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طراحي نظام جامع يا منظومه نظام ها

نظام 
سياسی 

نظام 
اقتصادی

نظام 
تربيتی

نظام 
فرهنگی

نظام 
اجتماعی
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مهندسي راه

نقطه 
موجود

مهندسی 
راه

نقطه 
مطلوب 
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فقه دانش اداره جامعه  
:امام خميني قدس سره•
.فقه دانش اداره جامعه است                       •



5

كشف عناصر دينى

كشف 
عناصر  
دينى 

راه مستقيم 
مراجعه به نصوص 

گيرى از  دينى با بهره
ى فقه سنتى شيوه

جهانشمول

موقعيتي

مراجعه به 
جهانشمولعقل

شمول  جهانغيرمستقيم

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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كشف عناصر دينى

كشف 
عناصر دينى  

غيرمستقيم

از باال به پايين

از (از موازی به موازی 
يک عنصر دريک بخش به 

عنصر ديگر در همان 
)بخش

از پايين به باال

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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نظريه شهيد صدر در  
اسالم

مكتب

مبادي

اهداف
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شمول عناصر جهان

)مباني و اهداف(مكتب 

» بايد«قضاياى 

در نظر  دين
 شهيد صدر

حقوق ثابت
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كشف عناصر دينى

كشف 
عناصر دينى  

از پايين به غيرمستقيم
باال

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص

ديدگاه شهيد صدر



10

بررسي ديدگاه شهيد صدر

كشف 
عناصر  
دينى 

غيرمستقيم
از پايين به 

باال

عدم حجيت 
مثبتات اصول 

عمليه

عدم حجيت 
ظهور ناشي 
از تجميع 
ظهورات

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

عدم حجيت مثبتات اصول عمليه

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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بررسي ديدگاه شهيد صدر
عدم حجيت مثبتات اصول عمليه•
حل جزيي نه كلي•

اكتفا به احكامي كه از امارات به دست مي آيد–
تحقق حجت مستقل بر لوازم عقلي احكام –

اطمينان•
بازگشت به راه مستقيم–
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بررسي ديدگاه شهيد صدر
عدم حجيت مثبتات اصول عمليه

حل جزيی نه کلی

اکتفا به احکامی که 
از امارات به دست 

می آيد

تحقق حجت مستقل 
بازگشت به راه اطمينانبر لوازم عقلی احکام 

مستقيم
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

كشف 
عناصر  
دينى 

غيرمستقيم
از پايين به 

باال

عدم حجيت 
مثبتات اصول 

عمليه

عدم حجيت 
ظهور ناشي 
از تجميع 
ظهورات

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

عدم حجيت ظهور ناشي از تجميع ظهورات

396مهدي هادوي تهراني، مباني كالمي اجتهاد، ص
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بررسي ديدگاه شهيد صدر
عدم حجيت ظهور ناشي از تجميع ظهورات•
ظهور مطلقا حجت است -1•
حل جزيي -2•

.اين ظهور در بعضي موارد به دليل خاص مثل اطمينان حجت است–
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شيوه شارع 
در تکلم

خاص

همان شيوه 
عقال
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

ظهور 
وضع

استعمال همراه 
با قرينه
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

داللت
تصوری

تصديقی

استعمالی

تفهيمی

ظهورجدی
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الزم موضوع 
له

بين

بالمعنی 
ظهوراألخص

بالمعنی األعم
غير بين
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