تحلیل متاتئوریک زمینههای تحقق نظریه نظامسازی فقهی
در اندیشۀ شهید صدر بر اساس فرانظریهسازی ریتزر
سجاد جنابادی
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چکیده
یکــی از مباحثــی کــه بایــد در فقــه اســامی موردپژوهــش قــرار گیــرد ایــن اســت کــه آیــا احــکام
اســامی مفرداتــی هســتند فاقــد ارتبــاط بــا یکدیگــر  ،یــا مجموعههایــی درهمتنیــده بــا روابــط
عمیــق و تشــکیلدهندۀ یــک نظــام منســجم؟ در میــان فقهــای اســامی ،شــهید صــدر را
میتــوان مبــدع و قائــل بــه نظریــۀ نظامســازی فقهــی دانســت .مقالــۀ حاضــر درصــدد بیــان
آن اســت کــه ریشــههای شــکلگیری نظریــۀ نظامســازی فقهــی را در اندیشــۀ ایــن متفکــر
بــه روش متاتئوریــک بررســی نمایــد .اندیشــۀ شــهید صــدر تاکنــون بهصــورت متاتئور یــک
مــورد تبییــن و توجــه قــرار نگرفتــه اســت و نگــرۀ نویــن پژوهــش حاضــر بــه ســمت ایــن مقصــود
گرایــش یافتــه اســت .مهمتریــن دســتاورد ایــن نوشــتار آن اســت کــه عناصــر نبــوغ ،تســلط
کامــل بــر تمامــی ابــواب فقــه و رویارویــی شــهید صــدر بــا نظامهــا و سیســتمهای منســجم
دو مکتــب کمونیســت و ســرمایهداری را میتــوان از ریشــههای ارائــۀ نظر یــۀ نظامســازی
فقهــی در اندیشــۀ ایشــان دانســت .او در مواجهــه بــا نظامهــا و سیســتمهای منســجم زمانــۀ
خــود دریافــت کــه فقــه اســامی نیــز میتوانــد نظامســاز باشــد؛ ازای ـنرو بــر ایــن بــاور بــود کــه
مجتهــد بایــد بــه شــیوۀ مجموعــی بــه متــون و احــکام دینــی بنگــرد و همــۀ آنهــا را در یــک مــدار
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حرکتــی مشــاهده کنــد تــا بتوانــد زیربناهــای نظــام اســامی را کشــف کنــد و در برابــر ســط�
نیازهــای جهانــی پاســخگو باشــد.
واژگان کلیدی :نظامسازی فقهی ،شهید صدر  ،فرانظریه جورج ریتزر  ،متاتئوریک
مقدمه
در جهــان معاصــر کــه آدمــی بــا بنبســتهای نظــری متعــددی در میــدان ادارۀ امــور بشــر
مواجــه شــده اســت ،تنهــا راهحــل برونرفــت ،مواجهــۀ بــا وجاهــت علمــی اســام اســت کــه
قــادر بــه نجــات آدمــی از مهلکــۀ انحــراف و پوچــی اســت .محمدباقــر صــدر بــر ایــن بــاور
اســت اســام بهماننــد یــک آیینــه ،بازتابدهنــدۀ آییــن توحیــدی بــرای همــگان در میــدان
ادارۀ امــور بشــر اســت .اگــر ایــن ظرفیــت بــه شــکوفایی الزم نرســد ،اســام بهعنــوان یــک آییــن
همچنــان در طاقچههــا باقــی میمانــد و انســان معاصــر نیــز همچنــان بــر لبــۀ پرتــگاه خواهــد
بــود .خــود امــت اســام و مســلمین نیــز جزئــی از ایــن جهــان در حــال ســقوط اســت و بــا ایــن
ســقوط همراهــی میکنــد .در ایــن میــان میبایســت در پــی یــک نقطــۀ وصــل بــود تــا اســام را
بــه همــگان معرفــی نمــوده و آنهــا را از تاریکــی و ظلمــات موجــود نجــات دهــد .محمدباقــر
صــدر بــر ایــن بــاور اســت تنهــا موردی )صــدر  (41۶ :1394 ،کــه میتوانــد ایــن مأمور یــت
حیاتــی و بــزرگ را انجــام داده و بشــر را بــه ســرمنزل مقصــود ســوق دهــد و راهنمایــی کنــد،
دانــش «فقــه» اســت .گرفتاریهــا و قضایــای متعــدد حیــات انســانها در جامعیــت فقــه و
تنقیــ� احــکام و مفاهیــم اســام از راه ایــن دانــش بــه ســامان میرســند .در کارنامــۀ حیــات
ایــن دانــش اســت کــه میتــوان ثمــرات دیــن و قوانیــن آن را بــرای بشــر ارزیابــی نمــود؛ لــذا
هرقــدر ایــن معــرف فراگیرتــر و دقیقتــر باشــد ،اســام بازتــاب بهتــری خواهــد داشــت.
آیتاهلل محمدباقر صدر بر این باور است در این رسالت و تکلیفی که فقه بر عهده دارد ،از
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نظر کیفی پیشرفت داشته است و لکن ازلحاظ کمی به آزادسازی ظرفیتهای خود آنگونه
که در شأن فقه است عملکرد مناسبی نداشته است .پیشرفت کیفی فقه از جهت توسعۀ
روشهای استنباط و تعمیق و تدقیق فرآیند استنباط است که این دانش را در �رفنگری
مسائل و پرداختن تام به گسترۀ موضوعات خود در مقابل دیگر دانشها بیبدیل نموده
است .اما عدم پیشرفت و توسعۀ کمی به این دلیل است که فقه نتوانسته ساختار و مسائل
خود را با تحوالت عصری و دگرگونی موضوعات ،ت�ییر و تحول بخشد .فقه امروز ساختار
مسائل و موضوعات هزار یا صدها سال پیش را مطم� نظر قرار داده و دانشپژوه مبتدی
خود را نیز در عنفوان فقهآموزی با چنین افقی روبهرو میسازد .تالی فاسد این پدیده نیز در
ارائۀ راهکارها و راهحلهای درمانی برای مسائل امروزی بشر است که افقی فراتر از مسائل
قرون گذشته و صاحبان آثار و تراث اصلی فقهی ،بیش نیست.
مسـائل و مباحثـی کـه در جهـان کنونـی بـا پیچیدگیهـا و ضمیمهشـدن بـه مسـائل عصـر
مـدرن همـراه اسـت ،نمیتوانـد بـه تحلیلهـا و پاسـخهای فقهـی بـا افـق اعصار گذشـته روی
خوش نشـان دهد؛ لذا این دانشـمند برجسـتۀ اسـامی بر این باور اسـت« :پیشـرفت در فقه
عمـودی بـوده اسـت ،نـه افقـی؛ کیفـی بوده اسـت ،نه کمـی؛ یعنی فقه به شـکل عمودی عمق
پیـدا کـرده ،امـا در افـق گسترشـی نداشـته اسـت .تـا زمانـی کـه فقـه ازلحـاظ کمـی گسـترش
پیـدا نکنـد و بهصـورت افقـی توسـعه نیابـد ،قـادر نیسـت دیـن اسـام را بـا همـۀ جامعیـت و
فراگیـری آن بـه ظهـور برسـاند و نمیتوانـد خصایـ� ،غنـا و قـدرت و ظرفیـت اسـام را بـرای
حـل مشـکات امـروز جهـان معاصـر نشـان دهـد ،و تـوان آن را نـدارد که اسـام را در وجهی به
نمایـش بگـذارد کـه توجـه امـت را بـه خـود جلـب کند» )صـدر .(41۶ :1394 ،
بر این اساس بایسته است که جنبههای ّ
کمی فقه نیز همتراز جنبههای کیفی آن رشد
نماید تا بتوان تناسب صورت و ظاهر با دین مطابق و هماهنگ شود .این مهم نیز با
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ت�ییرات سطحی و روبنایی در فرآیند استنباط میسر نخواهد شد« ،بلکه باید خود
ساختار و ساختمان فقهی را عوض کنیم ،باید فرایند تحول در ساختمان فقه را آغاز کنیم،
باید این ساختمان را گسترش افقی بدهیم .باید انقباض موجود در ابعاد فقه را از بین
ببریم) »...همان(؛ ت�ییراتی که درنهایت بتواند به کارآمدی و کارایی دانش فقه و بالطبع
دین منجر شود .چنین غایتی نیز محقق نمیشود مگر اینکه دانش فقه «در سط� نیازهای
این جهان باشد؛ در سطحی باشد که حل مشکات این جهان ،اقتضای آن را دارد؛ در
سط� مسائل فراوانی باشد که امروز برای بشر مطرح است و مکاتب فاسد بشری برای این
مسائل ،راهحلهایی مختلف و متضاد ارائه کردهاند».
شــهید صــدر از مبدعیــن نظریــۀ نظامســازی فقهــی اســت .او بــر ایــن عقیــده بــود کــه ا گــر
فقیــه و مجتهــد بــا نگاهــی جامعنگــر بــه احــکام فقهــی بنگــرد ،قــادر بــه کشــف نظــم معیــن
و خاصــی در بیــن احــکام خواهــد بــود؛ لــذا بنــا بــر نظــر او  ،عمــل مجتهــد ایــن اســت کــه
در ورای مفــردات احــکام ،بایــد در پــی کشــف نظــام منســجمی باشــد کــه بتوانــد تمامــی
نیازهــای انســان معاصــر را در عرصههــای مختلــف حیــات اجتماعــی پاســخ دهــد .شــهید
صــدر بــا طــرح لــزوم پرداختــن بــه نظــام اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی ،طــرح نظامــات
را بــر پایــۀ ســنتهای الهــی پایهریــزی نمــود؛ ازایــنرو فقــه شــهید صــدر بــا فقــه ســنتی و
کاســیک حتــی در تعریــف تفــاوت جــدی دارد )حســینی .(118:1399
او حتــی در نــگاه کان ،عــاوه بــر نظامســازی فقهــی ،قائل به کشــف ســایر نظامهای اســامی
نیــز بــود .بنــا بــر نظــر محمدباقــر صــدر  ،مجتهــد بایــد بــه شــیوۀ مجموعــی بــه متــون و احــکام
دینــی بنگــرد و همــۀ آنهــا را در یــک مــدار حرکتــی مشــاهده کنــد؛ لــذا در ایــن صــورت اســت
کــه اهــداف و زیربناهــای مکتــب کشــف میشــود .بــرای مثــال در حــوزۀ اقتصــاد ،مجتهــد
بایــد احــکام اقتصــادی را بــه دســت آورد و ســپس بــا نگــرش مجموعــهای و سیســتمی بــه آنهــا
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بپــردازد و آنهــا را در ســاختار یــک نظــام منســجم بــرای تنظیــم روابــط اجتماعــی بــه کار بگیــرد.
در نــگاه شــهید صــدر میــان نظــام و علــم تمایــز اساســی وجــود دارد )قاســم پــور و الهوتیــان،
 .(9:1400نظــام کــه گاه در تعابیــر او از آن بــه عنــوان مکتــب یــاد مــی شــود ،عبــارت اســت از :
مجموعــه نظریــات بنیادیــن و زیربنایــی اســام در زمینــهای معیــن از حیــات اجتماعــی ،کــه
قوانیــن تفصیلــی و احــکام اســامی در آن حــوزه ثمــرۀ آنگونــه نگــرش اســت و ایــن مجموعــۀ
منســجم و هــدفدار بــه دنبــال هدایــت و رشــد جامعــه بــه ســمت اهــداف و آرمانهــای
متعالــی خویــش اســت )علیاکبــری بابوکانــی و همــکاران .(4 :139۶ ،بهبیاندیگــر مکتــب
و نظــام روشــی اســت نظــر بــه بایدهــا و نبایدهــا برخــاف علــم کــه بــه حقایــق و هســت و
نیســتها میپــردازد )صــدر .(31 :1428 ،
�یشین� ت�قی�
مقالــۀ حاضــر -چنانکــه از عنــوان آن پیداســت  -تحقیقــی اســت کــه بــه ســبک نو یــن بــه
نــگارش درآمــده و نمونــۀ مشــابهی بــرای آن یافــت نگردیــده اســت .مقــاالت و تحقیقــات
ً
مرتبــط بــا موضــوع ایــن نوشــتار  ،پانــزده مقالــه اســت کــه تمامــا بــه چیســتی ،ماهیــت ،تحقــق
نظامســازی فقهــی و تحلیــل انتقــادی پرداختهانــد و در هی�کــدام بــه شــیوۀ متاتئور یــک
ریشــههای شــکلگیری نظریــۀ نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر پرداختــه نشــده
اســت؛ لــذا از ایــن بــاب ،مقالــۀ حاضــر دارای نــوآوری و تفــاوت نســبت بــا ســایر پژوهشهــا
و اثرهــای دیگــر اســت .علیاکبــری بابوکانــی و همــکاران ) (139۶مقالــهای را تحــت
عنــوان «بــازکاوی جایــگاه منطقــة الفــراغ در نظــام ســازی فقهــی بــا تاکیــد بــر آراء شــهید
صــدر » بــه عرصــۀ نــگارش درآوردهانــد و در آن بــه ایــن امــر پرداختهانــد کــه منطقــة الفــراغ
از اهمیــت ویــژهای در نظامســازی فقهــی برخــوردار اســت .وی در مقالــۀ دیگــری تحــت
عنــوان «از پژوهــی امــکان و حجیــت نظامســازی در فقــه بــا تأ کیــد بــر نگــرۀ شــهید صــدر »
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بــه امکانســنجی نظامســازی فقهــی پرداختــه اســت .طالــب طــادی و همــکاران )(1398
نیــز بــه انسانشناســی در نظریــۀ نظامســازی فقهــی پرداختهانــد و مقالــهای را ذیــل عنــوان
«انسانشناســی نظامســازی فقهــی؛ بــا تأ کیــد بــر آراء آیــتاهلل ســیدمحمدباقر صــدر » بــه
عرصــۀ تحریــر درآوردهانــد .دکتــر محســن اســماعیلی ) (1397نیــز در مقالــهای تحــت عنــوان
«بازخوانــی نظریــۀ منطقــة الفــراغ» بــه قرائتــی نــو از ایــن نظریــه و جایــگاه آن در نظامســازی
فقهــی پرداختــه اســت.
ســایر مقاالتــی کــه بــا مقالــۀ حاضــر همخوانــی دارنــد نیــز در همیــن ســبک و شــیوه بــه
نــگارش درآمدهانــد و هی�کــدام بهصــورت مســتقل بــه ریشــههای شــکلگیری ایــن نظر یــه
نپرداخته انــد.
 .۱-۱فران�ریــه :جــورج ریتــزر جامعهشــناس آمریکایــی در دهــۀ  80میــادی ،تحلیلــی را ارائــه
داده کــه مطالعــۀ روشــمند نظریههــای اندیشــمندان را ممکــن میســازد .او بیــان مــیدارد
کــه فرانظریــه ،مطالعــه روشــمند ســاختار اساســی و ریشــهای نظریــۀ اجتماعــی اســت .مــدل
تحلیلــی ریتــزر عــاوه بــر جامعهشناســی قابلاجــرا در ســایر علــوم انســانی نیــز میباشــد،
چنانکــه خــود ریتــزر خاطرنشــان میســازد کــه تنهــا اندیشــمندان جامعهشناســی ســروکار بــا
مــدل تحلیلــی فرانظریــه ندارنــد ،بلکــه پژوهشــگران ســایر حوزههــای علــوم انســانی میتواننــد
از ایــن رهیافــت اســتفاده کننــد )ریتــزر .(137 :2001،
متاتئــوری یــا فرانظریــه یعنــی نظریــهای پیرامــون توصیــف ،تحلیــل و بررســی خــود نظر یــه و لــذا
میتــوان از آن بهعنــوان فلســفۀ نظریــه یــاد کــرد .از منظــر ریتــزر فرانظریهســازی را میتــوان
تاشــی بــرای کشــف و بهدســتآوری عوامــل مختلــف پسزمینــۀ ظهــور  ،شــکلپذیری و
تحقــق ،اســتفاده و توســعۀ نظریــه دانســت )ریتــزر  .(139 :2001 ،بــه تعبیــر دیگر فرانظریهســازی
را میتــوان روشــی بــرای شــناخت و مطالعــۀ ســاختار زیربنایــی نظریههــای علــوم انســانی
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دانســت )ریتــزر  .(4 :1990 ،بــه بــاور ریتــزر  ،فرانظریهســازی بــر ســه نــوع میباشــد کــه تمایــز
اساســی ایــن ســه نــوع در نتیجــهای اســت کــه میدهــد .در تحلیــل او این ســه نــوع ،نمونههای
آرمانــی هســتند کــه در اک�ــر مواقــع همپوشــانی پیــدا میکننــد .ایــن ســه نــوع عبارتانــد از :
 (1گونــۀ اول فرانظریهســازی ،ابــزاری بــرای درک عمیقتــر دربــارۀ نظریــه اســت کــه از آن
بهصــورت اختصــاری  MUاســتفاده میشــود )ریتــزر .(4 :1990 ،
 (2گونــۀ دوم فرانظریهســازی ،بــه بســط نظریــه ،مطالعــه و بررســی نظریههــای موجــود میپــردازد
کــه منجــر بــه تولیــد نظریههــای جدیدتــر میشــود .از ایــن گونــۀ دوم بهصــورت اختصــاری
 MPیــاد میشــود )ریتــزر .(4 :1990 ،
 (3گونــۀ ســوم فرانظریهســازی ،ابــزاری بــرای رهیافــت و دســتیابی بــه خلــق چشــماندازی
اســت کــه دربرگیرنــدۀ بخــش یــا تمــام نظریــه میباشــد .از ایــن گونــۀ فرانظریهســازی بــه
صــورت  MOیــاد میشــود )ریتــزر .(4 :1990 ،
 .۱-۲منت�ــب ��وهــ� �ا�ــر  :روش و مــدل منتخــب و استفادهشــده در ایــن پژوهــش ،نــوع
اول ) ،(MUاز انــواع ســهگانه فرانظریهســازی جــورج ریتــزر اســت .مــدل  MUبنــا بــر بــاور ریتــزر ،
مدلــی روشــمند بــرای دســتیابی بــه درکــی عمیقتــر  ،ارزیابــی بهتــر  ،نقــد و بهبــود نظریههــا
میباشــد )ریتــزر  .(5 :2004 ،بنــا بــر نظــر ریتــزر  ،گونــه  MUترکیبــی اســت از چهــار زیرشــاخۀ
بنیــادی کــه همــۀ آنهــا حــاوی خوانــش رســمی یــا غیررســمی نظریــه بــرای دســتیابی بــه فهــم و
درک عمیقتــر از نظریــه اســت .چهــار بعــد اساســی فرانظریهســازی  MUکــه هرکــدام درک
بهتــر از نظریــه را فراهــم میســازد ،بهصــورت ذیــل میباشــد:
الــف( زیرشــاخۀ اجتماعــی -درونــی :ایــن زیرشــاخه عوامــل و اســبابی همچــون زیســت
خانوادگــی ،تحصیلــی ،شــیوۀ تعامــل بــا اســاتید و مــردم ،اندیشــههای دینــی و مذهبــی،
فعالیتهــا و عاقهمندیهــای نظریهپــرداز را شــامل میشــود )ریتــزر .(17 :1991 ،
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ب( زیرشــاخۀ اجتماعــی -بیرونــی :تأمــل در اســباب زیســتی ،محیطهــای اجتماعــی
و فرهنگــی و وضعیــت نظــام بینالملــل در ایــن زیرشــاخه صــورت میپذیــرد .زیرشــاخۀ
اجتماعــی -بیرونــی ،بــر ارتباطــات بیــن نظریهپــردازی و فعالیتهــای اجتماعــی ،نهادهــای
مختلــف و ســاختارهای اجتماعــی تأ کیــد دارد کــه بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم
ارتبــاط بــا گســترش نظریــه نظریهپــردازان دارد )ریتــزر .(17:1991 ،
ج( زیــر شــاخۀ فکــری -درونــی :ایــن زیرشــاخه گزارههــای فکــری یــا معرفتــی محــدوده داخلــی
عرصــۀ مطالعــه را در بــر میگیــرد و بــرای فهــم شــیوۀ چگونگــی پرداختــن نظریهپــرداز و
رویکــردش بــه موضــوع مطالعــه بــه کار مــیرود )ریتــزر .(17:1991 ،
د( زیــر شــاخۀ فکــری -بیرونــی :ایــن زیرشــاخه بــه روابط میــان نظریه محقق و ســایر حوزههای
فکــری ماننــد مذهــب ،تاریــخ ،روانشناســی ،فلســفه و ...کــه از محــدودۀ فکــری نظریهپــرداز
خــارج اســت ،میپــردازد )ریتــزر .(17:1991،
مجموعۀ زیرشاخههای فوق در نمودار ذیل نمایش داده شده است:
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 .۲اسباب مؤثر بر ت�ق� ن�ری� ن�امسا�ی فقهی در اندیش� شهید �در
زیســت شــخصی ،ســایق و وابســتگیهای فــردی و گروهــی ،وضعیــت فکــری ،سیاســی،
فرهنگــی ،تاریخــی ،اجتماعــی میتوانــد بــر تحقــق اندیشــهها تأثیرگــذار باشــد .بــا توجــه بــه
اینکــه پژوهــش حاضــر درصــدد تحلیــل و بیــان زمینههــای تحقــق نظریــه نظامســازی فقهــی
در اندیشــه شــهید محمدباقــر صــدر اســت ،لــذا در ایــن بخــش از مقالــه بــه مطابقــت ســاختار
نظریــه جــورج ریتــزر در راســتای رســیدن بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر تحقــق نظریــه مذکــور بررســی
میشــود.
� .۲-۱یرشاخ� اجتماعی -درونی
اولیــن زیرشــاخه از وجــوه چهارگانــه فرانظریهســازی ریتــزر ) ،(MUزیرشــاخۀ اجتماعــی-
درونــی اســت )ریتــزر  .(45:1990 ،تطابــق نظریــۀ جــورج ریتــزر در ایــن زیرشــاخه ،بــر زیســت
خانوادگــی ،تحصیلــی ،ارتبــاط بــا اســاتید ،گرایشهــای مذهبــی و  ...تمرکــز دارد .لــذا در
ایــن بخــش از ایــن پژوهــش بــا بهکارگیــری از تئــوری جــورج ریتــزر  ،چگونگــی مؤثر بــودن ایــن
زیرشــاخۀ اجتماعــی -درونــی بــر تحقــق نظریــۀ نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر
بررســی میشــود.
الــ�( �یشــینه خانوادگــی :ســید محمدباقــر صــدر معــروف بــه شــهید صــدر در  25ذیالقعــده
ســال  1353ه.ق در شــهر مقــدس کاظمیــن در کنــار حــرم مطهــر امــام هفتــم شــیعیان موســی
بــن جعفــر علیهماالســام دیــده بــه جهــان گشــود .متولــد شــدن او مصــادف بــا روز دحواالرض
بــوده کــه در روایــات اســامی آمــده کــه در چنیــن روز مبارکــی دو تــن از انبیــای الهــی ،حضــرت
ابراهیــم خلیــل و حضــرت عیســی علیهماالســام نیــز متولــد شــده بودنــد؛ و اراده الهــی بــر
ایــن تعلــق گرفتــه بــود کــه ایــن نــوزاد کــه ادامهدهنــدۀ راه رســوالن و پاســدار دیــن و آییــن الهــی
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اســت ،ماننــد ایــن دو نبــی در ایــن روز مبــارک پــا بــه عرصــۀ گیتــی بنهــد.
اجــدادش همــه از اعاظــم حــوزۀ علمیــه و در شــمار عالمــان برجســتۀ شــیعی بودنــد .پــدر
محمدباقــر صــدر  ،ســید حیــدر در جوانــی فــوت کــرد .پدربــزرگ وی کــه ســید اســماعیل صــدر
نــام داشــت ،از مراجــع بــزرگ تقلیــد شــیعه در نیمــۀ اول قــرن چهــارده اســامی بــود کــه در
ســال  1338ق رحلــت نمــود .ســایر اجــداد او کــه از شــجرۀ مبارک «خانــدان صــدر » و از
تبــار غیرتمنــد و پــاک امــام کاظــم ) ع( بودهانــد ،در کشــورهای ایــران ،عــراق و لبنــان در زمــرۀ
اندیشــمندان و عالمــان دیــن بــه شــمار میرفتهانــد )ابوالحســینی.(10:1385 ،
خواهــر ســید محمدباقــر کــه «آمنــه بنتالهــدی صــدر » نــام داشــت ،یکــی از بانوان دانشــمند،
نویســنده ،اســتاد فقــه و اخــاق بــود کــه در طریــق جهــاد و مبــارزه ،بــا بــردارش ســید محمدباقــر
همــگام شــد و ســرانجام سرنوشــت هــر دو بــه ســعادت جاودانــه و شــهادت ختــم گشــت
)ابوالحســینی.(10:1385 ،
ب( �یشــین� ت��یلــی و اســاتید :محمدباقــر در ســن پنجســالگی بــه مدرســه رفــت و دورۀ
ابتدایــی را در ســن یازدهســالگی بــه پایــان رســاند .در این مــدت تحصیــل ،نبــوغ فوقالعــاده
و شــگفتآور و اســتعداد سرشــار خــدادادی او درخشــید و تعجــب آمــوزگاران خــود را
برانگیخت؛ بهگونــهای کــه اولیــای مدرســه تصمیــم گرفتنــد او را بــه مدرســۀ کــودکان ناب�ــه و
تیزهــوش بگذارنــد تــا بــا هزینههای دولتــی درس را در آنجــا ادامــه دهــد و پــس از گذرانــدن
مراحــل الزم و قانونــی ،او را بــه دانشــگاههای معتبــر خــارج از کشــور عــراق اعــزام کننــد تــا
آنجــا بــه تحصیــات آ کادمیــک بپــردازد و پــس از تکمیــل تحصیــات دومرتبــه بــه کشــور خــود
بازگــردد )نعمانــی.(37:1427 ،
محمدباقــر کــه بــه تحصیــل دروس حــوزوی و دینــی و پرداختــن بــه رشــتۀ کار اجــدادش
گرایــش داشــت و از ســویی نیــز مــادر و برادر بزرگــش رضایــت ندادنــد کــه محمدباقــر بــا
هزینههــای دولــت وابســته بــه غــرب و دســتاندرکاران خودباختــۀ آموزشو پــرورش آن روز
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عــراق ،درس آ کادمیــک را ادامــه دهــد ،لــذا او بــا راهنمایــی دو دایــی مجتهــد و دانشــمندش
آیــتاهلل «شــیخ محمدرضــا آلیاســین» و آیــتاهلل «شــیخ مرتضی آلیاســین» بــه فراگیــری
علــوم دینــی و دروس حــوزوی پرداخــت )نعمانــی.(37:1427 ،
او در ســن نوجوانی دانش منطق را آموخت و رســالهای در همین موضوع به نگارش درآورد.
موضــوع رســالۀ شــهید صــدر بررســی و تأمــل دربــارۀ اعتراضاتــی بــود کــه از جانــب برخــی افــراد
بــه کتــب منطقــی وارد شــده بــود .کتــاب معالماالصــول را در ســن دوازدهســالگی نــزد بــرادر
خــود ســید اســماعیل صــدر آموخــت .از تیزهوشــی او همیــن مقــدار بــس کــه بــر صاحــب
معالــم فرزنــد شــهید ثانــی ایراداتــی را وارد نمــود کــه آخونــد خراســانی در کتــاب کفایةاالصــول
بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت .ســید محمدباقــر صــدر در ســال  13۶5ق در محضــر دو تــن
از بزرگتریــن شــخصیتهای علمــی حــوزه علمیــه نجــف اشــرف ،آیتاهللالعظمــی ســید
ابوالقاســم خویــی و مرحــوم آیتاهللالعظمــی محمدرضــا آل یاســین تلمــذی نمــود.
آیــتاهلل خویــی را بایــد از اصلیتریــن اســاتید محمدباقــر صــدر دانســت کــه مــدت بســیاری
را در محضــر ایــن مرجــع تقلیــد تلمــذ نمــود و در درس خــارج فقــه و اصــول ایشــان شــرکت
کــرد .وی بهرهبــردن خــود از آیــتاهلل خویــی را چنیــن وصــف میکنــد« :آیــتاهلل خو یــی کســی
بــود کــه مــن در محضــر او نــور علــم را دیــدم و بــه دســت او طعــم فقاهت و شــناخت و معرفت
را چشــیدم .علــم بزرگتریــن نعمتــی اســت کــه باریتعالــی بعــد از ایمــان بــه آدمــی ارزانــی
مــیدارد و اگــر حقیــر چیــزی از ایــن نعمــت الهــی بــه دســت آورده باشــم ،همــۀ ارزش آن بــه
اســتاد خویــی بازمیگــردد .مــن چیــزی نیســتم جــز ثمــرهای از ثمــرات وجــود فیــ� شــریف
ایشــان و ولــدی از اوالد معنــوی ایشــان» )قنبــری نــژاد اصفهانــی.(9:1389 ،
همزمــان بــا حضــور او در درس آیــتاهلل آلیاســین ،شــماری از عالمــان و اســاتید ،ماننــد
شــیخ طاهــر آلراضــی ،شــیخ صــدرا بادکوبــی ،ســید عبدالکریــم علیخــان و شــیخ عبــاس
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رمیثــی کــه جایــگاه اســتادی او را بــر عهــده داشــتند نیــز در ایــن درس حضــور مییافتنــد
)نعمانــی .(۶8:1424 ،بــرادر وی مرحــوم ســید اســماعیل صــدر دربــارۀ ایشــان چنیــن گفتــه
اســت« :بــرادر ارجمنــد مــا همــۀ مــدارج علمــی را پیــش از رســیدن بــه ّ
ســن بلــوغ پیمــوده
اســت» )حســینی حائــری.(48:1375 ،
در ســال 1370ق کــه شــیخ مرتضــی آلیاســین از دنیــا رفــت ،او حاشــیهای بــر توضیــ�
المســائل وی کــه «بل�ــة الراغبیــن» نــام داشــت ،نگاشــت و پــس از آن ،تعلیقههــای شــیخ
عبــاس رمیثــی بــر ایــن رســاله را نیــز تنظیــم نمــود کــه شــیخ عبــاس بــه او گفــت« :تقلیــد بــا
چنیــن علمــی بــر شــما حــرام اســت و شــما در زمــره فقهــای مجتهــد هســتید» .او تحصیــات
فقهــی و اصولــی خویــش را در ســال  1379بــه اتمــام رســانید )ابوالحســینی.(۶:1385 ،
ج( �یســت او �ــا مــردم :یکــی از ویژگیهــای بــارز و متمایــز شــخصیت محمدباقــر صــدر
رفتــار و نحــوۀ تعامــل و زیســت او بــا عمــوم مــردم بــود .رفتــار و تعامــل او نمونــهای زیبــا اســت
کــه شــماری انبــوه از ویژگیهــای نیــک در آن تجلــی دارد؛ صفاتــی چــون :مــدارا و محبــت و
همدلــی و درک مشــکات و دغدغههــای مــردم و مشــارکت بــا آنهــا و همزیســتی بــا آنهــا
بــر اســاس احساســات اســامی و انســانی و برخــورد بــا نــکات منفــی و مشــکات بــا قلــب و
روحــی بــزرگ.
بیشــتر افــرادی کــه بــا ایشــان ماقــات داشــته یــا در مجلــس عمومــی او حاضر بودنــد ،چه عوام
چــه خــواص ،ایــن ویژگــی را احســاس کردهانــد .شــهید صــدر بــه همــه احتــرام میگذاشــت
و از هــر مهمانــی اســتقبال میکــرد .مــردم را از عمــق جــانودل دوســت داشــت )ســایت
پژوهشــگاه تخصصــی شــهیدصدر ( .فقــط کافــی بــود او را یکبــار ببینــی یــا بــا او همنشــین
باشــی تــا او وارد قلبــت شــود و احســاس کنــی تمــام وجــودت از عشــق بــه او پــر شــده اســت.
اینگونــه زیســت او موجــب شــده بــود کــه وی را فقیهــی از جنــس مــردم و در بطــن جامعــه و
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آ گاه بــه مشــکات و دغدغههــای مــردم بــار بیــاورد و تمامــی کنشهــا و عملکردهــای وی
برگرفتــه از آ گاهــی بــه مشــکات جامعــه بــود.
� .۲-۲یرشاخ� اجتماعی -بیرونی
دومیــن زیرشــاخه از زیرشــاخههای فرانظریهســازی ریتــزر از نــوع  ،MUزیرشــاخۀ اجتماعــی-
بیرونــی اســت .در ایــن زیرشــاخه اثرپذیــری اندیشــمند در ارتبــاط بــا ســاحتهای اجتماعــی،
سیاســی بررســی میشــود )ریتــزر (5:1990،؛ لــذا در ایــن بخــش از مقالــه ،نحــوۀ تعامــل و
ارتبــاط شــهید صــدر بــا تحــوالت سیاســی عصــرش را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میدهیــم.
الــ�( �ــ�ب کمونیســت ،ن�ــام ســرمایهداری و شــهید �ــدر  :در زمــان زیســت محمدباقــر
صــدر  ،حــزب کمونیســم در عــراق بــه اوج قــدرت رســیده بــود؛ تــا جایــی کــه ایــن حــزب در
شــهر نجــف اشــرف ،پایتخــت علمــای شــیعه ،گســترش پیــدا کــرده بــود .مبانــی و اهــداف
حــزب کمونیســت بــر مبنــای ماتریالیســم دیالکتیکــی ،مادیگرایــی ،نفــی خداونــد متعــال،
نفــی آخــرت و مســائل معنــوی جهــان دیگــر بــود )پایــگاه اطــاع رســانی مقــام معظــم
رهبــری .(23/1/1398:بــه علــت اینکــه کمونیســم در مقابــل امپریالیســم ســرمایهداری
قــد علــم کــرده بــود و شعارهایشــان ضــد امپریالیســتی بــود و خــود را یــک حــزب انقابــی
معرفــی کــرده بــود ،اک�ــر مــردم و قشــر باســواد و دانشــگاهی جــذب ایــن حــزب شــده بودنــد.
محمدباقــر صــدر زمانــی کــه متوجــه شــیفتگی اک�ــر دانشــجویان و فرهنگیــان بــه ایــن حــزب
شــد ،در آن زمــان کــه در ســنین جوانــی بــه ســر میبــرد ،تدریــس را بــه مــدت نــه مــاه تعطیــل
کــرد و بــه نــگارش دو کتــاب «اقتصادنــا» و «فلســفتنا» بــرای مبــارزه بــا گســترش ایــن حــزب
پرداخــت .او در کتــاب «فلســفتنا» بــه فلســفۀ ســرمایهداری پرداخــت و بطــان ایــن فلســفه
را در فهــم ایــن پرســش کــه کــدام نظــام تــوان آن را دارد کــه آدمــی را در زندگــی اجتماعــی بــه
ســمت رشــد و ســعادت ببــرد ،اثبــات نمــود .وی پــس از نقــد و بررســی نظــام ســرمایهداری و
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فلســفۀ مارکسیســم کــه همــان حــزب کمونیســم اســت ،بــه نقــد و تحلیــل ماتریالیســم تاریخــی
پرداخــت و جهانبینــی و نگــرش مارکسیســم را رد و بــه اثبــات فلســفۀ اســامی پرداخــت و
آن را بهعنــوان فلســفۀ برتــر اثبــات نمــود.
محمدباقــر صــدر کتــاب «اقتصادنــا» را در مقابــل ادعــای مارکسیســمیها کــه بــر ایــن
بــاور بودنــد کــه طــرح اقتصــادی جهــان را در راســتای عدالــت و مســاوات در برابــر نظــام
ســرمایهداری بــه وجــود آوردهانــد ،بــه تألیــف درآورد .او در بخــش نخســت کتــاب اقتصادنــا
نظریــۀ اقتصــادی نظــام ســرمایهداری و کاپیتالیســم را موردنقــد و تحلیــل علمــی قــرار داد
و پــس از آن بــه نقــد ماتریالیســم تاریخــی پرداخــت و در پایــان کتــاب بــه تحلیــل اقتصــاد
اســامی پرداخــت.
ایــن دو اثــر محمدباقــر صــدر توانســت موجــی را در میــان دانشــگاهیان و تحصیلکردههــای
کشــور عــراق بــه وجــود بیــاورد و آنهــا را دوبــاره بــه اندیشــه اصیــل و نــاب اســامی بازگردانــد.
مطرحشــدن و شــکلگیری اندیشــۀ نظامســازی اســامی و فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر را
میتــوان متأثــر و در مواجهــه بــا ایــن دو مکتــب دانســت .او در آن دوران ،بــا پدیــدۀ نوظهــوری
بــه نــام «نظامهــا» و «سیســتمهای اقتصــادی» مواجــه شــدند؛ نظامهایــی کــه مجموعــهای
درهمتنیــده و منســجم و دارای مبانــی ،اهــداف و غایــات محســوس بــه خــود بودنــد؛ لــذا
ایشــان توجــه کردنــد کــه مســلمانان هــم بایــد در ایــن مقیــاس و در مواجهــه بــا ایــن نظامــات
پاســخگو بــوده و فکــر و اندیشــهای را ارائــه دهنــد کــه نظامــات اجتماعــی اســام را تبییــن
کنــد .شــهید صــدر معتقــد بــود کــه در پــس احــکام اســامی ،یــک نظــام بنیــادی وجــود دارد
کــه میتوانــد در برابــر نظامهــای دیگــر قــد علــم کنــد و پاســخگوی نیازهــای بشــریت باشــد.
ب( شــهید �ــدر و انقــاب اســامی :محمدباقــر صــدر در دوران انقــاب اســامی و پــس
از پیــروزی آن ،مســئلۀ انقــاب را موردتوجــه قــرار داد .بــرای نمونــه ،یکــی از کارهــای وی در
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ایــن عرصــه ،نوشــتن کتــاب مهــم «االســام یقــود الحیــاة» اســت کــه ایــن کتــاب را بــه ملــت
ایــران تقدیــم نمــود .او در بخشــی از مقدمــۀ کتابــش مینــگارد« :هــدف امــام خمینــی در
طــرح جمهــوری اســامی ادامــۀ دعــوت انبیــای الهــی و ادامهدهنــدۀ راه پیامبــر ا کــرم
صلواتاهللعلیــه و امیرمؤمنــان علیهالســام در برپایــی و اقامــه حکومــت الهــی بــر روی زمیــن
اســت )صــدر .(32:1410 ،
محمدباقــر صــدر بــا نــگارش آثــار ارزشــمندی چــون اقتصادنــا ،فلســفتنا ،االســام یقــود
الحیــاة ،المدرســة االســامیة و  ...بــا بیــان اصــول ،مبانــی و طــرح مباحثــی در راســتای قیــام،
مبــارزه و انقــاب ،نقــش هدایتگــر و ایدئولــوگ را در جریــان انقــاب اســامی ایفــا نمــود.
فتــاوی ،بیانیههــا ،اعامیههــا ،مکتوبــات و اقدامــات گوناگــون ایشــان در ایــن عرصــه ،بــر
نقــش او در ایــن زمینــه تأ کیــد دارد.
شــهید صــدر کــه همــواره اندیشــۀ نظامســازی و تشــکیل مکتــب را در ســر داشــت ،بهخو بــی
ً
میدانســت کــه انقــاب اســامی اگــر بــه وقــوع بپیونــدد ،قطعــا یکــی از برنامههایــش
نظامســازی خواهــد بــود؛ لــذا همــۀ وجــود و امکانــات خویــش را در خدمــت تشــکیل پیــروزی
انقــاب اســامی گذاشــت .بــرای مثــال ،او در زمانــی کــه امــام خمینــی)ره( قصــد بازگشــت
بــه کشــور را داشــتند و بختیــار فرودگاههــای ایــران را بــرای منــع از ورود ایشــان بســته بــود ،در
پیامــی اعتراضــی خطــاب بــه او مینویســد« :جنــاب آقــای دکتــر بختیــار  ،بــه نمایندگــی از
مرجعیــت و علمــای نجــف اشــرف ،اقــدام شــما در بســتن فرودگاههــای کشــور را در زمانــی کــه
آیتاهللالعظمــی خمینــی قصــد بازگشــت بــه ایــران دارنــد ،بهشــدت محکــوم میکنــم .ایــن
اقــدام در حالــی صــورت میپذیــرد کــه میلیونهــا نفــر از بــرادران مســلمان در ایــران و سراســر
جهــان منتظــر بازگشــت ایشــان هســتند تــا ایشــان نقــش رهبــری ملــت را بــه عهــده بگیرنــد
و مســئولیت تاریخــی و اســامی عظیــم خــود را ایفــا کننــد و کشــور را از ظلمــات جهــل و
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بیدینــی بــه نــور اســام و پرتوهــای ایمــان هدایــت فرماینــد» )صــدر .(112:1394 ،
� .۲-۳یرشاخ� فکری -درونی
زیرشــاخۀ ســوم از ابعــاد  ،MUزیرشــاخۀ فکــری -درونــی اســت .بــر اســاس دیــدگاه جــورج
ریتــزر در ایــن زیرشــاخه ،عوامــل شــناختی درون حیطــه و قلمــرو داخلــی عرصــۀ مطالعــه
بایــد بررســی شــود )ریتــزر (5:199 ،؛ لــذا در ایــن بخــش بــه چگونگــی بــه وجــود آمــدن نظر یــۀ
نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر و اینکــه آیــا او متأثــر از اندیشــه دیگــری ایــن
نظریــه را ارائــه نمــوده اســت ،میپردازیــم.
شــهید صــدر بــا تکیــه بــر دو عنصــر نبــوغ و اســتعداد فوقالعــاده و تســلط کامــل بــر فقــه
اســامی ،مبــدع و بنیانگــذار بســیاری از نظریههایــی شــد کــه هرکــدام از آنهــا ســط� اجتهــاد
را ارتقــا میبخشــد .او نظریاتــی همچــون منطقةالفــراغ ،نظامســازی ،حقالطاعــة و  ...را ارائــه
نمــود .تحقــق و بــه وجــود آمــدن نظریــۀ نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ محمدباقــر صــدر را
نمیتــوان متأثــر از شــخصیت اشــخاص دیگــر دانســت ،بلکــه او بــر اســاس دو عنصــر نبــوغ
و تســلط فقهــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در نظــام تشــریع ،تمــام فروعــات و احــکام و مســائل
مربــوط بــه حیــات انســانی بهصــورت مجموعههــای نظــاموارهای کــه قابــل انکشــاف از دیــن
اســت ،قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای بشــریت اســت؛ لــذا بــه بــاور شــهید صــدر  ،ا گــر فقیــه
و مجتهــد بــا رویکــردی جامعنگــر بــه احــکام فقهــی بنگــرد ،بــا مجموعــه و نظامــی از احــکام
روبــهرو میشــود کــه همــۀ آنهــا بهصــورت منظــم در یــک مــدار حرکــت میکننــد .رهبــر معظــم
انقــاب در مــورد نبــوغ شــهید صــدر بیــان مــیدارد« :مرحــوم آقــای صــدر )رضواناهللعلیــه( بــه
ً
نظــر بنــده قطعــا ناب�ــه بــود؛ یعنــی کاری کــه از عهــدۀ او برمیآمــد ،از عهــدۀ خیلــی از فقهــا و
علمــا و متفکریــن حوزههــای مــا برنمیآیــد .فضــای دیــد بســیار وســیع ،فهــم نیازهــای دنیــای
اســام ،پاســخگویی ســریع و آمــاده بــه خواســتهها از ویژگــی هــای بــارز شــهید صــدر اســت»
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).(19/1/1399
رویکــرد شــهید صــدر بــه دانــش فقــه یــک رویکــرد حداک�ــری اســت و او فقــه را مــادر علــوم
انســانی میدانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــه شــأنیت ورود بــه تمامــی عرصههــای بشــری را
دارد .او بــر اســاس تســلط کاملــی کــه بــر مبانــی دینــی داشــت ،بــه ایــن عقیــده رســیده بــود کــه
اســام بهعنــوان یــک دیــن و شــریعت ،توانایــی آن را دارد کــه تمامــی خ�هــای بشــریت را پــر
کنــد )صــدر  .(41۶:1394 ،وی فقــه را نقطــۀ وصــل میــان اســام و جهــان بشــریت میدانســت
و برطرفکــردن نیازیهــای حیــات اجتماعــی بشــریت را در تحقــق و شــکلگیری
نظامســازی فقهــی میدانســت )صــدر  .(41۶:1394 ،از منظــر آیــتاهلل محمدباقــر صــدر ،
فقــه از لحــاظ کیفــی پیشــرفت کــرده ،ولــی از لحــاظ کمــی پیشــرفتی نداشــته اســت )همــان(
و لــذا در اندیشــۀ او یکــی از ضرورتهایــی کــه در پیــش روی فقهاســت ،تــاش بــرای تبدیــل
پیشــرفت کمــی فقــه اســت.
�� .۲-۴د بیرونی -فکری
بعــد چهــارم از وجــوه ابعــاد چهارقســمتی  MUبعــد بیرونــی -فکــری اســت .از نــگاه ریتــزر ،
در ایــن بعــد از ســایر رشــتههای علمــی بــرای تحلیــل ،توســعه نظریــه ،مفاهیــم و ایدههــا کــه
قابلیــت بــرای بررســی مســئلۀ موردنظــر را دارد ،میتــوان بهــره جســت .بــرای بررســی رابطــۀ
میــان مت�یرهــای ایــن بعــد و نظریــه نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ آیــتاهلل محمدباقــر صــدر ،
بایــد نــوع نگــرش وی و فعالیتهــای فکــری او را کــه از محــدودۀ مطالعــه او بیــرون اســت؛
ماننــد فلســفه )جهانبینــی ،معرفتشناســی ،هستیشناســی و انسانشناســی( موردتوجــه
و نظــر قــرار داد.
الــ�( جهانبینــی :جهانبینــی شــهید صــدر  ،الهــی و بــر پایــۀ توحیــد اســامی شــکل گرفتــه
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اســت .در چنیــن جهانبینــی ،جهــان مخلوقــی اســت کــه بــا توجــه و مشــیت الهــی حفاظــت
و نگهــداری میشــود و اگــر ثانیــهای توجــه باریتعالــی از جهــان ســلب شــود ،دنیــا نیســت
و نابــود میشــود .هیــ� پدیــده و شــیئی نابجــا و نابخردانــه خلــق نشــده اســت ،و نظــام
کنونــی ،نظامــی اکمــل اســت کــه بــر پایــۀ عــدل اســتوار گردیــده اســت« .عملکــرد توحیــد در
ایــن اســت کــه ایدئولــوژی روشــنی بــه آدمــی میدهــد و طــرز فکــر وی را ســامان میبخشــد.
توحیــد تمامــی اهــداف و آرمانهــای انســانی را بهصــورت یکجــا در یــک کمــال مطلــوب و
برتــر  ،یعنــی خداونــد قــادر جمــع میکنــد )صــدر .(197:1421 ،
آیــتاهلل محمدباقــر صــدر از جهانبینــی توحیــدی و الهــی بــه چنــد اصــل اساســی میرســد.
اصــل حاکمیــت مطلقــۀ الهــی بــر جهــان و آدمــی کــه از طریــق رابطــۀ رب و عبــد بــه دســت
میآیــد .دومیــن اصــل از منظــر وی وجــود قوانیــن الهــی حاکــم بــر جهــان اســت .نظــام خلقــت
بهصــورت هــدفدار بــر پایــۀ قوانیــن و ســننی اداره میشــود کــه از آنهــا بــه ســنت الهــی تعبیــر
میشــود )کانتــری و مهــدی زاده.(۶:1391 ،
ســومین اصــل اساســی کــه وی از جهانبینــی الهــی بــه دســت مــیآورد ،اصــل والیــت اعطایــی
اســت کــه باریتعالــی بــر اســاس حکمــت خــود آدمــی را خلــق نمــود و وی را بــه ســبب دارا
بــودن عقــل و سرشــت عقانــی و قــوه تدبــر و تعقــل ،بــر ســایر موجــودات برتــری بخشــید .وی
از ایــن والیــت اعطایــی بــه «خافــت عــام»« ،اســتخاف» و «خافــت انســانی» یــاد میکنــد
کــه اصــل تشــکیل نظــام سیاســی و حکومــت اســت .از منظــر وی ،والیــت اعطایــی بــه آدمــی
بهصــورت فطــری و تکوینــی از ســوی باریتعالــی کــه مدبــر هســتی اســت ،بــه انســان داده
شــده اســت...« .لــذا مســئله خافــت آدمیــان ،از منظــر قــرآن کریــم ،در حقیقــت اســاس
حکومــت انســان بــر گیتــی اســت) »...صــدر .(9:1399 ،
ب( م�رفتشناســی :بــا واکاوای و تحقیــق در معرفتشناســی آیــتاهلل محمدباقــر صــدر بــه
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دســت میآیــد کــه معرفتشناســی نــزد ایــن اندیشــمند جهــان اســام بــر دو اصــل اســتوار
اســت :اول اینکــه عقــل اســتداللی و برهانــی بهتنهایــی بــرای نیــل بــه حقیقــت کفایــت
نمیکنــد؛ بلکــه بایــد بــا ســایر معــارف نیــز ممــزوج شــود )صــدر  (42:1357 ،و اصــل دوم
اینکــه معرفتشناســی شــهید صــدر بــه شــیوۀ تطبیقــی و ارتباطــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
وی مقایســهای میــان فلســفۀ صدرایــی بــا دیگــر فلســفهها انجــام داده اســت و در کنــار
بحــث وجودشناســی بــه مباحــث معرفتشناســی نیــز توجــه نمــوده و ارتباطــی میــان آنهــا بــا
وحــی برقــرار نمــوده و آنهــا را بــا عقایــد شــیعه مطابقــت داده اســت )صــدر .(24:1358 ،
معرفتشناســی او برگرفتــه از شــیوۀ حکمــت متعالیــه اســت و تفکــر و تعقــل بهعنــوان دو
ابــزار معرفتــی بــر پایــه عقــل ،مشــاهده و تجربــه ،بــر پایــۀ منبــع تاریــخ و طبیعــت ،شــهود و
کشــف بــر پایــۀ منبــع دل ،و شــریعت بــر پایــۀ ســنت و کتــاب آســمانی ،بهصــورت اضــاع
مرتبــط یــک مربــع در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد )صــدر  .(20:13۶0 ،او نیــز مثــل ماصــدرا،
تمامــی ابزارهــای مذکــور را معتبــر میدانــد؛ بهطوریکــه هی�کــدام از آنهــا ،یکدیگــر را نفــی
نمیکننــد ،لکــن کارایــی هرکــدام بــا یکدیگــر فــرق مــی کنــد )همــان( .ناگفتــه نمانــد کــه وی
معرفــت تجربــی را مکمــل و تکمیلکننــدۀ معرفــت عقلــی میدانــد و قائــل بــه مراحــل دوگانــۀ
معرفــت اســت :مرحلــۀ نخســت کــه نتایــج تجربــه و حــس جمــعآوری میشــود و در مرحلــه
بعــد دســتاوردهای آن از لحــاظ عقــل توجیــه میشــود )صــدر .(21:13۶0،
یقینیتریــن و کاملتریــن نــوع معرفتهــا از منظــر شــهید صــدر  ،معرفــت وحیانــی اســت کــه
موردتأییــد عقــل نیــز اســت؛ همانگونــه کــه معرفــت وحیانــی نیــز بــر اعتبــار معرفــت عقلــی
مهــر تأییــد میزنــد .در معرفتشناســی شــهید صــدر  ،آدمــی بــر پایــۀ آ گاهــی ،مســئولیتپذیر
گردیــده اســت؛ بــه ایــن تفســیر کــه آدمــی بایــد بــا تمــام وجــودش بــر مســئولیت حیاتــی خــودش
آ گاهــی پیــدا کنــد و ســرانجام از طریــق انجــام مســئولیت خویــش ،بــه تأمیــن مســئولیت
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ســعادت ابــدی و جاودانــه خویــش نائــل آیــد )صــدر  .(12:1399 ،بــه بــاور وی ،نبایــد از
تفســیرپذیری هستیشناســی بــا سیاســت و تحــوالت وابســته بــه آن ،غافــل مانــد )صــدر ،
 .(28:13۶0بــر پایــۀ همیــن رویکــرد ،او در مباحــث هستیشناســی بــه دنبــال شناســایی و
تفســیر خالــق و اوصــاف او و معرفــت بیشــتر بــه جایــگاه آدمــی در هســتی و اهــداف آفرینــش
باریتعالــی اســت )( .بــه بیــان دیگــر  ،محمدباقــر صــدر بــر پایــۀ ایــن جهانبینــی ،بــه دنبــال
آن اســت کــه پدیــدۀ طبیعــی و پدیدههــای پیرامــون انســان را در شــعاع نســبت آنهــا بــا آدمــی
و خداونــد متعــال معرفــی کنــد.
از اهــم مباحــث شــهید صــدر در هستیشناســی ،بحــث جهــان غیــب و شــهادت اســت.
مــراد او از جهــان غیــب ،پــارهای از جهانشــناختی اســت کــه از محــدودۀ حــواس آدمــی
بیــرون اســت و بــا فهــم حســی متــداول فهمپذیــر نیســت .تفکیــک و جداســازی غیــب
از شــهادت از منظــر محمدباقــر صــدر بــه ایــن معناســت کــه هســتی در جهــان طبیعــت
محصــور نمیگــردد ،بلکــه عالــم محسوســات ،تنهــا یکــی از بخشهــای جهــان هســتی
اســت؛ لــذا ،هرچنــد میــان دو جهــان غیــب و شــهادت ،فــروق متعــددی وجــود دارد ،لیکــن
ً
رابطــۀ عمیقــی بیــن آن دو پایــدار اســت و هــر آنچــه در جهــان شــهادت باشــد ،قطعــا ریشــهای
در جهــان غیــب دارد .در ایــن نگــرش ،باریتعالــی نهتنهــا بــه عنــوان خالــق عالــم و قوانیــن
و ســنتهای ناظــر بــر هســتی ،بلکــه مدبــر عالــم نیــز اســت؛ و بــه لســان فلســفی ،عالــم
نهتنهــا در حــدوث خــود بــه باریتعالــی نیازمنــد اســت ،بلکــه در بقــای خو یــش نیازمنــد
بــه تدبیــر اوســت )همــان( .نگرشهــای شــهید صــدر در هستیشناســی محــدود بــه ایــن
مــوارد نمیشــود؛ در هستیشناســی او  ،ســازگاری و تعاملــی میــان ایــن عالــم بــا فطر یــات
انســانی وجــود دارد .بــه بــاور او  ،اســام بــا فطــرت ،نیازهــا ،اســتعدادها و خواســتههای آدمــی
ســازگاری دارد )صــدر (72:1359 ،؛ لــذا ،جهــان هســتی بــر دایــرۀ حــق و حقمــداری اســتوار
اســت و عالــم هســتی و هدفمنــدی خلقــت ،بــا عنایــت بــه گســترۀ حــق و حقانیــت آفرینــش
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عالــم ،معنــا پیــدا میکنــد و بــه صورتهــای گوناگونــی جلــوه میکنــد .یکــی از نمــود ایــن
حقیقــت ،ایــن اســت کــه عالــم هســتی بــر اســاس قوانیــن و ســنتهای الهــی پیر یــزی شــده
و انتظــام پیــدا کــرده اســت .بهبیاندیگــر  ،تقدیــر باریتعالــی بــر ایــن اســت کــه عالــم بــر نظــم
مخصوصــی ســامان یابــد و پدیدههایــش در محــدودۀ مخصوصــی بــه انجــام برســند؛ لــذا
انســانی کــه معتقــد بــه غایتمنــدی جهــان هســتی باشــد ،عملکــرد مهمــی در حیــات بشــری
و سیاســی ادا میکنــد .در اندیشــۀ چنیــن انســان معتقــدی ،اســام توانایــی رهبــری آدمیــان و
جهــتدادن بــه زندگــی آنــان را داراســت .چنانکــه شــهید صــدر بیــان مــیدارد کــه اســام نظــام
بــرای بــر عهــده گرفتــن مســئولیت رهبــری انســان و جهــت دادن امــت در راســتای اهــداف و
الگوهــای واال اســت )صــدر .(72:1359 ،
ج( انسانشناســی شــهید �ــدر  :بــا تأمــل در انسانشناســی محمدباقــر صــدر میتــوان یافــت
کــه «بهصــورت اصولــی ،جهانبینــی او اخذشــده از قــرآن ایشــان ،بــر پایــۀ انســانمحوری
اســت؛ لیکــن انســانی کــه فطــرت و خلقوخــوی آن بــا دین عجین شــده اســت» )جمشــیدی،
 .(23:1387انســان از منظــر او موجــودی دوبعــدی اســت؛ بعــدی از وجــودش مــادی و
حیوانــی اســت کــه از آن بــا تعابیــری همچــون حمــأ مســنون و صلصــال یــاد شــده اســت و بعــد
دیگــر کــه جنبــۀ ملکوتــی دارد ،از خصایــ� ناطقیــت ،عقانیت و معنویت برخوردار اســت.
بــه بــاور او  ،انســان از طریــق اختیــار و انتخابگــری کــه دارد میتوانــد قابلیتهــای هر یــک از
ایــن دو بعــد را بــه شــکوفایی برســاند .او در تحلیلهــای خویــش پیرامــون انســان ،بیشــتر بــه
دو بعــد ملکوتــی انســان میپــردازد .او فکــر و اراده را دو عنصــر ســازندۀ تحــوالت تاریخــی
و رخدادهــای جوامــع بشــری میدانــد .بهبیاندیگــر وی بعــد ملکوتــی و معنــوی انســان را
بیانگــر محتــوای فکــری انســان میدانــد؛ یعنــی جنبــهای کــه هــدف را تصــور میکنــد و پــس
از آن اراده بــر تحولآفرینــی در جامعــه میکنــد )صــدر  .(138:1421 ،بــا ایــن فقــرات میتــوان
اینگونــه بــه دســت آورد کــه بهوجودآورنــدۀ تحــوالت تاریخــی ،بعــد باطنــی انســان اســت کــه
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صــدر از آنهــا بــه بعــد عقانیــت ،فکــر و اراده تعبیــر میکنــد .لــذا آدمــی بــا ایــن اوصــاف،
موجــودی اجتماعــی و مدنــی بالطبــع اســت و لــذا ایــن اجتماعــی بــودن وی ،قانــون میطلبــد
و از پیامدهــای نبــوت ،قانونگــذاری و وضــع قوانیــن میباشــد )صــدر .(337:1375 ،
بــه بــاور شــهید صــدر  ،یکــی از اصلیتریــن مشــکات انســان در ایــن برهــه زمانــی ،فقــدان
نظــام اجتماعــی ایدئــال اســت کــه از طریــق نظامســازی و پــرورش و تربیــت آدمیــان بایــد بــر
ایــن مشــکل مهــم فائــق آمــد )صــدر  .(49:13۶2 ،لــذا از نــگاه شــهید صــدر انســان بــه دلیــل
سرشــت و طبیعــت دینــیاش ،محــور مخلوقــات ایــن عالــم اســت .ایــن انســان دینــی ســه
تفــاوت مهــم بــا مکاتــب مــادی و اومانیســم غربــی دارد:
 (1توحیــد :انســان مخلــوق باریتعالــی اســت و هیــ� ســبب دیگــری در خلقــت آدمــی
اســتقال نــدارد و موجــود دیگــری مســتق� نمیتوانــد پــرورش و ادارۀ انســان را بــه عهــده
بگیــرد.
 (2محتــوای آدمــی :انســان موجــودی دوبعــدی اســت کــه از دو جنبــۀ جســمانی و روحانــی
برخــوردار اســت .جنبــۀ جســمانی ،آدمــی را بــه امیــال مــادی دعــوت میکنــد و او را بــه
سمتوســوی پســتیها میکشــاند ،لیکــن بعــد روحانــی او  ،وی را بــه برتریهــا میکشــاند و
تــا جایــی میتوانــد بــه ارتقــاء ایــن بعــد منجــر شــود کــه او را بــه اخــاق الهــی نزدیــک گردانــد و
او مظهــری از صفــات الهــی شــود )جمشــیدی.(21:1387 ،
 (3غایتمنــدی :انســان دینــی ایمــان بــه آخــرت دارد و معتقــد اســت کــه بــا مــرگ ،آدمــی
نابــود نمیشــود ،بلکــه ایــن جهــان گذرگاهــی از ایــن عالــم بــه عالــم دیگــر اســت و همــۀ
رفتارهــا و عقایــد او از ایــن ســرا بــه ســرای دیگــر منتقــل خواهــد شــد )جمشــیدی.(21:1387 ،
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ســعی شــد تــا بــا اســتفاده از تئــوری فرانظریهســازی جــورج ریتــزر و بــا
بهرهگیــری از گونــۀ  ،MUفرضیــۀ مؤثربــودن اســباب و مت�یرهــای فکــری درونــی ،فکــری
بیرونــی ،اجتماعــی درونــی ،اجتماعــی بیرونــی را در جــواب بــه پرســش پیرامــون ریشــههای بــه
وجــود آمــدن و شــکلگیری نظریــۀ نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ محمدباقــر صــدر بررســی
کنــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــه شــرح ذیــل اســت:
 .1بــا تطابــق زیرشــاخۀ اجتماعــی -درونــی نظریــۀ ریتــزر کــه بــر زیســت خانوادگــی ،تحصیلــی،
ارتبــاط بــا اســاتید و گرایشهــای مذهبــی تمرکــز دارد ،یافتیــم کــه پیشــینۀ خانوادگــی و
زیســت تحصیلــی شــهید صــدر  ،بهویــژه دو عنصــر نبــوغ علمــی و اســتعداد ذاتــی و تســلط
فقهــی کــه داشــت ،درخصــوص ارائــۀ نظامســازی فقهــی بســیار مؤثــر بــوده اســت و ایــن نبــوغ
علمــی او را بــر آن داشــت تــا دور از مطالعــات مــوردی و مرســوم درحوزههــای علمیــه ،نگاهــی
سیســتماتیک بــه تعالیــم و آموزههــای فقهــی داشــته باشــد.
 .2بــا نظــر بــه دومیــن زیرشــاخۀ فرانظریــه ریتــزر کــه بــه بعــد اجتماعــی بیرونــی و اثرپذیــری
اندیشــمند در ارتبــاط بــا ســاحتهای اجتماعــی سیاســی میپــردازد ،مشــخ� گشــت کــه
افــزون بــر نبــوغ و تســلط فقهــی ،محیــط اجتماعــی نیــز بــر شــکلگیری نظر یــۀ نظامســازی
فقهــی در اندیشــۀ محمدباقــر صــدر مؤثــر بــوده اســت .شــهید صــدر در آن زمــان بــا دو مکتــب
کمونیســت و ســرمایهداری مواجــه بــود و بــه جهــت رویارویــی بــا ایــن دو مکتــب ،مســئلۀ
نظامســازی را مطــرح کردنــد؛ بهبیاندیگــر او در آن دوره بــا پدیــدهای نــو مواجــه شــد کــه
عبــارت از «نظــام هــا» و «سیســتمهای اقتصــادی» بــود .وی کــه ایــن نظامهــای منســجم
و درهمتنیــده بــا مبانــی و اهــداف مخصــوص بــه خــود را مشــاهده نمــود ،بــر آن شــد کــه
نظامســازیهای اســامی ازجملــه نظامســازی فقهــی را ارائــه نمایــد تــا پاســخگوی نیــازی
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حیــات اجتماعــی بشــریت باشــد.
 .3عــاوه بــر دو زیرشــاخۀ فــوق ،بعــد فکــری شــهید صــدر و جهانبینــی ایشــان ،وی را بــر
آن داشــت کــه نظریاتــی همچــون منطقةالفــراغ ،نظامســازی ،حقالطاعــة را مطــرح نمایــد و
ً
تحقــق ایــن نظریــات مخصوصــا نظریــه نظامســازی فقهــی در اندیشــۀ ایشــان را نمیتــوان
متأثــر از شــخصیت ســایرین دانســت.
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منا��
ابوالحســینی ،رحیــم ) .(1385مقالــه پیشــگامان تقریــب :شــهید ســید محمدباقــر صــدر ،
مجلــه اندیشــه تقریــب ،شــماره .۶
ابوزیــد العاملــی ،احمــد )بیتــا( .محمدباقــر صــدر  ،الســیره و المســیره فــی حقایــق و وثائــق،
بینــا.
پایگاه اطاعرسانی مقام معظم رهبری ) .(23/1/1398گفتگو با علیاص�ر اوحدی.
جمشــیدی ،محمدحســین ) .(1387مقالــه خافــت عمومــی انســان ،نشــریه حکومــت
اســامی.2۶ ،
حســینی ،ســید محمدحســین ) .(1399درآمــدی بــر فقــه اجتماعــی از دیــدگاه مکتــب
اجتماعــی شــهید صــدر  ،دوفصلنامــه علمــی تخصصــی خانــواده در آینــه فقــه ،شــماره پنجم.
حســینی حائــری ،کاظــم ) .(1375زندگــی و افــکار شــهید بزرگــوار آیتاهللالعظمــی ســید
محمدباقــر صــدر  ،ترجمــه :حســن طارمــی ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تهــران.
صدر  ،محمدباقر ) .(1421مدرسه قرآنی ،قم :پژوهشگاه تخصصی شهید صدر .
صــدر  ،محمدباقــر ) .(1383االســام یقــود الحیــاه .تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد جمهــوری
اســامی ایران.
صــدر  ،محمدباقــر ) .(1399خافــة االنســان و شــهاده االنبیــاء ،قــم :پژوهشــگاه تخصصــی
شــهید صــدر .
صــدر  ،محمدباقــر ) .(13۶0جهانبینــی در فلســفه مــا ،ترجمــه سیدحســن حســینی ،تهــران:
کوکــب.
صدر  ،محمدباقر ) .(13۶2مدرسه اسامی ،ترجمه کاظمی خلخالی ،تهران :عطایی.
صــدر  ،محمدباقــر ) .(1359ســنتهای تاریــخ در قــرآن ،ترجمــه ســید جمــال موســوی ،قــم:
انتشــارات وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

صــدر  ،محمدباقــر ( .)۱۳۵۸تحلیلــی از مســئله شــناخت ،ترجمــه محمدعلــی جــاودان،
تهــران :روزبــه.
صدر  ،محمدباقر ( .)۱۳۵۷رسالت ما ،ترجمه محمدتقی رهبر  ،تهران :روزبه.
صــدر  ،محمدباقــر ( .)۱۳۹۴بارقههــا ،ترجمــه ســید امیــد مؤذنــی ،قــم :پژوهشــگاه علمــی
تخصصــی شــهید صــدر  ،چــاپ دوم.
کالنتــری ،عبدالحســین؛ مهــدیزاده ،منصــوره ( .)۱۳۹۱مقالــه بررســی مســئله اجتماعــی
از دیــدگاه شــهید محمدباقــر صــدر  ،دو فصلنامــه علمــی پژوهشــی نظریــه هــای اجتماعــی
متفکــران مســلمان ،شــماره دوم.
قاســمپور  ،حســن؛ الهوتیــان ،حســن ( .)1400نظریــه توالــد علمــی جامعــه دینــی ،مجلــه
قبســات ،ســال بیســت و ششــم ،شــماره دوم.
قنبرینــژاد اصفهانــی ،حمیدرضــا ( .)۱۳۸۹ســیرى اجمالــى در ابعــاد علمــى ،اخالقــى و
سیاســى شــهید صــدر  ،پژوهشــگاه آیــتاهلل صــدر .
مقــام معظــم رهبــری ( .)۲۵/۵/۱۳۹۵بیانــات در دیــدار اعضــای پژوهشــگاه تخصصــی
شــهید صــدر .
نعمانــی ،رضــا ( .)۱۴۲۴شــهید االمــة وشــاهدها :دراســة وثائقیــة لحیــاة وجهــاد االمــام الشــهید
الســید محمدباقــر الصــدر  ،کنگــره جهانــی امــام شــهید صــدر  ،قــم.
علیاکبــری بابوکانــی ،احســان؛ طباطبائــی ،محمدصــادق؛ آهنگــری ،احســان ( .)۱۳۹۵بــاز
پژوهــی امــکان و حجیــت نظامســازی در فقــه بــا تأ کیــد بــر نگــره شــهید صــدر  ،فقــه و اصــول،
ســال چهــل و هشــتم
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