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 نظام سازی
 ها گزارهحاالت مختلف 

 صورت بدینکه در اینجا باید بدان پرداخت  مطلبی در قبال مبنای شیعه در مورد ظنون مطالب و روایاتی گذشت.در جلسات پیشین 
اول در ده قضیه فقهی و موطن دوم  موطن قطع وجود داشته باشد؛ دونقطهدر  باید وجود دارد، ها گزارهکه در  ای مالزمهاست که در 

بوده که قضایای اولیه جمع شده از اجتهادات متعارف  این باز دارای حجیت است، دوم که حالت در مالزمه با قضیه پایه است.
 اینجا نیز حجیت وجود دارد چراکه پایه آن اجتهاد و حجت بوده است. در باشد. آمده دست به

 محدودیت در ظنون نزد امامیه
ها به  کنم. یک نکته اینکه بر مبانی عامه که آن در ادامه این مقدمه سیزدهم و مرتبط با این بحث من چند نکته دیگر را اضافه می

ها و  اند، فیما ال نص فیه طبعًا این کار تجمیع گزاره قیاس و استحسان و اموری از این قبیل اعتماد دارند و برای آن حجت قائل
اعتبار بیشتری دارد. روی مبنای فقهی ما و نگاه امامیه در اعتماد بر ظنونی که از این قبیل به دست  تر کلی دستیابی به یک قواعد

هایی  های که بر قیاس و استحسان اعتماد دارند و محدودیت آید. اما در دیدگاه آید محدودیت داشتیم و از این طرق به دست می می
 دایره اعتبار فقهی این مسئله طبعًا بیشتر خواهد شد. وقت آناز آن نوعی که ما داریم، ندارند، 

 پایه های گزارهارتباط با 
قرار گرفت،  مورداشارههای پیشین  های پیشین هم استفاده شد. نکته دیگر که در مضامین بحث است که از بحث ای نکته یک این

رسیم و اطمینان  یا غیر فقهی به یک قواعد کلی پایه میهای فقهی  قضایا و احکام و گزاره کردن جمعکه ما از  جا هماناین است که 
شود، در اینجا هم گفتیم اعتبار دارد.  ها بدون آن نمی ها با این قضیه و گزاره پایه ارتباط دارد و این شود که این گزاره هم حاصل می

ر همان محدوده این هم اعتبار دارد. اما این اعتبار و حجیت بر اساس همان اعتبار و حجیت آن قضایای بنیادی و پایه است و د
ها  ها به آن قضایای کلی است. اگر اعتبار آن را که مبنای حرکت ما از آن شده استخراجهای فقهی و آن قضایای فقهی  یعنی آن گزاره

منتها اجتهاد ها بر اساس اجتهاد است.  به نحو قطع است، طبعًا این هم انتسابش به شارع به نحو قطع است. اما اگر اعتبار آن
 ماست. نقطه عزیمت اجتهادی برای هایی که در باب اقتصاد، ما استکشاف کردیم، خود این قواعد اولیه معتبر، یعنی این گزاره
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 قضایای موجود در مالزمه 
بود و قطع آور اگر اطمینانی  گوییم میدر این حد است. این دقت را دارید، ما  هم آناعتبار آن قضیه مستخرجه و آن قضایای پایه 

آن قضایا معتبر است. چه توصیفی، چه انشائی، اما قطع در این سطح، قطع  گوییم میرسیم و  به آن سطح پایه می بود، از این سطح 
بریم، ممکن است قطعی  مالزمه که از آن به سمت قضایای پایه پی می طرف اینبه اینکه این قضایا با آن گزاره مالزمه دارد. اما خود 

اگر این جمع  گوییم می، ممکن است ظنی باشد، تفاوت دارد و این مضر به آن اعتبار و حجیتی که ما گفتیم نیست. چون ما باشد
و اطمینان آور یا قطع آور  های اساسی پایه هدایت کرد گزاره قضایای اخباری یا توصیفی، انشائی یا توصیفی و خبری ما را به یک

 به دست آوردیم.با قطع و اطمینان ها را  . برای اینکه آنبود، آن قضایای پایه هم حجت است

 لزوم قطع در این مقام
لطمه  هم آنبه اعتبار  حال درعینو  که جمع کردیم خودش اجتهادی باشد ای اولیهمنافات با این ندارد که این قضایای  ها این 

را به نحو قطع بخواهیم به شارع نسبت بدهیم، این مستلزم این  نکته که باید به آن توجه بشود. بنابراین اگر ما چیزی یک اینزند.  نمی
 .مالزمه دارد ها با قضیه پایه و بنیادین قطع باشد. یکی در خود این ده قضیه فقهی، یکی هم در اینکه این دونقطهاست که 

 گزاره پردازی های روش
به قیاس منتهی خواهد شد که نزد شیعه مردود  مالزمه وقتی پایه امری ظنی شد، چراکه اما در سایر صور این حجیت وجود ندارد.

خصوصیت و داللت  القای مناط، تنقیح دارند بر اساس اولویت، تر عمیق های الیهبه  دررسیدنروشی که شهید صدر  ولی است.
 خود از اهمیت باالیی برخوردار است. نوبه بهاقتضاء است که آن نیز 

مناسبات حکم و موضوع و  های طریق از آن بهره برد. توان میدی است که در این راستا استلزامات قطعی نیز یکی از دیگر موار
 هستند. اجرا قابلتشخیص مذاق شرع نیز از دیگر مواردی است که 

 داللت لفظی
مبنایی دارای  بنا برلزوم غیر بین اطمینان آور نیز  البته داللت لفظی برای اینکه به حجیت برسد الزم است دارای لزوم بین باشد،

 وجود دارد. نظر اختالف؟ غیرلفظیقبال داللت اقتضاء نیز که آیا داللت لفظی است یا  در حجیت هستند.

 سازی نظام بهطرق موصوله 
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اجتهادی است و گاهی قطعی. در مورد اول گاهی استناد به ادله و  گاهی به چند صورت است، رسیم می نظام به ها آنقضایایی که از 
 این مورد اخیر استناد نهایی به شارع طبعًا از ضعف برخوردار است. در امارات است و گاهی به اصول عملیه،

 دونقطهمحل بحث در  اما از قواعد فقهی همانند نفی ضرر و غیره بهره ببریم. توانیم می حتی در راستای رسیدن به اصول بنیادین،
نیست و اصل نیز بر علیت  مدنظربحثی است که در حال حاضر  این که شک وجود دارد علت است یا حکمت. مواردی است؛
 آورد. به دستاز آن انشائاتی را  توان میخبری است و  ها گزارهاین است که  تر مهمبحث  ولی است.

 سبک شهید صدر بندی جمع
نظام و قضایای پایه را در اینجا عرض کردیم، اما تفاصیلی دارد که جای خودش باید مطرح شود. این ما شالوده منطق استخراج 

کنید، فقط بحث نظام سازی نیست. مرحوم شهید صدر در نظام سازی به فتاوای مشهور عمل کرده و  بحثی که شما مطرح می
 رسیم. گوید به آن نتیجه می گر گذاشته و میجاهایی به فتوای نادری عمل کرده است. یعنی آن را کنار قضایای دی

 احتماالت در حدیث احیاء ارض
 .»کسی که زمینی را احیاء کند برای او خواهد بود «

احتمال این است که هرکس زمینی را احیاء کند، مالک است، یک احتمال این است که نه حق تصرف و اولی به تصرف  یک این
بگوید پایه ملکیت و ادامه ملکیت کار است،  باآنکهلکیت باشد. اگر کسی این دومی را بگوید، است. اولویتی و حق دارد نه اینکه م

یک نظر نادر  عنوان بهاین را گفتند. حتی ممکن است  ای عدهسازگارتر است. ممکن است نظر خود ایشان این نبوده است. ولی 
 ست؟ باید بحث کرد. جای بحث بیشتری دارد.بگیرد و بیاید به یک گزاره پایه برسد. آیا این معتبر است یا نی

 بندی جمع
ات نائل بکند، اما  ات و اخباری تواند این روش ما را به معارف نو چه در فقه، چه در توصیفی می الجمله فیحاصل سخنم این شد که 

به ما کمک کند در انواع کاربرد تواند،  که نتیجه این شد که این نگاه می طور هماندارد که عرض کردیم.  ای قاعده الجمله فیاین 
بعًا این بحث در اسالمی سازی معارف و علوم و تواند پیوستی بشود. ط میو کمک کند های دیگر، یعنی به ما در انصراف  روش

 تواند نقش داشته باشد. علوم انسانی خیلی می ازجمله
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