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 مراحل اجتهاد
 مرور مباحث گذشته

 تاکنون گفته شد که اجتهاد دارای چند مرحله است؛

و از آن بابی  شود میتجمیع  ها گزارهگاهی  اما که در حقیقت اصل اجتهاد نیز همین است. هاست گزارهگاهی اجتهاد ناظر به تک 
که در حقیقت همان حرکت  کنیم میبعد از ظاهر متون به عمق آن حرکت  های مرحلهشد که در  گفته .آید می به وجودخاص 

 استنطاقی نام دارد.

 مروری بر مبحث تجمیع
های فقهی و احیانًا غیر فقهی را بحث کردیم که مبحث مهمی بود و  که احتماًال پانزدهم بود، بحث نظام سازی از گزاره ای مقدمهدر 

است که  بار یککه در حقیقت  که اینجا مجالی بود، به ابعادی از مسئله پرداختیم. و تا اینجا گفتیم ای تااندازهبود.  کارشدهکمتر هم 
علم و فصل و باب  صورت بهکنیم و  ها را تنظیم می از گزاره ای مجموعهاست که  بار یکدهیم.  ر میقرا موردبحثیک گزاره را 

 دهیم. ، اما گاهی است که کار نظام سازی را انجام میآوریم درمی

 حاالت مختلف در نظام سازی
ها است. این را  از گزاره ای مجموعهبر این است که حاکم  ای پایههای پایه و مبانی  ها برای رسیدن به گزاره در حقیقت تجمیع گزاره

خواهیم  بحث کردیم. و حدود هم روشن شد که نظام سازی گاهی در حد یک تحلیل است و با یک نسبت احتمالی است، گاهی می
قرار بدهیم، خواهیم آن را خودش مبنای استخراج احکام  آن گزاره بنیادی و مبنایی را به شارع نسبت بدهیم و باالتر از آن گاهی می

 ها احوال و صوری بود و شرایط و قواعدی داشت که تا حدی بحث شد. یا خودش حکم باشد. این

 مراحل در تجمیع
به عبارتی سه مرحله وجود دارد. وقتی است اجتهاد ناظر به تک گزاره است که اصل اجتهاد همین است. اما گاهی این  درواقع

خواهد استخراج جدیدی داشته  کند و می شود. و گاهی تجمیعی می کند که اینجا باب و فصل و علم متولد می ها را جمع می گزاره
گفتیم خودش یک نوع اجتهادی است که گاهی بر استنباط حکم منطبق  بکند که می باشد و قاعده تازه و مبنایی را استکشاف

 کند. این چند مرحله بود که احکامش تا حدی روشن شد. شود گاهی هم نه، عینًا بر آن انطباق پیدا نمی می
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 زندگی بشر های حوزهسایر 
گروه تقسیم نمود؛ یک قلمرو دانشی و معرفتی بشر است  به سه توان میدیگر مانند معرفتی، عملی و ... را نیز حداقل  های حوزه

 این امر جاری است. ها حوزهدر حوزه علوم طبیعی بشر و چه سایر  چه که همان راه استکشاف حقایق برای بشر است،

 انواع دستاوردهای فکری بشر
دوم  بخش زندگی اوست، افزاری نرمدر حوزه نوع زندگی و سبک  ها آنکه یکی از  شود میانواعی تقسیم دستاوردهای معرفتی بشر به 

 رفتارهای او در قلمروهای مختلف است و بخش سوم نیز فناوری و تولیدات بشر است.

در این زمینه وجود دارد که تأثیر این سه ضلع در زندگی بشر تا چه  سؤاالتی البته این قسم ارتباط تنگاتنگی با دو قسم سابق دارد.
به میزان دخیل دانستن اندیشه وحیانی در ابعاد  گردد برمیاین سؤال  درواقعاست و آیا اجتهاد نیز در اینجا دخیل است که  مقدار

 در این راستا همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا ما فلسفه اسالمی داریم یا حتی نیازی به آن وجود دارد. و مختلف زندگی بشری.
، به این معنا که این موارد با یکدیگر ارتباطی ندارند و دانند مییک وجود دارد که این موارد را یکدیگر جدا اندیشه تفک بین دراینالبته 

 یا نباید ارتباط داشته باشند.

 صور مطرح در تولید علم انسانی
راه  اما کار را پیش ببرند. باهماول این است که متخصص در کنار مجتهد بنشیند و  راه در قبال تولید علم انسانی دو راه وجود دارد،

 شود که در این بحث باید از مبحث تجزی در اجتهاد سخن گفت. نظر صاحبمختلف  ای حوزهدوم این است که خود او در 

 آداب و سلوک
های انسانی  های حسی و تجربی است، گرچه در پدیده متعارف است همان کاربرد روش اآلنآنچه  بنا برعلوم انسانی و اجتماعی 

دستاورد فکری و معرفتی بشر  یک آن. گیرد قرار می ، منتها آن در همان قسم اولکاربردهای عقلی و نظری را به  شود روش می
های زندگی و نوع  وردهای بشری حوزه سبکشود. یک دستاورد و حوزه دیگر از دستا است. این خودش به سه قلمرو تقسیم می

شود. این هم یک  عملی است که بیشتر این به حکمت عملی نزدیک می های ویژگیرفتارها و عملکردها است که آداب و سلوک و 
 بخش است.
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 بشری های فناوری
سازد.  را می اموریو  کند میتصرف ها است که محصول همان علم و دانش است که بشر در عالم طبیعت  یک بخش هم فناوری
است. یعنی دامنه تصرف بشر در عالم  پیداکردهدامنه خیلی که در این قرون متأخر این کند  می کاری دستیعنی عالم طبیعت را 
 است. پیداکردهطبیعت خیلی وسعت 

است. یعنی تصرف بشر در طبیعت این در ذات بشر است، بدون این زندگی  خورده گرهبشر  بازندگیالبته این امر طبیعی بوده است،  
فرق کرده است. با تحوالتی که در زندگی بشر دارد. از یک نگاه خیلی  خیلی ،تصرفاین شود. ولی حجم و دامنه و کیفیت  به پا نمی

 .که دارای دستاوردهایی است و نظاماتی دارد است شود بگوییم این سه نوع فعالیت بشری می درواقعکلی 

 دستاوردهای معرفتی 
شود. و یکی  قسم کلی تقسیم می چندها است که به  ها و نظریه ها و تئوری دستاوردهای فکری معرفتی که حاصلش علوم و دانش

عامالتی که با دیگران دارند، زندگی به لحاظ ت افزاری نرمهای بشر است در حوزه نوع زندگی و سبک  هم دستاوردها و خالقیت
ها و تولیدات بشر است که این البته کامًال مرتبط با  . و نوع سوم هم فناوریدارد رفتارهایی که در قلمروهای مختلف و نوع زندگی

 اولی و دومی است.

 دین در ابعاد زندگی بشر
هایی که  اجتهاد شکل گرفت در قالب بعدازاینکهاست که این  اآلندهیم. سؤال ما  قرار می موردتوجهحداقل این سه ضلع را ما اینجا 

ها  عرض کردیم، گرچه اجتهاد به حوزه نظام سازی رسید و به یک نظریه جامعی در یک قلمرو رسید، سؤال این است که بازتاب این
 مطرح است.ین قبیل اینجا از ا سؤاالتیبر این سه ضلع از زندگی بشری چه نوع بازتابی است و آیا اینجا باز اجتهاد دخیل است، 

 های دیگر زندگی بشر به اینکه محصول وحی و اندیشه دینی و شرعی چگونه با حوزه گردد برمیکه در حقیقت  این طرح بحث است 
 خورد؟ گره می

 گیری نتیجه
بینید که  کنید میعرض خواهم کرد. همین را اگر دقت که دو ضلع بعد است  آوری فنآن ضلع سبک، آداب، سلوک زندگی و ضلع 

به و هم پذیرد  هم به لحاظ اینکه تأثیر می ،آورد میبه وجود معارف و اجتهاد  فقه، کالم،قلمروهای گسترده و جدیدی را رویاروی 
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بخش از این بحث مقدمه  یک این، بیافریند تواند روی این قلمروهای معرفتی بشر گذارد و موجی که می لحاظ دامنه اثری که می
 .است

 است.مطلق و متجزی  ،بعًا تقسیمات اجتهادمه بحث ما طادا
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