
1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 واحد درسی شناسۀ

 «شناسی فقه تمدنیروش»
 

 واحد 4: تعداد واحد و ساعات درس

 حوزه  دواتمام سطح  نیاز:پیش

 تخصصی فقه و اصول، تفسیر و علوم حدیثهای و رشتهو چهار : کلیه طالب سطح سه مخاطب درس

 

 :اهداف درس

 اهداف نگرشی: -الف

گیری تمدن، فرآیند شکل ،تمدنی و فرآیندهایساختارها ، کالن و نگرش در مقیاس ، نگرش تمدنی«تمدن» چیستیبتواند  .1

اهمیت با تمرکز بر ) کند.تبیین های مرتبط با هر محور را کرده و چراییرا توصیف گیری یک تمدن امات و لوازم شکلالز

  (تصویری از فلسفۀ تمدن) + «(ساختارها و فرآیندها»درک و تحلیل و قدرت « مقیاس کالن»ویژۀ قدرت درک و تحلیل 

 »بتواند چیستی  .2

های انتخاب روش، ها و شاخصساز، تنوع روشهای روشها و نظریه، زیرساخت«شناسیروش»، «روش» چیستیبتواند  .3

تبیین های مرتبط با هر محور را کرده و چراییشناسی و اِعمال روش، را توصیف و نقش آن در روش« الگوریتم»هویت 

 (تصویری از فلسفۀ روش) کند.

ها و زیرساخت ،هاجایگاه فقه در منظومه دانش، طور خاصبه «فقه»طور عام و چیستیِ به« علم دینی» چیستیبتواند  .4

کرده و گیری و تنوع آنها را توصیف و شاخص شکل« مکتب فقهی»مقصود از های پایه و راهنما در فقه و فقاهت، نظریه

 (تصویری از فلسفه فقه)تبیین کند. های مرتبط با هر محور را چرایی

های ها و نظریهزیرساخت، طور خاصبه «اجتهاد و استنباط فقهی» چیستیطور عام و به« منطق فهم دین» چیستیبتواند  .5

کرده و گیری و تنوع آنها را توصیف و شاخص شکل« و اجتهادی فقهی هایروش»مقصود از ، استنباطپایه و راهنما در 

 (فلسفه اجتهادتصویری از )تبیین کند. های مرتبط با هر محور را چرایی

در درخت « علوم انسانی»بندی مالک طبقه، طور خاصبه« علوم انسانی اسالمی»طور عام و به« علوم انسانی»چیستی بتواند  .6

های مرتبط با هر محور را توصیف کرده و چراییرا  شبکه مسائل علوم انسانی ،های پایه و راهنماها و نظریهزیرساخت، علوم

 (تصویری از فلسفه علوم انسانیتبیین کند. )

الزامات ها و زیرساخت ،«علوم انسانی ها درها و مدلنظریه»و  سازیو مدل« مدل»، پردازینظریهو « نظریه»بتواند مقصود از  .7

علوم های مختلف را با ذکر نمونه مثال در رشته« سازیو مدل پردازینظریه»و روش عام  ،سازیو مدل پردازیو لوازم نظریه

 (و مدل تصویری از فلسفه نظریه) ارائه دهد.انسانی 

، ساختارها و فرآیندهاها، نظریهو روش اجتهاد برای استنباط  «فقه نظام»و مترادفات آن مانند « فقه تمدنی»بتواند مقصود از  .8

 تبیین کند.های مرتبط با هر محور را چراییو کرده توصیف از ادله، را یک تمدن دهی به های عملیاتی برای شکلو مدل

 (شناسی فقه تمدنیروشتوصیف )
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 اهداف مهارتی: -ب

 فقه، اثبات کند.را با استفاده از اصول« فقه تمدنی»امکان و ضرورت بتواند  .9

 مبتنی بر ادله، را ارائه کند های ها در مقیاس کالن، برای تولید مدلبتواند مراحل قدم به قدم استنباط نظریه .10

 سازی کند.ی از توضیح المسائل تمدنی را شبیهیهابتواند نمونه .11

 را ارائه دهد. «تمدنیو تفقّه فقه » یابی بهدستنقشه راه برای بتواند  .12

استنباط کند. را  گیری یک تمدنی مورد نیاز برای شکلهاها و مدلهایی از نظریهالذکر، نمونهفوقبتواند براساس مراحل  .13

 مشق اجتهاد()

 

 :سرفصل های درس

 هافرضشیو پ ات،یمقدمه، کل

 ه، اهداف و کاربردها و روش در موضوع و مساله بحثنیشیپ ،ضرورت ،تیموضوع، اهم نییتب

 بحثو فرضیه مسئله  انیب

 لیدیجمالی اصطالحات و مفاهیم کشرح ا

 هو اصول موضوع هافرضشیپ

 یو امکان اجتهاد تمدن یستیاول: چمحور 

 نآ یازهاینشیموجود و پ یِولو اص یدر اصطالح فقه« اجتهاد» یستیچ -1/1

  «نید» تیهواول:  ازینشیپ -2/1/1

  «موضوع فقه»و « فقه» تیدوم: هو ازینشیپ -3/1/1

  «یحکم شرع» تیسوم: هو ازینشیپ -4/1/1

  «فقهعلم اصول» تیچهارم: هو ازینشیپ -5/1/1

  «تیحج» تیپنجم: هو ازینشیپ -6/1/1

 سه گلوگاه در آن بررسیو از سویی و کافی نبودن آن  یسازتمدن یبودن اجتهاد موجود براالزم  -2/1

  «تیو منجز تیمعذر»در  «تیحج» یاول( عدم صحت انحصار معنا نکته -1/2/1

  «یجوارح یِفیاحکام تکل»در « حکم فعل مکلف» ۀدوم( عدم صحت غلب نکته  -2/2/1

  «ندهایفرآ»و ضرورت اضافه شدنِ حکم « افعال»تعلَّق حکم به سوم( عدم صحت انحصار م نکته -3/2/1

 اوت آن با اجتهاد مصطلحو تف یدر اجتهاد تمدن« اجتهاد» یستیچ -3/1

  «یاجتهاد تمدن»و مقصود از آن در « تمدن» یستیچ -4/1

 آن یِ مفهوم یازهاینشیو پ« تمدن» فیتعر -1/4/1

  یاجتماع یسامانه، شبکه( و نظام ها ستم،ینظام )س تی: هوکی ازینشیپ -1/1/4/1

  نیو کاربرد آن در نگرش به د یستمینگرش س تیدو: هو ازینشیپ -2/1/4/1

  «یسازنظام»و  «یاجتماع ینظام ها» تیسه: هو ازینشیپ -3/1/4/1

  خُرد اسیکالن و تفاوت آن با مق اسیمق تیچهار: هو ازینشیپ -4/1/4/1

  «یاجتهاد تمدن»)راهبرد( و نقش آن در  یاستراتژ تیپنج: هو ازینشیپ -5/1/4/1

  ازهایو هرم ن  ازین تیششم: هو ازینشیپ -6/1/4/1

  یکارآمد تیهفتم: هو ازینشیپ -7/1/4/1

  «یاجتهاد تمدن»تمدن و ارتباط آن با  کی یسازه عموم -2/4/1
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 (یو فقه تمدن یو فقه نظام، فقه اجتماع یفقه حکومت ،یمشابه )حکم حکومت میبا مفاه ینسبت اجتهاد تمدن -5/1

 «فقه النظام»و  «یفقه حکومت» ،«ایفقه پو» ، «یحکم حکومت»مقصود از  -1/5/1

  یمتعلَّق فقه تمدن انیو ب «یفقه تمدن»و  «یفقه اجتماع»مقصود از  -2/5/1

  «یاجتهاد تمدن» یریگامکان ساخت تمدن و امکان شکل -6/1

 و پاسخ آن «یاجتهاد و فقه تمدن» ینف دگاهینمونه د -7/1

 تحقق آن یو ابزارها «یاجتهاد تمدن» فی: تعرجهینت -8/1

 یو کارکرد اجتهاد تمدن تیغادوم: محور 

 «ینیعلم د» دیکارکرد اول: تول -1/2

 «یاسالم یعلوم انسان» دیکارکرد دوم: تول -2/2

 فاضله )مهم( نهیمدل آرمانشهر و مد دیکارکرد سوم: تول -3/2

 «خدا افزا» یندهایساختارها و فرآ دی: تولیاجتهاد تمدن تیغا -4/2

 یسوم: شبکه مسائل و قلمرو اجتهاد تمدنمحور 

  (یرونیب دی)از د «یاجتهاد تمدن» شبکه مسائل -1/3

  (یدرون دی)از د «یاجتهاد تمدن»قلمرو  -2/3

  انسان یازهایاول: مدل ن ۀنمون -1/2/3

  انسان سالم یهادوم: شاخص ۀنمون -2/2/3

  یورزسوم: مدل عدالت ۀنمون -3/2/3

  یریگمیچهارم: مدل تصم ۀنمون -4/2/3

  تیپنجم: مدل رشد و ترب ۀنمون -5/2/3

  شرفتینمونه ششم: مدل توسعه و پ-6/2/3

  یتمدن یها ستمیو س ازهایابواب فقه و ارتباط آنها با مدل ن ینمونه هفتم: مدل دسته بند -7/2/3

  یابواب موجود فقه یبرا یندیفرآ یگذارقدم اول: معادل -1/7/2/3

  یتمدن اسیفقه در مق بیتبو یهاقدم دوم: ارائه مالک -2/7/2/3

 یاجتهاد تمدن یو کالم یمعرفت یچهارم: مبانور مح

  (یاشبکه می)پارادا یحاکم بر اجتهاد تمدن یمعرفت یمبان -1/4

  آن یمحورها و محتوا ،یاشبکه میپارادا فیتعر -1/1/4

  یبه اجتهاد تمدن یدهشکلدر  یاشبکه میپارادا ییو کارآ یتوانمند -2/1/4

  «یاجتهاد تمدن» یکالم یمبان -2/4

  «نیبودن قلمرو د یحداکثر» یمبنا -1/2/4

  دینیاستدالل برون  - 1/1/2/4

  استدالل درون دینی -2/1/2/4

  نو نقد آ بیرق هیفرض -3/1/2/4

  «معصوم بتیدر زمان غ ینید یامکان تمدن ساز» یمبنا -2/2/4

  هیاستدالل فرض - 1/2/2/4

  و نقد آن بیرق هیفرض - 2/2/2/4

  ادله( و نقد آن تی)عدم کفا هاینوانسداد دگاهید -3/2/2/4
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 یاجتهاد تمدن یشناختزبان یپنجم: مبانمحور 

 نیزبان د یِقابل فهم بودن و جهان شمول  -1/5

  «یارواح معان یوضع الفاظ برا» یۀنظر یو بررس« وضع الفاظ» یشناستیهو  -2/5

  بیرق یهاهیو نقد نظر هیاستدالل نظر  -1/2/5

  کالن( اسیادله در مق ییمعنا هی)روش کشف ال ییروش کشف روح معنا -2/2/5

  کالن( اسیمق ادله در یکشف معنا دی)کل «ندیمفهوم فرآ»با « روح معنا»هم افق بودن  -3/2/5

  (هابودنِ گزاره یموجود در خطابات شارع )راهبرد یقلمرو ادله و جنس معان  -3/5

  یفیتوص یهاادله مربوط به گسترش قلمرو استنباط به گزاره -1/3/5

  نید یاز گزاره ها یو معرفت یاخالق ،یدر استنباط فقه« کشف»اتحاد مالِک  -محور اول -1/1/3/5

  نید فاتیمعارف و توص طهیبر استنباطات در ح یترتب اثر عمل -محور دوم   -2/1/3/5

  ریخبر واحد در عقائد و تفس تیحج -محور سوم  -3/1/3/5

  نیو مفسر نیفقهاء، محدث یدانیعملکرد م یِ همسان -محور چهارم  -4/1/3/5

  یلنق یهابودن جنس گزاره یادله مربوط به راهبرد -2/3/5

  «هیشرع یایبودن قضا قهیحق» یۀاشاره به نظر -1/2/3/5

  در شؤون معصوم و جعل احکامصل ا -2/2/3/5

  «هیخطابات قانون» یۀاشاره به نظر  -3/2/3/5

  یاجتهاد تمدن یشناختروش یششم: مبانمحور 

  ست؟یچ تمیالگور ست؟یچ ندهایفرآ و هادد روشعلت تنوع و تع ست؟یچ ندیفرآ ست؟یروش چ -1/6

  در علم یروش و روشمند تی: نقد حاکمبیرق هیفرض - 1/1/6

  آن تمیاجتهاد و الگور یروشمند -2/6

  اجتهاد اتیاز کالن عمل یینما  -1/2/6

  یمساله فقه ایبا موضوع  هیدر مراحل استنباط: روش مواجهه اول ینمونه اول از بسته روش - 2/3/6

  مرتبط مساله اتیروا یحداکثر یجستجو ینمونه دوم: بسته روش -3/3/6

  اتیکشف قرائن صدور روا ینمونه سوم: بسته روش -4/3/6

  هاد و پاسخ آناجت تمیالگور نیناقد یبرخ دگاهید -5/3/6

  یو ارتباط آن با اجتهاد تمدن یمدلساز -3/6

  آموزش( ندیفرآ یاز ادله برا ی)مدل ساز یرد اجتهاد تمدننمونه عملک - 1/3/6

  ادله یِانفراد یهادر مدلول« کالن اسیو مق ندهایداللت بر فرآ»ابزار کشفِ  -4/6

  یسازمدل یبرا یو جمع دالل یبه مدلول جمع یابیابزار دست - 5/6

  مُثبِتات در ادله انیجمعِ م یها برااز ابزار یکیبه مثابه  یو منطق فاز هاستمیمنطق س - 1/5/6

  منطق فازی تیهو -1/1/5/6

  ینید یهاگزاره لیدر تحل ینمونه استفاده از منطق فاز -2/1/5/6

  و پاسخ آن« فقه»و  «اتیاعتبار»آن در  ییو کارآ هاستمیدر نقد منطق س بیرق هیفرض -6/6

  اتیدر اعتبار یو مدل ساز یروشمند یچگونگ -7/6

  ر فقهد ،یاعتبار میدر مفاه یماهو لیتحل ینمونه استفاده از ابزارها -1/7/6

  یندیو فرآ یستمیس دیبراساس د اتیمفاد روا لیاز تحل ینمونها -8/6
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  آن یهاو مولفه «یاجتهاد تمدن»از روش  یکل ی: نماجهینت -9/6

 

  آن ۀندیو آ یشه راه اجتهاد تمدنهفتم: نقمحور 

  الزم یهاشرانیدر بیست سال آینده و پ یروندهای اجتماع یبرخ -1/7

  «یاجتهاد و فقه تمدن»حرکت به سمت  ۀندیاز آ یریتصو -2/7

  یالمسائل تمدن حیاز فهرست توض یبخش یساز هیشب -3/7

  «یاجتهاد تمدن»با ابزار   ،یمکتب فقه کیبه مثابه  «یفقه تمدن» :یینها جهینت

 

 :درسآزمون 

  استنباط یک مدل مبتنی بر ادله فقهیسازی شبیه

 

 :منابع درس

 عبدالحمید واسطی شیخ« الگوریتم اجتهاد»و ، «اجتهاد تمدنی، چیستی چرایی و چگونگی»کتاب  منبع اصلی:
 

 زیرساختی و منابع امتدادی:منابع 

 قم ،وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیژنشر پ ،خسروپناه عبدالحسین ،های مضاففلسفه

 اهگوهشگاه حوزه و دانشژنشر پ ،فر سعیدضیایی، علم فقهفه فلس

 قم، موسسه اشراقنشر ،  اعرافیاهللیتآ، «سازدرآمدی بر اجتهاد تمدن»

 ؛ 1421، قم صدر دیآثار شه یمرکز بررسصدر،  دیشه ه،یالمدرسه القرآن

  ؛ 1393، کتاب، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار، قم  محمدباقرربانی  ،فقه اجتماعی

 ؛ 1393، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قمخیری حسن ،های اجتماعیمبانی نظام

 ؛ 1392پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم الدین، قوامی سیدصمصام االداره،فقه

 ؛ 1391موسسه اشراق، قم اعرافی علیرضا، فقه تربیتی، 

  ؛ 1409قم  ،نشر تفکر ، ی،علنیحس ینتظرم ،هیو فقه الدوله االسالم هیالفق هیوال یدراسات ف

 ؛ 1385تهران ،نشر عروج ی،نیو نشر آثار امام خم میتنظ موسسه، هیخطابات قانون

  قم 1390، مدرسه تخصصی فقه امام خمینی، لنکرانی محمدجواد،  ،شناسی اجتهاد امام خمینیروش

 1399 ،قم ،نشر انصاریان ،، سیدمحمدرضاواعظی  ،شناسی کاربردی اجتهادروش

 

 ...، مقیمی ،علیدوست ،هادوی ،غیمبلّ ،میرباقری ،رشاد ،اراکی :استاد معززگفتارهای و  مقاالت ،دروس

 

 

 


