
 ٤٥٠٤ �ماره ثبت: 

 الرحمن الرحیم الله بسم

3T3يساز نظامT ................................................................................................................... 2 

3T3گذشته بحث مرورT ........................................................................................................... 2 

3T3بحث از يليتمثT ........................................................................................................ 2 

3T3هگنا اشتداد عواملT .................................................................................................... 2 

3T3فوق مثال در عيتجم ثمراتT .......................................................................................... 2 

3T3بندي جمعT .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3T3سازي نظريه روندT ...................................................................................................... 3 

3T3گرا عقل يها هينظرT .................................................................................................... 3 

3T3عهيش هينظرT ............................................................................................................ 4 

3T3يريگ جهينتT ............................................................................................................ 4 

3T3يساز نظام تيحج سريتT ............................................................................................. 5 
 

  



 ٤٥٠٤ �ماره ثبت: 

 نظام سازي

 مرور بحث گذشته
فقهی بود و در این مقام مدعی این  یها گزارهبحث در مقدمه سیزدهم عمدتًا در قبال نظام سازی و استکشافات نظامات از تجمیع 

از  ازجملهذیل این بحث مطرح گردید و مثاالتی در آن زمینه  ینکات جمع نمود. توان یمفقهی را پیرامون موضوعی  ای گزارهبود که 

 در حوزه اقتصاد است. ها گزارهاقتصادنا نقل شد که عمده 

 آن بحث ذیل است. ازجملهدر اینجا چندین بار بحث شده است که 

 تمثيلي از بحث

 اشتداد گناه عوامل
به پانزده عامل در این امر  نزدیک موجب اشتداد گناه شود، تواند میمرحوم فیض این نکته را در محجة البیضاء دارند که چه نکاتی 

اینجا این سؤال وجود دارد  در .کند می دوچندانو عوامل دیگر است که عقاب را  مکان ،زمان ،ابتهاج دخیل است که از آن التذاذ،

این عوامل را به نزدیک پانزده مورد  من اطاعت نیز هست. درزمینهٔ منجر به افزایش عقاب در گناهان شود که  تواند یمکه چه اموری 

 رساندم.

 ثمرات تجميع در مثال فوق
اینجا ما این روایات را در  در و حاالت دیگری که در این زمینه وجود دارد. کند یماین موارد گاهی صغیره را گاهی تبدیل به کبیره 

 میزان ؛یافت دستبه نکته کلی  توان میدر کنار هم گذاشتن این موارد  با .دهیم یمرا تشکیل  ای منظومهکنار یکدیگر گذاشته و 

 .کند یمکه او چه میزان جرئت ورزیده و در برابر مولی مقاومت  افزایش عقاب تابع میزان تجری انسان است

 و رسیدن به قوانین پایه است. ها گزارهنوعی از تجمیع  این .کند میبع میزان اثری است که آن گناه ایجاد مالک دوم اینکه تا
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 بندي جمع
 یبرخ چراکه برخی از این روایات در کتاب حج، اند متفرقموارد البته  ینا و رسیدن به عناوین پایه است. ها گزارهاین نوعی تجمیع 

و تحلیلی به این  گمان با حدس، ازآن پسگردد که  آوری جمعدر کتاب صالة وجود دارد که برای رسیدن به نتیجه باید این متفرقات 

و الهام دهی و  تأثیرگذاریدوم نیز  عامل .شود یمکه هرچه قدر تجزی در قبال مولی بیشتر باشد موجب اشتداد گناه  رسیم یمنتیجه 

 ه است.ایجاد محیط مسموم گنا

 متفاوتی وجود دارد که سابقًا بدان اشاره شد. یها مثالدر حوزه فقهی و اخالقی نیز 

 سازي نظريهروند 
جدیدی زد که هر  یها برشمختلف  یها نگرشبا  توان یمنکته دیگر این است که در تجمیع فراغ زیادی وجود دارد که در یک علم 

که بدان نظام یا مکتب  رسیم یم ای پایهتبویب به قواعد  نتازه باشد که ما از ورای ای ای قاعدهبرای رسیدن  ای مقدمه توان یمبرشی 

 .کنیم یماطالق 

است که از اهمیت باالیی برخوردار است که در بسیاری از موارد مثل قواعد علمی از یک فرضیه  سازی نظریهاین روند فرضیه و 

و ممکن است فرد احیانًا به مرحله قطع برسد که از  دن به نتیجه ادامه داردکه از حدش تا رسی رسید یمو به نظریه  کند یمشروع 

 دشواری باالیی برخوردار است.

 گرا عقل هاي نظريه
که مذهب مصوبه نیز در همین راستا معنا  شود میذرائع و دیگر امور مشاهده  سد در میان عامه امور مختلفی از قیبل استحسان،

 گویند میفقهای عامه تصویب را به این شق قبول ندارند،  البته چیزی قرار ندارد. درواقعکه قائلین آن عقیده دارند  مذهبی ،یابد می

 رسیم به آنچه واقع است. ما می
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 نظريه شيعه
حکم ساز ، یا اینکه یابیم راه می شرع حکم بههای گوناگون  بشری خودمان در قالب باعقلگوید ما در ما ال نص فیه  این نگاه می

ترین  جامع و این نظریه بر عقل ظنی است که از دیدگاه امامیه فاقد حجیت است. تکیه کند. شویم که شارع هم آن را تأیید می می

 حادیث الشیعه مرحوم آقای بروجردی است.اجلد اول جامع  ،منبع روایی در باب منع از اعمال قیاس و استحسان

تنقیح مناط که مظان  برخالف است که قیاس منصوص العلة قیاسی نیست که منهی روایات بوده باشد. مشخص بین دراینالبته 

 خطر است که فرد باید به علت حکم قطع پیدا کند.

 گيري نتيجه
 در همین زمینه فرموده شده؛ چراکه ،شود نمیشامل این موارد  رسد میدر مواردی که فقیه به قطع  بنابراین

 P0F١»عیم بالتفریکاألصول و علنا إلقاء یعل«

 غیر مؤیده در شریعت نهی شده است؛ ات ظنیاز جهتی دیگر نیز شدیدًا از اعمال 

ٍد َعْن « بِ یَعْنُه َعْن ُمَحمَّ
َ
َباٍن َعْن أ

َ
ِه ع یَش  یوُنَس َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اْلَجاِمَعِة ُقوُل َضلَّ ِعْلُم اْبِن ُشْبُرَمَة ِعْنَد یَبَة َقاَل َسِمْعُت أ

ِه ص َو َخطِّ َعلِ  َحٍد یع بِ  یِإْمَالِء َرُسوِل اللَّ
َ
ْصَحاَب اْلقِ  ها فیَالمًا کِدِه ِإنَّ اْلَجاِمَعَة َلْم َتَدْع ِأل

َ
اِس یِعْلُم اْلَحَالِل َو اْلَحَراِم ِإنَّ أ

ِه َال یِإنَّ دِ ْزَداُدوا ِمَن اْلَحقِّ ِإالَّ ُبْعدًا یاِس َفَلْم یَطَلُبوا اْلِعْلَم ِباْلقِ   P1F٢»اِس.یَصاُب ِباْلقِ یَن اللَّ
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در  شده مطرحدر قبال سؤال  پس به شریعت نسبت داد. توان نمی راحتی بهرا  آمده دست بهاخباری توصیفی موارد  های گزارهلذا در 

در مواردی که منجر به حصول  البته ما را به منویات شارع برساند، تواند میفی الجمله  ها گزارهابتدای بحث باید گفت که این 

 اطمینان شود.

 تيسر حجيت نظام سازي
ما را به  تواند یماین بود که آیا این قاعده و نظام سازی با ترکیبی که گفته شد  ها گفتهاولین مطلب در اینجا از همه این  بنابراین

به قوانین اخباری توصیفی پایه  شود یمر است و از شارع و منسوب به او برساند که پاسخ این است که فی الجمله میس هایی گزاره

یاد است.  رسید که در این حالت ز

را در کنار یکدیگر گذاشت و به رابطه بین عبادت  ها آن شود ینمدر عبادات  مثالً  اما مشروط به اینکه اطمینان و قطعی حاصل گردد.

قائل به حجیت آن شود و نظام سازی یعنی استقراء شواهد در علوم مختلف  شود یماگر ما را به قطع برساند  لذا و ذکر قائل نشد.

و بیشتر در  کند یمبحث شود اما این حالت در فقه کمتر مصداق پیدا  ها آنبرای رسیدن به قواعد پایه است که باید در علم اصول از 

 علوم اخالقی و سایر موارد است.
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