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 چکیده
تولیدد سدااتارها و   اصلی آن  ، جوهرۀتحقق یابد المی در راستای تمدن نوین اسالمیجامعه و دولت اسدر آینده، اگر قرار باشد 

-گی است. از این رو اسالم که داعیۀ کمال بشری در تمدام دوران های پاسخگو به تمامی نیازهای معرفتی، قانونی و فرهنسیستم

داندد، بایدد   س حضور ادا در زندگی هدف اصلی مدی عبودیت و احسا به کمال و سعادت ااروی را در سایۀها را دارد و رسیدن 

هدای تجربدی و   چرا که دستیابی به عبودیت در سایۀ سیستمدف را در دنیا مشخص و تدوین کرده باشد مسیر رسیدن به این ه

نی اطاناپذیر، های وحیا، علم دینی با اتکاء بر گزارهدر این راستا محوری موجود که اطاپذیر است، نوعی پارادوکس است.انسان

های دین در مسیر فرموده وش صحیح استخراج و استنطاق گزارهبا رهای دینی را برای ما فراهم کرده که ظرفیت تولید سیستم

 های دینی پاسخگو به نیازهای دنیدایی بشدر  توان سااتارها و نظاممی« التَّفْرِیعُ  وَ عَلَیْکُمُ  عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ»امام معصوم مبنی بر

روش با نگاه سفانه این نظر دین، اجتهاد موجود است که متأتخراج ترین مدل برای استولید کرد. موجه ای مطلوبرا برای آینده

اجتهااد  »جزئدی ااالقدی اسدت.     ف حکم جزئی فدردی و یدا توصدیف گدزارۀ    صدد کشهای دین فقط درارد و فردی به گزاره

، الگوریتمی زیساسازی و مدلمنطق کشف فرآیندها و منطق سسیتم با ابتناء بر اجتهاد جواهری و با به کار گیری «سیستمی

 کند.های دینی را ایجاد میهای دین، توانایی تولید سیستمنگاهی کالن و استراتژیک به گزارهدهد که با را ارائه می

 

فقده   مدل تولید علم دینی، تفریع فروعات در مقیداس کدالن،  اجتهاد تمدنی، اجتهاد سیستمی، منطق فرآیندها، : ها واژهکلید

 اجتهاد جواهری تمدنی،

 

 مقدمه: .1

 سخن را با فرمایش مقام معظم رهبری آغاز می کنیم، ایشان می فرمایند:در ابتدا 

برای دستیابی به جامعه و دولت اسالمی باید مدل ها و سیستم های مورد نیاز در راستای اداره نظام اسدالمی در  

اک انسدانی  ل دینی و فطرت پد همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی متحول شده و بر اساس مبانی و آموزه های اصی

 (11پایه گذاری شود. )رهبری، ص

دینى  ،ر مى چرایده که ثابت کنند: اسالمفعالیت و کوشش اکثر اصالح گران و احیاگران عالَم اسالم بر این محو

فرامدوش  برنامه و دستور دارد. آنان تالش کرده اند تا ایدن بُعدد    ،و براى اداره جامعه و نظم و نسق امور اجتماعى است

علمدى و نظدامى اجاندر برهانندد و آندان را بده        ،د و مسدلمانان را از سدیطره فرهنگدى   شده اسالم را دوباره احیا کنند 

این فرصدت فدراهم شدد تدا     ، پیروزى انقالب اسالمى در ایران برسانند. با سرمایه های ادادادیاودباورى و اعتماد به 

از  سده دهده  پدس از گذشدت   برسداند.اما  فقه بار دیگر به صحنه بیاید و توانایى هاى اود را به منصه ظهدور  اجتهاد و 

 . بهتر اود را نمایانده است ،ر احساس شده است و هم تهی گاه هاهم نیازها بیش ت، تشکیل حکومت اسالمی

                                                           
1
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در حقیقدت نقشده راه تحقدق    دندد  که مقام معظم رهبری برای اولین بار مطرح کررانی پیشرفت یالگوی اسالمی ا

و ، اهداف، پیش فرض ها، سیاست ها، چشم اندداز، راهبردهدا   مبانی یعنیتمدن اسالم است که باید تمامی مراحل آن 

 . به عنوان یک منبع اطاناپذیر باشد وحیبر گرفته از  ،روش تولید نظام ها و سیستم های دینی

و مددیریت   به عنوان عامل پیشران در جهت پیشرفت و تمدن سدازی  فقه پژوهی اجتهاد و امروز عرصه از این رو

 است. سخت نیازمند واکاوی با روش تولید سیستم های دینی  آینده

 واکاوی در جهت:

 اروج از نگاه فردی و توصیفی به گزاره های دین. .1

 روج از اجتهاد موجود که اجتهادی فردی است.ا .1

ایی آن در تولید نظدام هدا و سیسدتم هدا و بده تبدع آن       ایجاد نگرشی کالن نسبت به اجتهاد و توان .3

 مدیریت فقهی بر زندگی فردی و جمعی.

 تولید الگو و روش اجتهادی مطلوب در جهت استنطاق از گزاره های دین در نگاه کالن و تمدنی. .4

 .  برای پاسخگویی به نیازها تخصصی شدن ابواب فقهی و ترجمه آنها به زبان سیستم .5

 .برای مدیریت آینده مطلوب سیستم های دینی بر گرفته از فقهتولید نظام ها و  .6

 فقه تمدنی. .7

 

 مساله پژوهش: .2

و مددیریت   سیستم های دینی در راسدتای پیشدرفت و تمددن سدازی     ،های دین اساس گزاره بر ه می تواننچگو

بدرای   در مقیداس تمددنی   دیندی   عملیاتی های و مدل ی علمیها روش کشف نظریهبه تعبیر دیگر،  کرد؟ تولید آینده،

 چیست؟ تحقّق آینده مطلوب

 

 :پژوهش فرعی سواالت .3

 هویت تمدن و تمدن سازی چیست؟   .1

 چگونه؟چیست؟ چرا و  و مدل سازی هویت سیستم و سیستم سازی .1

 رویکرد استراتژیک به دین چیست؟   .3

 ا؟چرو  چیست« علم دینی .4

  و چرا؟ نظریه پردازی چیست .5

 اجتهاد چیست؟ چرا و چگونه؟ .6

 ؟چیست؟ چرا و چگونه اجتهاد سیستمی)با نقطه ثقل منطق فرآیندها( .7

   هویت فقه تمدنی به عنوان اروجی اجتهاد سیستمی چیست؟ .8

 تاثیر اجتهاد سیستمی در مدیریت آینده و تحقّق تمدن مطلوب اسالم چگونه است؟ .9

 

 بیان ضرورت پاسخگوئی به مساله: .4
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و روش های تجربی در تولید الگوی پیشرفت و اروج دیدن از حیطده مددیریت     ها جایگزینی مدل .1

   جامعه و معادالت تمدنی.

تولید زیرساات ها و سیسدتم هدای تمددن     در ناکارآمدی دین در پاسخ به نیازهای کالن انسانی و .1

 نوین اسالمی.

 سیطره تفکر و نظام های سکوالر بر مدیریت آینده جهان. .3

 

 اهداف تحقیق:  .5

 .به نیازهای انسانی در مقیاس کالنبرای پاسخگویی  ،موجه سااتاری توصیفِ .1

 پیشرفت.برنامه ارائه مدلی برتر در تولید سیستم های دینی برای  .1

و تددوین   عنوان راهبردی برای فعدال سدازی کارآمددی دیدن     به« اجتهاد سیستمی»توصیف نظریه  .3

 .برنامه پیشرفت براساس نگرش اسالم

 

 :روش تحقیق .6

 .تحلیل سیستمی و استراتژیک گزاره های دین .1

 .پردازی + منطق فهم دین منطق عمومی نظریه .1

 

 :سوابق تحقیق .7

اما در  ستی و چرایی علم دینی پردااتهمطالر و نظرات فراوانی مطرح شده که به چی زمینه امکان علم دینی در

رائه نگردیده یا اگر مطرح شده فقدط در حدد   نظریه ااصی ا ،زمینه چگونگی تولید علم دینی تا کنون در محافل علمی

یک نظریه معرفتی و یا فرضیه بیان شده به عنوان مثال آیت اهلل اعرافی در یکی از محافل علمی نظریه اجتهاد تمدنی 

را که مبتنی بر سه مرحله تولید مسائل و استنباط و اجتهاد حکم آنها و نظام سازی است را بیان کردند امدا الگدوریتم   

به قدم این الگو برای دستیابی به سیستم های دینی را تولید نکرده بودند و فرمودند بایدد کدار بیشدتری صدورت     قدم 

که فقدط   علوم رفتاری و اجتماعی را مطرح کردنددر اجتهادی  -کمیپناه که نظریه الگوی حِاهلل اسرو گیرد و یا آیت

همچنین حجه االسالم دکتر بستان در کتاب علم دینی، روند تولید علم دینی را جامع تدر از   .یک الگوی معرفتی است

بقیه تبیین و در نمونه ای عینی از علوم اجتماعی پیاده کرده اند که در این مسیر شاید بتوان گفت کامل ترین کدار را  

 ئه کرده اند. اار

هری، الگو و مدلی را بصورت الگوریتم قدم به قدم ترسیم می اجتهاد سیستمی در این راستا با اتکا بر اجتهاد جوا

کند که به اسالم شناس این توانمندی را می دهد تا در یک مسیر مشخص به تولید نظام هدا و سیسدتم هدای دیندی     

 بپردازد.  

 

 رضیه:ف .8

 گزاره های دین ظرفیت راهبردی)بیان فرآیندهای سیستم( دارند. .1

 .در بعضی موارد راهکارها در دین ذکر گردیده استتمامی زیرسااتها و راهبردها و  .1
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های دین در مورد یک موضوع، با اسدتفاده از منطدق فرآینددها، موجدر تولیدد       سازی از گزاره شبکه .3

 )هم در مقیاس اُرد و هم در مقیاس کالن(شود. دینی در آن موضوع می« مدل»و « نظریه»

منطق تولیدد مددل و   و ستفاده از منطق فرآیندها اجتهاد سیستمی با ابتناء بر اجتهاد جواهری و با ا .4

 منجر به تولید علم دینی می گردد. سیستم سازی

 

 تبین بحث: .9

 

 «تمدن سازی»و  «تمدن » هویت  .9.1

شود سخن از این کلمده و توجده بده آن نیدز بیشدتر       ایی است که هر چه عقالنیت بشر بیشتر می ، کلمه"تمدن"

 اند: گفتهگردد. در تبیین هویت تمدن،  می

تخلق به ااالق اهل شهر و انتقال از اشونت و جهل به حالت ظرافت و اندس و معرفدت. در شدهر،     (1

 )دهخدا، کلمه تمدن( اقامت کردن و انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه.

1تمدن، موقعیتی از جامعه انسانی است که سازمان یافته و توسعه یافته باشد. (1
 

3آید. وجود می که در نتیجه نظم اجتماعی و قانون و رفاه نسبی بهتمدن، االقیت فرهنگی است  (3
 

 4تمدن، فرهنگ جمعی است. (4

تدوان بیدان    جدول تعاریف تمدن که بیش از دویست تعریف گردآوری شده بدود، مدی  آنچه پس از تامل و بررسی 

 که: کرد

گویی  دنبال پاسخ جمعی، که بههای معرفتی، قانونی وفرهنگی، در مقیاس  شبکه پایدار سااتارها و سیستمتمدن 
 ها)چه فردی و چه گروهی( است. به کل هرم نیازهای انسان

ای که دارای سیستم بهداشتی، آموزشدی، قضدائی،    شوند. فقط جامعه ها متولد می ها در سااتارها و سیستم تمدن

المللدی و   ای، بین ادماتی، رسانهونقل، امنیتی و دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، اانوادگی، عبادی،  غذایی، حمل

بدرای  پدس   هم مدیریت شوند، دارای تمددن اواهدد بدود.    صورت یک شبکۀ واحد متصل به ها به ...باشد و این سیستم

 .ها متمرکز شد کردن سیستم  سازی و شبکه سازی باید بر سیستم تمدن
پیش ببدریم بایدد    پذیرش تمدن اسالم بهسوی  سازیِ اسالم را فعال کنیم و فضای جهانی را به اگر بخواهیم تمدن

 شکل گرفته براساس دین را فعال کنیم. های ها و مدل  سیستمگفتمان مطالبۀ و تولید 

 

 :سیستمهویت  .9.1

تعاریف متعددی از سیستم و مدل ارائه شده است مفاهیم مدل و سیستم در تعابیر اندیشمندان گداهی بده یدک    

 استعمال شده است به این موارد و جمع بندی آنها دقت فرمائید:معنا و گاهی با معانی متمایز از هم 

                                                           
 Civilizationنامه آکسفورد، ذیل کلمۀ  لغت 1

 تاریخ تمدن، ویل دورانت، مقدمه 3

 زاده دکتر هاشم رجر مقاله تعریف تمدن، 4
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 ممکدن  متغیرهدا  این. اند شده انتخاب (Observer) ناظر یک بوسیله که متغیرها از است ای مجموعه، سیستم

 .باشند اجتماعی موسسه یک یا ارگانیسم یک، پیچیده ماشین یک اجزاء است
 :دارد وجود متفاوت موضوع سه، شده ارائه 1961 سال در اشبی توسط که فوق تعریف طبق

 شده( مشاهده شئ) واقعیت یک 

 واقعیت از( درک) برداشت یک 

 گرفته صورت برداشت از( نمایش) بیان یک 

 .نامید می Model را سومی و System را دومی، Machine را اولی، اشبی

حاکم بر اجزای اود کلیت جدید را احراز کدرده  سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی 

لیدل وجدودی آن اسدت فعالیدت مدی      و از نظم و سازمان ااصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که د

 ، ص(1391زاهدی، کند. )

کنندد و بدرای تحقّدق یدک هددف در       ای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار می سیستم یا شبکه، مجموعه
یک از عناصر، اثدری مسدتقل و جددا از     اند. در هر شبکه، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کلّ، تأثیر دارد و هیچ تالش

 (41، ص1391، واسطی .)پذیرند گذارند و نمی مجموعه نمی

و بده تبدع    تعریف سیسدتم شود در تمام این مفاهیم،  با توجه به تعاریف مختلف سیستم همانطور که مشاهده می

  :شامل چند کلید واژه اساسی استمدل 

گویند، مگدر آنکده در یدک سیسدتم      به یک فعالیت یا یک جزء، سیستم نمی  :مجموعه ای از اجزاء (1

 در رسدانی و کداربراتور در سیسدتم اصدلی ادودرو،      اصلی، زیر سیستمی باشد، مانند سیستم فرعدی سدوات  

 وجدود  عناصری سیستم هر در. دارد وجود رفتاری و عملکرد،سااتاری نظر از مراتر سلسله نوعی ها سیستم

 دارند تری ساده عملکرد و ساات که هستند کوچکتری عناصر اود نوبه به که دارد

یعنی اجدزاء سیسدتم قابلیدت    اصیصه دیگر سیستم است،  ء:اجزا و تناسر بین مرتبط به هم بودن (1

عه تخصصدی از اجدزاء کداربراتور را درون    شود یک قط نمی "مثالاثرگذاری و اثرپذیری بر هم را داشته باشند 

به یکدیگر ندارند. شناات اجزاء مرتبط در یک سیسدتم، گدامی اساسدی در     "ربطی"جعبه دنده جا داد، زیرا 

 از یدک  هدیچ  و دارد تدأثیر  کدلّ،  بدر  و اجدزاء  دیگر بر جزء هر تغییر شبکه، هر در .شناات یک سیستم است

 وکمدال  سدنخیت  تناسر، اجزاءسیستم بین .پذیرند نمی و گذارند نمی مجموعه از جدا و مستقل اثری عناصر،

 شود می سیستم کلیت و هویت حفظ سبر تناسر وجود و است موجود متقابل

بداز شدده و دمونتداژ را کده      ماشینشما یک  "مثال و همبستگی اجزاء: بودن، "دارای ارتباط متقابل (3

سیستم بدانید زیرا بدلیل جدا بودن اجزاء، ارتباط متقابدل   یک توانید نمی باشد، می نیز واجد دو اصیصه اول

و بسدته گردندد، تدا     ماشینوجود ندارد، لذا باید این قطعات مونتاژ شوند و تبدیل به یک  شان بین و تعاملی

شدود تدا اصیصده چهدارم      سومین مشخصه سیستم حاصل شود، ولی هنوز هم مفهوم سیستم محقدق نمدی  

 .تحقق یابد

 ادودرو  "نهایتدا ، هدف وجودی اش را به انجام برساند، ماشین مثال :محقق کنند هدف مشترکی را (4

 .اینجا است که مفهوم کلیت یک سیستم نیز، معنا می یابد انسان را به مقصد برساند کند و حرکت
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بده عبدارت دیگدر کدل ز اجدزاء       بیشتر بودن عملکرد کلیت یک سیستم از عملکرد اجزاء سیسدتم:  (5

 بدرداری  جمدع ز  باشد بلکه کدل  اجزاء نمی جبری جمعز  باشد و در حقیقت کل می اءاجز >نیست بلکه کل 

 بده  آن دهندده  تشکیل اجزاء در که سازد می ظاهر را اواصی اود وجودی کلیت در باشد. سیستم اجزاء می

 نیدز  آنهدا  یدافتن  سازمان و اجزاء ترکیر نحوه و یکدیگر با اجزاء ارتباط نتیجه کلیت این. ندارد وجود تنهایی

  آورد. می بوجود را سیستم کلیت

 

 سیستم سازی و مدل سازی: .9.3

اما سیستم سازی مقدمه مدل سازی  تولید فرآیندهاسازی یعنی  است و سیستم روابط بین اجزاءجوهرۀ سیستم، 

 بده  یدابی  دسدت  راه تنها .است متبلور سازی مدل و طراحی در سیستمی، نگرش و سیستم از بحث اصلیِ ثمرهاست و 

 تفکدر  و نگدرش  کارآمدد،  مددلِ  یک به یابی دست راه تنها و است سازی مدل اشیاء، و در افکار کارآمد نتایج و تولیدات

مدل سازی بدا نگداه سیسدتمی    »و چگونگی و روش طراحی مدل به مقاله  سازی مدل مراحلدر مورد  .است سیستمی

 .داز حجه االسالم گلکار مراجعه گرد «با اقتباس از نظر اسالم

 

 هویت دین استراتژیک: .9.4

ترین راه به سوی هددف، بدا بهتدرین     کننده برای حرکت در کوتاه نگر و یکپارچه استراتژی، طرحی منسجم، جامع

برداری از منابع و امکاناتِ موجود است. استراتژی یا راهبرد، راه و روش رسدیدن بده اهدداف بلندمددت و حیداتی       بهره

حیدات   یهدا  راهبردی، موضوعی است که جنبه حیاتی دارد یعنی در استمرار شااصهاست. یک موضوع استراتژیک و 

   5دهد. تاثیر عمده دارد و معموال در محیط رقابتی اهمیت اود را نشان می

 در مهدارت  و رقابدت  محدیط  رصدد  و نهفتده  قواعد و ها چهارچوب و کالن دید در مهارت یعنی استراتژیک نگرش

 بشدر اسدت   به اداوند شده ابراز لمکه ع دینو  رساند می هدف به را شما که فرآیندهایی برای احتماالت انواع محاسبه

 و قدانونی  فکدری،  نظدام  اداوند اسدت یعندی   به اتصال برای هستی شبکه در انسان حرکت معادالت بیاندر حقیقت، 

 موجّده  معرفتدی  تدالش  ،شناسی دین، و است هکرد ارائهرا  دنیا از عبور هدف به دنیا این در بشر زندگی برای فرهنگی

واسدطی،   )اسدت.  زنددگی  و هسدتی  مختلف جوانر در او های توصیه و ها تبیین ها، توصیف در اداوند نظر کشف برای

1391 ،43) 

 و ای برنامه معنایی ظرفیت دارای، حداکثری و دین های گزارهاز پیش فرض های قطعی این تحقیق این است که 

 صدورت  در .کند می فعال را ظرفیت این ،«راهبردی و ای برنامه معنای کشف» رویکرد ،دین فهم در و هستند راهبردی

 فردی، ااالقی حقوقی های توصیه یا تکوینی های توصیف فقط صورت به دین های گزاره معنایی، الیه این به توجه عدم

 نخواهندد  مکدان  و زمان متغیر از فارغ را زندگی ابعاد تمام در انسان های فعالیت کلیه تنظیم قدرت و شوند می دریافت

  .داشت

                                                           
 مربوطه آمده، ارائه گردیده است.های متعددی که در منابع  این توصیف از استراتژی، پس از بررسی تعاریف و توصیف 5
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 منطدق . اسدت  «فرآیندیابی منطق» از استفاده دین، های گزاره از «ها استراتژی فهم» سازی فعال روشچگونگی و 

 کشدف  دیگدر  تعبیدر  به یا پدیده، آن «کلی مفهوم» کشف و پدیده، مصداقی ظاهری وضعیت از عبور یعنی فرآیندیابی

 است که نقطه ثقل اجتهاد سیستمی است و در روند تبیین اجتهاد سیستمی به آن می پردازیم.  « معنایی روح»

 (1.)تصویر فردی هستند ای ااالقی  ظاهر توصیه های به ی بودن گزارههایی برای راهبرد عنوان مثال موارد زیر به

 
 (برای راهبردی بودن گزاره ها)شواهد نمونه و مثال  1تصویر 

  «علم دینی»هویت  .9.5

 بسوی عالم توحیداواهد بود. هستی  شبکۀبرای تنظیم بهترین ارتباط در  برنامه حرکت انسان در این دنیا دین

  عالمه طباطبائی در تعریف دین می فرمایند:

بدا کمدال اادروی و    کند، و هم در عین حدال   که هم صالح زندگی دنیا را تأمین می زندگی دنیاروش ااص در »

دائمی و حقیقی در جوار ادای تعالی موافق است، ناگزیر چنین روشی بایدد در شدریعتش قدوانینی باشدد کده       زندگی

 (194، ص 1ج)عالمه طباطبائی،  «متعرض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد.
الزم بدرای ابعداد مختلدف     برای دست یابی به تمدن الهی اسدتخراج مددل هدای کداربردی     اسالم شناسانوظیفه 

  دین است. زندگی از

ها، از دین گرفته شده است. یعندی در قضدیۀ    ، علمی است که قضایا و مسائل آن و محموالت گزاره«علم دینی»

قدرار  ، که موضوعات و مسائل انسانی «الف»است از دین گرفته شود. قسمت « ب»، باید محمول که «ب است هرالف»

 .شود گرفته مییا موضوعاتی که توسط دین مطرح شده زندگی بشر نقشه موضوعات و مسائل استقراء از می گیرد که 

 های زیر مورد توجه و تصریح قرار گرفته است: های مختلفی که علم را به دین نسبت دهند مالک در قرائت

علمی که در ادمت اهداف دین باشد علم دینی است، یا علمی که توسط متدینین تولید شدود دیندی اسدت، یدا     

دربارۀ دین باشد دینی است، یا علمی که مورد تایید دین باشد علدم دیندی اسدت، یدا علدم تجربدی کده در        علمی که 

 گرفتده  وام دیدن  از را ادود  های فرضیه که علمی یا های دینی( تولید شود دینی است، فرض دستگاه فکری دین )پیش

 :ولی است؛ دینی باشد

 بایدد  کدار  ایدن  بدرای  و باشدد  دینی گزاره، آن جنس که است این «دین» به «علم» نسبت و اطالق صحت الزمه

 .یعنی متّخذ از نقل و وحی باشد باشد دینی آن محمول
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هدای وحیدانی    محمول نیز این است که مدلول مطابقی یا تضمنی یا مددلول التزامدی گدزاره    «دینی بودن»مالک 

یعنی تمام لوازم عقالنی قطعی که بر یک  الزم است« مدلول التزامی»)قرآن و روایات معصومین( باشد؛ دقت در کلمۀ 

 وند جزو دایره دینی بودن هستند.  ش دینی بار میمستقیم آموزۀ 

باید گفت که اگر عقل به صورت قطعی حکمی « بودنِ گزاره دینی»برای صدور حکم « عقل»در مورد منبع بودن 

ندامیم، نده اینکده     می مورد تایید دینهای عقلی مورد تأیید دین هستند، علم حاصل از آن را  را صادر کرد، چون گزاره

 :عبارت است از تعریف علم دینیاین بنابر .جنس این گزاره دینی باشد، بلکه جنس گزاره عقلی است

 .های بشری های قابل رقابت با سیستم صورت سیستم به های دین در موضوعات مختلف زندگی فرآوری گزاره
 

 «پردازی نظریهنظریه و  »هویت .9.6

نظریه در حقیقت تبیین کننده یک پدیده و یک واقعیت است که مشدخص کنندده رابطده علدی و معلدولی)ربط      

رسیدن به آثار آن پدیده است به بیان دیگر نظریه در پاسخ به یک مساله یا یک هنجار شکل می گیدرد،  الشیئ( برای 

در نظریه واحد های علمی متعدد است که با یک روش ترکیر واحدها)اسدتقرا + قیداس(، منجدر بده کشدف واقعیدت       

 عنی است کده مغالطده ای داشدته و   و اگر یک نظریه رد شود به این ماست،  جدید می شود، نظریه، فرضیه اثبات شده

   گفت:اینگونه به تعبیری جامع می توان  قبال کشف نشده است.

اصدول   اوی تعداریف، حد  کده  پدیده یک چگونگی یا چرایی چیستی، دهنده ارائه معرفتی بسته نظریه عبارتست از:
تدالش معرفتدی    ،پدردازی  نظریده و  متغیرهای مرتبط با آن پدیدده باشدد  رابطه میان   موضوعه، قوانین، قضایا و توصیف

 .صورت بسته فوق تی یا چرایی یا چگونگی یک پدیده بهیابی به چیس موجّه برای دست
 

 .و چگونگی آن «اجتهاد»هویت  .9.7

اما در اصدطالح  ( 133٫  ، ص3ج  ،1414.)ابن منظور، تاجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تالش در کاری اس

ندابع  بردن توانایی های علمی و تالش و کوشش فکری برای استنباط احکام شدرعی از م فقهی، عبارت است از: به کار 

معنی عام، تالش روشمند برای کشدف نظدر اداوندد در     اجتهاد ، به و به تعبیری دیگر (آن )قرآن، سنت، عقل و اجماع

 (های معرفتی، قانونی و فرهنگیِ دین موزه. )آکلیه موضوعات و مسائل زندگی است

الْأُصُدولَ وَ عَلَدیْکُمْ    إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ : »فرماید میدر حدیث مسند و صحیحی   د السّالم علیه د صادق امام

 )حدر عداملی،   .اسدت  شدما  برعهدۀ موارد بر آن تطبیق و اصول از فروع تفریع و نماییم می اصول بیان ما ؛6« أَنْ تُفَرِّعُوا

 (61، ص17ج ق،1419

اجتهاد دینی اصطالحا کوشش علمی بر اسداس  » آمده است:« پارادایم اجتهادی دانش دینی»در کتاب ارزشمند 

منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر الزم برای تفهم، اکتشاف و استخراج مطلق آموزه های دین به گونه ای است کده  

 (61، 1391علی پور، حسنی، )صرفا منجزیت و معذریت( براوردار باشد. از اعتبار )حجیت یا

                                                           
6
السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَیْنَا  از امام رضا علیه السالم نیز روایت شده است. به صورت مسند و صحیح این حدیث با مضمون مشابه 

 .إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّعُ
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  در مورد هر موضدوع و مسداله   و تفریع فروع اوندیابی به نظر اد دستروشمند بودن ، آنچه در این بین مهم است

و در هدر مرحلده،    باشدد قدم از نقطه شدروع تدا نقطده پایدان      به دارای مراحل قدمباید این فرایند دستیابی  یعنی ،است

 .شته باشدافرآیند درونی دهای صحت و ارزیابی و  شااص

االسدالم   توسدط حجدت   آندوین تد کده   دهدد  صورت کلی نشدان مدی   اد را بهنموداری زیر مراحل استنباط و اجته

 (1.)تصویرمصطفی جاللی صورت گرفته است

 

 
 )نمودار کلی روند اجتهاد(1تصویر

 اهلل اعرافی( از روند عمومی استنباط: )روند تحلیل در کتاب فقه تربیتی، آیت ای مونهن

 طرح مساله؛   .1

مانند: آیا تحصیل در هر رشته علمی و کسر هر معرفتی اعم از وحیانی و بشری، مطلدوب ذاتدی اسدت وبده     

دی اود و بدا قطدع   عنوان اولی رجحان دارد؟ آیا تحصیل دانش بدون انگیزه اداشناسی یا کمال و هدایت، به او

 نظر از عناوین سودآوری و زیانباری آن، مستحر است؟

 نفوذ به متعلق حکم برای کشف الیه های آن. .1

و معانی اصطالحی موجود با توجه بده گسدتره وسدیع اصدطالحات ایدن واژه بدرای       « علم»مانند:بررسی واژه 

 تعیین مراد و مفهوم از علم.

 های موجود در این بحث(بررسی نظریه  بررسی پیشینه بحث)نقد و .3

 مراحل:
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 بیان نظرات و دیدگاه های موجود. .3.1

 ثمره نزاع و نتیجه ااتالف این دیدگاه ها. .3.1

 ذکر ادله و شواهد هر دیدگاه در آثار متفکران. .3.3

 بررسی تفصیلی ادله هر دیدگاه. .4

 مراحل:

 دلیل عقلی: .4.1

 تقریر این دلیل. .4.1.1

 نقض و ابرام دلیل بیان شده. .4.1.1

 این نظریه.بیان تقریر بزرگان در  .4.1.3

 ذکر اشکاالت موجود در این تقریر. .4.1.4

 اثبات نظر مختار. .4.1.5

 ادله قرآنی: .4.1

 ذکر االصه مدعی. .4.1.1

، تفکّدر،  «انظُدرُوا »دسته بندی آیات بر اساس واژگان مرتبط. ) در بحث حاضر واژگدانی مانندد: نَظَدر    .4.1.1

 و دانش و دانش اندوزی است(. ل، سیر در زمین که همه مرتبط با علمتعقّ

 انفرادی آیات با توجه به متعلق این واژگان.بررسی مدلول  .4.1.3

 بررسی مدلول جمعی و رابطه سنجی آیات. .4.1.4

 استدالل بر نظریه. .4.1.5

 نقد و بررسی استدالل و اثبات نظر مختار. .4.1.6

 ادله روایی: .4.3

گروه بندی کالن روایات. مثال؛ روایاتی کده لحدن انشدایی و دسدتوری دارندد و روایداتی کده بیدانی          .4.3.1

 ااباری و توصیفی دارند.

سته بندی ارد در هر گروه. مثال گروه دوم به دو دسته، روایات بیانگر ارزش علم و علم آمدوزی و  د .4.3.1

 روایات بیانگر جایگاه و ارزش دانشمندان تقسیم می شود.

 بررسی سندی روایات هر دسته.)همراه با بیان نظرات و اقوال بزرگان در مورد رجال در سند( .4.3.3

 ع روایی اهل سنت.گرد اوری روایات هم مضمون، در مجام .4.3.4

 بررسی مدلول انفرادی روایات. .4.3.5

 بررسی سندی این روایات به اجمال. .4.3.6

برای دستیابی بده گدزاره هدای مشدترک از     « قاعده ضمّ احادیث»به کار گیری قواعد حدیثی مانند  .4.3.7

 میان روایات متعدد اما ضعیف السند.

 در ادبیات قرآنی و روایی.« علم»بررسی معانی متعلق حکم   .4.3.8

 در ادبیات قرآنی و روایی.« علم»دلول روایات با کاربردهای متعلق حکم تطبیق م .4.3.9
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نقض و ابرام احتماالت در این تطبیق برای انتخاب احتمال صحیح.)مشکل ترین مرحله داللی، ایدن   .4.3.11

 قسمت است که بر پایه دقت های اصولی قرار دارد.(  

 در هر روایت.  تجمیع قراین بر احتمال مختار .4.3.11

 روایات هر دسته)مدلول جمعی(.جمع بندی داللی  .4.3.11

 جمع بندی داللی همه گروه ها. .4.3.13

 ویژگیهای حکم. .4.3.14

 (41، 1391)اعرافی،  اثبات نظر مختار. .4.3.15

 

 با نقطه ثقل منطق فرآیندها:« اجتهاد سیستمی»هویت  .9.8

به کارگیری تمام تالش برای کشف نظر ادا در پاسدخ  بده نیازهدای ادرد و     عبارت است از  "اجتهاد سیستمی"

 . ومنطق مدل سازی  جامعه دینی و تولید سیستم های مورد نیاز بشر، از منابع دین با روش منطق فرآیندهاکالن 

 

سیستم های بده   و که با کشف فرآیندها است، تمدن ادا محور وظیفه عالمان دین تدوین سااتارهای مورد نیاز

 . زندگی براساس گزارهای دین تولید می شود هم پیوسته مورد نیاز

در  و سداات آیندده مطلدوب دیندی     اثبات کارآمدی دین درعرصده مددیریت اجتمداعی    شناسان برای بقاء و دین

 بعاد هستند.زندگی درتمام ا مورد نیاز موظف به تولید سیستم های ،شرائط حاضر

ج طراحی الگوریتم قدم به قدم و روشمند اجتهادی پویا و نوین برای اسدتخرا  گام اول درتحقق این هدف نیازمند

و استنطاق گزاره های دین در مسیر سیستم سازی است. الگوریتم اجتهادی که مبتنی بر همدان قواعدد عدام اجتهداد     

 یعنی اجتهاد جواهری است. موجود

 فقده  تدرویج  و سدنتی  فقاهدت  حفدظ  بدر  تأکید ،پیشگام مجاهدی و مبرز فقیهی عنوان به( ره)رهبر فقید انقالب 

 داشتند و می فرمودند: جواهری

 از تخلدف  و هستم جواهرى اجتهاد و  سنتى  فقه به معتقد جانر این ها، حوزه تحقیق و تحصیل دروس مورد در»

 (173،ص11)امام امینی، ج .«دانم نمى جایز را آن

 ثابدت  کتداب  انتهداى  تدا  ابتدا از که است نظیرى بى قدم به قدم روش و اسلوباز ویژگیهای برجسته این اجتهاد، 

 :گفت توان می االصه طور بهکه  است بوده فرد به منحصر متعددی جهات از اسلوب این. است مانده

 فقهی اصطالح یک طرح .1

 .آن لغوی و ادبی های جنبه بررسی .1

 .مزجی شرحی صورت به «االسالم شرایع» کتاب متن عبارات ذکر .3

 بر آن. تفصیلی استدالل  .4

 موضوع هر در شیعه بزرگ دانشمندان آراء و اقوال به شارها .5

   نظرات آن نقد .6

 .عقلی دالیل و اجماع و روایات و آیات به استناد و استدالل با اود نهایی رایاثبات  .7
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 کدردن  رندگ  پراجتهاد جواهری که آن را از بقیه روش ها متمایز می کند  دیگر ممتاز و برجسته اما اصوصیت 

 ادلده  بدر  مبتندی  و نوین نگاهی با جواهر صاحر مرحوم. است فقیه والیت موضوع بررسی و بحث قالر در سیاسی فقه

در عصدر   سیاسدی  و اجتمداعی  امدور  در فقها والیت از و الشرایط جامع فقیه ااتیارات سعه از تا است آن پی در فقهی

  (1391مخبر، ).کند دفاع غیبت

 در باب اقامه حدود از کتاب جواهر الکالم می فرمایند: مرحوم صاحر جواهر

بأن تعطیل الحدود یفضی ارتکاب المحارم و انتشدار المفاسدد، و ذلدک مطلدوب التدرک فدی نظدر الشدرع، و بدأن          

قال الکرکی فی المحکی مدن رسدالته التدی ألفهدا فدی       ...المقتضی إلقامۀ الحد قائم فی صورتی حضور اإلمام و غیبته، 

مع لشرائط الفتوى المعبر عنده بالمجتهدد فدی األحکدام     اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل األمین الجا»صالۀ الجمعۀ: 

، 11)نجفدی، ج ، و ... نائر من قبل أئمۀ الهدى علیهم السالم فی حال الغیبۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیده مددال  الشرعیۀ 

 (396ص

 والیت اجتماعی و سیاسی ااتیارات وسیع گستره به باور عدم که است بوده ایشان توجه مورد آنجا تا مسئله این

 ذاق مدا  کأنّده بدل  فمن الغریر وسوسۀ بعض الناس فی ذلک،  . »شمارند می بر فقاهت طعم نچشیدن منزله به را فقیه

 (397، ص11ج)نجفی،  «شیئاً الفقه طعم من

 اجتمداعی  و سیاسدی  قاد به گسدتره وسدیع ااتیدارات   تبنابراین اجتهاد جواهری با دو شااصه روشمند بودن و اع

، مدی  اجتماع استنیازهای فقیه و فقه سیاسی که الزمه آن نگاه کالن به فقه برای تولید نظام های پاسخگو به  والیت

متغیرهدایی و  تواند تنها راه رسیدن به مدیریت فقهی و فقه سیستمی باشد البتده بدرای تحقدق کامدل ایدن امدر بایدد        

 .آنها ذکر می گردد ،مراحلی به این اجتهاد افزوده گردد که در روند اجتهاد سیستمی

 

 و ابعاد نظریه اجتهاد سیستمی :  7ها سازه ،متغیرها ،مفاهیم .9.9

 

 مسائل و موضوعات زندگیشبکه اول: متغیر 

تار و صورت جمعی را پوشدش بدهدد و سداا     های نیاز اجتماع بشری به پذیرد که کلیه الیه تمدن وقتی شکل می

 صورت مستمر فعال نگاه داشته شود.  ، تعریف شود و بههای نیاز الیهکلیه  فرآیندهایی الزم برای پاسخگویی به

و کشدف موضدوعات و مسدائل موجدود و     م اول منوط به تدوین مدل نیازهدا  بنابراین ایجاد تمدنی اسالمی در قد

توان به فهرستی جامع از موضوعات و مسائل زندگی بشر رسید: روش قیاسدی و   مطلوب بشریت است. از دو طریق می

 وش استقرایی:ر

  تحلیل فلسدفی آنهدا   و« جامعه» و «انسان» ،«هستی»، «زندگی»درروش قیاسی با تحلیل مفهومی 

توانند در مسیر زندگی انسدان اثرگدذار باشدند     موضوعات و مسائلی که میلی محورهای اص شان، به ابعاد وجودی

 .آید دست می به

                                                           
های یک پدیده، که دارای ارتباط ااصی بایکدیگر هستند تا کل  ها و پایه یعنی الگو یا روابط بین اجزای یک پدیده؛ چهارچوب، محورها، ستونسازه  7

 پدیده را شکل دهند و زمینه و مرزهای فعالیت آن باشند.
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 نیازهای انسان در آنها بدروز و ظهدور کدرده اسدت     هایی که  در روش استقرایی با رصد تمام موقعیت

بندی شده رسید مانند فهرست علوم، فهرست مشاغل، فهرسدت برنامده    توان به فهرستی اولیه و سپس دسته می

 ..                      توسعه و ...

 

 دوم: لزوم نگاه شبکه ای به عالم و هستی متغیر

 و دهندد؛  مدی  پوشدش  را متعدددی  اهدداف  یا واحد هدف که است «ها سیستم» از پیوسته بهم ای مجموعه شبکه،

. اندد  تالش در واحد هدف یک تحقق برای و کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با که است عناصر از ای مجموعه » سیستم»

 مجموعده  از جددا  و مسدتقل  اثدر  عناصدر،  از یدک  هیچ و تأثیردارد کلّ، بر و اجزاء دیگر بر جزء یک تغییر شبکه، هر در

 .رود می کار به «سیستم» اصطالح با معادل «شبکه» اصطالح اوقات بعضی. ندارند

 برقدراری   هسدتی،  شدبکه  از مقصدود . است  شده "هستی ای بودن شبکه" نظریّۀ  به منجر اسالم، فلسفۀ در  برهان

 . است وجود عالم های الیه تمام در ها پدیده کل میان اثرپذیری و اثرگذاری معلولی، و علت رابطه

 دنیا ماوراء در عوالمی. شود نمی انجام آن دیگر اجزاء با تعامل بدون هستی، در حرکتی هیچ  فوق، نظریّۀ براساس

 از تدابعی  آن، موجدوداتِ  و دنیدا  در موجود وانفعاالت فعل و هستند مادی موجودات سرچشمۀ و منشاء که دارند وجود

 مداوراء  در عللی شدن فعّال سبر به که)مادی جهان در اثری ایجاد و است آسمانی های جهان در موجود وانفعاالت فعل

 چرادۀ  واین آید می پدید مادی جهان در جدیدی آثار نتیجه در و شده ماورایی دیگر نقاط در تاثیر سبر ،(است بوده

 گذارد می اثر روح در بدن یابد؛ می استمرار منوال همین به است، اداوند ارادۀ به متصل آنها سررشتۀ که وانفعاالت فعل

 تداثیر  موجدودات  ای سرچشدمه  و مداورایی  مجداری  در سده  هدر  و دو، درهر محیط و محیط در دو هر و بدن در روح و

 دهدکده  مدی  را واحددی  شدبکۀ  تشکیل تعامالت، این کل. دارند نفوذ دنیا کل در و یکدیگر در مجاری این و گذارند می

 بدر  هسدتی  شدبکه  از ابتددایی  نمدوداری  شاید. ارتباطند در هدفی تحقّق برای یکپارچه، و منسجم سیستمی صورت به

 (3. )تصویرتصویرکرد آید می که صورتی به بتوان را، اسالم فلسفۀ اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )شبکه هستی( 3تصویر

 ()فرآیندهای پایة سیستممتغیر سوم: ساختارها و قوانین هستی، عقل و فطرت 
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سیستم که حداقل های قطعی آن است و بده تعبیدر دیگدر    ستخراج ارکان اصلی یعنی افر آیند های پایه سیستم 

 گفته می شود که مطابق با عقالنیت پایه بشر و مورد قبول همه است.سیستم پایه به آن 

 مراحل کشف فرایند تولید یک مفهوم اعتباری )کشف سیستم پایه(

 ت اولیه، حداقلهای اولیه(: یافتن منشاء انتزاع در فضای طبیعی)اقتضاءات طبیع1

 : حرکت دادن ذهن از ترکیر و پیچیدگی به بساطت و فرد بودن)ظهورات اولیه مفهوم، ظهورات کودکان(1

 : حرکت دادن ذهن به سوی کشف نیاز در فضای فوق3

 : تالش برای کشف اثری که نیاز را بر طرف میکند)شبیه سازی رابطه بین اود و بیرون و ظهورات اود(4

 کشف الزامات نه گانه و شش گانه و چهار گانه)مقوالت، اس امطالر و علل اربعه و مراحل سیستم(: 5

 این موارد باید دو سطح را طی کرد:عموما مفاهیم مشکک هستند لذا در 

سطح حداقل الزم قطعی           سیستم اقتضایی تامین ساز)رفع نیاز بالفعل برای ایجاد همدین قطعده از کدالن    

 نیازها(

سطح حداکثر مطلوب و ایده ال           سیستم اقتضایی جاری)در مقایسده بدا سیسدتم کدالن هسدتی و شدبکه       

 سیستم ها ایجاد می شود(

 

 ها و منابع اطالعات( )دادههای دین  متغیر چهارم: شبکه گزاره

ی هستند که محمول علم نسنجی و ایجاد انسجام درو و روایات محکمات برای نسبت یاتآگزاره های دین همان 

 دینی را شکل می دهند.

 

 )مرزهای سیستم( های بنیادین دین ها و ارزش متغیر پنجم: شبکه اهداف، چهارچوب

 منابع دینی برای دین دو نوع هدف بدست می آوریم: مراجعه بهبا 

اهداف کلی )یعنی اهدافی که مختص به باب ااصی از احکام فقهی نیستند که از این ندوع اهدداف    -1

 میکنند( عبارتند از:« الشریعهمقاصد »تعبیر به 

 و پرورش تزکیه    

 و آموزش تعلیم 

 بینش( و باال بردن ااراج از ظلمت و رساندن به نور )بصیرت 

 و جهل از دوش مردم ارافه سنگین برداشتن بارهاى 

 کفرغبار  زیرپنهان در   نمودن استعدادها و اِردهاى شکوفا   

 طیّر حیاتو  پاکیزه زندگىاز  براوردار کردن 

 ها ها و پلشتى از زشتى تطهیر 

 به عدل قیام 

 به صالح و فالح رسیدن 

حضدرت   اطبده می کنند( مثال: در « علل الشرائع»اهداف مختص به باب ااص )که از آن تعبیر به  -1

 ( آمده:علیها)سالم اهلل  زهراءفاطمه 
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بْددِ اللَّدهِ الْبَرْقِدیِّ عَدنْ     وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْدنِ أَبِدی عَ  

  اللَّدهُ   نِ جَابِرٍ عَنْ زَیْنَرَ بِنْتِ عَلِیٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَۀُ ع فِی اُطْبَتِهَدا فَدرَضَ  إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ

لَداصِ وَ الْحَدجَّ تَسْدنِیَۀً    وَ الصَّلَاۀَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْرِ وَ الزَّکَاۀَ زِیَادَۀً فِی الرِّزْقِ وَ الصِّیَامَ تَثْبِیتاً لِلْإِاْ  الشِّرْکِ  تَطْهِیراً مِنَ  الْإِیمَانَ

 (11 ، ص1 )حر عاملی، ج لِلدِّینِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَۀً لِلْعَامَّۀِ الْحَدِیثَ.

 برون دینی اشاره می شود( اهداف نظر مختار درباره اهداف دین)به دلیل ااتصار فقط به

 هسدتی اسدت.   در ای شدبکه  عددل  برقدراری  دین، میانی هدف و (نهایت بی  موجود) ادا شهود دین، نهایی هدف

 العلّه جزء عنوان به را آنها عقل، که است هایی زمینه و مقدمات وجود نیازمند اهداف، این به رسیدن برای اجرایی برنامۀ

 :از عبارتند که بیند می ضروری

 ،"اجتمداع " سدالمت  و بقداء  ،"دیدن "سالمت و بقاء ،"تفکر و عقل" سالمت و بقاء ،"نسل و نفس"  سالمت و بقاء

 .  "محیط" سالمت و بقاء

 تدامین  بدرای  الزم های برنامه باید دین، باشند، نداشته را ها زمینه این آوردن وجود به توانایی ها انسان اگر بنابراین

 .کند ارائه نیز را ها زمینه این

 

 )فرآیند کشف و تحلیل اطالعات(الگوریتم اجتهاد جواهریمتغیر ششم: منطق فهم دین و 

که به نمونده هدایی از    است طراحی الگوریتم و فرآیندِ کشفِ حکم پدیده ها از ادله شرعیمنطق فهم دین همان 

 آن در اجتهاد موجود اشاره شد.

 

لتنظیم الحیااه  از ما یطلبه الشارع، به ما صدر عن الشارع « حُکم»متغیر هفتم: مفهوم گسترش یافتة 

 )ابعاد سیستم(

در حال حاضر گزاره های دین فقط در مسیر استنباط الزامات و بعضا مستحبات، آن هم در حیطده فدردی مدورد    

های ارشادی و مستحبات و مکروهات در حیطه الزامِ فرهنگدی و توسدعه    ورود گزارهبررسی قرار می گیرد در حالیکه با 

تمامی ابعاد زندگی بشر را پوشدش  می توان  به تمام فرآیندهای زندگی مکلفین و دائره مکلف فردی، به جمع مکلفین

                     داد.

از فعل جوارحی مکلف واحد به کلیاه شانون زنادگی    « موضوع»متغیر هشتم: مفهوم گسترش یافتة 

 )خرد و کالن(

در مقیداس ادانواده ، محلده    )اجتماعی، همه رفتارهای جوارحی و جوانحی، فردی و «جامعیت شریعت»بر مبنای

   در گستره فقه قرار می گیرد. (،شهر ،کشور و جهانی و تمدنی

 

 )ابزار تحلیل مفهومی(متغیر نهم: منطق فرآیندیابی در تحلیل 

 تعبیدر  بده  یدا  پدیده، آن «کلی مفهوم» کشف و پدیده، مصداقی ظاهری وضعیت از عبور یعنی فرآیندیابی منطق

 .است که نقطه ثقل اجتهاد سیستمی است« معنایی روح» کشف دیگر

در تمامی مصادیق معنایی وجود دارد و با حدذف آن  ( که ، جوهر، ذاتجامع معنایی ای)جنسیعنی  ییروح معنا

 :داشته باشد اصوصیت باید چهار جامع معنائی قدر .جامع، شیء از ماهیت اود اارج می گردد
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 باید در حیطه ادراک باشد.جامع  (1

 باید با قطع نظر از تعلق به مصادیق اودش تحقق و واقعیت داشته باشد.جامع  (1

 جامع باید بسیط باشد. (3

 .8ه اصوصیات و لوازم مصادیق نباشدجامع باید مقید ب (4

تجریدد از  یدا  تجرید مصادیق از اصوصیات مصداقی تلفی همچون، برای دستیابی به قدر جامع شااصه های مخ

تبیین شده است ولی به نظر میرسد هرکدام به گوشه ای از فرآیندکشدف   و اثر آن جه به کارکردتویا عوارض وجودی 

 میتوان بین همه این نظریات جمع کرد و فرآیند و چگونگی کشف قدر جدامع در شدبکه   کهقدر جامع اشاره کرده اند 

 (4)تصویر9را ارائه نمود: هستی

 
 

 )چگونگی کشف قدر جامع(4تصویر

 

 )ابزار گسترش دامنه مفهوم(متغیر دهم: منطق فقه تفریعی در تطبیق 

عملیات تفریع فروع در اصول و فقه باید در اجتهاد سیستمی هم صورت گیرد با این تفاوت کده در اینجدا قواعدد    

 بر مسئله های کالن تطبیق می شود.فقه تمدنی 

 

مقوالت عشر+ فرمول حرکت= ابازار ترکیاب   )علل اربع+ سازی در ترکیب  متغیر یازدهم: منطق مدل

 متغیرها(

                                                           
 مراجعه شود. مالک های قدر جامع در بحث صحیح و اعم در اصول فقهبه  8

 موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور. توسط "یا وضع الفاظ برای معانی عام روح معنی "فصیل بیشتر مراجعه گردد به مقاله توضیح و ت 9
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ایجداد یدک   فرآیندد  روش تحقیقی است که منجر بده کشدف    یا همان منطق مدلسازی، سازانه روش تحقیق مدل

بُعددی از پدیدده،    پدیده یا یک تغییر شود؛ صِرفاً تحلیل مفهومی یا مشاهده تجربی یا استقراء شواهد یدا توصدیف تدک   

 مسیر حل یک مساله شود. چگونگیه کشف نباشد، بلکه منجر ب

مانند و رشددی   سازانه، تحقیقات در مرحله چیستی و چرایی و برای احتماالت باقی می بدون روش تحقیق مدل

هدا و   سازانه، نیاز به نگدرش سیسدتمی و فرآینددی بده پدیدده      یابی به مهارت تحقیق مدل برای دست شود. حاصل نمی

 موضوعات و مسائل است.

 (5)تصویررا در نظر داشته باشیم و نحوه عملکرد آن ضروری است تصویر اولیه یک سیستم  سازی، مدلبرای 

 

 

 

 

 

 

 
 (شکل اولیه سیستم) 5تصویر

 شرح زیر است: سازی به براساس تصویر فوق مراحل مدل

زمینه   ات،ارتباط  های آن )کمیت، کیفیت، زمان، مکان، . تعیین اروجی سیستم )هدف و علت غایی( با شااص1

 گانه( ... عوارض نُه

هدای آن )چده عناصدری بدا چده       های سیستم )علت مادی و امیرمایه مدل نهایی( بدا شدااص   . تعیین ورودی1

 اصوصیاتی باید با هم ترکیر شوند تا برآیند آنها تبدیل به اروجی سیستم شود؟(

آن )یعنی تعیین تابع تبدیل سیسدتم؛   های ها )علت صوری( با شااص . تعریف روابط علّی ومعلولی بین ورودی3

شامل: تعیین نقطه شروع فرآیند+ جهت گسترش فرآیند+ کمیت و کیفیت فرآیندد+ مرکدز ثقدل+ نقطده پایان+نقداط      

 بحران(

 . آزمایش )تفسیر نتایج حرکت مدل درعمل(4

 . اصالح و بازنگری در هر سه مورد فوق )حلقه بازاورد سیستم(5

شود فضای تحقیق از رکود و ذهندی بدودن و عددم     سبر می« مدل سازی»تحقیقات به مرحله التزام به رساندن 

گونده بده    های دین، از صِرف گفتارهای وعظ شود آموزه تاثیر در صحنه زندگی و اجتماع اارج شود. همچنین سبر می

 .راهبردهایی برای رشد و توسعه تبدیل شود

 

 ر جستجو()ابزاها  متغیر دوازدهم: ماتریس کلیدواژه

به معادل عربی در آیدات   آنها از تولید شبکه مسائل و استخراج موضوع و محمول هر مساله و تبدیل کلید واژه ها

 به ماتریس آنها می رسیم.د که در مواردی با ضرب کلیدواژه ها در هم و روایات تولید می گرد
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 و جمع داللی( )ابزار کشف متغیرها و روابطای  جدول تحلیل گزارهمتغیر سیزدهم: 

مانند موضوع، متعلق موضوع، حکم ، نوع حکدم،   برای کشف متغیرها جدولی باید تولید شود که در آن ابزارهایی

قرار داده شده باشد تدا بتدوان هدر فقدره از      ...لفظ داّل بر حکم، نوع داللت، متعلق حکم، متعلق متعلق، جهت، قرائن، 

ها را بدست آورد و سپس به جمع بندی و مقوله بندی آنها پرداات تدا بتدوان   گزاره را تحلیل کرد و مدلول انفرادی آن

 مدلول جمعی گزاره ا را کشف کرد.

 

 )خروجی(ترجمه گزارة دین به زبان فرضیه علمی و استخراج راهبرد متغیر چهاردهم: 

با استفاده از منطق  است که به گزارۀ راهبردی ااالقیای و توصیه  گزاره های این مرحله همان تبدیل و ترجمه

برای جامعه علمدی و تجربدی، فرضدیه ای علمدی را      11این گزاره راهبردی می تواند حداقل فرآیندها صورت می گیرد.

 کرد.و مدل تشکیل دهد که با آزمایش و روش تجربی و میدانی، آن را اثبات و تبدیل به نظریه 

 

)ابزار کشف دامنه و بُرد نظریه قشه تمدنی یابی فرضیه در الگوی پیشرفت و ن موقعیتمتغیر پانزدهم: 

 و آزمون انسجام بیرونی(

 ،این متغیر برای بررسی مدل تولید شده با دیگر مدل ها و سیستم های دینی اسدت تدا در روندد شدبکه سدازی      

 تمامی متغیرها و ارتباطات و تاثیر و تاثرها کشف گردد.

اجتهاد سیستمی هستند که فرایند آن به صورت الگوریتم قدم متغیرهای مذکور مولفه های تاثیر گذار در نظریه 

 (6)تصویر به قدم در شکل زیر ترسیم می گردد.

                                                           
اال گزاره های دینی به دلیل اطا ناپذیر بودن برای اصالح و کمال جامعه  قطعی و  تجربی و مادی است و . کلمه حداقل نوعی همراهی با رویکرد 11

  زام آور هستند.ال
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 )چگونگی عملکرد مدل اجتهاد سیستمی( 6تصویر 

ی الگوریتم داالی است که به ااتصار توضیحاتی مطدرح مدی   پانزده گانه مذکور در مدل، دارا هر کدام از مراحل

 گردد.

 .یا دریافت مسالهموضوع شناسی  .1

در این مرحله موضوع باید با ابزار های مختلفی مانند اقسام المطالدر،   موضوع شناسی و تولید شبکه مسائل: .1

 علل اربع، مقوالت عشر، فرمول تغییر و غیره الیه برداری شود تا تبدیل به شبکه مسائل حول آن موضوع گردد.

و از آنهدا بده عندوان کلیدد واژه      مساله استخراج گدردد تولید جدول موضوع و محمول: موضوع و محمول هر  .3

 که این مرحله مقدمه کشف کلید واژه های حداکثری برای جستجو در منابع دینی است. استفاده گردد،

 پس از طی مرحله و اولویت بندی آنها در جستجوی منابع. تولید جدول کلید واژه های حداکثری  .4

استفاده از نرم افزارها به اوبی صورت می گیرد علی الخصوص با حجم انجام عملیات جستجو: این مرحله با  .5

عظیم کتر روایی که در نرم افزارها گردآوری شده است. ناگفته نماند موضوعات جدید که برای سیستم سدازی مدورد   

ندرم افدزار    بررسی قرار می گیرد قبال در مجامع روایی دسته بندی و باب بندی نگردیده لذا بهترین مسدیر اسدتفاده از  

 است.

 سند یابی و احراز حجیت ادله روایی. .6
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کشف مدلول انفرادی هر فقره از روایات: در این مرحله باید گزاره های تحلیل شود و فقرات آنها کشف گردد  .7

 و حکم و داللت هر فقره استخراج گردد.

نوع حکم، داللت حکدم، لفدظ داّل بدر     ،. محمول)حکم(مقوله بندی گزاره های تحلیل شده بر اساس موضوع .8

 حکم، متعلق حکم، متعلق متعلق... و سپس کشف مدلول جمعی آنها.

 طراحی سیستم پایه:  .9

 روش کشف و طراحی سیستم پایه:

 )اروجی سیستم(تصویرسازی از هدف  (1

 ی سیستم(متغیرها)مفاهیم و ها  ورودیانتخاب  (1

 تعیین ضریر تاثیر آنها   (3

+ جهدت   )تدابع تبددیل سیسدتم؛ شدامل: تعیدین نقطده شدروع فرآیندد        ولیمعل ی وط علّبتعریف روا (4

 + نقاط بحران( + نقطه پایان + مرکز ثقل + کمیت و کیفیت فرآیند گسترش فرآیند

 )تفسیر نتایج حرکت مدل درعمل(آزمایش  (5

 بازنگری اصالح و (6

گذشدت و در  کشف معنای عام و فرآیندی در گزاره ها: روش کشف آن در چگدونگی کشدف جدامع معندایی      .11

 (7)تصویراینجا به یک نمونه و مثال اکتفا می گردد.

 
 )نمونه برای کشف معنای عام و فرآیندی( 7تصویر

متناظر کردن معنای فرآیندی با سیستم پایه: در این تناظر کمبودهای سیستم پایه با استفاده از فرآیندهای  .11

 کشف شده از گزاره ها تکمیل می گردد.

 در این مرحله گسترش ابتدایی با استفاده از فرآیندهای گزاره ها صورت می گیرد. گسترش سیستم پایه: .11

تنظیم متغیرها بر اساس اصل طبیعی عقلی و عرفی و اهداف دین: بایدد اهدداف دیدن و مقاصدد الشدریعه از       .13

ر  و روندد  گزاره های دین کشف گردد تا بتوان متغیرها را بر اساس آنها تنظیم کرد یعنی هم در جهدت اصدالح مسدی   

و فرآینددها  رونددها  این اصول داشته باشد و هم در جهت تکمیل روند سیستم در مواردی که سیستم که همخوانی با 

 کشف نگردد.از گزاره های دین 



پیشرفت اریان؛ گذشته، حال، آینده؛ چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 
 4931ماه  ویکم اردتشهبی ام و سی سی

در این مرحله تمامی فرآیندها جمع بندی می شود تا بده   کشف الگوهای معنادار میان موضوع و محمول ها: .14

 تولید مدل و سیستم برسیم.یک الگوی معنادار برای 

در این مرحله با بررسی مدلول جمعی گزاره ها و انطباق آنهدا بدا    منطق سیستم ها. تنظیم متغیرها بر اساس .15

سیستم پایه، جایگاه هر گزاره، در سیستم کشف می شود بطوریکه مشخص می گردد کددام گدزاره اشداره بده ورودی     

 نتیجه آن تولید سیستم مورد نظر است. که سیستم و کدام به هدف سیستم و.... دارد

مراحدل فدوق    و و استنطاق از گزاره های دین را داشته باشد توانایی استنباطکه اگر اسالم شناس ادعا این است 

 د.ها و سیستم های دینی را تولید کن مدل دمی توان را به دقت طی کند،

 

 خروجی اجتهاد سیستمی «فقه تمدنی» .9.19

. فقده  یک تمددن « تولید، استقرار، نگهداری و توسعۀ»تعیین حکم فعل مُکلّف در مقیاسِ فقه تمدنی عبارتست از 
تعیدین حکدم سدااتارها و فرآینددهای     اسدت. فقده تمددنی،     سدازی  تعیین حکم فعل مکلف در مقیاس جامعهتمدنی، 

ارشدادی جمعدی   »لِ بده تعامد   های دین، با گزاره« تکلیفی فردی حقوقی»ارتقاء تعامل  است. فقه تمدنی، سازی جامعه
 «.فرهنگی

کند؛ سیسدتمی کده    ای را دنبال می احکام و قوانین فقهی، یک سیستم رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده

 طلوبی را برای انسان رقم می زند.با تنظیم رفتارهای انسان در جهت صحیح، زندگی م

نیازهای انسدان  نیدز در دو بسدتر فدرد و      شده.ا توجه به آن که زندگى از دو بخش اجتماعى و انفرادى تشکیل ب

که چنین فقهدی   و فقه باید در حیطه مدیریت فرد و جمع کارآمدی داشته باشد گیرداجتماع)ارد و کالن( شکل می 

 .دارد تحقق می یابدکه نگاه کالن به گزاره های دینی فقط با اجتهاد سیستمی 

 بنابراین:

و همده مکلفدین    مه رفتارهای جوارحی و جوانحی، فدردی و اجتمداعی   ، ه«جامعیت شریعت»بر مبنای اگر فقه 

 )شخص حقیقی، حقوقی و شخص حقیقی در ضمن حقوقی یعنی در نظام و سااتار(را در بر می گیرد.

 و تمدن نیز چیزی جز سااتارها و سیستم های بهم پیوسته پاسخگو به نیازهای بشر نیست.

اسدتقرار،   اس تمدنی یعندی در سدااتارها و نظدام هدا حتدی در تولیدد،      پس فقه باید حکم تمامی رفتارها در مقی

 یک تمدن را تعیین کند.« نگهداری و توسعۀ

 

 سیستمی در مدیریت آینده و تحقّق تمدن مطلوب اجتهادتاثیر  .9.11

بددین منظدور    آینده پژوهی کشف و تحلیل عوامل تأثیرگذار نسبت به آینده، به هدف ایجاد آینده مطلوب اسدت. 

ادواهیدم بیدافرینیم تصدویری روشن و شدفاف در ذهن داشدته باشیدم. همچنین نسبت به آیندده   ازآنچده که میباید 

 باید آگاهی الزم داشته باشیم. گذارد، ، تحقق آن اثر بزرگی بر زندگی مردم می رغم تردید در وقوعش ممکنی که علی

ااتارها و سیستم ها است، سااتارهایی کده  در قسمت هویت تمدن و تمدن سازی گفته شد که جوهره تمدن س

مبتنی بر نیازهای ارد و کالن جامعه است، نیاز شناسی هم اولین قدم در تولید و تحقق تمدن اسالمی است که بایدد  

بعد از تولید هرم نیازها و اولویت بندی آنها، نقشه مسائل موضوعات تمدنی تولید گردد و این فرآیند مبتنی بدر آیندده   

ست. تمامی این مراحل زمانی از نظری بودن اارج می شود که سااتار و سیستم های پاسدخگو بده نیازهدای    پژوهی ا
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جامعه با ابتناء بر درک صحیح از آینده مطلوب، توسط روشی موجّه تولید و مدل سازی گدردد وتنهدا راه تحقدق ایدن     

 مهم اجتهاد سیستمی است.

 تولیدد شدده   هدای  ایدن مددل   می کنند، ضمانت صحّت اجرایی  اشکالی که عموم مدعیان انکار علم دینی مطرح

ضدمانت   ها و سیسدتم هدا   و چگونه می توان مسیر زندگی اجتماع را بر اساس این مدلکه با اطا مواجه نگردد  است

 کرد؟

باید گفت همان گونه در موارد تجربی وقتی یک فرضیه مطرح می شود و بعد تبدیل به نظریه می گدردد بداز در   

مدل آزمایشی )پایلوت( کوچک اجرا می گردد و سپس در صورت تایید و عددم اطدا در روندد مددل، بده صدورت       یک 

نیدز مدی تدوان همدین      از گدزاره هدای دیدن    سیستم های تولید شده در الن جامعه عملی می شود،عمومی در روند ک

 عملیات را پیاده سازی کرد.  

اجالس در پایان نیز به عنوان حسن اتام، کالمی از مقام معظم رهبری می آوریم که در قسمتی از بیاناتشان در 

 ایراد فرمودند: 1391در سال  المللی بیداری اسالمی بین

سازی کار بزرگ و اصلی شما است. این کاری پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای الئیدک یدا لیبرالیسدم     نظام

آیدت اهلل اامنده ای،   ) .یا ناسیونالیسم افراطی، یا گرایشهای چپ مارکسیستی، ادود را بدر شدما تحمیدل کندد      غربی،

 ، سایت مقام معظم رهبری(1391
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