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 سیر اجتهاد
 مرور بحث گذشته

در این زمینه چند  ور و گاهی به نحو استنطاق است.أثدر جلسه گذشته به این نکته پرداخته شد که اجتهاد گاهی به نحو مستقیم و م
نکته را عرض کردیم، یکی اینکه این دو نوع اجتهاد هم در معارف توصیفی، هم در معارف اخالقی هم در معارف فقهی جاری 

 نکته بود. یک این. کاربستشود در تفسیر متون از قرآن و حدیث به  که این دو روش یا دو شیوه را می طور همانشود.  می

وار بحث تطبیقی شد، در همین حد که  تفسیر به رأی داشت. البته اشاره به تفاوت این استنطاق با ای اشاره اختصار بهیک نکته هم 
 در دایره استدالالت و منهج استداللی معتبر باشد، این تفسیر به رأی نیست، در همین حد. این هم دو نکته بود. که مادامیاستنطاق 

 اقسام موضوعات فقهی
 ؛شوند میموضوعات فقهی نیز به سه دسته تقسیم 

 قسم اول
یک دسته از موضوعات موضوعاتی است که با عناوین خاص آن در خود روایات و اخبار و متون آمده است. این موضوع با عنوان 

، صوم، ؛ صالتغیرعبادیاست. چه موضوعات عبادی، چه موضوعات  قرارگرفتهخاص خودش در آیات و روایات مورد تأکید 
نوع است که خود موضوع اعم از تعبدی  یک اینها.  مثل ربا، بیع، اجاره و امثال این غیرعبادیحج، زکات و خمس، یا موضوعات 
 نوع موضوع است. یک ایناست.  ذکرشدهاست و حکمی برای آن  واردشدهو توصلی بعنوانه در متون و روایات 

 قسم دوم
فی یا نوعی آن در روایات نیامده است. ولی داخل در یک عنوان جنسی است که در روایات خاص صن عنوان بهنوع دوم این است که 

الجنس یا جنس، مثل همان عقد، فرض بگیرید بیمه، که با این عنوان در روایات  منزلهبیعنی ما هو  گوییم میآمده است. جنس که 
متجدد است همان  که آننیامده است. ولی داخل در یک عنوانی به نام عقد است. اوفوا بالعقود این عنوان جنسی است. یک نوع 

 بیمه و یا امثال بیمه از عقود دیگر است. این هم حالت دوم است.
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 بندی جمع
ها. حاال این  خاص آمده است. عنوان بیع، عقد، اجاره و امثال این طور بهت اول این است که یک عنوان صنفی نوعی یا جنسی حال

تواند عنوان صنفی، نوعی یا جنسی باشد، خیلی عام باشد، خیلی ریز باشد. این  خاص در قسم اول است می طور بهعنوانی که 
 واردشدهاست. این قسم اول بود که خود مفهوم در آیه یا روایت  واردشدهروایت یا آیات  کند. ولی خود این مفهوم در فرقی نمی

 است.

یک مفهومی است که حالت نوع یا جنس دارد  زیرپوششقسم دوم این بود که نه خود مفهوم در آنجا وارد نشده است، ولی کامًال  
که عرض کردم. این دو نوع است. در این دو  ای بیمهد. مثل این ده خود قرار می زیرپوششبرای این، مفهوم عامی است که این را 

 نوع در حقیقت چندان حالت استنطاقی نداریم.

 قسم سوم
مده به شکل خاص در روایات و آیات نیاتوانیم در مسائل فقهی مطرح کنیم، موضوعاتی است که  نوع سوم از موضوعاتی که ما می

عنوانی از  برای یکم باشند و یا اگر هم مصداق عام دیگری هستند، این موضوع مصداق است، نه اینکه مصداق یک عنوان مثًال عا
 تواند بیاید و برود. می االصول علیدارد، یا  وآمد رفتعناوین ثانوی. عناوینی که حالت متغیر دارد،  گوییم میکه ما  است عناوینی

ذاتی خودش هم نیست، بلکه مصداق  اصطالح بهحالت سوم این است که موضوع خودش نیامده است، مصداق یک موضوع عنوان 
تواند عارض نشود.  تواند عارض بر این موضوع بشود، می یک عنوان عرضی است، عنوان ثانوی است، عنوانی است که گاهی می

 د تصویر کرد.شو این سه حالت است که در موضوعات در اینجا می

 قسم سوم از موضوعات فقهی
مصداق یک عنوان عرضی است که  دیگر عبارتی به قسم سوم نیز مواردی است که مصداق یک عنوان ثانوی و متغیر گشته است.

 عارض نشود. تواند می

استماعی است یعنی  است بگوییم اجتهاد نوع اول ممکن .کند میدر حقیقت این قسم سوم ارتباط خاصی با بحث حفظ نظام پیدا 
 که همان استنطاقی است. شود می وادارنوع دوم متن به گفتن  اما ،شود میتمام آن از خود متن استفاده 
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 انواع داللت
و  عقلی لفظی،که مستحضرید دالالت به  طور هماندر منطق است و  داللت بحث ،گردد میمباحثی که در این مقوله مطرح  ازجمله

 است. شده تقسیمو تضمنی  التزامی داللت لفظی نیز به سه بخش مطابقی، و .شوند میتبعی تقسیم 

موضوعات این بحث مطرح است که گاهی داللت آن صریح و گاهی  در از این اقسام از داللت لفظی دارای مراتب هستند. هرکدامو 
 بیشتری است. های پیچیدگیدارای 

 سه قسم از دالالت
این داللت  وقت آنها در یک رتبه نیستند.  است و داللت عقلی قسیم این مقسم است. این این سه قسم تحت مقسم داللت لفظی

مطابقی و تضمنی و التزامی خود دارای مراتبی از داللت هستند. آن داللت واضح، داللت مطابقی است. داللت رتبه بعدش داللت 
عادی معمولی است که موجب شده این معنا با الزمش  های تضمنی است، داللت رتبه بعد التزامی است. در یک قسمش آن مالزمه

 رفتند. راه می باهمآید. مثل قلم و دوات، مثل دو آدمی که همیشه  به ذهن می هم آن، گوییم میچسبندگی داشته باشند، تا این را  باهم

 شرط داللت التزامی
های عرفی مستمر داشته است. یک نوع از داللت التزامی و مصداق دیگر  نوع مصداق داللت التزامی است که همراهی یک این

 و عادی است. طبیعی عقلی است که بین ملزوم و الزم یک تالزم عقلی است، بلکه تالزم عرفی، های مالزمهالتزامی نه آن 

 بندی جمع
 پس داللت التزامی دو قسم دارد؛ 

های عرفی و عادی مستمر است. به  ها و مالزمه ها و مصاحبت یعنی مبتنی بر یکی از این دو عامل است. یک عاملش همراهی
 آید. به ذهن می هم آنآورید  را می یکی ایناست، وقتی  خورده گرهحدی که این دو معنا به هم 

یا ارتباطات خارجی، عادی و عرفی. لذا کسی بگوید قلم خارجی  ازنظردارند  باهممثل قلم و دوات است. به خاطر ارتباطی که 
 بیاور معنایش این است که کاغذ بیاور. تالزم عقلی نیست، این تالزم عرفی و عادی است.
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 انواع داللت الزامی
لفظی  گویند میلفظی است. بین به معنای اعم هم اختالفی است، بعضی  و بودههای التزامی  جزء داللت لزوم بین به معنای اخص

 داللت عقلی است. جزء گویند مینیست. اما غیر بین از مالزمات همه  گویند میاست، بعضی 
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