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 چکیده
 نیاا اسا.  «کاال  اسیامق در یناید یهااگزاره فهم یبرا یاصل یابزارها» یبررس مقاله در یاصل مسئله

 ،یمعرفتا دساتگاه   نیاا در اسا.  رحمطا یجواهر فقه اصول و فقه ،یتمدن ن  ید ،یعیش کالم میپارادا در بحث
 بأفعاال المتعلا  شرعيال االعتبار» از: عبارتس. «حکم» و «مدرکه عن الحکم کشف» از عبارتس. «اجتهاد»

 هیاداع اسا.  گرفتاه خودباه یفارد یرفتاار کاردیرو حکم، فیتعر در «العباد افعال» د  یق عل. به و ؛«العباد
 یبارا تاال  تاا اسا. شاده ساب  ،یالمللانیب و یاجتمااع اسیامق رد ازهاین با مواجهه و اسالم ی  سازتمد 

  ردیابگ قارار یجاد توجاه ماورد ،«نادهایفرآ» تخراجاس کردیرو با و یجمع اسیمق در اسالم دگاهید استخراج
 مقالاه، نیا اس.  شده یتالش نیچن ی  شناسرو  بر تمرکز سب  ن،ید به استناد یبرا «بود  حج.» ضرورت

 االعتباار» باه حکام فیتعر رییتغ -1 از: عبارتس. یاصل محور سه در آ  جهینت و پردازدیم یمقصود نیچن به

 یبارا وضع به  ،یمصاد یبرا وضع از «الفاظ وضع» .یهو رییتغ -2 «االنسا  اهیح میلتنظ الشارع من الصادر
 .ادله جمع یبرا هاستمیس منط  از استفاده -3 (ندی)فرآ معنا روح

 ا مربوطاه یهایورود لیتبد یبرا پردازشگر کی عنوا  به «حکم» هر د   ید ها،ستمیس منط  از مقصود

 ادله، بر یمبتن بحرا ، نقاط مراحل، ،یمرکز هسته پرداز ، شروع نقطه آ  در که اس. نظر  مورد یخروج به

 باشد  شده فیتعر
 

 اجتهاد یاسشنرو  ،یستمیس اجتهاد ساز،تمد  اجتهاد ،یاسالم یانسان علوم ها:کلیدواژه

                                                 
 .93/11/1932: یینها بیتصو خی؛ تار62/11/1931وصول:  خی*. تار
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Methodology of Civilization-Making Ijtihad 
(A Tool to Extract Systems and Processes Needed on the Scale of a Civilization) 

Abd al Hamid Vaseti, Ph.D. Assistant Professor of Research Institute for Islamic 

Culture and Thought and Lecturer at Hawza 

Abstract 

The main issue in this paper is studying the main tools to understand religious 

propositions at macro-scale. This topic is discussed in the paradigm of Shiite 

theology, civilization-making religion, Islamic jurisprudence and Javaheri Usul. In 

this epistemic system, “Ijtihad” means “discovering the rule from its source” and 

“rule” means “religious creation relating to the acts of servants” and due to the 

qualification “the acts of servants” in the definition of rule, it has taken a behavioral 

individual  approach. The claim that Islam is civilization-making and deals with 

needs at the social and international scale, has caused the attempt to infer the 

viewpoint of Islam at a collective scale and with extraction of processes attitude to be 

taken seriously. The necessity of having authority for religion in order to be cited, has 

led to concentration on methodology of such attempt. This paper pursues such 

purpose and its results in three main respects are: 1- changing the definition of rule 

to “the creation issued by the divine lawgiver to regulate the man’s life”; 2- changing 

the nature of adoption of words from adoption for examples to adoption for spirit of 

meaning (process); 3-using the systems logic for gathering evidences. By systems 

logic it is meant considering each rule as a processor to convert its relevant inputs 

into intended output in which the starting point of process, central core , stages, crisis 

points are defined based on evidences.   

Keywords: Islamic humanities, civilization-making Ijtihad, systematic Ijtihad, 

methodology of Ijtihad. 
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 مقدمه

تال  برای تحق  جامعه مبتنی بر نظر اسالم نیازمند گذر از فضای نظری، به صحنه اجرا اسا. یعنای 
سازی  اهداف و راهبردهای کالنی که در منابع نظری ذکار شاده اسا.  اولاین یابی به چگونگی پیادهدس.

سازی  جامعه، تزری  معارف نظری به مردم بوده اس. به این امید که وقتای کاارگزارا  و میتال  برای اسال
عموم مردم، تفکر اسالم را بشناسند بتوانند عملکردهای اسالمی تولید کنناد؛ دوماین قادم، تعیاین اهاداف 

عملکردها سب  کال  و مرزها در عملکردها بوده، باز به امید این که وقتی اهداف و مرزها مشخص میشود، 
توانناد تحق  اهداف اسالم شوند؛ اما نتایج این دو راهبرد، نشا  داد که اینها الزمند ولی کافی نیستند و نمی

پردازا  به استخراج فرآیندها سب  تولید عملکردهای ایجابی  الزم برای تحق  اهداف شوند؛ لذا توجه نظریه
، رسانه اسالمی، آموز  اسالمی، خانواده اساالمی، و برای تحق  سیستم اقتصاد اسالمی، فرهنگ اسالمی

ها با یکدیگر در صحنه اجتماعی داخلی و صاحنه چنین روابط گستردۀ این سیستم   جل  شده اس. و هم
الملل، سب  شد تا بررسی نقشه تمد  اسالم و ابرفرآیندها نیز در رصد محققین علوم و معاارف اساالم بین

 قرار گیرد 
راج، ابزار معتبری که در دسترس علماء بود علم فقه بود؛ اما در روند استفاده از آ  بارای برای این استخ

ها بر رفتارهای فردی )فعل مکلف( استخراج فرآیندها در مقیاس کال ، محققین دریافتند که رویکرد تحلیل
قلی )واج  و حارام( محدود اس. و در هما  حیطه نیز، بر تبیین مرزها )احکام تکلیفی( و بیا  قوانین حدا

« اصول عملیه»محصور شده اس. و حتی در هما  حیطه نیز حداقل  استخراج از ادله و بیشترین استفاده از 
شناسای اساتنباط  موجاود، یاک دساتگاه ، صورت گرفته اس.  از سوی دیگر، رو «فقدا  دلیل»با اعالم  

ها متمرکز بر تکامل و کرد، لذا تال ه میساز داش. که منط  فهم دین را ارائمنسجم و مستحکم و حجّی.
سازی  این رو   استنباط شد و عناوینی مانند تکامل علم اصاول، اصاول فقاه حکاومتی، فقاه النظاام، غنی
 ساز به ظهور رسید های مضاف، فقه النظریه، اصول فقه تمدنی و اجتهاد تمد فقه

برای تجمیع « فقه النظریه»، و طرح 1ادله در مواجهه با« موضوعی رو  استنطاقی  »شهیدصدر، با طرح 
(؛ 21، صالمدرساه القرآنیاه صادر، محمادباقر،شناسی اجتهاد را وارد مرحله جدیدی نماود )، رو 2ادله

« اندیشه مدو »هایی مانند پردازانی مانند منیرالدین حسینی در فرهنگستا  علوم اسالمی قم، و نظریهنظریه
واره را توصایف های نظاام( ضرورت دیادگاه11ص واسطی،« )دین نگر  سیستمی به»(، 21ص هادوی،)

                                                 
 
فهم نصوص الشریعه فهما یراد منه اکتشاف و استخالص النظریات االسالالمیه  او انهالا االهتهالاد    »چنین آمده است: « فقه نظریه»در تعریف . 6

النظریات االسالمیه فی مختلف مجاالت الحیاه التی یراد للدین ان یتقدم الی دوره  القائم علی القرآن الکریم و السنه المطهره و العقل  الکتشاف
 19ص 11)فقه النظریه عند الشهید الصدر  مجله القضایا االسالمیه المعاصره  شماره« فی القیمومه علیها
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های تر کارد و مادلورزی را فعالکردند، تال  برای تولید علم دینی و علوم انسانی اسالمی، جریا  اندیشه
کمای»و  (51ص )حسنی و علیپاور،« پارادایم اجتهادی دانش دینی»علم دینی مانند  « اجتهاادی -مادل ح 

برخای موسساات و مراکاز نیاز اهتماام باه فقاها. تمادنی نمودناد؛  1ارائه شادند  (231ص خسروپناه،)
االساالم االساالم مبلغای، حج.نظرانی نیز به تولید ادبیات فقاه. تمدنی پرداختند )مانند حج.صاح 

 علیدوس.( 
هایی بارای حرکا. از در این مقاله تال  شده اس. با تمرکز بر سه محور در علام اصاول فقاه، سارن 

تاوا  ستنباط فردی به استنباط تمدنی ارائه شود و به این مساله پاس  داده شود که: با چه ابزارهای علمی میا
هاا را ها و نظامگیری  سیساتمدر مقیاس کال  کرده، حکم فرآیندهای مورد نیااز بارای شاکل« تفریع فروع»

 استنباط نمود؟
 
 ها )اصول موضوعی(فرضپیش

بیا  معادالت حرک. انسا  در شابکه »اس. که دین را «   سیستمی به دیننگر»این تحقی ، براساس 
دهنده کلیاه ساطوح نیازهاای داند و قلمرو دین را حاداکرری و پوشاشمی« هستی، برای اتصال به خداوند

« راهبردهای تغییر برای تاامین نیازهاای فاو »های دین را شمارد و اصل در گزارهانسا  تا تشکیل تمد  می
   (13صواسطی، عبدالحمید، دهد )یقرار م

های دین را حاوی نظار شاارع، معنادار اس. که گزاره« فقه جواهری»چنین این تحقی ، در رویکرد هم
تابع مصالح و مفاسد  واقعیه، ُمنّجز و ُمعّذر، قابل فهم با محوریا. مااتن و مولاف، وجاود چنادمعنایی در 

ع قرائن، ضرورت انسجام ادله، اعتباار قارائن عقلای قطعای و ها، تبعی. فهم از قرائن و ضرورت تجمیگزاره
 داند ها به مصادی   آ  میقرائن تجربی و عرفی قطعی، عدم وابستگی معنای گزاره

 )کلیه تعاریف، پیشنهادات مولف اس. (مفاهیم اصلی: 
  در این مقاله، رو  موّجه برای کشف نظر خداوند از ادله معتبر اس.  «اجتهاد»مقصود از   1
 قدم انجام یک کار و اعتبارسنجی آ  مراحل اس. بهارائه مراحل قدم «:شناسیروش»  2
های اجتماعی، اقتصادی، افزاس. که دارای کال  سیستمافزای معرف.: زندگی جمعی هم«تمدن»  9

 سیاسی، فرهنگی اس.  
ت( بعالوه الزامات ای متشکل از ادله نقلی )آیات و روایاها یا دستگاه گزارهتک گزاره «:علم دینی»  4

                                                 
انالد  ماننالد   کمتر رویکرد اهتهادی را مد نظر داشته چنیناند و هماند که به مبانی پرداختهتوصیفات دیگری برای تولید علم دینی ارائه شده 1.

 اهلل هوادی.مدل دکتر گلشنی  مدل دکتر خسرو باقری  مدل آیت
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 عقالنی آنهاس.، که کاشف از نظر خداوند باشد )توصیف یا توصیه(
روشی در استنباط اس. که مبتنی بر جمع قرائن نقلی و عقلای، در کشاف نظار  «:فقه جواهری»  5

 های فقهی در کتاب جواهرالکالم تالیف محمدحسن نجفی، ارائه شده اس. شارع اس. و در تحلیل
عتبار در استناد باه شاارع اسا. )اعتباار  نظار حاصال از رو  موّجاه در ا «:حجت و حجیت»  6

 استنباط( که از لوازم آ  منّجزّی. و معّذرّی. اس. 
صورت برآیندی، اثر پیوسته اس. که به: سیستم، مجموعه اجزاء بهم«هاسیستم و منطق سیستم»  7

یابی به خروجی مورد نظار رای دس.ها، پرداز  عناصر ورودی بکنند؛ و منط  سیستمجدیدی را تولید می
شناساانه عناصار ورودی را توساط علال ارباع، مقاوالت عشار و اس.، پردازشی که مبتنی بر قوانین هستی
 دهد  کند و خروجی را تحویل میمقّومات سته حرک.، تحلیل و ترکی  می

، رواباط باین اجازاء، هاي اصلي سیستم یا شبکه عبارتند از: اجازاء و عناصار)متغّیرهای ورودی(موّلفه
هدف سیستم، مرز سیستم، محیط سیستم )تفکیك بین عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلي آ (، جریا  
سیستم )نحوة فعالّی. متغّیرهاي داخلي و خارجي براي رسید  به هدف سیستم(، بازخورد )بررساي نتاایج 

ازي جریا ، و اعمال دوبارة آ  به سیستم(، سدس. آمده از جریا  سیستم و اصالح نقاط نامناس  و بهینهبه
 1 پایداري سیستم )میزا  قابلی. مقابله یا انعطاف سیستم در برابر تغییرات احتمالي(

مجموعه ُپرشمار از عناصر مرتبط به هم که تغییر در هر عنصار ساب  تغییار در  «:مقیاس کالن»  1
 کل شود  

برای رسید  به یک برآیند و اثار جدیاد برقارار فعل وانفعاالتی که میا  عناصر مختلف  «:فرآیند»  3
 گردد  می

سازي واقعّی. خارجي بوسیله ترسیم روابط عّل. و معلاولي یا الگو عبارت اس. از: شبیه« مدل»  11
، براي ایجاد قدرت 2بین اجزاء دروني و همچنین روابط مجموعه با متغّیرهاي بیروني و فرموله کرد  متغّیرها

 هاي آ     پدیده و درك ویژگيبیني  رفتارهاي آپیش
 

 فرضیه بحث

 گیرند:سه فرضیه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می
، «ما صدر عن الشارع لتنظایم الحیااه»به « ما یتعل  بفعل المکلف»از « حکم»با گستر  هوی.   1

                                                 
 .انتشارات سمت   1939 همکاران  و   رضائیانتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1933 زاده حمیدی)  سیستم هایپویاییر.ک. به  .1

 .است سیستم تبدیل تابعِ به یابیدست متغیّرها  کردن فرموله از منظور .6
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 شود برای اجتهاد در مقیاس کال ، مبناسازی می
وضع برای روح معنا و فرآیند حاکم بار »به « برای مصادی وضع »از « وضع الفاظ»با تغییر مبنای   2

 شود ، ابزار استنباط در مقیاس کال  )کشف فرآیندها( ایجاد می«مصادی 
تاات»، و بالخصاوص جماع میاا  «جمع داللای»در « هامنط  سیستم»با استفاده از   9 ، ابازار «ُمرب 

 شود سازی در مقیاس کال ، ایجاد میمدل
 ه اس. تا این سه فرضیه، توصیف و تبیین شود در مقاله، تال  شد

 ها()توصیف و تبیین فرضیهبدنه بحث:  -2
و و دیاد   مقیااس کاال  در « حکام»و « موضوع»مرکز اصلی اجتهاد تمدنی، تغییر مقیاس در تحلیل 

ط باا های احتماال مرتبمعانی روایات اس.  اگر نظر دین را راجع به موضوعی بخواهیم، باید مجموعه گزاره
آ  موضوع را در منابع دین، رصد کرده، اعتبارسنجی و تحلیل کنیم و نسب. آنها را با یکدیگر و با کال  دین 

اهداف و مقاصد دین + قواعد فوقانی دین( بسنجیم؛ سپس از متن  های عقالنی و عرفی قطعی +)زیرساخ.
نهفته در « فرآیند  »تعبیر دیگر به یا به« معناروح »ها و معنای ارائه شده در یک مصدا  یا یک مفهوم، به گزاره

ا ، راهبرد و برناماه دیان بارای آ  آ  مصدا  یا مفهوم برسیم و براساس آ  فرآیند و الزامات قطعی  عقالنی
ها، مادلی بارای موضوع را استخراج کنیم و با ترکی  کل ادله مارتبط باا موضاوع، براسااس منطا  سیساتم

 آید دس. میرائه دهیم؛ علم دینی چنین بهتوصیف و تبیین آ  موضوع ا
سه ابزار برای فعال شد   این اجتهاد الزم اس.: گستر  هوی. حکم، گستر  هویا. وضاع، مادلی 

 برای جمع داللی
 «حکم»فرضیه اول: گسترش هویت 

 در فرضیه اول چنین آمده بود که:
، برای «الشارع لتنظیم الحیاه ما صدر عن»به « ما یتعل  بفعل المکلف»از « حکم»با گستر  هوی. »

 «شود اجتهاد در مقیاس کال ، مبناسازی می
 :استدالل -1

قلمرو فقه، تابع هوی. حکم اس.، هوی. حکم، بیا  اراده شارع در مورد فعال مکلاف اسا.، یعنای 
و ایجاد تغییرات در رفتارهای او طب  رضای مولی  لکن تغییرات، اعم از فاردی و جمعای، و اعام از رفتاار 

-های غیرفردی اس. و هامها اس.؛ و ایجاد تغییرات در رفتارهای فردی نیز متاثر از مولفهافکار و احساس

توا  الزمۀ حکم را بیا  اراده شاارع نساب. پذیرد بنابراین میچنین ایجاد تغییرها توسط فرآیندها صورت می
 مین معناس. به فرآیندها دانس.  تعبیر شهید صدر در مورد هوی. حکم نیز موید ه
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 :توضیح -2
فعل مکلف از »گستر  در هوی. علم فقه، از الزامات اجتهاد تمدنی اس.، برخی موضوع علم فقه را 

« جمیاع افعاال العبااد»؛ و برخای 1(7/ 1المطلا ، اند )عالمه حلی، منتهیدانسته« جه. اقتضاء و تخییر
العلم باالحکام الشرعیه الفرعیاه عان »س.: ؛ در تعریف مشهور فقه نیز چنین آمده ا2(5/ 1)فاضل مقداد، 
 9( 5/ 1)محق  قمی، « ادلتها التفصیلیه

، «حکام»اس.؛ باراین اسااس « کشف موّجه حکم الهی»مفهوم کلیدی مشترک میا  تمام تعاریف، 
محور اصلی علم فقه اس. و هر گونه تغییر در قلمرو فقه، تابعی از تغییر در هوی. حکم اس.  در تعریاف 

/ 1)شاهید صادر، دروس، « التشریع الصادر من الّله تعالی لتنظیم حیااة االنساا »ن آمده اس.: حکم چنی
62 ) 

 ای از تعاریف حکم در دیدگاه فقهاء و اصولیین در جدول زیر ارائه شده اس.:نمونه
 نشانی تعریف ارائه شده صاح  نظر ردیف

1   
اصااااافهانی  

1961  
دة هاو اننشااء المنبعاث عان  را حقیقة الحکام

 حتمّیة أو غیر حتمّیة بداع البعث و التحریك 
 954/ 9الدرایه، ةنهای

2   
، خوئیمحق  

1419  

األمر االعتباري النفساانّي المبارز فاي الخاارج 
بمبرز؛ و العبارة الجامعاة أ  األحکاام التکلیفیاة 
عبارة عن االعتبار الصادر من المولی مان حیاث 

 االقتضاء و التخییر 

محاضااااارات فااااای 
 51/ 4  االصول،

/ 2االصااااول، مصباح
71 

9   
شااهید صاادر، 

1411  

التشریع الصاادر مان الّلاه تعاالی لتنظایم حیااة 
االنسا ؛ و الخطاباات الشارعیة فاي الکتااب و 
السّنة مبرزة للحکم و کاشفة عنه، و لیسا. هاي 

 الحکم الشرعي نفسه 

دروس فاااای علاااام 
 62/ 1  االصول،

توا  احتماالتی را در مورد موضوع علم فقاه مطارح حکم، میبا توجه به وابستگی هوی. فقه به هوی. 
 کرد:

 پردازد؟ هم می 2و فرآیندها 1ها، وضعی.4هاپردازد یا به نسب.آیا فقه فقط به افعال می  1

                                                 
 .ق(1116)عالمه حلی     3/ 1 «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» .1

. موضوعه أفعال المکلفین من حیث یحل و یحرم و یصح و یفسدچنین آورده است:  «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع»فاضل مقداد در کتاب  .6
 ق(1131 مقداد  فاضل حلی   1/ 1)

 (1/ 1 حقق قمی  قوانین االصول )م 9.

 نسبت میان حاکم و مردم  نسبت میان مرد و خانواده  نسبت میان فرهنگ عمومی و رفتارهای فردی  ...مثال  1.
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 پردازد یا افعال جمعی هم در قلمرو فقه اس.؟آیا فقه فقط به افعال فردی می  2
 فعال جوانحی هم در قلمرو فقه اس.؟پردازد یا امی 9آیا فقه فقط به افعال جوارحی  9
های اجتماعی مانند نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسای و    در حیطاه فقاه آیا ارائه نظام  4
 اس.؟
های مختلف زندگی در حیطاه فقاه های راهبردی در عرصههای کال  و پروتکلآیا تدوین سیاس.  5
 اس.؟
 های مختلف زندگی در قلمرو فقه اس.؟حوزه های اجرایی برای هر یک ازنامهآیا تنظیم آیین  6
 دارد یا کارکرد ایجابی نیز در حیطه فقه اس.؟ 4آیا فقه فقط جنبه سلبی  7
 کند؟آیا فقه فقط توصیه و تجویز دارد یا توصیف نیز می  1

ُن عان »یابی باه فقهی که به دنبال دس.با توجه به تعریف فقه و رویکرد فقهاء در مباحث اصول الُمامم ّ
 متماایز باشاد،« علام اخاال »از  ،«علام فقاه»هستند و براساس اینکاه  6«التعذیر و التنجیز»و  5«ابالعق
 توا  گف.:می

اس. و از بایادها « حقو  و تکالیف»معنی اینکه موضوع آ  موجود، هوی. حقوقی دارد به«  علم فقه»
علم » ازات دارد؛ به تعبیر دیگر،شود و مجگوید که فعل یا ترک آنها جرم محسوب میو نبایدهایی سخن می

 7اس. « نظام حقوقی اسالم»فعلی ارائه کننده «  فقه
توا  قلمرو علم فقاه را که موضوع علم فقه اس. می« حقو  و تکالیف»با تعیین محورهای مختلف در 

 دس. آورد: )مهم(به

                                                                                                                   
 ها ....ها در زندانمثال وضعیت کلی فقر در هامعه  وضعیت آموزش در خانواده  وضعیت آسیب 1.

 سازی محصوالت  ....یابی به فرهنگ الهی  فرآیند بهینهد دستمثال چگونگی تحقق تامین اهتماعی  فرآین .6

« ان علم الفقه مجاور لعلم طریق االخره النه نظر فی اعمال الجالوار  »به نقل از غزالی چنین آورده است:  فیض کاشانی در المحجه البیضاء .9
 (13/ 1)المحجه البیضاء 

 اینکه هیچ فعلی نباید با این موارد مغایر باشد. کننده مرزها و خطوط قرمز است ویعنی فقط تعیین 1.

 تعابیر زیر در این فضا  در کتب اصولی به کار رفته است:  .1
( مقصود از این تعابیر این 6/633)ر.ک. اهودالتقریرات  نائینی   التامین عن العقاب  التحرز عن العقاب  الفرار عن العقاب؛ التخلُّص عن العقاب 
 عبدوموالیی  عبد باید به دنبال انجام تکالیفش باشد تا در معرض مجازات قرار نگیرد.است که در فضای 

هایی استفاده کند که در نتوانست مراد مولی را کشف کند  باید از روش« عبد»مقصود از این تعابیر این است که در فضای عبدوموالیی  اگر  .2
 نگیرد.صورت بروز خطا در آنها  در معرض مجازات مولی قرار 

پردازد؛ منابع حقوقی اعم از ها با همدیگر میعلم حقوق موهود  عموما به رابطه انسان«: علم حقوق»البته با تمایزهای زیر نسبت به اصطال   3
های حقوقی(؛ هدف حقوق صرفا ایجاد انضباط دنیوی در مقیاس اهتمالاعی اسالت؛ ضالمانت    منابع شرعی است )مانند رویه قضایی و دکترین

 ایی در حقوق صرفا دنیایی است.اهر
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 در محور ارتباط با خاود،تواند در محور ارتباط انسا  با خداوند تعریف شود یا می« حقو  و تکالیف»
تواند در مقیاس فردی تعریاف شاود یاا در یا محور ارتباط با همنوع؛ همچنین می یا محور ارتباط با محیط،

تواند در مورد افعال جوارحی تعریاف شاود یاا افعاال جاوانحی؛ و همینطاور همچنین می مقیاس جمعی؛
در اماور زنادگی عماومی تعریاف شاود یاا در اماور  تواند در مورد امور آخرتی تعریف شود یا دنیاایی؛می

تواند توصیف وضعی. الزم برای تحق  یاک حا  و تکلیاف را بنمایاد یاا راهکاار چنین میحکومتی و هم
 1 یابی به یک ح  و تکلیف را ارائه کند دس.

شارایط اسباب و علل تحق  و مواناع تحقا ،  باید شرایط تحق ، نکته مهم: در ارائه هر ح  و تکلیفی،
  صح. و فساد آ  نیز ارائه شود )احکام وضعی(

، متعلَّ  حکم اس. که آیا افراد خاارجی مخاطا  حکام «حکم»چنین از مباحث حیاتی در بحث هم
شاوند و بیاانگر لازوم هستند؟ یا افراد نوعی؟ یا اصال احکام و قوانین به صورت قضایای حقیقیه وضاع می

اط  خاصی را مورد نظر ندارند؟ محق  نائینی، نظریه جعل احکام انجام کاری و تحق  اثری هستند و مخ
 را ارائه کرد و چنین بیا  داش.:« قضیه حقیقیه»نحو به

هایی که در کتاب و سن. وجود دارد، از جنس قضایایی اس. که یک مفهاوم کلای را کاه جنس گزاره»
« قضاایای حقیقیاه»گونه قضایا ستند؛ اینکنند و ناظر به مصادی  و افراد آ  نیمنتقل می 2وجود حقیقی دارد

 شوند نامیده می
بار شده اس.، عنوانی که کلیاه « عنوا  کلی»ای که محمول آ  بر یک قضیه حقیقیه عبارتس. از: گزاره

 ( 179/ 1)نائینی، فوائد االصول، « گیرد ا  را در بر میمصادی  موجود و مصادی  آینده
اناد کاه بیاانگر ایان پارداز  کرده« خطابات قانونی»ای را با عنوا  هسره، نظریرهبر کبیر انقالب قدس

معناس. که خطابات شرعی باالصاله متوجه کال  جامعه اسا. و اگار افاراد نیاز خاود را مخاطا  شاارع 
 (27/ 2خمینی، مناهج الوصول، امام باشند )بینند، از آ  رو اس. که افراد جامعه مخاط  شارع میمی
 

 نتیجه

ه، تابع هوی. حکم اس.، هوی. حکم، بیا  اراده شارع در مورد ایجااد تغییارات در زنادگی قلمرو فق
چناین ایجااد ها اس.؛ هماس.، تغییرات زندگی، اعم از فردی و جمعی، و اعم از رفتار و افکار و احساس

ساب. باه توا  گف. هویا. حکام، بیاا  اراده شاارع نپذیرد بنابراین میتغییرها توسط فرآیندها صورت می
                                                 

 ضیایی انتظار بشر از دین ؛ نصری  قلمرو دین؛  اهلل هوادیآیت ؛قلمرو دین  خسروپناهاند: منابع زیر بحث تفصیلی ارائه کرده در این راستا  .1
 گفتگوهای فلسفه فقه مدخل علم فقه؛ اسالمی ؛ فلسفه فقه فر 

 طبیعی فارغ از افراد نیست بلکه ناظر به وهود افراد است. ی؛ زیرا کلیعقل ینه کل یعی طب یکل 6.
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 فرآیندهاس.  
 «:وضع»فرضیه دوم: گسترش هویت 

 در فرضیه دوم، چنین آمده بود که:
وضع برای روح معناا و فرآیناد حااکم بار »به « وضع برای مصادی »از « وضع الفاظ»با تغییر مبنای »

 «شود ، ابزار استنباط در مقیاس کال  )کشف فرآیندها( ایجاد می«مصادی 
 استدالل:

فقاه.، استظهار از ادله اس.؛ استظهار از ادله تابع هوی. دالل. و هوی. داللا. تاابع ستو  فقرات 
هوی. وضع الفاظ، ترکیبات، و قرائن اس.؛ لذا اگر در هوی. وضع ، قائل به وضع برای مصادی  شویم یاا 

 یابد قائل به وضع برای مالک موجود در مصادی  شویم، فضای استظهار تضیی  یا توسعه می
مشهور در کیفی. وضع الفاظ، وضع برای مصادی  معانی اس.؛ به تبع آ  دایره اطاال  و عماوم  نظریه

باشد  اما اگر کالم محدود می شود، و برای توسعه آ  نیاز به قرینه )از باب تعدد داّل و مدلول، یا مجاز( می
از باه قریناه، توساعه طاولی و اصل  پایۀ دالل. را، وضع لفظ برای روح معنا بدانیم، استظهار کالم، بدو  نی

 عرضی خواهد یاف.  
ذکر شد، فقاه.، نیاز به استنباط فرآیندها دارد که فارغ از مصادی  « حکم»براساس مبنایی که در مورد 

شاود؛ بارای اساتنباط هستند لذا با نظریه مشهور در مورد وضع، راه برای استخراج فرآیندها از ادله بسته می
 داریم « سعه موضوع له»و تولید فقه حکومتی و تمدنی، نیاز به  حکم در موضوعات کال ،

 توضیح:
 نمونه نظریات اصولیا  مشهور در باب هوی. وضع چنین اس.:

یه 1  محق  خراسانی(«: )اختصاص». نظر
شاود؛ شود، و موج  اختصاص لفاظ باه معناا میارتباط خاصی اس. که بین لفظ و معنای برقرار می

کند )آخوند فظ به معنا و گاهی به جه. کررت استعمال لفظ در معنا تحّق  پیدا میگاهی در اثر تخصیص ل
 ( 3/ 1خراسانی، کفایة األصول، 

یه 2  (خوئیالله آی.«: )تعهد». نظر
شاود، منظاور وضع عبارت اس. از یک قضیه شرطیه تعهدیه به اینکه هر گاه این لفظ را به کار برده می

 (41/ 1، محاضرات، وئیخارادۀ افهام معنای آ  اس. )
یه 3  شهید صدر(«: )قرن أکید». نظر

وضع لفظ بر معنا یک عملیات تکوینی در قال  استفاده از قوای ذهنی و زبانی، برای ایجاد اقترا  ممکد 
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/ 1باشد، اقترانی که به مقبولی. عرفی و نوعی بینجامد )صدر، بحوث فی علم االصاول، بین لفظ و معنا می
12 ) 

اند و کااربرد لفاظ در غیار آ  ها، الفاظ بارای مصاادی  خااص از معناا وضاع شادهین نظریهدر تمام ا
وضاع الفااظ »مصدا ، َمجاز اس.؛ لکن نظریه دیگری در مورد وضع الفاظ شکل گرفته اس. که قائل باه 

 اس. « برای روح معنا
یه 4  «: وضع الفاظ برای ارواح معانی». نظر

باشد، باه ایان می« مرات  معنایی در نظام گفتاری»نی، بیانگر وجود نظریه وضع الفاظ برای ارواح معا
 اند، بدو  دخال. هر گونه خصوصی.  خارج از موضوع له وضع شده« لّ  معنا»شکل که الفاظ، برای 

معنا، هما  نفس االمر اس. که مفهوم، حاکی از آ  اس.؛ و مصدا ، تحق   خارجی  مقّیاد  آ  اسا.  
ها در معنای موضوع له اس.، که باید ماراد ای ارواح معانی، مدعی وجود مرات  و الیهنظریه وضع الفاظ بر

کالم بر اساس آ  کشف شود؛ مّدعی  خل  مرات  معنایی نیس.، لذا توسعه معنایی )الحا  اصناف جدیاد 
« مماراد جادی در کاالم ماتکل»معنایی به مفهوم مادر( بر اساس این نظریه، در چارچوب پذیر   واقعی.  

را یک وجود مستقل از متکلم بداند که قابلیا. تفسایر باه معاانی مختلاف را « متن»مطرح اس.؛ نه اینکه 
 داشته اس. 

در الفاظی که انسا  از آنهاا هادف و غایا. خاصای را »  اند:عالمه طباطبایی در این مورد چنین آورده
یاتی کاه در تاأمین هادف دنبال می کند همیشه موضوع له، آ  هدف و غای. خااص اسا.، و آ  خصوصا

اند بارای معاانیی دخیل نیستند، داخل موضوع له نیستند )بیشتر در ابزار و ادوات(  الفاظی کاه وضاع شاده
ّ  )به کسر( غرض»دارای غای. خاص هستند، موضوع له حقیقیشا  

اس. و ما زاد بار آ  دخیال در « محق 
/ 2)طباطباایی، المیازا ، « محّقا  غارض»موضوع له نیس.  یعنی اعم هستند از خصوصایات ماا زاد بار 

 تعبیر برخی از اصولیا  نیز چنین اس.: ( 913
موضوع له الفاظ طبیعی معنا اس.، بدو  این که عوارض وجاود در آ  دخاالتی داشاته باشاد  چاو  »

عوارض دائر مدار علل و مقتضیات خارجیه اس.؛ و این خارج از مراد واضع و خصوصیات وضع اس.، و 
 ( 219/ 16سیزواری،  عبداالعلی « )وضوع له نداردربطی به م

اساتنباط »در عبارت  « فرآیند»با اصطالح « روح معنا»آنچه در اینجا مورد نظر اس. توجه به همسانی 
 اس. « های دینفرآیندها از گزاره

 نتیجه و نمونه
د اثاری جدیاد ، فعل و انفعالی اس. کاه ساب  تولیا«فرآیند»ذکر شد که « مفاهیم تحقی »در قسم. 

شود )ترکی  اتحادی نه انضمامی(؛ از سوی دیگر، روح معنا عبارتس. از: معنای مصدری  مشترک میا  می
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مصادی  مختلف؛ و معنای مصدری در اولین ظهور  خود، در قال  یک فعال و انفعاال )پدیاد آماد   یاک 
ابزار »، برای روح معنایی  شود؛ مرال کلمه میزا حال.، یک تغییر، یک حرک.، یک خصوصی.( آشکار می

رابط بارای »اس.، یا کلمه صراط، برای روح معنایی  « سنجش»وضع شده اس. که حاوی  فرآیند « سنجش
 اس.  « برقراری ارتباط»وضع شده اس. که حاوی فرآیند « حرک. میا  دو چیز

یابی باه تماد  اساالم، نیااز باه اساتنباط فرآینادهای قسم. مقدمۀ مقاله ذکر شد که بارای دسا.در 
هاا، حکام مصاادی  را در مقیااس ُخارد بیاا  کاه اغلا  گزارههای دین داریم در حالیسازانه از گزارهتمد 
ح معناایی در اند! اگر نظریه وضع الفاظ بارای روح معناا را بپاذیریم آنگااه باا تاال  بارای کشاف روکرده
توانیم فرآیندهای الزم برای مدیری. در مقیاس کال  را استخراج نماییم  )تفریع فروع در های دین، میگزاره

 تطبی  این مطل  را در برخی موارد در زیر ببینیم: مقیاس تمدنی(
ردی (، فهم اولیه، فهم یاک توصایه اخالقای فا215)ابن شعبه حرانی، « اقنع تعز»  در روای. شریفه 1

توا  عزت را حفظ کرد؛ لکن مبتنی بر مبنای حداکرری بود  دیان و حاداکرری باود  اس. که با قناع. می
رفًا اخالقی نیز باشد؛  فقه، اصل این اس. که این گزاره باید دارای معنایی در مقیاس کال  و فارغ از حیطه ص 

 زاره را استخراج کرد  توا  این الیه از معنای گکه با استفاده از نظریه روح معنا، می
، «عاّزت»کناد و بررسای مفهاوم را آشکار می« سازی مصرفحداقل»، فرآیند  «قناع.»بررسی مفهوم 

دو باه ایان معناا ساازد، کاه باا ترکیا  آ را نمایاا  می« استقالل همراه با برتری در محیط ارتباطی»فرآیند 
کاه راهباردی بارای مقیااس « شاودمیسازی  مصرف، ساب  برتاری در محایط رقابا. حداقل»رسیم: می

 سازمانی، اجتماعی و تمدنی اس. 
( ، فهم اولیه، 144/ 2)نعمانی مغربی، « من تطب  فلیت  الله و لینصح و لیجتهد»  در روای. شریفه 2

فهم یک توصیه اخالقی فردی به پزشکا  اس. که خیرخواه و پرتال  باشند؛ لکن معنای گزاره طب  فرضیه 
به این توصیه نیس. و دارای معنا در مقیاس کال  و برای بیا  فرآیندها نیاز هسا.، کاه باا  تحقی ، منحصر

و با « رسانینفع»به فرآیند  « نصح»، با بررسی مفهوم «مدیری. احساس»، به فرآیند  «تقوی»بررسی مفهوم 
ای. مربوطه را باه رسیم که ترکی  آنها معنای زیر از رومی« حداکررسازی»به فرآیند « جهد»بررسی مفهوم 

یابی باه مهاارت  حداکررساازی نفاع بیماار راهبرد فضای پزشکی در تمد  اسالم، دسا.»دهد: دس. می
 «اس. 
یر  َو بَ  َفْضُل   »9 ع 

ْکل  الشَّ
َ

الَّ َو َقْد َدَعا أل  يٍّ    ْن َنب  اس  َو َما م  َنا َعَلی النَّ یر  َعَلی اْلُبرِّ َکَفْضل  ع 
ْیاه  اَرَك َعلَ ُخْبز  الشَّ

یه الَّ َو َأْخَرَج ُکلَّ َداٍء ف  ( )ترجمه: برتری نا  جو بر نا  گندم مانند برتاری 914/ 6)کلینی، « َو َما َدَخَل َجْوفًا   
ما معصومین بر دیگر مردم اس. و تمام پیامبرا  برای نا  جو برک. قائل بودند و هر که ناا  جاو بخاورد از 

براساس این روای.، فتوا به استحباب نا  جو داده شاده اسا. )شای   ها مصو  بماند (؛بسیاری از بیماری
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در مقیااس کاال ، « اساتحباب»(؛ که اگر باا دیاد فرآینادی باه آ  بنگاریم، معناای 994/ 16حر عاملی، 
سازی برای قارار گارفتن ناا  مطلوبی. فرهنگ»شود: خواهد شد و معنی روای. چنین می« سازیفرهنگ»

 «جو در سبد غذایی جامعه
ْح َلُکْم َأْعماَلُکم  »4 یدًا ُیْصل  َه َو ُقوُلوا َقْواًل َسد  ُقوا اللَّ اهال تقاوا باشاید و »( ترجماه: 99)احازاب:  « اتَّ

؛ اگر با دید کشف معنای فرآیندی به این آیاه نگااه شاود، «سخن سنجیده بگویید تا رفتارهایتا  صالح شود
 چنین خواهد شد: 

 اس براساس نظر خداوند؛تقوا = فرآیند مدیری. احس -1
 قول سدید = فرآیند اصالح الگوهای گفتاری -2
 اصالح اعمال = اصالح الگوهای رفتاری -9

شود: اگر برای مدیری. احساس تال  کنید و الگوهای گفتاری خود را اصالح کنید، و نتیجه چنین می
تاوا  چناین در مقیاس کال  می شود )چه در مقیاس ُخرد و چه در مقیاس کال ( کهرفتارهایتا  اصالح می

 تعبیر کرد: راهبرد اصالح الگوهای گفتاری برای اصالح فرهنگ اجتماعی 
 روش کشف روح معنایی:

« وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد»در بحث اصولی  « قدر جامع»روح معنایی، مانند 
این قدر جامع بایاد پانج خصوصای.  اس. و با فحص در کیفی. کشف قدر جامع معنائی میتوا  گف. که

 داشته باشد:
 جامع باید ارتکازی بین مستعملین، و در حیطه ادراک باشد     .1
 جامع باید با قطع نظر از تعل  به مصادی  خود ، تحق  و واقعی. داشته باشد   .2
    جامع باید غیرمتعّین باشد 9
   جامع باید از مفاهیم قری  باشد  4
 ای باشد بکه  جامع باید ش5

در قدر جامع برای ایان اسا. کاه دریافا. شاود اصال فرآیناد و هیئا. مبهماه « ایشبکه»اصطالح 
ندارد؛ بلکه یک منشأ خزائنی دارد که در هار ساطحی از شابکه « سطح مادی یا نفسانی معنا»اختصاص به 

تساعه را از مصاادی  یابی به آ  بایاد کلیاه عاوارض هستی، شکلی از مرات  به خود می گیرد و برای دس.
چناین هار پدیادۀ ممکنای دارای علال ارباع محتمل، تجرید کرد تا جامع غیرمتعین خود را نشا  دهد  هم

 باشد اس.؛ بنابر نظریه مختار، عّل. صوری شاخص روح معنایی می
 ها در اجتهاد تمدنیفرضیه سوم: نقش منطق سیستم
 در فرضیه سوم چنین آمده بود که:
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تاات»، و بالخصاوص جماع میاا  «جماع داللای»در « هامنطا  سیساتم»ز با استفاده ا» ، ابازار «ُمرب 
 «شود سازی در مقیاس کال ، ایجاد میمدل

 استدالل: 
سازی با کشف روابط های دین در مورد یک موضوع اس.، این شبکهسازی از گزارهجمع داللی، شبکه

تاوا  در قالا  می« عرفای»ن روابط را باه صاورت آید، ایدس. میهای مربوط به یک موضوع بهبین گزاره
قادم، نقااط بحارا  و بهمسیر حرک. قدم خروجی و پرداز  )تعیین نقطه شروع، مرکز ثقل فرآیند، ورودی،

توا  یک مدل تولیاد با این منط ، می« جمع عرفی»نقطه پایا  و فرآیند بازخوردگیری( ارائه داد، در صورت 
 کرد  

 توضیح:
هاا در ابعااد های دین، عالوه بار تعیاین اهاداف و شااخصگزاره ،1«گر  سیستمی به دینن»براساس 

« فرآیناد بهیناه»که راهبردها تعیین نیز هستند؛ و از آنجایی مختلف زندگی، ارائه کننده راهبردها )استراتژی(
اتی اسا.؛ رو  های دیان، بسایار حیابرای تحق  آثار مورد نظر هستند، تشخیص و استخراج آنها از گزاره

 اشاره به همین مطل  دارد  « اجتهاد سیستمی یا اجتهاد فرآیندی»
واره(، تال  معرفتی برای کشف نظر خداوند در پاس  به نیازهای خرد و کاال  اجتهاد سیستمی )نظام

نط  م»بعالوۀ « اجتهاد جواهری»های مورد نیاز بشر، از منابع دین با رو  ها و سیستمجامعه با تولید مدل
 اس. « استنباط فرآیندها

                                                 
 های زیر است:فرضمبتنی بر پیش« نگرش سیستمی»صل ا 1
 .موضوع مورد نظر احتماال دارای اهزاء مرتبط با یکدیگر است 
 تر نیز هستند. )تجزیه تا رسیدن به ذرات بنیادین(های درونی و عمیقاین اهزاء احتماال دارای الیه 
 ای از عناصر مستقل از هم نیست.(صورت بُرداری و برآیندی است. )موضوع  مجموعهتباط اهزاء با یکدیگر احتماال بهار 
 باشد.موضوع مورد نظر احتماال دارای ارتباط با متغیرهای بیرون از خود می 
 وع  کارکردی مستقل از دیگر عناصر محیط صورت برداری و برآیندی است. )موضارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال به

 ندارد.(
       باشالد. )ترکیالب تالا رسالیدن باله      ارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال دارای سالطو  و مراتالب فوقالانی متعالددی نیالز مالی

 ای در ابعاد مختلف(های کالن و ریشهالعللعلت
 غییر دائمی هستند.موضوع مورد نظر و عناصر درونی و بیرونی  احتماال در حال ت 
 کند.دنبال می یموضوع مورد نظر هدفی را در هست 
 .موضوع  احتماال دارای اهداف اولیه و میانی نیز هست 
 باشند.هدف نهایی و دیگر اهداف موضوع  احتماال دارای شدت و ضعف نیز می 
 کند احتماال از زوایای دید مختلف  تغییر می بندیِ موضوع صورت 

ر.ک. کتاب نگرش سیستمی باله دیالن  واسالطی    . )در فضای کلیه احتماالت فوقهای دینی و گزارهه دین  یعنی بررسی دین سیستمی ب نگرش
 مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم( مؤسسهعبدالحمید  نشر 
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ها و موضوعات، در برآیند روابط ، موقعی. و مختصات تمام پدیده1ای اس.از آنجایی که هستی شبکه
آنها با کال  هستی باید محاسبه شود؛ و از آنجایی که تشریع مطاب  تکاوین و تجلای تکاوین اسا. وقتای 

هاای دیان موقعی. آ  موضاوع در مجموعاه گزاره بخواهیم نظر خداوند در مورد یک موضوع را بدانیم باید
 محاسبه و تشخیص داده شود  محورهای این محاسبه به صورت زیر اس.:

 شبکه مسائل و موضوعات زندگی، شبکه مسائل علوم انسانی ورودی سیستم : 
 2: شبکه هستیمحیط سیستم 
 النای و عقالئای : ساختارها و قوانین هستی، عقال و فطارت )اصاول عقفرآیندهای پایة سیستم– 

 تاسیس اصل(
 های دین : شبکه گزارهها و منابع اطالعاتداده 
 شبکه اهداف دین )مقاصد الشریعه( مرزهای سیستم : 
  های بنیادین دین )عمومات فوقانی(ها و ارز چهارچوبو 
 منط  فهم دین و الگوریتم اجتهادجواهریفرآیند کشف و تحلیل اطالعات : 

                                                 
  (مخلوقالات )کثالرت   باله ( خداونالد )نهایالت  بالی  وحالدت  از یافته گسترش وهودی شناسانه که: هستی شبکهاشاره به مبنای تصدیقیِ هستی 1

 دارطیف ولی ثابت فرآیندهای و ساختار دارای ومعلولی است و ههان علت نظام و فعل به قوه از حرکت و تشکیکی مراتب دارای پیوسته بهم
 .هستند موهودات حرکت و معرفت هایزیرساخت طبیعی  قوانین و است و ساختارها فازی و
 سازی کرد:وان به صورت زیر شبیهتشکلی نمادین از شبکه هستی را می 6
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 از ما یطلبه الشارع، به ما صادر عان الشاارع لتنظایم « ُحکم»ستر  یافتة : مفهوم گابعاد سیستم
 از فعل جوارحی مکلف  واحد، به کلیه شمو  زندگی)خرد و کال (« موضوع»الحیاه و مفهوم گستر  یافتة 

 منط  فرآیندیابی در تحلیل )با توجه به نظریۀ وضع الفاظ برای روح معنا(ابزار تحلیل مفهومی : 
 منط  فقه تفریعی در تطبی دامنه مفهوم ابزار گسترش : 
 علل اربع+مقوالت عشر+ فرمول حرک.= ابزار ترکی  متغیرهاسازی در ترکیبمنطق مدل : 
 ها: جدول کلیدواژهابزار جستجو 
 ای: جدول تحلیل گزارهابزار کشف متغیرهاو روابط و جمع داللی 
 نظریه شارع در بارۀ موضوع مورد نظرخروجی : 
 مه گزارة دین به زبا  فرضیه علمی و استخراج راهبرد: ترجفرآوری 
 یه یابی فرضیه در الگوی پیشارف. : موقعی.آزمون انسجام بیرونیو  ابزار کشف دامنه و ُبرد نظر

 1و نقشه تمدنی
 واره( را ارائه کرده اس.:تصویر زیر نمایی کلی از اجتهاد سیستمی )نظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 های دیگر در نقشه کالن یک تمدنیابی به انسجام هر قسمت از سیستم با سیستمدست 1
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شود، عنوانی کلی هستند که در هر موضوعی باید به راتی که در تصویر مشاهده میکلیه عبا نکته مهم:
« ادلاه موّجاه مساتند باه دیان»گذاری باید براسااس گذاری شوند، این مصدا تناس  آ  موضوع، مصدا 

 صورت پذیرد 
ر ماورد آ  خواهیم نظر دین را دواره( یعنی در مورد هر مساله و موضوعی که میاجتهاد سیستمی )نظام

چه متغیرهایی با چه خصوصیات و روابطی با یکادیگر  های دین،دس. آوریم باید تعیین کنیم که در گزارهبه
جماع »دس. آید  اجتهااد سیساتمی، باه زباا  فقهای، اند تا برآیندی در موضوع مورد بحث بهترکی  شده

تعیین این که ادله مختلف مرتبط با یک هاس.؛ یعنی ادله معتبر عقلی و نقلی براساس منط  سیستم« داللی  
موضوع، هر کدام ناظر به کدام ُبعد از ابعاد سیستمی هستند که موضوع ماورد نظار باه آ  ارتبااط دارد؛ آیاا 
تعیین اهداف هستند یا تعیین اجزاء یا تعیین زاویه دید یا تعیین زمینه تحق  یا شارایط ماورد نیااز، یاا نقطاه 

 احل، یا نقاط بحرا  و خلل و موانع، یا انواع نتایج خروجای عملای، یاا شااخصشروع، یا مرکز ثقل، یا مر
 ارزیابی، یا کیفی. بهبود و اصالح  

 
 نتیجه و تطبیق بر یک نمونه:

هاس.؛ ادله معتبر عقلی و نقلی براساس منط  سیستم« جمع داللی  »اجتهاد سیستمی، به زبا  فقهی، 
با یک موضوع، هر کدام ناظر به کدام ُبعد از ابعاد سیساتمی هساتند یعنی تعیین این که ادله مختلف مرتبط 

که موضوع مورد نظر به آ  ارتباط دارد؛ آیا تعیین اهداف هستند یا تعیین اجزاء یا تعیین زاویه دیاد یاا تعیاین 
ناع، یاا زمینه تحق  یا شرایط مورد نیاز، یا نقطه شروع، یا مرکز ثقل، یا مراحل، یا نقاط بحارا  و خلال و موا

 ارزیابی، یا کیفی. بهبود و اصالح   انواع نتایج خروجی عملی، یا شاخص
 «:صلوه»از سیستم عبادی اسالم/ مدل  ←ای را بررسی کنیم نمونه

خوانند، مدلی از عبادت اس. که با تمام جزئیات و شارایط در با خصوصیاتی که مسلمانا  می« نماز»
ها را باه عنوا  یک مدل، یعنی تشخیص فرآیندی در نماز که ورودیهب« نماز»دین ارائه شده اس.؛ مالحظۀ 

خروجای و فرآیناد  تبادیل  ها،کند؛ بنابراین برای رسید  به نتیجه، باید ورودیمورد نظر تبدیل می خروجی
 دس. آیند  اگر مجموعه احکامهای دین به)زمینه، نقطه شروع، نقطه مرکزی، مراحل، نقاط بحرا ( از گزاره

 فقهی مربوط به نماز را کنار هم بگذاریم خواهیم دید که مدلی به صورت زیر داریم:
ذهن و فکر، قل  و روح( با تمام لوازم و ملزوماات، محایط،  = انسا  )بد ، های سیستمورودی  1

ها )در محایط ماوراء، کمال، نیروهای مرب. و نیروهای منفای در هساتی، دیگار انساا  زندگی، سرنوش.،
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الملال(، گذشاته و آیناده، قاوانین طبیعای جسامی، فکاری و ده، محیط کار، محیط شهر، محیط بینخانوا
 های دیگر دینی ها و سیستمهای انسانی، قوانین و مدلروحی، مشکالت و بحرا 

شاوند(= تمرکاز = )اهداف، آثار و نتایجی که توسط نمااز کامال ایجااد می های سیستمخروجی  2
تر از حیات، اتصال به آگاهی احساس حضور خدا و معنادارشد  سطحی عمی فکری و روحی، فعال شد  

جامع الهی، جذب نیروهای مرب. و نورانی و افزایش نیرو و انرژی روحی، دفع نیروهای منفای و ارتقااء در 
همسو شد  کلیه نیروهاای  ها، آرامش و بهداش. معنوی فردی و جمعی،درجه خلوص ادراکات و معرف.

روهای جاری در هستی در کل زمین، از بین رفتن آثار منفی عملکردهای قبلای، تعمیا  فهام و روحی با نی
 احساس از دیگر دستورات الهی برای حرک. در زندگی دنیا و عبور به سوی ابدی.  

= تمام افراد انسا  اعم از مرد و ز  بالغ و کودکانی که باه فرآیند پردازش/ تعیین مرزهای سیستم  9
 ها و در هر شرایط، تا آخر عمر ها و در تمام زما ند، در تمام مکا اتشخیص رسیده

= طهارت بد  و لباس + وضوء + تعیین قبله و رو باه قبلاه  ساز اولیهفرآیند پردازش/ تعیین زمینه  4
ایستاد  + تشخیص زما  + طهارت مکا  سجده + آرامش بد  و قرار گرفتن در موقعیا. مراقباه و دوری از 

 کرد  و حرف زد مید  و حرک.خورد  و آشا
= اذا  و اقامه + نی. + قیام + تکبیر )که در هر کدام کمی. و  فرآیند پردازش/ تعیین نقطه شروع  5

 کیفی. ظاهری و باطنی آ  ذکر شده اس.(
= قرائ. + رکوع + سجود + تشهد + سالم )که در هر کادام  فرآیند پردازش/ تعیین مراحل فرآیند  6

 و باطنی آ  ذکر شده اس.(کمی. و کیفی. ظاهری 
 گویدکند و چه می= توجه به خداوند و فهم اینکه چه می فرآیند پردازش/ تعیین مرکز ثقل  7
= کلیه رفتارهای منجر به شک یا منجر به بطال  نماز )َاحکام  فرآیند پردازش/ تعیین نقاط بحران  1

 تی مانند نماز عیدفطر یا نماز جمعه(خلل در نماز، چه نماز ُفرادی و چه نماز جماع. و چه نمازهای جمعی
 = کلیه احکام مربوط به رفع نقص و شک در نماز فرآیند پردازش/ بازخورد در سیستم  3

 = کلیه مستحبات نماز )در کلیه انواع نماز( متغیرهای تقویت و تشدید کننده  11
 = کلیه مکروهات در نماز )در کلیه انواع نماز( کننده و بازدارندهمتغیرهای تضعیف  11

 گیری نتیجه
هایی هستیم که آ  تماد  ها و سیستمیابی به نقشه عملیاتی یک تمد ، نیازمند تعریف نظامبرای دس.

در « فرآیندهای الزم»جاری در آ  اس.، تا « فرآیند»که قل  هر نظام و سیستمی، سازند، و از آنجاییرا می
 ن نخواهد بود های تمدنی، تعریف نشوند تحق  یک تمد  ممکهر یک از سیستم
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، ماموریاا. اسااتنباط ایاان فرآیناادها را از ادلااه شاارعی دارد و باارای مبناسااازی و «اجتهاااد تماادنی»
 سازی، حداقل نیازمند سه امر زیر اس.:عملیاتی
  کل ما یحتاج الیه الناس»، به «فعل مکلف»توسعه در هوی. حکم، از  » 
  ح المعانیوضع الروا»به « وضع للمصادی »توسعه در هوی. وضع، از» 
  برای جمع داللی« اجتهاد سیستمی»استفاده از 

 توا  در دو تصویر زیر نیز ارائه کرد:نتیجه بحث را می
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