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 چکیده

به  یاسلام یبر مبان یتلاش کرده است که مبتن یخدر طول تار یاجتهاد به مثابه موتور محرکه علوم اسلام

 یواییدهنده پووجوود ادوار متتلوف ف،وه، ن وان یگرد یکند. از سو یداو روشمند دست پ یحاستنباط صح

و  یشناسوموضوع ایهمؤلفه یو مسائل آن، اجتهاد دارا یاجتهاد است. اما در عصر حضور حکومت اسلام

دارد و در  یزیتجو یتی. البته در علم ف،ه ماهکندیم یهاست که از منابع متتص به خود تغذ یشناسروش

دانسوتن  یکویبوا  کنودیم،اله حاضر تلاش م ین. بنابرایدد توانیرا م یشناسروش یگرابعاد د یگر،علوم د

 یبه آن را نسبت به ف،ه اجتماع یابیمراحل تکون و دست یبه صورت اجمال ی،شناسدانش اجتهاد و روش

 .یدنما یینتب یعلوم در فرهنگ اسلام یگرو د

 .یشناسموضوع ی،ف،ه اجتماع ی،شناساجتهاد، روش :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دان گاه باقرالعلومینمسلم یدانش اجتماعارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

سوتن از  یوجوود نودارد، ولو یعلم اجتمواع یا یشناسجامعه یبرا یکسانی یفاگرچه تعر

بور آن  یمکاتو  علووم اجتمواع یاست که تمام یانکته ینترمهم یمعضلات و مسائل اجتماع

هر مکت   یاست که برا یو نوع مسائل یااتفاق نظر دارند. البته تفاوت مکات  در پرداختن به زوا

 یمتن،طه عز ی،مندان علوم اجتماعاز دان  یاست. مثلاً برخ یرفتنیپذ ایتهنک ینمهم است و ا

 دهنودیفرد قرار م ی،یوجود ح، یگرد یجامعه و برخ ی،یخود را وجود ح، یشناختجامعه یهنظر

( اموا بور 05ص ،8838یا، . )پارسوانیمکات  در علووم اجتمواع یدگاههمان تفاوت د یعنی ینو ا

کورده و بوه  یفرا توصوجامعه  هاییتاست که واقع یعلم جتماعیعلم ا یدگاه،اساس هر دو د

 یو گاه یام اهده یلبا دلا یممکن است گاه یینتب ین. اپردازدیها مآن یعلل و واکاو یینتب

 یموجوود دارا یتاگور وضوع یوز. در مرحلوه بعود نیفتوداتفواق ب یو تفهمو یریتفسو یابا ادله

 یرتصو یدترینجد. شودیآن ارائه م یگزینو هنجار جا تهباشد، مورد انت،اد قرار گرف هایییکاست

در  کنودیچند گام را مورد نظر داشوته و تلواش م ینا یشناختدر ساحت روش یاز علم اجتماع

 کند.  یتگانه را رعامنسجم، مراحل پنج یارتباط

را مصوداق و  یحکموت عملو تووانیم ی،اسولام یتوجه به نگاه مذکور و بنابر مبان با

خاص  یوهبا متد و ش کندیتلاش م یملحکمت ع کهیندانست. چه ا یمترادف علم اجتماع

در  یرمسو یونبپردازد. ا یدر عرصه مسائل اجتماع یزو تجو یرتفس یین،تب یف،خود، به توص

در  تووانیرا م ی،از سونت اسولام یت ع،لوئوبور قرا یالتصووص مبتنو یاسلام عل یایدن

از  ی وترب ی،علوم در بتش حکموت عملو یبندعلوم م اهده نمود. البته طب،ه یبندطب،ه

از علم اخلاق به بُعود  یعلم ف،ه و بت  یعنی. گیردیمورد توجه قرار م یشناختروش یثح

و  یفبوه توصو لوی،علوم در بتش حکموت عم یگرو د پردازندیم یعلم اجتماع یزیتجو
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اسوتنباط  یوهپرداختن بوه شو ی ترم،اله ب ینراستا م،صود ا ینخواهند پرداخت. در ا یینتب

است. البته نوه از  یاسلام یعلم اجتماع یشناسآن در روش یو مرزبند علم ف،ه یهاگزاره

اسوت کوه اگور قورار  یندارند، بلکه مسأله ا یچه ارتباط یآن جهت که ف،ه و علم اجتماع

باشد، از چه متود و  یزیبُعد تجو یدارا یشناختبه لحاظ روش یاسلام یعلم اجتماع ،باشد

 یوااسوت؟ و  یروش معرفتو یونا یوااسوت؟ آ یتیروش تار ینا یاآ برد؟یبهره م اییوهش

توا  داردیپاسخ به مسأله حاضر ما را بور آن مو یتی؟و تار یاز معرفت ی،یاست تلف اییوهش

بووده )و  یو ن،لو یع،لو یبر مبواد یکه مبتن یهعلم هایزهکاربست اجتهاد مصطلح در حو

چوه  ینویمتا بب یمقرار ده یدر علم ف،ه مورد توجه قرار گرفته است( را مورد بازخوان ی ترب

نکته نتست  ینموجود است. با توجه به ا ینیدر اجتهاد د یشناختروش یثاز ح یاقتضائات

 یماجتهاد خواه یایو سپس به ابعاد و زوا ادهقرار د یادوار ف،ه را مورد بررس کنیمیتلاش م

نکواش قورار موورد ک ینویاستنباط د یرویپرداخت تا آن را به مثابه موتور محرکه ف،ه و ن

 شود. یینتب ینیعلم د یشناسروش یایتا زوا یمده
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 ـ سیاسیادوار فقه اجتماعی

دوره بوه  80دوره توا  0های متفاوتی درباره ادوار ف،ه وجود دارد که از اقوال و نظریه

دهد که این ادوار، بی تر بوا محوریوت ها ن ان میثبت رسیده است. اما نگاهی گذرا به آن

سیاسوی در  -م،صوود از شورایا اجتمواعیسیاسوی.  -، نه ف،ه اجتمواعیف،ه فردی است

، ظرفیت اداره تفاوتزمانی م هایکه در برههبندی تاریخ ف،ه، یعنی عدم توجه به اینطب،ه

پذیر بوده یا نبوده است. بنابراین، بررسی تاریخ ف،ه، یعنی بررسی امکان ماع توسا ف،هاجت

تووان که با این نگاه میو سیاسی بت با فضای اجتماعیدر نسها ها و فرصتتاریخ ظرفیت

و این یعنی قبض و بسا زمانی و مکانی، متود  تاریخ ف،ه را به پنج دوره کلی ت،سیم کرد.

 اجتهادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. 

شود و آغاز می بر این اساس، در نتستین دوره ف،ه که با حاکمیت شتص پیامبر

های مطلوو  بورای هم وجود دارد، مسئله اداره جامعه، سیاست در زمان امیرالمؤمنین

افتود. دوره دوم بوا آغواز ، تبیوین مسوئله مصولحت و... اتفواق میآرمانی یدن به جامعهرس

باشود  ای وسویع و طولوانی بورای ف،وه شویعه میامیه مصوادف شوده و دورهحکومت بنی

گیرند که متالف با شیعه بوده و های متتلفی در رأس امور قرار میحکومتای که گونهبه

های حذف شیعه را از قدرت و در نتیجوه جلووگیری از تورویج آن را در جامعوه در سیاست

اموا ای با حکومت به شکل موافق نداشوته، گیرند. در این دوره، هرچند ف،ه رابطهپیش می

تجویزهای آن بدون تکیه بر مرزبندی ای که شیوهبهشود. باز هم امری اجتماعی تل،ی می

و حوداقلی بوه حضوور  ترافتود و نگواهی کوچو حکومت و ساختارهای کلوان اتفواق می

پووس از  . حرکووت اجتموواعی اهوول بیووتگیووردسیاسووی شووکل می -اجتموواعی

گونوه بووده های صفویه و قاجاریه بوه طوور متنواو  اینتا ابتدای دولت امیرالمؤمنین

و علما به مسئله ت،یه از اصول اساسوی  بینیم توجه اهل بیتبر این اساس، میاست. 

های فراوانی شود. البته ممکن است در این دوره فراز و ن ی شیعه در این دوران تل،ی می
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اتفاق بیفتد که فضا برای ترویج علم دینی و علوم شیعی افزایش یابد، اما همگی در مسیر 

از  مثل امام صادق حتی ممکن است افرادیکومت قرار دارد. انزوای شیعه از مسئله ح

بوا  کرسی درس چندهزار نفری برخوردار باشد و یا فضوای منواظره بورای اموام رضوا

بزرگان ادیان دیگر وجود داشته باشد. ممکن اسوت شویخ مفیود در بغوداد فرصوتی بورای 

 حضور در امر حکوموتگسترش علوم شیعی داشته باشد، اما کما کان، شیعه ظرفیتی برای 

  (.888-803، ص8830و عرصه کلان اجتماعی نداشته است )ورعی، 

ای که با آغاز حکومت دوره سوم، اما دوره حضور و تعامل ف،ها با سلاطین است. دوره

شود. این صفوی رخ داده و در همین زمان تعامل علما با شاهان حکومت صفویه برقرار می

ات جدیدی از جمله نیابت شویعه، انن دادن بوه سولاطین، موضوعتعامل تا جایی است که 

 آنها الاسلامی، خراج و امثالاجرای حدود توسا ف،های شیعه، اقامه نماز جمعه، منص  شیخ

های نماز رسالهمثل  ،جزء ابوا  ف،هیهایی توسا بزرگان در جزءنگارش رساله .مطرح شد

اما شرایا زموان اقتضوا  ،لای ف،ه ما بودهجمعه، جهادیه و ولایت ف،یه در عصر قاجار در لاب

 (.888)همان، ص به آنها پرداخته شودو مست،ل صورت جداگانه کرد که بهمی

 دوره نظارت بر سلاطین شیعه و تحدیود قودرت مطل،وه آنوان ،ف،ه شیعه دوره چهارم

این دوره مربوط به عصر م روطه است که قدرت حاکمان و سولطان مطل،وه بووده  است.

 ؟شوود محودود کوردهای مطل،ه را میآیا سلطنت که است و لذا برای اولین بار مطرح شد

هوایی مسوت،ل در رد یوا رو بودند و رسالههاین مسئله جدیدی است که ف،های ما با آن روب

د کردن قدرت سلاطین، انتتابات، مواسات و آزادی محدو .قبول م روطه نوشته شده است

ف،ها بوه نهواد  توجه شود که حاکی ازفراوان در عصر م روطه در قال  رساله م اهده می

مسائلی چون ک ف حجا ، امر به معروف و نهی  ،های بعدیم روطه بوده است. در دوره

ف،ها  توسا هاییح و رسالهمطر ،از منکر، نسبت اسلام و دموکراسی و قیام و مبارزه با ظلم

 (.883 -881)همان، ص ها به نگارش در آمده استن زمینهدر ای
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 در دوره کوه استدوران حاکمیت ف،یهان شیعه  از ف،ه شیعه، آخرین دورهپنجمین و 

شیعه در ایون و  بوده این دوران، متمایز از دوران دیگر است.جمهوری اسلامی اتفاق افتاده 

سیاسوی جدیودی و اجتماعین دوره با مسائل در ای شده است.یدی وارد م،طع جد دوران،

گوذاری، ولایوت مانند مسائل قانون است. های دیگر مطرح نبودههستیم که در دوره مواجه

 ۰1تا  81   و صدها مسئله دیگر که درحزّف،یه، ن،ش مردم در حکومت، شکل حکومت، ت

 (.8۰0 -8۰1ص  )همان، مطرح شده است اخیر  سال

بیوان ادوار متتلوف توان گفت: و سیاسی شیعه میوجود ادوار متتلف ف،ه اجتماعی با

سیاسی، زوایا و ابعواد  -دهد که بستر اجتماعیاین نوید را می و سیاسی شیعهاجتماعی ف،ه

های متتلوف ها و مکانهای متفاوت اجتهاد را در زمانبررسی مسائل را تغییر داده و مدل

کنیم میوان ادوار موذکور، انتتوا  موضووع، ای که م اهده میگونهمیسر ساخته است. به

تی در عرصه اجتهاد رویکردهای متتلفی را به تحلیل و بررسی آن و استفاده از منابع معرف

مثابه موتور محرکوه تفکور شویعی در ادوار متتلوف، توانسوته است. اجتهاد به داشتهدنبال 

ضمن حفظ کیان شیعه، مسائل اجتمواعی مبتلابوه دوران خوود را حول و فصول کنود. اموا 

کند. بر پیدا می که بیان شد حد و مرز اجتهاد در سطوح و ادوار متتلف، قبض و بساچنان

شناسی اجتهاد در بسوتری کوه اسولام در رأس رود متدولوژی و روشاین اساس انتظار می

کنود مسوائل تری برخوردار باشد. این نگاه تلواش میحکومت قرار دارد، از زوایای گسترده

اجتماعی دوران ان،لا  اسلامی را مبتنی بر سنت سلف، استنطاق منابع معرفتی مرسووم در 

های علمیه )کتا ، سنت، ع،ل و اجماع( و موضوعیت زمان و مکان تحلیول کورده و حوزه

رو در ادامه به ارائه تعریفی الگویی بسیار اجمالی از برای تحلیل صحیح آن ارائه کند. از این

و عرصه کلان اجمالی و ارائه ارکان شیوه اجتهادی مطلو  در زمان حیات حکومت اسلامی 

 .هیم پرداختخوا و سیاسیاجتماعی
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 عصر حکومت اسلامی مطلوب در  یاجتهادشیوه ارکان 

 عریفت

رسود اجتهواد دینوی درباره اجتهاد تعاریف متتلفی ارائه شده است، اموا بوه نظور می

واسوطه ابوزار و عناصور لوازم بورای اصطلاحاً یعنی کوشش علمی بر اساس منابع معتبر، به

ای که از اعتبار )حجیت یا صورفاً گونهدین  بههای تفهم، اکت اف و استتراج مطلق آموزه

منجزیت و معذریت( برخوردار باشد. این تعریف از اجتهاد، تعریف عوامی اسوت کوه هموه 

تووان بور حسو  نیواز، شود. با این وجود میاجتهادهای ممکن در حوزه دین را شامل می

را  طوه خواصهای دینی در ی  حیکوشش علمی مجتهد برای اکت اف و استتراج آموزه

در این صوورت، (. 18 -11، ص 8833پور و حسنی، اجتهاد خاص آن حیطه نام نهاد )علی

به  ،اصطلاح ف،ها نای مصطلح امروزی نتواهد بود و بهف،ه به معکاربست اجتهاد در دیگر 

های دینوی در برای ک ف حکم و استتراج آموزه رونیز قابل تسری است. از اینف،ه اکبر 

با سطوح متتلف مسائل اجتماعی )نظیر سطوح خرد و کلوان(، چنود مرحلوه  اجتهاد مرتبا

گیری آن تبیوین و باید انجام گیرد: ابتدا مسئله توصیف شده و سپس علل و عوامل شوکل

تحلیل شود. پس از آن، با نگرش انت،ادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس، تجویز و ک ف 

د گفووت کووه دو وظیفووه اول در مرحلووه حکووم متناسوو  بووا آن صووورت پووذیرد. البتووه بایوو

علومی که جنبه تجویزی بی تری داشوته شناسی رخ داده و مراحل بعدی از عهده موضوع

 آید. باشند، بر می

 شناسیموضوع

ای از هر علمی اجتهاد کند، باید بور آن هرگاه مجتهدی بتواهد در موضوع یا مسئله

این معنا که به لحاظ معنایی و مفهومی،  مسئله یا موضوع اشراف یا احاطه داشته باشد. به

الجملوه یوا یابی این موضووعات را فیآن را به درستی ب ناسد و توان تطبیق و یا مصداق
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برخووی شناسووی بوورای مجتهوود از دیوودگاه بالجملووه دارا باشوود. البتووه ضوورورت موضوع

 نظران، م،بول نیست و برخی در ضرورت این کوار بورای مجتهود از آن حیوث کوهصاح 

مجتهد است، تردید دارند. ولی در عین حال عده بسیاری نیز این مطل  را بواور داشوته و 

 (.10پیماینود )هموان ، صاجتهواد ایون مرحلوه را می برخی از مجتهودان نیوز در فرآینود

نوعی به شناختی،شناسی به لحاظ روششناسی و یا مسئلهگونه که اشاره شد، موضوعهمان

را در نسوبت بوا جامعوه و اموور اجتمواعی عهوده دارد کوه ایون توصیف و تبیین موضووع 

 شناختی در مرحله بعد به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رویکردهای روش

 اما باید دانست که موضوعات، انواع متتلفی دارند: 

دار بیان آنهاست. مثلاً بورای موضوعات شرعی: موضوعاتی که شرع م،دس عهده -8

 باشد.، تبیین و توصیف نماز به عهده خود شارع م،دس میحکم وجو  نماز

موضوعات عرفی: موضوعاتی که شرع، ت تیص مفهوم یا مصداق آن را به عرف  -0

 نباید به ش  خود اعتنا کند.  رال  یکثسپرده است. برای مثال گفته شده است، 

قانون ک ور اند و شود گفت قانونیموضوعات قانونی: موضوعاتی که به نوعی می -8

 های بانکیباید مفهوم آن را بیان کند. نظیر سپرده

موضوعات فنی و تتصصی: موضوعاتی که باید توسا متتصصوان بیوان شوود.  -۰

دار بودن یوا ای که فلس ندارد حرام است. ت تیص فلساند ماهیمثل اینکه ف،ها فرموده

  (.83۰، ص883۰عهده متتصصان این حوزه خواهد بود )میرمعزی، نبودن آن به 

شناسی در دوران حکومت اسلامی و شیوه اجتهادی مبتنی در با  فهم مرحله موضوع

 بر این زمان، اگر موضوع از سنخ شرعی باشد، تکلیف م وتص اسوت و توصویف آن بوه

عهده خود شارع خواهد بود. اما اگر از سه قسم دیگر باشد، شناخت آن بایود در چوارچو  

شناختی( آن باشد. بر ایون اسواس، شناختی و معرفتناختی، انسانشمبانی بنیادین )هستی
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هوای تجربوی حاصول از علوم اقتصوادی ممکن اسوت قوانون ک وور، مبتنوی بور معرفت

گرا شکل گرفته باشد، که در این صورت، وضوعیت ف،وه اجتمواعی و پوزیتویستی و کمیت

و مناس  خواهد بود. اگر  ای انت،ادی و تجویز هنجار جایگزینتعامل آن با موضوع به شیوه

توان همین ستن را عیناً در آنجا نیز تکورار کورد و مسئله تتصصی و عرفی نیز باشد، می

 محور مذکور باید مبتنی بر مبانی بنیادین اسلامی باشد. مدعی شد، شناخت موضوع در سه 

 شناسیروش

  میوان رسویم. البتوه تفکیوشناسوی میشناسی به مسأله روشعپس از بیان موضو

توان های علمیه است و واقعا نمیشناسی صرفاً به جهت وجود ادبیات رایج در حوزهموضوع

شناختی خالی است، بلکه بُعد توصیفی و شناسی در علم اجتماعی از بعد روشگفت موضوع

شناسی است. بنابراین این تفکی  بی وتر بوه کاربسوت اجتهواد و تبیینی به عهده موضوع

 ادی نظر دارد که در ف،ه مطرح شده است. بررسی روش اجته

همواره هر علم یا معرفتی منبعی دارد و آغاز هر تح،یوق علموی با توجه به این نکته 

ناپذیر است  زیرا مستلزم آغاز از مجهول است که چنین امری نواممکن  امکانبدون منبع 

آغازین، قابول ردیوابی های های اولی و دانستهای که در آن، دادهنماید. درواقع، گسترهمی

شود. برای مثوال، از جملوه منوابع علووم تجربوی، است، منبع و سرچ مه دانش نامیده می

شود، رضه میوسیله حواس به ما عرو که بههای حواس است  یعنی خود طبیعت از آنداده

با توجوه بوه ایون (. 00 -08، ص 0، ج8830)عابدی شاهرودی،  منبع دانش تجربی است

ن، روش گفته کند که بداق و دان مند مسیری را در سلوک علمی خود طی مینکته، مح،

وسیله اسوتفاده درواقع، روش مسیری است که مح،ق به (.13، ص8831شود )پارسانیا، می

 های علمی و حل مجهولات برسد. پیماید تا به گزارهاز منابع می

(. بوه سوتن 13ص گیرد )همان،شناسی دان ی است که ناظر به روش شکل میروش

های تولید علم و دانش در معرفت ب ری های اندی ه و راهشناسی شناخت شیوهدیگر، روش
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است که موضوع آن روش است. در این دانش، چگونگی تولیود نظریوه و همواهنگی آن بوا 

(. با توجوه بوه تعریوف ۰0، ص 8833گیرد )پارسانیا، مبانی بنیادین آن مورد بررسی قرار می

های علمی و نظریات در ف،وه اجتمواعی مبتنوی بور ی، باید تصریح کرد که گزارهشناسروش

شود. کتا  )قرآن(، ی است که در اصول ف،ه شیعه از آن نام برده میاچهارگانهمنابع معرفتی 

سنت، ع،ل و اجماع )البته با شرایا متناس  با حجیوت آن(. فرآینود و مکانیسوم اسوتفاده از 

ل ف،ه مورد بحث و بررسی قرار گرفتوه و بزرگوان شویعه در ایون کتا  و سنت در علم اصو

اند. همانند مباحث الفاظ، حجج و امارات، زمینه به تفصیل به بررسی و تدقیق در امور پرداخته

تعادل و تراجیح و... . اما درباره حجیت ع،ل و حدود ثغور آن مبتنی بر مسأله زموان و مکوان 

. به عبوارت بهتور، شوأن و منزلوت ع،ول در هندسوه به تفصیل، بحثی صورت نگرفته است

 شناختی دین به شکلی تفصیلی و منسجم مطرح ن ده است. معرفت

عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی درست است که در علم اصول ف،ه، ع،ل به

آید، اما فرآیند حجیت آن در برخی موارد به تفصیل مورد بحث قرار نگرفتوه به حسا  می

باشود. ای که تنها مصداق فهم ع،ل، حسن بودن عدل و قبیح بودن ظلم میگونهاست. به

رسود بورای نگواهی کند. به نظر میاما مصادیق این ظلم را صرفاً دلیل ن،لی م تص می

تر به رابطه ع،ل و دین تفصیلی به مسأله ع،ل در اصول ف،ه ضروری است نگاهی بنیادی

هوای ع،ول را در های موجود داشت توا بتووان ظرفیتها و نظرگاهیا ع،ل و وحی، دیدگاه

 شناختی دین ن ان داد.هندسه معرفت

 هاانسوان پنودار و وهومآورد ره را یکه وحو هستند یملحدان اوّل، در این راستا گروه

 گوروه، نیوا دهنود. قورار ع،ل با اسیق در را آن تا ستندین قائل یاصالت آن یبرا و دانسته

 معنادار کنند.معنا قلمداد میبوده و ستن پیامبران را مهمل و بی دو نیا انیم نسبتمنکر 

کوه  است لیدل بدان آن دنینام اسطوره و داستان و امبرانیکلام پ خواندن مهمل و نبودن

 را یهسوت وانکار کورده  ن ود م اهده سلاحیب ای مسلح چ م باکه  را چه هرمنکران  آن
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 و یکه وح مبناست نیهم بر اساس زین دیجد ملحدان .پنداشتندیم عتیطب و ماده یهمتا

انکوار  یخوارج قیح،ا به نسبت را آن یمعرفت ن،ش و خوانده معنایوب مهمل را آنآورد ره

 آن یکوارکرد اجتمواع و پرداختوه آن یلویتت ن،ش نییتب به ریاساط حد در و تنها دکننیم

 (.015، ص8831)جوادی آملی،  دانندیم آن بسا و شیدایپ سازنهیزم را لاتیتت

 ،نودکنیانکار نم را ینید شناخت و یوح یمعرفت ارزشکه  هستند یکسان دوم، گروه

 .سونجدیمو آن بوا را یوح و دانسته یوح زانیم را خود یهوا و هوس به آلوده ع،ل ولی

 آن فهوم ازکه  را هرچه و رندیپذیم بود، م و  ع،لادراک  و فهم ظرف درکه  را هرچه

 درکه  است یاوزنه همان یع،ل م،دّمات و نیبراه گروه، نیا نزد. ندکنیانکار م ماند عاجز

 دیع،ا نهیزم در ع،ل لهیوسبه یوح نی. توزپردازدیم یوح و عتیشر نیتوز به ع،ل زانیم

 سوره در(. 013)همان، ص  شودیم انجام یعمل قیح،ا و اخلاق مورد در و ینظر مسائل و

 :دهنودیمو قرار یاحکام وح قبول زانیم را خود انیز و سودکه  است یکسان از ستن نور

«َ ِهََیِإلَ َُدُعواَِإذاَو  ََاللَّ ُسوِلِهََو  َیَ لََِر  ُهْمَیَْبَ َْحُکم  رَِإذاَن  َیف  ََِمْنُهْمََق  ُهمُمََُکْنَیَ َِإْنََُمْعِرُضونَو  ََل  مق  مَاْلح  ُتوای 
ْ
َأ

 آنها نیب در تا شوندیم خوانده او رسول و خدا یسو به چون (۰3و  ۰3)نور،   نیُمْذِعنَِهَیَِْإلَ 

 با باشد آنها نفع به حق اگرکه آن حال و کنندیم اعراض آنها از یجمع شود،حکم  و یداور

 .«ندکنیم انعان خداوندحکم  به ادیکمال ان،

 نوانیا .انودمودهیپ را ایتفر راه قبل، گروه افراط م،ابل درکه  هستند یکسان سوم، گروه

 بور را عتیشور درِکوه  است یدیکل ع،لکه  معنا نیا به  دانندیم عتیشر مفتاح را ع،ل تنها

 همراه اتاق، به ورود هنگامبه تاکه  است یپاافزار چون ،شیگ ا از پس و دیگ ایم ما یرو

 و گذاردیم یباق در بر را دیکل گ ود، را دَرْ چون انسان. دیآیدرم یپا از دخول هنگام و بوده

 براساس .ندارد ین،  متزن یهامتاع از یبرداربهره یبرا دیکل هرگز و شودیم داخل گاهآن

 به ازین نیهمچن و یالهتیهدا به انسان ازین و خداوند وجود به ع،ل لهیوسبه انسان نظر، نیا

 شوناخت از بعد کنیل  بردیم یپ امبریوجود پبهبالاخره و یمتنبّ از یّنب صیت ت یبرا معجزه
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 دهیرسو او یوصو ای و یّنب ازکه  آنچه به و نهاده یکنار به را یع،ل یمبان و یمباد همه ی،نب

 غافول داراسوت یوحو زییتم و صیت ت در ع،لکه  ین،  از گروه نیا .دکنیم بسنده است

 یمنفصل و متّصل یِلفظ متصّصات و داتیّم، یکه دارا گونههمان ،نامعصوم اقوال هستند.

 یدارا ،تمس  کورد من،ول ثیحد عمومات و اطلاقات به توانینم آنها لحاظ بدونکه  است

کلوام  فهوم در زیون آنهوا لحواظکوه  اسوت یمنفصول و متصول یلبّو متصصوات و داتیّم،

 درکوه  است یع،ل اتیهیبد متّصل، یلبّ متصصات از منظور. است یضرور نامعصوم

 مبرهنکه  است یمت،ن اتینظر منفصل، یلبّ متصصات از مراد و هستند م تص اوّل نظر

 دارنود  یعلمو فحوص به ازیبلکه ن ،ندیآینم نهن به ثیحد با برخورد با همزمان و باشندیم

 ،نیوا بور علواوه .دارنود ینهن حضور همواره زین آنها به نسبت یع،ل مباحث آمدانکار گرچه

 از پوسکوه  است یامور جمله از یهمگ آنها قیمصاد زییتم و یشرع معتبر ظنون صیت ت

 یکلو نیقووان و قواعد تیرعا و ع،ل از استعانت به ازمندین عتیشر رهیدا در یوح اصل اثبات

 (.088-081، ص 8831است )جوادی آملی،  آن

 یبعضو بوه نسوبت اًیوثان و اریومع معارف، از یبرخ به نسبت را ع،ل اوّلاً چهارم، گروه

 ع،ول، بوودن زانیوم و اریمع .دانندیم عتیشر مفتاح موارد، یبعض در ثالثاً و مصباح ،گرید

 نیوا در ع،ول است. یمبان آن بر مترتّ احکام  و یع،ل یمباد و اصول از یبرخ به نسبت

 آن بوا متالف یکلام ی،وح کنیل است، اریمع و زانیم خود گرچه قواعد، و اصول از بتش

 اصوول، و قواعود نیا از استعانت با انسان رایز  دیبرآ ع،ل با آن سنجش از ستن تا ندارد

 یاصول آن با توانندینم هرگز یوح و عتیشر لذا ،دکنیم اثبات را یوح و عتیشر ضرورت

 یوحو مثوال، عنوانبوه. است اصول آن مرهون آنها تح،ّق اصلکه  باشند داشته متالفت

 بوه دارد نبووّت یکه داع یکس اگر یعنی  کند جیترو را یپرستبت وشرک  تواندینم هرگز

 و نبووّت عودم بر شاهد نیبرتر و او یکذ  ادعا بر لیدل نیبهتر نیا بپردازد،شرک  دییتأ

 نوهیزم در یکوه وحو ستین معنا آن به ی،ع،ل نیمواز با یوح متالفت عدم .اوست رسالت

 نیا بهبلکه  ندارد، اظهارنظر حقّکه آن ای و بوده صامت وساکت  نید یع،ل اصول و معارف
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 درکه  است ییهانهیگنج همان اظهار ،دکنیم انیب محدوده نیا در یوح آنچهکه  معناست

َو : »...دیوفرمایمو یوح ن،ش نیا مورد در یعل امام .است شده رهینخ انیآدم ع،ول
 ع،ول یهانهیگنج تااند آمده امبرانیپ یعنی( 8البلاغه، خطبه )نهج  «العقولَدفائنَلهمَروایثی

 تموام از یوحو زلوالسوار چ ومه در تودبّر بوا ع،ل ، یترت نیبد .ندکنآشکار  انیآدم بر را

 ی،وحو درخ وش پرتوو در او .شوودیپاک م و طاهر کنندیم تار و رهیت را اوکه  ییغبارها

 همان در ع،ل صورت، هر در(. 088، ص8831)جوادی آملی،  ابدییدرم زین را خود ،تیح،

 ایو صووا  صیت وت زانیم تا ستین یوح قبال در هرگز است زانیم و اریکه مع محدوده

کوه  یاگونوههبو هستند  یاله تیهدا از مرتبه دو یوح و ع،ل. بلکه باشد امبرانیپ یخطا

 دو هور. اسوت یاوّل بر ناظر آنها از یدوّم و است یگرید بر فائق یوح یعنی دو،آن از یکی

 (.080)همان، ص باشد داشته یگرید با متالفت سر یکیکه آن بدون هستند یاله حجت

 تیّوحج اسوت. عتیشور یدرون یآوردهاره و قیح،ا به نسبت ع،ل، بودن چراغ و مصباح

 حضوور .شودینم عتیشر رهیدا از خارج به محدود ،اندپنداشته سوم گروهکه  آنچه برخلاف ع،ل

 چ مه و رسالت جاودان انیجر به را یکه آدم است یچراغ وجود همانند عتیشر دامن در ع،ل

 و م وتص عتیکه احکوام شور است چراغ نیا بهتمسّ   با و کندیم تیهدا عتیشر جوشان

 از هیوامام توا اسوت شده موج  عتیاحکام شر استنباط در ع،ل تیّحج و اعتبار .گرددیم ممتاز

 ادیو یف،ه منبع نیچهارم عنوانبه اجماع سنت و ،کتا  یعنی ی،ف،ه گرید منبع سهکنار  در آن

 وک وف کتوا   یبورا تلواش اول، :است گونهدو به عتیاحکام شر افتیدر در ع،ل . ن،شدکن

 یاحکوام شورع فهوم یکه برا است یع،ل نیبراه و هااستدلال همان ،کوشش نیا است. سنت

 اجمواع اعتبار و تیحج رایز است  اجماعکار  همانند نهیزم نیا در ع،ل. کار شودیم داده  یترت

 اجمواع تیحج نحوه درکه  چند هر است، معصوم قول به نسبت آن تیکاشف جهت از تنها

 یاحکوام شورع افوتیدر یبورا یع،لو یابزارهوا و منوابع ارائه دارد. دوم، وجود یگوناگون یآرا

 (.088-080است )همان، ص سنت وکار کتا   مانند مورد نیا در ع،لکار است.
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 یمباد از دهدیم  یترت مطال ک ف برای که  ییهااستدلال در گاه ع،ل،که نیا حیتوض

 را آنهوا تموام ای و یمباد از یبرخ گاه و کندیم استفاده گرفته است سنت وکتا   ازکه  یتعبد

 یع،لو قوبح و حسون مسوئله در آنچه مانند هیع،ل رمست،لاتیغ و مست،لات .دکنیم نیتأم خود

 ینهو و امور اجتمواع جوواز عدم ای و جواز در یع،ل قواعد به استناد باکه  آنچه ای و است مطرح

 هنگوام در منفصول ایو متصول یع،لو یلُبّو متصصات صورت بهکه  اییمباد و شود حاصل

 در یع،لو یمبواد حضوور موارد جمله از یهمگ آنها، رینظا و دارند وجود ین،ل ظواهر از استفاده

 یم،ودمات و یمبواد هموان زموره از ایو م،دمات، و یمباد نیا .باشندیم ینید مطال  استنباط

 بوه ازمنودین آنهوا از اسوتفاده صورت نیا درکه  هستند عتیشر اصل اثباتدار که عهده هستند

 آنهاسوت، وجوود لازمه خودکه  یمباد آن از عتیشر یری گیپ رایز یست ن عتیشر مجدد دییتأ

 یمبواد بوه آن اثبوات صوورت نیوا در رایز رفت  خواهد نیب از عتیشر اصل وگرنه ندارد معنا

 از ایو .اسوت شوده سواقا اعتبوار از یمبواد آن فورض، نیا با مطابقکه  باشدیم یع،ل خاص

 ظنوون ای و اصول مانند. رندیگیم قرار استفاده مورد شارع ریت،ر ای و دییتأ باکه  است اییمباد

 هستند )همان(. متّبع و داشته انیجر یشرع منع عدم صورت درکه  یاهیع،ل

 را عتیشور اصول تنهوا ع،ولکه  ستین آنچنان ،عتیشر به نسبت ع،ل بودن مفتاح

 نیوا بوهبلکوه  باشود  محوروم یشورع م،ررات و نیقوان مورد درکاوش  از و نموده اثبات

 م،ررات و نیقوان شناخت در را خود فهیوظ مصباح، عنوانبه ع،لکه آن از پسکه  معناست

 ثابوت و مجورد ی،کلو میمفواه صورتبه خود یهست افق در را عتیاحکام شر و داد انجام

 بوا او مثوال عنوانبوه. ندارد را شرع محدوده در ورود و دخالت حق پس آن از ،کرد اظهار

 را عتیشر یفیتکل ای یاحکام وضع تنها ی،آورد وحره رامونیپ خود یکاوش ع،ل و استدلال

 عتیشر نزد در یئی خاصش حرمت و تیحل به ای و ردیگیمفرا معاملات ای و عبادات با  در

 ی،ع،لو مبرهن اصول بر علاوه است، مسائل نیا در ع،ل استدلال مستند  آنچه .بردیم یپ

 بضواعت، از م،ودار نیوا بوا او. اسوت دو آن ازکوه کاشوف  است یاجماع و سنّت وکتا  

  باشودیاحکام نمو آن اسرار رامونیپ قیتح، بر قادر هرگز عتیاحکام شر شناخت رغمیعل
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 یاتیوکل جزکه  ع،ل استنباط دسترس از و بوده  یغ جهان به مربوطاحکام  آن اسرار رایز

 یاحکوام شورع درباره تواندیم مست،لاً ع،لکه  را آنچه. است خارج ،داندینم  یغ عالم از

 بوا ع،ول مواف،وت ولوی اسوت، یکلو اصوول همان بااحکام  آن متالفت عدم ،ادراک کند

 از ع،ولکوه  زیون م،ودار آن. اسوت خوارج آن عهوده ازکوه  اسوت یزیواحکام چ اتیجزئ

 بهاتّکا  بااحکام  نیا است. یوح به استنادبرکت  به ،کندیادراک م یاحکام اله اتیخصوص

 لوذا ،انددرآمده ع،ل م اهده و دید عرصه در و دهیپوش مفهوم لباس معصوم، ینیادراک د

 اموا بپوردازد،احکوام  اتیخصوص انیب به معصوم ستن به استناد با تنها است موظّف ع،ل

 (.08۰)همان، ص باشدیم خارج ع،ل عهده ازکه  است یزیچ م،دار، نیا از شیب

با م تص شدن رابطه ع،ل و وحی و فرآینود ارتبواطی ع،ول در سوه موضوع متتلوف، 

توان به جرأت گفت ع،ل در م،طع مصباحی خود، مبتنی بر مبانی بنیوادینی کوه در م،طوع می

شوناختی( شوناختی و انسانشوناختی، معرفتمیزان بودن ع،ل به اثبوات رسویده اسوت )هستی

حداکثری برای اداره نظام اجتماعی را دارا خواهد بود. بدین ترتی ، علاوه بر تأثیرپذیری ظرفیت 

های وجودی معرفتی بنیادین خود، از وضعیت زمان و مکان موجود در آن وضعیت نیوز از گزاره

آورد  یعنوی دسوت مویاستفاده کرده و نحوه ظهورگیری و فهم از روایوات را متنواظر بوه آن به

اجتماعی را با ترکی  و استفاده از مبوادی  -ف خرد و کلان جامعه، موقعیت سیاسیسطوح متتل

گونوه کوه ع،ول در کنود. بنوابراین همانهای دینی اسوتفاده میمعرفتی بنیادین در تولید گزاره

کند و حکم متناس  سطوح خُرد در زمان حاضر برای بیع و شراء خون، منفعت محلله تصور می

کند ف،ه نظام اجتماعی خرد را که در کند، با تغییر سطوح متتلف، تلاش مییبا آن را استنباط م

 ادوار گذشته مطرح بوده، به سطح اجتماعی کلان برساند. 

بدین ترتی ، در بحث از نهادهای جامعه ماننود اقتصواد، سیاسوت، ح،ووق، خوانواده، 

افزار ارد شده و نرمصورت مست،یم وآموزش و پرورش، اوقات فراغت و سرگرمی و... باید به

توان ضمن نگاه به ع،ل می نیااداره جامعه را مبتنی بر زمان و مکان امروزین ارائه کند. با 



 یعلوم اجتماع یژه، و8832، تابستان 82شماره   38

 

ای مبتنی بر مواضوع گرفتار ن دن به قیاس باطل و استفاده از استحسانات، به اداره جامعه

جریدی، شناختی، ع،ل ظرفیت دارد در سطوح متتلف تدینی پرداخت. در این مبنای روش

تجربی و نا  به بیان و استنطاق کتا  و سنت بپردازد و ک ف سونت را از  تجریدی،نیمه

این منظر رقم بزند و ن،ش مصباحی خود را ایفا کند. این دیدگاه، قابلیت چرخش مبتنی بر 

ای از تواریخ، ها، نیازها و استعدادهای متتلوف را داشوته و در هویر برهوهها و مکانزمان

ف،ه شیعه  ادوار متتلفی که نکر شد، که درنسبت به آن شرایا نتواهد ماند  چنان ناکارآمد

از  به تناس  قبض و بسا شورایا تواریتی، توانسته هویت اجتماعی خود را حفظ کرده و

 اضمحلال خود جلوگیری کند. 
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 گیرینتیجه

شناسوی بایود گفوت، شناسوی و روشبا توجه به توضیح مبحث اجتهاد و وجود موضوع

اجتهاد مطلو  در بستر ان،لا  اسلامی اولاً به شکل م،ارن با تمدن موجود فعلی که علم را در 

کند )یعنی تمدن غور (، بایود ها برای اداره جهان استفاده میدست گرفته و از همه ظرفیت

ن را فهمیده و به همان شیوه با خود او م،ابله کرده و دست به تولید علوم تلاش کند تا ابعاد آ

جانبه علوم مبتنی بور دیودگاه های خود را مبنی بر تولید و ترویج همهبزند. ثانیاً همه ظرفیت

وجود خواهد آمد، مبتنی بر اصیل خود پیگیری کند. بر این اساس، علمی که در این عرصه به

شناسی و مبتنی بر فهم شرایا زمانی و مکوانی، تدا در مرحله موضوعشناسی ع،ل، ابظرفیت

نظامی و عرفوی بوه توصویف و تبیوین مسوئله و  اعم از شرایا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

به انت،واد از وضوعیت موجوود و تجوویز هنجوار و حکوم  موضوع پرداخته و در مرحله اجتهاد،

معنای اداره کننده اجتماع عی همان ف،ه اکبر و بهپردازد. در این صورت، ف،ه اجتمامناس  می

افزار اداره جامعه اسلامی را در دست خواهد گرفت و بوه عینیوت اجتمواعی خواهد بود که نرم

مرحووم اموام)ره(  توسواتوان در تبیین واقعه طبس پیوند خواهد زد. نمونه این مسئله را می

عمق بینش خود، ظرفیت اجتهواد در ف،وه م اهده کرد. همچنین در فتح خرم هر نیز امام با 

اجتماعی را به کار گرفته و اعماق اعت،اد مردم را طوری به واقعیت اجتماعی پیوند دادنود کوه 

 همگان آن را ادراک کرده و مورد پذیرش قرار دادند.
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