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چکیده

یکــی از مباحثــی کــه بایــد در فقــه اســامی موردپژوهــش قــرار گیــرد ایــن اســت کــه آیــا احــکام 

، یــا مجموعه هایــی درهم تنیــده بــا روابــط  اســامی مفرداتــی هســتند فاقــد ارتبــاط بــا یکدیگــر

عمیــق و تشــکیل دهندۀ یــک نظــام منســجم؟ در میــان فقهــای اســامی، شــهید صــدر را 

ــان  ــۀ حاضــر درصــدد بی ی فقهــی دانســت. مقال ــۀ نظام ســاز ی ــه نظر ــل ب ــوان مبــدع و قائ می ت

ی فقهــی را در اندیشــۀ ایــن متفکــر  یــۀ نظام ســاز یشــه های شــکل گیری نظر کــه ر آن اســت 

یــک  کنــون به صــورت متاتئور یــک بررســی نمایــد. اندیشــۀ شــهید صــدر تا بــه روش متاتئور

مــورد تبییــن و توجــه قــرار نگرفتــه اســت و نگــرۀ نویــن پژوهــش حاضــر بــه ســمت ایــن مقصــود 

گرایــش یافتــه اســت. مهم تریــن دســتاورد ایــن نوشــتار آن اســت کــه عناصــر نبــوغ، تســلط 

ــا نظام هــا و سیســتم های منســجم  یارویــی شــهید صــدر ب ــواب فقــه و رو ــر تمامــی اب کامــل ب

ی  یــۀ نظام ســاز نظر ارائــۀ  یشــه های  ر از  را می تــوان  ی  و ســرمایه دار کمونیســت  دو مکتــب 

فقهــی در اندیشــۀ ایشــان دانســت. او در مواجهــه بــا نظام هــا و سیســتم های منســجم زمانــۀ 

یافــت کــه فقــه اســامی نیــز می توانــد نظام ســاز باشــد؛ ازایــن رو بــر ایــن بــاور بــود کــه  خــود در

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.

یک ، متاتئور یتزر ، فرانظریه جورج ر ی فقهی، شهید صدر گان کلیدی: نظام ساز واژ

مقدمه

کــه آدمــی بــا بن بســت های نظــری متعــددی در میــدان ادارۀ امــور بشــر  در جهــان معاصــر 

ــا وجاهــت علمــی اســام اســت کــه  مواجــه شــده اســت، تنهــا راه حــل برون رفــت، مواجهــۀ ب

قــادر بــه نجــات آدمــی از مهلکــۀ انحــراف و پوچــی اســت. محمدباقــر صــدر بــر ایــن بــاور 

ــرای همــگان در میــدان  اســت اســام به ماننــد یــک آیینــه، بازتاب دهنــدۀ آییــن توحیــدی ب

گــر ایــن ظرفیــت بــه شــکوفایی الزم نرســد، اســام به عنــوان یــک آییــن  ادارۀ امــور بشــر اســت. ا

همچنــان در طاقچه هــا باقــی می مانــد 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 می کنــد. در ایــن  میــان می بایســت در پــی یــک نقطــۀ وصــل بــود تــا اســام را 

یکــی و ظلمــات موجــود نجــات دهــد. محمدباقــر  بــه همــگان معرفــی نمــوده و آن هــا را از تار

یــت  کــه می توانــد ایــن مأمور  (41۶ :1394 ، (صــدر صــدر بــر ایــن بــاور اســت تنهــا موردی

ــد،  ــی کن ــد و راهنمای ــوق ده ــود س ــرمنزل مقص ــه س ــر را ب ــام داده و بش ــزرگ را انج ــی و ب حیات

ــه و  ــت فق ــان ها در جامعی ــات انس ــدد حی ــای متع ــا و قضای ی ه ــت. گرفتار ــه« اس ــش »فق دان

تنقیــ� احــکام و مفاهیــم اســام از راه ایــن دانــش بــه ســامان می رســند. در کارنامــۀ حیــات 

یابــی نمــود؛ لــذا  ایــن دانــش اســت کــه می تــوان ثمــرات دیــن و قوانیــن آن را بــرای بشــر ارز

ــر باشــد، اســام بازتــاب بهتــری خواهــد داشــت. ــر و دقیق ت گیرت هرقــدر ایــن معــرف فرا

آیت اهلل محمدباقر صدر بر این باور است در این رسالت و تکلیفی که فقه بر عهده دارد، از 
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ی ظرفیت های خود آن گونه  نظر کیفی پیشرفت داشته است و لکن ازلحاظ کمی به آزادساز

که در شأن فقه است عملکرد مناسبی نداشته است. پیشرفت کیفی فقه از جهت توسعۀ 

روش های استنباط و تعمیق و تدقیق فرآیند استنباط است که این دانش را در �رف نگری 

گسترۀ موضوعات خود در مقابل دیگر دانش ها بی بدیل نموده  تام به  و پرداختن  مسائل 

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 دانش پژوه مبتدی 

ی با چنین افقی روبه رو می سازد. تالی فاسد این پدیده نیز در  خود را نیز در عنفوان فقه آموز

ی بشر است که افقی فراتر از مسائل  ارائۀ راهکارها و راه حل های درمانی برای مسائل امروز

قرون گذشته  و صاحبان آثار و تراث اصلی فقهی، بیش نیست.

کنونـی بـا پیچیدگی هـا و ضمیمه شـدن بـه مسـائل عصـر  کـه در جهـان  مسـائل و مباحثـی 

ی  مـدرن همـراه اسـت، نمی توانـد بـه تحلیل هـا و پاسـخ های فقهـی بـا افـق اعصار گذشـته رو

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 

گسـترش  کمـی  کـه فقـه ازلحـاظ  گسترشـی نداشـته اسـت. تـا زمانـی  کـرده، امـا در افـق  پیـدا 

پیـدا نکنـد و به صـورت افقـی توسـعه نیابـد، قـادر نیسـت دیـن اسـام را بـا همـۀ جامعیـت و 

گیـری آن بـه ظهـور برسـاند و نمی توانـد خصایـ�، غنـا و قـدرت و ظرفیـت اسـام را بـرای  فرا

حـل مشـکات امـروز جهـان معاصـر نشـان دهـد، و تـوان آن را نـدارد که اسـام را در وجهی به 

.(41۶ :1394 ، (صـدر نمایـش بگـذارد کـه توجـه امـت را بـه خـود جلـب کند«

رشد  آن  کیفی  جنبه های  هم تراز  نیز  فقه  کّمی  جنبه های  که  است  بایسته  اساس  این  بر 

با  نیز  مهم  این  شود.  هماهنگ  و  مطابق  دین  با  ظاهر  و  صورت  تناسب  بتوان  تا  نماید 
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خود  باید  »بلکه شد،  نخواهد  میسر  استنباط  فرآیند  در  روبنایی  و  سطحی  ت�ییرات 

ساختار و ساختمان فقهی را عوض کنیم، باید فرایند تحول در ساختمان فقه را آغاز کنیم، 

بین  از  را  فقه  ابعاد  در  موجود  انقباض  باید  بدهیم.  افقی  گسترش  را  ساختمان  این  باید 

بالطبع  و  کارایی دانش فقه  و  کارآمدی  به  بتواند  که درنهایت  ت�ییراتی  (همان)؛ ببریم...«

دین منجر شود. چنین غایتی نیز محقق نمی شود مگر این که دانش فقه »در سط� نیازهای 

را دارد؛ در  آن  اقتضای  این جهان،  که حل مشکات  این جهان باشد؛ در سطحی باشد 

سط� مسائل فراوانی باشد که امروز برای بشر مطرح است و مکاتب فاسد بشری برای این 

مسائل، راه حل هایی مختلف و متضاد ارائه کرده اند«.

گــر  ی فقهــی اســت. او بــر ایــن عقیــده بــود کــه ا یــۀ نظام ســاز شــهید صــدر از مبدعیــن نظر

فقیــه و مجتهــد بــا نگاهــی جامع نگــر بــه احــکام فقهــی بنگــرد، قــادر بــه کشــف نظــم معیــن 

، عمــل مجتهــد ایــن اســت کــه  و خاصــی در بیــن احــکام خواهــد بــود؛ لــذا بنــا بــر نظــر او

در ورای مفــردات احــکام، بایــد در پــی کشــف نظــام منســجمی باشــد کــه بتوانــد تمامــی 

نیازهــای انســان معاصــر را در عرصه هــای مختلــف حیــات اجتماعــی پاســخ دهــد. شــهید 

ــه نظــام اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی، طــرح نظامــات  ــزوم پرداختــن ب ــا طــرح ل صــدر ب

را بــر پایــۀ ســنت های الهــی پایه ریــزی نمــود؛ ازایــن رو فقــه شــهید صــدر بــا فقــه ســنتی و 

یــف تفــاوت جــدی دارد (حســینی 118:1399). کاســیک حتــی در تعر

ی فقهــی، قائل به کشــف ســایر نظام های اســامی  او حتــی در نــگاه کان، عــاوه بــر نظام ســاز

، مجتهــد بایــد بــه شــیوۀ مجموعــی بــه متــون و احــکام  نیــز بــود. بنــا بــر نظــر محمدباقــر صــدر

دینــی بنگــرد و همــۀ آنهــا را در یــک مــدار حرکتــی مشــاهده کنــد؛ لــذا در ایــن صــورت اســت 

ــد  ــاد، مجته ــوزۀ اقتص ــال در ح ــرای مث ــود. ب ــف می ش ــب کش ــای مکت ــداف و زیربناه ــه اه ک

بایــد احــکام اقتصــادی را بــه دســت آورد و ســپس بــا نگــرش مجموعــه ای 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، 

 : 9:1400). نظــام کــه گاه در تعابیــر او از آن بــه عنــوان مکتــب یــاد مــی شــود، عبــارت اســت از

یــات بنیادیــن و زیربنایــی اســام در زمینــه ای معیــن از حیــات اجتماعــی، کــه  مجموعــه نظر

قوانیــن تفصیلــی و احــکام اســامی در آن حــوزه ثمــرۀ آن گونــه نگــرش اســت و ایــن مجموعــۀ 

منســجم و هــدف دار بــه دنبــال هدایــت و رشــد جامعــه بــه ســمت اهــداف و آرمان هــای 

کبــری بابوکانــی و همــکاران، 139۶: 4). به بیان دیگــر مکتــب  متعالــی خویــش اســت (علی ا

و نظــام روشــی اســت نظــر بــه بایدهــا و نبایدهــا برخــاف علــم کــه بــه حقایــق و هســت و 

.(31 :1428 ، نیســت ها می پــردازد (صــدر

�یشین� ت�قی�

مقالــۀ حاضــر -چنانکــه از عنــوان آن پیداســت - تحقیقــی اســت کــه بــه ســبک نویــن بــه 

نــگارش درآمــده و نمونــۀ مشــابهی بــرای آن یافــت نگردیــده اســت. مقــاالت و تحقیقــات 

، پانــزده مقالــه اســت کــه تمامــًا بــه چیســتی، ماهیــت، تحقــق  مرتبــط بــا موضــوع ایــن نوشــتار

یــک  ی فقهــی و تحلیــل انتقــادی پرداخته انــد و در هی� کــدام بــه شــیوۀ متاتئور نظام ســاز

ی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر پرداختــه نشــده  ــۀ نظام ســاز ی یشــه های شــکل گیری نظر ر

ی و تفــاوت نســبت بــا ســایر پژوهش هــا  اســت؛ لــذا از ایــن بــاب، مقالــۀ حاضــر دارای نــوآور

تحــت  را  مقالــه ای   (139۶) همــکاران  و  بابوکانــی  کبــری  علی ا اســت.  دیگــر  اثرهــای  و 

کیــد بــر آراء شــهید  ی فقهــی بــا تا ی جایــگاه منطقــة الفــراغ در نظــام ســاز عنــوان »بــازکاو

« بــه عرصــۀ نــگارش درآورده انــد و در آن بــه ایــن امــر پرداخته انــد کــه منطقــة الفــراغ  صــدر

ی در مقالــۀ دیگــری تحــت  ی فقهــی برخــوردار اســت. و از اهمیــت ویــژه ای در نظام ســاز

 » ــر نگــرۀ شــهید صــدر کیــد ب ــا تأ ی در فقــه ب عنــوان »از پژوهــی امــکان و حجیــت نظام ســاز



بهارو تابستان 1400شماره پازدهمفقه حکومتی88

ی فقهــی پرداختــه اســت. طالــب طــادی و همــکاران (1398)  بــه امکان ســنجی نظام ســاز

ی فقهــی پرداخته انــد و مقالــه ای را ذیــل عنــوان  یــۀ نظام ســاز نیــز بــه انسان شناســی در نظر

« بــه  کیــد بــر آراء آیــت اهلل ســیدمحمدباقر صــدر ی فقهــی؛ بــا تأ »انسان شناســی نظام ســاز

عرصــۀ تحریــر درآورده انــد. دکتــر محســن اســماعیلی (1397) نیــز در مقالــه ای تحــت عنــوان 

ی  یــه و جایــگاه آن در نظام ســاز یــۀ منطقــة الفــراغ« بــه قرائتــی نــو از ایــن نظر »بازخوانــی نظر

ــت. ــه اس ــی پرداخت فقه

بــه  نیــز در همیــن ســبک و شــیوه  بــا مقالــۀ حاضــر همخوانــی دارنــد  کــه  ســایر مقاالتــی 

یــه  یشــه های شــکل گیری ایــن نظر نــگارش درآمده انــد و هی� کــدام به صــورت مســتقل بــه ر

نپرداخته انــد.

یتــزر جامعه شــناس آمریکایــی در دهــۀ 80 میــادی، تحلیلــی را ارائــه  ۱-۱. فران�ریــه: جــورج ر

کــه مطالعــۀ روشــمند نظریه هــای اندیشــمندان را ممکــن می ســازد. او بیــان مــی دارد  داده 

یــۀ اجتماعــی اســت. مــدل  یشــه ای نظر یــه، مطالعــه روشــمند ســاختار اساســی و ر کــه فرانظر

یتــزر عــاوه بــر جامعه شناســی قابل اجــرا در ســایر علــوم انســانی نیــز می باشــد،  تحلیلــی ر

یتــزر خاطرنشــان می ســازد کــه تنهــا اندیشــمندان جامعه شناســی ســروکار بــا  چنانکــه خــود ر

یــه ندارنــد، بلکــه پژوهشــگران ســایر حوزه هــای علــوم انســانی می تواننــد  مــدل تحلیلــی فرانظر

.(137 :2001، یتــزر از ایــن رهیافــت اســتفاده کننــد (ر

یــه و لــذا  یــه ای پیرامــون توصیــف، تحلیــل و بررســی خــود نظر یــه یعنــی نظر ی یــا فرانظر متاتئــور

ی را می تــوان  یتــزر فرانظریه ســاز کــرد. از منظــر ر یــه یــاد  می تــوان از آن به عنــوان فلســفۀ نظر

، شــکل پذیری و  ی عوامــل مختلــف پس زمینــۀ ظهــور کشــف و به دســت آور تاشــی بــرای 

ی  ، 2001: 139). بــه تعبیــر دیگر فرانظریه ســاز یتــزر یــه دانســت (ر تحقــق، اســتفاده و توســعۀ نظر

را می تــوان روشــی بــرای شــناخت و مطالعــۀ ســاختار زیربنایــی نظریه هــای علــوم انســانی 
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ی بــر ســه نــوع می باشــد کــه تمایــز  ، فرانظریه ســاز یتــزر ، 1990: 4). بــه بــاور ر یتــزر دانســت (ر

اساســی ایــن ســه نــوع در نتیجــه ای اســت کــه می دهــد. در تحلیــل او این ســه نــوع، نمونه های 

: ک�ــر مواقــع هم پوشــانی پیــدا می کننــد. ایــن ســه نــوع عبارت انــد از آرمانــی هســتند کــه در ا

آن  از  کــه  اســت  یــه  نظر دربــارۀ  عمیق تــر  درک  بــرای  ی  ابــزار ی،  فرانظریه ســاز اول  گونــۀ   (1

.(4  :1990  ، یتــزر (ر می شــود  اســتفاده   MU ی  اختصــار به صــورت 

یــه، مطالعــه و بررســی نظریه هــای موجــود می پــردازد  ی، بــه بســط نظر 2) گونــۀ دوم فرانظریه ســاز

ی  کــه منجــر بــه تولیــد نظریه هــای جدیدتــر می شــود. از ایــن گونــۀ دوم به صــورت اختصــار

.(4 :1990 ، یتــزر MP یــاد می شــود (ر

ی  ی بــرای رهیافــت و دســتیابی بــه خلــق چشــم انداز ی، ابــزار گونــۀ ســوم فرانظریه ســاز  (3

بــه  ی  فرانظریه ســاز گونــۀ  ایــن  از  یــه می باشــد.  نظر تمــام  یــا  کــه دربرگیرنــدۀ بخــش  اســت 

.(4  :1990  ، یتــزر (ر می شــود  یــاد   MO صــورت 

: روش و مــدل منتخــب و استفاده شــده در ایــن پژوهــش، نــوع  ۲-۱. منت�ــب ��وهــ� �ا�ــر

 ، یتــزر یتــزر اســت. مــدل MU بنــا بــر بــاور ر ی جــورج ر اول (MU)، از انــواع ســه گانه فرانظریه ســاز

، نقــد و بهبــود نظریه هــا  یابــی بهتــر ، ارز مدلــی روشــمند بــرای دســتیابی بــه درکــی عمیق تــر

، گونــه MU ترکیبــی اســت از چهــار زیرشــاخۀ  یتــزر ، 2004: 5). بنــا بــر نظــر ر یتــزر می باشــد (ر

یــه بــرای دســتیابی بــه فهــم و  ی خوانــش رســمی یــا غیررســمی نظر بنیــادی کــه همــۀ آنهــا حــاو

ی MU کــه هرکــدام درک  یــه اســت. چهــار بعــد اساســی فرانظریه ســاز درک عمیق تــر از نظر

ــه را فراهــم می ســازد، به صــورت ذیــل می باشــد: ی ــر از نظر بهت

یســت  الــف) زیرشــاخۀ اجتماعــی- درونــی: ایــن زیرشــاخه عوامــل و اســبابی همچــون ز

بــا اســاتید و مــردم، اندیشــه های دینــی و مذهبــی،  خانوادگــی، تحصیلــی، شــیوۀ تعامــل 

.(17  :1991  ، یتــزر (ر می شــود  شــامل  را  نظریه پــرداز  عاقه مندی هــای  و  فعالیت هــا 
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اجتماعــی  محیط هــای  یســتی،  ز اســباب  در  تأمــل  بیرونــی:  اجتماعــی-  زیرشــاخۀ  ب) 

و فرهنگــی و وضعیــت نظــام بین الملــل در ایــن زیرشــاخه صــورت می پذیــرد. زیرشــاخۀ 

ی و فعالیت هــای اجتماعــی، نهادهــای  اجتماعــی- بیرونــی، بــر ارتباطــات بیــن نظریه پــرداز

یــا غیرمســتقیم  به صــورت مســتقیم  کــه  کیــد دارد  تأ و ســاختارهای اجتماعــی  مختلــف 

.(17:1991 ، یتــزر یــه نظریه پــردازان دارد (ر گســترش نظر ارتبــاط بــا 

ج) زیــر شــاخۀ فکــری- درونــی: ایــن زیرشــاخه گزاره هــای فکــری یــا معرفتــی محــدوده داخلــی 

و  نظریه پــرداز  پرداختــن  چگونگــی  شــیوۀ  فهــم  بــرای  و  می گیــرد  بــر  در  را  مطالعــه  عرصــۀ 

.(17:1991 ، ــزر یت ــی رود (ر ــه کار م ــه ب ــوع مطالع ــه موض ــردش ب یک رو

د) زیــر شــاخۀ فکــری- بیرونــی: ایــن زیرشــاخه بــه روابط میــان نظریه محقق و ســایر حوزه های 

...کــه از محــدودۀ فکــری نظریه پــرداز  یــخ، روانشناســی، فلســفه و فکــری ماننــد مذهــب، تار

.(17:1991، یتــزر خــارج اســت، می پــردازد (ر

مجموعۀ زیرشاخه های فوق در نمودار ذیل نمایش داده شده است:
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۲. اسباب مؤثر بر ت�ق� ن�ری� ن�ام سا�ی فقهی در اندیش� شهید �در

یســت شــخصی، ســایق و وابســتگی های فــردی و گروهــی، وضعیــت فکــری، سیاســی،  ز

ــه  ــا توجــه ب ــر تحقــق اندیشــه ها تأثیرگــذار باشــد. ب ــد ب یخــی، اجتماعــی می توان فرهنگــی، تار

ی فقهــی  یــه نظام ســاز اینکــه پژوهــش حاضــر درصــدد تحلیــل و بیــان زمینه هــای تحقــق نظر

در اندیشــه شــهید محمدباقــر صــدر اســت، لــذا در ایــن بخــش از مقالــه بــه مطابقــت ســاختار 

یــه مذکــور بررســی  یتــزر در راســتای رســیدن بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر تحقــق نظر یــه جــورج ر نظر

می شــود.

یرشاخ� اجتماعی- درونی � .۲-۱

یتــزر (MU)، زیرشــاخۀ اجتماعــی-  ی ر اولیــن زیرشــاخه از وجــوه چهارگانــه فرانظریه ســاز

یســت  ــر ز ــزر در ایــن زیرشــاخه، ب یت ــۀ جــورج ر ی ــق نظر ، 45:1990). تطاب ــزر یت ــی اســت (ر درون

گرایش هــای مذهبــی و ... تمرکــز دارد. لــذا در  خانوادگــی، تحصیلــی، ارتبــاط بــا اســاتید، 

، چگونگــی مؤثربــودن ایــن  یتــزر ی جــورج ر ــا به کارگیــری از تئــور ایــن بخــش از ایــن پژوهــش ب

ی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر  یــۀ نظام ســاز ــر تحقــق نظر زیرشــاخۀ اجتماعــی- درونــی ب

بررســی می شــود.

الــ�) �یشــینه خانوادگــی: ســید محمدباقــر صــدر معــروف بــه شــهید صــدر در 25 ذی القعــده 

ســال 1353 ه.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 

ــر  ــی ب ــد؛ و اراده اله ــده بودن ــد ش ــز متول ــام نی ــی علیهماالس ــرت عیس ــل و حض ــم خلی ابراهی

ایــن تعلــق گرفتــه بــود کــه ایــن نــوزاد کــه ادامه دهنــدۀ 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 

ی کــه ســید اســماعیل صــدر  بــزرگ و ، ســید حیــدر در جوانــی فــوت کــرد. پدر محمدباقــر صــدر

نــام داشــت، از مراجــع بــزرگ تقلیــد شــیعه در نیمــۀ اول قــرن چهــارده اســامی بــود کــه در 

« و از  مبارک »خانــدان صــدر کــه از شــجرۀ ســال 1338 ق رحلــت نمــود. ســایر اجــداد او 

ع) بوده انــد، در کشــورهای ایــران، عــراق و لبنــان در زمــرۀ  ک امــام کاظــم ( تبــار غیرتمنــد و پــا

اندیشــمندان و عالمــان دیــن بــه شــمار می رفته انــد (ابوالحســینی، 10:1385).

« نــام داشــت، یکــی از بانوان دانشــمند،  خواهــر ســید محمدباقــر کــه »آمنــه بنت الهــدی صــدر

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).

ــت و دورۀ  ــه رف ــه مدرس ــالگی ب ــن پنج س ــر در س ــاتید: محمدباق ــی و اس ــین� ت��یل ب) �یش

مــدت تحصیــل، نبــوغ فوق العــاده  ابتدایــی را در ســن یازده ســالگی بــه پایــان رســاند. در این

را  خــود  آمــوزگاران  تعجــب  و  درخشــید  او  خــدادادی  سرشــار  اســتعداد  و  شــگفت آور  و 

به گونــه ای کــه اولیــای مدرســه تصمیــم گرفتنــد او را بــه مدرســۀ کــودکان ناب�ــه و  برانگیخت؛

دولتــی درس را در آنجــا ادامــه دهــد و پــس از گذرانــدن  ــا هزینه های ــا ب ــد ت تیزهــوش بگذارن

مراحــل الزم و قانونــی، او را بــه دانشــگاه های معتبــر خــارج از کشــور عــراق اعــزام کننــد تــا 

کادمیــک بپــردازد و پــس از تکمیــل تحصیــات دومرتبــه بــه کشــور خــود  آنجــا بــه تحصیــات آ

بازگــردد (نعمانــی، 37:1427).

کار اجــدادش  ی و دینــی و پرداختــن بــه رشــتۀ  کــه بــه تحصیــل دروس حــوزو محمدباقــر 

کــه محمدباقــر بــا  بزرگــش رضایــت ندادنــد  گرایــش داشــت و از ســویی نیــز مــادر و برادر

هزینه هــای دولــت وابســته بــه غــرب و دســت اندرکاران خودباختــۀ آموزش وپــرورش آن روز 
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کادمیــک را ادامــه دهــد، لــذا او بــا راهنمایــی دو دایــی مجتهــد و دانشــمندش  عــراق، درس آ

گیــری  مرتضی آل یاســین« بــه فرا آیــت اهلل »شــیخ محمدرضــا آل یاســین« و آیــت اهلل »شــیخ

ی پرداخــت (نعمانــی، 37:1427). علــوم دینــی و دروس حــوزو

 او در ســن نوجوانی دانش منطق را آموخت و رســاله ای 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 معالم االصــول را در ســن دوازده ســالگی 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 آن هــا اشــاره کــرده اســت. ســید محمدباقــر صــدر در ســال 13۶5 ق در محضــر دو تــن 

از بزرگ تریــن شــخصیت های علمــی حــوزه علمیــه نجــف اشــرف، آیت اهلل العظمــی ســید 

ابوالقاســم خویــی و مرحــوم آیت اهلل العظمــی محمدرضــا آل یاســین تلمــذی نمــود.

ی  آیــت اهلل خویــی را بایــد از اصلی تریــن اســاتید محمدباقــر صــدر دانســت کــه مــدت بســیار

را در محضــر ایــن مرجــع تقلیــد تلمــذ نمــود و در درس خــارج فقــه و اصــول ایشــان شــرکت 

ی بهره بــردن خــود از آیــت اهلل خویــی را چنیــن وصــف می کنــد: »آیــت اهلل خویــی کســی  کــرد. و

بــود کــه مــن در محضــر او نــور علــم را دیــدم و بــه دســت او طعــم فقاهت و شــناخت و معرفت 

ی تعالــی بعــد از ایمــان بــه آدمــی ارزانــی  را چشــیدم. علــم بزرگ تریــن نعمتــی اســت کــه بار

گــر حقیــر چیــزی از ایــن نعمــت الهــی بــه دســت آورده باشــم، همــۀ ارزش آن بــه  مــی دارد و ا

اســتاد خویــی بازمی گــردد. مــن چیــزی نیســتم جــز ثمــره ای از ثمــرات وجــود فیــ� شــریف 

ایشــان و ولــدی از اوالد معنــوی ایشــان« (قنبــری نــژاد اصفهانــی، 9:1389).

ی از عالمــان و اســاتید، ماننــد  هم زمــان بــا حضــور او در درس آیــت اهلل آل یاســین، شــمار

یــم علیخــان و شــیخ عبــاس  شــیخ طاهــر آل راضــی، شــیخ صــدرا بادکوبــی، ســید عبدالکر



بهارو تابستان 1400شماره پازدهمفقه حکومتی94

رمیثــی کــه جایــگاه اســتادی او را بــر عهــده داشــتند نیــز در ایــن درس حضــور می یافتنــد 

ی مرحــوم ســید اســماعیل صــدر دربــارۀ ایشــان چنیــن گفتــه  (نعمانــی، ۶8:1424). بــرادر و

اســت: »بــرادر ارجمنــد مــا همــۀ مــدارج علمــی را پیــش از رســیدن بــه ســّن بلــوغ پیمــوده 

اســت« (حســینی حائــری، 48:1375).

توضیــ�  بــر  او حاشــیه ای  رفــت،  از دنیــا  آل یاســین  کــه شــیخ مرتضــی  در ســال 1370ق 

ی کــه »بل�ــة الراغبیــن« نــام داشــت، نگاشــت و پــس از آن، تعلیقه هــای شــیخ  المســائل و

ــا  ــه او گفــت: »تقلیــد ب ــر ایــن رســاله را نیــز تنظیــم نمــود کــه شــیخ عبــاس ب عبــاس رمیثــی ب

چنیــن علمــی بــر شــما حــرام اســت و شــما در زمــره فقهــای مجتهــد هســتید«. او تحصیــات 

فقهــی و اصولــی خویــش را در ســال 1379 بــه اتمــام رســانید (ابوالحســینی، ۶:1385).

یســت او �ــا مــردم: یکــی از ویژگی هــای بــارز و متمایــز شــخصیت محمدباقــر صــدر  ج) �

یســت او بــا عمــوم مــردم بــود. رفتــار و تعامــل او نمونــه ای زیبــا اســت  رفتــار و نحــوۀ تعامــل و ز

ی انبــوه از ویژگی هــای نیــک در آن تجلــی دارد؛ صفاتــی چــون: مــدارا و محبــت و  کــه شــمار

یســتی بــا آنهــا  همدلــی و درک مشــکات و دغدغه هــای مــردم و مشــارکت بــا آن هــا و هم ز

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 

ــه همــه احتــرام می گذاشــت  چــه خــواص، ایــن ویژگــی را احســاس کرده انــد. شــهید صــدر ب

و از هــر مهمانــی اســتقبال می کــرد. مــردم را از عمــق جــان ودل دوســت داشــت (ســایت 

ــا او هم نشــین  ــا ب ــار ببینــی ی ). فقــط کافــی بــود او را یک ب پژوهشــگاه تخصصــی شــهیدصدر

باشــی تــا او وارد قلبــت شــود و احســاس کنــی تمــام وجــودت از عشــق بــه او پــر شــده اســت. 

ی را فقیهــی از جنــس مــردم و در بطــن جامعــه و  یســت او موجــب شــده بــود کــه و این گونــه ز
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ی  ــای و ــا و عملکرده ــی کنش ه ــاورد و تمام ــار بی ــردم ب ــای م ــکات و دغدغه ه ــه مش گاه ب آ

گاهــی بــه مشــکات جامعــه بــود. برگرفتــه از آ

یرشاخ� اجتماعی- بیرونی � .۲-۲

یتــزر از نــوع MU، زیرشــاخۀ اجتماعــی-  ی ر دومیــن زیرشــاخه از زیرشــاخه های فرانظریه ســاز

بیرونــی اســت. در ایــن زیرشــاخه اثرپذیــری اندیشــمند در ارتبــاط بــا ســاحت های اجتماعــی، 

و  تعامــل  از مقالــه، نحــوۀ  ایــن بخــش  در  لــذا  ،5:1990)؛  یتــزر (ر بررســی می شــود  سیاســی 

ارتبــاط شــهید صــدر بــا تحــوالت سیاســی عصــرش را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می دهیــم.

یســت محمدباقــر  : در زمــان ز الــ�) �ــ�ب کمونیســت، ن�ــام ســرمایه داری و شــهید �ــدر

ــا جایــی کــه ایــن حــزب در  ــود؛ ت ــه اوج قــدرت رســیده ب ، حــزب کمونیســم در عــراق ب صــدر

ــی و اهــداف  ــود. مبان شــهر نجــف اشــرف، پایتخــت علمــای شــیعه، گســترش پیــدا کــرده ب

یالیســم دیالکتیکــی، مادی گرایــی، نفــی خداونــد متعــال،  حــزب کمونیســت بــر مبنــای ماتر

معظــم  مقــام  رســانی  اطــاع  (پایــگاه  بــود  دیگــر  جهــان  معنــوی  مســائل  و  آخــرت  نفــی 

ی  ســرمایه دار یالیســم  امپر مقابــل  در  کمونیســم  اینکــه  علــت  بــه  رهبــری:23/1/1398). 

یالیســتی بــود و خــود را یــک حــزب انقابــی  کــرده بــود و شعارهایشــان ضــد امپر قــد علــم 

ک�ــر مــردم و قشــر باســواد و دانشــگاهی جــذب ایــن حــزب شــده بودنــد.  معرفــی کــرده بــود، ا

ک�ــر دانشــجویان و فرهنگیــان بــه ایــن حــزب  محمدباقــر صــدر زمانــی کــه متوجــه شــیفتگی ا

یــس را بــه مــدت نــه مــاه تعطیــل  شــد، در آن زمــان کــه در ســنین جوانــی بــه ســر می بــرد، تدر

ــا گســترش ایــن حــزب  ــرای مبــارزه ب ــا« و »فلســفتنا« ب ــه نــگارش دو کتــاب »اقتصادن کــرد و ب

ی پرداخــت و بطــان ایــن فلســفه  پرداخــت. او در کتــاب »فلســفتنا« بــه فلســفۀ ســرمایه دار

را در فهــم ایــن پرســش کــه کــدام نظــام تــوان آن را دارد کــه آدمــی را در زندگــی اجتماعــی بــه 

ی و  ی پــس از نقــد و بررســی نظــام ســرمایه دار ســمت رشــد و ســعادت ببــرد، اثبــات نمــود. و
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یخــی  یالیســم تار فلســفۀ مارکسیســم کــه همــان حــزب کمونیســم اســت، بــه نقــد و تحلیــل ماتر

ــه اثبــات فلســفۀ اســامی پرداخــت و  پرداخــت و جهان بینــی و نگــرش مارکسیســم را رد و ب

آن را به عنــوان فلســفۀ برتــر اثبــات نمــود.

ایــن  بــر  کــه  مارکسیســمی ها  ادعــای  مقابــل  در  را  »اقتصادنــا«  کتــاب  صــدر  محمدباقــر 

کــه طــرح اقتصــادی جهــان را در راســتای عدالــت و مســاوات در برابــر نظــام  بــاور بودنــد 

ی بــه وجــود آورده انــد، بــه تألیــف درآورد. او در بخــش نخســت کتــاب اقتصادنــا  ســرمایه دار

ی و کاپیتالیســم را موردنقــد و تحلیــل علمــی قــرار داد  یــۀ اقتصــادی نظــام ســرمایه دار نظر

یخــی پرداخــت و در پایــان کتــاب بــه تحلیــل اقتصــاد  یالیســم تار و پــس از آن بــه نقــد ماتر

اســامی پرداخــت.

ایــن دو اثــر محمدباقــر صــدر توانســت موجــی را در میــان دانشــگاهیان و تحصیل کرده هــای 

کشــور عــراق بــه وجــود بیــاورد و آنهــا را دوبــاره بــه اندیشــه اصیــل و نــاب اســامی بازگردانــد.

ی اســامی و فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر را  مطرح شــدن و شــکل گیری اندیشــۀ نظام ســاز

ی  می تــوان متأثــر و در مواجهــه بــا ایــن دو مکتــب دانســت. او در آن دوران، بــا پدیــدۀ نوظهــور

ــه ای  ــه مجموع ــی ک ــدند؛ نظام های ــه ش ــادی« مواج ــتم های اقتص ــا« و »سیس ــام »نظام ه ــه ن ب

درهم تنیــده 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 اندیشــه ای 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 می توانــد در برابــر نظام هــای دیگــر قــد علــم کنــد و پاســخگوی نیازهــای بشــریت باشــد.

ب) شــهید �ــدر و انقــاب اســامی: محمدباقــر صــدر در دوران انقــاب اســامی و پــس 

ی در  ی آن، مســئلۀ انقــاب را موردتوجــه قــرار داد. بــرای نمونــه، یکــی از کارهــای و از پیــروز
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ایــن عرصــه، نوشــتن کتــاب مهــم »االســام یقــود الحیــاة« اســت کــه ایــن کتــاب را بــه ملــت 

کتابــش می نــگارد: »هــدف امــام خمینــی در  ایــران تقدیــم نمــود. او در بخشــی از مقدمــۀ 

کــرم  ا پیامبــر  راه  ادامه دهنــدۀ  و  الهــی  انبیــای  دعــوت  ادامــۀ  اســامی  ی  جمهــور طــرح 

ی زمیــن  پایــی و اقامــه حکومــت الهــی بــر رو صلوات اهلل علیــه و امیرمؤمنــان علیه الســام در بر

.(32:1410 ، اســت (صــدر

یقــود  االســام  اقتصادنــا، فلســفتنا،  ارزشــمندی چــون  آثــار  نــگارش  بــا  محمدباقــر صــدر 

... بــا بیــان اصــول، مبانــی و طــرح مباحثــی در راســتای قیــام،  الحیــاة، المدرســة االســامیة و

یــان انقــاب اســامی ایفــا نمــود.  مبــارزه و انقــاب، نقــش هدایتگــر و ایدئولــوگ را در جر

گــون ایشــان در ایــن عرصــه، بــر  گونا ی، بیانیه هــا، اعامیه هــا، مکتوبــات و اقدامــات  فتــاو

کیــد دارد. نقــش او در ایــن زمینــه تأ

ی و تشــکیل مکتــب را در ســر داشــت، به خوبــی  شــهید صــدر کــه همــواره اندیشــۀ نظام ســاز

برنامه هایــش  از  یکــی  قطعــًا  بپیونــدد،  وقــوع  بــه  گــر  ا اســامی  انقــاب  کــه  می دانســت 

ی  ی خواهــد بــود؛ لــذا همــۀ وجــود و امکانــات خویــش را در خدمــت تشــکیل پیــروز نظام ســاز

انقــاب اســامی گذاشــت. بــرای مثــال، او در زمانــی کــه امــام خمینــی(ره) قصــد بازگشــت 

بــه کشــور را داشــتند و بختیــار فرودگاه هــای ایــران را بــرای منــع از ورود ایشــان بســته بــود، در 

ــی از  ــه نمایندگ ، ب ــار ــر بختی ــای دکت ــاب آق ــد: »جن ــه او می نویس ــاب ب ــی خط ــی اعتراض پیام

مرجعیــت و علمــای نجــف اشــرف، اقــدام شــما در بســتن فرودگاه هــای کشــور را در زمانــی کــه 

ــد، به شــدت محکــوم می کنــم. ایــن  ــه ایــران دارن آیت اهلل العظمــی خمینــی قصــد بازگشــت ب

اقــدام در حالــی صــورت می پذیــرد کــه میلیون هــا نفــر از بــرادران مســلمان در ایــران و سراســر 

ــد  ــه عهــده بگیرن ــا ایشــان نقــش رهبــری ملــت را ب جهــان منتظــر بازگشــت ایشــان هســتند ت

یخــی و اســامی عظیــم خــود را ایفــا کننــد و کشــور را از ظلمــات جهــل و  و مســئولیت تار
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.(112:1394 ، ــور اســام و پرتوهــای ایمــان هدایــت فرماینــد« (صــدر ــه ن بی دینــی ب

یرشاخ� فکری- درونی � .۲-۳

زیرشــاخۀ ســوم از ابعــاد MU، زیرشــاخۀ فکــری- درونــی اســت. بــر اســاس دیــدگاه جــورج 

یتــزر در ایــن زیرشــاخه، عوامــل شــناختی درون حیطــه و قلمــرو داخلــی عرصــۀ مطالعــه  ر

ــۀ  ی ، 5:199)؛ لــذا در ایــن بخــش بــه چگونگــی بــه وجــود آمــدن نظر یتــزر بایــد بررســی شــود (ر

ی فقهــی در اندیشــۀ شــهید صــدر و اینکــه آیــا او متأثــر از اندیشــه دیگــری ایــن  نظام ســاز

یــم. یــه را ارائــه نمــوده اســت، می پرداز نظر

شــهید صــدر بــا تکیــه بــر دو عنصــر نبــوغ و اســتعداد فوق العــاده و تســلط کامــل بــر فقــه 

ی از نظریه هایــی شــد کــه هرکــدام از آنهــا ســط� اجتهــاد  اســامی، مبــدع و بنیان گــذار بســیار

... را ارائــه  ی، حق الطاعــة و یاتــی همچــون منطقةالفــراغ، نظام ســاز را ارتقــا می بخشــد. او نظر

ی فقهــی در اندیشــۀ محمدباقــر صــدر را  یــۀ نظام ســاز نمــود. تحقــق و بــه وجــود آمــدن نظر

نمی تــوان 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 به صــورت مجموعه هــای نظــام واره ای کــه قابــل انکشــاف از دیــن 

گــر فقیــه  ، ا اســت، قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای بشــریت اســت؛ لــذا بــه بــاور شــهید صــدر

یکــردی جامع نگــر بــه احــکام فقهــی بنگــرد، بــا مجموعــه و نظامــی از احــکام  و مجتهــد بــا رو

روبــه رو می شــود کــه همــۀ آنهــا به صــورت منظــم در یــک مــدار حرکــت می کننــد. رهبــر معظــم 

انقــاب در مــورد نبــوغ شــهید صــدر بیــان مــی دارد: »مرحــوم آقــای صــدر (رضوان اهلل علیــه) بــه 

ی کــه از عهــدۀ او برمی آمــد، از عهــدۀ خیلــی از فقهــا و  نظــر بنــده قطعــًا ناب�ــه بــود؛ یعنــی کار

علمــا و متفکریــن حوزه هــای مــا برنمی آیــد. فضــای دیــد بســیار وســیع، فهــم نیازهــای دنیــای 

اســام، پاســخگویی ســریع و آمــاده بــه خواســته ها از ویژگــی هــای بــارز شــهید صــدر اســت« 
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.(19/1/1399)

ک�ــری اســت و او فقــه را مــادر علــوم  یکــرد حدا ــه دانــش فقــه یــک رو یکــرد شــهید صــدر ب رو

انســانی می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــه شــأنیت ورود بــه تمامــی عرصه هــای بشــری را 

دارد. او بــر اســاس تســلط کاملــی کــه بــر مبانــی دینــی داشــت، بــه ایــن عقیــده رســیده بــود کــه 

اســام به عنــوان یــک دیــن و شــریعت، توانایــی آن را دارد کــه تمامــی خ�هــای بشــریت را پــر 

ی فقــه را نقطــۀ وصــل میــان اســام و جهــان بشــریت می دانســت  ، 41۶:1394). و کنــد (صــدر

شــکل گیری  و  تحقــق  در  را  بشــریت  اجتماعــی  حیــات  ی هــای  نیاز برطرف کــردن  و 

 ، ، 41۶:1394). از منظــر آیــت اهلل محمدباقــر صــدر ی فقهــی می دانســت (صــدر نظام ســاز

فقــه از لحــاظ کیفــی پیشــرفت کــرده، ولــی از لحــاظ کمــی پیشــرفتی نداشــته اســت (همــان) 

ی فقهاســت، تــاش بــرای تبدیــل  و لــذا در اندیشــۀ او یکــی از ضرورت هایــی کــه در پیــش رو

پیشــرفت کمــی فقــه اســت.

۴-۲. ��د بیرونی- فکری

 ، یتــزر بعــد چهــارم از وجــوه ابعــاد چهارقســمتی MU بعــد بیرونــی- فکــری اســت. از نــگاه ر

یــه، مفاهیــم و ایده هــا کــه  در ایــن بعــد از ســایر رشــته های علمــی بــرای تحلیــل، توســعه نظر

قابلیــت بــرای بررســی مســئلۀ موردنظــر را دارد، می تــوان بهــره جســت. بــرای بررســی رابطــۀ 

 ، ی فقهــی در اندیشــۀ آیــت اهلل محمدباقــر صــدر یــه نظام ســاز میــان مت�یرهــای ایــن بعــد و نظر

ــت؛  ــرون اس ــه او بی ــدودۀ مطالع ــه از مح ــری او را ک ــای فک ی و فعالیت ه ــرش و ــوع نگ ــد ن بای

ماننــد فلســفه (جهان بینــی، معرفت شناســی، هستی شناســی و انسان شناســی) موردتوجــه 

و نظــر قــرار داد.

، الهــی و بــر پایــۀ توحیــد اســامی شــکل گرفتــه  الــ�) جهان بینــی: جهان بینــی شــهید صــدر
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اســت. در چنیــن جهان بینــی، جهــان مخلوقــی اســت کــه بــا توجــه و مشــیت الهــی حفاظــت 

ی تعالــی از جهــان ســلب شــود، دنیــا نیســت  گــر ثانیــه ای توجــه بار ی می شــود و ا و نگهــدار

و نابــود می شــود. هیــ� پدیــده و شــیئی نابجــا و نابخردانــه خلــق نشــده اســت، و نظــام 

کمــل اســت کــه بــر پایــۀ عــدل اســتوار گردیــده اســت. »عملکــرد توحیــد در  کنونــی، نظامــی ا

ی را ســامان می بخشــد.  ی روشــنی بــه آدمــی می دهــد و طــرز فکــر و ایــن اســت کــه ایدئولــوژ

توحیــد تمامــی اهــداف و آرمان هــای انســانی را به صــورت یکجــا در یــک کمــال مطلــوب و 

.(197:1421 ، ــادر جمــع می کنــد (صــدر ــد ق ، یعنــی خداون ــر برت

آیــت اهلل محمدباقــر صــدر از جهان بینــی توحیــدی و الهــی بــه چنــد اصــل اساســی می رســد. 

کمیــت مطلقــۀ الهــی بــر جهــان و آدمــی کــه از طریــق رابطــۀ رب و عبــد بــه دســت  اصــل حا

کــم بــر جهــان اســت. نظــام خلقــت  ی وجــود قوانیــن الهــی حا می آیــد. دومیــن اصــل از منظــر و

به صــورت هــدف دار بــر پایــۀ قوانیــن و ســننی اداره می شــود کــه از آن هــا بــه ســنت الهــی تعبیــر 

می شــود (کانتــری و مهــدی زاده، ۶:1391).

ی از جهان بینــی الهــی بــه دســت مــی آورد، اصــل والیــت اعطایــی  ســومین اصــل اساســی کــه و

ی را بــه ســبب دارا  ی تعالــی بــر اســاس حکمــت خــود آدمــی را خلــق نمــود و و اســت کــه بار

ی  بــودن عقــل و سرشــت عقانــی و قــوه تدبــر و تعقــل، بــر ســایر موجــودات برتــری بخشــید. و

از ایــن والیــت اعطایــی بــه »خافــت عــام«، »اســتخاف« و »خافــت انســانی« یــاد می کنــد 

ی، والیــت اعطایــی بــه آدمــی  کــه اصــل تشــکیل نظــام سیاســی و حکومــت اســت. از منظــر و

ی تعالــی کــه مدبــر هســتی اســت، بــه انســان داده  به صــورت فطــری و تکوینــی از ســوی بار

یــم، در حقیقــت اســاس  کر شــده اســت. »...لــذا مســئله خافــت آدمیــان، از منظــر قــرآن 

.(9:1399 ، حکومــت انســان بــر گیتــی اســت...« (صــدر

کاوای و تحقیــق در معرفت شناســی آیــت اهلل محمدباقــر صــدر بــه  ب) م�رفت شناســی: بــا وا
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دســت می آیــد کــه معرفت شناســی نــزد ایــن اندیشــمند جهــان اســام بــر دو اصــل اســتوار 

کفایــت  بــه حقیقــت  نیــل  بــرای  و برهانــی به تنهایــی  اینکــه عقــل اســتداللی  اســت: اول 

، 42:1357) و اصــل دوم  نمی کنــد؛ بلکــه بایــد بــا ســایر معــارف نیــز ممــزوج شــود (صــدر

اینکــه معرفت شناســی شــهید صــدر بــه شــیوۀ تطبیقــی و ارتباطــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 

کنــار  ی مقایســه ای میــان فلســفۀ صدرایــی بــا دیگــر فلســفه ها انجــام داده اســت و در  و

بحــث وجودشناســی بــه مباحــث معرفت شناســی نیــز توجــه نمــوده و ارتباطــی میــان آنهــا بــا 

.(24:1358 ، ــدر ــت (ص ــت داده اس ــیعه مطابق ــد ش ــا عقای ــا را ب ــوده و آنه ــرار نم ــی برق وح

معرفت شناســی او برگرفتــه از شــیوۀ حکمــت متعالیــه اســت و تفکــر و تعقــل به عنــوان دو 

یــخ و طبیعــت، شــهود و  ابــزار معرفتــی بــر پایــه عقــل، مشــاهده و تجربــه، بــر پایــۀ منبــع تار

کشــف بــر پایــۀ منبــع دل، و شــریعت بــر پایــۀ ســنت و کتــاب آســمانی، به صــورت اضــاع 

، 20:13۶0). او نیــز مثــل ماصــدرا،  گرفته انــد (صــدر کنــار هــم قــرار  مرتبــط یــک مربــع در 

ی کــه هی� کــدام از آنهــا، یکدیگــر را نفــی  ــد؛ به طور ــر می دان تمامــی ابزارهــای مذکــور را معتب

ی  گفتــه نمانــد کــه و نمی کننــد، لکــن کارایــی هرکــدام بــا یکدیگــر فــرق مــی کنــد (همــان). نا

معرفــت تجربــی را مکمــل و تکمیل کننــدۀ معرفــت عقلــی می دانــد و قائــل بــه مراحــل دوگانــۀ 

ی می شــود و در مرحلــه  معرفــت اســت: مرحلــۀ نخســت کــه نتایــج تجربــه و حــس جمــع آور

.(21:13۶0، بعــد دســتاوردهای آن از لحــاظ عقــل توجیــه می شــود (صــدر

، معرفــت وحیانــی اســت کــه  یقینی تریــن و کامل تریــن نــوع معرفت هــا از منظــر شــهید صــدر

موردتأییــد عقــل نیــز اســت؛ همان گونــه کــه معرفــت وحیانــی نیــز بــر اعتبــار معرفــت عقلــی 

گاهــی، مســئولیت پذیر  ، آدمــی بــر پایــۀ آ مهــر تأییــد می زنــد. در معرفت شناســی شــهید صــدر

گردیــده اســت؛ بــه ایــن تفســیر کــه آدمــی بایــد بــا تمــام وجــودش بــر مســئولیت حیاتــی خــودش 

کنــد و ســرانجام از طریــق انجــام مســئولیت خویــش، بــه تأمیــن مســئولیت  گاهــی پیــدا  آ
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از  نبایــد  ی،  بــاور و بــه   .(12:1399 ، آیــد (صــدر نائــل  و جاودانــه خویــش  ابــدی  ســعادت 

 ، تفســیرپذیری هستی شناســی بــا سیاســت و تحــوالت وابســته بــه آن، غافــل مانــد (صــدر

یکــرد، او در مباحــث هستی شناســی بــه دنبــال شناســایی و  28:13۶0). بــر پایــۀ همیــن رو

تفســیر خالــق و اوصــاف او و معرفــت بیشــتر بــه جایــگاه آدمــی در هســتی و اهــداف آفرینــش 

، محمدباقــر صــدر بــر پایــۀ ایــن جهان بینــی، بــه دنبــال  ی تعالــی اســت (). بــه بیــان دیگــر بار

آن اســت کــه پدیــدۀ طبیعــی و پدیده هــای پیرامــون انســان را در شــعاع نســبت آنهــا بــا آدمــی 

و خداونــد متعــال معرفــی کنــد.

از اهــم مباحــث شــهید صــدر در هستی شناســی، بحــث جهــان غیــب و شــهادت اســت. 

کــه از محــدودۀ حــواس آدمــی  مــراد او از جهــان غیــب، پــاره ای از جهان شــناختی اســت 

ی غیــب  بــا فهــم حســی متــداول فهم پذیــر نیســت. تفکیــک و جداســاز بیــرون اســت و 

از شــهادت از منظــر محمدباقــر صــدر بــه ایــن معناســت کــه هســتی در جهــان طبیعــت 

از بخش هــای جهــان هســتی  یکــی  تنهــا  بلکــه عالــم محسوســات،  نمی گــردد،  محصــور 

اســت؛ لــذا، هرچنــد میــان دو جهــان غیــب و شــهادت، فــروق متعــددی وجــود دارد، لیکــن 

یشــه ای  رابطــۀ عمیقــی بیــن آن دو پایــدار اســت و هــر آنچــه در جهــان شــهادت باشــد، قطعــًا ر

ی تعالــی نه تنهــا بــه عنــوان خالــق عالــم و قوانیــن  در جهــان غیــب دارد. در ایــن نگــرش، بار

و ســنت های ناظــر بــر هســتی، بلکــه مدبــر عالــم نیــز اســت؛ و بــه لســان فلســفی، عالــم 

ی تعالــی نیازمنــد اســت، بلکــه در بقــای خویــش نیازمنــد  نه تنهــا در حــدوث خــود بــه بار

بــه تدبیــر اوســت (همــان). نگرش هــای شــهید صــدر در هستی شناســی محــدود بــه ایــن 

یــات  ی و تعاملــی میــان ایــن عالــم بــا فطر ، ســازگار مــوارد نمی شــود؛ در هستی شناســی او

، اســام بــا فطــرت، نیازهــا، اســتعدادها و خواســته های آدمــی  انســانی وجــود دارد. بــه بــاور او

ی اســتوار  ، 72:1359)؛ لــذا، جهــان هســتی بــر دایــرۀ حــق و حق مــدار ی دارد (صــدر ســازگار

اســت و عالــم هســتی و هدفمنــدی خلقــت، بــا عنایــت بــه گســترۀ حــق و حقانیــت آفرینــش 
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گونــی جلــوه می کنــد. یکــی از نمــود ایــن  عالــم، معنــا پیــدا می کنــد و بــه صورت هــای گونا

حقیقــت، ایــن اســت کــه عالــم هســتی بــر اســاس قوانیــن و ســنت های الهــی پی ریــزی شــده 

ی تعالــی بــر ایــن اســت کــه عالــم بــر نظــم  ، تقدیــر بار و انتظــام پیــدا کــرده اســت. به بیان دیگــر

مخصوصــی ســامان یابــد و پدیده هایــش در محــدودۀ مخصوصــی بــه انجــام برســند؛ لــذا 

انســانی کــه معتقــد بــه غایت منــدی جهــان هســتی باشــد، عملکــرد مهمــی در حیــات بشــری 

و سیاســی ادا می کنــد. در اندیشــۀ چنیــن انســان معتقــدی، اســام توانایــی رهبــری آدمیــان و 

جهــت دادن بــه زندگــی آنــان را داراســت. چنانکــه شــهید صــدر بیــان مــی دارد کــه اســام نظــام 

بــرای بــر عهــده گرفتــن مســئولیت رهبــری انســان و جهــت دادن امــت در راســتای اهــداف و 

.(72:1359 ، الگوهــای واال اســت (صــدر

: بــا تأمــل در انسان شناســی محمدباقــر صــدر می تــوان یافــت  ج) انسان شناســی شــهید �ــدر

ی  کــه »به صــورت اصولــی، جهان بینــی او اخذشــده از قــرآن ایشــان، بــر پایــۀ انســان محور

اســت؛ لیکــن انســانی کــه فطــرت و خلق وخــوی آن بــا دین عجین شــده اســت« (جمشــیدی، 

و  مــادی  از وجــودش  بعــدی  اســت؛  او موجــودی دوبعــدی  از منظــر  انســان   .(23:1387

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. 

، انســان از طریــق اختیــار و انتخابگــری کــه دارد می توانــد قابلیت هــای هریــک از  بــه بــاور او

ایــن دو بعــد را بــه شــکوفایی برســاند. او در تحلیل هــای خویــش پیرامــون انســان، بیشــتر بــه 

یخــی  دو بعــد ملکوتــی انســان می پــردازد. او فکــر و اراده را دو عنصــر ســازندۀ تحــوالت تار

ی بعــد ملکوتــی و معنــوی انســان را  و رخدادهــای جوامــع بشــری می دانــد. به بیان دیگــر و

بیانگــر محتــوای فکــری انســان می دانــد؛ یعنــی جنبــه ای کــه هــدف را تصــور می کنــد و پــس 

، 138:1421). بــا ایــن فقــرات می تــوان  ینــی در جامعــه می کنــد (صــدر از آن اراده بــر تحول آفر

یخــی، بعــد باطنــی انســان اســت کــه  این گونــه بــه دســت آورد کــه به وجودآورنــدۀ تحــوالت تار
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صــدر از آنهــا بــه بعــد عقانیــت، فکــر و اراده تعبیــر می کنــد. لــذا آدمــی بــا ایــن اوصــاف، 

ی، قانــون می طلبــد  موجــودی اجتماعــی و مدنــی بالطبــع اســت و لــذا ایــن اجتماعــی بــودن و

.(337:1375 ، ی و وضــع قوانیــن می باشــد (صــدر و از پیامدهــای نبــوت، قانون گــذار

، یکــی از اصلی تریــن مشــکات انســان در ایــن برهــه زمانــی، فقــدان  بــه بــاور شــهید صــدر

ی و پــرورش و تربیــت آدمیــان بایــد بــر  نظــام اجتماعــی ایدئــال اســت کــه از طریــق نظام ســاز

، 49:13۶2). لــذا از نــگاه شــهید صــدر انســان بــه دلیــل  ایــن مشــکل مهــم فائــق آمــد (صــدر

ــه  ــی س ــان دین ــن انس ــت. ای ــم اس ــن عال ــات ای ــور مخلوق ــی اش، مح ــت دین ــت و طبیع سرش

ــا مکاتــب مــادی و اومانیســم غربــی دارد: تفــاوت مهــم ب

ی تعالــی اســت و هیــ� ســبب دیگــری در خلقــت آدمــی  انســان مخلــوق بار 1) توحیــد: 

اســتقال نــدارد و موجــود دیگــری مســتق� نمی توانــد پــرورش و ادارۀ انســان را بــه عهــده 

بگیــرد.

2) محتــوای آدمــی: انســان موجــودی دوبعــدی اســت کــه از دو جنبــۀ جســمانی و روحانــی 

بــه  را  او  و  امیــال مــادی دعــوت می کنــد  بــه  را  برخــوردار اســت. جنبــۀ جســمانی، آدمــی 

ی را بــه برتری هــا می کشــاند و  ، و سمت وســوی پســتی ها می کشــاند، لیکــن بعــد روحانــی او

تــا جایــی می توانــد بــه ارتقــاء ایــن بعــد منجــر شــود کــه او را بــه اخــاق الهــی نزدیــک گردانــد و 

او مظهــری از صفــات الهــی شــود (جمشــیدی، 21:1387).

3) غایت منــدی: انســان دینــی ایمــان بــه آخــرت دارد و معتقــد اســت کــه بــا مــرگ، آدمــی 

گذرگاهــی از ایــن عالــم بــه عالــم دیگــر اســت و همــۀ  نابــود نمی شــود، بلکــه ایــن جهــان 

رفتارهــا و عقایــد او از ایــن ســرا بــه ســرای دیگــر منتقــل خواهــد شــد (جمشــیدی، 21:1387).
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نتیجه گیری

بــا  و  یتــزر  ر جــورج  ی  فرانظریه ســاز ی  تئــور از  اســتفاده  بــا  تــا  شــد  ســعی  پژوهــش  ایــن  در 

فکــری  درونــی،  فکــری  مت�یرهــای  و  اســباب  مؤثربــودن  فرضیــۀ   ،MU گونــۀ  از  بهره گیــری 

یشــه های بــه  بیرونــی، اجتماعــی درونــی، اجتماعــی بیرونــی را در جــواب بــه پرســش پیرامــون ر

ــی  ــدر بررس ــر ص ــۀ محمدباق ــی در اندیش ی فقه ــاز ــۀ نظام س ی ــکل گیری نظر ــدن و ش ــود آم وج

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــش ب ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــد. نتای کن

یســت خانوادگــی، تحصیلــی،  یتــزر کــه بــر ز یــۀ ر 1. بــا تطابــق زیرشــاخۀ اجتماعــی- درونــی نظر

و  خانوادگــی  پیشــینۀ  کــه  یافتیــم  دارد،  تمرکــز  مذهبــی  گرایش هــای  و  اســاتید  بــا  ارتبــاط 

، به ویــژه دو عنصــر نبــوغ علمــی و اســتعداد ذاتــی و تســلط  یســت تحصیلــی شــهید صــدر ز

ی فقهــی بســیار مؤثــر بــوده اســت و ایــن نبــوغ  فقهــی کــه داشــت، درخصــوص ارائــۀ نظام ســاز

علمــی او را بــر آن داشــت تــا دور از مطالعــات مــوردی و مرســوم درحوزه هــای علمیــه، نگاهــی 

سیســتماتیک بــه تعالیــم و آموزه هــای فقهــی داشــته باشــد.

یتــزر کــه بــه بعــد اجتماعــی بیرونــی و اثرپذیــری  یــه ر 2. بــا نظــر بــه دومیــن زیرشــاخۀ فرانظر

اندیشــمند در ارتبــاط بــا ســاحت های اجتماعــی سیاســی می پــردازد، مشــخ� گشــت کــه 

ی  یــۀ نظام ســاز افــزون بــر نبــوغ و تســلط فقهــی، محیــط اجتماعــی نیــز بــر شــکل گیری نظر

فقهــی در اندیشــۀ محمدباقــر صــدر مؤثــر بــوده اســت. شــهید صــدر در آن زمــان بــا دو مکتــب 

یارویــی بــا ایــن دو مکتــب، مســئلۀ  ی مواجــه بــود و بــه جهــت رو کمونیســت و ســرمایه دار

کــه  کردنــد؛ به بیان دیگــر او در آن دوره بــا پدیــده ای نــو مواجــه شــد  ی را مطــرح  نظام ســاز

کــه ایــن نظام هــای منســجم  ی  عبــارت از »نظــام هــا« و »سیســتم های اقتصــادی« بــود. و

کــه  و درهم تنیــده بــا مبانــی و اهــداف مخصــوص بــه خــود را مشــاهده نمــود، بــر آن شــد 

ی  ی فقهــی را ارائــه نمایــد تــا پاســخگوی نیــاز ی های اســامی ازجملــه نظام ســاز نظام ســاز
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حیــات اجتماعــی بشــریت باشــد.

ی را بــر  3. عــاوه بــر دو زیرشــاخۀ فــوق، بعــد فکــری شــهید صــدر و جهان بینــی ایشــان، و

ــد و  ــرح نمای ــة را مط ی، حق الطاع ــاز ــراغ، نظام س ــون منطقةالف ــی همچ یات ــه نظر ــت ک آن داش

ی فقهــی در اندیشــۀ ایشــان را نمی تــوان  یــه نظام ســاز یــات مخصوصــًا نظر تحقــق ایــن نظر

ــت. ــایرین دانس ــخصیت س ــر از ش متأث
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