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 ها گزارهمراحل اول و دوم در قبال تک 

 مرور بحث گذشته

در دو مرحله  توان یمفقهی را  یها گزارهمقدمه سیزدهم از مقدمات اجتهاد قبل از ورود به مباحث عروه این بود که مجموعه تک 

نوعی از مسانخت  ها آنفقهی بود که در میان  یها گزارهو تبویب  سازی مجموعه  جدید قرار داد که مجموعه اول موردبررسیدیگر 

 .آید یمود دارد که ساختار فقه با این تجمیع و منظومه سازی به دست وج

 شموليت حالت اول در ميان علوم
مختلف و رویکردهای  یها نگاهبا  ییها مجموعه تواند یماین حالت در همه علوم وجود دارد و به شکل ثابت همیشگی نیست و 

 مرحله دوم که در دوران معاصر بیشتری شکل گرفت نظام و مکتب سازی بود. اما دست آید. به متفاوت،

 نظام سازی

 در از الیه رویین فقه به مباحث عمیق آن اشاره شد. یابی راهدر سیر فقهی و مبنای شهید صدر در  گانه سهدر جلسه پیشین به مراحل 

گاهی از آن تعبیر به فلسفه  البته است. پیوسته هم بهباطن کامًال با  ای مجموعهکه  شود میاین زمینه گاهی تعبیر به مذهب و مکتب 

 .شود می

از قواعد موجود در علوم  ای مجموعهمتفرق برساند که  یها گزارهرویین به روح حاکم بر  های یهالما را از  توانست یمنظام سازی 

 است.
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 در يك علم ها گزارهيكپارچگي 
دارند  پیوسته هم بهاین قواعد باطنی کامًال  لذا نظام دارای معانی متفاوتی دارد. البته روح و قواعد حاکم مشخصی دارند، ها گزارهاین 

و به  رسیم یما تحلیلی از سطح به عمق اینجا ما ب در .گردد یمرویین اطالق  های یهالبنیادین در قبال  های یهنظرو در مواردی بدان 

 .یابیم یمو مبانی دست  ها یشهر

 بحث تمثیل

 چنین مثالی را ذکر کرد که؛ توان میدر قبال این بحث 

یا با امور دیگری نیز این امر میسر  شود میمالک  باکارآیا انسان تنها در قبال ارث و دیات باید در ابتدا این سؤال را مطرح نمود که 

 معنای که مالکیت ناشی از کار است. شود میگذارید و مشخص  یکدیگریمختلفی را در کنار  های گزارهاست؟ شما در این زمینه 

 این عمل نظام سازی است.

 انواع مالكيت در اسالم
که در اسالم سه نوع مالکیت  شود میمشخص  گذاریم میمختلف را در کنار یکدیگر  های گزارههمچنین در قبال مالکیت وقتی 

 موجود در جامعه وجود دارد. های نظاممتعدد دیگری نیز در سایر  های مثالاین امر  برای و دولتی. عمومی داریم؛ خصوصی،
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 وصول به نظریات پایه

 های تئوریدر این مسیر ممکن است گاهی رسیم.  می تری کلیهای مرتبط هر چه بیشتر بشود، ما به قواعد  حجم گزارهدر این راستا 

 درزمینهٔ اما در خمس و زکات  شود میمطالبی بیان  اجارهدر بیع و  مثال عنوان به جدید موارد گذشته را نقض یا اصالح کند.

 .گردد میجدیدی ارائه  های کالماقتصادی 

 از آن استفاده نمود. شود میو گاهی نظریات پایه وجود دارد و  رسیم میگاهی از این قوانین فقهی به نظریات پایه  بین دراین 

 جعل یا استخراج

این است که شما در نظام سازی و تئوری پردازی کارتان  اند پرداختهاست و مرحوم شهید صدر بدان  مطلب دیگری که دارای اهمیت

 استخراج است یا جعل؟

و ساختنی در کار  داریم عهدهطبعًا کار استکشاف را بر  دانیم میکسی که دین را پاسخگو  عنوان بهما در قبال این سؤال باید گفت که 

 نیست.

ناقص است و  استقراءهانیز  معموالً  عمیق منطق استقرایی است، های الیهاین  سوی به درحرکتدیگر این است که منطق ما  نکته 

 تام باشد. تواند نمی گاه هیچ

 البالغه نهجخطبه اخالقی 
 فرمودند که؛ گونه ایندر خطبه شانزدهم امام 

ُه نبْوَم َبَعَث یَئِتَها یَه کْم َقْد َعاَدْت کَت یَبلِ « ِذ یالله عل یم صلیکاللَّ َبَعَثُه ِباْلَحقِّ َلُتَبْلَبُلنَّ َبْلَبَلًة َو َلُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًة َو  یه و اله َو الَّ

ْسَفلُ ی یَلُتَساُطنَّ َسْوَط اْلِقْدِر َحتَّ 
َ
ْعَال کُعوَد أ

َ
ْعَال کْم أ

َ
ْسَفلَ کْم َو أ

َ
اُقوَن یُروا َو لَ اُنوا َقصَّ کْسِبَقنَّ َساِبُقوَن یْم َو لَ کْم أ ْقِصَرنَّ َسبَّ
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ِه َما ک ْئُت ِبَهَذا اْلَمَقاِم َو َهَذا الْ کَذْبُت کَتْمُت َوْشَمًة َو َال کاُنوا َسَبُقوا َو اللَّ َال َو ِإنَّ اْلَخَطایْذَبًة َو َلَقْد ُنبِّ
َ
ٌل ُشُمٌس ُحِمَل یا َخ یْوِم أ

ْهُلَها َو ُخِلَعْت ُلُجُمَها َفَتَقحَّ یَعلَ 
َ
ْقَو  یَمْت ِبِهْم فِ َها أ َال َو ِإنَّ التَّ

َ
اِر أ ْوَرَدْتُهُم یا ُذُلٌل ُحِمَل َعلَ یَمَطا یالنَّ

َ
َتَها َفأ ِزمَّ

َ
ْعُطوا أ

ُ
ْهُلَها َو أ

َ
َها أ

َة َحقٌّ َو َباِطٌل َو لِ  ِمَر اْلَباِطُل َلَقِد کاْلَجنَّ
َ
ْهٌل َفَلِئْن أ

َ
ْدَبَر َش مًا َفَعَل َو َلِئْن َقلَّ اْلَحقُّ َفَلُر یلٍّ أ

َ
َما أ َما َو َلَعلَّ َو َلَقلَّ ْقَبَل ٌء  یبَّ

َ
 0F١»َفأ

این نقشه برای من تصویر را مخفی نکردم، و هیچ دروغی نگفتم، و این موقعیت را به من گفته بودند.  چیزی هیچبه خدا قسم که من 

 برای من چیز جدیدی نیست. شده بود و

 چیرگی عقل و هوا
 ؛اند گروهدو  درواقعو به تعبیر امام افراد  گیرد میدرون ما بعد شیطانی وجود دارد هواهای نفسانی بر اساس آن شکل  ازآنجاکه

 .تازد می ها آنشده و افرادی که هوای نفسشان بر  ها آنکه عقل و علمشان سوار بر  گروهی

 سه دسته از مردم در باب ایمان
های  های شیطانی، اسب که در برابر یک فتنه بزرگ و حادثه عظیم قرار گرفتید، بدانید که این هواهای نفس و کشش کسانی همه 

 ها آتش است. های چموش سوار شدند، بدانند که پایان کار آن هایی که بر این اسب چموش هستند. آن

با  برخی ؛اند دستهمردم سه  و و ذلیل در برابر خداوند دارند. در نقطه مقابل اهل ایمان با اخالص و ایمان خود هستند که مرکبی رام 

 .کنند میو برخی نیز سقوط  کنند میعبور  لنگان لنگان برخی سرعت،
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