
  

  
  
  
  

  )ره(رابطة معرفت و جامعه از ديدگاه شهيد صدر
  

  *سيد رضا كلوري

  اشاره

مسئلة اساسي در اين رشـته عبـارت      . شناسي علم و معرفت، علمي است نوپا      جامعه
اي برقرار  چه رابطه ) غيرمادي(است از اينكه ميان شرايط اجتماعي و عوامل معنوي          

از معدود فقيهان معاصري است كه به طور غير مستقيم بـه            ) ره(است؟ شهيد صدر    
در بخـش نخـست ايـن مقالـه،     . كرده استمطالب جالبي دربارة اين موضوع اشاره   

هـاي پيـشيني    شناسي معرفت يعنـي پـذيرش معرفـت       ترين نزاع مسائل جامعه   عمده
بنـايي بـراي    عقلي، مورد پذيرش شهيد صدر اسـت و ايـن گونـه معـارف راسـنگ               

هايي از تـأثير    وي به گونه  . كندهاي عقلي معرفي مي   استقالل منطق تفكر و استدالل    
گرايـيِ  هاي اجتماعي در معرفت قايل است كـه بـا نـسبيت           ختزمان و مكان و سا    

  .شناسي معرفت ناسازگار استروايت قوي از جامعه
هاي پيشين، تابع شـرايط اجتمـاعي ـ تـاريخي     در نگاه وي، نگرش فردگرايانة دوره

همچنين فهم اجتماعي نصوص و هم عـرض آن         . دوران تكامل علم فقه بوده است     
سـرانجام  . فظي و سياقي كالم نيز بحثي است در ايـن حـوزه           در كنار ديگر مداليل ل    

هـايي از تـأثير   هاي پيشيني عقالني، به وجود حـداقل  اينكه صدر بر پذيرش معرفت    
گرايي و  شونده به نسبيت  هاي عصري منتهي  اجتماع در فهم بشري قايل است و فهم       

هـايي از  گونـه اموري همچون عوامل شخصيتي مؤثر در استنباط و مانند آن  را تنها            
 .كندخطاهاي گريزپذير ذهن و فهم بشري تلقي مي
***  

                                                      
 پژوهشگر فلسفه اسالمي. *
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  مقدمه

وي ايـن علـم را      . نخستين بار از سوي ماكس شـلر مطـرح شـد          » شناسي معرفت جامعه«اصطالح  
دانشي دانست كه موضوع آن بررسي روابط و پيونـدهاي ميـان انـواع زنـدگي اجتمـاعي و اقـسام                     

  .ها استگوناگون معرفت
كنـيم كـه ايـن علـم بـرخالف          ، خاطر نشان مي   »شناسي معرفت جامعه«ريف شلر از    با وجود تع  

هاي فرعي جامعه شناسي، داراي تعريف و قلمـرو مشخـصي نيـست و بـه عقيـده                  بسياري از رشته  
بلكه بيـشتر آن را     . هاي فرعي جامعه شناسي دانست    توان آن را يكي از رشته     برخي نويسندگان نمي  

  )25ص : 1383عبدالرضا عليزاده، حسين اژدري زاده، مجيد كافي،( . دانسته اندبه يك برنامه علمي شبيه
ــان شــرايط     ــن مــسئله اســت كــه مي ــر ســر اي ــه اخــتالف ب ــاظر ب ــن اصــطالح ن در واقــع اي

يـا  [) Ideal or spritual factors(و عوامـل معنـوي   ) socialcondition or milieu(اجتمـاعي 
مجموعـه اي از مطالعـات جامعـه شـناختي بـا            . دارداي وجـود     چـه نـوع رابطـه      ]عوامل غيرمادي 

شناسـي معرفـت ناميـده      اند كه اين مجموعه آثار جامعـه      هاي گوناگون به اين مسئله پرداخته     ديدگاه
  )25 ،ص همان( .شودمي

اند و در فضاهاي گونـاگون زنـدگي انـسان          هاي ابعاد جمعي حيات انسان چنان گسترده      عرصه
اند و اهميـت پـرداختن بـه ايـن بعـد            براي ابعاد فردي باقي نگذارده    حضور دارند كه جاي چنداني      

هـاي جمعـي    هاي فردي به وجهـه    شود كه روز به روز شاهد تمايل گرايش       اساسي آنگاه آشكار مي   
  .زندگي هستيم

فقهاي اسالمي معتقدند كه فقه پاسخگوي تمام نيازهاي زندگي انـسان در همـه ابعـاد و شـئون      
ه علمي است براي كشف و برقراري ارتباط ميان وجه فيزيكي و متـافيزيكي              است به تعبير ديگر فق    

اي دور، نگاه فقهاي همواره فردگرايانه و بـا ادبيـاتي            از گذشته   اما چنانكه پيدا است،   . زندگي انسان 
كند اين نگاه پيامد    اذعان مي ) شهيد صدر (اهللا محمد باقر صدر   اين چنيني بوده و همان گونه كه آيت       

با اين حال همان طور كه گفتيم،       .  تاريخي دوران تكويني و تكامل اين علم است        -اجتماعيشرايط  
اي از فقيهان نيز به تدريج نـاگزير از   رفته رفته با پيدايي جايگاه ويژه و اهميت ابعاد اجتماعي، دسته          
سـي  هـايي اسا  هاي آخرين خود گام   تغيير نگرش و دست كم ادبيات خود شدند و فقه، براي تكامل           

البته توجه به اين نكته الزم اسـت كـه سراسـر متـون فقهـا و آثـار فقيهـان پـر اسـت از                          . داردبرمي
اند اما ادبيات و روش اين علم اين موضوعات و مسائل اجتماعي آنان قطعاً به اين جنبه توجه داشته

  .چنين شكل نگرفته است
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درخشد و آثار علمي فراوان     ي مي در ميان انديشمندان اسالمي، آيت اهللا محمدباقر صدر به خوب         
درميـان آثـار وي كتـاب    . و پر محتوايش زبان اعتراف برخي از بزرگان را به نبوغ وي گشوده است       

 اعجاب انديشمنداني را برانگيخته اسـت و در مراكـز علمـي داخلـي و                األسس المنطقيه لالستقراء  
ر درعلم اصول فقـه نيـز در        هاي آيت اهللا صد   همچنين نوآوري . خارجي مختلفي تدريس شده است    

كه كمترين شاهد آن روي آوري و توجه خاص و تدريس نسل جديـدي              . نوع خود كم نظير است    
و يكي از امتياز ايشان توجه به جايگاه و         . از فقها و انديشمندان حوزه به آثار وي در اين علم است           

  .نقش ابعاد اجتماعي و آشكار ساختن آن است
نيم به اختصار برخي از رويكردهـاي اجتمـاعي وي در نتيجـه رابطـه               ك در اين مقاله تالش مي    

بخـش  . اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است         .جامعه بامعرفت و علم را از منظر او آشكار سازيم         
شناختي است وبخش   نخست آن ناظر به مباني عقلي و منطقي در باب معرفت و از مباحث معرفت              

شناسي معرفت  رابطه فهم اجتماعي با فقه است، به مسائل جامعه        دوم كه معطوف به اجتهاد و فقه و         
  .و علم هر دو مربوط است 

  هاي عقلي پيشينپذيرش معرفت:  بخش اول

هاي عقلـي    موضوع معرفت   كننده دارد، ، نقش تعيين  »جامعه شناسي معرفت  «از مسائلي كه در بحث      
دهـد كـه بـا      جا خود را نشان مـي     و نقش اين موضوع آن    . پيشين و پذيرش يا عدم پذيرش آن است       

و مهـد   » شناسي معرفت جامعه«شك مانع بزرگي بر سر را شكل حاد         ها بي پذيرش اين نوع معرفت   
شناسي معرفت بتوانـد    مدرنيسم ايجاد خواهد شد و شايد تنها بخشي اندك از جامعه          آن يعني پست  

هاي معرفت( پذيرش اين اصل     زيرا در اين صورت و با     . در قلمرو انديشه و معرفت پذيرفتني گردد      
گرايي به تمـام دژهـاي      حوزه اي مستقل براي تعقل بشري قايل خواهيم شد و طبعاً نسبيت           ) پيشين

  .معرفت نفوذ نخواهد كرد
دانيم درباره مصدر معرفت و اساس آن ميان مكتب عقلي و مكتب تجربـي اخـتالف               چنانكه مي 

مكتب عقلي معتقد است كه معرفـت       . فلسفي است ترين اختالفات   اساسي وجود دارد و اين از مهم      
بشر داراي اساسي عقلي بوده و داراي جنبة پيشيني است كه انسان، مستقل از حس و تجربه بـه آن                    

اما مكتب تجربي قايل است كه آزمايش تنها اسـاس عـامي اسـت كـه همـه                  . يابدمعرفت دست مي  
 و نزد آدمي هيچ گونه معرفتـي كـه          هاي معرفت را كه در فكر بشري ذخيره شده متكفل است          رنگ

رسد در اعال درجـه     هايي كه به نظر مي    شود؛ حتي شناخت  قبلي باشد و مستقل از آزمايش پيدا نمي       
همـين گونـه قـضايا اگـر        ) 1+1=2(اصالت در نفس بشر باشد از قضاياي رياضي و منطقـي، ماننـد            
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 .ندگي بـه دسـت آورده اسـت       خواهد داشت كه انسان در طول ز        اي  تحليل شود بازگشت به تجربه    

توان اين دو   پردازد كه مي  در اين بخش، شهيد صدر به بيان مطالبي مي        ) 492: 1353محمد باقر صدر    (
شناسي معرفـت اتخـاذ كـرد، شـهيد         مكتب را به سنجش گذارد و موضعي مشخص در قبال جامعه          

ه ابتـدائيات شـناخت     ترين نتيجه مترتب بر مكتب تجربي آن است كه هم         كند كه مهم  صدر ادعا مي  
بنابراين ما به هيچ    . بشري، جزئي است؛ زيرا آغاز معرفت، با حس است وحس يعني درك جزييات            

اي كه خارج از محيط آگاهي حسي ما قـرار گرفتـه باشـد يقـين نـداريم؛ و بـرعكس در        قضيه كلي 
ير معـارف   اي پيش از حس و تجربه يقين داريم و همان اساس تفس           مكتب عقلي ما به قضاياي كلي     

  )493همان ص ( .پسين ما است

   مقايسه و ارزيابي اين دو رويكرد

كنـد كـه مـالك بـراي        در توضيح اين ارزيابي شهيد صدر به پذيرش قضاياي حداقل اي اشاره مـي             
است و با همين بيان تكليف نظريه و نگـاه          ) مكتب عقلي و مكتب تجربي    (ارزيابي اين دو رويكرد     

  :ن خواهد شد به اينكه وي از قايالن مكتب عقلي استايشان در اين باب هم روش
كنيم بايد مقياسـي  و ما وقتي مكتب عقلي و مكتب تجربي را بررسي نموده و ميان آن دو مقايسه مي  

داشته باشيم كه به وسيلة آن اين دو مكتـب را ارزيـابي نمـاييم و ايـن مقيـاس از كمتـرين حـد از                          
قضاياي منطقي و رياضي كه همه به آن اعتراف دارند بـه  درجات تصديق به قضاياي علوم طبيعي و    

ها كمترين حدي وجـود دارد كـه ـ برحـسب     هاي تصديق به اين قضيهآيد؛ زيرا از درجهوجود مي
عادت ـ ميان پيروان مكتب عقلي و پيروان مكتب تجربي مورد اتفاق است و هر مكتبي كه مجوزي  

 كنار گذاشته شود و هر مسلكي كه بـا ايـن حـداقل از               براي اين حداقل نداشته باشد بايد آن مكتب       
و براسـاس ايـن     .تصديق موافقت داشته باشد مسلك معقول در تفسير معرفت بـشري خواهـد بـود              

هـاي تـصديق بـه      اوالً در پرتـو حـداقل از درجـه        .كنيممقياس اكنون ميان اين دو مكتب مقايسه مي       
هـاي  هاي تصديق بـه قـضيه     پرتو حداقل از درجه   ثانياً در   .قضاياي علوم طبيعي كه مورد اتفاق است      

  )493همان ص ( .منطقي و رياضي كه مورد اتفاق است

  هاغازي براي شناخت وجود سرآ ضرورت

هاي بشري چه از رهگذر استنباط و چه از طريق استقرا به دست آمده باشد بايد سرآغازي                 شناخت
غـاز را      ديگري نباشد زيرا اگر ما ايـن سـرآ         ها را دربر داشته باشد كه آنها نتيجه شناخت        از شناخت 

نداشته باشيم با يك سلسله غيرمتناهي مواجه خـواهيم شـد و دسترسـي بـه هـر شـناختي متوقـف            
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 . .هاي غيرمتناهي و در نتيجـه اصـل شـناخت، محـال خواهـد گرديـد         خواهد بود بر تعداد شناخت    
  ) 515، صهمان(

اي از معرفـت    فت كه شهيد صدر قايل به حوزه      توان گ كنيم به طور قطع مي    چنانكه مالحظه مي  
در انسان است كه به هيچ وجه در ارتباط با حس و تجربه نيـست؛               ) هاي پيشين معرفت(و شناخت   

شـك بخـشي از حـوزه       بنابراين بـي  . در نتيجه نه از جامعه اخذ شده و نه جامعه تأثيري در آن دارد             
  .ات استتفكر انسان حوزة مستقل و منفك از جامعه و اجتماع

  مصادر معرفت

هـا مبتنـي بـر حـس و          با بيان اين نكته كه تمام معرفـت        1فلسفتناآيت اهللا صدر در بخشي از كتاب        
كند و بدين ترتيب    اي مستقل و اختصاصي براي عقل انسان تعريف مي        تجربه نيست در واقع حوزه    

از جامعـه جـدا     تـوان كـامالً     كـم حيطـه ادراكـات اوليـه عقـل بـشر را مـي              و با اين وجـه، دسـت      
گويـد و مقـوالت   برخالف آنچه كه دوركـيم مـي   ) 107ص ,2ج,، محمد باقر صدر   فلسفتنا(.دانست،

ان «: آيـت اهللا صـدر مـي گويـد        . عشر را برخاسته و برگرفته از جامعه و تجربه اجتمـاع مـي دانـد              
معـارف   يقـرر وجـود      … ألن المذهب العقلي    المعارف البشرية الترتكز كلها علي الحس و التجربة،       

أولية ضرورية للعقل البشري، و هذه المعارف الضرورية لم تنشأ من الحس و اليبدو فيها شيء مـن                  
التناقضات مطلقاً فاليمكن اقتالع هذه المعارف بالعاصفة التي تثار علي الحس و االدراكات الحـسية               

عرفـة موضـوعية    نقيم علي أساسـها م    و مادمنا نملك معارف في منجاة عن العاصفة فمن الميسور أن          
  )4-1ص ص:1410محمد باقر صدر ( .»صحيحة

همان گونه كه پيدا است اوالً ايشان يكسري معارف ضروري براي عقل بـشري قايـل اسـت و                   
ضروري بودنش بدين معنا است كه فارغ از ارتباط با جامعه يا عدم ارتبـاط بـا آن همـراه بـا عقـل                        

هـاي حـسي و     از خطاهاي ناشـي از شـناخت      هاي ضروري چون مصون     ثانياً همين شناخت  . است  
بنـابراين ايـن سـخن      . هاي صحيح و حقيقـي گـردد      تواند مستند و اساس شناخت    تجربي است مي  

گيـري آن ناسـازگار     اش و دوران شكل   هاي اوليه شناسي معرفت با نگاه   گرچه ممكن است با جامعه    
  .نباشد ولي با صورت حاد جامعه شناسي معرفت قطعاً ناسازگار است

  استقالل منطق تفكر

موضوعِ محـوري   . استاألسس المنطق لالستقراء    يكي از كتب معتبر و ماندگار شهيد صدر كتاب          
-اين اثر اشاره به اين مسئله است كه فكر بشر با دو گونه استدالل سروكار دارد كه در ميان استدالل
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ــ اسـتدالل از    2؛) منطقـي قيـاس   (ـ استدالل از طريق اسـتنباط       1: هاي بشري اصالت و برتري دارد     
  .طريق استقرا

تمام سخن اين اثر در بيان اين مدعا است كه راه استدالل استنباطي راهي است منطقي و ريـشه              
اين استدالل از آنجا است كه تناقضي پيش نيايد به خالف راه استدالل در دليل استقرايي كه از نظر                   

جهشي را كـه در دليـل اسـتقرايي از حكـم            عقلي تناقضي ميان مقدمات و كذب نتيجه نيست و آن           
و در بنيان اسـتدالل منطقـي آن رخنـه          ) نتيجه كلي : مقدمات جزئي (آيدخاص به حكم عام پيش مي     

  .آورد، از راه مبدأ عدم تناقض نتوان چاره كردوارد مي
 آن را   دهـد و  اي ارائه مي  پذيرد خود براي آن مباني    گرايان را نمي  البته وي استقرا با مبناي تجربه     

خواهد بـه يـك منطـق و راه    شهيد صدر در واقع در اين كتاب مي. كندداراي انرژي علمي تلقي مي  
اش بـر يـك اصـل       صحيح استدالل براي ذهن دست يابد، شيوه استداللي كه اساسش و تكيه اصلي            

ه استحال(ترين بديهيات اصل استحاله تناقضي      است يعني بديهي  ) پيش تجربه (بديهي عقل و پيشين     
و اين رويكرد يعني قايل شدن استقالل منطق تفكر دسـت در سـطحي             ). اجتماع و ارتفاع متناقضين   

يعني حيطه و قلمرو از ذهن بشر حوزه كامال ًمستقل از اجتماع وجود دارد و همان                . از تفكر بشري  
ـ        البته در گفته  . تنها مدرك و سند صحت استدالل بشري است        ر هاي شهيد صدر مطلبي نيافتم كـه ب

ترين نكات ايشان در اين كتاب اين اسـت كـه           و يكي از اساسي   . بعد متافيزيكي معرفت داللت كند    
-يعني در سخن صدر اشاره    . محدود نكنيم ) حس و تجربه  (همه امكانات معرفت را به محسوسات       

ه هاي پيشين عقلي وجه متافيزيكي دارد يا اينك       اي به اين معنا يافت نشد كه به هر حال اين معرفت           
اساس آن ذهن و مكانيسم ذهن انسان است؟ يعني همان اختالفـي كـه سرمنـشأ پيـدايش و ظهـور             

گرچه صدر به ايـن معنـا اشـاره نكـرده ولـي همـين كـه همـه         . شناسي معرفت گرديدبحث جامعه 
داند و برخالف هيوم و ماننـد او، امكـان هـر نـوع دانـش                امكانات معرفت را محدود به حس نمي      

داند بلكه آن را اثبات مي كند، دليل روشني است بر اينكه اگر وي در                را منتفي نمي   متعالي از تجربه  
مباحث فقهي و اصولي براي اجتماع و شئون اجتماعي انسان نقش مهمي در فهم و تفسير نـصوص          

يعنـي بـا حفـظ    . اي اسـت كـه وي پذيرفتـه    شك با توجه به مباني منطقي و فلـسفي        قايل است، بي  
  .پذيردهاي مستقل و اختصاصي براي ذهن، نقش اجتماع را مي و پذيرش حوزهاستقالل منطق ذهن

داند، امـا بـه   ديگر اينكه اگر چه وي عنصر زمان و مكان را در فهم و استنباط فقيه داراي اثر مي        
پذيرد كه ساختارهاي   وي مي . پذيرديعني عقل تاريخي را نمي    . معيارهاي فراتاريخي هم قايل است      

البته در  (آورد  گذارد و نوعي فهم اجتماعي براي او پديد مي        ها و فهم فقيه اثر مي     دانشاجتماعي در   
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اما اين طور نيست كه در هر دوره، دانشي متناسب با ساختارهاي            ) صورت توجه و قصدمندي فقيه    
  .اجتماعي آن دوره داشته باشيم؛ زيرا مباني منطقي ـ فلسفي رويكرد وي مانع اين نوع نگاه است

  هدف از حركت اجتهاد:  دومبخش

ايجـاد توانـايي بـراي      « هـدف از حركـت اجتهـاد را          همراه با تحول اجتهـاد    شهيد صدر در كتاب     
-معرفي مي كند و در همانجـا مـي        » مسلمان تا خود را با نظريه اسالم درباره زندگي منطبق گرداند          

 انطباق در صحنه زنـدگي      يكي: دو بعد متفاوت دارد   ) منطبق شدن بر نظريه اسالم    (گويد اين هدف    
كند كه بـه نـوعي نـاظر بـه        پس از اين بخش مطالبي را عنوان مي       . فردي و ديگري صحنه اجتماعي    

  :گويدوي مي. همخواني دارد» شناسي علمجامعه«بحث حاضر است، البته بيشتر با مباحث 
 را هدف خـود     حركت اجتهاد از لحاظ اصل و مبدأ و از ديدگاه نظري هر چند هر دو صحنه انطباق                

با اين همه در مسير تاريخي خود كه در دامن تشييع در آن زيسته، بيشترين هدف خود                 … مي گيرد 
 در البـه الي فعاليـت بـراي اسـتنباط           -بنابراين مجتهد . دهد و بس  را همان عرصه نخستين قرار مي     

تـار خـود را   خواهد روش و رفنمايد كه مياحكام ـ در ذهن خود چهره فرد مسلماني را مجسم مي 
بر نظريه اسالم درباره زندگي منطبق گرداند، نه اين كه چهره جامعه مسلماناني را مجسم نمايـد كـه    

ايـن يـك بعـدي انديـشيدن و تنهـا      . خواهد زندگي و روابط خود را بر بنياد اسالم پرورش دهد          مي
ركـت اجتهـاد در     نيمي از هدف را گرفتن به خاطر شرايط عيني و پيشامدهاي تاريخي بوده؛ زيرا ح              

نزد شيعيان از هنگامي پديد آمد كه تقريباً از سياست بركنار بودند و به خاطر وابستگي حكومت در                  
 شـيعه فقـه اسـالمي خـود را از            روزگاران اسالمي و در بيشتر جاها با حركت اجتهـاد نـزد سـنيان،             

د دامنه هدفي كـه     هاي اجتماعي به دور داشت و اين بركناري از سياست به تدريج موجب ش             صحنه
آورد در ميان اماميه محدودتر گردد و اين انديشه را پيش بياورد كه يگانه              حركت اجتهاد را پديد مي    

  )8: 1359محمد باقر صدر ( . انطباق فرد است و نه جامعه با نظريه اسالم…جوالنگاه آن
را در نـوع   همان طور كه پيدا است، شهيد صدر نقش تاريخ و جريانات اجتمـاعي ـ تـاريخي    

خواند و همان را از عوامـل       نگرش و غلبه يافتن نوعي گرايش در اجتهاد فقهاي شيعه پراهميت مي           
بنابراين از نظر ايشان تاريخ و بسترهاي تـاريخي در غلبـه            . داندهاي فردگرايانه آنان مي   گيريجهت

  .يك گرايش و حتي برخي موضوعات در انديشه عالم اثرگذار است
شده نزد  هايي نيز از مسائل مطرح     اثبات ادعاي اين نوع ذهنيت فردگرايانه مثال       شهيد صدر براي  
) انسداد باب علم  (وگوي اصوليان درباره دليل انسداد    وي بخشي از گفت   . آوردفقيهان و اصوليان مي   

  :گيردرا شاهدي بر ادعاي خود مي
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صورت قطعي آنها را بشناسيم،     توانيم به   دانيم در شرع تكاليفي داريم و نمي      ما تا هنگامي كه مي    
اين انديشه را اصولي ها مورد مناقشه قـرار داده          . بايستي در مقام شناسايي آنها از ظن ياري بجوييم        

چرا نتوانيم فرض كنيم كه آنچه بر مكلف واجب است اين است كه در هر مـوردي بـه                   «: اندو گفته 
زدن به احتيـاط كـار را دشـوار    و اگر دامن جاي اينكه گمان را ميزان قرار دهد، عمل به احتياط كند            

اي كه دشواري كـار بـر او كاسـته گـردد از احتياطـات خـود                 تواند به اندازه  سازد هر مكلفي مي   مي
اكنون روحي را كه در اين فرضيه نهفته است بنگريد تا بدانيد چگونـه ديـدگاه فردگرايـي                  . »بكاهد

 بـر صـاحبان آن      ]جتماعي و تاريخي خاصي بوده    كه خود متأثر از شرايط ا     [درباره شريعت و قانون     
ها بدهد كه قـانون  كاريتواند دستور به اين گونه احتياط   زيرا شريعت و قانون وقتي مي     . تسلط يافته 

و شريعت را براي فرد صادر كرده باشد و بس، ولي اگر بخواهد بـراي جامعـه قانونگـذاري نمايـد       
هاي خـود را    توانند همه برنامه  ا اين فرد يا آن يكي مي      تواند در پيش بگيرد، زير    چنين روشي را نمي   

توانـد زنـدگي    براساس احتياط به انجام رسانند، ولي واحد مجموع و مركبي كه جامعه باشـد نمـي               
: 1359محمـد بـاقر صـدر       ( .اجتماعي و اقتصادي و بازرگاني و سياسي خود را بر پاية احتياط بنهد            

12- 13(  
اره نگرش فردگرايانه فقيهان شيعي مطالبي آمده كه حايز اهميـت           در قسمتي از بيانات صدر درب     

  :است
تأثير يك سونگري و رسوخ فردگرايي در تفسير شريعت بر روش فهم نـصوص شـرعي نيـز قابـل                    

چنانكه از يك سو مي بينيم در روشنگري نصوصي، شخصيت پيامبر يا امام را به عنوان                . توجه است 
گيرند و در هر جا كه از ناحيه پيامبر منعي صادر شده باشـد ـ   يفرمانروا و سرپرست دولت نديده م

مثالً منع مردم مدينه از اينكه از رسيدن زيادتي آب متعلق به خود به ديگران جلوگيري نماينـد ـ آن   
نمايند، با آنكـه  كاري در نزد پيامبر مي) حرمت يا كراهت(را حمل بر ناروا بودن يا ناخوشايند بودن       

از اين دو نبوده و بلكه پيامبر تنها به اين اعتبار كه سرپرست دولـت بـوده از كـاري                    گاهي هيچ يك    
از سوي ديگر نيز نصوص ديني را با روح         . آيدنهي كرده و از منع او حكم ديني عامي به دست نمي           

دهند تا قاعده اي از آن به دسـت آيـد و از ايـن رو                تطبيق بر واقعيت خارجي مورد تفسير قرار نمي       
دهند تا موضوع واحدي را تجزيه نمايند، براي آن احكام گونـاگون قايـل              ري به خود اجازه مي    بسيا
  )16 -15: 1359محمد باقر صدر ( .شوند

تواند پارادايمي غالب اين سخنان به روشني گواه بر اين است كه شرايط تاريخي ـ اجتماعي مي 
ارادايم فردگرايي بر ذهنيت فقهاي شـيعه  در نزد انديشمندان ايجاد كند چنانكه به گفته شهيد صدر پ     

  .غلبه يافته بود
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اصوالً شهيد صدر از جمله فقيهاني است كه عنصر زمان و مكان را بسيار پراهميـت و صـاحب         
-وي كامالً به موضوع جامعه و پيوند موضوعات فقهي با جامعه و اجتماع توجه مـي               . داندنقش مي 

جهه اجتماعي موضوعات، نقش قايل اسـت كـه حتـي    وي چنان براي و). چنانكه مشاهده شد (كند  
  :داندفهم نصوص ديني را نيز در ربط با زمينه هاي اجتماعي آن مي

در آينده درك ما از نصوص ديني دگرگون خواهد شد و در آن همه جوانب شخصيت پيامبر و امام                   
خواهـد شـد و آن      مورد توجه قرار خواهد گرفت و تجزيه اي كه بدان اشاره كرديم به دور افكنـده                 
 زيرا هـر نـصي   …هم نه بربنياد قياس بلكه بر بنياد فهم و شناخت پايگاه و زمينه اجتماعي نصوص              

 .تـر اسـت   همراه با مفهوم اجتماعي خود معنايي دارد كه در بسياري مواقع از معناي لغوي آن وسيع               
  )18: 1359محمد باقر صدر (

) ظهـور ابتـدايي  (د عـالوه بـر مفهـوم لغـوي       آيطبق اين بيان اخير، مفاهيمي كه در نصوص مي        
تر از معناي لغوي و سطحي اسـت  برخوردار از مفاهيم ديگري هم هستند كه در بيشتر اوقات وسيع   

گيري فقيه دربارة حكـم     بالتبع جهت ) اجتماعي(و طبيعي است كه با فهم و تصور اين مفاهيم ثانوي          
سـازي نيـز بـراي عـالم خواهنـد          ي نقش مفهوم  هاي اجتماع بنابراين موقعيت . نيز تغير خواهد يافت   

   .…داشت
هاي دگرگوني يـا گـسترش دادن بـه         شهيد صدر در ادامه بحث در سير تاريخي اجتهاد به زمينه          

هاي نامـسلمانان   وي مي گويد پس از آنكه حاكميت اسالم بر اثر جنگ          . كندهدف اجتهاد اشاره مي   
كـه  (ت، اين بركناري از صحنه سياست و اجتمـاع          استعمارگر با مردم كشورهاي اسالمي از ميان رف       

ديگر در انحصار حركت اجتهاد در ميـان شـيعه نمانـد            ) پيش از اين دامنگير اجتهاد شيعي شده بود       
بلكه به كل اسالم و همه مذاهب فقه اسالمي سرايت كرد و به جاي اسالم بنيادهاي فكري ديگـري             

ايـن دگرگـوني بنيـادي در موقعيـت         . ها اسـتوار كنـد    را برپا داشت تا زندگي اجتماعي را بر پاية آن         
مسلمانان اثري بزرگ بر حركت اجتهاد در ميان اماميه نهاد زيرا اين حركت به روشني احساس كرد                 

و همـين   . كنـد كه خطري حقيقي از سوي استعمارگران و بنيادهاي فكري آنان اسالم را تهديد مـي              
گرديد و توانست كيان اجتماعي مسلمانان را بـراي         احساس خطر چنان تكاني به آن داد تا هوشيار          

شئون فردي  [پذير نيست   و به اين آگاهي رسيد كه اسالم يك كل است و تجزيه           . خود مجسم نمايد  
-و ما مقدمات اين امر را در روزگار خود در حركت اجتهاد اماميـه مـي                .]اشآن از شئون اجتماعي   

اسالم درباره نظام حكومتي يا شـيوه اقتـصادي و ماننـد            هايي كه براي آگاهي از نظريه       بررسي. بينيم
 .هايي از تحول فكري ياد شده است      بينيم همگي نشانه  اينها درباره مسائل اجتماعي از ديد اسالم مي       

  )10 -9: 1359محمد باقر صدر (
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در واقع در اين بخش نيز شهيد صدر با عطـف توجـه بـه اهميـت و جايگـاه خـاص شـرايط                         
هاي خـاص سياسـي و فرهنگـي دوران فقيهـان     دهد كه چگونه موقعيتنشان مي اجتماعي و تاريخ    

الشعاع توانسته نگرش و هدف آنان و بالتبع موضوعات بررسي و مسائل علم آنان يعني فقه را تحت  
هـا و اجتهـاد او ناشـي از شـرايط           گيري ذهني فقيه و اثربخشي در انديشه      بنابراين موضع . قرار دهد 

البتـه  . تماعي خاص بوده و اين همان تأثير جامعه در علم و حتي معرفت است             تاريخي و اوضاع اج   
شـده از سـوي شـهيد       اي الزم است و آن اينكه با توجه به مباني فلسفي پذيرفتـه            در اينجا ذكر نكته   

گرايي، براي آشنايان به مباني     صدر همچون پذيرش حقيقت مطلق، كليت، نفس االمر و نفي نسبيت          
گرايـي در فقـه     آيد كه اين سخن، مستلزم باور به نـوعي نـسبيت          صور پديد نمي  فلسفي صدر اين ت   

  .  دهيمشيعي باشد كه به دليل رعايت اختصار خواننده را به آثار فلسفي صدر ارجاع مي

  تأثير شخصيت محقق در اجتهاد

خطـر  ) در اينجا منظور سيستم اقتصادي اسالم اسـت       (مسئله مهم و اشكال عمده در كشف سيستم         
راه » كشف«زيرا هر چه سليقه شخص محقق كمتر به قلمرو       . تأثير شخصيت محقق در اجتهاد است     

آميزتـر  تر و نيل بـه هـدف موقعيـت   تر بماند، اكتشاف دقيقيابد و عينيت و اصالت موضوع محفوظ    
ا هاي بزرگ تاريخي، عصر حيات محقـق ر       شود كه فاصله   اين خطر موقعي بيشتر مي     …خواهد بود 

د شرايط جديد اسـت  لو نصوص جدا كرده و انسان به كمك آنها بخواهد مسائلي را كه مو         از دوران 
خواهـد  از اين رو خطر اشتباه در مورد نصوص اجتماعي بيشتر از مـوقعي مـي              . حل و فصل بنمايد   

: 1359محمد باقر صـدر     ( .شودجست وجو مي  ) مثل وجوب توبه بر گناهكار    (بود كه احكام فردي     
مند است، راين در نظر شهيد صدر در اجتهاد كه نوعي شناخت و معرفت روش  بناب) 39-37ص  ص

. آنجا كه مربوط به موضوعات و مسائل اجتماعي باشد احتمال خطاي مجتهد به مراتب بيشتر است               
از سوي ديگر اگر بتوانيم در كلمـات و نظريـات شـهيد صـدر داللتـي بـر اجتمـاعي بـودن مقولـه             

شناختي، آنگاه نيـز    اي روان  امري اجتماعي بدانيم و نه تنها مقوله       شخصيت پيدا كنيم و شخصيت را     
ولي شهيد صدر بـه ايـن مـسئله    . را به شهيد صدر نسبت داد  » شناسي معرفت جامعه«توان نوعي   مي
پردازد، بنابراين قضاوت در اين باره مشروط به دانستن نگاه وي دربارة شخصيت است كه اگر                نمي

را » جامعه شناسي معرفـت «كم متأثر اجتماع در روابط اجتماع بداند نوعي  آن را برخواسته يا دست      
  .خواهد پذيرفت 

از اين رو، خطر اشتباه در مورد نصوص اجتماعي بيـشتر از مـوقعي              «: اين سخن شهيد صدر كه    
تواند بيانگر تـأثير   ميبا تفسيري خاص از سخن وي،  » شودستجو مي جخواهد بود كه احكام فردي      
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هاي متفاوت حيات انسان نوعي فهـم       به اين بيان كه عصرها و تاريخ      ؛  در شناخت باشد  ات  ياجتماع
ها در تفسير و فهـم وي از  كند كه انسان قطعاً متأثر از آن فهم است و اين برداشتعصري ايجاد مي 

بنابراين تاريخ كه همان گذار و نـاظر بـه تحـوالت اجتمـاع و               . متون متعلق به گذشته اثرگزار است     
گذارد و در نتيجه ، اجتماع در معرفت اثرگـذار          ها اثر مي  اعيات است، در فهم و شناخت انسان      اجتم
  .است

شهيد صدر در بحث اجتهاد و اثر شخصيت مجتهد در توضيح اينكه عوامل اين تأثيرگذاري در                
آن . كند كه برخي از آنها با واسطه به بحث حاضر مربوط اسـت              كجا است به چهار عامل اشاره مي      

  :اند ازعوامل عبارت
  هاـ توجيه واقعيت1
  ـ گنجاندن نص در چارچوب محدود2
  ـ انتزاع داليل قانوني از شرايط و مقتضيات آنها3
  )38-37ص ص: 1359محمد باقر صدر ( ساخته ذهني در قبال نصگيري پيشـ موضع4

 حـدودي تطبيـق     كند كه تا  شهيد صدر مطالبي را عنوان مي     » هاتوجيه واقعيت «در توضيح عامل    
  : نويسداو در اين باره مي. با موضوع بحث حاضر است

آورد تا با وارد ساختن تغييراتي در       منظور كوششي است كه محقق با قصد يا بدون قصد به عمل مي            
هاي اجتمـاعي محـيط خـود را كـه از نظـر             هاي غلط، روابط عيني و واقعيت     گيرينصوص و نتيجه  

بـه  . حكوم است به نحوي توجيه نموده و آنها را قـانوني جلـوه دهـد              سيستم اسالمي غيرقانوني و م    
عبارت ديگر، به جاي آنكه روابط غلط اجتماعي را تصحيح و با محتواي حقيقي نـصوص سـازگار                  

كنـد كـه    اي را عنوان مي   براي مثال ايشان عده   . كندگرداند نصوص را بر حسب آن شرايط تفسير مي        
يـا ايهـا   «در آيـه  : گوينـد از جمله اينكه مي. تايج غلطي مطرح مي كنندادله ربا را تأويل مي كنند و ن   

اسالم بهره غيرمضاعف را اجازه داده و آيـه نـاظر بـه             » …الذين آمنوا التأكلوا الربوا اضعافا مضاعفه     
موردي است كه ميزان بهره فاحش و نامعقول باشد و بهره معقـول و نـامعقول را عـرف و شـرايط                      

  )38 -37همان، ص( .مايداجتماعي تعيين مي ن
 در دادن و تسليم شدن به روابط اجتمـاعي           تن …« :شهيد صدر در پاسخ به اين عده مي گويد        

  )38همان، ص( .»حاكم باعث مي شود كه اين قبيل اشخاص منظور آيه را درك ننمايد
بنابراين از نظر شهيد صدر روابط عيني و اجتماعي ممكن است در فهم و شـناخت محقـق اثـر        

ها برحـذر   توان از اين اثرپذيري   شود كه مي  هاي وي استنباط مي   البته از گفته  . خودآگاه داشته باشد  نا
اگر بخواهيم نظر قرآن را بركنـار از        «: ماند و به دور از شرايط اجتماعي به فهم مستقلي دست يافت           
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 آيه پيشين كـه از  در كنار(اثرپذيري روابط اجتماعي و به طور صحيح درك كنيم بايد به اين آيه نيز        
و ان تبـتم    «:توجه نماييم ) اي استفاده حليت بهره غيرمضاعف كرده بودند      ادله حرمت ربا بود و عده     

  )38همان، ص. (»فلكم رؤوس اموالكم التظلمون وال تظلمون
  :گويدچنين مي) گنجاندن نص در چارچوب محدود(شهيد صدر در توضيح عامل دوم

هاي اين چارچوب گاه ساخته واقعيت    . باشدي غيراسالمي مي  مقصود مطالعه نص در چارچوب فكر     
كوشد تا نص را ضمن چنان چارچوبي بفهمـد و چـون            محقق مي . اجتماعي و گاه غير از اين است      

  )39همان، ص.(…آن را با چارچوب فكري خويش ناسازگار ديد رهايش كرده و
  : كنند، چنين استمثال جالبي كه ايشان براي اين بخش ذكر مي
هر گاه صاحب زمين از عمران زمين خودداري ورزد، «  يكي از فقها در تعليق و تفسيري كه بر نص         

به عقيده من،   «: نويسدمي» دهدولي امر زمين را از او گرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار مي              
  ورشمنظـ . »اولي، ترك عمل به اين روايت است زيرا عمل به آن مخالف اصول و ادله عقلي اسـت                 

. پس نقض آن غيرعقلي خواهـد بـود         اين است كه چون مالكيت خصوصي مقدس است،       ) اين فقيه (
اي بر  از نظر شهيد صدر اين برداشت نوعي چارچوب پيش ساخته ذهني است و الّا هيچ دليل عقلي                

مقدس بودن مالكيت وجود ندارد و اصالً مالكيت خصوصي جز رابطه اجتمـاعي ميـان فـرد و مـال             
  )39همان، ص(ري نيست و آيا اين رابطه جز فرض و اعتبار مي باشد؟ چيز ديگ

بنابراين طبق نظـر شـهيد صـدر مفـاهيم اجتمـاعي يـا برخواسـته از اجتمـاع، پـيش فرضـها و                        
كند كه البته تا حدودي هم محقق نـاگزير از فهـم            هاي محدودي را براي محقق ايجاد مي      چارچوب

كننـد كـه    اينكه شهيد صدر بيـان نمـي      . ي در فهم است   ها است و همين موجب خطاها     در آن قالب  
هاي معرفتي خود را رهانيد، شايد به نوعي مـشعر بـه ايـن معنـا                توان از اينها محدوديت   چگونه مي 

سازي اجتماع براي عالم باشد كه پس ايشان اين مقدار تأثير فهم هاي اجتماعي و نقش پيش ذهنيت             
  !و محقق را پذيرفته است

البته . است» چارچوب مفهومي « كه در استنباط مسائل تأثير بسزايي دارد، مسئله          از جمله اموري  
به نظر شـهيد    . اين مسئله نيز به از موارد عامل دوم يعني گنجاندن نص در چارچوب محدود است              

شود و چه  صدر گاهي مفهوم يك كلمه در نص از لحاظ تاريخي در طول زمان دستخوش نظور مي               
يعني گاهي سير تاريخي و     . اشطحي و لغوي آن توجه كند نه مفهوم تاريخي        بسا محقق به مفهوم س    

 مـثالً مـدل پـسيكولوژيك     . گردداجتماعي يك كلمه موجب گمراهي انسان در فهم درست نص مي          
آيد يا دسـت كـم معنـاي اخيـر بـا مـضمون نخـستين كـه         كلمه بر معناي اصيل لغوي آن غالب مي     

  )42-41همان، ص( .آميزددر هم ميمحصول وضع اجتماعي زمان محقق است 
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در سير تحوالت و ) از جمله معناي لغوي كلمات(كنيم مسائل زبان شناختي چنانكه مشاهده مي
هاي اجتماعي تغيير پذيرند و چه بسا معاني ثانوي كلمات كـه متـأثر از تـاريخ اسـت بـر                     دگرگوني

ناصر اصلي استنباط و تفسير نـص       و از آنجا كه مسائل زبان شناختي از ع        . معناي لغوي غالب گردد   
منتهي نكته قابل توجـه     . است، پس اجتماع بدين طريق باز در معرفت و شناخت آدمي سهمي دارد            

اين است كه شهيد صدر پيوسته اين مسئله را گوشزد مي كند كـه ايـن تـأثير و تـأثيرات جبـري و                        
و تحـوالت آن در     يعني گرچه اجتماع و فهم هـاي عـصري و مربـوط بـه تـاريخ                 . ضروري نيست 

 هايي از خطاهاي فهـم و ذهـن اسـت و در عـين             استنباط انسان دخيل است اما اينها بخشي و گونه        
يكي از داليل اين ادعا اين اسـت كـه          . حال منطق تعقل مستقل است و گريز از آن نيز ممكن است           

كـه بايـد بـه      كنـد   خود شهيد صدر با اين نگاه عوامل شخصيتي تأثيرگذار در اجتهاد را بررسي مـي              
دليـل ايـن    . هاي نفوذ خطا بدانها توجه داشت و با نوعي خودآگاهي از آنهـا پرهيـز كـرد                عنوان راه 

  :هاي وي استسخن اين بخش از گفته
تـوان اسـتخراج    يرا معموالً محتويات حقوقي نصوص را به طور صريح و خـالي از شـبهات نمـي                ز

در . كنـد ون و غيرحقيقي به خاطر خطـور مـي        چه گاهي در مطالعه، مضامين گوناگون، ناهمگ      . نمود
 در راه كـشف    تذكر فوق از آن جهت بود تا از مسائل و مخـاطراتي كـه احتمـاالً                …اين قبيل موارد  

  )37-36ان، صهم. (آيد در امان باشيمصحيح سيستم اقتصادي پيش مي
يح ايـن   شهيد صـدر در توضـ     . »تجريد دليل قانوني از شرايط و مقتضيات مربوطه       « عامل سوم،   

  :عامل از عوامل خطا در استنباط مجتهد، از دليل شرعي تقرير استفاده مي جويد و مي گويد
مثـل روش متـداول توليـد سـرمايه داري در صــنايع     (هـاي اقتـصادي موجـود    گـاه رفتـار و رابطـه   

 تملـك  ⇐ تصاحب محصول ← استخراج منابع  ←داراستخدام كارگر از سوي سرمايه    : استخراجي
در حيات محقـق آن چنـان صـحيح و          ) دارط كارگر و تملك محصول از سوي سرمايه       دستمزد توس 

بـرد كـه روابـط    رسند كه محقق عوامل ايجادكننده آنها را فراموش كرده و گمان مياصيل به نظر مي 
در صورتي كه چنين نبـوده  .رسنددار بوده و از نظر تاريخي به عصر تشريع ميمزبور درست و ريشه 

  )44 -43همان، ص( .باشد در واقع موارد عوامل و شرايط بعد از عصر تشريع ميو روابط مزبور
اي خاص است، شـرايط اجتمـاعي عينـي و          بنابراين در استنباط مجتهد كه نوعي شناخت در حوزه        

روابط اجتماعي عصر و دوران وي چنان بر ذهنيت مجتهد اثرگذار است كه آن نوع روابط را اصيل                  
آن نـوع   ) تقرير(اند تا به عصر تشريع برساند و سپس با استفاده از دليل سنت              توداند و حتي مي   مي

همان گونه كه ديديم اين نوع خطاي در فهم نيـز مـستند بـه جامعـه                 . رابطه را مستند به شرع سازد     
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است ولي در عين حال شهيد صدر گريزي از آن براي محقق قائل است و به عبارتي جبـري بـودن           
  .پذيردعه و معرفت را نمياين رابطه ميان جام
مربوط به پيش ذهنيت هاي محقق در برابر يـك          » گيري قبلي در برابر نص    موضع«عامل چهارم   

نص است كه اين عامل نيز از عوامل خطاساز در استنباط مجتهد است و مراد اين است كه مجتهـد                    
 شـهيد صـدر در      اي مهم از اين بخش، جايي اسـت كـه         نكته. با ذهنيت خاصي سراغ فهم متن رود      

  :توان سخن گفتتوضيح اينكه از صحت نص، قاطعانه نمي
همچنين بايد افزود در مواردي نيز كه به صحت صدور نص از جانـب پيـامبر يـا امـام اطمينـان                      …

يابيم و شرايط پيدايش آن     حاصل نماييم، مفهوم آن را تنها در حدود مقتضيات زندگي خويش درمي           
  )49همان، ص( .م صحيح نص خواهد بود، نمي توانيم بشناسيمرا كه احتماالً روشنگر مفهو

شـايد بتـوان پـذيرش فهـم        . اين سخن شهيد صدر خيلي به مباحث هرمنوتيك نزديـك اسـت           
به هر حال از ايـن گفتـه مـي تـوان فهميـد كـه فهـم و                   . عصري را بدين سخن وي مستند ساخت      

ت و ايـن مقتـضيات زنـدگي    شناخت ما نسبت به يك متن، محدود به مقتضيات زمان خـويش اسـ     
پس اين سخن نيز فهم و معرفـت مـا را           . چيزي خارج از جامعه و روابط اجتماعي عصرمان نيست        

البته اين تعابير، ظهور در نـوعي جبريـت هـم           . متأثر و بلكه مجبور به شرايط حال جامعه مي داند           
ق ذهنـي متعلـق بـه فـضاي     تواند خـارج از افـ  به اين معنا كه هيچ محققي نمي    .تواند داشته باشد  مي

بنابراين شايد بتوان مـدعي شـد       . اجتماعي خود بيانديشد و اين همان رابطه جامعه و معرفت است          
كه شهيد صدر تا حدي جامعه شناسي معرفت را پذيرفته است مگـر اينكـه بگـوييم منظـور صـدر                     

 ظـاهر چنـين    فضاي درون ذهني و حوزه زبان شناختي منفك از عينييات و اجتماعيات است كه در              
  .يابداند پس همان احتمال اول قوت ميمطلبي نفرموده

  توجه به ابعاد اجتماعي در فهم نصوص

دهد كه به نظر ايشان در نظر بساري از فقها از           شهيد صدر در مقام يك فقيه، به مسئله اي توجه مي          
تمـايز و   وي درصدد اثبات اين مدعي است كه مدلول اجتماعي نص، چيزي م           .آن غفلت شده است   

متفاوت با مفاهيم لغوي و لفظي نصوص شرعي است و فهـم و تفـسير اجتمـاعي نـصوص دينـي                     
  :سخن وي در اين باره چنين است. عنصري اساس در اجتهاد است

خواهد يك نص ديني را بفهمد و در اين راه تا فهم نهايي آن پيش بـرود و همـة                    شخصي كه مي  ... 
را در نظـر گيـرد و همـة    ) وضعي و سياقي (هاي لفظي   ه داللت مرزهاي آن را در نظر بگيرد، اگر هم       

توان داد و هـم  مفاهيم لغوي را به حساب آورد آيا به مقصود خود رسيده است؟ هم پاسخ مثبت مي     



  

  

در
 ص

هيد
ه ش

دگا
 دي
ه از

امع
و ج

ت 
عرف

ة م
ابط
ر

  )ره(

117  

خواهد يك نص شرعي را بفهمد، انساني متكي        پاسخ مثبت در فرضي است كه شخصي كه مي        .منفي
چنـين فـردي لغـت و    . شناسـد ا از راه وحي و الهام ميبه لغت است و بس، يعني انساني كه لغت ر     

اين انسان چون بخواهـد نـص را        ... . شناسد ولي هيچ آگاهي از چيز ديگر ندارد       داللت الفاظ را مي   
قي الفاظ را كنار هم بگذارد و ظهور        سياهاي وضعي و    بفهمد نهايت كارش اين است كه فقط داللت       

ا پاسخ منفي در هنگامي است كه شخصي كه بخواهد نصي را            ام.لفظي را بر بنياد آنها مشخص نمايد      
هاي مختلف زندگي به زندگي اجتماعي      بفهمد همراه با ساير خردمندان افراد نوع خويش در صحنه         

-هـا و نقطـه    اي از اين گونه دارنـد در كنـار آگـاهي          زيرا افرادي كه زندگي اجتماعي    . پرداخته باشد 

 فـرد از ديگـران اسـت، آگـاهي مـشترك و زمينـه ذهنـي                 نظرهايي كه موجب تمايز و تشخيص هر      
اي در ميانشان پديد مي آيد و آن آگاهي مشترك و زمينة ذهنـي عمـومي بنيـادي را تـشكيل        عمومي

هاي متعددي كـه صـحنة تـشريع و         هاي مشترك در صحنه   دهد براي برداشت عمومي و دريافت     مي
 از آن يـاد     هاي حكـم وموضـوع    مناسبته نام   و فقيهان در فقه ب    . قانونگذاري نيز از آن جمله است     

  .كنندمي
اي آب متنجس به آن رسيده بايد جامـه را شـست، از             اگر روايتي داريم كه مي گويد هر جامه       : مثال

فهميم كه آب متنجس، چون به چيزي رسد آن را آلوده خواهـد كـرد خـواه جامـه                   همان دستور مي  
وضوع كه در زمينة ذهن عرفي عمـوم تمركـز يافتـه،            هاي حكم و م   زيرا مناسبت . باشد يا چيز ديگر   

پس در ايـن روايـت جامـه بـه          . پذيرد كه آب متنجس فقط جامه را آلوده سازد نه چيز ديگر را            نمي
هـاي حكـم و موضـوع در        مناسـبت . عنوان يك مثال آمده نه براي محدود كردن مصداق و موضوع          

 فكري مشتركي كـه بـراي تعمـيم قـانون در            واقع بيان ديگري است از زمينة ذهني عمومي و پايگاه         
تواند موضوع براي آلـوده شـدن از راه         كند كه چيزي كه مي    افراد هست و فقيه در پرتو آن حكم مي        

و ايـن اسـت     . تر است از آنچه در خـود گفتـار آمـده          اش وسيع مالقات با آب آلوده گردد، محدوده     
م فهم اجتماعي نص، به معنـاي فهميـدن         فهميو چنين است كه مي    . مقصود ما از فهم اجتماعي نص     

اي كه بر اثـر يـك آگـاهي عمـومي و دريـافتي يكـسان، افـراد                  نص است در پرتو برداشت عمومي     
كند كه فهم لفـظ و لغـوي        فهم اجتماعي نص، آنگاه نقش خود را آغاز مي        .اندمختلف در آن شريك   

پـردازد بـه تـشخيص آنچـه        ت مي زيرا فقيه در مرحله نخس    . آن، نقش خود را به پايان رسانده باشد       
 بخـشد و  هاي اجتمـاعي را بـر آن تـسلط مـي          دهد و سپس برداشت   لغات و الفاظ نص به دست مي      

هـاي حكـم و موضـوع باشـد بـه           معناي گفتار را در پرتو زمينة ذهني اجتماعي مشترك كه مناسبت          
  )32 -29: 1359در محمد باقر ص. (اي از نص برايش آشكار گرددگذارد تا چيزهاي تازهبررسي مي
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هاي مشتركي كه در اثر زندگي اجتماعي براي انـسان          ها و ذهنيت  بنابراين واضح است كه زمينه    
داند، در فهم نص و عمليات علمي فقيه نقـشي         ها را عرفي مي   آيد كه شهيد صدر اين زمينه     پديد مي 

راك مشترك است كه فقيه   اساسي دارد؛ بلكه اصالً با توجه به اين جنبه اجتماعي و درك اين نوع اد              
از اين رو مي توان قضاوت كرد كه از نظر شـهيد            . تواند به نظر صحيح و مراد واقعي نص برسد        مي

در معرفـت و    ) هاي ذهني عمومي  هاي مشترك و زمينه   آگاهي(صدر برخي از ابعاد حيات اجتماعي       
هاي شهيد صدر   فراز از گفته  اين برداشت به وضوح از اين       . اثرگذار است   ) فقيه يا عالم  (فهم انسان   

  : قابل استفاده است
نظرهايي كه موجب تمـايز  ها و نقطهافرادي كه زندگي اجتماعي از اين گونه دارند در كنار آگاهي       ... 

-و تشخيص هر فرد از ديگران است، آگاهي مشترك و زمينة ذهني عمومي اي در ميانشان پديد مي                 

هاي عمومي  دهد براي برداشت  ومي، بنيادي را تشكيل مي    آيد و آن آگاهي مشترك و زمينة ذهني عم        
هاي متعددي كـه صـحنه تـشريع و قانونگـذاري نيـز از آن جملـه       هاي مشترك در صحنه   و دريافت 

  )30همان ص . (است
هاي مشترك، خصيصه عقل بشر     شود كه اين ويژگي آگاهي     حتي از ظاهر كالم وي استفاده مي      

يعني اين نوع برداشت، از منطق مستقل عقل ناشي         . آيد پديد مي  نيست بلكه در اثر حيات اجتماعي     
بنابر فرض صـحت ايـن      . نشده بلكه منطقي است كه به تبع روابط اجتماعي براي عقل حاصل شده            

نوع برداشت از سخن شهيد صدر، شكي نيست كه اين برداشت هرگز با جامعه شناسـي معرفـت و    
 نيست؛ بلكه همسويي بـا برخـي از مـدعيات جامعـه        دست كم صورتهاي تعديل يافته آن ناسازگار      

  .شناسي معرفت است

  قلمرو فهم اجتماعي در استفاده از نصوص

نخستين كـسي اسـت كـه در فقـه          ) استاد وي (به نظر شهيد صدر، به گمان قوي محمد جواد مغنيه           
نـص  اي گسترده درباره عنصر فهم اجتماعي نصوص ديني مطرح كرده و ميان مفهـوم لغـوي                نظريه

همـان  . (با مدلول اجتماعي اش تفاوت نهاده و حدود قانوني مدلول اجتماعي را روشن كرده اسـت  
كنـد  ، اثر شيخ محمد جواد مغينه مطلبي نقل مي        )ع(فقه االمام الصادق  شهيد صدر از كتاب     ) 25ص  

. نمايـد اي است كه حدود فهم اجتماعي را در استنباط حكم از نـص مـشخص مـي     كه بيانگر قاعده  
الصه اين قاعده چنين است كه اگر نصي مربوط به عبادت باشد بايد فقط بر بنياد لغوي و لفظـي                    خ

اي كـه پـيش از آن بـوده توسـل           هاي اجتماعي به تفسير آن پرداخت و در فهم آن نبايد به برداشت          
بـر  تواند هاي فكر اجتماعي نميها و زمينهزيرا نظام عبادات نظامي غيبي است كه برداشت ... جست
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اما اگر نصي مربوط باشد به يك صحنه از زندگي اجتماعي           . آن حكم براند و نه با آن ارتباطي دارد        
زيرا مردم در اين صحنه برداشـت       . از قبيل معامالت، آنگاه نقش فهم اجتماعي نص مطرح مي شود          

زبندي و زمينه فكري و ذهني مشتركي دارند كه زندگي اجتماعي ايشان و آگاهي حاصل از آن به مر
  )33-32ص همان ص. (آن پرداخته و آن را معين كرده است

  ارجاع فهم اجتماعي به اصل حجيت ظهور

شهيد صدر اين نوع فهم اجتماعي از نصوص را با ارجاع به اصل حجيـت ظهـور، امـري عقلـي و                      
  : گويدوي در توضيح اين ارجاع چنين مي. دهدثابت و موجه جلوه مي

دهد در فهم نصوص ديني بر برداشت اجتماعي اعتماد نمـاييم همـان اصـل               اما آنچه به ما اجازه مي     
حجيت ظهور است زيرا اين برداشت نوعي ظهور در معنايي كه با نص مزبور هماهنگ است بـراي                  

زيـرا  . آن دست و پا كند و اين ظهور در نزد خردمندان به همان اندازه حجت است كه ظهور لغوي                   
 است، لغاتي را به كار برده و شناخته، لغاتي كه در گفتـار او هـست           يك گوينده از اين رو كه فردي      

شود و از اين لحاظ كه فردي اسـت كـه در اجتمـاع زنـدگي                گيرد و فهميده مي   مورد توجه قرار مي   
افتـد و   آيد و به فهم اجتمـاعي از گفتـار او نيـاز مـي             كند تفسير اجتماعي از گفتار او به عمل مي        مي

  )34-33ص همان ص. (ز فهم و تفسير را امضا كرده استشارع نيز اين شيوه ا
كنيم كه در نظر شهيد صدر اين فهم اجتماعي كه البته در زبـان بـسياري از فقهـا و                    مالحظه مي 

-اصوليان به معناي عرف و ارتكاز عقال و مانند آن به كار رفته، نوعي داللت ـ در كنار ديگر داللت 

كند و اين داللت به اعتبار همان اصـل حجيـت   ص ايجاد ميهاي وضعي و سياقي ـ براي كالم و ن 
ها بود، عامل پذيرش اين نوع داللت هم خواهـد          ظهور كه مستمسك اعتماد و پذيرش ديگر داللت       

هـاي گونـاگون روابـط      جامعـه و حـوزه    : پس شايد بتوان نظريه وي را اين چنين تبيين كرد         . گرديد
در معرفت و شـناخت    ) هاي كالمي و دخالت در داللت   نفوذ  (اجتماعي از طريق حوزه زبان شناختي     

هـايي قطعـاً در معرفـت انـسان مـؤثر           بنابراين جامعه در حوزه   . گذارندها تأثير مي  و برداشت انسان  
اين استفاده از بيانات شهيد صدر موهم اين خواهد بود كه به نوعي، نسبيت را               : اما يك سؤال  . است

در حـالي كـه     ! م فقيهان در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود       بپذيريم يعني بايد قبول كنيم كه فه      
  .دانيم شرع و قوانين آن ناظر به حقايق ثابتي استمي

در آثار شهيد صدر مطلبي يافتم دال بر اينكه وي درعين پذيرش فهم    :  براي پاسخ خواهم گفت   
نـسبيت متعـارض بـا      كند؛ چرا كه اصوال پذيرش اين نوع        و تفسير اجتماعي، اين نسبيت را نفي مي       
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اند، ولي از كالمشان ايـن ادعـا        البته ايشان تصريح به اين نفي نسبيت نكرده       . مباني كالمي فقه است   
چگونه از برداشت اجتماعي استفاده كنيم بـا ايـن كـه برداشـت              …«:مانند اين بيان  . شوداستفاده مي 

همـان،  .(»اوت اسـت؟  هـاي فكـري و اجتمـاعي متفـ         بلكه به تبعيت از موقعيـت      ،امري ثابت نيست  
اسـتلزام  (اي يعني در واقع شهيد صدر پس از ارائه و تبيين بحث فهم اجتماعي، خود شبهه        ). 34ص

پردازد و  كند، اما به دليل محدوديت بحث كتاب حاضر به آن نمي          طرح مي ) فهم اجتماعي با نسبيت   
اي اسـت  ط طرح شـبهه ص است كه اين بيان فقو كامالً مشخ. كندآن را به فرصتي ديگر موكول مي 

پذيرد و براي آن پاسخي دارد، زيرا مسلماً وي قائل به نسبيت نيـست چـون    كه قطعاً وي آن را نمي     
  .با مباني كالمي فقه ناسازگار است

  احتياط و اطمينان

. ك. ر(كنـد شهيد صدر در عين مطرح كردن بحث فهم اجتماعي نص، آن را با احتيـاط بـازگو مـي                  
رغم اين احتياط ايمان و اطمينان دارد كه اين قاعده، گـره بزرگـي را در فقـه                  اما به   ). 35همان، ص 

  :گويدوي در اين باره مي. گشوده است
هاي راويان داده شده بيـان       به پرسش  كه هاييو آن گره اين است كه بسياري احكام از راه پاسخ          … 

- نيـز در بيـشتر جاهـا پرسـش         و راويـان  . گذاريگرديده، نه به شكل ابتدا به ساكن و به زبان قانون          

انـد و   اي كه خود به دانستن حكم آنها نياز داشته        ها و موضوعات ويژه   هايشان مربوط بوده به حالت    
پاسخ نيز مطابق پرسش آنان و در مرز آن و براي روشنگري حكم در همان حالت و موضـوعي كـه             

نها بـه فهـم لغـوي و تفـسير     و ما اگر در استنباط حكم از نص ت        . مورد پرسش قرارگرفته آمده است    
لفظي بپردازيم، معنايش اين خواهد بود كه آن احكـام را در بـسياري از مواقـع در محـدوده همـان                      

كنندگان در زندگي عملي خـود بـا آن روبـرو    اي نگه داريم كه آن پرسش     موضوعات و حاالت ويژه   
مينان داريم كه بيان احكام براي      اند؛ با آنكه گاهي اط    هايشان به طرح آن پرداخته    اند و در پرسش   بوده

اما اگـر از     …آن موضوعات و حاالت ويژه درهمه موارد به خاطر اختصاص آنها به يكديگر نيست             
رود آن احكـام داشـته   تماعي داشته باشيم، به مرزهاي راستين كه گمـان مـي          ديني فهمي اج   صنصو

  )36 -35صهمان، ص( .تر خواهيم شدباشد نزديك
آيـد  هاي حقيقي فقه و استنباط احكام شرعي در صورتي حاصل مـي  ن ظرفيت يعني به نظر ايشا   

  .كه در راه اجتهاد از فهم و تفسير اجتماعي بهره بجوييم



  

  

د كه وي در عين قائل بودن به منطق مستقل شايد بتوان از سخنان شهيد صدر چنين برداشت كر
ـ  حدودي قابل فهم اسـت ـ همچنـين     چنانكه از مجموع و البه الي نظريات ايشان تا  فهم و تعقل 

بدين صورت كه اجتماع نوعي برداشت و فهـم بـراي     . اين منطق مستقل را متأثر از اجتماع مي داند        
هـاي  انسانها ايجاد مي كند و در معرفت او ذي نقش اسـت امـا منطـق مـستقل فهـم و چـارچوب                      

هـم مـستقل اسـت ولـي        به اين معني كه مـثالً منطـق ف        . كنداختصاصي معرفت را دچار نوسان نمي     
آن، موضوعات و دايـرة آن را در مـسائل شـناختي              شرايط اجتماعي و بالتبع فهم اجتماعي ناشي از         

  .كندگسترده يا محدود مي

  حاصل سخن

رسد كه شهيد صدر را بتوان از جمله كساني خواند كـه بـه سـطحي از تـأثير                   در مجموع به نظر مي    
متيقن از سـخنان وي در ايـن نوشـتار پـذيرش قطعـي              اجتماع در فهم و شناخت قائل است وقدر         

هـاي  تواند همه حوزههايي مؤثر از اين تعامل اجتماع و شناخت بشري است كه به نوعي مي          حداقل
هـايي از   شناختي را شامل شود ،حتي حوزه هايي مانند فقه كه به دليـل وجـود حـساسيت                ـمعرفتي

  . نشان مي دهدهاي بسياري از خودناحيه حفظ و صيانتش مقاومت
  چنانكه پيدا است پرداختن به اين موضوع مهم آن هم با اين حجم، مـا را بـه پاسـخي نهـايي                      

هاي بعدي و كساني كه به اين مسئله و كشف     رساند و اين تالش تنها روزنه اي است براي گام         نمي
ه علوم اجتماعي   انديشند كه اين كشف نيز به نوبه خود پديداري مسائلي نوين را در دو حوز              آن مي 

  .ـ به ويژه جامعه شناسي ـ و علم فقه نويد مي دهد

  ها نوشت پي
آيد و البته ايـن كتـاب مـشتمل بـر         به دست نمي  » شناسي معرفت جامعه« شهيد صدر مباحث     فلستنااز بررسي كتاب    . 1

موضوعاتي از قبيل تصور و تـصديق بـا حركـت ديالتيـك در فكـر،                . شناسي است مطالب فراواني در باب معرفت    
اي مطـرح   و از مطالب اين اثر عـاملي معرفتـي        ... يت كانت و   نسبيت ذاتي، نسب    فلسفه ماركسيم، تجربه ، شكاكيت،    

شود زير اين اثر در بيشتر اصولش با مباني منطقي شهيد           » شناسي معرفت جامعه«شود كه منشأ و سبب پذيرش       نمي
مانـد  بـاقي نمـي   » شناسي معرفت جامعه«مطابقت دارد و آنجا گفتيم كه براساس اين مباني مطرح شد وجهي براي              

  .شناسي است ناسازگار استن مباني فلسفي مدرنيته كه خاستگاه جامعهزيرا اي
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