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اجتْاد شیؼی اس چٌاى لذرت تالمَُ ای تزخَردار است وِ هی تَاًذ هسائل هستحذثِ ّز سهاى را پاسخگَ 

آى چِ در ایي .را ساهاى تخشذتاشذ، جاهؼِ هتحَل، فمْی ساسگار تا تحَل هی خَاّذ ٍ هسائل هْن جاهؼِ 

ًَشتار، پیش رٍ داریذ ارائِ هثاحثی اس هسألِ ًمش سهاى ٍ هىاى در اجتْاد پَیاست وِ در پٌج فصل عزح شذُ 

است؛ فصل اٍل تِ تیاى ضزٍرت ٍ اّویت تحمیك، اّذاف ٍ پیشیٌِ تحمیك پزداختِ شذُ است؛ در ایي فصل 

لاًًَگذاری است ٍ فمْا هذیزاى جاهؼِ اًذ ، ضزٍرت پزداختي  آهذُ است؛ در حىَهت اسالهی وِ فمِ تز هسٌذ

درن تْتز اس رٍح شزیؼت ٍ فلسفِ احىام . تِ راتغِ فمِ ٍ سهاى ٍ هىاى تیش اس ّز سهاى دیگز احساس هی شَد

در فصل دٍم واهل تزیي اجتْاد شیؼی، اجتْاد فمْی تیاى شذُ . اس جولِ اّذاف ایي تحمیك تیاى شذُ است... ٍ 

وِ شیؼِ تا عزح اصَل : سپس در تاب تفاٍت اجتْاد اس دیذگاُ فمْای اّل تشیغ ٍ اّل تسٌي آهذُ است .است

اس هٌاتغ اسالم، لذاست خَد را حفؼ وزدُ ٍ تا عزح اجتْاد تِ ػٌَاى تفزیغ، اصل پَیایی فمِ ٍ ّواٌّگی تا 

ی شزیؼت هثل لزآى، احىام ًثَی ًُیاسهٌذی ّا را لحاػ وزدُ است؛ اها اّل تسٌي، اجتْاد را یه هَتَر هحزن

در پایاى فصل، تفاسیز هختلفی وِ اس تأثیز سهاى ٍ هىاى در اجتْاد ٍارد شذُ، تیاى ٍ دٍ تفسیز . تلمی هی وٌذ

گاُ در سهاى ٍ هىاى خاص، شزایظ هَجة تثذل : صحیح تِ ًظز هی رسذ وِ هْوتزیي آى ػثارت است اس

اى دیگزی داخل ٍ حىن جذیذی هی علثذ؛ هٌظَر حضزت هی گزدد ٍ تحت ػٌَ( هصذاق)هَضَع خارجی 

 .ّویي تفسیز است « سهاى ٍ هىاى دٍ ػٌصز تؼییي وٌٌذُ در اجتْادًذ»اهام اس 

لَاًیي : فصل سَم در تشزیح جاٍداًگی اسالم ٍ اجتْاد پَیا، آهذُ است وِ تؼالین اسالم آى دٍ دستِ اًذ

اس هْن تزیي . پَیایی تِ دستِ دٍم اس تؼالین اسالم هزتَط استولی ثاتت ٍ لَاًیي جشیی هتغیز اها تحزن ٍ 

فصَل ایي ًَشتار، فصل چْارم است وِ ضوي تیاى للوزٍ تأثیز سهاى چٌذ ًوًَِ اس هصادیك ػلوی تأثیز سهاى ٍ 

هىاى در اجتْاد عزح شذُ ٍ تِ تثییي دیذگاُ ػلوای تشري شیؼی ٍ سٌی پزداختِ شذُ است ٍ تا تثییي اًذیشِ 

در فصل پٌجن شَاّذی اس هیاى آیات الْی ٍ رٍایات ائوِ . ایي فصل خاتوِ یافتِ است( رُ)ی حضزت اهام فمِ

 .آهذُ است وِ هْن تزیي ٍ هحىن تزیي دلیل تزای اثثات هَضَع هی تاشذ( ػلیِ السالم)هؼصَهیي 
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 .فمِ ٍ اصَلرشتِ ( س)جاهؼِ الشّزاء 3داًش آهَختِ سغح .   


