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 sources (books and traditions)or secondary 

sources(fatwas and concepts)or a combination of the 

two to discover school theories, while explaining the 

operation of discovery: Islamic theories based on 

Islamic law and Discover concepts.In the present 

article,based on his performance and based on the 

analysis of the principles of jurisprudence and 

philosophy of science,the correct method of citation in 

recognizing school theories is judged. 

To cite primary or secondary sources in the discovery 

of religious theories, the following assumptions can be 

made: 1.The distinction between religious theory and 

its source, in reference to secondary and primary 

sources.3.Separation between types of religious theory, 

in reference to primary and secondary sources.3.Refer 

to secondary sources assuming no access to primary 

resources.4.Refer to primary sources if there are no 

secondary sources. Hypotheses one and two are 

rejected, hypothesis three is acceptable, and hypothesis 

four is acceptable. Hypothesis four is based on the 

ranking between sciences, the affirmative precedence 

of"jurisprudence of theory"over"jurisprudence of 

rulings" and the positive delay of" jurisprudence of 

theory" from "jurisprudence of rulings".The 

dichotomy between real and apparent judgment does 

not impair the validity of Shahid Sadr's performance in 

citing secondary sources. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
 و کتفا ) اولیف  منفاب  بف  مکتبف  نظریفا  کشف  برای ،«اقتصادنا» در صدر شهید
 کف  درحال  کند؛ م  استناد دو این از ترکیب  یا( مفاهیم و فتاوا) ثانوی  مناب  یا( سنت

 احکفا  براسفا  را اسفمم  نظریفا  کف  کنفد م  تصفریح کش  عملیا  تشریح در
 براسفا  و وی عملکرد ب  استشهاد با مقال ، این در. کند م  کش  مفاهیم و شرع 
 شفناتت در اسفتنادده  صفحیح روش دربفار  علم، فلسف  و فق  اصول های تحلیل

 .  شود م  قضاو  مکتب  نظریا 
  طرح قابل فرضیات  مذهب ، های نظری  کش  در ثانوی  یا اولی  مناب  ب  استناد برای
 اولیف ؛ و ثانویف  منفاب  ب  مراجع  در آن، منب  و مذهب  نظری  بین تفکیک. 1: است

 بف  رجفوع. 3 ثانویف ؛ و اولیف  مناب  ب  مراجع  در مذهب  نظری  انواع بین تفکیک. 2
 ففرض در اولی  مناب  ب  رجوع. 4 اولی ؛ مناب  ب  دسترس  عد  فرض در ثانوی  مناب 
 چهار، فرضی  و پذیرش قابل س ، فرضی  مردود، دو، و یک فرضی . ثانوی  مناب  نبود

 بر «نظری  فق » ثبوت  تقد  علو ، بین بندی رتب  بر مبتن  چهار، فرضی . است مقبول
 حکفم بفین دوگانگ . است «احکا  فق » از «نظری  فق » اثبات  تأتر و «احکا  فق »

 ثانویف  مناب  ب  استناد در صدر شهید عملکرد صحت ب  ای تدش  ظاهری، و واقع 
 .کند نم  وارد

  
 7/9/1398دریافت: تاریخ 
 18/4/1399 پذیرش:تاریخ 

 
 
 

 واژگان کلیدی:
  اقتصادنا،

  مکتب ، نظری 
  استنادا ، شناس  روش

  انسداد،
  مفاهیم،

  مکتب ، نظری  انواع
 علو  بندی رتب 

 مقال  علم  ف پژوهش 
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 مقدمه

 حیتشه  بهه ،اقتصادناکتاب  یصدر در بخش اقتصاد اسالم دیشه
 یاقتصهاد سهاادتمند یزنهدگ یکله وهیش درباره اسالم یها دگاهید
بها  یکه در ت جمه فارسه گذارد یم« مذهب»نام آن را  و پ دازد یم

 مکتب صدر، دیشه فی. طبق تا شود یم ادیاز آن « مکتب»  یتاب
 اّتباعهها المجتمه  فّضه ی  یالت قةیالط » از است عبارت یاقتصاد

، 1382)صهدر،  «یالامله لهاکمشها وحهّ   ةیاالقتصهاد اتهی حیف
 جاماهه که است ی یمس و روش قه،یط  مکتب، ؛(359 و 44ص

 کنهد ح کت اش یاقتصاد یزندگ در آن ب اساس تا کند یم انتخاب
  ،یمسه دیهبا مکتهب ن،یبناب ا. ندخود را ح  ک یو مشکالت عمل

 علم از را یاقتصاد بمکت یو. کند نییتا را هدف و ح کت لهیوس
 یمهال نیقهوان و یاقتصهاد نظام ،یاقتصاد یگذار استیس اقتصاد،

 کند؛ یم جدا
موجهود  اتیهواقا نیهیو تب  یتفسه یمتصهد اقتصاد علم ،اولا 

 یهها تیواقا و دهایهبا از ب،)همان(. مکت است موجود یصاداقت
 کنهد یم صحبت ییها هست از علم، اامّ  ؛کند یم صحبت مطلوب

 ؛باشد نامطلوب ای مطلوب است ممکن که
 امکانهات تهاب  و یمقطا یام ی اقتصاد یگذار استیس ،اا یثان

 دولهت و هیهفق ّی وله دست در آن اریاخت که است یطیمح طیش ا و
صههدر  دی(. شههه632−631 و 297ص، همههان) اسههت یاسههالم

اتخها  شهده  ناتوسط ماصوم یاقتصاد استیماتقد است: اگ  س
 ،همهو) ک د استفاده یمکتب هینظ  شناخت در آن از توان یمباشد، 
 ؛(53−50ص ق،1424

از آن بحه    که در فقه و حقوق متاارف یاقتصاد نیقوان ،ثالثاا 
 حیتشه  جاماهه در را افه اد نیبه یمهال روابهط اتیهجزئ شود، یم

 یمبنهها یمکتبهه هیههنظ (. 365ص، 1382)صههدر،  کنههد یمهه
 یمکتبه هینظ  توان یم یمال نیقوان راه از و است نیقوان ی یگ شک 

 ؛(367−366ص)همان،  ک د کشف را
 یاقتصهاد یتیوضها ،یزمان هدر ه  ب ه ،یاقتصاد نظام ،رابعاا 

 تحقهق از پهیش نظهام اگ . است داده رویدر خارج  نا  یکه ع است
 تحقهق از پس مکتب اگ  و است مکتب همان ،شود تصور ی ونیب
، 1393 اصه ، یقاسهم) اسهت نظهام همهان ،شهود تصور ی ونیب

 در موجود یاقتصاد نظام بودن یاسالم  شیپذ ن،یبناب ا(. 23ص

 موجهود تیهنیع به  یمکتبه اتینظ  ینسب صدق به منوط ب هه ه 
 و مطلهوب لهیوس با مطلوب  یمس در یح کت یانی ؛(همان) است

 .مطلوب هدف شت یب ه چه تحقق سمت به
 دیگه  بها اسهالم یاقتصهاد مکتهب صدر، دیشه نظ  ب اساس

 هیهعمل» عنوان  ی  یو. است متفاوت مناب  در و روش در مکاتب
 را اسهالم یاقتصهاد مکتهب: نویسهد یم «نیتکو هیعمل و اکتشاف

 جهادیا را یاقتصهاد مکاتهبدیگه   کهه یدرحهال ؛که د کشف دیبا
 شهار  نظه  آوردن دسهت بهه دنبهال به یاسالم شمندیاند. اند ک ده

 آن ب اسهاس عم  یب ا ات،یش  متن دنیفهم بناب  ابتدا از و است
 ایه مهتن مانند یم جا مکاتب، دیگ  شمندانیاند که یدرحال ؛دارد
 اتینظ  آن، از استفاده با بخواهند که ندارند اریاخت در ماتب  کالم
 (.  369ص ،1382 صدر،) نهند بنا را خود یمکتب

 کهار کهه «اکتشهاف اتیهعمل» بهه ز،یتمها نیها از صدر دیشه
 وهیشه کهه «نیتکهو اتیهعمل» مقاب  در است، مسلمان شمندیاند

 همهان،) دیهنما یمه  یهتاب اسهت، مکاتب دیگ  شمندانیاند عم 
 دارد قه ار یاقتصاد مکتب مقاب  در یاسالم شمندیاند(. 370ص
 ق آن در را آن قتیحق خود تالش با دیبا و شده کام  آن یاجزا که
 را آن یاصهل چههارچوب و کنهد آشهکار هها ابهام انیم از سنت، و

 را  ی اصیغ عوام  و دیبزدا آن یرو از را خیتار غبار کند، مشخص
 .بزند کنار

 یشهناخت ما فت و یشهناخت یهسهت یمبان متاارف، اقتصاد در
 اتیهنظ  ب اسهاس و شهود یم یمکتب یها شهیاند ی یگ شک  منشأ
 ؛شهود یمه اسهتنباط و اسهتخ اج یاقتصاد متناسب نیقوان ،یمکتب

 ،یشه ع احکهام و نیقهوان درون از ،یاسالم اقتصاد در که یدرحال
 یبنها تحقهق یب ا جاد،یا اتیعمل. شود یم کشف یمکتب اتینظ 
 مکتهب یا هیهپا و یعمهوم اتیهنظ  ابتهدا جاماه، در کام  ینظ 

 اکتشههاف اتیههعمل در. کنهد یمهه یگهذار هیپا و نیههیتب را یاقتصهاد
 یانهی ؛شهود یمه جا جابه مبدأ و ب عکس ح کت ،یاقتصاد مکتب
 ،همهان) شهود یم کشهف مالهوم قهانون قیهط  از مجهول مکتب

 (. 39−38ص ،1393 اص ، یقاسم ؛372−369ص
 اقتصادنا در صدر دیشه کالم در و است مشهور مضمون، نیا

و  فتهاوا به ،یبمکت هینظ  کشف در شانیا که شده حیبه آن تص  زین
 تشهافکا ةی عملیّ ف های نملکالت  ةالذخی» :کند یم اجاه م میمفاه
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)صدر،  « میوالمفاه امی فی اإلسالم هی األحکاالقتصاد المذهب
 یش ع اعتبار ُباد از که یعملک د ؛(401−394 و 49ص، 1382
، 1379 ،یوسههفی) اسههت گ فتههه قهه ار اشههکال و پ سههش مههورد

کهه  دهد ینشان م اقتصادنا، جستجو در متن نیاوجود(. با126ص
فتهاوا قه ار  خهود را صه فا   مسهتند یمهوارد در گ چهها دصدریشه
 و 560 ،549 ،510 ،505 ،502، ص1382)صههدر،  دهههد یمهه

اسهتناد  اتیهو روا یق آنه اتیهبه آ زین یاریا در مواق  بسامّ  ،(571
 ،576 ،575صاستناد، گاه همه اه بها فتهاوا )همهان،  نیا .کند یم

 بههدون و مسههتق  گههاه و( 675 و 674 ،630 ،584 ،583 ،578
، 428−425، 424−421)همهههههان، ص فتاواسهههههت ارائهههههه

435−436 ،452−454 ،609 ،616 ،618 ،635 ،663 ،
 (. 692−690و  689، 680، 676، 665

ک  اقتصادنا نخستدر مقدمه چاپ  شانیه چند ا  کند یم دیتأ
اسهتدالل  ایبهه مانه اقتصاادنادر مهتن  اتیهو روا اتیکه آوردن آ

خواننهده  یبه ا یفهم عموم کی جادیجهت ا و ص فا   ستین یعلم
و اتقهان عملکه د  یا فهم روشمندامّ  ،(49−48، صهماناست )

دربهاره  یشهت یب هیهو توج حیتوض ازمندین اقتصادناصدر در  دیشه
و امکان اسهتفاده  عالمانه نقد نهیاست تا زم شانیعملک د ا تیفیک

 ف اهم شود. شانیکار ا جیاز روش و نتا
 یپ داز هیهنظ  در صهدر دیشهه عملک د حیتوض یب ا ن،یبناب ا

. شهود یم مط ح یا گانه چهار اتیف ض ،یاسالم اقتصاد در یمکتب
 هه  شهواهد یب رس ب  افزون. دارد وجود یشواهد هیف ض ه  یب ا

 ییمحتوا استحکام لحاظ از هیف ض ه  صحت ،اقتصادنا در هیف ض
 کهه یهیتهوج بها اتیف ض یب خ است ممکن. شود یم یب رس زین

 ااّمه ؛باشهدن سهازگار( همان) آورده اقتصادنا مقدمه در صدر دیشه
 حیصهح روش نیهیتا در شواهد، و اتیف ض نیا یب رس ازآنجاکه

( صدر دیشه عملک د از نظ  ص ف) یمکتب یپ داز هینظ  در استناد
 مقاله ن،یبناب ا. شود یب رس و ط ح محتم  اتیف ض دارد، اییکار
 منهاب  بهه اسهتناد در صدر دیشه  روش شناخت .1: دارد نتیجه دو
  ؛(میمفههاه و فتههاوا) هیههثانو منههاب  و( اتیههروا و اتیههآ) هیههاول
 اتیهنظ  در اسهتناد حیصهح روش دربهاره قضاوت و شناخت .2

 اقتصاادنا در صهدر دیشهه عملکه د فههم به  اول، نتیجهه. یمکتب
 در اسهتناد حیصهح روش شناخت ب  دوم، نتیجه اامّ  ؛است متم کز

 .است متم کز صدر دیشه علمک د از نظ  ص ف یمکتب یها هینظ 
 ارائه صدر دیشه عملک د تیفیک درباره هیف ض چهار ادامه، در

 نیب ک،ی هیف ض است؛  یتفص ب  یمبتن دو، و کی هیف ض :شود یم
 یمهذهب هیهنظ  کشف در: نهد یم  یتفص آن منب  و یمذهب هینظ 

 عنوان بهه میمفاه شناخت در و( میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  به دیبا
 م اجاهه( سهنت و کتهاب) هیهاول منهاب  به دیبا یمذهب هینظ  منب 
 در: نههد یمه  یتفصه یمهذهب هیهنظ  انهوا  نیبه دو، هیف ض ؛ک د
 اتینظ  در و هیاول مناب  به دیبا راهب دها و اهداف به ناظ  اتینظ 

 . ک د م اجاه هیثانو مناب  به دیبا ساختارها به ناظ 
 از یناش را صدر دیشه یمدعا و عملک د در  یتغا اول، هیف ض

 دو نیبه کیهتفک عهدم از یناش و شانیا عملک د درباره سوءتفاهم
 کشهف و هیهنظ  کشهف نیب اقتصادنا در صدر دیشه لک دمع گونه
 و یدوگهانگ  شیپهذ با دوم، هیف ض. داند یم( میمفاه) هینظ  منب 

 دوشهک یم یمذهب اتینظ  کشف در صدر دیشه عملک د در  یتغا
 ؛دههد حیتوضه را  یتغها نیها یمذهب اتینظ  انوا  نیب کیتفک با

( سهنت و کتهاب) هیهاول منهاب  از اسهتفاده ب  را اص  سوم، هیف ض
 فتاوا) هیثانو مناب  از استفاده ب  را اص  چهارم، هیف ض و گذارد یم
 ب اسهاس را هیف ضه نیسهازگارت  نگارنهده،. گهذارد یمه( میمفاه و

 دانهش در موجهود اتیهواقا م اعهات بها و یمهذهب هینظ  فیتا 
 .داند یم چهارم هیف ض ،یاسالم یمذهب اقتصاد
 

 استناد و «هیثانو منابع» کشف در «هیاول منابع» به استناد. 1

 «یمکتب هینظر» کشف در «هیثانو منابع» به

 دیشهه نظه  طبهق ،اولا  :اسهت یض ور نکته دو حیتوضه مقدمدر
 و یشه ع احکهام منبه  دو از یمکتبه هینظ  ه  ،اقتصادنا در صدر
 هیهثانو منهاب  بهه منبه ، دو نیا از.  دیگ یم شک  یاسالم میمفاه

 عبارت که دارد ق ار هیاول منب  ه،یثانو منب  مقاب  در. شود یم  یتاب
  یهتق  و رفتهار کهالم، یانهی سهنت، و قه آن یانی کتاب، از است

 و  یتشه  را یشه ع حکهم ایه فتهوا صهدر، دیشهه. ناماصوم
 یزنهدگ میتنظه منظهور بهه ،یتاهال خداوند هیناح از ،یگذار قانون
 دیشهه مقصهود(. 38ص ،1ج ق،1432 صهدر،) دانهد یمه انسان
 دربهاره اسهالم کهه اسهت یب داشهت و  یتفس ه  «مفهوم» از صدر

 بهه نهاظ  ما  یمسهتق و دارد یاجتمهاع و یقهانون ،ینیتکو یها دهیپد
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 صهدر دیشه ،اا یثان ؛(379−376ص ،1382 صدر،) ستین عم 
 دنبهال بهه گهاه و یمکتبه هینظ  کی نییتب دنبال به گاه ،اقتصادنا در

 ،اقتصاادنا در دیشهه ،المثب ای . است یاسالم مفهوم کی حیتش 
 که ده حیتشه  را «تیمالک» و «مبادله» از اسالم نظ  مورد میمفاه
 (.649 و 537ص ،همان) است

از  م،یفتهاوا و مفهاه یانی ه،یمناب  ثانو نییدر تب ه،یف ض نیا طبق
منهاب   از یمکتبه هی نظ نییاما در تب اتیو روا اتیآ یانی ه،یمناب  اول

 فتاوا به دنیرس در نکهیا. شود یاستفاده م میفتاوا و مفاه یانی ه،یثانو
 دیهت د  قابه یغ که ک د م اجاه هیاول مناب  به دیبا یاسالم میمفاه و

 به اقتصادنا در یموارد در صدر دیشه. ستین اختالف مح  و است
 اتیآ از ماموال   و پ داخته میمفاه یب خ درباره اسالم دگاهید حیتش 

، 543−537 ص، همهههان) اسهههت کههه ده اسهههتفاده اتیهههروا و
اسههت،  یب رسهه شایسههته(. آنچههه 652و  649، 640، 635−637

 اقتصادناصدر در کتاب  دیاست که شه یمذهب اتیمنب  کشف نظ 
 هیهدر کشهف نظ  میمفاه و( یش ع)احکام  فتاوا که کند یم حیتص 

 المههذهب اکتشههاف هیههعمل»در بخههش  یسهههم دارد. و یمههذهب
 در پ داختهه، یمذهب هینظ  کشف تیفیک حیتش  به که «یاالقتصاد

 بیالت ک هیعمل» بخش در و «القانون و المذهب نیب الاالقه» بخش
 پ داختهه یشه ع احکام یانی ،یاسالم نیقوان نقش به «االحکام نیب

 و 369−365ص، همهان) شهود یمه ظهاه  فتاوا قالب در که است
 تسهاهم میالمفهاه» بخهش در ادامه در یو ن،یهمچن(. 375−376

 را یمهذهب اتیهنظ  فشک در یاسالم میمفاه کارک د ،«هیالامل یف
کهه  کنهد یمه حی( و تصه 379−376ص، همهان) کنهد یم حیتش 

 اتیهاحکام در عمل نیب بیپس از ت ک یانیدر طول احکام،  میمفاه
 .دیآ یکار م  به هیکشف نظ 

 
 اول هیفرض نقد و یبررس. 1−1
 و شده حیتص  شانیا توسط اگ چه صدر، دیشه هیرو از  یتفس نیا

 با اامّ  ،(640 و 543−536ص ،همان) دارد اقتصادنا در یشواهد
 هیف ض نیا توان یم صدر، دیشه عملک د در نقض یها مثال آوردن

  یتفس نیا تیجاما و تیمانا  شیپذ ها، مثال نیا. شم د م دود را
 کند؛ یم ناممکن را

 هیهنظ  حیتشه  در صهدر، دیشهه کهه دارد وجهود یموارد .1

 اسهتفاده اتیهروا و اتیهآ از ،یاسالم مفهوم کی نییتب نه و یمکتب
 عملکهه د تیمشهه وع بهه  اسههتدالل در یو بهه ای مثههال،. کنههد یمهه
 اسهتناد( 59 نسهاء،) «اْْلَْمِ    یُأْول ِ» هیآ به الف اغ همنطق در هیفق ّی ول
 یا دسته الف اغ، همنطق تیمش وع ب  استدالل ادامه در یو. کند یم

 ،(692−689ص ،1382 صهدر،) کند یم مط ح زین را اتیروا از
 ؛کند استفاده هبار نیا در فتوا کی از یحت نکهیا بدون

 مفههوم کیه نیهیتب در صدر، دیشه که دارد وجود یموارد .2
 در صهدر دیشهه ،ب ای مثهال. کند یم استفاده زین فتاوا از ،یاسالم

 از یخهال یلهیتحل یبحثه از باهد «تداول» یاسالم مفهوم حیتش 
 استشههاد هیهاول منهاب  از یمذهب نصوص به فتاوا، و اتیروا ات،یآ
 که ورد آ یم زین را فتاوا یب خ سپس یو(. 649ص ،همان) کند یم

 دههد یمه نشهانرا  مفههوم نیهمه شینمها در اتیش  ی یگ جهت
 (. 652−650ص همان،)

 یحله یپاسهخ با توان یم ه،یف ض نیا به ینقض پاسخ کنار در
 در که شده ادعا کی هیف ض نیا در: ک د مخدوش را هیف ض نیا زین

 و اتیهآ) هیاول مناب  به( یاسالم میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  نییتب
( میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  به یمکتب هینظ  نییتب در اما( اتیروا

 و «یمکتب هینظ » نیب کیتفک که است آن تیواقا. شود یم استناد
 ؛ دیگ ق ار مدنظ  که است یتیثیح و لحاظ تاب  ،«یاسالم مفهوم»
 شهود، یمه مطه ح گهزاره کی قالب در کهرا  یمکتب هینظ  ه  یانی
 مفههوم کیه کهه همچنان ؛ک د مط ح مفهوم کی قالب در توان یم

  یهتحل. است هینظ  کی کشف یخ وج و نتیجه کی زین یاسالم
 میمفهاه کشهف تیهفیک و تحقق نحوه درباره صدر، دیشه سخنان

 :ک د کشف توان یم  یمس سه از را میمفاه که دهد یم نشان
 از گ فتهه نشهأت یاسهالم میمفهاه  ایز ؛یاسالم دیعقا از. 1

 دیهعقا ینظه  آثهار  یهتحل ن،یبناب ا. است یاسالم یاساس دیعقا
 ؛کند یم رهنمون یاسالم میمفاه کشف به را ما یاساس

 و عواطهف ی یگ شهک  منشهأ میمفاه  ایز ؛یاسالم اخالق از. 2
منجهه   یاخالقهه ملکههات ی یگ شههک  بههه عواطههف اسههتم ار جهههیدرنت

 یاخالقه ملکهات و عواطهف یها شههیر  یهتحل بها ن،یبناب ا. شود یم
 ؛(294ص ،همان) ک د کشف را یاسالم میمفاه توان یم ،یاسالم
 احکهام یبنهد جم  و بیهت ک بها یانهی ،یاسالم احکام از. 3
 یمفههوم بهه تهوان یم یباالدست یمفهوم با آنها سنجش و یاسالم
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 میمفاه(. 120−118ص ،1398 اص ، یقاسم) افتی دست نینو
 ادلهه در منصهوص صهورت به ایه ،یمکتبه اتینظ  هیشب ،یاسالم

 داللهت به ی مبتنه و یادیاصهط صهورت به ای است موجود یش ع
 .دیآ یم دست به یش ع احکام از یمجموع ای یالتزام

به ای . است یمکتب اتینظ  کشف هیشب میمفاه کشف ن،یبناب ا
  یهتحل و بیهت ک از تهوان یمه را «تیهمالک» یاسهالم مفهوم مثال،

 یا هیهپا مفههوم بها آن سهنجش و «یمهال تص فات احکام» مجموعۀ
 مفههوم صهدر، دیشهه. ک د کشف «یاله مطلق و یقیحق تیمالک»

 صهدر،) اسهت آورده دسهت بهه یکشف روش به را «مبادله» یاسالم
 قابه  یمکتبه هینظ  ه   ،یتحل نیا طبق(. 764−760ص ،1382

 ،یاسهالم مفههوم هه  و است یاسالم مفهوم کی به  یتبد و  یتحو
 مفهههوم ههه . اسهت یمکتبهه هیهنظ  کیهه شهد   یتبد و افتهههی  یهتحو

 نیها و است یمکتب هینظ  کی شناخت ب  استدالل مقدمه ،یاسالم
 جههینت و نیشهیپ یاسهتدالل جهینت مفهوم، نیا خود که ندارد یمنافات

 .باشد گ ید یمیمفاه و احکام از یا مجموعه از استفاده
 

 در «هیثانو منابع» و «هیاول منابع» به استناد نیب لیتفص. 2

 «یمکتب هینظر» انواع کشف

 یب خ کشف در که دارد یانواع یمکتب هینظ  دوم، هیف ض ب اساس
 بهه دیهبا ای توان یم یب خ کشف در و هیاول مناب  به دیبا ای توان یم

 نهو  سه ،یمکتب هینظ   ،یتحل کی طبق. شود م اجاه هیثانو مناب 
 شهههود یمههه ها سهههاختار و راهب دهههها اههههداف، شهههام  و اسهههت

 (. 123−121ص ،1396 اص ، یقاسم)
 کهالم در یشواهد آن یب ا توان یم که قیتحق نیا  یتحل طبق

 دیگه  و اقتصهاد در یمکتبه اتیهنظ  که د، ادیاصهط صهدر دیشه
 ؛هها چارچوب ایه سهاختارها. 1: است نو  سه ،یانسان یها دانش

 و) سههاختارها همههه اسههت الزم کههه کههالن و یاصههل اهههداف. 2
 خطهوط ایه راهب دهها. 3 ؛ دیهبگ شک  آن یراستا در( ها استیس

 آن داخه  و شهود یمه منباه  کهالن اههداف از منطقها   کهه یم ز
. که د اقدام گوناگون یها چارچوب و ساختارها یط اح به توان یم
 هیهنظ  نهو  سهه نیها مضمون یحدود تا صدر، دیشه عبارت نیا

 األهههداف وضه  علهی المهذهب قتصهه ی»: رسهاند یمه را یمکتبه
ی المهذهب وإطارهها الااّمة، وحدودها ةیّ االقتصاد اسةیللس ةیّ سیال ئ

 کهه یاقتصاد یگذار استیس اتیجزئ در وارد) مکتب...:  الشام 
 دیهبا صه فا  ( بلکه شود ینم است، یاسالم دولت و ام  یول فهیوظ

 ی؛اقتصاد استیس کالن و یاصل اهداف. 1: باشد زیچ سه شام 
 ی  مهذهب یها  چارچوب. 3 ی؛اقتصاد یها استیس یکل حدود. 2
 (.632−631ص ،1382 صدر،) «یاقتصاد یها استیس

 و سهطح سهه در یاسالم یمکتب اقتصاد اتینظ  ف،یتا  طبق
 نهو  سهه نیها. اسهت گ فتهه شهک  افزا هم و متفاوت کارب د سه با

 اهداف. هستند هم طول در بلکه ؛دنندار ق ار هم ع ض در ه،ینظ 
 یمحهور عنصه  اههداف، نیها. دنهدار قه ار اتینظ  نیا م کز در
 اصهالت و تیموضهوع اسالم یب ا و است اسالم یاقتصاد شهیاند
 و اهتمهام دوم درجهه در راهب دهها. دارد پوشی چشم  قاب یغ و تامّ 
 در راهبه د از مقصود. است اسالم یاقتصاد یگذار هدف از یناش
 ثابهت یهها چارچوب و یینهها ههدف نیبه ب زخ ،یمکتب اتینظ 
 تهها کنههد یمهه نیههیتا را یمهه ز خطههوط راهب دههها. اسههت اتیشهه 

.  دیهبگ شهک  اههداف بها متناسهب کالن، و ثابت یها چارچوب
 و یگهذار هدف از یناشه و است تیاهم سوم درجه در ساختارها،

 بهه نسبت راهب دها، و ساختارها. است اسالم یاقتصاد یراهب دها
 . دارد تیقیط  اهداف،
 که است یمبتن قتیحق نیا ب  یمکتب اتینظ  گانۀ سه کیتفک

 ع صهه در خهود یها  یتش  از خداوند یینها هدف و یااله اراده
 به  اتیشه  یمقدم اراده. است گ فته تالق اهداف به ،یاقتصاد

 یاقتصاد نظام در باثبات یها چارچوب از یا مجموعه ی یگ شک 
. اسهت شهده  یهتاب سااتاارها به آنها از که است یاسالم جاماه

 ایه یانیهم اههداف یب خه مقدس، شار  که است نیا سوم یمدعا
 ب اسهاس سهاختارها ی یگ شهک  بهه کهه که ده فیتا  را راهب دها

 از کث ت به وحدت از گست ش ینوع. شود یمنج  م یینها اهداف
 ههدف کهه یدرحهال یانی ؛است ب ق ار ساختارها سمت به اهداف

 یمتنهوع یسهاختارها ،(عهدالت به ای مثهال،) است واحد یینها
 پهول، بهازار، دولت، مص ف،  ،یتوز د،یتول مطلوب تیفیک شام 
 آن از منشهاب یراهب دهها و واحهد ههدف نیها  یه   هیغ و عقود
 نشهان را یش ع احکام ییچ ا اهداف، که، یدرحال ؛ دیگ یم شک 

 احکهام به  حهاکم یالگهو و شبکه ،یچگونگ ساختارها، دهد، یم
 از یگه ید  یهتاب گانه، سهه کیهتفک نیا. دهد یم شینما را یش ع
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 حهوزه در خهود احکهام  یتشه  در اتیشه  یهها مالک و مقاصد
 (. 123−121ص ،1396 اص ، یقاسم: ک.ر) است اقتصاد

 و اتیآ از راهب دها، و اهداف نییتب در است یمدع دو، هیف ض
 سهه نیها. شهود یمه اسهتفاده فتاوا از ها ساختار نییتب در و اتیروا

 محتوا، در تفاوت از  یغ اسالم، در یمذهب اقتصاد یها گزاره دسته
 زیهن یمتفهاوت کشهف وهیشه یدارا یحهدود تها ت،یاهم و گاهیجا

 شهناخت از شهت یب کهه دارد ق ار اهداف ف،یط س  کی در. هستند
 سهاختارها یانهی ف،یط گ ید س  تا شود یم کشف یاسالم یمبان
 بهه سهاختارها. دیهآ یمه دست به یش ع احکام  یتجم از شت یب که

 مقاصهد از دیهبا را اهداف که یدرحال ؛است ت  کینزد متاارف فقه
 در تفهاوت، نیها. آورد شهمار بهه یش ع احکام مصالح و اتیش 

 صهدر، دیشهه. اسهت مشهود زین اقتصادنا در صدر دیشه عملک د
 یامور درباره را هینظ  کشف و یسنج مفهوم احکام،  یتجم روش
 اصهطالح طبهق کهه ب ده کار به دولت گاهیجا و دیتول  ،یتوز چون

 «عهدالت» چون یاهداف درباره اامّ  ؛ساختارهاست جزء مقاله، نیا
 کادر در یآزاد» و(« مختلط) مزدوج تیمالک» چون ییراهب دها و

 .  است نب ده کار به را یا هیرو نیچن «محدود
 

 دوم هیفرض نقد و یبررس. 1−2
 به  خهود مسهتندات حیتشه  به شانیا آنجاکه صدر دیشه کالم در

 اسهت یاتینظ  یب ا ها، استدالل عمده پ دازد، یم یمکتب اتینظ 
 چههار ،به ای مثهال. ساختارهاست جزء دوم، هیف ض  یتاب طبق که

  دیتول ،(545−409ص ،1382 صدر،) دیتول از پیش  یتوز هینظ 
 همههان،) دیههتول ازپههس   یههتوز ،(657−611ص همههان،: ک.ر)

 همهههههان،) دولهههههت تیمسههههه ول هیهههههنظ  و( 610−550ص
 .  گنجد یم ساختارها قالب در همه ،(692−660ص

 هیهنظ  گانه سهه انهوا  یبه ا  یهتحل نیها در کهه یفیتا  طبق
 کهه زده مثهال دو راهبه د یبه ا صهدر، دیشهه شده، مط ح یمذهب

 اسههت «مههزدوج تیههمالک» و «محههدود کههادر در یآزاد» شههام 
 کههه آورده اهههداف یبهه ا مثههال کیهه و( 288−281ص همههان،)
 صدر، دیشه(. 292−288ص همان،) است «یاجتماع عدالت»

 یفه اقتصادنا» عنوان  ی  ،یاسالم اقتصاد بح  یابتدا در اگ چه
 را آنهها مفههوم و که ده بحه  هیهنظ  سهه نیا از «هیسیال ئ ماالمه

 نیهیتب یبه ا تیهروا کیه بهه اسهتناد مورد کی ص فا   داده، حیتوض
 کی و تیروا به استناد مورد کی ،(289ص ،همان) عدالت هینظ 

 یفه د یآزاد نیهیتب در احکهام  یتشه  تیفیک به یکل استناد مورد
 در کهه یارجاعهات زیهن سهاختارها دربهاره(. 286ص ،همان) دارد

 منهاب  از یبهیت ک صهدر دیشه که دهد یم نشان شد، مط ح مقدمه
 هیف ضه نیها ن،یبنهاب ا. اسهت که ده استفاده را هیثانو مناب  و هیاول

 اههداف، و راهب دها درباره و نقض مثال مشک  با ساختارها درباره
 نیها ن،یبنهاب ا اسهت؛ رو روبهه شواهد یکاف زانیم فقدان مشک  با

 و اههداف مهورد در و شده ابطال ساختارها، مورد در دیبا را هیف ض
 . دانست(  یناپذ آزمون)  یناپذ ابطال راهب دها،
 اثبهات به  صهدر دیشهه اسهتدالل عهدم است ممکن ن،یهمچن

 هیهنظ  نهو  دو نیها که باشد سبب نیا به راهب دها و اهداف مستدل
 روش بهه اتیهنظ  نیها فهم  ایز ست؛ین میمستق اثبات قاب  یمذهب
  ایهز اسهت؛ ممکهن یساختار اتینظ  یبند جم  از ص فا   ،یکشف
 هیهنظ  نهو  سهه نیها نیب کیتفک تیفیک حیتش  در که یلیتحل طبق

 و «راهب دهها» چارچوب در ،«یساختار» هینظ  شد، مط ح یمذهب
 که ینقش همان ن،یبناب ا.  دیگ یم شک  «اهداف» تحقق یراستا در

 دارد، یسهاختار هیهنظ  کشهف در یاسهالم میمفاه و یش ع احکام
 .دارد اهداف و راهب دها کشف در یساختار هینظ  را نقش همان

 راهب دهها و کنهد یمه نیما را راهب دها اهداف درواق ، ه چند
 از  بنهایز کهه یکشف روش ب اساس اامّ  کند، یم نییتا را ساختارها

 نیها ه،یهنظ  شهناخت و کشهف مقهام در شهود، یمه کشهف روبنا
 مشههخص را اهههداف و راهب دههها کههه اسههت یسههاختار اتیههنظ 

 د،یتول  ،یتوز مانند یساختار اتینظ  از استفاده با یانی ؛کند یم
 دربهاره را اسهالم نظه  تهوان یمه  هیهغ و دولت تیمس ول مص ف،
  دکه اح از س انجام و فهمید تیمالک انوا  و یف د یآزاد محدوده

 . شود یم محقق چگونه هدف نیا و ستیچ اسالم یینها هدف که
 راهب دهها، راهب دهها، ی بنهایز اههداف، رو، شیپ نمودار طبق

 اسهت یشه ع احکهام ی بنهایز سهاختارها، و سهاختارها ی بنایز
 از  ونیههب بخههش(. 44−43ص ،1397 اصهه ، یقاسههم: ک.ر)

 اتیههنظ  اولا  ن،یبنههاب ا اسههت؛ یشهه ع احکههام منطقههه نمههودار،
 ؛شهود یمه کشهف اهداف و یراهب د اتینظ  ب  مقدم ،یساختار

 متفهاوت زیهن منهاب   یهح از ،یمهذهب اتیهنظ  انوا  کشف اا یثان
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 بهه( سهوم دسهته منهاب ) سهاختارها از راهب دهها، و اهداف است؛
 دست به( هیثانو مناب ) میمفاه و فتاوا از ساختارها،. دیآ یم دست

 دسهت بهه( هیهاول منهاب ) سهنت و کتاب از میمفاه و فتاوا. دیآ یم

 و فتهاوا ه،یهاول منهاب  را سهنت و کتهاب تهوان یمه ن،یبناب ا. دیآ یم
 شهمار بهه سهوم دسهته منهاب  را ساختارها و هیثانو مناب  را میمفاه

 .  دآور

 مگر «یمکتب هینظر» کشف در «هیاول منابع» به استناد. 3

 «هیاول منابع» نبود صورت در

. است یاضط ار رفتار کی هیثانو مناب  به م اجاه هیف ض نیا طبق
 اسهتفاده میمفهاه و فتهاوا از موارد شت یب در بوده ناچار صدر دیشه
 پ رنه  صهورت به را یژگهیو نیا وی شده باع موضو   نیا. کند

 االسام  کتهاب در شهانیا نکهیا هیف ض نیا ب  شاهد. کند حیتص 
 کهه کنهد یم مط ح یمکتب هینظ  شناخت یب ا راه پنج اهیالح قودی

 :است( اتیروا و اتیآ) هیاول مناب  ب  یمبتن آنها، عمده
 یشهه ع احکههام مجموعههه در یانههی  ،یتشهه  ی یگ جهههت. 1
 یههدف بهه نیهد اهتمام شگ ینما م کهیابیدر را یواحد ی یگ جهت
 ؛باشد یم خاص
 ات،یشه  منهاب  در یانهی ثابت، حکم در منصوص هدف. 2

 ؛شود  مشخص یلیدل ای هدف ،یش ع حکم یب ا
 در کهه یحکهومت احکهام در ائمهه و امب یپ ی یگ جهت .3
 ؛است شده صادر یاسالم اهداف تحقق یراستا

 ؛ام  ّی ول یب ا اتیش  مناب  در شده نیما اهداف. 4
 ،یبه ادر هیشهب اسهالم، اهتمهام مورد یاجتماع یها ارزش. 5

 (. 56−45ص ق،1424 صدر،) عدالت و مساوات
 دو، یهها راه. است هیثانو مناب  از کشف ب اساس ،نخست راه

ح و منصهوص هیهنظ  کشف دنبال به چهار، و سه  منهاب  در مصه ح
 اتیهنظ  م،یمسهتق و مباشه  صهورت به یانی ؛است اتیش  هیاول

 پهنجم، راه. آورد یمه دسهت بهه اتیهروا و اتیآ از را اسالم یمکتب
 میمفهاه سهنخ از اسهالم، اهتمهام مورد یاجتماع یها ارزش یانی

 در حیتصه  مورد و منصوص ای زین یاسالم میمفاه. است یاسالم
 صورت به یانی ؛دیآ یم دست به هیثانو مناب  از ای است هیاول مناب 

 یمجمهوع ایه یالتزام داللت از استفاده با و یادیاصط و یاستنباط
 . دیآ یم دست به یاسالم میمفاه و یش ع احکام از

 دیشا م،یمفاه و فتاوا از استفاده به حیتص  ب  صدر دیشه هیتک
 مهورد کهار نیها که دانست یم شانیا که باشد تیواقا نیا از یناش
 آغهازگ  خهود که دید آن بهت  ن،یبناب ا. شود یم واق  اعت اض و نقد

 بهه تها کنهد مطه ح دارد، کهار نیها یب ا یلیدل اگ  و باشد نزا  نیا
 نقه  طبهق صهدر، دیشهه ،دلی  نیهم به. نشود متهم م کب جه 
 کهه اسهت یا لهیوسه گانههی نیا» :دنویس یم باره نیا در ،ی یتسخ

 نیهها در. رسهید...  اسهالم یکلهه اصهول بهه آن قیههط  از تهوان یمه
 یعقله لحهاظبه را یکینزد و یوابستگ نیا یش ع  شیپذ صورت،

 انسداد  یدل مقدمات باب از باشد ق ار اگ  یحت م؛یکن یم درک زین
 ،1382 ،ی یتسهخ) «باشهد م،ی یپهذ یمه مهوارد گونهه ایهن در که

 تحقهق تیهفیک دربهاره صدر دیشه حاتیتوض ادامه، در(. 20ص
 .شود یم مط ح یمذهب هینظ  کشف در انسداد
 یاصول هینظ  از توان یم صدر دیشه عملک د منطق حیتوض در
 در( میمفهاه و فتهاوا) هیهثانو مناب  به م اجاه. ک د استفاده انسداد
 و یق آنه ادلهه) هیاول مناب  ،یموارد در اگ  اامّ  ؛است انسداد ف ض

 نیها در ،(انفتهاح فه ض) باشد داشته وجود یکاف اندازه به( ییروا
 بهه م اجاهه از و میهرو یمه اتیروا و ق آن س اغ ما  یمستق صورت،

 در صهدر دیشهه یکشهف روش در انسهداد،. میهسهت ازیهن یبه فتاوا
 بهه منجه  انسهداد ،کیا :شهود یمه واقه  سهطح دو در ،اقتصاادنا

 اهداف کلی

 راهبردها

 ساختارها
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 هیهثانو منهاب  بهه م اجاه و( سنت و کتاب) هیاول مناب  از انص اف
 و خهود یفتهوا از انصه اف بهه منج  انسداد ،دو ؛(میمفاه و فتاوا)

 ممکهن هیهفق کی یب ا انسداد ،سخنگ یدبه.  یغ یفتوا به م اجاه
 .دهد رخ هیثانو مناب  در ای هیاول مناب  در است

 منهاب  در صهدر، دیشهه انیب طبق. هیاول منابع در انسداد .1
 واضهح و حیصه  نصهوص یکهاف انهدازه به( اتیروا و اتیآ) هیاول
  ایهز ؛(382ص ،1382 صدر،) میندار یمکتب هینظ  کشف یب ا

 انیهب کهه یشه ع یعمله احکهام ضهمن در تیهب اه  و امب یپ
 ن،یبنهاب ا. ک دنهد یم ادهیپ یقیتطب صورت به را اتینظ  ک دند، یم
 مختلهف موضوعات در اسالم یمکتب اتینظ  درباره یمستقل انیب

 یشه ع احکهام هسهت، آنچه عمده و ندارد وجود اقتصاد جمله از
 طه ف از کهه یاحکهام کالبهد در روح مثه  ،یمکتبه هینظ . است
 عمهده  یمسه دو ن،یبنهاب ا. است شده دهیدم شده، یم ابالغ شار 

 اسهتمداد بها ،کی: است هیفق یرو شیپ یمذهب هینظ  کشف یب ا
 صهدر در ناماصهوم  هیسه یب رس با ،دو ی؛ش ع یفقه احکام از

 اسهت ت  قیهدق اول  یمسه اسهت ماتقهد صدر دیشه البته،. اسالم
 ؛(401ص ،همان)

 جههینت اگه  (.شاص  یفاااوا) هیثانو  منابع در انسداد. 2
 از او کههه یمکتبهه هیههنظ  بهها ،«غ» موضههو  در مجتهههد اجتهههاد

 یاسهتثنا بهه) «ی» تها «الف» از یش ع احکام مجمو  یبند جم 
 و  تیمغهها آورده، دسههت بههه( «غ» موضههو  دربههاره او حکههم

ت دیهد  زیهچ دو نیب مجتهد صورت نیا در باشد، داشته یناسازگار
 او، یمکتبه هیهنظ  و اشهتباه ،«غ» موضو  در او اجتهاد. کی: دارد
 هیهنظ  امها درسهت ،«غ» موضو  در او اجتهاد. دو ؛باشد حیصح
 یماتبه  یظّنه ادلهه تهاب  ،یاجتهاد احکام. است اشتباه او یمکتب

 صهحت ضهمانت اامّ  ؛است آن تیرعا به ملزم ش عا   هیفق که است
 راه آن در خطها احتمهال کهه آمده دست به یظنّ  ادله از  ایز ندارد؛

 ی یگ شک  منشأ که است یقتیحق دنبال به ،یمکتب هینظ  اما ؛دارد
 .  است شده یواقا احکام

 هیهنظ  کشهف در الخطها محتم  یظّنه احکام به التزام ن،یبناب ا
 دادن شینمها در احکام مجموعه با که دارد ض ورت ییجا تا یمکتب
 اجتههاد یناسهازگار(. 398ص ،همهان) باشهد سازگار یمکتب هینظ 

 دو نیبه تناقض مشک  صدر دیشه  یتاب به و یمکتب هینظ  با مجتهد

 «احکهام اسهتنباط در مجتههد» عنهوان و «مهذهب مکتشف» عنوان
 شهود؛ یمه یمکتب هینظ  فهم در بست بن و انسداد به منج  ،(همان)
 کشهف از ،یمکتب هینظ  با خود یفتوا یناسازگار سبب به دیبا ای  ایز

 م اجاهه و خود یفتوا از نظ  ص ف با ای کند نظ  ص ف یمکتب هینظ 
 را یمکتبه هینظ  ،(است سازگار یمکتب هینظ  با که) یگ ید یفتوا به

 (.  400−397ص ،همان) کند اح از و کشف
بهه( میمفهاه و فتاوا) هیاول مناب  به م اجاه انسداد، اول یمانا

 انسهداد، دوم یمانا و( سنت و ق آن) هیثانو مناب  به م اجاه یجا
 را شهخص خهود یفتوا به م اجاه یجا به یگ ید یفتوا به م اجاه

 .کند یم زیتجو
 

 مگر «یمکتب هینظر» کشف در «هیثانو منابع» به استناد. 4

 «هیثانو منابع» نبود صورت در

 منهاب  از اسهتفاده به  را اصه  سهه، هیف ضه ب خالف چهار هیف ض
 راه ک،یه هیف ض ب خالف چهار هیف ض ن،یهمچن. گذارد یم هیثانو

. کنههد ینمهه مسهدود اضههط ار مواقهه  در را هیهاول منههاب  از اسهتفاده
 از ندارد، و یش و رواج میمفاه و فتوا ه جا چهارم، هیف ض ب اساس

 فه ض شیپ کیه به  ه،یف ضه نیا. شود یم استفاده اتیروا و اتیآ
. اسهت یمبتنه علهم فلسهفه بهه م بهوط فه ض شیپ کی و یخیتار

 بهه ناچهار یمواقا در چ ا که کند یم مشخص ،یخیتار ف ض شیپ
 حیتشه  ،یعلمه فلسهفه فه ض شیپ. شهود یمه م اجاه هیاول مناب 

. شهود م اجاهه هیهثانو مناب  به دیبا قاعدتا   و منطقا   چ ا که کند یم
 داده پاسهخ اشهکاالت یب خه به ف ض، شیپ دو نیا حیتش  از پس

 شهود، یمه مطه ح چههار هیف ضه در که یلیتحل ب اساس. شود یم
 اضهط ار کیه نه است یعلم ض ورت کی هیثانو مناب  به م اجاه

 .سه هیف ض نو  از یعمل
 
 یصیتار  فرض شیپ .4−1
 و داشهته فاال حضور ها ع صه یب خ در اهیش فقه خ،یتار طول در
 بهوده، فقه حضور یجای منطقبه صورت  که ییها ع صه یب خ در
 جههت از و مبدأ جهت از اجتهاد ح کت ه چند. است بوده بیغا

 حوادث اامّ  شود، یم شام  را یاجتماع و یف د مجال دو ه  هینظ 
 و خارج یاجتماع یها هع ص در حضور از را فقه جیتدربه یخیتار
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 نیا جیتدربه نکهیا بارت غم. است ک ده یف د یایقضا در محصور
 شهده جهادیا باور نیا یانی ده،یانجام ینظ  حص  به یعمل حص 

 . ندارد اجتما  ع صه با یکار فقه اساسا   که
 و اف اد مشکالت ح  به هیفق توجه انحصار حص ، نیا شوم جهینت
 نیچنه. اسهت بهوده اجتمها  مشکالت یب ا ح  راه ارائه از نظ  ص ف

 در اجتمها  در موجهود مفاسد و مشکالت ح  یب ا یا دغدغه یهیفق
 یفضها نیها در کهه اسهت نیها او همت همه. کند ینم احساس خود

 مشهکالت ح  یب ا یراه چگونه −باشد فاسد هم چقدر ه − موجود
 تیهتقو به موجود، فاسد تیوضا با مماشات ه چند کند؛ باز مکلفان

 اسهت؛ ب قه ار ربا ب اساس یبانک نظام ب ای مثال،. نجامدیب آن تیتثب و
! نهدارد اسهالم بها مطابق یپول نظام جادیا یب ا یا دغدغه یهیفق نیچن

 .اسهت فاسد سازوکار نیا در نیمکلف عم  مشک  ح  او، دغدغه تنها
 رخ ربها از فه ار یها لههیح ،یفقهه طیمحه نیها در ،یاهیطبصورت  به
 (.23−13ص ق،1417 صدر،) دینما یم

 حکومهت فیوظا به صدر دیشه که یموارد در مثال، عنوان به
 نهدارد، وجهود یتهوجه قابه  یفتهاوا چهون په دازد، یمه یاسالم

 در به ای مثهال،. رود یمه اتیهروا و اتیهآ سه اغ به میمستقطور به
 اتیهروا و اتیهآ سه اغ بهه الفه اغمنطقهه ب  یایتش   یدل حیتش 

 (. 692−689ص ،1382 صدر،) رود یم
 از اسهتفاده که کند یم حیتص  اقتصادنا مقدمه در صدر، دیشه

  ایهز سهت؛ین «یفقهه» یعلمه اسهتدالل جهت از اتیروا و اتیآ
 کتهاب رسهالت از که دارد یدقت و نظ  عمق به ازین یعلم استدالل
 صه فا   ات،یهروا و اتیهآ بهه استناد ن،یبناب ا. است خارج اقتصادنا

 آن یاسهالم مهدارک بها مخاطهب یاجمهال و یعموم ییآشنا یب ا
 صهدر، دیشه کالم نیا(. 49−48ص همان،) است یمذهب هینظ 

 رسهالت از یفقه بح  اولا  :است جم  قاب  چهار هیف ض بافقط 
 اقتصاادنا در کهه یدانشه حهوزه  ایهز است؛ خارج اقتصادنا کتاب

 اسهت یاقتصهاد یمکتب اتینظ  کشف و هینظ  فقه است، مدنظ 
 و یعمهوم یما فه اا یاثان ؛االقتصهاد فقه مباحه  و احکهام فقهه نه

 و قیهدق ق،یهعم یهها یب رسه کهه است مناسب ییجا در یاجمال
 . دیرس یینها دگاهید به آن ارائه با بتوان که ندارد وجود یلیتفص

 یلیتفصه و قیهدق یها یب رس نتیجه ،یاسالم علوم اتیادب در
 صهدر، دیشهه اصطالح در ن،یهمچن. شود یم اب از فااوا قالب در

 ینظه  یها دگاهیهد دربهاره یلیتفصه و قیهدق یهها یب رسرهاورد 
 و 296−294ص ،همهان) شهود یمه اب از میمفاه قالب در اسالم
 کهه یهنگام(. 120−118ص ،1396 اص ، یقاسم ؛376−379

 یلیتفصه و قیدق یها یب رس فقدان از یمذهب هینظ  کاشف و هیفق
 در موقت و اضط ار به ب د، یم رنج یاسالم میمفاه و احکام درباره
 .دهد یم ارجا  هیاول مناب  به یاجمال و یکل یاستناد
 

 یعلم فلسفه فرض شیپ. 4−2
 یرتبه تقهدم یب خ ب  علوم یب خ و دارد وجود یواقا رابطه علوم نیب

 علهم، کی جهینت که باشد نیا از یناش است ممکن تقدم، نیا. دارند
 وجهود فلسهفه در ب ای مثهال کند؛ یم محقق را یگ ید علم موضو 

 یرتب تقدم کیزیف ب  فلسفه ن،یبناب ا. شود یم اثبات یجسمان یایاش
 دیشههه عملکهه د فهههم یبهه ا(. 119ص ،1ج ،1383 مصههباح،) دارد

 تقدم مینیبب دیبا ،یاقتصاد هینظ  شناخت در فقه از استفاده در صدر
 .است چگونه اقتصاد و فقه نیب رتبه تأخ  و

 «یب رسه» واژه دو از استفاده با اقتصاد، و فقه رابطه نییتب یب ا
 ،یب رسه از منظهور. شهود یم حیتش  نگارنده مقصود «استفاده» و
 ی یکهارگ هبه» اسهتفاده، از منظور و «زیچ کی تحقق اص  اثبات»
 «شهده یتلق مف وض ای شده اح از آن وجود اص  که است یزیچ

 و « یههدل» مههورد در «اسههتفاده» و «یب رسهه» قیههتطب از. اسههت
: دیهآ یمه دسهت بهه عنهوان چههار « یهدل یمحتوا یانی مدلول،»
 اسهتفاده» و «مدلول یب رس» ،« یدل از استفاده» ،« یدل یب رس»
 :است خاص یدانش شأن و فهیوظ کیه  که «مدلول از

 یبه ا را ماتبه  ادله بتواند که دارد ازین یمهارت و ابزار به فقه. 1
 طبق. کند یم نیتأم را فقه ازین نیا فقه، اصول دانش. کند نییتب فقه
 یفه الحجهه» فقهه، اصول دانش موضو  ،یب وج د الله تیآ  یتاب

 و اسهتناد آن بهه تهوان یمه فقه در که است یزیچ ه  یانی ،«الفقه
 طبههق(. 15ص ق،1415 ،یب وجهه د) کهه د احتجههاج آن ب اسههاس

 در مشهت ک عناص » فقه، اصول دانش موضو  صدر، دیشه سخن
 از احته از یبه ا مشهت ک، عنص  ب  هیتک. است «استنباط اتیعمل
 دارد ارتبهاط یفقهه مسهائ  از یخاصه بخهش بهه که است یامور

 را ادلههه فقههه، اصههول دانههش(. 52و31ص ،1ج ق،1426 صههدر،)
 ؛کند یم اثبات را آنها بودن  یدل یانی ؛کند یم یب رس
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 ،1392 فه ، ییایضه) اسهت آمهده قیدق فهم ایمان به فقه،. 2
 بهه ،یعلمه رشهته کیه مثابهه هب فقهه ج،یهرا اصطالح در(. 98ص

 فیهتا  آن یلیتفصه ادلهه قیهط  از یف ع یش ع احکام شناخت
 ینهیآف  نقش حهوزه ف،یتا  نیا طبق(. 99ص همان،) است شده

 بهه فقهه ته ،عهام یاصهطالح در. اسهت یش ع احکام فقه، دانش
 نیهد ماارف مجموعه به نسبت یاستدالل و قیعم شناخت ایمان

  ،یهاخ فیهتا  طبهق(. همهان) اسهت −یش ع احکام ص ف نه−
 یاسهالم میمفهاه و یشه ع احکهام فقهه، دانش ینیآف  نقش حوزه
 ؛کند ینم یب رس یانی ؛ دیگ یم مف وض را ادله فقه، دانش. است
 کنهد یمه یب رس را ادله یمحتوا و مدلول اامّ  ؛کند یم استفاده بلکه

 ؛کند اح از یش ع حکم ای موضو  ب  را داللتشان تا
 دانهش طورخهاص بهه و یانسهان علهوم جمله از علوم دیگ . 3

 یب رسه  ایهز اسهت؛ ازیهن یب آنها مدلول و ادله یب رس از اقتصاد،
 دانهش شهأن. است فقه اصول کار  ،یدل یب رس و فقه کار مدلول،
 ،یفقهه یب رسه بها که است ییمحتوا و مدلول از استفاده اقتصاد،

 اقتصهاد دانش یب ا فقه دانش ن،یبناب ا. است شده اح از آن اعتبار
 اقتصهاددان اگه . کنهد یمه فه اهم یلهیتحل یمحتهوا و هیهاول مواد

 کهار انجام درحال کند، یم یب رس را یتیروا ای هیآ مدلول ،یاسالم
 حهوزه به م بوط نیا کند، استفاده مدلول آن از اگ  اامّ  ؛است یفقه

 . است یاسالم اقتصاد دانش
 انکهار. است علوم نیب یبند رتبه و کیتفک یمقتضا  ،یتحل نیا
 باشهد یهیمجزا تیواقا ینف یمانا به اگ  علوم، یبند رتبه و کیتفک
 یبنهد رتبه انکهار. اسهت نادرستی کار است، آن یمتصد علم ه  که

 اسهتقالل و ییجدا نبودن یع ف یمانا به علوم، یاجتماع و یاعتبار
 قاعهده کیه اثبهات بهه فقهه، درس در فقهه، استاد اگ . است علم دو

 جهزء یاصول قاعده کی اثبات که ستین مانا نیا به بپ دازد، یاصول
 وقهت از یبخشه ه،یهفق آن کهه ماناسهت نیا به بلکه ؛است فقه علم

 .است پ داخته فقه اصول سیتدر به را خود فقه درس
 اگه . دارد وجهود تیهواقا نیهم زین اقتصاد و فقه رابطه درباره

 بهه م بهوط تیهروا کیه مدلول یب رس به اقتصادنا در صدر دیشه
 «الهف» تیهروا کهه کنهد اثبهات یانی ؛بپ دازد ماامالت و اموال

 مهدلول آن از اگ  اامّ  ب ده کار به را فقه دانش دارد، را «ب» مضمون
 ایه یعلمه ،یمکتبه یاقتصهاد ۀیهنظ  یانی ؛کند استفاده یاقتصاد

 ازآنجاکه. است ب ده کار به را اقتصاد دانش آورد، دست به یاستیس
 اسههت، یاقاصاااد یمکاباا اتیاانظر  کشههف دنبههال بههه اقتصااادنا

 از یانهی ،یفقهه کهار جینتا از دیبا علوم، یبند رتبه منطق ب اساس
 اقتصاادنا در ییجا اگ  و کند استفاده( هیثانو مناب ) میمفاه و فتاوا

 یمهوقت و یاضهط ار یا اسهتفاده نیچن کند، استفاده هیاول مناب  از
 . قاعده ب ی مبتن و یایطب نه بود خواهد
 کنهد یم کیتفک «هینظ  فقه»و  «احکام فقه» نیصدر، ب دیشه

 بهه ه،یهفق .کنهد یم کیتفک «کاشف»و  «هیفق» نی، باین و ب اساس
 هیهنظ  شهناخت دنبهال بهه کاشهف، و یش ع حکم شناخت دنبال
  فقههإلهی  امکهاألح فقهه تخّطیأن ی هیالفق هذا دی ی»: است یمکتب

 ه،یههفقههه نظ  ن،ی(. بنههاب ا400ص، 1382)صههدر،  « اتّیههالنظ 
 اتیشه  یمکتب اتیعام است که فهم نظ  ایاز فقه به مان یبخش

 به  «احکهام فقهه» ،یبمکت هینظ  کشف م تبه در. کند یرا دنبال م
 واضح که یفقه احکام از استمداد با یانی ؛دارد تقدم «هینظ  فقه»
 کهه میهست یمکتب اتینظ  کشف دنبال به)روبنا(،  است آشکار و

 ت،یهواقا در و یثبهوت جههت از(.  بنهای)ز اسهت مجهول و پنهان
کهه  همچنان  ایهتقهدم دارد؛ ز «یاحکام ش ع»ب   «یمکتب هینظ »

 یمبنهها ،«یمکتبهه اتیههنظ » دارد، حیتصهه  زیههصههدر ن دیشههه
 (.  366، صهماناست ) «یاحکام فقه» ی یگ شک 
 

 «احکام فقه» و «هینظر  فقه» کیتفک بر اشکال به پاسخ. 4−3
 فقهه و احکام فقه نیب صدر دیشه یبند رتبه و کیتفک ینف با یب خ
 روش کهه  انهد ک ده ادعا ،(126−124ص ،1379 ،یوسفی) هینظ 
 ،یمکتبه هیهنظ  کشهف در فتهاوا بهه اتکها و استناد در صدر دیشه

 ،همهان) نهدارد اعتبهار فقهها، گه ید یفتاوا به شانیا استناد ژهیو به
 یبه ا کننهد یمه شهنهادیپ یب خ(. 95ص ،1384 ،همو ؛124ص

 سه اغ میمسهتقطور بایهد به فتهاوا، به م اجاه یجابه ه،ینظ  کشف
 ،1394 نههژاد، یعابههد) رفههت سههنت و کتههاب یانههی ه،یههاول ادلههه

 (.152−151ص
 در انسهداد عهدم. 1: دارد فه ض شیپ و مبنها دو شانیا یمدعا

 در انسهداد عهدم. 2 ؛هیهثانو منهاب  بهه استناد بطالن و هیاول مناب 
 یاضهط ار و یضه ور گ انید یفتوا به م اجاه یانی ه،یثانو مناب 

 دیشهه کهه شد گفته سوم هیف ض یاصول پشتوانه حیتش  در. ستین
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 هه  و اسهت باورمند انسداد تحقق به هیثانو و هیاول مناب  در صدر
 .است مخدوش نیمنتقد یمبنا دو

 یبنهد رتبه ینفه به نکهیا ب  افزون اول، یمبنا  شیپذ ن،یهمچن
 کیه  شیپهذ بهه منوط شود، یمنج  م احکام فقه و هینظ  فقه نیب
 بهه یمطهابق داللت با هیاول مناب  وجود: است زین باط  ف ض شیپ
 نیهیتب یبه ا صدر، دیشه. یمکتب هینظ  شناخت یب ا یکاف زانیم

 ارائهه بها یاسهالم  یتشه : دنویسه یم فه ض شیپ نیا بطالن وجه
 کههه یاحکههام قالههب در شههار  و بههوده همهه اه یعملهه احکههام

 دهنمهو دنبال را خود مدنظ  یاقتصاد یمذهب اتینظ  ک ده،  مط ح
 صهدر،) بپه دازد یمهذهب هیهنظ  میمسهتق حیتشه  بهه نداشته بنا و

 را یمهذهب اتیهنظ  از یبخشه ه چند ؛(407−404ص ،1382
 آورد دسهت بهه هیهاول ادلهه از یناکهاف و محدود صورت به توان یم
 (.56−45ص ق،1424 صدر،: ک.ر)

 ادلهه بهه م اجاهه که است رو روبه اشکال نیا با زین دوم یمبنا
 باب از آن، یمحتوا درباره نظ  اظهار و سنت، و کتاب یانی ه،یاول

 ؛67ص ،1ج ق،1407 ،ینهیکل) است حدس سنخ از و خب ه نظ 
 ب  شهادت باب از نه( 468و  463ص ق،1426 ،یآخوندخ اسان

 دیهجد فه و  طه ح ارتکهازات،  ییتغ زمان، گذر  ایز ؛یحس امور
. دههد یم ق ا خطا ما ض در را هیاول ادله فهم  ه،یغ و  منصوصیغ

 و نظ  دقهت بهه ازیهن سهنت، و کتهاب مقصهود فههم یب ا ن،یبناب ا
 (. 575ص ،3ج ق،1410 س،یادر ابن) است حدس از یحدود

 یاجتهاد یمبان ب اساس سّنت، و کتاب با مواجهه در ه،یفق ه 
 منهاب  بهه میمستق م اجاه» یادعا ،نیبناب ا. کند یم قضاوت خود

 آن بهاطن کهه دارد یظهاه  ،(149ص ،1394 نژاد، یعابد) «هیاول
 یفتوا به م اجاه با. است «کاشف شخص خود یفتوا به م اجاه»

. کنهد یم ب وز مجددا   هیثانو مناب  در انسداد اشکال شخص، خود
  شیپهذ جهز یا چهاره ایه کنهد چهاره را انسهداد دیبا ای مستشک ،

 تیمشه وع به  مستشهک  خدشهه. نهدارد  یهغ یفتهوا بهه م اجاه
 در  یهغ یفتهوا بهه م اجاه که است یدرحال  ،یغ یفتوا به م اجاه

 یبه ا یمجتههد بهه نفه  دو اگ  ب ای مثال ست؛ین سابقه بدون فقه
 در سهتند،ین هیفق آن مقلد ،دو نیا که یدرحال کنند م اجاه قضاوت

 دو دیهتقل م ج  یفتوا ب اساس( دیبا ای) تواند یم هیفق صورت نیا
 بهاره نیا در(. 157ص ق،1421 ،یغفهور) کنهد حکم دعوا ط ف

 ،1398 اصه ، یقاسهم) اسهت شهده مط ح زین یگ ید یها پاسخ
 (. 63−60ص

 یم جحهات گه ،ید ییفتهوا به  فتوا کی حیت ج یب ا صدر دیشه
 حه  و یاسهالم اههداف نیتهأم در ییتوانها و  یتسه انسجام، چون

 ،1393 ،همهو) اسهت که ده مطه ح را یاقتصهاد یزنهدگ مشکالت
 یفتهوا ب  فتوا کی میتقد اعتبار یانی م جحات، نیا اعتبار(. 35ص

 تحقهق» به  یمتکه ییها اسهتدالل م جحات، نیا  شیپذ ب . گ ید
 بههاب م ّجحههات» ،«تههزاحم بههاب م ّجحههات» ،«یثههانو نیعنههاو

 ،1398 ،همههو) اسههت شههده اقامههه «انسههداد  یههدل» و «تاههارض
 انسهداد درباره دصدر،یشه دگاهید به اشکال ن،یبناب ا (.67−64ص
 .است دف  قاب  ،یمکتب هینظ  کشف در هیثانو و هیاول مناب  در

 
 و «یواقعا حکام» کیاتفک باری مبانا اشکال   به پاسخ. 4−4
 «یظاهر  حکم»

 بها صهدر دیشهه یکشهف روش نقهد مقهام در ان،پژوهشهگ  یب خ
: نویسهند می «یظهاه » و «یواقاه» بهه حکهم کیتفک به تمسک

 است، یظاه  احکام از که فتاوا مضمون به تمسک با صدر دیشه
 یمبتنه یواقاه احکام ب  که است یمکتب ی بناهایز کشف درصدد

 یظهاه  و یواقاه احکهام نیبه خلهط صدر، دیشه کار نیا. است
 احکهام در اامّ  ؛است یواقا مصالح  مداریدا یواقا احکام. است
 از میبتهوان کهه میهسهت یعهذر و حجهت دنبال به ص فا   ما یظاه 

 احکهام از تهوان ینمه و میکنه دفها  یاله محض  در خود عملک د
 کهه افتی دست یمکتب هینظ  به است، مجتهدان جهینت که یظاه 

 (. 121−120ص ،1379 ،یوسفی) است یمبتن یواقا احکام ب 
 و یواقاه بهه حکم میتقس که گفت دیبا اشکال نیا حیتوض در
  یهدل بها ،یواقاه حکهم ،کیا دارد؛ زیمتمها اصطالح دو یظاه 

 دسهت بهه هیهعمل اصول و امارات قیط  از ،یظاه  حکم و یقطا
ی واقاه حکهم ،دو ؛(115ص ،1389 محققان، از یجما) دیآ یم

  یدل و نشده اخذ یواقا حکم در شک آن، موضو  در که است آن
 در را مکلهف فههیوظ ،یظهاه  حکهم. دهد یم گزارش واق  از آن،

 (.  همان) ندارد واق  کشف درباره ییادعا و ک ده نیما شک زمان
 ایه یقطاه و مجتههد اجتههاد جهینت از نظ  ص ف اه،یش نظ  به

 جهۀینت کهه دارد یحکمه خداونهد نهزد مس له ه   ،یدل بودن یظنّ 
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 ،یآخوندخ اسههان) دارد تقابهه  ایهه تطههابق آن بهها مجتهههد اجتهههاد
 یواقا حکم از یسوم  یتاب توان یم ن،یبناب ا(. 468ص ق،1426

 و یاالهه علهم در موجهود حکهم یواقاه حکم :داد ارائه یظاه  و
 دست آن به خود اجتهاد با مجتهد که است یحکم ،یظاه  حکم

 مقصهههود ظهههاه در(. 84ص ،1393 اصههه ، یقاسهههم) ابههدی یم
 .است سوم یمانا ای اول اصطالح ،یظاه  و یواقا از مستشک 

 و انسههداد از یناشهه اضههط ار مستشههک ، نکهههیا از نظ  صهه ف
 ینقض جواب در گ فته، دهیناد را علوم یبند رتبه از یناش ض ورت

 هیهنظ  فقه به یاختصاص اشکال، نیا: گفت ان تو یم اشکال نیا به
 کهه یدرحهال. است ط ح قاب  زین یش ع احکام فقه درباره و ندارد

 علهم بهه هیهفق یابیدسهت یبه ا ماتبه  و مش و  یراه اجتهاد  یمس
 جههینت بهه مهوارد بیشهت  در کهه اسهت یشه ع حکم درباره یااله

 نیا به یحلّ  پاسخ یب ا. ندارد ینیگزیجا بتیغ زمان در و رسد یم
 :است یض ور نکته دو به توجه اشکال،

 حکهم و یواقاه حکهم نیبه  تیمغها اول، اصهطالح طبق .1
 یمحتهوا بهه یربط و آنهاست  یدل اعتبار درجه به م بوط ،یظاه 

 ههم بها اسهت ممکهن یظاه  و یواقا حکم یانی ؛ندارد  یدل دو
 تضهاد آنها، اعتبار درجه یدوگانگ از دینبا. نباشد ای باشد هماهن 

 اسهت ممکهن اصطالح نیا در  ایز ب داشت ک د؛ را آنها ییمحتوا
 کهه داشهت یواقا حکم ص فا   ای یظاه  حکم فقط مس له کی در
 حکهم نیبه تضاد ،یدوگانگ تحقق عدم  یدل به صورت دو نیا در

 کهه اسهت هنگهامی سهوم صهورت. اسهت یمنتف یظاه  و یواقا
 صهورت کیه در تنهها. است منطبق یواقا حکم ب  یظاه  حکم
 یمحتهوا با یظاه  حکم یمحتوا  تیمغا آن و دهد یم رخ تضاد
 ی یگ شهک  منشهأ  ت،یمغها نیا بودن مجهول. است یواقا حکم

 یدارا یفتهوا بهه م اجاهه بها کوشهد می صدر دیشه. است انسداد
 ؛کند ب ط ف را ماض  نیا رجحان

 بهه صه فا   یواقاه و یظهاه  حکم زیتما سوم، یمانا طبق .2
 حکهم و یااله علم در یواقا حکم. گ دد یب م دو آن تحقق ظ ف
 نیبه تضهاد زین صورت نیا در ن،یبناب ا. است هیفق علم در یظاه 
 نیها در. نهدارد یربطه حکهم یمحتهوا به ،یظاه  و یواقا حکم
 و کنهد حکهم هیهفق کهه دههد یم رخ هنگامی ییمحتوا تضاد مانا،
 در ااّمه ؛باشهد خداونهد نهزد موجود حکم ب خالف حکمش اتفاقا  
 و یواقاه حکهم باشهد، یکهی یاله حکم با هیفق یفتوا که یموارد

 بهه نسهبت هیهفق کهه یمهوارد در. شهود یمه منطبهق هم ب  یظاه 
 ؛دارد وجهود یواقاه حکم نداده، یحکم و ندارد توجهی یا مس له

 .  است نشده محقق اصال   یظاه  حکم اامّ 
 

 یریگ جهینت

 منهاب  به توأمان ای مستق  استناد در صدر دیشه هیرو  یتفس درباره
 در( میمفههاه و فتههاوا) هیههثانو منههاب  و( اتیههروا و اتیههآ) هیههاول

 چههار مقالهه نیا در که است  ک  قاب  یمتنوع اتیف ض ،اقتصادنا
 رجو  با آن منب  و یمذهب هینظ  نیب کیتفک. 1: شد مط ح هیف ض

 و فتهاوا) هیهثانو منهاب  نیهیتب در( اتیهروا و اتیهآ) هیاول مناب  به
 هیهنظ  نیهیتب در( میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  به رجو  و( میمفاه
 هیاول مناب  به رجو  با یمذهب هینظ  انوا  نیب کیتفک. 2 ی؛مذهب

 منهاب  بهه رجهو  و اههداف و راهب دهها نییتب در( اتیروا و اتیآ)
 به  یمبتنه ه،یف ض نیا. ساختارها نییتب در( میمفاه و فتاوا) هیثانو
 هیهنظ  نهو  سهه عنوان بهه سهاختارها و راهب دهها اههداف،  شیپذ

 فه ض در( میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  به رجو . 3 ؛است یمذهب
 هیهاول منهاب  بهه رجو . 4 ؛هیاول مناب  نبود ف ض در یانی انسداد،

 در(. میمفاه و فتاوا) هیثانو مناب  نبود صورت در( اتیروا و اتیآ)
 به  کیه هیف ضه ه،یهثانو ایه هیاول مناب  به م اجاه هیتوج و حیتوض
 نیبه کیهتفک به  دو هیف ضه ،«هیهنظ  منبه  و هینظ » نیب کیتفک

 و «انسهداد» یشهناخت ما فت یمبنا ب  سه، هیف ض ،«هینظ  انوا »
 یبند رتبه» یشناخت روش و یشناخت ما فت یمبنا ب  چهار، هیف ض

 .  است یمبتن «علوم کیتفک و
 یمکتبه هیهنظ  کشهف منهاب  و یمهذهب هیهنظ  نیب ،1 هیف ض

 و هیهثانو منهاب  شناخت در را هیاول مناب  از استفاده و ک د کیتفک
. دانسهت ماتبه  یمکتبه هینظ  شناخت در را هیثانو ناب  از استفاده

 ؛دارد هیف ض نیا بطالن از تیحکا ینقض و یحل یها پاسخ
 بهود یمهدع و که د کیهتفک یمکتب هینظ  انوا  نیب ،2 هیف ض

 و یراهبهه د اتیههنظ  و هیههثانو منههاب  ب اسههاس ،یسههاختار هیهنظ 
. اسهت گ فتهه شهک  هیاول مناب  ب اساس اهداف، به ناظ  اتینظ 

 بهه  اسههتدالل در یچنههدان مسههتق  بحهه  صههدر دیشههه ازآنجاکههه
 مشهک  از هیف ضه نیا نداشته، راهب دها و اهداف به ناظ  اتینظ 

 ؛ب د یم رنج ب خالف شواهد وجود ای شواهد فقدان
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 ؛است گ فته شک  انسداد هینظ  ب اساس ،3 هیف ض
 دارد یخیتار شهیر ه،یاول مناب  از یمورد استفاده ،4 هیف ض در

. اسههت یفقههه یها پاسههخ و مسههائ  ی یگ شههک   یسهه از یناشهه و
 یبنهد رتبه و کیهتفک بهه 4 هیف ض صحت ،یخیتار علت ب  افزون
 در آن قیهتطب و «علهوم نیب یبند رتبه» حیتش  با. استمتکی  علوم
 یرتبه تقدم «هینظ  فقه» ب  «احکام فقه» که شد آشکار نزا ، مح 
 زیهن فتهاوا، بهه م اجاهه در اقتصادنا در صدر دیشه عملک د و دارد
 نیهمه بها. است «احکام فقه» و «هینظ  فقه» نیب کیتفک ب  یمبتن

 احکام از استمداد با تواند ینم صدر دیشه» که اشکال نیا  ،یتحل
 اگه . ابهدی یم پاسهخ ،«!آورد دسهت بهه را یواقاه هیهنظ  ،یظاه 
  یهدل بهه تمسهک و سه هیف ض به نوبت شود،  فتهیپذ چهار هیف ض

 .رسد ینم انسداد
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