیسی 33های الکترونیکی حدود بروز الگوی ساعت

با تولیدکنندگان درمیان گذاشتند  1967را در سال های الکترونیکی را در انسیتو تحقیقاتی نوشاتل در سوئیس نهادند. اما وقتی این ایده ساعت

را جدی نگرفت و تصور ساعتی که نه فنر و نه دنده بخواهد برای آنها معنی نداشت. محققین سوئیسی این ابداع خود را در کنگرۀ کس آنهیچ

ها های دیجیتال را تولید کرد. این نمونهجهانی ساعت در همان سال نیز ارائه دادند؛ شرکت ژاپنی سیکو ایدۀ آنها را جدی گرفت و ساعت

محور های تحقیقی، سبب پیدایش تحقیقات مسالهمنحصر در حوزۀ اقتصاد و صنعت نیستند؛ در حوزه تحقیق، تغییر الگوها و رقابت استراتژی

را متزلزل کرد. در حوزۀ تفکّر و روش سخنرانی مساله، بنیان آموزش بهروش حلای شد. در حوزۀ آموزش الگوی آموزش بهو تحقیقات توسعه

ا، برای لمس هشود که درک مالک موجود در این نمونهتحلیل، الگوی تفکّر خالق و تفکّر انتقادی سبب کشف حقایق بیشتر گردید. )تاکید می

 ماموریت اجتهاد تمدنی، بسیار ضروری است.(
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ای هشهرها(، فهرستی تفصیلی از سازهشناسی، فرهنگ، آرمان)اعم از تاریخ تمدن، جامعه در منابع مرتبط با مباحث تمدنی

اکتفا شده است و در برخی « نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی»اجمالی یک تمدن یافت نشد و اغلب به ذکر 

، المللصاد، سیاست، روابط بینآموزش، خانواده، فرهنگ عمومی، اقتاست:  این صورت گسترش داده شدهموارد نیز به 

 1هنر. و رسانه ،حقوق ، امنیت

و به د نکالن سیستم و نظام اجتماعی باید تشکیل شو 50 حداقل، 2و شواهد میدانی و سطوح آنها براساس نقشه نیازها

م در نظر اسال»یک مجتهد تمدنی، در برابر هر یک از این موارد، سوالِ ، تا تمدن تحقق پیدا کندیکدیگر متصل گردند 

ها، گسترشِ عناوین کلیِ سیاسی، این کالن سیستمدهد به دنبال کشف پاسخ به آن است؛ را قرار می« مورد آن چیست؟

 عبارتند از:فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی هستند و 

 بتکوّن المجمتع(: تعلقیجامعه )ما  کی لیتشک یهارساختیمربوط به ز یندهایفرآها و سیستم -الف 

 نیسرزم شیو آما یشهرساز ،ینیگزنیمسرز .1

 یو منابع انسان یتیجمع یهابیترک ،یسازملت ،یسازتیجمع .2

 پوشش و  ییغذا منابع .3

 (ینیتام یندهای)فرآ هیو مواداول یانرژ .4

 یو شهرساز یمعمار مسکن، .5

 خط و ارتباطات زبان، .6

 یسازندهیو آ یسازآرمان .7

 یو جمع یفردها، حقوقمجازاتجرم و تعیین  ،یورزعدالت ،یسازقانون .8

 یسازو حکومت تیریمد ،یبخشنظم .9

 یتیو امن یدفاع .10

 برشد المجتمع(: تعلقیجامعه )ما  کیمربوط به فعال شدن و رشد  یندهایفرآها و سیستم -ب

 تیمالک .1

  یکشاورز .2

 ستیزطیمح .3

 و ازدواج خانواده .4

 یاجتماع ۀیسرما ،یسازجامعه .5

 اسناد واحوال ثبت .6

 و صنعت یابزارساز .7

 (ییدرآمدزا یندهایمشاغل، استخدام و دستمزد )فرآ کار، .8

 (یارسانه یندهایمطبوعات )فرآ ،یرساناطالع ارتباطات، .9

 یو اطالعات یانتظام یرویو ن سیپل .10

 یو مراتب ادار ادارات .11

 انتخابات .12

                                                   
 418نگ و تمدن، نشر نی، طهران، ص، فره(1388)پهلوان, اقتباس از  1

ای همنطق حاکم بر این فهرست، عالوه بر مدل نیازها، موارد زیر نیز بوده است: محورهای مشترک قوانین اساسی در کشورهای مختلف، سرفصل 2

بندی علوم ترک در طبقهها و نهادهای کالن در کشورهای مختلف، محورهای مشخانههای توسعه در کشورهای مختلف، عناوین وزارتبرنامه

تر، السالم به مالک اشدر کشورهای مختلف، فهرست ابواب فقه، فهرست ابواب جوامع حدیثی، روایت اول کتاب مکاسب، نامه امیرالمومنین علیه

 بندی علوم.روایات مربوط به طبقه



 

54 

 

54 
 منابع و زمان تیریمد ،یزیربرنامه .13

 یو خدمات شهر یشهردار .14

 (ینشدا یندهای)فرآ قاتیو تحق آموزش .15

 یو اخالق و شهروند فرهنگ .16

 (یاجتماع نیتام یندهای)فرآ ریپذبیآس اقشار .17

 (یبانیپشت یندهای)فرآیو بازنشستگ مهیب .18

 یرفاه عموم یالگو .19

 یها و مراسم عبادمناسک و مکان ،یورزنید .20

 بازار، واردات و صادرات ،یتجارت، بازرگان .21

 (یشهر ،یکار ،یخانوادگ ،یروح ،یو درمان )جسم بهداشت .22

 یدادگستر .23

 و بورس هیسرما یبانک، اقتصاد، بازارها پول، .24

 مصرف عیتوز دیتول .25

 و عوارض اتیمال .26

  یجهانگرد سفر، .27

 ونقلحمل .28

 احزاب .29

 (ییافزاو هم یهمکار ی)فرآیندها هایتعاون ها،سازمان .30

 (یابیو ارز یکنترل یندهایسنجش )فرآ ،یبازرس نظارت، .31

 المللنیب روابط .32

 یوربهره ،یاستانداردساز .33

 خاص یاجتماع یهااقوام وگروه ،ینید هاتیاقل .34

 اوقات فراغت و استراحت ح،یتفر ورزش، .35

 و بودجه المالتیب .36

 یفرهنگ راثیو م خیتار .37

 یشناسییبایو ز هنر .38

 نمادها .39

 و فرهنگ کودک، زن، کهنسال حقوق .40

 سازی فرآیندهای زیر است:توان گفت: هر تمدنی نیازمند طراحی و فعالدر تعبیر دیگری که به زبان فرآیندهاست می

 (یخطوط مواصالت ،یشهرساز ،ینیگزنی)سرزمیافزارسخت یرساختیز یندهایفرآ 

 (تیریتفکر و دانش، مد ،یسازملت ،یسازتی)جمع یافزارنرم یرساختیز یفرآیندها 

 پوشاک، مسکن( ،یانرژ ،یی)منابع غذا ینیو تام یدیتول یرساختیز یندهایفرآ 

 زبان، خط، ارتباطات، رسانه( یارتباط یرساختیز یندهایفرآ( 

 (یخانواده و زندگ ،یدادگستر ت،یدفاع و امن ت،یری)مد یاستقرار، حفظ و نگهدار یرساختیز یندهایفرآ 

 ونقل()اقتصاد، کار، خدمات، حمل یتبادل یرساختیز یندهایفرآ 

 یثبت یندهایفرآ 

 ینظارت یندهایفرآ 
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 یبانیپشت یندهایفرآ 

 ییافزاو هم یکارهم یندهایفرآ 

 یاتوسعه یندهایفرآ 

 (یفی)ک یورارتقاء و بهره یندهایفرآ 

 یاهیو تصف یجداساز یفرآیندها 

 سکیاعتمادساز و کاهش ر یفرآیندها 

 رفع تعارض و سازگار کردن یفرآیندها 

 یجرم و مجازات یندهایفرآ 

 ینیو جانش ینیگزیجا یندهایفرآ 

 یخیو تار یزمان یندهایفرآ 

 ییایو جغراف یمکان یندهایفرآ 

 و اثرگذار ریاثرپذ یفرآیندها 

 (یساز )کمّانبوه یفرآیندها 

 احاطه و تسلط یندهایفرآ 

 یافتیباز یندهایفرآ 

 رییتغایجاد  یندهایفرآ 

 یاواسطه یندهایفرآ 

 یارهیذخ یندهایفرآ 

 یمواز یفرآیندها 

 یمهارت یفرآیندها 

 یریمهارکردن و جلوگ یندهایفرآ 

 عیو تسر دیتشد یندهایفرآ 

 

د نظر نیست و بایتوان موارد دیگری را اضافه کرد ولی هیچ موردی از آنها قابل صرفگانه میحتما به این فهرست پنجاه

( 94. تطبیقی از این فهرست با ابواب فقه، در فصل مربوط به نسبت اجتهاد تمدنی با فقهِ موجود )صتکلیفش روشن شود

 ارائه شده است

رهنگی معرفتی، حقوقی و ف فرآیندهاینیاز به تعیین عالوه بر تعیین مبانی معرفتی، گانۀ فوق،  50های در هر کدام از نظام

وین و مقررات تدهای راهنما ارائه شود و هم باید قوانین است، مثال در سیستم شهرسازی، هم باید مبانی معرفتی و نظریه

 نامه فرهنگی اخالقی عرضه شود.گردد و هم باید نظام

فکری، حقوقی و فرهنگی مورد نظر خود را در عام هر فرد یا گروه یا مکتبی که بخواهد ایده تمدنی ارائه کند باید مبانی  

عیین تسیستم آموزشی، برای تطبیق و تعیین مصداق کند مثال مبنای عام عدالت را  ،کالن سیستم فوق 50هر یک از 

و انسجام  شود عرضه نمایدو فرآیندی را که منجر به تحقق عدالت در آموزش می )شاخص عدالت در آموزش( کندشاخص 

ان مثال در سیستم تامین اجتماعی، باید تکلیف مک اش قابلیت تحقق پیدا کند.تا ایده افزایی میان آنها را اثبات کندو هم

ند های کاری، فرآینامهاد و سازمان مربوطه، کمیت و کیفیت نیروی انسانی الزم، مقررات و آیینمناسب برای استقرار نه

 افزایی و مشارکت حداکثری، فرآیند ارتقاءنظارت و پشتیبانی، فرآیند تصفیه و حذف، فرآیند موارد اضطراری، فرآیند هم

 تی کردن سیستم تامین اجتماعی در دست است.وری و ......مشخص شود تا بتوان گفت که طرحی برای عملیاو بهره
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، همین ساختار و سازۀ عام یک تمدن و فرآیندهای جاری در آنهاست که باید با «اجتهاد تمدنی»در « تمدن»مقصود از 

 روش اجتهادی، از منابع دین، استنباط شود.

 م، فقه اجتماعی و فقه تمدنی()حکم حکومتی، فقه حکومتی و فقه نظانسبت اجتهاد تمدنی با مفاهیم مشابه  -5/1

رسید  «اجتهاد پویا»و « فقه پویا»آغاز شد و به « حکم حکومتی»کار رفته است از اصطالح اصطالحاتی که در این فضا به

ند )مان« های مضاففقه»و « فقه اجتماعی»، «فقه نظام»رایج شد و در دنباله، اصطالح « حکومتی فقه»و سپس اصطالح 

 . مطرح گردید« فقه تمدنی»کار رفت و سپس تربیتی، فقه االداره، فقه هنر، فقه فرهنگ و ...( بهفقه سیاسی، فقه 

 «حکم حکومتی»مقصود از  -1/5/1

آه ما ر»، «حکم الحاکم»مانند  یریکه از آن با تعاب است عهیش یاسیمطرح در فقه س میاز مفاه یکی یحکم حکومت»

حکم »در تبیین است.  جیرا «هیاحکام سلطان»در فقه اهل سنت هم اصطالح  و شودیم ادی« ما رآه االمام»و  «یالوال

 شود:های مختلفی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میدیدگاه« حکومتی

شرعِی  حکـم حکـومتى حکمـى اسـت کـه حـاکم: »چنین آورده استیکی دیگر از فقهای معاصر  ف،یتعر کیدر 

  1«کندیقواعد کلّى فقه اعالم م طور موقّت و با استناد و اتکای بـهخاص و استثنایى به الشرائط، در شرایطجامع

 صاحب جواهرالکالم در تفاوت میان فتوا و حکم حاکم چنین بیان داشته است:

لدار ا ء مخصوص، کالحکم بأنّ أمّا الحکم فهو إنفاذ من الحاکم ال منه تعالى لحکم شرعیّ أو وضعّی، أو موضوعهما فی شی»

  2«ملک لزید، و أنّ هالل شهر رمضان سنۀ کذا قد حصل، و نحو ذلک ممّا هو فی قضایا شخصیّۀ.

حکم حکومتی، صدور رای از طرف حاکم شرع است و نه مستقیما از طرف شارع، حاکم شرعی که به تطبیق »ترجمه: 

د حکم به مالکیت زید نسبت به یک خانۀ پردازد ماننحکم شرعی یا وضعی بر یک مصداق خاص یا تعیین موضوع آنها می

 «خاص، یا حکم به ورود ماه مبارک رمضان.

ناى به معو  است نیحفاظت از مصالح اسالم و مسلممبنای حکم حکومتی، »اند که: برخی اساتید نیز چنین ارائه کرده

)تشخیص مصلحت در اجرا، نه مصلحت در نفس  است میدان عملدر شرعی کالن و ثابت،  نیقوان تعیین چگونگی اجرای

گردند یم مشکلدچار  است عالم تضاد و تزاحم ،و حرکت عتیآن که عالم طب لدلی به اجرا مقام در. احکام حکم اولی(

 قهسا و صدر به و ىهبر اساس معرفتى که به مجموعه دستورات البرای محافظت از قوانین کالن، موظف است  لذا حاکم

  3«.نماید مھا اجراءبه  حکم مهم، بر مھا حترجی با ایتهمى دارد به داورى نشسته و در ناسال نقوانی

 رسد که قلمرو حکم حکومتی شامل موارد زیر است: های فوق به نظر میبراساس دیدگاه

ها و ها و برنامهطرح بینصب و عزل کارگزاران، تصو ،یاجتماع ینهادها میتنظ ینهیدر زم مصداقیصدور احکام  .1

 .ردیگیجامعه انجام م یکه در جهت اداره یماتیتصم ریسا

، حدود یزکات و خمس، اجرا یآورمانند فرمان به جمع، موضوع صیپس از تشخ یشرع یاحکام الزام یفرمان اجرا .2

 که موجب استعالء آنان بر مسلمانان شود حرام است.  یدر صورتکه رابطه با کفار یا مثال 

 تنباکو  میدر مورد تحر علیهاهللرحمه یرازیش یرزایحکم م، مانند هیثانو نیعناو قیدر مقام تطب هیحکم فق .3

 4اهم در صورت تزاحم احکام. یمسأله انیدر مورد ب هیحکم فق .4

ذا است، ل« صدور حکم براساس مصالح در مصادیق»تمام این تقریرها از حکم حکومتی دارای یک هسته مرکزی است که 

 دنبالفرق ماهویِ حکم حکومتی با اجتهاد تمدنی این است که اجتهاد تمدنی، به ،براساس هر کدام از این توصیفات

استنباط و استخراج نظر شارع و حکم اوّلیِ او در مورد ساختارها و فرآیندهاست؛ اما حکم ثانوی و حکم حکومتی در مقام 

                                                   
 (185،ص 3جرساله استفتاءات، قم، ، (ق1418)منتظرى،  1
 675ص 4، ج1417و معجم فقه الجواهر 100ص 40، جواهرالکالم، طبع بیروت، جش( 1362)نجفی,  2

  89ص ، قم،رجا ینشر فرهنگ ،والیت فقیه ش(1368)جوادی آملی,  3
 ، قم، مدخل حکم حکومتیپژوهشکده باقرالعلوم یاطالعات گاهیپا، حکم حکومتی، (1393)عمادی,  4
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رایط خاصی حکمی را نسبت به ساختار یا فرآیند کالنی صادر کند و اجرا و تطبیق است. و البته ممکن است حاکم در ش

 حکم حکومتی نسبت به یک نهاد و سیستم ایجاد شود.

 «فقه پویا»مقصود از  -2/5/1

داری مواجه شد، و با انبوهی از مسائل خُرد و اصطالح فقه پویا و اجتهاد پویا زمانی پدید آمد که فقه شیعه با حکومت

وی آنها کار تفصیلی صورت نگرفته بود روبرو گردید. از سوی دیگر طیفی از فعاالن سیاسی اجتماعی که کالن که قبال ر

و  های عملیاتی در مدیریت کالنتحت تاثیر تفکرات مدرنیته و سکوالریزم قرار داشتند، تاخیر فقهاء برای ارائه بسته

فروکاستن دین به قلمرو حداقلی )امور عبادی فردی( وفصل مسائل جدید را مستمسکی برای ناکارآمدی دین و فقه و حل

قرار دادند. )ر.ک. مکتوبات عبدالکریم سروش، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، سعید حجاریان، مصطفی ملکیان، 

 محمد مجتهد شبستری(

با ارائه  د بود وگویی به مسائل جدیاولین واکنش جامعه دینی و فقهی، تمسک به ظرفیت دین، فقه و اجتهاد برای پاسخ

را در مسائل مستحدثه به « اجرای اصول عملیه»و « علینا القاء االصول و علیکم التفریع»هایی که دستورالعملِ نمونه

زدایی شود. مرکز اصلی در این تالش، الغاء خصوصیت زمانی و مکانی سرانجام رسانده بودند تالش کردند تا از فقه، اتهام

ای بود که به حسب ظاهر در زمان و مکان و مصادیق خاصی معنادار بودند؛ یا دقیقا برعکس، دلهو توسعه دادن در مفاد ا

 یعنی اثبات اختصاص برخی ادله به زمان و مکان و مورد خاص، تا دلیل مورد نظر توان محدودسازی را از دست بدهد.

الغاء  که برای « سیره عقالئیه»و « قرائن تجربی قطعی»، «های عرفیفهم»ابزارهایدر این میان، برخی افراد با استفاده از 

دین،  عقالنیتساختارشکن در مباحث تالش کردند تا  رفتکار میبه تنقیح مناط و تناسب حکم و موضوع خصوصیت و

حث در تحت ؛ و بتدریج تمام این مبارا ترویج دهندهای دین، حاکم شدن تجربه علمی بر فهم گزاره و عرفی بودن دین

 همراه بوده است. « تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و فهم دین»با عبارتِ  اغلبتجمیع و عرضه شدند که « فقه پویا»عنوان 

)نه آنها  زا بسیاریدهد که مقصود کنند نشان میاستفاده می« فقه پویا»بررسی توضیحات مختلف از کسانی که از عنوان 

مکان و  طیاجتهاد، به شرا یاصول و ضوابط شکل تیاست که ضمن رعا یاجتهاد ا،یپو اجتهاد »چنین است: همۀ آنها( 

 یریبه کارگ گر،یاست؛ به عبارت د دهیتوجه گرد زیحکم، دخالت دارد، ن حیکه در استنباط صح یمسائل ریزمان و سا

 یبرا ایابعاد قضا دنیموضوعات و سنج ختلفم یهایژگیابعاد و و یبعد از بررس ،یو معتبر شرع لیاجتهاد در منابع اص

کامل داشته و از  یجامعه خود آگاه یمجتهد از رخدادها ا،ی. در اجتهاد پوندیگو ایرا اجتهاد پو یاستنباط احکام شرع

را در زمان  یادارد و اجتهاد او ناظر به حل مشکالت مردم و مسئوالن جامعه است، و حکم هر واقعه حیصح لیها تحلآن

جامعه  یازهایمؤثر و توجه به مشکالت و ن اریبس د،یشناخت موضوعات جد ا،ی. در اجتهاد پودینماین استنباط مآ سبمنا

  1.«الزم است زین یاو منطقه یجهان طیتوجه به شرا نیاست؛ هم چن یها اساسحل آن یو کوشش برا

صاری فهم ادله هستند، تعبیر صریح شیخ انتمام فقهاء و اصولیین شیعه قائل به حاکمیت قرائن عقلی و تجربی قطعی بر 

د ما و ان وج ینقل لیدل عارضهیان  جوزیفال  یعقل لیکلما حصل القطع من دل »چنین است: « فرائد االصول»در کتاب 

اگر دلیل عقلی قطعی بر مطلبی وجود داشت دلیل نقلی »ترجمه:  2«طرحه مکنیان لم  لهیظاهره المعارضه فال بد من تاو

ای یافت شد که ظاهرش مخالفت با دلیل عقلی قطعی است باید کنار گذاشته تواند با آن مخالفت کند و اگر دلیل نقلینمی

   «دنبال کشف معنای واقعی نه ظاهریِ آن بود تا با دلیل عقلی مغایر نشود.رسد باید بهشود و اگر دلیل محکمی به نظر می

شاخص فقه پویا قلمداد شده است،  را« محوریعقل»»داران عقالنیت دینی، که برخی داعیهبا توجه به مبنای روشنِ فوق، 

صود دهد که مق، نشان میاندکار بردهفضای حاکم بر بسیاری از کسانی که این اصطالح را به؟ مقصودی از آن داشتندچه 

به تعبیر دیگر تالش برای و  3؛«عرف رایج جهانی»و « علِم تجربی محوری»محوری، عقالنیت مدرن است یعنی از عقل

                                                   
 18، ادوار اجتهاد، نشر موسسه کیهان، طهران، صش( 1372)جناتی,  1

 18ص 1، فرائداالصول، جامعه مدرسین، قم، جق(1416)شیخ انصاری,  2
 151در فقه، نشر سوره، طهران، ص های کلی استنباط(، روش1380جناتی،) 3
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های تجربی مشهور )نه قواعد قطعی تجربی( و سلیقه مشترک فعلی رایج جهانی تغییر فهم از ادله نقلی براساس تئوری

 )نه سیره عقالئیه مشترک انسانی(. 

ن آسره نسبت به ای از جریانات فکری در جامعه، سبب شد تا رهبر کبیر انقالب قدسگسترش این تلقی در برهه

در معنایی که رایج شده بود « فقه پویا»و ضرورت تمسک به آن را در مقابل « فقه جواهری»گیری کنند و اصطالح موضع

 کار ببرند.به

 توان گفت که: تمایز اجتهاد تمدنی با فقه پویا این است که: می براساس توضیحات فوق

ر عرفِ محورِ مبتنی بهتجرب»است نه « بر سیره عقالئیهگرا و مبتنی محورِ عقلنص»اجتهاد تمدنی، روش استنباطی   -1

 کند. که دین را با وضعیت موجود هماهنگ می «موجود جهانی

 های کالن ارائه نکرده است.فقه پویا مکانیزمی برای استنباط در مقیاس کالن و در حیطۀ سیستم و نظام -2

 «فقه النظام»و « فقه حکومتی»مقصود از  -3/5/1

 داریم:« فقه نظریه»و « فقه مضاف»تبیین فقه حکومتی، نیاز به تعریف برای توصیف و 

د فقه مانن« های مضاففقه»و بررسی کاربردهای بقیه « فقه العبادات، و فقه المعامالت»بررسی عملکرد میدانی فقهاء در 

ه الیصورت مضاف و مضافبهدهد که این عبارت بهداشت، فقه هنر، فقه فرهنگ، فقه خانواده، فقه رسانه، و ... نشان می

ر الیهِ آن است. لذا دها، قواعد کلی و مسائل و مصادیق مرتبط با مضافکار رفته است و مقصود از آن، استنباط نظریهبه

ادیق ها، فرآیندها و مصها، قواعد کلی، شاخصتالش اجتهادی برای کشف نظریه»توان پیشنهاد کرد: تعریف فقه مضاف، می

 .«نگی عملکرد صحیح یا فاسدِ یک پدیده و چگونگی تعامل فرد یا جمع با آن پدیده، از نظر شارعمربوط به چگو

 چنین تعریف کرده است: نام برده و آن را این« فقه النظریه»های مضاف، با عنوان شهید صدر از هسته مرکزی فقه

هی الی القاعده و تنطلق من جمیع االثار و عملیه االکتشاف، تسلک طریقا غیرمباشر، فتبدء من البناء العلوی و تنت»

در فقه النظریه، عملیات استنباطی مستقیما بر روی یک مصداق و فرع »ترجمه:  1«تنسیقها الی الظفر بالنظریه االسالمیه

رسد و از آنجا شود و به کشف قاعده فقهی در زیرساخت موضوع مورد نظر میرود بلکه از روساخت شروع میفقهی نمی

توان گفت: نظریه اسالم در مورد .....، چنین طوری که در انتها میشود بهنتایج و آثار در مصادیق مرتبط منتهی میبه 

 پردازد. شارع در یک موضوع می مورد نظرِ 2به کشف میدان معنایی« النظریهفقه»« است.

ای هکتشاف موضع فقه در قبال عرصهفقه نظریه، استنباط و ا»گفته است: « فقه نظریه»محقق دیگری، در مقصود از 

های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره است. در این روشِ اجتهادی، نظریات عمومی کالن زندگی مانند عرصه

 یابیظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهکذر، دستشود تا احکام فرعیِ بههای گوناگون تنظیم میاسالم در عرصه

ابی به حجت یصورت یک نظام منسجم و پیوسته میسر گردد. فقیه در فقه متعارف به دنبال دستۀ زندگی بهبه قوانین ادار

خطوط کلی حاکم بر یک موضوع  یابی به حجت در تعیینبرای عمل است ولی فقیه در فقه نظریات به دنبال دست

 3«است.

                                                   
، بغداد، نیمرکز دراسات فلسفه الد، فقه النظریه عند الشهید الصدر، مجله القضایا االسالمیه المعاصره، ق(1421)صدر، محمدباقر؛ بری,  1

 ، 13ص 11شماره

موضوع اصلی است، چه در باب فقهیِ مورد نظر و چه در دیگر ابواب فقهی و  ، تمام موضوعات و مفاهیم مرتبط با«میدان معنایی»مقصود از  2

 چه در دیگر آیات و روایات مرتبط.

شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر، مجله معرفت اقتصادی، موسسه امام خمینی، قم، شماره (، روش 1392آقانظری حسن، ) 3

 هشتم
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ا، هدهد که این ترکیبارائه شده است نشان می النظامو فقه الحکومه و فقهفقه حکومتی جستجوی مطالبی که در مورد 

 کار رفته است: در دو معنا به

پردازد، و فقه مضاف به حکومت و سیاست معنیِ نظام سیاسی می. فقهی که به استخراج مسائل مرتبط با حکومت به1

ت: زیر از فقه حکومتی ناظر به این معناس است و معادل با فقه سیاسی، فقه الحکومه، فقه الوالیه، فقه الدَّوله است. تعریف

سازمان متشکل مبتنى بر قدرت حاکم  کیدر چارچوب  لىیفقه حکومتى دانش احکام شرعى فرعى از روى ادله تفص»

لى آشکارا نسبت به نوع ک دیخود را داشته باشد، با حیمعناى صح نکهیفقه حکومتى براى ا کشور است. -دولت  کیدر 

کلى حاکمان، روابط مردم و حکومت، حقوق و  طی، شرا(ساالر بودن و مانند آنمردم ایبه لحاظ استبدادى ) حکومت

 1«د.نى را دنبال کنیّحکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت، سخن داشته باشد و اهداف مع فیوظا

در  .، و…از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پردازد اعم های حاکمیتی می. فقهی که به استخراج مسائل مربوط به نظام2 

شود یعنی استنباط و فقاهت با رویکرد استخراج نیازهای حاکمیتی، که عنوان یک رویکرد پژوهشی تلقی میحقیقت به

 معادل با فقه الحکومیّ، فقه اجتماعی و فقه تمدنی است. تعریف زیر از فقه حکومتی ناظر به این معنای دوم است:

 ۀیّشأن من شؤونها، بل األحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آل یاإلسالم، و ه نیلحکومۀ بشؤونها، و األحکام قوانهو ا اإلسالم»

ظهور و بروز حقیقیِ دین اسالم در حکومت با تمام جوانب آن است و احکام شرعی »ترجمه:  2«.إلجرائها و بسط العدالۀ

 «شوند.ورزی تولید و اجرا میهدف عدالتدر حقیقت همان قوانین اجرایی حکومت هستد که به 

 اند: برخی محققین نیز براساس رویکرد دوم، فقه حکومتی را چنین توضیح داده

ن از ایجامعه  یعنیاست؛  رییدر حال تغ ۀجامع دگاه،ید نیموضوع فقه در ااست؛  جامعه یفقه سرپرستفقه حکومتی، »

« فرد» ،ی. موضوع و واحد مطالعه فقه حکومتردیگیقرار م یاست موضوع فقه حکومت یوحدت و ارکان یدارا جهت که

. «یکل»عنوان  کیاست نه  رییدر حال تغ« کل» کیمرحله،  نیموضوع فقه در ا نیاست. همچن« جامعه»بلکه  ست،ین

 یکند، بلکه جامعه ا انیمنفصل مثل ربا، اجاره، و... را ب یاحکام موضوعات کل خواهدینم یاساس، فقه حکومت نیا بر

 میخواهیخوراک و پوشاک و مصرف و مسکن و اخالق و فرهنگ است و ما با فقه م یالگو یاست که وحدت دارد و دارا

 3 «.میتر کن کینزد دیو به توح میده رییغرا ت یجامعه ا نیو فرهنگ چن یاخالق ،یرفتار یالگوها

جهت افزایش کارآیی این اصطالح که با به« فقه النظام»و « فقه حکومتی»در مورد کاربرد اصطالح  پیشنهاد این قلم

شود این است که: فقه ایجاد می« معنای اصطالحی»و « معنای لغوی و تبادر عرفی»رعایت تناسب حداکثری میان 

نظام سیاسی و ساختار و فرآیندهای معنی معنی فقه سیاسی و استنباط نظریه اسالم در مورد حکومت بهحکومتی به

گیرد ، و معنای اوسع و اعم آن که تمام ساختارها و فرآیندهای الزم برای تحقق یک جامعه را در بر می4کار برودقدرت به

واگذار شود که در این صورت، اجتهاد تمدنی ابزاری « سازفقه اجتماعی یا فقه تمدنی یا فقه نظام»به اصطالحی مانند 

 ستنباط برای آن خواهد بود.برای ا

                                                   
 3 -44، ص70، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، شماره نو در فقه یکاوش هینشر، مقاله درآمدی بر فقه حکومتی، ش(1390)صرامی,  1

 633، ص2جنشر جامعه مدرسین، قم،  ع،یکتاب الب،ق(1415)خمینی,  2
رسانی ، منتشره در پایگاه اطالع4/11/91ی، قم، جلسه دوم، فقه حکومت یدرس خارج مبان ،یمحمدمهد دیس ،یرباقریم) 3

http://mirbaqeri.ir 
گیری ساختار و فرآیندهای قدرت را ارائه کرده است و علم سیاسِت در علوم انسانی  باید به راهکارهای تحقق فقه سیاسی، راهبردهای شکل 4

 آن راهبردها بپردازد.
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 و بیان متعلَّق فقه تمدنی« فقه تمدنی»و « فقه اجتماعی»مقصود از  -4/5/1

 های مختلفی ارائه شده است که متن برخی از آنها به شرح زیر است:در تعریف فقه اجتماعی، دیدگاه

از فقه است که موضوعش  شود. فقه اجتماعی بخشی، درباره احکامی است که متوجه جامعه میفقه اجتماعی» .1

و البته منظور این نیست که هر حکمی که به بیش از  امعه را مورد خطاب قرار داده است،جامعه است و شارع کل ج

شود، مثال نوعی از معامله که ممکن است بین دو نفر اشکالی ایجاد نکند و یک نفر مربوط باشد اجتماعی تلقی می

  1«کند.جامعه باشد، همان معاملۀ دو نفری حکمش تغییر میصحت فقهی داشته باشد اگر به ضرر 

؛ تنهاییاست، یعنی یا جامعه یا فرد در ضمن جامعه، نه فرد به« مکلف من حیث انه مجتمع»موضوع فقه اجتماعی، » .2

  2«جامعه به عنوان یک واحد مورد مطالعه فقه اجتماعی است.

است اعم از لحاظ حکم تکلیفی و حکم وضعی )یعنی ممکن است فقه االجتماع، موقف شریعت در رابطه با اجتماع » .3

جامعه مکلف به حکم شرعی شود یا موضوع حکم شرعی قرار گیرد مثال جامعه شهری موضوع برای وجوب حفظ 

  3شود(.امنیت می

ت که سرسد که فقه اجتماعی، فقهی ابیان شد، به نظر می« فقه مضاف و فقه النظریه»براساس تحلیلی که در هویت 

 است. « جامعه و ساختارها و فرآیندهای آن»متعلَّقِ آن 

 مواردی اندکی مانند زیر بیان گردیده است:نیز « فقه تمدنی»در تعریف 

 « بشود، اگرچه اندک،  یمولفه تمدن کی دیتول اشجهیکه نت ینیاستنباطات د نیا یو اجرا نیاز د یهرگونه استنباط

مصوبات آن به تحقق  یکه اجرا یهر روش استنباط گرید انیبه ب میساز بناماجتهاد تمدن میتوانیآن اجتهاد را م

 ،ینظامات اجتماع ،یمثل امت اسالم هاییمکلف ،پردازدی میمکلف تمدنانجامد؛ این نوع از فقاهت به یتمدن م

  4«هستند. هاییواحد نیچن یمخاطب ما در فقه تمدن، ها و... دولت

 «در  آمد و رونیخُرد ب کردیفرد و رو هیاز زاو ،یحکومت اسالم لیپس از تشک یفقه اسالم ،ینید شهیدر منظومه اند

 ،یعهده دار آن باشد و فعل جامعه را به قرب اله دیکه فقه با یکالن اسیحکومت و اداره قرار گرفت؛ مق اسیمق

 د،یخود را اداره تمدن د گاهیاگر جا است ... ورفتار انسان  تیریبه عنوان دانش مد یفقه اسالم .دینما یدهجهت

  5«موضوع فقه قرار خواهد گرفت. «تمدن»

، مقصود صرفا بررسی احکام جامعه بما هی جامعه نیست بلکه اجزاء «فقه اجتماعی»رسد که در کاربرد اصطالح نظر میبه

 مترادف است.« سازنظامفقه »ها و روابط اجتماعی مورد نظر است و با معنی زندگی اجتماعی، نهادها، سازمان

عی هستند و تمایز فقه اجتما« شبکه نظامات اجتماعی»، متعلَّق فقه تمدنی، «تمدن»در دیدگاه نگارنده، براساس تعریف 

 ای دیدن نظامات اجتماعی، در فقه تمدنی است.با فقه تمدنی، در شبکه

قابل طراحی و ساخت باشد و « تمدن»وال فرض است که اصدر سوی دیگر، فقه و اجتهاد تمدنی، مبتنی بر این پیش

های مختلف، پدید بیاید؛ و البته مقصود از گونه نیست که صِرفا در طول زمان و در اثر آزمون و خطای متراکم نسلاین

های راهبردی ، یک عملیات آزمایشگاهی یا مهندسی میدانی کوتاه مدت نیست بلکه تدوین برنامه«طراحی و ساخت»

به تحقق آن و تسریع در پیدایش آن است؛ آیا چنین امکانی در تحقق یک تمدن، وجود دارد؟ بحث زیر دهی برای جهت

 پاسخ این سوال است.

                                                   
 16، قم، صالسالم همیائمه اطهار عل یمرکز فقههای فقه اجتماعی، محمدجواد،  مصاحبه (1393)فاضل لنکرانی و ربانی,  1

 52ها، ص(، همان مصاحبه1393)اراکی محسن،  2
 71ها، ص(، همان مصاحبه1393)قائنی محمد،  3

 28/1/97، قم، دانشگاه باقرالعلوم، «سازهای اجتهاد تمدنشاخص»،کرسی ترویجی 1397)رهدار احمد،  4
 289ساز، نشریه پگاه حوزه، شماره ، فقه تمدن1389)الهی خراسانی علی،  5
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 «اجتهاد تمدنی» گیریشکلو امکان  امکان ساخت تمدن -6/1

های مانند یک شهرک، ساختنی است دیدگاه« تمدن»اندرکاران مباحث تمدنی، فرهنگی و جهانی در اینکه آیا دست

 نند.کمتفاوتی دارند و براساس دیدگاه عدم امکان ساخت یک تمدن، چیزی به نام اجتهاد تمدنی و فقه تمدنی را نفی می

پروژه امکان دارد، لذا اجتهاد تمدنی و فقه تمدنی، زمینه عنوان یک کالنسازی بهتمدن»این قلم چنین است:  فرضیه

 «میدانی برای تحقق را دارا هستند.

و تغییرات  کنند؛یابند و دوام پیدا نمی: تغییرات اجتماعی، در مقیاس وسیع، بدون تغییرات ساختاری تحقق نمیاستدالل

دارد و ساخت و ساز نیازمند « ساخت و ساز»شود بلکه نیاز به ساختاری با صِرف اراده و خواست فرد یا افراد محقق نمی

ا گروهی که بخواهند تغییرات اجتماعی ایجاد کنند باید برنامه استراتژیک و  ریزی است؛ بنابراین فرد یطراحی و برنامه

 «پروژه اجرایی برای آن داشته باشند.

عنوان هسازی باین فرضیه مبتنی بر پارادایم انتقادی و رویکرد ساختارگرا در علوم انسانی است و معتقد است که تمدن

گیری یک جامعه ناموزون های مردم، سبب شکلها و انتخابالیت کُنشیک پروژه باید طراحی شود و رهاسازی آن به سی

 افتد بلکه تحققبندیِ مثال ده ساله اتفاق میای بودن این نیست که در یک زمانخواهد شد. و البته مقصود از پروژه

؛ ولی هر ساختاری بر است و اصلِ تدریجی بودنِ آموزش و تربیت بر آن حاکم استساختارها و فرآیندهای مطلوب زمان

 ترِ متناسب با فطرت و نیازهای جامعه داشته باشد زودتر به ثبات و پایداری خواهد رسید.دهی قویکه توانایی شکل

نند و کریزی میدهی به آینده، طراحی و برنامهطور متواتر حاکی از غلبه کسانی است که برای شکلشواهد میدانی نیز به

 کنند که ساختار بسازند، قانون تصویب کنند و مدیریت را بعهده بگیرند.ت میبراساس آن افرادی را تربی

 1«پارادایم تفسیری تفهمی»سازی به عنوان یک پروژه، مبتنی بر سازی یا مهندسی فرهنگی یا جهانیعدم امکان تمدن

فهِم فاعلِ شناسا(، مخدوش شناسانه )وابستگی مطلق معرفت به است و این دیدگاه، به دلیل اشکال در مبنای معرفت

ها در علت تفاوت»جای پاسخ به مسالۀ یابی به یک زیرساخت مشترک بشری، بهاست و تفسیرگراها به علت عدم دست

 اند. ، صورت مساله را حذف کرده«فهم و رفتار

ات اثب« د و فقه تمدنیاجتها»سازی( نیاز به دو محور تکمیلی دارد تا امکان تحقق این زمینۀ اولیه )امکان اصلِ تمدن

امکان و جواز اقدام »اثبات  -2« سازی در هر عصر و زمانیارائه دانش الزم برای تمدن درظرفیت دین »اثبات  -1شود: 

 «مبانی کالمیِ اجتهاد تمدنی»سبب جنس کالمیِ مباحثِ آنها، در فصل ؛ که به«سازی در زمان غیبت معصومبرای تمدن

 اند.( تبیین شده 115و ص 108)ص

ن د و پاسخ آمورد نقد نیز قرار گرفته است که در زیر به طرح نق« اجتهاد و فقه تمدنی»صحت طرح موضوعی با عنوان 

 شود.پرداخته می

 و پاسخ آن« تمدنی اجتهاد و فقه»نمونه دیدگاه نفی  -7/1
 : استچنین و تمدنی، مطالبی بیان شده است که تلخیص یک نمونۀ آن ساز فقه نظامنفی در مورد 

توانیم مین ،یینظام قضا ،یاسینظام س ،ینظام اقتصادمانند  میبه نام نظام ندار یزیچ میمقدار که در فقه کار کرد نیما ا»

ه پاسخ ب یبرا میبگوئقواعد و فروعات دارد؛ اما درست نیست که  یانهیاسالم در هر زمبله اسالم نظام دارد،  بگوییم

 2.« گذارندیم و فقه نظامات یکه اسمش را فقه موضوع ، فقه دیگری درست کنیمکنار فقه موجودباید  ،روز یازهاین

 بیان کرد با این توضیح« عدم کفایت فقه مستحدثات برای اداره جامعه» ی مانند:عنواندر توان پاسخ این دیدگاه را می

 که:

                                                   
 61ی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، صدر علوم انسان یفیو ک یکم قیتحق یروش ها یمیپارادا یمبان، (1388)ایمان,  1
 اهلل اردبیلی، قم، دانشگاه مفید، مراسم بزرگداشت آیه8/9/1397رانی، جواد، فاضل لنک 2
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و  های تفریع شده از اصولتحریر المساله عند القائلین بفقه النظام این است که: آیا فقه موجود به معنای مجموعه گزاره

 کند؟ های بزرگ کنونی و آینده کفایت میدارۀ جامعهقواعد، و ارائه شده در منابع فقهیِ تفصیلیِ موجود، برای ا

 «فعل مکلف فردی یا مکلفین جمعی»مقصود از جوامع بزرگ، حجمی از جمعیت و روابط آنهاست که رفع نیازهایشان با 

، فعال دکننهای بزرگ را تنظیم و تدبیر مییی که مقیاس«نهاد و سازمان با ابزارها و فرآیندها»قابل انجام نیست و باید 

چنین بحثی در عدم امکان تفریع فروع برای پاسخ به مسائل مصداقی و شوند. محل نزاع در عدم قابلیت فقه نیست، هم

سازی انسان(؛ بلکه محل ای و شبیهموردیِ مستحدثه نیست )از مانند حکم شرعی معامالت در بورس گرفته تا رحم اجاره

ستنباط حکم فعل مکلف در موضوعات جدید الحدوث، برای اداره جامعه معنای ابه« فقه مستحدثات»نزاع در کفایت 

 است.

مدعای قائلین به فقه النظام، این است که از جمله موضوعات جدیدالحدوث، ساختارها و فرآیندهایی هستند که به افعال 

آموزش، بهداشت، فرهنگ، شود مانند دهند و امور زندگی آنها در این ساختارها و فرآیندها جاری میمکلفین شکل می

ونقل، ادارات، تامین اجتماعی، هنر، گمرک، بانک، و ...؛ در این موارد حکم شارع چیست؟ رسانه، اقتصاد، شهرسازی، حمل

ساختار و فرآیند صحیح غیرفاسد )یا کاملِ غیرناقص( در موارد فوق چگونه است؟ چه ارکان و مقوماتی دارد؟ غایه الموضوع 

الموضوع کجاست؟ مراتب و مراحل تحقق الموضوع کدامند؟ شرایط زمانی، مکانی، کمی، کیفی و  چیست؟ بدءُ تحقق

 شود؟یابی به خروجی مطلوب کدامند؟ الخلل فی الموضوع کدامند؟ رفع الخلل چگونه حاصل میروابط برای دست

و با روش اجتهاد جواهری، اقدام به  در این موارد، نیاز به تفریع فروع در مقیاس فرآیندهاست یعنی براساس منابع موجود

الذکر، با توجه به ادلۀ های استخراج شده در هر یک از موضوعات فوقشود و سپس مجموعۀ حکم« حکم فرآیندها»کشف 

صورت یک بسته عملیاتی که اجزاء و روابط و نقطه شروع فرآیند، مراحلِ آن، مرکز ثقل آن، آنها، جمع داللی شوند و به

طوری که بتوان گفت: نظر اسالم های خروجیِ آن مشخص شده است، ارائه شود بهآن، بازخورد آن و شاخصنقاط بحران 

در مورد فرآیند مثال آموزش مطلوب چنین است؛ مدل ارائه شده توسط اسالم برای مثال تامین اجتماعی چنین است؛ 

 ند.کونقل بهینه، پروتکل زیر را پیشنهاد میاسالم برای تحقق مثال حمل

یابی به اینکه در مقیاس کالن، ساختارها و فرآیندها، افعال مکلفین را اداره توجه به تفاوت مقیاس خُرد با کالن و دست

 کنند، کلید نیاز به فقه النظام است. می

ذکر شده است. )کارکرد اجتهاد تمدنی در استنباط فرآیند  166مثالی با تحلیل تفصیلی از چگونگی این کار در صفحه 

 آموزش با اقتباسی از نگرش اسالم(

 و ابزارهای تحقق آن «اجتهاد تمدنی»نتیجه: تعریف  -8/1
اجتهاد تمدنی دیدگاه این قلم در تعریف هویت اجتهاد و هویت تمدن، مورد در در فوق، های صورت گرفته براساس تبیین

العدل و  لحصول ماتو المُنظَّ اکلیاله یالمتعلقه بالتفاعالت و التعامالت فتحصیل الحجه علی االحکام الشرعیه » :چنین است

 «روابط و فرآیندها»برای کشف نظر خداوند در مورد است که دار تالش معرفتی حجیتاجتهاد تمدنی، »ترجمه: « ناتیالتحس

فقه »؛ و بر همین اساس «گیردانجام میدر مقیاس کالن  رشدیابی به عدالت و به هدف دست« هاو سازمان ساختارها»در 

 ، علم به احکام شرعی متعلق به ساختارها و فرآیندهاست.«تمدنی

مدنی، اجتهاد تبنابراین است  نظام و سیستم، مربوط به شودکه هر جا سخن از ساختار و فرآیند میدست آمد در مباحث قبل به

ها برای مدیریت انبوه طراحی ها و سیستمو اگر این نظام پردازدمی سازیسازی و سیستمنظامبه فهم منابع دین در مقیاس 

 گیرند.های تمدنی شکل میشوند نظام

تمدن ری گیشکلق آن چگونگی اجتهادی که متعلَّالیه است نه صفت و موصوف، یعنی مضاف و مضاف« اجتهاد تمدنی»ترکیب 

  .است
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این « مکلّف بودنِ فرآیندها»، و مقصود از 1نه اشخاصها( )سیستمفرآیندها هستند ساختارها و در اجتهاد تمدنی، « مکلَّف»

ادِ دنبال کشف صحت یا فسحاصل شود؟ مجتهدِ تمدنی به هدف شارع فرآیندها باید چگونه باشند تااست که طبق نظر شارع، 

رآیندِ سازی ساختار و فیابی به اثر مثبت از سیستم( و امتثال حکم نیز، با فعالنظر شارع است )دستساختار و فرآیند طبق 

گستره و قلمرو اجتهاد تمدنی نیز کلیه ابعاد است و « حکم وضعی»، فرآیندهاسنخ تکلیف و حکم در دار است، لذا اغلب صحت

 و جوانب زندگی فردی و جمعی است.

ا هو برآیندگیری از ادله براساس منطق طراحی نظام های دیندر اجتهاد تمدنی، استخراج معانی فرآیندی از گزاره کلید طالیی

 بیان شده است.(171و ص 123)تفصیل این مطالب در صهاست. و سیستم

 خالصه فصل -9/1

حکم »در این فصل، ابتدا چیستی اجتهاد بررسی شد که مبتنی بر چیستیِ دین، فقه، حکم و حجیت، بود و با تمرکز بر مسالۀ 

حکم صحت و فساد ساختارها و »نیست بلکه « ینافعال مکلف»اثبات شد که متعلَّق حکم، در علم فقه، صرفا « و حجیت

 گیرد.دهند نیز در بر میکه افعال مکلفین را جهت می« فرآیندها

کشفی »است و مقصود از آن تبعیت حجیت از « کاشفیت قُربی»، اعتبار صِرف شارع نیست بلکه «مناط حجیت»و اثبات شد که 

ئد و در عقا« توصیفات شارع»براساس این دیدگاه، اخبار آحادِ دارای شرایط توثیق، در و  باشد« است که اقرب مطابقه للواقع

  دارند. انماییجمقاصد شریعت نیز که بیانگر مصالح و مفاسد واقعیه هستند در دستگاه استنباطی حجیت دارند و تفسیر نیز 

                                                   
مقصود این نیست که رفتار انسانی هیچ ارتباطی با حکم ندارد بلکه مانند احکام وضعی است که حکم ابتداء به رابطه میان موضوع و محمول  1

 بطه صحیح عندالشارع را محقق کند و رابطه فاسد عندالشارع را منتفی کند.تعلق گرفته است و سپس به مکلف انسانی که باید تالش کند تا را
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 فصل دوم: غایت و کارکرد اجتهاد تمدنی -2

 

تولید علم دینی »حیطۀ  سهدر « سازی روش استنباطآماده»تمدنی ارائه شده است که  در این فصل، ماموریت اجتهاد

تباس با اق« سازیِ یک آرمانشهرطراحی الگوی پیشرفت و شبیه»و  «معنای خاصعلوم انسانی اسالمی به»، «معنای عامبه

 از نگرش اسالم، است.

پس ، و س«علوم انسانی اسالمی»و  «علم دینی»در قدم اول، تولید  اجتهاد تمدنی، های اصلیدر کارکرد نگارنده فرضیه

غایت اجتهاد تمدنی نیز ساختارسازی و فرآیندسازی برای رشد مستمر و  است« اسالمشهر آرمان» ۀطرح و برنام استخراج

  .است« حس حضور خداوند»جهان بینهایت و قلبی در عموم مردم نسبت به ادراک عقلی و 

ته شده ارکردهای دیگری نیز دارد که در قسمت قلمرو و شبکه مسائل اجتهاد تمدنی به آنها پرداخاجتهاد تمدنی ک

 به شرح زیر است: ؛ تبیین فرضیه فوق(75)صاست.

 «علم دینی»تولید اول:  کارکرد -1/2

، یدر موضوعات تجرب یدستگاه علم ین،د یهابراساس گزاره توانیم یاآاین است که:  «علم دینی»مساله اصلی در بحث 

 کرد؟  یسازو تمدن یسازجامعه توانیم یاکرد؟ و آ یدتول معرفتی، قانونی و فرهنگی

لوازم و  انییوحهای از گزارهمند مجموعه نظام ،ینیعلم د» :چنین استعلم دینی  نگارنده در مورد تعریف فرضپیش

 « آنهاست. 1عقالنیِ 

 دی، با«است« ب»، «الف»هر» یۀدر قض یعنیگرفته شده است.  ین، از دی آنهااست که محموالت گزاره یعلم ینی،علم د

است از نقشه موضوعات و  ی، که موضوعات و مسائل انسان«الف»گرفته شود. اما قسمت  یناست از د« ب»محمول که 

که  ضوعاتییازها یا مون یعنی) شوندیاضافه م ینکه توسط د یموضوعات عالوهالبته به  شود،یبشر گرفته م یائل زندگمس

 .(کندیرا آگاه م او ینو د بشر به آنها توجه ندارد

که  است ینا کندیم یجادرا ا «یند»کلمه  نسبت بهآنچه صحت  و، صفت و موصوفی است «علم دینی»ترکیب عبارت 

 یمختلف یهاقرائت دراما  ؛از جنس دین )یعنی وحی و آنچه به وحی متصل است( باشد های آن علممحمول گزاره جنس

 قرار گرفته است: یحمورد توجه و تصر یرز یهانسبت دهند مالک ینکه علم را به د

که  یعلم یااست،  ینیشود د یدتول ینینمتدکه توسط  یعلم یااست،  ینید باشد علمِ یناهداف دخدمت که در  علمی

 یند یرکه در دستگاه فک یعلم تجرب یااست،  ینیباشد علم د یند ییدمورد تاکه  یعلم یااست،  ینیباشد د یندربارۀ د

  2.است ینیوام گرفته باشد د ینخود را از د هایفرضیهکه  یعلم یااست،  ینیشود د ید( تولینید هایفرضیشپ)

س است که جن ینا «یند»به « علم»صحت اطالق و نسبت  اصل در یولقابل تصور و قابل استفاده است ها این نسبت

است که  ینا یزمحمول ن «بودنِ ینید» مالک باشد. ینیمحمول آن د یدکار با ینا یباشد و برا ینی، دۀ آن علمگزار

لمۀ ( باشد؛ دقت در کینمعصومو سیره  یاتروا، قرآنیعنی ) یانیوح یهاگزاره یمدلول التزام یا یتضمن یا یمدلول مطابق

 یرهزو داج شوندیبار م ینید یمآموزۀ مستق یککه بر  یقطع یعقالن قریبتمام لوازم  یعنیالزم است  «یمدلول التزام»

 بودن هستند. ینید

گفت که اگر عقل به صورت  یدبا، 3«گزاره بودنِینید»صدور حکم  یبرا« و تجربه قطعی عقل»منبع بودن دیدگاه مورد  در

 ،نامیمیم یند ییدهستند، علم حاصل از آن را مورد تا یند ییدمورد تأ یعقل یهارا صادر کرد، چون گزاره یحکم یقطع

 یناشد، دب یاست که اگر برهان یجزو منابع قلع یاست، ول یباشد، بلکه جنس گزاره عقل ینیگزاره د ینجنس ا ینکهنه ا

                                                   
 ود.شدر معارف و احکام که سبب گسترش اصول و قواعد کالن و راهبردی، به سطح میدانی و عملیاتی می« تفریع فروع» عملکرداشاره به  1
 مالحظات، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قمها و (، علم دینی دیدگاه1390ر.ک. )حسنی حمیدرضا و همکاران،  2

؛ و کتاب کتاب نظری 1386اهلل جوادی آملی در باب علم دینی، کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، نشر اسراء، قم، ر.ک. دیدگاه آیت 3

 1390بر مبانی علم دینی، نشر آثار دانشوران، قم،
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ساختار  ،یدر علم بشر یاست و مُبرِز علم و اراده اله «یوح» ،ینیدر علم د یمُبرِز علم و اراده اله .کندیم ییدآن را تأ

قل ع نیبا هم زین «یوح»ندارد؛ و اگرچه که فهمِ  زیدر کشف ن تیصفر ندارد و جامع یخطا بیاست که ضر« عقل بشر»

را  تیواقع خواهدیم مایکه مستق یبا عقل همدفب خواهدیرا م یکه محصول وح یعقل انیتفاوت م یول ردیپذیصورت م

 است. «دهیاز پد میمستق ۀفهم متخصصان»و « فهم متخصصانه نظر متخصص» انیکشف کند، تفاوت م

نفوذ کند. )مقصود از  یاز مقاصد وح یبه سطوح تواندیم یزو عقل ن کندیم یافتکه عقل در دهدیم یمحصوالت یوح

 یتعبشر قدرت کشف واق عقلاست(.   یو عقل برهان یبلکه تجربه قطع یست،شاهد صدق ن یدارا یاتتجرب ینجا،ا عقل در

او  هایییطور که گواه تواناعلم بشر همان یخو تار یستآن هم ن یرا ندارد و مدع یاترا دارد، اما قدرت کشف همه واقع

 یعقل برا ییتوانا یزانبر سر م یاتو الهاصوال اختالف الحاد  او نیز هست؛ ومستمر  یهادر رشد است گواه خطاها و نقص

 و سعادت بشر است.  یزندگ یریتمد

، و پس از دارد ینانیبه استقراء اطم یازنو است  یاست و اکتشاف «داریتو نقلِ حج یهپا یتعقالن»بر  یمبتن ینی،علم د

 دارند. ها به آن داللتگزاره ی کهیندفرآمعنا و کشف  یبرا است یاستنتاج ی،مفهوم یلبه منبع، براساس تحل یابیدست

ز ا یتتبع یجامواجه شدند، به «ینیدعلم»روشمند و برخاسته از  یبا طرح ینمتد یناست اگر متخصص این انتظار

حقق و ت یتوضع ییرتغ یبرا یسازامروزه، به دنبال روند یدر زندگ ینو استبعاد نظر د یبر زندگ یحاکم و جار یروندها

 باشند.  ینراهبرد د

 یدآنگاه با د،باش یدعالم توح یارتباط در شبکۀ هستی بسو ینبهتر یماین دنیا برای تنظ دین برنامه حرکت انسان در اگر

عانی ماین کشف ، و کرده باشد یفو برنامه و دستورالعمل تعر یندفرآراهبرد یا  یا،دن ینتمام ارتباطات انسان در ا یبرا

کشف  ق آنکه متعلَّ« اجتهاد تمدنی»وسیله بهشوند می« علم»ی ساختار یک گیرکه منجر به شکلراهبردی و فرآیندی 

های متعدد ها، گزارهچنین اجتهاد تمدنی است که با استفاده از منطق سیستمپذیرد؛ و همصورت می فرآیندهاست

 ند.کصورت یک دستگاه منضبط علمی ارائه بهتواند میگر و برخی تجویزگرند را که برخی توصیف استنباط شده از دین

 «اسالمی علوم انسانی»تولید  دوم: کارکرد -2/2

سازی صورت گرفت براساس مباحثی که در هویت تمدن و تمدنسازی است، و ماموریت و خروجیِ اجتهاد تمدنی، تمدن

سازی مبتنی بر نگرش اسالم، نیاز به علوم انسانی است، لذا برای تحقق تمدن سازی،مغزافزار تمدن(، 38)ر.ک. ص

 :که گفته شده است یعلوم انسان فیدر تعر یابی به علوم انسانی مبتنی بر نگرش اسالم است.دست

های مختلف بشر است که متضمن روابط افراد با یکدیگر شود که موضوع آنها فعالیتمعارفی اطالق میعلوم انسانی به »

مجموعه »چنین اینگونه تعریف شده است که: ؛ هم1«و روابط با اشیاء و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست.

ی غیرتجربی به تبیین و تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی های تجربی و مبانگیری از روشمند که با بهرههای نظامگزاره

یافته را به انسان مطلوب راهنمایی های اخالقی و حقوقی، انسان تحققپردازد و با بیان توصیهیافته میانسان تحقق

 نگارنده در مورد هویت علوم انسانی چنین است:فرض پیش 2«کند.می

سان در ان رفتارهایکه مولّد پردازند میعوامل و ساختارهایی توصیف و تبیین  که به فهم،هستند لومی ، علوم انسانیع»

 رفتارهای تفکری، احساسی، گفتاری، و و این پردازش در الیهاست؛ تمدنی و ماورائی  های فردی، جمعی، تاریخی،حیطه

، داردنوسان )اخالق و فرهنگ( تا حداکثرهای مطلوب )قوانین( های الزم کارکردی گسترده شده و دامنۀ آن از حداقل

 .«اعم از اینکه روش فهم، توصیف و تبیین در این علوم، مشاهده و تجربه باشد یا استنتاج وبرهان

از فکر  زند اعمکار رفته است یعنی هر گونه فعالیتی که از انسان سر میمعنی عام آن بهدر این تعریف به« رفتار»کلمه 

محصوالت حاصل از این کارکردها  مقصود از کارکردهای انسان،؛ و فتن یا قرارداد بستنکردن یا محبت ورزیدن یا سخن گ

العۀ شود، مطتفکر و خالقیتی که منجر به تکنولوژی میدر مثال  نیستند بلکه معادالت موجود در خودِ کارکردها است

                                                   
 3ی، طهران، صمرکز نشر دانشگاههای مربوط به علوم انسانی، ، نظریه(1390)فروند، ترجمه کاردان,  1
 22صطهران، ، پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانموسسه شناسی علوم اجتماعی، ، روش(1394)خسروپناه,  2
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ولِ مطابق با معادالت حاکم بر طبیعت، مطالعۀ نحوۀ تولید محص شود وفرآیند تفکر و خالقیت، در علوم انسانی انجام می

 گیرد.در علوم طبیعی و مهندسی انجام می

توان می، های علوم انسانی مورد بررسی استو بر اساس مشاهده مسائلی که در هر یک از رشته براساس تعریف فوق

 د:صورت زیر نشان دابهدر حالت مطلوب، های علوم انسانی را نمایی از هویت هر یک از رشته

  شناسی و = منطق، معرفتبه هدف ایجاد مهارت کشف واقعیت تفکری 1رفتارهایساختارها و عوامل مولد بررسی

 فلسفه 

  زبان و ادبیاتبه هدف تولید الگوهای گفتاری بهینه رفتارهای گفتاریساختارها و عوامل مولد بررسی = 

  به هدف ایجاد مهارت تحلیل و ارزیابی روندها برای مدیریت  رفتارهای تاریخی وتمدنیساختارها و عوامل مولد بررسی

 پژوهیشناسی، تاریخ و تمدن، آینده= باستانآینده 

  ان = روبه هدف تولید فکر، احساس و رفتار سالم رفتارهای فردی احساسی وکارکردیساختارها و عوامل مولد بررسی

 شناسی

  به هدف ایجاد تعادل، انسجام و پایداری اجتماعی ردیرفتارهای جمعی کارکساختارها و عوامل مولد بررسی= 

 شناسیجامعه

  مدیریت =سازی در سازمانبه هدف ایجاد بهینه رفتارهای جمعی مدیریتیساختارها و عوامل مولد بررسی 

  درآمد و هزینه،  بین توازن ایجادبه هدف  رفتارهای فردی و جمعی مالی و اقتصادیساختارها و عوامل مولد بررسی

 = اقتصاد و حسابداری ثروت تولید و تقاضا و عرضه

  به هدف تولید قانون و احقاق حق های الزمرفتارهای جمعی در مقیاس حداقلساختارها و عوامل مولد بررسی =

 حقوق

  به هدف تولید  سمت حداکثرهای مطلوبرفتارهای جمعی در مقیاس حرکت بهساختارها و عوامل مولد بررسی

 = اخالق و فرهنگرفتارهای اجتماعی بهینه 

  به هدف تولید و کنترل قدرت و انسجام  رفتارهای مدیریتی جمعی در سطح کالنساختارها و عوامل مولد بررسی

 الملل= علوم سیاسی، روابط بینالمللیداخلی و بین

  الهیات و به هدف معنابخشی به زندگی و تعالی روحی  رفتارها در حیطه ماورائیساختارها و عوامل مولد بررسی =

 عرفان

  زیبایی به هدف تولید زیبایی = هنراحساس بررسی ساختارها و عوامل مولد رفتارها در حیطه 

است که مبتنی بر کشف ساختارها و « اجتهاد تمدنی»ترجمه به زبان ساختارها و فرآیندها، برای ایجاد ارتباط با 

 کنندۀ مساله پژوهشی( برای حرکت به سمت تولید علوم انسانی اسالمی است. قطه عزیمت )تعریففرآیندهاست، و ن

های دینی به آن پاسخ را بگذاریم و براساس گزاره« چیست»های فوق، کلمۀ سوالیِ اگر در انتهای هر کدام از عبارت

خ به النظریه( در پاسنظریه دین )اشاره به فقهگیری خواهد کرد. و با استخراج بدهیم، علم انسانی اسالمی شروع به شکل

 های علوم انسانی اسالمی و نظریاتسواالتی مانند سواالت زیر که محورهای اصلی هر یک از علوم انسانی هستند، سرفصل

 مبتنی بر دین خواهد شد.« علم»لوم انسانی اسالمی حاصل خواهد شد و ترکیب روشمند آنها منجر به یک ع

  : سواالتاز  اینمونه

ای هناهنجاریشود؟ چگونه اجرا می ؟یابدچگونه مشروعیت می ؟کندچگونه تدوین پیدا می ؟قانون عادالنه چگونه است

 ؟شوداصالح میو چگونه قانونی چگونه است 

                                                   
بر مکتب رفتارگرایی نیست و همانطور که در ابتدای تعریف آمده است علوم انسانی  معنای ابتناء این تعریف، به«رفتار»استفاده از دال مرکزیِ  1

 گرایی(به دنبال کشف عوامل و ساختارهای تولید رفتار است )دیدگاه ساخت
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شود؟ چگونه مصرف بهینه انجام میو  ؟گیردمدل عادالنه در تولید ثروت چیست؟ چگونه توزیع عادالنه صورت می

 هم در مقیاس خُرد و هم در مقیاس کالنشود؟ های اقتصادی چگونه است و چگونه اصالح مینجاریناه

های اجتماعی چگونه است؟ و ماند؟ ناهنجاریآید؟ چگونه پایدار میوجود میمدل جامعه کارآمد چگونه است؟ چگونه به

 شود؟چگونه اصالح می

انسان چگونه است؟ افکار، احساس و رفتارهای سالم چگونه ایجاد مدل رشد در  انسان سالم و متعادل چگونه است؟

 شوند؟ و .....کنند؟ و چگونه اصالح میشوند؟ چگونه تغییر میمی

ای در علوم انسانی ارائه کرده « نظریه»هر فرد یا جمعی که به هرکدام از این سواالت پاسخ روشمند و استداللی بدهد 

ثیر و تاارتباط منطقی میان آنها برقرار شود طوری که بهوعه این سواالت پاسخ بدهد است و هر فرد یا جمعی که به مجم

ه ر آن رشتد« مکتب»یک ، کند تولید و کارکردداشته باشد انسجام و هر نظریه بر پاسخ به سواالت دیگر سنجیده شود، 

عملیاتی در « و فرمول مدل»بدهد،  ها هم پاسخ« چگونگی»از علوم انسانی ایجاد کرده است؛ و هر فرد یا جمعی که به 

 آن رشته از علوم انسانی تولید کرده است.

تعریف  شود، بنابراین دراگر پاسخ سواالت فوق، با مراتبی که دارد، از منابع اسالم اخذ شود، علوم انسانی اسالمی تولید می

ت اسدینی  هایمند از گزارهمجموعه نظام، علوم انسانی اسالمی» : چنین پیشنهاد کردتوان علوم انسانی اسالمی می

ای انسانی هکنش تغییرکه سبب  استو عواملی  ، فرآیندهاتوصیف ساختارهاکه مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی آنها 

  1«کنش مطلوب براساس نگرش اسالمتجویز یابی به دست هدفبه ،شوندمی

نیازمند روشی است که بتواند ساختارها و فرآیندها و معانی مرتبط با استخراج پاسخ به این سواالت، از منابع وحیانی، 

ن امر ابزاری موجّه برای ایبا هویتی که در قبل تبیین شد، « اجتهاد تمدنی»مقیاس کالن را از ادله دینی استنباط کند و 

 است.

نند اید تکلیف آنها را ابتداء روشن کافزار تحقق یک تمدن هستند و نمونه موضوعاتی که اجتهاد تمدنی بعلوم انسانی، نرم

اسالم و در نتیجه، برای تحقق تمدن  علوم انسانیهای الزم برای تحقق که نظر اسالم در مورد آنها چیست، تا زیرساخت

 اسالمی فراهم شود در زیر ارائه شده است

 )مهم(و مدینه فاضله  مدل آرمانشهرتولید کارکرد سوم:  -3/2

هاد تمدنی، تالش برای اکتشاف آرمانشهر مورد نظر اسالم است و تالش برای استنباط الگوی ترین کارکرد اجتاصلی

این کارکرد بسیار مهم است و اگر فردی بخواهد تصویر صحیحی  پیشرفت به جهت تحقق این آرمانشهر و مدینۀ فاضله.

 مس و حسّ این کارکرد ضروری است.دست بیاورد، لاز اجتهاد تمدنی و تفاوت آن با اجتهاد متعارف، و ثمرات آن به

ی یابشود برای دستها و موانع مستمر در مسیر رشد، سبب میحصول تدریجیِ رشد در نظامات این عالَم، و ایجاد تزاحم

ریزی امه، و طراحی و برن«نتیجه و محصول مورد نظر»و محصولی، نیازمند تولید تصویری دقیق و با جزئیات از  به هر نتیجه

تصویر شفاف با همه جزئیات از  مرحلۀ قابل انعطاف برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باشیم.بهمرحله

وی الگ»است و برنامه حرکت به سوی آن، « شهر و مدینه فاضلۀ اسالمآرمان»، تصویر «فقه تمدنی»خروجیِ مورد نظر در 

                                                   
ن بدیاسالمی سازی علوم انسانی »که مدلی برای تولید علوم انسانی اسالمی است نیز چنین آمده است: « اجتهادی -حِکمی»در الگوی  1

 یافته را نیز با روش تجربی، عقلیدست آوریم و انسانِ تحققهای کالن انسانی را از قرآن و سنت و عقل بهمعناست که انسان مطلوب و توصیه

و اجتماعی ردی یافته فهای اجتهادی دینی، انسانِ تحققو مبانی اسالمی تبیین و تفسیر نماییم؛ آنگاه با توجه به انسانِ مطلوب اسالمی و توصیه

جله ، نشر در معلوم انسانی: چیستی، ساحت ها و فرایندهای تحول در آن، مقاله )خسروپناه(« تغییر یابد و به وضعیت مطلوب اسالمی برسد.

 23، شماره یک، ص1394ی، علوم انسان نیادیبن قاتیتحق
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توان را در نمونه عبارات زیر می( 1هر و مدینه فاضله )یا اتوپیاشریف آرماناتع است.« پیشرفت، مدل توسعه، و برنامه تعالی

 : دید

 «2«هرگونه نظم اجتماعی آرمانی :از ستآرمان شهر عبارت  

 «ای است که در آن اصل عقالنی مبتنی بر هم بستگی، بر شرایط طبیعی در تکوین سازمان جامعه آرمانی، جامعه

قق مطلوبی واال و مشترک و بدون توجه به افرادی خاص پدید می آیند در آن، قوانین برای تح ؛اجتماعی مسلط شود

  3«و این قوانین، رفتار ما را در ِاعمال عدالت و با در نظر گرفتن منافع دیگران، تنظیم و تنسیق می کنند.

ت؛ اس« آیندهسازی شبیه»یک هسته مرکزی در آرمانشهرها وجود دارد که در این تعاریف آشکارسازی نشده است و آنهم 

آنها در زیر آمده است( و توجه  برخی از شهر نوشته شده است )که اسامیاستقراء میدانی از مکتوباتی که در مورد آرمان

دهد که در تعریف آرمانشهر ها دارد نشان میسازیشهر که تکیه بر تعریف سناریوها و شبیهپژوهانۀ آرمانبه هویت آینده

 شود:صورت پذیرد لذا تعریف زیر پیشنهاد می« آیندۀ مطلوبسازی شبیه»باید تکیه بر 

 است سازی توصیفی و منسجمِ جامعه مطلوب با تمام جزئیات در نظامات، ساختارها، فرآیندهای آنشبیهآرمانشهر، »

هر و انشرابطه آرم؛ «آل نهایی را احساس کند.بودن آن به ایدهکه مخاطب برتری آن بر وضعیت موجود و نزدیکصورتیبه

ن را به آ( لوتِیپا) نمونه آزمایشی ،شهرتوسط آرمان میاست که قصد دار یاهینظر مانند ،نیز چنین است که تمدن نتمد

 .میاجرا درآور

 خالقیتِ خود را به رشته تحریر در آورده است عبارتند از:آرمان شهرهایی که بشریت برای دست یابی به آن برخی 

« شهر خورشید»م،  تامس مور؛ 1516« اتوپیا»قمری، ابونصر فارابی؛ 256« مدینه فاضله»م، افالطون؛  -4« جمهوری»

، مارگارت کاوندیش؛ 1666« جهان پیروزمند»م، فرانسیس بیکن؛ 1627« آتالنتیس»م، توماسو کامپانال؛ 1623

جهان »م، اتین کابه؛ 1840« سفر به جزیره ایکاری»سه؛ م، ژان باتیست1880«جزیره فالسفه»م، ولتر؛ 1759«کاندید»

م، آناتول 1908« هاجزیره پنگوئن»، ادوار لیتون؛ 1871« نژاد آینده»، امیل سووستر؛ 1846« آنچنان که خواهد بود

  4م، آلدوکس هاکسلی.1932« بهترین دنیاها»فرانس؛ 

 ،یبچون فارا یاسالم و شهر خدا که اندیشمندان یشهر آرمان»در برخی تعابیر، مورد آرمانشهر اسالم نیز چنین آمده است: 

 خود، از آن یسیاسۀ و ابن خلدون در اندیش یگنجو ینظام ،یابن رشد، خواجه نصیرالدین طوس ،یسهرورد الصفا،اخوان

 اشد کهب یکسان یدعاو یارزیاب یبرا یمعیار اسالم، به یو ایمان واقع یدر کنار حقیقت اعتقاد تواندیاند، مسخن گفته

 و باشدیترسیم رابطه انسان با خدا، اجتماع، محیط و خود م یدر پ یشهر اسالم آرمان .گویندیم یسخن از شهر اسالم

 یحیات معنو تو اهمی دارد و هم به ساختار شهر توجه دهدیرا مورد توجه قرار م یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد روابط

تا به روح و معنا و جوهر آن دست  رودیو چهره آن م شکل ظاهر شهر، یو به ورا کشدیهماهنگ با خلقت را به تصویر م

 توحید هستند که با تکیه بر یبنیان یطراح یدر پ ،یو توحید یبر تفکر دین یشهر مبتن آرمان یابد. طراحان و معماران در

مصنوع آورده و تکثر و  نظام و تعادل را از نظام مخلوق به یو هماهنگ یو یگانگ ینور اله ییگانه، تجل یایمان به خدا و

  5«کنند. تبدیل یملکوت یو فضا یجهان ناسوت را به وحدت جهان معنو

شود محققِ وادیِ اجتهاد تمدنی، بتواند کلیات و راهبردهای ارائه شده در سبب می بررسی خصوصیات یک آرمانشهر،

« مکل منسج»ها را تشخیص بدهد و بتواند یک صورت عملیاتی درک کند و احتماالت روابط میان گزارهمنابع دین را به

 های مورد مطالعه، ارائه کند.از مجموعه گزاره

                                                   
1 utopia 

 ، دانشنامه سیاسی، نشر مروارید، طهران، مدخل اتوپیا و آرمانشهر(1394)آشوری,  2
 ، فرهنگ علوم اجتماعی، نشر کیهان، طهران، مدخل آرمانشهر(1380)بیرو آلن، ساروخانی باقر,  3

 110 - 102سرا، طهران، صنشر قصیده یا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟آ،  (1392)گودن، کریستین؛ شریعتی سوسن,  4
 7شهر اسالمی، اصفهان، ص، مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمانش(1387)منتظرالقائم,  5
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 « مطالعه تطبیقی دَه آرمانشهر»االسالم شیخ محمد سالم است که در پروژه تحقیقاتی با عنوان تصویر فوق، تدوین حجت)

 1ی مولف انجام شده است.(با راهنمای (1397)سال السالم،در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه

 

دان، حقوقارائه کرد. او یک « اتوپیا»در کتاب « تامس مور»های مشهور از آرمانشهرها، تصویری است که یکی از نمونه

 و مدتی نیز انگلستان بودپادشاه هنری هشتم  انمشاوراز بود. او  مدرنیتهدوران  در مدار،فیلسوف اجتماعی، سیاست

 .ارتقاء پیدا کند؛ کتاب او به سبب ذکر جزئیات فراوان از جامعه آرمانی، باعث شد تا ایدۀ آرمانشهری، 2صدراعظم شد

 دبه ابعاد مختلف آن و ادبیاتِ راهبردی که دارنکه توجه  در زیر ارائه شده استهای اتوپیای تامس مور ای از گزارهنمونه

ۀ خود، در ضمن یک داستان، مشاهدات خود از سفر به این شهر او در نوشت ؛)فارغ از صحت و سقم محتوا(ضروری است 

 :آرمانی را بیان کرده و در البالی مطالب جمالت زیر را آورده است

این جمالت، باید در ذهن خود مرور  ۀیک محققِ فقه تمدنی، هنگام مطالع: توجه مهم برای یک محقق فقه تمدنی)

 دند؟ششد چه جمالتی باید جایگزین این جمالت میندهایی از اسالم اخذ میکند که اگر قرار بود چنین ساختارها و فرآی

زیادی از اتوپیای مور را در جوانب مختلف زندگی آورده است تا تصویری کالن از ابعاد یک نمونه  هایگزارهاین قلم، عمداً 

 :(دست بیایدآرمانشهری به

 :و کار در سیستم مالکیت «مور»ی نمونه راهبردها .1

  ،است. یملغ یخصوص تیقانون مالکدر این شهر 

  ،صورت گرفته است هرمنطقه یبرا یکشاورز نیزم صیتخص و ییایوسعت جغراف میتقسدر این شهر 

 د.نشویهر ده سال خانه ها بحکم قرعه عوض م 

 کتر کوچ کنند.چکو یبه شهرها دیاز شش هزار شد با شیخانوارها اگر ب 

 ضروری است کشتکار به مدت دوسال یبه روستاها براشان دادنلیافراد و گس میتقس. 

 ییبنا ای ینساج ،یفلزکار لیحرفه از قب کی باید یهر شخصو  اموزدیب یعمل و یرا تئور یکشتکار دیهر شهروند با 

 (ندارد. یکس رخصت کاهل چی)ه .بگیرد ادی

 کنندشرکت  یامرمت جاده مانند یجمع یدر کارها وخود را رها کنند  یشوند کار اصلیموظف م یهمه افراد گاه.  

 

 در سیستم خانواده: «مور»ی نمونه راهبردها .2

 خانوار است. ایخانواده  یواحد اجتماع نینخست 

                                                   
 السالم، طهرانرشد دانشگاه امام صادق علیه، مطالعه تطبیقی دَه آرمانشهر، مرکز (1397)سالم,  1
 7، آرمانشهر، انتشارات خوارزمی، طهران، ص(1373)مور، ترجمه آشوری,  2
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  وابسته به آن است. همسرشانشوند که یم یبه سن رشد رسند روانه خانوار دختراناگر  

 قبل از ازدواج دارند حق  یکه رابطه جنس یکسانو  کنند؛میازدواج  یسالگ 18و دختران در  یسالگ22در  پسران

 شوند.یسبب مالمت م نیو سرپرستان خانوار بد دیآنرا ببخشا اریازدواج ندارند مگر انکه شهر

 ستین ییبایجز شک یارفت چاره نیاز دو زوج از ب یکی یبعد از ازدواج طراوتها اگر. 

 است. یبر تک همسر اصل 

 دیگر. معدود یو موارد یدنیامناسب برنتابطرف مقابل، رفتار ن یطالق: زنا دالئل 

 اش مرگ است.جهینت اگر مکرر شود زنا 

 : یجنگ ستمیسدر  «مور»ی راهبردهانمونه  .3

 توان جنگید.میمانع شوند  یاز بهره بردار گرانیو ناکشته مانده باشد و د کاریب ینیزم یوقت 

  دهیمردم ستمد ییرها یبرا ایقلمرو دوستانشان باشد  ای شیراندن دشمن از قلمرو خو رونیب یاگر برافقط جنگ 

 .ستروا

 شوند. یداده م لیهم گس بچه ها با در دفاع از کشور مرد وزن و 

 پسندندیرا نم یجنگ درصدد کشتن سردارانند و کشتار جمع در. 

  :یاهیتغذ ستمیسنمونه راهبردها در  .4

 حتاجیشود و هر کس مایواقع در مرکز محل که خانوار بدان وابسته است نهاده م ییهر خانوار در انبارها محصول 

 وجود ندارد.  یجامعه ا نیدر چن ازیترس از ن .داردیاز انبار برم یخود را بطور مجان

 شود. یصرف م یدر محل عموم غذا 

 دهند ریکودکان را خود ش دیبا مادران کودکان: هیتغذ 

 شودیخوانده م یکوتاه اما اخالق یاز غذا متن قبل 

  :یاقتصاد ستمیسنمونه راهبرد در  .5

 دهند.ینقره نم بر طال و یو ارزش ساختگ، نقره است نه بر طال و «آهن» در فلزات بر شتریب یبها .6

 .و ارزان است بایاست که ز شهیش و ینیظروف غذا از چ شانیهادرخانه .7

 باشد. شانیا یاسباب باز دهند تایبه کودکانشان م وسازند یم لهیت اقوتیو الماس و دیمروار از .8

 :یفرهنگ ستمیسدر  «مور»ی نمونه راهبرد .9

 رفتهشیپ میاز عالمان قد کیهندسه به اندازه هر منطق حساب و یقیدر موس ؛گذردیم یفراغت به کتاب خوان اوقات 

 .هستند

 یاست نه جسمان یشوند از لذات روحانیاز آن دلشاد م شتریکه ب یزیچآن اما پسنددیجا را نمیب یهااضتیر. 

 پرداخته شود. لتیفض و لتیرذ انیم زیست یشبها به باز ،بازنده داشته باشد برنده و دیبا حاتیتفر 

 ی است.اریاخت گرانید و یدانش آموزان اجبار یبرا یعموم یهایصبحها سخنران 

 نیشود و مزدوج یم دهیزنان د فقط تفاوت در مردان و است ساده و کسانیپوشش افراد  نوع.  

 یزیشهوت انگ و یسرصورت را سبک شیدهد. آرایرا شوهر خود مکافات م ییزناشو یکوچک زن در زندگ یخطاها 

 .دانندیم

های طبیعی ه ثروتمحال است که انسان موجود بر کره خاکی، با این همگوید: اتین کابه در مقدمه آرمان شهر خود می

نظمی اجتماعی، جنگ و جنایت و.... نداشته خرد، سرنوشتی جز ابتال به بدبختی، اغتشاش و بیو برخورداری از فهم و 

هر گیرد که از شباشد، عیب از طبیعت نیست، بلکه در ناصحیح بودن سازمان جامعه بشر است، او مسافرانی در نظر می

کنند، از آنها دو سوال اهنگ آن تعریف میاند و از زندگی مطلوب و نظام همبازگشته )آرمانشهر مطلوبِ او(« ایکاری»

نکه دوم ایو سوال گویند: آری، شود، اول اینکه آیا شما ساختار ایکاری را برای کشور خود خواستارید؟ همه میپرسیده می



 

71 

 

71 
 .1ددهکنند و اختالفات شدیدی بین آنها در این زمینه روی میآیا این نظام قابل اجرا هست؟ همه در پاسخ آن تردید می

 2ها برای ایجاد مدینه فاضله در چهارصد سال گذشته، در پاورقی ارائه شده استای از تالشاشاره به نمونه

، بسیار ضروری است تا تصویری شفاف از آنچه در محقق فقه تمدنیشود که توجه به این موارد، برای یک )تاکید می 

 دست بیاورد.(فقه تمدنی باید استنباط شود به

 : نتیجه

های ها در حیطهمستخدم بالطبع بودن انسان»های ارائه شده در مورد آرمانشهر و براساس مبنای در برآیندگیری از دیدگاه

 حرکتای برای توپیا اصل بنیادین پیشرفت و وسیلها توان گفت:می 3«فردی و اجتماعی و نیاز به اعتبارات بعداالجتماع

 سازی آرمانشهر خود دارد.معی برای زندگی بشر، نیاز به ترسیم و شبیه، و هر تفکر جااستمطلوب  آینده به سوی

های گذشته و اکتفا به ارائه مبانی فکری و واگذاری مدل عملیاتی عدم ارائه آرمانشهرهای متعدد در جهان اسالم در دهه

مبانی فکری اسالم، فاصله شود با به آزمون و خطای بشری، سبب شده است تا آنچه در صحنه عمل در اجتماع، پیاده می

 داشته باشد و به تدریج سبب دوریِ افکار عمومی از آنها شود.

ر های عملی د، استخراج آرمانشهر مبتنی بر نگرش، قانون و فرهنگ اسالم است که مدلتمدنی اجتهادماموریت اصلی 

بۀ انشهر، شاخص رسیدن به رتنظامات مختلف اجتماعی، به تصویر کشیده شده باشد. توانایی توصیف مستدل یک آرم

ای که بتواند مدل عملیاتی مرتبط با آن حیطه را استنباط است و هر محققی در هر حیطه« شناس و مجتهد مطلقاسالم»

  شناس و مجتهد مُتجزّی است.کند، اسالم

از آن و نحوه ارتباط هایی آن و نمونههویت است که  «مدل پیشرفت و توسعه»راه و شهر نیاز به نقشه رسیدن به آرمان

  بیان شده است. 81صفحه آن با اجتهاد تمدنی در 

                                                   
 441و  11ی، انتشارات طهران، طهران، صکاریسفر به آرمانشهر ا، ش(1372)اتین کابه، قاضی,  1

تالش عینی برای تحقق آرمانشهرها و تصور اینکه اگر قرار باشد آرمانشهر اسالم شکل بگیرد در صحنه میدانی زندگی چگونه رقبایی لمس  2

شهرها را چنین ترسیم وضعیت برخی از این آرمان« دانشنامه سیاسی»آشوری در کتاب است؛  «اجتهاد تمدنی»، از ضروریات درک دارد

تموم  انیحیها که اغلب به دست مسجامعه نیبرپا شد. ا گونهنیجامعه از ا 138حدود  کایدر خاک آمر 1858–1663در فاصله »کرده است: 

ون، در رابرت آ ،یسیدار انگلرا کارخانه ینیردیغ یهاجامعه نیاز نخست یک. یشان بودجزء اصول زین اضتیو گاه ر ییپارسا شد،یم یگذارانیبن

 نیخستمهد کودک، ن نینخست د،یو اگر چه دو ساله از هم پاش یستیبود و نه کمون یتعاون یگذارد. جامعه آون انیبن کایآمر یانایندیدر ا 1825

 به وجود آورد. کایدر آمر کرد،یم تیرا، که جامعه از آن حما یگانهممدرسه  نیو نخست گانرایکتابخانه  نینخست ،ایحرفهمدرسه 

در مورد نقشه  شیهاشهیاست که اند یفرانسو یو بهبودخواه اجتماع سندهینو( 1837–1772)هیشارل فور یشهرطلبآرمان شهیاند شروانیپ از

 انیبن کایمتحد آمر االتیکرده بود، در ا شنهادیپ هیکه فورآرمانشهر، چنان 28حدود  1859تا 1841اثر نهاد. در فاصله  کایآرمانشهرها در آمر

 .نداشت یبرپا کرد که سرانجام یسوریو م ینویلیجامعه در تکزاس، ا نیکابه چند نیبه نام ات یگرید یفرانسو نیشد و همچن ردهگذا

 یکشاورز یهانیدر زم ،یاجتماع نیو همچن ،ینید ،یآرمان ،یاقتصاد لیبه دال دندیکوچیم نیکه از اروپا به فلسط یانیهودی نوزدهم،سده  اواخر

 نی. ایهودی یمانیسخت ا ایاخالق بشردوستانه،  ،سمیالیداشتند مانند سوس یمشترک یئولوژدیها اغلب اجامعه نیا ی. اعضاشدندیساکن م

واحدها،  نی. در اکندیرا فراهم م انشیهایازمندیو جامعه ن کنندیمزد کار م افتیها بدون درآن ی. اعضاشوندیم دهینام میبوتزیها ککشتگاه

یم یو مادرشان زندگ درها جدا از پوجود دارد که کودکان در آن ییسراهاو اغلب کودک ،یمهد کودک اجتماع ،مرکزیو آشپزخانه  یغذاخور

در  یو با زندگ بورژواییسودپرستانه  یاز زندگ گرداندنیبا رو هایپیرا زنده کردند. ه یاشتراک یزندگ 70و  1960 یهادر دهه هایپیه .کنند

 شهیر ایفرنیپرت کال یهااز گوشه ایآنها، که گو یاشتراک یهابرسند. دامنه جامعه یو روح یبه رشد معنو خواستندیم یخانوادگ یهاگروه

 (19، ص(1394)آشوری, « شد. دهیکش زیجاها ن گریگرفته بود به د
 1387طباطبایی، محمدحسین؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم، نشر موسسه بوستان کتاب، قم،  3
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لِهِْم وَ ینَ مِنْ قَبْوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ» هیبه استناد آ

هدف و مقصود از  1«شَیْئاً ال یُشْرِکُونَ بی یَعْبُدُونَنی مِنْ َبعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً لَنَّهُمْلَهُمْ وَ لَیُبَدِّ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى

 هیعلاهللرحمه ییطباطبا عالمه ؛برسد «ریفراگ خالصِ تیعبود»به  تیاست که بشر نیا خیو تحوالت در طول تار رییتمام تغ

چه  - اى از شرک شایبهخداپرستى خالص است، به طورى که هیچ  ت،یاز عبود مراد» اند:آورده نیچن هیآ نیا ریدر تفس

ایمن  یاشود که خدا جامعه آنان را جامعهاین مى در آن راه نداشته باشد، و خالصه معنا -شرک جلى و چه شرک خفى

  2«خدا هیچ چیز دیگرى پرستش نشود.سازد، تا در آن جز مى

م اقتباس شده از اسالر نگرش د« عبودیت» تیهو نکهیا است بر یشاهد زین السالمهیاز امام صادق عل ریز یقُدس تیروا

وَ سَمْعَهُ حَتَّى یَسْمَعَ بِقَلْبِهِ وَ یَنْظُرَ  قَلْبِهِ عَیْنَ أَفْتَحَ، اهُضَی رِ لَعَ ایَضَرِ بَلَن غَ مَ» است:« خداوند تینهایوجود ب یقلب لمس»

یخود مقدم بدارد محبت من را به خودش جلب م یمرا بر رضا یکه رضا یترجمه: هر کس 3«بِقَلْبِهِ إِلَى جَلَالِی وَ عَظَمَتِی

 «کند. ادراکو عظمت مرا  اتیتا تجل کنمیمن چشم و گوش قلب او را باز م کندو

که این تالش و این اتصال در ساختار این دنیا باید تمام تالش ادیان برای اتصال بشریت به خداوند است، و از آنجایی

ظاهر و باطن دارد. تمدن مطلوب اسالم، و ین چگونگی جمع میان وحدت و کثرت، دنیا و آخرت، صورت پذیرد نیاز به تبی

های ها و نظامتمدنی است که در تمام ساختارها و فرآیندهای آن، حس حضور خدا فعال باشد و فردی که با سیستم

، حس او از حضور خداوند نیز افزایش شودشود در عین اینکه نیاز مربوط به دنیای او برطرف میتمدن اسالم مواجه می

اش بهبود یافته است شود هم بیماریشود و هنگامی که از آن خارج مییابد، مثال وارد سیستم بهداشت و درمان میمی

 مرکزی در این بحث است. مفهوم« عبودیت»کلیدمفهومِ  و هم احساس او از خداوند بیشتر از قبل شده است.

 یروح یهاو احساس یدرون یمعنو یهاکه: تجربه میدانیم یشده در علم اخالق و عرفان اسالماثبات فرضِشیپ عنوانبه

اوند برخد یو روح یپس: تمرکز فکرشوند فعال می مورد نظر دۀیبر پد یو روح یاز راه تمرکز و مراقبه دائم فکر یو روان

حضور و عظمت او در قلب و  جهینت د خداوند و درحسّ وجو یِدر تمام حرکات و سکنات، سبب فعال شدن تجربۀ معنو

 دل انسان است.

و  یدرون یادراک تیمطلوب که عبور از محدود تیموجود به وضع تیحرکت از وضع یدار چگونگعهده «یعمل عرفان»

 «عرفان»به  ؛ و همین کارکرد نیز علت نیاز حیاتیِ تمدن اسالمباشدیاست م یو اراده اله یآگاه تینهایب یاتصال به فضا

و ظهور  «یوحدت اله» یتجل تیفیروابط را که ک نیتریرساختیعلم معادالت خلقت است و زاکتشاف قلبیِ عرفان،  است.

؛ 4دینمایرا عرضه م یمراتب مختلف عوالم هست انیو نحوۀ روابط م کندیم نییو تب فیاست، توص« مخلوقات و کثرات»

است؛  هیاحکام از مصالح و مفاسد واقع تیاست و از لوازم آن تبع نیمنطبق بر تکو عِیتشر ،«نید» تیهواز سوی دیگر 

در عالم ماده نفوذ کنند،  یوجود هیال باالترینبالخصوص اگر تا  کنندیم میو خلقت را ترس یکه سازه هست یلذا علوم

 ملکه قدسیه»ز فقهاء و اصولیین قیدِ نیز برخی ا« اجتهاد»؛ در تعریف ندینمایفراهم م نید فهمرا در  دیافق د نیشتریب

                                                   
 55سوره نور، آیه  1

 212، ص15، قم، جحوزه نیانتشارات جامعه مدرس، المیزان، ق(1417)طباطبایی,  2
 204ص 1، قم، جدیمف خیکنگره هزاره ش، العباد یمعرفه حجج اهلل عل یاالرشاد ف، (1372)شیخ مفید,  3

و  و المکاشفه قیارتباط الحق بالخلق و جهه انتشاء الکثره من الوحده فهو علم الحقا هیفیالعلم بک»عرفان چنین آمده است: در تعریف  4

وجود  کیکه چگونه کثرات از  هیزاو نیواحد با مخلوقات متعدد و مختلف است از ا یعرفان، شناخت نحوۀ ارتباط خدا»؛ ترجمه: «المشاهده

، مصباح االنس، انتشارات مولی، (1374)فناری, « است. یقلب یشناسو معرفت یشناسیاند پس عرفان علم هستگرفتهسرچشمه  تینهایواحد ب

 (6طهران، ص
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خالق تحّلی النفس باأل.... الى ملکۀ قدسیّۀ تحصل من الممارسۀ على  یحتاج االجتهاد»اند مانند: را قید کرده« هالهیّ و مِنحهٌ

اجتهاد »ترجمه:  1.«الفاضلۀ و تخلیتها عن الرذائل، النّ العلم لیس بکثرۀ التعلّم بل هو نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء

ست دیابی به فضائل اخالقی است چرا که علِم حقیقی، صرفا با آموزش و پژوهش بهنیازمند تصفیه روح از رذائل و دست

آید بلکه نیاز دارد به اینکه توجه انسان توسط خداوند به اجزاء و روابط نهفته در هستی جلب شود تا ذهن دریابد که نمی

 «عد بتواند با استفاده از قوای فکری، آن اجمال را به تفصیل برساند.اصال چنین چیزی هست، تا ب

ساختن وحدت در کثرات، ، برای کشف وحدت در کثرات و جاری«عملی»دلیل تالش معرفتی و بالخصوصعرفان، به

 ، کشف روابط میان اجزاء و متغیرهای یک سیستم است«سازیمدل»دارد؛ جوهرۀ « سازیمدل»تناسب حداکثری با 

زده( را به وحدتِ حداکثری برساند تا تضاعف نیروها سبب حرکت و رشد و طوری که مجموعه اجزاء جدا از هم )کثرتبه

 تولید خروجی در مدل شود.

یابد و تجلی آخرین الیۀ آن السافلین )عاَلم ماده( امتداد میتا اسفل2«خزائن»این عملیات براساس شهود موجّه، از عاَلم 

تواند ینم« عرفان»بدون « فقه»تواند وحدت را در کثرات جاری کند و نمی« فقه»بدون « عرفان». بنابراین است« علم فقه»

ای ، بر«فقه»سازی نیازمند کثرات را به وحدت برساند. صراط مستقیم در جمع ظاهر و باطن است و بر همین مالک، مدل

ن به هدف رسید، برای تعیین کیفیت و جهت روابط )به«رفانع»تعیین اجزاء و روابط در فرآیند میان کثرات، و نیازمند 

 است.« فرآیندهای بهینه»سازی در محیط رقابت فرهنگی، برگ برنده به دست فرآیند بهینه( است. برای تمدن

خود که  یتجل نیتربه نازل تیو در نها کندیم دایپ ییمعنا یهاهیتنازل به عالم کثرت، ال ریبا قرار گرفتن در مس ،یوح

لسفه ف»به  یعقالن هیهستند که در ال یفوقان ییمعنا یهاهیال یدارا یفقه یهالذا تمام گزاره د؛یرسیاست م یاحکام عمل

 ای« اسرار االعمال»ملکوت بر اعمال،  ریاعمال بر ملکوت و تاث ریو تاث یملکوت دشهو هیاند و در المعروف شده« احکام

ذاق و م عهیکشف سرچشمۀ احکام در ملکوت است لذا نسبت به مقاصدالشر یش براتال عرفان،؛ هستند« علوم باطن»

 3عارف هیو فق کندیم« اِشراف» جادیاعمال و احکام در نفوس، ا ریو تاث عیو معادالت حاکم بر تشر ینیشارع و نظامات د

زیر مستند روایت  .گرددیامر در اجتماع م تیالو یمجرا شود،یم 4«العالم باهلل و بامراهلل»به  ریتعب اتیکه از او در روا

 روشنی برای این مطلب است:

تَّى یَکُونَ قِیهاً حَاعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا بِقَدْرِ مَا یُحْسِنُونَ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا َنعُدُّ الْفَقِیهَ مِنْهُمْ فَ»السالم: قال الصادق علیه

ارزش شخصیتیِ یک شیعه را با »ترجمه:  5«لَهُ أَ وَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثاً َقالَ یَکُونُ مُفْهَماً وَ الْمُفْهَمُ الْمُحَدَّثُ. مُحَدَّثاً فَقِیلَ

که کنیم مگر اینعنوان فقیه تایید نمیگیری کنید که چقدر فهم روایی دارد؟ چرا که ما کسی را بهاین شاخصه اندازه

وانند ت. از حضرت سوال شد که مگر غیر از انبیاء و ائمه هم ارتباط با غیب میاز ملکوت  داشته باشدهای قلبی دریافت

اشته د قلبی نسبت به فهم روایاتداشته باشند؟ حضرت پاسخ دادند که: منظور از گفتگوی با غیب این است که القاءات 

  «باشد.

                                                   
 28ص، عنایه االصول فی شرح کفایه االصول، نشر کتابفروشی فیروزآبادی، قم، (1400)فیروزآبادی,  1
 (21)سوره ِحجر، « ان من شیء اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر معلوم»آیه شریفه  اشاره به 2
های کاذب و ناقص است، و تالش ، تمایز عرفان صحیح از عرفانآنمقصود از تعیر کرد و « عرفان شیعی فقاهتی»توان به از این عرفان، می 3

السالم لیهمبیت ع، مکتبی از عرفان را موجه قلمداد کند که اوال مستفاد از قرآن و سنت و تعالیم اهل«هتیفقا»و « شیعی»کرده است تا با دو قیدِ 

های آن، در یک کرسی ترویجی در مجمع است و ثانیا منطبق با احکام فقهی و تکالیف شرعی است. هویت عرفان شیعی فقاهتی و شاخص

توسط این قلم، ارائه گردیده است و گزارش آن در نشانی زیر قابل دسترسی است:  1398عالی حکمت اسالمی، شعبه مشهد مقدس، در اسفند
http://iict.ac.ir/feqahativaseti/ 

العقول، ، تحفق(1404)ابن شعبه حرانی, « َالْإِمْنَاءِ عَلَى َحالَِلهِ وَ حََرامِهِمََجارَِی اَلْأُمُورِ وَ َالْأَحْکَامِ عَلَى َأیْدِی اَلُْعلَمَاءِ ِباللَّهِ »اشاره به روایت  4

 (237ص1ج
 147ص 29الشیعه، ج)وسائل 5

http://iict.ac.ir/feqahativaseti/
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 خالصه فصل  -5/2

کارکردهای آن در سه محور تشریح شد که مدنی مورد بحث قرار گرفت و در این فصل، غایت و کارکرد اجتهاد ت

د که این ؛ و بیان شعبارتند از: تولید علم دینی، تولید علوم انسانی اسالمی، تولید الگوی پیشرفت و مدل آرمانشهر

ستند لذا بدون ساختارها و فرآیندها از ادله هسه محور عمده، نیازمند استنطاق ادله در مقیاس کالن و استنباط 

 وتوان به این سه محور، دست یافت؛ هایی را در ادله رصد کند نمیاستفاده از روش و ابزاری که بتواند چنین مدلول

ر، های نیازهای صادق بشغایت اجتهاد تمدنی نیز تولید ساختارها و فرآیندهایی دانسته شد که بتوانند در تمام الیه

ز به نی« حسّ حضور خداوند»های رقیب ارائه کنند و در عین رفع نیازها، و برنامهپاسخی کارآمد نسبت به دیگر طرح 

 تعمیق گردد.گسترش یافته و طور مستمر 
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 اجتهاد تمدنیو قلمرو فصل سوم: شبکه مسائل  -3

 

این مسائل در دو محور قرار دنبال حل آنهاست پرداخته شده است، در این فصل، به قلمرو اجتهاد تمدنی و مسائلی که به

رد با رویکپردازد و مسائل درجه اول که می« اجتهاد تمدنی»که به بررسی خودِ پدیدۀ با رویکرد بیرونی مسائل دارند؛ 

پاسخ ه ک شوندررسی میدر این محور مسائلی ب ،کنندهای اجتهاد تمدنی و روش استنباط در آن را بیان میمتعلَّقدرونی، 

های نهنموگانۀ بیان شده در فصل قبل است. برای تحقق کارکردهای سه« های پایه و راهنمانظریه»به آنها سبب تولید 

مدل »، «نقشه علوم انسانی»، «های یک تمدننقشه و سازه»، «مدل نیازها»عبارتند از:  های راهنمانظریهاین مهمی از 

 «.و پیشرفت مدل توسعه»و « های رشد و فرآیندهای آنشاخص»، «ی انسان سالمهاشاخص»، «ورزیعدالت

 در آن فعالیتتمدنی میدانی است که قرار است اجتهاد درک قلمرو اجتهاد تمدنی، در حقیقت ایجاد تصویری شفاف از 

 شود.داشته باشد، میدانی که در فقه موجود به ندرت اثری از پرداختن به آن یافت می

 دید بیرونی(از ) «اجتهاد تمدنی»شبکه مسائل  -1/3
و  اهاکتشاف ساختارای است که بتواند به شناسیروشو  یمبناشناس نیازمند« اجتهاد تمدنی» تبیین و تحقق

ی محتواینقشه ی بپردازد؛ در این صورت،  تمدن اسالممنجر به  یِاجتماع هاینظام گیریشکل یبرا الزم یندهایفرآ

 :خواهد بودبه صورت زیر « اجتهاد تمدنی»ر الزم برای بحث د

 :یمبناشناس -الف

 (به معنای خاص یو فرهنگ یقانون ،یمعرفت هاینظامبه معنای عام، و ) هاو مدل هاستمسی ها،نظام شناسیتیهو .1

 یتمدن و تمدن اسالم شناسیتیهو .2

 (ندی به واره+ نگرش نظام شناسانهنی)بسته د سازیتمدن یبرا نید تیظرف نییتب .3

 ینید سازیتمدن یالزم برا یِ کالم یارائه بسته مبان .4

 همف نیرساندن ا تیو به حج یتمدن اسیفهم ادله در مق یابزارها جادیا یالزم برا فقهیِاصول یمبانارائه بسته  .5

 استنباط و اجتهاد  شناسیتیهو .6

 :شناسیروش

 یتمدن اسیدر مق ندهایساختارها و فرآ لیتحل یبرا قیارائه بسته روش تحق .1

 آنها اعتبارسنجی و هامدل و هاو نظام هاستمیس یروش طراح .2

 اجتهاد عام شناسیروش .3

 ینید هایکشف نظام یاجتهاد برا شناسیروش .4

 سازیشناسی اجتهاد برای تمدن. روش5      

 . الگوریتم اجتهاد تمدنی6      

گیری یک نظام در مقیاس اجتماعی را دنبال چگونگی اکتشاف ساختارها و فرآیندهای الزم برای شکل، اجتهاد تمدنی

 «در مقیاس کالن منطق فهم دین»های معرفتی و روشی برای ارائه زیرساخت، فلسفه اجتهاد تمدنی، لذا کندمی

  است.« ی دینیهامنطق فهم نظام»شناسی اجتهاد تمدنی، مصداق برای است و روش

کرد و روی فوقاز بسته مبناشناسی ، قسمت «اجتهاد تمدنی»در نقشه موضوعات و مسائل  «اجتهاد تمدنیفلسفه »

 شناسیِ آن است )تا قبل از الگوریتم(عام به مباحث روش

بخش اول از این نقشه را پوشش نیز به صورت زیر است که این تحقیق « اجتهاد تمدنی»نقشه موضوعات داخلی 

 دهد:می
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  اتیکل بخش اول:

 ( نهیشیروش، پ کرد،یاهداف، آثار، رو ف،یو تعار می)مفاه یقیو تصد یتصور یفصل اول: مباد •

  یاستنباط و اجتهاد فقه تیفصل دوم: هو •

 یسازمدل سازی و، نظامیندسازیفرآ ،یشناسروش تیفصل سوم: هو •

 سازیفصل چهارم: هویت تمدن و تمدن •

 اجتهاد تمدنیفصل پنجم: هویت استنباط و  •

 شناسی عام اجتهاد تمدنیفصل ششم: روش •

 تمدنیاستنباط  یلیتفص ندیفرآ دوم: بخش

 یشناسمساله ندیفصل اول: فرآ •

 (هیپا یاصل عقل دی)کشف ادله و قرائن و تول یمنبع شناس ندیفصل دوم: فرآ •

 (هیاول ییو محتوا یاطالعات )سند یابیارز ندیفصل سوم: فرآ •

 (اتیادله )در قرآن و در روا یمدلول انفراد لیتحل ندیفصل چهار: فرآ •

النقل  نیب ات،یو الروا اتیاآل نیب ات،یالروانیب ات،یاآل نی)بادله  انیکشف روابط مو  یجمع دالل ندی: فرآپنجمفصل  •

 المعصوم ( یاالدله الموسسه و االدله الکاشفه عن را نیو العقل، ب

 (لی)عند فقد الدل یاصول عمل انیجر ندی: فرآششمفصل  •

 یبه متن قانون لیو تبد ییصدور حکم نها ندی: فرآهفتمفصل  •

 یاجتماع یو استخراج نظام ها یتمدن اسیدر مق یفقه یپردازهینظر مدل : سوم بخش

 در حیطه تمحضکه هدف غایی است های الزم برای بخش دوم و بخش سوم کننده کلیات و زیرساختتامیناین تحقیق،  

 د.نباشمی «مدنیاجتهاد ت»

-در چهار محور مجزا است: الگوریتم مساله« الگوریتم اجتهاد تمدنی»بخش دوم از نقشه این حوزه مفهومی، با عنوان 

شناسی و دلیل یابی، الگوریتم استظهار، الگوریتم جمع داللی، الگوریتم اجرای اصول عملیه. بخش سوم از این نقشه، نیز 

 در محور نهایی قرار دارد.« دینیسازی روش نظام»با عنوان 

آنها  گویی بهاست اما مسائل عینی که اجتهاد تمدنی، ماموریت پاسخ« اجتهاد تمدنی»این نقشه، نقشه مفهومیِ مباحث 

را دارد کدامند؟ اجتهاد تمدنی، با نقشه مذکور در فوق، در صحنه عملیاتی استنباط، باید به چه موضوعات و مسائلی را 

 سخ این سوال در زیر ارائه شده است.بپردازد؟ پا

 )از دید درونی( «اجتهاد تمدنی»قلمرو  -2/3
شوند و جریان نامیده می 1«هافرانظریه یاهای راهنما نظریه» ی هستند که، قواعد و قوانینِ کالنعلوم مختلفدر 

ان، ، چیستیِ روح و رو«شناسیروان»مثال در  کنند؛های دیگرِ مرتبط با موضوع هر علمی را مدیریت میگیریِ نظریهشکل

د و شو، ترکیب میدر هستیو با قواعد حرکت و تغییر  شودتعیین میجنس ذهن، چیستی آگاهی و اراده، و مراتب آنها 

برای تغییر در رفتار باید تغییر در شناخت ایجاد کرد و  مانند اینکه: شودتولید می «فرمول عام تغییر در آگاهی و اراده»

این قاعده، ، به لمس فرد برسد؛ )موقعیت احساس نیاز( ییر پایدار در شناخت باید اثر آن شناخت در عملبرای تغ

ها و چگونگی قرار دادن فرد در موقعیت سپس به تکنیککند را مطرح می« تبعیت اراده از نیاز»ای با عنوان فرانظریه

  شود.لمس یک نتیجه پرداخته می

                                                   
خصنوع شا ها،کنندۀ نوع ورودیواسط میان مبانی معرفتی و مدل عملیاتی است که تعیین ای، نظریه(Guide Theory) «نظریۀ راهنما» 1

 2ص، مدل نیازها، 1392،شروع پردازش است )توصیف دیگری از نظریه راهنما را در مقالۀ خاکبان ۀنقطو  گیریِ پردازشهای خروجی، جهت

 (.مالحظه فرمایید
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مدل رشد و »و « گیریمعادله کالن تصمیم»، «ورزیمدل کالن عدالت»، «نسان سالمهای اشاخص»، «مدل نیازها»

هستند که تمام علوم انسانی را « های راهنماها و نظریهفرانظریه»نمونه از  شش، «مدل توسعه و پیشرفت»و « تربیت

ا سازی حرکت شود باید بدنسوی تمگیرند و اگر قرار باشد علوم انسانی اسالمی تولید شود و بهتحت پوشش خود می

 ها از ادله دینی استنباط شود.این فرانظریه« اجتهاد تمدنی»استفاده از ابزار 

در اجتهاد  هامتعلَّقسازی ای به هر یک از آنها سبب شفافهای راهنما در زیر ارائه شده است که اشارهبرخی از این نظریه

تری نسبت به چیستی چرایی و چگونگی اجتهاد این موارد، درک عمیقشوند و محقق فقه تمدنی، با لمس مقیاس تمدنی 

 هستند و انحصار ندارند. نمونهموارد زیر،  آورد.دست میتمدنی به

 مدل نیازهای انسان: اول نمونۀ -1/2/3

لیه کیک تمدن، باید به است؛  «مدل نیازها»نقطۀ اصلی ربط میان مبانی معرفتی و علوم انسانی در هر مکتب فکری، 

، پاسخ بهینه و کارآمد بدهد، لذا قلمرو نیازهای انسان از مسائل طور موازیبههای آن، نیازهای انسان در تمام سطوح و الیه

تنباط گو اساست که هم باید مدلی برای نیازها بدهد و هم باید برای تمام مصادیق نیازها سیستم پاسخ« اجتهاد تمدنی»

ه ای بارائه شد و اشاره« نیاز»کار رفته در تعریف تمدن، توصیفی از در تبیین مفاهیم به 50در صفحه و عملیاتی کند. 

 نیف،کسدر علوم انسانِی فعلی، چندین مدل نیاز پردازش شده است: مدل مازلو، هرزبرگ، م مدل نیازها صورت گرفت.

نیازهای »ارائه شده است چنین است: ها در این مدلنیازهایی که  اصلیانگ، یو، آلدرفر، کللند، برتون، روزنبرگ، موری،... ؛ 

ا های مختلف، بکه در مدل« فیزیولوژیک، نیازهای امنیتی، نیازهای ارتباطی، نیازهای شناختی، نیازهای رشد و تعالی

-های مختلف، مبانی انسانصحنۀ مدلپشت ؛1اندمصادیق عینی در صحنه زندگی عرضه شدهاضافات و تغییراتی و با ذکر 

گیرد؛ موارد زیر را به عنوان شناختی، یکی از محورهای نیازها شکل میشناختی نفهته است و براساس هر گزارۀ انسان

 توان ارائه کرد:نمونه می

  محورِ نیازهای متناسب با دو بُعد بدن و روح دیده شود.اگر انسان دوبُعدی است پس در مدل نیازها باید دو 

 اند پس در مدل نیازها باید دو محور نیازهای متناسب با رشد ذهن و رشد قلب و روح دیده اگر ذهن و روح، دوگانه

 شود.

 یز دیده شوداگر روح مجرد است و بقاء بعد از بدن دارد پس باید در مدل نیازها، نیازهای مربوط به مرحله بقاء روح ن. 

 ساز این حرکت دیده شود.اگر نفس داری حرکت جوهری است پس باید در مدل نیازها، عوامل فعال 

 .اگر نفس دارای چهار مرحله تکاملی است پس باید در مدل نیازها، نیازها مرتبط با این چهار مرحله دیده شود 

 ود دیده شه سبب رشد و تقویت کل قوای نفس میاگر قوای نفس برآیندی هستند باید در مدل نیازها، مرکز ثقلی ک

 شود و اولویت پیدا کند.

ست سالم ا سالمی، نیازمند تعریف مدلی برای نیازها با اقتباس از نگرش ا سانی ا ساس مدلی بردر یک تحقیق، ؛ علوم ان ا

ذکر شده  فرآیندِ )مراحل و 2:شودارائه میزیر که گزارش مختصری از آن در  مستندات درون دینی، پردازش شده است

 دقت شود.(است  عملیات اجتهادیای از و نمونهمهم است در آن، 

، تلف، اعواز، فاقۀ، فقر، نقصیابی به اطالعات مربوط به موضوع، جستجو شده است: های زیر برای دستکلیدواژه نمونه .1

، انسان، قوام، اصالح، بقاء، رشد، سعادۀ، ریخ، تمام، کمال، الناس مطلوبات، أرب، حاجۀ، خلل، خسران، حرمان، حرج

ه )در بسیاری آخر، ایدن، اۀ، عیش، حیخصال، دعۀ، عزۀ، احترام، صحۀ، ۀیامن، ۀیحری، المزاج، القُو الطبع، نفس،، خلق

 از موارد ذکر شده، مشتقات آن نیز بررسی شده است.( 

                                                   
 ه شده است.، برگه مدل نیازها، ارائ  isin.irها در سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم به نشانیتفصیل این مدل 1
 ، موسسه مطالعات راهبردی نور، مشهد مقدسبا اقتباس از نگرش اسالم ازهایمدل ن، ق(1435)بیاتی و خندق آبادی,  2
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 بوده است. که در نتیجه مستدرک الوسائل+ وسائل الشیعۀ + کتب اربعه + بحاراألنوار دامنه جستجو، قرآن کریم+  .2

 معناداری با موضوع نیازها داشتند. روایت رابطه 128هزار گزاره، مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها 7

از، اصناف نی نسبت به ، جامعیتداشتن ترتیبهای زیر، تصفیه دوم صورت گرفت: در مرحله سوم، براساس شاخص .3

 روایت باقی ماند.  16 زیر ساختی بودن، که در نهایت، نسبت به ابناء بشر، جامعیت

 روایت باقی ماند.  4در مرحله چهارم، روایات ضعیف السند و بدون قرینه محتوایی تصفیه شدند و  .4

 شود:انفرادی ادله صورت گرفت که به یک نمونه اشاره میسندی و داللی در مرحله پنجم، تحلیل  .5

 اختالف

 هانسخه

 تعبیر: .1

 مستمتعخمس من لم یکن فیه لم یکن فیه کثیر 

 خمس من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع

 خمس خصال من لم تکن فیه خصلۀٌ منها فلیس فیه کثیر مستمتع

 خمس خصال من لم یکن فیه شیءٌ منها لم یکن فیه کثیر مستمتع

 شود:ها وجود دارد که در جدول ذیل ارائه میهایی در نقل مؤلفهاختالف .2

 المحاسن، 

 191ص  1ج

 حُسنُ الخُلُقِ  الجُودُ  األدَبُ الدِّینُ العَقلُ

مشخصات 

 حدیث

 متن حدیث منبع

 األمالی للصدوق

 291، ص1ج

حَدَّثَنَا الحُسَینُ بُن أحمَدَ بِن إدرِیسَ قَاَل حَدَّثَنَا أبِی عَن إبرَاهِیَم بِن َهاشٍِم عَن 

إسمَاعِیلَ بنِ مَرَّارٍ عَن یُونُسَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبِد اللَّهِ بنِ سِنَانٍ َعنِ الصَّادِِق 

م قَالَ: خَمسٌ مَن لَم تَکُن فِیهِ لَم یَکُن فِیهِ کَثِیرُ السالجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ علیه

مُستَمتَعٍ قِیلَ وَ مَا هُنَّ یَا ابنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الدِّینُ وَ العَقلُ وَ الحَیَاءُ وَ حُسنُ 

 وَ الخُلُقِ وَ حُسنُ األدَبِ وَ خَمٌس َمن لَم تَکُن لَهُ فِیهِ َلم یَتَهَنَّ بِالعَیشِ الصِّحَّۀُ

 األمنُ وَ الغِنَى وَ القَنَاعَۀُ َو األنِیسُ المُوَافِقُ. 

 اعتبار حدیث

 ی طرق سند(ی سند )با تجزیهسلسله
راوی مباشر 

 معصوم
 منشاء حدیث

حَدَّثَنَا ]نا= محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی[ الحُسَینُ 

قَالَ حَدَّثَنَا أبِی عَن إبرَاهِیَم بنُ أحمَدَ بنِ إدرِیسَ رِضوَانُ اللَّهِ عَلَیهِ 

 بنِ هَاِشمٍ عَن إسمَاعِیلَ بِن مَرَّارٍ َعن یُونُسَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ

عَن عَبِد اللَّهِ بنِ 

 سِنَانٍ

عَنِ الصَّادِِق 

 السالمعلیه

 محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی: امامی ثقۀ جلیل 

  ِإدْرِیسَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ، أبوعبداهلل القمی األشعری: امامی ثقۀ علی التحقیقالْحُسَیْنُ بْنُ أحْمَدَ بْن 

 أحمد بن إدریس القمی األشعری: امامی ثقۀ جلیل صحیح الروایۀ 

 إبْرَاهِیمَ بْنِ َهاشِمٍ القمی: امامی ثقۀ جلیل علی التحقیق 

 إسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ: امامی ثقۀ علی التحقیق 

 َبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: امامی ثقۀ جلیل من أصحاب اإلجماع یُونُس 

 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مولی بنی هاشم: امامی ثقۀ جلیل 

 السالم: معصومأبِی عَْبدِ اللَّهِ جعفر بن محمد الصادق علیه 

 = روایت صحیح است.
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 األمالی،

 292ص 

 حُسنُ األدَبِ  حُسنُ الخُلُقِ  الحَیَاءُ العَقلُ الدِّینُ

 الخصال،

1 /198 

 حُسنُ الخُلُقِ  الحُرِّیَّۀُ  األدَبُ العَقلُ الدِّینُ

 .ستین هم همانند اتیروا در هامؤلفه بیترت .3

صورت زیر گزارش( به 130تا  120ذکر شده )در ص متن بازسازی شده حدیث براساس قرائن .4

أوَّلُهَا العَقلُ َو الثَّانِیَُۀ  :خَمسُ خِصَالٍ مَن لَم تَکُن ِفیهِ خَصلَۀٌ مِنهَا فَلَیَس فِیهِ کَثِیرُ ُمستَمتَعٍ است: 

وَ خَمُس  مَعُ َهذِهِ الخِصَالَ الحُرِّیَّۀُ.وَ الثَّالِثَۀُ األدَبُ وَ الرَّابِعَۀُ حُسنُ الخُلُقِ وَ الخَامِسَۀُ وَ هِیَ تَج نُیالدِ

فَأوَّلَُها صِحَّۀُ البَدَنِ وَ  :زَائِلَ العَقلِ مَشغُولَ القَلبِ  العَیشِ خِصَالٍ مَن فَقَدَ وَاحِدَۀً مِنهُنَّ لَم یَزَل نَاقِصَ

)األنِیسُ المُوَاِفقُ= الزَّوجَۀُ الصَّالِحَۀُ وَ الوَلَدُ  َو الرَّابِعَۀُ األنِیسُ المُوَافِقُ یالثَّانِیَۀُ األمنُ َو الثَّالِثَۀُ الغِنَ

 .الدَّعَۀُالصَّالِحُ وَ الخَلِیطُ الصَّالِحُ( وَ الخَامَِسۀُ وَ هَِی تَجمَعُ هَِذهِ الخِصَالَ 

فقه 

 الحدیث

 تجزیه

 حدیث

 محمول موضوع

 چیز باشد:  5کسیکه فاقد 

 صحت، امن، غنا، قناعت، انیس موافق
 گرفتاری در زندگی

مفردات 

 حدیث

 نهیقر به مسوغه یمبتدا ای است، مقدم خبر خمس «...کنی لم...  خمس» عبارتدر  .1

 زیجا نکره به یابتدا شده، مخصص چون که بوده خصال خمس یعنی خصال، محذوف

 .الخبر دیفی و است

 متعت. االستمتاع من میمى مصدر: است آمده مستمتع،کلمۀ  لیذ ،خصالکتاب  مصصح از .2

 و کذاب استمتاعا ستمتعی استمتع .طویال زمانا به تلذذ و انتفع: کذا من و بکذا استمتع و

 .کرد استفاده زیچ فالن از یطوالن یمدتها= کذا مِن

 «مستمتعٌ کثیر»ی صفت به موصوف باشد یعنی: کثیر مستمتع: اضافه .3

داللت 

 حدیث

چنین  مدلولصورت  که در اینحصر ندارند داللت بر مشهور این است که روایات عددیه  -1

 .در آن، وجودِ این پنج نیاز است حداقل قدرمتیقنمعنای  و؛ ...«تا از چیزهایی که  5: »شودمی

لَّهَ أَنَّ ال»این روایات مربوط به صفات کمالیه نیستند که در مانند روایت زیر آمده است:  -2

مَکَارِمِ الَْأخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ کَانَْت فِیکُْم فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ إِلَّا جَلَّ وَ عََلا خَصَّ رَسُولَهُ بِ

الْیَقِینُ وَ الْقَنَاعَۀُ وَ الْبَصِیرَۀُ وَ الشُّکْرُ وَ الْحِلْمُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءُ  :فَاسْأَلُوهُ َو ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِیهَا

بنابراین  1«الصِّدْقَ وَ الْحَیَاءَ وَ أَدَاءَ الَْأمَانَۀِ. :وَ ِفی خَبَرٍ آخَرَ زَادَ فِیهَا؛ غَیْرَۀُ وَ الشَّجَاعَۀُ وَ الْمُرُوءَۀُ وَ الْ

ای که روایات کمالیّه بیان شده است از سیاق روایات مربوط به نیاز صفات و خصوصیات اضافه

 جود دارد در رتبه متفاوت هستند.خارج هستند و اگر هم اشتراک مفهومی و

صفات و خصوصیات ذکر شده در روایت، براساس ظهور عرفی، به دو دستۀ نیازهای اولیه  -4

 به سمت کمال، قابل تقسیم هستند. حرکتنیازهای پیشدنیوی و 

تواند حیطه حداکثری از مصادیق نیازها های مختلف این روایت، میتجمیع مدلول نسخه -3

بل قادر این تجمیع، مواردی که دارای مدلولی با حداکثر معنای مشترک هستند  دهد.را نشان 

 2)مانند ادب و حسن خلق( هستند.ادغام 

                                                   
 180ص15السالم، قم، جالبیت علیهمالشیعه، نشر موسسه آل، وسائلق(1409)شیخ حر عاملی,  1
 ، هم به صورت انفرادی و هم به صورت ذکر هر دو در یک دلیل.«حسن الخلق»و « االدب»هایی از روایات مربوط به پس از بررسی نمونه 2



 

80 

 

80 
 روایتاین مختلف  نسخهجمع میان مدلول ای از نمونه ،گزارش، جدول زیراین های مذکور در تحلیلخالصه براساس 

 :است

 روایاتاز  یمدل نیازهای انسان با اقتباس

8 
 1الحُرِّیَّۀ

 )نیاز به آزادگی(
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7 

 

 الخُلقو حسن األدَب

 (اخالقیو خوش )نیاز به ادب

 
6 

 الدِین

 )نیاز به دین(

5 
 العَقْل

 )نیاز به عقل(
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 الصالح، الخلیط الصالح(األنیس الموافق )الزوجۀ الصالحۀ، الولد 

 دل )همسر و فرزند و دوستان سالم(()نیاز به همدم هم

 

3 
 الغِنَی

 )نیاز به دارایی کافی(

2 
 األمْن

 )نیاز به امنیت(

1 
 صِحَّۀُ البَدَن

 )نیاز به سالمت جسمی(

انسان در تمام سطوح و  یازهاین هیکل داریو پا نۀیپوشش به یتالش برا در حقیقت یسازو تمدن شرفتیپ ،توسعه

 خاص، طیشرا ایبه افراد  یو بدون وابستگ یصورت جمعبه یکه اجتماع بشر ردیپذیشکل م یتمدن وقتست. هاطهیح

صورت و به کرده فیتعر از،ین یهاهیال هیارضاء کل یبرا ییندهایرا پوشش بدهد و ساختار و فرآ ازین یهاهیال هیپاسخ به کل

یل معم« راهنماو نظریه نقشه »منزله به ازهایو توسعه، مدل ن شرفتیپ یالگو نیتدو یبرا؛ لذا ه داردمستمر فعال نگا

  2.کند

ها، ساختارها و الگوهای جمعی، ها، نهادها و سازمانوجود گروه»هایی مانند: شاخصهجمعی با نیازهای زندگی در مقیاس 

های الزم، فرهنگ و جغرافیای کنترل ،هاها و تحرکات، دگرگونیجریانطبقات و اقشار، هنجارها، رفتارها و قواعد جمعی، 

توان برای جامعه، هویّت و حدی است که می یابد و این تمایز بهفردی تمایز میدر مقیاس زندگی نیازهای از  «اجتماعی

                                                   
« دین»توان به تقدّم و تاخُّر میان می« کُمْْحرَاراً فِی ُدنْیَاِإنْ لَمْ یَُکنْ لَکُمْ ِدینٌ وَ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الَْمعَادَ فَکُوُنوا أَ»از قرینه مقابله در مانند روایت  1

 120، اللهوف علی قتلی الطفوف، نشر جهان، طهران، ص(1348)ابن طاووس, استدالل کرد. « حرّیّت»و 
 یازهاین هندسه ایراهنما  هینظر»عنوان  ایکه در مقاله خاکبان است مانیمتعلق به جناب دکتر سل، «مثابه نظریه راهنمامدل نیازها به» ریتعب 2

 منتشر شده است.1392در کنفرانس الگوی پیشرفت اسالمی، « یرانیا یاسالم یالگو ینقطه آغاز طراح ایصادق 
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ای فردی هگیریتصمیمعنوان یک متغیر همراه با متغیرهای فردی در تک افراد قائل شد که بهشخصیتی مستقل از تک

ای ه، باید بتواند در این حیطه فعال باشد و سیستماجتهاد تمدنیگذارد. سوی هدف مطلوب تاثیر میو هدایت زندگی به

 گو به تمام ابعاد نیازهای انسان را از منابع دین استخراج و عملیاتی کند.پاسخ

 های انسان سالمشاخصنمونۀ دوم:  -2/2/3

های مختلفِ فردی، اجتماعی، درونی، بیرونی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتِ رفتارهای انسانی در حیطههدف علوم انسانی 

. انجامدبی« تعادل حداقلی الزم و فعال شدنِ حرکت به سوی رشد حداکثری»به که طوریالمللی و ...است بهفرهنگی، بین

 نمای این حرکت است.)حداکثرهای مطلوب(، قطبهای انسان کاملهای الزم( و شاخصهای انسانِ سالم )حداقلشاخص

های آلپورت، فرانکل، مازلو، های انسان سالم ارائه شده است: شاخصدر علوم انسانیِ فعلی، چندین بسته برای شاخص

 های مطرح شده چنین است:برخی شاخص نمونهتلخیص ؛ 1فروم، راجرز،...

ت؛ اس خانوادگی روابط و کار قلمرو ها درانگیزه خود،گسترش آگاهی از به دنبال گسترش -1انسان سالم، انسانی است که: 

 پذیرفته، را خود هایضعف و دارد عاطفی امنیت -3؛ کندمی محبت ردمدارد و به همه م دیگران با صمیمانه ارتباط -2

 عینی جهان دارد و به بینانهدیدِ واقع  -4؛ شودمی به درستی مواجهه تهدیدها و کند با استرسمی مدارا هاناکامی با

و  میکند، معطوف بکار را مهارتها است، کار اهل -5؛ نگردمی گونه که هستهمان تحریف بدون را هاواقعیت نگرد،می

 2دارد. مسئولیت احساس

ام متا راهنمایی برای ت با اقتباس از نگرش اسالم است هااین شاخصعلوم انسانی اسالمی، نیازمند تعریف مدلی برای 

 های فردی و اجتماعی باشد.برنامه

ای از دست آمده است که به عنوان نمونه، موارد زیر به3، مبتنی بر خطبه فدکیه حضرت زهراء علیهاالسالمدر تحقیقی

 ؛ شودعرضه میزندگی رشد یافته  یهاشاخص

به دلیل فضای اخالقی که دارند از امثال این روایات،  -1است:  برای محقق فقه تمدنیمهم نکته در اینجا سه )تذکر: 

، تمام (37)ر.ک. ص براساس مباحث ذکر شده در حیطه اجتهاد تمدنی کهاند در حالیحیطه استنباط فقهی بدور افتاده

است و براساس  4ترجمه این روایات، ترجمه تفسیری -2. گونه آیات و روایات، در حیطه استنباط فقهی قرار دارنداین

ناختی نوشته شود که ش تالش شده است تا به زبان مخاطبیعالوه اینکه بهمبنای وضع الفاظ برای معانی فرآیندی است و 

های ذکر شده را قبول نداشته باشند، ، اگر هم ترجمهمحترم محققین -3از مفاهیم و اصطالحات خاص درون دینی ندارد. 

ها، پیشنهادی برای معادل مورد قبول خودشان را جایگزین کنند فقط با این رویکرد که قرار است براساس این گزاره

بدهند و غیرآشنایان با اصطالحات درون دینی بتوانند این شاخص را لمس کنند  «دیافتههای انسان و جامعه رششاخص»

 آن باشند.و عملیاتی کردنِ دنبال آزمون و به

 های انسان سالم و رشد یافته:پیشنهادی برای شاخص

                                                   
 های انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی، موسسه امام خمینی، قم، نظریه(1389)شجاعی و حیدری,  1
 همان 2

 97ص 1، االحتجاج، نشر مرتضی، مشهد مقدس، ج(1403)طبرسی,  3
ای است که عالوه بر قواعد صرفی و نحوی، قواعد علم بالغت هم در آن جاری شده است و تالش شده است مقصود از ترجمه تفسیری، ترجمه 4

طوری که تاثیر متن مبدء با متن مقصد منحصر به درک مفاهیم رد به مخاطب منتقل شود بهتا مقتضی حال و مقامی که در اصل متن وجود دا

وانید تهایی از آن در آیات و روایات را میذهنی نباشد بلکه همسانی در احساس مخاطب نیز ایجاد کند. تبیین مبانیِ این نوع ترجمه و نمونه

مالحظه  1395االسالم روح اهلل رضایی، نشر موسسه مطالعات راهبردی نور، مشهد، ، تالیف حجت«نگرشی دیگر به ترجمه بالغی»در کتاب 

 فرمایید.
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 متن روایت هاهای عملیاتی و شاخصترجمه عبارات ذکر شده در خطبه، به زبان برنامه ردیف

 1گیری براساس آنمیزان مهارت تفکر در کالن هستی و تصمیم  .1
اشهد ان الاله االاهلل، کلمه جعل 

 االخالص تاویلها

 جعل االیمان تطهیرا من الشرک میزان مهارت در ارتقاء مستمر معنای زندگی  .2

 القرآن قائد الی الرضوان  و میزان مهارت در فهم و تحلیلِ آن« کتاب زندگی»داشتنِ   .3

 جعل الصاله تنزیها لکم عن الکبر میزان تمرکز بر معنویت  .4

 سازی عقالنیت و هوشیاریمیزان فعال  .5
النهی عن شرب الخمر تنزیها 

 عن الرجس

 الصیام تثبیتا لالخالص میزان مهارت در مدیریت احساس  .6

 طاعتنا نظاما للمله ترین افراد در هستیمیزان تالش برای اتصال به آگاه  .7

8.  
ترین فرد برای اداره جامعه و اولویت دادنِ به انتخاب متخصصمیزان 

 ها و مطالبات اوتوجه به سیاست
 امامتنا امانا من الفُرقه

9.  
ل یابی به استقالمیزان توجه آگاهانه به فضای امنیت و دفاع، برای دست

 و قدرت اثرگذاری مثبت
 الجهاد عزا لالسالم

 العدل تنسیقا للقلوب اجتماعیورزی فردی و میزان مهارت عدالت  .10

 الزکاه تزکیه للنفس و نماء للرزق میزان مشارکت داوطلبانه در رفع فقر و گردش سرمایه در جامعه  .11

12.  
های اجتماعی میزان توجه و تالش برای کاهش جرائم، اصالح ناهنجاری

 و ارتقاء کیفیت اجتماعی
 القصاص حقنا للدماء

13.  
وری در جوانب مختلف زندگی فردی بهره میزان توجه و تالش برای ارتقاء

 و اجتماعی
 الصبر معونه علی استیجاب االجر

 الوفاء بالنذر تعریضا للمغفره پذیری و پاسخگویی میزان مهارت در مسئولیت  .14

                                                   
مطلوبیت »های آن و ظهور بسیاری از آنها در و تنوع متعلَّق« َجعَلَ»تکرار کلمۀ  -1توضیح اجمالی برای تبیین صحت ترجمه بدین شرح است:  1

االاهلل، کلمه جعل االخالص اشهد ان الاله»است و عبارت « وحدت سیاق»دهندۀ اول، نشان، و عدم وجود قرینۀ صارفه برای مورد «عندالشارع

کند. )یعنی اسالم آمد تا مردم و جامعه اسالمی چنین باشند که را از ِصرف یک اخبار توسط گوینده، به تنبیه بر یک انشاء تبدیل می« تاویلها

، نماد توحید است و شهادت به توحید، متوقف بر درک «اهللاالکلمۀ الاله» -2متحقق شوند(؛ به ظاهِر توحید و باطِن توحید که اخالص است 

رد یا شود تا فتوحید و درک توحید متوقف بر تفکر در نحوه ربط موجودات با خداوند در کل هستی است )یعنی شهادت به توحید حاصل نمی

معنی توجه به فقط رضای ، مرتبط با حیطه عمل است و به«اخالص»مفهوم  -3ردازند(؛ جامعه، در مورد کل هستی اجماال یا تفصیال به تفکر بپ

است که انسان براساس توجه به « گیریمحاسبات تصمیم»دهندۀ نیت با صدور افعال، خداوند )نیت قرب( در صدور رفتارهاست، حلقۀ ارتباط

تا مهارت در تشخیص نفع و ضرر براساس رضای خداوند و موازنه بین آنها براساس گیرد، لذا نفع و ضررها و موازنۀ بین آنها، تصمیم به کاری می

است )طبق نظر « مصداق»معنی یا به« صحنهپشت»معنی به« تاویل»کلمۀ  -4شکل نخواهد گرفت. « اخالص»رضای خداوند حاصل نشود، 

قرار گرفته است « اهللاالالاله»، تاویِل «اخالص»عبارت روایت، (، لذا اینکه در 23ص 3عمران؛ جاز سوره آل 7عالمه طباطبایی در تفسیر آیه

 گیریاهلل، تحقق اخالص در عمل است، و طبق توضیح قبل، تحقق اخالص در عمل، نیاز به مهارت تصمیماالدهد الزمۀ تحقق الالهمی نشان

توجه کرد و یکپارچگی خلقت را در ارتباط با خالق درک طبق رضای خداوند دارد. نتیجه اینکه: اگر کسی به موقعیت خداوند در کل هستی 

در  گیری طبق آن.(؛ عالمه مجلسیگیری طبق رضای او بپردازد. )میزان مهارت تفکر در کالن هستی و تصمیمکرد، باید به تالش برای تصمیم

الصۀ لّله تعالى، و عدم شوب الریاء و األغراض المراد باإلخالص جعل األعمال کلّها خ»اند: ذیل توضیح همین قسمت از روایت، چنین آورده

ء من األمور، فهذا تأویل کلمۀ التوحید، ألن من أیقن بأنّه الخالق و المدبّر، و بأنه ال شریک له فی الفاسدۀ، و عدم التوسل بغیره تعالى فی شی

، بحاراالنوار، نشر داراحیاءالتراث، ق(1403)مجلسی, « غیره. ء من األمور إلىاإللهیۀ فحقّ له أن ال یشرک فی العبادۀ غیره، و ال یتوّجه فی شی

 252ص 29بیروت، ج
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میزان مهارت در انجام درست کارها و کنترل کیفیت آنها )نظارت و 

 بازرسی(

توفیه المکاییل تغییرا للبخس، 

 عروف مصلحه للعامهاالمربالم

 الحج تشیدا للدین المللیبین و رفتاری میزان توجه و اقدام برای ایجاد انسجام فکری  .16

 اجتناب القذف حجابا عن اللعنه گذاری و استفاده از الگوهای گفتاری بهینهمیزان مهارت احترام  .17

 ترک السرقه ایجابا للعفه میزان مهارت در مواظبت از دیگران  .18

 بر الوالدین وقایه من السَخط مهارت برقراری ارتباط موثر، با اولویت در خانوادهمیزان   .19

 صله االرحام مَنماه للعدد میزان مهارت برقراری ارتباط موثر، با اولویت در فامیل  .20

 نتیجه
-پذیری و عمل به حق در موقعیتمیزان مهارت در تشخیص حق و حق

 های تعارض و بحران

 و التموتن اال اتقوا اهلل حق تقاته

و انتم مسلمون، انما یخشی اهلل 

 من عباده العلماء

است که با استفاده از ابزار اجتهاد تمدنی، مواردی مانند آنچه ذکر شد را استخراج کند و به  وظیفه محقق فقه تمدنی

ه از بگیرد و با استفادای جدید در نظر حجیت برساند، و سپس فرآیند عملیاتی شدن هر یک آنها را نیز به عنوان مساله

 ابزارهای اجتهاد تمدنی موارد زیر را تعیین کند:

کننده، جهت حرکت، کمیت و کیفیت عملیات، زمان و مکان و تعیین جنس عملیات، نقطه شروع عملیات، عامل فعال

و  پایان عملیات ارتباطات الزم برای عملیات، عوامل بحران و اختالل در عملیات، چگونگی اصالح اختالل، تعیین نقطه

 نهایی. چگونگی ارزیابی و سنجش عملکرد

های درون دینی داریم که بیانگر این چگونگی هستند که وظیفه محقق فقه تمدنی است در بسیاری از مواردِ فوق، گزاره

ا لوب نداشتند، بتا با روش موجه، این ادله را به استظهار برساند، و در مواردی که هیچ الیه معنایی از ادله، داللت بر مط

 مراجعه روشمند به اصول عملیه، حد و مرزها را تعیین کند. 

ها و فرآیندهاست که پس از فحص اولیه، حکم ، شاخصندیدن معانی متناسب با راهبردهادر این مرحله،  مشکل اصلی

عانی روح م»ید نسبت به شود. حل این مشکل، با فعال شدن دبه نبود دلیل مناسب شده و به اصول عملیه ارجاع داده می

 توضیح تفصیلی داده شده است. 123صدر است که « و معانی فرآیندی
شود، خانواده استاندارد، غذای استاندارد، نگرش اسالم نیز عمل می با اقتباس از 1ین مراحل، در تولید استانداردهامانند هم

ولید استانداردها و راهبردهای الزم برای تحقق آنها، نقطه مرکزی )ت و ... ، آموزش استاندارد، رسانۀ استانداردخانه استاندارد

لف های مختای منسجم از استانداردها در حیطههای بهینه است و یک تمدن، بدون دارا بودن شبکهگیریِ نظامبرای شکل

 ی مختلف زندگیها، استخراج این استانداردها در حیطههای فقیه تمدنیماموریتقابل تحقق نیست؛ لذا از زندگی، 

 سازی کرد:توان چنین شبیهدر چگونگی عملیاتی کردن این موارد نیز می (است.

  شود که نمونه یک ردیف از محتوای آن چنین است:تولید و توزیع می« شهروند رشدیافته»ای با عنوان دفترچه

 

 

 

 

                                                   
وانی یا اعم از فیزیکی یا ر پدیده کدر یمطلوب  تیفیک یابی بهدست یو مقرارت برا نیوضع قواناستاندارد،  »تعریف استاندارد چنین است:  1

یت کیف» ،«یتیریامور مدکیفیت »، «اثر پدیده کیفیت» هستند:چهار محور  ی. استانداردها دارامرتبط با آن استهای اصلِ زندگی و زمینه

نامه، ، لغتم (2015)آکسفورد, )بخشی از این تعریف در نشانی زیر ارائه شده است:  «ی مرتبط با آناجتماع یهاتیمسئولکیفیت »و « یابیارز

 ( 1263دانشگاه آکسفورد لندن، نشر مهر، طهران، ص
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 ردیف

 و شاخص رشدیافتگی

 امتیاز آن

و  گیریچگونگی اندازه

 امتیاز دهی

 یابی چگونگی دست

 وضعیت مطلوببه 

فرآیند عملی اصالح یا 

 تکمیل وضع موجود

.n 

 مثال:

 رسیدگی به ایتام 

 (10)دارای امتیاز 

 تعداد ایتام تحت تکفل

با اعالم رضایت حداقل 

 از طرف ایتام 70%

برقراری ارتباط با کمیته امداد  -1

ی معرفی هایا بهزیستی یا خیریه

 شده در صفحۀ .......

عمل براساس ضوابط و مراحل  -2

 تعریف شده از طرف این مراکز

بازدید از یک پرورشگاه و -1

شنیدن مشکالت کودکان از 

 نزدیک

شرکت در دوره مهارت -2

مددکاری و مراقبت که 

ر دتوسط مراکز تعیین شده 

 شود.برگزار میصفحه ........ 

گیرد و افراد جامعه با تالش برای دمات و مزایایی را در نظر میدولت، با تعریف چند مرحلۀ امتیازدهی، برای هر مرحله خ

مهارتی  هاینیز، با تعریف آزمون« سنجش ملّی»دهند. مرکز یابی به امتیازات بیشتر، رشدیافتگی خود را ارتقاء میدست

ار الت نداشته باشد، اعتبگیری که سلیقه افراد در آن دخگیری و فرآیند اندازههای اندازهسازی شاخصمستمر، و با دقیق

 کند. امتیازها را تامین می

اگر این مطلب، در اختیار محقق تمدنی قرار گیرد تا محتوای جدول را با دیدگاه اقتباس شده از اسالم، پُر کند، چه حال 

آنچه  هایی به مجریان مربوط است؟هایی در حیطه کاریِ او قرار دارد و چه قسمتخواهد نوشت؟ و اصوال چه قسمت

در  های مختلفی برای آنکند زیرا مدلکفایت نمی« رسیدگی به ایتام» اصلِ دستورِقطعی است این است که صِرف ارائۀ 

صحنه عمل وجود دارد که نیاز به انتخاب یا تولید مدل جدید، آنهم مبتنی بر ادله درون دینی دارد، به تعبیر دیگر محقق 

به  ما نسبتاگر سوال کنند: ( چه خواهد کرد یا بهزیستی مجریان )مثال کمیته امدادتمدنی در برابر این سوال از طرف 

شناس مدلی مبتنی ، آیا شما به عنوان یک اسالم1های متفاوت روبرو هستیمطرز رسیدگی به ایتام با پیشنهادات و مدل

ین اُپر کردن مانند  نِ آن را فراهم کنیم؟های الزم برای اجرایی کردبر دیدگاه اسالم دارد به ما معرفی کنید تا ما زمینه

 های محقق فقه تمدنی است و بسیار مهم است.ها و ماموریتجدول از مساله

 ورزیمدل عدالتنمونۀ سوم:  -3/2/3

چرخد. یعنی چه در حقوق، چه در اخالق، سیاست، روانشناسی و مدیریت، هدف این علوم انسانی حول محور عدالت می 

ابع و نیازهایی که داریم، تعادل برقرار کنیم و با کمترین هزینه بیشترین فایده را ببریم. این هویت است که میان من

ای است، اگر هستی مراتب دارد، مند است، اگر هستی شبکهتعادلی چیست و چگونه باید برقرار شود؟ اگر هستی قاعده

آید؟ چگونه حرکت هستی چگونه به وجود میشود. عدل در اگر هستی برآیندی است، بحث عدل در هستی مطرح می

 یابد؟ گسترش میدر فضای فردی و جمعی انسانی و روابط او می کند؟ چگونه 

 ،قراردادمحورعدالت نیازمحور، های مختلفی در مورد مدل عدالت طرح شده است که عنوان برخی از آنها چنین است: نظریه

 2...محور، توزیعی، عدالت قابلیتمحور، عدالت تولیدی، محور، منبعرفاه

ورزیِ خود در مقیاس خُرد و کالن را عرضه نماید و سازی حرکت کند باید مدل عدالتو اگر دین بخواهد به سمت تمدن

 ماموریت فقیه تمدنی این است که چنین مدلی را با استفاده از ابزار اجتهاد تمدنی از منابع دین استخراج نماید.

شفاف شود و محقق تمدنی لمس کند که چه چیزی را باید از ادله استنباط کند به « مدل عدالت»مقصود از برای اینکه 

اید به جای ب محقق تمدنیشود و یک نمونه که تالش شده است مبتنی بر مبانی معرفتی حکمت متعالیه باشد اشاره می

                                                   
گذاری برای هر یک از آنها، تامین هزینه مانند: چگونگی شناسایی؟ چگونگی امدادرسانی؟ )توزیع یکسان پول، توزیع هدفمند، سرمایه 1

؟ آیا همه این موارد به آزمون و خطا و کرد؟ چگونگی اتمام مددرسانیآموزی، بیمه کردن، و ...(، چگونگی نظارت بر کارسازیِ هزینهمهارت

 تجربه
 های عدالت، نشر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، نقدوبررسی نظریه(1388)واعظی,  2
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ستنباط کرده است جایگزین کند یا عباراتی را که درست عبارات ذکر شده در این مدل، عباراتی را که از ادله درون دینی ا

 هستند مستندسازی نماید.

 ذی کل اعطاء»که عدالت  تعریف مشهورترین درورزی این است که: یابی به یک مدل در عدالتمساله اصلی در دست

 حقوق که است این مهم باشد سؤال می او به حق ذی هر حق اعطای افراد و حقوق رعایت معنای بهاست و  «حقه حق

 تر لیک نگاه در یا افراد و استحقاق چیست؟ آن اقتضای و گرددمی تعیین مبنایی چه بر( حقوقی یا حقیقی از اعم) افراد

گردد؟ به چه دلیل بیشترین داشتن یک فرد در برابر کمترین  می تعیین چگونه آن مختلف های ماهیت حقوقی با اقتضای

 1کند؟ها را معقول و منصفانه میپذیرفتنی است؟ چه چیزی تفاوتداشتن فرد دیگر، معقول و 

حکمت مفهوم مرکزیِ تالش شده است تا مدلی برای محاسبه عدالت، مبتنی بر « ایعدل شبکه»ای با عنوان در ایده

تمام با  «شبکه هستی»به  داشاره دار« شبکه»کلمه لذا تدوین گردد، است « ای بودنِ هستیشبکه»که متعالیه اسالمی 

 روابطی که میان موجودات برقرار است.

برداری از امکانات است که منجر به رشد نسبتی میان نیازها و بهره عدل،»ای چنین آمده است: در تعریف عدل شبکه

که به  در خود داردشبکه هستی را  خصوصیاتاین هویت از عدالت، ؛ 2«ها در مقیاس شبکه هستی شود.مستمر پدیده

  چنین است:ای عدل شبکه مدل اجراییذکر شده است.  106تفصیل در صفحه 

پردازی است بالخصوص در علوم انسانی و باالخص )تذکر مهم: لمس چگونگی اجرای یک مدل مفهومی، از ضروریات نظریه

 فقه تمدنی؛ لذا دقت در مطلب زیر برای محقق تمدنی بسیار الزم است.(در 

ها(: جدول نیازها و جدول امکانات مرتبط با موضوع مورد نظر و جدول اهداف مرتبط با مرحله یک )تعیین ورودی .1

 موضوع را تهیه کن.

یین با تعاثری باید ایجاد شود؟ )واسطۀ رفع نیاز مورد نظر، چه مرحله دو )تعیین خروجی(: تعیین کن که دقیقا به .2

، ه(دَ(، کیفیت)کیف(، اجزاء درونی)وضع(، روابط بیرونی)اضافه(، زمینۀ الزم)جِین(، کمیت)کمّزمان )متی(، مکان)اَ

 نحوه اثرگذاری)فعل(، نحوه اثرپذیری)انفعال((

 مرحله سه )تعیین پردازش(:  .3

 یین ضریب اهمیت آنها(صادق یا کاذب بودن نیاز مورد نظر را بررسی کن. )با تع .أ

 روابط نیازِ مورد نظر را با نیازهای دیگر بررسی کن. )اثرگذاری یا اثرپذیری از یکدیگر و میزان آن( .ب

 کلیه منابع و امکاناتی که احتمال دارد بتوانند این نیاز را در این موقعیت برطرف کنند تعیین کن. .ج

راز دبده. )ضریب تاثیر فعال شدن آنها بر دیگر موجودات در  منبع و امکانات بهینه را از بین احتماالت فوق تشخیص .د

 باید محاسبه شود( مدت

 .تعیین کنبع و امکانات فوق را اسازی منکیفیت فعال .ه

 سازی منبع مورد نظر را فراهم کن.زمینۀ الزم برای فعال .و

ن. )اعم از ارائه اطالعات و دانش شده با نیاز مورد نظر را فراهم کزمینه الزم برای برقراری ارتباط میان منبع فعال .ز

 الزم، یا رفع موانع(

 .فرد یا جمعِ مورد نظر را متوجه قرار گرفتن در موقعیت فوق کن .ح

 ای.عدالت ورزیدهو نتیجۀ انجام این مراحل این است که:  .ط

فاده از ای است که هر محقق تمدنی با استورزی در فوق، مشاهده شد صحنهای که در تحلیل عدالت و عدالتصحنه

 ای در زندگی، با استفاده از استنباط از ادله دینی، ارائه نماید.باید برای هر موضوع و مساله «اجتهاد تمدنی»

                                                   
 14شخیص مصلحت نظام، طهران، ص، کمیسیون اقتصادی مجمع ت«های عدالت اقتصادیشاخص»، پروژه (1386)عیوضلو,  1
 ای )پیشنهادی برای نظریه عام عدالت(، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، پژوهشگاه صدرا، طهران، عدل شبکه(1396)واسطی,  2
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 گیریمدل تصمیمنمونۀ چهارم:  -4/2/3

استوار است. تصمیم عبارتست از: ترجیح اختیاری یک گزینه؛ کار علوم انسانی نشان « تصمیم»علوم انسانی بر معادالت 

گیری بهینه در فضای رفتارهای فردی و میان فردی، در است؛ مثال معادالت تصمیم «گیری بهینهتصمیم»دادن معادالت 

گیری بهینه در فضای سازمان، در علم مدیریت بررسی ت تصمیمشود؛ معادالعلوم رفتاری، علوم تربیتی بررسی می

گیری بهینه در رساندن حق به فرد و گیری بهینه در فضای قدرت، در علم سیاست، و تصمیمشود، معادالت تصمیممی

 دهد که سه حیطۀ دانش،نشان می« گیریتصمیم»شود. از سوی دیگر بررسی فرآیند جامعه، در علم حقوق بررسی می

 ها هستند. دهی به تصمیمهای اصلی شکلاحساس و رفتار، مولفه

 1دهد که تالش برای کشف الگوی رابطه میان ذهن، احساس درونی و رفتار،بررسی نظریات رایج علوم انسانی نشان می

 ها در علوم انسانی است.ها و تغییرهسته مرکزیِ توصیف

، ایجاد تغییر در معادالت تصمیم مردم است و اگر دین بخواهد سازینقطه تحول در حرکت اجتماعی به سمت تمدن

جتهاد اگیری بهینه ارائه کند. و فقیه تمدنی، این مدل را با استفاده از ابزار سازی کند باید مدلی را برای تصمیمتمدن

 استخراج نماید. تمدنی

 مدل رشد و تربیتنمونۀ پنجم:  -5/2/3

ایم، بحث ایم، آنگاه بحث رشد را پذیرفتههای انسان و بحث رابطۀ ذهن و نفس و رفتار را پذیرفتهاگر بحث نیازها و قابلیت

در علوم « شدر»مختلفی برای  هایدیدگاههستند،  «نظریۀ رشد»مکاتب تربیتی تابعی از  ایم؛و تربیت را پذیرفتهتکامل 

پویا، ارگانیزمی، کردارشناختی، دیدگاه رفتاری، روان انسانی پیشنهاد شده است که عناوین برخی از آنها عبارتست از:

ر از نظام معرفتیِ مبتنی ب این نظریهبدون استخراج یابی به علوم انسانی اسالمی برای دست؛ 2شناختی، عمرنگر، و ...بوم

 توان حرکت تمدنی ایجاد کرد. علوم تربیتی اسالمی را ارائه کرد فلذا نمی دستگاه نظریِ مولّدتوان نگرش اسالم، نمی

و بدون استفاده از مکانیزم آن نیز قابل  است« اجتهاد تمدنی»طور خاص مسالۀ که به استهایی گلوگاهاز  این موضوع

 .نیستاستخراج از دین 

ها متمرکز هستند در از مشکالت موجود در برخی اندیشمندان حوزوی، این است که بر استخراج مبانی و یا شاخص

ها، الزم است ولی کافی نیست و فقط های رشدساز، ارائه مبانی و شاخصکه در طراحی فرآیندهای رشد و نظاملیحا

ز ای اشوند نشان داده شود. نمونهساز است و باید امتداد آن مبانی در تولید راهبردهایی که موجب رشد جامعه میزمینه

 توان در جدول زیر نشان داد:و پیشرفت را میامتدادگیری از مبانی معرفتی در مانند الگوی رشد 

: یک محققِ فقه تمدنی، هنگام مطالعۀ جمالتِ زیر، باید در ذهن خود مرور توجه مهم برای یک محقق فقه تمدنی)

دند؟ ششد چه جمالتی باید جایگزین این جمالت میکند که اگر قرار بود چنین ساختارها و فرآیندهایی از اسالم اخذ می

در این جدول، ادعا شود که جمالت ارائه شده، براساس نگرش اسالم است، چه استناد معتبری دارد؟ کدام آیه یا و اگر 

 کند؟ و آیا درست فهمیده شده است؟(های التزامیِ آنها این جمالت را پشتیبانی میروایت یا مدلول

 

 

 

 

 

 

                                                   
ر.ک. کتاب )« شوند مانند نگرشی، بینشی، مهارتیکه با تعابیر مختلف دیگری نیز ارائه می« شناختی، عاطفی، حرکتی»گانۀ های سهحیطه 1

 (1368اکبرسیف، انتشارات رشدهای پرورشی، بنجامین بلوم، ترجمه دکتر علیبندی هدفطبقه
 141 -128، روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی، انتشارات سمت، طهران، ص(1372)جمعی از محققان,  2



 

87 

 

87 
 تاثیر آن در الگوی پیشرفت شناسانهانسانمبنای  ردیف

 مثال عینی

ای که باید در سند )نمونه جمله

پیشرفت رشد و الگوی اسالمی 

 نوشته شود.(

انسان، فعلیت محض ندارد بلکه   .1

-نیازهای متنوعی براساس ابعاد وجودی

اش دارد؛ که تا این نیازها )قوای 

وجودی( برطرف نشوند )به فعلیت 

 سد.رتبدیل نشوند( انسان به کمال نمی

 و به تبع آن نظریه پیشرفت  -1 بنابراین:

« مدلی برای نیازها»الگوی پیشرفت، باید 

 مبتنی بر نظام فکری خود ارائه نماید.

های نظریه پیشرفت باید شاخص -2

را مبتنی بر نظام « یافتهانسانِ فعلیت»

 فکری خود ارائه نماید. 

یابی به الگوی اسالمی پس برای دست

های انسان سالم و شاخص»پیشرفت باید 

 تولید شود.« و انسان کامل 1جامعه سالم

 متن ماده مثال سوم در سند الگو(

 ای در کشور باید کلیه اسناد برنامه

مدل »دارای محورهای متناسب با 

ه )ک« نیازهای مبتنی بر نگرش اسالم

باشد( باشد و تاثیر هر به پیوست می

برنامه بر کلیه ابعاد نیازها سنجیده 

 2شود.

 د کشور، بایای در در کلیه اسناد برنامه

هدف تعیین شده در برنامۀ مورد نظر، 

های انسان شاخص»منطبق با جدول 

 3باشد.« سالم و جامعه سالم

مراحل وجودی انسان، از نطفه تا تجرد   .2

 در قیامت است. 

بنابراین، مدل نیازها باید از مرحله تشکیل 

 4نطفه تا تجرد قیامتی را دربر بگیرد.

-برای پاسخو در الگوی اسالمی پیشرفت، 

گویی به هر یک از این مراحل، راهبرد و 

 شاخص ارائه شود.

 ماده مثال دوازدهم در سند الگو( 

 ای در کشور باید کلیه اسناد برنامه

 5باشد.« ژنوم»دارای پیوست 

 ای باید ماده......( کلیه اسناد برنامه

بهداشت روحی روانی »دارای پیوست 

 6باشد.«  براساس نگرش اسالم

حداقلِ مراتب وجودی انسان، سه مرتبۀ   .3

این مراتب، و  ذهن، قلب و بدن است.

 در یکدیگر اثرگذاری و اثرپذیری دارند.

 

پس در الگوی اسالمی پیشرفت، باید 

مدل ارتباطی مراتب وجودی انسان و »

تولید شود و برای « مدل رشد»و « جامعه

گویی به هر یک از این سه مرتبه، پاسخ

 ارائه شود. راهبرد و شاخص

 ای بایدماده........( کلیه اسناد برنامه 

چه »پاسخگوی این سواالت باشد: 

وضعیت ذهنی فکری، احساسی 

عاطفی و جسمی مهارتی الزم است 

  7.«تا فالن برنامه محقق شود؟

 را « سنجش رشد»چنین گواهی و هم

از انجمن ملی عدالت و رشد ارائه 

 نمایند.

                                                   
 های انسان کامل، برای حداکثرهای مطلوبهای الزم و شاخصبرای حداقلهای انسان سالم، شاخص1 
 «نیاز به ارتقاء خودآگاهی و معرفت نفس»، «های زندگینیاز به مهارت»مثال تاثیر برنامه بر  2

 «بینیمهارت واقع»، «معناداری زندگی»، «صداقت»مثال شاخص  3

 ز مرگ، نیاز به چه چیزهایی داریم؟برای عبور از مراحل بعد ا4 
د یا سبب ها ایجاد نشو)ضرری بواسطه آن برنامه بر نطفه انسان« بهینه بودن ژن و نطفه انسانی»یعنی اثرگذاری هر گونه تغییر و تحولی بر  5

 سازی آن گردد.(بهینه

ا هها و نتیجه آن تاثیر بر سرنوشت انسانای در روح انسانبرنامههای دین، با مالحظه تاثیر هر کار و های بهداشت روحی روانی، از گزارهشاخص 6

 گردد؛ مثال: مهارت در کنترل اضطراب، مهارت در ارتباط موثر، مهارت خروج از روزمرگی، ...در عوالم بعدی، استخراج می

برنامه  آوری افراد چیست؟ تاثیر ایناء مهارت صبر و تابتاثیر این برنامه بر ارتقاء مهارت تفکر افراد چیست؟ تاثیر این برنامه بر ارتق و اینکه 7

 بر مهارت انجام دقیق کارها چیست؟



 

88 

 

88 
اراده و انتخاب او های انسان به احساس  .4

کنند؛ دهند و رفتار تولید میجهت می

های انسان و از سوی دیگر، آگاهی

 دهند. های او را جهت میاحساس

 مدیریت انسان را« عقل و علم»بنابراین 

عهده دارند و آگاهی باید به رفتار به

 تبدیل شود.

نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید 

رتباطی آگاهی، نقشه ا»دیدگاه خود را در 

مبتنی بر نگرش اسالم « احساس و رفتار

مدل »مشخص کند که ارائه نماید، و 

 چگونه است؟« تبدیل آگاهی به رفتار

 ای موظف ماده......( کلیه اسناد برنامه

« بخشیآگاهی»هستند پیوست 

اثیر کند تداشته باشند که تعیین می

این برنامه بر ارتقاء درک و تحلیل 

 برنامه چگونه است.افراد تحت 

 چنین موظف هستند کلیه برنامههم-

 1تعریف کنند.« محورمهارت»ها را 

توانند در ساختارها و ها میانسان  .5

فرآیندها اثر بگذارند و این اثرگذاری به 

شود. )رابطه ها منتقل میدیگر انسان

 فرد و جامعه دو طرفه است.(

ها باید حق براساس این توانایی، انسان

چنین در اثرگذاری و اثرپذیری و هم خود

ها و اِعمال اراده خود را مسئولیت انتخاب

 بپذیرد.

بنابراین در نظریه پیشرفت و الگوی 

های انسان و نقشه حق»پیشرفت، باید 

های انسان و نقشه مسئولیت»و « جامعه

 ارائه شود.« جامعه

 ای موظف ماده......( کلیه اسناد برنامه

و « هاحق»ص، طور مشخهستند به

ی مرتبطین با آن برنامه «هامسئولیت»

و تاثیر آن بر حق و مسئولیت افراد و 

جامعه در قبال یکدیگر را در سند 

ت )ارائه پیوس برنامه مربوطه ارائه کنند.

ها، در هر سند حقوق و مسئولیت

 2ای(برنامه

ها با یکدیگر و با ساختارها روابط انسان  .6

صورت به و فرآیندها و کل هستی،

است و برای ایجاد یک « برآیندی»

حرکت در زندگی، نیاز به محاسبه تمام 

بنابراین زندگی انسان  ،عوامل موثر دارد

« عدالت»نیازمند تشخیص و رعایت 

 است. )ادای حق هر چیز(

نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید 

-هویت عدل و شاخص»دیدگاه خود را در 

حاسبه ورزی و فرمول مهای عدالت

مبتنی بر نگرش اسالم ارائه « عدالت

 3نماید.

 ای موظف ماده......( کلیه اسناد برنامه

« احراز عادالنه بودن»هستند گواهی 

سنجش عدالت و »را از انجمن ملی 

 اخذ نمایند.« رشد

 چنین موظف هستند پیوست هم

را « بستگی اجتماعیسنجش هم»

 4ارائه نمایند.

 

براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسالم، و با ابزار اجتهاد تمدنی، ادله درون دینی را استنطاق  باید، محقق فقه تمدنییک 

ارائه کرده و « فقه النظریه»کند و به صورت یک نظریه در دستگاه کند و معانی نهفته در ادله را استنباط میمی

« رفتالگوی پیش»و تاثیر آن در « مدل رشد»در مانند  های التزامی ادله را تبدیل به راهبردهای تحقق نظریات دینیداللت

 . نماید

                                                   
ر مقیاس پذیری دنگری در اندیشه، مهارِت مسئولیتمثال برنامه تنظیم شده برای امنیت یا معدن یا رسانه، باید منجر به تولید مهارِت کالن 1

 وری در عمل شود.جهانی، مهارت بهره
برداری از منابع موجود با کمیت و کیفیت تعیین شده را زیستی، گفته شود که ساکنین در آن محیط، حق بهرهدر یک برنامه محیطمثال  2

امه نصورت مستقیم، براساس آییندارند؛ و از سوی دیگر برای حفظ و ارتقاء منابع محیطیِ موجود، مسئولیت نگهداری و توسعه این منابع، به

 باشد.صورت غیرمستقیم با اخذ عوارض و مالیات به عهده آنها میضمیمه شده و به

 های برابر، میزان ایجاد رشد.....های برابر برای توانمثال شاخص میزان دسترسی به منابع، میزان ایجاد فرصت 3
 بستگی اجتماعی خواهد شد.یعنی به چه میزان، این برنامه منجر به ارتقاء هم 4
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 توسعه و پیشرفت مدلنمونه ششم: -6/2/3

نندۀ کهای توسعه و پیشرفت، تامینبرای تحقق یک تمدن و ایجاد یک آرمانشهر، نیاز به برنامه راهبردی است، برنامه

 که تعریف زیر یکی از آنهاست:1وعی ارائه شده استهای متندیدگاه« توسعه و پیشرفت»چنین هدفی هستند. در تعریف 

عامه مردم و  یطرز تلق ،یدر ساخت اجتماع یاساس راتییدانست که مستلزم تغ یچند بعد یانیجر دیتوسعه را با»

 دیکردن فقر مطلق مردم است. توسعه در اصل با کنشهیو ر یکاهش نابرابر ،یرشد اقتصاد عیتسر زیو ن یمل ینهادها

در  یاجتماع یهاافراد و گروه یهاو خواسته یاساس عمتنو یازهایهماهنگ با ن ،یکه مجموعه نظام اجتماع نشان دهد

بهتر است،  یو معنو یکه از نظر ماد یحالت ایوضع  یگذشته خارج شده و به سو یداخل نظام، از حالت نامطلوب زندگ

  2«.ابدیسوق 

وان تهای گذشته بررسی شدند، میسازی اجتماعی که در قسمتنظام همین تعریف را براساس تعریف تمدن و آرمانشهر و

 تغییر مثبت در نگرش، احساس هایی کهفرآیندای از ساختارها و ایجاد شبکهعبارت است از پیشرفت »: چنین بیان کرد

 « آورند.را فراهم می پایدار در زندگیو ت برتر های جمعی افراد جامعه برای ایجاد کیفیّو مهارت

مطلوبیت  -1محور باشد:  5باید حداقل جامع « تغییرات مثبت»های وجودیِ او، راساس ابعاد ارتباطی انسان و الیهب

خانواده، سازمان، بُعدیِ پنج مطلوبیتمطلوبیت جمعی ) -4، مطلوبیت محیطی -3، مطلوبیت فکری و روانی -2، جسمی

 .ت(ابدیّ و نهایتبه سوی بی)با میل  مطلوبیت پایدار -5، الملل(شهر، کشور، بین

میزان پایداری امنیت کشوری و شهری، های مختلفی برای تحقق رشد، توسعه و پیشرفت، ارائه شده است مانند: شاخص

میزان نفوذ ، فرد و خانوادهدرآمد سرانه ، تامین اجتماعی و قانون، میزان اشتغال و آموزشبهداشت، به  یدسترس میزان

 3دی از شغل، اوقات فراغت و کیفیت آن، امید به زندگی و معناداریِ آن.رسانه، میزان رضایتمن

 و برنامه این باشد شود، در سازمان ملل دعوت «مدل توسعه برای هزاره سوم»، در کنفرانسمحقق فقه تمدنیاگر از یک 

جهان و در کشور خودشان، گیری توسعه در های فکریِ مطرح در دنیا، مدلی را برای شکلکه هر یک از کشورها و دیدگاه

ارائه دهند و اگر مدلی بیشترین رایِ حضار در سازمان ملل را کسب کند، برای اجرا پشتیبانی شود، آنگاه هنگامی که 

های توسعه در نگرش، قانون و فرهنگ اسالم کدامند؟ شاخصرسد چه خواهد گفت؟ نوبت ارائۀ این محقق فقه تمدنی می

 4و راهبردهای عملیاتی کردن آنها چیست؟ است؟کیفیت و کمیت آنها چگونه 

ها نپرداخته است و اصوال به علت عدم ابتالء به مقیاس به این حیطهصورت فنی و با زبان تحلیل فقهی، بهفقه موجود 

خ ، موظف به استنباط پاسبا روش اجتهاد تمدنیتوجه نشده است؛ محقق فقه تمدنی  یکالن، به چنین مسائِل مبتالبه

 وال از منابع دین است.این س

                                                   
 سازمان ملل، دکتر عظیمی، دکتر ازکیا، دکتر...، لند، فریدمن، آمارتیاسن، تو، مور، روستو، شومپیتر، تودارو، میردال، کلهارهپارسونز، پ. مانند 1

 (1384اصغر و یاسری علی، نشر سمت. )ر.ک. کتاب پیشگامان توسعه، مایر و سیرز، ترجمه هدایتی سیدعلیتوسلی
ی، اجتماع نیموسسه کار و تام، نشر در حال توسعه یدر کشورها یمهاجرت داخل، (1367)تودارو، مایکل؛ ترجمه سرمدی و رئیسی فرد,  2

 135طهران، ص

توسط سازمان ملل در سال   Human Development Index (HDI)های توسعه انسانی شاخص»ها تحت عنوان برخی از این شاخص 3

 (1990http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdrارائه گردید. )ر.ک. پایگاه اطالعاتی سازمان ملل با نشانی 1990

 وسعهحور، تم تولید محور، توسعه سرمایه محور، توسعه مدیریت توسعهمانند: اند کردههای متفاوتی ارائه برای تحقق توسعه، استراتژیدیگران  4

 دانشگاه محور، توسعه خصوصی محور، توسعه سیاست محور، توسعه روستا محور، توسعه خانواده محور، توسعه دانایی محور، توسعه صادرات

)هارت ویک، ر.ک. به محور و ....) آموزش محور، توسعه کشاورزی محور، توسعه فرایند محور، توسعه فرهنگ محور، توسعه نخبه محور، توسعه

 های توسعه، انتشارات لویه، طهران(، نظریه(1390ترجمه ازکیا, 
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ها برای پاسخگویی به نیازهای زندگی بشر و اگر تولید و ها و مدلای از سیستمشبکهایجاد اگر پیشرفت عبارت است از 

ید توان گفت: تولشود، آنگاه میهای مورد نیاز زندگی از منظر دین، تولید علم دینی نامیده میها و مدلطراحی سیستم

اسالم  گیری تمدنسمت شکلراهنمای حرکت بهمی، عالوه بر اینکه مصداق تولید علم دینی است، الگوی پیشرفت اسال

  (د.ننک محقَّقحرکت یک جامعه را به سمت توحید و لقاءاهلل  هایی که برنامۀها و مدلسیستم ای ازیعنی ارائه شبکهاست )

ا یک ت گرددارائه می در مقیاس یک کشورسند برنامه توسعه پنج ساله مواد  برخیاز  سازی شدهشبیهای در اینجا نمونه

 (بسیار مهم) :استنباطی خود را مشاهده نمایدهای عملیات خروجیای از نمونهمحقق تمدنی، 

 از نگرش اسالم: یمدل توسعه با اقتباساصل  – ماده یک

مدل توسعه  که شودمی چنین اقتباسرشد و تعالی، مرتبطات به فضای در مورد  1های دینگزارهبرخی از پس از بررسی 

ها در کشور ساختارها و سیستم گردد که:در صورتی توسعه محقق مییعنی  ،2است« محورمدل مهارت»و پیشرفت 

چتر راهبردی حاکم بر برنامه توسعه،  شوند. پس: مدیریتهای ماهر های مهارتی تعریف و توسط انسانبراساس شاخص

اغلب اکثر افراد جامعه توانایی  گردد که:یعنی در صورتی توسعه محقق می است. تولید و تغییر رفتارها مهارتایجاد 

یابی به اطالعات صحیح و مفید را داشته و بتوانند از این اطالعات در عمل استفاده کنند و رفتارهای نافع از خود دست

رفتارهای علمی و آموزشی، تغییر رفتارهای اقتصادی، تغییر  بروز دهند و از بروز رفتارهای مضرّ جلوگیری کنند )تغییر

رفتارهای خانوادگی، تغییر رفتارهای کالمی، تغییر رفتارهای فرهنگی، تغییر رفتارهای عبادی، تغییر رفتارهای قدرتی، 

 ی(المللای، تغییر رفتارهای بینتغییر رفتارهای صنعتی، تغییر رفتارهای مصرفی، تغییر رفتارهای رسانه

 هایکُنشها و ساختارهایی که شود که طراحی سیستماین توانایی برای مدیریت رفتارها در صورتی در جامعه عمومی می

 3صورت گرفته باشد.در خروجی، « تغییر رفتار»افراد جامعه در آنها جریان دارد، به هدف ایجاد مهارتِ 

 مرکز ثقل برنامه: -دوماده 

 4گیریمیمسیستم تص)در توسعه از پایین به باال( و  سیستم آموزشیمرکز ثقل برنامه توسعه با اقتباس از نگرش اسالم، 

م دارنده حرکت سیستم توسعه، تینگاهکننده و فعال)در توسعه از باال به پایین( است. که همزمان باید فعال شوند. فعال

واهد خ برنامه توسعه با اقتباس از نگرش اسالم نقطه شروعوشانی این سه عامل، پمدیریتی ماهر است. بنابراین منطقه هم

ر ماه مدیران و مجریانِ تربیتبرای  محورمرکز آموزش مهارت یعنی در صورتی توسعه کشوری محقق خواهد شد که:بود؛ 

 جریان یابد.های کشوری ا و سیستمو این فضا در کلیه ساختاره شود فعال در موضوع مربوط به خودشان،

 راهبردهای توسعه در محور آموزش: -12ماده مثال  ←در دنباله 

در کلیه  5محور(یقی و نقادانه، مهارتمساله، تفکر خالق، مطالعه تطبآموزش مبتنی بر حل) آموزش پنج بُعدیباید مدل 

 اربردیک توانایی تولید اطالعاتبه تغییر شیوه و محتوای آموزش از انتقال اطالعات انبوه، ، یعنی مراکز آموزشی فعال شود

 های کالن برای تحقق این راهبرد عبارتند از: دستورالعمل ایجاد شود.

های علمی مرتبط با موضوع آموزش، دستورالعمل و مقررات دولت موظف است ظرف مدت یکسال از طریق انجمن -1/12

 اید.را تدوین و اجرایی نم محورآموزش خالق و مهارتالزم برای شیوه 

                                                   
 63، عیون الحکم و المواعظ، نشر دارالحدیث، قم، ص(1376)لیثی, « الْغَاَیۀَ. ِبکَ الْعِلُْم ُیرْشِدَُک وَ الَْعمَلُ یَبْلُغُ»مثال روایت شریفه:  1
ای صرفا به یک روایت ذکر شده در فوق نیست بلکه قاعده این است که حجمی از آیات و روایات در این زمینه و مرتبطات استناد چنین نتیجه 2

 پذیرد.صورت می ادلهگیرد و تحلیل سندی و داللی و سپس جمع آن، مورد بررسی قرار می
ورت جانبه شناختی، ساختاری و رفتاری به صر این نظریه وارد نیست و مکانیزم سهاشکاالت و نواقص مکتب رفتارگرایی در تعلیم و تربیت ب 3

 برآیندی، عملیات رشد و تعالی را مدیریت کنند.
، 15، الکافی، نشر دارالحدیث، جق(1429)کلینی, « الرَّعِیَّۀُ إِلَّا بِصَلَاِح الُْولَاۀ لَیْسَتْ تَصْلُحُ»از مستندات این امر، روایتی با این مضمون است:  4

 778ص
 ارائه شده است. 183نمونه روایات مربوط به این مدل آموزشی با تحلیل سندی و داللی، به تفصیل در صفحه  5
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تدریج کتب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی را براساس نیازها، مشکالت دولت موظف است ظرف مدت برنامه، به -2/12

 شود براساس قالبهای علمی مربوطه تعیین میزندگی که از طریق انجمنصحنه بینی شده در و مسائل موجود و پیش

 مساله و تفکر خالق بازسازی نماید.حل

 های شغلی در اولویت دوم قرار دارد.و مهارت، در اولویت اول های زندگیمهارتآموزش  -3/12

 های مهارتیشاخصهای سنجش و ارزیابی آموزشی را به تدریج شاخصدولت موظف است ظرف مدت برنامه، به -4/12

 رایط سنی یا جنسیتیتوان شهای افراد صورت گیرد. در این صورت میتبدیل کرده و اعطای مدارک صرفا براساس مهارت

یا محیطی و ...را حذف کرده و آزمون ورودی به مراکز آموزشی نیز برداشته شود و محیط علمی به طور کامل در اختیار 

 هایاحراز مهارتشرط استخدام و کاریابی چه در بدنه دولت و چه در مراکز خصوصی، فقط  قرار گیرد. یعنی: هامهارت

های مهارتی دستگاه مربوطه برآید، هر کس در هر شرایطی که بتواند از عهده آزمون و الزم برای موضوع مربوطه است

گردد، و بقاء افراد در ها تعریف و اعالم میمهارت سطح حقوق دریافتی براساس کمیت و کیفیتو  استخدام خواهد شد.

بدون اخراج، یا اخراج با وجود  نام استخدامِهاست و هیچ چیزی بهسیستم نیز تابع ثبات یا افت اختیاریِ مهارت

 استانداردهای الزم در فرد، معنادار نیست.

معادل است با فردی که دارای توانایی حل مسلمان کلمه ایرانی  1414در افق  انداز این سیاست چنین است که:چشم

  باشد.میگیری هوشمند، توانایی ارتباط موثر، امید به زندگی و مهارت شغلی با کیفیت مساله و تصمیم

 :برای محقق فقه تمدنی نکته بسیار مهم

هدف از ذکر این نمونه موارد با جزئیات، این است که یک محقق تمدنی، در برابر خود، آنچه را که باید با استفاده از 

صرفا چنین جمالت فوق عنوان خروجی به جامعه تحویل بدهد، رؤیت نماید. و هماجتهاد تمدنی، استخراج کند و به

، همین موارد استاند و مقصود این نیست که خروجی نهایی اقتباس شده از نگرش اسالم حتما عنوان نمونه ذکر شدهبه

نتیجه استنباط خود را به جای جمالت فوق با استفاده از روش اجتهادی باید  سخن در این است که هر فقیه تمدنی

ن اگر بخواهیم مدل آموزش با اقتباس از نگرش اسالم ارائه و بگوید براساس مبانی و روش استنباطیِ م جایگزین کند

  های التزامیِ آن )لوازم تحقق حکم( نیز چنین است.و مقدمات قریبه )الزامات تحقق حکم( و داللت این خواهد بودکنیم 

 های تمدنیبندی ابواب فقه و ارتباط آنها با مدل نیازها و سیستم مدل دسته نمونه هفتم:  -7/2/3

 یزیمباحث علم فقه و طرح ر یبند میتقستوان دید، قلمرو فقه موجود و شبکه مسائل آن را در فهرست ابواب فقه می

 اند.نمودهکه فقهاء در هر زمان احساس  بوده است یازیابواب، بر اساس ن بیشروع و ترت ۀآن، و نقط یبرا یساختار

)متوفاى ق( آغاز گردید، سپس سالّر 329کتاب کافی کلینی )متوفی بندی روایات در بندی عناوین در فقه، از دستهدسته

ابو الصالح حلبى ، سپس 1بندی فقهی را ارائه کرداولین دسته« المراسم العلویه و االحکام النبویه»در کتاب ق(  448

کتاب شرائع در ق(  676 یمحقق حلى، محقق اوّل )متوفا، طرحی را ارائه کرد و پس از مدتی نوبت به (ق 447 ی)متوفا

فاضل مقداد در شرح این کتاب در  2.نمود میفقه را به چهار بخش تقس یورسید و طرحی جدید عرضه شد؛  االسالم

 بندی چنین آورده است:در بیان وجه این تقسیم« التنقیح الرائع لمختصر الشرایع»

و  تیریمد یبرا ایاست  یو اخرو یابعاد روح تیریعالج و مد یبرا ای ی: مباحث فقهبندیدر علت تقسیم وجه اول»

بوط مر ایاست  یوینام دارد  و آنچه مربوط به امور دن« عبادات»عالج قسم اول است  یاست. آنچه برا یویابعاد دن میتنظ

و  یمانند مباحث قضائ شودیاطالق م «کاماح»ندارد که به آن  یلفظ یبه عبارت اجیو احت ستیبه تعهّدات اشخاص ن

دو طرف الزم دارد و از  ایبه لفظ داشته باشد،  اجیو ارث و مانند آن، و اگر مربوط به تعهدات اشخاص باشد و احت یجزائ

 است.  «قاعاتیا»که  خواهدیطرف لفظ م کیاز  ایاست « عقود»صورت  نیدر ا خواهد،یدو طرف لفظ م

                                                   
 28، منشورات العلویه، قم، صهیو االحکام النبو هیالمراسم العلو، ق(1404)سالر دیلمی,  1
 ، نشر اسماعیلیان، قمالحالل و الحرامشرائع اإلسالم فی مسائل ، ق(1408محقق,  -)حلی  2
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مال،  جان، ن،یزندگى انسانها وضع شده اند: د نیادیبراى نگهدارى پنج هدف بن یاله نیو قوان عی: شرادیگر اینکه وجه

احکام جزائى و قصاص براى پاسدارى از جان است، ازدواج براى  ماند،یعبادات محفوظ م ۀلیبوس نینَسَبْ و عقل. د

و سرقت  یدزد  میتحر زی. مال با عقود و معامالت و نباشدیم ناز توابع آ زین راتیهاست و حدود و تعزنگهدارى از نسب

. شودیبر انجام آن حراست م ریحدّ و تعز یاجرا نی. عقل هم با حرام شمردن مسکرات و مانند آن و همچنشودیحفظ م

  1«شده است. عیاحکام قضا و شهادات و مانند آن تشر زیآنها ن یموارد و ضمانت اجرائ نیحفظ تمام ا یبرا

 هنیاز ببپردازد،  یو تمدن یاحکام اجتماع انیب تیارتقا نموده، به مأمور یفرداحکام  انیحال اگر فقه خواهد از رسالت ب

 .دارد تا بتواند موضوعات تمدنی را پوشش بدهدمباحث  بیو ترت بیتبوتحولّی در 

ه شده ارائبدین صورت  «فقه تربیتی»در کتاب ساختاری است که  از پیشنهادات تفصیلی در این مورد، از معاصرین،

  انسان به عنوان مکلّف به احکام فقهی، در چهار جهت است:ارتباط  :2است

ارتباط با خدا )فقه عبادی(: شامل کتبی چون کتاب الصالۀ، کتاب الصوم، کتاب االعتکاف، کتاب الحج، کتاب النذر و  .1

 العهد و الیمین، کتاب الکفارات و غیره است.

نگاهی فقهی و برخی از گزاره های مربوط به ارتباط با ارتباط با خود )فقه اخالق(: به رفتارهای اخالقی مکلف با   .2

 پردازد.خویشتن )در فقه موجود( مانند اضرار به نفس، قتل خود، استمناء، معرفت نفس و غیره می

 ارتباط با دیگران )این ارتباط در چهار محور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سامان دهی میشود(: .3

 از لحاظ سیاسی: 3,1

 ط با حکومت )فقه حکومتی(: شامل مباحثی مانند والیت فقیه، خراج و غیره میشود.الف: ارتبا

 ب: ارتباط با کشورها: 

 شکل عام: ارتباط با دولتهای دشمن که کتاب الجهاد و الدفاع در این بخش قرارمیگیرد )فقه روابط بین الملل(

اج با آنها، معامله با آنان، سوق آنان، مهاجرت، شکل خاص: شامل مباحثی مانند ارتباط با زنان اهل دارالحرب، ازدو

 ملیّت، پناهندگی و غیره است.

ج: ارتباط با خطاکاران )فقه قضائی و آئین دادرسی(: شامل کتبی مانند کتاب القضاء، کتاب شهادات، کتاب االقرار 

 و غیره میشود.

 و غیره است.فقه جزائی: شامل کتبی همچون کتاب الحدود، کتاب الدیات و التعزیرات 

از لحاظ اقتصادی )فقه اقتصادی(: شامل کتبی چون کتاب التجارۀ، کتاب الرهن، کتاب الحجر، کتاب المفلس،  3,2

کتاب الصلح، کتاب الشرکۀ، کتاب الشفعۀ، کتاب المضاربۀ، کتاب الودیعۀ، کتاب المزارعۀ، کتاب المساقات، کتاب 

ف، کتاب العطیۀ صدقه و هبه و سکنی و تحبیس، کتاب السبق و العاریۀ، کتاب االجارۀ، کتاب الوکالۀ، کتاب الوق

الرمایۀ، کتاب العتق و التدبیر، کتاب الضمان، کتاب الدین، کتاب الکفالۀ، کتاب الحوالۀ، کتاب اللقطۀ، کتاب غصب، 

 کتاب الخمس، کتاب الزکاۀ و غیره میشود.

 ه است.از لحاط فرهنگی: مانند ارتباطات تربیتی )فقه تربیتی( و غیر 3,3

از لحاظ اجتماعی: ارتباطهای عام اجتماعی )فقه اجتماعی(: شامل مباحثی مانند امر به معروف و روابط محیط  3,4

 کار و معاشرت های اجتماعی و غیره است.

 ارتباطات سازمانی )فقه مدیریتی(.

تاب الخلع و المبارات، کارتباطات خانوادگی )فقه خانواده(: شامل کتبی مانند کتاب النکاح، کتاب الطالق، کتاب 

 الظهار، کتاب االیالء، کتاب اللعان، کتاب االستیالد، کتاب االرث، کتاب الوصیۀ، کتاب العبد و االمۀ و غیره میشود.

 ارتباط با طبیعت )فقه منابع طبیعی یا فقه محیط زیست( .4

                                                   
 14اهلل مرعشی نجفی، قم، ص، نشر کتابخانه آیتعیالرائع لمختصر الشرا حیالتنق، ق(1404)حلی,  1
 416تا  400ص 1، قم، جموسسه اشراق و عرفان، فقه تربیتی، نشر (1391)اعرافی, .  2
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 غیره است.ارتباط با زمین و امکنه: شامل مباحثی مانند اقسام اراضی، احیای موات، وقف و  4,1

 ارتباط با مواد غذائی: شامل کتبی مانند کتاب االطعمۀ و االشربۀ و غیره میشود. 4,2

 ارتباط با حیوانات: شامل کتبی همچون کتاب الصید و الذباحۀ و غیره است. 4,3

ارزشمندی است که به تدریج در جهت حرکت فقه به سمت گستردگی قلمرو، صورت گرفته  های فوق، تالشبندیدسته

گذاری به زبان ابتدا با تحلیل محتوای ابواب موجود فقهی، معادلاین قلم، در بحث ذیل، تالش کرده است تا  است؛

هایی را برای تبویب فقه در راساس قلمرو حداکثریِ دانش فقه، مالکفرآیندها در مقیاس کالن انجام دهد و سپس ب

  مقیاس نظامات و مقیاس تمدنی پیشنهاد دهد.

 گذاری فرآیندی برای ابواب موجود فقهیمعادل: ولقدم ا -1/7/2/3

ین امر از اد؛ ننیاز به تعیین وضعیت داری هستند که مبتالبهمسائل دهد موضوعِ آن باب، نشان می ابواب فقهی محتوای

تشاف اکرا ابتدا باید جوهرۀ آن باب  شود بدین صورت که:استفاده می برای حرکت به سمت تشخیص ابواب فقه تمدنی

کار رفته است و جنسِ فروعاتی که در یابی به جنسی که در تعریف بهکرد و این کار با مراجعه به تعاریف هر باب و دست

ابیم: یکنیم و چنین میشود، مثال در کتاب االجتهاد و التقلید، به تعریف مراجعه میانجام میآن باب مطرح شده است، 

در رفتارها تقلید، تبعیت »ترجمه:  1«کون معتمداً على رأیه فی العمل.عمل بأن یالتقلید عبارۀ عن متابعۀ المجتهد فی ال»

در احکام اعتباری شرعی است، لکن مالک آن وجوب « اجتهاد و تقلید» «.شناس استاز نظر متخصص اسالمها، و تصمیم

-است که مالک عقلی است و در بقیه موضوعات نیز جاری است. در همان منبع )حاشیه عروه «علمعالم و ا» از یتتبع

پایگانی اهلل گل، آیت«یجب علی کل مکلف فی عباداته و معامالته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا»الوثقی( ذیل عبارتِ 

بردار وب عقلی است و وجوب عقلی هم تخصیص، یعنی این وجوب تبعیت، وج2«بالزام من العقل»اند: اشیه زدهچنین حا

وجوب »گردد یعنی در موضوعات است به همین مناط برمی« خبره»چنین مواردی که مربوط به حجیت قول ؛ همنیست

ت هاسو احکامی هم که در فروعات این ابواب آمده است یا بیان شاخص «عقلیِ رجوع به کارشناس و مشاور متخصص امین

خیص یا بیان چگونگی عملکرد یا چگونگی ارتباط میان دو طرف یا بیان چگونگی عمل هنگام عدم یا بیان نحوه تش

 و....قدر مخصوص یطلب اخراجه من المال بشروط خاصۀ»چنین آمده است که: « زکات» تعریفو مثال در  دسترسی و ....؛

 3«یبعث العمّال لجمعهاآله وعلیههللاصلیالواجبات المالیۀ کانت فی اختیار حکومۀ اإلسالم و کان رسول اللّه 

و شود و مجازات دنیوی دارد، و ندادن آن جرم محسوب میزکات عالوه بر وجوب عبادی، تکلیف قانونی حکومتی است 

« اتمالی»در سوی دیگر عنوان رود؛ کار میبرخی مصارف خمس، برای اصالح و آبادانی اجتماعی بهمصارف آن نیز عالوه بر 

است: است. در تعریف مالیات چنین آمده « زکات»رسد از جهت جوهره و برخی احکام، مانند نظر میکه بهقرار داد 

مالیات دهنده )یک  از ،های مختلف عمومیهزینه مالی اجباری است که توسط دولت به منظور تأمین هزینه یک مالیات

دارد؛ نحوه محاسبه مالیات، براساس ن مجازات طبق قانو آن عدم پرداختِ ، وشودشخص حقیقی یا حقوقی( دریافت می

های نامهبینیم که جوهرۀ زکات و مالیات یکی است گرچه آیینمی  4نوع دارایی و زمان و ظرفیت سودآوریِ آن متغیر است.

ا هر بگذارید ی «مالیات»اسم چنین چیزی را مخیر است محقق مخاطبِ این نوشته، هایی دارد، حال آنها با یکدیگر تفاوت

 ند.کهای دولت را از سود اموال مردم تامین هزینهبخشی از عنوان دیگری که بیانگر نیاز به سیستم و فرآیندی باشد که 

، وضعیت (171)ر.ک.ص ها و فرآیندهازبان سیستمسازی ابواب فقهی، به توان با معادلدر قدم اول، می براین اساس

کتاب  مناط؛ یمشاوره و کارشناس ستمیس← االجتهاد و التقلیدبحث  مناط موجود را به فضای تمدنی نزدیک کرد؛ مثال:

                                                   
 ، حاشیه حائری.16ص1، العروه الوثقی المحشی، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1419)یزدی,  1

  13همان ص 2
 11و  9ص 1، کتاب الزکاه، نشر مرکز جهانی مطالعات اسالمی، قم، جق(1409)منتظری,  3

، نظام مالی اسالم، (1379)به اهتمام یوسفی, چنین: ؛ هم1331نامه، دانشگاه آکسفورد لندن، نشر مهر، طهران، ص، لغتم (2015)آکسفورد,  4

 15های حکومتی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، طهران، صبررسی رابطه خمس و زکات با مالیات
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 ستمیس←  الصالۀ مناط کتاب ؛زنان، پس از مرگ( ط،ی)اعم از بهداشت بدن، روح، مح یبهداشت ستمیس ←الطهارۀ

مناط کتاب ؛ یاتیمال ستمیس←  الزکاۀمناط کتاب مهارت همدلی؛ از و  ی/ مهارت تمرکز روحیو جمع یفرد یعباد

 گذاری است: جدول زیر نمونه پیشنهادی برای این معادل.....؛ ؛ یاجتماع یمددکار ستمیس← الخمس

ها مبتنی بر تحلیلی است که از تعاریف این عناوین در کتب فقهی، بعالوۀ قواعد و فروعاتی گذاریاین معادل :نکته مهم) 

 است، بلکه مناسبها این معادل حتماکه در آن باب فقهی ارائه شده اخذ گردیده است؛ مدعای این قلم، این نیست که 

تواند براساس هر تعریفی که از آن باب د، میتالش او در ارائه زاویه دیدی است که اگر محقق تمدنی، از آن استفاده کن

 (سازی کند.داند معادلفقهی درست می

 به زبان سیستم و فرآیندمعادل  ابواب فقه ردیف

 سیستم مشاوره و کارشناسی االجتهاد و التقلید  1

 )اعم از بهداشت بدن، روح، محیط، زنان، پس از مرگ(سیستم بهداشتی  الطهارۀ  2

 مهارت همدلی –سیستم عبادی فردی و جمعی/ مهارت تمرکز روحی  الصالۀ  3

 سیستم مالیاتی الزکاۀ  4

 سیستم مددکاری اجتماعی الخمس  5

 منابع طبیعیاز وری سیستم بهره األنفال  6

 1سیستم عبادی/ مهارت مدیریت احساس الصوم  7

 یابیگی و خلوتسیستم عبادی / مهارت خروج از روزمره االعتکاف  8

 المللی / مهارت بازسازی زندگیسیستم عبادی فردی و جمعی بین الحج و العمرۀ و المزار  9

 سیستم دفاعی  الجهاد  10

 سیستم کنترل کیفیت اجتماعی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر  11

 تجاریسیستم  البیع، المتاجر، المعامالت، المکاسب  12

 تامین منابع  –سیستم مددکاری اجتماعی  الدین، القرض  13

 ابزار انضباط در تعهدات –سازی سیستم اعتمادی الرهن  14

 سیستم کنترل و پیشگیری بحران رفتاری الحجر  15

 سازیسیستم اعتماد الضمان  16

 وانتقال منابعسیستم نقل الحوالۀ  17

 سیستم مدیریت جایگزین الکفال  18

 های اجتماعیسیستم مدیریت بحران الصلح  19

 تامین منابع مالی / کارآفرینیسیستم  الشرکۀ  20

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تجاری المضاربۀ  21

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تولید المزارعۀ  22

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی نگهداری و رشد المساقاۀ  23

 سیستم اعتمادسازی الودیعۀ  24

                                                   
کفّ »یا تعبیر به « الصوم، هو توطین النفس لّله على ترک المفطرات»مثال این تعبیر از تعریف صوم اخذ شده است که چنین آمده است:  1

 266ص 1قم، ج ، نشر جامعه مدرسین حوزه،، الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀق(1417)شهید اول، مکی العاملی, آمده است. « النفس

 

 



 

95 

 

95 
 به زبان سیستم و فرآیندمعادل  ابواب فقه ردیف

 سیستم جایگزینی موقت العاریۀ  25

 برداری موقت از منابعسیستم بهره اإلجارۀ  26

 سیستم مدیریت جایگزین الوکالۀ  27

 سیستم کارسازی پایدار منابع السکنى، الوقوف، الحبس، الصدقات  28

 سازی روابط اجتماعیسیستم بهینه الهدیۀ، الهبه  29

 سیستم ورزشی السبق و الرمایۀ  30

 سیستم مدیریت جایگزین الوصیۀ، الوصایا  31

 سیستم خانوادگی الزواج النکاح،  32

 سیستم مدیریت بحران خانواده ، الخلع، المباراه، الظهار، ...الطالق  33

 های حقوقیسیستم جرائم و مجازات الکفارات  34

 سیستم نگهداری اسراء جنگی یالداالستالمکاتبۀ،  ،التدبیر، العتق  35

 های حقوقیسیستم مدیریت بحران اإلقرار  36

 رسانیخدماتسیستم  الجعالۀ  37

 سیستم تضمین رفتاری ، النذر، العهداألیمان  38

 سیستم تامین مواد غذایی / گوشتی الصید و الذباحۀ، الذبائح  39

 سیستم تغذیه األطعمۀ و األشربۀ  40

 سیستم مدیریت بحران مالکیت الغصب  41

 سیستم مدیریت شراکت الشفعۀ  42

 وری منابعسیستم بهره إحیاء الموات  43

 هاالمالکسیستم مدیریت بحران مالکیت /  مجهول اللقطۀ  44

 سیستم مدیریت اموال خانواده / پایدارسازی منابع الفرائض، المواریث، اإلرث، المیراث  45

 سیستم دادگستری القضاء  46

 سیستم کشف جرم الشهادات  47

 سیستم جرم و مجازات ، القصاصالحدود و التعزیرات  48

 سیستم جبران خسارت الدیات  49

نیازی است که سبب شده است تا  ها در این جدول، ملموس نمودن یکسانیِشود، غرض از ارائه معادلدوباره تاکید می

عنوانی در یک کتاب فقهی شکل بگیرد با نیازی که سبب شده است تا سیستمی در فضای کالن اجتماعی شکل بگیرد و 

محترم، در ستون دوم جدول، هر آنچه را بر حسب دیدگاه و  های آن تدوین و تعیین تکلیف شود. مخاطبنامهباید آیین

  داند قرار بدهد.تحلیل تخصصی خود، درست می

 های تبویب فقه در مقیاس تمدنیمالکقدم دوم: ارائه  -2/7/2/3

مباحثی که در هویت تمدن و موضوعات مرتبط با آن ذکر شد  طبق ،برای تدوین مدل ابواب فقه براساس نگرش تمدنی

 گردد:پیشنهاد می 1های اختصاصی)بالخصوص مدل نیازها(، مالک

                                                   
های عمومی مانند جامعیت و مانعیت، تباین اقسام، وحدت جهتِ تقسیم، ابتناء بر مالک عینی، رعایت سلسله مراتب مفهومی، مالکعالوه بر  1

 (108ص، 1مظفر، محمد رضا، المنطق، ج؛ و 54تا  51خندان، علی اصغر، منطق کاربردی، صفایده در عمل و اولویت در نیاز. )ر.ک. 
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شود جهت و حیث تقسیم در که در تعریف فقه تمدنی، حکم ساختارها و فرآیندها لحاظ شد، پیشنهاد میاز آنجایی -1

 دهندۀ جامعه است.واحد تشکیل« سازمان و نهاد»باشد. « جامعهدهنده ها و نهادهای تشکیلسازمان»ابواب فقه، 
دنبال چگونگی ساختار و فرآیند مطلوب عندالشارع در ساختارها و فرآیندها هستیم و که در فقه تمدنی، بهاز آنجایی -2

.در اسالم؛ یا مدلِ......در اسالم؛ یا سیستمِ....»صورتِ شود عناوین بهصِرفاً بحث حقوقی مطرح نیست، پیشنهاد می

ارائه شود؛ مانند: نظریه اسالم در آموزش، مدلِ تغذیه در اسالم، سیستم رسانه مطلوب در « ......در اسالم.1پروتکلِ

 اسالم، پروتکل بهداشتیِ اسالم.
 دسته بودنِ آنها براساس ضریب تاثیر آنها ابتداءً تقسیمات براساس نیازهای زندگی تنظیم شود و تقدیم و تاخیر و هم -3

 در حفظ حیات و سپس در رشد، مالحظه شود. 
ها و ترتیب آنها مالحظه شود. مثال دهی به عناوین و دستهگیری تکوینی و عرفِی یک جامعه، در شکلروند شکل -4

های کامال مختلف و میلیون نفر انسان 5مشخصی را در اختیار شما گذاشتند و   فرض کنیم االن منطقه جغرافیایی

سنی و جنسیتی، زبانی و فرهنگی، ثروت و امکانات، علم و مهارت، را به شما ارجاع دادند تا در این  متفاوت از نظر

د و براساس کنیمنطقه شهری برای سکونت اینها بنا کنید و زندگی و قوانین آن را از پایه بسازید و جلو ببرید، چه می

 کنید؟عقل و تجربۀ طبیعی چه مراحلی را طی می

 محتوا در تمام ابوابی که ذکر خواهد شد، باید موارد زیر را پوشش بدهد: نکته مهم:

 اف )تحریرالمساله، االوص .بیان شودشناسی در هر باب و مساله صورت گرفته است و تمایز با موارد مشابه موضوع

 و العوارض، غایه الموضوع(

  مانند شخصیت حقوقی، مقیاس کالن  در)مصادیق فردی و جمعیِ مُنحلّ به افراد( و موضوع در مقیاس خُرد(

 )تنقیح المساله( .گیردمورد بررسی قرار  ها و نهادها، و نظامات اجتماعی(سازمان

 بدءُ تحقق الموضوع، المراتب و المراحل لتحقق  )ما یتحقّق به الموضوع،های تحقق موضوع تبیین شود. شاخص

 الموضوع، زمان، مکان، کمّ، کیف، جهت، ....( 

 نمایدهای دیگر را ارائه قابل میان موضوع اصلی با موضوعات دیگر در بابروابط مت.  

  ها که حق اهلل ها و تکالیف که واجبات و محرمات هستند، و حق)مسئولیت حقوقی در با رویکردهم حکم شارع

 ان شودبی )که مستحبات و مکروهات هستند( اخالقیبا رویکرد ، هم و حق الناس و حق الحیوان و ...هستند(

 المقدمات القریبه لتحقق الموضوع(های الزم )مقدمات الزم برای تحقق حکم( ارائه شود. نیازپیش( 

 االسباب و الشرائط، زمان، ، به تفصیل و با جزئیات  چگونگی اجرای حکم )چه حقوقی و چه اخالقی( در عمل(

ها و )مانند شخصیت حقوقی، سازماندر مقیاس کالن هم برای تکالیف مکان، کمّ، کیف، جهت، روابط، ...( 

 .شودو هم مکلف فردی ارائه  نهادها، و نظامات اجتماعی(

 کارکرد موضوع مورد نظر )هم در مقیاس کالن و هم خرد( ارائه گردیده و یا فساد و فرآیند باطل شدن  عالئم

 فیهو الروافع للموضوع، و کی الخلل و القواطع) .شودکیفیت اصالح و ترمیم موارد معیوب و فاسد با جزئیات بیان 

 رفع الموانع و الخَلَل(

                                                   
مبادله  بیقالب و ترت فِیپروتکل به تعر کرود. یکار میهای اجراییِ توافق شده در یک معاهده بهبرای بسته دستورالعمل« پروتکل»اصطالح  1

 یالزم برا اتیو نوع عمل باشدیم میان عناصر یک شبکهقرارداد در نحوه مبادله  کیپروتکل  .پردازدیم یارتباط تیاز دو موجود شیب ایدو  نیب

 1019نامه، دانشگاه آکسفورد، لندن، نشر مهر، طهران، ص، لغتم (2015)آکسفورد,  کند. یرا مشخص م اثر کی افتیدر ایانتقال 
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 راهای مرتبطِ دیگر وضوع اصلی با موضوعات ابواب دیگر، و حکم اصلی با حکمموارد تعارض و تزاحم میان م 

 . )طرح مسائل بحرانی و کیفیت مدیریت بحران(بدهدارائه کرده و راه حل 

 سنجش صحت فرآیندها در موضوعِ مورد نظر ارائه  1لیست، چکبندی عملیاتیعنوان جمعدر انتهای هر باب، به

 شود. )توجه به پاورقی مذکور در این قسمت بسیار ضروری است.(
 گردد:صورت زیر پیشنهاد میهای فوق، فهرست ابواب فقه تمدنی، بهمالکبراساس 

 فلسفه خلقت  ←نیازها هستند )اهداف المجتمع( : موضوعاتی که هدف اصلی از رفعبخش اول

                                                   
قدم بهدمصورت قبهها ویژگی ی ریز به ریز برای انجام درستِ یک کار اصلی است که با ذکر تمام جزئیات وها، فهرستی از فعالیت«لیستچک» 1

یک از جزئیات یک فعالیت، فراموش نشده هدف از استفاده از چک لیست این است که مطمئن شویم هیچ؛ استو در مراحل جداجدا ارائه شده 

ستند ر هها هم راهنمای انجام درست و کامل و با کیفیتِ یک کالیست؛ چکو به شکل استاندارد و با ترتیب درست و منطقی، انجام شده است

ها، و هم ابزاری برای کنترل صحت ها و ترتیبشدِن اولویتهای مختلف، مشخصها و وظائف در قسمتشدن مسئولیتهم ابزاری برای شفاف

 4لیست مدیران، نشر پیکان، طهران، ص، چک(1385)رون تری، ترجمه دهقانی, یک فرآیند. 

است و تالش شده « پوشیدن لباس احرام»از ُمحِرم شدن در حج و عمره است که  مرحله اولساده و اولیه برای فقط لیستی نمونه زیر چک

 است تا تمام جزئیات احکاِم آن با مالحظه پیشگیری از موارد خلل و بطالن و کیفیت اجرای آن ارائه شود:

ف
دی
ر

 

ید عملی که باید انجام و بررسی شود
تای

 

  های زیرتمام لباس خود را در بیاور، بالخصوص لباس)ویژه آقایان(   .1

2.  
لباس احرام را که دو تکه پارچه است و هیچ دوخت و هیچ تزئینی ندارد، آماده کن. )لباس بانوان هم نباید تزئین نداشته 

 استفاده کنند.های سفید احرام های معمول خود ُمحرم شوند و بهتر است از لباستوانند در لباسباشد.( بانوان می

 

  ای و حق خدا یا حق مردم در آن نیست.ها را از پول حالل تهیه کردهمطمئن شو که این پارچه  .3

  نما نیستند. )بالخصوص بانوان(ها نازِک بدناین پارچه  .4

  ها پاک هستند و آلوده به هیچ نجاستی نیستند. )کثیف هم نیستند(این پارچه  .5

6.  
گردن باشد غسل کنی و هنگام غسل بروی و به نیت احرام و هر گونه غسلی که ممکن است به)مستحب است( به حمام 

 دعای غسل احرام را بخوانی.

 

  صورت لنگ ببند و یک تکه را روی هر دو شانه بینداز.ها را بهیک تکه از این پارچه  .7

  شد.ای، باید از ناف تا زانو را پوشانده باصورت لنگ بستهای که بهپارچه  .8

  ات بیرون نیست. پارچه روی شانه، بر روی هر دو شانه قرار گرفته است و یک شانه  .9

10.  
ات به صورت یقه ای، گره نزده باشی. مواظب باش که جلوی لنگ روی شانهای را که روی شانه انداختهدقت کن پارچه

 نباشد.

 

11.  
 پیدا باشد. چانه هم باید پیدا باشد. کامالً )برای بانوان( دقت کن موها کامال پوشیده باشد اما گردی صورت 

 شرطی که دیده نشوند(طور همیشگی همراه داری بهآالت هم نیاید داشته باشی. )مگر زینتی که بهدستکش و زینت

 

  رضای خدا کن.هنگامی که پارچۀ احرام را به دوش انداختی، قصد قربت و   .12

  قصد کن که از هر چه غیر خداست کنده شوی و لباس اطاعت خدا به تن کنی.  .13

  کنی دعای ارائه شده در کتابچه ضمیمه را بخوانی.مستحب است در این هنگام که لباس احرام را به تن می  .14
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باب العبادات و التهذیب و السلوک  ←و موضوعات مرتبط « رابطه با خداوند»اسالم در مورد  1پروتکل .1

 الی اهلل

 یرامونیو موضوعات پ «یسازو مهارت یعلم قاتیآموزش و تحقعلم، عقل، تفکر، »پروتکل اسالم در مورد  .2

-دهنیآریزی، برنامهدانش،  تیریمد ،یو نوآور تیخالق ،یقاتیتحق ،یآموزش یندهایفرآ ،یمانند مراکز آموزش

 2برامجو ال هیو االبتکارات و الخُبرو قیو التحق میالتعلالتفکر و باب  ← یمشاوره و کارشناس ،یپژوه

 .نیازهای زیستی ←گیری یک جامعه هستند )ما یتعلق بتکوّن المجتمع( : موضوعاتی که زیرساخت شکلبخش دوم

)مدل آمایش سرزمین(، و « سازیسرزمین و منطقه سکونت، شهرسازی و راه»پروتکل اسالم در مورد  -2

افزاری سازی)امور سختموضوعات پیرامونیِ آن مانند: مدل معماری، مهندسی ساختمان و امور مسکن، راه

 . االراضی و السکن و الطرق باب ←سازی محیط زندگی و کار( برای آماده

و موضوعات پیرامونی مانند حیوانات « وری منابع طبیعی و محیط زیستحفظ و بهره»پروتکل اسالم در مورد  -3

 بعناالبیئه و االنفال و الم باب ←

 الزراعهاللباس و الماء و الغذاء و  باب ←« تامین آب و غذا، پوشش و کشاورزی»پروتکل اسالم در مورد  -4

  الطاقه باب ←« تامین انرژی، نور، گرما، سرما»پروتکل اسالم در مورد  -5

الصحه و  باب ←و موضوعات پیرامونی مانند ورزش و نشاط « بهداشت و درمان»پروتکل اسالم در مورد  -6

 و الریاضه الطب

 اینیازهای توسعه ←موضوعاتی که در بقاء و رشد جامعه تاثیر دارند )ما یتعلق برُشد المجمتع(  بخش سوم:

و موضوعات پیرامونی مانند مدل توسعه « سیهای بشر، قانون اساحقوق و مسئولیت»پروتکل اسالم در مورد  -7

 و الدستور االساسی و التنمیه و العمران حقوق االنسان باب ←آزادی، حریم خصوصی 

و موضوعات پیرامونی مانند « روابط انسانی، مدیریت، نظم اجتماعی و حکومت»پروتکل اسالم در مورد  -8

دولت، بودجه و منابع تامین ها، احزاب، ادارات، مشارکت سیاسی، استانداردهای سازمانی، تشکلمداری، والیت

و  االداره و الحکومه باب ←انتخابات، شهرداری و خدمات شهری مالی )مالیات، زکات، خمس، عوارض(، 

 السیاسه و الشوری

د: اننو موضوعات پیرامونی م« سازی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانیجمعیت، ملت»پروتکل اسالم در مورد  -9

سازی نسل و نیروی انسانی، مهندسی ژنتیک، انسجام اجتماعی، خانواده و فامیل، تکثیر نسل، بهینه

 و العائله السُّکان و الملّه باب ←پایدارسازی 

، نیروهای اطالعاتی، پلیس ،و موضوعات پیرامونی مانند ارتش« امنیت، دفاع و جنگ»پروتکل اسالم در مورد  -10

 ،االمن، الدفاع و الحرب باب ← اء جنگی، ثبت اسناد و احوال، مرز و مرزبانیحفاظتی و نظارتی، اسر

 و االستخبارات و الشواهداالنتظام 

                                                   
ست ارائه لیچک هستند بعالوۀ برخی تعاریف و مبانی.ها لیستها همان چکدر صفحه قبل قسمت اصلیِ پروتکل« پروتکل»براساس تعریف  1

که توسط وزارت بهداشت « های سالمتپروتکل» است. مشاهدۀ نمونه« پروتکل لباس احرام»شده در صفحه قبل برای پوشیدن لباس احرام، 

 http://health.behdasht.gov.irو درمان در مقیاس جهانی ارائه شده است در نشانی زیر مفید خواهد بود: 

رایی های اجشود نه مبانی معرفتی و نه تکنیکدر هر کدام از این عناوین، حیث فقهِی آنها که در پاورقی فوق تصریح شده است بررسی می 2

 که مربوط به علوم تجربی یا انسانی مرتبط با هر کدام است.
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-و موضوعات پیرامونی مانند کتاب و مطبوعات، شبکه« زبان، خط، رسانه و ارتباطات»پروتکل اسالم در مورد  -11

غه و الل باب ←رسانی تصویری، مدل بهینه پیامرسانی، سانسور، الگوهای گفتاری و نوشتاری و های اطالع

 و التعامالت و االعالماتالثقافه، اآلداب، 

ورزی، و موضوعات پیرامونی مانند مدل عدالت« جرم و مجازات، قضاوت و دادگستری»پروتکل اسالم در مورد  -12

 الجزاء()فقه  القضاءباب الجرائم و  ←زندان و کارگزاران قضایی، جبران خسارت، کاهش جرائم 

و موضوعات پیرامونی مانند نظریه اسالم در « کار، اشتغال و تولید، تجارت و بازار»پروتکل اسالم در مورد  -13

مورد مالکیت، پول و سرمایه، تامین مالی و بانک، ابزار تولید، صنعت، دستمزد، استخدام، کارآفرینی، نهادهای 

و االنتاج و الملکیه و  المشاغل باب ←هانی ونقل، گمرک، تجارت جها، بورس، حملاقتصادی، تعاونی

 الصنایع و التجارات )فقه االقتصاد(

و موضوعات پیرامونی « فرهنگ عمومی، اماکن عمومی، خدمات و مشارکت اجتماعی»پروتکل اسالم در مورد  -14

مناسک، جشن ازمنکر، آداب و رسوم، های زندگی، امربمعروف و نهیپذیری، مهارتمانند: شهروندی، مسئولیت

های اجتماعی، تبلیغات، و عزا، نمادها و شعائر، سفر و جهانگردی و اوقات فراغت، میراث فرهنگی، هنر، شبکه

 و التربیه الثقافه العامه و اآلداب و السنن باب ←هدایا 

 و پذیرو موضوعات وابسته مانند بیمه، بهزیستی، اقشار آسیب« تامین اجتماعی»پروتکل اسالم در مورد  -15

الضمان  باب ←ها الحسنههای بازنشستگی، قرضها، بازنشستگی و صندوقمددکاری اجتماعی، خیریه

 االجتماعی

و موضوعات مربوطه مانند « االحزابالمذاهب، بیناالدیان، بینالملل، بینروابط بین»پروتکل اسالم در مورد  -16

  ات و الروابطالعالق باب ←های خاص، مهاجرت، ملیت ها، اقوام و گروهاقلیت

شود که حاوی عناوین زیر در ابتدای این مجموعه ارائه می« نظریات کالن و قواعد فقهی عمومی»عنوان بابی نیز به

 نظریه اسالم درباره ملکیت(ذیل )مثال قاعده سلطنه در است و در هر عنوانی قواعد فقهی مرتبط با آن گنجانده شده است: 

  و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« انسان و چیستیِ زندگی و معنای زندگیچیستیِ »نظریه اسالم در مورد 

  و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« مدل نیازهای انسان»نظریه اسالم در مورد 

  و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« قلمرو آزادی و اختیار انسان در عقیده، احساس و رفتار»نظریه اسالم در مورد 

  و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« های او با مردزن و تفاوت»نظریه اسالم در مورد 

  جامعه و ساختارهای اجتماعی در حداقلِ الزم و حداکثر مطلوب، هم در مقیاس خُرد و »نظریه اسالم در مورد

 و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« هم مقیاس کالن

  و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« اهداف زندگی فردی و جمعی»نظریه اسالم در مورد 

 و لوازم حقوقی اخالقیِ آن« عدالت»الم در مورد نظریه اس 

  قلمرو حقوق و »، «مشروعیت»، «حکم»، «گذاریقانون و قانون»، «حق و تکلیف»نظریه اسالم در مورد هویت

ادیق مص»، «ملکیت و مالکیت عمومی و خصوصی، حقوقی و حقیقی»، «قرارداد و تعهدات»، «تکالیف و نقشه آنها

 «چگونگی احقاق حق و رفع مسئولیت و انجام تکلیف»، «دولت و حکومت»، «حقوق عمومی و خصوصی

ازی سهای اسالم در ابواب فقه تمدنی خواهد بود، که شبیهالمسائل تمدنی نیز همین فهرستِ پروتکلفهرست توضیح

 ارائه شده است. 192آن در صفحه 

 خالصه فصل -3/3
 در علوم« های راهنمانظریه»عنوان و بهطور خاص، با اجتهاد تمدنی مرتبط هستند در این فصل، قلمرو مسائلی که به

ارائه گردید؛ این مسائل، مسائلی هستند که بدون استفاده از روشی که بتواند معانی کالن و معانی شوند انسانی تلقی می
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در عین لزوم،  ،«فعل مکلف»را از ادله استنباط کند، قابل پاسخ نیستند و عملکرد اجتهادیِ متمرکز بر استنباط فرآیندی 

ا و فعل هصحت و فساد شاخص»کفایت برای پاسخگویی را ندارد، زیرا متعلَّق حکم در این موارد، فعل مکلف نیست بلکه 

 .است« فرآیندها

ه ک نمونه از این مسائل که دارای اهمیت زیرساختی نسبت به دیگر مسائل در علوم انسانی هستند معرفی گردید شش

ورزی، مدل رشد و تربیت، مدل گیری، مدل عدالتهای انسان سالم، مدل تصمیمعبارت بودند از: مدل نیازها، شاخص

 توسعه و پیشرفت.

ها یک خروجی عینی در ساختار فقه گرفته شد و مدل ابواب فقه در مقیاس ونهو در انتهای فصل نیز از این تجمیع این نم

 های انسان سالم و ... پیشنهاد گردید.کالن و تمدنی، مبتنی بر مدل نیازها و شاخص
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 اجتهاد تمدنی معرفتی و کالمی: مبانی چهارمفصل  -4

 )زیرساخت عام برون دینی و زیرساخت عام درون دینی(

 

تمام ه شود کچنین بیان می« شناسیمعرفتفلسفه علم و »در دانشِ یک رویکرد و روش تحقیقی است، « اجتهاد تمدنی»

ای از باورهای قبلی، معنادار ای در شبکهو هر نظریه هستند های دیگریمبتنی بر نظریه ها، رویکردها و روشهانظریه

 داریپد کیصرفاً مشاهده  ،علوم تجربیدر  هاشیآزماحتی و  ادامه داردو این روابط تا منتهی شدن به بدیهیات  شده است

-مبانی هستیهای زیرساختی عبارتند از: این نظریه حداقلِ؛ 1«ندهستهای زیرساختی هینظرمبتنی بر  بلکه ،ندستین

شناسانه، شوند مانند مبنای علم. که مبانی دیگر از آنها استنتاج میشناسانهشناسانه، روششناسانه، معرفتشناسانه، انسان

 شناسانه و ...شناسانه، دینشناسانه، جامعهشناسانه، زبانارزش

و  3صورت گرفت 2«پارادایم»با اصطالح  «تامس کوهن»توسط صورت یک بسته علمی، گذاری و احصاء این مبانی بهنام

اصطالح پارادایم هم در تالیفات مبتکرِ آن و هم . کردچنینی رایج اصطالح در گفتگوهای ایناین  زمینه را برای استفاده از

 کیکه  یکالن معرفت یالگو»معنایی شده است که مقصود از آن در این تحقیق عبارتست از: در تفسیرهای دیگران، چند 

معنی به اصطالح پارادایم در اینجابنابراین:  4«علم را ارائه کرده است. کیدر  هاهینظر دیتول یبرا و روشی ینظام فکر

ها که منجر به نسبیت و موازی بودنِ کار رفته است، نه چهارچوب ذهنیِ منقطع از واقعیت، به«مبانی زیرساختی»

 «پارادایمی که اجتهاد تمدنی، مبتنی بر آن است چیست؟»چنین است:  مساله این فصلبراین اساس  ها شود.پارادایم

در این  که «است.« ایپارادایم شبکه»اجتهاد تمدنی مبتنی بر »عبارتست از: این قلم، در پاسخ به مساله فوق  فرضیه

گردد یح می، تشر«مبانی درون دینی»شناسانۀ آن نیز به عنوان شود و امتداد دینفصل به توضیح و تبیین آن پرداخته می

 سازیدر تمدن ظرفیت دین -2قلمرو دین،  -1گردد: و بر دو محور مورد نیاز در این تحقیق تمرکز می

 توضیح:

 ای(حاکم بر اجتهاد تمدنی )پارادایم شبکهمبانی معرفتی  -1/4
 )که علوم انسانی اسالمی، فقه نظام، فقه تمدنی،« چیستی چرایی و چگونگی علم دینی»پردازی در توجه به ضرورت نظریه

توسط افرادی مانند اسماعیل  مختلفیهایی دیدگاهسبب تولید های آن هستند( الگوی پیشرفت اسالمی، از زیرشاخه

مهدی گلشنی، خسرو باقری، عبدالحسین سیدحسین نصر، ضیاءالدین سردار، جابر العلوانی،  فاروقی، نقیب العطاس،

  5اهلل جوادی آملی، مهدی میرباقری، حسین بستان، حسین سوزنچی، سیدرضا حسنی، و.... گردید.خسروپناه، آیت

 و ، محققین علوم اسالمی و منتقدین، متمرکز بر کشف«علوم انسانی اسالمی»و « علم دینی»از اوان مطرح شدن مساله 

ر سطح دشدند. اکثر تولیدات در این زمینه، « های دیندستگاه معرفتی مولد نظریات علمی مبتنی بر آموزه»ارائه و نقادیِ 

                                                   
 162در قرن بیستم، نشر طه، قم، ص ، فلسفه علم(1381)گلیس، ترجمه میانداری,  1

2 Paradigm 
 ی، انتشارات سمت، طهرانعلم یساختار انقالبها، (1389)کوهن، ترجمه زیباکالم,  3

 (29خمینی، قم، صشناسی: پارادایم، افسانه یا واقعیت، نشر موسسه امام ، فرامعرفت(1396)حسین زاده,  4
علم ، (1396)علی تبار فیروزجایی, ، نشر جامعه المصطفی، قم؛ و در جهان اسالم ینید یعلم یها شهیبر اند یلیتحل، (1395)موحد ابطحی,  5

نزد  یعلوم انسان یروش شناس، (1392)ایمان, و غیره, ی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، طهران؛  و و روش شناس تیماه ،ینید

 ، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.مسلمان شمندانیاند
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-زششناسانه، ارشناسانه، علمسانه، روششناشناسانه، معرفتشناسانه، انسانمبانی هستیو کل گرفت طرح مبانی ش

طح سلکن توقف اغلب مباحث در  .، مورد بحث و گفتگوهای تفصیلی قرار گرفتشناسانهشناسانه، دینشناسانه، جامعه

سبب شد تا منتقدان مدعی شوند  1«دستگاه معرفتی استنتاجی»صورت یک و عدم ارائه آنها به ،سبدی از مبانیارائۀ 

  3«پارادایم علم دینی هنوز تولید نشده است»یا اینکه  2«نیست علم دینی ممکن»

ای هزیرساختهای حاکم بر علوم دنیای مدرن، اندیشمندانی که مدافع علم دینی بودند تالش کردند تا با نقد پارادایم

با  4قادیتفهمی، پارادایم انت گرا، پارادایم تفسیر؛ لذا مباحثی مانند نقد پارادایم اثباتارائه کنندرا به « امکان علم دینی»

ندی ببرای بسته ییرو به جلو هایدر این مدت، در رویکرد تاسیسی به علم دینی، تالش .های آنها مطرح گردیدزیرشاخه

اجتهادی،  مدل حکمی -2 (1389)رشاد, مدل ابتناء،  -1صورت یک مدل معرفتی صورت گرفت، مانند: مبانی به

)ایمان, و  رئالیسم مفهومی خالقانه، -4 (1390)حسنی, و غیره,  پارادایم اجتهاد دانش دینی، -3 (1394)خسروپناه, 

 .(1395)بستان, ی، نید یساز هینظر یاسیق ییروش استقرا -5؛  (1392غیره, 

شناسانۀ خود را فهرست شناسانه و ارزششناسانه، روششناسانه، معرفتشناسانه، انسانهای هستیها، گزارهاین مدل

ا ههر یک از این مدل ؛اندهای معرفتی را نیز تبیین کردهاند و ضمن تالش برای اثبات آنها، روابط میان این بستهکرده

 6«عقالنیت مدلل اجتهادی»یا  5«وارگی دینپیام»مانند  اند:را معرفی کرده ایمفهوم مرکزی

رار ق« پارادایمی»کنند و در فضای مباحث  معنای عام ارائهتولید علم بهاند تا راهبردی را برای پردازان تالش کردهایده

  دهند.

                                                   
 عنوانهشده ب رفتهیپذ هایاز گزاره ایمجموعه :( است که عبارتست ازکیوماتی)آکس یدستگاه اصل موضوعدستگاه معرفتی استنتاجی یک  1

صحت  یراب یطیشرا کیوماتیآکس های)تئورم( شود. دستگاه دیجد ایگزاره دیآنها که منجر به تول بیترک یبرا یقواعد ای قاعده بعالوه «اصل»

 -2 ؛کنندرا نقض ن گریکدیباشند که  دیبا یها وتئورم ها طور ومیآگز هیکل یعنیبودن از نقض:  یشرط عار -1 انتاج دارند که عبارتست از:

: تیکفا شرط -3 ؛استنتاج شده باشد گرید یها ومیخود از اگز ومیاگز کی کهیوابسته باشند بطور گریکدیبه  دیها نبا ومی: آگز یناوابستگ شرط

 یاضافه بر آنچه برا ییگفتارها دینبا کیمات وینظام اگز کی در:  یهودگیب شرط -4؛ باشند یاستنتاج مورد نظر کاف یبرا دیها با ومیتعداد اگز

 .است وجود داشته باشد ازیاستنتاج مورد ن
 -10ص ،22شماره دانشگاه، قم، و حوزه انسانی، نشر پژوهشگاه علوم شناسیروش دینی، مجله علم چگونگی و ، مقاله امکان(1379)ملکیان,  2

33. 
، مرکز تحقیقات استراتژیک رشد، شرفتیپ یکنفرانس قرآن پژوه نیدومی، نیامکان امر د نکیو ا یتئولوژ انیپا، (1397)عبدالکریمی,  3

 طهران.
 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم؛ مسلمان شمندانینزد اند یعلوم انسان یروش شناس، (1392)ایمان, و غیره, .  4

 ظاهر جز قیقتیح( نگتیویسم و پوزیتیویسم) گراییاثبات پارادایم گرا، درگرا هستند یا معناگرا یا ساختنکته: الگوهای کالن معرفتی، یا شیء

 برای کشف حقایق، موجه نیست؛و روش تحقیق کمّی  تجربی رویکرد از غیر و رویکردی نشود )شیءگرایی(، پذیرفته هاپدیده مادی محسوس

های ذهنی و احساسیِ افراد وجود ندارد )معناگرایی براساس اراده آزاد(، و رویکردی غیر از در پارادایم تفسیری )تفهّمی( حقیقتی جز دریافت

ی وجود ندارد و در پارادایم انتقادی ، حقیقتی جز ساختارهای اجتماع های کیفی، موجه نیست؛رویکرد هرمنوتیکی و روش تحقیق

های تحقیق کمی و ، مبانی پارادایمی روش(1388)ایمان, شود )ساختارگرایی(، و رویکرد استقرائی و میدانی و روش تحقیق ترکیبی اتخاذ می

 (73 -41کیفی در علوم انسانی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ص

 103، نظریه ابتناء، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قم، ص(1389)رشاد,  5
 296 -249پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، طهران، صشناسی علوم اجتماعی، نشر موسسه ، روش(1394)خسروپناه,  6
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 ،2«معادالت حرکت در هستی»و 1«هستی شبکۀ»با تمرکز بر و « حکمت صدرایی»مبتنی بر این قلم، سعی کرده است تا 

بر  الّتا هم د ارائه کند« ایپارادایم شبکه»را با نام  علم دینیبسته مبانی کالن در فلسفه علم، « هازبان پارادایم»با و 

بر اینکه این بسته معرفتی، مبتنی بر شبکه  های تولید دانش باشد و هم دالّتوجه به بسته الزم و کافی در زیرساخت

  هستی است.

 نوع و 3(ملعالَا نظامُ) هستی شبکه به نوع دیدگاه مبتنی بریعنی این ایده، حکمت متعالیه صدرایی است،  بستر معرفتی

 «الوجود صِرف» بحث های فلسفی،دستگاه فلسفی با دیگر دستگاه تمایز این مرکزی نقطه. است بنیادی مفاهیم در تعریف

است که براساس )بینهایت بودن وجود و نحوه ربط آن با موجودات متناهی براساس مراتب ظهور(  آن برهانیِ  لوازم و

 کرده است. های وجودشناسانه تالش برای جمع میان برهان عقلی، شهود قلبی و وحی الهی تحلیل

 

 4محورها و محتوای آن، ایتعریف پارادایم شبکه -1/1/4

یا  موضوع ره که مبانی و روش الزم برای توصیف، تبیین و تفسیردستگاه معرفتی »چنین است:  ایتعریف پارادایم شبکه

کند و ناظر به کشف معادالت حرکت و تغییر در هستی و ارتباطات درونیِ آن فراهم می شبکه مقیاس کل را در ایمساله

 قیاسم در تحقیق، مساله و موضوع ابعاد که است معتبر و موجه میهنگا توصیف و تجویزی هر یعنی ،«این شبکه است.

 گردد. یشناسای هستی کل در پدیده آن بر حاکم ارتباطی گیرد و معادالت قرار ترکیب و تحلیل هستی، مورد شبکه کل

 :گونه بیان کردتوان ایناین مبانی فرضیه و نتایج آن را میتصویر کلی از 

ذومراتب و معلولی، بدون تجافی و خلل، نظام عّلیصورت یک به« هستی»، 5حکمت متعالیه براساس براهین ذکر شده در

تمام   7برآیندبا یکدیگر دارند و هر حرکتی در هستی،  6تعاملی مام موجودات در آن ارتباط دو طرفۀپیوسته است که تبهم

                                                   
؛ و دارند تیفعال یتحقق هدف ی(، برای)جمع بُردار یندبرآی صورتکه به اجزاء استعناصر و  از مرتبط، مجموعه بهم«شبکه»مقصود از  1

 موجودات برقرار است. انیاست که م یبا روابط« عالَم وجود»کل  «شبکه هستی»مقصود از 

صورتی به چه صورت معادالت حرکت یعنی: توصیف علل اربع، عوارض تسعه و مُقوّمات سّته حرکت؛ یعنی چه عاملی، چه چیزی را از چه  2

 و دهد و این تغییر از چه نقطه شروعی، در چه مراحلی، با چه زمانی در چه مکانی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه زمینهجدیدی تغییر می

 شود؟شرایطی، با چه اجزاء و روابطی، و اثرپذیری و اثرگذاری و به چه هدفی انجام می
 «نظام الخلقه»تحت عنوان  313الحکمه، نشر جامعه مدرسین، قم، ص، نهایهتا()طباطبایی, بیر.ک.  3

ای، نشریه مجمع عالی حکمت اسالمی، ، پارادایم شبکه(1398)واسطی, ای با همین عنوان از همین قلم چاپ شده است. این بحث در مقاله 4

 4قم، شماره
، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، نشر موسسه آموزشی پژوهشی امام (1392)عبودیت, های آن، ر.ک. تفصیل این بحث با استداللبرای  5

 خمینی، قم، جلد اول

«: معلولَیْ علّه واحده» -1ینی مانند:در نظام علت و معلولی در حکمت متعالیه، علیّت طرفینی و علیت عْرضی نیز معنادار است که با عناو 6

شود )مُتَالزِمَیْن یعنی وجودِ دو معلول برای یک علت؛ که اگر در علت فوقانی تغییری حاصل شد در دو معلولِ هم عرض، تغییر حاصل می

 تِ فوقانی است و بنابر اینکه علتِدهندۀ تغییری در علها مشاهده شد نشانتر اینکه: اگر تغییری در یکی از معلولشوند(؛ و همینطور مهممی

تقَوُّمُ االجزاء » -2فوقانی، دو معلول دارد، پس باید تغییر در معلول دوم هم ایجاد شده باشد و اگر قابل مشاهده نیست، باید اکتشاف شود؛ 

 ترکیبِ آنها سبب پیدایش پدیدۀ یعنی در موجودات مرکب، تحقق و تشخُّصِ یک موجود، تابعی از وجود تمام اجزائی است که«: بعضهما ببعض

یعنی «: شریکه العله» -3شود که هر کدام از آنها مُقوّم دیگری است(؛ مورد نظر است. )همین مطلب در ارتباط ماده و صورت در فلسفه ذکر می

 شوند.ترکیب دو علتِ ناقصه، سبب ایجاد علت تامه و حصول معلول می
 هاست )رسیدن به وحدت ترکیبی، در برابر وحدت انضمامی(بواسطه ترکیب میان عناصر و مولفه، ایجاد اثر جدید «برآیند»منظور از  7
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ات از موجود« شبکه»است لذا هستی، یک  در آنهاست یمثبت و منف یروهایعوالم و ن انیم دارفیروابط طو این تعامالت 

 1است.

محاسبه  یهست کل  اسیدر مق ،نیز یداریپا، روابط است نیخود با کل ا داریپا میتنظ ازمندی، نشبکه هستیدر  یهر حرکت

در  یلچهارگانه اص روابط؛ (تیابداتصال به و  هادهیپد انیارتباط م ی)برقرار شودیمرتبط م تینهایبه ب لیبا مو  شودیم

 ،یهمشهر ه،یهمسا ل،ی)جاندار و جماد(، همنوع )خانواده، فام طی)رابطه با خود )جسم، فکر، روح(، محیشبکه هست

 یندیو وزن دارند و برآ بیضر (ای)عوامل موثر در قبض و بسط امور در دن ی(، عوالم فوقاننسلینیب الملل،نبی وطن،هم

صورت هتمام هستی ب .شودیمطلوب( محاسبه م تی)اتصال به ابد داریدر رشد پا ریتاث زانیم سوزن آنها براسایعنی  هستند

 ای بودنخصلت شبکه)در حرکت است. « سازیوحدت»و از کثرات به « سازیکثرت»یک شبکۀ با مجاریِ از وحدت به 

 2(هستی

تعریف « ایارزش شبکه»، 3«ایشبکهتحقیق روش »، «ایعلم و معرفت شبکه»، «ایانسان شبکه»توان در این فضا، می 

بسته . )صورت یک بسته معرفتی زیرساختی که توان حل مساله و تولید نظریه دارد ارائه کردکرد و ترکیب آنها را به

« ایکهتاریخ شب»، «ایجامعه شبکه»های راهنما تولید کرد مانند: توان نظریهو براساس این بسته، می؛ ای(پارادایم شبکه

توسعه » ،«ایدین شبکه»، «ایعدل شبکه»، «ایحق شبکه»، «ایاهداف و نیازهای شبکه»، «ایحرکت و رشد شبکه»

 .  ؛و ...« ایاقتصاد شبکه»، «ایشناسی شبکهروان»، «ایشبکه

گرا، بات)اثاست علوم انسانی در فضای رایج  یپارادایم مشهورسرشاخۀ این بسته پارادایمی، به عنوان یک رقیب برای سه 

 ود. شهای علوم انسانی اسالمی، پیشنهاد میعنوان یک دستگاه آکسیوماتیک برای تولید گزارهتفسیری، انتقادی(، و به

 

                                                   
ی، فرهنگ قاتیموسسه مطالعات و تحق، هرم هستی، نشر ش(1361)حائری یزدی, است.  نیز تعبیر شده« هرم هستی»از شبکه هستی، به  1

 طهران.

گیرد، هم ارادۀ فردی، هم ارادۀ جمعی، هم معانی ذهنی، های انسانی را دربر میها و الیهگسترۀ علّیّت، کلیه سطوح پدیدهحکمت متعالیه، در  2

« اعتباریات»تر، علیّت صدرایی به های درونی، هم رفتارهای بیرونی، هم ساختارها و فرآیندهای اجتماعی؛ و از همه مهمهم عواطف و احساس

نتزاِع منشاء اعتبار و ا»دین صورت که: جاری شدِن علیت و کلیه قوانین مربوط به وجودهای حقیقی، در اعتباریات، به تبع گیرد بهم تعلق می

  شود، و البته در اعتبارات محضه، فقط ارادۀ فاعل فعال است ولی همان نیز تابع قوانین فاعلیتِ فاعل است.آنها جاری می« حقیقیِ

ای بمثابۀ روش معیار در تولید علم، نشریه ذهن، ، روش تحقیق شبکه(1398)واسطی, این قلم، منتشر شده است. مقاله با همین عنوان از  3

 80پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قم، شماره 
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گیرد و وحدت اتصالی هر پدیده در عین قابلیت اشتداد وجودی، می، تبدیل مستمر قوه به فعل صورت هستی در شبکه

 ها بشوند در عین اینکه تمام این مراتب با هم منسجم هستند ولیتب، ابعاد، الیهها دارای مراسبب شده است تا پدیده

 ها در شبکه هستی()خصلت ذو ابعاد بودن واقعیت. نمود و ظهور مختلف دارند

-الوجودی و عدم تعیُّن در اصل)خصلت صِرفاست. « وجود بینهایت»سوی شبکه هستی با تمام مراتبش، در حرکت به

 شود.ها میگیریِ ارزشو شکل« باید نخستین»ت، مطلوبیت ذاتی دارد و منشاء پیدایش ن بینهایالوجود( و ای

ای بودن و ذو مراتب بودن قرار دارد و علم و آگاهیِ او برقراری اتحاد انسان و مراتب وجودیِ او تحت همین خصلت شبکه

سترش گها و دارد. )خصلت قابلیت کشف از واقعیت گسترش تا بینهایت رااست و قابلیت « معلوم»ای از وجودی با مرتبه

 یابی به اصل آن واقعیت(تا دست آن

، مُقوّمات و عوارض هستند، ها، حرکت و تغییر هستند و تحت قوانین تبدیل قوه به فعل قرار دارند و دارای عللگسترش

. )خصلت نیاز به معادله 1ستعداد للتشخُّصشود و التمیُّز یوجب االکه تعیین این علل، مقومات و عوارض، سبب تمیُّز می

 حرکت(

ها، تعیین چگونگی انجام یک کار )تنظیم یک حرکت، یک تغییر( هستند و تحت علل، مقومات و عوارض مذکور در روش

ا باید ای است لذتوان به واقعیت دست یافت و چون واقعیت شبکهفوق )معادله حرکت( قرار دارند و فقط با تعریف آنها می

 ای(شود. )خصلت نیاز به روش شبکهاین چگونگی در مقیاس شبکه هستی محاسبه و تعریف 

 توان گفت:به تعبیر دیگر می

 دهد.ای بودن هستی، انسان را در شبکه قرار میشبکه .1

 دهد.ای بودن انسان، مقیاس بررسی جسم و ذهن و روح او را در شبکه قرار میشبکه .2

 .استای، شناسی شبکهروش و ایشناسی شبکهمعرفت ،ایشبکهانسان ای الزمۀ هستیِ شبکه .3

 شود.این نسبت در مقیاس روابط چهارگانه در کل شبکه هستی سنجیده می .4

 شود.ها در مقیاس شبکه هستی میاین سنجش، سبب تولید معادالت حرکت انسان و دیگر پدیده .5

نگی، اقتصادی، ...(، در هرم نیازها در مقیاس ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنیاز هر فرد یا جمع و در هر حوزه .6

ه مجموعا ، کل اربع آن نیاز، تعیین عوارض تسعه و مقومات ستهشود. )تعیین علمی یابیمختصاتشبکه هستی، 

 (2.وزن و ضریب اهمیت آن را نشان خواهد داد

 شود. می یابیمختصاتهر منبع و امکاناتی، در نقشه منابع و امکانات در مقیاس شبکه هستی،  .7

یابی ای )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ...(، در شبکه اهداف مختصاتهدف مورد نظر در هر حوزه .8

 داده شده و ترتیب علّی یافته(بندی شده و وزنشود. )اولویتمی

های شود. )تعیین شاخصیابی میمختصات اهدافای براساس شبکه رشد حداقلی و حداکثری در هر حوزه .9

 رشد حداقلی و حداکثری( تحقق

، رشد، در تمام روابط چهارگانه و نیاز، منابع، اهداف :براساس روابط چهارگانه در شبکه هستی، متغیرهای .10

 شوند.عنوان ورودی تلقی میبه

ه سبب ک طورییابی شده، بهیابی شده، برای اثرگذاری در رفع نیازِ مختصاتسازیِ منبع مختصاتتعیین و فعال .11

ای از سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد،..به حسب خودش(، )در هر حوزه یابی شده گردددِ مختصاتحصول رش

 کند.را تولید می« معادالت پایه علوم انسانی اسالمی»

                                                   
 205انتشارات بیدار، قم، ص، الحاشیه علی الهیات الشفاء، )صدرالمتالهین, بی تا( 1
وجود هم با تغییر  اند ولی همگی در مبنای اصالتعلل اربع، مقوالت عشر و مقومات حرکت، مفاهیمی هستند که در بحث ماهیات مطرح شده 2

ه وجودیِ علیت، مرتبکند؛ یعنی مرتبه وجودیِ فاتغییر می« حد وجودی بودن»تفسیر، جاری هستند؛ یعنی صرفا تفسیر آنها از ماهوی بودن به 

 شود و ....ایی که منشاء انتزاع زمان و مکان و جهت و ربط میقابلیت، مرتبه وجودی
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 این گونه معادله، رشد محور است، در هرم نیازها و امکانات و اهداف معنادار است و قابل محاسبه است .12

های آن، که توصیف ابعاد وجودی انسان و قوای او، و توصیف و تجویز در چگونگی تنظیم علوم انسانی و نظریه (1نتیجه 

یابی به رشد است؛ براساس خصلت نیاز هر حرکتی به تعریف معادله حرکت، در صورتی موجُه این قوا برای دست

پیروی کنند. و چون دست علم  «هستیتعریف معادالت حرکت در شبکه »نما خواهند بود که از روش و واقع

تواند ماموریت علوم های مادی کوتاه است نمیابعاد در مولفه برخیدر هستی، و  غیرمادیهای بشر از مولفه

 برساند.  اصلیانسانی را به سرانجام 

وند( آمده است، دین، که علم ابراز شده خداوند به بشر است و به هدف رشد او برای اتصال به بینهایت )خدا (2نتیجه 

ای و برآیندی بودن هر حرکتی در های موثر در حرکت ا نسان را دارد لکن براساس شبکهاحاطه الزم بر مولفه

گیری ذهنی، روحی و رفتاری انسان دارند، تعیین جهت در جهت معنادارهستی، تا برای تمام عواملی که تاثیر 

 خود را به سرانجام برساند، لذا در علوم انسانی باید راهبری داشته باشد.  هدایتیتواند ماموریت نکند نمی

 ای برای فهم آنها در مقیاس کالن هستی،های دین، و استفاده از روش شبکهای به دین و گزارهبا نگرش شبکه: 3 نتیجه

 می(ینی و علوم انسانی اسالیابی به رشد را تعیین کرد. )تولید علم دهای انسان برای دستتوان معادله حرکتمی

روش لذا  1هستند« هامعادله حرکت»های دین، حاوی این براساس نتیجه فوق، گزاره: «اجتهاد تمدنی»بحث در  نتیجه

 ؛ادله برای اکتشاف این معادالت )فرآیندها( را داشته باشدن الزم است که ابزار تحلیل آیابی به دستای برای استنباطی

 ، ابزار تحلیلی برای چنین استنطاقی از ادله است.«اجتهاد تمدنی»

 دهی به اجتهاد تمدنیدر شکل ایو کارآیی پارادایم شبکه توانمندی -2/1/4

دهی به رویکرد و روش در نتایجی که تاثیر مستقیم در جهت و ایتوان کارآیی پارادایم شبکهبراساس مباحث فوق می

در استظهار از ادله و در جمع « قرینه»عنوان در فضای فقه جواهری، بهکه  صورت زیر ارائه کردرا بهاجتهاد تمدنی دارند 

 2روند.کار می، بهادله

 دهد.پذیرد و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار میطبیعت را می قواعد و قوانینِ .1

 دهد.کند و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار میتوجه می به آثار عملی موضوعات .2

 دهد.کند و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار میها توجه میبه نتایج نهایی موقعیت .3

 دهد.به محاسبات عقالنی در تشخیص توجه دارد و آن را یکی از معیارهای محاسبه قرار می .4

 پذیرد.معادالت حرکت تعیین شده از طرف او را میکند و به اراده برتر از انسان توجه می .5

 دهد.پذیرد و معیار آزمون قرار میرا می 3های حقیقیاحساس .6

 «دانش، قدرت، ثروت، منزلت و روابط،......»به کلیه منابع و امکاناتِ در اختیار بشر توجه دارد، مانند  .7

 کند.ها را تبیین میها و تزاحمنحوه عملکرد در تعارض .8

 .گیردبرمی در نیز را انسان زندگی با مرتبط و کلیه موجودات زیستمحیط ندارد، انسان به انحصار .9

 .است یافته توسعه نیز «کمال و رشد سوی به حرکت»شاخص  به و نشده محدود فوق شاخص به .10

                                                   
و  ها )اعم از فردیتعیین اینکه چه کاری یا چه ساختاری یا چه فرآیندی، با چه کمیت و کیفیت و زمان و مکان و ...باید فعال شود تا انسان 1

 ند.جمعی و نسلی( به اهداف دین برس

هر گونه نشانۀ معناداری است که تاثیرگذار بر معنای اصلی است؛ در فضای فقه و اصول، مقصود از قرائن، اطالعاتی هستند که برای  قرینه 2

گیرند متعدد هستند و ارزش معنایی آنها نیز قرائنی که در فقه و اصول مورد استفاده قرار میکشف مراد جدی شارع، مورد توجه هستند؛ 

ای از این قرائن عبارتند از: محصوالت عقل قطعی، عرف پایه و ارتکاز بررسی شده است. نمونه« فقهاصول»متفاوت است که میزان اعتبار آنها در 

های قطعی )کشف معادالت و قوانین طبیعی خلقت(، حقایق تاریخی تجربه، عرفی )حالت طبیعی، عادی، فراگیر و مستمر= فطرت، سیره عقالء(

 . بط با هر کدام از موارد فوق )فضای نزول و صدور(، مقاصدالشریعهمرت
 احساس حقیقی = احساس نوعیِ دارای منشاء انتزاع واقعی )نه احساس شخصی و ذهنی( 3
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 .است کرده ارائه را «واستعدادها قوا درآمدن فعلیتبه» شاخص .11

  .است داده تمایز منفی و مثبت قوای کاذب، و صادق نیازهای میان .12

 مدار باشد.(دهد. )یعنی چیزی خیر است که حقرا مالک قرار می« خیر»بر « حق»است و تقدم  محورحق .13

 .است نموده را ارائه جمع حقوق و فرد حقوق رعایت میان توازن ضرورت .14

توان زه از موضوعات، میرشد مورد نظر در هر حو و نیاز، منبع رفع نیاز، هدف مورد نظر مصداقبا تعیین  .15

 براساس صدق یا کذب یک نظریه در علوم انسانی را تعیین کرد.

)به معنای  های رفتاریکه خروجیهای حکمت عملی است، و علومی شناسی زیرساخت کلیه حوزهاز آنجایی که هستی

معرفت و روش، سبب ایجاد رویکردهایی ای بودنِ هستی و انسان و های رفتاری هستند، لذا شبکهدنبال تعادلدارند بهعام( 

ای، کهشناسانه شبای، نظریات جامعهای، توسعه و پیشرفت شبکهای، اخالق شبکهای، حقوق شبکهمانند سیاست شبکه

ای، بکهمدل نیازهای شبرای نیازمند توصیف تفصیلی نیز  هاکاربردی شدن این نظریه ای شود.نظریات اقتصادی شبکه

 است. ایای و مدل رشد شبکهکهمکانات شبمدل ا

 «تمدنی اجتهاد» کالمیمبانی  -2/4
شاف شناسانه، نیازمند اکتشناسانه و روششناسانه، معرفتشناسانه، انسانگیری مبانی زیرساختیِ هستیپس از شکل

هایی مجموعه گزاره، دین»در تعریف دین، بیان شد که:  28 در صفحههستیم، « دین»ا خصوصیات ارتباط این مبانی ب

، برای زندگی بشر است و از طریق وحی یاتن و اخالقوانیق توصیف حقایق و تجویزکه حاوی نظر خداوند نسبت به است 

بق گفته ط تواناست لذا می« پیام الهی برای بشر»هویت دین ساس ، براین ا«یا عقل متصل به وحی به بشر رسیده است.

 1:را چنین برشمردآن های زیرساختبرخی از محققین 

 ت(های مصدرشناختی دین )مصدر پیام دین= خداوند و ملکوزیرساخت .1

زبان  ،قرآن و سنت ،نبوت و امامت ،شناختی دین )ابزار انتقال پیام و چگونگی انتقال پیام= وحیهای انتقالزیرساخت .2

 (دین

ه دین، شناسی و فلسفها و ابعاد پیام، قلمرو پیام = دینشناختی دین )جنس پیام، قالب پیام، الیههای هویتزیرساخت .3

 (بالخصوص قلمرو دین

 (شناسیشناسی، تاریخشناسی، جامعهشناختی دین )مخاطب پیام = انسانمخاطب هایزیرساخت .4

شناسی، معرفت دینی، منطق شناسی، روششناختی )روش و چگونگی فهم پیام= معرفتمعرفت و فهم هایزیرساخت .5

  (فهم دین

  2صورت جدول زیر ارائه کرد:توان بهنتایج آنها در مبانی فهم دین را می نمونهمصادیق این پنج زیرساخت و از  برخی
 نتایج و آثار زیرساخت مورد نظر ردیف

1.  

 های مصدرشناختی دین:زیرساخت

 حکمت و لطف خداوند عدالت،

 شؤون مختلف شارع

 داری دین هدف، و داری هستی و انسانهدف

 گری و رشددهندگی دینشان تعلیم، هدایت

 حسن و قبح عقلی، و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

 اختصاص تشریع به خداوند

2.  

 شناختی دین:زیرساخت انتقال

 انتقال وحیعصمت در دریافت وحی، فهم وحی، 

 عدم تحریف قرآن

 های وحیانیمعناداری گزاره

 حجیت ظاهر قرآن

 حجیت قول و فعل و تقریر معصوم

 بخشی زبان دینمعرفت

                                                   
 ی، طهراناسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند، نظریه ابتناء، (1389)رشاد,  1

، «هاانگارهفهم دین، مبانی و پیش»و کتاب  (1390)فیروزجایی, ، «فهم دین، مبانی کالمی، برآیند و برونداد»شده از کتاب  جدول استخراج 2

 .(1394)اکبرنژاد, ، «کالم فقاهی»؛ و کتاب (1390)شاکرین, 
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 نتایج و آثار زیرساخت مورد نظر ردیف

3.  

 شناختی دین:زیرساخت هویت

 فطری بودن دین

 عقالنی بودن دین

 کمال و جامعیت دینو  شمولی دینجهان

 هاو اشتراک آنها میان همه انسان عدم اختصاص خطاب به مشافهین

 حجیت عقل در فهم وحی

 های دینمنسجم بودن شبکه گزاره

 ها و مصادیق دیگرها و مکانهای دین در زمانمعناداری گزاره

4.  

 شناختی دین:زیرساخت مخاطب

 و مختار بودنِ او  عاقل بودن انسان

 مکلف بودن انسان

 در دنیا و اجتماع شؤون مختلف انسان

 توجه به کلیه ابعاد نیازهای انسان

 تناسب تکالیف با توان حق انسان و توان انسان

 های مختلفوجود انواع احکام برای موقعیت

5.  

 شناختی دین:زیرساخت فهم

 بودن وحیحکیمانه 

 های دین با فهم مخاطبتناسب معانی گزاره

 ای بودن وحیچندالیه

  انسجام وحی

 و امکان سنجش آن از دین و روشمند امکان فهم صحیح و ثابت

 و ماتن در فهم متن محوریت مراد شارع

 اعتبار قواعد عقالیی حاکم بر زبان در فهم دین

 های دینامکان چندمعنایی در گزاره

 های دینای بودن فهم در گزارهانسجام و شبکه

تر یز برجستهنآنها  های رقیبِو فرضیهدارند « اجتهاد تمدنی»دینی، ضریب تاثیر بیشتری در مقوله درون برخی از این مبانیِ

ه همراه ب قلمرو دین به بررسی تفصیلیدر زیر به جهت اثبات ظرفیت دین برای هدایت در مقیاس تمدنی، که هستند 

  :شودپرداخته می های رقیبنقد فرضیه

  «قلمرو دین بودن حداکثری»ی نامب -1/2/4

حرکت دادن بیان گردید که تمام دستگاه الهی برای  72نهایی دین در ص هدف  ارائه شد و 28در ص  «دین»تعریف 

حال مساله این است که: برای تحقق این هدف، چه قلمروی ، و حس حضور او در همین دنیاست خدادرک سوی انسان به

 دهد؟ 3را باید پوشش 2های هستیو الیه 1از ابعاد وجودی انسان

انسان در تمام ابعاد و مراتب  نیازهایکلیه حداکثری است و  ،قلمرو دین: »تحقیق چنین استاین  دردیدگاه مورد نظر 

 .«داده استای و راهبردی نظریهرا پوشش 

نها نیز و در تمام آ، اندندارند بلکه قاعده و کلید را بیان کرده پوشش مصداقی و جزیی توضیح: منابع دین، در تمام نیازها،

از معنای  برداریالیهبا در برخی موارد، باید بلکه اند طور مستقیم و با داللت مطابقی، این قاعده و کلید را بیان نکردهبه

  شود.اکتشاف  و قرائن و جمع ادله اولیه

دادن به فرآیند جهتمفاهیم و روابط الزم برای ترکیب کردن و این است که « ای و راهبردیپوشش نظریه»مقصود از 

 یابیدست ،«دینی هینظر»مقصود از  است. ای که اثرش حل مساله مورد نظر باشد را ارائه کردهتولید نظریهترکیب برای 

                                                   
ُبعدِ جسمانی، روانی)ذهنی، احساسی( و اجتماعی است و همین حدّ شناسان است حداقل سهشناسان و انسانآنچه مورد توافق فالسفه، روان 1

سم، تعبیر دیگر جبُعدِ جسم، خیال و عقل یا بهکند. اندیشمندان اسالمی، برای انسان، سهاز شناخت و تفکیک، برای بحث حاضر کفایت می

 3، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، موسسه امام خمینی، قم، ج(1392)عبودیت, ذهن و روح یا قلب را قائل هستند. 
تشکیکی وجود)از وجود بینهایتِ خداوند آغاز شده و به قابلیِّت وجود یافتن)هیولی( ختم براساس حکمت متعالیۀ اسالم، هستی از مراتب  2

خود دهند. هر رتبه از وجود، خواص و آثاری بهومعلولی با یکدیگر دارند و یک مجموعۀ یکپارچه را تشکیل میگردد و این مراتب ارتباط علتمی

همان، باشند. )الیۀ کلّی هستی میگردد. عالمِ قیامت، عالمِ برزخ و عالم دنیا، سهی حاکم میگیرد و قوانینی براساس آنها در آن فضای وجودمی

 ( 1ج
 ایپوشش علمی)تبیین و تفسیر وجودی و ارتباطات وجودی( + پوشش عملی)ارائه قانون و فرهنگ(= پوشش برنامه 3
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احاطه شده  «یقواعد فقه ایاحکام ها یا تجویزها، توصیف»از  یاکه با مجموعه ی استموضوع هرشارع در  نظر برآیندبه 

 .«نظر اسالم در مورد .... چنین است»توان گفت: و تا روابط میان آنها و موضوع اصلی کشف نشود نمی است

مجتهد  یفتوا «ینظر فقه»متفاوت است؛  «یقاعده فقه»و  «ینظر فقه»با  «یفقه هینظر»: اندگفتهپردازان برخی از ایده

بیان یک حکم کالن است که « قاعده فقهی»آمده است؛  هیعمل یهاکه در رساله یمصداق است مانند مسائل کیدر مورد 

ء در حدود، قاعده سوق در معامالت؛ رْلکیت، قاعده دَگیرد مانند قاعده تسلیط در مامصادیق متعددی را تحت پوشش می

 یاهکه مجموع «تیملک» هینظرمانند:  هستند که از برآیند چند قاعده فقهی حاصل شده است یموارد «یفقه هینظر»اما 

اسالم در مورد  یو موانع تحقق ملک را در بر دارد )نظر حقوق طیدر مورد اسباب ملک، شراو قواعد فقهی از احکام 

رد اسالم در مو یاقرار، درء و قسامه را در بر دارد )نظر حقوق نه،یب یدر فقه الجزاء که قواعد فقه« اثبات» هینظر (؛تیملک

عدالت، را در بردارد )نظر  ،یاز احکام مربوط به قصد قربت، تجر یادر افعال که مجموعه «تین» هینظر اثبات جرم(؛

در مورد حقوق  یاز احکام و قواعد فقه یاکه مجموعه«: زن»در مورد  یفقه یهنظر؛ فاعل( زهیگاسالم در مورد ان یحقوق

 1د.کنیم انیزن را در رابطه با خداوند، همنوع، همسر، فرزند و حاکم شرع ب

موضوع است؛ در کتاب الطهاره  کیمجموعه احکام مرتبط با  انیم یو ساختار یمنطق وندیپ جادیا ،یفقه اتینظر کار

ذکر شده است که  های مختلف زندگیدر حیطه و مستحبات و مکروهاتطهارتِ تکلیفی و وضعی،  از احکامِ یامجموعه

به  ازین که مینیبیم میشویمواجه م «ست؟یاسالم در مورد بهداشت چ هینظر»با سوال  یاند اما وقتهم شده یبندعنوان

 .میدار وستهیپبهم ستمینظام و س کیصورت مجموعه احکام مذکور، به یبازساز

 دینی برون استدالل - 1/1/2/4

 «ای بودن هستیشبکه»نظریّۀ ها در فلسفۀ اسالم، منجر بهبرهان( گفته شد که: 103)ص« ایپارادایم شبکه»در بحث 

عوالمی در ماوراء  و شودهیچ حرکتی در هستی، بدون تعامل با اجزاء دیگر آن انجام نمی براساس نظریّۀ فوق، ؛اندشده

جوداتِ آن، تابعی از وانفعاالت موجود در دنیا و مودنیا وجود دارند که منشاء و سرچشمۀ موجودات مادی هستند و فعل

سبب فعّال شدن عللی در ماوراء )که به های آسمانی است و ایجاد اثری در جهان مادیوانفعاالت موجود در جهانفعل

آید و این چرخۀ آثار جدیدی در جهان مادی پدید می ،بوده است(، سبب تاثیر در نقاط دیگر ماورایی شده و در نتیجه

د و گذاریابد؛ بدن در روح اثر میهمین منوال استمرار میها متصل به ارادۀ خداوند است، بهوانفعاالت که سررشتۀ آنفعل

گذارند ای موجودات تاثیر میروح در بدن و هر دو در محیط و محیط در هر دو، و هر سه در مجاری ماورایی و سرچشمه

یستمی صورت سدهد که بهکیل شبکۀ واحدی را میو این مجاری در یکدیگر و در کل دنیا نفوذ دارند. کل این تعامالت، تش

صورت و به ارائه گردید 105هستی، در ص شبکهصورت قّق هدفی در ارتباطند که نمودار آن بهمنسجم و یکپارچه، برای تح

 2 .ستمخروط هستی در زیر ارائه شده ا

 

                                                   
 ی، عمّانو نظام فقه هینظر یالملل نیب شیهماهی، ، نظریه و نظام فقش(1391)مبلغی, .  1

طهرانی، سیدمحمدحسین حسینیحاجاهللآیه، تالیف مرحوم عالمه«معادشناسی» نمودار الهام گرفته از نمودار زیر است که در کتاب این 2

نیز  ،«هرم هستی»آمده است. مبانی فلسفی نمودار نیز در همان قسمت از کتاب تشریح شده است. در کتاب  200ص 6انتشارات حکمت، ج

گونه که راس مخروط بسیط و ناپیداست و در عین بساطت، وجه تشبیه جهان هستی به مخروط یا هِرَم این است که همان» چنین آمده است:

ی، طهران، فرهنگ قاتیموسسه مطالعات و تحق، هرم هستی، نشر ش(1361)حائری یزدی, « محیط و فراگیرندۀ تمام جسم مخروط یا هرم است.

 175ص
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ند، هر کدهد که کوچکترین تغییر در هر یک از نقاط ارتباطی به دیگر نقاط هم سرایت میدقّت در این نمودار نشان می

سوی خدا را تنظیم نقطه را که حرکت دهید تمام نقاط دیگر هم حرکت خواهند کرد. اگر بخواهیم جهت حرکتِ انسان به

دهد نشان می نیز شواهد میدانی متراکم توان جهت مطلوب را ایجاد کرد.نقاط دیگر، نمی ارتباطاتِکنیم، بدون تنظیم 

رنگ یا مدل لباس، در روحیّه انسان تأثیر دارد و تغییراتی در احساسات و مانند و فرعی کوچک ظاهر بهامر انتخاب یک 

ن اگر چنی ؛شودمدت سبب تغییر جهت حرکت زندگی میکند و این تغییرات در دراز در افکار ایجاد می ،احساس در پیِ

بدون ارائه برنامه برای جوانب مختلف زندگی و ایجاد اثرات حساب شده در فکر و روحِ فردی و جمعی، توان نمی باشد

  .بُرد اهداف دینترین حرکت به سوی ترین و باکیفیتترین و سریعانسان را در کوتاه

 درون دینی استدالل -2/1/2/4

 :هستند دین حداکثری قلمرو از تصریحات نسبت به زیر آیۀ چهارحداقل  :قرآن . ازالف

 که کردیم نازل تو بر را قرآن ما» :ترجمه؛ 1لِلْمُسلِمِین بُشرَى وَ  رَحْمَۀً  وَ هُدًى وَ ءٍشىْ لِّکلّ تِبْیَناً الْکِتَب عَلَیْک نَزَّلْنَا وَ .1

 «.است مسلمانان برای بشارت و رحمت هدایت، چیز، همه بیانگر

                                                   
 89سوره نحل، آیه 1
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 هایکتاب که است کتابی قرآن» :ترجمه؛ 1یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  رَحْمَۀً  وَ هُدًى وَ ءٍشىْ کلِّ تَفْصِیلَ  وَ یَدَیْهِ بَینَ الَّذِى تَصدِیقَ .2

 کسانی برای رحمت و هدایت و است آمده آْن در چیز همه توضیح که است کتابی و کندمی تایید را قبلی آسمانی

 «.آورندمی ایمان که است

 « .نکردیم فروگذار چیز هیچ از قرآن در ما: »ترجمه؛ 2ءٍشىْ مِن الْکِتَبِ  فى فَرَّطنَا ما .3

 .استاستوارتر و کارآمدتر که  آنچهکند بسوى این قرآن هدایت مى»ترجمه: ؛ 3إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ یهْدِى لِلَّتى ِهىَ أَقَْومُ .4

تر این قرآن بسوى دینى که اقوم از هر دین و مسلط»اند: چنین آورده علیهاهللعالمه طباطبایی رحمهدر تفسیر این آیه، 

خیر دنیا و آخرت ملت خود را تامین و  ،این بدان جهت است که این دین کند ....وبر اداره امور بشر است هدایت مى

  4«.تضمین نموده و قائم بر اصالح حال معاش و معاد ایشان است

 «عموم»در دو آیۀ اول، ظهور در « کلّ»کلمۀ : چنین است که« حداکثری بودن قلمرو دین»داللت این آیات بر فرضیه 

دارد و این داللت در آیه سوم نیز جاری « عموم»شده است که تصریح در « شیء»دارد بالخصوص که مضاف به کلمۀ نکرۀ 

 است، و در آیه چهارم نیز به دلیل حذف مفعول )مجرورِ حرف الم(، ظهور در تعمیم دارد. 

است، متعلَّق تمام این کلماتِ دالّ بر « مقام هدایتیِ قرآن»که بیانگر « مقام»ینۀ مدعای مخالفین این است که به قر

پاسخ  .ندارد داللتهای تکوینی یا احکام عقلی و سیرۀ عقالئی، است و نسبت به پدیده« امور مربوط به هدایت»تعمیم، 

ا ب« ُهدیً»آیات فوق، کلمۀ  براساس ساختار زبانیِ  :ارائه شده است مضافا به اینکه 114در صفحه این مطلب، به تفصیل 

، در عین ارتباطی «هدایت»با فضای « تبیانا لکل شیء»لذا فضای  دارد معنا« فصل»عطف شده است که دالّ بر « واو»

کار رفته است که هم به« واو»های مشابه در استعماالت خودِ قرآن، بدون سیاقدر که ، در حالیکه دارند یکی نیست

 5«َو رَحْمَۀً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون عِلٍْم ُهدىً وَ لََقدْ جِئْناهُْم بِکِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى»ماقبلش دارد مانند:  داللت بر اتحاد معنایی با

 ب. روایات:

ئاً ءٍ حَتَّى َو اللَّهِ مَا َترَکَ اللَّهُ شَیِْإنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تََعالَى أَنْزَلَ ِفی الْقُْرآنِ تِبْیَانَ کُلِّ َشیْ :قَالَ السالملیهعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .1

  6.ا وَ قَْد أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِإِلَّ «لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الُْقرْآنِ:»یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَایَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ

خودش سوگند که هیچ چیزی از و به ،خداوند در قرآن توصیف و توضیح هر چیزی را بیان کرده است»ترجمه: 

  تواند بگوید ای کاش فالن مطلب هم در قرآن بود! کس نمیکه هیچطوریهای مردم فروگذار نشده است بهنیازمندی

است که آیا منظور از همه چیز، معنای عام و شامل است یا « تبیان کل شیء»مقام تفسیر آیۀ روایت در : تحلیل

السالم در پاسخ این سوال فرموده است: مقصود هر چیزی است که جهت و محدودۀ خاصی دارد؟ حضرت صادق علیه

یچ ه»اند که ارائه کرده نیاز بشر است؛ و برای اینکه این عمومیت و شمول جهت خاصی پیدا نکند تاکید بعدی را

. «دنبال پاسخ آن بگردند و بگویند کاش پاسخ این مطلب در قرآن بود.نیازی نیست که افراد در آن واقع شوند و به

ه تمام پاسخ ب شمول و عمومیت منابع دین برایو تاکید بر صدور این روایت، تبیین مقام توان گفت که اصال لذا می

 ودیت دین در این زمینه بوده است.نیازهای انسان، و نفی محد

                                                   
 111سوره یوسف، آیه 1
 38سوره انعام، آیه 2

 9سوره اسراء، آیه 3
 47ص 13، قم، جحوزه نیانتشارات جامعه مدرس، المیزان، ق(1417)طباطبایی,  4

 52سوره اعراف، آیه 5
 59ص 1نشر دارالحدیث، قم، ج ، الکافی،ق(1429)کلینی,  6
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شاهد میدانیِ این مطلب نیز تنوع ابواب فقهی غیرعبادی و حجم موضوعات و مسائل غیرعبادی است که در آنها به 

یابی به منفعت و های عامی مانند تحقق عدالت و رفع ظلم، دستجوانب مختلف زندگی پرداخته شده است و مالک

  .شده است دوری از مفسده در آنها بیان

مقصود فقط امور مربوط به رابطه بنده و خدا باشد، احتمال موجّهی « العباد»کار رفتن کلمۀ احتمال اینکه به دلیل به

؛ مضافا به اینکه در «1معایش العباد»های انسانی مانند نیست، به دلیل عمومیت کاربرد این تعبیر در کلیه موقعیت

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تََعالَىالسالم: قال ابوجعفر علیه» :آورده شده است« همّاالُ»، «العباد»جای کلمه دیگری روایت مشابه 

 جَعَلَ َعلَیْهِ وَءٍ َحدّاً وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ وآلهعلیهاهلللیلَمْ یَدَْع شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّۀُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص

خداوند هر آنچه را که مردم بدان نیاز دارند در »ترجمه:  2 «.دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیِْه َو جَعَلَ عَلَى مَْن َتعَدَّى ذَلَِک الْحَدَّ حَدّاً

ن ای قرار داده و برای تشخیص آو اندازه را برای پیامبرش روشن کرده است و برای هر چیزی حدقرآن آورده و آن

حد و اندازه، نشانه و راه قرار داده است و برای هر کسی که از حد و اندازۀ الهی خارج شود نیز مجازات مشخصی قرار 

  «داده است.

ا در برابر خالق و مخلوقی است و دقیقهدایتی و  ربط ر عدم انحصار در امواز روایات بسیار صریح در روایت زیر  -2

 بیان شده است:مدعای انحصار به امورِ صرفا هدایتی 

أَنَّ بَعْضَ َأهْلِ الْقِبْلَۀِ یَزُْعمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارََک وَ »جَاءَِنی کِتَابَُک تَْذکُرُ  :السالملیهأَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بَْن مُوسَى الرِّضَا ع عن»

اً قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ ضَاللًا بَعِیداً َو خَسِرَ خُسْران ،«یُحَرِّمْهُ لِِعلَّۀٍ أَکْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِکَتَعَالَى َلمْ یُحِلَّ شَیْئاً وَ لَمْ 

حَلَّ حَتَّى یَسْتَعْبِدَُهمْ بِتَرْکِ الصَّلَاِۀ وَ مُبِیناً لَِأنَّهُ لَوْ َکانَ ذَلَِک لَکَانَ َجائِزاً أَنْ یَسْتَعْبِدَُهمْ بِتَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ َو تَحْرِیمِ مَا أَ

ۀِ وَ تَحْرِیمِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ الصِّیَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ کُلِّهَا وَ الْإِنْکَارِ َلهُ وَ لِرُسُلِهِ وَ کُتُبِهِ وَ الْجُحُودِ بِالزِّنَا وَ السَّرِقَ

 بَقَاؤُُهمْ فَفِیهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَإِنَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أََحلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تََعالَى  ....؛الَّتِی فِیهَا فَسَادُ التَّدْبِیرِ وَ فَنَاءُ الْخَلْقِ مِنَ الْأُمُورِ 

لْفَنَاءَ اعِیاً امَ مِنَ الْأَشْیَاءِ لَا حَاجَۀَ ِبالْعِبَاِد إِلَیْهِ وَ وَجَدَْناُه مُْفسِداً دََو وَجَدَْنا الْمُحَرَّ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَۀُ الَّتِی لَا یَسْتَغْنُونَ عَنْهَا

  3.«وَ الْهَلَاکَ

السالم با این مضمون پرسیده شده است که: برخی مردم معتقدند که سوالی از حضرت رضا علیه»ترجمه: تلخیص 

ف دیگری در کار نیست! آیا این عقیده درست است؟ حضرت در پاسخ است و هد« تعبُّد»هدف از احکام الهی، فقط 

باشد چه فرقی خواهد « تعبد»اینطور فرمودند که: این اعتقاد کامال غلط و گمراهی است، اگر هدف خداوند فقط 

در  ت کهها را مامور به ترک زنا و سرقت کند یا مامور به انجام زنا و سرقت! هیچ واجب یا حاللی نیسداشت که انسان

آن مصلحت مردم و رفع نیازهای آنها در آن نباشد و هیچ حرام یا مکروهی نیست که در آن، ضرر و مفسده برای 

 .«مردم و جامعه وجود نداشته باشد

بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است و تصریحات روایت بر این است که این مصلحت و مفسده  داللت روایت

مستقیما مرتبط با هدایت نیست بلکه تمام نیازهای انسان را که قوام زندگی او به آنهاست  منحصر به مصالح و مفاسد

اس نَ ونَ دُ اسٍنَ لِ و الَ ان َمَزَ ونَ دُ انٍمَزَلِ القرآن لْعَجْ یَ مْ ی لَ الَ عَتَ اهللَ  نَّاِ»از سوی دیگر با توجه به روایتِ  گیرد.در بر می

گویی ناظر به احتیاجات فعلی ما و آیندگان این پاسخ 4«هْامَیَالقِ مِى یوَلَاِ ض  غَ مٍوُقَ لِّ کُ دَ نْعِ وَ  یدٌ دِجَ انٍمَ زَ لِّکُ ىفِ وَهُفَ

                                                   
 83ص 17البیت، قم، جالشیعه، نشر موسسه آل، وسائلق(1409)شیخ حر عاملی,  1
 59ص 1، الکافی، نشر دارالحدیث، قم،  جق(1429)کلینی,  2

 592ص 2شر مکتبه الداوری، قم، جعلل الشرایع، ن ،ق(1385)شیخ صدوق,  3
 ، 580، االمالی، نشر دارالثقافه، قم، صق(1414)شیخ طوسی,  4
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ق(، با بحث کارآمدی دین برای مدیریت جامعه مواجه هستند 1440نیز هست؛ همه کسانی که در زمان حاضر )

ن ای، مدل تامیقتصادی، نظام فرهنگی، نظام رسانهدر مورد نظام ا« کان هذا انزل فی القرآنلو »تمنای مصداق عینیِ 

 هستند.اجتماعی، مدل آموزش برتر، و ...

 فقط امور عبادی و آخرتی نیستند:« تبیان کل شیء»روایت زیر نیز مؤید بر این است که مقصود از 

 وَ مَا وَ أَنَا أَْعلَمُ کَِتابَ اللَّهِ وَ فِیهِ َبدْءُ الْخَلْقِ وآلهعلیهاهلللیقَدْ وَلَدَِنی رَسُولُ اللَّهِ ص :یَقُولُ السالملیهسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

 نٌوَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ کَائِ هُوَ کَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀِ وَ فِیهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ الْأَرْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّۀِ وَ خَبَرُ النَّارِ

السالم فرمود: ما فرزندان حضرت صادق علیه»ترجمه:  1.ءٍأَعْلَمُ ذَلِکَ کَمَا أَنْظُرُ إِلَى کَفِّی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ 

 بیان شده است و وضعیتهستیم، قرآنی که در آن از ابتدای خلقت، تا انتهای آن  به قرآنافراد ترین خدا و آگاهرسول

توصیف و توضیح همه »: نفرموده استخداوند مگر ها و زمین و بهشت و جهنم و گذشته و آینده آمده است آسمان

 «.احاطه دارماحاطه دارم، که به کف دستم  طوریو من به همۀ اینها ، «چیز در قرآن وجود دارد

دودیت ظرفیت قرآن و علوم ائمه در مقام ردّ تصور محتصریحات به شمول بر خصوصیات تکوین، حوادث و وقایع، این 

  .السالم استعلیهم

شود؟! روایت زیر هایی رؤیت نمیاما اگر چنین شمولی وجود دارد چرا با مراجعه عادی به قرآن و روایات، چنین پاسخ

 پاسخ به این سوال است:

  2.اثَْنانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ ِفی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبُْلغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِمَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ السالم: لیهقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 «حل آن در قرآن نباشد اما عموم مردم قدرت تشخیص آن را ندارند.راهمنشاء هیچ اختالفی نیست که »ترجمه: 

تا قیامت هست ولی این مطالب نیاز به اکتشاف و استخراج دارند ها یعنی: قرآن حاوی مطلب برای همه احتیاجات انسان

که ئیات ذکر نشده است بلتفصیل مطالب و جزچنین های مطابقی متبادر از ظهور اولیه آیات نیستند و همو صِرفا داللت

های بشری در هر نسلعقل و تجربه اینطور هم نیست و ، اندها( بیان شدهها )اصلها و سرچشمه، ریشههاکلیدها، نشانه

د معانی یابو به همین دلیل هر چه عقل و تجربه بشری گسترش می برهۀ تاریخی، بتواند تمام مطالب آن را استخراج کند

 در صفحه قبل( «فی کل زمان جدید»شود )اشاره به روایتِ جدید از قرآن استخراج می

الکتاب  ما فرطنا فی»و « تبیانا لکل شیء»و مقصود از  دارندحداکثری بودن قلمرو دین  ظهور در: این روایات گیرینتیجه

تمام ابعاد و  کالِن هستی با 3که معادالتموقعیتی  ند،نکمیموقعیتی فراگیر را ترسیم اند و را بیان نموده «من شیء

یدن تی برای رسکنندۀ معادالت زندگی انسان در هسجوانبش را در بر دارد. دین بیانگر معادالت کالنِ هستی و توصیف

 به هدف است.

در تعلق یا عدم تعلق یک مساله به قلمرو دین است؛ یعنی اگر سوال و  تاسیس اصلفقهی از این بحث، استفاده اصول

ای مطرح شد و قرینه قطعی بر خروج آن از حیطه ارتباط با دین وجود نداشت و شک کردیم که آیا این مساله را مساله

توان به دین عرضه کرد و پاسخی از دین استکشاف کرد؟ پاسخ مثبت است و وظیفه محقق تمدنی است که فحص از می

                                                   
 .عُثَْمانَ َعنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ْبنِ أَعْیَنَ قَالَمُحَمَُّد ْبنُ یَحَْیى عَنْ مَُحمَِّد ْبنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَِن ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ  سند:(؛ 61ص 1)همان، ج 1

 60ص 1، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1429)کلینی,  2
؛ نقل از ءٍ َحدّاً یُْنتَهَى إِلَیْهشَیْالَْحمُْد لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ در روایات قرار داده شده است )در مانند: « حد»در برابر مفهوم « معادله»کلمۀ  3

کنند مورد نظر هستند و معادالت سبب آثار خاصی که ایجاد میها بهزیرا حدواندازه( 259ص 25جالبیت، قم، نشر موسسه آلالشیعه، وسائل

 بیانگر خصوصیات و آثار هستند.
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ادله احتماال مرتبط بنماید و دید اکتشافی خود را از یافتن مستقیم مصادیق در ادله، به تشخیص و اصطیاد کلیدها و 

 های احتماال مرتبط با مساله تعمیق بخشد.اصل

 و نقد آن ضیه رقیبفر -3/1/2/4

گوید: قلمرو دین، حداقلی است و منحصر در امور آخرتی است؛ ماموریت دین، هدایت می نظریه قلمرو حداکثری رقباءِ

پردازان چنین برخی دیگر از این ایده 1سوی خداوند است و امور دیگر به عقل و تجربه بشر واگذار شده است.ها بهانسان

آید این است که قسمت اعظم و اصلیِ آن بر محور دو مساله خدا های قرآن برمیه آیات و سورهآنچه از مجموع»اند: گفته

کند دهد بلکه مالمت میو آخرت است و همه جا درد خدا و آخرت دارد و نه تنها سفارش و دستوری برای دنیای ما نمی

 عهده فقه و تکاملتحصیل سعادت به»کرده است:  نویسندۀ دیگری اینگونه بیان 2«پردازید.که چرا این اندازه به دنیا می

فقه فقط »در مکتوب دیگری چنین آمده است: ؛ 3«عهده تمدن است که برخاسته از خِرد مستقل بشری استمعیشت به

 سازی بپردازد وتواند به تمدنهای خدادادیِ عقل و تجربه، میای، و بشر با کمک از تواناییجنبه نظارتی دارد نه برنامه

  4«کند.معیشت خود را اداره کند و فقط در موارد تعارض با سعادت اخروی، فقه جنبه نظارتی خود را اِعمال می

؛ «اسوی خدآخرت و هدایت کردن به»کنند یعنی که ارائه میاست این فرضیه، دقیقا براساس حدوسط استداللی  نقدِ

 توضیح:

ت ؛ مانند هدایانسان بتواند به هدفی برسدساس و رفتار برای اینکه دادن به فکر، احدر معنای عام، یعنی جهت« هدایت»

معنی خاص شکل به« هدایت»ای، هدایت اقتصادی و ...؛ و اگر این هدف، رضای خداوند باشد تحصیلی، هدایت رسانه

ات و تجلِی خصوصیات روحیِ اوست که برآیند ذهنیات، احساس« آخرتِ هر فردی»گیرد. طبق مبانی کالمی نیز می

ن چنی« شخصیت»شود؛ در تعریف تعبیر می« شخصیت»از برآیند ذهنیات، احساسات و رفتارها، به  ؛5رفتارهای اوست

که  است یکیزفی و یروان هایمکانیزمشامل آن دسته از که در درون فرد  ایپو یبندسازمان» یعنی تیشخص آمده است:

  6.«کندیم نییرفتار و تفکر او را تع

ها و رفتارهای فردی و اجتماعی، در های شخصیت با تفاوت رویکردهایی که دارند در تاثیر افکار، احساسهمه نظریه

ای هگیری شخصیت مشترکند و تفاوت آنها در ضریب تاثیر و اولویت این عوامل و شیوه تحلیل آنهاست. تاثیر مولفهشکل

گیری شخصیت انسان و زندگی او، رفتاری، در شکل بسیار متنوع محیطی، فردی، اجتماعی، تاریخی، ذهنی، احساسی و

ای انسان ههای از ابعاد وجودی انسان هستند به هدف تنظیم فعالیتسبب شده است تا علوم انسانی که توصیف و تبیین

 پدید بیایند.

ی( و ساز)انساناگر دین برای هدایت است و اگر هدایت، تنظیم ابعاد وجودی انسان برای ایجاد یک شخصیت سالم است 

اگر آخرت )ثواب و عقاب( تجلی ملکوتیِ شخصیت هر کسی در این دنیاست، آنگاه: دین برای انجام ماموریت خود )یعنی 

ها و رفتارها در مقیاس فردی و جمعی در همین هدایت اخروی(، نیازمند تعیین تکلیف و جهت برای افکار، احساس

  7اند.نام برده« برقراری رابطه معنادار میان معیشت و سعادت»صطالح دنیاست. برخی محققین، از این مطلب با ا

                                                   
 108انتشارات صراط، طهران، ص، بسط تجربه نبوی، (1378)سروش,  1

 (58، ص28، مقاله آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، مجله کیان، طهران، شماره(1374)بازرگان,  2
 220، طهران، صانتشار یشرکت سهام، کتاب سرآغاز نواندیشی معاصر، (1388)فراستخواه,  3

 88، کتاب ایمان و آزادی، نشر طرح نو، طهران، ص(1394)مجتهد شبستری,  4
 306ص 2، معادشناسی، انتشارات حکمت، طهران، جق(1402)حسینی طهرانی عالمه,  5

 17شناسی شخصیت، نشر رشد، طهران، صها در رواننظریه، مکاتب و (1382)هیلگارد، ترجمه شاملو,  6
 145، ص3ی، قم، شماره فرهنگ و تمدن اسالم خیفصلنامه تارسازی فقه، های تمدن، سنجش ظرفیت(1390)الویری و مشکانی,  7
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گیرد و دین باید تجویزهایش را در امور انسانی عرضه علوم انسانی را در برمیقطعا براساس این استدالل، قلمرو دین، 

 ( صورت مصادیق عینی، اجماال یا تفصیالهای کلی و زیرساختی یا بهصورت اصلنماید )به

وبرنامه ای بودنِ هستی، دین تا برای آنها طرحبنابر مقتضای شبکه که های زندگی هستندموارد زیر برخی از جوانب و الیه

 برای دینشناس باید الگو و مدلی را که یک دینمورد نظر خود برساند و هدایتیِ هدف  را به تواند انساننداشته باشد نمی

نظام عبادی، نظام اخالقی، نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام تولید و مصرف  رائه کند:آنها بیان کرده است شناسایی و ا

دی، و اقتصا اریغذایی، مدل لباس و مسکن و استراحت، نظام بهداشتی، نظام حقوقی و قضایی، نظام امنیتی، نظام تج

الگو و مدل فرهنگی، نظام خانوادگی  گیری،های گروهی، نظام حکومتی و تصمیمزندگی اجتماعی و تعاون و فعالیّتنظام

  1ای.و نظام رسانه

 «سازی دینی در زمان غیبت معصوم امکان تمدن»مبنای  -2/2/4

ازی سوساز است و در مرحله قبل ثابت شد که دین ظرفیت تمدنریزی و ساختاثبات شد که تمدن قابل برنامه 61در ص

یست ی نسازالسالم، قابل فعالپردازن معتقدند که چنین ظرفیتی در زمان غیبت امام معصوم علیهدارد، اما برخی از ایده

سازی در زمان غیبت معصوم تالش برای تمدن جواز شرعیِفرضیه این قلم،  .سازی در زمان غیبت ممکن نیستو تمدن

 است.

 استدالل فرضیه - 1/2/2/4

اند که یک استناد کرده 2الشرایط در عصر غیبت، به ادله متعددیمعتقدین به جواز تشکیل حکومت توسط فقیه جامع

نْ عَ السالملیهنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَۀَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عع»حنظله است با این عبارات: مقبولۀ عمربنن مورد اصلی آ

مَنْ  :اِۀ أَ یَِحلُّ ذَلِکَ فَقَالَلَى الْقُضَرَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَۀٌ فِی دَیْنٍ أَْو مِیرَاثٍ فَتَحَاکََما إِلَى السُّلْطَانِ أَْو إِ

تُ  الطَّاغُوتِ وَ قَدْ َأمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قُلْتَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ َکانَ حَقُّهُ ثَابِتاً ِلأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ

ماً هِ حَکَوا إَِلى مَْن کَانَ مِنْکُْم قَْد رَوَى حَدِیثَنَا َو نَظََر فِی حَلَالِنَا َو حَرَامِنَا َو عَرََف أَحْکَامََنا فَارْضَوْا بِکَیْفَ یَصْنَعَاِن قَاَل انْظُرُ

رَّادُّ لَّهِ َقدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الفَإِنِّی َقدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُْم حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فََلمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ ال

  3«عَلَى اللَّهِ َو هُوَ عَلَى َحدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

های غیرمشروع مراجعه کنید و اگر مراجعه کردید و حق با برای رفع اختالفاتتان حق ندارید به حکومت»خالصه ترجمه: 

ای که متخصص در فهم دین اید؛ برای حل اختالفاتتان به عالم شیعهدست آوردهام و مال حرام بهشما هم بود، کار حر

گیرنده شرعی قرار دادم، حُکم او را بپذیرید و اگر نپذیرید بدانید که ما را است مراجعه کنید، من او را حاکم و تصمیم

 «شرک است.اید که در لبه پرتگاه اید و به حکم خدا پشت کردهکنار زده

 تحلیل روایت: 

ه در فقیوالیت»ها و مناقشات سندی و داللی زیادی در این روایت صورت گرفته است که تفصیل آن به کتاب بررسی

« ق، جلد اول، درس نهم و دهم1414حکومت اسالم، عالمه حسینی طهرانی، انتشارات عالمه طباطبایی، مشهد مقدس، 

 گردد:یجه نهایی ارائه میشود و در زیر صِرفًا نتارجاع می

سوالی که توسط راوی پرسیده شده است مربوط به یک موضوع خاص نیست بلکه حکم کلی نسبت به مراجعه به دستگاه 

حکومتی )چه قوه مجریه )سلطان( و چه قوه قضائیه )قضات(( برای رتق و فتق امور است، جواب حضرت نیز بیان مالک 

ذ بحکم الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به( اختصاص به موقعیتِ نیاز به مراجعه نیز دهند )اخاست و با توضیحی که می

 ندارد بلکه هر گونه همراهی جایز نیست، و از آنجایی که باید امور رتق و فتق شود، جایگزین مشروع برای قوای حاکمیتی

                                                   
 های یک تمدن( ارائه شد.)سازه 69تفصیل این فهرست در ص  1
(؛ روایت اما من کان من الفقهاء 237ص1العقول، ج(؛ روایت مجاری االمور )تحف139ص 27الشیعه، جخدیجه )وسائلمانند روایت ابی 2

 (131ص 27الشیعه، ج)وسائل
 412ص 7کافی، دارالحدیث، قم، ج، الق(1429)کلینی,  3
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 ف در اموال و نفوسوتصرروع برای دخلایجاد منصب مش« جعلته حاکما»الشرایط است با عبارتِ ذکر شده که فقیه جامع

در هر مقیاسی که مورد نیاز جامعه است با توجه به اینکه تحقق یک حکومت، نیازمند تحقق نظامات آن انجام شده است 

مربوط به موقعیت عدم دسترسی به معصوم است ردعی هم از معصومین بعدی که مقام روایت از سوی دیگر، در و است؛ 

لذا زمان  1السالم نیز مؤید همین ارجاع استب وارد نشده است و روایات نقل شده از امام زمان علیهنسبت به این مطل

 .گیردرا نیز در بر میو مقیاس کالنِ نظامات اجتماعی و تمدنی غیبت 

 نآو نقد  فرضیه رقیب - 2/2/2/4

والیت در تصرف در » ،مقصود از حکومت که ؛شکیل حکومت برای غیرمعصوم هستندبرخی از فقهاء قائل به عدم جواز ت

؛ و البته قائل به جواز تصدی منصب قضاء و افتاء و تصرف در امور حسبه، هستند، بلکه جواز  2است.« نفوساموال و 

 عبارت شیخ انصاری چنین است: را نیز قائلند؛ آوردنشود، اختالل نظام پیش میمدیریت عهده گرفتن آنچه اگر به

األدلّۀ هو ثبوت الوالیۀ للفقیه فی األُمور التی یکون مشروعیّۀ إیجادها فی الخارج مفروغاً عنها، بحیث لو  ما دلّ علیه هذه»

و أّما ما یُشکّ فی مشروعیّته کالحدود لغیر اإلمام، و تزویج الصغیرۀ لغیر  ؛فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایۀ

األدلّۀ  کال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه، و غیر ذلک، فال یثبت من تلاألب و الجدّ، و والیۀ المعاملۀ على م

 3«البدّ للفقیه من استنباط مشروعیّتها من دلیلٍ آخر. مشروعیّتها للفقیه، بل

ت و نیسآید ثبوت والیت برای فقیه فقط در اموری است که از اختصاصات امام معصوم دست میآنچه از ادله به»ترجمه: 

ای هعهده بگیرند، اما مسئولیتمواردی است که حتی اگر فقیه هم نباشد مردمی که توانایی داشته باشند باید آنها را به

 « شود.وتصرف در اموال و قراردادها، با این ادله ثابت نمیخاص معصوم مانند اجرای حدود، اِعمال والیت بر ایتام و دخل

معنی یک منصب و نیابت از فقیه بهوالیت»اند: دیدگاه شیخ انصاری را چنین آوردهبندی نهایی برخی محققین جمع

  4«عهده بگیرد.است که وظیفه فقیه است که به تکلیفمعصوم با تمام شؤون او نیست بلکه یک 

للَّهِ عَبْدِ ا عَنْ أَبِی»قرار گرفته است:  قائلین به عدم جواز تشکیل حکومت در عصر غیبتروایت زیر نیز مورد استناد 

هر قیامی قبل از »ترجمه:  5«قَالَ: کُلُّ رَایَۀٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. السالملیهع

 «خدایی را طی خواهد کرد.کننده فردی سرکش در برابر خداوند است و مسیر غیر قیام قائم ما صورت پذیرد، قیام

 پاسخ: 

لقه توان به نفی والیت مطاند نمیآورده« القضاء و الشهادات»دیدگاه شیخ انصاری را با توجه به مطلب زیر که در کتاب  -1

ال نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصۀ إذا کانت محال للتخاصم، فحینئذ نقول: إنّ تعلیل » نسبت داد:

لیه السالم وجوب الرضى بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما على اإلطالق و حجّۀ کذلک، یدلّ على أنّ اإلمام ع

تلخیص  6..«حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقۀ و حجیته العامۀ، فال یختص بصورۀ التخاصم

                                                   
، االحتجاج، نشر مرتضی، مشهد مقدس، (1403)طبرسی, .« أَمَّا اْلحَوَادُِث الْوَاِقعَُۀ َفارِْجعُوا فِیَها إِلَى رَُواۀِ حَِدیثِنَا فَِإنَّهُْم حُجَّتِی عَلَیْکُم»مانند:  1

 470ص 2ج
 553ص 3، قم، جدارالکتب یموسسه مطبوعات، المکاسب، نشر (1410)شیخ انصاری,  2
 557همان، ص  3

، انشگاه رضویهای اجتماعی )اندیشه حوزه(، داهلل خویی، نشریه پژوهشفقیه در دیدگاه شیخ انصاری و آیت، مقاله والیتش(1378)معرفت,  4

 257، ص17مشهد مقدس، شماره

 295، ص8کافی، دارالحدیث، قم، جال 5
 49ی، قم، صانصار خیکنگره ش، القضاء و الشهادات، ق(1415)شیخ انصاری,  6
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آید که تمام مواردی که نیاز به دست میحکم حاکم در اختالفات اجتماعی، نافذ است و از همین مطلب به»ترجمه: 

 «تنظیم اجتماعی دارد داخل در حجیت حکم حاکم است.

ازمنکر، و ضرورت نیاز به حاکمیت برای اداره فارغ از عمومات فوقانی در اقامه عدل و رفع ظلم و امربمعروف و نهی -2

نه حنظله، چگوعمربن مقبولهبصیر و ه ابیجامعه و اولویت عقالنی فقیه بر دیگران در این زمینه، جمع میان موثق

گوید که باید به حکومت ظلم می مقبولهگوید که برای اقامه حکومت عدل قیام نکنید، و ظاهر است؟ ظاهر موثقه می

 های عادالنه بروید! پشت کنید و برای امورتان به سراغ نهاد

که قیام کرد و شهید شد قرینه روشنی  1الحسین استبنعلیدر پاسخ باید گفت: محتوای روایت مربوط به مدح زیدبن

-لیعالسالم در پاسخ به مامون در تفاوت قیام زیدبنبر جهت صدور موثقه اول است؛ صریح مطالب حضرت رضا علیه

ون داشتن کسانی هستند که بد« کل رایه قبل قیام القائم»، بیانگر این است که منظور از موسیالحسین با قیام زیدبن

دست گرفتن حکومت بر محور خودشان، عنوان مُنجی نهایی یا برای بهحنظله، یا بهیط ذکر شده در موثقه عمربنشرا

  2کنند.قیام می

رایه  کل»شود: خورد و عبارت چنین میبه قرینه این روایت، موثقه عامِ اول، به مفاد موثقه دوم، تخصیص می :بنابراین

مَْن َکانَ مِنْکُمْ َقدْ رَوَى حَدِیثَنَا َو نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ وت اال رایه رفعها ترفع قبل قیام القائم فصاحبه طاغ

 انتهی.« أَحْکَامَنَا

 و نقد آن)عدم کفایت ادله(  هاانسدادینودیدگاه  -3/2/2/4

امکان عملی آن در زمان غیبت را منتفی ، تالش برای تشکیل نظام اسالمی با وجود پذیرش جواز پردازان،برخی ایده

 : انددانند و چنین گفتهمی

و وسع  ییبزند، توانا ینید ینظام سیبرخوردار شود که دست به تاس یاز آنچنان قدرت مردم یهیفق بت،یاگر در عصر غ»

در حد مطلوب و تراز و  نیمحدود است، چرا که ارائه و اقامه د ینید یارزش ها تیتحقق احکام خداوند و حاکم یاو برا

 افتیفهم و در یبرا یبه معصوم، هم مانع یدسترس عدم. ستامام معصوم ا دیبخش منوط به حضور مبسوط ال تیرضا

بر سر راه اجرا و اعمال مطلوب و  یفقها است و هم مانع یاز سو ،خداوند یو استنباط همه احکام واقع نید تیجامع

 هعشود که مراج یامر استنباط م نیا یالسالم به روشن همیعل تیاهل ب اتیز روااحکام است و اساسا ا نیبخش ا تیرضا

  3.«است یو اضطرار یامر ثانو کیو اصالح امور،  تیهدا یبرا بتیبه فقها در عصر غ

 ی)ظن یمو عل یقطع یهاراه»گویند: ها میانسدادی ؛است هم افق، فقهدر علم اصول «انسداد»این تفکر، با تفکر قائلین به 

کر کفایه در گزارش از این تف شارح کتابموجز عبارت  ؛بر مکلفان بسته است ،یبه احکام شرع یابیدست برای معتبر( 

  واستدالل آنها چنین است: 

، و الرجوع إلى البراءۀ غیر جائز، و االحتیاط غیر واجب للعسر، و األصول 4االحکامبیانه: أنّ العلم و العلمی منسدّ فی »

یابی به یقین یا ظن راه دست»ترجمه:  5«.لراجح قبیح، فتعیّن العمل بالظنّالشخصیّۀ باطلۀ، و ترجیح المرجوح على ا

توانیم بواسطه ندانستن واقع، در همه اطمینانی نسبت به آنچه مورد نظر شارع است، بسته است، از سوی دیگر، نمی

وحرج توانیم احتیاط کنیم )سبب عسرشود(، و نمیکنارگذاشته شدن دین میتکالیف، به اصل برائت مراجعه کنیم )سبب 

دانیم که شارع تکالیفی ارائه کرده است(، و توانیم طبق نظر شخصی خودمان عمل کنیم )میشود(، و نمیدر عمل می

                                                   
 248ص 1، عیون اخبارالرضا، نشر جهان، قم، ج)شیخ صدوق, بی تا( 1
 ونهمدرس سی 4فقیه در حکومت اسالم، انتشارات عالمه طباطبایی، مشهد مقدس، جق(، والیت1401)طهرانی عالمه، 2

 14، مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسالمی، طهران، «ستیفاضله ن نهیقادر به ساخت مد بتیفقه در عصر غ »، ش(1397)نصیری مهدی,  3

 97 آبان

 بوده است.(حجیت قول لغوی در سرفصل بحث )محط آمده است؛ « اللغات»در متن اصلی، « االحکام»جای کلمه به 4
 229ص3، نشر لقمان، قم، جاالصول، کفایهق(1413آخوند خراسانی,  -)مشکینی اردبیلی  5
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تر ک موضوع، بیش)میزان ارتباط یک روایت ظنی در ی برون دینی عمل کنیماحتمالی توانیم طبق شواهد و قرائن نمی

است از از میزان ارتباط یک شاهد ظنی برون دینی یا درون دینی ولی در موضوع یا باب دیگر(، بنابراین باید به روایاتی 

 «کند عمل کنیم.که در یک موضوع وارد شده است و احتمالی را ایجاد می

 و ما در ستیمتاسفانه در دست ما ن استاز مآخذ فقه  یکیجامع و واقعی که  تِسنّ»اند: چنین آورده مولفینبرخی از 

ان دشمن لهیکه به وس هایجعل و دروغ پرداز ،میبه سنت ندار یراه علم و علم ،یبه کل مباحث فقه بیواقع در اکثر قر

ما  یورا هم بر ظندر ما به وجود آورده که راه  دیدر آنها و شک و ترد یاخبار به عمل آمده، چنان ضعف و سست نیدر ا

  1«بسته است.

 این دیدگاه به شرح زیر است: نقد

 «دست نیافتن به ادله قطعیِ الزم برای تعیین تکلیف در مسائل مختلف زندگی»تجربۀ  ،عامل اصلی گرایش به انسداد

 اند:فتهگها چنین دانند در پاسخ به دیدگاه انسدادیبه نظر شارع را مفتوح می« علمی»که باب « انفتاحی»اصولیینِ است؛ 

أما بالنسبۀ إلى العلمی فالظاهر أنها غیر ثابتۀ لما عرفت من نهوض األدلۀ على حجیۀ خبر یوثق بصدقه و هو بحمد اهلل »

ها نسبت به عدم دسترسی ادعای انسدادی»ترجمه:  2«ی.واف بمعظم الفقه ال سیما بضمیمۀ ما علم تفصیال منها کما ال یخف

یم که بین؛ و میهایی که در بحث حجیت خبر واحد ارائه شدرفته نیست به دلیل استداللبه امارات و ظنون معتبر، پذی

  «توانند تکلیف معظم احکام فقهی را روشن کنند.خبرهای واحد می

  ت:توان گفمیبرای استنباط )الدینُ الواصلُ الینا( ها از کّم و کیفِ منابع فعلی ما تجربه و احساس انسدادی در مقابلِ

و قوانین قوانین اساسی  -1شود: های راهبردی اداره میمتراکم و پیچیدۀ بشر در دنیای امروز، با سه سطح از گزاره امور

 .های سازمانینامهها و آیینابالغیه -3، توسعه چندساله و سالیانههای برنامه -2، مدنی

 دقت کنید:  هر کداممواد مطرح شده در  عددِ به 

اصلی و بیش از صد ماده فرعی دارد؛ قانون مدنی ایران، ماده  33قانون اساسی امریکا، ماده دارد،  177، ایرانقانون اساسی 

نزدیک به های کالن کشور، و سیاست ماده دارد124 توسعه کشورششم برنامه ؛ ماده در ویرایش اول داشته است 1335

-ها و آیینتعداد ابالغیه اما در سوی دیگر،؛ جمهوری اسالمی()ر.ک. پایگاه اطالعاتی قوانین و مقررات  ماده دارد. 300

 که باید براساس اسناد باالدستی تدوین شوند خارج از شمارش است. هاهای سازماننامه

 بسیاری از آنها از جنسکه وجود دارد  مستند مطالب)دین واصل(، حجم انبوهی از  دست ما رسیده استاسالمی که به در

ه سازی نسبت بدارند. به جهت دقیقها( ها و برنامهها و ابالغیهنامهتولید فروعات )آیینظرفیت هستند و  3«القاء االصول»

 ارائه شده است:، توضیح زیر «حجم انبوه»ادعای 

نیز هست، اکثر آیات آن معنای محکم و  منشاء اعتبار اخبارعلیه است و قرآن که کتاب محوری و متفقدر  .1

فقهی، قابل مراجعه و ابهات نیز قابل ارجاع به محکمات هستند و براساس رویکرد اصولمشخصی دارند و متش

ه ما که درباره آیات بالسالم توضیحات و تفسیرهای زیادی از ائمه علیهمعالوۀ بهقابل فهم و قابل استناد هستند؛ 

                                                   
 170، مقاله کاربرد مآخذ فقهی، مجله نقدونظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، شماره یک، صش(1373)فیض علیرضا,  1
 312البیت، صکفایه، طبع آل 2

: عَلَیْنَا ِإلَْقاءُ اَلُْأصُوِل إِلَیْکُمْ وَ َأحْمَُد ْبنُ ُمحَمَّدِ بِْن َأبِی نَصْرٍ َعنْ أَبِی اَْلحَسَِن اَلرَِّضا عَلَیِْه السَّالَُم َقالَعن السرائر عن »متن روایت چنین است:  3

 (575ص 3ی، نشر جامعه مدرسین حوزه، قم، جالفتاو ریلتحر یالسرائر الحاو، ق(1410)حلی، ابن ادریس, .« عَلَیْکُمُ اَلتَّفَرُّعُ
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قدرمتیقن در ظهور الیه اول از معانی ای از تفاسیر مفسرین که نقاط مشترک آنها، عالوۀ مجموعهبه رسیده است؛

  1ند.االسالم برای کشف معنای آیات و تفریع فروع یاد دادهروشی که ائمه علیهمعالوۀ کند؛ بهآیات را آشکار می

 اند وضعیت زیر را داریم: احادیث را با سند نقل کردهمجامع حدیثی که در  .2

 هزار حدیث، در مستدرک الوسائل 20بیش از  با حذف تکرارها هزار حدیث، در وسائل الشیعه 15در کافی حداقل

در الرسائل االصولیه نیز وحید بهبهانی  .هزار حدیث می شود 55در مجموع بیش  از هزار حدیث که  20 بیش از

؛ کتاب جامع احادیث 2«اخمسون ألف حدیث تقریب، على ما قیل، مجموع أحادیثنا الیوم»چنین آورده است: 

کرارها حذف تسند و با و مجموعه روایات کتب معتبره را با اهلل بروجردی تنظیم گردید با اهتمام آیت الشیعه، که

 3.روایت است هزار 48بیش از آورده است، دارای 

حادیث کیف یحصل بصحۀ أ»چنین آورده است: در نقد اخباریین عالمه شعرانی در المدخل الی عذب المنهل 

نیز  حجم روایاتعالمه شعرانی، یک پنجم  این احتمالِاگر براساس  ؛ حال4«مسها تقریبایظن عدم صدور خُ

هزار  38حدود از مجموعه روایات کسر کنیم آنها را د اگر نشوهزار روایت می 10نزدیک که الکذب باشند مظنون

برای ظرفیت عظیمی های مختلف زندگی، در حیطهدار، هزار گزارۀ حجیت 38 ← مانندروایت صحیح باقی می

 استنباط است.

مرتبط  هایکلیدواژهاز  ایبستهبا جستجوی اند ای ذکر شدهمجموعه روایاتی که توسط فقهاء به عنوان روایت تقیه .3

چنین و هماند تقیه شدهتی موصوف به امورد، روای 800 حداقل در، شددر کتابخانه جامع فقه اهل بیت جستجو 

روایات  ،مورد 200در  حداقلقضیه خارجیه، صورت گرفت و  و قعههمین کار با روایات شخصیه، قضیه فی وا

 ←اند که فقهاء آنها را شناسایی هم کردهاست مورد 1000 حدود جمعابنابراین اند موارد شدهموصوف به این 

 الحدیث،ها )غریبالحدیثای از فقهمجموعه عالوۀ اینکهبه است. ، قابل ظهورگیریهزار روایت 37نزدیک به  پس

عنای مقدرمتیقن ، که تراکم آنها در دسترس استاالخبار، بیان الحدیث( الحدیث، معانیالحدیث، مختلفمشکل

 رساند.این روایات را به ظن اطمینانی می

ن و گسترش اسالم و سیره و سنت نبوی و ائمه اطهار حجم زیادی از اطالعات و قرائن تاریخی که جزئیات تکوُّ .4

های زیادی از اسباب نزول آیات و اسباب عالوۀ گزارشش کرده است، در اختیار ماست، بهالسالم را گزارعلیهم

 صدور روایات.

مجموعه  تنطاقِاس وسیلۀبهیابی مستقیم به پاسخ سواالت در منابع دین، به عملیات اکتشافِ پاسخ دست جای انتظارِاگر به

بینیم که ادله دارای چه ظرفیت عظیمی برای حل ، میتعاضدالقرائن( و الشواهد)عملیات جمع ادله و قرائن توجه کنیم

 ارائه شده است:ظااهر جزیی در زیر بهنمونه یک مشکالت و پاسخ به سواالت هستند؛ 

                                                   
مَّ قَالَ یَا ضَحِکَ ثُالسَّالَمُ أَ الَ تُخْبِرُنِی ِمنْ أَْینَ عَلِْمتَ وَ قُلْتَ إِنَّ اَْلمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَیْنِ فَقُْلتُ لَِأبِی جَعَْفرٍ عَلَیْهِ »اشاره به روایتِ  1

َلهُ َفعَرَفْنَا َأنَّ اَلَْوجَْه کُلَّهُ َینْبَغِی لَُه َأنْ یَغْسِ« فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»لَِأنَّ اَللََّه یَقُوُل  زُرَارَُۀ َقاَلهُ رَسُوُل اَللَِّه صَلَّى َاللَُّه عَلَیِْه وَ آِلِه وَ نَزَلَ ِبهِ َالْکِتَاُب مَِن اَللَّهِ 

مَکَاِن أَنَّ اَلْمَْسحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِ« بِرُُؤسِکُمْ»َقالَ حِینَ فَعَرَفْنَا «ِبرُؤُسِکُمْ اِمَْسحُوا وَ» فَقَالَ َالْکَالَمَیْنِ بَیْنَ فَصَّلَ  ثُمَّ «افِقِوَ أَْیدِیَکُمْ إِلَى َالْمَر»ثُمَّ قَالَ 

)شیخ « هِمَااَْلمَْسحَ بِبَعْضِفََعرَفْنَا حِینَ َوصَلَهَُما ِبالرَّأْسِ أَنَّ « وَ َأرْجُلَکُمْ إِلَى اَلْکَعْبَیْنِ»کََما َوصَلَ َاْلیَدَیِْن ِبالَْوجِْه فََقالَ  اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصََل اَلرِّجْلَیِْن ِبالرَّأْسِ 

 (62ص 1، دارالکتب االسالمیه، طهران، جاختلف من االخبار مایاالستبصار ف، ق(1390طوسی, 
 101ی، قم، صبهبهان دیموسسه عالمه وح، الرسائل االصولیه، نشر ق(1416)بهبهانی,  2

 (138، ص56، مجله کاوشی نو در فقه، شمارهو ضعف ها و روش استفاده از آن ازهایامت عه،یالش ثیجامع احاد، مقاله (1387)تبریزی,  3
 44، موسسه الهادی، قم، صاصول الفقه یعذب المنهل ف یالمدخل ال، (1373)شعرانی,  4
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عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ َعنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ »

مَا أَلْقَى مِنَ اْلأَْوجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ ِلی تََغدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْکُْل بَیْنَهُمَا  السالملیهبْنِ عَبْدِ رَبِّهِ َقالَ: شَکَوْتُ إِلَى أَِبی َعبْدِ اللَّهِ ع

  1«لْبَدَنِ أَ َما سَِمعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَهُْم رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَۀً وَ عَشِیًّا.شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ ا

السالم شکایت کردم، حضرت فرمود: فقط دو وعده غذا بخور، ای که داشتم خدمت امام صادق علیهاز سوء هاضمه»ترجمه: 

ای که فرمود: روزیِ بهشتیان کند؛ مگر کالم الهی را نشنیدهب میو بین آنها چیزی نخور که بدنت را خرا ،صبح و شب

 «شود.صبح و شب به آنها عنایت می

ابع در من توثیق صریح« الصلتبنعلی»: سند متصل و ُمصرَّح است و همه راویان ثقه هستند، در مورد تحلیل سندی

مورد(  21بینیم )وقتی تعداد روایات با این نام را می، لکن 2«له کتاب»و فقط گفته شده است که  نشده است واردرجالی 

مورد از او نقل روایت کرده است و مانند  14سعیداهوازی که بناند مانند حسینو راویانی که از او نقل روایت کرده

لی اوی اشکام این رآید که احتماال در نا، این سوال پیش میعیسی اشعریبنمحمدو احمدبن خالدالبرقیبنمحمداحمدبن

حداقل، ای بر ، در هر صورت، نقل اجالء از او قرینه3است. توثیق شدهاست که  «ریّانبنعلی»و نام او  ایجاد شده است

 کند.کفایت میطبق سیره عقالئیه ست که برای اعتماد به روایت ا «صدق در مورد»

 مورد منتفی است و روایت بیانگر یک خصوصیتِاند، احتمال با استنادی که حضرت به آیه شریفه کرده: تحلیل داللی

را برای « ایدو وعده»توان راهبرد قاعده در صحت تغذیه است نه فقط درمانی برای سوءهاضمه. و از روی این قاعده می

نجا کنند و فرآیند جاری در آبینیم که حضرت به یک گزارش مربوط به بهشت استناد میمدل تغذیه سالم، ارائه کرد. می

، که «عتَمِا سَمَاَ » این عملکرد حضرت )بالخصوص با تعبیرِ از نمایند. عنوان فرآیند مطلوب، معرفی میا برای این دنیا بهر

 توان کلیدی برای وارددهنده انتظار گوینده نسبت به مخاطب است که خودش این مطلب را درک کرده باشند( مینشان

 دست آورد.، در حیطه استنباط بهگرِ آخرتکردن حجم زیادی از آیات توصیف

هایی که ها و ریشهتوانیم از سرنخمی که داریمسطح دانشی بشری را با و البته مقصود این نیست که پاسخ تمام سواالت 

دست بیاوریم و مقصود این نیست که فهم دین در سطح دانش ما به انتها بهبدون کمک معصوم، در ادله بیان شده است 

چنین مقصود این نیست که و هم، را مستقر کنیمنهایی و تمدن الهی  توانیم بهترین جامعۀ ممکنما می خواهد رسید و

با صِرف داللت منطوقیِ آیات و روایات، و بدون اصول عقالنیِ پایۀ فطری و سیره عقالئیه مشترک بشری، و بدونِ اکتشاف 

تصریح شد که دائره علم دینی، لوازم  64عملیاتی برسیم )در صتوانیم به مدل های التزامی عقلی در ادلۀ نقلی، میداللت

مُ الْأَعْلَوْنَ نْتُأَ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ َ»با استناد به اطالق آیه شریفۀ این است که  مدعابلکه عقالنی ادله نقلی را در بر دارد(، 

از  وضعیتی بهتر(، باید بتوانیم با تمسک به دین، در هر عصر و زمانی، 139عمران، آیه)سوره آل.« إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

 های بشرساخته، ایجاد کنیم.وضعیت

 :بنابراین

  شود.و این ظرفیت با اجتهاد فعال می را دارد سازی برتر از جوامع فعلی بشریجامعهدین واصل، دارای ظرفیت 

 فرجه شکل خواهد گرفت.تعالیاهللجامعه نهایی بشر، فقط با علم و مدیریتِ امام زمان عجل 

 .برای رفع ظلم و اقامه عدل، عالمان باهلل و بامراهلل، در صورت تحقق زمینه مساعد، موظف به تشکیل حکومت هستند 

                                                   
 288ص 6ی، جکاف 1

 282، الفهرست، نشر مکتبه المحقق الطباطبایی، قم، صق(1420)شیخ طوسی,  2
قال المحقّق الشیخ محّمد: رأیت فی کتاب الحّج من یب روایۀ عن علیّ بن ریّان بن »چنین آمده است: المقال فى احوال الرجال،  منتهیدر 3

االتّحاد و یکون ثقۀ و الراوی عن ابن الرّیان علّی بن إبراهیم و عن ابن الصلت أحمد البرقی و   علّی بن الصلت، فیحتمل الصلت، و فیه أیضا: عن

و یحتمل  م.لقوله : فالمرتبۀ غیر بعیدۀ، مرّ فی الحسن بن سعید کون ابن الریّان من أصحاب الرضا علیه الّسالم أیضا ، فالمرتبۀ واحدۀ، و اللّه یع

اللّه  و د، و کون علیّ بن الصلت یطلق تارۀ على: علیّ بن الرّیان أیضا، بأن ینسب إلى جدّه، و الظاهر أّنه یطلق علیه، فبالقرائن یظهر الحال،التعد

 26ص5م، قم، جالسالالبیت علیهمالمقال فی احوال الرجال، نشر موسسه آل، منتهیق(1416)مازندرانی حائری, .« یعلم
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  کیل مستقال اجازه قیام برای تش ذکر شده در نیابت عامه از معصوم را ندارند، و شرایط شناس نیستنددینکسانی که

 حکومت ندارند.

 خالصه فصل -3/4
ترین صلیا ابتدابر آنها استوار شده است مورد بررسی قرار گرفتند، « اجتهاد تمدنی»در این فصل، مبانی عامی که دیدگاه 

، «ایهانسانِ شبک»، «شبکه هستی»ابتناء اجتهاد تمدنی، بر معادالت است و بیانگر « ایپارادایم شبکه»زیرساخت، که 

 سازی، و ظرفیتسپس امکان تمدن ،است« ایاجتهاد شبکه»است که خروجیِ آن، « ایروش شبکه»و « ایمعرفت شبکه»

ه دنبال اید ببراساس ادله درون دینی اثبات شد که دین چنین ظرفیتی دارد و بسازی، تحلیل گردید و دین برای تمدن

 سازی این ظرفیت بود.فعال

ای هاین مبنای معرفتی و مبنای کالمی، راهگشای تالش برای استنطاق روشمند و موجّهِ ادله درون دینی، نسبت به مدلول

 ردد.گشناختی آن در دو فصل آتی ارائه میشناختی و روشسازانه است، که مبنای زبانمتناسب با مقیاس کالن و تمدن
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 شناختی اجتهاد تمدنیفصل پنجم: مبانی زبان -5

 

ود؛ رنشد، آنگاه به سراغ اصول عملیه می موجّه یافت موجّه با داللتِ ، متن محور است و اگر متنِنخست، درگام «اجتهاد»

َی النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِأَنْتُمْ أَفْقَهُ » در اجتهاد است:« فهم متن ادله»تعابیری مانند روایات زیر، بیانگر موقعیت و اهمیت 

شما از دین،  فهم»ترجمه:  2«.فَلَوْ شَاءَ ِإنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ 1کَلَامِنَا إِنَّ الْکَلِمَۀَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى ُوجُوهٍ 

یک جمله بیان شده است، بفهمید. یک جمله مقاصد و منظورهای چندگانۀ ما را که در که  رشدیافته خواهد شدهنگامی 

کند و مورد نظر ای که همۀ آنها واقعیتی را بیان معانی ای ادا کرد که معانی مختلفی از آن فهمیده شود،گونهتوان بهرا می

  «گوینده نیز باشد.

ها برای مانطور که ظاهر گزارهیعنی ه ؛های دین استهای معنایی در گزارهالیه ، ابعاد واین روایت بیانگر وجودِ سطوح

وجود دارد که برای فهم  یا جوانب و ابعاد دیگرِ آنها هاعموم قابل فهم است، مقاصد و مفاهیمی نیز در عمق این گزاره

 رات فقاهت، استظهار از ادله است.ستون فقتوان گفت: امِل دین، باید به آنها دست یافت، لذا میجانبه و کهمه

شناختی اجتهاد تمدنی و تالش برای فهم دین در مقیاس کالن باید برداشته شود بررسی مبانی زبان اولین قدمی که در

 شمولی زبان دین است که در زیر ارائه شده است.اثبات قابل فهم بودن و جهان

 شمولیِ زبان دین قابل فهم بودن و جهان  -1/5
لذا اگر دینی، برنامۀ او برای زندگی بشر است،  و دست آمد که دین، پیام خداوند و طرح، به(28)ص در بررسی هویّت دین

عبور از دنیا و اتصال  برنامۀ و طرح داشته باشد و ها تا آخر تاریخای برای انسانپیام و برنامهشد باید « خاتمیت»مدعی 

اگر سخن و و  3ها تا انتها ارائه کند؛را برای همه نسل حلقۀ رابط ماده و مجرد، ملک و ملکوت، ظاهر و باطن به ابدیّت و

 هاستشمولی در محور زمان و مکان باشد، باید اوال از مفاهیمی استفاده نماید که مشترک بین انسانمدعیِ جهان ،کالمی

و ثانیا نیازهای فکری و روحیِ  ،(هستند مفاهیم فطری و زندگی طبیعی ها،ها و زندگی انسانبین انسان مفاهیم مشترک)

و نیازمند به منبع دیگری نباشند. اندازۀ ظرفیت خود اِشراب شوند بهو هرکدام  های متنوع مخاطبین را پاسخ دهدطیف

هایی با خصوصیت توانند تبدیل به گزارهدهند، میقرار میکه طیفی از مصادیق را تحت پوشش  معادالت و معانی کّلی

 شمولی شوند.جهان

 طبیعی، ارائه مصادیق و اشاره به مالک و وطبیعی، استفاده از تشبیهِ مطالب برتر به مفاهیم فطریبیان معادالت فطری

  4شمول را دارند.نهستند که ظرفیّت انتقال مفاهیم جهاهایی کلیِ قابل انطباق بر موارد مشابه، شیوه

                                                   
 یاهلل المرعش هیمکتبه آ، بصائرالدرجات، نشر (1404)صفار, « سَبْعِینَ وَجْهاً عَلَى ِإنَّ کَلَامَنَا لَیَنْصَرِفُ»گونه آمده است: در روایت دیگری این 1

تَدِْریِه َخیْرٌ مِنْ َألِْف حَِدیٍث تَرْوِیهِ وَ َلا یَکُوُن الرَّجُُل مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى حَِدیٌث  »( و در روایت دیگری بدین تعبیر آمده است:329ی، قم، صالنجف

، معانی االخبار، نشر ش(1366)شیخ صدوق, « کَلَامَِنا وَ إِنَّ الْکَلَِمۀَ مِنْ کََلامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لََنا مِنْ جَِمیعِهَا اْلمَخَْرجُ. یَعْرِفَ مََعاِریضَ

 (2جامعه مدرسین، قم، ص
 117ص 27الشیعه، ج، وسائلق(1409)شیخ حر عاملی,  2
قیامۀ نساء إلى قیام یوم الاشتراک المکلّفین فی الحکم رجاال و »شود؛ تعبیر می« اشتراک»فقهی، از این مطلب، به قاعده در اصطالحات اصول 3

 53ص2، القواعدالفقهیه، نشر الهادی، قم، جش(1377)بجنوردی, « أی ما دام بقاء هذه الشریعۀ المقدّسۀ.
 پذیرد.استفهامی انجام می ، نهیی، هشداری، ترغیبی، دعایی،های توصیفی، استداللی، نقدی، تاریخی، تمثیلی، امریها در قالب گزارهاین بیان 4



 

123 

 

123 
بیانگر همین معنا   2«ناً عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَاَإِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْء»و  1«ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ»آیاتی مانند 

عن یعقوب بن السکیت النحوی » :آمده استچنین نیز السالم در تعبیری در مورد قرآن علیه هادیحضرت و از  3هستند.

مَا بَالَ اَلُْقرْآنِ الَ یَزْدَادُ عَلَى اَلنَّشْرِ وَ اَلدَّرْسِ إِالَّ غَضَاضَۀً َقالَ: إِنَّ السالم: لیهمقال سألت أبا الحسن علی بن محمد بن الرضا ع

  4«.ض  إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَۀِلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِی ُکلِّ زَمَانٍ جَدِیٌد، وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ یَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ الَ

السالم سوال شد که: قرآن چه خصوصیتی دارد که هر چه مورد تفکر و تحقیق و بررسی از حضرت هادی علیه»ترجمه: 

خداوند قرآن را برای زمان خاص و آید؟ حضرت فرمود: دست میازه از آن بهشود بلکه مطالب تگیرد تمام نمیقرار می

ها تا روز قیامت آمده است و برای ها و گروهها و برای تمام ملّتمردم خاصی نفرستاده است بلکه قرآن برای تمام زمان

 «تازه و جدید است. همه

قلمداد  مَجازیای و یا زبانی اسطوره دانندپیامبر میهای رقیب، یا زبان دین را منحصر در مخاطب عصریِ در دیدگاه

مَجازها و »خود، معنایی را از  هایفرضپیشقائل هستند که هر عصر و زمانی و هر مخاطبی، براساس کنند و می

  کند.دین درک می« یهااستعاره

عدم » ، در عنوانتهاد و استنباط استشناختی اجزبانکه متصدی مبانی فقهاصولاین دیدگاه در مباحث الفاظ در علم نقد 

در عمومیت خطابات ای از اصولیین( عنوان نمونه)بهمحقق نائینی ارائه شده است، و  5«اختصاص خطاب به مشافهین

را به  کند و خطاباستفاده می« حقیقیه بودن جنس احکام»شرعی نسبت به مشافهین و غیرمشافهین نیز از خصوصیت 

 6داند.االبد متوجه میعموم مکلفین الی 

که  ارائه شده است 7«تبعیت داللت از اراده مولف»های دین، نیز بحث ای بودنِ مدلول گزارهدر مورد پاسخ به اسطوره

دون )که ب ای نیستندسمبلیک یا اسطوره و کنایه و استعاره وجود دارد امادر زبان دین، مَجاز بیانگر این معناست که 

 حدِّ خاصی از واقعیتِ بلکه استفاده از مَجاز، برای تبیین جنبه یاکنند( یجاد احساس در مخاطب میمابازاء خارجی فقط ا

 موجود است و در قلمرو متناسب با اراده جدی مولف است.

ان دین، زیرا زب است« جنس خطابات»شناسی و هویت« وضع الفاظ»شناسی متوقف بر هویتتوضیح تفصیلی این بحث 

 شده است.شناسیِ فوق تمرکز بر دو هویتدر محورهای زیر مبتنی بر داللت ادله است لذا 

 «وضع الفاظ برای ارواح معانی» نظریۀو بررسی  «وضع الفاظ»شناسی هویت  -2/5
هویت وضع الفاظ، ستون فقرات فقاهت، استظهار از ادله است؛ استظهار از ادله تابع هویت داللت و هویت داللت تابع 

ترکیبات، و قرائن است؛ اگر در هویت وضع ، قائل به وضع برای مصادیق شویم یا قائل به وضع برای مالک موجود در 

 یابد.مصادیق شویم، فضای استظهار تضییق یا توسعه می

 المک عموم و اطالق دایره آن تبع بهکه  است؛ معانی مصادیق برای وضع الفاظ، وضع هویت و کیفیت در مشهور نظریه

 ا،ر داللت پایۀ اصلِ اگر اما. باشدمی( مجاز یا مدلول، و دالّ تعدد باب از) قرینه به نیاز آن توسعه برای و شود، می محدود

 . یافت خواهد عرضی و طولی توسعه قرینه، به نیاز بدون کالم، استظهار بدانیم، معنا روح برای لفظ وضع

                                                   
 4سوره ابراهیم، آیه 1

 (2)سوره یوسف، آیه 2
 321ص 15؛ و ج 16ص 12، المیزان فی تفسیر القرآن، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1417)طباطبایی, ر.ک.  3

  580ص 1، االمالی، نشر دارالثقافه، قم، جق(1414)شیخ طوسی,  4
 366ص 3، بحوث فی علم االصول، جق(1417)صدر, ر.ک. به  5

 491ص1جهمان،  6
 104ص1همان، ج 7
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ذکر شد، فقاهت، نیاز به استنباط فرآیندها دارد که فارغ از مصادیق هستند لذا با « حکم»براساس مبنایی که در مورد 

 و ،کالن موضوعات در حکم استنباط شود؛ براینظریه مشهور در مورد وضع، راه برای استخراج فرآیندها از ادله بسته می

 .داریم «له موضوع سعه» به نیاز تمدنی، و حکومتی فقه تولید

بلکه برای مالک موجود در مصادیق و  ،متبادر از آنها الفاظ، نه برای مصادیقِ»در این دیدگاه چنین است:  مطرح فرضیه

ب مرات»نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، بیانگر وجود .« اند، وضع شدهطیفی جاری در مصادیق مشابه و همروح معنا

وضع شده اند، بدون دخالت هر گونه « لبّ معنا»الفاظ، برای می باشد، به این شکل که « معنایی در نظام گفتاری

رکیب شود )ت، فعل و انفعالی است که سبب تولید اثری جدید می«فرآیند»از سوی دیگر،  خصوصیتِ خارج از موضوع له.

ولین مشترک میان مصادیق مختلف؛ و معنای مصدری در ا معنای مصدریِاتحادی نه انضمامی(؛ روح معنا عبارتست از: 

؛ شودوانفعال )پدید آمدنِ یک حالت، یک تغییر، یک حرکت، یک خصوصیت( آشکار میظهورِ خود، در قالب یک فعل

است، یا کلمه صراط، « سنجش»وضع شده است که حاویِ فرآیند « ابزار سنجش»مثال کلمه میزان، برای روح معناییِ 

 است. « برقراری ارتباط» ده است که حاوی فرآیندِوضع ش« رابط برای حرکت میان دو چیز»برای روح معناییِ 

گوید: این معنای عرفی، مدعای نظریه روح معنا، این نیست که معنای ظاهری متفاهم عرفی مورد نظر نیست بلکه می

 ذیردپعندالتحلیل به روح معنایی متصل است و عندالوعی و الشعور من المتکلم و المخاطب، اذعان به این معنا صورت می

 شود.بیان می« بدیهیات»است که در پاسخ به اشکاالتی در مساله « لزوم التنبُّه» مسالۀمانند 

دارد، « اجتهاد تمدنی»بیشترین ارتباط و تاثیر را در و تغییر در این نظریه  است« وضع» نظریۀ ،«الفاظ» زیرساخت بحث

از  که« وضع الفاظ برای ارواح معانی»دیدگاه شود سپس اشاره می« وضع»ها در حقیقت در این قسمت، به برخی نظریه

 گردد.های اصلی زبانی برای حرکت به سمت اجتهاد تمدنی است تبیین میزیرساخت

 المک عموم و اطالق دایره آن تبع بهکه  است؛ معانی مصادیق برای وضع ،الفاظ وضع هویت و کیفیت در مشهور نظریه

 را، لتدال پایۀ اصلِ اگر اما. باشدمی( مجاز یا مدلول، و دالّ تعدد باب از) قرینه به نیاز آن توسعه برای و شود، می تعیین

 توضیح: .یافت خواهد عرضی و طولی توسعه قرینه، به نیاز بدون کالم، استظهار بدانیم، معنا روح برای لفظ وضع

  نمونه نظریات اصولیین در باب هویت وضع چنین است:

  ارتباط خاصی است که بین لفظ و معنای برقرار می شود، و موجب وضع، »: (محقق خراسانی: )«اختصاص»نظریه

اختصاص لفظ به معنا می شود؛ گاهی در اثر تخصیص لفظ به معنا و گاهى به جهت کثرت استعمال لفظ در معنا 

 1 .«تحقّق پیدا میکند

  تعهدیه به اینکه هر گاه این لفظ را به کار  وضع عبارت است از یک قضیه شرطیه: »اهلل خویی(آیت«:)تعهد»نظریه

 2 «افهام معنای آن است. ۀ، منظور ارادشودبرده می

 «وضع لفظ بر معنا یک عملیات تکوینی در قالب استفاده از قوای ذهنی و زبانی، : »)شهید صدر(«: کیدنظریه قرن ا

 3 «مقبولیت عرفی و نوعی بینجامدباشد، اقترانی که به برای ایجاد اقتران مؤکد بین لفظ و معنا می

 توان چنین گفت: براساس مبنای مختار میاین نظریات، در گزارشی از الزامات و لوازم 

داللت الفاظ بر و  انتقال ذهن از یک نماد به یک معنا )کشف الدالّ عن المدلول( است،معنای داللت الفاظ بر معانی، 

د عقالئی عملکر« واضع لغات»و  ،ی که از طرف واضع صورت گرفته استصیصواسطه جعل و تخمعانی، ذاتی نیست بلکه به

ع )وضاند مجموعه بشری است نه یک فرد خاص و البته در همان سیره عقالئیه نیز افرادی سرمنشاء جعل الفاظی بوده

مَجازی  روند و معانیکار میتر از معنای اصلیِ اولیۀ خود نیز بهای گستردهالفاظ، برای معانی چنینتعیینی و تعیُّنی(؛ هم

داللتی که مورد نظر در سیره عقالئی است داللتی است که متکلم قصد جدی برای انتقال معنایی  و؛ دهندرا شکل می

                                                   
 9البیت، قم، صاالصول، نشر آلکفایهق(1409)آخوند خراسانی,  1

 48ص 1یی، قم، جاالثار االمام الخو اءیموسسه اح، محاضرات فی علم االصول، ق(1413)خویی,  2
 82ص 1ی، قم، جموسسه دائره المعارف فقه اسالم، بحوث فی علم االصول، ق(1417)صدر,  3
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ا کننده است )چه تصویر باشد، چه لفظ باشد یکاربرندۀ نماِد داللتبه ۀباشد لذا تحقق داللت و نوع داللت، تابع ارادداشته 

و از تداعی معانی است نه داللت واقعی؛  دیگر(، و براین اساس، داللت تصوری و داللت استعمالی، از جنسهر عالمت 

 ، شکل گرفته است ونوعی ها، دارای وضع نوعی هستند و ساختار زبانی براساس این وضعِکلمات و ترکیبسوی دیگر، 

داللت در هر کلمه یا ترکیبی، قرائنی در زبان وجود  دهد. برای تشخیص معانی و نوععملیات انتقال معانی را انجام می

رود. یکار مبهشده در برابر مَجازی بودنِ معنا  کاربردهبرای کشف از حقیقی بودن معنای بهکه « تبادر»دارد مانند قرینه 

و در  شونداخته میشن« اصول لفظی»عنوان کنند که این قواعد، بهدر اکثر اغلب موارد، از قواعدی پیروی مینیز عقالء و 

مانند: اصاله است و در عناوینی « و اصاله عدم القرینه اصاله الظهور»شود ریشه این قواعد موارد شک به آنها مراجعه می

در  «قول لغوی»چنین مراجعه به هم؛ و پیدا کرده است ظهور و بروزالحقیقه، اصاله عدم التقدیر، اصاله العموم و االطالق، 

 وجود دارددر الفاظ هم ترادف و اشتراک ینان شود، ابزار تشخیص معنا است. موجود در آن سبب اطم صورتی که قرائن

کاربردن یک لفظ، بدون قرینه، و اراده جدیِ بیشتر برای تشخیص موارد مشابه از یکدیگر داریم؛ اما به ینیاز به ابزارلذا 

دین، زبان متعارف مخاطبین آن است و براساس ساختار زبان چنین هممگر در معانی طولی؛ از یک معنا، جایز نیست 

مشترک ذهنی بشری است و در عین حال، شارع، اصطالحاتی را نیز برای بیان معانی مورد نظرش ایجاد کرده است )وجود 

 برایکار برده است بهشارع و براساس همین ساختار و عملکرد مشترک ذهن بشری، اصطالحاتی که ، حقیقه شرعیه(

 .وضع شده استباشد « و فاسد صحیح» ی که جامعمعنای

ذکر شد، فقاهت، نیاز به استنباط فرآیندها دارد که فارغ از مصادیق هستند لذا با « حکم»براساس مبنایی که در مورد 

 و ،کالن موضوعات در حکم استنباط شود؛ براینظریه مشهور در مورد وضع، راه برای استخراج فرآیندها از ادله بسته می

و این توسعه، نیاز به مالک و روشمندبودن و به حجیت  داریم «له موضوع سعه» به نیاز تمدنی، و حکومتی فقه تولید

 رسیدن دارد تا استحسانی نشود.

بلکه برای مالک موجود در مصادیق و  ،متبادر از آنها الفاظ، نه برای مصادیقِ»مطرح در این دیدگاه چنین است:  فرضیه

ب مرات»نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، بیانگر وجود .« اند، وضع شدهطیفدر مصادیق مشابه و هم ی جاریروح معنا

تِ ر گونه خصوصیاند، بدون دخالت هوضع شده« لبّ معنا»، به این شکل که الفاظ، برای است« معنایی در نظام گفتاری

 خارج از موضوع له؛ توضیح اینکه:

نظریه وضع ، تحققِ خارجیِ مقیِّد آن است. «مصداق»، حاکی از آن است؛ و «مفهوم»همان نفس االمر است که  ،«معنا»

 کشفموضوع له است، که باید مراد کالم بر اساس آن  معنایها در و الیهمراتب وجود مدعی الفاظ برای ارواح معانی، 

جدید معنایی به مفهوم  اصنافتوسعه معنایی )الحاق  ،نظریهاین بر اساس مراتب معنایی نیست، لذا  خلقشود؛ مّدعیِ 

یر به که قابلیت تفس درا یک وجود مستقل از متکلم بدان« متن»است؛ نه اینکه  مطرح« مراد متکلم»در چارچوب (، اصلی

 اهمیت که به جهت آمده است نکاتیاین دیدگاه مورد علماء در های در توضیح و تحلیل است. معانی مختلف را داشته

 شود:در زیر گزارش می چند موردآنها، 

ق حقِّ مُ»چیزی است که  یِ آنها،ه حقیقلَ موضوعٌو  شده اند دارای غایت خاص هستندوضعبرای معانی الفاظی که » .1

 «1.له نیستو ما زاد بر آن دخیل در موضوعٌ باشد« غرض

 مسلک که سوم روش... .: است مطرح عمده روش سه (کرسی مانند) در تفسیر الفاظ متشابه قرآن کریم و احادیث» .2

الفاظ بر مفاهیم اصیل  -1زمان رعایت شود: راسخان در علم و یقین است: تأکید دارد که در تفسیر دو جهت باید هم

باشند، ای که در مفهوم اصیل و پایه دخیل نمیمعانی الفاظ از امور زائده -2خود باقی بماند و تصرفی در آنها نشود. 

                                                   
 319ص 2ق(، المیزان، انتشارات اسماعیلیان، قم، ج1417)طباطبایی،  1
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مجرد شود؛ یعنی انس و عادت نفس به  مصداق خاصی که معنا غالبا در قالب آن ظهور و بروز دارد، موجب غفلت از 

  1«روح معنای لفظ نشود.

 «2.محدود حسّى و طبیعى و مادّى و مقیّد به زمان و مکان برای مصداقاند؛ نه الفاظ براى معنى عامّ وضع شده» .3

ولیاء علیهم السالم و کلمات العرفاء رضی اهلل عنهم أن األلفاظ وضعت ألرواح هل بلغک من تضاعیف إشارات األ» .4

یر تفکر ساعۀ خ»المعانی و حقائقها؟ و هل تدبّرت فی ذلک؟ و لعمری أن التدبر فیه من مصادیق قوله علیه السالم: 

  3«من عبادۀ ستین سنۀ؛ فإنه مفتاح مفاتیح المعرفۀ و اصل اصول فهم االسرار القرآنیۀ.

ه اند؟ آیا درباره آیا این سخن اولیاء الهی و بزرگان عرفان را شنیده ای که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد»ترجمه: 

ای؟ قسم به جانم تدبر در این مطلب از مصادیق فرمایش امام معصوم علیه السالم است که: ساعتی تفکر آن تدبّر کرده

 «ترین اصل فهم اسرار قرآنی است.ترین ابزار معرفت و اساسیدیساله است. این قاعده کلی 60بهتر از عبادت 

 های رقیبهنظرینظریه و نقد  استدالل  -1/2/5

محکی، موضوع و متعلق فهم است، نه خود فهم؛ بر این اساس نظام مفهومات و ادراکات، تابع  ،تصور ذهنیمابازای  «معنا»

 گفت:بندی منطقی در قالب صُغری و کبری، چنین یک صورت درتوان لذا می ،نظام معانی نفس االمری می باشد

 : وضع یک فرآیند زبانی است.  اول صغری

 است. خارج از ذهن ع نظام معنایی بتاذهنی : فرآیند زبانی تابع نظام مفهومی ذهنی، و نظام مفهومی اولکبری 

 شود( دقتا نظام مفهومی ذهنی ارتباط معنا ببه : وضع تابع نظام مفهومی ذهنی است.  )توجه:  ۀ اولنتیج

 از مفهوم به مصداق.  ،از مصداق به مفهوم است، و در تطبیق ،کبرای دوم : نظام مفهومی ذهنی در انتزاع

ست ااز مفهوم به مصداق  ،)از جزئی به کلی(، و در تطبیقاست از مصداق به مفهوم  ،در انتزاع ،: فرآیند وضع ۀ دومنتیج

  )از کلی به جزئی(.

ناظر به ذات معنا است )که ماهیت مهمله مبهمه که مرحله تطبیق است از کلی به جزیی است و پس وضع نتیجه نهایی: 

  .گیرد نه فقط مصداق خاص راکل طیف را در برمی ،انطباق معنالذا  رسدص میمصداق خاکند تا به و تنازل می است(

اثبات می کنیم، از آن یک نتیجه معرفت شناسانه مفهومی  در حقیقت ما یک مبنای وجود شناسانه در مبانی فلسفه

ر که عملیات ذهنی برای تولید الفاظ را د می گیریمدر قواعد زبانی تکوینی گیریم، و از آن یک نتیجه زبان شناسانه می

 کنند.ها مدیریت میپشت صحنۀ ناخودآگاه انسان

ست: ادراکات عام، ادراکات فوقانی؛ که پشت صحنه اش وجود پشت صحنۀ عملکرد معرفتی بشر، ایجاد کثرت در ادراکات ا

در مواجهه با یک پدیده، از ظاهر  فرد: که اینگونه است« کثرت در ادراکات»عملکرد در  بسیط است.و عام، وجود واحد 

 ایلیچه کو ، دکه از مصادیق حسی تجریدش کرده باش ای، چه کلیدکنآن توجه میکلی و عام فوقانی آن عبور کرده به 

م الَعکه و از آنجایی. دو عامترش کن دش تجرید کرده باشاکه از جنس ایچه کلیو ، دهایش تجرید کرده باشکه از فصل

، عملکرد از عام به خاص، از معانیهایِ فوقانی هستند، علمکرد ذهن ما در دریافت تشکیکی است و وجودها تجلِی الیه

  4.این کار را می کنیم ناخودآگاههم عملیات وضع لذا در ؛ جزئی و مصداق است کلی به

                                                   
 152-150، ص 4جانتشارات بیدار، قم،  ،تفسیر القرآن الکریم، ش(1361)مالصدرا شیرازی,  1

 73-47ص 1، معادشناسی، انتشارات حکمت، طهران، جق(1431)حسینی طهرانی  2
 39ی، طهران، صنیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، هیالخالفه و الوال یال هیمصباح الهدا، ش(1372)خمینی,  3

ی، سطح سه، آن در استنباطات فقه ریو تاث یارواح معان یوضع الفاظ برا هینظرنامه ، پایان(1395)مقدسی, برای تفصیل بیشتر، ر.ک. به  4

 118حوزه علمیه مشهد مقدس، ص
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اصاله  و عنا، نیاز به قرینۀ صارفه نداردبنابر نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، استظهار شمولیتِ معنا نسبت به مراتب م

زم است دقّت شود در استظهار الو ، 1آیددست میبه« حجیت ظهور نوعی»بر این اساس  االطالق نیز در آن جاری است.

 ، فرهنگ، شرایط و زمان و مکانِ خاص دخالت داده نشود. ادله شرعیاز 

بین مخاطمکانی، و فرهنگیِ آن، نه فقط به تمام وسعتِ زمانی،  گویدتصریح کرده که برای همه بشریّت سخن می شارع

نظریّۀ وضع الفاظ برای ارواح  2است تا لبّ معنا بدست آید.رعایتِ این مهمّ، در گروِ زدودنِ معنا از مالبسات زمانِ وحی، و 

مطابق با سعۀ معنای موضوع له  ،است. بر این اساس، درصورتِ نبودِ قرینۀ خاصّ، مراد جدّی امراین  زبانیِ  مبنایمعانی، 

ی قدر متیقّن خارج توانند قرینه بر مراد جدّی باشند، بلکه تنها موجب پدید آمدنِ است؛ و شرایط و بسترهای خاصّ نمی

محدود به قدر متیقّن نیست، گرچه قطعا از « مراد جدّی»به این معنا که  ،3دشوند، که حجّت نیستنمقام تخاطب میدر 

  4شوند.مصادیقِ مراد محسوب می

برای توصیف هویت « کفایت»ارائه شده در هویت وضع، در عین صحت اولیه، مشهور های براساس استدالل فوق، نظریه

 ضع را ندارند.و

 )روش کشف الیه معنایی ادله در مقیاس کالن( روش کشف روح معنایی -2/2/5

است و با فحص « وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد»در بحث اصولیِ « قدر جامع» جنس باهمروح معنایی، 

ونگی های الزم برای چگبراساس اجتهاد مصطلح، سرنخ میتوانفقه اصولاین بحث از در قدر جامع معنائی در کیفیت کشف 

 یابی به روح معنایی را کشف کرد. دست

 گویند:می« وجه جامع میان صحیح و اعم»در ترسیم قائلین به وضع لفظ برای معنای اعّم )در مبحث صحیح و اعمّ( 

این اجزاء به منزله موادّ آن شناخته  واقعیت این است که نماز، یک حقیقت و خضوع و توجّه خاصى به خداوند است که»

ء، شیئیت شى» طور که در فلسفه مطرح استشوند، ولى صورت، عبارت از همان خضوع و توجه خاص است و همانمى

مخترعین با این که در وسیله اختراعی از »؛ در تعبیر دیگری نیز چنین آمده است:  5«به صورت آن است نه به ماده آن

کنند، اما با این حال هم مادّه و سازماندهی می« صورت و شکل خاّصی»کنند و آن وسیله را به فاده میموادّ خاصّی است

دانند. به همین خاطر است که تحوّالتِ صنعتی با این که موجبِ شان دخیل میدر اختراع« ال بشرط»هم صورت را به نحوِ 

 دهش تعیین نامِ » حال این با ،آن ساختارِ و شکل در تحوّل یا آن، موادّ و اجزاء در تغییر یاشود تغییرِ وسائل و ابزار می

لبّ کالم آن که: و ؛ .... الِ حقیقی(استعمیعنی ) شودمی استعمال ها آن برای گذشته در متعارف نحو به ،«ابزار آن برای

به کیفیتِ خاصّی در شیئیتِ آن و اما خودِ هیئت گاهی کند، ... هضم میساختار و هیئت، موادّ و اجزاءِ پدیده را در خود 

امکان دارد این وجه جامع را بیان « عناوین عرَضیّه»البته تنها با و ، شود، و گاهی به نحوِ کلّی و عریضپدیده اعتبار می

مربّع یا مثلّث بودنِ »همان طور که سنگ و گِل و گچ و آجر تأثیری ندارد، « خانه بودنِ خانه»کرد؛ به عنوان مثال در 

 «ساختارِ )هیئتِ( خاصّی که موادّ و اجزاء در آن محو و فانی هستند»نیز دخیل نیست؛ چون واضع گرچه لفظی را بر « آن

نهاده است به گونه ای که از ساختارهای دیگر متمایز و منفصل باشد، اما در عین حال آن هیئت و ساختار را محدود به 

  6«.صنفِ خاصّی نکرده است

                                                   
 291ص 1ی، قم، جموسسه دائره المعارف فقه اسالم، بحوث فی علم االصول، نشر ق(1417)صدر,  1
توسعه معنایی را در بر شود و بدون ضابطه نیست و هر گونه کار براساس روشی که در قسمت بعد ارائه شده است انجام مینکته مهم: این 2

توان بدون قرینه موجّه فنی فقهی، گسترش ایجاد کرد؛ لذا آنچه اصحاب هرمنوتیک مدرن و برخی قائلین ، نمی«منصوص»گیرد و در موارد نمی

 گویند پذیرفته نیست.می 70در اصطالح رایج از دهه « فقه پویا»به 

 509ص 1یی، قم، جاالثار االمام الخو اءیموسسه احمحاضرات فی علم االصول، نشر ، ق(1413)خویی,  3
 (184ی، سطح سه، حوزه علمیه مشهد مقدس، صآن در استنباطات فقه ریو تاث یارواح معان یوضع الفاظ برا هینظرنامه (، پایان1395)مقدسی 4

 93-91، قم، صائمه اطهار یمرکز فقهشیعه، نشر فقه، اصولش(1381)فاضل لنکرانی,  5
 106ص 1االصول، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، طهران، ج(، تهذیب1423)خمینی،  6
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ضع نظر به این که نظریه و؛ و دلیل فلسفی و فقهیجامع وجود دارد: دلیل اصول لیل بر ضابِط قدردو نوع دبینیم که می

طرح م« قدر جامعِ صحیحی یا أعمّی»، نسبت به آن چه در «حقیقتِ معنا»الفاظ برای ارواح معانی، گسترۀ بیشتری برای 

، و «اصنافِ محسوس و دنیوی»را در مرتبۀ « ناییضابطِ قدر جامع و روح مع»، باشد، قائل است، استدالل اصول فقهیمی

 کند.اثبات می« تمام مراتب و الیه های وجودیِ معنا»این ضابط را در  ،استدالل فلسفی

در میان اقوال  آیا ضابط، هدف و غایت است؟ یا هیئت و صورت؟ یا مادّه؟ یا چیز دیگر؟ چه می باشد؟« قدر جامع»ضابطِ 

 -2، ضابط، هیئت و صورت مبهمه است -1 شود:مشاهده می دیدگاهسه  «صحیح و اعم»ث در بحنقل شده از اصولیین 

  .ضابط، غایت و غرض است -3، ضابط، ماده مبهمه است

؛ است« صورت و هیئت اشتراکِجهتِ »، جهل و عدم اطالع از محدودۀ آن نیست؛ بلکه منظور «ابهام در هیئت»مراد از 

 آید.به دست می« لُبّ فصل»شود، و تمامِ قیودِ غیر دخیل در ذات )عوارض( تجرید می، پدیده از «صورتِ مشترک»در 

 است وجه جامع شاخص« ترکیب مواد حداقلِّو ترکیب اجزائی افعالی،  حداقلِّ»توان گفت: بنابراین می

عد تکوینی عالم ماده، است؛ نحوه ارتباط بین اجزاء در دید مخاطب، یا در دید قوا« نحوه ترکیب و ارتباط»صورت همان 

قرار دارد. وجه « این فضا و این نحوه ترکیب»یا قواعد عقالنی در سطح عوالم فوقانی. این کار طبق قواعد آن عالم، در 

این »د: گویجامع یا متبادر در عرف است، یا حداقل عقالنی است؛ یعنی هر کس آن را با عقل طبیعی تکوینی ببیند می

 «.  دهدانجام می این کار راصالۀ( شخص در این فضا )مثال 

مراد از  کنند کهالبته تمام قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعم )در مبحث صحیح و اعمِ اصول فقه( این قید را بیان می

صورتِ »فردی نیست که تنها یک یا دو جزء از آن پدیده را دارد؛ چون در این صورت یا ترکیب منتفی است، و لذا « فاسد»

ای که مانعِ اغیار )به گونه وجود ندارد؛ و یا اگر ترکیبی هست، صورتِ جامعِ آن معنا )فصل( رعایت نشده است« همهمب

وجه جامع باید اوال شاملِ تمام اصناف معنایی صحیح و فاسد حسّی، و ثانیا شامل تمام مراتبِ وجودیِ  بنابراین: باشد(.

 :خصوصیت داشته باشدآن پدیده باشد. قدر جامع معنائی باید پنج 

 باشد.   عقالیی جامع باید ارتکازی بین مستعملین، و در حیطه ادراک  .1

 جامع باید با قطع نظر از تعلق به مصادیق خودش، تحقق و واقعیت داشته باشد.  .2

 .1.  جامع باید بسیط و مبهم باشد3

 . جامع باید قریب باشد. 4

 . جامع باید شبکه ای باشد.5

ی سطح ماد»در قدر جامع برای این است که دریافت شود اصل فرایند و هیئت مبهمه اختصاص به « شبکه ای»اصطالح 

 به خود می گیرد. را دارد که در هر سطحی از شبکه هستی، شکلی از مراتب اء ندارد؛ بلکه یک منش« معنا ذهنیِیا 

 برای کشف قدر جامع باید دو نکته اساسی رعایت شود:

 ( عدم توجه به تعلّقات و عوارض معنا 1

 پدیدهجوهرۀ  ( توجه به2

 : مراحلِ ذیل به ترتیب اعمال شودبرای این منظور الزم است 

برای دستیابی به تمام ) .قدر ممکن استقراء شودبه ،تمام اصناف و مصادیق معنای مورد نظر در عالم حس و دنیا .1

با تجرید معنا از ، بیایددست هاز زمان، اصناف آن را ببا تجرید معنا ) .شوداصناف، معنا از عوارض تسعه آن تجرید 

 با تجرید معنا از کیف، اصناف آن را، دست بیایدبهبا تجرید معنا از کمّ، اصناف آن ، دست بیایدبهمکان، اصناف آن 

 ، .....(بیایددست به

 )قدر جامع مصادیق حسی(. بیایددست و وجه مشترک آنها را به شوداین اصناف معنایی با هم مقایسه  .2

                                                   
 نیست.« عنوان واحد»است. نیز مراد از بساطت، بساطت فلسفی، یا « وجه اشتراک»، جهل نیست؛ بلکه منظور«ابهام»مراد از  1
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وع فعال نقطه شر+  تعیین شودهدف و غایت از معنا ). گرفته شوددر نظر  1سیستمبه صورت یک معنای عام حسّی  .3

ه بیابی به غایت از نقطه شروع تا دستحرکت  + مراحلبیایدنقطه مرکزی آن به دست +  بیایدسازی آن به دست 

 آنچه نباید و آنچه مورد نظر نیست((یعنی . )بیایددست  نقاط بحران آن به+ بیایددست 

 )گسترش نقطه مرکزی(  .بیایددست بهآن  و مصادیقِ شودنقطه مرکزی به عوالم دیگر در شبکه هستی ارائه  .4

 «مصباح: چراغ»: )تطبیق عملیات فوق بر نمونۀ مثال

با عدم توجه به زمان، مکان، کم، کیف، شکل و  ←شود؟ اطالق می« چراغ»در عالم ماده، به چه اشیائی، کلمۀ  .1

کنیم: مشعل، شمعی، رویم و به موارد زیر برخورد میصورت، جنس و ماده، به سراغ استعماالت کلمۀ چراغ می

دی، چراغ اتمی، چراغ دریایی، ایای، چراغ الای، چراغ زنبوری، چراغ نفتی، چراغ گازی، چراغ برقی رشتهچراغ فتیله

 ، چراغ مطالعه، چراغ راهنمایی، چراغ ماشین، چراغ خطر، مهتابی، هالوژن، لیزری، .....چراغ قوه

همه آنها خاصیت نوردهی دارند فارغ از  ←گردیم این اصناف را با هم مقایسه کرده به دنبال وجه مشترک آنها می .2

 شان.خصوصیات

ی گشایز نوردهی، ایجاد تشخیص و راههدف و غایت ا ← کنیممیصورت سیستمی تحلیل این وجه مشترک را به .3

براساس آن تشخیص است + نقطه شروعِ آن، تولید و ارسالِ مادۀ بازتابدهنده است + نقطه مرکزیِ آن، ایجاد وضوح 

برای حداکثر تمایز است + مراحل حرکت برای رسیدن به غایت، تنظیم کمیت و کیفیت و جهتِ منبع نور بر روی 

سو بودن یا پُرنور بودن، اشتباه بیشترین بازتاب قابل رؤیت است + نقاط بحرانِ آن، کم ها و مرزها برای دستلبه

 شود.بودن محل تابش نور و اشتباه بودن جهت تابش که سبب اشتباه بودن جهت بازتاب می

 مرکزِجوهره،  ← آوریممیرا به دست آن و مصادیق  کردهنقطه مرکزی را به عوالم دیگر در شبکه هستی ارائه  .4

براساس تحلیل فوق، ایجاد وضوح است که اگر آن را به عوالم باالتر « چراغ»هیات مبهمه، در  و ثقل، نقطه مرکزی

های قلبی، و وضوح در ایجاد های درونی، وضوح در دریافتاز ماده ببریم، ایجاد وضوح در مفاهیم، وضوح در احساس

ارتند از: چراغ عقل و منطق، چراغ فطرت، چراغ قلب، چراغ آیند؛ که مصادیق آن عبدست میکثراتِ وجودی، به

 خلقت )اهلل نورالسماوات و االرض(.

اگر بخواهیم معنایی را که برای عوالم غیب بیان شده است، به عوالم پایین گسترش دهیم، باید ابتدا روح معنایی آن 

ب با آن عالم، به روح معنا افزوده شود. استخراج شود، و سپس به آن تشخّص داده شود، یعنی علل و عوارضِ متناس

اگر در جایی صورت )فصل( قابل . )نکته: است« تشخّص دادن به معنا»مقابل  عملیّاتی در« کشف قدر جامع معنایی»

 (استفاده می شود.« وجه جامع»برای کشف « عوارض»کشف نبود، از 

وجود دارد که امکان تسمیه همه آن ها به « ه جامعیوج»نظریه وضع الفاظ برای ارواح می گوید بین این اصناف معنایی 

نام واحد را فراهم می کند. این وجه جامع و روح معنایی در ارتکازِ ذهنی و ناخودآگاهِ واضع وجود داشته، و لفظ را در 

 وضع کرده است.« روح معنایی»حقیقت برای همان 

عجم مقاییس م»اند، صورت گرفته است مانند کتاب بوده «اصل معنا»دنبال کشف این عملیات، در کتب لغت تحلیلی که به

التحقیق فی کلمات القرآن، تالیف حسن »و  3«مفردات الفاظ القرآن، تالیف راغب اصفهانی»، 2«فارساللغه، تالیف ابن

 4«مصطفوی

نباط فرآیندها از است»در عبارتِ « فرآیند»با اصطالح « روح معنا» افق بودنهمآنچه در اینجا مورد نظر است توجه به 

 گیرد.است که در زیر مورد بررسی قرار می« های دینگزاره

                                                   
 رای اشاره به اجزاء و نوع روابطی است که باید شکل بگیرد تا موضوع مورد نظر، کارکرد خود را پیدا کند.این کلمه، صرفا ب 1
 اللغه، نشر مکتب االعالم االسالمی، قمق(، معجم مقاییس1404فارس، )ابن 2

 دارالقلم، بیروتق(، معجم مفردات الفاظ القرآن، نشر 1412)راغب اصفهانی،  3
 (، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، نشر وزارت ارشاد، طهران1371)مصطفوی حسن،  4
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 معنای ادله در مقیاس کالن( کشف)کلید  «مفهوم فرآیند»با « روح معنا»افق بودن  هم -3/2/5

شود )ترکیب اتحادی نه انضمامی(؛ از سوی دیگر، روح معنا ، فعل و انفعالی است که سبب تولید اثری جدید می«فرآیند»

-مشترک میان مصادیق مختلف؛ و معنای مصدری در اولین ظهورِ خود، در قالب یک فعل معنای مصدریِعبارتست از: 

شود؛ مثال کلمه میزان، برای روح وانفعال )پدید آمدِن یک حالت، یک تغییر، یک حرکت، یک خصوصیت( آشکار می

ای رابط بر»است، یا کلمه صراط، برای روح معناییِ « سنجش»وضع شده است که حاویِ فرآیند « ابزار سنجش»ِی معنای

 است. « برقراری ارتباط» وضع شده است که حاوی فرآیندِ« حرکت میان دو چیز

ی اهیم و عناویندر قدم بعد، برای اینکه این معنای مصدری، بر مصادیق خود در مقیاس کالن تطبیق شود، به سراغ مف

که یکی از مصادیق آن در « مکاسب محرمه»رویم، مثال عنوان روند میکار میکه در آن موضوع در مقیاس کالن به

تبدیل به است، وقتی به فضای روح معنایی وارد شود  خونمعامالت خُرد، خریدوفروش مواد غیرمشروع مانند شراب یا 

، «مفاسد اقتصادی»شود که مصادیق آن در مقیاس کالن، با تعابیری مانند: می« معامالت غیرقانونی»عنوانی مانند 

گیرد؛ یا را هم در برمی...«  خواری و شویی، قاچاق، رانتپول»شوند که مواردی مانند بیان می« درآمدهای نامشروع»

منفعت محلله »جود که در مکاسب محرمه، حکم به بررسی وجود یا عدم و« بیع دم»هایی مانند حتی در تک مصداق

« بیع»شود تا حالل و حرام بودنش آشکار شود، وقتی آن را به مقیاس کالن ببریم عبارت در آن می« مقصوده عندالعقالء

شود که با عنوانِ تبدیل می« ساختار و  نهاد معامالتی»که تبادر عرفی اولیه آن، معامله میان دو یا چند نفر است، به 

ارتقاء  «بررسی حکم تشکیل بازار خون»به « بررسی حکم بیع دم»ود یعنی صورت مساله فقهی، از شاز آن یاد می« بازار»

گیری ساختارها و فرآیندهایی دارد که در آنها، حجم انبوهی از خون تولید، یابد؛ یعنی آیا شارع رضایت به شکلمی

 خریدوفروش، توزیع و مصرف شود؟

های زارهسازانه از گیابی به تمدن اسالم، نیاز به استنباط فرآیندهای تمدنذکر شد که برای دست تحقیقدر قسمت مقدمۀ 

 اگردر این موقعیت،  ،اندحکم مصادیق را در مقیاس خُرد بیان کردهدر ظاهر، ها، گزاره بسیاری ازکه دین داریم در حالی

م های دین، فرآیندهای الزالش برای کشف روح معنایی در گزارهبا تتوان مینظریه وضع الفاظ برای روح معنا را بپذیریم 

 در مقیاس تمدنی( تفریع فروعبرای مدیریت در مقیاس کالن را استخراج نماییم. )

 :ارائه شده استتطبیق این مطلب را در برخی موارد در زیر 

وان تبا قناعت می :یک توصیه اخالقی فردی است که دریافت، در تبادر عرفی ، فهم اولیه1«اقنع تعز». در روایت شریفه 1

که مفهومی کالن بدون را  همین روایتاز معنای  ایالیهتوان عزت را حفظ کرد؛ لکن با استفاده از نظریه روح معنا، می

وش )با استفاده از ر «قناعت»کلمه بررسی با این توضیح که:  استخراج کرد.مقید شدن به یک فعل فردی اخالقی است 

 ؛2است« سازی مصرفحداقل»فرآیندِ ، «قناعت»دهد روح معنایی ای که در قسمت قبل ذکر شد(، نشان میمرحلهبهمرحله

دو به ، که با ترکیب آن3سازدرا نمایان می« استقالل همراه با برتری در محیط ارتباطی»، فرآیند «عزّت»و بررسی مفهوم 

که راهبردی برای مقیاس سازمانی، « شودمی سبب برتری در محیط رقابت سازیِ مصرف،حداقل»رسیم: این معنا می

 اجتماعی و تمدنی است.

                                                   
 215ل، نشر جامعه مدرسین، قم، صالعقوتحف ق(1404)ابن شعبه حرانی,  1

(، 36الحج/ )ى: وَ أَطْعِمُوا اْلقانِعَ َو اْلمُعْتَرَّقال تعال، اْلقَنَاعَۀُ: االجتزاء بالیسیر من األعراض المحتاج إلیها»مفردات راغب چنین آورده است: در  2

 685، صق(1412)راغب اصفهانی, « الْقَانِعُ هو الّسائل الذی ال یلّح فی السّؤال، و یرضى بما یأتیه عفوا
(؛ 38ص 4)ج« على شدّۀٍ و قوَّۀٍ و ما ضاهاهما، من غلبۀٍ و قهر.العین و الزاء أصلٌ صحیح واحد، یدلُّ »در معجم مقاییس اللغه چنین آمده است:  3

 (563)ص« العِزَّۀُ: حالٌۀ مانعۀ لإلنسان من أن یغلب.»در مفردات راغب: 
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به پزشکان  یک توصیه اخالقی مواجهه بافهم اولیه،  ،«1من تطبب فلیتق اهلل و لینصح و لیجتهد». در روایت شریفه 2

 حصر به این توصیه نیست و دارای معنا دراست که خیرخواه و پرتالش باشند؛ لکن معنای گزاره طبق فرضیه تحقیق، من

ی، )واسط «مدیریت احساس»، به فرآیندِ «تقوی»مقیاس کالن و برای بیان فرآیندها نیز هست، که با بررسی مفهوم 

، با (4های دینی با تطبیق بر مفهوم تقوی، مجله آیین معرفت، شماره ، مقاله کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره1383

رسیم که ترکیب می« حداکثرسازی»به فرآیند « جهد»و با بررسی مفهوم 2«رسانینفع»به فرآیندِ « صحنُ»م بررسی مفهو

مهارتِ یابی به راهبرد فضای پزشکی در تمدن اسالم، دست»دهد: آنها معنای زیر از روایت مربوطه را به دست می

 «است. حداکثرسازی نفع بیمار

خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَى الْبُرِّ کَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ َو َما مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَْد َدعَا لَِأکِْل  فَضْلُ: َ َقال السالملیها ععَنْ َأبِی الْحَسَنِ الرِّضَ. »3

ان گندم مانند برتری ما معصومین )ترجمه: برتری نان جو بر ن 3«الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ فِیه

صون ها مبر دیگر مردم است و تمام پیامبران برای نان جو برکت قائل بودند و هر که نان جو بخورد از بسیاری از بیماری

؛ که اگر با دید فرآیندی به آن بنگریم، معنای 4بماند.(؛ براساس این روایت، فتوا به استحباب نان جو داده شده است

سازی برای مطلوبیت فرهنگ»شود: خواهد شد و معنی روایت چنین می« سازیفرهنگ»در مقیاس کالن، « استحباب»

 «قرار گرفتن نان جو در سبد غذایی جامعه

اهل تقوا باشید و سخن سنجیده بگویید تا رفتارهایتان »ترجمه:  ؛5.«أَعْمالَکُم لَکُمْ ُیصْلِحْ سَدِیداً قَوْلًا قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا. »4

 ؛ اگر با دید کشف معنای فرآیندی به این آیه نگاه شود، چنین خواهد شد: «صالح شود

 6تقوا = مدیریت احساس براساس نظر خداوند -1

 الگوهای گفتاری بهینهقول سدید =  -2

 اصالح اعمال = اصالح الگوهای رفتاری -3

تالش کنید و الگوهای گفتاری خود را اصالح کنید، رفتارهایتان  «احساس مدیریتِ»شود: اگر برای جه چنین میو نتی

توان چنین تعبیر کرد: راهبرد اصالح شود )چه در مقیاس خُرد و چه در مقیاس کالن( که در مقیاس کالن میاصالح می

 الگوهای گفتاری برای اصالح فرهنگ اجتماعی.

 فرآیندی، است و معانیِ« معانی فرآیندی»یابی به ، ابزاری برای دست«وضع الفاظ برای روح معنا»ینکه: نظریه نتیجه بحث ا

ذا لیابی به صحت و بهینه بودنِ فرآیندها هستند برای دست« جهت»کنندۀ است که تعیین« راهبردها»گیریِ زمینۀ شکل

یت صحت یا امتثالی که رافع مسئولدر فعل مکلفین است تا « جهت»کنندۀ که تعییندر احکام هستند « حکم»منزلۀ نازل

                                                   
 144ص 2جالبیت، قم، ، دعائم االسالم، نشر موسسه آل(1385)نعمان مغربی,  1

نَّصیحۀ: ال النون و الصاد و الحاء أصلٌ یدلُّ على مالءمۀٍ تعالى شیئین و إصالح لهما.»چنین آمده است: « نصح»ی در معجم مقاییس اللغه در معن 2

 (808)ص« النُّْصحُ: تَحَرِّی فِعْلٍ أو قَوْلٍ فیه صالُح صاحبِهِ»گونه آمده است: (؛ در مفردات راغب این435ص 5)ج« خاِلف الِغشّ.
 304ص 6، نشر دارالحدیث، قم، جق(1429)کلینی,  3
 334ص 16البیت، قم، جنشر موسسه آلالشیعه، ، وسائلق(1409)شیخ حر عاملی,  4

 33سوره احزاب، آیه 5
 (131ص6اللغه، نشر مکتب االعالم االسالمی، قم، ج، معجم مقاییسق(1404فارس, )ابن« دفع شیء عن شیء بغیره»معنای به« یوق»ریشه  6

ی, )راغب اصفهان و صار التَّقْوَى فی تعارف الشّرع حفظ النّفس عمّا یؤثم، و ذلک بترک المحظور... التَّقْوَى جعل النّفس فی وِقَایَۀٍ مما یخاف، و 

 های دالّ بر ضرورت مدیریت عقل بر نفس )مانند:؛ براساس این تحلیلِ لغوی، و گزاره881الفاظ القرآن، دارالقلم، بیروت، ص، مفردات ق(1412

ای جاری است: تقوا (، در تقوا چنین معادله506البالغه، تصحیح صبحی صالح، نشر دارالهجره، قم، ص؛ نهجکَمْ مِْن عَقْلٍ َأسِیرٍ تَْحتَ هَوَى أَمِیرٍ

 کنترل نفس، نسبت به تمایالت، توسط عقل، براساس رضای خدا.= 
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گیری رویکرد های دین، از ابزارهای مهم برای شکلاست محقق شود، و به همین سبب، اثبات راهبردی بودنِ جنس گزاره

 است. « اجتهاد تمدنی»استنباطیِ 

 (هادی بودنِ گزارهراهبر) معانی موجود در خطابات شارع قلمرو ادله و جنس  -3/5
های دین، همه بشریت را گزارهاگر ، « اطالق ادله و خطابات»شناختیِ مبنای قلمرو حداکثریِ دین و مبنای زبانبراساس 

با توجه به تفاوت  شود که:این سوال ایجاد میدهد، های آینده، و در هر مکان و شرایطی، مورد خطاب قرار میتا نسل

ها و فضاهای فکری و فرهنگیِ آنها در محور زمان و مکان، دین چگونه مفاهیم خود را بیان کرده های ادراکی در انسانافق

ن از دیتواند کارساز باشد؟ دهد و برای هر ملت و تمدنی میاست که این گسترۀ متنوع ادراکی و فرهنگی را پوشش می

 ام خود را ابالغ کرده است؟آنها استفاده کرده و پی

معنا  روحجنسِ معناییِ عام و مطلق که بیانگر هایی با دین، از گزاره: که است در پاسخ به سوالِ فوق، اینمولف  فرضیه

ده را بیان کر «ها، ساختارها و فرآیندهاشاخص»های توصیفی، با استفاده از گزارهچنین هستند استفاده کرده است و هم

ان و که در هر زم باشد« صفات و خصوصیات»مش تابع اشخاص مکلفین فردی یا جمعی نباشد بلکه تابع است تا احکا

چنین شوند و هممشمول حکم میای که دارای آن صفات و خصوصیات بودند هر فرد یا مجموعهمکان و مخاطبینی، 

ه و ب. شودساختارها و فرآیندهای ارائه شده در ادله، بسته به شرایط زمان و مکان و مخاطب، تعیین می 1سازینحوه پیاده

قرار داشتن  -1گردد: توضیح این مطلب در دو قسمت ارائه می های دین، استراتژیک است.تعبیر دیگر: جنس گزاره

های مقصود از استراتژی و هویت گزاره -2عی استنباط شر قلمروهای توصیفیِ ذکر شده در منابع نقلی، در گزاره

 در زیر ارائه شده است.در چهار محور  ،قسمت اولمورد استراتژیک. توضیح و استدالل در 

 های توصیفیادله مربوط به گسترش قلمرو استنباط به گزاره -1/3/5

-ه، روششناسانشناسانه، معرفتانسانشناسانه، های توصیفی که در منابع نقلی آمده است حاوی توصیفات هستیگزاره

از حیطه « اعتبارات شرعی»های به سبب منحصر کردن اجتهاد به دائره شناسانه و ...است و این گزارهشناسانه، جامعه

ها داخل در حیطه استنباط قرار دارند و از اند، لکن بر اساس محورهای چهارگانۀ زیر، این مدلولاستنباط خارج شده

 های تمدنی هستند:یابی به نظامحیاتی در استنباط برای کشف ساختارها و فرآیندها و دستابزارهای 

 های دیندر استنباط فقهی، اخالقی و معرفتی از گزاره « کشف»اتحاد مالکِ  -محور اول -1/1/3/5

ی به یک امر یاب، دست«کشف»و احراز واقع است، و  کشفدهد که مالک، مسلک طریقیت در جعل امارات، نشان می

ر کند د، و حتی در مواردی که کشف از یک امر و نهی می«تجویزی»است نه « توصیفی»واقعی و نه اعتباری است پس 

دین  های، در کلیه گزاره«کشف»کند و این مالکِ می« عند الشارع یا عدم مطلوبیت مطلوبیت»حقیقت کشف از گزارشِ

در ادله مواجه هستیم و اگر این فرآیند طبق طریقی باشد « مراد جدیکشف »یکسان است، یعنی ما همیشه با فرآیند 

که شارع تاسیس یا امضاء کرده است، کشفِ ما، موجّه و قابل استناد به شارع خواهد بود و بسته به مفاد دلیلِ اکتشاف 

 شده، آثار معرفتی، یا حقوقی یا اخالقی ایجاد خواهد کرد.

 هستند و حکم یحکم شرع از کاشف ،یشرع یهاخطاب »اند: گفته« حکم»تیِ برخی از اصولیین نیز در تحلیل چیس

حقیقت حکم، اراده و کراهت است »چنین گفته شده است که: ؛ هم2نه نفس آن خطابات است مفاد آن خطابات یشرع

)هر چند اِخبار(، لبّ  ولی تحقق عنوان الزام و بعث و حکم، عرفا منوط به تحقق ارادۀ مُبرَز است و لکن به هر گونه ابرازی

                                                   
اسب کند بلکه فقط کیفیت اجرای آن متنتغییر نمی« ساختار و فرآیند»، به سبب این است مشخص کند اصِل «سازینحوه پیاده»تاکید بر  1

 ستند.(ها هقد به تغییر اصل ساختار و فرآیند یا شاخصهای مربوط به تناسب احکام با زمان و مکان، معتشود. )در برخی از قرائتبا شرایط می
 همان 2
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معنی کاشفیت تنزیلی از واقع، اختصاص به« حجیت»بنابراین  1«شود.می کشفتر شود و به تعبیر دقیقحکم محقق می

ها( و اخالقی )تجویزهای غیرالزامی( نیز به های معرفتی )توصیفبه احکام شرعی ندارد و در کشف نظر خداوند در حیطه

 شود، به نمونه زیر دقت شود:گونه دیده میالسالم و اصحاب ائمه نیز همینعملکرد ائمه علیهمرود. در نحوه کار می

 ذُصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُعَنْ عَلِیِّ بْنِ اَلْمُسَیَّبِ اَلْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ شُقَّتِی بَعِیدَۀٌ وَ لَسْتُ أَ»

السالم راوی از حضرت رضا علیه» ترجمه:  «2.مَعَالَِم دِینِی قَاَل مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آَدمَ اَلْقُمِّیِّ ، اَلْمَأْمُونِ َعلَى اَلدِّینِ وَ َالدُّنْیَا

کسی توانم دائم مراجعه کنم، سواالتم راجع به امور دینی را از چه پرسد: محل زندگی من از شما دور است و نمیمی

 «بپرس که از هر جهتی قابل اعتماد است.« زکریا بن آدم قمی»بپرسم؟ حضرت فرمود: از 

کار رفته است، نقطه کانونی بحث است که آیا مقصود از آن احکام است که در روایات دیگری نیز به« معالم دینی»عبارتِ 

در فضای احادیث « معالم الدین»تی که در آنها یا کل آنچه به دین مربوط است از معارف و فقه و  اخالق؟ جستجوی عبارا

 دهد که مقصود، کل امور دینی است نه فقط احکام؛ به نمونه زیر دقت شود: به کار رفته است نشان می

-بنعلی»ترجمه:  3«ذِ مَعَاِلمِ اَلدِّینِ مِنْهُ.کَانَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ شَدِیدَ اَلتَّمَسُّکِ بِأَخِیهِ مُوسَى وَ ااَلِنْقِطَاعِ إِلَیْهِ وَ اَلتَّوَفُّرِ عَلَى أَخْ»

؛ با مراجعه به کتاب «کرد که معالم دین را از او دریافت کند.السالم بود و تالش میجعفر دائما همراه امام کاظم علیه

رد احکام السالم نقل کرده است هم در موبینیم که احادیثی که ایشان از امام کاظم علیهمی 4«مسائل علی بن جعفر»

 است و هم معارف و هم اخالق. 

 ترتب اثر عملی بر استنباطات در حیطه معارف و توصیفات دین -محور دوم   -2/1/3/5

« جیتح»قائلند که حتی اگر شرط « حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در عقائد و تفسیر»برخی از اصولیین، در سرفصل 

غیر از احکام فقهی نیز وجود دارد که عبارتست از: جواز استناد به شارع و را ترتُّب اثر شرعی بدانیم، این اثر شرعی در 

خبر واحد ثقه در عقائد، بار می شود، تنجیز مانندِ اثر عملی که بر حجیت ؛ یعنی  5جواز عقد قلبی و باور نسبت به آن

ر امارات( بر این عقیده، و تعذی تات)مُثبِبرای عقد قلبی و متعلق ایمان قرار گرفتن آن است و ترتب اثرهای عملی دیگر 

نسبت به اینکه اگر خطایی در این عقیده رخ داده باشد و براساس آن عملکردهای خطایی حاصل شد، معذور نسبت به 

 . حق اهلل است

 حجیت خبر واحد در عقائد و تفسیر -محور سوم  -3/1/3/5

ه انحصار اند و ادلواحد در عقائد و تفسیر را پذیرفتهگذشته از بحث فوق )ترتب اثر عملی(، برخی از اصولیین حجیت خبر 

نفر از اصولیین عرضه  سهسبب اهمیت این قسمت، عین عبارت دانند. بهحجیت خبر واحد به موارد فقهی را تام نمی

 شود:می

 شیخ انصاری چنین بیان کرده است: .1

ین است که استفاده از خبر واحد در امور اعتقادی آید ادست میبه« العُده»دیدگاه شیخ طوسی براساس آنچه از کتاب »

چنین دیدگاه سیدمرتضی براساس آنچه در کتاب جایز نیست و اندیشمندان امامیه در این مطلب اتفاق نظر دارند؛ و هم

از او نقل شده است این است که همه علماء شیعه در این امر اتفاق نظر دارند و تمام متخصصین اصولی که « السرائر»

                                                   
 248ص 5عصر، قم، ج، فلسفه علم اصول، نشر مدرسه علمیه ولی(1394)آملی الریجانی,  1

 146ص 27جالبیت، قم، الشیعه، نشر موسسه آل، وسائلق(1409)شیخ حر عاملی,  2
 220ص ،2جنشر کنگره هزاره شیخ مفید، قم،  ،اإلرشاد، (1372)شیخ مفید,  3

 1409، نشر مهر، قم،بن جعفر و مستدرکاتها یمسائل عل، )علی بن جعفر عُریضی( 4
 238ص 2یی، قم، جآثار االمام الخو اءیموسسه احمصباح االصول، نشر  ق(1413)خویی,  5
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یر داد توان با یک تفکیک، نتیجه را تغیاند. اما میاند، در اصول عقائد نیز نپذیرفتهاعتبار خبر واحد را در فروعات نپذیرفته

یابی به واقعیت است، مطلب درستی است اما و آن اینکه: اگر مقصود از عدم اعتبار خبر واحد، تاثیر نداشتن آن در دست

علِ عدم اعتبار ندارد؛ و اگر مقصود تاثیر آن در باور کردن محتوای خبر و تالش برای یک امر تکوینی است و نیاز به ج

شود و باید طبق آن رفتار شود. )در برخی از روایات را نیز شامل می عقائدعمل طبق آن است، ادله حجیت خبر واحد، 

 1«باشد.( هماست  کند و باید پذیرش قلبی که منشاء عملهم داریم که صِرف پذیرش ذهنی کفایت نمی

 است: اهلل خویی چنین ارائه کردهآیه .2

آید دست نمیسهولت برای عموم مردم بهاگر محتوای خبر واحدی که در مورد معارف آمده است از مواردی بود که به»

خاص است( این مانند جزئیات معاد و برزخ و قیامت و صراط و میزان و مانند اینها، ادله حجیت خبر واحد )که از ظنون 

توان با وجود نداشتن یقین صددرصد، به مفاد آن خبر تمسک کرد و طبق آن عمل گیرد، یعنی میموارد را نیز در بر می

 2«جعل تعذیر و تنجیز(»بدانیم یا « جعل طریق به واقع»را « حجیت»کند مالک کرد. در این مورد نیز فرقی نمی

 ده است:گونه آوراهلل فاضل لنکرانی این. آیه3

حق این است که در حجیت خبر واحد فرقی میان احکام و عقائد و تفسیر نیست زیرا مالک حجیت که بناء عقالء است »

انند کنند و مبینیم که عقالء در مانند خبریافتن از آمدن زید از سفر، به خبر واحد ثقه اعتماد میدر همه یکی است و می

بدون اینکه اثر عملی خاصی هم بر آن بار شود؛ یا در قاعده ید، همانطور که براساس  کنندآور با آن رفتار میموارد یقین

دهند. همینطور با توجه به دلیل حجیت خبر واحد، و دلیل کنند، خبر نسبت به ملکیت هم میآن حکم به ملکیت می

توای تفسیری دارد با استناد حجیت ظواهر )که آنهم سیره عقالء است(، فرقی میان استناد به ظهور خبر واحدی که مح

 3«به ظهور خود آیات وجود ندارد.

 نکته مهم: 

گوییِ متعارف، نقل شده فهمی و درستتمام این موارد مربوط به اخباری است که از فرد مطمئن به راستگویی و درست

باشد و مغایر با قطعیات عقلی و قطعیات تجربی نباشد و معارض مستقری از اخبار دیگر نداشته باشد؛ و مقصود این نیست 

که هر خبری که در هر کتابی نوشته شده بود بدون بررسی موارد فوق، قابل اخذ و معتقد شدن به مضمون آن است. 

 اند:، چنین آوردهتفسیربه سیره عقالء برای اثبات حجیت خبرهای آحاد در  عالمه طباطبایی در نقد تمسک

تمسک به حجیت عقالئیه در اینجا صحیح نیست زیرا عقالء در مواردی که احتمال کذب و خطا زیاد باشد، به خبرهای »

  4«آنها با ظواهر قرآن نیست.ای جز احراز موافقت محتوای کنند و برای استفاده از روایات تفسیری چارهآحاد اعتماد نمی

 ای که در فوق ذکر شد اشاره کرد و گفت: توان به نکتهعلیه میاهللدر بررسی کالم عالمه رحمه

 یقطعاند و احراز شده است که مخالفت با قرائن محل نزاع، خبرهای واحدی است که مراحل اعتبارسنجی اولیه را گذرانده

ندارند و قرائنی بر جعل و کذب و  قطعیعقلی، تجربی، تاریخی، عرفی، و مخالفت با ظواهر کتاب اهلل و ظواهر سنت 

ا نه؟ کند یشود؛ آیا در اینگونه موارد، سیره عقالئیه به خبر واحد صادر شده از ثقه، اعتماد میتحریف در آنها یافت نمی

برند ولی در ی که احتمال خطا زیاد است، تفحص و دقت خود را باال میظاهرا پاسخ مثبت است گرچه عقالء در موارد

کنند و براساس آن اتخاذ موضع فکری یا روحی یا عملی نهایت پس از نیافتن موردی بر خالف ظاهرِ خبر، آن را تلقی می

 کنند.می

                                                   
 274، صفحه 1ج ، فرائداالصول، نشر جامعه مدرسین، قم، ق(1416)شیخ انصاری,  1
 238، صفحه 2ج یی، قم، آثار االمام الخو اءیموسسه احنشر األصول، مصباح، ق(1413)خویی,   2

 176تا  174مطبعه حیدری، طهران، صمدخل التفسیر، نشر محمد،  (1396)فاضل لنکرانی,  3
 (212ص 9، المیزان، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1417)طباطبایی,  4



 

135 

 

135 
 همسانیِ عملکرد میدانی فقهاء، محدثین و مفسرین -محور چهارم  -4/1/3/5

هاء در اجتهادِ خاص فقهی، پردازش احتماالت موجّه در کشف مدارک، کشف مدلول ادله و تالش برای کشف عملکرد فق

مراد جدی شارع براساس تراکم قرائن و در صورت نبود آنها تالش برای تعیین وضعیت در عمل است، و عملکرد اصولیین 

و قلمرو اعتبار آنها و مالک اعتبار و عدم اعتبار مدارک و ها در تبیین اعتبار عملکرد فقهاء، بحث از انواع مدارک و داللت

شود و متکلمین، ادله و اصول عملیه است؛ جنس این عملکرد فقهی، در فهم مدارک غیرفقهی )غیراعتباری( هم دیده می

و با پردازی کرده گر حقایق هستند، احتمالمحدثین و مفسرین در فهم مراد خداوند در آیات و روایاتی که توصیف

 شناسیروش»اند؛ و در کتب مربوط به آوری قرائن، تالش برای ترجیح یک احتمال به عنوان مراد جدی خداوند کردهجمع

، در روشی که برای فهم موجه از آیات و روایات ذکر شده است تمایزی با روش متعارف « منطق فهم حدیث»و  «تفسیر

 شوند:عناوین زیر دیده می« فهم حدیث منطق»مثال در فهرست کتاب  شود.فقهی دیده نمی

روش کشف مراد مفردات حدیث، روش کشف خانواده حدیثی، فهم قرائن، اسباب صدور حدیث، روش اعتبارسنجی مصادر 

ها و اختالف حدیث، شناسی فهم معنای متن، روش حل تعارضگیری از قرائن داخلی و خارجی، آسیبحدیثی، روش بهره

عناوینی « شناسی تفسیرروش»؛ و در فهرست کتاب 1حدیث )عقل، سنت، تاریخ و تجربیات قطعی(معیارهای نقد محتوای 

 مانند زیر ارائه شده است:

روش فهم مفردات قرآن، در نظر گرفتن قرائن معینه و صارفه، نقش سیاق، فضای نزول آیات، قرائن منفصله، بررسی انواع 

  2قرائن تاریخی، قرائن عقلی و تجربی در فهم آیات نقش روایات در فهم آیات، نقش های متن،داللت

فقه در مباحث الفاظ، ظهورات، مفاهیم، قرائن و در بررسی محتوایی این عناوین نیز همان مباحثی که در علم اصول

 شود.سنجی بین ادله، آمده است دیده مینسبت

 های نقلیادله مربوط به راهبردی بودن جنس گزاره -2/3/5

در یک سیستم هستند؛ « فرآیند بهینه»( بیان شد که: راهبردها بیانگر  46)ص« استراتژی»توصیف مفهوم در قسمت 

ر، چگونه باید میان این اجزاء و ای از اجزاء و عناصیابی به غایت و هدف مورد نظر، با استفاده از بستهیعنی برای دست

ا کمترین که ب« بهینه»عناصر، رابطه برقرار کرد؟ و نه فقط یک رابطه که منجر به حصول هدف شود بلکه تشخیص رابطه 

 هزینه، به بیشترین کیفیت برسد.

 ؛ورزینند عدالتمفاهیم و معارف کلی، بیانگر اهداف هستند مااست؛ « راهکار عملی»و « مفهوم»حلقه میان  استراتژی،

یابی به اهداف هستند مانند چگونگی محاسبه مهریه براساس ارزش پول در هر و راهکارهای عملی، بیانگر جزئیات دست

که « لزوم محاسبه مهریه براساس ارزش پول در هر زمان»زمان برای تحقق عدالت در قرارداد ازدواج؛ اما اصل قانونِ 

 برای تحقق عدالت است.« استراتژی و راهبرد»فراشخصی است، یک قانونی فرازمانی و فرامکانی و 

، تصوری در مقیاس کالن است و به همین دلیل بسیاری از ادله که حاوی معانی «راهبردها»معموال تصور از  نکته مهم:

ر زیر ارائه شود؛ یک نمونه از این موارد داند دیده نمیراهبردی هستند ولی در ضمن یک مصداق عادی زندگی ذکر شده

 شده است:

                                                   
 (19تا  5، سیدمحمدکاظم، منطق فهم حدیث، موسسه امام خمینی، قم، ص(1390)طباطبایی,  1
 (12تا  5شناسی تفسیر قرآن، انتشارات سمت، طهران، ص، روش(1392)بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غالمعلی؛ روحانی راد، مجتبی,  2
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لْحِنْطَۀِ یَا َأبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُل  وَ شِرَاءُ ا السالم:لیهعَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ َقالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع»: ۀروایت شریفدر 

ساز محتاج شدن است و همینطور خرید خرید نان از بازار زمینه»ترجمه: ، 2«1فَقْرِ.عِز  وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ ِمنَ الْ

ظهور « ، سبب عزت است.3گندم برای پخت نان در خانهاما خرید  ،است ناتوانیِ ناپسند نشانۀآرد از بازار برای پخت نان 

خانگی نان(، حال مربوط به قدیم باشد که با ، مطلوبیت پخت نان در خانه است )راهبرد پخت «اقتضاء»داللت به روایت

، نان در خانه پخت مدرن خانگی وسائلپختند، یا مربوط به دنیای مدرن فعلی باشد که با ابزار تنور در خانه، نان می

از  یااین موارد، نمونهشود. ، باز هم نان در خانه پخت میمتفاوت دیگریشود یا مربوط به آینده باشد که با ابزارهای می

 آیند.جمع ثابت و متغیرها هستند که راهبردهای ثابت با ابزارهای متغیر و متناسب با زمان و مکان، به اجرا در می

بیان  47سناد راهبردی در ص چه در روایات و چه در اَهایی که حاوی معانی راهبردی باشند، گزارههای دیگری از نمونه

 «خطابات قانونیه»شوند و خطابات در آنها نامیده می« قضایای حقیقیه»فقهی، ها در زبان اصولگردید، این نوع گزاره

 هستند؛ توضیح:

 «حقیقه بودن قضایای شرعیه» اشاره به نظریۀ -1/2/3/5

لى ۀ عن ثبوت وصف أو حکم عامّا القضیّۀ الحقیقیّۀ: فهی عبار»تعریف قضایای حقیقه چنین آورده است: محقق نائینی در 

ترجمه:  4«ا.العبرۀ فی القضیّۀ الحقیقیۀ هو أخذ العنوان موضوعا فیه ؛ ...خذ على وجه المرآتیّۀ ألفراده المقدّرۀ الوجوداُ عنوان 

نکته  5«در آنها بر مالک موضوعِ مورد نظر بار شده است نه بر مصادیق هایی هستند که محمولقضایای حقیقیه، گزاره»

ای که جامع مصادیق است یعنی کاری به مصادیق نداریم، مفهوم کلی« اخذ العنوان موضوعا»در توصیف ایشان،  اصلی

 است، موضوع حکم قرار گرفته است.

 انّ القضایا الواردۀ فی الکتاب و السّنۀ انّما»است: کنند که جنس ادله، از جنس قضایای حقیقیه ایشان سپس تصریح می

ادله نقلی، از جنس قضایای حقیقیه هستند و انشاء یک نسبت کلی »ترجمه:  6« و لیست إخباراتهی قضایا حقیقیّۀ، 

ت خطابات شرعی نسبکنند که ؛ و از این امر استفاده می«تحقق یک نسبت خارجی بدهند.لزوم هستند نه اینکه خبر از 

  7عمومیت دارد.به مشافهین و غیرمشافهین 

الّذی هو المستفاد من مقایسۀ القوانین اإللهیّۀ الموجودۀ »است:  آمدهدر توضیح کیفیت جعل احکام شرعی چنین  چنینهم

ها، و أنّ القوانین ل فی الکتاب و السنّۀ إلى القوانین المصوّبۀ العرفیّۀ المضبوطۀ، أنّ جمیع الطبقات مشترکۀ فی شمول

مقایسه قوانین »ترجمه:  8«.ینجمیع القوانین مستویۀ النسبۀ إلى کافّۀ األنام، سواء کانوا غائبین، أو معدومین، أو غیر ملتفت

دهد که در وضع قوانین، مردمِ حاضر، مستقیما مورد خطاب نیستند و همه افراد در همه شرعی با قوانین عرفی نشان می

 «گیرند.های مربوط به قلمرو قانون را در بر میانها و مکزمان

                                                   
 167ص 5، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1429)کلینی,  1

عِدَّۀٌ مِْن أَْصَحابِنَا عَنْ َأحَْمدَ ْبنِ ُمحَمٍَّد عَنِ اْبنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ ْبنِ إِسَْحاقَ الْکُوفِیِّ َعنْ »این روایت، مضمون مشابهی با سند دیگری نیز دارد:  2

 (167ص 5الکافی ج« )فَقَْر وَ ِشرَاءُ الْخُبْزِ َمحْقٌحَبِیبٍ َقالَ سَِمعْتُ أََبا عَبِْد اللَّهِ ع یَقُولُ شِرَاُء اْلحِنْطَۀِ یَنْفِی الْفَقَْر وَ شَِراءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْعَبَّادِ بْنِ 

 ه است.ذکر شد« شراء الخبز»به قرینۀ مقابله )در اصطالح فقهی(، با « پخت در خانه»قیدِ  3
 171ص 1، فوائداالصول، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1355)نائینی,  4

 البدلچه معیّن و چه علی 5
 175و 173همان، ص 6

 491ص1، اجودالتقریرات، مطبعه عرفان، قم، ج(1355)نائینی,  7
 305ص 5ی، طهران، جنیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، تحریرات فی االصول، ق(1418)خمینی، مصطفی,  8
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در جعل احکام، « اصل»شده است، یعنی « جعل احکام»در در مورد « اصل»، سبب تولید قوانینهویت تحلیل از این 

 جعل آنها به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه؛ توضیح:

 جعل احکامو شؤون معصوم اصل در  -2/2/3/5

است و به همین استناد، « شأن تبیین دین و تشریع»در جعل احکام شرعی، صدور آنها از « اصل»براساس شؤون معصوم، 

 توضیح: در جعل احکام، جعل آنها به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه.« اصل»

 شأنِ ، مثالشودیم است که فعل معصوم از آن صادر یااست و شأن معصوم آن جنبه «جنبهو  عنوان» یبه معن «شأن»

در بحث شژون معصوم چنین آورده شهید اول به مردم است؛ حکم خدا معصوم در مقام بیان است که  یشأن ،«ابالغ»

و هو الفتوى؛ و تارۀ باإلمامۀ، کالجهاد و التصرّف فی  تصرّف النبی صلى اللَّه علیه و آله فعال و قوال: تارۀ بالتبلیغ،»است: 

دهی معصومین نسبت به مردم و جامعه، یا جهت»ترجمه:  1«بالقضاء، کفصل الخصومۀ بین المتداعیینبیت المال؛ و تارۀ 

صورت مدیریت در جنگ و دفاع و درآمد و هزینۀ حکومت صورت گفتاری است که بیان حکم خداست )فتوا(، یا بهبه

 .«صورت اجرای عدالت در قضاوت و حل اختالفات استاست، یا به

یازده را شؤون معصوم برخی از محققین  ؛2نداهمعصوم ذکر کرد یرا برا «تشریع، قضاء، حکومت» سه شأنِ نیاکثر علما ا

و ه، یعرف ن،یفروع د قیتطب ن،یفروع د عیتفر ،یاخالق ر،یتفس ه،یاحکام، شخص عی: ابالغ، قضا، حکمت، تشردانندمیمورد 

شود بتوان شئون معصوم را در همان مشابه دارند سبب میرسد که تجمیع مواردی که مالک نظر می، لکن به3«.ییوال

 عالوه شأن شخصی و عرفی، بیان کرد.سه شأن به

شئون معصوم در استنباط حداقل پنچ گونه : »در مورد تاثیر شئون معصوم در استنباط چنین گفته شده است چنینهم

 ی)کشف حکم(، استظهار ثانو یم، استظهار اولمعصو یو عمل ینظر رهیموضوع، شناخت س نییدر تع ریدارد: تأث ریتأث

 ریاحکام، تزاحم. تأث یاجرا تیفی( و حل تعارض ادله. شئون معصوم بعد از استنباط حداقل دو نقش دارد: کی)جمع عرف

ف موضوع، کش میموضوع، تعم لیو تبد رییموضوع حداقل چهارگونه است: شناخت موضوع، تغ نییتع رشئون معصوم د

 ریاز غ یاحکام شرع زییو کشف حکم حداقل ده گونه است: تم یشئون معصوم در استظهار اول ریتأث. دیجد قیمصاد

 ،ییوال ریاز غ ییوال ،یاز ارشاد یمولو ،یرالزامیاز غ یالزام ر،یاز موقت، ثابت از متغ یدائم ،یاز اختصاص یعموم ،یشرع

هار شئون معصوم در استظ ریفتوا به استحباب و عدم کراهت. تأث زانیشناخت سنخ احکام، شناخت م ،یعباد ریاز غ یعباد

  4«جواز عمل. انیاحکام، عدم حمل بر نسخ، ب یبندحداقل سه گونه است: رتبه یثانو

 ،و قد ورد التردد فی مواضع بین القضاء و التبلیغ» در شأن معصوم، شهید اول چنین بیان داشته است:« اصل»در مورد 

در برخی موارد، معلوم نیست که مطلب یا »ترجمه: ؛  5«، ترجیحا للغالب على النادربالتبلیغ یرجّح األولو أغلبیۀ تصرّفه 

رفتار معصوم، از باب شأن قضاء است یا شأن تبلیغ، که در این موارد باید بر شأن تیلیغ حمل شود زیرا اغلب تصرفات 

 6است.میرزای قمی نیز این مطلب را تایید کرده « معصوم براساس این شأن بوده است.

                                                   
 214ص 1، القواعد و الفوائد، نشر کتابفروشی مفید، قم، ج)شهید اول مکی العاملی, بی تا( 1

 5، االجتهاد و التقلید، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طهران، صق(1426)خمینی , مثال ر.ک.  2
 السالم، مشهد مقدس(، نشست تخصصی شؤون معصوم، مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه1394فر سعید، )ضیایی 3

 83، ص96پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، شماره، مجله فقه، نشر «شؤون معصوم در تعیین موضوع»(، 1397آگاه محمدرضی،)آصف 4
 214ص 1، القواعد و الفوائد، نشر کتابفروشی مفید، قم، ج)شهید اول مکی العاملی, بی تا( 5

قد یشتبه بین التصرّف »؛ عبارت ایشان چنین است:562ص2، قم، جهیالکتب االسالم اءیمکتبه اح، قوانین االصول، نشر ق(1378)میرزا قمی,   6

 « التصرّف بالتّبلیغ أغلب فال بدّ من الحمل علیه و ... باإلمامۀ و الفتوى
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و  توان ذکر کرد، اطالقاتمی( شأن تشریعی بودن است)که « شئون معصوم»در ترین دلیلی که بر تاسیس اصل اصلی

ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم »کند مانند ظهور آیه شریفه: عموماتی است که همه گفتار و رفتار معصوم را حجت می

 2«لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه»و آیه  1«فانتهوا عنه

مقصود این است که: ارتکاز نیز وجود دارد و  3«اطالق مقامیِ ادله احکام در صدور حکم از شأن تبیین دین» در این فضا،

و و ا وجود کردند بلکه کلرا به جهت یا شأن خاصی از پیامبر منصرف نمی« رسول اهلل»مسلمین این بوده که عنوان 

وف دادند مانند جریان وقخواستند چنین شود تذکر میکه پیامبر در مواردی که نمیطوریزندگی او را دربرگرفته بود، به

له وآعلیهاهللجا، ولی رسول خدا صلیپیامبر در عرفات، که وقتی در سمت چپ کوه ایستادند مردم هجوم آوردند به همان

  4ن نیست بلکه همه این منطقه موقف است.فرمود: موقف فقط مکان شتر م

 بود، که براساس بحث شئون« حقیقه بودنِ جنس ادله نقلی»، به جهت تاکید بر «شؤون معصوم»بحث تاسیس اصل در 

 له نقلی، حقیقه بودن آنهاست لذا دامنه معناییِ آنها منحصر در مصادیق خُرد نیست.معصوم هم، اصل در محتوای اد

 است، توضیح:« خطابات قانونیه»، بحث «قیقه بودن سنخ احکام شرعیح»افق با بحث هم

 «خطابات قانونیه»اشاره به نظریۀ   -3/2/3/5

یا أَیَُّها  و یا أَیُّهَا النَّاسُ ا الخطابات الکلّیّۀ العامّۀ مثلأمّ: »اندت قانونیه در تعریف آن چنین آوردهپرداز خطابامبتکر و نظریه

وجّهۀ امّۀ متنحوهما من الخطابات الشرعیّۀ، بل نوع القوانین الصادرۀ من جمیع الموالی، کذلک فهی کلّیّۀ عو  الَّذِینَ آمَنُوا

و القول بانحاللها إلى خطابات جزئیّۀ شخصیّۀ و أنّ مرجعها إلى خطاب زید و عمرو و غیرهما، ال ، إلى عموم المکلّفین

الذین آمنوا و مانند آن، و بلکه همه الناس و یاایهاع مانند یاایهاخطابات شار»، ترجمه: 5«، بل الخطاب واحد.معنى له

ها، مستقیما متوجه اشخاص نیست که بگوییم یک قانون کلی، در حقیقت قانونی به گذاران در مدیریتخطابات قانون

ا آن را تبط بتعداد افرادی است که تحت این قانون هستند، بلکه بیان فقط یک قانون مشخص است که همه مصادیق مر

 «گیرد.در بر می

تکالیف شرعی مانند قوانین عرفی عقالیی هستند که برای حفظ و مدیریت » اند که:در عبارت دیگری اینگونه توضیح داده

شوند لذا همانطور که جنس قوانین عرفی، یک خطاب واحد است که همه مکلفین را بدون تعیین مصادیق جامعه وضع می

 6 «قوانین شرعی نیز چنین هستند.گیرد، در بر می

تصریحات ذکر شده در عبارات فوق لکن  7هایی نسبت به این نظریه صورت گرفته استتوضیحات تفصیلی و نقد و بررسی

ع تعیین جهت برای یک اثر و موضو بلکه هایی که تابع مصادیق ُخرد نیستندکند که جنس ادله، از جنس گزارهبیان می

  «.مکلفیک یا چند فعل »ن جهت برای کند نه فقط تعییمی

 خالصه فصل -4/5
های دین و عدم اختصاص شمولی جنس گزارهاجتهاد تمدنی، به اثبات جهان شناختیِدر بحث از مبانی زباندر این فصل، 

 های در مقیاس کالن نیزحاوی مدلولدینی، آن به عصر و زمان یا مخاطب خاص، اشاره شد و بیان شد که ادله درون

ن دیدگاه ایای که بتواند پشتیبان یابی به نظریهبرای دستتوانند ساختارها و فرآیندها را پوشش دهند؛ و هستند و می

                                                   
 7سوره حشر، آیه 1

 21سوره احزاب، آیه  2
 136، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، صاتیدر روا ریاحکام ثابت و متغ یبازشناس یارهایمع، ش(1388)علی اکبریان,  3

 534ص13البیت، جالشیعه، نشر موسسه آلوسائل، ق(1409)شیخ حر عاملی,  4
 414ص3، جق(1418)خمینی,  5

 229ص3همان، ج 6
ثار ، موسسه تنظیم و نشر آ«خطابات قانونیه»ها نسبت به نظریه، رجوع شود به کتاب ها و اشکال و جوابو استداللبرای تفصیل این بحث  7

تن بدون درنظر گرف« عنوان اعتباری ذهنی»ها به تصور چگونگی تعلق حکم و تکلیف و حجیت به طیفی از اشکال؛ 1386امام خمینی، طهران، 

 تبع در عالم اعتبار و انشاء است.االمر و به و اصالت آن در نفس« وجود روح معنایی»گردد که پاسخ آن برمی مکلف خارجی،
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وضع الفاظ برای ارواح » ۀنظری پرداخته شد، که در قسمت اول، «های دینجنس گزاره»و « وضع»باشد به بررسی هویت 

حقیقه »و در قسمت دوم، نظریۀ م برای اکتشاف روح معنایی، ارائه شد قدبهبه تفصیل تبیین گردید و روش قدم« معانی

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه گرفته شد که: ادلۀ « خطابات قانونیه»و نظریۀ « بودنِ قضایای شرعیه

ث ذکر شده در بحتوان با روش دینی )آیات و روایات(، عالوه بر داللت بر مصادیق، داللت بر فرآیندها نیز دارند و میدرون

 این فرآیندها را استنباط کرد.، «وجه جامع»یابی به فقه، برای دستدر اصول« صحیح و اعم»
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 شناختی اجتهاد تمدنیروشفصل ششم: مبانی  -6

 

ن است؛ ایاجتهاد است و برای عملیاتی کردنِ آن نیاز به دستورالعمل اجراییِ موجّه « روش»مبتنی بر « اجتهاد تمدنی»

 شود؟ها کدامند و حجیت آنها چگونه تامین میدستورالعمل

، مستندسازی شده «فقهاصول»هایی که مبانی آنها در علم فقهاء عظام در طول زمان در استنباطات فقهی ، براساس روش

 هایصحنۀ تحلیلشناختی، روشِ اِعمال شده، در پشتبودن مباحث روش اند ولی به علت عدم برجستهاست عمل کرده

رد نیاز به اکتشاف و اصطیاد دارد؛ و سرعت قابل تشخیص و در برخی مواآنها قرار گرفته است که در برخی موارد به

شود که تالش برای کشف حکم مسائل مبتالبه در رفتارهای چنین آنچه در صحنه عمومی استنباطات فقهی دیده میهم

 د؛دهنهای فتاوا را تشکیل میزیرساخت که است« راهنما و قواعد فوقانی هاینظریه»عملی مکلفین است، مبتنی بر 

 : در دو محور زیر استپرداخته خواهد شد  هاکه در این فصل به آن مسائلی

جتهاد آیا او اصوال سازی نمود؟ گذرد کشف کرد و شبیهها را با تمام جزئیاتی که در ذهن فقیه میتوان این روشآیا می -1

 صورت الگوریتمی قابل توصیفو آیا بهتوان این روش را کشف کرد؟ بَردار است؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونه میروش

 است؟

  که حاوی دیدگاه شرع در ابعاد مختلف یک موضوع است چه باید کرد؟« نظریه فقهی»یابی به یک برای دست -2

 این قلم، در پاسخ به این مسائل چنین است:  فرضیه

 صورت الگوریتمی، ارائه داد.توان مراحل آن را کشف کرد و بهبا تحلیل علِّی مفهومی میبَردار است و ، روشاجتهاد 

 روش اکتشاف معانی »در بستر روش اجتهاد جواهری است که با اضافه شدن  اجتهاد تمدنی یک روش خاص تکمیلی

ه یابی بو دست، ابزار مناسبی برای استنباط در مقیاس کالن «سازیروش تجمیع ادله برای نظریه»و « فرآیندی

 خواهد شد.ها های عملیاتی برای تحقق نظاممدل

« م= حُکنظر شارع»کشف موجّه  اگر استنباط، تالش معرفتی روشمند برایتوان چنین گفت که: در مورد مطلب اول می

شف وانفعاالتی باشد که فقیه برای کتهاد )فرآیند استنباط(، فعلباشد و اگر عملیات استنباط و اج« فعل مکلف»در مورد 

دهد تا از نقطه شروع)مواجه با مساله(، به نقطه پایان)صدور فتوی( برسد؛ و مرحله انجام میبهصورت مرحلهنظر شارع، به

 عملیات حل یک مساله استقدمِ بهمرحله و قدمبهشناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله اگر روش

های اجرایی در هر مرحله بدون حفره طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعملبه

گوریتمی صورت الرا بهتوان عملیات اجتهاد و استنباط رسد که مینظر میها، توصیف شده باشد، آنگاه بهمیان دستورالعمل

 نباطی، قابل توصیف الگوریتمی است.عنوان یک روش استتهاد تمدنی نیز بهتوصیف کرد؛ و اج

ها و عبارتند از: بررسی هویت روش، علت تنوع و تعدد روش ای دارد کهنیازهای مفهومیپیش ،روشمندیاین تبیین 

و ارتباط آن با روش و  سازیهویت مدل و مدلهای مربوط به مراحل استنباط، هویت الگوریتم، نمونه الگوریتم، فرآیندها

 با اجتهاد.

 الگوریتم چیست؟ ها و فرآیندها چیست؟روش چیست؟ فرآیند چیست؟ علت تنوع و تعدد روش -1/6
خواهیم. مجموعۀ وقتی به دنبال فهمیدن روش یک کار هستیم در حقیقت مراحل انجام آن کار را تا رسیدن به هدف می

، در یکی از تعاریف چنین آمده شودنامیده می «روش»شود، ب ایجاد اثری میمرحله به مرحلۀ انجام یک فعّالیت که سب

   1«است. کارگیری ابزار و منابع معرفت جهت استخراج معرفت جدیدچگونگی بهروش، »است: 

                                                   
 36شناسی علوم اجتماعی، نشر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، طهران، ص، روش(1394)خسروپناه,  1
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د. دهها نشان می، خود را در تفاوت روشهاو فعالیت هاتفاوت زندگی، در بسیاری از مواردکنیم؛ زندگی می« هاروش»ما با 

ها نیز باشند. در اهمیّت روش صحیحهای کسانی موفق هستند که عالوه بر بینش صحیح و واقعی از هستی، دارای روش

 اند. شدههای زندگی در همه عرصهرقابت  ها تبدیل به سالحهمین یک نکته کافی است که روشهای نرم( آوری)فن

« علت و معلولی»(، یک معلول است و قواعد فلسفی 1این عالَم )اعم از موجودات ماهوی، یا مفهومی، یا اعتباریهر اثری در 

  مرتبط هستند عبارتند از:« روش»قواعد مستقیمی که با بحث بر آن حاکم است، 

  َهستندی و رعایت شرایطنیازمند طی مراحل و  2شونددفعتاً حاصل نمیها در آن م تدریج است و فعالیتاین عاَلم عال. 

 3.شودیصادر نم یزیاز هر چ یزی، هر چ«علت و معلول یانم یتضرورت سنخ» یِقاعده فلسف یلبه دل 

 :181، در صفحه های فقهیتحلیل)نمونه استفاده این ابزارها در  برای تحقق هر اثری نیاز به تعیین موارد زیر است 

 ارائه شده است.(

(، سوال از شکل و ی)علت ماد یده(، سوال از جنس پدیآورنده)علت فاعل ید= سوال از عامل پد علل اربع» - الف

  4(«یی)علت غا یده(، سوال از هدف تحقق پدی)علت صور یدهصورت و قالب پد

،  یرینحوه اثرپذ ی،، نحوه اثرگذار یرونی، روابط ب یاجزاء درون ، زمان ، مکان ، یف= کمّ ، ک مقوالت عشر» - ب

  5«موضوعات، زمینه تحقق موضوع یگرنسبت به د یتموقع

متحرک، محرّک، نقطه و عبارتند از: کنند ای که حرکت را ایجاد میگانهعوامل شش=  مقوّمات ستّه حرکت» - ج

  6«حرکت یانحرکت، سرعت حرکت، نقطه پاشروع حرکت جهت 

 چنین است که: «روش»در بحث  این مواردخروجی 

چه عاملی، چه : »ته استبرای آن چیز صورت گرف« تعیین روش» پاسخ داده شد زیراگر در مواجهه با هر چیزی، سواالت 

چه  ای، بای، با چه بستر و شرایط اولیهچیزی را، با چه اجزاء و روابط درونی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه زمان و مکان

به در چه مراحلی، ای، در چه جهتی، با چه نوع تغییری، از چه نقطهبا چه نحوه اثرگذاری و اثرپذیری، روابط بیرونی، 

 «دهد؟چه مقصدی، و با چه هدفی حرکت میسمت 

وانفعاالتی است که میان عناصر یک موقعیت، اتفاق فعل، «فرآیند»است؛ اثرِ مورد نظر تحقق « فرآیند»، تعیین «روش»

وانفعاالت، ترکیب میان آثاری است که هر کدام از عناصر موجود افتد تا در نهایت، منجر به تولید یک اثر شود. این فعلمی

میایی، االت شیوانفعشود. فعلکنند که در نهایت، برآینِد این ترکیب سبب تولید اثر جدیدی میدر موقعیت، ایجاد می

د نیرویی توانند منجر به تولیوانفعاالت نیروها، فرآیندهای فیزیکی هستند که میفرآیندهای تولید ماده جدید هستند؛ فعل

 توانند منجر به تولید مفهوم جدید شوند؛ و ..وانفعاالت ذهنی، فرآیندهای مفهومی هستند که میشوند؛ فعلجدید 

توانند ترکیبی اشتباه یا ناقص در میان عناصر باشند مثال از عناصر باشند و می 7بهینهترکیب توانند فرآیندها، می

وانفعاالت میان منابع انسانی در یک سازمان، فرآیند مدیریت نیروهای انسانی هستند که در صورتی که درست تنظیم فعل

کند یا منجر به سازمان را متوقف می شود و در غیر این صورت، یاوری سازمان میشده باشند منجر به رشد و بهره

                                                   
« خلط میان حقایق و اعتباریات»در پاسخ به شبهه مشهور  229در عالم تشریع و اعتبار، در ص کیفیت جریان قواعد مربوط به تکوین 1

انشائی است که خودش اثری است که هر اعتباری، دارای یک وجود »کند این است که تفصیل ذکر شده است؛ آنچه برای اینجا کفایت میبه

 «نبوده است و بود شده است لذا مناط معلولیت بر او جاری است.
 200الحکمه، نشر جامعه مدرسین، قم، ص، نهایهتا()طباطبایی, بی 2

 83ص 2طهران، ج، شرح المنظومه، نشر ناب، (1379)حاجی سبزواری,  3
 157صهمان،  4

 88همان، ص 5
 201همان، ص 6

 صورت گرفت و ارتباطی که با اجتهاد« هاراهبردها و استراتژی»در « فرآیند بهینه»، یادآور بحثی است که در مورد «ترکیب بهینه»تاکید بر  7

 ( 54تمدنی و استنباط فرآیندها از ادله دارد. )ر.ک. ص
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ا و هاست که اگر ترکیب درستی از مفاهیم و مبانی و نظریه« عملیات اجتهاد»همینطور در مانند شود. فروپاشی آن می

 نتیجۀ استنباط، موجّه نخواهند بود.ها صورت نپذیرد تطبیق

شود )از یک موضوع فیزیکی آن موضوع پیاده میحسب و در هر موضوعی، به است یامرحله 9« هاروش»در  یکل یالگو

  گرفته تا یک تحلیل فلسفی یا کشف یک حکم شرعی(

کمیت تعیین  -4، هر چیزی که احتمال دارد با این هدف ارتباط داشته باشداکتشاف  -3، هدفتعیین  -2تعیین نیاز،  -1

براساس )فوق  اتِارتباط لف برای نحوۀ ترکیبتعیین احتماالت مخت -5، مقوالت عشر( براساس) و کیفیت ارتباطات فوق

 -9، نتایجارزیابی  -8، راه حلاجرای  -7رسیدن به هدف، بهترین راه اکتشاف  -6، (و مقومات ستّۀ حرکت علل اربع

 .با بازنگری در مراحل گذشته و تالش برای اجرای مجددنقاط ضعف برطرف کردن 

های مختلفِ حلکه راه یفرضدر حتی ، یعنی دستورالعمل فوق نهفته است. در تفاوت درو فرآیندها  هاتفاوت روش

اند، فرق آنها پیشنهاد شده، از جهت تشخیص نیاز و هدف و عناصر مرتبط با موضوع و نوع ارتباطات درست عمل کرده

؛ (بیشترین عمق و تأثیر= بهترین روش +کمترین هزینه و زحمت )در ارزیابی ارتباطات و تشخیص بهترین ارتباط است 

ص داده تشخی ، درست یا کاملیا نیازیعنی نقصِ در مراحل قبلی است ها به سبب البته در بسیاری از موارد تفاوت روشو 

تباط نوع ار نشده است یا هدف بطور صحیح انتخاب نشده است یا عناصر مربوط به موضوع جامعیت و مانعیت ندارند و یا

ارائه شده  196، در صفحه گیری مکاتب مختلف فقهیشکل. )نمونه تاثیرگذاری این موارد در ه نشده استدرست دید

 است.(

کار برد ل آن، بارها و بارها بهتوان با تامین شرایط آن و پیگیری مراحیک روشِ شفاف و کامل، قابل تکرار است. یعنی می

و اینطور نیست که فقط یک بار نتیجه بدهد و بار دیگر عقیم بماند. اگر روشی یک بار با موفقیت انجام شود ولی در مرتبه 

شود که خصوصیات و عناصری غیر از آنچه در ابتدا تشخیص داده بودیم در کار است که بعد به نتیجه نرسد، مشخص می

 ایم و باید تجدید نظر کنیم.در دستورالعمل روشی خود ندیدهما آنها را 

 هوشمندیِ خودکارِ طور تجربی و بواسطه دهنده بهها، دارای مراحل نهفته و ناخودآگاه هستند که فردِ انجاماغلب فعالیت

تواند طوری توضیح میدهی ندهد ولی وقتی از او سوال کنیم که چطور این کار را انجام میذهن، آنها را درست انجام می

های مکرر و اصالح خطاهای توضیحات او، به همان نتیجه برسد؛ بلکه نیاز به تمرین سازیِ بدهد که فرد دیگر با شبیه

  آمده دارد.پیش

افتد بسیار حیاتی است، توجه به ایجاد تصویر صحیح از وجود مراحل ناخودآگاهی که در طی انجام یک کار، اتفاق می

ه نمون) است:« ها و تغییر و تحوالت آنهاروش»در یک مورد بسیار سادۀ روزمره، راهگشا برای رسیدن به جوهرۀ مثال زیر 

 ارائه شده است.( 154در صفحه در مانند کشف قرائن صدور حدیث  عملیات اجتهاددر قدم بهبرای روند قدم مثال

عیت گذرد که تا در موقطور ناخودآگاه در ذهن میوانفعاالت و محاسبات فراوانی بهدر پسِ برداشتن سادۀ گوشی تلفن، فعل

 وجه کنید:های زیر تبه موقعیتتوانیم نقاط پنهان را ببینم، نمی مقایسه با وضعیت دیگری در همان موقعیت قرار نگیریم

چرا برخی اوقات با اشتیاق  دارید؟شنوید گوشی را برنمیزند و شما میبا وجود اینکه تلفن زنگ میچرا برخی اوقات 

چرا گاهی اوقات، با شنیدن صدای  گذارید؟شنوید و گوشی را میچرا گاهی صدای مخاطب را می دارید؟گوشی را برمی

 از تحلیل اتفاقی است که هنگام برداشتن گوشی قسمتیز ای انمودار زیر نمونه کنید؟ و ......زنگ تلفن، به ساعت نگاه می

 افتد:تلفن در ذهن ما اتفاق می
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شود که مبتنی بر تجربه ما محاسبات بسیاری در ذهن انجام می« آری، خیر»های اگر دقّت کنید در هر یک از موقعیت

 را بررسی کنیم:« آیا موقعیت پاسخ به تلفن را دارم یا نه؟»از زندگی و قوانین جاری خلقت است؛ مثالً: مرحلۀ 

گردد؛ مثاًل اگر وضعیت در این قسمت، وضعیت موجود با قوانینی که انسان در ذهن دارد مقایسه شده و نتیجه صادر می

ستراحت باشد و قانونی که در ذهن او جای گرفته این باشد که: وقتی خواب هستی وقت ا« خواب بودنِ فرد»موجود، 

های بیرونی کار نداشته باش، آنگاه این فرد با شنیدن زنگ تلفن در حالت عادی، گوشی را برنخواهد است پس با محرک

معادالتی که در ذهن آنها  دهند؟اما چرا بسیاری از افراد حتی در موقع خواب و استراحت هم به تلفن جواب می داشت!

کنند کند؛ مثالً کسانی که به احتماالت ضعیف هم اعتنا میدهد فرق میام نمیجای گرفته است با کسی که این کار را انج

دارند؛ در همین مرحله نیز بسته به افکار و روحیاتی که دارند با این فکر که شاید تلفِن مربوطی باشد گوشی را برمی

برای او  شاید این تلفن منفعتی کار است با احتمال اینکهکند مثال کسی که طمعمبنای عملکردشان با یکدیگر فرق می

دارد ولی کسی که روحیه ایثار دارد با احتمال اینکه شاید این تلفن منفعتی برای دیگری داشته باشد گوشی را برمی

 های قبلی نیز بستگی دارد؛ مثالً دارد؛ و البته شدّت و ضعف این روحیّه به تجربیات و آموزشداشته باشد گوشی را برمی

ائل ق اوباشد، بسته به میزان اهمیتی که برای  فرد مهمیآمد از طرف دارد تلفنی که در حال خواب به صدا دراگر احتمال 

 کند.است به این احتمال توجّه می

های ما برخواسته از انبوه محاسبات ذهنی ناخودآگاه است که بسته به میزان تجربه و شناخت ما از گیریتک تک تصمیم

 سازی عملکردها هستند.از بهترین ابزارها برای دقیق هاالگوریتم آید.مییح یا غلط از آب درصح واقعیات، تصمیمی
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دان مسلمانِ ریاضی سازی را خوارزمیروش الگوریتماست،  الهحل مسدر روش توصیف با تمام جزئیاتِ یک « الگوریتم»

 شرایط تحقق یک الگوریتم چنین است:  1ایرانی برای حل مسائل پیشنهاد کرده بود.

 ها مشخص باشد. . تعداد دستورالعمل1

 برای انجام دهنده تعریف شده باشد.  دستورالعملهر انتهای  . ابتدا و2

 های متعدد نشود. دستورالعمل تنها یک حالت، ممکن باشد و برداشتهر . در فهم و اجرای 3

 بل فهم و اجراء باشد.ها به تنهایی قا. هریک از دستورالعمل4

 ها ما را به یک هدف مشخص برساند. . ترتیب دستورالعمل5

هستند. های یک فعّالیت الگوریتمی ها، مشخصهبه پایان رسیدن فعالیت ۀتعیین دقیق جزئیات و ترتیب مراحل و نحو 

ک ر موضوعی یله یا تحلیل هخواهیم یک تحقیق کاربردی و موفق داشته باشیم باید بتوانیم برای حل هر مسااگر می

 کند.نیز صدق می اجتهادالگوریتم طراحی کنیم؛ و همین امر با همین مالک، در مورد 

 فرضیه رقیب: نقد حاکمیت روش و روشمندی در علم - 1/1/6

 با عنوان دیدگاهیها قائل هستند، شناسی را برای اعتبارسنجی معرفتدر مقابل رویکردهایی که ضرورت روش و روش

لذا  شودیناب م یتِو انحراف از واقع یدد یتسبب محدود «یروشمند»که اصال  گردیدادعا  و 2شد طرح« ضد روش»

 کنار یصورت که: به جا ینبد ها عبور کرد،باید از چهارچوب تحمیلیِ روش ی،شناسروش و یروشمندصحبت از  یجابه

الزم  یاهگرفت و با تعمق در آنها الهام یآنها را جد یدبا ی،تجرب یقبل یجناسازگار با مشاهدات و نتا هاییهگذاشتن فرض

 ینا دنبالها، بهدر موارد خالف قاعده بودن نمونه ینتبصره زدن به قوان یجابه ینرا فعال کرد؛ همچن یقتکشف حق یبرا

همه » دآیینظر مشد به یمدع ابندفایر .ها(از خالف قاعده یانوسیه اقب)توجه  یستدر کار ن یقانون عام یدکه شا یمباش

 یزن یبلکه در مقام داور ینه تنها در مقام گردآور یشد که علوم تجرب یو مدع« محتمل است بشود یطیدر هر شرا یزچ

 .3کرد یبشر معرف یدر دستگاه معرفت یستماتیکس یخطا یکرا  یروشمند این دیدگاه، یستند؛روش ن یکمحدود به 

ه کشوند در حالیها، مانع بروز خالقیت میروشکه: اند تهنیز گف« خالقیت»در بحث پردازان، همین مطلب را برخی ایده

ت اس دهیا کیحل تناقضات، درقالب  یبرای جدید نشی، آفرتیخالق، های تعیین شده استخالقیت، عبور از چهارچوب

 .4ردیگ یکه خارج از محدوده جواب موجود قرار م

 :نقد

 یانم -1 :است که ینا« ضد روش» یهنقدها بر نظر از(، 141استداللی که در قسمت تبیین روش ذکر شد )ص عالوه بر

 کرده است؛ یتروش سرا یابزار به نفرویکرد و در  یتمحدود یخلط شده است و نف «اجراءابزار رویکرد و »و « روش»

بُعدی به یک موضوع و تالش برای بررسی از ابعاد مختلف و ایجاد تغییر ضرورت خروج از نگاه تک»یعنی مطلبِ صحیحِ 

بور از ضرورت ع»غلط پیدا کرده و به  ۀتوسع، «گیریِ آنهاها و تغییر در ابزارهای مرتبط با شکلرویکرد در بررسی پدیده

 5.ارائه کرده استو انتاج  یلتحل ،خودمتناقض است و خودش براساس روش یهنظر ینا -2 ، تبدیل شده است« روشاصلِ 

                                                   
 های مصوب، دفتر اول، واژه(1376)فرهنگستان ادب فارسی,  1
 ، کتاب ضد روش، انتشارات فکر روز، طهران (1375)فایرابند، پاول، ترجمه قوام صفری,  2

 ، کتاب ضد روش، انتشارات فکر روز، طهران (1375)فایرابند، پاول، ترجمه قوام صفری,  3
 7ص، خالقیت و نوآوری، انتشارات گوهر، طهران، (1384)میرمیران,  4

فلسفه ، (1391)حبیبی و شجاعی, ؛ و 200دانش تجربی، نشر بوستان کتاب، قم، ص یستیچ،کتاب (1390)چالمرز، ترجمه بارانی و فلسفی,  5

 344صنشر موسسه امام خمینی، قم،  ،یعلوم تجرب
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های روش»هایی عبور از البته با توجه به وضوح نسبیِ دو مطلب فوق، شاید بتوان گفت که ممکن است مقصود از چنین ایده

 اشد، نه انکار اصلِ روشمندی.ها بیابی به واقعیتبرای دست« های جدیدپذیرفته شده و تالش برای کشف روش

طبیقی بررسی تای ذکر شد، روش برای هر اثر و پدیده در مورد خالقیت نیز، عالوه بر تبیینی که در مورد ضرورت تکوینیِ

در کشورها قرار « ثبت اختراعات»طور رسمی در نهاد های آن بهقان در جهان که گزارشمیان عملکرد مخترعان و خالّ 

را شکل داده است؛ یکی از « شناسیخالقیت» ای برایزمینهگوهای روشی برای خالقیت شده و کشف الدارد، منجر به 

بکار رفته در ابداعات و اختراعات گوناگون  یاز مطالعه الگوهامعرفی شده است که  1««زیریت»ها با عنوان این زمینه

 متیالگور» ،«افتهینظام  ینوآور»مانند  یمختلف گرفیتوص یهاها و عنوانبا نام شناسیخالقیت. .استحاصل شده

 .شودیم دهینامنیز  لیقب نیاز ا یو موارد «تیخالق یشناسروش» ،«یابداع یهاحل مسئله یشناسروش»، «اختراع

شناختیِ طبق استدالل هستی وهای بسیاری در آن جاری است، خالقیتکه است  یک عمل و کارکرد ذهنی« اجتهاد»

 علل اربع، مقوالت عشر و مقومات»گانۀ ابتدای بحث، تابع قوانین علت و معلولی و در تحت سیطرۀ ابزارهای سهمذکور در 

این است اما « روشمند»وانفعاالت را دارد بنابراین است و هر مرحله آن نیز در درون خودش همین فعل« سته حرکت

 ت.روشمندی چگونه است؟ بحث بعد به پاسخ این سوال پرداخته اس

 و الگوریتم آن اجتهاد روشمندی -2/6
دهند و ارزیابی کنید که آیا براساس جواب آنها، سواالت زیر را از متخصصین فن بپرسید و ببینید چه جوابی به شما می

های کلی هستند و جزئیات الزم برای انجام عملیاتی را در بر توانید همان کار را خودتان انجام دهید یا اینکه جوابمی

 دارند؟!ن

 شود؟تنقیح المساله و تحریر محل نزاع، چگونه انجام می 

 شود؟دلیل متناسب با مساله، چگونه کشف می 

 شود؟استظهار چگونه انجام می 

 شود؟کشف تمام قرائن محتمل برای تعیین معنی یک دلیل، چگونه انجام می 

 بشود چگونه انجام « اس عن الفحصی»طوری که منجر به فحص حداکثری نسبت به ادله مرتبط با موضوع، به

 شود؟می

  چگونه باید انجام پذیرد؟« عرض علی القرآن»عملکرد 

 توان نسبت میان ادله را تعیین کرد؟چگونه می 

 پذیرد؟چگونه جمع داللی صورت می 

 شود؟ و .......تاسیس اصل در هر بحثی چگونه انجام می 

« هاگیچگون»آن پرسیده شود.  انجام ، سوال از چگونگیِمسائل علم اصولجای سوال از چیستی و چراییِ هر یک از یعنی به

آنچه توسط فقهاء ارائه شده است مبتنی  قدم فرآیند اجتهاد، الگوریتم اجتهاد است.بهارائه قدم هستند.« فرآیندها»بیان 

 ئه شده است و هر مرحله و عملکرد،بر جزئیات و مراحل فراوانی است که فقط الیۀ بیرونِی آنها در متون تحلیلیِ فقهی ارا

خودش دارای مراحل و عملکردهای درونی است که ذکر نشده است یا فقط سرنخی از آن در البالی کلمات بیان گردیده 

                                                   
1 TRIZ   هزار سند اختراع  چهلاز  شیبلتشولر . آاست شده یگذارهپای( 1998–1926آلتشولر ) چیجنردانشمند روس توسط  زمینه، نیا؛

صورت الگوی برای ایجاد خالقیت به 40اند و از تحلیل آنها چگونه پدید آمدهقرار داد تا متوجه شود اختراعات  یثبت شده )پتنت( را مورد بررس

یافته، ، نوآوری نظام(1384)ترنینکو، زوسمن، زالتین؛ ترجمه جعفری و همکاران, خودآگاه پیشنهاد کرد که به چهل اصل تیریز معروف هستند. 

 نشر موسسه فرهنگی رسا، طهران
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در روند استنباطیِ خود در مباحث مختلف در کتاب مکاسب، از الگوی زیر استفاده علیه اهللرحمهمثال شیخ انصاری است؛ 

 کرده است:

 1)ارائه مساله با حکمش مانند: سب المومن حرام؛ السحر حرام(اولیه مساله و ارائه اولیۀ حکم  یفتعر .1

 به( یضه.....؛ االخبار مستفیه)مانند: مستند الحرمه رواحکم  یِموجه ساز یبرا یهمستندات اول ارائه .2

 المراد بالسحر....( یه؛نقصه ال یقتضیالعرف و هو ما باسناده  یالسب ال ی)مانند: المرجع فحکم موضوع  تبیین .3

 رار(السحر االض یقصد االهانه؛ المعتبر ف یهف یعتبرصدق السب مواجهه المسبوب و  یف یعتبر)مانند: التحقق موضوع  شاخص .4

 اقسام( ی)مانند: السحر علو اقسام موضوع  انواع .5

 (ینالد یاتحرمتها کونها من ضرور یف یکفیحکمه و  یان)المهم بحکم  یینها تبیین .6

 : یینتب مراحل

 یلداللت ظاهر دل یانب یل وارائه دل .أ

 ظهور ینفقهاء بر ا یگرد یحاستظهار با تصر ینا یتتقو .ب

 آنها با فهم اول، یقیتطب یبا قرائنش و بررس یگرد یارائه فهم ها .ج

 یریگ یجهدر مراد عبارت و نت ینقد آنها با احتمال پرداز .د

 یلداللت دل یانمعارض، ب دلیلهای ارائه .ه

 یلدل نقد .و

 ادله ینجمع ب .ز

 جواز دفع السحر بالسحر( یالکالم ف یمن المومن المظاهر بالفسق؛ بق یستثنی)مانند: و موارد استثناء  تعیین .7

بگذاریم، چه پاسخی دریافت خواهیم کرد؟ )آیات و روایات « چگونه و از کجا؟»اگر در مقابل هر یک از مراحل فوق، 

اید که آیه و روایت مرتبط دیگری وجود ندارد؟ عرف را اید؟ چطور مطمئن شدهآوردهدست مرتبط با مساله را چگونه به

ا اید؟ قرائن راید؟ اقسام را چگونه به حصر رساندهاید؟ معنای لغت را چگونه به ظن اطمینانی رساندهچگونه احراز کرده

دست ختلف در ظهور ادله را چگونه بهاید قرینه دیگری وجود ندارد؟ احتماالت ماید و مطمئن شدهچگونه کشف کرده

 اید؟ و ....(اید که احتمال دیگری وجود ندارد؟ ادله معارض را چگونه کشف کردهاید؟ چگونه مطمئن شدهآورده

باشد و اگر عملیات « فعل مکلف»در مورد « = حکمنظر شارع»، تالش معرفتی روشمند برای کشف موجّه اجتهاداگر 

دهد تا مرحله انجام میبهصورت مرحلهوانفعاالتی باشد که فقیه برای کشف نظر شارع، به(، فعلاجتهاد )فرآیند استنباط

شناسی و ارائه الگوریتم، تعیین و توصیف از نقطه شروع)مواجه با مساله(، به نقطه پایان)صدور فتوی( برسد؛ و اگر روش

طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب د بهقدمِ عملیات حل یک مساله باشبهمرحله و قدمبهدقیقِ مرحله 

ت عملیاها، توصیف شده باشد، آنگاه های اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعملمنطقی مراحل، دستورالعمل

 . شودصورت الگوریتمی توصیف بهدارد که را ، این قابلیت اجتهاد و استنباط

 اجتهادنمایی از کالن عملیات   -1/2/6

 الن عملیات استنباط و اجتهاد است:ک ای ازنمونهجدول زیر به گمان این قلم، 

 توضیح مرحله ردیف

1. 

 شناسیو مساله شناسیموضوع

)عرضه موضوع بر عرف عام و عرف خاص، 

 عرضه موضوع بر عقل و فطرت قطعی(

وع تحقق موضدست بیاوریم چیست؟ قیود و شرایط خواهیم بهموضوعی که حکم آن را می

 در نظر عرف عام و عرف خاص چیست؟

 (؟موضوع عرفی است یا نیاز به کارشناسی دارد؟ )از موضوعات مستنبطه است

 تغییر و تبدالت موضوع چگونه است؟

                                                   
 38ص3، قم، جدارالکتب یموسسه مطبوعات، المکاسب، (1410)شیخ انصاری,  1
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 مرتبطات موضوع چه مواردی هستند؟

 علیه در حدود و ثغور موضوع کدامند؟های قطعی متفقحداقل

2. 

ول اسباب نزاند، با احراز هایی که در قرآن، بر این موضوع بار شدهجستجوی کلیه محمول عرضه موضوع بر قرآن

 داللت آیهو قرائن و 

 هایی که در قرآن بر مرتبطات قطعی این موضوع بار شده است.جستجوی کلیه محمول

 (گیریمفهوم  )بررسی عوارض خارج الزم موضوع +

3. 

سنجی اولیه میان نسبت

 قرآنیمحموالت 

هایی که در قرآن برای این موضوع ذکر شده است از حیث سنجش رابطه میان محمول

تقید و تخصیص و نسخ و تبیین و حکومت و ورود، و رسیدن به یک نگاه منسجم میان 

 آیات ناظر به این موضوع )بهمراه تحلیل ادبی، منطقی، تاریخی(

 های ظاهری اولیهو عالج تعارض

4. 

 و اند، با احراز سندهایی که در روایات، بر این موضوع بار شدهجستجوی کلیه محمول روایاتعرضه موضوع بر 

 داللت روایتقرائن صدور روایت و 

)اعم از روایات کالمی و عقیدتی، روایات تاریخی، روایات اخالقی و روایات فقهی شیعه و 

 سنت(اهل

 قطعی این موضوع بار شده است.هایی که در روایات بر مرتبطات جستجوی کلیه محمول

 (گیریمفهوم  )بررسی عوارض خارج الزم موضوع +

5. 

سنجی اولیه میان نسبت

 محموالت حدیثی

هایی که در روایات برای این موضوع ذکر شده است از حیث سنجش رابطه میان محمول

یان متقید و تخصیص و نسخ و تبیین و حکومت و ورود ، و رسیدن به یک نگاه منسجم 

 )بهمراه تحلیل ادبی، منطقی، تاریخی( روایاتِ ناظر به این موضوع

 سازهای مستقر با ترجیحات حجتهای ظاهری اولیه و عالج تعارضو عالج تعارض

6. 

سنجی میان نگاه قرآنی و نسبت

 نگاه روایی

سنجش رابطه تقیدی، تخصیصی، تبیینی میان قرآن و روایات، و اِعمال تقید و تخصیص 

های ظاهری اولیه و عالج و عالج تعارض ها و حکومت و ورودتبیین و نسخ و طرد و

 سازهای مستقر با ترجیحات حجتتعارض

7. 

سنجی با اصول و اهداف نسبت

 قطعی دین

سنجش رابطه دیدگاه حاصل شده با عمومات فوقانی و مستقالت عقلیه مانند 

محوری، حفظ نظام و اجتماع، حفظ محوری، توحیدورزی، الضرر، الحرج، یقینعدالت

 دین، حفظ نفوس و نسل، گردش ثروت

8. 

 دست آمده با:سنجی دیدگاه اولیۀ بهنسبت هاارزیابی و بازبینی یافته

 آن، مرتبط موضوعات و موضوع در اجماعات      

 فتوایی هایشهرت      

 متشرعه سیره      

 عقالء سیره       

 های داللی با موارد فوقمیان یافته ظاهری هایو تعیین تکلیف تعارض

 ها برای صدور حکم اجرایی نسبت به موضوعتعیین اولویت هاعالج تزاحم .9

 .های حجیت را دارا باشدکه مالک اییابی به گزارهصورت عدم دستتاسیس اصل در  فعال کردن اصول عملیه .10
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 تعیین مجرای جریان اصل در هر موضوع و مساله

11. 

 صدور فتوا

)بیان چگونگی انجام مشروع 

مواجهه با موضوع و مساله مورد 

 نظر(

 های زیر:تعیین جایگاه هر یک از ادله مرتبط با موضوع، در موقعیت

(، ارائه حکم، تعیین و مراحل )مناط، اسباب و شرایط« ما یَتَحّققُ به الموضوع»تعیین 

تعیین کیفیت اجرای حکم )نقطه شروع، مراتب و مراحل، قیود حکم، تعیین لوازم حکم، 

 ،«و الخلل فی تحقق الحکم ما یُرتَفَعُ به الحکم»تعیین ارکان، نقطه پایان(، 

 توان بدین صورت نیز فهرست کرد:موارد فوق را می

 رتبط با موضوع()تنقیح المساله، تحریر محل النزاع، تحریر المساله + تولید شبکه مسائل مشناسی فرآیند مساله .1

 )تا رسیدن به یأس عن الفحص(شوند فرآیند کشف حداکثری آیات و روایاتی که احتماال به مساله مربوط می .2

 طعی،ق قرائن عقلی قطعی، قرائن تجربیِ مانند )شوند فرآیند کشف حداکثری قرائنی که احتماال به مساله مربوط می .3

 ،...(احادیث صدور، اسباب آیات اسباب نزولعرفِی قطعی، قرائنِ 

 (تحلیل سندی)های غیرموجه فرآیند تصفیه اولیه گزاره .4

 )االظهر فاالظهر(فرآیند تنظیم و ترتیب ادله  .5

 گیری فرضیه اولیه قرآنی در مورد موضوع(تفسیر + روش شکل )فقه القرآن و روشفرآیند استظهار از ادله قرآنی  .6

 معنایی مفاهیم، تعابیر و احکام قرآنی مرتبط با موضوع()تشکیل میدان فرآیند جمع داللی ادله قرآنی  .7

 )فقه الحدیث(فرآیند استظهار از روایات  .8

 )فرآیند عرض علی الکتاب و تصفیه نهایی روایات(فرآیند بررسی انسجام روایات با قرآن  .9

 (، ...)با مالحظه ادله فوقانی مانند قواعدالفقهیه، مقاصدالشریعهفرآیند جمع داللی روایات  .10

 فرآیند یافتن حداکثری اقوال فقهاء در حکم مساله و استدالل آنها .11

 فرآیند بررسی تطبیقی میان فرآیند اجرا شده با فرآیندهای انجام شده توسط فقهاء .12

 هافرآیند کشف علت اختالف .13

 فرآیند اصالح و بازنگری  .14

 (های قطعی تکوینی در مورد موضوعحداقلتعیین  –)سیستم پایه در مورد موضوع فرآیند تولید اصل اولیه عقلی و عقالیی  .15

 )عند فقدالدلیل(های محتمال متناسب با مساله فرآیند تشخیص اصل .16

 )دفع تعارض یا حل تعارض(های احتمالی جاری در مساله فرآیند ایجاد انسجام میان اصل .17

 فرآیند تطبیق اصل بر مساله و صدور حکم  .18

 )در مقیاس خرد و کالن(فرآیند کشف تبعات و لوازم اجرایی حکم شرعی  .19

  صدور متن فتوافرآیند  .20

نمونه از آنها در زیر  سههستند، دارای الگوریتم درونی تفصیلی است، که به « فرآیند»هر کدام از این مراحل، که یک 

 شود:اشاره می

 فقهی موضوع یا مسالهبا  اولیه مواجههدر مراحل استنباط: روش  روشیبسته اول از نمونه  - 2/3/6

 1یابی به شناخت صحیح از موضوع، طی کردن مراحل زیر است:برای دست دیدگاه این قلم،

بسته روشی  ،چیست؟(« هدیه»)مانند نظر اسالم در مورد  صورت یک موضوع کلی مطرح شده استاگر مساله به .1

 .فعال شود (دستورالعمل تحلیل لغویشماره دو )

                                                   
، الگوریتم اجتهاد، نشر پژوهشگاه فرهنگ و (1399)واسطی, توضیح تفصیلی و تبیین و تطبیق این موارد بر عملکردهای فقهاء، ر.ک. برای  1

 81اندیشه، قم، ص
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 «هدیه زوج به زوجه چیست؟»صورت یک مرکب تام یا ناقص مطرح شده است، )مانند نظر اسالم در مورد اگر مساله به .2

 . )هدیه + زوج + زوجه(شودابتدا عبارت به اجزاء آن تجزیه 

تحت چه عناوین فوقانی قرار دارد )مشابه تشخیص جنس قریب در یک تعریف  که مساله با این اجزاء، شودبررسی  .3

 .شود« دستورالعمل تحلیل لغوی»ها وارد در و عنوان 1در مثال بحث« زوجیت»و عنوان « هدیه»منطقی( مثال عنوان 

 . )مثال: در صورتثبت شودصورت یک عنوان مانند فوق اگر در صورت مساله قیود و شرایطی ذکر شده است، آنها به .4

را برای « تلف»آمده است، عنوان ِ« قبل از تلف»که شرطِ « حکم هبه زوج به زوجه قبل از تلف شدن موهوب»مسالۀ 

 .شود« دستورالعمل تحلیل لغوی»ها وارد در .( و عنوانگرفته شودبررسی مستقل در نظر 

وارد دستورالعمل تحلیل لغوی  شده،ها را پیدا «ارالیهمُش»، 2باشد« عنوان مُشیر»کار رفته در عبارت، به اگر عنوانِ  .5

 .گردد

 به بسته روشی شماره سه ) روش تولید تعاریف( مراجعه شده و تعریف هر یک از مفردات ارائه شود. .6

تنقیح المساله، تحریر محل النزاع( مراجعه شده و انواع  =به بسته روشی شماره چهار )روش تولید فروعات در مساله  .7

 محتمل میان مفردات و میان اصل مساله با مسائل دیگر را کشف شود. روابط

اسالم در مساله مورد نظر( یا به حسب  نظریهمشخص شود که آیا قصد پاسخ به کل بسته مسائل وجود دارد؟ )کشف  .8

 مساله مورد نظر( حکممورد، قصد پاسخ به فقط یک مساله از کل بسته مسائل وجود دارد؟ )کشف 

خ به یک مساله، وجود دارد، آیا مساله فرضی است یا بواسطه یک واقعه در صحنه عملی زندگی، مطرح اگر قصد پاس .9

 شده است؟

اگر مساله بواسطه یک واقعه در صحنه عملی زندگی مطرح شده است، باید آن واقعه به بسته شماره چهار، عرضه  .10

  عشر، مقومات حرکت()حداقل علل اربع، مقوالت شده و اجزاء و روابط آن استخراج شود. 

ای که بیشترین انطباق را با اجزاء و روابط آنچه در صحنه دست آمد، مسالهاز فهرست مسائلی که در مرحله هفت به .11

 عنوان مساله مورد نظر(عملی زندگی اتفاق افتاده است، انتخاب شود. )به

 توان در مثال زیر مشاهده کرد:در تحریرالمساله را می فقهاء و اصولیینالسالم، ائمه علیهمنمونه عملکرد 

ثم را که اکبناکثم در قصر مامون انجام شده است. عباسیین، یحییبنالسالم و یحییگفتگویی میان حضرت جواد علیه

ر محظور دجواد را که نُه ساله بودند برترین عالم منطقه بود به قصد تخریب حضرت فرستادند تا با سؤاالت علمی حضرت 

پرسید: به نظر شما جریمۀ السالم علیهیحیی از حضرت » .قرار دهد و عدم توانایی ایشان برای امامت شیعه را نشان دهد

السالم فرمودند: در حرم شکار کرده یا در خارج از فردی که در حال احرام شکار کرده است چیست؟ حضرت جواد علیه

دانسته؟ قصد جدی شکار داشته یا اشتباهًا تیر به حیوان جریمه دارد یا نمیدانسته که شکار در حال احرام حرم؟ می

برخورد کرده؟ شکارکننده برده است یا آزاد؟ بچه است یا بالغ؟ اولین بار است که اینکار را کرده یا بارچندم است؟ شکارِ 

د پشیمان است یا باز هم قصد شکار دارد؟ او پرنده بوده یا غیرپرنده؟ شکار او از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ از کار خو

 3«در شب شکار کرده یا در روز؟ در احرام حج بوده یا در احرام عمره؟

                                                   
؛ و «زوجیت»و نظریه اسالم در مورد « هدیه»است: نظریه اسالم در مورد  ایمیدان نظریهیعنی مساله مورد نظر، در حقیقت ترکیب دو  1

 چنین گسترده کرد:نگری را اینتوان این کالنهمچنین می

؛ و «محبت»و نظریه اسالم در مورد « ملکیت»ایِ دیگر است: نظریه اسالم در مورد ، ترکیب دو میدان نظریه«هدیه»نظریه اسالم در مورد 

 و« زن»و نظریه اسالم در مورد « خانواده»ایِ دیگر است: نظریه اسالم در مورد نیز ترکیب سه میدان نظریه« زوجیت»مورد  نظریه اسالم در

 در هر باب، برای تشخیص نظریات فوقانی در هر موضوعی، راهگشاست.« قواعد فقه»استفاده از «. روابط اجتماعی»نظریه اسالم در مورد 
کار به« عالم ثقه»گر برای فرد عنوان یک اشارهدخالتی در مطلب ندارد بلکه به« جالس»، عنوان «من هذا الجالس خذ دینک»مثال در روایت  2

 (257، صاهلل سیستانیالرافد فی علم االصول، عدنان قطیفی، تقریرات درس آیترفته است. )ر.ک. 
 ، 444ص 2، مشهد مقدس، جاالحتجاج، نشر مرتضی ،(1403)طبرسی,  3
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توان گفت که ایشان با پردازش احتماالت مرتبط با موضوع، اگر بخواهیم عملکرد حضرت را در یک عبارت بیان کنیم می

 حکم خاص خود است.ای از مسائل را تولید کردند که هر کدام دارای شبکه

 اجزاء مساله بحث عبارتند از:

 موضوع: شکارکننده 

 متعلَّق: شکار کردن 

  قید موضوع: حالت احرام 

 ، حضرت موارد زیر را بیان فرمودند: موضوع مسالهدر هر کدام از موارد فوق، حاالت و ابعاد و اقسامی قابل ارائه است؛ در 

  ْنسبت موضوع با آگاهی( جَاِهلًاعَالِمًا کَانَ الْمُحْرِمُ أَو( 

  ًنسبت موضوع با موقعیت قانونی و موقعیت سنّی(حُرّاً کَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْداً صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیرا( 

 ًنسبت موضوع با تکرار( مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَوْ مُعِیدا( 

  ًبا حالت روحی(، )نسبت موضوع مُصِرّاً عَلَى َما فَعَلَ أَْو نَادِما 

 موارد زیر را بیان فرمودند:  متعلق مسالهدر 

  ًنسبت متعلق با اختیار( قَتَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأ( 

 ٍنسبت متعلق با مکان( قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حَرَم( 

  نسبت متعلق با نوع مفعولش(مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ کَانَ الصَّیْدُ أَمْ مِنْ غَیْرِهَا( 

 َنسبت متعلق با کیف( ارِ الصَّیْدِ أَمْ مِنْ کِبَارِهِ مِنْ صِغ( 

 ِنسبت متعلق با زمان(فِی اللَّیْلِ کَانَ قَتْلُهُ لِلصَّیِْد أَمْ ِبالنَّهَار( ، 

 ، مورد زیر را بیان فرمود:قید موضوعو در 

  ًقید با موقعیت قانونی()نسبت  مُحْرِماً َکانَ بِالْعُمْرَۀِ إِْذ قَتَلَهُ أَْو بِالَْحجِّ کَانَ مُحْرِما 

ای از مسائل مرتبط با آن شبکه»صورت حداکثری در نظر گرفت تا توان تمام ابعاد و جوانب یک موضوع را بهچگونه می

پردازش رود، همین کار میبه« اجتهاد»که در توضیح اصطالح « تفریع فروع»هویت اصطالح  تولید شود؟« موضوع

 مکن است اتفاق بیفتد.یک موضوع م است که در احتماالتی

تحریر »،«تنقیح المساله» برند:کار میعبارات زیر را به« مساله بحث»های خود نسبت به در تحلیلنیز فقهاء و اصولیین 

 1«صدق العنوان»، «فی المساله صور»، «تحریر محل النزاع»، «المساله

 نیز به صورت زیر قابل ارائه است: )فلوچارت(  این مراحل یِمودار اجراین

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
 261ص3، قم، ج، مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، نشر مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀق(1413)شهید ثانی, عنوان نمونه ر.ک. به 1
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 مسالهروایات مرتبط جستجوی حداکثری  روشیبسته نمونه دوم:  -3/3/6
 1قدم جستجوی روایات چنین است:بهمراحل قدم در دیدگاه این قلم،

الیحضر، وسائل، مستدرک، بحاراالنوار و جامع کافی، تهذیب، من»ترین باب مربوط به مساله بحث از کتاب مرتبط .1

ها( اش مرور شود، موارد محتمل الدالله برای بحث مورد نظر )با حذف مشابهو احادیث دست آیدبه« احادیث الشیعه

 ثبت گردد.

                                                   
 155و اندیشه اسالمی، قم، ص، الگوریتم اجتهاد، نشر پژوهشگاه فرهنگ (1399)واسطی,  1
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 جستجو شود. )از ترکیبی به ساده و از اخص به اعم(« جامع االحادیث»افزار بحث در نرم 1های اصلیکلیدواژه .2

های مورد مراجعه شده و کلیدواژه« الشیعه و معجم موضوعی بحاراالنواروسائل معجم موضوعی»افزاری مانند به نرم .3

 نظر در آن جستجو شود.

 افزار جستجو شده و نتایج مرتبط ثبت شود.نیز در این نرم« هانمایه»های اصلی در قسمت کلیدواژه .4

 معنادار ثبت گردد. قسمت مرتبطات در جستجوها فعال شده و موارد .5

به  ، وهای ذکر شده مراجعه شود و احادیث مرتبط بررسی شودافزارها دسترسی نیست، به فهرست کتاباگر به نرم .6

و همچنین که تجمیعی از روایات مرتبط با مسائل است، « مجمع الفائده و البرهان»و « الحدائق الناظره»مانند 

های مورد نظر یا مفاهیم اصلی مساله در آنها مراجعه شده و ریشه« األنوار بحار أحادیث أللفاظ المفهرس المعجم»به

 پیدا شده روایات مرتبط ثبت شود.

مراجعه شده و مدخل مرتبط با مفاهیم مساله بررسی، و « البحارمستدرک سفینه»و « البحارسفینه»حداقل به کتاب  .7

 ثبت شود. مرتبطروایات 

معجم موضوعی »افزار یا به نرم« جواهرالکالم»تمام ادله مرتبط، حداقل کتاب برای احراز اطمینان نسبت به رؤیت  .8

های فقهی و اقوال علماء های اصلی بحث در آن جستجو شود، و از میان تحلیلمراجعه شده و کلیدواژه« جواهرالکالم

 اند استخراج شود. در مساله، ادله مرتبط با بحث که احتماال در مراحل قبل کشف نشده

 مراجعه شود و مفاهیم اصلی مساله را در آنها رصد و استخراج شود.« کنزالعمّال»و « سنن الکبری»اقل به کتاب حد .9

شوند، استخراج شوند. )آنچه بیانگر برای مفاهیم اصلی این مساله محسوب می« عمومات فوقانی»عنوان روایاتی که به .10

قاصد ماحتماال مرتبط با بحث است، آنچه بیانگر  فقهیقواعد موضوع بحث )مثال هبه( است، آنچه بیانگر  فلسفه

 مرتبط با بحث است.( الشریعه

 هایشان، فهرست گردد.مجموعه موارد فوق با حذف مشترکات و دقت بر اختالف .11

 صورت زیر ارائه کرد:توان بهنمودار اجرایی عملیات جستجوی روایات را می

                                                   
به دست آیند، مثال در مساله هشود حداکثر کلمات با حداکثر احتمال ارتباطی، بههای مرتبط که سبب میفرآیند تعریف کلیدواژهبراساس  1

ل، عَطَاء، عَطِیَّۀ، نَوَاۀ، لهبا ؛ۀوبو العز بیالتعز ج،یالتزوۀ، لیالحل ،ۀالصاحبالزوج و الزوجه، » های زیر باید جستجو شوند:زوج به زوجه، کلیدواژه

 عوض،الصدقه، ال ک،یالتمل ع،یالبذل، التمت بذل، قّدم، جاد؛ االعطاء، ،ینَاِفلَۀ، نَفْل، رِفْد، مِْنحَۀ، جَائِزَۀ، صَِلۀ، تَبَرُّع، نِْحلَۀ، َهدِیَّۀ، بَرّ، اتحف، اسدَ

، «للزوج Λالهبۀ للزوجۀ »، «هبۀ الزوجین»، «هبۀ الزوجۀ»و بالعکس، « هبۀ الزوج للزوجۀ»« ۀالخسّ  ،ۀالضنضدّها االمساک، البخل،  المواهب،

 Λالزوج  & جائزۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  & العطیۀ»، «النحلۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  هدیۀ»، «هبۀ احد الزوجین»، «الزوجۀ Λالزوج  &الهبۀ »

معنی وجود هر معنی ترکیب فصلی، و عالمت * بهبه Λرکیب عطفی، و عالمتمعنی تبه &)عالمت ،.«الزوجۀ Λالزوج  & صدقۀ»، «الزوجۀ

 (143ص1، الگوریتم اجتهاد، ج1395)واسطی،  حرفی در این جایگاه در کلمه مورد جستجو است.
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 1صدور روایاتکشف قرائن  روشیبسته نمونه سوم:  -4/3/6

  2قدم کشف قرائن صدور حدیث چنین است:بهمراحل قدمدر  دیدگاه این قلم،

احراز شود که تمام روایت در دست است )تقطیع شده نیست(، با ، ابتدا بررسی شودفضای صدورش  بایدنسبت به روایتی که  .1

 یث، جوامع الحد یث، مختلف الحد یع، علل الشرا یثالحد یب، غر یث، مشکل الحد االخباریمعان هایکتابجستجوی روایت در 

 .یث، مستدرک الحد

دست آمد مراجعه شده و بررسی شود که آیا در آن روایات، موردی که به خانواده حدیثی که در قسمت جستجوی احادیث به .2

کنار روایت مورد نظر ثبت  فضایی را غیر از فضای روایتِ مورد نظر، ترسیم کرده باشد وجود دارد یا نه؟ اگر وجود داشت، در

 گردد.

 هبررسی شود کو  شودمراجعه حاصل شد ای که از بسته شماره یازده )بررسی انطباق با عمومات فوقانی و مذاق شارع( به نتیجه .3

و  «قضیه فی واقعه»آیا روایت مورد نظر با این عمومات )محکمات آیات و روایات( منطبق است یا نه؟ اگر منطبق نبود، احتمال 

 .گردددر روایت مورد نظر ثبت « تقیه»احتمال 

شمولی ندارد(، رسید )ظهور در جهاناگر محتوای ظاهری روایت، در همه شرایط زمانی و مکانی و مکلفین، قابل اجرا به نظر نمی .4

 باشد.« قضیه فی واقعه»که شاید  داده شوداحتمال 

ر نظر د است در آن وجود داشت، احتمال تقیه یا قضیه فی واقعه ، اگر عبارتی که بیانگر شرایط خاصشودلحن روایت بررسی  .5

 .(ه استذکر شداز کتاب الگوریتم اجتهاد  208. )تفصیل نمونه تعابیر و شرایط در صفحه گرفته شود

)مانند تاریخ حدیث  شودبه کتب تاریخ حدیث مراجعه سپس ، گرفته شودمعصومی که روایت از او صادر شده است در نظر  .6

شیعه تالیف غروی نائینی، تاریخ حدیث شیعه طباطبایی، تاریخ عمومی حدیث مجید معارف( و احوال دوران آن معصوم بررسی 

های موضوع مورد تحقیق در که آیا نسبت به موضوع روایتِ مورد نظر، مورد خاصی گزارش شده است یا نه؟ حتما کلیدواژه شود

یا نسبت آ شودو بررسی  شوده، دانشنامه نبوی )اگر روایت از پیامبر نقل شده است( و سیره معصومان جستجو افزار نورالسیرنرم

 به موضوع خاص راویتِ مورد نظر، مطلبی ذکر شده است یا نه؟

 رچنین به کتبی که شرایط اجتماعی زندگی آن معصوم در آن ذکر شده است )مانند الصحیح من السیره النبویه سیدجعفهم .7

جستارهایی در مدرسه کالمی قم، جستارهایی در مدرسه مرتضی عاملی، سیره االئمه االثنی عشر تالیف معروف حسنی، 

افزار نورالسیره، موضوع مورد تحقیق در نرم های( مراجعه شود، و حتما کلیدواژهاز منشورات دارالحدیث قم ،کالمی بغداد

آیا نسبت به موضوع خاص  شودو بررسی  شوده است( و سیره معصومان جستجو دانشنامه نبوی )اگر روایت از پیامبر نقل شد

 نظر، مطلبی ذکر شده است یا نه؟راویتِ مورد 

و مشخصات او )محیط زندگی، افکار و خصوصیات رفتاری( با جستجوی او در کتب رجالی،  گرفته شوداولین راوی را در نظر  .8

آیا در مشخصات او مورد خاصی نسبت به موضوع روایت مورد نظر وجود دارد؟ اگر وجود داشت  شودو بررسی  استخراج شود

 .گرفته شوداحتمال تقیه یا قضیه فی واقعه در نظر 

 و نتایج شوددر کتب رجالی )مانند رجال کشی، معجم رجال الحدیث(، چند کلیدواژه اصلی مرتبط با موضوع حدیث جستجو  .9

 ها ذکر شده است؟ ضوع روایت مورد نظر، مطلب خاصی در گزارشات این کتابکه آیا در مو شودبررسی 

                                                   
، دو (1398)واسطی, ، از همین قلم منتشر شده است. «شناسی کشف اسباب صدور حدیثروش»ای با عنوان تفصیل این بحث در مقاله 1

شناسی کشف اسباب نزول روش»؛ در همین سیاق، مقاله 11المللی امام خمینی، قزوین، شماره فصلنامه مطالعات فهم حدیث، دانشگاه بین

قرآنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، شعبه مشهد مقدس،  های، فصلنامه پژوهش(1396)واسطی, نیز از این قلم منتشر شده است. « آیات

 11شماره
 204، الگوریتم اجتهاد، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قم، ص(1399)واسطی,  2
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وط فصل مربدر و  شودعالمه حلی مراجعه « تذکره»شیخ طوسی، « الخالف»برای یافتن نکات در فضای اهل سنت، به دو کتاب  .10

ر و اگ ثبت گرددموضوع روایت سنت در ، و فتاوای اهلشدهفتاوای ذکر شده در آن قسمت بررسی  ،به موضوع روایت مورد نظر

 .داده شودظاهر روایت با یکی از این فتاوا موافق بود، احتمال تقیه 

)مانند الملل و النحل شهرستانی و فرهنگ فرق  شودمراجعه « الفِرَق و المذاهب االسالمیه»و « الملل و النحل»های به کتاب .11

آیا نسبت به موضوع روایت مورد نظر، در زمان  شودالمی( و بررسی افزار کتابخانه کالم اساسالمی محمدجواد مشکور، یا نرم

معصومی که روایت از او صادر شده است، گزارشی از عقائد مختلف جاری در آن زمان که مرتبط با بحث باشد وارد شده است 

 1.ثبت شوندها یا نه؟ اگر وارد شده است آن گزارش

 صورت زیر ارائه کرد:توان بهرا مینمودار اجرایی فرآیند کشف قرائن صدور حدیث 

 

 

  

                                                   
 به تفصیل ذکر شده است. 212الگوریتم اجتهاد، صنمونه عملکرد فقهاء و نمونه تطبیق این فرآیند بر مساله هبه زوج به زوجه در کتاب  1
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 و پاسخ آن ناقدین الگوریتم اجتهادبرخی دیدگاه  -5/3/6

 )با تالش بر حفظ امانت در این نقدگزارش تلخیص شده از  ،شودمی اشارهیک نمونه به « الگوریتم اجتهاد»در نقد ایده 

  1چنین است: محتوا(

است که اجتهاد  نیااول مفروض  :و در همه آنها ابهام وجود دارد است، حداقل چهار مورد اجتهاد تمیمفروضات الگور»

از آن  و نبایدهم دارند  بیها و مناهج، ترتروش نیکه ا نای دوممفروض ، دباش یمراحل منظم یدارا دیو با است روشمند

مختلف  یاست که مبان نای سوممفروض  ،شوندیم یمعرفهم به شکل فهرست  یها گاهمناهج و روش شود حتی یتخط

و مسیر د یوثوق صدوروثوق سندی با مبنای  ، مبنایسند در تحلیلاثر بگذارد، مثاًل تواند می ندهایآفر ایمراحل  نیدر ا

 دیرس هیشبهه حکم اگر مسیر استنباط، به ،نباشد یجار هیممثاًل اگر استصحاب در شبهات حک ای. کندمجزا ایجاد می

ر کار د یشناختمعرفت هینظر کیقائل به  دبای این که چهارم مفروض، و شوداستصحاب بسته  مسیر استفاده از دیبا

ز تأثرات را فارغ ا تمیبه حداقل و بلکه به صفر برسد تا بتوان الگور یقطع و ظن شخص راتیثبود تا اجتهاد و استنباط 

؛ لکن خارج کند یکند و از شخص یتمام مراحل را موضوع دیبا کشدیم تمیورکه الگ یکس نیبنابرا ؛کرد ادهیپ یشخص

 عبارتند از:اشکاالتی دارند که چهارگانه،  مفروضاتاین 

ارائه  کامل تمیالگور بتوانکه  نشده استتبیین خُرد  یقدرجزئیات مراحل به  ؛عملیات اجتهاد، با وجود روشمندیدر  -1

 یبرا یبه عرف گره خورده است، منهج مشخص یاز مسائل فقه یاریبس که «عُرف»سنجش در نحوۀ مثالً کرد؛ 

مناهجِ  فقطها، مناهج و روش گفت که در دیبا نیبنابراء؛ عقال رهیس یصغرا حیتنق یبراشود یا دیده نمی یسنجعرف

موارد مسکوت ( هم ادشدهیخُرد )مانند دو مثال  یهاقسمت درو ضبط است، اما  ییکالن، قابل شناسا یهاو روش یکلّ

 .و هم موارد اختالف است ادیو مفقود ز

 هری؛ مثاًل در مورد استناد به سمراحل مشخص و منظمی در شیوه استنباط که کامال مورد توافق باشد وجود ندارد -2

 است؟ اول یسیتأس لیاز مفقود بودن دل نانیاست؟ اول اطم رهیس یاول احراز صغرا ایآعقالء نقطه آغاز از کجاست؟ 

پاسخی متفاوت  یو قم یهر کدام از بزرگان نجف م؟یبرس یارهیس کیکشف شهرت قدماست که از شهرت قدما به 

 .دارند

و  بودن قطع یشخص انیم یدر برزخ انیهنوز اصول به وضوح الزم نرسیده استاجتهاد،  ختیِشنامعرفتمبانی هنوز  -3

 متفاوت در فقه یهاو نگاه کردهاینبودن رو ای. هنوز در موجه بودن هستند یتعبد ای یعقل تیموضوع حج یبرا ،ظن

یم رارق ریاجتهاد را تحت تأث ندیفرا انپای تا آغاز نقطه از که( …و  ینگاه مقارن، نگاه مقاصد ،ی)مانند نگاه حکومت

یم انیب کردهایبا آن رو هاداجت ندیدرباره نسبت فرا یمتفاوت یمطرح است و ادعاها یاساس یبحث و گفتگوها دهد،

  .شود

 هستند،مسدود  تمیدر الگور گرید یِو احتماالت کبرو داردینم را بر ستمیو خارج از س دیجد یاحتمال کبرو تم،یالگور -4

و در  ستیهم ن یسازادهیو لذا قابل پ ی نخواهد داشتتمیالگورهویت  نشود میترسجزئیات با تمام  یندیفرا کیاگر 

 .اجتهاد است اتِیحد کلفقط 

 تمیاز الگور نده،یآ یهااجتهاد در دهه یشناسو روش یشناسدر معرفت یاساس شرفتیاز پ شیپ توانیمننتیجه اینکه: 

 توانیمراحل اجتهاد وجود دارد، نم بیو ترت ندیخُرد، فرا یکه همچنان در اجزا یعیاجتهاد سخن گفت و با ابهامات وس

الن اجتهاد، ک ندیآفر میو به ترس شود لینگاه تعد نیا یستیبا ؛ بلکهرفتیاجتهاد را پذ تمیالگور انیهمه مفروضات مدع

به  قائلین ست،یحل مسئله ن یقابل اجرا برا و دارد یپژوهش ییکارآارزش و اجتهاد، فقط  یکل تمیالگور .شودبسنده 

 قاط خألن افتنیمتعدد و متنوع و  یهاتمیکتب فقها و استخراج الگور لیو تحل هیتجز متمرکز بر دیباالگوریتم اجتهاد 

 بشوند. 

                                                   
ی، شاهرود یاشرف یاهلل مصطف تیوابسته به آ یفقه قاتیمرکز تحق، نشست تخصصی نقدوبررسی الگوریتم اجتهاد، (1397)الهی خراسانی,  1

 17/3/97در تاریخ  http://ijtihadnet.irمشهد مقدس، منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی اجتهاد به نشانی 

http://ijtihadnet.ir/
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 و مکاتبشدنِ  نادیده گرفته» -1: مانندکند هایی را ایجاد میآسیب «اجتهاد تمیالگور»دیدگاه بنابر ابهامات فوق، 

 ای ،یحوزه فقاهت کیبنا بر تعلّم و تعلق به  کنند،یم میرا ترس تمیکه الگور یناخواه کسان خواهیعنی  ،«بیرق یهادگاهدی

 سبب این امرو  کنندیم میمکتب ترس کیرا متناسب با  تمشانیاند، الگورکه از مناهج داشته یاریبسته به انتخاب و اخت

 و یاجتهاد یهاتنوعو دگرگون شود و موازنه به هم بخورد  ،یاجتهاد یهامکاتب و سبک نیکه رقابت متعارف ب شودیم

یعنی ، «ی حل مسالههادر روش لیبد یهاحلراهنادیده گرفتن » -2 .دنشویم محدودنوآوری در مبانی و مناهج هم 

و  شودیم ئلهدر حل مس یشکنندگ ینوع وجود بیاید و این امر سببشود تا حصر روشی بهالگوریتمی کردن، سبب می

الگوریتمی کردن اجتهاد  برد.قابلیت ذهن را به تحلیل میچنین و هم خواهد رفت نیمرور از بهم به یروش یهاتیخالق

 .اجتهاد است ندیآغاز استبداد در فراو  ییگرادر شکل افراطنوعی 

در  هاندیمراحل و فرا، یعنی «تعدیل دیدگاه»یی قابل ارائه است مانند: هاو چاره هشدارها ،هابرای پیشگیری از این آسیب

 در فقط سطح، لحاظ به –1 ارائه کرد: تعدیل شده را در دو شکلِ هاتمیالگور توانمیبلکه  بسته نشودخاص  تمیالگور کی

سبک  کی ای نیمع هیفق کی به فقط استناد، لحاظ به –2و به عملکردهای خُرد پرداخته نشود؛  شود ورود کالن سطح

 اهللتیم آمرحو یاجتهاد تمیالگور مثال گفته شود:باشند و  دارشناسنامه هاتمیالگور یعنی، ابدیاختصاص و استناد  نیمع

 .«یاجتهاد به طور کل تمینه الگور ه،یعل یاهلل تعالرضوان یبروجرد

 پاسخ نقد:

سازی نیاز به تمام اطالعات در تمام الگوریتم» -1مالحظات مطرح شده در این نقد، حول سه محور اصلی قرار دارد: 

های روشی و اختالفات مبنایی سازی با تفاوتالگوریتم» -2، «شود.اال منجر به حل مساله نمی های عملیاتی دارد والیه

 .«کند.سازی انحصار روشی ایجاد میالگوریتم» -3، «سازگار نیست.

به معنای الگوریتم جامع، الگوریتمی است که در آن « الگوریتم اجتهاد» توان چنین گفت:در پاسخ به این مالحظات می

های مبنایی و بنایی مشخص شده است و دارای عباراتی مانند زیر است: یرهای مربوط به احتماالت مختلف در تفاوتمس

اگر مبنای الف را قائل هستید به مسیر شماره ....بروید، و اگر مبنای ب را قائل هستید به مسیر شماره ... بروید و اگر »

نشده است، تاثیر مبنای خود را در این موضوع تعیین کنید و مسیر الزم مبنای دیگری را قائل هستید که تا بحال مطرح 

 ده است: تصویر کشیده شای از این عملیات در الگوریتم زیر بهنمونه؛ «برای رسیدن به مرحله بعد را بسازید و اضافه کنید.
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 ، الگوریتم توثیقات عام، قطعه شماره یک(1396پور علی، )قدس

 

الگوریتم جامع اجتهاد )که حاوی مبانی و مسیرها و فرآیندهای مبتنی بر هر یک از مبانی باشد(، از کاربرِ این الگوریتم در 

شود تا در هر ورودی، مبنای مورد نظر خود را وارد کند تا مسیرهای بعدی تنظیم شود و در هر مسیر، مبنای خواسته می

م شود و در هر فرآیند، مصادیق معتبر مورد نظر خود را وارد کند تا نتایج خود را وارد کند تا فرآیندهای بعدی تنظی

، شود و براساس تعیین فیلدِ اولمربوطه توسط کاربر پُر می« فیلد»در اصطالح کامپیوتری، در هر قسمت  تنظیم شود.

از عملکردهای « دنکر Customizeسازی یا شخصی»شوند. عملیات های متناسب، آشکار میفیلدهای بعدی با گزینه

 .افزارهای کامپیوتری استمتعارف در نرم

مشخص کرده است، جعبۀ سیاه، بخشی از مسیر « های سیاهجعبه»و همینطور چنین الگوریتم جامعی، تکلیف خود را با 

آن  جزئیاتیا در علم دیگری بیان شده است که  هنوز تولید نشده است یابی به درون آندانش الزم برای دست است که

، در چنین مواردی که در تمام 1ای است که در آن علم ارائه شده استدر اختیار فقیه نیست و نیازمند استفاده از بسته

 :حاوی عباراتی مانند این خواهد بود ،گوریتم، و الیابدشود و مسیر ادامه میتکیه می« هاقدر متیقن»علوم وجود دارد، به 

دانستی چه باید کرد، حداقل قطعی در آن را تعیین کن و نتیجه را به مرحلۀ بعد منتقل و نمیاگر به مرحلۀ الف رسیدی »

                                                   
ماژول در فارسی واژه شود؛ گفته می Componentو کامپوننت  Moduleهای آماده، ماژولنویسی کامپیوتری، به این بستهدر علم برنامه 1

بخش قابل نصب و قابل استفاده مجدد  کیاژول مدهنده است.  بیترک یبه معن یکامپوننت در فارساست و « قطعه آماده مصرف»به معنی 

 دیوانتیاست که م ییها تیمجزا از قابل ی. هر ماژول فراهم آورنده بخششودیخاص استفاده م اتیعمل کیانجام  ایمحتوا  شینما یاست که برا

 افزارنرمر د یبیبسته ترک کیول باشد که به صورت ماژ نیچند یتواند حاو یکامپوننت م کی. های برنامه اضافه کردبه قابلیتبا نصب آن 

به کارگرفته  یاضاف یاز نوشتن کدها یریگشیخاص و پ ییهاتیانجام فعال یبرا توانندیهستند که م ییابزارها هاکامپوننت شوند.ینصب م

 کار ممکن نیا مانجا یشوند ول یسازادهیپ یبه صورت شخص زین سانینوتوسط برنامه توانندیها مشوند. اغلب امکانات موجود در کامپوننت

افزار و نه نرم یسفارش یهابخش دیصرف تول نهیها، زمان و هزاستفاده از کامپوننت با، اما داشته باشد ازیها زمان نسال ایها است به ماه

 104، فرهنگ اصطالحات کامپیوتر، معنای اصل اصطالح در صم(2009)کاوینگتون و همکاران,  .شوندیآن م ریو تکرار پذ یعموم یهابخش

 (315و 



 

159 

 

159 
یا  سنجش عرف»الذکر ارائه شد، وقتی الگوریتم به مرحلۀ ؛ مثال در مثالی که در نقد فوق«کن و به مسیر شماره .....برو

 شود: روی فقیه قرار داده می رسید چنین عملیاتی در پیش «تواتر یا عبور از شخصی شدن و احراز نوعی بودن

، مثال اگر فقیهِ مورد نظر، عدد مشخصی را کنید مشخصپذیر برای احراز عرف دارید اگر مالک سنجش ←مسیر یک 

ندگی، زسه نفر( با شرایط کیفیِ خاصی )مثال عدم ارتباط با یکدیگر و عدم تشابه در زمان و مکان و شرایط  حداقل)مثال 

و عدم وجود موقعیت ویژۀ اختصاصی(، برای احراز عرف یا تواتر یا نوعی بودن، در نظر دارد، مسیر بعدی که الگوریتم برای 

با سه نفر که شرایط مورد نظر را دارا هستند مصاحبه داشته باش سپس قدر متیقن از »کند چنین است: او مشخص می

در آن مساله اتخاذ « عُرف»اک میان سه گفتار را استخراج کن و به عنوان نظر گفتار آنها را در نظر بگیر و سپس اشتر

 ؛ «کن.

کنید )یعنی جعبه سیاهی که اگر مالک خاصی برای احراز نظر عرف ندارید و براساس ظن شخصی، عمل می ←مسیر دو 

شود عمل کنید و نتیجه را در هر نحوی که این ظن برای شما حاصل میشود(، بهدانیم خروجیِ آن چگونه حاصل مینمی

 به مسیر بعد ببرید.

را احراز کنید، به حلقۀ تعیین احتماالت مسیرهای « عرف»اگر نتوانستید به هر طریقی که مبنای شماست  ←مسیر سه 

 بعدی بروید و براساسا مبنای خود، مسیر بعدی را انتخاب کنید.

های مالگوریت؛ در روش استقرائی قابل ارائه استاستقرائی و قیاسی با دو روش )الگوریتم معیار( الگوریتم جامع اجتهاد 

شود خراج میاستتحلیل مفهومی ، با روش با تمرکز بر عملکردیِ پُرتکرار در استنباطات نهفته در استنباطات فقهاء مختلف

 «قیاسی در ارائه الگوریتم روش»اما در  شود.و تجمیع آنها با حذف مشترکات، به ویرایش اول از الگوریتم جامع منجر می

؛ یعنی اگر اجتهاد یک عملکرد منطقی ذهن شودعمل می« روش»و « تفکر»معلولی حاکم بر ضوابط علّیبراساس وجود 

شود و اگر عملکردهای ذهنیِ منطقی دارای قاعده قانون هستند و هر عملکردی است که براساس تفکر و تحلیل، انجام می

ملیات توان عفقهی در دستگاه تفکر و تحلیلِ منطقی، میاه با قرار دادن مصالح فقهی و اصولمُنتِج و معتبر نیست آنگ

طوری که بتوان عملکردهای میدانی فقهاء و مستنبِطین را براساس آن استنباط و اجتهاد فقهیِ معیار را تولید کرد به

براین الزم و نه کافی است و برای تامین مادّۀ کند بنابندی میتنهایی فقط صورتاعتبارسنجی نمود؛ دستگاه منطقی به

عنوان یک عملکرد، منطق فهم دین و روش تحقیق در معنای عام، بهبه« اجتهاد»قیاس نیاز به مبانی علوم مرتبط است. 

سی ناشهای تحقیق بر او حاکم خواهد بود؛ مثال در هر تحقیقی، منطقا باید ابتدا مسالهدین است لذا ضوابط منطقِی روش

یابی باید استقرائی از مصادیقی شناسی باید موضوع و محمول و نسبت تفکیک شوند و در هر موضوعو در هر مساله شود

؛ یا در فحص عن القرائن، باید تمام مرتبطات احتمالی کند صورت گیرد و ...که عنوان مرتبط با موضوع بر آنها صدق می

گیرد پس باید تمام کلمات مترادف و متضاد ها و متضادها را در برمیترادفمفهرست شوند، میدان معنایِی این مرتبطات، 

هایی که در مباحث اصولی و فقهی صورت گرفته «سَبر و تقسیم»، و یا بسیاری از با موضوع و محمول، جستجو شوند و ...

  ای از این موارد است:نمودار زیر نمونه است که مسیرسازهای الگوریتمی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

160 
 

 1397، دوستسیدمحمدباقر قدمی و رضا میهنتهیه شده توسط حجج اسالم  نمودارِ

هر  دهند و درسازی عملیات را انجام میها به مقدار دانشی که در اختیار است آشکارسازی و دقیقنتیجه اینکه: الگوریتم

کنند بنابراین چنین نیست که یک قسمتی که خالء دانشی وجود دارد به عملکرد ناخودآگاه هوش طبیعی واگذار می

ر موضوعات هایی که دتواند حل مساله کند؛ تمام الگوریتمالگوریتم تا تمام جزئیات حل یک مساله را کشف نکرده باشد نمی

کنند و در حال حل مساله هستند و اثر ایجاد کار میاعم از مهندسی، پزشکی و علوم انسانی، پیچیده در علوم مختلف، 

 نند.کیابند و اثرگذاری برتری پیدا میتکامل میو طور مستمر ویرایش شده بهو با پیشرفت دانش کنند چنین هستند می
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یابی به واقعیت نیستند و به همین دلیل نیز محققین ها، مدعی انحصار مسیر دستالگوریتماین کدام از چنین هیچهم

نند و کها پیگیری میکار دارند، مسیرهای موازی را برای حل مسالهمختلف در علوم مختلف که با مباحث الگوریتمی سرو

  های متفاوت ارائه شده است.افزارهایی با الگوریتمبینیم که برای رفع یک نیاز، نرمدر نتایج عملیاتی نیز می

برای حل  آید که مدعای الگوریتم جامع اجتهاد این نیست که فقط یک راه و روشدست میبراساس توضیح فوق، به

ود، شسازی استنباط بیان و ترویج میبرای دقیق« رویکرد»مساله وجود دارد بلکه الگوریتمی کردن اجتهاد به عنوان یک 

ها و مبانی مختلف اجتهادی این است که: هر مکتب و روش و مبنایی ثمره این رویکرد در فضای وجود مکاتب و روش

ای هو همانطور که در متن نقد بیان شده است الگوریتم گوریتم جامع جانمایی کندتالش کند تا الگوریتم خود را در نقشه ال

های خارج، شود که در درسهای علمیه چنین میسازی این مطلب در کف میدان حوزه. شبیهدار تولید شوندشناسنامه

کفایه، احبخ انصاری، آخوند صاساتید به توصیف، تبیین، نقدوبررسی و مقایسه تطبیقی میان الگوریتم اجتهادِ مثال شی

پردازند؛ در درس اصول، هر استادی ابتدا الگوریتم استنباط مختار اهلل خویی و ....میمحقق نائینی، محقق اصفهانی، آیه

 پردازد و هرکند سپس به استدالل بر مراحل استنباط و ابزارهای هر مرحله و کیفیت اجرای آنها میخود را توصیف می

دهد. در درس فقه نیز هر استادی ابتدا الگوریتم استنباط اند را مورد نقد قرار میر محققین، نظر دیگری دادهجایی که دیگ

کند و سپس براساس مراحل و فرآیندهای ذکر شده در آن، به تطبیق بر مساله فقهی فرض ارائه میعنوان پیشخود را به

توانند در تمام مراحل و موارد، عملکرد وریتم اجتهادی استاد، میپردازد و مخاطبین با در دست داشتن الگمورد بحث می

سنجی کنند و با مقایسه الگوریتم استنباط فقهاء و اساتید مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را استاد را رصد کرده و صحت

 شناسایی نمایند. 

معنی جایگزین شدن آن به جای به « هوش مصنوعی»گیری تالش برای شکلتوجه به این نکته نیز ضروری است که: 

در حالت  ،خطاها و نواقص حافظه و تفکر انسانی است جلوگیری ازمعنی تولید ابزاری برای هوش انسانی نیست بلکه به

ه به همان دلیلی ک؛ را ندارند« تفکر صحیح و تصمیم کارآمد»های الزم برای انجام سریع ها توانایی دقتعادی همه انسان

علم »صورت ناخودآگاه در زندگی، نیاز به کار بردن قواعد منطق بهبودن ساختار ذهن طبیعی بشری و بهبا وجود منطقی 

ها را در ها توانایی تشخیص و پردازش حجم باالیی از دادهدانهست، به همان مناط، تمام منطق« دانمنطق و منطق

 هایی هستند. های مورد نیاز، ندارند و محتاج ابزاری برای چنین پردازشزمان

شین است، نه جان« یارفقیه»یک ؛ الگوریتم اجتهاد نیز مصنوعی، نقش پشتیبان، یاور و مکمل هوش انسانی را داردهوش 

، در «قد اخطاء فی»، «وهِمَ فی»، «غفل عن»، «اشتبه علیه، اشتباه منه»، «هذا غلط منه»ی مانند: عبارات جستجوی .فقیه

کتب فقهی )که مربوط به تفاوت در مبانی نیز نیست بلکه مواردی است که در تطبیق، اشتباه صورت گرفته است(، 

 الگوریتم اجتهاد، فرمول فقاهتات اجتهاد است، سازی عملیدقیق نیاز بهدهندۀ قرار داشتن فقهاء در معرض اشتباه و نشان

حکم  یینهافقهی نیز، استنباط و صدور  در اجتهاد سازی در تفقه است.دقیق تنیست بلکه ابزاری برای حرکت به سم

بب س ،اجتهاد اتیانجام عمل یبرا یاتیعمل ستیلچکعنوان یک الگوریتم اجتهاد بهلکن  ردیپذیتوسط مجتهد صورت م

و ان دکرد و براساس آن، می« اعتبارسنجی»قدم بهتوان با آن، اجتهادِ انجام شده توسط یک فقیه را قدممیکه شود می

 استنباط مختلف، قضاوت کرد.

جای اینکه شاهدی برای عدم قابلیت تحقق الگوریتم در اجتهاد باشد، به شده استارائه  در این نقدهایی که نمونه ابهام

و  هاستها و پیچیدگیها تالش برای رفع ابهامالگوریتمی در اجتهاد است، ماموریت الگوریتم حرکتضرورت شاهدی بر 

حتی  ردرا فعال کتوان تقرُّب به واقعیت بین کشف فرآیندهاست که میدست گرفتن ذرهو بهبا اتخاذ رویکرد الگوریتمی 

تالش شده است تا عملیات تحقیق، اند؛ اب کردههای کِیفی را ایجهای تفسیری هرمنوتیکی که روش تحقیقدر پارادایم

 1های اجرایی تفصیل داده شود.صورت قدمبه

                                                   
 ، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قمشناسی تحقیقات کیفیروش(، 1391ر.ک. )ایمان محمدتقی،  1
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 اجتهاد تمدنی باآن  ارتباطو  سازیمدل -3/6

شناختی اشاره شد: محور اول، نیاز اجتهاد (، به دو محور برای بحث و بررسی در مبانی روش140در ابتدای این فصل )ص

ها، تا بتواند ساختارها و فرآیندهای یک ها و مدلبه روش الگوریتمی بود و محور دوم، نیاز به روشی برای تولید نظریه

سازی و استخراج در این قسمت به بررسی هویت مدل و ارتباط آن با اجتهاد تمدنی و روش مدل کند. رائهاتمدن را 

 شود.های فقهی پرداخته مینظریه

آن و ارائه  نییو قادر به تب رساندیرا م تیواقع کیساخت نحوۀ که  شودیاطالق م یابه مجموعه مدل یا الگو

 یو معلولت ت خارجی بوسیله ترسیم روابط علّسازی واقعیّشبیهدر حقیقت، « مدل»بر این اساس،  1است. شیکارکردها

است.  رفتارهای آن پدیده بینیِقدرت پیش ایجادی آن و هاویژگی کدرهدف به ،بیرونی مرتبطاتِبین اجزاء درونی و 

رح مط «سیستم پردازشگر»ی با عنوان بسیار مهم عامل در اینجا،؛ است« سیستم»، نمونه ساخته شده از یک «مدل»

 ،اجتهاد تمدنی استسازی و سازی، تمدنپردازی، نظامنظریهاست که درک آن از کلیدهای حیاتی برای حرکت به سمت 

 :اینکه توضیح

 ،نظام و ستمیاگر س، تعریف نظام و سیستم بیان شد و ذکر گردید که: «سازینظام»در توضیح منظور از  44در صفحه 

اجزاء است؛ آنگاه  نیهمان روابط ب ستمیو جوهرۀ نظام و س استهدف  کی جادیا یبرا گریکدیاجزاء مرتبط با ۀمجموع

 درو  ؛است «یساز ندیفرآ» یبه معنا نیو ا «ندیبرآ کی جادیا یبرا شدهمیارتباطات تنظ دیتول» یعنی «یسازنظام»

  در مقیاس کالن. هاسیستم، به هدف پردازش ورودیو پردازش  یو خروج یورود نیی: تعیعنی ینظام ساز قتیحق

س، با تمام جزئیاتِ جن« پردازشگر»آنچه در این بین کلید اصلی برای طراحی سیستم، مدل و نظام است تعیین دقیق 

 و ...است.شکل، زمان، مکان، کمیت، کیفیت، جهت، زمینه، شرایط، اسباب و علل، نقطه شروع، مرکز ثقل، مراحل، 

 ت:مثال زیر تصویری بسیار ساده و اولیه از سیستم خانواده اس

 

توانند بر آن تاثیر گیری یک خانواده دخیل هستند و می، این است که چه مواردی در شکل«عناصر ورودی»مقصود از 

 ای با چه خصوصیاتی هستیم؟ این است که ما به دنبال تحقق چه پدیده« خروجی»بگذارند؛ و مقصود از 

برقرار شود تا منجر به خروجی مورد نظر « هاورودیچه ترکیبی میان »مسالۀ اصلی است این است که در اینجا آنچه 

ارد ها که وسازیِ پردازشگر، هر مصداقی از ورودیشود و با فعالمی« پردازشگر»تعیین این ترکیب سبب ایجاد  گردد؟

 شود تبدیل به خروجیِ تعریف شده خواهد شد. این سیستم می

                                                   
 458ص، فرهنگ علوم اجتماعی، نشر کیهان، طهران، (1380)بیرو آلن، ساروخانی باقر,  1
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-n*(nنقطه، با فرمول ریاضیِ  nاصر ورودی است، تعداد روابط میان میان عن« شبکه روابط ممکن»ابتدا نیاز به تعیین  اما

عنصر در ورودی سیستم داشته باشیم، تعداد روابطی که میان این هشت عنصر  8شود لذا اگر مثال محاسبه می 2/(1

  شبکه روابط میان هشت نقطه، چنین است: تصویر 1نمونه؛ رابطه است 28تواند برقرار شود می

 

 

 

 

 

 

 

  یعنی در مثال سیستم اولیه خانواده چنین روابطی قابل فرض است:

 با همسایه، با فامیلبا استراحت، با خانه، با کار، با مایحتاج،  با زن، رابطه مرد←مسیر یک 

 رابطه زن با مرد، با خانه، با کار، با مایحتاج، با استراحت، با همسایه، با فامیل ←مسیر دو 

 ا کار، با مایحتاج، با استراحت، با همسایه، با فامیلرابطه خانه ب ←مسیر سه

 رابطه کار با مایحتاج، با استراحت، با همسایه، با فامیل ←مسیر چهار 

 رابطه مایحتاج با استراحت، با همسایه، با فامیل ←مسیر پنج 

 رابطه استراحت با همسایه، با فامیل ←مسیر شش 

 رابطه همسایه با فامیل ←مسیر هفت 

مالحظات بسیار مهم در این شبکه ارتباطی این است که اگر در هر کدام از عناصر فوق در هر کدام از مسیرها تغییری از 

 در روابط(« برآیندی بودن»ایجاد شود بر روی عناصر دیگر در تمام مسیرهای دیگر، اثر خواهد گذاشت. )خصلت 

شود؟ مثال در هر در جریان سیستم بودند چند رابطه ایجاد میموثر حال اگر هر کدام از این عناصر دارای عناصر داخلیِ 

کردن، بوئیدن، جسم، ذهن و فکر، احساس و روح، زبان و گفتار، دیدن، شنیدن، لمس»کدام از مرد و زن، اگر ابعاد 

و ...را در نظر  را جداجدا در نظر بگیریم باید رابطۀ همه آنها با فرد مقابل، با خانه، با مایحتاج، با استراحت،« چشیدن

های زمانی، مکانی، کمّی و کیفی را در نظر بگیریم، باید رابطه دیگر چنین اگر در هر کدام از عناصر، تفاوتبگیریم؛ و هم

، مکانِ «همسایه»، یا در عنصر «روز، ظهر، شب»عناصر با همه آنها را محاسبه کنیم، مثال اگر در عنصر استراحت، زمانِ 

را « فامیل خود، فامیل همسر، فامیل درج اول، فامیل درجه دوم»، یا در عنصر فامیل، کیفیتِ «رافتا چند خانه در اط»

-مای از ترکیب همه اینها در تصمیدر نظر بگیریم، باید رابطه همه آنها با دیگر عناصر و ابعادشان را محاسبه کنیم. نمونه

-، قابل تصور است که برای چند نوع رابطه باید تصمیمآنجزئیات انجام دادنِ برای برگزاری یک جشن عروسی و  گیری

 گیری شود.

ک خانواده ی»حال اگر در دیدگاه یا فرهنگ یا مکتبی، عناصر ورودی بیشتری باید در نظر گرفته شوند تا منجر به خروجیِ 

 بخشی؛ ...« و وهوا،مسجد، آبمحله، شهر، خدا، فرزند، »بشود چند رابطۀ جدید اضافه خواهد شد؟ مثال عنصر « سالم

 :2سازی کردتوان چنین شبیهشبکه ارتباطی میان چنین تعداد از عناصر را می

 

                                                   
 این تصویر یکی از تصاویر ممکن در این شبکه ارتباطی است و بسته به تغییر جای نقاط، تصاویر متعدد دیگری حاصل خواهد شد. 1
شود، (، انجام میSemanticه )شناسان( و ساختار زبانOntologyشناسانه )ساختار هستیکشف این ساختار و شبکه ارتباطی، با دو ابزار  2

موجود  یهادهیانواع پد فیتوص»چنین آمده است: « شناسانهساختار هستان»شود. در تعریف آشکار می« هانامهاصطالح»نمود این ابزارها در 

 )ر.ک. تعریف در کنسرسیوم جهانی وب(. « ها و روابطپدیده اتیخصوص یِو رسم قیدق انیب با گریکدیها با در جهان و ارتباط آن
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کنند؛  «معادله ارتباطی»مسیرهای ارتباطیِ فوق، تعیین  تکتککه باید برای  شودشروع می« پردازشگرها»از اینجا کار 

ای خواهد بود که با خروجی سیستم تناسب داشته یعنی تعیین کنند که رابطۀ دو نقطۀ الف و ب، در چه صورت رابطه

ی رگیری و چه اثرپذی، یعنی تعیین شود که این رابطه، در چه زمان و چه مکان و چه کمیت و چه کیفیت و چه جهتباشد

از دیگر روابط و چه اثرگذاری بر دیگر روابط، از چه نقطه شروعی برای اثرگذاری، در طی چه مراحلی، با تمرکز به چه 

ت ها ممکن اسر شود تا اثر مورد نظر ایجاد شود؛ و البته در برخی رابطهحالتی، با پیشگیری از چه وضعیتی، و ...، برقرا

د تکلیف همان هم مشخص شود یعنی بیان شود که در این مسیر، اثرگذاری و اثرمعناداری وجود نداشته باشد که بای

 است.« صفر»اثرپذیری، 

 ،کسب رضایت زن برای زندگی با مرد، رسیدن به سنّ بلوغ و رشدلزوم » ای از پردازشگرها در مثال فوق، عبارتند از:نمونه

طرفین از  اطالع یافتن، تعیین نفقه )کمیت و کیفیت(، تعیین مهریه و شروط دیگر برای تنظیم طرفین و ایجاد پایداری

انشاء عقد و تعهد آگاهانه برای برقراری رابطه همسری و پذیرش مسئولیت در ، حقوق و تکالیف در برابر طرف مقابل

برای  آموزش دیدن، یافتن شغل و کسب و کار، تقسیم کارهای زندگی بین طرفین، تهیه مسکن و لوازم زندگی، زندگی

تکِ آنها باید زمان و مکان و کمیت و کیفیت که در تک« ، و ...داری و شوهرداریآموزش دیدن برای خانه، رالمعیشهتقدی

های مربوط به اخالق در تمام قوانین مربوط به خانواده و تمام گزارهو روابط و زمینۀ الزم و شرایط و ...، مشخص شوند. 

 . خانواده، پردازشگرهای سیستم خانواده هستند

ها و ها و ملیتها و مکانهای مختلفِ خانواده در زمانها و سیستمگیری مدلشود که شکلبا این توضیح، روشن می

پردازشگرهای فوق ها یا خصوصیت خروجی، یا ورودیهر کدام از  های مختلف، به دلیل پذیرش یا عدم پذیرشِفرهنگ

بنابراین هر گاه بخواهیم مدل خانواده براساس  در آنها است. تاثیر خاص، یا ضریب یا ترتیب خاص یا به دلیل تعریف خاص

هایی را تعریف کرده است، چه خروجی را دست بیاوریم باید ببنیم که چه ورودییک فرد یا جامعه یا مکتبی را بهنگرش 

ای چنین برست؛ و همکرده ا با چه خصوصیاتی در نظر گرفته است و برای رسیدن به آن، چه پردازشگرهایی را تعیین

تاثیر هر کدام از آنها بر دیگری و در که  این پردازشگرها طوری تعریف شوندیابی به مدل برتر در خانواده، باید دست

 .داشته باشدنسبت به بقیه  ی، کارآمدی بیشترهمه آنها با هم برآیندنتیجه 
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 ز روشدینی، با استفاده اموارد از ادلۀ دروناین  تمامباید « مدل خانواده در اسالم»یابی به برای دست همین صورت،به

های التزامیِ آنها وجود یابی به این مدل، در منابع نقلی و داللتادله کافی برای دست د.نشو استنباطاجتهاد جواهری، 

ان ارتباطی می پردازشگرها در هر یک از محورهایاست تا  دارد لکن نیاز به اکتشاف، استنطاق، تجمیع ادله و جمع داللی

 .افزا عمل کنندصورت یک شبکه منسجم و همدست بیایند و بهبهعناصر مرتبط با یک موضوع 

در یک باب تجمیع نشده است و نیاز به استخراج از مسائل مطرح شده  احکام و ادلههمه در موضوعات مختلف در فقه، 

ای هایجاد کرد. مثال گزاره «نظام االُسره»و « فقه خانواده»در ابواب مختلف فقهی است تا بتوان باب مستقلی مثال به نام 

ده و ...ذکر ش ء، الهبهالعبید و االمااحکام المساکن و المشارب، الوصیه، مربوط به خانواده، در احکام النکاح، الطالق، االرث، 

های متمرکزی در باب ن مقدار هم کهو آ بندی جدید برای ابواب فقه بیان شد.(هایی از دسته، نمونه92 است. )در صفحه

اکثرا بیان احکام تکلیفی و وضعی است و در عناوینی این چنین بیان شده است: احکام آمده است « باب النکاح»مانند 

وط (، احکام النظر، شر...الرضاع، النسب، المصاهره، استیفاء العدد،مانند: العقد )العقد و آدابه، اولیاء العقد، اسباب تحریم 

االوالد،  العیوب، احکام ،النکاح )البلوغ، العقل، االختیار، الحریه، الکفائه، االیجاب و القبول، المهر، ...(، النفقه، احکام القَسْم

 مراحلیچنین و هم ؛وینی مانند آداب المعاشره واگذار شده استبه کتب اخالقی و عنا« آداب و اخالق»برخی از ، و 1و ...

 .استخراج نشده استبا نشاط و با رشد برسد  ،پایدار خانوادگیِ  را که باید یک فرد طی کند تا به زندگی

 درونی و بیرونیِ تأثیرگذار و تأثیرپذیر، تعریف یها و متغیّرهااستقراء مولّفه بدین ترتیب است: طراحی مدل کلّیالگوی 

 ت(، بررسی کمیّت و کیفیّهدف حداکثری) لآ(، تعیین هدف نهایی و ایدهزمینۀ اولیّه و هدف حداقلی) های پایهشاخصه

یم روابط ترس ،و تأثیر کلیدی ط(، تعیین ارتباط اصلی و شرایبا دقت بر میزان قابل کنترل بودن یا نبودن) تأثیر هر مولّفه

بندی حرکت از (، مرحلهشودکه مدل براساس آن طراحی میوضعیتی ) هافرضها و پیشتعیین زمینه ،علّی و معلولی

 های کنترلی و بازخوردها.ها به سوی حداکثرها، تعیین نقاط بحران، طراحی حلقهحداقل

)بدء الموضوع او المساله(، مقصد )غایه الموضوع(، نقطه شروع هایی مانند زیر وجود دارد: معادلنمونه در تعابیر فقهی، 

السبب و مسیر و جهت حرکت )حیث الموضوع او المساله(، و مراحل حرکت )الترتیب و المراحل( دارد، سبب حرکت )

ز (، مرکیهو کمیّتُه، العدد ف هتُکیفیّحرکت ) و کیف (، شرایط و زمینه مناسب برای حرکت )الشرایط(، تعیین کمالعامل فیه

ثقل و هسته اصلی حرکت )ما الیتم الموضوع اال به، ما ینعقد الموضوع به(، و رفع موانع حرکت )الخلل و الموانع و ما 

  یتدارک به الخلل( دارد.

تالش برای کشف نظر اسالم در مورد یک موضوع که جوانب مختلف آن در ادله شرعی به صورت مجزا و پراکنده آمده 

برساند؛ شهید صدر رحمه اهلل علیه در این فضا از « حجیّت»د که بتواند محصول تالش را به است، نیاز به منطقی دار

« نظریهلافقه »است. در تعریف راه را برای حرکت باز کرده« فقه النظریه»و با توضیح اصطالحِ  مبتکران و پیشروان بوده

 چنین آورده شده است: 

یی، های اقتصادی، اجتماعی، قضاهای کالن زندگی مانند عرصهدر قبال عرصهنظریه، استنباط و اکتشاف موضع فقه الفقه »

شود تا احکام فرعِی های گوناگون تنظیم میسیاسی و غیره است. در این روشِ اجتهادی، نظریات عمومی اسالم در عرصه

یک نظام منسجم و پیوسته  صورتیابی به قوانین ادارۀ زندگی بهظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهگذر، دستبه

یابی به حجت برای عمل است ولی فقیه در فقه نظریات به دنبال میسر گردد. فقیه در فقهِ متعارف به دنبال دست

 یشودم استنباطمنجر به  ینهبه چند قر ینگاه فردیابی به حجت در تعیین خطوط کلی حاکم بر یک موضوع است. دست

نیز  «المنهج الموضوعی»شهید صدر از این روش، به شود. یم استنطاقائن منجر به به قر یو مجموع یستمینگاه س یول

  2«تعبیر کرده است.

 سازی مبتنی بر ادله نقلی در زیر ارائه شده است.یک نمونه ساده از مدل

                                                   
 31تا  29ر.ک. فهرست کتاب جواهرالکالم، جلد 1
 11، فقه النظریه عند شهید الصدر، دارالهادی، بیروت، صق(1421)برّی,  2



 

166 

 

166 
 فرآیند آموزش(مدل سازی از ادله برای ) اجتهاد تمدنینمونه عملکرد  - 1/3/6

های مورد نیاز در هر جامعه و تمدنی، سیستم آموزشی است، سیستم آموزشی از اجزاء و عناصر ها و سیستمیکی از نظام

مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از: متعلّم، معلم، متن آموزشی، اهداف آموزشی، روش آموزش، فضای آموزش، ابزار 

ها و روش جذب متعلم و معلم، مدیریت ها و روش سنجش و ارزیابی، مالکآموزش، زمان آموزش، مدیریت آموزشی، مالک

مالِی مجموعه آموزشی، نیروی انسانی خدماتی و پشتیبانِی مجموعه آموزشی، سازمان مدیریتِی فوقانی، اولیاء متعلمین، 

تحقق پیدا کند؛ حال سوال این « یادگیری»ها در فعالیت و کار هستند تا چیزی به نام و ....؛ که همه این عناصر و مولفه

وانفعاالتی میان اجزاء و عناصر فوق اتفاق بیفتد تا متعلم، چگونه است؟ یعنی چه فعل« بهینه یادگیری فرآیند»ت که اس

؟ و در یک تعبیر ساده، 1بتواند از مطالب درس برای حل مشکالت و مسائل زندگی و ارتقاء آن در عمل استفاده کند

  چگونه است؟« روش تدریس مطلوب»

گردیم؛ مواردی مرتبط با کنیم و به دنبال پاسخ آن با روش اجتهاد جواهری مینابع دین عرضه میاین مساله را به م

 شوند مانند:فضای این مساله یافت می

 آموزی، اما در مقام پاسخ به مساله فوق نیستند.احکام مربوط به وجوب و استحباب، ضرورت و اهمیت علم 

 اما اینها نیز در 2ها، یا حرمت و کراهتِ یادگیری برخی از علوم و دادهاحکام مربوط به وجوب یا استحباب و اولویت ،

 مقام پاسخ به مساله فوق نیستند.

 .احکام مربوط به اخذ اجرت برای آموزش، اما اینها نیز در مقام پاسخ به مساله فوق نیستند 

 های آن به ، که برخی از گزاره3راحکام اخالقی یا ارشادی مربوط به رابطه و حقوق استاد و شاگرد نسبت به یکدیگ

 شوند.تعیین فرآیند بهینه برای یادگیری مربوط می

 های خبری یا انشائی که بیانگر اجزاء، شرایط، موانع، اسباب آموزش و یادگیری هستند. )احکام وضعی(گزاره 

 گر نفع و ضررها در فضای آموزش هستند. های خبری که توصیفگزاره 

 صورت زیر است: )بعد از بررسی سندی و داللی(ای از آنها بهله ما کامال مرتبط هستند، و نمونهدو قسم اخیر، با مسا

 ترجمه تفسیری متن ردیف
فرآیندی که به آن 

 اشاره شده است

اُدْعُ اِلی سَبیِلِ رَبِّک بِالحِکْمَه   .1

والمَوعِظَه الحَسَنَه وجَادِلهْم 

)سوره نحل، . بِالَّتی هِیَ اَحْسَن

 (125آیه

دعوت راه خدا ، نفوس را بهزیر ابزار سه با استفاده از

 :نما

، به موضوع معادالت موجود در ارائه قوانین و. 1

 احساس کنند. را موضوعطوری که منطقی بودن 

تحلیل محتوای 

متن آموزشی برای 

کشف سه بُعدِ 

منطق موجود در »

                                                   
، ایجاد یادگیری»تعریف کالسیک از یادگیری چنین آمده است: چیستیِ یادگیری از مباحث اصلی در در رشته علوم تربیتی است، در یک  1

. یشناسروان هنیزمکتاب  ،کوتیارنست روپ لگارد،یه« )تغییر نسبتا پایدار در تفکر، احساس و رفتار است که براساس تجربه ایجاد شده باشد

 (448ص. 1362ارجمند، نشر . چاپ سوم. تهران: یعرفی حسنترجمه 

ادَه و اَحَْمُد رَ َلکَ فَساَوُلیَ العِْلمِ بِکَ َما ال یَصْلَحُ لَکَ الَعمَلُ اِال بِه و اَلَْزمُ العِلْمِ َلکً مَا دَلَّکَ عَلی صََلاحِ قَلِْبکَ وظَهَ السالم:دق علیهقال الصا»مانند:  2

ترین اطالعات مهم(، ترجمه: 220ص 1التراث، بیروت، ج، بحاراالنوار، نشر داراحیاءق(1403)مجلسی, « العِلْمِ َعاقِبًَه مَا زَادَ فِی عَمَِلکَ الَعاجِل.

های معالجه بیماریهای روحی است و مفیدترین ترین اطالعات برای تو آگاهی از روشبرای تو آگاهی از روش صحیح زندگی است و ضروری

 است که در پیش داری.های آماده شدن برای عوالمیعلم برای تو آگاهی از روش

علم را از کسی (، ترجمه: 99ص 2)همان، ج« .قال الرضا علیه السالم: ال تَتَعَلَّمْ العِلْمَ مِمَّنْ لَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ َفاِنَّ مَنْ لَمْ ینَفْعُْه ُعِلْمُهُ الیَنَْفعْکَ»مانند:  3

 ای نخواهد داشت.علم او برای تو نیز فایدهکه نتوانسته است در زندگی خود از آن استفاده کند فرا نگیر که 
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فرآیندی که به آن 

 اشاره شده است

و ضرر نبود آن، به  موضوعنشان دادن نفع . 2

 پیداکنند.  آنطوری که خودشان تمایل به 

نقد و بررسی مطالب و نظریات مشابه، به طوری . 3

 را بیابند. موضوعکه با قضاوت خودشان برتری 

 

مطلب، آثار عملی 

مطلب، نقاط قوت 

 « مطلب

 آله:وعلیهاهللقال رسول اهلل صلی  .2
النَّاسِ أَعْلَُم النَّاسِ مَْن جَمَعَ عِلَْم 

، 5ص 1جصدوق،  خصال) 1.إِلَى عِلْمِهِ

 (396ص 4الیحضره الفقیه، جو من

داناترین مردم کسی است که نتایج نظرات دیگران 

 دست آورد.را نیز به

یابی از اطالع

 نظرات متخصصین

  آله:وعلیهاهللقال رسول اهلل صلی  .3

 2عَلـِّمُوا و ال تُعَنِّفُوا.
بحاراالنوار، ؛ و 193ص 1المرید، جمنیه)

 (177ص 74ج

 یاد بدهید، اجبار نکنید.
ایجاد رغبت در 

 توجه به مطلب

 السالم:قال امیرالمومنین علیه  .4

الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ 

لَا یَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ یَکُنِ 

 البالغه، صبحی صالحنهج) .الْمَطْبُوعُ

 (534ص 

احساس  حکه در قلب و روعلم دو گونه است: علمی 

که فقط شنیده شده است و در شود و علمی می

اگر علم به درون نفوذ نکند فایده  ؛ذهن جای دارد

 ندارد.

ایجاد زمینه تجربۀ 

عملی و عینی 

 مطلب درس

 السالم:قال امیرالمومنین علیه  .5

عَقْلَ اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ 

 الْعِلْمِ هَفَإِنَّ رُوَا هْلَا عَقْلَ رِوَایَ هْرِعَایَ

  3.کَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِیلٌ

را تحلیل کنید و  شنوید آنوقتی مطلبی را می

جوانبش را بررسی نمایید، نه اینکه فقط شنونده 

باشید و به ذهن بسپارید. افرادی که مطالب را حفظ 

سازی تفکر فعال

 تحلیلی

                                                   
)بن یحی بن عمران َقالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحَْمدَ  )القمی( َحدَّثَنَا أَبِی َرِضیَ اَللَّهُ عَنْهُ َقالَ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ در خصال:  سند حدیث 1

عَْن َأخِیِه اَْلحُسَیْنِ َعنْ أَبِیهِ سَیْفِ بِْن َعمِیرَۀَ عَْن َأبِی عَبِْد )بن عمیره( عَنْ عَلِیِّ بِْن سَیٍْف )االشعری( َعنْ أَحَْمدَ بِْن ُمحَمَِّد بِْن عِیسَى االشعری( 

 رسد.نظر میاند و روایت مسند و صحیحه بهتمام راویان، توثیق شده ←. اَللَِّه عَلَیْهِ السَّالَمُ َقالَ: سُئِلَ أَمِیُر اَْلمُؤْمِنِیَن عَلَیْهِ السَّالَمُ

در بحاراالنوار: عن هارون بن موسی )التلعکبری(، عن سهل بن احمد )الدیباجی(، عن محمد بن اشعث)الکوفی(، عن موسی بن  سند حدیث 2

تحلیل سند: سهل بن احمد الدیباجی، توسط نجاشی  ←ه. اسماعیل، عن موسی بن جعفر عن ابیه عن آبائه عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آل

 ،ینجاش(؛ محمدبن اشعث کوفی، توسط نجاشی توثیق شده است )رجال 333ص 8و محقق خویی پذیرفته شده است. )معجم رجال الحدیث، ج

ت که فرزند حضرت کاظم بوده اس« اسماعیل بن موسی»(؛ در موسی بن اسماعیل، تقدیم و تاخیر اسمی صورت گرفته است و اصلش 268ص

 .رسدنظر میبه( بنابراین روایت، مسند و صحیحه 188ص 3السالم و ثقه است. )معجم رجال الحدیث، جعلیه
عن عمه محمد بن عمر عن ابن أذینۀ قال سمعت  یزید(بنعمر)بن عن عمر بن علی)اآلدمی( عدۀ من أصحابنا عن سهل بن زیاد : سند حدیث 3

تحلیل سند در موارد ابهام: سهل بن زیاد طبق مبنای شیخ  ←السالم. . لیهعمر بن یزید یقول حدثنی معروف بن خربوذ عن علی بن الحسین ع

(؛ 286ده است )نجاشی، محبوب بوبنعلی، طبق گزارش نجاشی مورد نقل توسط علی(؛ عمربن387طوسی، موثق است )رجال طوسی، ص
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فرآیندی که به آن 

 اشاره شده است

دند اّما افرادی که مطالب را تحلیل کنند زیامی (17ص 1)کافی، ج

 اند.کنند کممی

 السالم:قال امیرالمومنین علیه  .6

أَنَّ هَذَا اَلْعِلْمَ عَلَیْهِ قُفْلٌ وَ مِفْتَاحُهُ 

 (40ص 1)کافی، ج1.المساله

یابی علم، مستقیما قابل دسترسی نیست و برای راه

 پردازی استفاده کنید.سوالبه آن باید از کلیدِ 

شروع با مساله و 

سوالی که دغدغه 

 متعلم را برانگیزد

لَّدُ ضٍ یـَتَوَإضْرِبُوا بَعْضَ الرَّأیِ بِبَعْ  .7

 96ص 2)بحاراالنوار، جمِنهُ الصَّوابُ. 

 2(158، صنقل از غررالحکم

نظرات را با یکدیگر مقایسه کنید تا حقیقت آشکار 

 شود.

سازی تفکر فعال

 یقیتطب

 3الکَالمِ. کُونُوا نُقَّادَ  .8
 (230ص 1محاسن برقی، ج)

نقاط ضعف و قوت مطالب را کشف کنید و فقط 

 شنونده نباشید.

سازی تفکر فعال

 نقادانه

 السالم: قال الصادق علیه  .9

 بِ العِلمَ بـِاسْتِعْمِالِهِ.اُطْلُ
 (224ص 1)بحاراالنوار، ج

کار ببر تا به دانی را به خواهی، آنچه میاگر علم می

 ها دست یابی.واقعیت

اجرای عملیِ 

 مطلب درس

 قال الصادق علیه السالم:  .10

عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُُم 

 (62ص 27الشیعه، ج)وسائل 4التَّفْرِیعُ 

کنیم و ها را بیان میها و ریشهما سرچشمه

ا های مختلف بیابی به تطبیق آنها در موقعیتدست

 شما. 

ایجاد مهارت 

تعمیم دادن و حل 

 مسائل مشابه

 

 د؟اندست آمدهدر ستون سوم این جدول، معانی فرآیندی که از عبارت ادله استخراج شده آمده است، این معانی از کجا به

                                                   
(؛ بنابراین روایت، مسند و صحیحه 223ص 7الشیعه، جعمیر از اصحاب اجماع بوده است )وسائلابیعمر، مورد نقل توسط محمدبنمحمدبن

 .رسدنظر میبه
دٍ الْأَْشعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الَْقدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَِّه عَنْ سَهْلِ ْبنِ زَِیادٍ عَنْ جَعَْفرِ ْبنِ مُحَمَّ  )عالن الکلینی( عَلِیُّ بْنُ ُمحَمَّدٍسند حدیث:  1

محمداالشعری مورد نقل توسط اجالء قرار گرفته است، زیاد ثقه علی التحقیق، جعفربنبنتحلیل سند در موارد ابهام: سهل ←السالم. لیهع

 .رسدنظر میبه( ؛ بنابراین روایت، مسند و صحیحه 214نجاشی، صعبداهلل بن میمون ثقه علی التحقیق )رجال 

: این روایت مرسله است لذا در مورد اعتبارسنجیِ آن باید از طریق اعتبار فهرستی عمل کرد که اعتبارسنجی کتاب غررالحکم سند حدیث 2

از بزرگان محدثین شیعه است، ابن « ابن شهرآشوب»اساتید ق(، از 550آمِدی )م عبدالواحد بن محمد  نیالدناصحرا الزم دارد؛ ابوالفتح 

(؛ 81ق، معالم العلماء، ص1380شهرآشوب، را از آمِدی دریافت کرده است. )ابن« غررالحکم»شهرآشوب تصریح کرده است که اجازه نقل کتاب 

 تَّبِعُونَیَالْقَوَْل فَ سَْتمِعُونَ یَ نَ یفَبَشِّْر عِبَادِ الَّذ» است براساس آیه شریفه« عرض علی الکتاب»چنین، روایت نقل شده در فوق، دارای موافقت هم

 (17)سوره زمر، آیه« أَحْسَنَهُ

 ←م. السالعن احمد بن محمد بن خالد البرقی عن علی ابن عیسی القاسانی عن ابن مسعود المیسری رفعه عن المسیح علیه سند حدیث: 3

ر اینکه مرفوعه است، علی بن عیسی القاسانی و ابن مسعود المیسری، جز در کتاب محاسن برقی ذکر تحلیل سند در موارد ابهام: رویات عالوه ب

آن را در  یو برخق( 274)سال است  عهیکهن ش ییکتاب از منابع روا نای»نشده است. لکن در مورد اعتبار کتاب محاسن، چنین آمده است: 

از  اریبس یاست و وی کافکتاب کتاب محاسن از منابع مهم  ه الفقیه، شیخ صدوق()مقدمه کتاب من الیحضر اند.کتب اربعه شمرده فیرد

 .نقل کرده است تیمحاسن، روا
 السالم.لیهفی آخر السرائر نقل من کتاب أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا ع محمد بن إدریسسند حدیث:  4
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که در  «عنایی مبتنی بر الغاء خصوصیتروح م»و « داللت تنبیهی»، «داللت اقتضائی»است:  سه ابزار داللیپاسخ در 

 زیر توضیح داده شده است.عنوان 

 انفرادیِ ادله هایمدلول در« و مقیاس کالن فرآیندهاداللت بر » کشفِابزار  -4/6
در استنباط مدلول ادله در حالت انفرادی )بدون بررسی ارتباط با دیگر ادله(، عالوه بر ابزارهای استظهار داللت مطابقی، 

 فقه تبیین شده است:اصولسه ابزار دیگر نیز فعال است که در دانش 

معنایی است که مستقیما در عبارت و است؛  یاقیاز اقسام داللت سفقه و از اصطالحات علم اصول «ءاللت اقتضاد» -الف

مانند  1.عرف و عادت متوقف بر آن است ایصحت کالم از نظر عقل، شرع، لغت و  ایصدق  یول گوینده تصریح نشده است

عرفا باید  2«ۀیو اسئل القر»شریفه  هی، در آمثالباشد  یعبارت ایگرفتن کلمه  ریصدق کالم، مستلزم تقد ایآن که صحت و 

 هیکل؛ همچنین است ندهیمستتر و مراد گواست کالم  یاز اجزا یکه جزئ «اهل»کلمه باشد لذا « اهل القریه»مقصود 

جاز در اسناد جاز در حذف و مَجاز در کلمه، مَموارد مَ هیو کل کندیم لتدال دیگری یکه کالم به مالزمه بر معنا یموارد

 3.باشدی، داخل در داللت اقتضا م

منی یا ض ، مراد و مقصودِکالم که هنگام استعمالاست  یو داللت است یاقیاز اقسام داللت س نیز« یهیداللت تنب» -ب

که  دیآ یبه دست م ندهیگو کالمِ اقیبلکه از س ست،یصدق کالم متوقف بر آن ن ایصحت و  ی، ولهست ندهیگوالتزامی 

که .« من تشنه هستم» گفتنِ ، مانند 4شاخص پیدایش داللت تنبیهی، استبعاد عرفی است. آن را قصد نموده است. یو

دارد و کامال بعید است که چیز دیگری مورد نظرش باشد گرچه محال نیست، و در خواست آوردن آب  داللت عرفی بر

 تیجزئ ای تیمانع ای ت،یشرط ای ت،یعل داللت براشاره شود که آن نکته  یانکتهبه  ،یکه در پاسخ به پرسش یدموارمانند 

و نماز د یهاشک در تعداد رکعت رامونیپ یدر پاسخ به سؤال یمجتهد مثل این که، داردعدم آن  ایحکم و  یبرا یئیش

 که شک مذکور، علت بطالن نماز است. دیآیکه از آن به دست م «دوباره نمازت را بخوان»: دیبگو یرکعت

از انواع  تیکه با الغاء خصوص« سنجش»مانند مفهوم  است، قیاز مصاد تیالغاء خصوصاز موارد  «روح معنایی» -ج

رائه شد و اثبات شد که کشف روح معنایی، با ابزار ا 123در صفحه « روح معنایی»تفصیل بحث  .شودیانتزاع م« ترازوها»

قدم برای انجام آن نیز در همان بهو روش قدم گیردصورت می «فقهواعم در اصولوجه جامع در بحث صحیح»کشف 

 قسمت بیان شد.

 نمونه از روایات جدول مربوط به روش یادگیری را تحلیل داللی کنیم:حال با استفاده از این ابزارها، دو 

اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ »، و «الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لَا یَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَطْبُوعُ)» 5و  4روایت 

 «(:الْعِْلمِ کَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِیلٌ هَفَإِنَّ رُوَا هْایَلَا عَقْلَ رِوَ هْرِعَایَ

در نظر خداوند است؛ اقتضای این عدم مطلوبیت، عدم مطلوبیتِ « تنهاییعدم مطلوبیت علم مسموع به»ظهور روایت اول، 

بر  داللت« عسمع و طب»است. مقابله « سمعی شدن علم»گیری یا تقویت هر ساختار و فرآیندی است که سبب شکل

علم دارد )انتقالی بودن، اقتضاء تکوینی سمعی بودن است(. « انتقالی بودنِ»و عدم مطلوبیت « زاییدرون»مطلوبیت 

است شیوه آموزش مبتنی بر انتقال مستقیم اطالعاتِ نهایی، توسط « سمعی بودن»ساختار و فرآیندی که سبب پیدایش 

                                                   
 301صالسالم، قم، بیت علیهمالعامه للفقه المقارن، نشر مجمع جهانی اهل، االصول ق(1423)حکیم,  1

 82سوره یوسف، آیه 2
ان یسأل سائل عن علۀ جواز الصالۀ خلف العالم العادل أ هی العدالۀ؟ فیجیبه الشارع بلى، و عندها یستفاد تعمیم الحکم إلى کل »مثال دیگر:  3

 (303ص همان،) «عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلۀ.
 191ص 3، قم، جهیالکتب االسالم اءیمکتبه اح، قوانین االصول، طبع جدید، نشر ق(1378)میرزا قمی,  4
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محور، در نظر روش آموزش حافظه -1محور(؛ نتیجۀ روایت اینکه: حافظه معلم و استماع آنها توسط شاگرد است )روش

روش مطلوب  -2فرآیند(،  ناکارآمدی یا فساد برای این 1شود. )حکم وضعیِ می ناکارآمدیخداوند مطلوب نیست و سبب 

شود. )ارائه جهت حرکتی که منجر به صحت فرآیند آموزش « درونی شدن علم»عندالشارع، روشی است که منجر به 

آید که: ابزار و فرآیند درونی شدن علم چیست؟ روایت بعدی پاسخ این سوال را ارائه کرده شود(. در اینجا سوالی پیش می

 است:

از مطلب دارد، و اقتضاء تکوینیِ رسیدن به فهم کاربردی، « فهم کاربردی»ظهور در لزوم « عقل روایهعقل رعایه با »مقابلۀ 

تضایی داللت اق« عقل رعایه»توانایی تجزیه و تحلیل مطلب و کشف آثار و لوازم مفاهیِم آن است، یعنی دستور به تحقق 

پاسخ سوال از ابزار و فرآیند درونی شدن علم « لیلیمهارت تفکر تح»یابی به مهارت تفکر تحلیلی دارد. بر لزوم دست

سازی ساختار و فرآیندی دارد که سبب ایجاد مهارت ، داللت اقتضائی بر لزوم فراهم«عقل رعایه»چنین امر به است. و هم

 گرا، مطلوب عندالشارع. تفکر تحلیلی است؛ نتیجۀ روایت اینکه: آموزش تفکرمحور و تحلیل

ردازی و پسازی تفکر و تحلیل چیست؟ روایات مربوط به سوالآید که: ابزار و فرآیند فعالی پیش میدر اینجا سوال بعد

 سازی تفکر هستند. کننده فرآیند مطلوب برای فعالبررسی تطبیقی و بررسی کاربردی، توصیف

تفاده افق است، با اسهم« والالعلم علیه قفل مفتاحه الس»که با روایت « حسن السوال نصف العلم»در ظهورگیری از روایت 

دارد که فرآیند آن،  « محورآموزش مساله»توان گفت: این دو روایت، داللت بر مطلوبیت می« الغاء خصوصیت»از ابزار 

 ای است که دغدغه متعلم را برانگیزاند و نیاز او باشد، و درخواست حل آن، تفکر متعلم را فعال کند.شروع با طرح مساله

 استدالل: 

این روایت در قطعی ترین مصداقش داللت بر این دارد که برای استنطاق عالِم، از سوالِ خوب استفاده کن )فرآیند تعلُّم(، 

گیرد یعنی شاگرد اگر لکن با الغاء خصوصیت از عالمِ حضوری و شفاهی، این روایت استنطاق از متن را نیز در بر می

وب وارد متن شود، و باز با الغاء خصوصیت از اینکه طرح این سوال از جانب بخواهد خوب مطلب را بفهمد باید با سوال خ

ه: رسد کشاگرد باشد یا اینکه معلم به او این سوال را آموخته باشد یا او را وادار به طرح سوال کند، به این نتیجه می

 انیم نتیجه بگیریم که این روایت،تویابی به علم است لذا میسازی دستروایت در مقام بیان تاثیر طرح سوال در فعال

ه علم یابی بگیرد لذا تدریس مساله محور تاثیر مضاعف در فهم مطلب و دستفرآیند تعلیم و تدریس را نیز در بر می

  تر خواهد داشت و مطلوب عندالشارع است.بیشتر و دقیق

ای از فرآیندهای الزم برای دول، مجموعهبازگردیم خواهیم دید براساس این ج« فرآیند بهینه یادگیری»اگر به مساله 

تحقق یادگیریِ مطلوب در اختیار ما قرار داده شده است، اما وقتی بخواهیم به آنها عمل کنیم نیاز به ترتیب و مراحل 

د دست بیایاجرا دارد، چگونه و براساس چه استداللی، موارد فوق را تنظیم کنیم تا یک حرکتِ منسجم و عملیاتی به

ی که بتوانیم به معلمان و اساتید بگوییم: اگر براساس این فرآیندها و با این ترتیب، تدریس خود را اجرا کنید، طوربه

 یادگیریِ بهینه حاصل خواهد شد؟ 

 است، روش موجّه را برای شناسانهسانه و معرفتشناهای هستیسازی که مبتنی بر زیرساختو سیستم سازیمدلمنطق 

 گذارد که توضیح آن در زیر ارائه شده است.تنظیم این موارد در اختیار ما می

                                                   
هستند یعنی ارشاد به بیان خصوصیات و شرایط یک « ارشادیِ وضعی»شوند در حقیقت ها که معموال احکام ارشادی تلقی میاین گزاره 1

 101ص 10، موسوعه الفقه االسالمی، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی، ج(1423)هاشمی شاهرودی, پدیده که مورد نظر شارع است. 
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 سازیمدلبرای و جمع داللی یابی به مدلول جمعی ابزار دست - 5/6

هر فرآیندی یک حرکت و تغییر است و هر حرکت و فعالیتی، نیاز به تعیین نقطه شروع )بدء بیان شد که  165در صفحه 

الموضوع او المساله(، مقصد )غایه الموضوع(، مسیر و جهت حرکت )حیث الموضوع او المساله(، و مراحل حرکت )الترتیب 

المراحل( دارد، سبب حرکت )علت فاعلی(، شرایط و زمینه مناسب برای حرکت )الشرایط(، تعیین کمیت و کیفیت و 

حرکت )علت صوری(، مرکز ثقل و هسته اصلی حرکت )ما الیتم الموضوع اال به، ما ینعقد الموضوع به(، و رفع موانع 

ن هستی است )ر.ک. مُقوِّمات سِتِّه حرکت، در بحث قوه و حرکت )الخلل و الموانع( دارد. این قاعدۀ کلی، از قوانین کال

و به علت زیرساختی بودن این قاعده در هستی، سیره عقالئیه نیز براساس همین توصیف از ، (1فعل در فلسفه اسالمی

نبال ترتیب دتوانیم با استناد به دلیل عقلِی قطعی و سیره عقالئیۀ قطعی، بهحرکت و تغییر، عمل کرده است. بنابراین می

 های ارائه شده در جدول فوق اقدام نماییم:دادن به گزاره

شروع با مساله و سوالی که دغدغه متعلم را برانگیزد و در او رغبت فرآیند یادگیریِ بهینه کجاست؟ پاسخ:  نقطه شروع

 (5و  3و  6ایجاد کند و تفکر او را فعال سازد. )ترکیب روایات 

چیست؟ پاسخ: رسیدن احساس عینی آثار مطلب درس در حل مسائل زندگی و مهارت استفاده در فرآیند یادگیری مقصد 

 (4و  10و  9از آن برای حل مسائل زندگی و مهارت تعمیم و حل مسائل مشابه. )ترکیب روایات 

ادی )ترکیب نقسازی تفکر در سه بُعدِ تحلیل، تطبیق و و اهرم اصلی در فرآیند یادگیری کجاست؟ پاسخ: فعال مرکز ثقل

 (8و  7و  5روایات 

 (5و  4محوری )ترکیب روایت در فرآیند یادگیری چیست؟ پاسخ: ایجاد فضای حافظه نقطه بحران

ایجاد زمینه تفکر برای کشف  -1در فرآیند یادگیری بهینه چگونه است؟ )پس از شروع با مساله( پاسخ:  مراحل اجرا

 ←ها در متن یا پدیدۀ مورد مطالعه )تفکر تحلیلی و کشف منطق موجود در متن( روابط موجود میان مفاهیم یا مولفه

ایجاد زمینه برای مقایسه میان حاصل تفکری که توسط متعلم صورت گرفته است با دیگران، به هدف کشف موارد  -2

اسایی آثار عملیِ مطلب ایجاد زمینه برای شن -3 ←خطا و نقص در تفکر خودش و اصالح آنها )بررسی تطبیقی و نقادانه( 

 .یابی به آثار عملیکردن براساس قواعد یافت شده و دستارائه مسائل جدید برای حل -4 ←درس )بررسی کاربردی( 

 توان نمودار جریان این فرآیند را در تصویر زیر ترسیم کرد:می

                                                   
 201الحکمه، نشر جامعه مدرسین، قم، صنهایه، تا()طباطبایی, بی 1
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 و« سبدی از احکام برای موضوع مورد نظر»عبور از ارائۀ فقطها، تولید نظامبینیم که الزمۀ براساس مطالب فوق، می

؛ لذا به جهت اهمیت این موضوع، توضیح تفصیلی در زیر است« صورت یک سیستم و مدلترکیب ادله به»رسیدن به 

 ارائه شده است.

 میان مُثبِتات در ادله جمعِ برای  یکی از ابزارهامثابه  به ها و منطق فازیسیستممنطق  - 1/5/6

ای که در معنا متشابه و در لفظ متفاوت ادله -1دهد: بررسی نسبت بین ادله در منابع دین، چهار حالت را نشان می

کنندۀ همان حکم از همان موضوع کننده حکمی برای موضوع و دیگری نفیحداقل دو دلیل که یکی اثبات -2هستند، 

کنندۀ همان حکم یا توضیح خاصی از حداقل دو دلیل که یکی اثبات کنندۀ حکمی برای موضوع و دیگری نفی -3است، 

حداقل دو دلیل که هر دو اثبات کنندۀ حکمی برای موضوع مورد نظر هستند؛ در علم  -4بخشی از همان موضوع است، 

تعادل و تراجیح در حل »اصول فقه، برای هر چهار مورد، روش تجمیع و برآیندگیری ارائه شده است، که عناوینی مانند 

عام وخاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، حاکم و محکوم، وارد » ،«های مستقرتعارض

در علم اصول فقه، به « جمع عرفی»اشاره به آن دارند که تعبیر به « های ظاهری غیرمستقرتعارضو مورود، در جمع 

 های غیرمستقر اشاره دارد. کلیه انحاء جمع در تعارض

، نباید براساس سلیقه )به اصطالح، تبرعی( باشد بلکه نیاز به منطق موجّهی دارد؛ ادلهد، جمع در براساس منطق اجتها

 است.« از منطق جمع ادله ُمثبِت در اعتبارات شرعی بخشییابی به دست» قسمت،مساله اصلی این 

شاره به حکم شرعی(، ناظر به ها و تجویزها )اها )اشاره به حکم وضعی(، تبیینهای دینی، توصیفدر بسیاری از گزاره

بندی و تدوین الگوی لذا برای جمعیا ناظر به ابعاد مختلف همان موضوع هستند مراتب و درجاتِ یک موضوع هستند 

روکار موضوعات سجات و ابعاد ، نیاز به منطقی است که با مراتب و در...«نظریۀ فقهی یا کالمی یا »و رسیدن به یک  نهایی

ب بندی مطلودهد تا بتواند جمعچنین ابزاری را در اختیار محقق قرار می« فازیها و منطق سیستمق منط»داشته باشد؛ 

 را ارائه دهد. 

ادلّۀ »های غیرمستقر، در مواردی که هر دو دلیل یک جهت داشته باشند که به اصطالح علم فقه و اصول، تعارض در

ث از و در بح« مطلق و مقید»مختلف یک موضوع هستند، در بحث از شوند و در حقیقت بیانگر ابعاد نامیده می« مُثبِت

 اند:اصولیین چنین آورده« جمع عرفی»در تعریف هایی ذکر شده است؛ راه جمع« جمع عرفی در باب تعادل تراجیح»

ارض ندو متعداد که ایاگر به دو دلیلِ به ظاهر متعارض برخورد شد، و شیوه رایج مکالمات و گفتگوهای عرفی، نشان می»

نیستند و نباید عین ظهور کالم در آن دو مورد استناد قرار گیرد بلکه یکی از آن دو، قرینه است که منظور از دیگری، 

 «1اش نیست بلکه ظهور دیگری دارد، آنگاه باید طبق فهم رایج عرفی، بین دو دلیل جمع کرد.ظاهر اولیه

 چنین ارائه شده است:اقسام جمع عرفی، 

ر درا بشناسد تا در موارد تنافی ادله، حکم به تعارض و تساقط نکند؛ معموال « جمع عرفی»باید مصادیق مختلفِ فقیه »

چنین بیان  هاآن ی ازمواردشود، برخی از فقهاء میمصادیق جمع عرفی  ای به برخیکتب فقهی و اصولی فقط اشاره

الحمل علی  -4، الحکومه و الورود -3، المقیّد على الحمل و التقیید -2، الخاصّ على الحمل و التخصیص -1» :اندکرده

الحمل علی الحکم  -8، الحمل علی التخییر -7، الحمل علی مراتب االستحباب -6، الحمل علی الکراهه -5االستحباب، 

 الحمل علی اختصاص القضیه -11الحمل علی اختصاص الحکم بزمان،  -10، الحمل علی تداخل االسباب -9، الظاهری

« ستبصاراال»در این فضا، شیخ طوسی در کتاب های فقهاء استخراج کرد؛ مصادیق بیشتر را باید از البالی تحلیل؛ بواقعه

شود یکی از انحاء جمع عرفی، همانطور که مشاهده می 2«های خود ذکر کرده است.بیشترین موارد را در ضمن تحلیل

  است.« مراتب حکم»حمل بر 

                                                   
 449السالم، قم، صبیت علیهمالفقه علی مذهب االمامیه، مجمع جهانی اهلقواعد اصول، ق(1427)مومن، گروه محققین,  1
 17ی، طهران، صنیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، التعادل و التراجیح، ق(1417)خمینی,  2
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ای )تبرُّعی( در تشخیص و تجمیع مراتب یک حکم یا موضوع، لمی و دوری از اظهارنظرهای سلیقهبرای ایجاد انضباط ع

 نیاز به اتکاء به منطقی متناسب است، منطق فازی ابزار تحلیل در قضایایی است که ذو مراتب هستند. 

 فازی هویت منطق -1/1/5/6

طق صورت منتوان بهمراتب و درجات دارند و نسبی هستند و نمیروند که کار میدر زندگی روزانۀ ما کلمات و مفاهیمی به

ود نور روشن بصورت کمکند، با آنها رفتار کرد. مثال اگر چراغی بهرا صادر می «هست و نیست»که فقط حکمِ  1دو ارزشی

یا  .«روشن است چراغ تا حدودی»توان حکمِ روشن بودنِ طبیعی را برای آن صادر کرد، عُرف، عبارتِ طوری که نمیبه

د تواندهد که نَه میبرد. یعنی احساسِ ناخودآگاهی به فرد دست میکار میرا برای انتقال موقعیت به عبارات مشابهی

تواند حکم به روشن بودنِ آن بکند. مثالی که تبدیل به مبنای مفهومی برای حکم به خاموش بودِن چراغ کند و نَه می

اکستری است. رنگ خاکستری، سفید است یا سیاه؟ رنگ خاکستری، تا حدودی سفید این بحث شده است مثالِ رنگ خ

آْید و هر چه میزان دست میتر بهرنگاست و تا حدودی سیاه و هر چه میزان سفیدی آن افزایش یابد خاکستری کم

د، باید ی سیاه و سفیشود. برای قضاوت دربارۀ رنگ خاکستری در فضاتر حاصل میسیاهی افزایش یابد خاکستری پررنگ

 سیاه. %80سفید و  %20از درصد استفاده کرد مثال: 

ای حکم صادر کنیم، خواهیم راجع به مجموعهشویم و میگرا منتقل میگرا به دیدِ کالن و کلوقتی از دیدِ خُرد و جزء

 اختالفی پدید آمده است که برای آیند، مثالوبیش و...به میان میمفهومِ درصد، درجه، مرتبه، طیف، نسبتاً، تاحدودی، کم

، کسی اندایم و طرفین نزاع از حالتِ تدافع و تضاربِ اولیّه به حالت نرمی و آمادگی برای توافق رسیدهرفع آن تالش کرده

جمله پاسخ بدهید چه پاسخی خواهید داد؟ اگر  یککند که آیا اختالف برطرف شد؟ شما اگر بخواهید در از ما سوال می

ایم زیرا این جمله بیانگر پایدار ماندنِ همان حالتِ ، موقعیتی غیرواقعی را منتقل کرده«اختالف برطرف نشد» بگوییم

عی را ، باز موقعیتی غیرواق«اختالف برطرف شد»تدافع و تضارب اولیه است که با تالش ما برطرف شده است؛ اگر بگوییم 

اند. برای انتقال موقعیت واقعی در یک جمله مجبور هستیم ست نیافتهایم زیرا طرفین هنوز به توافق نهایی دمنتقل کرده

از الفاظی که بیانگر حدود و مراتب و درجات هستند استفاده کنیم مثال بگوییم تا حدودی برطرف شد یا نسبتا برطرف 

را ندارد ولی  شود که اختالف، حالت اولیه خودما متوجه می درصد برطرف شد، که در این صورت مخاطبِ  70شد یا 

 هنوز هم به توافق نرسیده است. 

، دارای مراتب و درجات هستند 2تشکیکی بودندلیل های موجود در دنیای واقعی که بهتالش برای تبیین دقیقِ موقعیت

منطق فازی کاربرد نمونه سه شد.  3«فازی»و منحصر به دو حالِت بود و نبود نیستند، سبب تولّد منطق و تفکری به نام 

 های فراوان در آیات و روایات در زیر ارائه شده است:از میان گزاره

                                                   
ت درس»تعبیر دیگر یا به« هست و نیست»های موجود در آن فقط دو حالتِ منطق دو ارزشی یا دو دویی، منطق ارسطویی است که تصدیق 1

 مریض نیست.را دارند. مثال: حسن مریض است یا حسن « صفر و یک»تعبیر ریاضی یا به« روشن و خاموش»یا « و غلط

 18الحکمه، نشر جامعه مدرسین قم، ص ، نهایهتا()عالمه طباطبایی, بیدار بودن است. ، اصطالحی فلسفی است که به معنی طیف«تشکیک» 2

 217سوره بقره، آیه 

3 Fuzzy(، این 2015ویرایش معنی: مبهم، گنگ، نادقیق، درهم و نامشخص تعریف شده است. )دیکشنری آکسفورد،نامۀ آکسفورد به، در لغت

 دانشگاه کالیفرنیا ارائه گردید.1965زاده، در عسگر لطفینام دکتر علیدان ایرانی بهمنطق، توسط ریاضی
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؛ «3لِیَبْلُوَکُْم ِفی ما آتاکُمْ دَرَجاتٍ رَفََع بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ، 2ِللَّهِ أَشَدُّ حُبًّاالَِّذینَ آمَنُوا ، 1مَِن الْقَتْلِ أَکْبَرُالْفِتْنَۀُ »نمونه آیات: 

ر بآیا تفاوتی در شدت و ضعف مقدارها وجود دارد و »و اینکه  «چه مقدار؟»مطرح است این است: که که در اینها، سوالی 

 «؟یا نه شودبار میاثر خاصی هر مقداری 

عَشْرُ إِنَّ الْإِیمَانَ »؛ 4«یَقِینٍ عَلَى غَیْرِ الْکَثِیرِعِنَْد اللَّهِ ِمنَ الْعَمَلِ  أَفْضَلُ ،عَلَى الْیَقِینِ الْقَلِیلَإِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ »روایات:  نمونه

فِی َأمْرِ الصَّلَاۀِ فَعَبْدٌ یَرَى قُرْبَ اللَّهِ مِنْهُ فِی الصَّلَاۀِ  مُتَفَاوِتُونَإِنَّ النَّاسَ »؛ 5«بِمَنْزِلَۀِ السُّلَّمِ یُصْعَدُ مِنْهُ مِْرقَاۀً بَْعدَ مِرَْقاۀٍ دَرَجَاتٍ

 6«مِقْدَارِ مَرَاتِبِ إِیمَاِنهِمْى وَ عَبٌْد یَرَى قِیَاَم اللَّهِ عَلَیْهِ ِفی الصَّلَاۀِ وَ عَبْدٌ یَرَى شَهَادَۀَ اللَّهِ فِی الصَّلَاِۀ وَ َهذَا کُلُّهُ عَلَ

استفاده شده است که برای عملیاتی شدن نیاز  «طیف»دارای  و موارد انبوه دیگر در روایات، از مفاهیمِ در تمام موارد فوق 

  به تعیین درجه دارند.

کند و براساس هر مرتبه، اثر آن را تعیین عملکرد منطق فازی چنین است که مراتبِ مفهوم مورد نظر را مشخص می

ه مثال سو اگر گیرد را بین صفر و یک در نظر میموضوع مورد نظر  راتبمو قوانین آن بدین صورت است که: کند، می

الف فعال شد آنگاه  درجهاگر  کند که:داشت قوانین زیر را ارائه میوجود در این محدوده « الف، ب، ج»قابل تمایزِ  درجۀ

شود، و ....؛ مثال عینی این ثر......ایجاد میب فعال شود آنگاه ا درجهشود )یا کارِ ...باید انجام شود(، و اگر اثر .....ایجاد می

 .در زیر ارائه شده است است« تقوا»مفهوم  پُرکاربرد دین که یکی از مفاهیمِ عملکرد در 

 های دینینمونه استفاده از منطق فازی در تحلیل گزاره -2/1/5/6

های نقلی در مورد تقوا، زیادی از گزارهاگر از ما سوال کنند که دیدگاه اسالم در مورد تقوا چیست، آیا با وجود حجم 

 اکتفا کنیم؟ که بیانگر رابطۀ میان کرامت و تقواست  7«عِْندَ اللَّهِ أَتْقاُکمْ أَکْرَمَکُمْإِنَّ »شریفه توانیم به ارائۀ آیۀ می

برسیم اما  «دلهتجمیع ا»روشن است که باید همه ادله را تحلیل کنیم و سپس با اکتشاف رابطۀ آنها با یکدیگر، به یک 

ز استفاده ابراساس توضیحات ذکر شده در هویت منطق فازی، این تجمیع ادله، براساس چه روشی باید صورت گیرد؟ 

 صورت زیر است:انجام دهد که مراحل آن به صورت موجّهتواند این تجمیع را بهمنطق فازی می

با تقوا باشد، آنگاه خداوند برای  xاگر »: چنین خواهد شد کنیم کهمیتبدیل  «آنگاه_اگر»صورت به آیه شریفۀ فوق را -1

 «تقوا»و  «نزد خداوند مندیارزش»؛ «شود.باتقواتر بشود، آنگاه ارزش او نزد خدا بیشتر می xشود و اگر او ارزش قائل می

ین تعییگر له دباشند که مراتب آن براساس اددو مفهومِ فازی هستند که دارای مراتب و درجاتی بین صفر تا یک می

 شود.می

 کنیم.میجستجوی حداکثری را « تقوا»ادله مرتبط با مفهوم در منابع نقلی،  -2

 گردیم.کلماتی که بیانگر مراتب هستند میدنبال در ظهور ادله به -3

 8کنند. )اگر ....آنگاه......(این مراتب را ایجاد میگردیم که دنبال عواملی میدر معانی ادله، به -4

                                                   
 217، آیه بقرهسوره  1

 165، آیه بقرهسوره  2
 165، آیه انعامسوره  3

 57ص2ج، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، ق(1429)کلینی,  4
 45ص2، جهمان 5

 246ص 81، بحاراالنوار، دار احیاءالتراث، بیروت، جق(1403)مجلسی,  6
 13، آیهحجراتسوره  7

شوند که منظور آن این است که: تغییرات نشان داده می f(x)=yشوند و با نماد شناخته می« تابع»نام این جمالت شرطی، در زبان ریاضی، به 8

y  تابع تغییراتx .است 
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ها )نیاز به نقطه شروع، مراحل حرکت، مرکز قوانین )توابع، عملگرها( در مرحله قبل را براساس منطق عام سیستم -5

 کنیم.ثقل، نقاط بحران، بازخوردها( تجمیع می

 صورت زیر خواهد بود:به، «تقوا»مربوط به تطبیق عملیات فوق بر ادله 

ها و د، خود را محور قرار دهد و کلیّۀ تصمیمات و انتخابای است که فرروانیروحی، حالت  ←نقطه صفرِ تقوا  .1

 مْ کُبَلوُوا قُلُعَجْاِاستنادِ )بهتقوا وجود ندارد در اینجا خوشایند یا ناخوشایند خودش باشد،  هایش براساسالعملعکس

را جایگاه تقوی قرار دهید، نَه جایگاه تمایالت های خود قلبترجمه:  1اتوَهَلشَّى لِأوَ مَ مْکُوبَلُوا قُلُعَجْو التَ ىوَقْلتَّا لِوتًیُبُ

 2(های نفسانی.و کشش

 وَو هُ امِرَالحَ رکُتَ وَو هُ ابِ قَو العِ ارِ النَّ فِوُخَ نْى مِقوَ)به استناد: تَترک حرام و ترس از مجازات الهی  ←حداقل تقوا  .2

 (3.امِّى العَقوَتَ

و  نداردو چشم به اموال مردم  خواه و فخرفروش نیستزیادهکه است کسی  حالت روحی، روانیِ ←اول تقوا  ۀدرج .3

 بُ لُطْالیَ.... )به استناد:  تقوی رسیده است. اولین درجۀبه چنین فردی، ، گذراندنمی حاصلبه امور بیعمر خود را 

  (4ىقَالتُّ ۀِجَرَدَ لُ أوَّا ذَهَفَ الً اطِبَ هُامَأیَّ عُدَا و الیَ وًّلُا و عُزًّعِ اسِالنَّ ندَا عِمَ  بُلُطْا و الیَرًاخُفَا و تَرًاثُکَ ا تَنیَالدُّ

ی در موارد احتمالی )به حترا دارد ترک مخالفت با خواستۀ خداوند حالت روحی، روانی کسی که  ←دوم تقوا  درجۀ .4

 ( 5.اصِّالخَى قوَتَ وَو هُ  امِرَالحَ نِعَ الًضْفَ اتِهَبَالشُّ کُرْتَ  وَو هُ الىَعَ تَ ن اهللِى مِقوَتَاستناد: 

 ، این تقوای خاصِ خاص است.نداردخواهد ای جز آنچه خدا میارادهحالت روحی، روانی کسی که  ←درجۀ سوم تقوا  .5

یعنی نقطۀ اوج و حداکثریِ ( 6.اصّالخَ اصِّ خَ ىَقوَو هو تَ ۀِهَبْالشُّ نِعَ الً ضْفَ الفِالخِ کُ رْتَ وَ اهلل و هُى بِ قوَتَ)به استناد: 

ز اراده او نتواند داشته ای جخواهد را نیابد و ارادهای است که در درون خود جز آنچه خداوند میروانیتقوی، حالت 

 باشد.

 رعبوردهنده از نقطۀ صف برای حرکت به سوی تقوا ارائه شده است که «یساززمینه»در برخی ادلۀ دیگر مطالبی در مورد 

عْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ اِ»ت.(؛ تر اسدیکتقوا تزاگر عفو کنید، به) 7«.وا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىأَنْ تَعْفُ»است مانند: برای ورود در منطقۀ تقو

گرایش به »و « عفو»روانِی روحی، یعنی حالت ؛ (.شویدمیتر تقوا نزدیکقلمرو  عدالت عمل کنید بهبه)اگر  8«لِلتَّقْوى

                                                   
 392، قم، صنینشر جامعه مدرسالعقول، ، تحفق(1404)ابن شعبه حرانی,  1
تقوا نخواهد بود و اطالق  ، هر جا که شهوات باشد،«ماوی للشهوات»با « تقوا»نحوه استظهار مدلول روایت این است که: به قرینه مقابلۀ  2

دِی عموجود در لسان دلیل نیز بیانگر اطالق تضاد این دو است لذا وجود شهوات، مساوی است با عدم تقوا )نقطه صفر تقوا(؛ و به قرینۀ مرتبۀ ب

 ها هستند.تقوا )که در شماره دو بیان شده است(، مقصود از این شهوات، حرام

؛ در مورد اعتبار این کتاب اختالف 38الشریعه، نشر موسسه االعلمی للمطبوعات، قم، ص (، مصباح1400الم، الس)منسوب به امام صادق علیه 3

طاووس، محدث نوری، فیض کاشانی، سیدهاشم بحرانی، مالمهدی نراقی، از تاییدکنندگان اعتبار این کتاب هستند. است، شهید ثانی، سیدبن

، السالم، نشریه پژوهشنامه قرآن و حدیثعلیهو مفتاح الحقیقه به امام صادق ناد کتاب مصباح الشریعه بررسی است، 1391نژاد اکبر، )ر.ک. مهدی

 (10انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، طهران، شماره 

 266ص1(، بحاراالنوار، دار احیاء التراث، بیروت، ج1403)مجلسی،  4
)توضیح میزان اعتبار کتاب در  38الشریعه، نشر موسسه االعلمی للمطبوعات، قم، ص (، مصباح1400السالم، )منسوب به امام صادق علیه 5

 پاورقی قبل بیان شد.(
 همان 6

 237سوره بقره، آیه 7
 8سوره مائده، آیه 8
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با  ،حداقلۀ صفر و نقطۀ طیعنی طیف فیمابین نق شود.می سوی منطقۀ تقوی، موجب زمینه سازی و حرکت به«عدالت

  1این مفهوم پوشش داده شده است.

درجات  سویدهنده از نقطۀ صفر بهحرکتعملگرهای هایی هستند که بیانگر در بُعد دیگری از ادلّۀ مربوط به تقوی، گزاره

طبق قوانین خداوند عمل کن تا به نطقۀ اوج تقوای عمومی ) «2النَّاسِاعْمَلْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ أَتْقَى »هستند مانند:  تقوا

فع بود تمام نمحور باشد چه بهباتقواترین فرد، کسی است که حق) «3.أَتْقَى النَّاسِ مَنْ قَاَل الْحَقَّ فِیمَا لَهُ َو عَلَیْهِ»(؛ برسی.

کسی که دوست دارد به نقطۀ اوج تقوا « )4نَّاسِ فَلْیَتَوَکَّلْ عََلى اللَّهِ تَعَالَىمَنْ أَحَبَّ َأنْ یَکُونَ أَتْقَى ال»ضرر او.(؛ شود و چه به

 خداوند، سه گویی و توکل برمحوری، حققانون(؛ بنابراین: وجود آورد.خدا را در خود بهروانیِ توکّل بهروحیبرسد، حالت 

  سوی مراتب برتر تقوا هستند.دهندۀ فرد بهعملگرِ حرکت

 :شودصورت زیر میبا استفاده از منطق فازی به« مدل»این ادله، برای رسیدن به یک  تجمیع

 تعیین متغیر ورودی و خروجی سیستم: مرحلۀ اول:

 روانی ؛ و خروجی= مراتب و درجات تقویروحیحاالت ورودی = 

 پردازشگرها:  تعیین مرحلۀ دوم:

گویی، راهبرد خواهی، قانون محوری، حقها، گذشت، عدالتخواستهپاسخ به تمایالت و »حالت روحیِ نُه گیریِ شکل

راده ا خواهی از خداوند، انجام وظیفه بدون توجه به منافع مادی و شخصیتی، پیگیری خواست و برنامۀ خداوند، جایگزینی

 «جای ارادۀ خود.خداوند به

 ها(ا با خروجی)تعریف رابطه پردازشگره :هاپردازش ها درانتخاب قانون مرحلۀ سوم:

قوا تدهد، آنگاه بیالعمل نشان میکند و عکسگیری میها و سالئق خود تصمیمقانون اول: اگر فرد براساس دلخواه .1

 خواهد بود.

شود و تقوایی خارج میوجود آید، آنگاه از  حالت بیخواهی یا گذشت در او بهقانون دوم: اگر فرد تمایالتِ عدالت .2

 کند.پیدا میسوی تقوی گرایش به

 رسد.قانون سوم: اگر فرد براساس قانون خداوند زندگی خود را تنظیم کند، آنگاه به حداقل تقوی می .3

های فرهنگ الهی نکند یا حداقل یمحور باشد و توجه به نفع شخصهایش حقالعملقانون چهارم: اگر فرد در عکس .4

میان تشخیص خودش و راهکارهایی که خداوند  راهی انتخابرا عالوه بر قانون خداوند در زندگی پیاده کند یا در دو

 کند.سوی حداکثر تقوی حرکت میارائه کرده است، راهکار الهی را انتخاب کند، از حداقل تقوی به

یی جز آنچه خداوند دوست دارد نیافت، به نقطۀ حداکثر تقوا قانون پنجم: اگر فردی در درون خود انتخاب و اراده .5

 رسیده است.

های آماری دقیقی را برای تعیین میزان تحقق اهداف های روانی و پرسشنامهتوان سنجهگونه تحلیل میا استفاده از اینب

  (ایهای برنامه)تبدیل مفاهیم به شاخص نقاط انحراف و بحران تهیه نمود.یا دین، 

ی در شبکه هستی است و طبق مبان و معادالت حرکت انسان« تکوین»طبق مبانی کالمی، دین، توصیف  اینکه: نتیجه

کند )تشکیک در وجود( و دارد که از شدت وجودی به فقر وجودی تنازل می« طیفی»، هویتی «تکوین»حکمت متعالیه، 

جنس و نوع(؛  کنند )منشاء انتزاع مفهومِأنواع موجودات براساس درصد بهرۀ از وجود، شکل و صورت خاص پیدا می

                                                   
مراتب متناظر از عفو به مرتبۀ دیگر است را  ایهای فیما بین مراتب تقوی را که منطقۀ عبور از مرتبهشاید بتوان محدوده ،جهت اطالقِ آیهبه 1

تقوی  2/0استفاده شود و برای عبور از مرتبۀ  2/0، از ابزارِ عفو و عدالتِ 2/0تقوی به مرتبۀ  1/0و عدالت پوشش داد. یعنی برای عبور از مرتبۀ 

 طور تا آخر.استفاده شود و همین 3/0، از ابزاِر عفو و عدالتِ 3/0به مرتبۀ 
 82ص2، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1429)کلینی,  2

 (394ص4الفقیه، جالیحضره، من1413)صدوق،  3
 400ص4همان، ج 4
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و اگر راجع  کنندو فازی پیدا می« دارطیف»دارای منشاء انتزاع حقیقی تکوینی هستند، هویتی بنابراین مفاهیم دینی که 

ان را فازی بودنشسیستمی و های مختلفی در دین داشته باشیم، در منطق تجمیع آنها باید هویت به یک موضوع، گزاره

 الجهه ایجاد کنیم.های مختلفیان گزارهفازی، انسجام منطقی مها و منطق سیستمدر نظر بگیریم و با ابزار منطق 

ملیاتی های عفازی برای تحلیل و تجمیع ادله، سبب تبدیل مفاهیم ذهنی به شاخصها و منطق سیستماستفاده از منطق 

ای که حلقه ارتباط حیاتی میان معارف نظری و صحنه عملی زندگی هستند و بدون آنها های عملیاتیخواهد شد، شاخص

 براساس نگرش دین رسید. سازیمدل توان بهنمی

 و پاسخ آن «فقه»و  «اعتباریات»در  آنکارآیی ها و منطق سیستمفرضیه رقیب در نقد  -6/6
تفسیری »شکل گرفت، معتقدان به پارادایم  «هامحورها = پوزیتیویستتجربه»در فضای « هامنطق سیستم»از آنجایی که 

منطق سیستمی، جاری ساختند « مکانیکی بودنِ»، نقدهای خود را با دالّ مرکزیِ «ضد روش»و معتقدان به « هرمنوتیکی

 144صفحه « هااعتبار روش»بحث پاسخ به  چند فرمول دانستند. را برتر از قرار گرفتن تحت ضابطۀ و انسان و جامعه

 ؛از سیستم ایتصور مکانیکی از سیستم، و اصالح تصور سازهاصالح است: دیگر دو امر آنچه نیاز به توضیح دارد ذکر شد و 

ه هایی را کابزارها و وسائل و ماشیندر تداعی عرفی اولیه و در صحنه زندگی، « سیستم»عبارت در مورد اول باید گفت: 

د، روبه کار می« جامعه»یا « انسان»کند و وقتی این عبارت برای اند به ذهن متبادر میبرای انجام یک کار درست شده

ه انسان شوند ککنند و معترض میتوانند به خود بگیرند توجه میهای بسیار متنوعی که انسان یا جامعه میافراد به حالت

 !شودجامعه یک ماشین مکانیکی نیست که عناصر ورودی را به آنها بدهی و خروجی مورد انتظار را همیشه دریافت  یا

ب شده ، سبآشوبها و ابزارها برای کارآیی در شرایط مختلف بالخصوص در شرایط ها و تالش ماشینپیشرفت سیستماما 

ن ارتقاء یابند و ای« پذیر و چند حالتهدینامیک، انعطاف»به « استاتیک، جامد و تک حالته»ها از حالت است تا سیستم

ارتقاء در محورها و ابعاد مختلف زمانی، مکانی، کمی، کیفی، ارتباطی، مراتبی و ...گسترش یابد و هر چه بیشتر به 

سیدن خود را رآل ها، دارای منشاء انتزاع طبیعی است و ایدهمنطق سیستم د.نهای طبیعی نزدیک شوهای سیستمتوانایی

  است. سطح باالی این امر« هوش مصنوعی»داند و های طبیعی میبینیِ سیستمبه قدرت کنترل و پیش

ذکر شد، کل شبکه هستی، یک کالن  (101ای )صشناختی، در پارادایم شبکههمانطور که در بحث از مبانی هستی

د انجام ومعلولی و قانونمناز صفر تا بینهایت، انعطاف و تغییر دارد و همه این تغییرات در یک نظام علتسیستم است که 

ایی هموجودات، یکی از متغیرها و مولفه ارادۀتند در عین اینکه صِرف اراده و خواست افراد نیسای و تابع شوند و سلیقهمی

 است که اثر معنادار در معادالت تغییر و حرکت دارد.

-تیکه مبتنی بر مبانی هس« ایپارادایم شبکه»ها، از در این تحقیق، نگرش سیستمی و منطق سیستماینکه:  نتیجه

از اصطالح  جهت ایجاد مفاهمه با عرف تخصصی،بهو ، «گراییتجربه»نه از مبانی شناختی اسالم است اخذ شده است 

 «ها و نگرش سیستمیمنطق سیستم»وقتی در اینجا از عبارت شده است و  استفادهدر مهندسی « هاعلم سیستم»

 الصاتقرار دارند و قابلیت هوشمندی و خالقیت  مرزشود مقصود سطحی از روابط میان متغیرهاست که در استفاده می

 به نامحدود را دارند.

های هوشمند، صِرفا یک چهارچوب نیستند که از سیستم( باید گفت: سیستمجامد ای در مورد دوم )اصالح تصور سازه

یندهای توانند فرآهای هوشمند میهای آن است و سیستم« فرآیند»اصلی سیستم، فقط ساختار درست کنند بلکه جوهره 

 های خودیادگیرنده(ند و حتی فرآیند جدید نیز ایجاد کنند )مانند سیستممتعدد و محتمل را مدیریت کن

 ها در علم فقه مورد اشکال قرار گرفته است که در زیر پاسخ داده شده است.کاربرد منطق سیستمدر بُعدی دیگر، 

 سازی در اعتباریات چگونگی روشمندی و مدل -7/6
ها مربوط به امور تکوینی حقیقی است لذا هستند و منطق سیستم« اعتباریات»های وابسته به آن، از جنس فقه و دانش

ها برای تحلیل و انتاج در مانند فقه، استفاده کرد و خلط حقایق با توان از منطق سیستماشکال شده است که نمی
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 اعتباریات از طریق گیرد. پاسخ این مطلب، یک هسته مرکزی دارد که عبارتست از: ربط حقایق واعتباریات صورت می

 منشاء اعتبار یا منشاء انتزاع، توضیح اینکه:

  1کار رفته است:در کاربردهای مختلفی به« اعتبار و اعتباری»اصطالح 

که منظور از مفهوم حقیقی، « مفهوم حقیقی»در مقابل « مفهوم اعتباری»شود: در وصف مفهوم: یعنی گفته می .1

بنابراین مفاهیم اعتباری، مفاهیمی هستند «. انسان»باشند مانند مفهوم هوی میمفاهیمی هستند که دارای مابازاء ما

 «کلّی»و مفهوم « عدم»که مابازائی در خارج از ذهن ندارند مانند مفهوم 

یعنی دارای اصالت و منشائیت برای آثار واقعی « الف اعتباری است»شود در برابر اصیل بودن: یعنی وقتی گفته می .2

 نیست. 

 یعنی دارای وجود مستقل نیست بلکه وجودش« الف اعتباری است»شود بر وجود مستقل: یعنی وقتی گفته میدر برا .3

 ی حرفی و معانی اضافی.در غیر است مانند معان

مانند  و ظهور اراده و تمایل فرد هستندمرتبط با عمل و رفتار: یعنی مفاهیمی که فقط در ظرف عمل تحقق دارند  .4

  2حسن و قبح.

ء أو االعتبار هو إعطاء حد شی»مورد بحث در اینجا، قسم چهارم است و در تعریف آن چنین ذکر شده است: « اعتباریِ»

تحقق االعتبار فی محله محتاجا إلى تحقق آثار مترتبۀ علیه و کان نفس ه فلغرض ترتب آثار الحقائق علیء آخر حکمه لشی

  3«بحسب الحقیقۀرتب علیه من اآلثار االعتبار مالئما لما یت

سازی همان خصوصیات برای یک پدیدۀ اعتبار کردن یعنی درنظر گرفتنِ خصوصیات یک پدیدۀ واقعی، و شبیه»ترجمه: 

یرد باید شکل بگ« اعتبار»کند. بنابراین، اگر جایی بخواهد یابی به آثاری که پدیدۀ واقعی ایجاد می، به هدف دستدیگر

ی در امر اعتبار شد، در آنجا هم ایجاد شود و اصوال چنین قابلیتیسازی شده بار میآثاری که بر پدیده حقیقیِ شبیه

 «وجود داشته باشد و تناسب با آن پدیده حقیقی داشته باشد.

کننده )قوای فعاله( است و باید متعلَّق قوای اراده -1در نظر عالمه طباطبایی، ادراکات اعتباری دارای دو ضابطه است: 

منشاء فعال شدن این اراده، تشخیص ضرورت برقراری ارتباط میان آثار یک پدیده و  -2فس، تولید شود؛ توسط انشاء ن

ایشان در تعبیر دیگری  4ای که ایجاد خواهد شد.(نیازهای انسان است )تشخیص رابطه تکوینی میان غایت و اثر اراده

دید که حال ادراکات اعتباری در تولید و استنتاج مانند اگر در معلومات اعتباری تامل نمائیم خواهیم »اند: چنین آورده

باشد مثال ما نسبت وجوب )باید( را از نسبت ضرورت خارجی که میان علت و معلول خارجی است حال علوم حقیقی می

 که ها هستندهای عمومی مشترک انسانها و ارادهها و احساسیک سری اعتباریات نیز برخاسته از تشخیص 5«م.یاگرفته

 دهند.های اجتماعی( را تشکیل می)سازه« بناءات»

آید این است که: در امور عقالئیه، اعتبار محض جاری نیست بلکه دست مینکته بسیار حیاتی که از مطالب فوق به

 شوند که دارای منشاء اثر خارجی و الزامات و لوازم تکوینی هستند. اعتباراتی فعال می

                                                   
 12ص 5، قم، جفرجه یعصر عجل اهلل تعال یول هیمدرسه علم، فلسفه علم اصول، نشر (1394)آملی الریجانی,  1

  200ص 2، نشر جامعه مدرسین، قم، جسمیاصول فلسفه و روش رئال، تا()طباطبایی, بی 2
 72ص2، قم، جییعالمه طباطبا یو فکر یعلم ادیبن، حاشیه کفایه، )طباطبایی, بی تا( 3

 91ص 5، قم، جفرجه یعصر عجل اهلل تعال یول هیمدرسه علم، فلسفه علم اصول، نشر (1394)آملی الریجانی,  4
 223ص 2، نشر جامعه مدرسین، قم، جسمیاصول فلسفه و روش رئال، تا()طباطبایی, بی 5
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گونه اعتباریات، اعتبار محض نیست بلکه اعتبار دارای منشاء جنسِ این» چنین آورده است: محقق عراقی در این زمینه

خارجی است مانند اعتبارِ ملکیت و زوجیت که گرچه از امور تکوینی نیستند و نیازمند انشاء و اعتبار قولی یا فعلی هستند 

 یان حقایق و اعتباریات عبارتند از:نقاط ارتباطی مبراین اساس  1 «ولی ارتباط وثیق با واقعیت دارند.

یک فعل حقیقی است پس ابزارهای تحلیلی مانند « اعتبار کردن»هر اعتباری بر قصدی حقیقی استوار است و خودِ  .1

 شوند. در آن جاری می« علل اربع، مقوالت عشر و مقومات سته حرکت»

که امری واقعی است ابزارهای تحلیل ماهوی جاری « بهمُشبَّه »هر اعتباری بر تشابه با آثار واقعی استوار است و بر  .2

 است.

هر اعتباری به دنبال ایجاد اثری واقعی است )عدم لغو بودن(، و برای اینکه یک اثر واقعی حاصل شود باید الزامات و  .3

 برقراری این روابط است.(« اعتبار»لوازم و روابط واقعی فعال شوند. )که عملکرد 

 رابطه منطقی میان حقایق و اعتباریات برقرار کرد، مانند:توان می بنابراین

شود که زیدِ عالِم باید اکرام شود، یعنی براساس قواعد که یک اعتبار است، منطقا نتیجه گرفته می« اکرم العلماء»از حکمِ 

 «کلّ»حقیقی ) منطق صوری که مربوط به ماهیات و مفاهیم حقیقی است، از یک قضیه اعتباری به ضمیمه مقدمه مضمرۀ

باشد(، نتیجه اعتباری دیگری اخذ شده است؛ در حالی که اگر اعتبارِ محض بود و هیچ ربطی با واجد همه افرادش می

یا مانند: سرایت وجوب ظر بگیرد؛ تواند دائره علماء را بدون زید در نکننده میشد گفت که حکمحقایق نداشت می

د استداللِ: دروغ قبیح است، صدور قبیح از خداوند محال است پس صدور دروغ از المقدمه به مقدمات قریبه؛ یا ماننذی

ه کند که قصد جدی نداشتخداوند محال است؛ یا مانند: حکم قضایی بر کسی که انشاء عقد بیع کرده است ولی ادعا می

آن  ننده آن را بپذیرد یا نپذیرد براست و شاهدی هم براین امر ندارد. )یعنی لوازم عقالیی یک اعتبار، بدون اینکه اعتبارک

که لوازم عقالنی و عقالئی یک اماره که از جنس اعتباریات است بر عهده « مُثبِتات امارات»؛ یا مانند شود.(جاری می

 2شود گرچه اعتبارکننده چنین چیزی را انشاء نکرده باشد.مکلف قرار داده می

 تواند دلیلی بر کنار گذاشتن آن از استداللاعتباری بودن یک گزاره نمی»محقق الریجانی در این زمینه چنین آورده است: 

نیز  های اعتباریمنطقی باشد زیرا در سیر منطقی باید تالزم میان مضمون مقدمات را در نظر گرفت و این تالزم در گزاره

  3«شود.یافت می

زهای برای رفع نیا« اعتبارات عقالئیه»این است که: سرّ این رابطه و کلید جریان یافتن منطق و روش، در اعتباریات، در 

هستند آنها  4زاعیا منشاء انتاست لذا نیازمند ثبات و دوام هستند و تابع اعتبار معتبر نیستند بلکه تابع منشاء اعتبار  واقعی

راض در مبادی و اغحداقل ست؛ یعنی استدالل و روشمندی در اعتباریات، ها و کیفیت رفع نیازهارابطه میان آثار پدیدهکه 

  5.دهندکنند یا تغییر میو حجیت اعتبار را تامین میشوند و جهت اعتبار آنها جاری می

                                                   
التی  االعتباریات قبیل سنخها من»؛ عبارت ایشان چنین است:  26ص1مدرسین حوزه، قم، جاالفکار، نشر جامعه ، نهایهق(1361)عراقی,  1

صّح مکان الخارج موطن منشأ اعتبارها، کما نظیره فی الملکیۀ و الزوجیۀ و نحوهما من االعتباریات مّما ال یکون الخارج موطن نفسها بل موطن 

 .« مع ذلک لها واقعیۀاعتبارها من اإلنشاء القولی أو الفعلی، و لکن 

اد شود، نو اگر ادعا شود که انشاء این لوازم در دل انشاء اول وجود دارد که برای اثبات آن باید به رابطه تکوینی یا عقالئی میان دو انشاء است 2

 این ادعا در حقیقت اثبات فرضیه وجود رابطه حقیقی میان اعتباریات عقالئیه است.

 187ص 5، قم، جفرجه یعصر عجل اهلل تعال یول هیمدرسه علم، فلسفه علم اصول، نشر (1394)آملی الریجانی,  3
موجود له قیام انتزاعی بمنشئه عند حصول ذلک التقدیر، و له قیام انضمامی صدورا الفالبعث  »محقق اصفهانی در تعبیری چنین آورده است:  4

، و هو اإلنشاء بداعی جعل الداعی على ذلک التقدیر، فهذا االیجاد و الوجود االنتزاعی منسوب إلى الشارع بجعله االنشاء بتبع قیام منشئه بالشارع

موسسه نهایه الدرایه، ، ق(1429)اصفهانی, « هذا کله فی البعث الذی لیس حقیقۀ اعتبارا ابتدائیا من الشارع، بل انتزاعی بتبع منشئه. الخاص.

 (65ص 2ج، بیروت، التراث اءیالح تیالبآل
 مالحظه شود. 217تا  165مبحث سوم: منطق و اعتبار، از ص 5تفصیل این بحث در کتاب فلسفه علم اصول، آملی الریجانی،صادق، ج 5
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یری گو براساس قواعد و قوانین حاکم بر شکل« هستند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه»فقه، به تعبیر جاری در اصول

این امر را در یک نمونه شود. جاری می احکام مربوطهسازی در لهمان مصالح و مفاسد، منطق و روش و سیستم و مد

 بررسی کنیم:

 استفاده از ابزارهای تحلیل ماهوی در مفاهیم اعتباری، در فقهنمونه  -1/7/6

 ،حرکت و مُقوّمات ستّۀ مقوالت عشر ،ای، از ابزار علل اربعدانستیم که برای توصیف و تبیین در هر موضوع و مساله

بدون ذکر اصطالحات،  همین ابزارها را فقهاء ؛آیددست میشود و جنس و فصل الزم برای تعریف موضوع بهمیستفاده ا

در  فقهی فروعاتیابی به و تالش برای دست« زوجیت»اند، نمونه زیر مربوط به تعریف کار بردهدر تحلیل عناوین فقهی به

 است:مورد زوجیت 

علت مادیِ زوجیت: اصل ارتباط میان دو زوج؛ علت صوری: ارتباط نکاحی با الزامات حقوقی؛  ←ابتدا تحلیل با علل اربع 

توان زوجیت را چنین تعریف کرد: بنابراین می ←علت فاعلی: عقد )ایجاب و قبول(؛ علت غایی: آرامش و تولید نسل 

ود و به هدف آرامش و تولید نسل صورت شارتباط نکاحی میان مرد و زن که با عقد و الزامات و لوازم عقد، حاصل می»

 1عقدب الجانبین من النسب عدا بما الوصلۀ هی»شود: در تایید این تحلیل، در تعابیر فقهاء چنین دیده می« گیرد.می

 «3علیه لها الحقوق بعض و علیها له الحقوق بعض و ثبوت 2جواز الوطی توجب

 توان چنین گفت:می شود(فروعات فقهی میمقوالت عشر: )که سبب تولید با تحلیل در اما 

  سنّ الزوج او الزوجۀ، ساعۀ الزویج، مکان العیش للزوج او الزوجۀ، زمان القبول بالنسبۀ مثال  ←شرایط زمانی و مکانی

 الی االیجاب، حصول الدعۀ موقّتًا او مستمراً و ...؛ 

  الزوج و الزوجات، مقدار الدّعۀ، سالمۀ الزوج و الزوجۀ او کونهما ذوا عیب، االیجاب  عددمثال: ← شرایط کمّی و کیفی

او القبول باالختیار او باالکراه او االضطرار او جهال او اشتباهاً، االیجاب و القبول بالعربیه او بغیره، تزویج الغنیّ بالفقیر 

 او بالعکس و...؛ 

  ثار الروحیّۀ للتزویج، االثار االجتماعیۀ له، االثار االخرویۀ له، ما یوجب بواسطه مثال: اال ←شرایط اثرگذاری و اثرپذیری

 التزویج فی االموال و االوالد مثل االرث و الحقوق، ما یوجب به استحکام العقد او فسخه او ابطاله و ...

 م بعدم البکاره، و ...مثال: اذن الولیّ، التوافق علی المهر، االحصان او العل ←ای و الزامات شرایط زمینه  

 توان چنین گفت: می حرکت ستّه مقوّماتبا  تحلیلدر  اما

، «انفرادی بودن و عدم تحمل مسئولیت»است، تغییری که از حالت « نوع ارتباط میان یک مرد و زن»زوجیت، تغییری در 

« وحیرشد ر»شود تا به ایجاد می« نکاحعقد »پذیرد و این تغییر با ابزار صورت می« همراهی و تحمل مسئولیت»به حالت 

 منجر شود.

دست را به« اسالم در مورد زوجیت 4حقوقینظریه »طوری که یابی به بسته فروعات فقهی در مورد زوجیت، بهبرای دست

 چنین گفت:مثال تا بتوان در نهایت  نتایج هر سه ابزار تحلیلی تجمیع شودبدهد باید 

وقی اسالم عبارتست از: ایجاد امکان ارتباط جنسی میان مرد بالغِ سالم که براساس اختیار زوجیت با اقتباس از نظام حق»

اهانۀ و پذیرش آگ ، با انشاء عقدطراز یکدیگر در شئونات باشند، با اختیارِ خودشخودش، با زن بالغ سالم عفیفی که هم

                                                   
 302ص 3الغطاء، جکاشف ، شیخ مهدی«المورد االنام فی شرح شرایع االسالم»من اول التعریف الی هنا، منقول من  1
 (18ص 16)مستندالشیعه، ج« التزویج هو النکاح»قال النراقی فی المستند:  2

 339ص 1، المیرزا القمی، ج«الرسائل»من وسط التعریف الی آخره منقول من  3
 در این بسته، به احکام اخالقی پرداخته نشده است. 4
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و تکالیف مالیِ مرد نسبت به مشخص کردنِ مهریه ، با صورت موقت یا دائمپذیرد چه بهصورت می مسئولیت در طرفین

 «ن و تکلیف تمکینِ زن نسبت به مرد و تکلیف فرزندان احتمالی حاصل از این وصلتز

ما هو حکم تزویج مع عدم ذکر المهر؟، او مع وجود العیب؟، او  و براساس آن باید تکلیف فروعاتی مانند زیر روشن شود:

 انکشاف عدم البکاره؟ و .... مع االکراه، او عدم البلوغ، او

ف بحث از روش کشابزار تحلیل سیستمی، در  در ابواب مختلف و مسائل متفاوت، بافقهی نمونه عملکردهای تحلیلی 

  1شناسی فقهی در کتاب الگوریتم اجتهاد ارائه شده است.فروعات در مساله

 در زیر ارائه شده است.ز نیو فرآیندی ای از تحلیل مفاد روایات براساس دید سیستمی نمونه

 ای از تحلیل مفاد روایات براساس دید سیستمی و فرآیندینمونه -8/6
بدء با متن م یرتاث یهمسان یتالش برا «ترجمه»است؛ « ترجمه بالغی یا تفسیری»نوعی در حقیقت  ،فرآیندی تحلیل

 در متن مبدء، در متن مقصد موجودِ حالِ یو مقتض یتموقع یآشکارساز «یبالغ ۀترجم»است و  متن مقصد در مخاطب

 یداب یزکه مورد نظر او بوده است ن یمورد نظر متکلم، حال و احساس یعالوه بر انتقال معن یدر ترجمه بالغ .باشدمی

 یتزامال یو داللت ها یمطابق یهالوازم داللت یآشکارسازعبارتست از:  «یریترجمه تفس»در سوی دیگر، و  .منتقل شود

موضوع و  یانکه م یحمل یبرا ییغا ی،صور ی،ماد ی،داشته باشد )علت فاعل تواندیکه هر جمله م یبعالوه علل اربع

 2.(وجود دارد گزارهمحمول در هر 

که دارای اصطالحات خاص  حقوقیفضای  براساس نقل شده است،« تحف العقول»اول کتاب مکاسب که از کتاب روایت 

 های قانونی ترجمه شده است:نامهنبه زبان آئیدر زیر ست، خود در فضای کسب و کار ا

 )کل متن روایت در جدول آمده است تا خواننده محترم بتواند مقایسه نماید.(

 فرآیندی تحلیل متن روایت اول کتاب مکاسب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

حیث سئل من معایش  السالمعلیهعن موالنا الصادق 

 :العباد فقال

 

المعایش کلها من وجوه المعامالت فیما بینهم مما جمیع 

یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات و یکون فیها حالل 

من جهۀ و حرام من جهۀ فأول هذه الجهات األربع الوالیۀ 

 جارات الثم التجارۀ ثم الصناعات ثم ا

 

 

و الفرض من اهلل تعالى على العباد فی هذه المعامالت 

و العمل بذلک و اجتناب جهات الدخول فی جهات الحالل 

الحرام منها فإحدى الجهتین من الوالیۀ والیۀ والۀ العدل 

الذین أمر اهلل بوالیتهم على الناس و الجهۀ األخرى والیۀ 

 والۀ الجور 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های آنچه نیازمندیالسالم راجع به از حضرت صادق علیه

 کند سوال شد؛ حضرت فرمودند:زندگی بشر را تامین می

 

های های کالن زندگی، زیرشاخۀ سیستمدر سیستم

وکار )شغل و مشاغل(، اجتماعی، زیرشاخۀ سیستم کسب

 چهار زیرسیستم وجود دارد:

 مشاغل اداری دفتری مدیریتی

 مشاغل تجاری بازرگانی

 ای تولیدیمشاغل صنعتی حرفه

 مشاغل خدماتی

در هر کدام از این مشاغل، فرآیندهای قانونی و غیرقانونی 

مدار باید فرآیندهای وجود دارند که یک انسان قانون

صحیح را بشناسد و بر اساس آنها رفتار خود را تنظیم 

 کند.

 

                                                   
 114ص 1فرهنگ و اندیشه اسالمی، طهران، ج(، الگوریتم اجتهاد، پژوهشگاه 1399واسطی، ) 1
 ، مشهد مقدسعلوم و معارف اسالم یموسسه مطالعات راهبرد، درسنامه ترجمه بالغی، ق(1435)رضایی,  2
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و والیۀ والته  فوجه الحالل من الوالیۀ والیۀ الوالی العادل

ۀ له لوالیبجهۀ ما أمر به الوالی العادل بال زیادۀ و نقیصۀ فا

و العمل معه و معونته و تقویته حالل محلل و أما وجه 

الحرام من الوالیۀ فوالیۀ الوالی الجائر و والیۀ والته و العمل 

لهم و الکسب لهم بجهۀ الوالیۀ معهم حرام محرم معذب 

ء من فاعل ذلک على قلیل من فعله أو کثیر ألن کل شی

و ذلک أن فی  جهۀ المعونۀ له معصیۀ کبیرۀ من الکبائر

والیۀ والی الجائر دروس الحق کله و إحیاء الباطل کله و 

إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل األنبیاء 

و هدم المساجد و تبدیل سنۀ اهلل و شرائعه فلذلک حرم 

العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إال بجهۀ الضرورۀ 

 نظیر الضرورۀ إلى الدم و المیتۀ 

 

 

و أما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحالل من 

وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع مما ال یجوز له و 

کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما ال یجوز فکل 

مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی 

ون و یشربوجوه الصالح الذی ال یقیمهم غیرها مما یأکلون 

و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع 

ه ء یکون لهم فیالمنافع التی ال یقیمهم غیرها و کل شی

الصالح من جهۀ من الجهات فهذا کله حالل بیعه و شراؤه 

و إمساکه و استعماله و هبته و عاریته و أما وجوه الحرام 

مما هو کل أمر یکون فیه الفساد  من البیع و الشراء ف

منهی عنه من جهۀ أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه 

ء یکون فیه وجه من أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی

وجوه الفساد نظیر البیع بالربا أو بیع المیتۀ أو الدم أو لحم 

الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر 

النجس فهذا کله  ء من وجوهأو جلودها أو الخمر أو شی

حرام محرم ألن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه 

 و ملکه و إمساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام

و کذلک کل مبیع ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب به 

لغیر اهلل عز و جل أو یقوى به الکفر و الشرک فی جمیع 

حرام محرم بیعه  وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق فهو

و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب 

 فیه إال فی حال تدعو الضرورۀ فیه إلى ذلک

 

 

در این مجال به بررسی فرآیندهای قانونی و تمایز آن از 

 شود:فرآیندهای غیرقانونی پرداخته می

اداری »مالک فرآیندهای قانونی در سیستم مشاغل  -1

 عبارتست از:« دفتری سرپرستی مدیریتی

 دارهای دولتِ مشروعیتنامهعمل براساس آیین

ها و عمل براساس نظرات نامههر گونه تخطی از این آیین

 شود و مجازات دارد.دیگر، جرم محسوب می

ها این است که نامهفلسفه جرم بودن تخطی از این آیین

های فاسد اداری، این تخطی سبب فعال شدن جریان

غیرفعال شدن روند امور مردم، اجحاف و ظلم به افراد، از 

 ساالری، بدبینی مردم نسبت به دولت وبین رفتن شایسته

 شود.همراه نشدن با اهداف حاکمیت می

 

 

مالک فرآیند قانونی در مشاغل بازرگانی تجاری  -2

 از:عبارتست 

 شود.هایی که سبب پایداری جامعه میکلیه فعالیت

هایی مانند آنچه مربوط به تغذیه، پوشاک، خانواده فعالیت

و ازدواج، ملک و زمین و دارایی و سرمایه، ابزارآالت و 

....است که هر گونه فعالیت الزم در آنها مانند 

دادن و استفاده و خریدوفروش، اجاره و هدیه، امانت

 و ....در آنها قانونی است. نگهداری

مالک فرآیندهای غیرقانونی در این محور عبارتست از: 

 شود.هایی که سبب ضرر و فساد و بحران میکلیه فعالیت

هایی مانند رباخواری، خریدوفروش اجساد، خون، فعالیت

های حرام، پوست نجس، شراب و هر منشاء آلودگی گوشت

ین هر گونه ابزار چنکه باید از زندگی دور شود؛ هم

طلبی و اجسام و وسائلی که مورد پرستش قرار عشرت

یا  شوندگیرند و تمام مواردی که سبب تقویت دشمن می

 گردند.طلبی میسبب تضعیف حق

آور بودن در قانون ممنوع شده تمام این موارد به علت زیان

 است.
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جارات فإجارۀ اإلنسان نفسه أو ما یملک أو الو أما تفسیر ا

یلی أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحالل من جهات 

أرضه أو شیئا یملکه اإلجارات أن یؤجر نفسه أو داره أو 

فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و 

مملوکه و أجیره من غیر أن یکون وکیال للوالی أو والیا 

للوالی فال بأس أن یکون أجیرا یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته 

أو ملکه أو وکیله فی إجارته ألنهم وکالء األجیر من عنده 

نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما لیس هم بوالۀ الوالی 

ء الذی یجوز له حمله ء معلوم فیجعل ذلک الشیبشی

بنفسه أو بملکه أو دابته أو یؤاجر نفسه فی عمل یعمل 

ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قبله 

فهذه وجوه من وجوه اإلجارات حالال لمن کان من الناس 

أو مؤمنا فحالل إجارته و حالل کسبه  ملکا أو سوقۀ أو کافرا

من هذه الوجوه فأما وجوه الحرام من وجوه اإلجارۀ نظیر 

أن یؤاجر نفسه على حمل ما یحرم أکله أو شربه أو یؤاجر 

ء أو حفظه أو یؤاجر نفسه فی نفسه فی صنعۀ ذلک الشی

هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغیر حق أو عمل 

لمزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر التصاویر و األصنام و ا

ء من وجوه الفساد الذی کان محرما و المیتۀ و الدم أو شی

علیه من غیر جهۀ اإلجارۀ فیه و کل أمر منهی عنه من 

جهۀ من الجهات فمحرم على اإلنسان إجارۀ نفسه فیه أو 

ء منه أو له إال لمنفعۀ من استأجرته کالذی له أو شی

مل له المیتۀ ینحیها عن أذاه أو أذى یستأجر األجیر یح

نفسه أو  غیره و ما أشبه ذلک إلى أن قال و کل من آجر

ما یملک أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقۀ 

على ما فسرناه مما تجوز اإلجارۀ فیه فحالل محلل فعله و 

 کسبه

 

و أما تفسیر الصناعات فکل ما یتعلم العباد أو یعلمون 

أصناف الصناعات مثل الکتابۀ و الحساب و غیرهم من 

النجارۀ و الصیاغۀ و البناء و الحیاکۀ و السراجۀ و القصارۀ و 

الخیاطۀ و صنعۀ صنوف التصاویر ما لم تکن مثل الروحانی 

و أنواع صنوف اآلالت التی یحتاج إلیها العباد منها منافعهم 

 و بها قوامهم و فیها بلغه جمیع حوائجهم فحالل فعله و

تعلیمه و العمل به و فیه لنفسه أو لغیره و إن کانت تلک 

الصناعۀ و تلک اآللۀ قد یستعان بها على وجوه الفساد و 

وجوه المعاصی و تکون معونۀ على الحق و الباطل فال بأس 

 بودن فرآیند در مشاغل خدماتی: مالک قانونی -3

رسانی در هایی که مربوط به خدماتفعالیتکلیه 

 نیازهای قانونی مردم است.

 های زیر قانونی است:کلیه فعالیت

استخدام نیرو، به استخدام درآمدن، اجاره دادن ابزارآالت 

برداری، ونقل، اجاره ملک و هرگونه بهرهو وسایل حمل

 ها.پیمانکاری

فاوتی رسانی یا استخدام، تتبصره یک( در جواز خدمت

 میان هیچکس از مردم نیست حتی در عقیده و دین.

تبصره دو( هر گونه خدمات به مشاغل ممنوعه جرم 

شود و مجازات دارد، مانند اجیرشدن برای محسوب می

ونقل کاالی ممنوعه، کشی، تقویت دشمن، حملآدم

 انبارداری اجناس ممنوعه.

جاز تبصره سه( هر گونه خدمات برای دفع ضرر از افراد م

 و قانونی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالک فرآیندهای قانونی در مشاغل صنعتی،  -4

 ای تولیدی عبارتست از:ای، حرفهکارخانه

شوند هایی که سبب تولید مایحتاج مردم میکلیه فعالیت

 )اعم از جسمی و روحی، فردی و جمعی(

های آموزشی، ایجاد شغل، داللی و کلیه فعالیت

های گری، تولیدیِ مرتبط با تمام اقسام نیازمندیواسطه

اجتماعی مثل: نویسندگی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، 

رزی، صنایع نورپردازی، معماری و مهندسی، رنگ

ریسندگی و بافندگی، دوخت و پوشاک، نقاشی، عکاسی 
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بصناعته و تقلبه نظیر الکتابۀ التی هی على وجه من وجوه 

السیف  ن والفساد تقویۀ و معونۀ لواله الجور و کذلک السکی

و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه اآلالت التی تصرف 

إلى وجوه الصالح و جهات الفساد و تکون آلۀ و معونۀ 

علیهما فال بأس بتعلیمه و تعلمه و أخذ األجر علیه و العمل 

به و فیه لمن کان له فیه جهات الصالح من جمیع الخالئق 

 المضار فلیسو محرم علیهم تصریفه إلى جهات الفساد و 

على العالم و ال المتعلم إثم و ال وزر لما فیه من الرجحان 

فی منافع جهات صالحهم و قوامهم و بقائهم و إنما اإلثم 

و الوزر على المتصرف فیه فی جهات الفساد و الحرام و 

ء ذلک إنما حرم اهلل الصناعۀ التی هی حرام کلها التی یجی

المزامیر و الشطرنج و  منها الفساد محضا نظیر البرابط و

کل ملهو به و الصلبان و األصنام و ما أشبه ذلک من 

صناعات األشربۀ الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضا 

ء من وجوه الصالح فحرام و ال یکون منه و ال فیه شی

تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ األجرۀ علیه و جمیع 

إال أن یکون صناعۀ التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات 

قد تصرف إلى جهۀ المنافع و إن کان قد یتصرف فیها و 

فلعله ما فیه من الصالح  یتناول بها وجه من وجوه المعاصی

ى صرفه إل حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم على من

  1غیر وجه الحق و الصالح.

نداران نباشد(، ابزارسازی، شرط اینکه تصویر جا)به

 باشند......قانونی می

برای  تبصره یک( در صورتی که موردی از موارد فوق

کار گرفته ساخت و استفاده در موضوعات غیرقانونی به

 شود و مجازات دارد.شود جرم محسوب می

تبصره دو( اگر فرآیندی دارای دو حالت قانونی و 

ت توانسهدف افراد میغیرقانونی بود و براساس انگیزه و 

سازی آن به جهت استفاده قانونی تغییر جهت دهد، فعال

ون تواند مضمبالمانع است مانند: مهارت نویسندگی که می

سازی برای فاسد یا مطلوب داشته باشد، مانند اسلحه

 دوست یا دشمن.

تبصره سه( هیچ فردی از افراد جامعه نسبت به انجام 

 دارد.اینگونه مشاغل محدودیتی ن

آور تبصره چهار( فعالیت برای مواردی که جز استفاده زیان

ود شتواند داشته باشد ممنوع بوده و جرم محسوب مینمی

مانند ساخت یا استفاده یا نگهداری آالت موسیقی، آالت 

نما، های مقدسونوش، مجسمهقمار، آالت عیش

 آور.های زیاننوشیدنی

سازی جایگاه احکام و چگونگی تاثیر آنها در مقیاس اجتماعی زبان حقوقی، سبب ملموستالش برای تبدیل زبان فقهی به 

 است.« ساز و اجتهاد تمدنیفقه فرآیندی، فقه نظام»سازها برای حرکت به سمت است و یکی از زمینه

 های آنو مولفه« اجتهاد تمدنی»روش نتیجه: نمای کلی از  -9/6
الن خرد و ک یازهایدر پاسخ به ن ینکشف نظر خداوند از منابع د یبرا یتمام تالش معرفت یریبه کارگ تمدنی،جتهاد ا

ق منط» ۀعالوب «یاجتهاد جواهر»، با روش در مقیاس ایجاد یک تمدن بشر یازمورد ن هاییستمها و سمدل یدتول باجامعه 

 است. « سازیمنطق مدل»و  «یندهافرآاستنباط 

ر د ینید« مدل»و  «یهنظر» یدموجب تول تمدنیموضوع، با استفاده از اجتهاد  یکدر مورد  نید یهااز گزاره یسازشبکه

 یینو پردازش )تع یخروج ی،موضوع، در قالب ورود یکمربوط به  یهاگزاره ینروابط بشود؛ یعنی با کشف یآن موضوع م

توان یک می( یریبازخوردگ یندو فرآ یانقدم، نقاط بحران و نقطه پابهحرکت قدم یرمس یند،نقطه شروع، مرکز ثقل فرآ

 از اجتهاد تمدنی را ارائه کرده است: کلیتصویر زیر نمایی . مدل تولید کرد

                                                   
 6ص1ج، قم، دارالکتب یموسسه مطبوعاتالمکاسب، نشر ، (1410)شیخ انصاری,  1
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شود، عنوانی کلی هستند که در هر موضوعی باید به تناسب آن موضوع، مصداقکلیه عباراتی که در تصویر مشاهده می

 صورت پذیرد.« ادله موجّه مستند به دین»باید براساس  گذاریمصداقی شوند، این گذار

 یمنک یینتع یدبا یمدست آوررا در مورد آن به یننظر د خواهیمیکه م یدر مورد هر مساله و موضوع یعنی تمدنیاجتهاد 

اند تا شده یبترک یکدیگربا  کالندر سطح خُرد و  یو روابط یاتبا چه خصوص یرهاییچه متغ ین،د یهاکه در گزاره

 . یددست آدر موضوع مورد بحث به یندیبرآ

 نیا یینتع یعنی ست؛هایستمبراساس منطق س یو نقل یمعتبر عقل ۀادل «1یِ جمع دالل» ی،به زبان فقه تمدنی، اجتهاد

که موضوع مورد نظر به آن هستند  یستمیموضوع، هر کدام ناظر به کدام بُعد از ابعاد س یککه ادله مختلف مرتبط با 

 یا یاز،د نمور یطشرا یاتحقق  ینهزم یینتع یا یدد یهزاو یینتع یا اءاجز یینتع یااهداف هستند  یینتع یاارتباط دارد؛ آ

 یا یابی،ارز شاخص یا ی،عمل یخروج یجانواع نتا یانقاط بحران و خلل و موانع،  یامراحل،  یامرکز ثقل،  یانقطه شروع، 

    بهبود و اصالح.  یفیتک

 هایگزاره مجموعۀ در موضوع آن موقعیّت باید بدانیم، را موضوع یک مورد در خداوند نظر بخواهیم وقتی در اجتهاد تمدنی

 :است زیر صورتبه محاسبه این محورهای. شود داده تشخیص و محاسبه دین

 (65)ر.ک. ص انسانی علوم مسائل شبکه زندگی، موضوعات و مسائل شبکه: سیستم ورودی .1

                                                   
فقه در بحث جمع میان ادلۀ متعارض است، اما در اینجا اعم از بحث تعارض استفاده شده است اشاره به اصطالحی در علم اصولاین عبارت  1

کار رفته است گرچه متعارض نباشند بلکه مکمل باشند و هر کدام بُعدی از ابعاد یک گیرد بهو برای هر گونه جمعی که میان ادله صورت می

 ا بیان کرده باشند.موضوع ر
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 (104)ص هستی شبکه: سیستم محیط .2

  1(عقالئی و عقالنی اصول) فطرت و عقل هستی، قوانین و ساختارها: سیستم پایۀ فرآیندهای .3

 دین هایگزاره شبکه: اطالعات منابع و هاداده .4

 2(فوقانی عمومات) دین بنیادین هایارزش و هاچارچوب دین، اهداف شبکه: سیستم مرزهای .5

 و «یاهالح لتنظیم الشارع عن صدر ما» به ،«الشارع یطلبه ما» از «حُکم» یافتۀ گسترش مفهوم: سیستم ابعاد .6

 (32صر.ک. کالن. ) و زندگی خرد شؤون کلیه به واحد، مکلّف جوارحی فعل از «موضوع» یافتۀ گسترش مفهوم

 (162صر.ک. اجتهاد جواهری ) الگوریتم: اطالعات تحلیل و کشف فرآیند .7

 (151صر.ک. ) در منابع دینیت جستجوی حدّاکثری ها جهکلیدواژه ماتریس: جستجو ابزار .8

 (123ص ر.ک.) (معنا روح برای الفاظ وضع نظرّیۀ به توجه با) تحلیل در فرآیندیابی منطق: مفهومی تحلیل ابزار .9

 (61)ص .مستحدثه و مصادیق کالن، برای تعیین تکلیف مصادیق تفریعی فقه منطق: ابزار گسترش .10

 یبترک ابزار عنوانحرکت به فرمول عشر و اربع، مقوالت علل: ترکیب در سازیمدل منطق: سازیابزار عملیاتی .11

 (141)ص متغیّرها

 نظر.  مورد موضوع بارۀ در شارع نظریّه: خروجی .12

 (182صر.ک. راهبرد ) استخراج و علمی فرضیه زبان به دین گزارۀ ترجمه: فرآوری .13

 تمدّنی. نقشه و پیشرفت الگوی در فرضیه یابیموقعیّت: خروجی آزمون .14

ه داده شدتفصیلی کلیه موارد فوق، در صفحات مختلف این کتاب )که ارجاع آن در برابر هر محور ذکر شده(، توضیح 

 است.

 خالصه فصل -10/6
یریِ گهای پشتیبان برای شکلبیان روش تحقق و اجرای اجتهاد تمدنی بود، پس از بیان مبانی و نظریهاین فصل که 

اجتهاد تمدنی، رکن دوم و رکن اصلی است. در این فصل ابتدا هویت روش و روشمندی و ضرورت آن در فقاهت و اجتهاد 

ا اجتهاد و اجتهاد تمدنی پرداخته شد و دو ابزار و ارتباط آنها ب« سازیمدل»و « الگوریتمی»تبیین شد؛ سپس به روش 

در مدلول « روح معنا»ابزار کشف روشمندِ  -1اصلی برای استنباط از ادله در مقیاس تمدنی ذکر شد که عبارت بودند از: 

 .سازیها و مدلابزار تجمیع ادله براساس منطق سیستم -2ادله، 

 «عدم جواز استفاده از ابزارهای تحلیل ماهوی در امور اعتباری شرعی»سپس به یک نقد مهم پاسخ داده شد که بیانگر 

کار های آشو نمونه اثبات شد« منشاء حقیقیِ اعتباریات»کاربرد در بود و جواز کاربرد این ابزارها در اعتباریات، براساس 

 فقهاء نیز ارائه گردید. از کاربرد این ابزارها در عملکرد میدانی

 

 

                                                   
 ، ارائه شده است.169همین قلم، ص در کتاب الگوریتم اجتهاد ازای از قواعد عقل نظری و عقل عملی، نمونه 50جدولی با ذکر  1

در ، ارائه شده است؛ و جدول تفصیلی جامعی از صد قاعده فقهی که عمومات فوقانی هستد در 189صکتاب همان از اهداف دین در  جدولی 2

 ارائه شده است. 258همان کتاب، ص



 

188 

 

188 
 نقشه راه اجتهاد تمدنی و آیندۀ آنفصل هفتم:  -7

 

از فرآیندها در درون آنها شروع به فعالیت کند؛ مثال ساختار آموزشی، مجموعه فضا،  ایزنجیرهسازند تا زمینه «ساختارها»

ول شدنِ عملیات تعلیم و تعلّم و حصفعال ای با هم مرتبط شده باشند که سببگونهتجهیزات و نیروی انسانی است که به

شوند مانند نظام خانواده، نظام می« های اجتماعینظام»ای از ساختارها، سبب تولید مجموعه ترکیبِ یادگیری شوند.

هایی که در این ساختارهای ها و مجموعهنظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام درمانی. خُرده

شوند مثال بازار، نهادی در نظام اقتصادی است، رسانه، نهادی در نظام فرهنگی است، نامیده می« نهاد»کالن فعال هستند 

ای از نهادهاست های اجتماعی است که حاوی شبکهها و نظامتمدن، برآیند سیستممدرسه، نهادی در نظام آموزشی است؛ 

  گردد.می 1«لیتعا»ها برای های انسانکه موجب تنظیم کنش

 ر نگرش، قانون و فرهنگ اسالم است، که چیستی، امکانمبتنی ب برای پاسخ به این نیاز زیرساختیِ اجتهاد تمدنی، تالشی

ت برنامه عملیاتی برای تحقق این ایده چگونه اسنقشه راه و آن در فصول قبل توصیف و تبیین شد؛ اما اینکه و چگونگی 

 مساله این فصل است.

 یابی به اجتهاد تمدنی، استقرار و گسترش آن چنین است:دستبرای  2این قلم در مورد نقشه راه پیشنهاد

ردی استنباط حکم مکلف ف»و تغییر وضعیت از دهندۀ یک تمدن از منابع دین )هدف(، های تشکیلبرای اکتشاف سیستم

 3مطلوب(، نیاز به موارد زیر است: )وضعیت« و تولید مدل استنباط حکم فرآیندها»)وضعیت موجود(، به « و جمعی

 سازی:در نگرش -الف

 (45)ر.ک. ص سازی تفاوت مقیاس خُرد و کالن، در صحنه زندگیملموس .1

 (44)ر.ک. ص تشخیص تفاوت عملکردهای انسانی، با عملکردهای ساختاری و نهادی .2

 هاسازی در تحلیل و طراحی سیستمو مهارت «نگرش سیستمی»سازی فعال .3

 ها در جهان، و نقش استراتژیهاسازی در تحلیل و طراحی استراتژیو مهارت «نگرش راهبردی»سازی فعال .4

 های کالن و راهبردییل و طراحی برنامهلسازی در تحو مهارت «سازانهو تصمیم اینگرش برنامه»سازی فعال .5

 ایرشتههای میانسازی در تحلیل و طراحی برنامهو مهارت« ایرشتهنگرش میان»سازی فعال .6

 سازانههای آیندهسازی در تحلیل و طراحی برنامهو مهارت« پژوهانهنگرش آینده»سازی فعال .7

، شهرهاآرمان یشناستیهو) سازیهای جهانیو مهارت در تحلیل و طراحی برنامه« سازینگرش جهانی»سازی فعال .8

 یرهنگف یمهندس، فرهنگ یشناستیهو، و توسعه شرفتیپ یالگو یشناستیهوی، سازتمدن و تمدن یشناستیهو

 (یزندگو سبک یزندگ یشناستیهوی، و نقشه جامع فرهنگ

)لمس عینی موضوعات و مسائل علوم انسانی، و اینکه اگر  یو شبکه مسائل علوم انسان یعلوم انسان یشناستیهو .9

 شود؟(شود و اگر پاسخ بهینه داده شود چه میبه این مسائل پاسخ داده نشود چه می

                                                   
ارتقاء درک و احساس از سطح نیازهای زیستی به سطح نیاز به خودآگاهی و خودکاوی جمعی، توان چنین گفت که تعالی، میتعریف تعالی  1

 اتصال به بینهایت است. و تالش برای

 یبه آن به زبان دنیراه رس نییمطلوب و تب ندهیآ فیوصنقشه راه عبارت است از روش کشف و ت»چنین آمده است:« نقشه راه»در تعریف  2

 ندهیه آدر بستر زمان و معطوف ب هالیبههالی و گامبهبه شکل گام یندیفرآ یزریبرنامه وهیش کینقشه راه،  کیعمل. تکن یساده و قابل فهم برا

. جنس نقشه راه جنس چگونگی رفع آنها را در بر دارد بینی موانع احتمالی وکه نقطه شروع، مقصد، جهت حرکت، ابزارهای الزم، پیش است

 یزیربرنامه ندیمسأله مورد نظر به فرآ تیکننده است که با در نظر گرفتن همه سطوح در موقعکپارچهی یاست و در واقع ابزار کیاستراتژ

ه اطالعاتی شورای عالی علوم، تحقیقات و ، پایگایکالن مل یستاد طرح ها(، نقشه راه، 1394 ،مهدی فریسجادکند )فال رابرت؛ یکمک م

 https://www.atf.gov.irفناوری، به نشانی 

که تحلیل اولیه آنها علت توجه به « قضایا قیاساتها معها»توضیح این موارد عموما در مباحث قبلی ذکر شده است و برخی از آنها نیز از موارد  3

 دهد.آنها را نشان می
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 ، ...)به عنوان رقباء دین(مدرنیسم، سکوالریزم، لیبرالیسمشناسی مدرنیته، پُستهویت .10

 سازی:راهبرددر  -ب

ارائه . 3 ←)در ذیل پارادایم علم دینی( «فقه تمدنی»ارائه بسته مکتب . 2 ← «علم دینی»پارادایم بسته ارائه  .1

)در ذیل روش « فقه تمدنیاصول »ارائه بسته . 4 ←)در ذیل مکتب فقه تمدنی(« پردازی فقهیروش نظریه»بسته 

ارائه مدل ابواب فقه . 6 ←(فقه تمدنیاصولارائه بسته الگوریتم اجتهاد تمدنی )در ذیل . 5 ←پردازی فقهی(نظریه

 «های دینسیستم مبتنی بر گزاره»ارائه نمونه . 7 ←المسائل تمدنی()فهرست توضیح تمدنی

  سازی:هکاردر را -ج

با مهارت  ،گفتارهاتحلیل وترکیبِ صرفی و نحوی، به تحلیل بالغی و ارتقاء مهارت تحلیل در ادبیات عرب، از تجزیه .1

 های التزامی جمالت و گفتارها.اج روح معنایی در کلمات و عبارات، و اکتشاف داللتاستخر

ها و از فهم و کشف ساختارهای منطقی و مغالطات، به توان ساختاربندی نظریه« منطق»در ارتقاء دانش و مهارت  .2

 هامدل

کارگیری قواعد سازی در روند استنباط و بهاز فهم قواعد اصولی، به مهارت الگوریتم« فقهاصول»در دانش ارتقاء  .3

 اصولی

های یهنظر»و کشف « روش فقاهت و استنباط»دانی استداللی، به مهارت فهم و کشف از مساله« فقه»در ارتقاء دانش  .4

 «فرآیندها»و کشف حکم « فقهی

های تضمنی و التزامی، داللت»از علوم قرآنی و علوم حدیث، به مهارت کشف « تفسیری و حدیثی»در ارتقاء دانش  .5

 سازی از آیات و روایات نسبت به موضوعات و مسائلو مهارت شبکه« و روح معنایی در آیات و روایات

و مهارت  «درمانیواقعیت»مهارت  ،سازی معرفتیاز فهم قواعد عقلی، به مهارت نظام« علوم عقلی»در ارتقاء دانش  .6

 های مضاف.تولید فلسفه

  :های عملیاتیاهرمدر  -د 

 قرار گرفتن موارد زیر در برنامه تحصیلی طالب و برنامه پژوهشی محققین:

  سازی در فوق()با محتوای محورهای یک تا ده در قسمت نگرش «سازیحوزه، آینده و تمدن»درسنامه 

  با محتوای محورهای یک تا شش در قسمت راهبردسازی در فوق(« فقه تمدنیعلم دینی و »درسنامه( 

  ساله(مشناسی و روش تولید فکر و حل)با تاکید محوری بر روش« محورروش تحصیل تفکرمحور و مساله»درسنامه 

 دیثی حعلوم قرآنی و »، «فقه پیشرفته»، «اصول پیشرفته»، «منطق پیشرفته»، «ادبیات پیشرفته» هایدرسنامه

 )با رویکردهای محتوایی مذکور در فوق( «علوم عقلی پیشرفته»، «پیشرفته

  :برنامه اجراییدر  -د 

 کر(الذموارد فوقو ترویج )با دستور کار تولید  های فعال مرتبطدر ذیل پژوهشگاه« فقه تمدنی»تاسیس پژوهشکده 

)با برنامه آموزشی مبتنی بر  که از میان طالب ورودی درس خارج پذیرش کند. «فقه تمدنی»تاسیس رشته تخصصی 

 الذکر(موارد فوق

 پیشنهاد ارائه شده بیان شده است.توضیح و توجیه  در زیر براینکاتی 

 های الزمو پیشران در بیست سال آینده اجتماعیروندهای  برخی -1/7
نیز براساس « روندها»شوند، و های آیندۀ آن تنظیم میموضوعی در سال های راه، با مالحظه روندهای مرتبط با هرنقشه

ی روندها، با بررسگردند؛ در اینجا، شوند تعیین میمرتبط با آن موضوع اکتشاف می شرایط موجودِ معلولی که ازروابط علّی

 ،شودهای آنها دیده میسرنخ ی کهعالئم تغییردر حال انجام است، و بررسی  ی که در حیطۀ موضوع مورد نظراقداماتو 

 رسد که در دو دهه آینده دارای وضعیت زیر باشیم:نظر میبه
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ین اکثّر و چندرویکردی و چند فرهنگی، که نتیجۀ رو به ت ← گیری سیاسی، فرهنگی، اقتصادیوضعیت مراکز تصمیم

 شود.طور واضح لمس می، بهبرنامه سیستمی کارآمد نیاز بهاست و ایجاد رقبای بیشتر برای تفکر و برنامه اسالم  ،روند

شی های آموزو مدل هاهنظریها، ایدههمگرایی بیشتر آموزش و تحقیقات + افزایش   ← وضعیت مراکز آموزشی، تحقیقاتی

یافتن  لویتاو :سازی، که نتیجه آناطالعات برای تصمیم سوی تحلیلو تحقیقاتی + افزایش مطالعات تطبیقی+ شتاب به

 )دانشِ تولید دانش( است. پردازیشناسی+ مهارت تحقیق، تحلیل، استدالل، نقادی و نظریهروش

گی برده)و وابستگی تام به آن دسترسی هر چه بیشتر و در هر نقطه و زمان به انواع رسانه  ← وضعیت فرهنگی، اجتماعی

با زندگی + گسترش تنوع در ارضاء تمایالت + افزاری مرتبط افزاری و نرمرسانه( + گسترش تنوع محصوالت سخت

، افزایش حجم و عمق بیماران گرایی در مجامع آموزشی، سازمانی و فضای عمومی جامعهفردگرایی در خانواده، گروه

بندی پیام برای انواع رسانه و محصوالت فرهنگی + مهارت اولویت یافتن مهارت بسته :این روندهاکه نتیجه روحی روانی، 

 ساز است.تصمیم ره + مهارت تبلیغِمشاو

در بیست سال آینده، وجود دارد که عبارتند  فرصتنقطه مرکزی قوت و  سهرسد نظر میعاملی، به -براساس تحلیل علّی

برتری در تفکر، تحلیل، تطبیق، نقادی و استدالل  -2، و روانی(روحی  ،علوم معرفت نفسی )شناختیبرتری در  -1از: 

 برتری در فرآیندهای رفع نیازهای اجتماعییابی به که هر سه مورد، برای دست؛ معنویت عملیبرتری در  -3، )روش(

 هستند.

ابی به یبرای دست هاعنوان پیشرانموارد زیر به رسدنظر میبهو تطبیق آن بر علوم مختلف حوزوی،  براساس تحلیل فوق

 ها باید تالش کرد:دادن به این پیشرانضروری هستند و از االن برای شکل های آینده،کارآیی دینی در دهه

 کننده نظام فکری، قانونی، فرهنگی اسالم برای بشریت(ای )تبیینرشتهشناس میاناسالمتربیت  .1

قرآن، روایات و ادعیه به  هایپیامحسّ موجود در دان مترجم به زبان تصویر و فضاسازی )توانایی انتقال ادبیات .2

 گیرند.(فاصله می دینگذرد از زبان عرف عمومی که هر چه بیشتر می

 و هر گونه محصول فکری، فرهنگی(و رسانه ها دان نقاد )توانایی ملموس کردن مغالطات موجود در پیاممنطق .3

ز در هر یک االهی و بشری، دیگر منابع های تطبیق میان پیام قرآن با پیامدارای مهارت که تطبیقی مفسّر  .4

های رقیب را نقد کند اثبات کند و برداشتمرادی را که از آیه استفاده میتواند است و می های زندگیحوزه

 .مدل عملیاتی برای عمل به آیات بدهد تواند، و مینماید

شناسی )که بتواند روانشناسی، ملکولی و تکاملی، کیهان شناسیتطبیقی آشنا به زبان فیزیک، زیستفیلسوف  .5

 ساز(ای برای فرد، خانواده و سازمان بدهد= فیلسوف تصمیممشاوره روحی روانی و برنامه

 های صحت وهای بشری، آشنا با زبان سیروسلوک و شاخصشناس تطبیقی )آشنا با عرفان و معنویتعرفان .6

 ولیه(گشایی دستورالعملی برای تجارب روحی افساد در سالک، توانا در راه

 نگری، روندها و وقایع را تحلیل و توصیه کند.(دان تطبیقی تحلیلی استداللی )که بتواند برای آیندهتاریخ .7

یاورد به صحنه عملیاتی نهادهای اجتماعی بدان تطبیقی استداللی)که بتواند دستگاه قانونی اسالم را حقوق فقیهِ .8

 (کننده بیاورد.اسالم استدالل برترحقوقی های حقوقی مقایسه کند و برای مواد با دیگر نظامو 

ها به دین و ترجمه احادیث به زبان برنامه و فرهنگ )بتواند مشاوره ث تطبیقی قادر به اثبات استناد گزارهمحدّ .9

 های عملیاتی دیگران ارائه کند.(ای بدهد و برنامه عملیاتی برای زندگی در برابر برنامهحرفه

سازی براساس اسالم حرکت کنند که توانند به سمت تمدنای آینده، در صورتی میههای علمیه برای دههحوزه

 گذاری کنند.بتوانند برای تربیت موارد فوق ریل

 «فقه تمدنیاجتهاد و »حرکت به سمت  ۀآیندتصویری از  -2/7
قرار گیرد، طراحی و  و پژوهش و در مجرای آموزش گردد، تدوین «اجتهاد و فقه تمدنی»در که مبانی و روش در صورتی

، فعال خواهند شد؛ (53)ر.ک. ص سازه تمدنی ذکر شد 50که فهرست آنها در « محورنظام»های تحقیقاتیِ اجرای پروژه



 

191 

 

191 
جای پرداختن به مبانی و کلیات، به واهد گرفت و بهچنین بازطراحی الگوی اسالمی پیشرفت و مدل توسعه، شکل خهم

ای هها و فرآیندها و راهبردهای عملیاتی پرداخته خواهد شد؛ توضیح المسائل تمدنی شکل خواهد گرفت و بررسیشاخص

 .انشاءاهللهای رایج بشری فعال خواهند شد؛ های پیشنهادی مبتنی بر نگرش اسالم با مدلتطبیقی میان مدل

ی دو دهه آینده، فهرست ابوابِ موجود تدریج فعال شود امید است که در انتهای که نقشه راه ارائه شده در قبل، بهدر صورت

گذاری معادلتوصیف گردید  94ها و فرآیندهای الزم برای یک تمدن، که در صفحه صورتی فهرستی از سازهبهدر فقه، 

گیران مبرای مدیران و تصمی یی کههاالمسائلتوضیح شوند رؤیتهایی با فهرست زیر المسائلو امید است که توضیحشود؛ 

 ه توسعه و پیشرفت جامعه را دارند:است و حکم برنام
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 المسائل تمدنی فهرست توضیحبخشی از سازی  شبیه -3/7

 

رتقاء ا اکثر آنها نیاز بهموارد زیر ارائه شوند که باید های فوق، در محتوای هر کدام از سرفصلاینکه:  نکته بسیار مهم

 :دارنددید از اجتهاد خُرد به اجتهاد تمدنی 

 تعریف موضوع از نظر اسالم .1

 اهداف مورد نظر اسالم در آن موضوع .2
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 های تحقق اهداف از نظر اسالمشاخص .3

 راهبردهای اسالم برای رسیدن به آن هدف .4

 ها(ها و حرامالزامات قانونی برای تحقق راهبردها )تعیین واجب .5

 ها(ها و مکروهالزامات فرهنگی برای تحقق راهبردها )تعیین مستحب .6

 بسته عملیاتی برای تحقق راهبردها  .7
کننده، جهت حرکت، کمیت و کیفیت عملیات، لیات، عامل فعال)شامل تعیین جنس عملیات، نقطه شروع عم

زمان و مکان و ارتباطات الزم برای عملیات، عوامل بحران و اختالل در عملیات، چگونگی اصالح اختالل، 

 تعیین نقطه پایان عملیات و چگونگی ارزیابی و سنجش عملکرد نهایی.(

 مثبت و منفی، و کیفیت مدیریت آنها(تاثیر و تاثرهای موضوع با موضوعات دیگر )اثرات  .8

 خالصه فصل -4/7
، «نگریکالن»برشمرده شد که عبارت بودند از: آموزش مهارت « اجتهاد تمدنی»نقاط کلیدی تحقق در این فصل، 

مهارت تعریف راهبردها در »، و «مند روح معناییمهارت کشف ضابطه»، «سازیها در نظاماستفاده از منطق سیستم»

 «هاریزیبرنامه

های علمیه دارد که بدون های کارگاهی در برنامه حوزهنامهیابی به این موارد نیاز به تدوین درسو بیان شد که دست

 های تکمیلی در هر یک از عناوین برنامه معمول آموزشی در نظر گرفته شوند.عنوان بستهساختارشکنی، به

انشهر دادن به یک آرمالمسائل تمدنی برای شکلتمدنی، که یک توضیحو در نهایت نیز تصویری از خروجی اجتهاد و فقه 

 های آن پیشنهاد گردید.به مثابه یک مکتب با تعریف شاخص« فقه تمدنی»است ارائه شد؛ و 
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 به مثابه یک مکتب فقهی، « فقه تمدنی»نتیجه نهایی: 

 1«اجتهاد تمدنی»با ابزار 
 

 رسد که:نظر میتحقیق، چنین بهو نتیجه های صورت گرفته تبیین

 ماتو المُنظَّ لاکیاله یالمتعلقه بالتفاعالت و التعامالت فتحصیل الحجه علی االحکام الشرعیه »اجتهاد تمدنی عبارتست از: 

دار است که برای کشف نظر خداوند در مورد اجتهاد تمدنی، تالش معرفتی حجیت»ترجمه: « ناتیلحصول العدل و التحس

 «گیردیابی به عدالت و رشد در مقیاس کالن انجام میبه هدف دست« هاساختارها و سازمان»در « فرآیندها روابط و»

دار برای کشف نظر خداوند در چگونگیِ ساختارها و فرآیندهای معرفتی، قانونی و اجتهاد تمدنی، تالش معرفتی حجیت

 . دهندۀ یک تمدن استهای تشکیلفرهنگیِ الزم برای تحقق نظام

شود، مربوط به نظام و سیستم است بنابراین اجتهاد دست آمد که هر جا سخن از ساختار و فرآیند میدر مباحث قبل به

ت ها برای مدیریها و سیستمپردازد و اگر این نظامسازی میسازی و سیستمتمدنی، به فهم منابع دین در مقیاس نظام

 یرند.گهای تمدنی شکل میانبوه طراحی شوند نظام

یری گالیه است نه صفت و موصوف، یعنی اجتهادی که متعلَّق آن چگونگی شکلمضاف و مضاف« اجتهاد تمدنی»ترکیب 

 تمدن است. 

 حکم»ها( نه اشخاص؛ و سنخ تکلیف و حکم در آن، در اجتهاد تمدنی، ساختارها و فرآیندها هستند )سیستم« مکلَّف»

م( و یابی به اثر مثبت از سیستشف صحت یا فسادِ ساختار و فرآیند است )دستدنبال کاست و مجتهدِ تمدنی به« وضعی

دار است. گستره و قلمرو اجتهاد تمدنی نیز کلیه ابعاد و جوانب سازی ساختار و فرآیندِ صحتامتثال حکم نیز، با فعال

 زندگی فردی و جمعی است.

های دین و برآیندگیری از ادله براساس منطق طراحی در اجتهاد تمدنی، استخراج معانی فرآیندی از گزاره کلید طالیی

 هاست. ها و سیستمنظام

، دارای احتمال معنایی بخشی نیز «فقه حکومتی، فقه نظام و فقه اجتماعی»های اصطالحبا توجه به اینکه هر کدام از 

تمدنی  فقهاستفاده شود و « فقه تمدنی»اصطالح  سازی توسط فقه، ازکالنِ جامعه شود برای موضوعهستند پیشنهاد می

 به عنوان یک مکتب فقهی برشمرده شود. توضیح اینکه:

ا ه: از آنجایی که یک علم براساس مسائل، منابع، مبانی، روش و نظریهتوان چنین گفتمی« علمیمکتب »تعریف در 

خاص  قِای از مصادیبسته»لذا ، های جدید پیدا کندها و تولید نظریهتولید حل مسالهطوری که توانایی بهگیرد شکل می

 عنوان آن براساس مصداقی و «استمکتب علمی های آن علم دارند یک ای در تولید نظریهکه تاثیر گستردهامر،  5این  در

گری در فقه )که براساس مصداقی از منابع خباریمکتب اشود که بیشترین تاثیر را در دیگر موارد دارد مانند: قرار داده می

-جربهمکتب تالوجود در فلسفه )که براساس مصداقی از مبانی، نامگذاری شده است(، مکتب اصالتنامگذاری شده است(، 

فقه )که براساس مصداقی از مکتب انسداد در اصولگرایی در علم )که براساس مصداقی از روش نامگذاری شده است(، 

                                                   
، فصلنامه (1398)واسطی, از همین قلم منتشر شده است. « شناسی اجتهاد تمدنیروش»ای با عنوان در مقالهتوصیفی از کل این مباحث  1

 118فقه و اصول، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، شماره
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های اوتها، تفمبانی، روش و نظریهمنابع، مصادیق مسائل،  برخیدر اگر بنابراین ؛ ها در آن علم، نامگذاری شده است(نظریه

 1د.شویک مکتب علمی جدید ایجاد می بشود های آن علمکه سبب تغییر در دیگر گزاره حاصل شودبنیادین پدید 

ل مکلفین که با استفاده در مورد افعاخاص مسائل مند از نظامای مجموعه«عبارت است از: « مکتب فقهی»براین اساس، 

« ت.اس حکم )نظر شارع(دنبال کشف استنباطیِ خاص، به، با روش خاص فقهیِ، و مبتنی بر مبانی اصولاز منابع خاص

صاحب مکتب قرار داده شود، و البته ذکر  در هر کدام از موارد فوق، باید مصادیق مورد نظرِ« خاص»که به جای کلمۀ 

 2ها شود.گسترده در دیگر قسمت و ثمرۀ اثرشد که این مصادیق باید سبب 

عناوینی مانند زیر براساس مبنای فوق، برشمرده شده است: فقه روایی، فقه تاریخی، فقه عرفی، فقه تحلیلی، فقه تفریعی، 

از مصادیقی است که سبب ایجاد  هایینمونهجدول زیر ؛ 3دی، و ...فقه النظریه، مکتب تجمیع ظنون، مکتب وثوق سن

  5:اندشدهفقهی  4هایو گرایشمکاتب 
 مصداق اختالفنمونه  زیرشاخه نوع اختالف

قلمرو دین منحصر در امور اخروی است یا امور دنیایی را نیز در  .1 اختالف در مبانی کالمی اختالف در مبانی

 گیرد.بر می

همه رفتارهای معصوم است یا بین رفتارهای قلمرو سنت،  .2

دینی با رفتارهای شخصی باید تمایز حاکمیتی ومرجعیت

 گذاشت.

ا شود یکلیه شوون معصوم، در زمان غیبت به فقیه منتقل می .3

 فقط امور حسبه و تبلیغی و قضاوت

 کلیه احکام دین، ابدی است یا تابع شرایط زمان و مکان است. .4

تفسیر کتاب و سنت منحصر به معصوم است یا غیرمعصوم نیز  .1 تفسیر متناختالف در مبانی 

 تواند تفسیر کند.می

قواعد تفسیر را باید از روایات اخذ کرد یا اینکه قواعد تفسیر تابع  .2

 سیره عقالئیه است.

 های التزامیمالزمه عقل و شرع یا عدم مالزمه و حجیت داللت .3

 روایی قدماءاعتبار کتب  .1 اختالف در مبانی حدیثی

 )وثوق سندی( فقط اعتبار خبر ثقه .2

 )وثوق صدوری( الصدوراعتبار خبر موثوق .3

 فقهیاختالف در مبانی اصول

 هستند( نمونه)موارد ذکر شده 

 حجیت اصول لفظیه .1

 مقدمات حکمت و وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب .2

 سرایت اجمال مخصص به عام .3

 مفهوم داشتن شرط .4

 کیفیت اِجزاء .5

 المقدمه به مقدمهوجوب ذیسرایت  .6

 حجیت اصل مثبت .7

 اولویت در مرجحات صفاتی .8

                                                   
االسالم به نقل از حجت 275فقهی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، صشناسی درآمدی بر مکتب، پیش(1385)ضیایی فر, ر.ک.  1

 274علی عابدی شاهرودی، ص
 283همان، ص 2

 ، درآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف، نشر اشراق حکمت، قم(1397)ایزدی, برگرفته از  3
ا هشوند بلکه تغییراتی در برخی زمینهها و نتایج فتاوا نمیاثیر گسترده در دیگر قسمتبرخی از مصادیق ذکر شده در این جدول، سبب ت 4

 هستند. « گرایش یا رویکرد فقهی»کنند لذا شاید نتوان عنوان مکتب را به آنها اطالق کرد و بیشتر یک ایجاد می
 های کتاب فوق ارائه شده است.هایی از مکاتب فقهی است که در البالی مصاحبهبرگرفته از مجموعه توصیف 5
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 مصداق اختالفنمونه  زیرشاخه نوع اختالف

 انحصار به کتاب و سنت .1 اختالف در تعداد منابع اختالف در منابع

 افزودن عقل به دو منبع فوق .2

 افزودن سیره عقالء به سه منبع فوق .3

 افزودن اجماع به منابع فوق .4

 اختالف در: اختالف در تفسیر منابع

  عقل یا نگاه استقاللینگاه آلی به 

  عقل و سیره و اجماع، منبع مستقل در کنار کتاب و سنت هستند

 یا ابزار کشف از کتاب و سنت

 روش عقلی و عقالیی یا فقط روش فهم مورد تایید نقل .1 اختالف در اصل روش هااختالف در روش

اعتبار تمسک به دلیل واحد، یا ضرورت تجمیع بین ادله مربوطه  .2

 انفرادی یا انضمامی()روش 

 ابتدا تاسیس اصل و مقتضای اصل یا ابتدا رجوع به نقل .3

 اعتبار عقل در کشف ظهورات فقط، یا در کشف مالکات هم؟ 1 اختالف در قلمرو اعتبار روش

 عقالءتمام ، یا فقط سیره نوعی اعتبار سیره عقالء در هر عرفی 2

 متن؟اعتبار سیاق متن در یک رشته از جمالت، یا در کل  3

  شناسی فقهی( ارائه گردیده است.درآمدی بر مکتبهای عینی فقهی، در کتاب مذکور )پیشمثال

 1توان به صورت زیر برشمرد:میبراساس صاحب مکتب یا رویکرد، فقهی را و رویکردهای مکاتب برخی 

 2قدمای اصحاب .1

 .4و سپس نجف اشرف 3قمری(، از مدرسه بغداد 460شیخ طوسی ) .2

 5ق(، از مدرسه حلّه 726ق( و عالمه حلی) 598حلی)ادریس ابن .3

 6عاملق(، از مدرسه جبل 965ق( و شهیدین) 945محقق کرکی) .4

 7( از مدرسه نجف اشرف993مقدس اردبیلی) .5

 8ق(، از مدرسه کربالی معلّی 1186شیخ یوسف بحرانی و امین استرآبادی ) .6

 9ق(، از مدرسه کربال 1205وحید بهبهانی ) .7

                                                   
 ، فقه و فقهاء امامیه در گذر زمان، نشر سازمان تبلیغات اسالمی، طهران.(1386)ربانی بیرجندی, برگرفته از  1
 با تاکید بر متن احادیث 2
و فقیهان آن در علم کالم و تفسیر تسلط وافری داشتند، از اواخر غیبت صغری شکل گرفته است و از ممیزات آن توجه به فقه مقارن است  3

 و در برابر اهل حدیث، به تثبیت اجتهاد پرداختند و پایه علم اصول را ریختند، و توجه به تفریع فروع گسترش یافت.

 از ممیزات مکتب نجف، توجه به علم رجال و ضبط راویان است. 4
ظم تالیف در فقه است، همچنین توجه به امتیاز اصول متلقات از ائمه با فروع منطبق بر آنها، و بندی و نبه باب توجهاز ممیزات مکتب حله،  5

 بندی احادیث.همچنین توجه به درجه
 الحدیثگیری در اسناد روایات و توجه به علم درایهعامل، تالیف قواعد فقهی، سختاز ممیزات مکتب جبل 6

های تحلیلی از آنهاست و همچنین از ممیزات او، مقدس اردبیلی، تاکید بر فقه روایی و تمایز میان فهم عرفی از ادله با فهم فقههای از ویژگی 7

 عدم اعتناء به شهرت فتوایی است.
 های اصولی است.ممیزه مکتب آنها، اکتفا به ظاهر روایات و عدم جواز استناد به قرآن و تحلیل 8
 گری و گسترش قواعد اصولیتمرکز بر ردّ اخباری 9
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 1ق(، از مدرسه نجف اشرف 1281ق( و شیخ انصاری) 1266صاحب جواهر) .8

 2ق(، از مدرسه سامراء 1320میرزای شیرازی ) .9

 3ق(، موسس مدرسه قم 1355حائری یزدی) .10

 دهنده مکتب قمق(، گسترش1383اهلل بروجردی)آیه .11

 دهنده مکتب نجفق(، گسترش1413اهلل خویی)آیه .12

 4ق(، موسس مکتب فقه حکومتی1414االمام خمینی )نائب .13

 5(، از مدرسه نجف اشرف1401شهید صدر ) .14

 :نتیجه

 عنوان یکبهرا ، «فقه تمدنی»توان و نمونه مشخصات از مکاتب مختلف فقهی، می« مکتب فقهی»براساس تعریف فوق از 

 معرفی کرد: های زیرمکتب فقهی با شاخص

الن و کعلوم انسانی و مسائل به مسائل  (عالوه بر افعال مکلفینِ فردی و جمعی)گسترش قلمرو مسائل  ←از حیث مسائل 

 ، مسائلی اجتماعی و تمدنیهادهنده به نظاممرتبط با ساختارها و فرآیندهای شکل

الت حجیت محصو ؛های التزامیِ لفظی و عقلیِ آنهاهمراه داللتاستنباط در ادله نقلی بهاولیۀ انحصار منابع  ←از حیث منابع 

ازی سعنوان دلیل برای چگونگی پیادهقرائن استنباط از منابع و به عنوانعقل قطعی و تجربه قطعی به

 .عنوان قرائن تکمیلی برای استظهار ادلهبه« شهرت و اجماع»استفاده از  مدلول ادله نقلی،

سازی دنتمسازی و نظامامکان حداکثری بودن قلمرو دین، ای، شبکه ای، دینای، انسان شبکهپارادایم شبکه ←از حیث مبانی 

 دانش وحیانیِ واصل در حدّ

تجربی  )قرائن عقلی قطعی، قرائن« جمع القرائن»استظهار مبتنی بر سیره عقالئیه و اصول لفظیه با تاکید بر  ←از حیث روش 

استنطاق موضوعی ادله و (، قرائن نزول آیات، قرائن صدور احادیثعمومات فوقانی نقلی، عرفی قطعی، و 

صورت که به سنجی با مقاصدالشریعه و مذاق شارعاالدله و جمع داللی(، نسبتسنجی ادله )جمعنسبت

؛ استفاده از هادر تولید نظریهسازی و سیستمسازی ، استفاده از منطق مدلروشمند استخراج شده باشد

 ها در تعیین فرآیند استنباطالگوریتم

نسبت به ساختارها و فرآیندها؛  (عالوه بر مصادیق )مدلول ادله؛ شمول المعانیوضع الفاظ برای ارواح ←ها از حیث نظریه

نسبت به توصیفات  (دارای شرایط وثوق)حجیت خبر واحدِ  ؛مالک کاشفیت در حجیت و اعتبار ادله ظنی

ها در حجیت منطق سیستمحجیت ابزارهای تحلیل ماهوی در اعتبارات شرعی، شارع در تفسیر و عقائد، 

 های تمدنی؛ قابلیت الگوریتمیبندی ابواب فقه براساس سازه، بابهای فقهیبه نظریهیابی جمع ادله و دست

 بودن اجتهاد.

عبیر نیز ت« فقه فرآیندی»توان به که میاست  «ساختارها و فرآیندها فعلِ استنباط حکمِ»مفهوم مرکزیِ این مکتب فقهی، 

 کرد.

رمایند مالحظه بف« رُبّ حامل فقه لیس بفقیه»مطالب آن را از باب کنند، امید است متخصصینی که این تحقیق را مطالعه می

  گیری تمدن نوین اسالمی گردد.ای برای حرکت به سمت شکلهایی در آن وجود داشت زمینهتا اگر سرنخ

 والحمدهلل رب العالمین

 مشهد مقدس رضوی 1440الثانیربیع20 - شیخ عبدالحمید واسطی

                                                   
ها، بالخصوص اصول عملیه و تالش برای تاسیس اصل در نگری در استفاده از ادله و تحلیلهای فقهی و جامعسازی تحلیلتمرکز بر روشمند 1

 مسائل.
 ده است.(به فقاهت ایشان نش یا رویکرد دانستند )لذا اطالق کلمه مکتباش میوجه ممیز عملکرد او را در روش تدریس 2
 جای تاکید بر اصول عملیه و وثاقت سندی.تمرکز بر فهم نصوص و وثاقت صدوری، به 3

 هابا توجه به جنس خطابات شارع و نحوه دخالت زمان و مکان در فهم نصوص، و تالش برای استنباط نظام 4
 النظریه و استنطاق موضوعی ادلهبا تاکید بر فقه 5
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 فهرست منابع

 قرآن کریم .1

 ی صالححب، تصحیح صالبالغهنهج .2

 .ق1404, مدرسین جامعه نشر:  قم - تحف العقول ]کتاب[. ابن شعبه حرانی

 .1348, جهان نشر:  طهران - اللهوف علی قتلی الطفوف ]کتاب[. ابن طاووس علی بن موسی

 .ق1404, االسالمی االعالم مکتب:  قم - معجم مقاییس اللغه ]کتاب[. فارس احمدابن

 .ش1372, طهران انتشارات:  طهران - شهر ایکاری ]کتاب[.سفر به آرمان اتین کابه، قاضی محمد

 ق.1409البیت, آل موسسه:  قم - کفایه االصول ]کتاب[. آخوند خراسانی محمدکاظم

 .ق1413 ,لقمان نشر:  قم - کفایه االصول، با حاشیه مشکینی ]کتاب[. آخوند خراسانی، حاشیه مشکینی ابوالحسن

 .1394, مروارید:  طهران - تاب[.دانشنامه سیاسی ]ک آشوری داریوش

 .ق1422, مدرسین جامعه:  قم - وسیله الوصول الی حقایق االصول ]کتاب[. اصفهانی سیدابوالحسن

 ق.1429البیت الحیاء التراث, آل موسسه:  بیروت - الدرایه فی شرح الکفایه ]کتاب[.نهایه اصفهانی محمدحسین

 .1391: موسسه اشراق و عرفان,  قم - فقه تربیتی ]کتاب[. اعرافی علیرضا

 .1394, مولف:  قم - کالم فقاهی ]کتاب[. اکبرنژاد محمدتقی

 . م2015, آکسفورد دانشگاه:  لندن - لغت نامه ]کتاب[. آکسفورد

 به تهوابس فقهی تحقیقات مرکز:  مقدس مشهد - نقد و بررسی ایده الگوریتم اجتهاد ]گزارش[. الهی خراسانی مجتبی

 .1397صطفی اشرفی شاهرودی, م اهلل آیت

 فصلنامه:  قم - درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه ]نشریه[. الویری و مشکانی محسن و عباسعلی

 .3شماره جلد - .1390, اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ

 ی عصر عجل اهللول علمیه مدرسه:  قم - علم اصول و نظریه اعتبار ]کتاب[. -فلسفه علم اصول  آملی الریجانی صادق

 .1394تعالی فرجه, 

:  مق - نهج البالغه ]کتاب[. امیرالمومنین علی بن ابیطالب، جمع آوری شریف الرضی تصحیح صبحی صالح

 .ق1414, دارالهجره

 .1397, حکمت اشراق نشر:  قم - درآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف ]کتاب[. ایزدی حسین
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 و حوزه پژوهشگاه:  قم - ی تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی ]کتاب[.مبانی پارادایمی روش ها ایمان محمدتقی

 .1388, دانشگاه

 شگاهپژوه:  قم - روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان ]کتاب[. ایمان محمدتقی و کالته ساداتی احمد

 .1392, دانشگاه و حوزه

 اراتانتش:  تهران - روش شناسی تفسیر قرآن ]کتاب[. بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غالمعلی؛ روحانی راد، مجتبی

 .1392, سمت

 .28شماره جلد - .1374, کیان مجله:  طهران - آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء ]نشریه[. بازرگان مهدی

 .ش1377, الهادی نشر:  قم - القواعد الفقهیه ]کتاب[. بجنوردی سیدحسن

:  قم - ن محمد بن عیسی اشعری در ترازوی نقد ]نشریه[.توثیق مشایخ احمد ب بخشی جویباری محمدصادق

 .71 جلد - .ش1393, دارالحدیث

 .1380, قمب المدرسین لجماعه التابعه االسالمی النشر موسسه:  قم - تقریرات فی اصول الفقه ]کتاب[. بروجردی حسین

 ق.1421, دارالهادی:  بیروت - فقه النظریه عند شهید الصدر ]کتاب[. برّی باقر

. ص - .1395, دانشگاه و حوزه پژوهشگاه:  قم - سازی دینی در علوم اجتماعی ]کتاب[.روش نظریه بستان حسین

121- 141. 

:  انطهر - نظام مالی اسالم، بررسی رابطه خمس و زکات با مالیات های حکومتی ]کتاب[. به اهتمام یوسفی احمدعلی

 .1379, اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

 .ق1416, بهبهانی وحید عالمه موسسه:  قم - الرسائل االصولیه ]کتاب[. انی وحیدبهبه

 شهدم - .تحقیق گزارش:  مدل نیازها با اقتباس از نگرش اسالم ]گزارش[ بیاتی و خندق آبادی ابوالحسن و مجتبی

 .ق1435, اسالم معارف و علوم راهبردی مطالعات موسسه:  مقدس

 .ش1377, کیهان:  طهران - هنگ علوم اجتماعی ]کتاب[.فر بیرو آلن ساروخانی باقر

 .1380, کیهان:  طهران - فرهنگ علوم اجتماعی ]کتاب[. بیرو آلن، ساروخانی باقر

 .1380, کیهان:  طهران - فرهنگ علوم اجتماعی ]کتاب[. بیرو آلن، ساروخانی باقر

 .1388, نی نشر:  طهران - فرهنگ و تمدن ]کتاب[. پهلوان چنگیز

, ارهیادو نشر:  طهران - برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ]کتاب[. یرس و رابینسون، خلیلی شورینی سهرابپ

 .ش1377
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, هفق در نو کاوشی مجله:  قم - جامع احادیث الشیعه، امتیازها و ضعف ها و روش استفاده از آن ]نشریه[. تبریزی محمد

 .56 شماره جلد - .1387

, سار فرهنگی موسسه:  طهران - نوآوری نظام یافته ]کتاب[. ؛ ترجمه جعفری و همکارانترنینکو، زوسمن، زالتین

1384. 

 .ق1410, االسالمی الکتاب دار:  قم - ]کتاب[. غرر الحکم و درر الکلم تمیمی آمدی عبدالواحد

:  طهران - مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه ]کتاب[. تودارو، مایکل؛ ترجمه سرمدی و رئیسی فرد

 .1367, اجتماعی تامین و کار موسسه

 .1372, سمت انتشارات:  طهران - روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی ]کتاب[. جمعی از محققان

 .ش 1372, کیهان موسسه:  طهران - ادوار اجتهاد ]نشریه[. جناتی محمدابراهیم

 .1381اسراء,  نشر مرکز:  قم - شناسی ]کتاب[.دین جوادی آملی عبداهلل

 .ش1368, رجا فرهنگی نشر:  قم - والیت فقیه )رهبری در اسالم( ]نشریه[. جوادی آملی عبداهلل

 .1390, کتاب بوستان:  قم - چیستی دانش تجربی ]کتاب[. چالمرز، ترجمه بارانی و فلسفی

 .1379, ناب نشر:  تهران - شرح المنظومه ]کتاب[. حاجی سبزواری

 .ش1361, فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه:  طهران - رم هستی ]کتاب[.ه حائری یزدی مهدی

 .1391, خمینی امام موسسه:  قم - فلسفه علوم تجربی ]کتاب[. حبیبی و شجاعی رضا

 .1390, دانشگاه و حوزه پژوهشگاه:  قم - پارادایم اجتهادی دانش دینی ]کتاب[. حسنی سیدرضا و علی پور مهدی

 .1396, خمینی امام موسسه:  قم - امعرفت شناسی: پارادایم؛ افسانه یا واقعیت؟ ]کتاب[.فر حسین زاده محمد

 علوم: اسالمی مطالعات//  بررسی اعتبار روایات تحف العقول ]نشریه[ حسین نژاد و ایزدی فرد و محسنی سیدمجتبی

 .51-29. ص - .1395 - .حدیث و قرآن

 .ق1402, حکمت انتشارات:  طهران - ]کتاب[. معادشناسی حسینی طهرانی عالمه سیدمحمدحسین

 .1416, دارالتفسیر موسسه:  قم - مستمک العروه الوثقی ]کتاب[. حکیم سیدمحسن

 .ق1423, بیت اهل جهانی مجمع:  قم - االصول العامه فی الفقه المقارن ]کتاب[. حکیم محمدتقی

 .ق1408, اسماعیلیان موسسه:  قم - ]کتاب[. حرامشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و ال محقق جعفر بن حسن -حلی 
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 .ق1404, مرعشی اهلل آیت کتابخانه:  قم - التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ]کتاب[. حلی مقداد بن عبداهلل

 .ق1410, علمیه حوزه مدرسین جامعه:  قم - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ]کتاب[. منصورحلی، ابن ادریس محمدبن

 .1379, بهشتی شهید دانشگاه انتشارات:  طهران - پویایی های سیستم ]کتاب[. اده محمدرضاحمیدی ز

, ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه:  طهران - روش شناسی علوم اجتماعی ]کتاب[. خسروپناه عبدالحسین

1394. 

 ش.1392المی, اس نوین حکمت موسسه:  قم - روش شناسی علوم اجتماعی ]کتاب[. خسروپناه عبدالحسین

 یادینبن تحقیقات:  قم - علوم انسانی: چیستی، ساحت ها و فرایندهای تحول در آن ]نشریه[. خسروپناه عبدالحسین

 .1ش جلد - .ش 1394, انسانی علوم

 .ق1426(, ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  طهران - االجتهاد و التقلید ]کتاب[. خمینی سیدروح اهلل

 .1381, خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  طهران - االستصحاب ]کتاب[. دروح اهللخمینی سی

 .ق1417, خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  طهران - التعادل و التراجیح ]کتاب[. خمینی سیدروح اهلل

 .ق1409, اسماعیلیان:  قم - الرسائل ]کتاب[. خمینی سیدروح اهلل

 .ق1418, خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  طهران - نقیح االصول ]کتاب[.ت خمینی سیدروح اهلل

 .ق1415, مدرسین جامعه:  قم - کتاب البیع ]کتاب[. خمینی سیدروح اهلل

, نیخمی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  تهران - مصباح الهدایه الی الخالفه و الوالیه ]کتاب[. خمینی سیدروح اهلل

 .ش1372

 .ق1418, خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  قم - تحریرات فی االصول ]کتاب[. ، مصطفیخمینی

 .ق1413, الخویی االمام االثار احیاء موسسه:  قم - محاضرات فی االصول ]کتاب[. خویی سیدابوالقاسم

 ق.1413, الخویی االمام آثار احیاء موسسه:  قم - مصباح االصول ]کتاب[. خویی سیدابوالقاسم

 همایش میندو//  مقایسه تطبیقی مدینه فاضله اسالمی با سایر آرمانشهرها ]کنفرانس[ دژپسند و نجاتی ساحل و پوریا

 .1392, تبریز اسالمی هنر دانشگاه:  طهران - .اسالمی شهرسازی و معماری ملی

 .1377, طهران دانشگاه:  طهران - لغت نامه ]کتاب[. دهخدا علی اکبر

 .ش1337, فرانکلین انتشارات:  طهران - تاریخ تمدن ]کتاب[. جمیز دورانت ویلیام
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 .ق1412, دارالقلم:  بیروت - مفردات الفاظ القرآن ]کتاب[. محمدبنراغب اصفهانی حسین

 لالمل بین نشر و چاپ شرکت نشر:  طهران - فقه و فقهای امامیه در گذر زمان ]کتاب[. ربانی بیرجندی محمدحسن

 .1386اسالمی,  تبلیغات سازمان

 .1389, اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  طهران - نظریه ابتناء ]کتاب[. رشاد علی اکبر

 .1389, اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - منطق فهم دین ]کتاب[. اکبررشاد علی

ردی علوم و معارف اسالم, راهب مطالعات موسسه:  مقدس مشهد - درسنامه ترجمه بالغی ]کتاب[. رضایی روح اهلل

 ق.1435

 .1376, سمت انشارات:  طهران - تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ]کتاب[. رضائیان علی

 .1382, دل حدیث:  طهران - زبده االصول ]کتاب[. روحانی سیدمحمدصادق

 .1385, پیکان نشر:  طهران - چک لیست مدیران ]کتاب[. رون تری، ترجمه دهقانی درک

 .1396, السالم علیه صادق امام دانشگاه رشد مرکز:  مقدس مشهد - مطالعه تطبیقی آرمانشهرها ]کتاب[. دسالم محم

 .1397, السالم علیه صادق امام دانشگاه رشد مرکز:  طهران - مطالعه تطبیقی دَه آرمانشهر ]گزارش[. سالم محمد

 ق.1404ار, المن موسسه:  قم - مهذب االحکام ]کتاب[. سبزواری سیدعبداالعلی

 .1378, صراط انتشارات:  طهران - بسط تجربه نبوی ]کتاب[. سروش عبدالکریم

 .ق1404, الحرمین منشورات:  قم - المراسم العلویه و االحکام النبویه ]کتاب[. سالر دیلمی حمزه بن عبدالعزیز

 ق.1414السالم, هعلی الصادق االمام موسسه:  قم - الرافد فی علم االصول ]کتاب[. سیستانی سیدعلی

 .1390, اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - های فهم دین ]کتاب[.انگارهمبانی و پیش شاکرین حمیدرضا

 هموسس:  قم - نظریه های انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی ]کتاب[. شجاعی و حیدری محمدصادق و مجتبی

 .1389, خمینی امام

 .ق1414, دارالهجره:  قم - نهج البالغه ]کتاب[. صالحتصحیح صبحی  -شریف رضی 

 .1373, الهادی موسسه:  قم - المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه ]کتاب[. شعرانی ابوالحسن

 .تا بی, مفید کتابفروشی:  قم - القواعد و الفوائد فی الفقه و االصول والعربیه ]کتاب[. شهید اول مکی العاملی محمد

 .1400, مفید کتابفروشی:  قم - القواعد و الفوائد فی الفقه و االصول والعربیه ]کتاب[. العاملی محمدشهید اول، 
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 .ق1417, حوزه مدرسین جامعه:  قم - ]کتاب[. الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ شهید اول، مکی العاملی محمد

, المیۀاإلس المعارف مؤسسۀ:  قم - الم ]کتاب[.مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االس شهید ثانی زین الدین بن علی

 ق.1413

 .ق1415, انصاری شیخ کنگره:  قم - القضاء و الشهادات ]کتاب[. شیخ انصاری مرتضی

 .1410, دارالکتب مطبوعاتی موسسه:  قم - المکاسب ]کتاب[. شیخ انصاری مرتضی

 ق.1416, مدرسین جامعه:  قم - فرائداالصول ]کتاب[. شیخ انصاری مرتضی

 .ق1423, مرصاد:  قم - زبده االصول ]کتاب[. شیخ بهایی محمد بن حسین

البیت, آل موسسه:  قم - تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ]کتاب[. حسنشیخ حر عاملی محمدبن

 ق.1409

مکتبه الداوری, :  قم - علل الشرایع ]کتاب[. شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی

 ق.1385

, مدرسین جامعه:  قم - معانی االخبار ]کتاب[. شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی

 .ش1366

 .تا بی, جهان نشر:  قم - عیون اخبار الرضا علیه السالم ]کتاب[. شیخ صدوق محمد بن علی

 .ق1407, االسالمیه دارالکتب:  نطهرا - تهذیب االحکام ]کتاب[. شیخ طوسی محمد بن الحسن

 .ق1390, االسالمیه دارالکتب:  تهران - االستبصار فیما اختلف من االخبار ]کتاب[. شیخ طوسی محمد بن حسن

 .ق1414, دارالثقافه:  قم - االمالی ]کتاب[. شیخ طوسی محمد بن حسن

:  قم - ]کتاب[. و اصحاب االصولفهرست کتب الشیعۀ و اصولهم و اسماء المصنفین  شیخ طوسی محمد بن حسن

 .ق1420, الطباطبایی المحقق مکتبه

 .1372, مفید شیخ هزاره کنگره:  قم - االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ]کتاب[. شیخ مفید محمدبن محمد

رف للمطبوعات, دارالتعا:  بیروت - السالم ]کتاب[.البیت علیهمالفتاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل صدر سیدمحمدباقر

 ق.1403

 .ق1417, اسالمی فقه المعارف دائره موسسه:  قم - بحوث فی علم االصول ]کتاب[. صدر سیدمحمدباقر

 .ق1400, دارالهدی:  قم - دروس فی علم االصول ]کتاب[. صدر سیدمحمدباقر
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 دراسات زمرک:  بغداد - میه معاصره.اسال قضایا مجله//  فقه النظریه عند الشهید الصدر ]مقاله[ صدر، محمدباقر؛ بری باقر

 .165. ص - .ق1421, الدین فلسفه

 .تا بی, بیدار انتشارات:  قم - الحاشیه علی الهیات الشفاء ]کتاب[. صدرالمتالهین محمد

 جلد - .ش1390, فقه در نو کاوشی نشریه:  قم - درآمدی بر فقه حکومتی، تعریف و مبانی ]نشریه[. صرامی سیف اهلل

 .70 شماره

 المرعشی اهلل آیه مکتبه:  قم - ]کتاب[. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى اهلل علیهم حسنصفار محمدبن

 .1404, النجفی

 .1385, اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه:  قم - پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی ]کتاب[. ضیایی فر سعید

 .1392ژوهشگاه حوزه و دانشگاه, پ:  قم - فلسفه فقه ]کتاب[. ضیایی فر سعید

, مق علمیه حوزه مدرسین جامعه انتشارات:  قم - اصول فلسفه و روش رئالیسم ]کتاب[. طباطبایی سیدمحمدحسین

 تا.بی

 .ق1417, قم حوزه مدرسین جامعه انتشارات:  قم - تفسیر المیزان ]کتاب[. طباطبایی سیدمحمدحسین

 .تا بی, طباطبایی عالمه فکری و علمی بنیاد:  قم - ه ]کتاب[.حاشیه الکفای طباطبایی سیدمحمدحسین

 تا.بی, علمیه حوزه مدرسین جامعه:  قم - الحکمه ]کتاب[.نهایه طباطبایی سیدمحمدحسین

 .1390, خمینی امام موسسه:  قم - منطق فهم حدیث ]کتاب[. طباطبایی سیدمحمدکاظم

 .ق1421, اسماعیلیان:  قم - اب[.حاشیه المکاسب ]کت طباطبایی یزدی سیدمحمدکاظم

 .1403, مرتضی نشر:  مقدس مشهد - االحتجاج علی اهل اللجاج ]کتاب[. علیطبرسی احمدبن

 .1417, عالقبندیان:  قم - العده فی اصول الفقه ]کتاب[. طوسی محمدبن حسن

 ق.1417جامعه مدرسین حوزه, :  قم - ]کتاب[. الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ شهید اول محمد بن مکی -عاملی 

 غاتتبلی دفتر انتشارات:  قم - روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان ]کتاب[. عاملی شهید ثانی زین الدین بن علی

 .ق1402, حوزه اسالمی

 - .فتپیشر پژوهی قرآن کنفرانس دومین//  پایان تئولوژی و اینک امکان امر دینی ]کنفرانس[ عبدالکریمی بیژن

 .1397مرکز تحقیقات استراتژیک رشد, :  طهران

 .1392, سمت:  طهران - درآمدی بر نظام حکمت صدرایی ]کتاب[. عبودیت عبدالرسول
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 .ق1361, قم حوزه مدرسین جامعه:  قم - نهایه االفکار ]کتاب[. عراقی ضیاءالدین

مع البحوث االسالمیه, مج:  مقدس مشهد - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ]کتاب[. عالمه حلی حسن بن یوسف

 ق.1412

 رهنگف و علوم پژوهشگاه:  قم - معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات ]کتاب[. علی اکبریان حسنعلی

 .ش1388, اسالمی

 .ق1409, مهر نشر:  قم - مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ]کتاب[. علی بن جعفر عُریضی

, میاسال اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  قم - دینی، ماهیت و روش شناسی ]کتاب[.علم  علی تبار فیروزجایی رمضان

1396. 

 .1393, باقرالعلوم پژوهشکده اطالعاتی پایگاه:  قم - حکم حکومتی ]نشریه[. عمادی عباس

, امنظ مصلحت تشخیص مجمع اقتصادی کمیسیون:  طهران - شاخص های عدالت اقتصادی ]کتاب[. عیوضلو حسین

1386. 

 .1380, فرا انتشارات:  طهران - استراتژی اثربخش ]کتاب[. غفاریان وفا

 .ش1381, اطهار ائمه فقهی مرکز:  قم - اصول فقه شیعه ]کتاب[. فاضل لنکرانی محمد

 .1396, حیدری مطبعه:  طهران - مدخل التفسیر ]کتاب[. فاضل لنکرانی محمد

 : قم - .اجتماعی فقه های مصاحبه//  اجتماعی ]بخش کتاب[فقه  فاضل لنکرانی و ربانی محمد جواد و محمدباقر

 .1393, السالم علیهم اطهار ائمه فقهی مرکز

 .1375, روز فکر انتشارات:  طهران - ضد روش ]کتاب[. فایرابند، پاول، ترجمه قوام صفری

 .1388, انتشار سهامی شرکت:  طهران - سرآغاز نواندیشی معاصر ]کتاب[. فراستخواه مقصود

 .1362, امیرکبیر انتشارات:  طهران - نگرش سیستمی ]کتاب[. فرشاد مهدی

 .1376, فارسی ادب فرهنگستان:  تهران - واژه های مصوب، دفتر اول ]کتاب[. فرهنگستان ادب فارسی

 .1390, دانشگاهی نشر مرکز:  طهران - نظریه های مربوط به علوم انسانی ]کتاب[. فروند، ترجمه کاردان ژولین

 .1374, مولی انتشارات:  طهران - مصباح االنس بین المعقول و المشهود ]کتاب[. ناری محمد بن حمزهف

 .1400, فیروزآبادی فروشی کتاب:  قم - ]کتاب[. عنایۀ األصول فی شرح کفایۀ األصول فیروزآبادی مرتضی
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 هاندیش و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - ب[.فهم دین، مبانی کالمی بروندادها و درونداد ]کتا تبارفیروزجایی رمضان علی

 .1390, اسالمی

 .یک شماره جلد - .ش1373, نظر و نقد مجله:  قم - کاربرد مآخذ فقهی ]نشریه[. فیض علیرضا

, ارونزب انتشارات:  سیاتل - امریکا - فرهنگ اصطالحات کامپیوتر و اینترنت ]کتاب[. کاوینگتون و همکاران شارون

 .م2009

 .ق1401, دارالذخائر:  قم - کنز الفوائد ]کتاب[. د بن علیکراجکی محم

 .ق1429, دارالحدیث:  قم - الکافی ]کتاب[. کلینی محمد بن یعقوب

 .ق1429, دارالحدیث:  قم - الکافی ]کتاب[. یعقوبکلینی محمد بن 

 .ق1429, دارالحدیث:  قم - الکافی ]کتاب[. کلینی محمد بن یعقوب

 .1389, سمت انتشارات:  طهران - ساختار انقالبهای علمی ]کتاب[. تامس کوهن، ترجمه زیباکالم

 .1381, طه انتشارات:  قم - فلسفه علم در قرن بیستم ]کتاب[. گلیس، ترجمه میانداری دانلد

 .1392, اسر قصیده نشر:  طهران - آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ ]کتاب[. گودن، کریستین؛ شریعتی سوسن

 .2001, آکسفورد دانشگاه:  لندن - ]کتاب[. نامه آکسفوردلغت 

 .1376, دارالحدیث:  قم - عیون الحکم و المواعظ ]کتاب[. لیثی علی بن محمد

, راثالت الحیاء البیت آل موسسه:  قم - منتهی المقال فی احوال الرجال ]کتاب[. مازندرانی حائری محمد بن اسماعیل

 .ق1416

 .ش1391, فقهی نظام و نظریه المللی بین همایش:  عمان - ظام فقهی ]گزارش[.نظریه و ن مبلغی احمد

 .1394, نو طرح:  طهران - ایمان و آزادی ]کتاب[. مجتهد شبستری محمد

 .ق1403, التراث داراحیاء:  بیروت - بحاراالنوار ]کتاب[. مجلسی محمدباقر

, لتراثا الحیاء البیت آل موسسه:  بیروت - ]کتاب[.مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  محدث نوری میرزا حسین

 .ق1408

اهلل مرعشی نجفی, آیت کتابخانه:  قم - القول الرشید فی االجتهاد و التقلید ]کتاب[. مرعشی نجفی سیدشهاب الدین

 ق.1422
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مان, لق نشر:  قم - کفایه االصول، با حاشیه مشکینی ]کتاب[. آخوند خراسانی ابوالحسن -مشکینی اردبیلی 

 ق.1413

 .1374, الهادی:  قم - اصطالحات االصول و معظم ابحاثها ]کتاب[. مشکینی علی

 .ق1430, العلمیه دارالکتب:  بیروت - التحقیق فی کلمات القرآن ]کتاب[. مصطفوی حسن

 .1375, اسماعیلیان انتشارات:  قم - اصول الفقه ]کتاب[. مظفر محمدرضا

 - .ش1378, رضوی دانشگاه:  قم - ز دیدگاه شیخ انصاری و آیت اهلل خویی ]نشریه[.والیت فقیه ا معرفت محمدهادی

 .17 شماره جلد

 حوزه:  مقدس مشهد - نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی و تاثیر آن در استنباطات فقهی ]کتاب[. مقدسی مهدی

 .1395, خراسان علمیه

 .1385, ابیطالب بن علی امام مدرسه:  قم - قارن ]کتاب[.دائره المعارف فقه م مکارم شیرازی و همکاران ناصر

 .ش1361, بیدار:  قم - تفسیر القرآن الکریم ]کتاب[. مالصدرا شیرازی محمد

 و حوزه پژوهشگاها انسانی، علوم شناسی روش مجله:  قم - امکان و چگونگی علم دینی ]نشریه[. ملکیان مصطفی

 .22 شماره جلد - .1379, دانشگاه

 گاهدانش اسالمی، شهر آرمان همایش نخستین//  چیستی و چرایی آرمان شهر اسالمی ]کنفرانس[ القائم اصغرمنتظر

 .ش1387[, نامعلوم مؤلف: ] اصفهان - .اصفهان

 .ق1409, اسالمی مطالعات جهانی مرکز:  قم - کتاب الزکاه ]کتاب[. منتظری حسینعلی

 لیالمل بین مرکز:  قم - علمی دینی در جهان اسالم ]کتاب[.تحلیلی بر اندیشه های  موحد ابطحی سیدمحمدتقی

 .1395, المصطفی نشر و ترجمه

 .1373, خوارزمی انتشارات:  طهران - آرمانشهر )یوتوپیا( ]کتاب[. مور، ترجمه آشوری تامس، داریوش

اهل بیت علیهم  جهانی مجمع:  قم - قواعد اصول الفقه علی مذهب االمامیه ]کتاب[. مومن، گروه محققین محمد

 ق.1427السالم, 

 .ق1378, االسالمیه الکتب احیاء مکتبه:  قم - القوانین المحکمه فی االصول ]کتاب[. میرزا قمی ابوالقاسم

 .ق1378, االسالمیه الکتب احیاء مکتبه:  قم - القوانین المحکمه فی االصول ]کتاب[. میرزا قمی ابوالقاسم

 .1384, گوهر انتشارات:  طهران - ری ]کتاب[.خالقیت و نوآو میرمیران سیدجلیل

 .1355, العرفان مطبعه:  قم - اجود التقریرات ]کتاب[. نائینی محمدحسین
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 .ق1355, حوزه مدرسین جامعه:  قم - فوائداالصول ]کتاب[. نائینی محمدحسین

ه مدرسین حوزه علمیه, جامع:  قم - ]کتاب[. فهرست أسماء مصنفی الشیعۀ -رجال  علینجاشی ابوالحسن احمدبن

 ق.1407

 .ش 1362, العربی التراث احیاء دار:  بیروت - جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ]کتاب[. نجفی محمدحسن

 .1388, کتاب بوستان:  قم - انیس المجتهدین فی علم االصول ]کتاب[. نراقی مالمهدی

 .ش1397, ایرنا خبرگزاری:  طهران - یست ]گزارش[.فقه در عصر غیبت قادر به ساخت مدینه فاضله ن نصیری مهدی

 .1385, السالم علیهم البیت آل موسسه:  قم - دعائم االسالم فی ذکر الحالل و الحرام ]کتاب[. نعمان مغربی

 .ق1414, مولف:  تهران - مستدرکات علم رجال الحدیث ]کتاب[. نمازی شاهرودی علی

 .1390, لویه:  طهران - ی توسعه ]کتاب[.نظریه ها هارت ویک، ترجمه ازکیا ریچارد

 موسسه:  قم - ]کتاب[. موسوعۀ الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السالم هاشمی شاهرودی سیدمحمود

 .1423, اسالمی فقه المعارف دائره

 .1382رشد,  نشر:  طهران - مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصیت ]کتاب[. هیلگارد، ترجمه شاملو سعید

 - .1398, اسالمی حکمت عالی مجمع:  قم - پارادایم شبکه ای بمثابه پارادایم علم دینی ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .4 شماره جلد

 ژوهشگاهپ -ذهن فصلنامه:  قم - روش تحقیق شبکه ای به مثابه روش معیار در تولید علم ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .80 جلد - .1398, اسالمی اندیشه و فرهنگ

 .118 جلد - .1398, فردوسی دانشگاه:  مقدس مشهد - روش شناسی اجتهاد تمدنی ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 و فرهنگ پژوهشگاه - قبسات مجله:  طهران - روش شناسی تولید فلسفه های مضاف ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .1399, اسالمی اندیشه

 - حدیث فهم مطالعات فصلنامه دو:  قزوین - ف اسباب صدور حدیث ]نشریه[.روش شناسی کش واسطی عبدالحمید

 .11 جلد - .1398, خمینی امام المللی بین دانشگاه

 رآنیق علوم های پژوهش فصلنامه:  مقدس مشهد - روش شناسی کشف اسباب نزول آیات ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .82 جلد - .1396, اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه -

 ,تحقیقات واحد اسالمی آزاد دانشگاه:  طهران - سه گلوگاه در گسترش قلمرو اجتهاد ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .22 جلد - .1397
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 نیادینب تحقیقات فصلنامه:  طهران - عدل شبکه ای )پیشنهادی برای نظریه عام عدالت( ]نشریه[. واسطی عبدالحمید

 .7شماره جلد - .1396, انسانی علوم

, الماس معارف و علوم راهبردی مطالعات موسسه:  مقدس مشهد - نگرش سیستمی به دین ]کتاب[. واسطی عبدالحمید

1390. 

, سالمیا اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  قم - الگوریتم اجتهاد، روش شناسی استنباط فقهی ]کتاب[. واسطی عبدالحیمد

1399. 

 .1388, خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه:  قم - تاب[.نقد و بررسی نظریه های عدالت ]ک واعظی احمد

 .ق1419, حوزه مدرسین جامعه:  قم - العروه الوثقی ]کتاب[. یزدی سیدمحمدکاظم

 


