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 مبادي اجتهاد
علم از  هرچه است که مربوط به مبادی علوم و اموری است که اجتهاد بدان متوقف است. شده مطرحمقدمه ششم غالبًا در اصول 

تنها به  بلکه فلسفه اولی که کمترین نیاز به علوم دیگر دارد، مانند مبادی بیشتری است. یازمندن وسائط بیشتری برخوردار باشد،

 یازمند است.و منطق ن شناسی معرفتمقداری 

 قيود در علوم
بیشتری به علوم دیگر داشته که هم در علوم نظری و هم در علوم و عرفان  یازمندین علوم متأخری که قیود بیشتری دارند، بنابراین

علمی بیشتری تا کالم عقلی  یوندهایپنیازها و  طبعاً  علم فقه که نیازمندی به مراجعه در آن وجود دارد، در است. صورت بدینعملی 

 و مانند آن نیاز دارد.

 علوم ادبي
در این رابطه  ای بندی جمعمرحله دوم  در در اینجا مروری خواهیم داشت بر برخی از مسائل که فقه و اجتهاد بدان نیازمند است،

 از؛ اند عبارتدر فهم فقه است که  ازموردنیادبی است که اختصاص به فقه نداشته ولی  علوم دسته از این علوم، یک خواهیم داشت.

صرف به هیأت کلمه، در نحو به هیأت جمله و در معانی به  در و بدیع. در لغت به ماده کلمه، یانب و معنای، نحو ،صرف ،لغت

 .شود یمظرایف کالمی پرداخته 

یبان عربی ند شده بیانالبته معانی خود مشتمل بر چند علم مجزا است و علوم   ،شود یمارد ولی آنچه در اینجا بیان اختصاص به ز

 علوم دخیل در فقه است. مقصود
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 دامنه هريك از اين علوم
 مثال صرف از دامنه کمتری در سایر لغات برخوردار است. یبرا مختلف متفاوت است، یها زباندامنه هر یک از این علوم نیز در 

جاری در دلیل کتاب و سنت و تا حدودی در کشف  بلکه ست،از این علوم در دلیل عقل از منابع اربعه فقهی جاری نی یکهر

 حوزه کالم و اخالق نقلی نیز بدین علوم نیازمندی ثابت است. در اجماع کاربرد دارد.

برای فقه و  ای خاصهکالم هر متکلم جاری است و مقدمیت  در که واضح است برخالف علم اصول یا بخشی از آن، طور همان

 ذات دلیل عقلی بدان نیازی ندارد. بنابراین اجتهاد ندارد.

 رد مقدميت معاني بيان
بیانات فقهی مانند بیانات قانونی  چراکه واقع نشده است. موردقبول ها آنولی معانی در نزد  اند یرفتهپذبرخی نیاز به سه علم اول را 

 .رود ینمظرائف کالمی به کار  ها آناست و در 

 اتخاذ مبنا
نیاز است ولی میزان نیاز  شده بیاناست که در مسیر اجتهاد به همه علوم ادبی  ینا بدون بسطی، گونه اینز در اینجا حق در مسأله نی 

فوق  یانب ،بنابراین تقدیم مسند و مسندالیه و حصر و مواردی دیگر در بیانات فقهی جاری است. لذا متفاوت است. ها آنبه 

 ُقوا« یفهشرمبنای نکات فقهی باشد مانند آیه  تواند یممعانی  های یهآراآن کریم در روایات صحیح است اما در قر الجمله فی

ْنُفَس 
َ
ْهلِ  َو  ْم کأ

َ
اُس  َوُقوُدَها ناراً  ْم یکأ  P0F١»اْلِحجاَرة َو  النَّ
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 تعميم بحث
ممکن است برخی  البته قابل رد نیست. ها آنبه  یازن قرار گیرند، موردتوجهاینکه در حوزه اخالق و کالم هم بخواهند  خصوص به

در اجتهاد  ها آنوجود دارد و برخی از دقایق  ها آنبر اینکه این حالت در صرف و نحو و دقایق  عالوه نباشد. موردنیازظرایف آن 

 در .دهد یمنشان  ازپیش بیشدارد که نیازمندی به علم نحو را  ای ویژهدر استصحاب جمله حالیه جایگاه  لذا نیست. تأثیرگذار

 در برخی موارد نیازمندی به جزئیات وجود دارد. اما پیش رفت، توان یمع با سطح عمومی علوم ادبی غالب مناب

 علوم عقلي
است که مورد اخیر به فلسفه نزدیک است چراکه همان مشرب را پی  موجود و بخش عقلی کالم فلسفه در علوم عقلی عمدتًا منطق،

در منطق  خصوص به وجود دارد، نظرهایی اختالفدر اینجا  البته اجتهاد هستند. های هیپاکه این علوم  اند نمودهادعا  یبرخ ،گیرد یم

بسیاری از افراد  و که منطق دارای قواعد ارتکازی است که چندان نیازمندی به آن وجود ندارد. اند فرمودهکه مرحوم آقای خویی 

 بدون آن از توان استداللی برخوردارند.

 اتخاذ مبنا
ممکن است فرد منطق را نخوانده باشد  و ،کند یمدرست است منطق برای انسان حالت ارتکازی دارد و بشر پیوسته بدان استدالل 

و  شود یمداشتن دانش منطق منجر به اتقان بیشتری  های کاری ریزهوجود دارد که در  ای نکتهدر اینجا  اما ولی بتواند اجتهاد نماید.

 .شود یمتقویت با آن شخیص موردی فرد 

 بندي جمع
که مطالعه صرف و  طور همان کند یماستدالل و ...چنین نقشی را ایفاء  یأته شرط کمال است مانند مغالطات، منطق ،بنابراین

 اگر احتمال دهد که ندانستن کل یا برخی از منطق در استدالل او تأثیر دارد، و او را باال خواهد برد. دقت نحو برای متکلم عرب،
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 و لطمه زنی آن بسیار باال است. احتمال اگر فرد اصًال منطق را نداند، لذا ن را پیگیری کند.آ کند یماستفراغ وسع اقتضاء  ضرورت

 نیاز به آن وجود دارد. ای رتبهدر 

دو علم در بسیاری از موارد نیازمند به نطق است  ینا اگر گفتیم در اجتهاد نیاز به فلسفه وجود دارد و یا قائل به نیاز به اصول شدیم،

بحث کلی  همانند .گردد یمبه منطق تقویت  یازن مانند اینکه اگر کسی اصول مرحوم اصفهانی یا کفایه را از مبادی اجتهاد بداند،

 از موجود است.نی ینا که وجود دارد، ای واسطهو ...البته در اصول با دو واسطه و در فلسفه با اختالف  یمنطق عقلی،

 استدراك از بحث
اینکه این ادعا در قبال علوم ادبی نیز  کما نه حالت ارتکازی موجود آن را، کنند یمو روشن است که منکرین علم مدون آن را نفی 

 این الزمه فکر بشر است. چراکه مطرح شود. تواند یم
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