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  مقدمه

های فقهی گوناگونی را تجربه  فقه سیاسی در سیر تحول و تطور خود، دستگاه و به دنبال آنفقه شیعه 
رهیافـت . ل مستحدثه انسان مسلمان بوده استئگوی مسا که در هر دوره پاسخ نحوی به ؛است کرده
که درصدد تولید حکم شرعی از  باشد میهای فقهی در دورۀ معاصر  النظریه یکی از این دستگاه فقه

هاست و تولیـد  یح و تفسیر پدیدهنظریه در معنای عام، چارچوبی کلی برای توض .درون نظریه است
زیـرا . نظریه برای هر دانشی که دارای وسعت در اجزا و عناصر متعدد باشد، ضرورتی اساسی است

در فضـای اندیشـه . شود ساختن و ترسیم چارچوب در یک دانش موجب انسجام اجزا و عناصر می
ای از اصـول،  ز مجموعـهاسالمی، منظور از نظریه، ساختار و چارچوب کالن فکری است، مرکب ا

های مربوط به انسان، جامعه و هستی  مبانی، مفاهیم، احکام و نصوص اسالمی که در یکی از حوزه
با یکدیگر ارتباط دارند تا در پرتـو ایـن چـارچوب موضـع و دیـدگاه شـریعت اسـالمی در یکـی از 

ه اسـالمی پاسـخ ل مسـتحدثئاز این طریق مسا دست آید و های زندگی فردی و اجتماعی به ساحت
و خالقیـت و  دهـد مـیزاویه دید  پژوهشگرها به  اهمیت موضوع در این است که تئوری. گفته شود

مند کردن و ساختار سـازی در هـر دانـش نقـش  همچنین در قاعده. کند را دو چندان می ویابتکار 
را تجزیـه و  تـر توان بسیاری از موضوعات و مسائل جزئی و در چارچوب آن می کند میاساسی ایفا 

این است که در دوره  دوچندان کردهآنچه اهمیت موضوع را  .بینی را افزایش داد تحلیل و قدرت پیش
رسد این مهـم  به نظر می این با وجود ؛ل دوچندان شده استئها در حل مسا معاصر توجه به نظریه

 ،در حـوزه فقـه شاید بتـوان گفـت .های اسالمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است در ساحت دانش
را  )النظریـه فقه(رهیافـت فقهـی  نخستین فقیهی که نظریه را مد نظر قرار داده شهید صـدر اسـت و

، ه شـهید سـید محمـد بـاقر صـدرالّلـ ، آیت»النظریه فقه«مبتکر و مؤسس رهیافت  .کردمطرح 
سیاسی  اعی وهای اجتم ویژه حوزه ههای گوناگون زندگی ب های اسالمی در حوزه درصدد تولید نظریه

رو کند و کاو برای شناخت این رویکرد فقهی، بر اسـاس آثـار شـهید  از این. از درون شریعت است
ها  ترین مؤلفه این است که مهم مقالهسان، پرسش اساسی  بدین. گیرد صدر و شاگردانش صورت می

بـه  در پاسـخ نخسـت النظریـه چیسـت؟ های اجتهادات فقیهـان سیاسـی در رهیافـت فقه و ویژگی
شناسـی  روش و سـپس بـا ایضـاح مفهـومی،شـود  مـیتبارشناسی نظریـه در فقـه شـیعه پرداختـه 

تا فرآیند و چگونگی تولید نظریـه از درون شـریعت و نیـز تولیـد حکـم  کردهرا بحث » النظریه فقه«
ویژه  تر اجتهادات فقهای منسوب به این رویکـرد بـه در ادامه، جهت فهم واقعی .دشوشرعی تحلیل 

  . شود ها و قواعد اجتهادی معتقدان به این رویکرد در فقه سیاسی اشاره می شهید صدر، به ویژگی
های علمـی و فنـاوری غـرب در  خودباختگی در برابر پیشـرفت دوره معاصر سرآغاز شیفتگی و

های رایج در  تالش روشنفکران و دانشمندان اسالمی، استناد به نظریه. جغرافیای جهان اسالم است
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در ایـن شـرایط، بـا پیـدایی . های تفکـر غربـی اسـت ب و محک زدن مفاهیم اسالمی به سنجهغر
زیـرا ایـن  ؛اندیشمندان و فقهایی همچون شهید صدر، نوعی بازگشت به خویشتن صـورت گرفـت

و میـراث  کردنـدنحله از دانشمندان اصالت و معاصرت را در چـارچوب شـریعت اسـالمی دنبـال 
در سـاحت . های سیاسی پرداختند قرار دادند و به بازسازی علوم و دانش اسالمی را مشعل راه خود

را به مثابـه » النظریه فقه«وجود آورد و  هشناسی ب فقه نیز، شهید صدر تحول بنیادینی را از حیث روش
  .کردهای زمانه مطرح  گویی به پرسش یک دستگاه فقهی جدید، برای پاسخ

الم دربارۀ تـاریخ، اقتصـاد، سیاسـت و جامعـه تـالش های ناب اس صدر برای استخراج دیدگاه
که در کتاب اقتصادنا وظیفه متفکران و اندیشمندان اسالمی را اکتشاف و استخراج  طوری هب ،کرد می
منان بـه ایـن ؤعنوان م شمرد، نه بدعت، بدین معنا که همه چیز در نهاد اسالم نهفته است و ما به می

در سـایۀ چنـین . کنـیمداری و مارکسیسـم ابـداع  ی چـون سـرمایهها مکاتب دین، نباید چونان غربی
های اندیشمندان و فقهای سلف، به  ها و شیوه نگرشی بود که وی توانست از مشکالت و موانع روش

بینی شـهید صـدر از  واقع. کندمندی خاصی را در فقه ترسیم  روشی نو در فقه دست یابد و یک نظام
های اجتماعی گـره خـورده  همه چیز از منظر او با واقعیت .است های برجسته تفکر فقهی وی نشانه
بینی، صـدر  این واقع. کرده استرها شده و خود را آشکار   رو همه چیز در افق واقعیت از این. است

ویژه در حوزه فقه رهنمون ساخت که نتیجه آن تولیـد دسـتگاه  های متفاوت ب را به سوی روش و شیوه
دهد که وی ماهیت زنـدگی  آثار شهید صدر، نشان می .لید حکم شرعی استبرای تو» النظریه فقه«

. داند در فقه شیعه می... شناسی فقهی و اجتهادی و انسان مسلمان معاصر را مقتضی تحول در روش
عبارت دیگر ماهیت زندگی انسان معاصر، خروج فقه شـیعه از حـوزه فـردی و ضـرورت عرضـه  به

 ؛گـردد رو دولت در اندیشه صدر بسیار برجسته می از این ؛ت استنظریات در مسائل جامعه و دول
کنـد کـه فقـه کالسـیک  های جدیدی را به دستگاه فقه عرضه می از زندگی، پرسش نوزیرا این وجوه 
  . لذا نیازمند تحول و ترمیم است ؛گویی آن را ندارد توانایی پاسخ

بیگانگان و استعمارگران اروپـایی دست  های اسالمی به صدر معتقد است که با اشغال سرزمین
های غربی  مذاهب اسالمی از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی کنار رفت و نظریه ،در دوره معاصر

که ذهنیت فقهی نیز از چنین  طوری به ؛دستگاه فقه نیز از این مسئله مستثنی نبود. به جای آن نشست
تا جایی کـه ایـن نگـاه . کرداالحکام  فقه وضعی تأثیر پذیرفت و بازتاب آن اساس فقه را منحصر در

ای از احکام فردی و شخصی تفسـیر  عنوان مجموعه فقیه به شریعت نیز سرایت نمود و شریعت را به
و در پرتو این روش  شهید صدر دیدگاه و روش فقهی خود را در مطالعات اسالمی تعمیم داد .کردند

های اسـالمی در بـاب معـامالت  تصادنا و نظریههای اقتصادی اسالم را در کتاب اق توانست، نظریه
های تـاریخ و  و نظریه شریعت اسالم را در بـاب سـنت البنک الربوی فی االسالمبانکی را در کتاب 
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و نیز نظریـه سیاسـی اسـالم را در  المدرسة القرآنیهنظریه اسالم در مورد عناصر جامعه را در کتاب 
، روش فقهی خود را روش موضـوعی شوی در آثار. کندعرضه و تدوین  ةاالسالم یقود الحیاکتاب 
منظور وی از روش موضوعی، روشی است که به واقعیت زندگی، جامعـه و هسـتی توجـه  .نامد می
های زندگی و هسـتی و جامعـه  پردازی فقهی در حوزه نظریه  بنابراین هدف صدر اتکا به روش. دارد
یز گستره شریعت و چگونگی تحقق آن مستلزم شناخت این رهیافت فقهی در دوره معاصر و ن .است

الفـراغ  نظریه منطقة )ب ؛النظریه چیستی فقه )الف: شناخت دو پایه اساسی این دستگاه فقهی است
، پاسخ به بسـیاری از حاضر با تشریح و تبیین این دو در ادبیات رهیافت فقهی ).١۴١٧حائری، .ک.ر(

توان به سهولت بیشـتری در ایـن دسـتگاه اصـطیاد  را میهای بنیادین در حوزه فقه و فقه سیاسی  پرسش
شـود بـه کمـک آثـار و  آیـد، تـالش می از آنجا که شهید صدر مبدع این رهیافت بـه حسـاب می. کرد

 .دشوشناختی این دستگاه فقهی تبیین  های روش های ایشان و شاگردان وی عناصر و مؤلفه نوشته
   
  تبارشناسی نظریه در فقه شیعه  .١

تعریـف  در مـورد .کنـد ها ایفـا می اجتماعی نقش اساسی در هدایت پژوهش در علوم انسانی ونظریه 
هنـوز بـر سـر « :برنارد کوئن معتقد است .اجتماعی نیست محققان علوم انسانی و میانتوافقی  ،نظریه

علـت عـدم  شـاید  )٢۴۶ص ،١٣٧٧ الرنـس،( »اینکه نظریه چیست توافقی صـورت نگرفتـه اسـت
های گوناگون بر علـوم  در نتیجه وجود پارادایم ،های معرفتی است رویکرد ها و توافق، اختالف در حوزه

که هر پارادایم تعریـف خـاص خـود را از نظریـه ارائـه  نحوی به ؛انسانی سایه افکنده است اجتماعی و
 آوری شـواهد و اه جمـعر کوششـی عملـی در« گرایـان از نظریـه تعریف تجربـه برای مثال.. ..کند می
تعریف  با )۶٢۴ص ،١٣٧۶ توسلی،(» تبیین آنها و ها برقراری همبستگی میان یافته های تجربی و یافته
 کرلینجـر از محققـان علـوم انسـانی و). ٧١٠ و ۵ص ،١٣٧۶ آزاد ارمکی،( گرایان متفاوت است عقل

 و تعـاریف، )مفـاهیم( اهـ ای از سـازه یـک نظریـه مجموعـه«: گویـد اجتماعی در تعریف نظریـه می
 بـا هـدف تبیـین و های به هم مرتبط است که از طریـق مشـخص سـاختن روابـط بـین متغیرهـا گزاره
به عبـارت  .)۵٢٩ص ،١٣٧٧، کرلینجر( »دهد ه میئها ارا ای از پدیده ها دید نظام یافته بینی پدیده پیش
ارتبـاط میـان  واقعیـات و چرایـی نظریه حکم یا بیانی است که هدفش روشن کردن چگـونگی و دیگر

تولید نظریه بـرای  .هاست کلی نظریه چارچوبی کلی و عام برای توضیح و تفسیر پدیده طور هب .آنهاست
از ایـن منظـر . هر دانشی که دارای وسعت در اجزا و عناصـر متعـدد باشـد، ضـرورتی اساسـی اسـت

در حوزه سیاست هـم . ودش ساختن و ترسیم چارچوب در یک دانش موجب انسجام اجزا و عناصر می
 اساسـاً  های عمومی و سیاست نظریه سیاسی فراهم آورنده راهنمایی است برای عملکردهای سیاسی و

  .دهند های اعمال قدرت را توضیح می های سیاسی شیوه نظریه
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از اصـول،  یا ب از مجموعـهکـه، چارچوبی است مری، منظور از نظریشه اسالمیاند یدر فضا
 یمربوط به انسان، جامعه و هست یها از حوزه یکیه در ک یام و نصوص اسالمکم، احی، مفاهیمبان

از  یکـیدر  یعت اسـالمیدگاه شـریـن چـارچوب موضـع و دیـگر ارتباط دارند تا در پرتـو ایدیکبا 
ه در تعامـل بـا یـ، فقیدر چارچوب فقـه اسـالم .دیآ دست به یو اجتماع یفرد یزندگ یها ساحت

» االحکام فقـه«ه آن را کام است کاستنباط اح یکی :تواند انجام دهد یار عمده مکدو  ینینصوص د
به . دشو یاطالق م» النظریه فقه«ه به آن کات است یشاف نظرکاستحصال و است یگریند و دیگو یم

عت اسـالم یه از شـرکـاسـت  یام شـرعکـاز اح یا ان مجموعهیب االحکام فقهفه یگر، وظیعبارت د
تـاب، ک(عه یادلـه اربعـه شـ کمـکند به ک یات استنباط تالش میعملد و مجتهد در شو یاستنباط م

 ی، به معنـاالنظریه فقهه ک یدرحال ؛دینائل آ یم شرعکبه ح یز قواعد فقهیو ن) عقل و سنت، اجماع
بـر قـرآن،  یا اجتهـادات مبتنـیـات اسالم یشف و استحصال نظرکعت، به هدف یفهم نصوص شر
در آن  یعت اسالمیه شرکاست  یمختلف یها در حوزه یاسالمات یتشاف نظرکا یسنت و عقل برا

اسـت و سـپس  یه فقهـیـشف نظرکنخست،  النظریه فقهه و یرد فقکارکن یبنابرا. دارد یامکامور اح
ا فقـه بـا یاست که آ آنمطرح در این حوزه  های پرسش .ه استیاز درون آن نظر یم شرعکصدور ح

ه یـا نظریر؟ آیا خیه دانست یتوان به مثابه نظر یا فقه را می؟ آیا فقه بدون تئوری، مناسب است یتئور
اجتهـاد ملفـق و  ۀا بـه مثابـیـاست  یه فردیتشاف نظرکا ایتشاف؟ آکا این است یوکبه مثابه ت یفقه
سـت؟ یه چیـد نظریـها و فوا بیست؟ آسیچ النظریه فقه یها یژگیاست؟ عناصر، اصول و و یبکیتر

افت وجـود دارد ین رهیها در ا گر از پرسشید یاریست؟ و بسیچ النظریه فقه یشناخت اصول و روش
 مقالـهامـا ایـن ؛ دیـگو یرد به فقـه را پاسـخ میکن رویاز ابهامات ا یبرخ ینحو ه پاسخ به آنها بهک

و  دهـد مـید یـه دیـزاو پژوهشـگرهـا بـه  یتئور یلکطور هب ؛نیستها  درصدد پاسخ به همه پرسش
در هر دانش  یردن و ساختارسازکمند  ن در قاعدهیهمچن. ندک یرا دوچندان م ویار کت و ابتیخالق

تـر را  یاز موضـوعات و مسـائل جزئ یاریتـوان بسـ یند و در چارچوب آن مک یفا میا ینقش اساس
 یها از دسـتگاه یبرخـ یگذشته و حت یفقها .دادش یرا افزا ینیب شیو قدرت پ. کردل یه و تحلیتجز
ا اساسًا سخن از یاست و  یه فقه بدون تئورکن باورند یندارند و بر ا یبه تئور یمعاصر اعتقاد یفقه
صـادر م کـح وموجـود اجتهـاد  یفقه یها یشناس بر اساس روش فقطست و یه در حوزه فقه نینظر
ه کـن صـورت اسـت یـز بـه ایفقه معاصر ن یفقه و حت یکالسک یها هیگر نظریبه عبارت د. کند می
ه یبدون نظر یم شرعکن فقه استنباط حیاست و ا یو اصول ید فقهبر ادله و قواع کیم صادره متکح

 :وجود دارد یلکدگاه ین دو دیبنابرا. است
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  هیقدما و فقه بدون نظر. ١−١

ام کاستنباط اح. اندازد یر از قواعد و اصول فاصله نمیغ یزیم و ادله چکن حیب ین دستگاه فقهیدر ا
 یم شـرعکـمتقـدم، صـدور ح یدگاه فقهـاین از دیبنابرا. ردیگ یه انجام میبدون واسطه نظر یشرع

  .ردیگ یه صورت میبدون واسطه نظر
 
  
   

 )کالسیک(دستگاه فقه بدون نظریه 

  
  هیفقه با نظر. ٢−١

ن یا. اندازد یفاصله م» هینظر«بر اصول و قواعد به نام  افزون یزیم چکادله با ح میانه کاست  یفقه
 ی، اقتصـادی، اجتمـاعیاسـیاعم از س یمختلف زندگ یها ه ساحتکه، چارچوب عام است ینظر
گونه فقه، دستگاه  نیدر ا. ردیگ یه صورت میه نظریاز زاو یم شرعکرد و صدور حیگ یرا در بر م... و

در فقـه بـا  یبـه عبـارت ؛دنک یم مکد حیه و سپس تولید نظریتول ،نخست :دارد یرد اصلکارکفقه دو 
تـوان گفـت  ین نظـر میاز ا .مکد حیتول یباشد برا یند تا ابزارک یه مید نظریه، دستگاه فقه تولینظر
م کـن ادلـه و حیها واسـطه اسـتنباط بـ هیـن، نظریبنـابرا. ز داردین یم نقش ابزارکد حیه در تولینظر
  .دارده هم وجود ینار اصول و قواعد، نظرکدر  یعنی ؛شوند یم

ه کـن اسـت یـه در ایمعتقد به نظر یه با فقهایمعتقد به فقه بدون نظر ین منظر تفاوت فقهایاز ا
 یا لهکن است شـاکردند و از مجموع آنها ممک یو عمل م گرفتند میام را در نظر کاح کت کقدما ت

قبـول ه را یـلـذا وسـاطت نظر ؛شـودبنظـام هـم  یکمنجر به  شایدده شود و یم دکح یبعد از اجرا
 یـکد ادله و قواعـد بـا وسـاطت یم باکح یکدن به یرس ی، براالنظریه فقهه در ک ینداشتند، در حال

ه قواعـد یه نسبت به اسـتنباط شـبیرد نظرکارکن صورت یدر ا. شود یورآالن فرکه و چارچوب ینظر
 .استنباط نقش دارد فرآینده در ینظربنابراین  ؛شود یم یو فقه یاصول

  
  

  
 ها سشنظام پر 

 
 ادله

 
 اجتهادات فقها

 
 النظریه حکم دستگاه فقه

 
 قواعد فقهی و اصولی

 
 نظریه

 

 حکم قواعد و اصول ادله ها نظام پرسش
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  د صدریسیاسی شه−یات فقهیدر ادب النظریه فقه یشناس روش .٢

  النظریه فقهتصور  .١−٢

زندگی است های کالن در تنظیم  النظریه، دین و شریعت اسالم حاوی چارچوب بر اساس رهیافت فقه
هـا و  لذا فقـه شـامل چارچوب ؛نیست ادستگاه فقه نیز از این مهم مستثن .)٣٠٣ص ق،١۴١٧ صدر،(

مثـل نظریـه توزیـع و تولیـد در اقتصـاد و نیـز . های گونـاگون فقهـی اسـت های کالنی در حوزه نظریه
سوگیری  های کالن موجب که این چارچوب طوری در حوزه سیاست به... های انتخاب، نصب و نظریه

های کـالن از شـریعت اسـالم و بـرای  ها و چارچوب بنابراین، نظریه ؛دشو تر می استنباط احکام جزئی
رو استخدام نظریه جهـت اسـتنباط  از این. شود صدور احکام شریعت و چگونگی اجرای آن تولید می

 فقـطام را در این دستگاه فقهی، از مجتهـد بـه مثابـه فقیهـی کـه احکـ. احکام شریعت ضرورت دارد
 ؛تری برای اوست که همـان اکتشـاف نظریـه اسـت و به دنبال وظیفه مهم رود میکند فراتر  استنباط می

  .داردبنابراین در این رویکرد فقهی، فقیه به مثابه مکتشف نظریه اهمیت 
النظریه  در توضیح و تعریف فقه »النظریه لدی الشهید الصدر فقه«شیخ خالد الغفوری در مقاله 

گیری  النظریه عملیات استنباط و اکتشاف یک چارچوب کالن فقهی است که جهت فقه«: نویسد می
کـه  نحوی به ؛کنـد سیاسی زندگی انسان را ایجاد می و های اقتصادی، اجتماعی، قضایی در ساحت

حـول یـک محـور جمـع  های اسالمی گردد و احکام فرعـی متعـدد را حل سازی راه موجب شفاف
ــی ــه م ــدگی انســان مســلمان ب ــرای تنظــیم زن ــایی ب ــک ســاختار و زیربن ــا ی ــد ت    »وجود آورد نمای

یـک چـارچوب کـالن فقهـی اسـت کـه در تنظـیم » نظریـه«بنـابراین  .)١٢٣ ص خالد الغفوری،(
به عبارت دیگر نظریـه اساسـًا یـک . های گوناگون زندگی انسان مسلمان نقشی اساسی دارد ساحت

نظریـه در دسـتگاه فقهـی . دشـو چارچوب فقهی عام است که حکم شرعی از زاویه آن صـادر مـی
. فقهی است که نتیجه آن افزایش کارآیی فقه اسـت های درون معتقدان به این رهیافت، مولد پرسش

  .شوددهد تا فرآیند صدور حکم تسهیل  یک ابزار و چارچوب خاصی را به فقیه می ،به عبارتی نظریه
ه کـ یر علـوم همچـون فلسـفیسـا یها هیبرخالف نظر یفقه یها هیرد، نظریکن رویبر اساس ا

 یو اصول یبا توجه به ادله و اصول و قواعد فقه یفقه یها هینظر یعنی ؛اند یتشافکسیسی هستند، اأت
ادلـه  یا از رویـتشاف که اکن معنا یبه ا. تشاف است نه ابداعکه ایار فقک بدین سان. ندشو یشف مک

ه ک کندو استدالل  ایدد مجموع منابع را تفحص نمیه باین اساس، فقیه بر اکرد یگ یصورت م یلفظ
ن مجتهـد مجبـور اسـت در یبنابرا. ندکتوجه فتواهای فقیهان ه به مجموع کنیا ایل است و کن مشیا

 یو بـه نحـو کنـدمراجعه  نهایمشهور فق واهایکان تتبع وجود ندارد، به فته امک ییه، جاید نظریتول
   ین دسـتگاه فقهـیـمعتقـدان بـه ا. ار ببنـددکـ هه بـیـد نظریرا در تول واهااز مجموعه فت یاستنباط لب
د و یـه را تولیـو از مجموع آنها نظر کنندرا جمع  فتواهااجتهادات و  ینسب یها تینند مزک یتالش م
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نـار قواعـد کاستنباط در  واتاز ابزارها و اد یکی عنوان بهه ی، نظرالنظریه فقهات یدر ادب. ندیانتزاع نما
ه یـها از زاو و پاسـخ شـود مـیه عرضه ین نظریمستحدثه به ا یها پرسش. شود یگرفته م کار به یفقه
آنجـا  رد ازیکـن رویا )١٣٨٩ فیرحی،(شود  یصادر م یم شرعکصورت ح هه بکاست  یفقهه ینظر

ن یـا. اسـت دسـتگاه فقـه یبـه دنبـال سـاختن چـارچوب بـرا مندی در فقه اعتقـاد دارد که به نظام
د، بـرخالف نباشـ یعت در تـرابط بـه هـم میام شـرکه مجموعه احکن است یا یبه معنا یمند نظام
صـدور  النظریه فقهدهند، در  یرا به ادله خاص خود ارجاع م یمکه هر حکگر ید یفقه یردهایکرو
د صـدر بـر یشه. دهد یم یتشاف فقهکان اکه امیه به فقکرد یگ یه صورت مکشب یکق یم از طرکح
جا و از آن ردکه کیز تیه نیو نظر یتوان بر تئور ینار اصول و قواعد استنباط، مکه در کده است ین عقیا
ن دغدغـه یتـر ه مهمیـتشـاف نظرکلـذا ا ؛هـم در آن وجـود دارد یت دارد، تئوریمععت جایه شرک

 .دهد یه و مجتهد میبه فق ینیب شیقدرت پ یفقه یها یرا تئوریز ؛است النظریه فقه یشناخت روش
  

  یم شرعکد حیتول یه برایتشاف نظرکچگونگی ا . ٢−٢

  تفاوت ابداع و اکتشاف .١−٢−٢
دهـد، متفـاوت از  پردازی انجـام می کاری که مجتهد و فقیه در نظریه النظریه، بر اساس رویکرد فقه

کننـد و  می بـداعمستقیم نظریه اطور  بهزیرا آنان  ؛پردازی در سایر علوم و مکاتب بشری است نظریه
 پردازی دینی و در حالی که نظریه ؛دهند های بعدی قرار می پس از تولید نظریه، آن را مبنای پژوهش

زیرا نظریه در دایره شریعت در پرتو اصول، نظریـات و  ؛وثیقی با اصول مذهب دارد مذهبی، ارتباط
خواهـد  ای کـه می بنابراین جامعه. دنشو کند تعیین و تحدید می مفاهیم اساسی که شریعت بیان می

حرکتش بـا اصـول و نظریـات آن مـذهب  بایددر چارچوب مذهب و شریعت خاصی حرکت کند، 
در نظریه شـهید صـدر، عملیـات اکتشـاف راهـی معکـوس را نسـبت بـه راه  بنابراین. منطبق باشد

ــداع و ــات اب ــه می) گیری شــکل(تکــوین  عملی ــد نظری ــا  ؛پیمای ــه زیربن ــاز و ب ــا آغ ــی از روبن   یعن
  .شود منتهی می

ریزی یک ساختمان تئوریک در یک موضوع خاص کـه بـر  ابداع یعنی پی در مجموع، تکوین و
مرحله به مرحله، اصل به فرع و از قاعده به  ،و در این مسیر نظریه رندگی میاساس آن روبناها شکل 

در حـالی کـه اکتشـاف خـارج از . کنـد رسد و به عبـارتی از پـایین بـه بـاال حرکـت می روبناها می
صدر در اقتصادنا ایـن مفهـوم را در موضـوع اقتصـاد توضـیح . چارچوب مذهب و شریعت نیست

کند، با سیسـتم منجـزی مواجـه اسـت کـه  اسالمی مطالعه می کسی که راجع به اقتصاد« :دهد می
ساختمان تئوریک آن قبًال تکمیل شده است و کا او تنها این است که طرح حقیقی نظـام و نظریـه را 
آشکار سازد و قواعد اصلی آن را تعیین نماید و غبار تاریخ را از آن بزداید و تأثیر گذشت زمان را تـا 
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) فقیـه(بنابراین کار . های بیگانه برهاند و خود را از تأثیر فرهنگ. نمایدجایی که ممکن است خنثی 
و ابـداع » تکوین«داری و سوسیالیسم  و جستن است در حالی که کار طرفداران سرمایه» اکتشاف«

هـای معطـوف بـه  ویژگی ،هر کدام از اکتشاف و تکوین .)٣٧٠ص، ١۴١٧ صدر،. (»مکتب است
ترین آنها یکی در نقطه آغاز و دیگری در تعیـین مسـیر  مهم. گذارد ثر میخود را دارد که در مطالعه ا

گیرد و به وضـع  اندیشه تا جایی که ممکن باشد در فضای طبیعی اوج می در تکوین،. مطالعه است
نتیجـه . )٣٧١−٣٧٠ صهمـان، (کنـد  پردازد و پایه روبناهای حقوق و غیره را تولید می ها می نظریه

صورت مرحله بـه مرحلـه از اصـل بـه فـرع بـوده و از قاعـده بـه روبنـا  ها به نظریهآنکه در تکوین، 
در مقام اکتشاف طـرح . اما در اکتشاف، نظریه مسیر حرکت و نقطه آغاز غیر از این است ؛دنرس می

ن نیز بیان مشخصی از اهایش در دسترس نیست و واضع معینی از نظریه اقتصادی یا بعضی از جنبه
ای نیست جـز آنکـه  در این صورت برای اکتشاف نظریه از جمیع جهات چاره ؛اند دهدست ندا آن به

، روش مناسب عبارت از تحقیق در رژیم حقـوقی و قـانونی، گرفته شودکار  روش مطالعه دیگری به
به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، که تحت عنوان زیربنا و روبنا اشاره شد، بـا ایـن روش 

بلکـه در تمـام  ؛دشـوی از روبناهای سیستم اقتصادی یعنی قانون مدنی، باید بررسـی که نه تنها یک
همـان، (تر بتوان زیربنا را بررسی و تولید کـرد  روبناها نیز این کار ادامه یابد که به دستاوردهای غنی

صـورت حرکـت از روبنـا بـه زیربنـا  به) نظریـه(به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف  .)٣٧١ ص
نکتـه مهـم آن  .در حالی که در روش ابداعی و تکوینی حرکت از زیربنا بـه روبناسـت ؛د بودخواه

های آن را  است که در عملیات اکتشاف نظریه در موضوعات گوناگون ممکن است برخـی از جنبـه
دسـت  های آن از نصـوص به از نصوص استنباط کـرد و برخـی دیگـر از جنبـه طور مستقیم بتوان به
  .)همان(شود  طور غیر مستقیم از روبناها نتیجه می هب آید، بلکه نمی

  
  ترکیب بین احکام عملیات .٢−٢−٢

طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با  هنباید احکام را ب... در تولید نظریه اقتصادی، سیاسی و
به رابطه  باید بلکه برای رسیدن به قواعد اساسی نظریه در هر موضوعی ؛یکدیگر، مورد مطالعه قرار داد

در مورد قوانین مدنی کـه موضـوعات آن نسـبت بـه  فقطاین کار . احکام شریعت با یکدیگر توجه کرد
در قانون مدنی وقتی که راجع به بیع، اجاره، قرض و شـرکت بحـث . آید هم استقالل دارند به عمل می

نمود؛ ای کلی استنتاج  و از آنها قاعده کردبندی  نیست که مقررات را ترکیب و جمعشود، هدف این  می
توان برخالف نظر عده زیادی که تنها به صـرف  ، نمیهستیموقتی درصدد کشف نظریه اقتصادی  بلکه

  .)٣٧۵ صهمـان، (بندی و استنتاج اصولی از آنهـا گذشـت  اند، بدون جمع مطالعه احکام اکتفا کرده
اساس، پس از مطالعه حکم ممنوعیت بهره، حکم ممنوعیت صاحب سرمایه از تصاحب مـاده  بر این 
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ای که کارگر به نفع او حیازت کرده، نیز حکم جواز درآمد حاصل از اجاره، باید آنها را با یکـدیگر  اولیه
 .)همان( ودو قاعده توزیع ثروت را از مجموع آنها استخراج نم کردترکیب 

  
  هیتشاف نظر کم در ا ینقش مفاه .٣−٢−٢

بـه عبـارت . اسـت... و یجهان، روابط اجتماع یها دهیاسالم درباره پد ینظرها م همان نقطهیمفاه
 ؛اسـت یعیا تشـریـو  ی، اجتمـاعیعـیطب یدادهایـننـده روک ریات تفسـیآرا و نظر ،میگر، مفاهید
نقـش  یه فقهـیـنظرتشـاف ککـه در ا آورد یمـ وجود بهرا  یاز فرهنگ اسالم یجزء مهم که نحوی به

ام را روشـن و فهـم آن کـاح یبرخـ یم، محتوایمفاه یرد، برخیکن رویدر چارچوب ا .دارد یمهم
ه در فهـم کـرا  یالتکتواند مش یق مجتهد مین طریجه از ایدر نت. ندک یسر میام را از نصوص مکاح

 طور به یعیردن نصوص تشرکم، روشن یه نقش مفاهکخالصه آن. کندد، برطرف یآ یش مینصوص پ
 ینظـر قـانون یم قلمـرو آزادیتنظـ یبـرا یارات دولت در وضع مقررات اقتصادیا منشأ اختیو  یلک

م یاز مفـاه یبعضـ. کنـیمشـف کتـب را کد تـا جوانـب مننک یم کمکم به ما ین مفاهیبنابرا .است
. خـاص دارد یت مفهـومکیـلمثًال در اسـالم ما. ندک یما روشن م یام را براکاز اح یبعض یمحتوا
اسـتفاده  یعـیه از منـابع طبکـاست ن قرار داده ین خود در زمیمطلق خداست و بشر را جانش کمال
گر یاست، د ینیه جانشکبل ؛ستین یت در اسالم حق ذاتکیه مالکم یافتین مفهوم را دریا یوقت. کند

لـذا دیـدن سـت و یل نکمـا مشـ یانه با توجه به نصوص، براکسلطه مال یها تیردن محدودکقبول 
 یگـریشود و به د یرود، از او گرفته م یرانیه رو به وکند کن را رها یزم یسکه اگر کنیبر ا یمبن نصی

  پـذیرش اسـت و  کمـا قابـل در یم بـرایـت دارکیـه از مالکـ یبا توجه به مفهـوم ،گردد یواگذار م
 .)٣٧٩−٣٧۶ همان، ص(
  
  هیتشف نظر که به مثابه میفق .۴−٢−٢

از  یم شـرعکـتشـف و مسـتنبط حکه به مثابـه میمعاصر، فق یو حت یکالسک یفقه یها دستگاهدر 
رو  نیـاز ا. ه اسـتیتشف نظرکه به مثابه مین دستگاه، فقیه در اک یدر حال ؛ادله و قواعد است یرو
ام تفـاوت قائـل کـه مسـتنبط احیـه و فقیـتشـف نظرکن میرد، بیکن رویمبدع ا عنوان بهد صدر یشه
 یـکن است در کز ممینفر جمع شود و ن یکن است در کن دو وصف ممیا یبه اعتقاد و شود و یم

ه کـاسـت  النظریـه فقهافـت یره یها یژگیم از وین تقسیا. )۴٠١−٣٩٩ ص، همان(نفر جمع نشود 
ام، کـه مسـتنبط احیـنظـر فق. نـدک یمـ کیـکه تفیتشف نظرکه و مجتهد مستنبط را از مجتهد میفق

نـد از ک یوشـش مـکه کـبل ؛سـتیتشف در ابتـدا حّجـت نکه مینظر فقه ک یدر حال ؛حّجت است
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 که نحوی به ؛آورد یم یرو) یقیتلف(لذا به اجتهاد ملفق . کندد یه را تولینظر واهاام و فتکمجموعه اح
 .ندشو یه میتشاف نظرکات ایر عملیدرگ ،ناهمه مجتهد

  
  تشافکت مجتهد در ا یاجتهاد و اثر شخص  .۵−٢−٢

و به یاری مجموع نصوص،  کند میفقیه در فرآیند اکتشاف، نخست نصوص مربوط به موضوع را جمع 
مثًال نظریه اقتصادی اسـالم بـه اسـتناد احکـام و مفـاهیمی تنظـیم  .رسد به استنتاج قواعد اساسی می

بنـدی احکـام  د که محصول روش اجتهـادی مشخصـی اسـت کـه مجتهـد در تنسـیق و جمعشو می
بنابراین بهترین منبع برای عملیات اکتشاف در هر موضـوعی اعـم از اقتصـادی، . اشته باشدتواند د می

: نویسـد ه میئلشـهید صـدر در توضـیح و چگـونگی ایـن مسـ. احکام و مفاهیم هسـتند... سیاسی و
کنیم و آنچـه کـه از  نخست تعداد کافی نصوص را که به موضوع مورد تحقیق مربوط هستند جمع می«

کنیم و ایـن  سپس قواعد اساسـی را از آن اسـتخراج مـی. کنیم در مورد آن است اضافه میسنت نیز که 
اما آنچه در فرآیند اجتهاد مهم است، شخصیت مجتهد ؛ )٣٨٣−٣٨٢ همان، ص( »یک اجتهاد است

تر  یعنی هر چه سلیقه شخصی مجتهد کمتر به قلمرو کشف راه یابد و اصالت موضوع محفـوظ ؛است
طور هـر چـه از صـدور دوران  تر خواهد بود و هر چه از نص فاصله گیرد و همین قیقبماند، اکتشاف د

زیرا بـر طبـق نظـر شـهید  خواهد؛ میدقت بیشتری را  ،نص فاصله بیشتر باشد، خطر بیشتر و اکتشاف
دهد محصول روش اجتهادی معینی است کـه مجتهـد در  دست می صدر نظریه اقتصادی که اسالم به

ولی اگر چند فقیه و مجتهد هـر  باشد؛ میدر آن  نیز  احتمال اشتباه دارد کهاج احکام بندی و استنت جمع
نباشـد، از   اگرچه همه نتایج یکسـان کنند؛های اقتصادی ارائه  ح عمل و طر ،کدام طبق مقررات اجتهاد

هر چه مجتهد کمتر سلیقه شخصی خود را در کشف و اجتهاد . شود نظر قانونی، صحیح محسوب می
تـرین  مهم. )٣٨۴همـان، ص (شـود  تر و خطـر اشـتباه کمتـر می اصالت موضوع محفـوظ ،د کندوار

  ؛ هـا توجیـه واقعیت )الـف :کنـد عبارتنـد از مخاطراتی کـه اجتهـاد را در اکتشـاف نظریـه تهدیـد می
  ؛ انتــزاع دالیــل قــانونی از شــرایط و مقتضــیات آنهــا )؛ جگنجانــدن نــص در چــارچوب محــدود )ب
 .)٣٩۴−٣٨۴ همان، ص(ساخته ذهنی در قبال نص  پیشگیری  موضع) د
  
  )تلفیقی(اجتهاد ملفق  .۶−٢−٢

 انجـام شـود؛صورت تلفیقی  تواند به با توجه به این مخاطرات در فرآیند اجتهاد، اکتشاف نظریه می
فقیـه زمـانی کـه . ن در یـک موضـوع خاصـی اسـتایند فتاوای مجتهـدآیعنی نظریه محصول و بر

خواهد از فقیه به مثابه مستنبط احکام جزئی به سمت فقیه مکتشف نظریه حرکت کنـد، مجبـور  می
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رسد اکتشاف نظریه از عهده یک مجتهد خارج  زیرا به نظر می کند؛است به اجتهادات دیگران توجه 
ی اما در صورت ؛در صورتی که بتواند چنین کاری انجام دهد، کار گرانسنگی انجام داده است .است

بلکـه در فرآینـد  ؛شود کـه اسـالم نظریـه جـامع نـدارد ، گفته نمیبدکه به تنهایی به نظریه دست نیا
 ؛لذا مجتهد در فرآینـد اکتشـاف تنهـا نیسـت. کند اکتشاف نظریه به اجتهادات دیگر فقها توجه می

شهید صـدر در توضـیح اکتشـاف نظریـه اقتصـادی . شود انجام میصورت تلفیقی  بلکه اکتشاف به
  :نویسد اسالم می

 یسـتم اقتصـادیدرباره س یمالت نظرأام، گام را فرا نهاده، و به تکاگر قرار باشد از تفقه در اح«
ن نوع یه اک یش قرار دهد و در صورتیار خوکم را نقطه شروع کام هماهنگ و محکد احیبپردازد، با

شف کرده و کداده شده، انتخاب ه اجتهادش بر آنها قرار یه پاک یامکان همه احیام را بتواند از مکاح
به انجام رساند، فرصت  یا تنافریرا از آنها آغاز و بدون برخورد به تناقض  یاقتصاد یاصل یها انیبن

و هـم » امکـمجتهد مسـتنبط اح« عنوان بهن حال، محقق هم یمناسبی به چنگ آورده است چه در ا
ن یه چنـکـ یدر صـورت. افتـه اسـتین دو جنبه در شخص او وحدت یبوده و ا» اتیتشف نظرکم«

ن یـدر ا... شـدکار دست بکد از ینبا... دیافت و موفق به جستن نقطه شروع مناسب نگردین یفرصت
ن کـهر چند مم. ردیگ کمکگر مجتهدان یام مورد استفاده دکه از احکن است یار اکن یحالت بهتر

ن یبا ا... وجود داشته باشد ییها ها تفاوت ر مجموعهیبا سا یام هر مجموعه اجتهادکان احیاست م
رده و کـام جـدا کـه احیـرسـد از بق ید آنچه را ناسازگار به نظـر میده شود بایهم د یوجود اگر تنافر

ه کـجـه آنینت .)۴٠٠ همـان، ص( »ردیـل گکه شید تا نظریگر را وارد مجموعه نمایام منسجم دکاح
تـوان  یم«شـف شـود کن صورت یاه به ک یا هینظر. ل گرفته استکه بر اساس اجتهاد ملفق شینظر

را شـامل یـاست ز شدهر و نمودار ین وجه در آن تصویبه بهتر یعت اسالمیه حداقل، شرکرد کادعا 
ه یـتشـاف نظرکا فرآیند بنابراین. )۴٠١ همان، ص(» تاب و سنت استکبه  یعناصر قانون ترین مهم

  اسـت؛  یقـیتلف صـورت هبتر و  قیـتر و دق دهیـچی، پیجزئـ یم شـرعکـاسـتنباط ح فرآیندبرخالف 
 .ردیـگ یصـورت م یشـتریاسـت و بـا سـهولت ب یفرد صورت بهم کاستنباط ح فرآینده ک یدر حال

د یشـه .نـدک یمـ یرا طـ یمراحل خاص» النظریه فقه«م بر اساس کد حیتول سازوکارخالصه  طور به
ه کـه یادله و اصول عمل یعنیم در فقه کگاه استنباط ح هکیر و تیبر دو مس افزون استتالش در صدر 

و  کنـدعه یات فقه شـیه را وارد ادبیبه نام نظر یگریآمد، عنصر د یگذشته به حساب م یهانیراث فقم
 .نمایدان یر آن را نمایاز مس یم شرعکصدور ح
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  النظریه فقه فقیهان سیاسی در چارچوب یی اجتهاد ها یژگیو .٣

  )یسیاس( یبه فقه اجتماع یگذار از فقه فرد .١−٣

بـه  یو فقه جامعه و دولت، از فقه فـرد یالن فقه فردکچارچوب  کردند صدر پس از مشخص یشه
اهش و نـزار شـدن حجـم فقـه، در که کند ک یان میب یو. ندک یت مکسمت فقه جامعه و دولت حر

را یـز«. عت استیه و از آن به خود شریفق  دگاهیبه د یفرد یها دگاهید ورود، به علت یابعاد موضوع
دگاه یـن دیـه اک ینگرد؛ در حال یام مکا و احیبه قضا یالت فردکو مش یه از منظر شخصیفق یگاه

ه بخواهـد یـه فقکـابد ی یجا نمود می شخص آنربخشیتأث... عت متفاوت استیبه شر یبا نگرش و
ت یـن واقعیـعت بـر ایق شـریموجود و تطب یها تیه واقعیله توجیوس هالت آحاد مسلمانان را بکمش

م،  ١٩٧۵ صـدر،(» افـتیز گسـترش یـن یدگاه به فهـم نصـوص شـرعین دیه اک ییجا تا. کندحل 
و فقـه  یو فقـه اجتمـاع کنـد مـیعبـور  ید صـدر از فقـه فـردیرسد شـه یبه نظر م. )٨٢ − ٧٩ ص

 یهـا شیگرا یرگـیط، چیشـرا یدر برخـ یشـه ویدر اند. دهد یت قرار میمحور را مورد حما دولت
ند کاف یه میه سایه بر عقل فقکرد کاد ی ییها د از حجابیفقه، با دن در بابیشیبر مقوله اند یشخص

 یمـورد خطـاب اسـت را از و یه در آنها امت اسـالمکرا  یفقه یها ان گفتمانیم کیکو قدرت تف
فرد را به خود  یع برایل تشرکامت ش یبرا یام الهکان احیع و بیتشر یه گاهکن معنا یبد ؛رندیگ یم
فقه اصرار  یرو صدر بر بازساز نیاز ا ؛ستندیعت نیانگر روح شریام بکاح یسان برخ نیرد و بدیگ یم
 یها هیگر، ما را به نظرید ید عالم واقع را شامل شود و از سویجد یها داده ۀسو هم یکند تا از ک یم
عت بـه یصـدر از ظـاهر شـرن یبنـابرا .کنـدسازند، رهنمون  یار مکعت را آشیدگاه شریه دک ینیادیبن
  . کند مینو مواجه  یتحول اعه را بیخود، فقه ش یفقه یها رسد و با تالش یعت میجوهره شر یساز انینما

  
  )نص یفهم اجتماع(عت یر شریبه اجتماعی در تفس یگذار از اجتهاد فرد .٢−٣

ند تا خود را با ک یم یانسان مسلمان معرف یبرا ییجاد توانایت اجتهاد را اکد صدر هدف از حریشه
ه یـمنطبق شدن بر نظر(ن هدف یا: دیگو یجا م منطبق گرداند و در همان یدرباره زندگه اسالم ینظر

به نظر . یصحنه اجتماع یگریو د یفرد یانطباق در صحنه زندگ یکی: دارد  دو بعد متفاوت) اسالم
، هر چند هر دو صحنه انطبـاق را هـدف یدگاه نظریت اجتهاد از لحاظ اصل و مبدأ و از دکوی حر
ن هـدف یشـتریسته، بیع در آن زیه در دامن تشکخود  یخیر تارین همه، در مسیبا ا... ردیگ یخود م

اسـتنباط  یت بـرایـفعال یال در البـه−ن، مجتهـد یبنابرا. دهد ین قرار میخود را همان عرصه نخست
خواهد روش و رفتار خـود را بـر  یه مک کند یرا مجسم م یدر ذهن خود، چهره فرد مسلمان −امکاح
ه کـ کنـدرا مجّسـم  یه چهـره جامعـه مسـلمانانکـنیمنطبق گرداند، نـه ا یسالم درباره زندگه اینظر
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دن و تنهـا یشـیاند یبعـد یـکن یـا. دناد اسالم پرورش دهیو روابط خود را بر بن ید زندگنخواه یم
ت اجتهـاد کرا حری؛ زاست بوده یخیتار یشامدهایو پ ینیط عیشرا خاطر بهاز هدف را گرفتن  یمین

ومت کح یخاطر وابستگ نار بودند و بهکاست بریبًا از سیه تقرکد آمد یپد یان، از هنگامیعیش در نزد
خـود را از  یعه فقـه اسـالمیان، شـیت اجتهاد نزد سنّ کشتر جاها، با حریو در ب یدر روزگاران اسالم

ه ک یج موجب شد دامنه هدفیاست، به تدریاز س ینارکن بریبه دور داشت و ا یاجتماع یها صحنه
گانـه یه کـاورد یـش بیشه را پین اندید و اشوه محدودتر یان امامیآورد در م ید میت اجتهاد را پدکحر

  .)٨، ص١٣۵٩صدر، (ه اسالم یانطباق فرد است و نه جامعه با نظر... جوالنگاه آن
ش یگـرا یافتن نـوعیرا در نوع نگرش و غلبه  یخیتار− یاجتماع های یانخ و جریصدر نقش تار

انـه آنـان یفردگرا یهـا یریگ خواند و همـان را از عوامـل جهت یت میعه پراهمیش یهانفق در اجتهاد
 یو. اسـت مـؤثرش یگـرا یـکدر غلبـه  یخیتار یخ و بسترهایشان، تارین، از نظر ایبنابرا. داند یم

ت یـبـر اثبـات ذهن یرا شاهد) انسداد باب علم(» ل انسدادیدل«ان درباره یاصول یاز گفتگو یبخش
 یقطعـ صـورت بهم یتوان یم و نمیدار یفیالکم در شرع تیدان یه مک یما تا هنگام. ردیگ یانه میفردگرا

ها مـورد  یشـه را اصـولین اندیـا. مییبجـو یاری آنها، از ظّن  ییدر مقام شناسا دیم، بایآنها را بشناس
ه در کن است یا باشد میّلف واجب که آنچه بر مکم ینکم فرض یچرا نتوان گفتندو  ندمناقشه قرار داد

ار کاط یند و اگر دامن زدن به احتکاط یزان قرار دهد، عمل به احتیه گمان را مکنیا یبه جا یهر مورد
اطات خود یاز احت شوداسته کار بر او ک یه دشوارک یا تواند به اندازه یم یّلفکهر م کند یرا دشوار م

درباره  ییدگاه فردگراید چگونه دیبداند تا یه نهفته است بنگرین فرضیه در اکرا  ینون روحکا. اهدکب
گونه  نیتواند دستور به ا یم یعت و قانون وقتیرا شری؛ زیابد میعت و قانون بر صاحبان آن تسلط یشر
 یاگر بخواهد برا یرده باشد و بس، ولکفرد صادر  یعت را برایه قانون و شرکها بدهد  یارکاط یاحت

تواننـد  یم یکـیا آن ین فرد یرا ایز ؛ردیش بگیتواند در پ یرا نم ین روشیچن کند یگذار جامعه قانون
 ،یاجتمـاع یتواند زندگ یجامعه، نم یاط به انجام رسانند، ولیخود را بر اساس احت یها همه برنامه

  .)١٣−١٢ همان، ص(گذارد بنا اط یه احتیخود را بر پا یاسیو س یبازرگان ،یاقتصاد
فردگرایی در تفسیر شریعت، بر روش فهـم نصـوص  نگری و رسوخ  سو به عقیدۀ صدر تأثیر یک
بینیم در روشنگری نصوصی، شخصیت پیامبر یـا  سو می که از یک چنان. شرعی نیز قابل توجه است

گیرند و در هر جـا کـه از ناحیـه پیـامبر منعـی  عنوان فرمانروا و سرپرست دولت ندیده می امام را به
اینکه از رسیدن زیادتی آب متعّلـق بـه خـود بـه دیگـران مثًال، منع مردم مدینه از − صادر شده باشد

کـاری در نـزد پیـامبر ) حرمت یـا کراهـت(آن را بر ناروا بودن یا ناخوشایند بودن  −کنندجلوگیری 
یک از این دو نبوده و بلکه پیامبر تنها به این اعتبار کـه سرپرسـت  ، با آنکه گاهی هیچکنند حمل می
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رو، بسیاری به  و از این. آید دست نمی و از منع او حکم دینی عامی بهدولت بوده، از کاری نهی کرده 
  بـرای آن احکـام گونـاگون قایـل شـوند  کننـد ودهند تـا موضـوع واحـدی را تجزیـه  خود اجازه می

اجتمـاعی  − این سخنان به روشنی گـواه بـر ایـن اسـت کـه شـرایط تـاریخی .)١۶−١۵همان، ص(
که به گفته شهید صدر، پارادایم فردگرایی  اندیشمندان ایجاد کند؛ چنانتواند پارادایمی غالب نزد  می

شهید صدر از جمله فقیهانی است که عنصر زمان . بر ذهنیت گروهی از فقهای شیعه غلبه یافته بود
وی کامًال به موضـوع جامعـه و پیونـد موضـوعات . داند نقش می دارایو مکان را بسیار پراهمیت و 

او برای وجهه اجتماعی موضوعات چنان نقشی قایل اسـت . کند جتماع توجه میفقهی با جامعه و ا
در آینده، درک مـا از «: داند های اجتماعی آن می با زمینه ارتباطکه حتی فهم نصوص دینی را نیز در 

نصوص دینی دگرگون خواهد شد و در آن همه جوانب شخصـیت پیـامبر و امـام مـورد توجـه قـرار 
ای که بدان اشاره کردیم به دور افکنده خواهد شد و آن هم نه بر بنیاد قیـاس،  خواهد گرفت و تجزیه

؛ زیـرا هـر نّصـی همـراه بـا مفهـوم ...بلکه بر بنیاد فهم و شناخت پایگاه و زمینه اجتماعی نصوص
طبـق . )١٨همان، ص(» تر است معنایی دارد که در بسیاری مواقع، از معنای آن وسیعاجتماعی خود، 

از مفـاهیم دیگـری ) ظهور ابتـدایی(بر مفهوم لغوی  افزونآید،  مفاهیمی که در نصوص می بیان اخیر،
و طبیعی است که  باشد میتر از معنای لغوی و سطحی  که در بیشتر اوقات، وسیع هستندنیز برخوردار 

هـد گیری فقیه درباره حکـم نیـز تغییـر خوا ، بالتبع جهت)اجتماعی(با فهم و تصور این مفاهیم ثانوی 
  .سازی نیز برای مجتهد خواهند داشت های اجتماعی نقش مفهوم بنابراین موقعیت. یافت

  
  مکد حیت مجتهد در تولیر شخصیتأث .٣−٣

ت مجتهـد در یر شخصـی، خطـر تـأث)اسـالم یمثل نظـام اقتصـاد(نظام  یکشف کمسئله مهم در 
ت و اصـالت موضـوع یـنیو عابد یراه » شفک«متر به قلمرو که یقه فقیرا هر چه سلیاجتهاد است؛ ز

 ین خطـر مـوقعیـا. زتر خواهد بودیآم تیبه هدف موفق رسیدنتر و  قیتشاف دقکا ،تر بماند محفوظ
نـد و کات محقـق را از دوران نصـوص جـدا یـ، عصر حیخیبزرگ تار یها ه فاصلهکشود  یشتر میب

رو، خطر  نیاز ا د؛کند است حل و فصل یط جدیه تابع شراکرا  یآنها بخواهد مسائل کمکانسان به 
شـود  یجو می جسـتام فـردکـه احکـخواهد بـود  یش از موقعیب یاشتباه در مورد نصوص اجتماع

ه مربـوط بـه کد صدر، در اجتهاد، آنجا یسان، در نظر شه بدین. )٣٩−٣٧ ، ص٢ ، ج١٣۴٩ صدر،(
کـه خ، یزیرا تار ؛شتر استیمجتهد به مراتب ب یباشد، احتمال خطا یموضوعات و مسائل اجتماع
ها اثـر  ات اسـت، در فهـم و شـناخت انسـانیـالت اجتمـاع و اجتماعهمان گذار و نـاظر بـه تحـو

هـا و  فرض شیا برخاسته از اجتماع، پی یم اجتماعید صدر، مفاهین، طبق نظر شهیبنابرا. گذارد یم



                        ١٣٩۴ پاییز/ ٨۴ش/ ٢١س/ شناسی علوم انسانی روش   ٢٢

  ravesh shenasi84 Sn for site 6-12-94    نهاييبندي  صفحه    84شناسي شماره  مجله روش

در ر از فهـم یهم محقق ناگز یه البته تا حدکد ننک یجاد میمحقق ا یرا برا یمحدود یها چارچوب
 یتین نگاه، عوامل شخصـید صدر با ایشه. در فهم است یین موجب خطاهایهاست و هم آن قالب

 یها توجه داشـت و بـا نـوع نفوذ خطا بدان یها راه عنوان بهد یه باکند ک یم یبر اجتهاد را بررس مؤثر
گاه  .)٣٧−٣۶، ص٢ ، جهمان(رد کز یاز آنها پره یخودآ

  
  ها و نصوص در فهم آموزه یتوجه به ابعاد اجتماع .۴−٣

النظریـه، دریافـت فهمـی اجتمـاعی از نصـوص  های اجتهادات سیاسی فقیهان در فقه از جمله ویژگی
آیـد کـه در راه  های حقیقی فقه و استنباط احکـام شـرعی در صـورتی حاصـل مـی زیرا ظرفیت ؛است

ای  و مجتهـد، مـا را بـه مسـئلهصدر در مقام یک فقیه . اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی نیز بهره ببریم
وی درصدد اثبات این مدعاسـت . اند دهد که به نظر ایشان، بسیاری از فقها از آن غفلت کرده توجه می

که مدلول اجتماعی نص، چیزی متمایز و متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظـی نصـوص شـرعی اسـت و 
بـه » فهـم اجتمـاعی نـص«. فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی عنصری اساسـی در اجتهـاد اسـت

ای که بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان،  معنای فهمیدن نص است در پرتو برداشت عمومی
کند که فهم لفـظ و لغـوی  فهم اجتماعی نص آنگاه نقش خود را آغاز می. افراد مختلف در آن شریکند

تشـخیص آنچـه لغـات و الفـاظ  آن، نقش خود را به پایان رسانده باشد؛ زیرا فقیه در مرحله نخست به
بخشـد و معنـای  های اجتمـاعی را بـر آن تسـلط می پردازد و سپس برداشت دهد می دست می نص به

های حکـم و موضـوع باشـد، بـه بررسـی  گفتار را در پرتو زمینه ذهنی اجتماعی مشترک، که مناسـبت
   .)٣٢−٢٩ ، ص١٣۵٩صدر، ( شودای از نص برایش آشکار  گذارد تا چیزهای تازه می

ه یـد صـدر، محمـد جـواد مغنیدر استفاده از نصوص به نظر شـه یدر باب قلمرو فهم اجتماع
نصـوص  یعنصر فهم اجتماع«گسترده درباره  یا هیه در فقه، نظرکاست  یسکن ینخست) یاستاد و(
اش تفاوت نهـاده و حـدود قـانون مـدلول  ینص با مدلول اجتماع یان مفهوم لغویمطرح و م» ینید

، اثـر فقه االمام الصـادقتاب کد صدر از یشه. )٢۵ص همان،(رده است کرا روشن  یاجتماع
را در  یه حدود فهم اجتمـاعکاست  یا انگر قاعدهیه بکند ک ینقل م یه مطلبید جواد مغنیخ محمش

مربـوط بـه  یه اگـر نّصـکـن اسـت ین قاعده چنیخالصه ا. کند یم از نص مشخص مکاستنباط ح
د بـه یـر آن پرداخـت و در فهـم آن نبایبـه تفسـ یو لفظـ یلغـو نایـبـر بند فقـط یـعبادت باشـد با

ه کـاسـت  یبیغ یرا نظام عبادات نظامی، توّسل جست؛ زیش از آن بودهه پک یاجتماع یها برداشت
امـا اگـر  ؛نـدارد یم براند و بـا آن ارتبـاطکبر آن ح دتوان ینم یر اجتماعکف یها نهیها و زم برداشت

 یل معامالت، آنگـاه نقـش فهـم اجتمـاعیمربوط باشد، از قب یاجتماع یصحنه زندگ یکبه  ینّص 
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ه کـدارنـد  کیمشـتر یو ذهنـ یرکنه فین صحنه، برداشت و زمیرا مردم در ایشود؛ ز ینص مطرح م
گاهیا یاجتماع یزندگ پرداختـه و آن را معـّین کـرده اسـت آن  یحاصل از آن به مرزبنـد یشان و آ

 یدر صـورت یام شـرعکاح های حقیقی فقه و استنباط ظرفیتبه نظر صدر،  ).٣٣−٣٢ همان، ص(
 .مییبهره بجو یر اجتماعیه در راه اجتهاد از فهم و تفسکد یآ یحاصل م

  
  )نص(به متن  یاجتماع یها تیو واقع ینیت از موضوعات عکحر  .۵−٣

صـدر  یفقهـ یشناسـ روش یضـلع اساسـ یـکبه نص  یاجتماع یها تیر از موضوعات و واقعیس
د بـه یـمجتهـد با ،نخست. ت است نه متنیعت در نظر گرفتن واقعیر شریسرآغاز تفس یعنی ؛است
 یپرسشـ صـورت به، سپس آن را کنددر جامعه توجه  مؤثر یرهایها و متغ الت، پرسشکمش یبررس

 یو حتـ یکالسک یفقه  ها در سنت ه تالشک یدر حال. و به نص ارجاع دهد ایدوارد دستگاه فقه نم
و خروج از متن . یافت می ز پایانیدر ساحل متن ن یو به نوع شد مید صدر، از متن آغاز یقبل از شه

را در  یبشـر یها ازهـا و تجربـهیالت و نک، جهان واقـع و مشـیدانستند و به عبارت یرا به صالح نم
، موضـوع را هیـه نقطـه آغـاز فقکاست  آنن گزاره یروش صدر در ا .دادند یانون توجه خود قرار نمک
را در آن  یریـفراگ یه اسـالمیتا نظر کندد به قرآن و سنت توجه یبافقیه و پس از آن  داند می یرجخا

از  یعت اسـالم، زنـدگیشـر دره کـافت یتوان در ین نگرش، میبر اساس ا. نمایدموضوع استخراج 
از  یه اسالمیشف نظرک براین شخص یا. ستیگسسته ن یمعنو یاز محتوا یده و وجه اجتماعیعق

د، آغاز یصادر نما یمکد در باب آن حین بایه دکانسان مسلمان  یاز موضوعات مختلف زندگ یکی
ن موضـوع یـا دربـاره یشـه بشـریه تجارب اندکرا  ییها حل الت و راهکوشد، مشک یپس م. ندک یم

ه در کـن هدف یند با اکآن را مطالعه  یخیق تاریها و نقاط خأل تطب و پرسش اند ردهکعرضه  یخارج
م یام و مفاهکو بر اساس اح یه اسالمارد تا پس از آن، از نگیگ  لکش یجهش او نقطه آغاز و تیذهن

ن یبنـابرا .ه در نظـر دارد، بپـردازدکـ یهمه جانبه موضـوع یابیعت، به مطالعه و ارزیموجود در شر
از موضـوعات  یکـی، نسبت به ین موضع فقه اسالمییشه صدر، تعیدر اند یهدف از روش موضوع

و بـا  کنـد مـیز وارد دسـتگاه خـود یرا ن یتجربه بشر ،ن روشیرا ایز ؛و انسان است یهست ،یزندگ
ها را  لیها و بد ه بتواند پاسخیبخشد تا فق ین تجربه غنا میدهد به ا ینار نص قرار مکه در ک ییها داده

ه نـام بـ یا ه از نقطـهیـفق یعنـیدر فقـه  ین روش موضـوعیبنـابرا. آورد دست بهاز راه استنطاق نص 
را بـه یـز ؛ندکان یعت را درباره آن بیه اسالم و شراد نگیه باک کردهآغاز ) تیواقع( یخارج یموضوع

 ۀاسـالم و قـرآن دربـار یات اساسـیـبـه نظر یابین تنهـا راه دسـتیـا النظریـه فقهده معتقدان بـه یعق
  .است یموضوعات مختلف زندگ
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  کبه مدلول مشتر  یاز مدلول جزئ ریس .۶−٣

انسـان  یه معطـوف بـه زنـدگکـ یواقع یدر روش صدر، نخست موضوع مطالب یادشدهبر اساس 
و  یآن بررسـ دربارۀ یشه و دانش بشریاند یشود، سپس دستاوردها یمسلمان است در نظر گرفته م
ن یـد ایـتول یاما چگونگ. شف شودک یاسالم  هیشود تا موضع و نظر یدر ادامه به نص ارجاع داده م

  .د صدر استیشه یفقه یشناس گر روشید یژگیو ،یلکه ینظر
انجام  النظریه فقهر خاص در دستگاه یتشاف آن از دل نصوص از مسکه و استخراج و اید نظریتول
 یندگکم و پراکنار هم قرار داده تا از تراکات را در یام و آکاح  یجزئ یها مدلول که نحوی به شود؛ می
را  یعیام تشرکا احیو نصوص و  یات قرآنیوعه آسپس تمام مجم. شود یریها جلوگ ن مدلولیان ایم
هـا نظـم و  ان آن مـدلولیـتـا م کنـدر مطالعـه یفراگ یا ند، به گونهکواحد مشتر یموضوع یکه در ک

گاهین مهم نیا. انسجام حاصل شود ه کـاسـت  یم اسـالمیام و مفاهکنسبت به اح یادیز یازمند آ
ر به یق و فراگیژرف و عم یه اگر با نگاهک یدر حال ؛رسد ینده به نظر مکواحد، پرا یگاه در موضوع

رو  نیـاز ا. دیپارچـه بـه نظـر خواهـد رسـیکسته شود، منسجم و یو مقاصد و اهداف آن نگر یمبان
 ین دسـتگاه فقهـیـدر ا یشـتریهـا و ابـداعات ب ازمند تالشین یفقه یپرداز هیاجتهاد در عرصه نظر

ه اجتهـاد کـبل ؛ستینظر ن خاص مد یوص در موضوعنص یآور را تنها جمعیز ؛است) النظریه فقه(
تشـف بـا هـم کت میه و شخصـیـت فقید شخصیه در آن باکده است یچیار پی، بسیپرداز هیدر نظر

را  یاتیـاز آ یا ن روش، مجموعـهیبا ا السنن التاریخیه فی القرآنتاب کد صدر در یشه .جمع شوند
ده اسـت پـس از اظهـار مـدلول یوشـکده و کـرپردازند، انتخـاب  یواحد م یح موضوعیه به توضک

را در نظم و نسق واحـد   ن و آنییرا تب یجزئ یها ان مدلولیات وجه ارتباط مین آیا یجزئ و یلیتفص
در موضـوع  یر قرآنـیـه فراگیـبـه نظر یابیدسـت یه بـراکـرا  ییها همه پاسخ که نحوی به. ندکعرضه 
اسـت  کـرده یتاب عملـکن یرا در ا یژگین ویا لذا. ندک یاز است عرضه میخ، بدان نیتار یها سنت

بـا قـرآن، بـه مثابـه  یقـیارتبـاط وث یخیتار یها را بحث در سنتیز ؛)۴۵−٢٠، ص١۴٠٩صدر، (
 یها بـه سـنت ینگر اسالم یلک ید از قرآن الهام گرفت تا چارچوبیلذا با ،ت مردم داردیتاب هداک
رد و یـگ یم ین روش پـیـز با الهام از ایا نخود ر یشه فقهین صدر اندیبنابرا .دین بخشیوکخ را تیتار
ند تـا نـص را بـه سـخن آورد و ک یو خارج از نص را به نص عرضه م یواقع یها از پرسش یاریبس
ه کـا و موضـوعات یاز قضـا یاریرو در بس نیاز ا ؛ندکشف ک یرا در باب مسائل فقه یه اسالمینظر

آن را روش  یه وکد صدر یتوان از روش شه یم، میازمند فهم نگرش اسالم درباره آنها هستیامروزه ن
 یارهاکه سـازوکـاسـت  یردن خأل بزرگکن روش در پر یت ایاهم. میریبهره بگ ،نامد یم یموضوع
 کار بـهمتعارف  یسنت یها نار روشکن روش در یاگر ا. برد یاز آن رنج م یاجتهاد سنت یشناخت روش
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تواند دستگاه فقه  یه امروزه مکخواهد گشود  ینش اجتهادکرا در برابر  یدیجد یها افق ،گرفته شود
 .بخشد ییها رها بست بن یرا از برخ

  
  النظریه فقهم در کحق و ح یدوگانگ غیاب .٧−٣

 عرصـه عمـومی و حکـم در فقه سیاسی معاصر گاه سخن از همنشینی حـق وهای  در نظریه اساساً 
در هـر صـورت  .هاسـت نظریـهگاه سخن از غیاب این دوگانگی در برخی  شود و می سیاست رانده

ژه در آثـار محقـق یو هبرای مثال در فقه مشروطه ب .پیامدهای سیاسی خاصی به دنبال خواهد داشت
ن یـا. شـدتر  است پررنـگیم مطرح و به همان اندازه نقش مردم در حوزه سک، بحث حق و حینینائ

ه کـ یریه از مسـکـبل ؛دنـدرک یدنبـال نمـ» شورا«ر یدسته از فقها مباحث ناظر به مشروطه را از مس
ه فضـا کـ یطـور به ؛ردندک یب میام منصوص وجود نداشت و مربوط به حوزه مباحات بود تعقکاح
ن یـدر تـداوم ا. حـدی بـاز شـد در حوزه مباحات تـا یگذار طرح حضور مردم در حوزه قانون یبرا
 ؛دیـدگاه انجامیـد نیـبه توسعه ا بود کهز قابل توجه ین نیالد شمس یاسیو س یات فقهیشه، نظریاند

نشـد و  یر طـین مسـیـا رسد می د صدر و شاگردانش به نظری، و نظرگاه شهالنظریه فقهاما بر اساس 
ف یالکـر مجموعـه تیشورا ز یاز مباحث حت یاریبس. دیمطرح نگرد یسخن از حق در حوزه عموم

ف شناخته یلکبا ته کبل ؛شود یها شورا با حق شناخته نم یصدر  تبکجه به نظر میدر نت. قرار گرفت
چـون از جـنس حـق بـه حسـاب  ،شـود یمنجـر نم یراسکه شورا به دموکجه آن است ینت. شود یم
برخالف فقه مشروطه سخن از  النظریه فقهبنابراین در  .ف استلیکم و تکه از جنس حکبل ؛دیآ ینم

حـق از ه مفهوم کن معنا یبد .م استکه تنها سخن از حکبل ؛ستیم نکحق و ح یحضور و دوگانگ
 یها هیـتـب صـدر بـه نظرکن علـت میبه همـ. دیآ ینم یبه حوزه فقه عموم) یفرد( یفقه خصوص

  . آورد یم یه رویت فقیوال
 یحظر بـه معنـا: اصالت الحظر نخست،: معاصر دو مبنا در این بحث وجود دارد یهانفق میان

ع نظر از وجود شرع ا با قطیعقل به منع تصرف در اش یم اولکح یمنع است و اصالت حظر به معنا
ه کـن اسـتدالل یـبـا ا .)١٩۶ص ،١٣٨٧نویسـندگان، از  یجمعـ(م شارع نسبت به آنهاست کو ح
عت است، پس انسان و یاز طب یاوست و انسان هم جزئ کخدا و مل عت از آِن یموجود در طب یایاش

خداوند، بدون اجـازه  کتصرف در ملن، یبنابرا هستند؛خداوند  کمخلوق و مملو یاعمال او همگ
ه این مبنا را انتخاب کردنـد ک ییفقها. )٣٢٨، ٣ج، ١۴١٧، ینینائ(م عقل ممنوع است کاو بنا بر ح

د یـتول) پسـینی( عتیه از درون شرکبل ؛ستین) پیشینی( عتیقبل شر اند که حقوق ما این عقیده بر
د صـدر در یاصـالت اباحـه، شـه م،دو ؛دارنـد یعت جاین حقوق در چارچوب شریبنابرا. شود یم
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دگاه ید )الف. ن بحث وجود داردیدر فقه در ا یاساس که دو مسلکده است ین عقیل اباحه بر ایتحل
د یگو یصدر م :لهیا برائت اصیدگاه اباحه ید )؛ بحظر است یه در واقع عبارت االخرکالطاعه  حق
، اصالة االشتغال است، اما بر الطاعه حقدگاه ید یاصل برا ترین مهمرا یز ؛ستندین دو قابل جمع نیا

نتیجـه  در ).١۴٧ص ،١ج  ،١۴٠۶صـدر، ( دشـو قبح عقاب بال بیان مطرح مـیدیدگاه دوم، اساس 
ند و اگر منطقه ی حقوق قائلبرا یمک یجا ،ندیگو یسخن م الطاعه حقا یالحظر  کسانی که از اصالة

ه آنجـا کـست ین یا حوزه یعنی. نندک یومت واگذار مکآن را به ح رند،یگ یآن در نظر م یفراغ هم برا
تر  بر اباحه، فضا گسـترده یمبتن یها دگاهیدر مقابل، د. داشته باشند یریگ میمجالی برای تصم ،افراد

هـر چنـد . دشـو یتـر مـ وسـیع گیری افراد در نتیجه مجال برای تصمیم و تر ریز فراگیو دامنه حقوق ن
دگاه توقف بـه سـمت حظـر یج دیرسد نتا یل به توقف هستند که به نظر مئر قاأّخ مت یهانی از فقبرخ
بـه  یج متفـاوتیتب نتـاکن دو میا یاسیسان در حوزه فقه س نیبد .)٢٧ص ،١۴١۵، یمنتظر(د یآ یم

 یه بر مبنـاک یهانیفق. اد استیقابل اصط یتب دو دستگاه فقهکن دو میرا از درون ایز ؛همراه دارند
آورند و اگر سخن از حق و حقـوق  یم یاط رویبه احتطور عمده  به .نندک یاجتهاد م یاصالة الحظر

ه ک یدر حال ؛شود یا مردم داده میومت به فرد که حیه از ناحکاست  یشتر ناظر به حقوقینند، بک یم
اسـاس  س حقوق پیشینی برین تأسیبنابرا. تر است دگاه اصالة االباحه، فراخیره حقوق بر اساس دیدا
ن مهم بـه سـهولت یه بر اساس اصالة البرائه و اباحه اک یدر حال ؛دگاه اصالة الحظر دشوار استید
  . ردیگ یصورت م یشتریب

  
  بندی جمع

نحـوه تولیـد حکـم را در  وها  ، ویژگیالنظریه فقهمفهوم  کردنگارنده در قسمت نخست مقاله سعی 
مراحـل » النظریـه فقه«بـر اسـاس  مکـد حیـتول سـازوکارخالصه  طور به. این رهیافت توضیح دهد

م در فقـه کگاه استنباط ح هکیر و تیبر دو مس افزونند ک ید صدر تالش میشه .ندک یم یرا ط یخاص
ه را یـبـه نـام نظر یگرید، عنصر دیآ یگذشته به حساب م یهانیراث فقه مکه یادله و اصول عمل یعنی

 یاتکـن اسـاس نیـبر ا. آشکار نمایدرا ر آن یاز مس یم شرعکو صدور ح کندعه یات فقه شیوارد ادب
  :اد استیقابل اصط
ا اساسـًا یـه فقـه کن است ید صدر ای، تصور شهیالن فقهکچارچوب  یکه به مثابه ینظر )الف

ع در اقتصـاد، یـد و توزیـه تولیـمـثًال نظر .الن استک یها چارچوب یسر یکمذهب اسالم شامل 
استنباط شود  یالن موجب مک یها ن چارچوبیا. استیدر حوزه س... انتخاب، نصب و یها هینظر
  ؛شود یریام سوگکاح
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گـر از ی، به عبارت دینه ادله لفظ شوند یاستنباط م یبر اساس ادله لب طور عمده بهها  هینظر )ب
رو  نیـاز ا. فقهاسـت یز فتـاوایـها برآمـده از ادلـه و ن هیـلـذا نظر ؛نـدیآ یدسـت م همجموعه ادله بـ

  ؛ندک ید میتول یشتریب یدرون فقه یها پرسش
چـون از موضـوع . م ارتباط دارندکه به حکبل ؛ستندیبه موضوعات مرتبط ن یفقه یها هینظر )ج

تشاف هم بـه کا فرآیند. اند یتشافکفقها محصول نص هستند، لذا ا یها هیه نظرکند بلیآ یدست نم هب
درجـه دوم فقـه  یهـا ا از تالشیرد و یگ یه صورت میه توسط فقکاست  یا اجتهادی :ل استکدو ش
  .فقهاست یند فتاوایآند و بریآ یم دست به

ویـژه شـهید  هاجتهادی این دسته از فقیهان بـهای  ویژگی ،النظریه فقهدر ادامه با تکیه بر رهیافت 
ویژگـی اجتهـادات آنـان  ترین مهمد بدین ترتیب ششاگردانش در حوزه فقه سیاسی بررسی  صدر و

  :عبات است از
، گـذار از اجتهـاد فـردی بـه اجتمـاعی در تفسـیر )سیاسی(ه فقه اجتماعی گذار از فقه فردی ب

تأثیر شخصیت مجتهد در تولید حکم، توجه به ابعاد اجتمـاعی در  ،)فهم اجتماعی نص( شریعت،
از  ، سـیر)نص(های اجتماعی به متن  ها و نصوص، حرکت از موضوعات عینی و واقعیت فهم آموزه

  .النظریه وگانگی حق و حکم در فقهمدلول جزئی به مدلول مشترک، د
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