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 مقدمات اجتهاد

 مقدمات ثابت و متغير
منوط به  ها آندر برخی علوم مقدمیت  اما در اجتهاد ثابت ال یتغیر است مانند اصول و بخشی از ادبیات. ها بدانبرخی از علوم نیاز 

همانند  اند پیداکردهو در عصری دیگر این حالت را  اند نداشتهمقدمیت برای اجتهاد  درزمانیاقتضاءات زمان است که ممکن است 

 .هرمنوتیکمباحث 

 عوامل تبدل فوق
مقدمیت داشته باشند چراکه مقدمیت امر  امروزه ،اند نداشتهمقدمیتی  درزمانیدر مقدمیت علوم ممکن است علومی که  بنابراین

یکی  چراکه نقش ملموسی نبوده که امروزه آن جایگاه بارز گشته است. ها آنممکن است از منظری دیگر نقش  چراکه ثابتی نیست.

 از رازهای اجتهاد دامنه گسترده و قلمروهای جدید آن است.

 عكس صورت فوق
آن مقدمیت  در اثر پیشرفت علم اما عکس صورت دوم نیز مفروض است چراکه ممکن است دانشی جزء مقدمات اجتهاد باشد،

در این مقام مثال قطعی و روشنی در  گرچه مصداق وجود دارد. ها آنزائل شده است همانند مقدمات عملی که بالفعل نیز در قبال 

 ذهن ندارم.

 رابطه اجتهاد با علوم از منظري ديگر
 که؛مقدمه هفتمی افزود  توان یمپس از پایان رسیدن اصل بحث نکاتی تکمیلی ذکر شد که  بنابراین
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فراتر از  البته در مقدمات اجتهاد است، طرح قابل تری کالنفراتر از بحث توقف بر علومی روابط اجتهاد و فقه با علوم دیگر از منظر 

این علوم بر روند استنباطی  یرتأث در مبحث ششم زاویه دید، چراکه قرار گرفت. مدنظررابطه مقدمیت علمیه و نقش در اجتهاد که 

در اینجا بحث از  یعنی تشریح بحث نیستیم. درصدداست لذا ما چندان  ذکرشدهاین سؤال تا حدودی در جلد اول فقه التربیة  بود.

 مقدمیت علمیه نیست بلکه سخن در رابطه این علوم است.

 نكات در اين مقام
 در اینجا چند نکته وجود دارد؛

 نكته اول
و چه تأثیری  گذارد یمحیث اینکه چه اثری  از نیست بلکه مراد رابطه متقابل است. مدنظردر اینجا مراد از رابطه ترتب و تقدم علمی 

 .پذیرد یمرا 

 نكته دوم
بود اما حقیقتًا عمده تأثیر در موضوع است که  شناسی روشمقدمه سابق از حیث  در ،پذیرفت یمعمده تأثیری که فقه از سایر علوم 

علم نقش  یگاه ،دهد یمنوع آن این است که علم موضوع مطرحی را مورد کاوش قرار  یک این نوع از تأثیر دارای چند حالت است.

و روند تولید ابواب را به خود  کند یمو در مواردی نیز تنظیمات جدیدی را در قبال آن علم ایجاد  کند یمموضوع سازی را ایفاء 

 .گیرد یم



 ٣٧٨٢ �ماره ثبت: 

 تأثيرات فقه بر ساير علوم
 البته ،یما نموده بحثدر قبال علوم انسانی و اجتماعی داشته باشد که در فلسفه تربیت از آن  ازجملهتأثیرات زیادی  تواند یمفقه نیز 

جایگاه خاص  شده بیاناز این قبیل است که فقه مشتمل بر مصالح و مفاسد است و این امور در علوم  ییها گزارهاین حالت مبتنی بر 

 خود را دارد.

 جي اجتهادمقدمات عملي و خار
وقتی فقه  چراکه عملی و خارجی اجتهاد است. مقدمات ،قراردادبیشتری  موردبررسیدر اینجا افزود و  توان یممقدمه هشتمی که 

این  ازجمله. شود یماز باب مقدمه دارای وجوب یا استحباب  ها آنباید باشد که  ای خارجیواجب یا مستحب شد برای آن مقدمات 

 قدیم و جدید در اجتهاد است. های یفناورمقدمات نقش ابزارها و 

 جايگاه ابزار امروز و گذشته در باب اجتهاد
مقدمات  یطیشراامروزی در  یابزارها نو حرکت خواهد کرد. های یفناورنوشتن مقدمات عملی اجتهاد بود که به سمت  درگذشته

ممکن است این ابزار موجب باال  اما رجحان است. یدارا د دارد که در این صورت،تکمیلی است و تأثیری در سرعت دادن به اجتها

 جزء مبادی اجتهاد قرار گیرد. تواند یمرفتن دقت در عمل اجتهاد شود و موجب کشف نقاط مجهولی گردد که در این صورت 

امروزی استفاده نمود که  افزاری نرمضای باشد که از ف یازن منابع سؤالی فقهی که مظان آن مشخص نیست، آوری جمعمثًال برای 

اینجا ممکن است به حدی برسد که جزء مقدمات اجتهاد  در دقت اجتهاد او باالتر رود یا فرد به منابع و اخبار بیشتری واقف شود.

 محسوب شود و واجب گردد.
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 جايگاه تحليلي ابزار امروزي
 شود یمموجب افزایش دقت  یگاه ،کننده تسهیلنقش او گاهی  چراکه .گذارد یمابزارهای موجود گاهی از این حالت نیز پا را فراتر 

 .کند یمرا پیدا  تری وسیعو نقش بسیار  شود یمتحلیل محتوا  صورت بهکه  گردد یمروشی اجتهادی  صورت بهو در مواردی نیز 

معموًال این ابزار در دنیا در خدمت  البته شد. اجتهاد محسوب خواهد مقدمات جزء لذا اگر فراتر از حالت ابزاری در این مقام گردد،

 مورداستفادهکه پس از ترقی و رشد بیشتری در مواطن دیگر علوم بشری  گیرد یمقرار  یاقتصاد و تجاری، یتیامن ابزارهای نظامی،

 که این نیز در جای خود جای تعجب دارد. گیرد یمقرار 

 گیرد. یماهد بود و طبق آیه نفر حتی هجرت را نیز دربر خوالبته مقدمات اجتهاد عملی فراتر از این امور 

 روانشناسي فقيه در اجتهاد
تواند در  یمطرفی دیگر احوال اجتماعی  از قرار گیرد. موردتوجهفقیه در قبال اجتهاد است که باید  شناسی رواننکات دیگر  ازجمله

که در داستان مرحوم  طور همان اجتهاد شخص مؤثر باشد. گیری شکلتواند در  یماین امور  لذا اجتهاد و استنباط فقیه مؤثر باشد.

 کنند یا خیر؟ یماست که چاه را پر کردند تا باز هم به همان امر حکم  شده نقلعالمه 

 نیست. انکار قابلباشد که ٍتأثیر آن  اثرگذارتوانند در حکم  یماهواء و اغراض شخصی  بنابراین
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