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  اهللا رحمهشيوه شهيد صدر 
  در شناخت مكتب اقتصادى اسالم و پاسخ به منتقدان

  ١ محمدعلى تسخيرى الّله آيت
  چكيده

  هاى ده  در كشف مكتب اقتصادى اسالم را در گاماهللا رحمهاين مقاله، شيوه شهيد صدر 
  :دهد گانه ذيل توضيح مى

  جدايى علم و مكتب؛. 1
  تفاوت قائل شدن بين مكتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛. 2
  تأكيد بر اين كه وظيفه پژوهشگر اسالمى، كشف و يافتن مكتب است و نه. 3

  ايجاد آن؛
  گرايى براى كشف مكتب؛ تأكيد بر كل. 4
   نقش دارند؛تأكيد بر اين كه افزون بر احكام، مفاهيم نيز در كشف نظريه مكتبى. 5
  تكيه بر مناطق آزاد فقهى؛. 6
  ها؛ نياز به اجتهاد پيچيده براى پرداختن به متون دينى و كشف مضمون آن. 7
  توجه به خطرهاى تهديد كننده اجتهاد؛. 8
  ؛)البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون(ضرورت آزادى و حقّ انتخاب . 9

  . اجرايىهاى هاى واقعيت غفلت نكردن از لغزشگاه. 10
   در كشفاهللا رحمهدر پايان، به طرح دو اشكال درباره فايده و مشروعيت روش شهيد صدر 

  .دهد ها پاسخ مى مكتب پرداخته، به آن
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  پيش درآمد
  .هاى او است پردازى ، نظريهاهللا رحمههاى امام شهيد صدر  از جمله نمودهاى محسوس در انديشه

  اند، در هر آدام از ابعاد گسترده اين انديشه پربار، آشكارا شستهآسانى آه او را شناخته و پاى درسش ن
  .اند رو شده با اين پديده روبه

  آرد، از نظر فقهى و اصولى نيز به ارائه پردازى مى او همچنان آه به لحاظ فكرى و فلسفى، نظرّيه
  شيد رابطه ميانآو پرداخت يا مى پرداخت و حّتى هنگامى آه به تدريس تاريخ مى هاى نو مى نظرّيه

  آرد آه تاريخ، انسان و ريزى مى اى را طرح هايش را مطرح سازد، نظرّيه بشر، آفريدگار و مسؤولّيت
  ،»جانشينى خدا و شهادت«هدف از آفرينش انسان را در چارچوب پيوند ميان مقوالت 

  .گرفت در بر مى
   در آشف مكتب اقتصادى اسالماهللا رحمهشيوه شهيد صدر 

  :هاى ده گانه ذيل فشرده ساخت  شيوه را در گامتوان اين مى
  و» به آن چه هست«آوشش داشت مباحث علمى و مكتبى را بر اين اساس آه علم مربوط . ١

  مكتب،«از اين جا است آه . ديگر جدا سازد گذارند، از يك انگشت مى» آن چه بايد باشد«مكتب بر 
  ل آن آه علم، ارائه دهنده تفسير واقعّيت بهدار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعى است؛ حا عهده
  ١.»اى جدا از عدالت اجتماعى است گونه
  هاى همچنان آه ميان مكتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زيرا مكتب، عبارت از مجموعه نظرّيه. ٢

  بر جزئّيات) مدنى(پردازند؛ حال آن آه قانون  اساسى است آه به مشكالت زندگى اقتصادى مى
  :گويد گذارد و مى روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عينى ايشان انگشت مى

  دهند ـ درست نيست آه پژوهشگر اسالمى ـ همچنان آه برخى نويسندگان اسالمى انجام مى
  اى از احكام اسالم را آه در واقع، به مفهوم امروزى، هم طراز قوانين مدنى هستند، بر اساس مجموعه
  عى و فقهى و به صورت مكتب اقتصادى اسالم، مطرح سازد، گو اين آه پيوندهاى نيرومندىمتون شر

  ٢ميان آن دو برقرار است؛ زيرا هر دو به ارگانيسم نظرى واحدى تعّلق دارند؛
  .رود بنابراين، قانون، روبناى مكتب به شمار مى

  دهد، به مفهوم تكوين و ايجاد يك مكتب ـ انجام مىتأآيد آرده آه آن چه پژوهشگر اسالمى . ٣
  دهند ـ نيست؛ بلكه در حقيقت، آشف و يافتن پردازان مكاتب وضعى انجام مى آن چنان آه نظرّيه

مكتب است؛ زيرا اقتصاد آامل و تمام عيارى آه وضع شده و او وظيفه دارد حقيقت آن را دريابد و
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  پردازى نظرّيه[قرار دارد و از همين رو است آه اين دو عمل اش را مشّخص سازد، در برابرش  شالوده
  ]از سوى ديگر) ايجادگر(پردازى ديگرى  از يك سو و نظرّيه) آشف آننده(پژوهشگر مسلمان 

  .هاى متفاوتى دارند ويژگى
  هاى آّلى مكتب، پيش از هر چيز از شناخت وضع موجود پرداز ايجادگر براى وضع نظرّيه نظرّيه

  پرداز آشف تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن آه نظرّيه ند تا روبناهاى آن و قوانين جزئىآ آغاز مى
  آند و امكان آننده، آار خود را با فرود آمدن از طبقات باال به منظور آشف اعماق نظرى آن آغاز مى

   موفق شود بر]فقهى و شرعى[دارد آه آشف آننده، افزون بر يافتن خطوط اصلى نظرّيه از ميان متون 
  آه نظرّيه مكتبى بر) از جمله آشف ديدگاه اسالم درباره نظرّيه جمعّيتى مالتوس(هاى علمى  واقعيت

  .آن مبتنى شده است نيز واقف شود
  برد؛ بلكه او تأآيد آرده آه براى آشف مكتب، طرح يكايك احكام جزئى، راه به جايى نمى. ۴

  اى از بافت آّلى و به هم پيوسته، مطالعه آنيم تا جنبهبايد هر آدام را به صورت جزئى از آل و 
  ١.سرانجام به آشف قاعده عامى آه از آل سرچشمه گرفته باشد، نايل آييم

   و مفاهيم نيز در آشف نظرّيه مكتبى نقش دارند، مقصود]شرعى و فقهى[همچنان آه احكام  . ۵
   است آه به تفسير يك واقعّيت هستى، اجتماعى يا تشريعىهاى اسالمى از مفاهيم، هر يك از ديدگاه

  پردازند؛ براى مثال، اعتقاد به پيوند جهان هستى با خداوند متعالى، مفهوم معّينى از هستى است مى
  يا اعتقاد به اين آه مجموعه بشر، پيش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر آرده است نيز

  رود و اعتقاد به اين آه مالكّيت، حّقى ذاتى ريخ و جامعه به شمار مىخود مفهومى اسالمى از تا
  نيست و روندى در جهت جانشينى انسان براى مالى است آه به خداوند متعالى تعّلق دارد نيز

  توانند ما را در آشف و ارائه مكتب، همه اين مفاهيم مى. مفهومى در خصوص مالكّيت است
  .يارى رسانند

  : بر آن استاهللا رحمهآن شهيد . ۶
   توّجه آنيم با اين توضيح]فقهى[در اين جا و در جريان آشف مكتب اقتصادى اسالم بايد به مناطق آزاد 

  اى آه به طور آامل بدان پرداخته شده و جنبه ديگرى جنبه: آه نظام اقتصادى، مشتمل بر دو جنبه است
  پيامبر. رود منطقه آزاد فقهى به شمار مىگيرى درباره آن به دولت اسالمى، واگذار شده و  آه تصميم

   جنبه نخست را خود اجرا آرد و در جايگاه وّلى امر، به پر آردن جنبه دوم نيز پرداخت و بهآله و عليه اهللا صلىاآرم 
  شوند، احكام ثابتى به شمار ها و اوامرى آه بر اساس واليت امرى صادر مى رغم اين آه فرمان

تواند مى)  درباره پر آردن منطقه آزاد فقهىآله و عليه اهللا صلىهاى پيامبر اآرم  فرمان(يى ها روند، چنين فرمان نمى
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  هاى انجام اين آار، متناسب با تحّقق اهداف عالى روشنايى بخش و الهام بخش روش
  ١.اقتصادى باشند

  هاى ورود ما به محورهاى روازه يادآور شده از آن جا آه احكام و مفاهيم، داهللا رحمهآن مرحوم . ٧
  مكتب است و نيز از آن جا آه متون دينى اغلب به طور مستقيم اين احكام و مفاهيم را در اختيار ما

  :ها نياز است اى براى پرداختن به آن متون و آشف مضمون آن دهند و به اجتهاد پيچيده قرار نمى
   چون در پيوند با احكام و مفاهيم است، در واقعآنيم،  ايجاد مى]اسالم[تصويرى آه از مكتب اقتصادى 

  توان قاطعانه به واقعى بودن اين بازتاب اجتهاد معّينى است و تا وقتى آه جنبه اجتهادى دارند نمى
  تصوير حكم داد؛ زيرا امكان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همين دليل، ممكن است

  متناسب با اجتهادهاى خود، تصويرهاى متفاوتى را از مكتب اقتصادىوران گوناگون اسالمى،  انديشه
  رود؛ زيرا بيانگر اعمال روند ها، تصويرى اسالمى به شمار مى آن ارائه دهند آه الّبته هر آدام از آن

  اجتهادى است آه خود اسالم آن را روا و مقّرر داشته و بدين ترتيب، تصوير ارائه شده اسالمى است
  ٢. و نتيجه اجتهاد شرعا جايز استچون برآيند

  :گيرد بينيم آه در اين جا اجتهاد در دو مرحله صورت مى مى
       مرحله نخست، مرحله آشف حكم يا مفهوم از ميان متون؛

       مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خّط مكتبى از مجموعه احكام و مفاهيمى است آه
  ديگر هماهنگ هستند آه الّبته و به طورى آه توضيح  در عرصه مورد نظر با يكبه نظر آشف آننده

  .خواهيم داد، همين جنبه در آشف خطوط و محورهاى مكتب، نقطه ضعف تّلقى شده است
   از خطرهايى سخن به ميان آورده آه عمل اجتهاد را ـ به ويژه در مورداهللا رحمهمرحوم شهيد صدر . ٨

  :آنند شوند ـ تهديد مى اى اجتماعى زندگى انسان مربوط مىه احكامى آه به جنبه
  به همين دليل، خطر خود محورى در روند آشف مكتب اقتصادى اسالم، شديدتر از همين خطر بر

  ٣.هاى احكام فردى و جزئى است روند اجتهاد در زمينه
  : خطرهاى ديگر عبارتند ازاهللا رحمهبه نظر آن شهيد 

  جيه وضع موجود؛تو. أ
  جداسازى استدالل شرعى از وضعّيت زمان و مكان؛. ب
  ٤.داورى درباره متون پيش. ج
   از آن با عنواناهللا رحمهترين مراحل اين شيوه، موضوعى است آه مرحوم شهيد  از جمله مهم. ٩
احكام تاشود آه اجتهاد در آشف جزئيات  او يادآور مى. آند ياد مى» ضرورت خود محورى«
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  آند و در چارچوب آتاب و سّنت و طبق شرايط آّلى هنگامى آه آشف آننده به وظيفه خود عمل مى
  پردازد، هاى آن مى ها را ناديده گرفت، به ترسيم موضوع و مشخص ساختن ويژگى توان آن آه نمى

   اجتهادى،، با چنين]مجتهد= [ويژگى شرعى و اسالمى دارد؛ ولى در عين حال، آشف آننده احكام 
  رسد آه در آن، مى) مكتب اقتصادى اسالم(به مرحله ايجاد و ارائه ايده آّلى درباره اقتصاد اسالمى 

  اند، همگى در شمار ساز و آارهاى اقتصاد احكام و مفاهيمى را آه به مدد اجتهاد استنباط شده
  ند آه جملگى شرعى وده آيند و تصاوير متعّددى از اين اقتصاد را تشكيل مى اسالمى به شمار مى

  ها در حّل مشكالت جامعه ترين و تواناترين آن اى قوى توانيم در هر عرصه اسالمى هستند و ما مى
   گستره انتخاب]مجتهد= [اسالمى و تحّقق اهداف عاليه اسالم را برگزينيم؛ بنابراين آشف آننده 

  آزاد است) رچوب اجتهادهاى مختلفو الّبته در چا(هاى گوناگون را دارد؛ بنابراين  شخصى ميان داده
  .و حق انتخاب دارد

  اين آشف آننده آه در اين جا خود مؤّلف هم آشف آننده است، به فتواهاى مجتهد: افزايد او مى
  .ماند معّينى مقّيد نيست و براى رسيدن به آن چه درنظر دارد، حّتى به فتواهاى خودش نيز پايبند نمى

  ها، يگانه راه آشف شود آه اين موضوع در برخى حالت ادآور مىبراى توجيه اين آزادى عمل، ي
  :آند هاى مكتبى در اسالم است و در توضيح مطلب به موارد ذيل اشاره مى نظرّيه اسالم و شالوده

  ها اّتفاق نظر داشته و تاآنون نيز موضوعّيت و قطعّيت خود را احكامى آه مسلمانان درباره آن. أ
  .روند درصد مجموعه احكام فراتر نمىاند، از پنج  حفظ آرده

  اى است آه از هر سو در معرض ترديد قرار دارد و مجتهد به پروسه اجتهاد، عملّيات پيچيده. ب
  تواند درباره صّحت آن، قاطعانه اظهار نظر آند؛ ولى با اين اى آه بدان دست يابد نمى رغم هر نتيجه

   شود و براى مجتهد نيز گستره معّينى را معّين آردهحال، اسالم اجازه داده آه همين نظر روا داشته
  تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدى آه در علم اصول فقه از آن است آه مى

  .سخن به ميان آمده، به اجتهاد بپردازد
  هايى با شرع واقعى اسالم بنابراين طبيعى است آه هر مجتهدى، يك سرى خطاها و مخالفت. ج
  .اشته باشد؛ هر چند عذر وى موّجه شمرده شودد
  هاى متفاوتى ميان نظرّيات اين نيز طبيعى و منطقى است آه واقعّيت شرع اسالم به نسبت. د

  شود، و واقعّيت شريعت با آن تصوير اجتهادى آه از سوى مجتهد ترسيم مى(مجتهدان، پراآنده باشد 
  ).تفاوت داشته باشد
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  ارد آه مجموعه احكام بر گرفته از اجتهاِد هر يك از مجتهدان، مكتببنابراين ضرورتى ند. ه 
  ها را هاى همسان و هماهنگ با ساختار آن احكام و چند و چون آن اقتصادى آامل و پايه

  .منعكس سازد
  در اين جا امكان دارد موضع آسى آه در پى آشف مكتب اقتصادى اسالم باشد، با موضع. و

  ام جزئى شرع است، تفاوت داشته باشد بدين معنا آه موضع وى درمجتهدى آه در پى آشف احك
  اى انجامد آه از نظر همسويى با خط آند، به نتيجه جايگاه مجتهدى آه حكم شرع را آشف مى

  پرداز، مكتبى، با احكام ديگر هماهنگ نباشد؛ حال آن آه موضع وى در جايگاه فقيه و نظرّيه
  هاى گيرى ها، نتيجه را برگزيند؛ حّتى اگر برخى از آنمجموعه هماهنگ و همسويى از احكام 

  هاى ديگر همخوانى او در حذف نتايج ناهماهنگ و عناصرى آه با مجموعه. مجتهدان ديگرى باشد
  ترى داشته باشند، آزادى عمل و ها با عناصر و احكامى آه هماهنگى بيش ندارند و نيز جايگزينى آن

  .امكان اعمال سليقه خويش را دارد
  ترى دارند، به منظور عمل تلفيق و گردآورى اجتهادهاى متعّددى آه هماهنگى و همخوانى بيش

  .گيرد فراهم آوردن پشتوانه نظرى يك مجموعه منسجم، صورت مى
  :توان گفت، اين است اى آه درباره اين مجموعه مى ترين نكته آم: آند تأآيد مى. ز

  ن شريعت اسالم، آامًال صادق باشد؛ ولى امكان صداقتتواند در به تصوير آشاند تصويرى است آه مى
  ها سرشار و درستى آن بيش از امكان صداقت هر يك از تصاوير فراوان ديگرى آه فقه اجتهادى از آن

  هاى شرعى خود را دارد؛ زيرا گوياى اجتهادهاى اسالمى است، نيست؛ ولى با وجود اين، توجيه
  اند و به همين دليل، جامعه اسالمى امكان  مايه گرفتهمشروعى است آه جملگى از آتاب و سّنت

  ها بايد از سوى اّمت انتخاب شود، آن يابد آه از ميان الگوهاى فراوان اجتهادى شرعى آه يكى از آن مى
  ١.را برگزيند

  ور وىدهد و منظ نامد، هشدار مى مى) هاى اجرايى فريب واقعّيت(و سرانجام درباره آن چه . ١٠
  ها سال، وارد عرصه اجرايى شده و چه بسا تالش براى آشف مكتب آن است آه اسالم ّطى ده

  پرداز آشف آند آه نظرّيه گيرد؛ ولى تأآيد مى اقتصادى آن، با عطف توجه به همين نكته صورت مى
  محتواى پربارهاى اجرايى چه بسا  آننده، در آار ارائه تصوير مكتب اسالم، تواناتر است؛ زيرا واقعّيت

   را فريب]مجتهد= [يك متن نظرى را منعكس نسازند و اجراى شخصى موضوعى نيز آشف آننده 
  مندى از ثروت، آزادى آامل دهد و براى مثال، او را با توّجه به اين آه در صدر اسالم افراد در بهره

  دارى در اين هبه اين سوق دهد آه وجود عناصر سرماي) شويم وارد جزئيات مطلب نمى(داشتند 
  .گيرى آند مكتب را نتيجه

                                                 
 .۴٠١همان، ص . 1
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   در آشف مكتب اقتصادى اسالم آه ّطى ده نكته، آوشيديم به امانتاهللا رحمهاين بود شيوه شهيد صدر 
  .اند، پاسخ گوييم آوشيم به دو ايرادى آه به اين آار گرفته آن را مطرح سازيم اآنون مى

  ايراد نخست، درباره فايده اين عمل؛
  .آن) اسالمى( درباره مشروعّيت ايراد دوم،

  فايده اين آار: ايراد نخست
  برخى منتقدان بر اين باورند آه اين آار، تلف آردن وقت و انرژى است؛ چرا آه وقتى به حكم

  هاى تئوريك اسالمى در موارد گوناگون اقتصادى رسيده باشيم، چه نيازى به اين آار آه فقط از پايه
  .افزايد، وجود خواهد داشت آورد و چيزى به تكاليف فرد و جامعه نمى اين احكام سخن به ميان مى

  مگر نه اين آه خود دين و شريعت، شناخت اوضاع آّلى اقتصاد و حقايق جهان و روابط انسان با
  طبيعت و با همنوع خود ـ چنان آه هست ـ را بر عهده گرفته و صورت آّلى مكتب رفتار شايسته و

   آن گاه اين احكام را براى ما در نظر گرفته آه يگانه وظيفه ما در صورتى آهبايسته را ارائه داده و
  بخواهيم با باورهاى خود هماهنگ باشيم و اهداف شريعت را تحّقق بخشيم، به مورد اجرا گذاشتن

  اى است آه هاى نظرّيه ها است؛ پس ديگر چه نيازى به اين آوشش خسته آننده براى شناخت پايه آن
  شود؟ از آن پيروى مىبه هر حال 

  .اين فحواى ايراد اّول بود
  :گوييم در پاسخ به آن مى

  تأّمل در نتايج سترگى آه اين آار دست آم در عرصه نظرى به جاى گذاشته و مالحظه استقبال
  هاى اسالمى در سرتاسر سنگ، ابتكارى و پيشاهنگ آه اآنون دانشگاه گسترده از اين پژوهش گران

  توانند از آن و نتايج هاى گوناگون اقتصاد اسالمى نمى ى اقتصاد و پژوهشجهان، مراآز تخّصص
  آند آه به نوعى به هايى صدق مى نياز باشند و اين مطلب، حّتى درباره آن دانشگاه حاصل از آن بى

   و فتواهاى مجتهدان اين فقه معروفند و تعّصبشان به حّد تكفير والسالم عليهورزى ضّد فقه اهل بيت  تعّصب
  آنند و مطالب آن را در معرض بحث را تدريس مى) اقتصادنا(رسد، اين آتاب ارزشمند  ها نيز مى رّد آن

  اند تا از محتواى دهند و ديگران نيز به ترجمه آن به زبان خود اقدام آرده و بررسى علمى قرار مى
  اند تا آن پرداختهوران غربى نيز به تأّمل و دّقت در  پربارش استفاده آنند؛ همچنان آه انديشه

  دارد تا ايراد را چندان ها، ما را بر آن مى همه اين استقبال. هاى اسالم اصيل را از آن ميان دريابند ويژگى
  .به جا و وارد ندانيم

  به دست آورد) پردازى مكتب اقتصادى اسالم نظرّيه(توان از اين آار  به نظر ما، نتايج سترگى را مى
  :شوند مىآه در موارد ذيل، خالصه 
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  هاى ديگر اى اسالم با مكتب امكان بررسى مقايسه. ١
  توان بر اساس چند و چون جزئّيات هر مكتب انجام داد هاى گوناگون را نمى مقايسه ميان مكتب

  شود آه مقايسه صورت گرفته، ميان محورهاى اصلى ها فقط هنگامى آشكارا روشن مى و تفاوت آن
   نيز هنگام سخن گفتن از رابطهاهللا رحمه ـ همچنان آه خود مرحوم صدر ها باشد؛ زيرا هر آدام از مكتب

  مكتب و قانون به اين مسأله اشاره آرده است ـ اجتهادهاى گوناگون آاربردى، ممكن است به
  ها يكى باشد و حتما به ناشّفافى مرزها در اجرا و هاى ظاهرى بينجامد؛ ولى اساس مكتبى آن تفاوت

  شود؛ چيزى آه نزد بسيارى از هاى متضاد منجر مى تلفيق و التقاط ميان مكتببدفهمى و حّتى نوعى 
  ايم؛ از جمله به اند، به عيان ديده ها فراخوانده وران، آنان آه افكارى را طرح آرده و به اجراى آن انديشه

  ّورها تص ، تا جايى آه برخى... و ) سوسياليسم اسالمى(و ) دارى اسالم سرمايه(طور مثال، ايده 
  اين درآميختگى عجيب و! وجود ندارد» آمونيسم«و » اسالم«گونه تضاد و تناقضى ميان  اند هيچ آرده

  .هاى مكتبى آن است هاى اصلى اسالم و ديدگاه هيچ ترديدى زاييده ناآگاهى از ويژگى غريب، بى
  برد؛ بدين  رنج مىرنج برده و هنوز هم... و » هاى متناقض ترآيب«، »تلفيق«، »التقاط«جهان اسالم از 
  ها، تعيين مرزهاى  به گونه بسيار جالبى در جهت طرح واقعّيتاهللا رحمههاى شهيد صدر  سبب، آوشش

  عمومى و مشّخص آردن مواضع قرار گرفته است و معتقديم آه ما به ادامه اين شيوه به منظور آشف
  سلمان و از آن جا واآسينههاى م هاى اسالمى و تغذيه روحى و معنوى نسل و دستيابى ديگر ويژگى

  هاى ديگر آردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگى فكرى نه تنها در عرصه اقتصاد بلكه در عرصه
  ها در بيان برترى زندگى، به شّدت نياز داريم و در عين حال نبايد از نقش اين گونه مطالعات و بررسى

  .ندها غافل ما نظرى اسالم در مقايسه با ديگر مكتب
  تأثيرگذارى بر روند استنباط احكام فرعى. ٢

  تواند حّتى بر روند  استنباط احكام نيز مى) پردازى درباره مكتب نظرّيه(به گمان ما، اين آار 
  :تأثيرى واقعى به جاى گذارد با اين توضيح

   يابداى دست آند به باور ويژه اى آه به اين روش استنباط مى ممكن است مجتهد خود به قاعده. أ
  دهد، بدان ايمان بياورد و همين نكته او را متقاعد اى را نشان مى و با فراوانى احكامى آه چنان قاعده

  سازد آه شارع مقّدس، در صدور احكام فرعى بسيارى، همين قاعده را مبناى عمل قرار داده است و
  ارد و پيامدهاى آن درگذ در اين صورت، اين اعتماد و اطمينان خاطر بر روند استنباط او اثر مى

  .يابد شود، نمود مى ها آگاه مى هاى گوناگونى آه چه بسا بر اثر ضعفى در دولت، از آن عرصه
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  و چه بسا ديد و سليقه خاّصى را در وى به دنبال آورد آه مواضع او را حّتى درباره عملّيات. ب
  حسانى آه شرعا نهى شده است،متداول استنباط نيز تغيير دهد؛ چرا آه ديد و سليقه فقهى، با است

  هاى شرعى قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند يا داللتى، چنان چه اين سليقه، به ريشه. تفاوت دارد
  .يافت قدرت الزم براى مطرح شدن را نمى

  منع فروش َدين به بهايى« درباره محمد بن فضيل با دو روايت اهللا رحمهچه بسا برخورد شهيد صدر 
  هايى آه در ها به رغم آاستى و پذيرش آن» مالك بودن قيمت اسمى براى بدهكار«و » تر از آن آم

  ، از همين جنبه ناشىمحمد بن فضيلاستدالل براى اين دو روايت وجود دارد، از جمله ناشناختگى 
  :گويد  مىاهللا رحمهوى . شود مى

   مخالف، آنار بيايم و در خودتوانم با پذيرش رأى من شخصا به لحاظ درونى، و نه به لحاظ فقهى نمى
  ها را توجيه بينم آه آشكارا ترك اين دو روايت و پذيرش ديدگاه مخالف آن وشّم فقهى خود چيزى نمى

  ١.آند
  اطمينان خاطر و پذيرش درونى وى ممكن است از تأثير محورهاى اصلى مكتبى، در عرصه

  .از توليدى ناشى باشد آه بدان دست يازيده بودتوزيع پس 
  دهى به ذوق و شّم توان تأثير درك خطوط و محورهاى اصلى مكتب در شكل به هر حال نمى

  .فقهى مجتهدان را آه خود داراى نقشى در نتايج استنباط احكام است، منكر شد
  تأثير سترگ بر روند اجراى شريعت اسالم. ٣

  در روند اجرا را درك آنيم، پذيرش اين ويژگى، آامًال روشن به نظرپردازى  وقتى نقش نظرّيه
  دار حكومت گيرد و وّلى امر، عهده رسد؛ به طور مثال، هنگامى آه دولت اسالمى شكل مى مى
  هاى اسالمى است شود، آار اجراى احكام اسالمى، مستلزم پشتوانه عظيمى از نظرّيات و ديدگاه مى

  هاى اسالمى و مصالح عاليه اسالم و امت اسالمى و صلى و اساس ديدگاهآه با تّوجه به محورهاى ا
  هاى پوياى جامعه ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحّقق ويژگى با در بر گرفتن انگيزه

  .اند ترين مشكالت و مسائل زندگى پرداخته اسالمى به مهم
  آند و به  خالى مهّمى را در اين روند پر مىترديدى نيست آه نظرّيه مكتب اقتصادى اسالم، جاى

  .دهد آل، سوق مى سوى تحّقق حالتى ايده
  .ترى سخن خواهيم گفت  در اين باره و ضمن پاسخ به ايراد دوم، با تفصيل بيش ما ان شاءالّله

گيرند، به رغم اين آه در زمان مطرح شدن اين پژوهش ناگفته نماند آسانى آه اين گونه ايراد مى
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  اين امر نيز در فضاى ناآشنايى آه هنگام. ادشان بسيار بود، اآنون ديگر، وجود آن چنانى ندارندتعد
  متأسفانه هنوز هم به رغم نياز. ها وجود داشت تا حدودى طبيعى است طرح اين انديشه و پژوهش

  .اند ههاى عينى بسيار نيرومند، امثال چنين مباحثى مطرح نشد مبرم و گسترده و نيز وجود انگيزه
   نيز خود، آار صورت گرفته را صرفا آار و آوششى تلّقى آرده آه بايداهللا رحمهمرحوم شهيد صدر 

  هاى متفاوتى در هماهنگى ميان احكام نشأت گرفته هاى ديگرى آه از برداشت ها و تالش فّعالّيت
   به ارائه اينايم آه باشد، آن را همراهى و تكميل آنند؛ ولى بدبختانه هنوز ديگرانى را نديده

  هاى متفاوت اقدام آرده باشند و از خداوند متعالى مسألت داريم آه اين آرزو را تحّقق بخشد برداشت
  هاى به عمل آمده، سرچشمه پربارى در جهت اجراى احكام اسالم و تحّقق تا مطالعات و پژوهش

  .آينده درخشان حكومت فراگير اسالمى باشد
  ن عملميزان مشروعّيت اي: ايراد دوم

  پيش از اين. ترين ايرادى باشد آه با مالحظه اين آار ابتكارى، به ذهن خطور آند چه بسا، اين مهم
  :به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون اين آار اشاره داشتيم

  و بر اساس علم) آتاب و سّنت(نوع نخست در عرصه استنباط احكام فرعى از ميان متون اصلى 
  شود و هيچ ترديدى هم در آن وجود ندارد و د مشروع و درستى شمرده مىاصول فقه است آه اجتها

  حّتى اگر احتمال مخالفت آن با واقعّيت اسالم نيز وجود داشته باشد، حّجت بودن نتيجه استنباط،
  دارد و مكّلف را نيز به محرز است و در صورت مخالفت با واقعّيت شرع نيز مجتهد را معذور مى

  .آند احكام عامل مى
  نوع دوم در عرصه استنباط محورهاى نظرى احكام و مفاهيم است آه ايراد مزبور نيز به اين نوع،

  شود آه چنين اجتهادى، حّتى اگر احكام ياد شده از سوى مجتهد خبره در هر دو مطرح، و گفته مى
   حالتواند حّجيت داشته باشد چگونه مى. انجامد عرصه، استنباط شده باشد، به حّجت قطعى نمى

  آن آه خود مجتهد نيز برخى از آن احكام را نپذيرفته و از مجتهدان ديگر گرفته است؛ زيرا با ديگر
  .ترى دارند شوند، هماهنگى بيش احكامى آه بيانگر يك خط تئوريك تلّقى مى

  :توان گفت در توضيح مطلب مى
  ًال الزمه آّلى اين، به معناى وصل به چيزى است آه عرفا يا عق)نظرى(استنباط خّط تئوريك 

دانيم آه بسيارى از آن احكام در پى نبود دليل اجتهادى مى. احكام يعنى محور فراگير و نظرى است
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  »احتياط«و » تخيير«، »استصحاب«: گيرى از اصول عملى از قبيل ها، با بهره در مورد آن
  .اند گيرى شده نتيجه

  رود زم و پيامدهاى اصولى، حّجت به شمار نمىها، لوا اين نيز مسّلم است آه بنا به تأآيد اصولى
  و حّتى اگر هم فرض آنيم آه احكام اآتشافى همگى از امارات آه پيامدها و لوازم آن حّجت تلّقى

  شوند، ناشى شده باشد و درباره اين آه پيامد جمع ميان دو حكم، از نظر حّجت بودن در ديدگاه مى
  اخته شده است، ترديدى واقعى وجود دارد آه به هرمتداول عرفى از سوى شارع، به رسمّيت شن

  است و شك در اين حجّيت نيز) يعنى محور نظرى استنباطى(حال، نتيجه شك در حجّيت اين پيامد 
  .ها آافى است تا عدم چنين حجّيتى را مسّلم فرض آنيم به تعبير اصولى

  راه حل آدام است؟
  ى آه همه احكام از سوى مجتهدى استنباط شدهگفته بوديم آه وقتى اين ايراد ـ حّتى در صورت

  است ـ وارد باشد، در حالتى آه اين) نظرى(باشد آه در پى استنباط خطوط و محورهاى مكتبى 
  ها ايمان ندارد، ايراد مزبور مجتهد، احكامى را برگزيند آه ثمره اجتهاد ديگران است و خودش به آن

  ا و خطوط استنباطى، حجّيت و معذورّيت و صّحتبه طريق َاْولى وارد است، و چنان چه محوره
  !اى اسالمى تلّقى آرد؟ ها را نظرّيه توان آن انتساب به اسالم را از دست بدهند، چگونه مى

  :پاسخ به اين ايراد، به اين شرح است
  آنند؛ همچنان آه بر اين پذيريم آه اصول عملى، لوازم و پيامدهاى خود را ثابت نمى ما نيز مى
  آند و بر اين نيز واقفيم آه  دليل حجّيت داشتن، پيامد جمع ميان دو اماره را نيز ثابت نمىباوريم

  گوييم آه ترديد در حّجت داشتن، براى قطعى دانستن عدم چنين حجّيتى آافى است؛ با اين حال مى
  زها، چنان آه در عرصه احكام عملى فرعى به عنصر حجّيت به شكل دقيق آن نيا در عرصه نظرّيه

  است، نيازى نيست و فقط صّحت انتساب آن به اسالم آافى است و اين جا است آه ما با مطرح
   دقيقا بر همين نكته انگشتاهللا رحمهامام شهيد صدر . آنندگان ايراد ياد شده، اختالف نظر داريم

  :گذاشته است
  ى اختالف اجتهادهاىوران گوناگون اسالمى در پ و به همين خاطر، اين امكان وجود دارد آه انديشه

  ها، تصاويرى اسالمى از مكتب خويش، تصاوير مختلفى از مكتب ارائه دهند آه هر آدام از آن
  .اقتصادى هم شمرده شود
  : در پى آن بود آه موارد ذيل را تأآيد آنداهللا رحمهتو گويى آن استاد فقيد 
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  ا داشته است ـ شرعى و اسالمى بهها را رو همه نتايج ناشى از اجتهاد ـ مادام آه اسالم آن: نخست
  .روند شمار مى

  .هاى متفاوتى در اين جا و آن جا، پراآنده است  به نسبت]و احكام اسالمى[مجموعه اسالم : دوم
  توان ديگر مى ترين چيزى آه درباره تصوير استنباطى از مجموعه احكام هماهنگ با يك آم: سوم

  اسالم را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امكان درستى وتواند واقعّيت شريعت  گفت، اين است آه مى
  تر از هر تصوير ارائه شده ديگرى از ميان تصاوير فراوانى آه در فقه اجتهادى صادقانه بودن آن آم

  هاى شرعى خود را دارد؛ زيرا بيانگر اجتهادهاى توان سراغ آرد، نيست و بدين ترتيب، توجيه مى
  .حتواى آتاب و سّنت و در حال و هواى آن استمشروع اسالمى برداشت شده از م

  حاصل مطلب اين آه اين ميزان از نزديكى و پيوند با واقعّيت اسالمى، وابستگى عرفى قابل
  آورد و مادام آه ميزان احتمال واقعّيت اسالمى آن به اندازه احتمال هر قبولى به اسالم فراهم مى

  .پيوند و نزديكى را نفى آنيمتوانيم اين  تصوير ارائه شده ديگرى است نمى
  :فرمايد  ضميمه آنيم آه مىاهللا رحمهگيرى پيشين را به اين گفته شهيد صدر  افزون بر اين، اگر ما نتيجه

  آه براى تنظيم زندگى اجتماعى» اصول آّلى اسالم«توان از طريق آن به  اى است آه مى اين يگانه وسيله
  .ها بدان اشاره آرديم، برسيم خن از فايده و ثمره اين تالشها و فوايدى آه در س خود و تحّقق ضرورت

  آنيم؛ حّتى اگر در اين صورت، پذيرش شرعى اين وابستگى و نزديكى را به لحاظ عقلى نيز درك مى
  .پذيريم، باشد آه در اين گونه موارد مى» مقّدمات دليل انسداد«قرار باشد از باب 

  )پردازى نظرّيه(بر فرض آه اسالمى بودن اين آار . استبه هر حال، اين پرسش به جاى خود باقى 
  توانيم در صورت مخالفت را پذيرفته باشيم، حجّيت مطلوب را آه هدف ما است و بدان وسيله مى

  اين تصوير با اسالم واقعى آه اجراى آن از ما خواسته شده است، عذر تقصير به خداوند آوريم، آجا
  بايد فراهم آنيم؟

  آه در» الزام اجتماعى«و ) تنجيز(» بسندگى شرعى« چگونه بايد اين آار را به عنصر تر، از آن مهم
  اين جا مورد نياز است، بياراييم؟

  ميان حكم عملى فردى و روند اجتماعى حكومت، تداخل صورت گرفته: گوييم در اين مورد مى
  ّيت برخاسته از اطميناناگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حج. اند و اين دو با هم در آميخته شده

  قطعى درباره حكم استنباطى يا حجّيت حاصل يك ظّن معتبر نياز داريم در اين جا به چنين حجيّتى
ها را نياز نداريم؛ زيرا آن چه به اين محورها و نظرّيات مكتبى، ويژگى الزام و ناگزيرى اجراى آن
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  .شود ه و آشور در پرتو آن اداره مىبخشد، حكم ولى امر است آه به صورت سياست آّلى در آمد مى
  است و» آور الزام«، » و اطيعوا الرسول واولى االمر منكم اطيعوا الّله«حكم واليى نيز به سبب آيه 

  و توّجه به» شورا«بديهى است آه وّلى امر نيز در پرتو پايبندى به . دارد» بسندگى شرعى«
   و نيز با توّجهى آه به مصالح عاليه اّمت داردهايى آه شرع مقّدس در اختيارش گذاشته است رهنمون

  تواند فرمانى صادر آند و خطوط و محورهاى اساسى برتر را در جهت تحّقق آن مصالح ـ حّتى مى
  هاى اگر خود شخصا به حّجّيت هر يك از احكام مطرح شده نرسيده باشد ـ شالوده سياست

  حكم شرعى استنباطى بر اساس شرع و از سوىتواند اّمت را به  او حّتى مى.  قرار دهد]اقتصادى[
  پس از(تواند همه اّمت را به عمل به فتواهاى خويش  مجتهد ديگرى ملزم سازد؛ همچنان آه مى

  ملزم آند و در اين صورت، ديگر مجتهدان نيز وظيفه دارند در جهت) ها به احكام حكومتى تبديل آن
  هاى اجتماعى خود را ت از ولّى امر، فّعالّيتتحّقق وحدت روش اجتماعى و بنا به مقتضيات اطاع

  در اين صورت، اگر وّلى فقيه، عمل به اين محورها را درست تشخيص. ها سامان بخشند بر اساس آن
  ١.آند ها صادر مى ها و اعطاى حجّيت الزم به آن هاى خود را براى آاربست آن داد، فرمان

  خواهيم آه به ما توفيق اجراى احكام االهى در روى زمين، و ادامه در پايان از خداوند متعالى مى
  .پروراند، تحّقق بخشد  را عنايت فرمايد و اهداف وااليى را آه در سر مىاهللا رحمهن استاد شهيد راه آ

  

                                                 
   را مطالعه، و١٣، سال دوم، صفحه ٨اد اسالمى، شماره پس از نوشتن اين بخش مقاله، مجّله وزين اقتص. 1

 :اند  شهيد صدر مطرح آرده و فرموده الّله  سيد آاظم حائرى، عين همين اشكال را با خود مرحوم آيت الّله مالحظه آردم آه حضرت آيت
ها را قبول نداريد، با برخى فتاواى خودتان  آنشما بعضى فتاواى ديگران را آه گاه خود شما : من اين اشكال را با خود وى مطرح و عرض آردم

اين آار شما چه حجّيت و اثرى . آنيد گيريد و زيربناها را آشف مى ها مى دهيد؛ آن گاه قدر مشترك و جامعى از آن جمع آرده در آنار هم قرار مى
ديگران هم با جمع احكام، . اقتصادى ارائه دهيمنظر من اين است آه ما چيزى نسبتا منسجم و معتدل به نام مكتب : دارد؟ شهيد صدر فرمود

 .آند آند و هر آدام را پسنديد، در جايگاه واليت اجرا مى زيربناهايى را ارائه دهند؛ آن گاه ولى فقيه هر دو را مالحظه مى
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  ها نوشت پى
  


