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ســؤال اصلی این نوشتار این اســت که آیا دانش فقه اسالمی ماهیت ًا
ظرفیت ورود به عرصه نظامســازی را دارد؟ در صورت امکان نظامسازی
فقهی ،کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ درک جامع از ابعاد و زوایای پدیدهها
و موضوعــات حقیقی ،انتزاعی و واقعی یکــی از الزامات مهم در مقوله
نظامســازی است که علم فقه اگرچه در طول تاریخ حیات خود به شکل
تام از آن بهره نجســته ،لیکن با تفقد در مبادی تصدیقیه این علم و مبانی
ذینقش در هندسه معرفتی آن میتوان فراگردها و مواردی را احصا نمود
که در فرآیند نظامســازی ،کاربردی اساســی داشته ،این علم را از انزوای
مفاهیم و گزارههای فــردی و بهلحاظ اجتماعی محدود ،خارج میکند تا
حوزه اجتماع جایگاه شایسته خود را در آن بیابد .آیتاهلل سیدمحمد باقر
صدر از جمله دانشــمندانی اســت که با التفات به چنین ظرفیتی در فقه،
ســازوکاری را بهمثابه نسخهای تکاملی در فرآیند اجتهاد کالسیک مطرح
نمود که در این مقاله به برخی از ابعاد آن اشاره میشود.
واژگان كلیدی:
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 .1مقدمه

پس از پیروزی انقالب اســامی ایران و باز شــدن آفاق تمدنی جدید در مقابل دیدگان

بشری ،انتظار ارائه ساختار دانشی همجهت با آرمانهای مطرح شده ،همواره مورد انتظار
دوست و دشمن این نهضت بوده است.

در عصر کنونی انقالب اسالمی که ما آن را دوران گذار میدانیم ،با ارتقاء یافتن توقعات

و تغییر سپهر وجودی انقالب اسالمی و همچنین با توجه به آرمان اولیه این نهضت مبنی

بر ایجاد حکومت جهانی اسالم و حاکمیت مستضعفین جهان ،بیش از پیش ضرورت حضور
در عرصههای علمی جهت استخراج ساختار دانش نظام کالن اسالمی جلوهگر شده است.

از طرف دیگر فقه اســامی که یکی از مهمترین و اصیلترین علوم اســامی است و
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ســابقه شــکلگیری آن به عصر آغازین پیدایش دین مقدس اسالم باز میگردد ،بهمثابه
تجلی عینی دستورات شریعت ،وظیفه اداره فرد و جامعه را بر عهده دارد.

با چنین ظرفیتی که در ســاحت فقه اســامی دیده میشود ،نباید انتظار داشت که

این علم صرفاً پاســخگوی مسائل فردی و فردی ـ اجتماعی باشد ،بلکه یک مکتب جامع

با قدمت چند صدساله و با گذاراندن فراز و فرودهای فکری گوناگون ،در شرایط فعلی که
تئوریهای اداره بشر در شرق و غرب به بنبست رسیده است ،باید مهیای ارائه مجموعه

نظریههای پیشرو در خردهنظامهای مختلف اسالمی و در نهایت نظامسازی کالن اسالمی
با دستگاه فقه حکومتی باشد.

همچنین باید توجه داشــت ،اگر متولیان امر برنامهای برای سیر ارتقاء فقه و تولید

فقهالحکومه ،نداشته باشند ،نظرات و دیدگاههای دین درباره موضوعات حکومتی مشخص

نمیشــود و مدیریت این دســته از موضوعات ،همچنان در دستان علوم سکوالر باقی
میماند .در واقع فقه حکومتی باید زمینهســاز حضور و دخالت دین در حوزه حاکمیت
و مدیریت نظام اســامی باشــد و دینی بودن و اسالمی بودن حکومت را تضمین کند.

لــذا فقدان ایــن علم بهمعنای فقدان حضور جدی و منطقــی دین در عرصه حاکمیت
نظام اسالمی است.

بر این اساس باید با ورود به عرص ه فلسفه فقه ظرفیتها و گستره این علم را بهدرستی

درک نموده ،مکانیزم تولید فقه مضاف بهعنوان مقدمه نظامســازی فقهی و شــکلدهی

نظامات حاکمیت دینی را تدوین نمود.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

 .2کلیات و مفاهیم
 .2.1مبادی تصدیقیه علوم

در تعریف لغوی :در کتاب العین آمده است« :بدؤ ،بدء :ب َدَ ا الشّ ی ُء یبْدُ و ب َدْ وا ً وب ُدُ وا ً أی ظَ هَر».

(فراهیدى1410،هـ .ق ،ج[ )83 :8بدا الشی یعنی آشكار شد] .راغب اصفهانی نیز در ذیل

مت ،و البَدْ ُء و اإلبتداء :تقدیم
ماده بدأ میگوید« :یقال :ب َدَ أ ُْت بكذا و أَب ْدَ أ ُْت و ابْتَدَ أ ُْت ،أی :قدّ ُ
الشیء على غیره ضرباً من التّقدیم .قال تعالىَ :و ب َدَ أَ خَ لْقَ ْالِن ْسانِ مِنْ طِینٍ [السجده،]7 /
الل یبْدَ ُؤ ال ْخَ لْقَ [یونس ،]34 /كَما ب َدَ أَكُمْ
َیــف ب َدَ أَ ال ْخَ لْقَ [العنكبوتُ َّ ،]20 /
و قال تعالى:ك َ

تَعُودُونَ [األعراف .]29 /و َمبْدَ أُ الشیء :هو ال ّذی منه یت َر َكّب ،أو منه یك َوّن ،فالحروف مبدأ
السریر ،و النواۀ مبدأ النّخلِ
الكالم ،و الخشب مبدأ الباب و َّ

تعریف اصطالحی :مجموعهای از مباحث زیرســاختی را کــه تصور و تصدیق علم و

مســائل اساســی آن متوقف به آنهاســت ،مبادی علم نام دارد .در مبادی علم به حدود،
اجزاء و عوارض موضوعات پرداخته میشــود و برخی مقدمات بین و مأخوذه که قیاسات

علمی بر آن اســتوار است ،تشریح میگردد( .تفتازانی1405 ،هـ .ق )115 :اگرچه برخی

معتقدند که شــأنیت مبادی تصدیقیه علوم اقتضاء میکند تا در علم دیگری مورد بحث
واقع شود (رک :شیخبهایی1423 ،هـ .ق )13 :لیکن از آنجا که نظام ساختاری هر علمی
متوقف بر این مبادی است نمیتوان بهطور کلی آنها را خارج از علوم مقصد مورد بررسی

قرار داد ،مگر اینکه مبادی تصدیقیه را مطلق هر آنچه که مسائل علم بر آن استوار است

مد نظر بگیریم .لیکن اگر مراد از مبادی تصدیقیه قضایایی باشــد که قیاسات علم از آن

نشــئت گرفته اســت نمیتوان گفت که دیگر این مبادی خارج از علم خود مورد بررسی
قرار میگیرد .برخی دیگر معتقدند اطالق سومی نیز برای مبادی تصدیقیه موجود است

و آن اطالق بر هر آن چیزی است که قبل از شروع علم به آن پرداخته میشود و نسبت
آن با دو اطالق فوقالذکر عموم و خصوص من وجه است( .اصفهانی ،بیتا)18 :

بهطــور کلی مقایســه رأی و رویه برخی اصحاب با برخی دیگــر در مبحث مبادی،

نشــاندهنده تشویش و اضطراب یا دســتكم اختالف فاحش و معنیداری در تلقیهای
آنها از مبادی اصول و مؤلفههای تشكیلدهنده آن است.

تعریف مختار :اگر چه تعریف مبادی تصدیقیه در علومی مانند عرفان ،فلسفه و اصول

فقه بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ،لیکن بهنظر میرسد برای هر شاخه علمی،

خاصه علوم میان رشــتهای ،تعیین مبادی تصدیقیه از اولویات ورود به آن علم میباشد.
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از نظر نگارنده از آنجا که عدهای در صدد نفی ظرفیت نظامسازی برای علم فقه و بهتبع
معارف دینی میباشــند ،بایسته است با کاوش پیرامون ظرفیتهای این علم هر آنچه از

مبانی ،اصول و احکام صادره را که میتواند در امر نظامسازی مفید واقع شده و بهعنوان

مؤیدی برای ظرفیت مذکور تلقی شود ،استخراج نمود .لذا پرداختن به مبادی تصدیقیه نه

لزوماً بهمعنای ذکر رئوس ثمانیه این علم بلکه بهمعنای تبیین مبانیای است که میتواند

شأن نظامساز بودن فقه را نشان دهد.
 .2.2سیستم و نظام

تعریف لغوی نظام و سیســتم :واژه سیستم 1از واژه التین سیستما به معانی کل ،ترکیب یا
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مجموعه حاصل از ترکیب چند جزء میباشد .در زبان فارسی واژه سیستم بهدلیل کثرت
استفاده متداول شده است .واژههای سامانه ،دستگاه ،هیئت تألیف و نظام ،برابرهای فارسی

متداول برای واژه سیستماند .اگر چه در لغت واژه «سیستم» را معادل لغت «نظام» گرفتهاند
(بریجانیان ،1377 ،ج )876 :2لیکن دیرینهشناسی رویکرد ارگانیستی 2و بهدست آوردن

قواعد نظم اجتماعی 3ابتدا به زیستشناســی و ســپس به علوم رفتاری و جامعهشناسی

کالسیک 4باز میگردد.

بر این اساس نظام را میتوان به مجموعهای از واحدها یا عناصر مرتبط به هم تعریف

کرد که بهمنظور تأمین اهداف از پیش تعیینشــده در ارتباط و تعامل با یکدیگر فعالیت

میکنند( .توکلی )48 :1383،هر نظام همواره در مجموعه از اصولی تجسم مییابد که زیر

بنای چارچوبی خاص موجب تنظیم فعالیت آن نظام و سیستم است .جامعه نیز بهدلیل
مناسبات یا بستگیها و روابط متقابل اجتماعی بین سازمانها و نهادهای اجتماعی است

که نظام نام گرفته است( .آگبرن و نیمکوف)263 :1357 ،
برخی ویژگیهای یک نظام عبارتاند از:

1. System
2. Organicist
3. Social Order

 :Classical Sociology .4دانشمندانی مانند کنت ،زمیل ،دورکیم از جمله مشهورترین جامعهشناسان
کالســیک میباشند .جامعهشناســان (بهویژه کنت و دورکیم) از همان آغاز به علم میاندیشیدند و
بســیاری از آنها میخواستند جامعهشناختی را با الگوی علوم موفق فیزیکی و زیستشناختی تطبیق
دهند .آنها درصدد بودند تا قواعد حاکم بر علوم طبیعی را بهمثابه مدلی در راستای تحلیل و نظاممند
کردن ،رفتار بشری بهکار بندند.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

الف) ثبــات و تغییر :ثبات بهمعنای پایداری و اســتمرار روابط میان متغیرهای یک

مجموعه میباشد که در مقابل آن حالت تغییر و بیثباتی است .هر کدام از این دو حالت

برای یک مجموعه مورد نیاز است .خاصه اگر یک مجموعه انسانی باشد چرا که مجموعه
تعامالتی که در یک سیســتم وجود دارد میتواند حســب مقتضیات زمان و مکان تغییر

یابد و لذا نمیتوان همیشــه شرایط ثباتی را برای آن مجموعه انتظار داشت از طرفی نیز

به مؤلفهها و عناصر ثابتی نیاز اســت تا بتوان متکی بر آن شــرایط متغیر را هماهنگ و

همسو با اهداف نظام و کل مجموعه قرار داد( .فرانکل)74 :1372،

ب) ســازواری و انطباق :یکی از ویژگیهای دیگر هر سیســتم و نظام انگارهای ،این

اســت که حســب پیچیدگی روابط عناصر خود و همچنین ظرفیت فردی آنها به میزانی
از پذیرندگی و پردازش دســت مییابد که ناظر به آن اهداف و ورودی سیستم مشخص

میشود( .فرانکل)76 :1372،

ج) همبســتگی :میان عناصر و اجزا نظام بهعلت ســنخیتی که بین آنها وجود دارد،

همبســتگی متقابلی را میتوان مشاهده نمود .این ارتباط سازمانیافته و پیوسته موجب
میشــود که واحدهای سازنده نظام از درجهای از حساسیت و آسیبپذیری نسبت بههم

برخوردار شوند .از اینرو ،رفتار و کنش هر واحدی باید بر مبنای نقش و وظیفهای باشد
که بدان واگذار شــده است ،زیرا در غیر این صورت باعث صدمه به عناصر دیگر میشود.

(فرانکل)77 :1372،

تعریف مختار :براساس تعاریفی که بیان شد اگرچه بسیاری از مجموعههای غیر انسانی

نیز میتواند در مقوله نظامسازی وارد شود ولی آنچه که متعلق نظامسازی قرار میگیرد،
قلمرو نظامات اجتماعی است .مفهوم نظام اجتماعی مفهومی انتزاعی و تحلیلی است که
میتواند برای تحلیل گروهها ،اجتماعات ،نهادها ،مؤسسات و جنبشها در هر شکل و در

هر مقیاس بهکار گرفته شــود .از جمله در مورد یک مؤسســه ،دانشگاه ،طبقه اجتماعی،

و یک جامعه کامل بهکار رود .درمقابل باید توجه داشــت که نظامات اجتماعی متباین با
مفهوم جامعه است .زیرا جامعه به واقعیات مشخصی همچون یک جمع بالقوه موجود تلقی
میشود که قابل شناسایی ،متمرکز و محدودیتپذیر باشد و لذا در امر نظامسازی مفهوم

نظام اجتماعی مد نظر اســت نه جامعه 1.بر این اســاس میتوان گفت مقوله نظامسازی
 .1جامعه جماعتی اســت نســبت ًا خودکفا که اعضای آن به ارضای تمامی نیازهای فردی و اجتماعی
خود قادرند و میتوانند در چهارچوب جامعه مورد بحث به حیات خود ادامه دهند .مثل یک کشور،
قوم ،ملت ،امپراطوری یا یک تمدن( .توسلی)248 :1376 ،
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تمامی عرصههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی و ...در بر میگیرد .بهعبارت دیگر تمامی
سطوح ،شئون و الیههای مختلف جامعه بشری مشمول امر نظامسازی میشود.

 .2.3نظامسازی

نظامســازى در واقع عبارت است طراحى و ایجاد مجموعهاى از زیرساختها ،سازوكارها،

روندها ،ساختارها ،نهادهای هماهنگ كه حركت بر مبناى «اصول» براى تحقق «آرمانها»

را سازماندهى و در نهایت تضمین مىكند .در نظامسازی ما به دنبال کشف روابط درونی
یک اجتماع و پیشبینی کنشهای اجتماعی و طراحی یک فرآیند کل به جزء فی مابین

قوای کالن نظام و اعضای آن در ساحتهای مختلف اعم از اقتصاد و سیاست و ...هستیم.

در یک نظامسازی کالن ،همه عناصر یک اجتماع انسانی و شئونات آن باید تبیین و
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مکانیزم روابط آن از پیش طراحی شده باشد .این طراحی مبتنی بر یک بینش پیشینی و
جهان بینی درونی است که بهمثابه اصول زیربنایی یک نظام مطرح میشود که در مطالب
فوق به آن اشاره شد .در علوم اجتماعی به این مقطع از نظامسازی ،ایستاییشناسی (تحلیل

سیســتمی) میگویند که بهمعنای مطالعه جامعه و اجــزا و عناصر آن در مقطع خاصی

از زمان میباشــد .در این نوع مطالعه موضوع مورد نظر بدون توجه به پیشینه تاریخی و
یا تغییر و تحوالتی که در آینده ممکن اســت پیدا کند ،مورد بررســی قرار میگیرد .در
مطالعات ایستاییشناســی ســه مفهوم کلیدی «انسان»« ،جامعه» و «روابط متقابل» میان

آنها ،مورد بررســی قرار میگیرد( .ابوالحسن تنهایی )55 :1383 ،البته باید توجه داشت

که هیچ علم یا روش علمی نمیتواند متولی امر نظامسازی باشد ،چرا که این علم نیست
که نظامســازی میکند .بلکه نهایتاً یک علــم یا تئوریهای علمی میتواند رهیافتهایی
را به بشــریت عرضه کنند تا با کنشهای ایدهآل موجب ایجاد ســاختوارههای مطلوب

و از قبل پیشبینی شــده شــوند .لذا انسان بهما هو فرد و انسان به ما هو نوع انسانی که
ال
اجتماع انسانها را نیز شامل میشود ،دال اصلی در نظامسازی است که در ادامه تفصی ً

به آن میپردازیم.

فرایند نظامســازى و جامعهپردازی که نهایتاً به تمدنســازی منتهی میشود پس از

دو مقطــع انقالب (خروج از حاکمیت طاغــوت) و جنبش نرمافزاری رخ میدهد .لذا هر

فرآیند نظامساز ،مبتنی بر اصول و شاخصههایی است که خطمشیها و هدفگذاریهای

نظامسازی را میتوان با آنها ارزیابی نمود .در ادامه به برخی از این اصول اشاره مینماییم:
الف) عقبه تئوریک مبتنی بر فلسفه تاریخ

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

فلسفه تاریخ را میتوان یکی از شاخههای علومی دانست که در ارتباط وثیق با فلسفه

علوم اجتماعی اســت .در این علم محقق به تحلیل و تعلیل ســنن تاریخی و پدیدههای
اجتماعی بهمثابه کلیتی فراگیر و منسجم مبتنی بر روابط قاعدهمند تاریخ زندگی بشری

میپردازد .بر این اســاس با نوعی رویکرد پدیدارشناسانه ،سنن تاریخی و اراده توحیدی
حاکم بر آن را مورد ســنجش و واکاوی قرار میدهد تا بتواند نظامات اجتماعی آینده و
ســازوکارهای حاکم بر شکلدهی آن را ملهم از ســنن الهی و قواعد حاکم بر سرنوشت

جوامع انسانی پدید آورد.

در نگرش فلســفه تاریخ اسالمی و خاصه تشیع نه تنها سیر کلی زندگی بشر و تاریخ

هبوط او در زمین ،دارای حرکت جوهری و وضعی اســت بلکه این حرکت وجه تکاملی
داشته و ناظر به اندیشه معاد و نظام «الی اهلل تصیر االمور» و «الیه یرجع االمر کله» و امور

عالم از نشــئه ناســوتی فاصله گرفته و مرحله به مرحله به نشئه غیب نزدیک میشود.

1

چنین رویکردی با احصاء اصول ،مبانی و لوازم نظری آن ،که در این مقال مجال پرداختن
تفصیلی به آن نیســت ،بهعنوان روح حاکم بر نظامســازی قلمداد میشــود .زیرا که در

نظامســازی یکی از اهداف کالن مشــخص نمودن سیر کلی نوع انسانی در فرآیند تاریخ

اســت .براساس این غایت است که بسیاری از دســتورات و فرامین الهی برای امتهای
اسالمی شــکل گرفته است .لذا فلسفه تاریخ را میتوان بهمثابه عقبه تئوریک در فرآیند

نظامسازی مورد توجه قرار داد.

ب) سنخیت «قالب» و «محتوا»

یکی دیگر از شــاخصههای نظامسازی سنخیتسنجی «قالب» سیاستگذاریها و مجاری
امور حکومتی ،با «محتوای» حاکم و ســاری در آن اســت .توضیح اینکه برخی معتقدند

ما در امر نظامســازی و شــکلدهی ســاختارها و نهادها در حکومــت دینی نمیتوانیم

از تئوریهای غیر همســنخ و بهتعبیری الحادی اســتفاده کنیــم ،بلکه میباید ابزارها و
روشهای شکلدهی نظامات اداره جامعه نیز منبعث و مستخرج از دین باشد .همچنین
این دیدگاه در علم فلسفه و خاصه نظریه حرکت جوهری نیز مؤیدی صریح دارد .مبتنی

 .1در این میان میتوان به فراهم شدن ظهور آخرین حجت خدا اشاره کرد که حسب بیان روایات،
عال َم مهدوی نه عین عالم غیب است و نه عین عالم ماده ،بلکه مقطعی از سیر تکاملی عالم بهسوی
برپایی قیامت اســت که جنبه غیبی عالم در این ســنت الهی و مبتنی بر این فلسفه تاریخی از حیات
بشــر شدت میگیرد .لذا نشــئهای که مقدمات و شرایط ظهور امام عصرعجلاهلل تعالی فرجه الشریف نیز در آن
مهیا میشود ،غیر از نشئه عالم ناسوتی است.
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بر این دیدگاه چنین نیســت کهروح و نفس از جای دیگری به بدن الصاق شــود ،بلکه

نفس و روح برآمده از همین بدن است .بدن باید شرایطی را فراهم آورد که نفس و روح
از آن خلق شود .مالصدرا در مشهد پنجم از شواهد الربوبیه مدعی است که همین نسبت

در رابطه میان شــریعت و سیاست نیز برقرار است( .صدرالمتألهین )122 :1360 ،یعنی
جامعه و سیاست ما باید شرایطی را فراهم آورد که اندیشه و فرهنگی تولید شود تا بتواند

ســاختارهای سیاســی و اجتماعی را با خود بهسمت آرمانهای مطلوب هدایت نماید .بر

این مبنا «قالب»ها نمیتواند از «محتوا» جدا باشــند و لذا افکار و اعتقادات الحادی نهتنها

در محتوای اداره جامعه و نظامات حکومتی نقشــی نخواهند داشــت ،بلکه نمیتوانند در
شالودههای اجرایی و غیر ساختاری نیز ورود داشته باشند.

1
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ج) هویتبخشی سیستمی

زندگی اجتماعی از جمله ضروریات حیات بشری است که در طول تاریخ از مناظر مختلفی

به آن نگریســته شده و مباحثی مانند مدنیالطبع بودن انسان توسط برخی فیلسوفان و
حکما در این رابطه مطرح شــده است .بدیهی است اجتماع بهما هو اجتماع دارای احکام

و آثار خاص و متمایزی از آثار و پدیدههای فردی است که میتواند بهطور مشخص مورد
تحلیل و بررســی قرار گیرد .برخی اندیشمندان اســامی همچون شهید سیدمحمدباقر
صدر به این موضوع حتی در امر اســتخراج احکام دینی توجه نموده و نظریه مکتب در
حوزه اقتصادی اسالم را مطرح نمودهاند .البته نظریه مکتب و یا نظام اقتصادی دربردارنده

اصول و مبانی جدیدی اســت که میتواند در موضوعات غیراقتصادی و بهطور اعم عرصه
نظامســازی مطمحنظر واقع شود .بر این اســاس جامعه و اجتماع بهما هو اجتماع دارای

آثار و خواصی است که احکام آن متفاوت با احکام مجموع افراد آن است .بهعبارت دیگر
همانطور که یک ترکیب شیمیایی خواصی متفاوت از خواص مجموع عناصر سازنده خود

دارد ،اجتماع افعال انســانی بهعنوان یک کل (نه کلی) در شرایط خاص ،احکامی متمایز
با احکام افعال فردی آنها دارد و اسالم عالوه بر این احکام فردی دارای احکام نظامات و

اجتماعات انسانی است.

 .1در رابطه با این موضوع میتوان به مطالبی که پیرامون مظاهر مدرنتیه و فرهنگ صادره از سوی تمدن
غرب ،که توســط برخی اندیشمندان در حوزه غربشناسی بیان شده است رجوع نمود( .طاهرزاده،
 )76 :1387بر این اساس هر ابزار و روش وارداتی اگر چه در ظاهر بهمثابه سختافزاری در جامعه
مورد استفاده قرار گیرد که ربطی با فرهنگ و اندیشه مصرفکنندگان آن نداشته باشد ،لیکن فرهنگ
غالبی را به همراه خود دارد که اولین ارمغان آن اشتغال و غفلت انسان از نفس توحیدی خود است.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

مبتنی بر این نظریه شهید صدر ،که به اجمال بیان شد میتوان یکی از قواعد نظامسازی

را تلقی نگرش سیســتمی و پدیدارشناســی اجتماعی دانست .در این رویکرد اجتماع به

مثابه یک هویت زنده و دارای اجزاء و عناصری در نظر گرفته میشــود که مانند قطعات
یک پازل در ارتباط با یکدیگر قرار دارد.

1

 .2.4تلقی نظام از منظر شهید صدر

مفهوم نظام در آثار شهید صدر به مباحث اقتصاد اسالمی در کتاب «اقتصادنا» برمیگردد.

برای تبیین دقیق مفهوم نظام در آراء صدر و تمییز آن از مفاهیم مشــابه باید به بررسی

آنها بپردازیم:

الف .مذهب اقتصادی :مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر «روشی است که جامعه ترجیح

میدهد در حیات اقتصادی و حل مشــکالت عملیاش از آن روش پیروی کند( ».صدر،

1402هـ .ق 29 :و )377

ب .نظام اجتماعی :شــهید صدر درباره نظام اجتماعی معتقد اســت« :مردم در حیات

اجتماعی خود با دو نوع عملیات مختلف سروکار دارند :یکی تولید و دیگری توزیع .مردم
از یکســو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع کردن آن در جهت امیال خود میشوند و

در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه میدهد ،به ابزار تولید مسلح میشوند و از
ســوی دیگر بین آنها روابط معینی برقرار میشــود که این روابط ،ارتباط افراد با یکدیگر

را در شــئون گوناگون زندگی تعیین میکنند .این همان اســت که به آن نظام اجتماعی

میگوییــم .نظام اجتماعی شــامل روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده اســت نیز
میشــود؛ بنابراین افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع میبرند و در نظام اجتماعی که

روابط بین آنها را تعیین میکند ،این منافع را تقسیم میکنند (صدر1402 ،هـ .ق)335 :

ج .نظام اقتصادی اســام :شهید صدر در برخی موارد اصطالح نظام اقتصادی اسالم را

بدون آنکه تعریفی از آن ارائه دهد ،بهکار برده است؛ از جمله در مقدمهای که برای چاپ

دوم کتاب اقتصادنا نوشته است مینویسد :امت اسالمی ...برای حل مشکالت عقبماندگی
اقتصادی چارچوبی جز نظام اقتصادی اسالم ندارد( .صدر1402 ،هـ .ق)8 :

نتیجه اینکه تعریف شــهید صدر از نظام و یا مکتب ،یک الگوی کالن و آرمانی است

 .1تلقی هویت مســتقل برای اجتماع و ذیحکم بودن اجتماع در فقه اســامی را نباید با موضوع
اصالت اجتماع خلط نمود .چه اینکه اجتماع بدون اصالت داشتن نیز میتواند احکام مستقل از افراد
خود داشته باشد و این مسئله فرع بر اثبات اصالت اجتماع نیست.
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که برخالف مقوله علم به دنبال کشف از واقع نیست .در یک نگرش سیستمی و نظاممند

بایــد همه امــور را در ارتباط با هم تحلیل کرد و از جزئینگــری پرهیز نمود .از دیدگاه
شــهیدصدر در نظامســازی صرفاً در جعل قوانین باید به سراغ احکام اسالمی رفت و در

اجرا ولیامر مسلمین باید براساس مقتضیات زمان عمل کند.

محقق اسالمی در استخراج نظام اسالمی دو مرحله را باید سپری کند:
الف) شناخت احکام و مفاهیم اسالمی

ب) استنباط خطوط کلی مبانی و ضوابط احکام اسالمی و استخراج یک الگوی کلی از آنها

 .3فراگردهای نظامسازی فقه
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خاســتگاه اصلی مفهوم فراگرد را میتوان در علوم ارتباطات ،مدیریت و جامعهشناســی

پیجویی نمــود .داللت اصلی این مفهوم بر فرآیندی از تحوالتِ عناصر یک مجموعه در
چارچوب مشــخص و با هدفی معین است .اطالق فراگرد بر منطق نظامسازی فقه نیز به
این جهت اســت که ســاحتهای مختلف این علم در فرآیندی نظاممند و پویا به کنش

متقابل با عرصههای علمی پرداخته و گزارههای نرمافزاری یک جامعه را تولید مینماید.
این فرآیند از تبیین قلمرو فقه شروع شده و در برونداد میانی به فقه مضاف و در برونداد

نهایی به نظامســازی و در نهایت به تمدنســازی اسالمی منجر میگردد .همانطور که
مالحظه میشود هر کدام از این موارد سرفصلهای جزئیتر و مباحث مبسوطی را شامل

میشود .لذا در ادامه به تبیین منطق اصلی و برآیند کلی از فراگردهای ارتباطی بین فقه

و خردهنظامات حکومتی میپردازیم .این مطلب بیش از هر چیز ذیل مباحث فلسفه فقه
جای داشته و مرتبط با مدخل اصلی فراگرد یعنی تعیین قلمرو فقه میباشد.

 .3.1غایت فقه

پرداختن به غایت فقه میتواند قلمرو فقه را مشخص کند .لذا بهدنبال پاسخ به این سؤال
هســتیم که اساســاً فقه چه غایت و رســالتی را دنبال میکند؟ آیا غایت فقه ،محدود به

ســعادت اخروی است یا سعادت دنیوی را هم در بر میگیرد؟ آیا میتوان رسالت فقه را
صرفاً به حیات فردی محدود ساخت و یا میتوان جامعه را نیز مکلف قرار داد؟

 .1تغییر بهسوی هدف با استفاده از سازوکار بازخور را فراگرد گویند .هر فراگرد دارای هدف ،ساختار
و نتیجه اســت .در این نوشتار فراگرد سیر منطقی و بهنوعی کیفیت نظامسازی را مشخص نموده و
مبادی تصدیقیه به ظرفیتسنجی و مبادی ذینقش در امر نظامسازی داللت دارد.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

آنچه مســلم است فقه صرفاً رویکردی درونگرا و آخرتگرا ندارد .بهعبارت دیگر فقه

در ترســیم غایت خود نگاهی منفی و بدبینانه به زندگی دنیوی ندارد ،چرا که اساساً این

نوع نگرش را میتوان در تعلیمات و دستورات مسیحیت دید که همواره رهبانیتپیشگی
و آخرتگرایــی همراه با دنیاگریزی را به دینــداران توصیه مینماید (وبکر ،1371 ،ج:2

 )53بر این اساس نه تنها فقه اسالمی صرفاً رویکردی آخرتگرا ندارد ،بلکه بخش مهمی
از دســتورات آن پیرامون تنظیم روابط و تعامالت حیات دنیوی انسان است ،تا حدی که

ال دنیوی تلقی کنند( .سروش،1375 ،
برخی را به این گمان رسانده که فقه را علمی کام ً
ج )138 :7

بهطور کلی غایت فقه را میتوان در دو ساحت فردی و اجتماعی تقسیم نمود که دو

نوع رویکرد خرد و کالن را به همراه خواهد داشــت .این دو رویکرد در موضوع ،محمول،
حکم و روش با یکدیگر دارای نقاط افتراق و اشتراک میباشند:
 .1فقه و رسالت فردی

بیــان غایات فردی فقه نیز در دو قســمت ارتباطات فردی انســانها با یکدیگر و روابط
انسانها با خدا قابل تقسیم است .ابواب عبادات فقه اعم از طهارت ،صاله و ...با بیان نظام

دســتورات دین مبتنی بر حجت شرعی ،بســتر تقویت ایمان ،معنویت و تزکیه را فراهم

میآورد .این قسم از دستورات فقه را میتوان متولی تنظیم تزکیه و پرورش روح دانست.
ابواب دیگری مانند نکاح ،طالق و قصاص به ارتباطات فردی انســان با دیگر افراد همنوع

خود مربوط میشود.

حاصل اینکه فقه در سطح خرد ،به چگونگی و شکل روابط فردی بشر با دیگر افراد و

نیز به نوع ارتباط انسان با خدا و خود میپردازد .شهید صدر ،نیز در ساماندهی ابواب فقه
آن را به چهار بخش تقسیم کرده است که یک بخش آن عبادات و حوزه فردی را شامل
میشود و سه بخش دیگر آن مرتبط با حوزههای اجتماعی است( .صدر1430 ،هـ .ق)10 :
 .2فقه و غایت کالن

غایت کالنِ فقه اســت که میتوان عمده مباحث نظامســازی را از آن استخراج نمود.
ِ
در
چرا که مجموعه دســتورات ،اصول و مبانی کلی که ســاختار و جهت هر نظام را میتوان

از آن استخراج کرد ،مربوط به این ساحت از فقه است .سپس علوم مربوط به هر کدام از

این خردهنظامها ناظر به واقعیتهای عصر حاضر از تجربه بشری با ابزار عقل در چارچوب

مذکور قابل استنباط و شکلگیری است.
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 .3.2ارتباط فقه و علوم در نظامسازی

هر علمی از ســه ســاحت :نظام اصطالحات ،1نظام روشی 2و نظام معرفتی 3تشکیل شده
است که علم فقه نیز از این امر ،مستثنی نیست .از آنجا که از طرفی مقدمه نظامسازی،
شکلگیری شاخههای علمیِ میان رشتهای است و از طرف دیگر مقدمه نظامسازی فقهی

ایجاد فقه مضاف (مثل فقه سیاسی ،فقه اقتصادی و فقه فرهنگی و بهطور کلی فقه نظامات

اجتماعی) اســت؛ در هر فرآیند آمیختگی رشــتههای علمی ،هر سه ساحت بیان شده با
یکدیگر مراوده خواهند داشــت .لیکن بهدلیل سازوکار نصمحوری که در روش علم فقه

وجود دارد و بهدلیل وجود نظام مفاهیم تأسیســی در فقه ،نمیتوان نظام روشــی و نظام
مفاهیم دیگر علوم را از درون نظام روشی و مفاهیم علم فقه استخراج کرد و بهطور کلی
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مراوده و دیالوگی در این دو ساحت میانرشتهای صورت نمیپذیرد .بهعبارت دیگر چنین

نظامی از مفاهیم و روش ،وجود پیشینی در مباحث فقهی مورد نظر ندارد.

باری تنها ساحتی از فقه که میتواند در امر نظامسازی فقهی در مراوده با دیگر علوم

قرار بگیرد ،ســاحت معرفتی است که شامل مجموعهای از کلیات ،اصول ،مبانی و ثابتات

اســت 4.بر این اساس ســاحات دیگر علوم با تمامی زوایا ،پیشفرضها و توالی به ساحت
معرفتی فقه عرضه میشود و در خالل احکام پنجگانه حکم خود را دریافت میکند و یا
با توجه به مبانی معرفتی این علم بســط موضوعی پیدا کرده ،تبدیل به یک نظام جدید
میشــود .بر این اساس این تنها حالتی است که علم فقه میتواند وارد عرصه نظامسازی

شــود و موضوعی را که به آن عرضه شــده ،متناسب با گســتره آن موضوع به یک نظام
جدیدتبدیل کند .ولی همانطور که مالحظه میشــود ،این بســط موضوع نه در ساحت

روش و مفاهیم بلکه صرفاً در مقام بسط معرفتی و نظارتی است.
 .3.3منطق حاکم بر نظامسازی فقهی در قالب یک مثال

در فقه االقتصاد بهعنوان یک شاخه میان رشتهای که قصد نظامسازی در ساحت مشترک
فقه و اقتصاد را دارد ،نمیتوان توقع داشت که فقه با استفاده از دو ساحت نظام اصطالحات

و نظام روشــی ،روابط متغیرهایی مانند تولید ،مصرف ،پسانداز ،سرمایهگذاری ،درآمد،
1. Terminology
2. Methodology
3. Epistemology

 .4این بهمعنای انسجامگرایی نبوده و تنوع در روشها و مفهومسازی میتواند گستره نظریهپردازیهای
فقهی را تضمین نماید.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

اشتغال ،بیکاری ،رشد اقتصادی ،نظریههای پولی و نرخهای بهره ،سطح عمومی قیمتها،

هزینهها و بدهیهای دولت ،تورم ،کســری بودجه ،تجــارت خارجی و ...را تنظیم کرده،
مدل و نظام جدیدی را ارائه دهد .اساساً بسیاری از این نظریهها در عصر کنونی و حسب
تجربه و نیازهای جدید نظام اقتصادی مدرن شــکل گرفته و غایت دین و رسالت احکام

فقهــی در تعارض با این نیازهای کاذب بوده و یا آنها را بهعنوان نیازهای اصیل بشــری
قلمداد نکرده است .فرض کنیم که سؤاالت زیر در قلمرو اقتصاد ،به علم فقه عرضه شود:

 .1چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشــتغال در جامعه مؤثرند و موجب نوســان
آنها میشوند؟

 .2چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمتها مؤثرند و موجب نوسان آنها میشوند؟
 .3تورم و رکود چگونه به وجود میآیند؟

 .4چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه مؤثرند؟

 .5چگونه میتوان آثار مصرف ،سرمایهگذاری ،مخارج دولت و تجارت بینالملل بر سطح
کلی تولید و اشتغال و قیمتهای داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟

 .6چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پسانداز تقسیم میکنند و
این امر بر تولید ،اشتغال و قیمتها چه آثاری بر جای میگذارد؟

 .7چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی میشوند؟

الجرم پاسخ فقه به این سؤاالت این است که این موضوعات و مسائل به عرف و عقل

بشــری واگذار شده است و برای آن به صورت مصداقی ،مبین و دقیق پاسخی نمیتوان

از بطن فقه کالســیک اســتخراج نمود .این یعنی همان عدم دخالت نظام اصطالحات و

روش فقه در علوم دیگر .تنها پاسخ فقه به این نوع سؤاالت که مبتنی بر یک نظام علمی

بیرونی است ،ارائه یک نظام معرفتی کلی است که شامل معارف کالن بهمثابه چارچوب

دانشی و ارزشی ناظر بر دیگر علوم عرفی و تجربی است.

گفتنی اســت همانطور که در برخی کتب تمام اســتداللیِ فقه ،مانند مکاسب شیخ

انصاری مالحظه میشود ،علم فقه ظرفیت بسط موضوعات امضایی خود را دارد .چنانکه

شــیخ اعظم در مواردی ،موضوعاتی را که از بیرون و براســاس نیازهای مستحدث وارد

دستگاه فقه میشده است در ابعاد و زوایای مختلف ،تحلیل نموده است .لیکن در این موارد

نیز این بررسی براساس نظام معرفتی کالن و ناظر صورت میگیرد و باز هم از مفاهیم و

روش فقهی نظام جدیدی تأسیس نمیشود .استثنائی که در اینجا مطرح میشود برخی
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موضوعات تأسیسی مرتبط در فقه مانند خمس ،زکات و ...است که میتواند در این بین
کارساز باشد ولی در عین حال قدرت نظامسازی تام را ندارد.

1

شــهید صدر نیز در کتــاب اقتصادنا در ذیل مبحث «مکتب اقتصادی اســام» بیان

کردهاند که دین صرفاً میتواند ســاختار و چارچوب اصلی ،جهت حرکت علم اقتصاد را
مشــخص کند که مکتب اقتصاد اسالمی نامیده است .ایشان خاطر نشان میکند که علم

اقتصاد ناظر به واقعیتهای عالم بیرونی است و از متغیرات زمانی است که عقل و تجربه
بشری با آن سروکار دارد و اساساً شأن دین ورود به چنین حوزههایی نیست .حسب فهم
ال منطبق بر
نگارنده ،این مطلب شهید صدر نیز ناظر به ساحت معرفتی دین است و کام ً

علم فقه نیز میباشد.
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مؤید اول

ساختواره فقه از یک جهت یا مبتنی بر احکام امضائی است و یا احکام تأسیسی و شکل
2

ثالثی ندارد .لذا اگر بخواهیم با استفاده از گزارههای فقهی ،نظام علمی جدیدی تأسیس

نماییم الجرم این نظام امضایی اســت .مگر موارد محدودی که جزء موضوعات و احکام
تأسیسی فقه باشد که آن موارد نیز به سبب محدودیتهای نظری و همگونی با عصر خود،

ظرفیت تأســیس نظامات جدید را ندارد و به هر میزان که بخواهد با مفاهیم ،گزارهها و

نظامات موجود امروزی به تأسیس نظامات بپردازد ،باز هم از ثنویت موضوعات تأسیسی
و یا امضایی خارج نشــده و به میزانی که از موضوعات درونی فقه که بســیار محدود نیز

هست ،مانند عبادات و ...استفاده کند به تأسیس خواهد پرداخت ،لیکن حجم انبوهی که
در تتمه این نظامسازی از موضوعات بیرونی تأمین می شود در حکم احکام امضائی است

و لذا نمیتوان گفت که نظامسازی از سمت و سوی فقه صورت گرفته است.

 .1در ادامه بهعنوان مؤید بحث ،ذیل توضیحی پیرامون احکام تأسیسی و امضایی به آن خواهیم پرداخت.
 .2در مورد احكام امضائى و تأسيسى بحث روشن و منقّحى در كتب فقهى و اصولى ديده نمىشود.
فقط همين اندازه هست كه در بعضى از موارد مىگويند فالن موضوع مطابق بناى عقالست و «أمضاه
الشّ ــارع؛ شــارع مقدّ س آن را امضا كرده است» .اين تعبير هم در كتب اصولى در باب حجيّت خبر
واحد و حجيّت ظواهر الفاظ و مانند آن و هم در كتب فقهى ،بهويژه در باب معامالت ديده مىشود.
(مکارمشــيرازى1427 ،هـ .ق )562 :حکم امضایی فقه میتواند حکم عقلی مانند قبح عقاب بالبیان
و نیز برخی ســیرههای عقالیی را نیز در بر بگیرد .لیکن بهطور کلی احکام امضایی برخالف احکام
تأسیســی فقه ،ساحت تعامالت انسانی را در برمیگیرد .بدینترتیب که در هر مقطع زمانی براساس
نیازها ،شــرایط و اقتضائات انسانها نوعی مکانیزم رفتاری و بهطور کالن مکانیزم اجتماعی تدوین
میشــود و شــرع با جرح و تعدیل آنها را مورد امضای خود قرار میدهد .مانند احکام معامالت که
شرع نوع عقود را تأسیس ًا بیان نکرده است( .غروینائینی 1417 ،هـ .ق ،ج)79 :1

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

مؤید دوم

از جمله مبانی دیگری که بر عدم وجود نظام روشی و مفاهیم از منبع فقه داللت دارد،

نظریه حجیت در این علم اســت .از آنجا که این نظریه صرفاً موضوعات اعتباری شــارع
را در بر میگیرد بر این نکته مهم داللت میکند که اساســاً عرصه شــمولیت انگارههای
حجیت ،قضایای واقعی نیست تا بتوان پیرامون حجت یا حجت نبودن آن بحث کرد .به

همین دلیل ساختوارههای روشی و مفاهیمی که منبعث از عقل و فرهنگ بشر و در هر
زمان متغیر است ،نمیتواند مستقیماً و بهصورت تأسیسی از فقه بهعنوان منبع معرفتی
اســتخراج شــود .همانطور که روایات و اخبار واحدی که پیرامون گزارههای خارجی و
حقیقی بیرون چون طب و افالک و ...وجود دارد ،اساســاً در مقام تعارض با دیگر اخبار

نمیتوانند واقع شوند .چرا که حجیتی ندارند و تعارض صرفاً بین دو حجیت واقع میشود.
در ایــن مورد میتوان احادیث طبی را مثال زد که چون ناظر به موضوعات غیراعتباری

شــریعتاند ،از حوزه حجیت اخبار واحد خارج میشوند ،چرا که شریعت در مقام ثانویه
اخبار واحد را فقط در حوزه اعتباریات و نه واقعیات حجت قرار داده اســت .مثال دیگر

اخباری اســت که پیرامون سی روز بودن ماه مبارک رمضان صادر شده است و حجیتی

ندارد .چرا که از طرفی فیالواقع دیدهایم که ماه رمضان سی روز نبوده است و هم اینکه

بهدلیل موضوع غیراعتباری که به آن پرداخته است فاقد حجیت است 1.به همین دلیل
اســت که اکثر اصولیون نیز اصل مثبت را حجت نمیدانند ،چرا که ظن فینفســه و به
اصل اولی فاقد هر گونه حجیت و اعتباری اســت و شــارع در مواردی خاص این ظن را

حجت قرار داده است .لذا این حجیت به مواردی استثنائی اختصاص دارد که خود شارع
تعیین نموده اســت .لذا اگر شــارع در مقام ثانوی برخی امارات و اصول عملیه ظنیه را

مــورد اعتبار و حجیت خود قرار داد ،نمیتوان این حجیت را به لوازم عقلی آن که اصل
مثبت نام دارد تســری داد ،چرا که امور عقلی و خارجیِ خارج از اعتباریات شارع ،فاقد

حجیت مجعول شــارع است( .رک :آشــتیانی1403 ،هـ .ق ،ج 150 :2و مدرسییزدی،

1410هـ .ق)85 :

 .1عالمه طباطبایی نیز در المیزان در موارد بسیاری مبتنی بر همین منطق روایاتی را که با سیاق آیات
متعارض بوده ،از محل بحث خارج کرده و آنها را از اساس فاقد حجیت و مطمحنظر پنداشته است،
چرا که بهدلیل مخالفت با سیاق یا به جهت دالالت واقعی و نه اعتباری شرعی ،این سنخ روایت از
محل بحث خارج شده ،چرا که از دایره حجیت خارج بوده است.
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 .4مبادی تصدیقیه نظامسازی فقهی
 .4.1منطقه الفراغ

یکی از ابتکارات مرحوم صدر که بهعنوان مبناییترین اندیشه ایشان در عرصه نظامسازی
اســامی کاربرد دارد ،نظریه منطقه الفراغ است .شهید صدر در شکلدهی نظام معرفتی

خود پیرامون تبیین قلمرو دین و جایگاه آن در نظامسازی اجتماعی در مجموعه مباحثی

کــه در حوزه اقتصادی بیان میکند ،نکات و مباحثی را عرضه میدارد که میتوان از آن
بهعنوان یک الگو در غیر مباحث اقتصادی نیز بهکار برد .شــهیدصدر با اســتفاده از نظام

احکام و دســتوراتی که از طرف شارع بیان شده ،این اختیار را برای حاکم دینی محفوظ
میداند که در ساحاتی که از الزامات شرعی خالی است ،حسب ضرورت و مصالح عمومی
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که تشخیص میدهد اقدام به جعل حکم نماید .روشن است این احکام مستلزم مخالفت

با هیچ حکم ثابت الهی نمیشود؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه مباحاند و مکلف
در انجام و ترک آن آزاد اســت .از اینرو اطاعت از احکام الزامی حاکم اســامی در آنها،
اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست( .صدر1402 ،هـ .ق)726 :

همچنین منطقه الفراغ شریعت عرصهای نیست که از لحاظ جعل قوانین ،مهمل گذارده

شده باشد ،بلکه مربوط به ماهیت متغیر و متطور آن است و صرفاً در حوزه معامالت بروز

و ظهور دارد نه عبادات( .مهدوی )196 :1383 ،زیرا این حوزه قابلیت جعل احکام ثابت

را نداشته و به مصلحت نظام اسالمی نبوده که حکمی ثابت برای او جعل شود.

1

بر این اساس همانطور که حاکم اسالمی میتواند براساس ضوابطی بخشی از اموال

مردم را بهعنوان مالیات اخذ الزامی کند با وجود اینکه هزینه کردن اموال شــخصی در

مصارف عمومی استحباب دارد ،چنین اختیاری برای وی موجود است تا مردم را در بخشی

از قدرت ســهیم کند .پس از طرفی هم تکلیفی را برای آنها وضع نموده اســت وهم به

مناسبتی برخی از حقوق آنها را محقق نموده است .مثال دیگر استعمال توتون و تنباکو
است که حکم اولیه آن اباحه است ولی در یک مقطع تاریخی بنا به ضرورت ،حاکم دینی
اســتعمال آن را ممنوع و حرام شرعی اعالم نمود( .تیموری )119-121 :1361 ،حکمی

که در چنین شرایطی صادر میشود جزء احکام ثابت الهی ـ که فقیه به آن فتوا میدهد
 .1برای مثال احیای زمینهای موات در صدر اسالم مالکیتش با احیاکننده این زمینها بود .ولی در
دوران معاصر که دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است ،صاحب زمین شدن او بهوسیله
احیای آن موجب اختالل نظام اقتصادی اسالم میشود و لذا این حکم امروزه الیعمل است.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

ـ نیست ،بلکه صرفاً یک حکم موقعیتی و براساس مصالح متغیر است ،اما اصل مشروعیت

چنین احکامی از ســوی حاکم اســامی و وجوب پیروی از آنها ،حکم ثابت الهی اســت.
اجرای این حکم ثابت الهی در درون خود ،قابلیت رفع نیازهای متغیر زندگی بشر را دارد.

پیامبرصلیاهلل علیه وآله و ائمه اطهارعلیهمالســام هر یک در زمان خود احکام متعددی را براســاس
همین حکم ثابت الهی صادر و به تعبیر شهید صدر این منطقه الفراغ را پر کردهاند .برای

نمونه منقول اســت که پیامبر اکرمصلیاهلل علیه وآله و امیرالمؤمنینعلیهالسالم در یک مقطع زمانی
و حسب شرایط خاص تهدید به آتش زدن منزل کسانی نمودند که قصد شرکت در نماز

جماعت را نداشتند( .حرعاملی1409 ،هـ .ق ،ج)96 :5

1

مبانی و ریشــههای منطقه الفراغ در احکام بهعنوان یک نظریه ابداعی منســوب به

سیدصدر نیست ،چرا که اصلیترین مبنای نظریه که جعل الزام در حوزه مباحات است،

ال توســط فقها در برخی مباحث مانند شروط ضمن عقد مورد بحث قرار گرفته است.
قب ً

برای مثال شــیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه خود شرایطی برای شروط ضمن عقد
 .1با توجه به آنچه که در منابع اهل ســنت در مورد این ماجرا آمده اســت اینطور برداشت میشود
که عدهای از منافق قصد اخالل در جماعت مســلمین و شکلدهی توطئهای علیه پیامبر را داشتهاند
لذا حضرت این چنین با تهدید به آتش زدن منز ِل هرآنکس که در نماز جماعت شرکت نکند عمل
شــیطانی آنها را خنثی فرمودند( .بخاری1422 ،هـ .ق ،ج  )122 :3لیکن در روایات منقول ازمنابع
امامیه ســخنی از چنین توطئهای در میان نیســت .تعداد این روایات به چهار مورد میرسد که یکی
الل ِ ص َعلَى 
از آنها را برقی با این عبارت از امام صادقعلیهالســام نقل کرده اســت« :قَالَ اشْ تَرَطَ رَسُ ولُ َّ
الص َل َة أَ ْو َآل ُمرَنَّ مُؤَ ذِّن ًا يُؤَ ذِّنُ ث ُمَّ  يُقِيمُ
ٌ ل يَشْ هَدُ ونَ َّ
الص َل ِة َو قَالَ لَيَنْتَهِي ََّن أَقْوَ ام َ
جِيرَا ِن الْمَسْ ــجِ ِد شُ ــهُو َد َّ
الص َلةَ»
ب َ ل يَ ْأتُونَ َّ
ث ُمَّ آ ُم ُر رَجُ الً  م ِنْ أَهْلِ بَيْت ِي َو هُوَ َعل ٌِّي ع َف َليُحْ ِرق ََّن َعلَى أَقْوَ امٍ بُيُوتَهُمْ ب ِحَ ْزمِ ال ْحَ طَ َ
(حرعاملی1409 ،هـ .ق ،ج)95 :5
علیهالسالم
ْت أَب َا
نقل کرده است« :سَ ِمع ُ
ســه روایت دیگر را طوســی در امالی و تهذیب نیز از امام صادق
الص َل َة ف ِي
الل ِ ( َع َليْ ِه السَّ َــامُ) ،يَقُولُ  :إ ِنَّ أَم ِيرَالْمُؤْ مِن ِينَ ( َع َليْ ِه السَّ َــامُ) ب َ َل َغ ُه أَنَّ قَوْ ما ًَ ل يَحْ ُضرُونَ َّ
َعبْ ِد َّ
َ ل يُشَ ارِب ُونَّا َو
الص َل َة َم َعنَا ف ِي مَسَ ا ِج ِدن َا ،ف ََل يُؤَ اكِلُونَّا و َ
ب َفقَالَ  :إ ِنَّ قَوْ ما ًَ ل يَحْ ُضرُونَ َّ
الْمَسْ ــجِ دِ ،فَخَ طَ َ
ك
ــيئاً ،أَ ْو يَحْ ُضرُوا َم َعنَا صَ َلتَنَا جَ مَا َع ًة َو إِنِّي َ َلوْشَ َ
َ ل يَأْخُ ذُ وا م ِنْ َفيْئِنَا شَ ْ
َ ل يُنَاكِحُ ونَّا و َ
َليُشَ ــا ِورُونَّا و َ
أَنْ آ ُم َر لَهُمْ بِنَارٍ تُشْ ــعَلُ ف ِي دُورِهِمْ َفأُحْ ِر َقهَا َع َليْهِمْ أَ ْو يَنْتَهُونَ  .قَالَ  :فَا ْمتَنَعَ الْمُسْ ــلِمُونَ عَنْ مُؤَ ا َك َلتِهِمْ
َو مُشَ ا َربَتِهِمْ َو ُمنَاكَحَ تِهِمْ حَ تَّى حَ َضرُوا ال ْجَ مَا َع َة مَعَ الْمُسْ لِمِينَ ( ».حرعاملی1409 ،هـ .ق ،ج)96 :5
َ ل
الل ِ ص بِإ ِحْ رَاقِ قَوْ مٍ ف ِي َمنَازِلِهِمْ  كَان ُوا ي َُصلُّونَ ف ِي َمنَازِلِهِمْ و َ
الل ِ ع قَالَ  :هَمَّ رَسُ ــولُ َّ
«عن أَب ِي َعبْ ِد َّ
َ ل أَجِدُ
ــمعُ النِّدَ ا َء و َ
الل ِ إِنِّي ضَ رِي ُر الْب ََص ِر َو ُربَّمَا أَسْ َ
ي َُصلُّونَ ال ْجَ مَا َع َة َف َأتَا ُه رَجُ لٌ أَ ْعمَى  َفقَالَ  يَا رَسُ ــولَ َّ
َك َفقَالَ ل َ ُه ال َّنب ِيُّ ص شُ دَّ م ِنْ َمنْزِل َِك إِل َى الْمَسْ جِ ِد حَ ب ًْل َو احْ ُض ِر
مَنْ  يَقُودُن ِي إِل َى ال ْجَ مَا َع ِة َو الصَّ َل ِة َمع َ
ال ْجَ مَا َعةَ( ».حرعاملی1409 ،هـ .ق ،ج)97 :5
الل ِ ص أَب ْطَ ئُوا عَنِ الصَّ َل ِة ف ِي
َاســا كَان ُوا َعلَى  َع ْه ِد رَسُ و ِل َّ
ــم ْعتُ ُه يَقُولُ إ ِنَّ أُن ً
الل ِ ع قَالَ سَ ِ
«عَنْ أَب ِي َعبْ ِد َّ
ب َفيُوضَ عَ َعلَى 
ِــك قَوْ ٌم يَدَ عُونَ الصَّ َل َة ف ِي الْمَسْ جِ ِد أَنْ ن َ ْأ ُم َر ب ِحَ طَ ٍ
الل ِ ص لَيُوش ُ
الْمَسْ ــجِ ِد َفقَالَ رَسُ ولُ َّ
أَب ْوَ ابِهِمْ َفتُوقَدَ َع َليْهِمْ ن َا ٌر َفتُحْ رَقَ َع َليْهِمْ بُيُوتُهُمْ ( ».حرعاملی1409 ،هـ .ق ،ج)97 :5
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میآورد که عبارتاند از :عقالیی ،مقدور ،عدم مخالفت با کتاب و سنت .لذا هر شرطی که

مخالف با شرع باشد بیاعتبار است .شیخ بیان میدارد که تحریم جایی است که حکمی
را به دین خدا نسبت دهند و حکمی را که واجب و یا حرام نیست واجب و حرام دانسته

و آن را تغییر دهند .بنابراین اگر پدر به فرزند دســتور دهد امر مباحی را انجام دهد و یا

مباحی را ترک کند این تحریم حالل و تحلیل حرام نیست (انصاری1415 ،هـ .ق ،ج )11 :6

شــهید صدر آنچه را که شــیخ انصاری در مورد وجوب اطاعت از پدر مطرح نموده،

درباره وجوب اطاعت از ولی امر مطرح کرده اســت( .حسینی )317 :1380 ،حال سؤال
این است که اگر مصلحت ما ایجاب کرد شرط ضمن عقدی گذاشته شود که خالف قوانین

شرعی است ،چه باید کرد؟

150

پاسخ شیخ این است که احکام شرعی متناسب با موضوعات خود دو نوع است:

 .1در برخی از آنها تمام شــروط ،اجزاء ،ارکان و مقتضیات موضوع یکجا جمع شــده

است و حکم روی آن رفته است که این احکام التغیر است و کسی نمیتواند شرطی روی

آنها قرار دهد مگر ضرری باشد .چون موضوع حکم ،علت حکم است .مثل خوردن گوشت

خوک که حرام اســت و کسی نمیتواند در معامله شرطی بگذارد که خالف این دسته از
احکام باشد و تصریح میکند که این دسته از احکام الزامی را مدنظر دارد.

 .2برخی از احکام اینطور نیستند که همان مباحات بهمعنای عام است (مستحبات،

مکروهــات و مباحات) این موضوعات اگر ذات موضوع با صرفنظر از همه چیز که همان
ذات بمــا هی ذات اســت ،مدنظر قرار گیرد این حکــم روی آن موضوع بهتمامه میرود.

(حسینی)106 :1380 ،

پس پاســخ به این ســؤال را میتوان در ارتباط بین موضوع و حکم کشف نمود .چرا

که رابطه این احکام با موضوعات طوری اســت که میشود برای این موضوعات عوارضی
ال ولی شخصی به او امر میکند که نماز شب
ایجاد شود و بهتبع ،حکم هم تغییر کند .مث ً

بخواند و نماز شب مستحبی تبدیل به واجب میشود.

1

همچنیــن عالمــه طباطبایی نیز در المیزان به مناســبتی متعرض چنین دیدگاهی

میشــود ،چرا که معتقد اســت طبق آیه «اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»
 .1برگرفته از ســخنرانی حجهاالسالم و المسلمین سیدعلی حسینی در نشست نقد و بررسی نظریه
منطقه الفراغ شهید صدر .تیرماه  93ـ دانشگاه امام صادقعلیهالسالم ـ برای اطالعات بیشتر از متن کامل
نشست :رکhttp://rc.basijisu.com :

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

وآیه «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم» اگر مردم در ترک یا انجام دادن کاری آزادند و

میتوانند خودشان در آن تصمیم بگیرند ،1نبی اکرمصلیاهلل علیه وآله به چنین اموری سزاوارتر

است و از اینرو میتواند آنان را به ترک یا انجام آنها ملزم سازد و اطاعت از آن بر همگان
الزم اســت .هر حاکم اسالمی دیگری نیز براساس ادله امامت و والیت فقیه در این نکته
جانشین پیامبر است( .طباطبایی)82-83 :1417 ،

دلیل دیگری که با آن منطقهالفراغ اثبات میشود ،اصل اولی اباحه در افعال است نه

حظر و منع .شــهیدصدر اگرچه قائل به مولویت ذاتی خداوند در تکالیف احتمالی است،

لیکن با توجه به ادله شــرعی و بهلحاظ عملی حکم برائت را میپذیرد( .صدر 1421 ،هـ
.ق)726 :

ثمرات این تئوری در نظامسازی را میتوان در تمرکززدایی نظام نیز پیجویی نمود.

 .4.2فقه النظریه

فقه نظریههای اسالمی ،اصطالحی برای معرفی یک روش جدید در فهم و استنباط احکام
دینی اســت که منابع اســامی را فراتر و عمیق تر از یک بررسی پراکنده در بر میگیرد.
در این رویکرد نظریات مذهبی اسالم به حالت ترکیبی و انداموار در عرصههای اجتماعی

و سیاســی به منصه ظهور میرسد .نکته حائز اهمیت این است که در این روش ،فقیه از
جزئیات تشریعات دین گذر کرده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حیات بشری و اکتشاف

هماهنگی مدالیل آنها ،به تعیین چارچوب نظریهای فراگیر دست مییازد که بهمثابه یک
«کل» در نظام قواعد و اصول فقهی مطرح میباشد.

فقه نظریات میتواند بهعنوان روند مکملی برای «فقه االحکام» مطرح شــود .زیرا فقه

احکام در صدد بیان مجموعهای از احکام شریعت است که مستنبط از منابع دینی است

و ابزار این استنباط در علم اصول منقح و مدون گردیده است .فقه نظریات نیز در چنین

چارچوب و اصولی به صورت موضوعی به سراغ شاکله کلیه نظریات اسالمی در حوزههای
مختلف میرود و با همان روش کالســیک اصولی و استفاده از منابع دینی ،قواعدی کلی

را بهعنوان چارچوب اصلی کشف مسائل جزئی بیان میدارد( .بری)13 :1378 ،

بر این اســاس میتوان محور اصلی فقه النظریه را روش موضوعی اســتنباط احکام

دانست که شهید صدر نیز در موارد مختلف به آن التفات داشته است .ایشان نظریه سنن
 .1یعنی مباحات بهمعنای اعم مانند جایی که شخصی نذر میکند و در اموری که هیچ وظیفه شرعی
بر عهده نداشته است ،الزاماتی را برای خود وضع میکند.
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تاریخی در قرآن را نمونهای برای روش موضوعی تفســیر قلمداد نموده است و معتقد به
تسری آن در استنباط احکام فقهی است .صدر معتقد است فقیه به سبب ذهنیتی فردی

که از موضوعات دارد ،شریعت را به صورت فردی فهم میکند ،لذا این عادت ذهنی باعث
میشــود که فقیه بهدنبال راهحل برای حل مســائل «فرد مسلمان» باشد و دیگر نصوص
شــرعی را با رویکردی که معصوم حاکم جامعه و رئیس حکومت بوده اســت ،مورد دقت

نظر قرار ندهد .بر همین اســاس اســت که وقتی نهیای از پیامبر در مورد موضوعی وارد
میشــود ،لزوماً به کراهت یا حرمت تفســیر میشود ،درحالی که اگر ثابت شود پیامبر از

جایــگاه حاکمیتی چنین حکمی فرموده ،در عصــر حاضر این حکم نه داللت بر حرمت

دارد نه کراهت ،بلکه یک حکم حکومتی مخصوص زمان خاص و شرایط خاص بوده است.
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(الرفاعی1422 ،هـ .ق)125-127 :

 .4.3فهم اجتماعی از نصوص

اگرچه عملیات اجتهاد و استنباط در فقه کالسیک بهمعنای شناخت مدلول نص و پیرایش

آن از عوامل غیر مؤثر در حکم اســت ،لیکن برخی اندیشمندان مانند استاد محمدجواد
مغنیه برای اولین بار غیر از جنبه داللت ،بر عنصر فهم اجتماعی نیز تأکید نموده اســت.
صدر معتقد است برای اولین بار در طول تاریخ فقه امامیه چنین روشی وارد حوزه استنباط

میشود( .مهدوی)196 :1383 ،

این روش جدید در اجتهاد را که موجب تحول گستردهای در فهم منابع دینی میشود،

میتوان تکامل یافته مکانسیم تنقیح مناط دانست که در چارچوب ضوابطی مانند مقاصد
شــریعت ،عرف و ظهور سیاقی ،شکل گرفته است .ریشه چنین مباحثی را امروز میتوان

در «هرمنوتیــک» پیجویی نمود که در آن غیر از داللــت الفاظ به عناصر دیگری مانند

عصر زیستی نویسنده و ارتباط بافت معنایی متن با دیگر متون ،نیز توجه میشود .بر این
اســاس ،نظریه فهم اجتماعی متون با توجه به مقاصد شریعت و با عنایت به عنصر زمان

و مکان ،نوعی مناســبت قطعی میان موضوع و حکم ،ایجاد میکند و ظهوری برای متن

کالم شارع ،رقم میزند که براساس اصل عقالیی حجیت ظهور ،اعتبار خواهد داشت .فهم

عرفــی جدید ،از موضوع مذکور در متن روایت ،الغای خصوصیت میکند و این فرصت را
برای فقیه فراهم میکند که به تفســیر و توســعه موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه

درباره آن نائل آید .نظریه فهم اجتماعی نصوص ،در آندسته از احکام شرعی ،کاربرد دارد
که هم براســاس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

همچنین ،قرینهای دال بر عدم تفســیر نص وجود نداشــته باشد؛ بنابراین احکام عبادی،
از محدوده اعمال این قاعده خارج میشــوند و نظریه ،با حفظ شرایط ،در مسائل معاملی

و اجتماعی قابل اجرا اســت .یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه ،این اســت که

بــر پایه آن ،نصوص و روایات موجود ،این قابلیت را دارند که با اســتفاده از آنها میتوان
برای بســیاری از موضوعات جدید ،همچنان حکم اولی صادر نمود ،بدون اینکه فقیه به

ورطه قیاس کشیده شود ،یا بیش از اندازه ،به عناوین ثانوی تمسک جوید .نتیجهای که

به گفته شهید صدر گره بزرگی را در فقه میگشاید (اسکندری و توالیی)35 :1391 ،
 .4.4مصلحت

مصلحت بهعنوان بنیادیترین مفهوم و نیز یک تئوری در حوزه مبادی تصدیقیه نظامسازی

فقهی نقشآفرین اســت .مصلحت را میتوان بهمثابه مناط تمامی احکام و ضوابط شرعی

در نظر گرفت .چرا که براساس مبانی فکری امامیه هر باید و نباید دینی از یک مجموعه
مصالح و مفاسد واقعی پیروی مینماید (الخراسانی1384 ،هـ .ق )253 :لذا مستنبط حکم

شرعی باید تمامی آنها را مدنظر قرار دهد .این مهم در عرصه نظامسازی بدین معناست

کــه با در نظر گرفتن اقتضائاتِ مجموعهای از عناصر تأثیرگذار در یک فرآیند ،باید تمام
مصالح یک مجموعه را در نظر گرفت تا بتوان حکمی بدون نقص و کامل که همه جوانب
موضوع را لحاظ نموده اســت ،صادر کرد .قدرجامع و مصلحت نهایی هر حکمی ،رساندن

مخلوقات به هدف نهایی خلقت خود میباشــد .لیکن در آیات قرآن و روایات ،هدفهای

دیگر نیز مشــاهده میشــود که در واقع مقدمات آن هدف اصلی است؛ برای مثال قرآن
کریم میفرماید:

«کان النــاس امة واحدة فبعث اهلل النبیین مبشــرین و منذرین و انزل معهم الکتاب

بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه»...

مردم گروهی واحد بودند .خداوند پیامبرانی را بهسوی ایشان فرستاد تا آنها را بشارت

و انذار دهند؛ و با پیامبران کتابی را به حق فرســتاد تا بین مردم در آنچه اختالف دارند،

قضاوت کنند.

واضح اســت تبشــیر و انذار و رفع اختالف امت و قیام به عدل و قسط که در آیات و

روایات گوناگون ،هدف فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی شمرده شده است ،مقدمات
تحقق علت غایی خلقت و تشریع بهشمار میآید.

از آنجــا که مهمتریــن مصالح موجود در موضوعات جدید و خاصه در مســائل کالن
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حکومتی ،مرتبط با تغییر رویکردها و سبک زندگی نوین است ،نمیتوان جهت کشف مصالح
و مناط احکام صرفاً به نصوص مراجعه نمود .بلکه باید زمینه تعامل عقل با نص در کشف
مصالح و مفاسد موضوعات و احکام را فراهم کرد .هنگامی که با ابزار عقل و با تمسک به

مقاصد شریعت ،مصلحتی کشف شود ،حتی اگر مفاد نص با درک قطعی عقل مخالف بود،

نص نمیتواند بر درک قطعی عقل تقدم پیدا کند .شــیخ انصاری تقدم درک عقل بر مفاد

نص را به اکثر اهل نظر نسبت میدهد و میفرماید« :الذی یقتضیه النظر ـ وفاقاً ألکثر اهل
النظــر ـ انه کلما حصل القطع من دلیــل عقلی فالیجوز ان یعارضه دلیل نقلی و ان وجد

ما ظاهره المعارضة فالبد من تأویله ان لم یمکن طرحه» (انصاری1422 ،هـ .ق)10-11 :
اینچنین یک فقیه مستنبط حکم میتواند با در نظر گرفتن مجموع مقاصد شریعت و ناظر
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به یک نظام معرفتی پیشینی با ابزار عقل به سراغ نص رود و از آن حکم الزم را برداشت

نماید .مثال دیگر دیدگاه شهید اول پیرامون بیع سالح به دشمنان دین است که با وجود
برخی نصوص که داللت بر جواز دارد ،ایشــان مطلقاً حکم به منع داده اســت .زیرا فروش

سالح به کفار تقویت کفر و تضعیف اسالم است و تقویت دشمنان دین در همه حال حرام
است .لذا فروش سالح به کفار بالمعارضه حرام است( .الحسینی العاملی ،بیتا ،ج)35 :4

مســلماً در تقدیم مصالح و اســتفاده از ابزار عقل باید ســنجههایی را مورد عنایت

قرار داد تا از خطر استحســانهای بیجا در امان باشیم .یکی از این سنجهها که در امر

نظامســازی فقهی و صدور احکام کالن بسیار اهمیت دارد ،اجتماعی بودن یک مصلحت
اســت .بر این اســاس مصلحت حفظ نظام ،زندگی نوع انسانها و حاکمیت حافظ نظام
بر بســیاری از مصالح فردی و جزئی دیگر مقدم اســت .فحص از نصوص دینی و متون

فقهــی ـ جــدا از درک عقل ـ بر جایگاه رفیعی از مصلحت حفظ نظام و حاکمیت حافظ
نظام داللت دارد .چرا که در ســایه این مصلحت اســت که مقاصد کالن شرعی و اهداف

خداوند از تکوین و تشریع سامان مییابد .در روایتی معتبر ،وقتی پرسشکننده از فروش

ســاح به شامیان ـ که حاکم بر مسلمانان بودند ـ میپرسد ،امام باقرعلیهالسالم میفرمایند:
اشکالی در این کار نیست؛ زیرا خداوند دشمنان مشترک ما و آنان را به دست آنها دفع

میکند( .کلینی1407 ،هـ .ق ،ج )112 :5در این روایت امامعلیهالسالم در واقع به مصلحت
حفظ نظام مسلمین و حاکمیت حافظ این نظام ـ هر چند حاکمان ناصالح بودند ـ اشاره

کرده ،آن را بر مصلحت افراد و حتی مصلحت عمومی مسلمانان ـ جدا از مصلحت حفظ
نظام ـ مقدم شمردهاند.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه ...

نتیجه

اگر چه برخی با تشکیک در این که فقه با روش کالسیک خود نمیتواند در عصر جدید
و در مواجهه با موضوعات مســتحدث ،از حوزه احکام امضایی پا فراتر نهاده و دســت به

نظامســازی یازد ،لیکن در این نوشــتار با اســتفاده از مبانی و مبادی موجود در روش
فقاهت جواهری اثبات نمودیم که ظرفیت نظامســازی توسط علم فقه وجود دارد و این

مهم با کشــف مبادی تصدیقیه ذینقش و استفاده از فراگردهایی که در فرآیند استنباط

نقشآفریناند ،به ســهولت قابل دسترســی است .آنچه که شــهیدصدر بهعنوان مکتب
اقتصادی اســام در فرایند جهتدهی به علم اقتصاد بیان داشــتند ،نیز ناظر به چنین

فهم و روشــی در اســتنطاق احکام دینی است که از رویکرد فردنگر و جزئی گذر کرده و

با در نظر گرفتن ســاحتهای مختلف نظریات اسالمی (فقه نظریات) حکمی را که ناظر
به تمام ابعاد و مبانی معرفتی انسان است ،صادر میکند .چنین روشی است که میتواند

آرمان نظامسازی را برای حاکمیت دینی به ارمغان آورد؛ چرا که اقتضای فقه نظریات در

نظر گرفتن اجزاء بهعنوان یک «کل» و صدور حکم ناظر به آن اســت و در نهایت فرآیند

نظامسازی را متحقق میسازد.
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 .19ســروش ،عبدالكریم .)1375( .دائرهالمعارف بزرگ اسالمى .تهران :مركز دائرهالمعارف .مقاله
احیاء علوم الدین.

 .20الشیخ بهایی 1423( .ه .ق) .زبده االصول .قم :نشر مرصاد.

 .21صدرالمتألهین 1360( .ه .ق) .الشــواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة .مشهد :المرکز الجامعى 

للنشر.

 .22صدر ،سیدمحمدباقر1402( .ه .ق) .اقتصادنا .بیروت :دارالتعارف للمطبوعات .چاپ شانزدهم.

 .23صدر ،ســیدمحمدباقر 1421( .ه .ق) .دروس فی علم االصول ،الحلقه الثالثه (موسوعه الشهید
الصدر ج .)7قم :مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.

 .24صدر ،سیدمحمدباقر 1430( .ه .ق) .الفتاوی الواضحة .قم :مرکز األبحاث و الدرسات التخصصیة
للشهید الصدر.

 .25طاهرزاده ،اصغر .)1387( .گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی .اصفهان :نشر لب المیزان.
 .26طباطبایی ،سیدمحمدحسین 1417( .ه .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم.

 .27فراهیدى ،خلیل بناحمد1410( .ه .ق) .كتاب العین 8 .جلد .قم :نشر هجرت.

 .28فرانکل ،جوزف .)1372( .نظریه معاصر روابط بینالملل .وحید بزرگی .تهران :نشر اطالعاتی.
 .29غروی نائینی ،محمدحسین1417( .ه .ق) .فوائد االصول .قم :دفتر انتشارات اسالمی.

 .30كلینى ،ابوجعفر محمد بنیعقوب1407( .ه .ق) .الكافی 8 .جلد .تهران :دارالكتب اإلسالمیه.
 .31مدرسى یزدى ،سیدعباس 1410( .ه .ق) .نموذج فی الفقه الجعفری .قم :نشر داورى.

 .32مكارم شــیرازى ،ناصر1427( .ه .ق) .دائرهالمعارف فقه مقارن .قم :انتشــارات مدرســه امام

علىبنابىطالبعلیهالسالم.

 .33مهدوی ،اصغرآقا .)1383( .مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی

و آیتاهلل صدر (بررسی تطبیقی) .رساله دکتری .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.

 .34وبکر ،بارنز .)1371( .تاریخ اندیشه اجتماعی .ج .2جواد یوسفیان .تهران :نشر همراه.
 .35تارنمای مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادقعلیهالسالم:

http://rc.basijisu.com
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