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 نظام سازي

 مرور بحث گذشته
 

چندین مسأله مهم ذکر شد به اعتبار  ازاینکه پساین باب  د موجود در فقه بود، یها گزارهدر مقدمه سیزدهم سخن بر منظومه سازی 

منویات شارع  به ،شده بیان ای گزارهبا روند  توان میبه این سؤال کلیدی پرداخته شد که آیا و فوائد این امر پرداخته شد. و 

 ؟یافت دست

امکان  ازجملهاین زمینه مباحثی در قبال تنقیح مناط و انواع قیاسات رایج بیان شد و در پایان این نتیجه حاصل گشت که فی  در 

 رسیدن به مقاصد شارع وجود دارد و در این زمینه نباید از محدوده اطمینان تنزل نمود.

 حجيت في الجمله اي منظومه سازي
یقینی و یا  صورت بهاست که فرد را  درجاییکه این روش فی الجمله دارای اعتبار است و آن  ددر مقام پاسخ به این سؤال گفته ش

 .گیرد یمدر مسائل فقهی این ایصال کمتر صورت  لکن برساند، ای نتیجهاطمینانی به 

کام کلی قرار داده و احکام جزیی برای رسیدن به اح ها گزارهدر حقیقت در اصول باید مکانی برای بررسی روش تجمیع  بنابراین

 شود.

 روش نظام سازي در ميان علماء
شهید مطهری در کتاب نظام  مثالً  این امر در بین بزرگان ما موجود بوده است. های یشهراندک است اما  ظاهر بهاین روش هرچند 

عالمه در  همچنان که دهند یمو از این طریق مطالب متعددی را به شارع نسبت  اند رفتهحقوق زن در اسالم به سراغ این روش 

 .اند گرفته پیشبحار همین منوال را در  در بیاننا،
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 بندي جمع
در اینجا رسیدن به اطمینان شرط است و عالوه بر اثراتی که در جلسه گذشته بیان  البته لذا نباید در قبال آن استغراب به خرج داد.

 ند در آن سطح نباشد.از آثار دیگری در این زمینه نام برد که هرچ توان یمشد 

 ها گزارهاثر تجميع 
منجر به ترجیح یافتن یک احتمال در فهم متون  ها گزارهنکاتی دیگر که در این بحث وجود دارد این است که گاهی تجمیع  ازجمله

 .شود میدینی 

 با مبنایی را قبول کند، تواند نمیکه  گرفته شکلنکات جالب در قبال فقاهت نیز همین نکته است که گاهی در ارتکاز فقیه حالتی  از 

 است. گرفته شکلمتعددی از این قبیل در ذهن او مبنی بر آن مبنا  های گزارهکه  شود میپیگیری آن مشخص 

 بندي جمع
احتمالی را در ذهن فقیه به قطعیت برساند یا جانب یک احتمال را  تواند میلذا همین استظهارات حاصله از این موارد تجمیع 

نیست در آن نگاه کالن با راحتی بیشتری  هضم قابلدیگر آثار تجمیع این است که جایگاه یک گزاره که چندان  ازجمله نماید.تقویت 

 .کند میقابلیت هضم را پیدا 

 البالغه نهجخطبه اخالقي 
 که؛ فرمایند می گونه اینامام در خطبه بیست و هشتم 

ُه ِمْنَها کَفاْرَتِحُلوا َرِحَم « ْحَسِن َما ِبَحْضَرتِ ُم اللَّ
َ
اِد َو َال َتْطُلُبوا ِمْنَها ِسَو کِبأ َسْفٍر َنَزُلوا َمْنِزًال ک ها فیوُنوا کاْلُبْلَغِة َو  یْم ِمَن الزَّ

ْدنَ 
َ
ُعوا ِمْنُه ِبأ ْع  یَفَتَمتَّ

َ
وا أ ِنِهْم َو َال َتُمدُّ

ْ
َع ِبِه ا یِإلَ  ها فیْم کَن یِظلٍّ ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِلَشأ وا َما ُمتِّ ِضرُّ

َ
ْنُفِس  ها فیْلُمْتَرُفوَن َو أ

َ
ْم َفِإنَّ کِبأ
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نْ  کَذلِ  َال ِإنَّ الدُّ
َ
َجاِة أ ْقَرُب ِمَن النَّ

َ
َخفُّ ِلْلِحَساِب َو أ

َ
ْشَرَفْت کا َقْد َتَن یأ

َ
ْقَبَلْت َو أ

َ
َال َو ِإنَّ اآلِْخَرَة َقْد أ

َ
ْدَبَرْت َو آَذَنْت ِبَوَداٍع أ

َ
َرْت َو أ

َال  َال َو ِإنَّ اْلِمْضَماَر الْ َو َناَدْت ِباطِّ
َ
ُة َو اْلَغایٍع أ ْبَقَة اْلَجنَّ َال َو ِإنَّ السُّ

َ
َباُق أ اریْوَم َو َغدًا السِّ  P0F١»َة النَّ

 جايگاه اين خطبه
را خاضع  او دست انسان را بگیرد، گونه اینچنین کالمی در عالم وجود ندارد که بتواند  فرماید میدر قبال این خطبه  سید رضی 

کالم امام از چنان جایگاه ادبی رفیع برخوردار است که حاجز نیز در کتاب التبیین آن را  این هم سازد.انماید و اسباب هدایت او را فر

 ذکر کرده است.

رای کسی اینجا امام گویا ب در هنر کالم امام در بسیاری از موارد تصویری زنده و مجسم سازی است که در کالم ایشان وجود دارد.

 که لحظه مرگ او فرارسیده است. کند یمکالم را ایراد 

 نزديكي آخرت
باید همیشه در این مرز حرکت کنید که خود را  شما ؛ برای ما و شما همیشه حالت مرگ نزدیک است،فرمایند میامام در این خطبه 

ببینید و بدانید که آخرت با همه درخشش بر ما اشراف در آستانه گشوده شدن ابواب آخرت خود را  همواره در آستانه مرگ ببینید.

 است برای غایت که همان بهشت است. سازی آمادهروز ریاضت و  امروز دارد.

 کسانی که از این میدان عقب افتادند خسران کردند. اما
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 طلوع و غروب دنيا
شما همیشه در این  فرماید یم امام است. ارگرفتهقرحالت برای فردی است که در مرز دنیا و آخرت  ینا دنیا به پایان رسیده است.

همیشه حالت طلوع و غروب  یادن شب تمام است و روز با تمام فروغ خود در حال آمدن است، چگونه مرز در حال حرکت هستید،

 باشد. گونه ایناینکه تنها لحظه مرگ  نه را دارد.

 تشبيه دنيا به ميدان مسابقه
تا  شوند یمچابک و الغر  ها اسب ینا ،شوند یمکه برای مسابقه آماده  اند کردهتشبیه  ییها اسبرا به  آخرتامام در ادامه دنیا و 

این بخش از کالم که سبقة در قبال  جنت است. سوی بهپایان در ورای دنیا یعنی آخرت است و سبقت  اما بتوانند بدوند. خوبی به

و امام  حالتی وجود ندارد گونه اینجهنم  که برایایشان بوده است  ردتوجهو مو دارند یبهشت است مرحوم سید رضی کالم سوی به

 تعبیر به سبقة یعنی جایزه را در قبال جهنم ندارند.

 فریاد رسایی است که مولی برای همیشه تاریخ دارند که؛این 

که سرانجام آن به بهشت  ای مسابقه نماید؟توبه کند و خود را برای میدان و مسابقه آماده  کسی نیست که یاآ است، گونه ایناگر دنیا 

 !فرارسدنزدیک است که  هرلحظهمنتهی خواهد شد و مرگ 
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