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 بنا به فرضـیه مقالـه، پردازد.ق استدالل در این روش میتبیین منط با روش تحلیلی به ،ن مقالهیآن صورت نگرفته است. ا
سلف متفـاوت اسـت.  يسنتی فقها با منطق ،منطق. این استدالل بود يبرا یاز منطق متفاوتد صدر به دنبال استفاده یشه

هاي مقالـه نشـان مبناي معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصـاد قـرار گرفتـه اسـت. یافتـه این منطق
تحقـق بـراي  ییاسـتعال يهـااسیـق يریارگکـشناسی کانت در به ي به روشبسیارشان شباهت یرد اکیدهد که رومی
عنـوان وحـدت را بـه یتب اقتصاد اسـالمک، شهید صدر مزمینهعلم دارد. در این  یستمیو وحدت س ان تجربهکط امیشرا
شـان یا ،ين بازسـازیـدر ا. کندمی يبازساز یان علم اقتصاد اسالمکعنوان شرط امو بهها از گزاره يامجموعه ،یستمیس

بـه  یروش بازگشـت کیـدر ها ن دادهیرد تا با مفروض گرفتن صدق ایگیم ارکن داده به عنوارا به یام فقهکمجموعه اح
 ریپـذانکـدر چارچوب آن ام یه اقتصاد اسالمک ياصول و قواعد؛ برسد یتبکبه اصول و قواعد م ،»ییاس استعالیق«نام 
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  مقدمه. ۱
شناسـی عنوان یکی از بنیانگذاران اقتصـاد اسـالمی، ارائـه روشبه ،صدریکی از دستاوردهاي مهم شهید 

رغـم به صورت تفصیلی توسط ایشان بیـان نشـده اسـت. علـی ،جدیدي در این دانش است. این روش
، تالش چندانی براي تبیین ابعـاد مختلـف صدري شهید هااندیشه حمطالعات پردامنه انجام شده در تشری

د یشـهشناسـی روش بـهمتفـاوتی نگـاه دارد این مقاله تـالش  شناسی ایشان صورت نگرفته است.روش
بـه  د صـدریشـهرسد، کند. به نظر می يبازساز را اقتصادناو منطق استدالل ایشان در کتاب د بینداز صدر

شان اسـت. یسلف ا يفقها یه متفاوت از منطق سنتکد ناستدالل بود يبرا يدیدنبال استفاده از منطق جد
گیري روش کشفی ایشان و تفکیک بین مکتب و علم اقتصـاد را مبناي شکل ،این منطق متفاوت استدالل

 امانوئـل کانـتي به رویکـرد بسیارت هشبا صدرآورد. بنا به فرضیه مقاله، منطق استدالل شهید فراهم می
بـه » kantian: یانتکـ«نگـاه  کیـشـان در قالـب یرد اکیرو، روایناس استعالیی دارد. ازکارگیري قیهدر ب

  ر است.یقابل تفس» Argumentation: استدالل«و  )Logic( »منطق«

  نه تحقيقيشيپ. ۲
 شـانیاز نظـر ا اند.ردهک یه بررسیرا در قالب فقه نظر صدرشناسی روش ،)1392( یبیخطو  ينظر

 نیلفـکم افعـال متعـارف، فقـه موضـوع دارد؛ تفاوت متعارف فقه با متعددي جهات ات ازینظر فقه«
 و یاسـیس اقتصادي، تبکم اساس هک است ینیادیبن ايیقضا ات،ینظر فقه موضوع هکیحالدر است،

 هکـیحـالاسـت. در حجـت لیتحص دنبال به متعارف، فقه در هیفق .دهدیم لکش را اسالم یاجتماع
 شـان،یاز نظـر ا. اسـت متفرق ظاهر به امکاح بر مکحا یلک خطوط شفک دنبال به ه،ینظر فقه محقق
امـا  اسـت، اتیـنظر فقـه یشناسـروش هیشـب تاحدودي چه اگر ،یفقه قواعد بر مکحا یشناسروش

 از ايمجموعـه بر هک است یلک یقانون افتنی هیفق غرض ه،یفقه قواعد دارد. در آن با زینیی هاتفاوت

 فقـه در امـا. دهـد نظـر قیمصـاد در بتوانـد بهتـر لهیوسنیبد تا باشد، داشته احاطه ترییمسائل جز

 ارائـه النکـ سـطح در اسالم یمبان از بهتر ینییتب بتواند هک است یلک ايیقضا به دنبال هیفق ات،ینظر

 هـر است الزم ه،ینظر تشافکا براي .است علوم زیتما موجب اختالف اغراض هک است روشن. ندک

 نگاه ،یعبارتبه و ستینگر هم به مرتبط مجموعۀ کی از یو بخش لک از ییجز صورت به را یمکح

  .)1392(نظري و خطیبی،  »ل نمودیتبد یلک و یستمیس نگاه به را ییجز
در فقـه و  یسـتمیر سکـضـرورت تف اوالً ،)1392(خطیبـی و  ينظـراز نظـر  :توان گفتیم نیبنابرا

 یـیو جز یلـکم کن حی(با توجه به رابطه ب ،صدرشه یق در اندیافتن صرف مصادی يبه جا یس مبانیسأت
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ن یـا ،اًیـثان .دهـدیمـ لیکشان را تشیا یشناسروش یاصول اساس ،)یاقتصاد اسالم ین مبانییدر جهت تب
 ینـییتبامـا  ،میموافقبا این دیدگاه هرچند ما  دانند.یم از تفاوت در اغراض یرا ناش یشناختتفاوت روش

  خواهیم داد. هئارا صدر یشناسمتفاوت از روش
» critical realism: يسـم انتقـادیرئال«را بـه  صـدر یشناسروش ،)1393( افروغ و زادهیطهران يریام

ن پرسـش یـبه دنبال پاسخ ا ارکباس ،شان اشاره دارندیه اکطور دانند. همانیم کینزد» Bhaskar: ارکباس«
بـه طـور خـاص «و » بـودن« ،يسم انتقادیدر رئال» شود؟ن کد چگونه باشد تا علم ممیجهان با« هکاست 
ت از سـه یـواقع« ،ارکباسـد یـن از دیش فرض گرفته شده است. همچنیجهت وقوع علم پ ،جهان» بودن

ان وقـوع دارد) و کـه امک ی(روابط )actual(بالفعل شگاه)،ی(قابل مشاهده در آزما )emperical(یه تجربیال
 گـراعـتیطب ارکباسـسـوي دیگـر، از  و پنهـان) برخـوردار اسـت. یعلّـ ي(ساختارها )the real(یواقع

)naturalist( ام »اسـت یدر علوم اجتمـاع ییگراعتیان طبکو ام» یوحدت روش«ل به ئاست و قا)يریـ 
  .)1393 ،و افروغ زادهیطهران

. از نظـر نیسـتهماهنـگ  صدرشهید  یشناسها با روشن گزارهیدام از اکچ یه ،رسدمیبه نظر 
تـب کاگـر م یعنـی ن اسـت؛کنامم يت اقتصادیل عدم تحقق واقعیبه دل یعلم اقتصاد اسالم ،صدر

پرسـش  ،نی). بنابرا317، ص 1350ل خواهد گرفت (صدر، کتب شکم يت بر مبنایواقع ،اده شودیپ
 یبـر طبـق اصـول اسـالم يتا جهـان اقتصـاد ،د باشدیما چگونه با یتبکه تعهد مکن است یا صدر

نـه علـم  ،شـانیا يبـرا یعنی ؛»ن شود؟کتا علم مم ،د چگونه باشدیجهان با«ه کنین شود؟ نه اکمم
حاصـل از آن اسـت و  یام فقهکو اح یه تنها امر مفروض منابع فقهکبل ،مفروض است و نه جهان

ه علـم اقتصـاد کنیا ،صدرشه یدر اند م هستند.یام و مفاهکن احیا يتب بر مبناکم يبه دنبال بازساز
ق افتاده یبه تعو ،ردیل بگکتب شکبر طبق م يه جهان اقتصادک ياند تا مرحلهکیدا میپ یتیچه وضع

نظام منسجم و  کیبا  یند، محقق اقتصاد اسالمکیاشاره م صدره کگونه همان دیگر، ياست. از سو
). 24، ص 1357نـد (صـدر، کشـف کرا  د اصول و قواعـد آنیه باکاز قبل وضع شده مواجه است 

ت را داده شده و یگرا است و نه واقععتینه طب صدرمتفاوت است؛  ارکباسبا  صدرموضع  ،نیبنابرا
گـرا اسـت و نیـشان دیه اکبل، ندکصحبت » ان علمکام«و » یوحدت روش«تا از  ،ردیگیمفروض م

متفاوت  یآن به روش يتب و بازسازکان مکاز ام ،آن يرد تا بر مبنایگیتاب و سنت را مفروض مک
  ند.کصحبت  یعیاز علوم طب

داشـته و  )positivistic( انـهیگرااثبـات یشان نگاهیه اکن است یا صدرشه یبرداشت اشتباه از اند کی
  ن نگاه سرچشمه گرفته است.یتب و علم از اکن میشان بیا کیکلذا تف
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تعلـق  يتب اقتصـادکبه م ،مربوط شود یه به عدالت اجتماعک يد صدر معتقد است هر گزاره اقتصادیشه
ثر از نگـاه أمتـ کیکن تفیا به علم اقتصاد مربوط است. ،ندکان یرا ب یتیه واقعک يو هر گزاره اقتصاددارد 

 اسـت »ارزش«از  »تیـواقع«ا یـ »دیـبا«از  »هست« کیکاثر گرفته از تف کیکن تفیا انه است...یگراتاثبا
  ).1393 ،افروغو  زادهیطهران يری(ام

ت را یـواقع يریـگلکتب در شکز اشاره دارد تا تقدم میتما نیبه ا صدر شهید ما نگاه ه ازکیحالدر
شـان در پرسـش از یا ییشـه در نگـاه اسـتعالیر ،دیـم دیه خـواهکـطـور همان. این امر نشان دهد

ه کـسـت یانـه نیگرانـه تنهـا اثبـات ،ن نگـاهیدارد. ا» هاارزش« يبر مبنا» واقع امر«تحقق  یچگونگ
جـه یرا نت» هسـت«ه کـچـرا  ؛اسـت ییگرادر نقطه مقابل اثباته کبل ،را جدا بداند» دیبا«و » هست«
  داند.یم» دیبا«

 كقت مربوط بـه اشـتراین حقیا نهفته است. یقتیحق ،ارکباسبه  صدرشهید ار کالبته در شباهت 
 ارکباسـانـه یگراعتینگاه طب ،یشناختاز نظر روش یاست؛ ول صدرشهید و  ارکباس یانتکشه یدر ر

 يدنبال ساختارهابه ،ارکباساست.  صدر ینیو نگاه د انتک )idealistic( یستیالدهیدر تضاد با نگاه ا
به دنبال  صدر یول ،انسان وجود دارد ياراد يهانشکو  یه مستقل از آگاهکت است یدر واقع یعلّ

بـر  ،نیبنـابرا گره خـورده اسـت. »اهللاۀفیخل«عنوان ار انسان بهیه با اختکاست  یتبکم یاصول و مبان
ه کـ ،ارکباسـ »یواقعـ امر« یعنی ،تیسوم واقع ۀی، ال)1393و افروغ ( زادهیطهران يریامخالف نظر 

بـر  یه مبتنـک ،صدرتب نزد کم یبه ساختار مفهوم یربط ،است )causal( یعلّ يبر ساختارها یمبتن
و افـروغ  زادهیطهران يریگجهین نتیا ،نیندارد. بنابرا ،است یاله )rule( و قواعد )principle( اصول

  د:نگویدرست نیست که می
او از نگـاه  يریرپـذیثأه تکـباشـد  يسـازیلکا یم یتعم ن،یشف قوانکشان از یه منظور اکرود یم احتمال
 جامعه سـخنهاي تیواقع ین عمومیشان از استخراج قوانیه اکاما ازآنجا ند...کیم تیتقو انه رایگرااثبات

ت در یـسـوم واقع ۀیـال یعنی ؛ها باشدن علتیریز ۀیبه ال یابیشان دستیمنظور ارود یم احتمال ،دیگویم
  ).همان( برخوردار است یار علّکه از سازوک يانتقاد ییگرادگاه واقعید

تـب کم ير بنـایـصـدر معتقـد اسـت ز دیشـه« ه:کـم یمـوافق افروغو  زادهیطهران يرین جمله امیما با ا
ربنـا و روبنـا بـا یم زیمفـاه ،رسـدیمـ بـه نظـر رد.کاستخراج  یحقوق اسالم يد از روبنایرا با ياقتصاد

شـه در نگـاه ین تشـابه ریـه اکـ(همان)؛ چـرا  »تشابه داشته باشد يانتقاد ییگرات در واقعیواقع يبندهیال
 م امـورکـح یحقوق يه روبناک يطوربه «... هکموافق نیستم شان یبا ادامه جمله ا یول ؛دارد ارکباس یانتک

توانـد بـه یمـ هکاست  یروابط ،ا بالفعلی یحقوق يروبنا را داشته باشد. یواقع م امورکربنا حیبالفعل و ز
واسـطه تـداخل هبـ ،ن عـدم تحقـقیا افته است...ینون تحقق نکل وجود موانع تایبه دل یول ،ونددیوقوع بپ
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 .گنجـدینم یانتکسم یالدهیدر چارچوب ا یستین نگاه رئالی(همان). ا »گر استیدکیبا  یعلّ يارهاکسازو
» یواقعـ امـر«بـه » بالفعل«ت از امور کحر ،صدرشف کربنا در روش یت از روبنا به زکه حرکم یمعتقدما 

در دسـترس مـا) در  یام فقهـکـاح ،رادنجا می(در ا واقع از امر یت بازگشتکحر کیس که بعکبل ،ستین
ه کـ یدر صورت .دهدیم لکخ اقتصاد را شیدر تار یه سنت الهکاست  یشف اصول و قواعد الهکجهت 

سـم و یبـر دئ یمبتنـ ،دارد ارکباسـانه یگراعتیشه در نگاه طبیه رک ،تیرفتن از امور بالفعل به سمت واقع
  است. یغرب ۀشیم بر علم مدرن و اندکسم حایوالرکس

و البتـه  يسـم انتقـادیتـا رئال ،سازگارتر اسـت انتکسم یالدهیبا ا صدرم روش یمعتقد ،لین دلیبه هم
  م:یهم مخالف يریگجهین نتیبا ا ،نیبنابرا .ارکباسانه یگراعتیطب

چـون  یولـ ،نـدیبینم یعیو طب ین علوم انسانیب ین باشد تفاوتیشف قوانکه کفه علم یدر وظ صدرد یشه
ـپس ها داده يگردآور ،هاتیآن و سپس مشاهده واقع یبودن را تحقق خارج یشان شرط علمیا نظـم و س

 يریـ(ام ل اسـتئـقا يو نـه انتقـاد یاز نوع تجربـ ییگراعتیاو به طب ،رونیااز ،داندیم دن به آنهایبخش
  .)1393 ،افروغ و زادهیطهران

نـزد  یطـرح اقتصـاد اسـالم ،وجـود نداشـت یتفاوت یعیو طب ین علوم انسانیب صدره اگر از نظر کچرا 
  .را معنادار بداند یاسالم کیزیف هکتوانست معنا داشته باشد یم قدرشان همانیا

ه از کـل بهتر اسـت یبه دو دل ،ندکیم اشاره یز به درستی) ن2002، 2000( وواتوفکسیوه کطور همان
 ،اوالًاسـتفاده شـود:  یو انسـان یدر علوم اجتمـاع ارکباس ییسم استعالیرئال يبه جا ،ییسم استعالیالدهیا

قواعـد را در سـطح ت بـه سـه سـاحت، یـم واقعیبا تقس ارکباسو تابع قاعده است.  آگاه يانسان موجود
انسـان  يند و آزادکیم فیتعر یز در سطح واقعیانتخاب را نرو، اینازدهد. یم قرار یت فاقد آگاهیواقع

بـه  يت، آزادیـاز علّ يز هنجارمنـدیبا تما انتکشه یه در اندکیحالشود. دریم او نقض یو لذا خودآگاه
رد کـیبـا رو یعلـم اجتمـاع کیـان کـام یهـدف بررسـ ارکباسـشـه یدر اند. شـودیم ت شناختهیرسم

ه در قالـب روابـط کـرد یگیم را در جامعه مفروض ییها و ساختارهاسمیانکم یعنی انه است؛یگراعتیطب
  در تضاد است. یاقتصاد اسالم یتبکبا وجه هنجارمند و مموضوع ن یا .شف استکقابل  یعلّ

  د صدريشهشناسي روش يبازساز. ۳
متفـاوت از منطـق و  ،يدیـبه دنبـال منطـق و روش جد د صدریشهه کن است ین مقاله ایما در افرضیه 

 ییاس اسـتعالیق کی يه بر مبناکاست  ییاستعال ،ن منطق همان منطقیاند. ادر علم فقه بوده یروش سنت
بـه  ،و سـپس ییو اسـتعال یفهم مطلب ابتدا به تفاوت منطـق سـنت يبرا .دارد اربردک یدر اقتصاد اسالم

  م.یابیدر صدرد یرد شهکیرا با رو تا ارتباط آن ،میپردازیم ییاس استعالیرد قکارک یچگونگ
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  ييو منطق استعال يمنطق صور. ۱ـ۳
حـال  اسـت. يقابل فهم و بازساز ییدر چارچوب منطق استعال صدرروش  ،ه اشاره شدکه کطور همان

در  ،دگریـهادارد.  )یی(ارسـطو یبـا منطـق سـنت یاست و چـه تفـاوت ین منطق چگونه منطقیاباید دید 
  :ندکیم انیب» Critique of Pure Reason: نقد عقل محض«دارشناسانه از یپد يریتفس

ه مطابق با آنها، فاهمه تصـورات را در نسبتشـان کند کیم یرا بررس ینیقواعد و قوان صرفاً يمنطق صور
ه مـورد نظـر آنهـا اسـت. بـه ک) ییها(ابژه یاء و متعلَّقاتیدر نسبتشان با اشبرد و نه یم ارکگر به یدکیبا 

ان یـه ارتبـاط تصـورات مکـبل ،تصورات بر حسب متعلقاتشان نبوده يموضوع منطق صوردیگر،  عبارت
ن یـشـود. اگـر ایان خودشان خالصه نمـیتصورات م ،ن ساختار ارتباطیر در همکخودشان است. اما تف

نخواهـد شـد. قواعـد منطـق درك ز یـان تصـورات نیارتباط م ،ا متعلَّقات لحاظ نشودب ،ارتباط تصورات
 ر چگونـهکـد تفیـگویمـ به مـا ،ن قواعدیشود. ایم ر مربوطکر به ما هو تفکبه صورت تف صرفاً يصور

 د.یـگویبـه مـا نمـ يزیچ ،هار با ابژهکن تفیا يدر مورد سازگار یول ،تواند با خودش هماهنگ باشدیم
ت قواعـد یـرعا باشـد. یو واقع ینیط عیدر تضاد با شرا ین است حتکمم ،صادق است ه منطقاًک يرکتف

 یصـدق منطقـ ،نیبنابرا .ینه ضامن تطابق با موضوعات در جهان واقع ،است یضامن صدق منطق یمنطق
ق خـودشیاند کیـتطـابق  يبه معنا ،معرفت کیبودن  یقیحق يبرا یافکشرط الزم و نه   شـه بـا متعلـَّ

  ).189 ص ،1381 ،یمیرک(عبدال باشدیم
ه کـنیا يبرا یول. ت استیمنطق واقع ییر است و منطق استعالکشه و فیمنطق اند يمنطق صور ،نیبنابرا

ار کـبـه  ياز منطـق صـور ید اصول و قواعد را به نحـو متفـاوتیبا ،ت باشدیمنطق واقع ییمنطق استعال
ا یـن در تحقق تجربـه یشیط پیشرا ییمنطق استعالرو، . ازایناست ینیشین اصول و قواعد پیرد. البته ایبگ

  دهد.یم قرارمورد توجه ت را یواقع
ه کـبل ،ر اسـت)که مربوط به قواعد فک( ،ينه تنها اصول منطق صور ،ییدر منطق استعال انتکاز نظر 

ام کـاح يریـگلکدر شـ ینیشیز به صورت پین است یواقعهاي ه مربوط به ابژهک ،ییاصول منطق استعال
 ییمنطـق اسـتعال يریـگلکشـ يمبنا ،است يمل اصول صورکه مک ،یین اصول استعالیا دخالت دارند.

را  ر درسـت،کـقواعـد تف ،صرف نظر از ابژه شناخت يمنطق صور ).100 ص ،1993 ،یکوسک(لپا است
 مین مفـاهیبـه رابطـه بـ ها، صرفاًم و ابژهیرابطه مفاه به توجه ، بدونيدر منطق صور یعنی دهد؛یم به ما

بـه  ،ییه منطق اسـتعالکیحالدر. پردازدیم میل مفاهیبه تحل ي). منطق صور101 (همان، ص میتوجه دار
 ییپس منطق اسـتعال ؛لیب است نه تحلیکروش آن تر، روز توجه دارد. ازاینیم نیساختن مفاه یچگونگ

 نـه صـرفاً ،دهـدیمـ موضوع خود قرار ت رایه واقعکاست  یمنطقیعنی  ؛لینه تحلو  ب استیکمنطق تر
  م را (همان).ین مفاهیرابطه ب
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شناسـی نوع وجود کیجز  يزیچ ،نامدیم ییرا منطق استعال آن انتکآنچه  ،دگریهار یمطابق با تفس
ر از ین تفسـیـدر ا ).1386 ،یمیرک(عبـدال ندک ینجا ذهن ما را رهزنیدر ا »منطق«د اصطالح یست و نباین
ق بـودن و دوم ،نخست :است یژگیدو و يدارار کتف ،انتک . منطـق یبخشـوحـدت ،در ارتباط بـا متعلـَّ

ق بـا ارتبـاط در یژگـیبـا و ،ییر و منطق اسـتعالکبخش بودن تفوحدت یژگیبا و ،يصور بـودن،  متعلـَّ
ام کـ(فاعل شـناخت) در صـدور اح ، سوژهیشناختاز نظر معرفت دیگر، عبارتبه (همان). ار داردکسرو

ن یارتبـاط بـ يه در برقرارک یاصول ،اوالً: قرار دهدمورد توجه د دو نوع اصول را یبا ،شناخت جهانبراي 
 .اسـت يمنطق صور يمبنا ،عدم تناقض وطرد شق ثالث) ،یهمان نی(مثل اصل ا ردکت ید رعایم بایمفاه
ه خـود کـرد کت ید رعایبات) ی(در مواجهه ما با واقع ن مفهوم و ابژهیارتباط ب يه در برقرارک یاصولثانیاً، 

ه منطـق کـر اسـت یـن اصـول اخیا است. ییمنطق استعال يدهد و مبنایا مقوالت نشان میرا در قواعد 
مطـابق  هکم ینکد توجه یبا ،تیفهم ارتباط مفهوم با واقع يبرا ند.کیم زیمتما يرا از منطق صور ییاستعال
 یا وجـود شـناختیـبـودن  ییاسـتعال يبودن به معنابه متعلَّقات مربوط  ینیشیبه نحو پ« دگریهار یبا تفس

اسـت و ارتبـاط شناسی وجود ینوعشناسی معرفت ،انتکر از ین تفسیدر ا ،نیبنابرا ).همان( »بودن است
نـه تنهـا  ،ییدر منطق اسـتعال یعنی؛ ردیگیم لکش ییمنطق استعال يت بر مبنایبا متعلَّق شناخت در واقع

ه کـبل، میم هسـتین مفـاهیارتبـاط درسـت بـ يبرقـرار يبرا يبه دنبال اصول و قواعد يمثل منطق صور
. سـته متعلَّق شـناخت ماکهستیم واقع  م و امورین مفاهیب یقیارتباط حق يبرا ياصول و قواعدنیازمند 

 ياتجربـه ن هـریشـیم شرط پین مفاهیه اکبل ،میم برسیرواقع به مفاه ه با انتزاع از اموکن معنا یالبته نه به ا
  واقع خواهند بود. لذا شرط شناخت اموراست و 

ن پرسش را مطرح یا. وي ندکیاستفاده م یوتنین کیزین فییدر تب ییمنطق استعال یژگین ویاز ا انتک
  ن شده است؟کچگونه مم ین معرفتیچن ،علم مفروض باشد کیبه عنوان  ،یوتنین کیزیاگر فکه  ندکیم

 یه اساس علوم تجربکه تجربه را بدان معنا کاست  يو ضرور یلکم یمفاه ایانت وجود مقوالت کاز نظر 
انـواع  ،الؤن سـیـپاسـخ بـه ا يبرا انتک ند؟یآیم دستن مقوالت بهیاما چگونه ا سازد.یم نکاست مم

 ت،یـمک ت،یـفیکام را از نظر کاح انتک ند.کیم يبنددسته ،ه ذهن قادر به ساختن آنها استکرا  یامکاح
 یگنجاند و جدول منطقـیم مکسه نوع ح ،امکن احیاز ا کیل هر یند و ذکیم يبندمیجهت تقسنسبت و 

 ینیشـیمقولـه پ کیـ یمنطق ةم را جلوکنوع ح ن دوازدهیاز ا کیآنگاه چون هر  ند...کیم میام را تنظکاح
ن مقـوالت را یا انتک ند.کیم استخراج ینیشیدوازده نوع مقوله پ ،گانهام دوازدهکن احیا يبر مبنا ،داندیم

  ).16 – 14، ص 1390انت، ک( نامدین مکهر تجربه مم ینیشیاصول پ
ه مـا کـسـت ین نیمسئله ا ،اسین نوع قیدر ا نامند.یم »ییاس استعالیق«ام را کن استنتاج مقوالت از احیا

عنـوان قواعـد (بـه ا استفاده مـا از مقـوالتیه آکن است یه مسئله اکبل ،میبریم ارکچگونه مقوالت را به 
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اربرد کـا یـآ ،گـریبـه عبـارت د ا نـه؟یـت دارد ین) مشروعکهر تجربه مم يبرا یلکطور م بهکصدور ح
 مقـوالت موجـه اسـت يریارگکـاگـر پاسـخ مثبـت باشـد بـه  است؟ ییشرط الزم شناسا کیمقوالت 

  ).64 ص ،1376 ،ك(هارتنا
ه گسسـت کـدهـد یمـ به لفـظ مقولـه يدیجد يمعنا ییمنطق استعال يدر بنا انتک ،لین دلیبه هم

ن یهمچنـ. قضـاوت اسـت يبـرا يمقوالت قواعد انتک يبرا ) است.یی(ارسطو ياز منطق صور یاملک
  ).105 ص ،1993 ،یکوسک(لپا اء استیبه اش یبخشنییتع يبرا یمحموالت

) جـدول مقـوالت را از جـدول یکیزی(متـاف ییاس اسـتعالیـق کیـدر  انتک گذشت:ه کطور همان
بـه  يگذر از منطق صـور یام به جدول مقوالت به نوعکن عبور از جدول احیا ند.کیم استخراج امکاح

  ).112(همان، ص باشدیم زین ییاستعال
در روش  یینهـا يریـگجـهیدر نتویژه ام، بـهکـدر اسـتخراج مقـوالت از اح ییاس اسـتعالیـن توان قیا

تـوان از امـر یمـ ،ییاس اسـتعالیـق کیدهد در یم ه نشانکچرا  ت است؛یحائز اهم ،صدرد یشهیشناس
بـه اصـول و  در اقتصـاد)، یام فقهـکاح صدر دیشها در مورد ی( ام منطقکمثل اح ،و موجود» داده شده«

ن کـرا مم یامکن احیچنکه د یرس )صدر دیشهاسالم در مورد  يتب اقتصادک(اصول و قواعد م يقواعد
از تجربـه مـا  یعنـی؛ ن اسـتیز چنـین انتک ییدر منطق استعال ییاس استعالیرد قکارک اصوالً اند.ساخته

و  یکیزیمتـاف یم مبـانیخـواهیمما  ن شده است.کمم کیزین تجربه، علم فیهم يجهان خارج و بر مبنا
  م.ینک ين تجربه و علم را بازسازیا یفلسف

تـوان پرسـش یم علم کیان کط امیان تجربه و هم از شراکط امیهم از شرا ،ییروش استعال کی در
 یبخشـه عالوه بـر وحـدتکهستیم  يا قواعدیز ما به دنبال مقوالت ین ییدر منطق استعالرو، . ازاینردک
مـورد ز یـم در تجربـه را نیم و متعلَّقـات آن مفـاهین مفـاهیارتباط ب ،)ي(به روال منطق صور مین مفاهیب

 Xان آن کـط امیتـوان از شـرایمـ Xمثـل  یتیموجـود» داده شـده بـودن«با رو، ازاین دهد.یمتوجه قرار 
رشـتۀ  کیـدر قالـب  ،امکـاز اح ياا مجموعـهیـم کـح کی واقع، امر کیتواند یم Xحال . ردکپرسش 

 الؤان آن سـکـط امیشود و از شـرایم مفروض گرفته Xصدق  ،ه در آنکرا  ین پرسشیچن باشد. یعلم
  ).19، ص 1387لسن، کند (یگویم »ییپرسش استعال« ،شودیم

کـه د یـم دیخـواه یعنـی؛ ن استدالل شـباهت داردیهم هبنیز » شفک«در روش  صدرشهید رد کیرو
تـاب و کق فهـم یـدر فقه و از طر یسنتهاي ه به روشک ،را یو مال یاز حقوقاعم  ،یام اسالمکشان احیا

ان کـط امینـد بـا پرسـش از شـراکیم یسع ،ردهکو صادق فرض » داده شده« ،سنت استخراج شده است
ن یـابـه همـین دلیـل،  برسـند. یدر اقتصاد اسالم اصول و قواعدیعنی  یتبکم یام به مبانکن احیاز اآنها، 
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 ،آن یتبـکم یمبـان مـا موجـود و داده شـده باشـند، يبرا یام اسالمکه اگر احکنند کیم پرسش را مطرح
 ؛ن اسـتکـچگونه مم یتب اقتصاد اسالمکم دیگر، به عبارتام قابل استخراج است. کن احیچگونه از ا

  در اقتصاد است. یام فقهکن احیان صدور چنکط امیه شراک یتبکم

  يياس استعاليو ق ياس صوريق
در منطـق  به عنوان روش و قاعده استدالل و اسـتنتاج معتبـر گـره خـورده اسـت. ،اسیمنطق با مفهوم ق

در قالـب قواعـد  ه معمـوالًکج از مقدمات است یاستخراج نتابراي م یل مفاهیاس، تحلیرد قکارک ،يصور
منطـق  يبنـابـراي  انـتکه اشـاره شـد کـطـور همـان یول رد.یگیم صورت» یرفع تال«و » وضع مقدم«

 زیـنهـا م و گزارهیب مفـاهیـکه بـه ترکبل ،لیه نه تنها به تحلکدهد یم اسیبه ق يدیمفهوم جد ،ییاستعال
از جدول مقـوالت بـا اسـتفاده  ،امک، استخراج جدول احییاس استعالین قینمونه بارز از ا کی پردازد.یم

به  )regressive argumentation( یبازگشت استدالل کی ییاس استعالیق ،واقع در اس است.ین نوع قیاز ا
ز یـن Qمثـل  يگـریه گـزاره دکـان صـدق دارد کـام یدر صورت Pصادق باشد، Pه اگر کل است کن شیا

  خواهد بود. Pان صدق کام ییشرط استعال Qلذا  )،22 ص ،1387 لسن،ک( صادق باشد
ه مـورد توجـه کـرا  يرینجا آن تفسـیدر اانجام شده است.  انتک ییاس استعالیاز ق ير متعددیتفاس

 قـرار یمـورد بررسـ ،اسـت کیـنزد دصـدریشهرد کـیقرار گرفته و به نظر ما بـه رو )henrich( شیهنر
ر از منطـق و ین تفسـیـبـا ا یدر اقتصـاد اسـالم صدررد کیروکه م یدهمینشان م. در این بررسی یدهیم
  ه است.یقابل توج انتکدر  ییاس استعالیق

 يه بـه اسـتدالل بـراکروم مقدس بود  يدر امپراتور یحقوق یمفهوم ،»اسیق«مفهوم  ،شیهنراز نظر 
از نظـر  ).32 ، ص1998 ش،ی(هنـر امـوال اشـاره داشـته اسـت يبـرا یحقوق ییت ادعایمشروع هِیتوج
 یعنـیبـرد. میار کـبـه  یشـناختبـا اهـداف معرفـت یفلسف يفضا کین مفهوم را در یا انتک ،شیهنر

ق شـناختابـژه کیـ يمفهوم برا کیه استفاده درست و به حق از یتوج ياستدالل برا«  (همـان). »: متعلـَّ
ق شـناختیبه رابطـه بـ ،ییدر منطق استعالشد ه اشاره کطور همان ز توجـه یـ(ابـژه) ن ن مفهـوم و متعلـَّ

 یانتکـبندد؟ پاسـخ یم صورت یین مفهوم و ابژه بر چه مبنایرابطه بشود: مطرح می یالؤس یول .شودمی
و مسـتقل  ینیشـیاصول و قواعـد پ يد بر مبنایبا ،واقع) (امور هام و ابژهین مفاهین ایه رابطه بکن است یا

ن یـاطـالق شـوند. اهـا ابژهه بـر کـنند ککسب ت را ین مشروعیم بتوانند این مفاهیاز تجربه بنا شوند تا ا
  آورد.یم اطالق مفهوم بر ابژه را فراهم ییط استعالیا شرایان کط امیشرا ،ینیشیاصول و قواعد پ

 کیـبـا مفـروض گـرفتن صـدق  ،ه در آنکاست  یاستدالل بازگشت ینوع ییاس استعالیق ،نیبنابرا
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در قالـب  ،انکـط امین شـرایـا معمـوالً شـود.یمـ یان صـدق آن بررسـکط امیشرا واقع)، ا امری( گزاره
اربرد کـدر  ییاس اسـتعالیـق« شیهنـراز نظـر  شـود.یمـ انیـا مقوالت بیاز اصول و قواعد  يامجموعه

 کیـن دو یـا ،یانتکـند. در نگاه کیم یبه آن را بررس یبخشتیواقع و مشروع ن امریاش رابطه بیحقوق
 )syllogism( یا قیـاس صـوري صرف یمنطقاس یق ياس به معنایقت قیدهد. در حقیم لیکحوزه را تش

ه در آن اثبـات کـاسـت  )juridical argument( ییاسـتدالل قضـا يه به معناکبلست، ی) نياس صوری(ق
  ).2، ص 2007التز، ک( شودیم واقع انجام بر امور یمبتن

بـه  )يصـغرا ،يبـرک( ت از مقدماتکحر ،يصور اسیق روال به ییاس استعالیدر قبه عبارت دیگر 
» قواعـد«بـه » رواقـع امو«ت از که حرکبل ،ستیها) نصرف در صورت گزاره یاستدالل منطق کیجه (ینت

عمـل ذهـن فاعـل ؛ یعنـی ز هسـتیـن (فاعل شـناخت) شناخت توسط سوژه يمبنا ،تکن حریا است.
  ند.کیم دایم شباهت پکدر صدور ح یقاض کی(سوژه) به عمل  شناخت

 ز در مـورد متعلّـق شـناختیسوژه ن ،دهدیم یم حقوقکواقع، ح با توجه به امر یه قاضکطور همان
ا قواعـد یـمقـوالت  يسـر کیـم توسط سوژه در قالـب کن صدور حیند. البته اکیم م صادرک(ابژه) ح

از  سـازد.یمـ ن تجربه را فراهمیشیط پیتجربه معتبرند و شراهاي همه ابژه يبرا ینیشیل پکه به شکاست 
بـه  یتجرب ن با نگاه صرفاًیت توجه دارد و اینیط عیخود به شرا ییدر استدالل استعال انتک، شیهنرنظر 

واقـع مفـروض اسـت و  ت امورینیع ،صرف يگرادر نگاه تجربه ).5 ص ،همان( شناخت متفاوت است
گـرا در علـم ه روش اثبـاتکـاست  يارکن همان یا. واقع است ن اموریا يآورار فاعل شناخت، جمعک
د مـورد یـواقـع) با (امـور تیـنین عیـان اکط امیشرا ،زیاز هر چپیش  ،انتکدر نگاه  یول دهد،یم جامان

  رد.یقرار گ یبررس
فراتـر  يزیـه ابژه چکاعتقاد دارد  انتک صرف به شناخت، يگرابر خالف نگاه تجربهسوي دیگر، از 

 طـوربـه هکـ یراتـییتغ رغـمیز هست. علـیط ثبوت ابژه نیاست و شامل بر شرا یحسهاي از صرف داده
 ییه فراتـر از بازنمـاکـص دهـد یرا تشخ یتواند وحدتیها مسوژه در ابژه. افتدیم اتفاقها داده در مداوم
ه کـبل ،»لیـتحل«نـه حاصـل  ،ن وحـدتیـاسـت. ا ابژه ییبازنما مقوم ،وحدت نیا .صرف است یتجرب

ن ارجـاع بـه یـالبتـه ا دهـد.یم انجامها ابژهم مربوط به یمفاه يار روکه سوژه با کاست » یبیکتر«حاصل 
صـدور  يط سـاختاریشـرا یعنی ل شود...یاست تا به قضاوت تبد ینیشیپ يمستلزم وجود قواعد ،هاابژه
  (همان). ندکیم را الزام ینیشین قواعد پیم اکح

 يه مبناکن از قواعد وجود دارد یشیساختار پ کیشه یهم ،در امر شناخت توسط سوژه ،نیبنابرا
ن یـا ،لیـن دلین مجموعه قواعد اسـت. بـه همـیشف اکز یهدف از شناخت ن .ام استکصدور اح
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 ه اگر چه به ظاهر با تجربـه (امـورکچرا ؛ ینه تجرب، شودیم یاس تلقیق ینوعو است  یروش عقل
ه بـا عقـل کـاسـت  ینیشـیاز قواعد پ ياشناخت همواره مجموعه يمبنا یول ،شودیواقع) شروع م

نـد. بـه عنـوان کیمـ کینزد یانتکرا به روش  صدر دیشهشف کروش  ،تهکن نیهم. شودیشف مک
 بـه و دیـنک يآورجمـع را اقتصاد به مربوط یفقه امکاح شما اگر ،صدردر چارچوب روش نمونه، 

 یامکـاح همـان از فراتر يدیجد گزاره چیه ،دیبپرداز يصور منطق قیطر از آنها پردازش و لیتحل
 را يقواعـد و اصـول امکـاح ،مجموعـه نیـا از اگـر حال شود.ینم حاصل ،دیاداشته دست در هک

 روش شـما هکـ اسـت نیـا مثـل ،انـدبوده ام)کها (احگزاره نیا يریگلکش أمنش هک دینک استخراج
 اند،ه هنـوز صـادر نشـدهکـز یـن را گـرید نکمم امکاح همه هکبل ،موجود امکاح نیا تنها نه ،دیتول
  .ندیگویم »یبیکتر روش« روش، نیا به د.یادست آوردهبه

مـورد  یفقهـ امکـاح از یتبکم قواعد و اصول استخراج در را یروشچنین هم صدر دیشه ،به نظر ما
 تـبکم در نجـایا در( ینیشـیپ لکشـ بـه قواعـد و اصول نیا هک است نیامهم  یولدهد. توجه قرار می

 یعنـی ؛میباشـ ردهکـ اسـتخراج امکـاح از را آنها ینیپس لکش به ما هکنیا نه ،دارند وجود )یاسالم اقتصاد
سـازوکار  کیـ ایگو ،واقع در است. بوده قواعد و اصول نیا حاصلموجود،  ياقتصاد یفقه امکاح همان

 ،اسـت صـدور قابـل آن از امـتیق تا یفقه امکاح هیلک هک دارد وجود ياقتصاد یام فقهکاح مکح دیتول
 بـا حـالْ اسـت. ردهکـ صـادر را امکـاح نیـا از یبخش بار هر ،زمان و و انکم فراخور به یسنت فقه یول

 آن يمبنـا بر مکح دیتولسازوکار  هک فتای دست یاصول و قواعد به توانیم ،موجود امکاح نیا پردازش
 اسـتنباط در هیـفق یذهنسازوکار  خواهدیم هک است دیجد یشناختروش ردکیرو کی نیا ند.کیم عمل

 هیـفق از مسـتقل و ،ینیشـیپ لکشـ بـه گـرید ،شـد شفک اگرسازوکار  نیا یول .ندک يبازساز را امکاح
 .ردیـگ قـرار هم هیرفقیغ کی يبرا یحت ینیشیپ لکش به مکح صدور يبرا ییمبنا تواندیم و بود خواهد

 مجموعـه نیـا از تـوانیمـ حـال .دیدار را ربا ای عیب به مربوط یفقه امکاح مجموعه شمانمونه،  عنوانبه
  .دیرس یلک طوربه ربا ای عیب مورد در يقواعد و اصول به ،امکاح

 ياس صـوریـصـرف اسـت و نـه ق یـیگرانه تجربه ،دیرد جدکین رویم بر اکحاشناسی روش
نقطـه شـروع  ،موجـود) یام فقهـکاحاینجا واقع (در  چون امور ؛ستیصرف ن ییگراصرف. تجربه

 ییتوانـد مبنـایابـد و مییاز تجربه استقالل مـ ،شف شدکه کقواعد  یول ،شف قواعد استک يبرا
صـرف هـم  ياس صـوریـق رد.یـام) قـرار گکـر احیواقع (صدور سا ر اموریسا يقضاوت برا يبرا

شـف قواعـد ک یه در پکبل ،در دست باشد یلکه کند کیت نمکحر ییبه جز یلکه از کچرا  ؛ستین
  م است.کصدور ح يبرا یلک
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 يدر منطـق صـور یاتیمنجر به عمل ،یمحمول -  از قضاوت موضوع ياستفاده عاد« يدر منطق صور
 موضـوع نسـبت داده کیـدر قالب محمـول بـه  یژگیو کی ،ه در آنک) 6، ص 2007التز، ک( »شودیم
 ب نسـبت دادهیبـه موضـوع سـ ،ه محمـول سـرخکـاست  »ب سرخیس«م ییگویمبراي نمونه، شود. یم
سـاختار  ،اسـت یمحمـول - و قضـاوت موضـوع ییبر منطق ارسطو یه مبتنک ،زین یشود. در فقه سنتیم

 تواند انجـام دهـد...یم ه ذهنکست ین ین تنها نوع قضاوتیا« ین است. ولیم همکقضاوت در صدور ح
از محمـوالت  ياد وحدت مجموعهیه باکم یهست یبیکام ترکازمند صدور احین ،ده شودیچیاگر موضوع پ

و قاعده مبنـا اسـت  يامقوله یوحدت مستلزم قضاوت نیا به دست دهد. یلکقاعده  کیرا در ها ا گزارهی
  (همان). شودیم حاصل ییاس استعالیق کیه در ک

ن یشـیقواعـد پ يه بـر مبنـاکاست  یبیکوحدت تر کیمستلزم  ،از داده ینیدانش ع دیگر، به عبارت
 هکـگونـه جهـان را آن ینـیه سـاختار عکـاسـت  يدیـلک یمقوالت ،ن قضاوتیشود. حاصل ایم حاصل

 یمبتنـ یفقهـ معمـول روشبراي نمونه،  سازد.یم ارکاز مقوالت آش يادر قالب مجموعه ،تواند باشدیم
 دهیـچیپ موضوع اگر حالْ است. لفکم کی يفرد امکاح يبرا آنها نیب روابط و امکاح ،یمنطق لیتحل بر

 هکـبل ست،ین لفکم مکما صدور ح مسئله گرید ،میبده یپول استیس مورد در مکح میبخواه مثالً. شود
 مکـح بحـث گـرید لـذا ل جامعـه باشـد.کـ يه براکم یبرس موجود امکاح به توجه با قاعده کی به دیبا
 کیـ بـه بتـوان دیـبا هک نجاستیا است. یاجتماعنظام  مورد در مکح ه مسئله صدورکبل ؛ستین لفکم

 يصـور منطـق از ارک نیارسید.  ،است ساده نه و دهیچیپ يامر هک ،جامعه ینظام تیواقع مورد در قاعده
  .ستین ساخته معمول یمنطقهاي اسیق و

در جهـت  صـرفاً ياز اصول و قواعد منطق صـور ،یه در روش معمول فقهکاست  يادآوریالزم به 
 نیدر جهـت تضـم یدر اسـتنباط متعـارف فقهـ یولـ .شودیم ن صحت صورت استدالل استفادهیتضم
هـم  ییمنطق استعال ،ق مشابهیشود. به طریم ات استفادهیات و روایام به اقتضاء از آکاح يمحتوا یدرست

ان صـدق آن کط و امیشرا ،م را مفروض گرفتهکح يه صدق محتواکبل ،شودیام وارد نمکاح يبه محتوا
ام مزبـور کـاگـر احرسـد. یمـ از قواعـد يابه مجموعه ،انکط امین شرایا یاز بررسو  ند،کیم یرا بررس

  داشته باشند.تواند وجود یم، صادق باشند
 ؛دهـدیمـ ه نشـانکـچرا  ؛دارد ییاس استعالیق يبرا يادیت بنیت، اهمینیاز ع یانتکل یتحل يبازساز

د بـر یـبا ،هـانـه تنهـا داده یاز طرفـ قواعد است. يبر مبناها داده یبیکت مستلزم وحدت ترینیل عیتحل«
 »ز هسـتیـب نیـکنـد تریفران یـشـناخت در ا یستمیه مستلزم وحدت سکبل ،ب شودیکقاعده تر يمبنا

اسـتخراج مقـوالت «کند می انیب شیهنره کنجا است ید؟ ایآیم دستن وحدت چگونه بهیاما ا ).همان(
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 يداریـ(فاعل شناخت) و پا سوژه یه مستلزم خود آگاهکبل ،قاعده يبر مبناها ب دادهیکنه تنها مستلزم تر
  ن است:یا ،انتکاز  شیهنرر یته مهم در تفسکن (همان). »ت او استیهو

لذا وحدت در شناخت ما حاصل  داند...یم ینیشیه او به صورت پکاست  يواسطه قواعدهسوژه ب یآگاه
 ،ن قواعـدیـا م است...یا تعمیقابل انتزاع ها از ابژه ییل استقراکاست و نه آنچه به ش ینیشیوجود قواعد پ

 یل اصل موضوعکشود و به شیم وضع یمنظر فلسف کیه از کبل ،ستینها بر داده یمالت تجربأحاصل ت
  ).7 (همان، ص ردیپذیم ر صورتکسوژه متف کیت یزکشود و به مریم رفتهیپذ

 يمبنـا هکـ میرسـیمـ »یلـک قواعـد« به »واقع امور« از ما تنها نه ،ییاستعال اسیق در هک است نیا منظور
 هکـ ییهـاگزاره مجموعه هکبل ،ندکیم انیان تحقق آن امور واقع را بکاست و ام امور واقع آن يریگلکش
 نظر مد شناخت فاعل ای سوژه منظر از وحدت نیا باشد. داشته یستمیس وحدت دیبا زین میرسیم آن به

 یام فقهـکـنه تنهـا قواعـد از اح یعنی است؛موضوع  نیهم ،یستمیس وحدت از صدر دیشه مراد .است
 یگر وحدت و همـاهنگیدکید با یز بایقواعد نن یحاصل از اهاي ه مجموعه گزارهکبل ،شودیم استخراج

 ده نیـا خود ،کنیماستخراج  قاعده ده ،ياقتصاد امکاح مجموعه از است نکممبراي نمونه،  .داشته باشند
هماهنـگ بـوده و  یفقهـ قواعـد مجموعـهسـایر  لکـ بـا و گریدکـی با )یاصول يد (بر مبنایبا زین قاعده
 امـر نیـا باشـند. داشـته یستمیس و وحدت ،گر بودهیدکیاهنگ با مز هین قواعد نیحاصل از اهاي گزاره

  .ندک دایپ کیستماتیس تیماه ،مکح کی ریتفس ای صدور شودیمموجب 
 کیسـتماتیر سکتف کیمقوم  سوژه در قبال تجربه و جهان، يبرا ینیشیت پیموقع ،یانتکنگاه  کیدر 

در  یعنـی؛ ثـر از دسـت بدهـدکمتهاي داده ییت خود را در بازنمایه سوژه وحدت و هوکنیبدون ا است
مجموعـه  کیستماتین وحدت در ارتباط سیا .رسدیم از منظر سوژه به وحدتها ثرت دادهک ،ن روشیا

ت از یـن مفهوم وحـدت و هویبه دست دادن ا انتک یته اساسکدهد. نیم قواعد مستخرج خود را نشان
هـاي تیه در موقعکند کیم سوژه فراهم يان را براکن امیه اکچرا  ؛است ینیشین قواعد پیق وجود ایطر

ند شـناخت را یت و وحدت خود در فرایه هوکنیبدون ا ،م داشته باشدکان صدور حکام یمختلف تجرب
ت و یـنین قواعـد بـه عیـق ایموجود در جهان از طرهاي سوژه در ارجاع به ابژه ،نیبنابرا از دست بدهد.

 ثر نـزد سـوژه را فـراهمکمتهاي ن تجربهیان تجربه و وحدت اکن قواعد شرط امیلذا ا رسد.یم وحدت
  ).8 ص ،همان( آوردیم

 ت سوژه خـود آگـاه و متعلَـق شـناختین هویه بکاست  يارابطه ،انتکر از ین تفسیگر در ایته دکن
را  یبخشـتیواقـع و مشـروع ن اموریوند بیان پکام ،رین تفسیشود. ایم برقرار ییاس استعالی(ابژه) در ق

اسـتخراج  يبه معنـا ،يدر منطق صور »اسیق«ت است. مفهوم یز اهمئه در علم حقوق حاکند کیم فراهم
 ،انـتکه در زمـان کـنـد کیمـ انیـب شیهنر ) است.يبرکو  ي(صغر هار گزارهیجه) از سای(نت گزاره کی
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 ارکـز بـه ین یم حقوقکه در مفهوم صدور حکبل ،اس نبودهیاربرد واژه قکن تنها یا ینیژه در سنت التیوهب
  ).9 ص ،همان( رفته استیم

 يصـور منطـق در هکـ ،روش نیـا در .وجـود دارد جـهینت و يبرک ،يصغر اس،یق معمول روش در
 یلـکم کح کی يبرا یابی(مصداق دیگردیم مصداق دنبال ووجود دارد  یلک مکح ابتدا از ،است معمول
 نـدکیم استخراج ياقاعده ،ییجز امکاح ه ازکاست  یاستدالل بازگشت کی ،ییاستعال اسیق یول .است)

 ،اسیـق نـوع نیـا .اسـت سـاخته ریپـذانکام ام راکآن احکه  است ن قواعدیا جهینت ییجز امکاح آن هک
 نـارک ،یـیجز امکـاح لکشـ به را واقع امور هکبل ،ندارد را یلک مکح اول از هک است یقاض ارکهمچون 

عنـوان بـه. اسـت ینیشیپ قاعده دامک بر منطبق ییجز امکاح ای واقع امور نیا هک پرسدیم و گذاردیم هم
ط یشـرا ،یاسـتدالل بازگشـت کیـبـا . پـس، میریـگیم در علم اقتصاد عرضه و تقاضا را مفروضنمونه، 

االهـا و در چـارچوب ک ینیا جانشـیـ یـیگراتیـتحقق آن را در قالب قواعد و اصول مربوط بـه مطلوب
   م.ینکیم يبازارمحور بازساز ينهادها
 د:یـگویمـ ییاس اسـتعالیـتحت عنوان اصول هر نـوع ق يدر فراز ،نقد عقل محضتاب کدر  انتک

 پرسـش از حقـوق را متفـاوت از پرسـش از امـور ،ندیگویم در مورد حق و ناحق سخن یقضات وقت«
حـق  يه جهـت برقـرارکـپردازند. اثبـات مـورد اول یم کیاثبات هر  یبه چگونگ، نندکیم واقع مطرح

  .)9، ص 2007التز، ک(به نقل از: » ندیگویاس میرا قضات، ق است
 و کـرده هیـتوج را واقـع امـر ه بتوانـدکـيطـورهبـ قاعده کی ردنک دایپ ،یقت از نگاه حقوقیدر حق

 .اسـت ینوع استدالل بازگشت کین یا ،ه اشاره شدکطور همان است. ییاستعال اسیق ،بخشد تیمشروع
در  ،نیبنـابرا .اسـت معمـول آن يدر معنـا اسیـق ،يصغر کی و یلک يبراک کی از جهینت استخراج یول

در جهـت  یاس روشـیـه قکن معنا یبه ااست؛  ییو قضا یحقوق یمفهوم ،)یی(استعال اسی، قانتکزبان 
اس یـق »یحقـوق«توان مفهوم یم ایآ یول ق قواعد است.یاز طر »واقع امور«به  یت بخشیا مشروعیه یتوج

  :شیهنررد؟ از نظر کمنتقل  »یفلسف« يرا به فضا
از انسـان  يحقوق فطـر. ر استیپذانکار امکن یا ،مینکم یتقس یتسابکو ا ياگر حق را به دو قسمت فطر

 یز بـه نـوعیـن ياگر چه حقوق فطـر واقع دارد. شه در اموریر یتسابکه حقوق اکیحالدر .است کنفیال
ه قواعد مربوط کیحالدربرقرار است.  ،واقع چه باشد ه امورکنیصرف نظر از ا یول ،ت داردیشه در واقعیر

توانـد یمـ زیه در فلسفه نک ،یحقوق یاسیآن نوع ق ند.کیم رییبا توجه به امور واقع، تغ ،یتسابکبه حقوق ا
آن را  شیهنـره کـنـد کجو وتواقـع جسـ خود را در امور أه حق منشکاست  یوقت ،اربرد داشته باشدک

ه سـاختار ک ،(تجربه) يریپذانکدر مورد ام یانتکنامد. لذا پرسش معروف یم واقع به امر یبخشتیمشروع
ا مفهوم با توجه به یقاعده  کی يریارگکت به یدر واقع پرسش از مشروع ،دهدیم لکما را ش يهااستدالل

  ).9 (همان، ص واقع شده خواهد بود آن در امور أمنش
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ق شـناخت مـا قـرارکـ ،ابژه کیان کط امیاز شرا ییدرواقع در استدالل استعال  الؤسـ ،ردیـگیمـ ه متعلـَّ
فاعـل شـناخت در مقـام  يبـرا ،طین شـرایشود. ایم ین ابژه بررسیم ایط تحقق و تقویلذا شرا. شودیم

رابطـه  کیـتوانـد یمـ ،ن ابژهیا ه مقوم ابژه است.کشود یم نمودار مجموعه قواعد کیسوژه به صورت 
ام کـاز اح يامجموعـه ،ه اشاره شدکطور ا همانی» یواقع حقوق امر« کیا ی» جهان واقع«در ها دهین پدیب

 یام فقهـکـاز اح يامجموعـه ،دیم دیخواه صدردر روش  ه بعداًکطور ا همانی ،)انتک(در مورد  یمنطق
 د صـدریشـهشـه ید در اندیـم دیخـواه ه در ادامهکباشد. همانطور  (مثل اقتصاد) موضوع خاص کیدر 

و  یاستخراج قواعـد اصـول يبرا یرا نقطه شروع یام فقهکشان احیه اکبرخورد  یتوان به مورد مشابهیم
در چـارچوب  ،امکـن نوع استخراج قواعـد از احیا دانند.یم یتب اقتصاد اسالمکم يبازساز يبرا ییمبنا

  ر است.یقابل تفس ییاستدالل استعال کی
ادعاهاي مـا ت یسنجش مشروع ،ه هدفکچرا  ؛ستیواقع و ارزش ن خلط امر يبه معنا ،ردکین رویا
م تـا احقـاق حـق ینـکیم واقع در مورد وارث مراجعه ما به امور ،حق ارث یابیدر ارز، . براي نمونهاست

ز یـن ییاس استعالیدر مورد حقوق ندارد. ق یم قاضکبا ح یمنافات ،واقع ن مراجعه به امریا رد.یصورت گ
بـه قضـاوت مـا  یبخشتیمشروع ين امور برایند و اکیواقع رجوع م ب امورشناخت ما در قالأ به منش

  ).10، ص همانند (کیت میفاک
و اعتقـاد بـه  یـیگرارا بـه اثبـات صـدر دیشـه ياه عـدهکن جهت مهم است یته از اکن نیتوجه به ا

 ییاسـتدالل اسـتعال کیـبـا  ويتـوان گفـت: یم هکیحالدر نند.کیم ها متهمواقع از ارزش امور ییجدا
ز آنهـا یالزم است نخست به تمارو، . ازاینندکاستخراج  یام حقوقکرا از اح یتبکم يهاخواهد ارزشیم

ن دو را یـاگـر ا ان وقوع داشته باشد.کاده شود تا علم امیتب پکد میبا :دیگویم ،لین دلیبه هم ند.کاشاره 
ه اشـاره کـطـور انمـه ،نیبنـابرا تب همزمان وجـود دارنـد.کعلم و مبگوید: ست یبایم ،دانستیم جدا

 یدوگـانگ کیـو نـه  یشـناختز روشیتمـا کیـعنوان واقع به ز ارزش و امریشان به تمایا رد،کم یخواه
  رقابل رفع اعتقاد دارند.یغ

  يياستعال استداللشناسي روش
ان کـط امیشـرا ،در نـوع اول قابـل تصـور اسـت. ییاس استعالیدو نوع ق ،تیبه واقع یانتکنگاه  کیدر 

اس یـدو نـوع ق ،نیبنـابرا شـود؛یمـ یبررسـ یلکطـورعلـم بـه کیان کط امیشرا ،تجربه و در نوع دوم
در  ان علـم...کـام يهاشرطشیمربوط به پ يگریان تجربه و دکط امیمربوط به شرا یکی م:یدار ییاستعال

ا قواعـد) بـه یـ( ن مقـوالتیـا گرداند.یم مقوالت را موجه ایاس وجود تجربه، استخراج قواعد ین قیاول
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 وواتف،کسـی(و سـازدیمـ نکـشوند و تجربـه را ممیم تجربه محسوب )Constitutive( نوبه خود مقوم
  د.ینام »گرمیقواعد تقو«ن قواعد را یتوان ایم )؛11 ص ،2000
دهنده جهـان ه نظمکسازد یم هرا موج ینظم موجود در عالم واقع، وضع اصول ،اسیدر نوع دوم ق اما

ه شـرط وجـود کـبل ،سـتیه مقوم تجربه در جهـان نکچرا  ؛نامندیم گرمین اصول را اصول تنظیا است.
هـاي ن گزارهیبـ یسـتمین وحـدت خـود را در وحـدت سیا وحدت و نظم در جهان است. ،یهماهنگ

وجـود  يز سـازگاریـن خودشان نیه بکبل ،به جهان اشاره دارندها نه تنها گزاره یعنی دهد؛یم نشان یعلم
اسـتفاده  ،شودیم ینیقیم کامر واقع بوده و منجر به ح کیه معطوف به کنوع اول استدالل را  انتک دارد.
در  یمـکه معطوف به نظم در جهـان بـوده و منجـر بـه حکنامد و نوع دوم استدالل را یم از عقل یقطع

  .(همان) نامدیاز عقل م یواقع است را استفاده ظن ل امورکمورد 
ا یـ یسـتمیوحـدت س ،اوالً باشـد:یمـ زیگر نیار دیمستلزم وجود دو مع ،یم ظنکن حیرش ایالبته پذ

  (همان). »تیستم در واقعین سیا يریپذانکام اًیم و ثانیو مفاهها ن گزارهیانسجام ب
ار یـچارچوب را در اختن یو نوع دوم وحدت و انسجام ا یچارچوب مفهوم ،اسیدر واقع نوع اول ق

ق قواعـد یـاز طر ییاس اسـتعالیـمـا بـا ق ،یانتکرد کین رویدر ا :توان گفتیم ،نیبنابرا دهد.یم ما قرار
گـر وحـدت میق قواعـد تنظـیاز طر ییاس استعالیان تجربه و با قکام يبرا یچارچوب مفهوم ،گرمیتقو
  م.ینکیم نیمضعلم را ت یستمیس

از علـم  یه وقتـکـن معنا اسـت یبه ا ،میح دهیرا توضشناسی ن روشیاساده صورت بهم یاگر بخواه
ان کـام ،ان تجربـه و دومکام ،اول م؛یریتحقق علم در نظر بگ يان را براکد دو نوع امیبا ،مینکیم صحبت

ه تجربه را در قالـب کاست  يان تجربه در گرو وجود قواعدکام .یلکطور ان علم بهکا امینظم در جهان 
ز در گرو وجود اصـول یان نظم در جهان نکا امی ،یلکطور ان علم بهکام سازد.یم نکواقع مم تحقق امور

ز یـآنها را ن يریپذانکه امکبل ،ندکیم برقرار یستمیوحدت سها ل گزارهکن یه نه تنها بکاست  يو قواعد
شـرط شیبازارمحور پـهاي وجود نهاد ،کیالسکدر علم اقتصاد نئوبراي نمونه،  دهد.یم قرارمورد توجه 

ن یبـ ،گـرید ياز سـو یولـ گرنـد.میقواعـد تقـو نه شده،ین قواعد نهادیا .عرضه و تقاضا استسازوکار 
ن یـوجـود دارد. ا یسـتمیو وحـدت س يز سـازگاریـنخـود  تیـلکدر  کیالسـکاقتصاد نئوهاي گزاره

مثـل  ،يانسـان اقتصـادم بـر کدر بازگشت به اصول حـاها همه گزاره كمشتر يواسطه مبناهب ،يسازگار
  شوند.یم گر محسوبمیر تنظین قواعد اخیا ت است.یمطلوب يثرسازکو حدا یطلبقواعد منفعت

 یاول، سطح تجربـ رد:کتوان در سه سطح مطرح یم علم راشناسی ، روشیانتکنگاه  کین در یبنابرا
دوم، سـطح  شـود.یمـ انجـام یق اثباتیروش تحق به روال معمول در یتجرب يهان سطح آزمونیه در اک
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 ا قواعـد فـراهمیـ(مقـوالت)  یم اساسـیق مفـاهیـه اول را از طریان تجربه در الکط امیه شراک ییاستعال
اس یـق کیـموجـود و بـا هـاي داده يبـر مبنـا ،ا قواعـدین مقوالت یااشاره شد، ه کطور همان آورد.یم

 یعلمـهـاي ل گزارهکـ يو سـازگار یسـتمیبه وحدت س ،شود. سطح سومیم ما ساخته يبرا ییاستعال
نظـر  در و اسـت شـناخت فاعـل نـزد رکـتف وحدت بر ینیتضم ،انتکنظر  در دیق نیا شود.یم مربوط
  .است ینید امکاح کیستماتیس وحدت ای هیفق رکتف وحدت ضامن ،صدر

 روش بـه ما ،یتجرب سطح در ،شودیم گفته »یق علمیتحق«ن در سطح اول، ات محققیبه فعال معموالً
 .میپـردازیم هاآزمون نیا از حاصل جینتا ریتفس و ياقتصادهاي دهیپد نیب روابط آزمون به یاثبات معمول
 شـود.یم استفادهها دهیپد نیب یتجرب روابط آزمونبراي  یاسیقـ  ياهیفرض مدل از سطح، نیا در معموالً

با توجه بـه  يسازتبکن سطوح میاشود. در یم علم مربوط ۀبه فلسف ،ت در سطح دوم و سومیفعال یول
 ،حاصـل آنکـه رد یـگیمـ بـه جـا مانـده از گذشـته صـورت یخیتـار يهـاهنجارها و سنت ها،ارزش

  است. یلکهاي از گزاره يامجموعه
. دانـش وجـود دارد یانتکـملهـم از نگـاه  ینیشیو دانش پ ینین دانش پسیب يگرید کیکنجا تفیدر ا

 یولـشود. یم نکت ممیواقع یر تجربیتفس ،ن دانشیبا ا .استمقدم بر تجربه نزد فاعل شناخت  ،ینیشیپ
دانـش  شود و مسـتلزم تجربـه اسـت.یم ت حاصلیواقع یر تجربیه از تفسکاست  یدانش ،ینیدانش پس

دانـش  ،در سـطح اول یو تجربـ یق علمـیـحاصل تحق ،نیبنابرا است. ینیشرط دانش پسشیپ ،ینیشیپ
 شـهیده کـد یـم دیخـواه است. ینیشیدانش پ ،در سطح دوم و سوم یو عقل یر فلسفکجه تفیو نت ینیپس

ط یه شـراکـاسـت  ینیشیدانش پ کیمنظورش  ،ندکیم صحبت یتب اقتصاد اسالمکاز م یز وقتین صدر
وجـه  ،روازاین ند.کیم را فراهم »یعلم اقتصاد اسالم«به نام  ینیدانش پس کی یستمیان و وحدت سکام

ن دانـش یـمربـوط بـه ا ،دهـدیمـ لکرا ش یتب اقتصاد اسالمکه مک ،یاقتصاد اسالم یو ارزش يهنجار
از آن تحت عنـوان  صدر شهیده ک ،یاقتصاد اسالم یوجه تجرب در سطح دوم و سوم خواهد بود. ینیشیپ
ان کـام ،ینیشـیدانـش پ يه البتـه بـر مبنـاکـاسـت  ینیمربوط به دانش پس نام برد »یعلم اقتصاد اسالم«
  دارد. يریگلکش

  يتب و علم در اقتصاد اسالمكارتباط م. ۴
روشـنی بـا یکـدیگر بهارتباط آنها را  یول ،ندکیم تب و حقوق استفادهکم از سه مفهوم علم، د صدریشه

 یدر اقتصـاد اسـالم یو علم یتبکاز دو سطح مهنگام بحث از علم اقتصاد، شان یند. در واقع اکیان نمیب
 شـهیدالم کـن ارتبـاط در یـا ،میعلم داشته باشـشناسی به روش یانتکنگاه  کیاگر اما نند. کیم صحبت

۱۱۲      ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۱۱، سال ششم، شماره اول، پياپي  

 ،یسـه سـطح تجربـ ،یانتکـشناسـی در روش ،ه اشـاره شـدکـگونـه دهـد. همانیم خود را نشان صدر
م علـم و ین مفـاهیارتباط بـ ص است.یقابل تشخ ینیو پس ینیشیو دو نوع دانش پ یستمیو س ییاستعال

  رد.ک يبازساز یانتکن نگاه یتوان با توجه به ایم را صدر یشناسروش تب درکم
ل خـود ئجامعه در حـل مسـا کیه کاست  يمجموعه قواعد يبه معنا ،صدر شهیددر زبان  »تبکم«

شـرط  دیگـر، به عبـارتو  يل اقتصادین مواجهه با مسایشیشرط پ ،تبکدر واقع م ند.کیم يرویاز آن پ
تـب کم« نـد:کیمـ ز اشـارهیـن صـدره کطور عمل ما در حوزه اقتصاد است. همانن تجربه و قواعد یشیپ

 يرویـاز آن پ يه در هـر جـا بـه نحـوکـ، یو علم يل اقتصادیوه حل مسایشعبارت است از:  ياقتصاد
 کیـ ،از اصـول و قواعـد ياز مجموعـهیـن ییرد اسـتعالکیرو کی). در 12 ص ،1357 (صدر، »شودیم

ان تجربه داشتن از جهـان کا امین مواجهه ما با جهان یشیه شرط پکآورد یم فراهمرا  یچارچوب مفهوم
معـادل بـا سـطح  ،صـدرشـه یدر اند یتبـکسـطح متـوان گفـت: یم ،نیبنابرا علم است. يریپذانکو ام

  است. انتکشه یدر اند یستمیو س ییاستعال
ر و روابـط آنهـا را یرا تفسـ ياقتصادهاي دهیه پدکاست  یعلم اقتصاد دانش« ،صدره از نظر کیحالدر

نـد ی، فرا»علـم«شـان از یمنظـور ا(همان).  »ر استیعلم تفس یول ،تب روشکم... ندکیم نییگر تعیدکیبا 
 ،یدر سـطح تجربـ است. یسطح تجرب یعنی ،ياقتصادهاي دهیدر مواجهه محقق با پد ینید دانش پسیتول

ن یـج حاصـل از ایر نتـایو تفسـ ياقتصـاد يهـادهیـن پدیبه آزمـون روابـط بـ یما به روش معمول اثبات
 ،یانتکـرد کـیدر رو یسـطح تجربـ ،نیبنـابرا م.یپردازیم یاسیق - ياهیدر چارچوب مدل فرض ،هاآزمون

 ییو اسـتعال یدو سـطح تجربـ ،یانتکـرد کـیباشد. در رویم صدر شهیدمورد نظر  یمشابه با سطح علم
و هـدف  یق، تجربـیـ، روش تحقیاهداف و روش متفاوت دارند. در سطح تجرب یول ،كموضوع مشتر

ق، یـ، روش تحقییه در سـطح اسـتعالکـیحالدراست، مورد تجربه  ینیع يدادهایرو ریز آزمون و تفسین
  از قواعد است. ياط تجربه در قالب مجموعهیز فراهم نمودن شرایو هدف ن یعقل

  دهد:یم را نشانن تشابه یز این صدرشهید الم خود ک
... گر تفاوت دارندیدکیث روش و هدف مطالعه با یه از حکبل ،نه از جهت موضوع و قلمرو ،تبکعلم و م

 گـردد...یمـ اطـالق ،ابدیارتباط  یده عدالت اجتماعیه با اک ياقتصاد ینجا به هر قاعده اساسیتب در اکم
خواهانـه و شـه عـدالتیرا دور از هرگونـه اند ینیع يدادهایه روکاست  ياهیعلم اقتصاد شامل هر نظر

  ).16، 13 ند (همان، صکر یتفس یساخته ذهنشیپ
ه عدالت به عنـوان کچرا  ؛ندکمنحرف  صدر یشناختد ذهن ما را از ساختار روشینبا »عدالت«واژه: البته 

ن شـایاشناسـی نـد و از روشکیم را مشخصشناسی در حوزه ارزش صدرنگرش  يمحتوا ،ارزش کی



   ۱۱۳ شناسي شهيد صدر در اقتصاد اسالمي؛ از نگاهي ديگرروش

را قـرار داد و » يآزاد«مثـل  يگـریتـوان ارزش دیمـ ،»عدالت«ارزش  يبه جاکه مستقل است. همچنان
  ند.کخود را حفظ  ين جمالت معنایهمچنان ا
(و  ییمثـل رابطـه سـطح اسـتعال ،صـدرشـهید تب و علم در نگـاه کرابطه متوان گفت: یم ،نیبنابرا

و علـم در  یسـتمیو س ییتب در سـطح اسـتعالکم یعنی؛ است یانتکدر نگاه  ی) با سطح تجربیستمیس
ان کـ(مقـوالت) ام مجموعه قواعـد ،یستمیو س ییه در سطح استعالکطور قرار دارد. همان یسطح تجرب

 ان تحقـق علـم اقتصـاد را فـراهمکـام یتبـکز در قالب قواعـد میتب اقتصاد نکند، مکیم تجربه را فراهم
توان بـا یم ،اده شودیاسالم در عمل پ يستم اقتصادینند و سکعمل  یتبکالبته اگر افراد به قواعد م ند.کیم

د. بـه یات رسـیـاز علم اقتصاد در قالب نظر يصورتبند کیبه  ،يت اقتصادین واقعیدر اها دهیپد یبررس
  ند:کیم انیب صدرشهید  ،لین دلیهم

ن یـآمـده باشـد تـا از اد یپد ه آن صورتکرسد یم فرا یوقت ینقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسالم
امـل در آن کطـور بـه یه نظام اسالمک يارا در چارچوب جامعه ن آنیو قوان یات واقعیر حیرهگذر مس

وشـد جامعـه را کیم يان جامعهیمحقق علم اقتصاد در چن ،رونیازا . ...ندکشف ک ،شودیم قیاده و تطبیپ
اقتصـاد  يه بـراکـممکن اسـت  ،ساننیسازد... بدگر مرتبط یدکیآن را با  يدادهایو روها دهیر و پدیتفس

ن یواقع در همـ یاز خالل بررس یعلم، دیگرد یامل بررسکطوربه یستمیه از نظر سکپس از آن  ،یاسالم
  ).405- 404 ص ،1350 (صدر، دید آیادر پدک

  شف و روش ابداعكروش . ۵
شـف که بـه ک ،شان در اجتهادیالزم است به روش ا ،صدرتب و علم در نگاه کرابطه متر بیان روشن يبرا
 یانتکـ ییرد اسـتعالکـیز بـه رویـشان نیشف اکروش رسد، نظر می به. کنیمتوجه  ،شودیم تب منجرکم

 قـرار یرا در سـطح تجربـ »علـم«و  یستمیو س ییرا در سطح استعال »تبکم«شان یا یعنی؛ است کینزد
 يدر فـراز صـدرشهید  رد.یگیم علم در نظر يبرا ینیشیرا شرط پ یستمیو س ییو سطح استعال دهدیم

ه اسـتفاده کـسـت نجایا. پـردازدیمـ یتب و قانون مـدنکبه تفاوت م »تب با قانونکرابطه م«تحت عنوان 
دهد. ابتـدا یم خود را نشانروشنی به  ییاس استعالیدر قالب ق ییمشابه استدالل استعال یشان از روشیا

(قواعـد  یلـکامـر  ،نـد تـا اوالًکیم جدا »یتبکقواعد م«را از مفهوم  »یام حقوقکاح«مفهوم  صدرمرحوم 
 کیـرا (در  یلـکامـر  ،اًیـثان. نـدکواقع شده) جـدا  عنوان اموربه یام حقوقک(اح یی) را از امر جزیتبکم

  د:یگویمرو، ازاینقرار دهد.  ییان و تحقق امر جزکام يربنایز ،)ییسطح استعال
کنـد. می میرا تنظـ ینـیو ع یو حقوق شخص یات روابط مالییه جزکاست  یمجموعه مقررات یمدن قانون

قـرض  اجاره، ع،یمثل عقود ب ،یام قانون مدنکاح اگر دانست... یکید یرا نبا یتب و قانون مدنکم ،رونیااز
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ن یـا شـود...یم اشتباه ،ییبا امور جز یلکات ین نظریب ناًیقی گرفته شوند، يتب اقتصادکم يبه جا، رهیو غ
ـتگکگر ارتباط یدکیجامعه با  کیل ساختمان تئورکدو موضوع در  مزبـور  یامل داشته و نشـان دادن بس

ـتم یحقـوق و سربنـا و یز ،يتب اقتصادکات و قواعد میضرورت دارد. نظر يج بعدیدن به نتایرس يبرا س
  ).23ـ22، ص 1357(صدر، » روبنا است یقانون

 امکـه، احکـته توجه داشـت کن نید به ایبا ،صدرشهید شه یدر اند »یلک«و  »ییجز«اربرد مفهوم کالبته در 
 ياقتصـاد تـبکم يبـرا »داده« عنـوان بـه امکـاح نیـاآنگاه که  یول ،است یلک یحقوق نظام در یحقوق

 دارد اشـراف یحقـوق نظام تب اسالم برکم هک چرا ؛شودیم یتلق »ییجز امر« کی عنوان به ،شود استفاده
و  ینسـب بـودن یـیجز و یلـک نجـایا در ،واقـع در .ردیـگیمـ تبکم از را خود تیحج ،یحقوق نظام و

 یحقـوق امکـاح از تـریلـک ،یاقتصـاد اسـالم تـبکم به مربوط امکاح حال هر به یعنی ؛است یکیکتش
 تـریلـک اصـول به دنیرس يبرا صدر دیشهبه عبارت دیگر،  .است خاص مورد کی در اقتصاد به مربوط

 امـر کیـ یلک امر ،قتیحق در .ردیگمی »ییجز امر« یک عنوان را به حقوق در یلک گزاره یک تبکم در
  رد.یگیم »یلک« ای »ییجز« عنوان شهیاند لک در تشیموقع به بسته هک شودیم یکیکتش

ه در کـدهد یم انجام ییاس استعالیق کی(روبنا) را در قالب  ییربنا) و جزی(ز یلکارتباط امر  ،شانیا
در  ه صـرفاًکـ ،ر فقهـایوه معمـول سـایاس بـه شـیـن قیـا. شـودیمـ استخراج ییاز امر جز ،یلکآن امر 
 ،یلـکاصول و قواعـد  يه بازسازکرد؛ بلیگیانجام نماست،  یم فقهکح کی يق برایمصاد يجووجست
ه کـبل ،سـتین یدر رقابت با فقه سـنت صدرشهید ار ک ،د نظر است. در واقعورم یام فقهکن احیا ياز رو

 ،اسـتخراج شـده اسـت یاز منـابع فقهـ یه بـه روش فقهـک یم فقهکح ،یدر طول آن است. در فقه سن
ق آن در جهـان واقـع یمصـاد يام براکصدور اح يبرا ییمبناشود. این خود، یم یتلق» یلکامر «عنوان به

 يه مبنـاکشود یم ی) تلقیلک(و نه  ییامر جز کیعنوان به ،یم فقهکن حیا صدرشهید  يبرا یول .است
با مطالعه حقوق و قـانون « د:یگویم ،لین دلیاست. به هم یتبکاصول و قواعد م یعنی ،یلکاستخراج امور

ن یـیرا تع يتـب اقتصـادکتوان اصول و مشخصـات عمـده میم ،يتب اقتصادکم يعنوان روبنابه یمدن
شـهید  یشـناختابـداع روش ،یـیاز امر جز یلکامر  يبازسازن روش در ی). ا23 ص ،1357 (صدر، »ردک

  از امور داده شده شباهت دارد. ییسطح استعال يدر بازساز ،انتک »ییاس استعالیق«ه به کاست  صدر
ام کـاح ۀمجموعـشـامل اسـت و  یفراتر از منابع فقه سـنت ،صدرمرحوم  يامر داده شده برا ،نیبنابرا

سـتم یبا س ،ندکیم مطالعه یه راجع به اقتصاد اسالمک یسک«: شودیمز یموضوع مشخص ن کیدر  ،یفقه
ه طـرح کـن خواهـد بـود یار او تنها اک مواجه است. ،ل شدهیمکت آن قبالً کیه ساختمان تئورک ،يمنجز

روش خـود ایشان  ،لین دلیبه هم ).24 (همان، ص »ندکن ییرا تع یقواعد اصل اند،یستم را بنمایس یقیحق



   ۱۱۵ شناسي شهيد صدر در اقتصاد اسالمي؛ از نگاهي ديگرروش

 یلـکامـر  کیبه عنوان  یتبکشف اصول و قواعد مک ،»شفک«منظور از . نامندیم »ابداع«و نه  »شفک«را 
  آید:دست میبه یام فقهکاح یعنی ،ییاز امور جز ییه با استنتاج استعالکاست 

 ن و ابداع است...یوکت يدارهیار طرفداران سرماکه ک یتشاف و جستن است. در صورتکار ما اک ،نیبنابرا
خـط  تشـاف،کدر ا یم. ولیرسیم ربنا) به روبنایز ي(به معنا از اصل به فرع و از قاعده ،ين تئوریوکدر ت

ش در یهـااز جنبـه یا بعضـیـتب کاز م ینیطرح مع تشاف،کن است. در مقام ایر از ایر و نقطه آغاز غیس
 میـق در رژیـتحق :تشاف... روش مناسب عبارت خواهد بـود ازکا يبرا ،صورتنیدر ا ست...یدسترس ن

از  یکـینـه تنهـا در مـورد  ،ن روشیـبا ا ...يستم اقتصادیم در سیق مستقیتحق يبه جا یو قانون یحقوق
ار را ادامـه داد کـن ید همیز بایگر نید يه در تمام روبناهاکبل ،یقانون مدن یعنی يستم اقتصادیس يروبناها
تشـاف کروش مطالعـه در ا ،بیـن ترتیبه ا م.ینک یربنا را بررسیم زیشتر بتوانیتر و بیغن يوردهاتاتا با دس

 ربنا بـه روبنـا فـرقیت از زکحر یعنین یوکه با روش مطالعه در تکربنا خواهد بود یت از روبنا به زکحر
  ).25 (همان، ص ندکیم

 کیوماتیســکآه متفــاوت از روش کــبل ،یتنهــا متفــاوت از فقــه ســنتنــه ،صــدرشــهید روش رو، ازایــن
)Axiomatic( ند.کیم ادی »يدارهیاقتصاد سرما«شان از آن به نام یه اکاست  کیالسکاقتصاد نئو  

توانـد در هـر یمـ ،در دسـترس مـا اسـت یام فقهکل احکه به شک ،ییامور جز ،صدر شهیددر نظر 
مـا  يرا در قالب روبنا برا ییمحتواو  ه موضوعش اقتصاد باشدکبه شرطی  ،)یا مدنی ی(مال باشد يانهیزم

  :شانیاز نظر ارو، اینازاز آن قابل استخراج است.  ییر بنایقواعد زه اصول و کند کفراهم 
لـذا بـه  باشد.یم رات آنییبوده و تابع تغ يستم اقتصادیس ياز روبناهاـ  یمثل قانون مدنـ  هم ینظام مال

تـب کتشاف مکه در اکرا مشخص ساخت و همچنان يتب اقتصادکتوان اصول میم زینظام مزبور ن کمک
... مینـک يریـگجـهیرا مشاهده و نت يتب اقتصادکهم اثرات م یم، از نظام مالینکیم استفاده یمدناز قانون 

 رنـد.یمورد مطالعه قـرار گ ،شوندیم ه روبنا محسوبکام و مقررات کاح ید بعضیبا ،ر بنایشناخت ز يبرا
افـراد  یننده روابط مـالکم یام قراردادها و مقررات تنظکاز اح ياریع بوده و بسیقلمرو بحث وس ،رونیازا

  ).29ـ27ص (همان،  شودیم ز شاملیجامعه را ن
ق یـل علـم را از طرکـ یسـتمیه وحـدت سک ،زین یانتکشناسی به سطح سوم در روش ،صدرشهید البته 

  د:یگویمکرده، اشاره  ،ندکیم انیگر بمیقواعد تنظ
طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن ام را بهکد احینبا ،يتب اقتصادکم یدن به قواعد اساسیرس يبرا

بـر  ،میتـوانینم ،میهسـت يتب اقتصـادکشف مکدر صدد  یرد... وقتکگر مطالعه یدکیرابطه آنها با 
و اسـتنتاج  يبنـدبدون جمـع ،اندردهکتفا کام اکه تنها به صرف مطالعه احک يادیخالف نظر عده ز

  ).30م (همان، ص یاز آنها بگذر یاصول
  :است» میمفاه«لفظ  ،شانیشه ایگر در اندمیمعادل قواعد تنظ
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است  یعیا تشریو  یاجتماع ،یعیطب يدادهایننده روکریات تفسیه منظور از آن، آراء و نظرکم یمفاه
مثل ـ  يتب اقتصادکتشاف مکا يتواند برایز میوجود آورده نهرا ب یاز فرهنگ اسالم یو جزء مهم

 یکدارد، حا یبه خداوند بستگ یه جهان هستکن امر یا مثالً رد.یمورد استفاده قرار گ ،یام قانونکاح
ت حـق یکه مالکن موضوع ین اینهمچ دارد... یه اسالم در مورد جهان هستکاست  ینش خاصیاز ب
نقطـه  یعنی -میمفاه ،نیخدا... بنابرا يانسان از سو ینیاست مربوط به جانش يه امرکبل ،ستین یذات

ام کبا اح ه احتماالًک یعیم تشرکا هر حی یروابط اجتماع جهان،هاي دهیاسالم در مورد پد ينظرها
ت و یـکم مالیمثـل مفـاه نـد...ک کمـکتواند به ما یم يتب اقتصادکم يجوودر جست -متفاوتند

  ).32ـ31تجارت (همان، ص 
علـم اسـت  کیما در هاي فرضشیه جزء پکاست  يگرمیا قواعد تنظیم اصول کم در حیمفاه ،نیبنابرا

ام کـاز اح ماًیه مسـتقکـ يگـرمیاز قواعد تقون قواعد یا. ندکیم نیتب را تضمکدر م یستمیو وحدت س
دانش بـه  ةرکیم پیبا تقسد صدر یشهشناسی روششناخت  ،نیبنابرا .متفاوتند، شوندیم استخراج ییروبنا

 یو علمـ یتبکمعادل دو سطح مب یه به ترتک ،)ی(تجرب ینی) و پسیستمیس ،یی(استعال ینیشیدو سطح پ
شـرط  ،)ینیشـیم پی(مفـاه سـطح اول یانتکـه در نگـاه کطور همانممکن است.  است، صدرشه یدر اند

ان کـتب اقتصـاد شـرط امکز مین صدرشهید شناسی در روش ،) استینیات پسی(تجرب ان سطح دومکام
عنـوان ها بـهه ارزشک :توان گفتیم ،رندیگیم تب قرارکها در حوزه مه ارزشکازآنجا علم اقتصاد است.

واقـع  ن ارزش و امـوریشـان بـیاگر چه ارو، ازاین شان مطرح است.یواقع در نظر ا شرط تحقق امورشیپ
  ست.یارزش از امر واقع ن ییان در جدایگراسخت اثبات یدوگانگ ين به معنایا یول ،شودیم لئز قایتما

از » دیـبا« ییمسـئله جـدارو، ازایـن .انـتکه کـبـه دور اسـت  ییگراقدر از اثباتهمان ،د صدریشه
 صـدر يبـرا اصـوالً ان مطـرح بـود،یـگرااثبـات يه براک ،»هست«از » دیبا«برآمدان  یو چگونگ» هست«

کـه قـرار دارنـد  یسـتمیو س ییدر سـطح اسـتعال يو هنجار یارزشهاي ه گزارهکچرا  شود؛یمطرح نم
  هستند. یدر سطح علم یتجربهاي شرط فهم گزارهشیدهند و پیم لکرا ش يتب اقتصادکم

  يريگجهينت. ۶
شان بـه نـام یتاب سترگ اکباشد. یمد صدر یشه ،یشمندان در عرصه اقتصاد اسالمین اندیتراز مهم یکی

شـان یاشناسـی متـر بـه بحـث روشک یولـ ،بوده است يمتعدد ییهااگر چه موضوع پژوهش ،اقتصادنا
رد کـیه بـه روکاند بودهشناسی در روش يدیشان صاحب نگاه جدیارسد، مینظر به پرداخته شده است. 

مـبهم و  مباحـث بعضـاً ،هیـن زاویـاسـت. از ا کیـعلـم نزد يریپـذانکـدر بحـث ام ،انـتک ییاستعال
 ،یتـب و علـم در اقتصـاد اسـالمکو تفـاوت م ینه علم نبودن اقتصاد اسالمیشان در زمیز ایبرانگجنجال



   ۱۱۷ شناسي شهيد صدر در اقتصاد اسالمي؛ از نگاهي ديگرروش

طـور همـان انه اسـت.یگرار اثباتکتف معمول دوگانه انگار در يهاه به دور از نگاهکابد ییم ياتازه يمعنا
شان به منطق و اسـتدالل ید ایشان را با توجه به نگاه جدیا یشناخترد روشکیتوان رویم ،میه نشان دادک
ه کـاسـت  ییو ارسـطو يبر منطـق صـور یمبتن غالباً ،ما یاس در سنت فقهیروش ق رد.کر یتفس یاسیق

  است.» صرف یو منطق يصور يهااسیق« يل بر مبنایآن تحل قدرت مانور
ل یـروش تحل کیـه کـاست  کیوماتیسکز ایاقتصاد ن یکیالسکم نئوین روش معمول در پارادایهمچن

. اسـت یاضـیروش ر کمکبا  ،ن علمیه ایاول علم اقتصاد از اصول يایو قضاها استخراج گزاره يبر مبنا
 ،ن دو روش محـدودیـخواهد از ایم شفکبا طرح روش  صدر نامد.یم »روش ابداع«آن را د صدر یشه

شـباهت  ،ن روشیـا نـد.کموجود اسـتخراج  یام فقهکاح يرا بر مبنا یتبکفراتر رفته و اصول و قواعد م
ان تجربـه کـط امیدن به شرایرسبراي  ییاستعال يهااسیق يریارگکدر به  انتکشناسی به روش ياریبس

 صـدرشـهید  گر) دارد.می(در قالب قواعد تنظ علم یستمیط وحدت سیگر) و شرامی(در قالب قواعد تقو
از  يامجموعـه ،یسـتمیعنـوان وحـدت سرا بـه یتب اقتصـاد اسـالمکه مکن هدف است یز به دنبال این

مجموعـه  ،شـانیا ين بازسـازیـدر ا. نـدک يبازسـاز یان علم اقتصاد اسالمکعنوان شرط امو بهها گزاره
روش  کیـدر  ،هـان دادهیـرد تـا بـا مفـروض گـرفتن صـدق ایگیم ارکعنوان داده به را به یام فقهکاح

 یه اقتصـاد اسـالمکـ ياصول و قواعد ؛برسد یتبکبه اصول و قواعد م »ییاس استعالیق«به نام  یبازگشت
 شود.یم ریپذانکامیافته،  در چارچوب آن معنا
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