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  چكيده

اسـتفاده از  روند. در ایـن مقالـه بـا     شمار می ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به یکی از مهم» هاي پیشرفت سیاست«

تـوان کشـف کـرد. بنـا بـه فرضـیه        هاي پیشرفت را چگونه می پردازیم که سیاست روش تحلیلی به بررسی این سؤال می

هـاي   ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته مقاله، کشف این سیاست

وان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملـی و جـامعی هسـتند    هاي پیشرفت، به عن دهد که سیاست تحقیق نشان می

دهند. در واقـع   که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را براي رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می

اهـداف و احکـام    روند. مبانی، شمار می ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به سیاست

هاي پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیـع احکـام،    سه منبع اصلی براي استنباط سیاست

باشـند. تفصـیلِ    هـاي پیشـرفت مـی    هـاي مراحـل اسـتنباط سیاسـت     تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنـوان گـام  

پذیرد. بـراي حـل مشـکل انسـجام و حجیـت       م شرعی صورت میهاي پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکا سیاست

عنـوان منبـع اسـتنباط     توان به جاي مراجعـه بـه احکـام، مسـتقیماً از نصـوص تشـریعی بـه        روش کشفی شهید صدر می

 شده مستند به تواتر اجمالی است. هاي پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف سیاست

  شناسی اقتصاد اسالمی. است، شهید صدر، مکتب اقتصادي، روش: پیشرفت، سیها لیدواژهک
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۱۳۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

  مقدمه  

 يبر جـا  یاسالم ۀر تحوالت جامعیبر سرنوشت و س یر شگرفیثأه تک ین مسائلیتر از مهم یکی

متنـوع   يهـا  شـرفت در حـوزه  یپ يهـا  اسـت یاسـت. س  »شرفتیپ يها استیس« ۀلئگذارد مس یم

 که استروشن نند. ک یمشخص م یاهداف خاص يالن جامعه را به سوک يریگ ، جهتیاجتماع

در درجـه اول  ، به اهداف خود یابیدر دست یق نظام اجتماعیشرفت در هر جامعه و توفیت پیماه

ـ نظام پو یکز به عنوان ین یاسالم ۀ. جامعدارد ها استین سیا یستیوابسته به چ ـ ا از ای ن قاعـده  ی

و  ینشـ یبر نظـام ب  یه مبتن، کتوسعه يها استیس يبا اجرا انتظار داشتتوان  ینمیست.  ن امستثن

ن یـ شـود. اجـرا و تحقـق ا    یـک خـود نزد  یمـال کبه اهداف  یجامعه اسالم، غرب است یارزش

جامعـه   یت اسالمیآن، هو ییایو جغراف یخیتار ةآن در گستر یها و بسط لوازم اجتماع استیس

  را به محاق خواهد برد.

استفاده  خود، وابسته به ییوفاکند رشد و شایدر فر یت نظام اسالمیماهحفظ اصالت و 

تـوان   یاسـالم باشـد. امـا چگونـه مـ      یو ارزشـ  ینشـ یبر نظام ب یه مبتنکاست  ییها استیاز س

 يبـرا  کـه  رد؟ روشن اسـت کشف و استنباط ک یاسالم یشرفت را بر اساس مبانیپ يها استیس

ه کـ  یدر انتخاب روش يانگار . سهلرا به کار گرفت یشتوان هر رو ینم، ها استین سیشناخت ا

در  یاسـالم  يهـا  م منجر به انحالل نظامیبر یم ارکبه  یشرفت اسالمیپ يها استیشف سک يبرا

اجتمـاع و   ۀاسـالم از صـحن   حـذف  ،دو یـن ا ۀجـ یگردد. نت یآنها م يارآمدکا نایب یرق يها نظام

  است. یزندگ

تبیین و  د صدریشه ۀشید بر اندأکیبا ترا شرفت یپ يها استین مقاله روش استنباط سیا

ن فقهـا و  یتر از برجسته یکیدر استنباط نظام به عنوان  د صدریشهروش  ی. بررسکند بررسی می

 ی رااسالم يها ل مباحث مربوط به نظامیمکت ح وی، تصحيریگینه پیتواند زم یم، ن معاصریااصول

  گرداند. یکنزد یتحقق تمدن اسالم يبه سو یو ما را گامکند فراهم 

  تبيين مفاهيم اصلي بحث  

  استيسالف. 

گونـاگونی بـه کـار رفتـه اسـت       یمعـان  ی، بـه اصـطالح از لحاظ ، »استیس« ی،در علوم اجتماع

ه ک ییمعنا اماندارد.  ینجا ضرورتیر همه آنها در اکه ذک) 445ص  ،1379 ،يافشاری و بخش(آقا



   ۱۳۳هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

ـ اسـت. ا  یـک ، نزد»یمش خط«م؛ به ینک ی، قصد م»استیس«ق از مفهوم ین تحقیدر ا ن مفهـوم از  ی

اسـت  یس«، »ياسـت اقتصـاد  یس«، »یاسـت آموزشـ  یس«ماننـد   یبـات کیدر تر ، معمـوالً »استیس«

رود. اما مقصود از مفهـوم   یار مکبه  یو اجتماع یعموم يها استیدر سی، لطورک و به» یفرهنگ

ـ نها  نهمونن یدر ا» استیس«ف یعرتدربارة ست؟ یگونه استعماالت چ نیدر ا» استیس« ز توافـق  ی

ف مفهـوم  یـ ن پس از تعریف و همچنین تعاریتر از مهم یان برخیوجود ندارد. پس از ب یچندان

  م.ینک یف میب را تعرکن مفهوم مریا، شرفتیاست پیس يها یژگی، با نشان دادن و»شرفتیپ«

ی و (الـوان  شـود  یاتخـاذ مـ   یل اجتمـاع کمشـ  یکه در قبال کاست  یمیتصم »استیس« .1

  .)2، ص1379 ،زاده شریف

(نیگـرو و   اسـت  یدر امور اجتمـاع  يریگ میتصم يران جامعه برایمد يراهنما »استیس«. 2

  ).5، ص 1980نیگرو، 

بوده  یاهداف نظام اجتماعآن دن به یرس ياجتماع برا ةدهند دهنده و نظم سامان »استیس. «3

  ).56، ص 1965(ویکرس،  است یاجتماع يها بر ارزش یه مبتناست ک

  .)همان( مات دولت استیتصم ۀو پشتوان یاجتماع يها بر ارزش یمبتن» استیس. «4

هـا را مشـخص    تیو مسـئول  ینظـام اجتمـاع   يها هدف هکاست  یلک یاصول »استیس« .5

  ).12، ص 1990من و کرول،  (شیپ ندک یم

ن ییز تعیو ن یبخش عموم يها تیفعال یلکرا به خطوط » یعموم يها استیس«ز ین یبرخ .6

(درور،  انـد  ردهکـ معنا ی دن به اهداف اجتماعیرس يبرا یاجتماع يها تیها در انجام فعال تیاولو

  ).44، ص 1968

 يهـا  استیاز س یقیف دقیه هرچند، تعرکدهد  ینشان م »استیس«ف یمجموعه تعار یبررس

ـ به تعر  استیس يها یژگیبرشمردن وتوان با  یرسد م یاما به نظر م ،ارائه نشده است یعموم ف ی

بـه مفهـوم    »اسـت یس«مفهـوم  کـه   ،رو آن رد. ازکـ دا یـ شرفت دست پیپ يها استیساز  یمشخص

ار کآشـ » شـرفت یپ«ست هرچند به اختصار مقصود خود را از مفهـوم  بجااضافه شده،  »شرفتیپ«

  :متعریف کنی را »شرفتیپ يها استیس«مفهوم ، م. پس از آنینک

  شرفتيپب. 

و  یانسـان  يرشدآن برند و از  یار مکبه » توسعه«در مقابل مفهوم  را معموالً» شرفتیپ«اصطالح 

 يا واژه، ن اسـتعمال یدر ا» شرفتیپ«نند. البته مفهوم ک یاراده م ی رااسالم یبر مبان یمبتن یاجتماع
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 یاصـطالح علمـ   یـک ما، بـه عنـوان    ۀجامع یات اجتماعیدر ادب یچندان ۀنوظهور است و سابق

ـ مـا تعر شـود.   به کار گرفته مـی » توسعه«مفهوم  يجاه ن مفهوم بیاچون ندارد. اما   ةدیـ ف برگزی

ـ ، ب»توسـعه «ف مفهـوم  ین تعـار یتـر  از مهـم  یان برخـ یاز بپس را » شرفتیپ«خود از مفهوم  ان ی

 :عبارتند از »توسعه« یف اصطالحین تعاریتر مهم م.ینک یم

اهش کـ اهش فقـر،  همچون کـ  یاهداف رفاه يسوه شرفت بیپ: عبارت است از» توسعه« .1

 یاسـ یت در امـور س کش مشـار یو افـزا  یاجتمـاع گونـاگون   يهـا  در حـوزه  يو نابرابر ياریکب

 ).184 ص، 2، ج 1377 مهر، انی(شا

رفـع فشـارها و    يبـرا  یحلـ  ا راهیـ  یتعـادل اجتمـاع   یـک جـاد  یا يوشش براک »توسعه« .2

 .(همان)است انسان  یزندگ يها در بخش یالتکمش

 اســت یو روانــ يمعنــو يابعــاد مــاد ۀهماهنــگ و همبســته در همــ يرشــد »توســعه. «3

 .)192 ص ،1370(ساروخانی، 

ـ از طر یو اجتمـاع  يشـرفت اقتصـاد  یبه پ یابیدست »توسعه« .4 ط یردن شـرا کـ ق دگرگـون  ی

 .)288ص ، 1392باتامور،  و تیی(آوتو است یافتگینا توسعه

 .)289ص ، (همان ندیگو یم» توسعه« ینتس ۀجامع یکون یزاسیند مدرنایبه فر .5

بـه اهـداف    یابیدسـت  :از عبـارت  »شرفتیپ«ی، معناشناخت یلیبر اساس تحل :دهیف برگزیتعر

در این تعریف، پیشرفت مفهومی عام دارد . )1394نژاد،  ي(عابدباشد  می یمراتب نظام اجتماعذو

دستیابی به تمامی اهـداف اجتمـاعی   شود؛ بلکه  که نه تنها شامل دستیابی به اهداف اقتصادي می

  .شود اسالم را نیز شامل می

  شرفتياست پيس يها يژگيو

 »شـرفت یپ« ین مفهـوم اصـطالح  یو همچن »استیس« یه از مفهوم اصطالحک یفیبر اساس تعار

  د:شمررگونه ب نیرا ا »شرفتیپ يها استیس«ات یتوان خصوص یم ،ارائه شد

ف یاز تعـار  یه در برخک هستند. چنان یرفتار اجتماع ةدر حوز یعمل یامکها اح استین سیا. 1

، وضـع و  ینشگران اجتمـاع کها و  م رفتار سازمانیها به منظور تنظ استین سید؛ اشمشاهده 

م ینـاظر بـه تنظـ    یامکرا اح» شرفتیپ يها استیس«توان  یممنظور ن یشوند. به هم یاعتبار م

 یمـت عملـ  کح ةها در حـوز  استیسن ی. به اصطالح، استدان یاجتماع يروابط و رفتارها

 نند.ک یم میشرفت را تنظیدر حال پ ۀجامع يها تیهستند و مجموعه فعال



   ۱۳۵هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

هاسـت. روشـن    استین سیا »هدفدار بودن«شرفت، یپ يها استیسهاي  ویژگیگر از ید . یکی2

بـه   یابیرا به منظور دسـت  ینشگران اجتماعکها و  سازمان يرفتارها یه اعتبارات عملکاست 

شـوند. در   یوضع مـ  یز به منظور تحقق اهدافیشرفت نیپ يها استیند. سک یم میتنظ یاهداف

و تحقـق   یشـرفت نظـام اجتمـاع   یشرفت ناظر بـه تحقـق پ  یپ يها استیس  :د گفتیبا، واقع

 .است  اهداف آن یمراتب

ان یـ هاسـت. بـه ب   استین سیا» تیت و عمومیلک«شرفت یپ يها استیسهاي  جمله ویژگی از. 3

ـ ا فعالیهستند و به رفتار و  یلک ی، اصول»شرفتیپ يها استیس«، گرید محـدود   یت خاصـ ی

ام و کـ ه در احکـ هسـتند   يشـرفت منبعـث از قواعـد   یپ يها استیسنظر، ن یشوند. از ا ینم

هـا  ق آنیاز مصـاد ی ن اجتمـاع یام و قـوان کـ ان و ظهور دارنـد و اح یجر ین نظام اجتماعیقوان

 روند. یشمار م به

، سـو  یک، از ها ویژگین یااست.  شرفتیپ يها استیس يها یژگیودیگر از » يداریپا دوام و. «4

 يهـا  اسـت یت سیـ ت و عمومیـ لکگر، از ید يا و از سویپو یاز ثبات هدف در نظام اجتماع

– شـرفت یپ يهـا  اسـت ید انتظـار داشـت س  ی، باسببن ی. به همگیرد سرچشمه میشرفت، یپ

 رند.یرات قرار بگییمتر دستخوش تغکشرفت، یبه اهداف پ یابیتا زمان دست - کم دست

 »تیـ جامع«شرفت دانست. مقصـود از  یپ يها استیسهاي  ویژگیاز توان  را نیز می» تیجامع. «5

هـدف در   یـک ن یمأتکم  دستا ، یرا پوشش دهد ياست اهداف متعددیس یکه کن است یا

ی اجتمـاع  گر نظامیت اهداف دیاست، منجر به تفویاز س ینوع خاصمال عابا  ینظام اجتماع

 نشود.

نش و نگـرش  یببودن  ةدهند بازتاببه معناي » تیمظهر«ها،  استیسهاي  ویژگیگر از ید . یکی6

نش یـ ر بییبا تغ . بر این اساس،)10، ص 1376، ی(الوان باشد یگذار م استیم، بر مرجع سکحا

ر شـرفت را انتظـا  یپ يهـا  استیر سییتوان تغ یگذار، م استیمرجع س ینگرش و نظام ارزش ،

 داشت.

معطـوف   یامکها اح استین سیه اکشرفت آن است یپ يها استیسهاي  ویژگیگر از ید . یکی7

ـ تعب یکها  استیگر، سیان دیبه اقدام و عمل هستند. به ب انـه نسـبت بـه قواعـد     یگرا ر عمـل ی

ه کـ  یمـ یتنظ ةن قاعـد یـ ه صـحت ا کـ م ینـ ک یفرض مـ ، مثالراي روند. ب یشمار م به یمیتنظ

ـ ا »انهیگرا عمل«ر یمقصود از تعبرا پذیرفتیم. » زمین به امام اختصاص دارد: االرض لالمام« ن ی
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اسـت  یس یـک را » یردن اراضـ کـ  یملـ «اسـت  یم سیتوان ی، ممزبور ةه بر اساس قاعدکاست 

 م.ینک یشرفت تلقیپ

بـه طـور   اسـت.   یمـ یتنظ ةقاعـد  یـک از  یعمل يریتعب پیشرفت، استیسکه، آخر آن یژگیو. 8

 یاسـت یس شـود،  هاي غیر تولیدي، که در ادامه بـدان اشـاره مـی    واسطهنمونه، سیاست حذف 

  ».ت درآمد استیمشروع كد مالیار مفک«است که  یمیتنظ ةقاعداین منبعث از 

حـذف  «اسـت  یس بیـان نمـود.  مثـال،   قالـب یـک  توان در  یمگانه سیاست را  هاي هشت ویژگی

م یه به منظور تنظـ کاست  یعمل یمکاست، حین سی. ارا در نظر بگیرید »يدیتولیرغ يها واسطه

ه کاست. روشن است  گذار وضع و اعتبار شده استیمرجع س ياز سو یعیو توز يروابط تجار

 یو عمـوم  یلک یمکاست، حین سیا، ن حالیند. در عک یرا دنبال م یاست اهداف خاصین سیا

ـ   یمبتن ياز روابط اقتصادگوناگونی ال کاش ه انواع وکاست  ـ نـد. ا ک یرا حـذف مـ   یبـر دالل ن ی

ـ ، پاسـبب ن یتر و به همـ  یلکال خاص معامالت، کن نسبت به اشیاست همچنیس ؛ دارتر اسـت ی

مصـداق از   یـک بان، بـه عنـوان   کر یخاص، همچون تلق ينش اقتصادک یکن است کمم یعنی

رد؛ امـا در تمـام   یـ آن را بگ يجا يدیجد ۀدر اثر گذر زمان منسوخ گردد و معامل یق داللیمصاد

ن حـال،  یاسـت را در عـ  ین سیـ دار دانست. ایر و پاییتوان بدون تغ یمزبور را م استیحاالت، س

نـد و  ک یم يت اقتصادیرا متوجه فعال يسو، سود تجار یکرا از یجامع دانست؛ ز یمکتوان ح یم

 یجاد توازن و عـدالت اجتمـاع  یدر ا يثرؤگر، نقش مید يو از سو، شود ید میمنجر به رشد تول

ـ ار و فعالکـ همچـون   ییهـا  ارزش ةدهنـد  ن بازتـاب یت همچنـ اسین سیند. اک یفا میا د یـ ت مفی

ـ ، خود ۀها به نوب ن ارزشیا .است یو دالل يهمچون سوداگر ییها و ضد ارزش ي،اقتصاد  یمبتن

  آدم هستند. از عالم و یر خاصیبر تفس

 يتـر  قیف دقیتوان تعر یم ،یمبرشمرد »شرفتیپ يها استیس« يه براک ییها یژگیبر اساس و

  اد:ارائه د آن به شرح زیراز 

 یو ارزش ینشیبر نظام ب یه مبتنکو جامع هستند  ی، عملیلک یامکشرفت، احیپ يها استیس

  دهند.   یمراتب خود، سامان مذودن به اهداف یرس يرا برا ی، نظام اجتماعیخاص

  »تبكم«و مفهوم  »استيس«مفهوم  ةرابط

برگـردان شـده،   » مـذهب « ةن از واژااز مترجمـ  یه توسط برخک ،»تبکم«رسد مفهوم  یبه نظر م

تـاب  کدر  و عمدتاً يات اقتصادین فقه نظرییتب ي، برادمحمدباقر صدرید سیشهن بار توسط یاول



   ۱۳۷هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

ح ی، توضـ يات اقتصادیاز ورود به مباحث فقه نظرپیش شان یاست. ابه کار گرفته شده ، اقتصادنا

روشـن شـدن نسـبت مفهـوم      يبـرا  ایشـان اسـت.   ردهکـ ارائـه  » تبکم« ةاز واژ یمبسوط نسبتاً

د یشـه از نظـر  اسـت.   ردهکـ ان یـ تب را بکاست و میس يها یژگی، و»تبکم«با مفهوم » استیس«

(صـدر،   شود یم میتنظ یاجتماع یآن زندگ ۀه به واسطکست ا یروش راه و یتبک، اصول مصدر

بـر عهـده    یانسـان  ۀات جامعیدر ح یمیتنظ یتب نقشکاساس، م نیا بر. )37ص ، 3  ، جق1424

  .است یام عملکه احیشبنظر، ن یدارد و از ا

شـناختی   شناختی و هسـتی  ویژگی دیگرِ مکتب آن است که برآمده از برخی مبانی انسان

است. به همین سبب، با تغییر این مبانی، مضمون و محتواي مکتب نیز تغییـر خواهـد کـرد    

  ).37(همان، ص 

 نـد ک یم يرویتب پکاز م، الت خودکحل مش يبرا ه اجتماعکتب، آن است کمویژگی گر ید

 ةدارد و مربوط بـه حـوز   یعمل یتیتب، واقعکه مکشود  یروشن م، انین بیاز ا. )37ص ، (همان

سـت؛  یتب نکاز م یخال يا چ جامعهیه هکرد کتوان ادعا  ین می. همچناست یم رفتار اجتماعیتنظ

تـب از مقومـات نظـامِ    کم، . در واقـع استی اختالل در نظام اجتماع ايتب به معنکرا فقدان میز

  .)37ص ، (همان است یاجتماع

ـ تعب »دن به سعادت و رفـاه یرس يبرا یلک یمش خط«تب به کاز م يگریف دیدر تعر  ر شـده ی

  .)254ص ، (همان است

ـ ا» تـب کم«، يتبِ اقتصادکف میدر مقام تعر يگریان دیدر ب   ه اسـت: ف شـد یـ گونـه تعر  نی

هر قاعده اساسی در زندگی اقتصادي است کـه بـا اندیشـه عـدالت     مکتب اقتصادي مشتمل بر «

ه کنینخست ا :شود یده میته فهمکف، دو نین تعریاز ا. )241ص ، (همان »اجتماعی مرتبط است

هستند.  ینین قواعد ناظر به اهداف معیه اکنیگر اید ۀتکن است. نیادیقاعده و اصل بن یکتب کم

 یلـ ک«. امـا  اسـت ، »ارتباط با هدف«و  »یبودن یلک« یاصلویژگی دو  يتب داراکم، گریان دیبه ب

  ، به چه معناست؟»بودن

ه کـ بل ؛سـتند یخته نینـده و از هـم گسـ   کپرا یامکـ اح یام اسـالم ک، احد صدریشهدگاه یدر د

ـ یام در هـر زم کـ از اح يا ، مجموعـه یوارگ ن نظامیمِ همکوارند و به ح نظام یامکاح خـاص،   ۀن

 ،ام وجـود دارد کـ از اح يا مجموعه يه در وراک یند. اما هدفک یبال مخود دن يدر ورارا  یهدف

ن ید. ایآ یدست مه ل ناقص بکا به شید کن میدا نیتحقق پ ا اصوالً، یامکن احیبدون تحقق تمامِ ا

 یو تنهـا هنگـام  ، ر هسـتند یناپـذ  هیتجز ییلِ منسجم، اجزاکاز  ءجز یکبه عنوان  یکام هرکاح

۱۳۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

ه بـر  کن انسجام و تالئم آن است یابد. سرِّ ایه تمامِ اجزا تحقق کشود  یهدف مجموعه حاصل م

ه کـ اسـت   یلـ کن اصلِ یوجود ا ۀم است. به واسطکواحد حا يا ام، روح و قاعدهکن احیتمامِ ا

هـدف  در پـی  ، گونـاگون ابند و از جهـات  ی یگر ارتباط میدیک، با اوتام با موضوعات متفکاح

 یلـ ک يا قاعـده  گونـاگون اسـت،  م در موضـوعات  که مناط حک يا ن قاعدهیند. چنهست يواحد

ـ نـام ا  د صدریشهافته است. ی، ظهور یمتنوع يها ه در چهرهآید ک شمار می به و  یلـ ک ةن قاعـد ی

  گذارد. یم »تبکم«را  یاساس

ـ امـا با  ،بـه عـدالت دانسـته اسـت     »ناظر«را  »تبکم«ف خود، یدر تعر د صدریشههرچند  د ی

هـدف از   یـک ، تنها به عنـوانِ  »عدالت«اهداف است و تمام ناظر به  یاصل یمیتنظ ةقاعد :گفت

از اهداف نظـام   یکی »عدالت«مفهوم ، قرار گرفته است. در واقعنظر  طمح، میاهداف نظام اسالم

شـان هرچنـد   یا ،مثـال راي ندارد. ب یوجه یاست و انحصار اهداف در عدالت اجتماع یاجتماع

ـ تول« یـۀ هـدف نظر  ،دانـد  یرا عدالت مـ  »عیتوز« یۀهدف نظر ثـروت   يثرکش حـدا یرا افـزا  »دی

  ).717ص، (همان شمارد یبرم

اي کلی و ثابت، مربوط به تنظیمِ رفتارهـاي اجتمـاعی    قاعده» مکتب«توانیم بگوییم:  بنابراین، می

اي از احکـام بـوده و    ، مناط حکم در مجموعـه  است که بر اساسِ مبانی بینشی و ارزشی هر جامعه

، معنـایی مـرادف بـا    »مکتـب «شـود کـه    دف خاصی است. از این توضیحات، روشن میناظر به ه

گرایانه نسـبت بـه    ، تعبیري عمل»هاي پیشرفت سیاست«دارد. پیش از این گفتیم که » قانونِ تنظیمی«

هاي پیشرفت و قواعد تنظیمی نیـز آشـکار    قواعد تنظیمی است. با این توضیح، رابطۀ میان سیاست

گریانه از مکتب اسـت. در   تعبیري عمل» هاي پیشرفت سیاست«گوییم:  اساس، می ینا خواهد شد. بر

  رود. شمار می هاي پیشرفت احکامی منبعث از اصول مکتبی به واقع، سیاست

  شرفتيپ يها استيتشاف سكمنابع ا

بـه سـه گـروه اهـداف،     تـوان   را میشرفت دخالت دارند یپ يها استیه در استنباط سک يعناصر

ـ یاز اهریک  ).440ص، (هماننمودم یام تقسکو اح یمبان  یماتیتقسـ ، خـود  ۀن سه عنصر به نوب

  :رسد یبه نظر م يح آن ضرورین و توضییه تبکدارد 

  يمبان. الف

دهنـدگی   یـا بازتـاب   تیـ شرفت، مظهریپ يها استیس يها یژگیاز و یکیه کم ین گفتیش از ایپ



   ۱۳۹هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

ـ  .باشـد  مـی گذار  استیم بر مرجع سکنش و نگرشِ حایب ـ روي ندیب شـف  ک ين منبـع بـرا  ی، اول

 ينظـر هـاي   نـه یزم» یمبـان «. اسـت  ینِ نظـامِ اسـالم  یادیبن یمبان ی،شرفت اسالمیپ يها استیس

ه به کرد کر یتعب ییها توان به گزاره یرا م ينظر ۀنین زمی. اروند شمار می بهشرفت یپ يها استیس

ابد. البتـه  ی یمزبور در پرتو آنها ظهور م يها استیو ساست شرفت یپ يها استی، ناظر به سینوع

ه کـ بل، برقرار اسـت  يدیتول ۀرابط یکشرفت یپ يها استیو س ین مبانین ایرد بکتوان ادعا  ینم

ه کـ  اي گونـه  بـه ، بـا آنهـا انسـجام دارد   ، و ها متالئم بوده استیبا س ین مبانیه اکمنظور آن است 

  شود. یر میتفس ن وییتب ین اصول و مبانیشرفت در پرتو ایپ يها استیس

 ی. مبـان کردم یتقس» مباشریرغ« یو مبان »مباشر« یرا به مبان یتوان مبان ی، ميبند میتقس یکدر 

 يتـر  يادیتر و بن یل عمومکش، نبوده یخاص ۀنیه ناظر به زمکست ا یآن دسته از مبان» مباشریرغ«

ن اصـلِ  یو همچنـ » یتعال به حقنش یو فقرِ مطلق آفر یوابستگ«توان به اصلِ  یم، مثالراي دارد. ب

، (همـان  شرفت دانسـت یپ يها استیمباشر سیرغ یرا از مبان» یتعال خالفت انسان نسبت به حق«

 ةشـرفت در حـوز  یاست پینه و سیم، مربوط به زمیمباشر به طور مستق ی).در مقابل، مبان439 ص

ـ «و » یت طـول کیمال«باشند. به طور نمونه،  می یخاص در  دو اصـل مباشـر   ،»عـت یدر طب یفراوان

  . )376 ص، (همانشوند قلمداد می ياقتصاد يها استیس ۀنیزم

 یم. مبـان ینـ کم یتقسـ » ياعتبـار « یو مبـان  »یشـناخت  یهست« یم به مبانیتوان یمرا مباشر  یمبان

 مثالً ؛ستانظر ۀ موردنیخاص مربوط به حوزه و زم ینیوکق تیمباشر ناظر به حقا یشناخت یهست

ـ اشـباع ن  يبـرا  یعیطب يها ت ثروتیفاکاقتصاد، اصل  ۀنیدر زم انسـان و عـدم خسـت     يهـا  ازی

مباشـر،   ياعتبـار  یامـا مبـان  . )598 ص، ن اصول دانسـت (همـان  یا ۀجمل توان از یعت را میطب

  .استنظر  طمححوزه م يم اعتباریف خاص اسالم از مفاهینحوه اعتبار و تعر ةنندک انیب

خوش  توان به ارتکازات عرفی دل م مفاهیم اعتباري، نمی، براي فهشهید صدردر دیدگاه 

هاي اجتماعی دیگر  بود؛ بلکه معناي عناوینِ اعتباري، غالباً با معنایی که این مفاهیم در نظام

، معنـا  »اسـتخالف انسـان  «دارند، متفاوت است. براي مثال، مالکیت اسالمی در پرتوِ نظریۀ 

ظـام اسـالمی، معنـایی مغـایر بـا مالکیـت در نظـام        یابد و به همین سبب، مالکیـت در ن  می

در نظام اسـالمی، معنـاي   » فقر«داري یا نظام کمونیستی دارد. مثال دیگر آنکه مفهوم  سرمایه

به معناي عجز از تأمین نیازهاي اساسی انسان نیسـت،  » فقر«خاصی دارد. در بینش اسالمی، 

). 739شـود (همـان، ص    ب مـی فقر محسو» تنزل از معیشت در سطح عمومی جامعه«بلکه 

مفاهیمی مانند پول، عدالت، اقطاع، غنا و ثروت، فقـر، تجـارت نیـز از ایـن جملـه هسـتند       

۱۴۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

اسباب، شرایط، جایگاه، نقـش، کـارکرد و    توانیم بگوییم:  طورکلی، می ). به440(همان، ص 

خاصی  هاي پیشرفت در زمینۀ تعریف اسالمی مفاهیم اعتباري که رابطۀ مستقیمی با سیاست

  دارند، از جمله مبانی اعتباري مباشر هستند.

  ب. احكام

» یام شـرع کاح«هستند. اما مقصود از  یام شرعکشرفت، احیپ يها استیاستنباط سین منبع  دوم

شـان منبـع   یه اکـ آن است  کردتوجه بدان د یبا د صدریشه یشناس ه در روشک يا تهکست؟ نیچ

 يهـا  اسـت یا سیتب کشف مک ند و عمالًک یم یمعرف فقها یو نظرات فقه اتب را فتاوکشف مک

، عـالوه بـر   ان فتاویشود. ا یات اجتهاد آغاز میتب هستند، پس از عملکه منبعث از م، کشرفتیپ

شامل آن دسته از  یگر و حتیهان دیفق یفقه يفتاوا شان، شامل آراء ویخود ا یاجتهادات شخص

ـ کـ توان ادعـا   ینداده است، اما م ابه آن فتو یهیچ فقیه گرچه هکشود  یم یآراء فقه بـر   یرد مبتن

  .)441است(همان، ص ح استنباط یروش صح

تـب و  کتشـاف م کتـوان منبـع ا   یرا نمـ  یفقهـ  يفتـاوا کـه   م دادی، نشان خواهادامهدر 

  رد.کم یشنهاد خواهیپبراي آن  ینیگز يمنبع جاو  شرفت دانستیپ يها استیس

  اهداف. ج

ن عنصـر از  ی. اباشند می یشرفت اسالمیشرفت، اهداف پیپ يها استین منبع در استنباط سیسوم

ـ بـه ا  یابیدسـت  يبرا یلیام تفصکها و اح استیس را اصوالًیبرخوردار است؛ ز يا ژهیت ویاهم ن ی

 یاساسـ  و یلـ ک يا قاعده »تبکم«ه کم یگفت »تبکم«ف ین در تعری. همچنیابند میاهداف سامان 

ن یـی . در تباسـت  ینـاظر بـه هـدف خاصـ     بوده وام کاز اح يا مجموعه م درکه مناط حکاست 

مرجـعِ   ياز سـو  یتحقـق اهـداف خاصـ    يها، برا استین سیا: میز گفتیشرفت نیپ يها استیس

از منـابع   یاهداف نظام اسالم :توان گفت یم، اساس نی. براشوند میع یگذار وضع و تشر استیس

  روند. یشمار م شرفت بهیپ يها استیشف سک

  ها استيمراحل استنباط س

  شف اهدافك .گام اول

احکام و قواعدي کلی هستند که ناظر به اهداف پیشـرفت  » هاي پیشرفت سیاست«گفتیم که 



   ۱۴۱هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

هاي پیشرفت، در هـر بخـش، ابتـدا بایـد بـه       هستند. به همین سبب، براي اکتشاف سیاست

اکتشاف اهداف پرداخت. البته برخی از اهداف نظام اسالمی به صورت مصرح و منصـوص  

تـک افـراد    نیـازي تـک   اسالمی ذکر شده است. براي مثال، عدالت اجتماعی و بـی  در منابع

جامعۀ اسالمی به عنوان یک هدف منصوص در نصوصِ دینی وجود دارد. تزکیـه و تعلـیم   

اته و رسوالً منْهم یتْلُوا علَیهِم آی  الْأُمیینَ  فی  هو الَّذي بعثَ«کتاب و حکمت بنا بر آیۀ کریمۀ 

) از 3(جمعـه:  » یزَکِّیهِم و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ و إِنْ کانُوا منْ قَبـلُ لَفـی ضَـاللٍ مبِـین    

رود. در موارد دیگر، ممکن است به اهداف نظام اسالمی به  شمار می اهداف نظام اسالمی به

به استنباط اهـداف   شهید صدرلت، صراحت در منابع اسالمی، اشاره نشده باشد. در این حا

دهد که براي مثال، ایجاد حداکثر ثروت از جملـه   پردازد و نشان می نظام اقتصاد اسالمی می

  ).573اهداف نظام اسالمی است (همان، ص

  ر اهدافيتفس .گام دوم 

بـر اسـاس    ار، ابتـدا کن یا ي. برااست» ر هدفیتفس«شرفت یاست پیتشاف سکا ين گام برایدوم

ـ  یم، مثالً؛ مینک یف میرا تعر »هدف«مباشر،  ياعتبار یمبان از جملـه   يعـدالت و آزاد  کـه  میدان

بر اساس مفهـوم   »عدالت«، مفهوم یاما از نقطه نظر اسالم .در اسالم است یاهداف نظام اجتماع

بـا   یلـ که باسـت کـ   یحق در حقوق اسالم أمنش یستیوابسته به چهم مفهوم این و  »استحقاق«

در اسـالم،   »يآزاد«ن مفهـوم  ی. همچنداردو مانند آن تفاوت  يدار هیمفهوم عدالت در نظام سرما

ـ یابـد کـه بک   یوغ اطاعت طاغوت معنا مـ یاز  يد در عبادت و آزادیبر اساس توح بـا مفهـوم    یل

  ). 627 ص، (همان آن متفاوت است یستیبرالیل

را  یدر مجموعه اهداف نظـام اسـالم  نظر یگاه هدف مورد، جا»هدف«ف مفهوم یپس از تعر

از اهـداف   یاهـداف اصـل   کیکو تف یقیاز اهداف طر ییاهداف غا کیکتف ،مثالً؛ مکنی تبیین می

بودنِ فالح فرد  ییسب ثروت و غاکبودنِ  یقیمثال، طرراي افتد. ب ین مرحله اتفاق میدر ا یفرع

ن یشـود. بـر همـ    ین مـ یـی مرحله تبن ی، در ایتمدن اسالم یبه عنوان هدف عال یانسان ۀو جامع

ح یتـرج  يرا بر اهـداف نظـام اقتصـاد    یاسیدر حالت تزاحم، اهداف نظام س د صدریشهاساس، 

  ).437، ص (همان دهد یم

، ر گشـته یتفس یم اسالمیمفاه و یه بر اساس مبانک، »هدف«الزم است مفهوم ، ن مرحلهیدر ا

. اهـداف  گـردد  یروشن و واضـح معرفـ   یدر ضمن اهدافو د وت و ابهام خارج شیلکاز حالت 

۱۴۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

 یه ضـمن معرفـ  کـ بل، ر گوناگون به حال خود رها نشدهیت تفسیبا قابلی، لکبه صورت  یاسالم

ـ ب یفـ یلکو ت یام وضـع کز در قالب احیدن به هدف نیهدف به صورت مشخص، روش رس ان ی

امـل  کضـمانت   بهي، از اهداف نظام اقتصاد یکیبه عنوان  »غنا«مفهوم  ،مثالراي است. ب دهگردی

 یتحقـق آن معرفـ   یف و دولـت متـول  یدر حد متوسط جامعه تعر یاسالم ۀشت افراد جامعیمع

  ).615ص ، است(همان شده

  ان اهدافيشناخت نسبت م .گام سوم

هاي اهداف نظام اسالمی، سازگاري میـان اهـداف متنـوع نظـام اسـالمی در       یکی از ویژگی

هاي هریک از اهداف را  تواند ویژگی ویژگی میهاي گوناگون است. همین  ها و زمینه حوزه

اي از اهداف  به خوبی روشن کند. بنا بر تالئم میان اهداف نظام اسالمی، باید گفت: با شبکه

مواجهیم که هرچند هریک از آنها مربـوط بـه زمینـۀ خاصـی هسـتند، امـا در عـین حـال،         

اف را به صـورت مسـتقل و   توان هریک از اهد تنیده و سازگارند. به همین سبب، نمی درهم

عنوانِ هدف نظام اسالمی در نظر گرفت. براي مثال، به جاي آنکـه   جداي از دیگر اهداف به

ما شاهد تعارض میان عدالت توزیعی و رشد تولید یا تعـارض معنویـات و کسـب ثـروت     

کـه  تنها این اهداف بـا یکـدیگر تعارضـی ندارنـد؛ بل     بینیم که در نظام اسالمی، نه باشیم، می

کند. به طور نمونه، جلوگیري از تمرکز ثروت هرچند بـه   هریک به تحقق دیگري کمک می

رود، به صورت غیرمستقیم، منجر به رشد  شمار می صورت مستقیم از اهداف نظام توزیع به

). به همین سبب است که 737تولید و ثبات بازار در جامعۀ اسالمی خواهد شد(همان، ص 

هـاي طبیعـی بـا فـرض وجـود       برداري از معادن و دیگر ثـروت   هرهدر نظام اسالمی، حکم ب

شود؛ زیرا حکم اباحۀ عمومی منابع طبیعی با فرض  ماشین و استفاده از فناوري دگرگون می

وجود ماشین، منجر به تمرکز ثروت و شکاف طبقاتی یا نابودي منابع طبیعـی خواهـد شـد    

  ).753(همان، ص

را از نظـر اسـالم،   ی؛ زباشد میز ین »دیتول« یۀتحقق اهداف نظر »تجارت« یۀتحقق اهداف نظر

ـ ین بایهمچن ).758ص ،(همان شود یم ید معرفیتول ینوعبه عنوان تجارت  اصوالً ن هـدف  ید ب

از  یکـی ن، یبنـابرا . )332ص، (همـان  برقرار باشد یهنگاگر اهداف، همیت و دیترب م وینظام تعل

 یگر اهداف نظـام اسـالم  یاهداف، توجه به د يها یگژیشناخت حدود و و يما برا يها شاخصه

  گر است.  یحد اهداف د یهر هدف، گریان دی. به باست



   ۱۴۳هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

  امكع احيتجم .گام چهارم

تعیـین احکـام    ةدربـار  د صـدر یشهم. هرچند یپرداز یربط م ذيامِ کع احیبه تجم، ن مرحلهیدر ا

در هـدف   كام مشـتر کـ مـرتبط را اح ام کـ توان اح یاما م ،ارائه نداده است کی، مالمرتبط به هم

خـاص از اهـداف    یبا هدف یه به نوعکاست  یامکربط، اح ذيام کمنظور از اح فت:گست و دان

بط بـا هـدف   تمـر یرغ یمـ کتوان ح یمثال، حرمت غش را مراي ارتباط دارد. ب یشرفت اسالمیپ

مرتبط بـا هـدف مزبـور قلمـداد      یمکتوان ح یحرمت ربا را م، ع دانست؛ اما در مقابلینظام توز

  ).437، ص(همان ردک

 يهـا  تـوان از روش  یام، مـ کـ ام با اهداف و مربـوط دانسـتن اح  کنشان دادن ارتباط اح يبرا

ـ با تحل، ن روشیسود جست. در ا ی نیزو تجرب یل عقلیتحل  یالتزامـ  يهـا  شـف داللـت  کل و ی

ـ  یلیتحل«روش  اب د صدریشهمثال، راي شود. ب یام با هدف روشن مک، ارتباط احیام شرعکاح

ام را با رشـد  کگونه اح نیو ارتباط اکند  را بررسی میارث  و اتکهمچون ربا، ز یامکاح» یعقل

  ).727ص، (همان دهد ید نشان میتول

  مير مفاهيتفس. گام پنجم

 م را ازیگونـه مفـاه   نیـ د ایـ ه باکن معنا یبه ا؛ میپرداز یربط م ذيم یر مفاهیبه تفس، ن مرحلهیدر ا

وجـود   یم شـرع کـ ح یکه در ک ین است مفهومکمم م.ینکر یف و تفسی، تعرینقطه نظر اسالم

بر اساس تحوالت ، خیلفظ در طول تار یکبسا مفهوم  شده باشد. چه یخیتار یدارد دچار تحول

ن یـ م. در ایباشـ  نداشـته  ین تحـوالت اطالعـ  یباشد و ما از ا افتهیتحول  یاسیس ی و، زبانیقوم

معاصر آن بـه صـورت ناخودآگـاه بـه ذهـن متبـادر        يمعنا، لمهکن یمواجهه با اصورت، هنگام 

، سـبب ن یر خواهـد بـود. بـه همـ    یخود مغا یخیتار ين معنا با معناین صورت، اید. در اوش می

ر ییانِ تغکبا ام، گریان دی). به ب369ص، (همان است يضرور يم امریمفاه یاصل يتوجه به معنا

نـص در زمـان صـدور،     یشـف ظهـورِ موضـوع   گوناگون، بـراي ک  طیها و شرا مفهوم در دوره

  ).208ص  ،7  جهمان، ( ردکاستناد  »عدم نقل«توان به اصل  ینم

ا یـ ر یتفس یه بر اساس چگونگکبلی، خیبه لحاظ تحوالت تار تفاوت در معنا نه صرفاً یگاه

ر یتفسـ حـاالت،  ن یدر ا. آید وجود می به یاسالمیرو غ یاعتبار آن مفهوم در دو نظام اسالم ةنحو

ـ ، مقیاسـالم  ۀشیمثال، پول در اندراي دارد. ب یاساس یم، نقشین مفاهیاعتبار ا ةن نحوییا تبی اس ی

، عـالوه  يدار هیاما در نظام سرما؛ رود یمشمار  به مبادله ین ابزار عمومیها و همچن متیق یعموم

۱۴۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

تـوان   ین تفـاوت را مـ  یاسـت. همـ   ل شدهیثروت، تبد يساز رهیذخ يبرا يپول به ابزار، نهایبر ا

  ).734ص، 3 ، جهمان( دانست يدار هیسرما  ان عرضه و تقاضا در نظامیاختالل در توازن م أمنش

  شرفتيپ يها استيشف سكام و كر احيتفس .گام ششم

کنیم.  تقسیم می» احکام ایجابی«و » احکام سلبی«ربط، ابتدا آنها را به  براي تفسیر احکام ذي

» حرمـت «و » ممنوعیت«، احکامی است که در آنها به نوعی معناي »ام سلبیاحک«مقصود از 

احکامی هستند که در آنها معناي وجوب و یا جـواز  » احکام ایجابی«وجود دارد. در مقابل، 

). براي مثال، براي کشف اصـل مکتبـی در   589و  586و حق وجود داشته باشد (همان، ص

لبی به احکامی همچـون منـع حمـی، منـع تملـک      نظام توزیع در منابع طبیعی، در جانب س

تـوان اشـاره کـرد.     هاي معدن از سوي افراد مـی  ها، دریاها، رودها، و رگه اختصاصی چشمه

دهد که یک عنصر مشترك در تمامی این احکام وجـود   دقت و تحلیل این احکام، نشان می

د، آن است که فـرد  ده دارد. این عنصر مشترك، که هستۀ اصلی تمام این احکام را نشان می

هاي طبیعی فعالیت خاصی انجام نداده باشد، حق اختصاصی نیز در  مادام که نسبت به ثروت

آنها ندارد. در بررسی این جنبۀ سلبی به این نتیجه رسیدیم که فقدان حـق، بـه سـبب عـدم     

  ).587فعالیت بوده است (همان، ص 

اللتی به اختصـاص و حقـی وجـود    در جانب ایجابی، احکامی را که در آنها د  در مقابل،

توان به پیـدا کـردن حـق نسـبت بـه زمـین در        کنیم؛ از جمله می دارد، بررسی و تحلیل می

صورت احیاي آن، به معدن در صورت کشـف آن، و بـه صـید، هیـزم، سـنگ، آب رود در      

» کار«صورت حیازت آن اشاره کرد. در تمام این احکام نیز یک عنصر مشترك وجود دارد: 

). به عبارت دیگر، 589حقوق و مالکیت خصوصی در منابع طبیعی است (همان، ص  مناط

عنصري است که در صورت فقدان آن، حقی وجود نـدارد و در صـورت وجـود آن،    » کار«

کار، یگانه مالك ایجاد حقِ «گیریم:  شود. بنابراین، به صورت قطعی، نتیجه می حق ایجاد می

  ».هاي طبیعی است اختصاصی در ثروت

شرفت برخاسـته  یپ يها استیه سکم یم. گفتیل شدینا یتبکاصل م یکتشاف ک، به اسان نیبد

، یتبـ کن اصل میتوان از ا ی، میاجتماعگوناگون ط ین، بسته به شرایهستند. بنابرا یتبکاز اصول م

 یعـ یطب يهـا  در ثـروت  یحقـوق خصوصـ   يالغا« یلکاست یسهمچون شرفت یپ يها استیس

  دست آورد. را به» غیر اقتصادي يها تیاز فعالصل اح



   ۱۴۵هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

  يليتفص يها استيشف س. كگام هفتم

توانند  ها، بسیار کلی هستند و نمی اي که اکنون با آن مواجهیم آن است که این سیاست مسئله

تر در حوزة موردنظر باشند. براي مثـال، قاعـدة تنظیمـی     هاي جزئی دار تنظیم سیاست عهده

اي صـحیح اسـت؛ امـا     قاعـده » هاي طبیعی اسـت  ثروتدر  فعالیت، مالك حقِ اختصاصی«

کند مقصود از فعالیت چه نوع فعالیتی است؟ یا اینکه چه نوع حقی در ازاي چـه   معلوم نمی

موجـب ایجـاد حـق در    » حیـازت «یابـد؟ بـراي مثـال، فعالیـت      نوع فعالیتی مشروعیت می

امـا همـین فعالیـت     شـود؛  هاي طبیعی خاص، مانند آب رود، هیزم، ماهی و پرنده می ثروت

، نسبت به زمین موات و معـدن،  »احیاء«موجب ایجاد حق در زمین نخواهد شد. یا فعالیت 

وري از آنهـا را در شـرایط خاصـی بـه      شود و تنها حق بهره موجب مالکیت خصوصی نمی

آورد؛ اما فعالیت حیازت در صید و آب رود و سـنگ صـحرا منجـر بـه مالکیـت       وجود می

  ).597مان، ص شود (ه خصوصی می

تر،  هاي جزئی در این مرحله، براي تفصیل قاعدة تنظیمی و در نتیجه، دستیابی به سیاست

تـري   ربط را از لحاظ مشابهت در موضوع یا مشابهت در حکم، به صورت خاص احکام ذي

آن است که با یـافتن خصوصـیت مشـترك دیگـري بـه      » تقسیم«کنیم. مقصود از  تقسیم می

ها دست پیدا کنیم. براي مثـال،   تر کردن سیاست ل قاعدة تنظیمی و جزئیمعیاري براي تفصی

کنیم. در این بررسی، بـا   احکام مربوط به حیازت را بررسی می ،هاي طبیعی در مسئلۀ ثروت

شویم که حیازت داراي دو جنبۀ سلبی و ایجابی است. حکم حیازت  این حقیقت مواجه می

مانند آن حکمی سلبی است؛ به این معنا کـه بـا   زمین، حیازت معدن، حیازت چشمه آب و 

آیـد. در مقابـل،    فعالیت حیازت، حقی نسبت به زمین، معدن و اصل چشمه به وجـود نمـی  

روند؛ زیرا منجر به  شمار می حیازت آب، حیازت هیزم، و حیازت ماهی از احکام ایجابی به

هریک از احکام را با  شود. پس از این تقسیم و در مرحلۀ بعد، رابطه مالکیت خصوصی می

کنیم. روشن است که هرگونه فعالیتی،  ایم، مقایسه می تر آن را به دست آورده هدف، که پیش

تـوان   کنندة هـدف پیشـرفت در نظـام تولیـد باشـد. بـه همـین سـبب، مـی          تواند تأمین نمی

 -احتکـاري «هـاي   و فعالیـت » اسـتثماري  -انتفـاعی «هاي  هاي اقتصادي را به فعالیت فعالیت

  ).597ق، ص 1424تقسیم کرد (صدر، » استئثاري

زم و یـ ازت هیـ ه حکـ دهـد   ینشـان مـ  ، و با فرض انسان منفرد یلیبه روش تحل د صدریشه

 يها ثروتی، لطورک و به نیازت زمیو ح ياستثمار یتیفعال منقول، یعیطب يها ثروتی، لکطور به

۱۴۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

ـ ). بـه ب 598ص، (هماناست  ياستئثار یتیمنقول، فعالیرغ یعیطب تـوان هرگونـه    یگـر، نمـ  یان دی

اهـداف   فـت: تـوان گ  ین، مـ یشرفت دانست. بنـابرا یو پ یرا ناظر به اهداف نظام اجتماع یتیفعال

ان ینجا پایل قاعده در ایار تفصک. البته استشرفت یپ يها استیل سیار تفصیمع یاسالم يها نظام

آنهـا   ۀسیناظر به هدف و مقاام کل احین است پس از تحلکه ممکتوان تا آنجا  یه مکبل، ابدی ینم

م کـ ل حیـ شـان بـا تحل  ید. ایبخش يشتریان آنها وضوح و دقت بیم كبه عنصر مشتر، گریدیکبا 

ه کرد یگ یجه مینتمانند آن  وان ویستن مقاومت حکد با شین آباد، صی، زراعت در زمینزم يایاح

ه در کـ اسـت   یفرصت کتنها مال يفعال اقتصاد« :وجود دارد کیعنصر مشتر ام،کن احیدر تمام ا

اد یصـ  ،سته شودکد شیاگر مقاومت ص ،مثالً». است ردهکجاد یار و تالش خود اکبا ی، عیمنبع طب

ـ ک یدا میاز قبض نسبت به آن حق پپیش  یحت سـت مقاومـت در   کن رفـتن آثـار ش  یند و با از ب

، وانیمقاومت حستن کتوانند با ش یگران میرود و د ین میاد هم نسبت به آن از بیحق ص ،وانیح

  ).609ص، خود درآورند (همان کآن را به تمل

ـ یه در زمک ییاینسبت به مزا ن صرفاًیزم ةنندکایه احکگر آنیمثال د ، اسـت  وجـود آورده ه ن ب

عـت، حـق   یشـده در طب یجادن رفـتن فرصـت ا  یا و از بین رفتن آثار احیبا از ب ند وک یدا میحق پ

 يهـا  اسـت یتـوان س  ی، مـ یتبـ کشف اصـل م کنون با کا رود. ین مین از بیننده نسبت به زمیاکاح

 يهـا  اسـت یس ،میردکنشان ین خاطرش از ایه پک یرا چنانرد؛ زکن اصل استنتاج یشرفت را از ایپ

اصـل   و معطوف به اقدام و عمل هسـتند. بـا توجـه بـه     یتبکبر اصول م یمبتن يشرفت، قواعدیپ

 يمربـوط بـه واگـذار    يهـا  اسـت یم سیتـوان  یم، میردکان یب یعیطب يها ثروتبارة ه درک یتبکم

  م.ینکمانند آن را مشخص  و یاحتی، سی، معدن یزراع يها نیزم ةا مصادری یاراض

  هاي پيشرفت اشكاالت وارد بر روش استنباط سياست

  عدم انسجام. ۱

. کنـد  را تبیـین مـی  شـرفت  یپ يها استیروش استنباط س ،د صدریشهن مقاله، با الهام از روش یا

ح یتصـح  ياالت، بـرا کن اشیه توجه به اکشده مواجه  یاالت و انتقاداتکاششهید صدر با  روش

 ه شد که یکی. گفتاست »عدم انسجام«ال کاش ،االتکاشاین از  یکید است. یل بحث مفیمکو ت

. در واقـع،  ستفقها يام اجتهادکو اح افتاو یتبکشرفت و اصول میپ يها استیشف سکاز منابع 

ل یـ ات اجتهاد و بـا تحل یشرفت پس از عملیپ يها استی، استنباط سد صدریشه ۀشیبر اساس اند

 شان، شـامل آراء و یخود ا ی، عالوه بر اجتهادات شخصان فتاویا شود. یآغاز م یفقه اآراء و فتاو



   ۱۴۷هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

 ی قابـل اسـتنباط بـه روش صـحیح    شامل آن دسته از آراء فقه یگر و حتیهان دیفق یفقه يفتاوا

  .باشد نداده ابه آن فتو یهیچ فقیگرچه ه شود؛ یم

شـرفت  یپ يها استیس، جهیتب و در نتکشف ماساسی روش شهید صدر وابستگی ک الکاش

 یگـاه  یمتنـوع و حتـ   يجتهادحکام اما با ا در این حالت، .ستفقها ايبه فتاوی، در نظام اسالم

  برد. یان میام را از مکان احیم یپارچگیک ه وحدت وک یعامل؛ میهستمواجه متناقض 

، را اسـتنباط کـرد   یمـ یتوان بر اسـاس آنهـا قواعـد تنظ    یه مک یامکان احیعدم انسجام در م

 ايمـا بـا فتـاو   ، . در واقعباشدام کان احیدر م یلکو اصل  كوجه مشترفقدان  يبه معناتواند  می

. بـا فقـدان وحـدت و    باشـند  مـی الزم  یوارگـ  ه فاقـد نظـام  کـ م یرو هست هروب يا ختهیهم گسزا

ـ فق یکدوار بود. یام یمیتنظ يا شف قاعدهکتوان به  ینم ا،ان فتاویم یپارچگیک اسـتنباط   يه بـرا ی

شـف  کاشـف، بـه   کاز دارد تا بتواند بـه عنـوان   یمنسجم و هماهنگ ن یامکبه احی، میقواعد تنظ

بـه اسـتنباط    ه لزومـاً کند ک یم يرویپ یخاص يه از روش اجتهادین فقیقواعد مزبور بپردازد؛ اما ا

 یمـ یتواند بـه اسـتنباط قواعـد تنظ    یمجتهد نم، ن صورتیشود. در ا ینمار منجر سازگ یامکاح

  رد.کشرفت استفاده یپ يها استیاستنباط س ين روش برایتوان از ا ینم، جهیدر نت بپردازد.

  :دهد یال در دو فرض پاسخ مکن اشی، به اد صدریشه

ـ ؛ یه اسـت یفق یک هاي ه اختالف و تنوع مربوط به استنباطکاست  یفرض نخست حالت  یعن

ه بـه  یـ ن فرض، فقیاست وجود ندارد. در ایشف سک يانسجام الزم برا، هیفق یک ايان فتاویدر م

ه با آراء ، کگرید ياز آراء فقها ،گر آراء اوستیه متنافر با د، کخاص خود ياستفاده از فتوا يجا

نظـر   ه از نقطـه کـ نـد  کاسـتفاده   یه از آرائین است فقکمم یند. حتک یاو انسجام دارند، استفاده م

ی، هـیچ  ن لبی، همچون وجود قرایلیاما به دال، شوند یمستند و روشمند محسوب م ی، آرائیفقه

خـاص را   یۀفرضـ  که یکم یهست ئیاز آغاز ما به دنبال آرا، نیباشد. بنابرا نداده افتوآن به  یهیفق

  رد.کم یاستفاده خواه افتاو ۀاز هم، ن راهینند و در اکاثبات  یلکاست یبه عنوان س

انـد و بـه لحـاظ     پرداخته یتبکبه استنباط اصول م يمتعدد يه فقهاکاست  یفرض دوم حالت

ـ اند. در ا افتهیدست  یخاص یتبکبه اصل م، هریک ه در روش اجتهاد دارندک یتفاوت ن حالـت،  ی

ـ ال اؤم. حـال سـ  یرو هسـت  هروب یمختلف يها استیموضوع، با س یکما نسبت به  کـه   ن اسـت ی

رد. در ک یتلق یشرفت در نظام اسالمیاست پیتوان س یا قواعد را میها و  استین سیاز ا یک دامک

قـت،  یه در حق، کـ موجـود  یان اجتهادهايم از میتوان یما م :دهد یپاسخ م د صدریشه ،ن فرضیا

، ان آنهـا یـ م و از میدسـت بـه انتخـاب بـزن     ،اجتهـاد اسـت   متفاوت يها از تنوع در روش یناش

۱۴۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

الت کو حل مشـ  یدن به اهداف نظام اسالمیرس يرا برا یمین قواعد تنظیارآمدترکن و یثرترؤم

ـ ا د صدریشهم. ینیموجود جامعه برگز ـ یـ مجـال اخت «نش را ین گـز ی ، د (همـان امـ ن یمـ  »یار ذات

 یه همگـ کم یهمواجها  استیاز قواعد و سگوناگونی  يها ن حالت، ما با صورتی). در ا460ص

 ياجتهادها ةدر محدود صرفاً یار ذاتیاخت ة). گستر461ص، هستند (همان یو اسالم یآنها شرع

 یقـانون اساسـ   ین فقهـ یـی در تب د صـدر یشـه د. یآ ینمشمار  به مطلق ینشیروشمند است و گز

دانـد   یمـ  یاسالم يمجلس شورا يها تینش را از جمله مسئولین گزیران، ایا یاسالم يجمهور

  ).19، ص 5  ، ج(همان

  تيفقدان حج. ۲

روش شهید صدر از جهات مختلف فاقد مشروعیت و حجیت است. یکی از اشکاالت این 

است که در این روش، منبع اکتشاف نظریه فتاواي مجتهدان دیگر است. واضـح اسـت کـه    

رود. در واقع، در اینجا حکمی بـه شـرع نسـبت     شمار نمی این آراء فقها از منابع استنباط به

آمـده نیـز فاقـد       دسـت  آن حجیت ندارد. بنابراین، حکم بهداده شده است که منبع اکتشاف 

  حجیت و اعتبار است.

از ا ار انتخـاب فتـاو  یـ معهاي زیادي مطرح است؛ از جمله اینکه:  در زمینه انتخاب فتاوا سوال

ـ تواند مع یو انسجام م يارآمدکا صرف یست؟ آیان آراء متعارض چیم انتخـاب آراء   يبـرا  ياری

ینش مشـروع  ن گزیا هاي كا مالیست؟ آیچ یار ذاتیانتخاب در مجال اختار یمتعارض باشد؟ مع

توانـد منـاط اعتبـارِ روش     ینمـ  يارآمـد کا صرف یه صرف انسجام و کد؟ روشن است باشن می

  شرفت باشد.یپ يها استیاستنباط س

 ؛وجـود نـدارد   یتبـ کت قواعد میبه حج يازین اصوالً :اند ال گفتهکن اشیدر پاسخ به ا یبرخ

ردن نظـام  کـ تب و برپا کشف مکند و در ک یدا مین معنا پالفکدر مقام رفتار م ت اصوالًیحجرا یز

 یـک به عنوان  امر صرفاً یول ،گریان دیست. به بین قواعد نیت ایبه حج يازینی، اسالم یاجتماع

ن یـ ت ایبه حج يازین ن حالت، اصوالًیها بهره ببرد و در ا استین سیتواند از ا یم ییروش اجرا

ـ را توج یتبـ کل انسداد، اعتبار قواعد مین حالت ما با استفاده از مقدمات دلی. در ایستقواعد ن ه ی

  .)1382، يریم (تسخینک یم

 ن حـال، یه در عـ کـ  یتبکقواعد م«ه ادعا، کن ی. انیستننده ک ت قانعیال حجکن پاسخ به اشیا

ه کـ اسـت   یبـ یسخن عج، »ت داشته باشدیست حجیامر است، الزم ن یول یومتکاوامر ح يمبنا



   ۱۴۹هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

ن است تصور شود اوامـر  که است. چگونه ممیت فقیه والیاول یمبانبا  به آن، مخالف قایل شدن

ه مستلزم تصرف در جان و مال و عـرض مـردم اسـت،    ، کامر یولسوي ه از شدصادر یو نواه

ـ اا صرف انتسـاب  یاست؟ آ هشدار کآن ان یینما ت و واقعیه لزوم حجکباشد،  یاصل بتنی برم ن ی

ـ ه اکمتعدد، مصحح آن است  يها به آراء و فتاوا استیس  یو اسـالم  یهـا را شـرع   اسـت ین سی

نـدارد.   د صـدر یشـه  یشناسـ  در روش یال، پاسـخ قابـل قبـول   کن اشـ یرسد ا یم؟ به نظر میبدان

  م.یشیندیب يگریحل د است به راه ي، ضرورروي ندیب

  يشنهاديحل پ راه

 یـک ه بـه عنـوان   کـ واره هستند  هماهنگ و نظام یامکاح، خود یعیتشر در واقعِ یام اسالمکاح

ه بر رسول خدا نـازل شـده،   ک آنچنان یاله یام واقعکند. احهست یاهداف خاصدر پی مجموعه، 

ـ یتحقق ع، انسجام و یگانگیمال کنظام منسجم در صدر اسالم در  یکدر درون  افتـه و بـر   ی ین

ام کـ ه احکـ بل، سـت ین یام واقعـ کمختص اح یوارگ ن نظامی. ااست استوار گشته کیمشتر يمبنا

دارنـد،   ياالمـر  ه با مصـالح نفـس  ک یو ارتباط یعیه از واقع تشرک یتیاشفکز به لحاظ ین يظاهر

  واره هستند.  منسجم و نظام یامکاح

عنوان روبنا و منبع در استنباط قواعد و  بهی استنباط شده ام فقهکاحاز ، د صدریشهدر روش 

م بـر  کحا يها استیتشاف سکات ایمت، عملیآغاز و عز ۀن نقطیاست. ا هشدها استفاده  استیس

بـار بـه    یـک ه یـ ن حالـت، فق یدر ا، گریان دیند. به بک یاجتهاد جدا م ۀرا از مرحل ینظام اجتماع

ام، بـه  کن احیل ایر و تحلیاز خالل تفس، پردازد و در نوبت بعد یم یشرع ۀام از ادلکاستنباط اح

تشـاف نظـام   کمت ایعز ۀاست ما نقط ه بهترکرسد  یشود. به نظر م یم لینا یمیتنظ ةشف قاعدک

ات، بـه  یـ ات و روایـ ل آیـ م و با تحلیتاب و سنت قرار دهک یاز ادله و نصوص شرع ماًیرا مستق

  م.یشرفت بپردازیپ يها استیتشاف و استنباط سکا

واره  نظـام پارچـه و  یکمنسـجم،   یامکـ خـود، اح  یعیتشر در واقعِ یام اسالمکه احجا ک ازآن

در  م.ینـ کقلمـداد   یام فقهـ کاز اصول استنباط اح یکیرا  یوارگ م انسجام و نظامیتوان یهستند، م

ام، کـ اسـتنباط اح  يگر منابع اسـتنباط، بـرا  یات و دیات و روایه به آینگاه فق ن صورت، اصوالًیا

ـ را از خـالل آ  یوارگـ  ، انسـجام و نظـام  يوار خواهد بود و از ابتدا، هدفمنـد  نظام ینگاه ات و ی

  کند. یجو مو گر منابعِ استنباط جستیات و دیروا

نـد اجتهـاد، ضـمن    ایآنهـا در فر  یوارگ نظامویژگی و  یعیان نصوص تشریتوجه به ارتباط م
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تعارضـات در   انـاً یتوانـد اختالفـات و اح   یآورد، مـ  یفراهم م یعیاز واقع تشر يبهتر كه درکآن

ه کـ م یدوار باشـ یـ م امیتوان ین صورت، میاهش دهد. در اک يدایمختلف را تا حد ز يها استنباط

 یعیتشـر  یـت بـه واقع  ی،وارگ همچون انسجام و نظام ین نوع اجتهاد به لحاظ دارا بودن صفاتیا

م از خالل یه به صورت مستقیه با اجتهاد فقک ییها استین صورت، سید. در اوتر ش یکخود نزد

 يهـا  اسـت یمنبع اسـتنباط س  یراز ؛خوردار خواهند بودبري شتریند از اتقان بیآ یدست مه منابع ب

ات و یـ ر آیل و تفسـ یـ م بـا تحل یتـوان  یت برخوردار است. مـا مـ  یخود از اعتبار و حج، شرفتیپ

دست  یعینصوص تشر یبه عنوان مدلول التزام كن عنصر مشتریبه ای، عیات نصوص تشریروا

  م.ینکدا یپ

رد. بـر اسـاس   کـ اشاره  یدر نظام اسالم» شهرها یافق ۀتوسع استیس«به  توان یم، مثالراي ب

بـرود، نـه در جهـت     شیپ یدر خط افق، به طور عمده دیبا يعمران در نظام شهر است،یس نیا

ـ نبا يعمران شهر منظادر  هیارتفاع ابن هکنیو ا، ارتفاع  اهه افـق را در نگـ  کـ باشـد   يابـه گونـه   دی

 ینهـ  ،از جمله اتیروااز  يامجموعه یداللت التزام توانیرا م استیس نیاکند. نان مسدود کسا

 میحـر  تیبر رعا دیکأت ،یونکمس ۀوسعت خان تیاز هشت ذرع، مطلوب شیاز ارتفاع ساختمان ب

 ةاز ارتفـاع منـار   یدر سـاختن مسـاجد، نهـ    میحـر  تیبر رعا دأکیت ،یونکدر ساختن منازل مس

و اوقات نماز و روزه با توجه به آسـمان،   تیاستهالل و رعا تیاز سقف آن، مطلوب شیمسجد ب

  .)34ص  ،1393، کی(ارادانست از نماز شب  شیپویژه  بهی، آسمان اتیتدبر در آ تیمطلوب

  انسجامالف. مسئلۀ 

ـ بـه تحل  ماًیم و مسـتق ینـ کشرفت را از منابع استنباط آغـاز  یپ يها استیشف سکات یاگر عمل ل ی

ا چنـد نـص   یـک یـ  ن است با عـدم انسـجام   کمم ،میات بپردازیات و روایدر آ ینصوص شرع

م. اما در یرو شو هروب ،میا دست آورده هات بیات و روایه از مجموع آک کیبا عنصر مشتر یعیتشر

  :سه احتمال وجود دارد یعیگر نصوص تشریبا د یعینص تشر یکعدم انسجام خصوص 

ـ   تـه اجتهـاد قـرار گرف   يه مبناک یاتیاز روا یه برخکاحتمال نخست آن است  ا وجـود  انـد، ب

گانه بـه  یب یعینص تشر ، یکن صورتیت، مطابق واقع نباشند. در ایط حجیاز شرا يبرخوردار

  زند. یرا برهم م آنها یابد و انسجام درونی یمجموعه نصوص راه م

ـ کاحتمال دوم آن است  و  یسـطح  يات، تنـافر یـ ات و روایـ ن آیه تناقض و تنافر موجود ب

ـ باشـد. در ا  وجـود نداشـته   یو تعارضـ  يگونه ناسازگار چیادله هن یان ایباشد و م یواقعیرغ ن ی

 کننـده در   اسـتنباط  یاز ناتوان یه ناشکبلی، نیو ع یموضوع يناسازگار یکنه  يناسازگار، حالت



   ۱۵۱هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

ـ . به باست یان ادله شرعیم كبه راز وحدت و عنصر مشتر یابیدست ن حالـت،  یـ در ا، گـر یان دی

در  شـف نشـده و  ک یبـه درسـت   ،اسـت  یعیتشر ۀان ادلیه عامل وحدت مک ،نظر طمحاست میس

  رند.یتوانند در شمول آن قرار گ ینم یاز نصوص شرع یجه، برخینت

اسـت باشـد. در   یدر آنِ واحد، مربوط به دو س یه موضوع نص شرعکاحتمال سوم آن است 

 ، نص مزبـور را از تر ياست، به عنوان مصلحت قویاز دو س یکین است؛ هدف کن حالت، ممیا

 ه در مقام تـزاحم طـرد شـده   ک یاستینص با س ،سان نیند و بدکگر خارج ید یتبکشمولِ اصل م

ن، یامِ مربوط به زمکاح یتبکاصلِ م، مثالراي ابد. بی یم يگریشود و جهت د یناسازگار م است،

دا یـ ن نسـبت بـه آن، حـق پ   یدر زم يار اقتصادکافراد با «و » ن استیزم کامام، مال« هکآن است 

ـ یب یمـ ، ن حالیبا ا». نندک یم ت کیـ رنـد، مال یرا بپذ یمسـلمانان، دعـوت اسـالم   یره اگـر غ کـ م ین

اعتـراف بـه   ، نجـا یشود. در ا یت شناخته میه دارند به رسمک ییها نیآنها نسبت به زم یخصوص

ـ بـا ا ، رود یمشمار  به ورکهرچند خروج از اصول مذ، مسلمانان تازه یت خصوصکیمال ن حـال،  ی

غ در نظـام  یتبل دعوت و یلک يها استیم تحت سکن حید در اندراج ایرا با یگن ناهماهنیراز ا

ـ توانـد فق  یاحتماالت م، نی). در نظر گرفتن ا543، ص رد (همانک جوو جست یاسالم ه را بـه  ی

 يهـا  اسـت یاسـتنباط س  يفراخواند و موانع فـرارو  یمنابع شرع ۀجانب همه یشتر و بررسیب یملأت

  د.زاسبرطرف  يشرفت را تا حدیپ

  تیحجب. مسئلۀ 

ـ ا یان تمـام یـ در م كشـف قـدر جـامع مشـتر    کات و یـ ات و روایمجموع آ یل عقلیاز تحل ن ی

ان مجمـوع  یـ در م كن عنصـر مشـتر  یرد. اکشرفت را استنباط یپ يها استیتوان، س یم، نصوص

ـ . به لحـاظ حج استنصوص  یات، همان مدلول التزامیات و روایآ ن یبـ  یت و اعتبـار، تفـاوت  ی

 ۀرد مجموعـ کـ تـوان فـرض    یمـ  ن اسـاس، یـ وجود ندارد. بر ا یو مدلول مطابق یالتزاممدلول 

ـ ثـرت آ کباشـند.   كمشتر یمدلول التزام یکات در یات و روایاز آ یتوجه قابل ات یـ ات و روای

ه نسـبت بـه قـدر    کـ برسـند   يتوانند به حد یهستند، م كمشتر یمدلول التزام یکه در ، کمعتبر

  کنند.جاد یا ير معنوتوات ـ به اصطالحك ـ مشتر

تواتر به اند.  از اقسام تواتر پرداخته یکیبه عنوان  يتواتر معنو یبه معرف، ربازیما از د نِیااصول

  از جعل و تعبد است. پس حجیتنیاز  بیو حجیت قطع ذاتى و دارد   حجیتواسطه ایجاد قطع 

  .)269ص ،1 ، ج1387، یاز جعل و تعبد است (اسالم نیاز بیتواتر هم ذاتى و 

اخبـار  ي، . در تـواتر معنـو  ي نیز به عنوان نوعی تواتر از حجیت برخـوردار اسـت  تواتر معنو
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ـ تعـداد ز  يگر تفـاوت دارنـد از سـو   یدیکه در لفظ و معنا با ک يمتعدد از افـراد گـزارش    يادی

در نظـر   كبه صـورت قـدر مشـتر    یعنوان جامع، ن نصوصیان ایتوان در م یم یشوند. گاه یم

 »نـوع دوم  یتواتر اجمـال «به عنوان  ین تواتر، گاهیاز ا. )155ص ، 3، ج1382 ،یگرفت (روحان

  .)113ص ، 2 ، ج1352، ئیشود (خو یاد می

ه کـ آن است  ن قسم تواتر،یمنظور ما از ا، ه در اصطالح وجود داردک ینظر از اختالفات صرف

ـ یبـه عنـوان مـدلول تحل    یتبکاصل م یک، یعیاز نصوص تشر زیاديان تعداد یدر م  یالتزامـ  یل

ان یـ موردنظر جر اتیات و روایجامع، در تمام آ يبه عنوان امر اصل نیاشود.  میافت ی كمشتر

ات یـ ات و روایع آیوجود دارد. با تجم یعینصوص تشر يه در وراکاست  یدارد و ناظر به هدف

است به عنـوان  یا سیاصل  کیتوان به  یم، ل آنهایو تحل یجابیو ا یم آنها به نصوص سلبیو تقس

  برد. یپ كمشتر یمدلول التزام

مـورد  اسـت  یسیـک  شـف  ک يات بـرا یـ ات و روایآ ۀاز مجموع يتر ف گستردهیطقدر  هر

ل یمـا بـه تفصـ   روي،  نبدیتر خواهد بود.  یلک، كمشتر یلیتحل یمدلول التزام استفاده قرار گیرد،

را بـا   یجـاب یو ا یسـلب  یعیمجموعه نصوص تشـر  سبب،ن یم. به همیازمندین یلکاست ین سیا

از  یـک ل هریـ م و با تحلینک یم میتقس يتر کوچک يها به دسته تر گفته شد، شیه پک ییها كمال

ن یـ م. امـا ا ینـ ک یمـ تـررا اخـذ    خـاص مضمون ، دست آوردن عنوان جامع  هب يبرا، ها ن دستهیا

  رد؟کدا خواهد یجا ادامه پکها، تا  استیل سیو تفص يبند میتقس

، ي(شـاهرود  اسـت  ياعتبارآن، وابسته به ضوابط و شروط متعـدد  ه ثبوت تواتر وکم یدان یم

دا یـ ضـوابط تـواتر، ادامـه پ    ط ویحفظ شرا ۀم تا مرحلین تقسیند اای). فر324ص، 4 جق، 1417

 ق1421، (صـدر  خواهد بـود  یفکیو  یمککننده  تقویتبرخوردار از  ين تواتریرد. چنکخواهد 

 ين بر القـا او عدم اتفاق تمام مخبر، سو یکاخبار از  يثرت عددکه کن معنا یبه ا؛ )157، ص ب

ه شرفت بیاست پینسبت به س يوجود تواتر معنو ةدهند گر، نشانید ياذب از سوکمضمون  یک

  دست آمده خواهد بود.

هاي پیشـرفت   بنابراین، در جایی که بتوان با روش تحلیل مجموعی نصوص شرعی به سیاست

  شود. آمده نیز بنا بر حجیت تواتر معنوي، احراز می دست یدا کرد، اعتبار سیاست بهدست پ

  گيري يجهنت

خـاصِ آن جامعـه    يو اعتقـاد  یت ارزشیبرخاسته از هو يا شرفت در هر جامعهیپ يها استیس



   ۱۵۳هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر  روش كشف سياست

 يهـا  توانـد بـه ظهـور بحـران     یم یاسالم ۀدر جامع یاسالمیرغ يها استیار بستن سه ک. باست

ـ پو ۀجامعـ  یکتحقق  يرسد برا یدر جامعه منجر شود. به نظر م یتیهو و تحقـق   یاسـالم  يای

 یـک و با اسـتفاده از   یمعتبر اسالم یشرفت، بر اساس مبانیپ يها استیس، باید آن یمالکاهداف 

  کشف و استنباط شوند.معتبر  یشناس روش

توان با  یدارند، م» تشرفیپ استیس«و مفهوم  »تبکم«ه مفهوم ک یکیار نزدیبس ينظر به معنا

ه روکـ  شـرفت سـود جسـت. ازآن   یپ يهـا  استیاستنباط س يبرا د صدریشه یۀاز نظر یاصالحات

ن نصوص، یان ایضمن حفظ ارتباط م کیواره هستند؛ عنصر مشتر نظام ینصوص ینصوص شرع

ن عنصـر  یـ شـف ا ک ينـد. بـرا  ک یرا حفظ م یو اهداف نظام اسالم یعیان نصوص تشریم ۀرابط

ی، از ابعـاد نظـام اجتمـاع   هریک  رود، در یمشمار  به شرفتیپ يها استیه خاستگاه سك، کمشتر

و  یم آنهـا بـه نصـوص سـلب    ینه را گردآورده و پـس از تقسـ  یمربوط به آن زم یعینصوص تشر

ط یحفـظ شـرا   ثرت نصوص، بتـوان بـا  که به لحاظ ک یطی. در شراکنیم را تحلیل میآنها ی، جابیا

تـوان بـه    یافـت، مـ  یات دسـت  یـ ات و روایل آیاز خالل تحل یتبکاصل م یک، به يتواتر معنو

  رد.کنان حاصل یاست برآمده از آن اصل اطمیت و انسجام سیحج
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