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  موسی صدر پویایی فقه از دیدگاه امام

  *مهدی پورحسین    
  

 چكيده
موسـي   هوش سرشار، نبوغ ذاتي و تحصيل در نزد بهترين استادان حوزه علمية قم و نجف، از امـام 

اجتمـاعي خـود از آن بهـره گرفتـه و گـاه در       صدر مجتهدي ورزيده ساخت تا در حيات سياسي
اي  كه هجرت به جامعه متكثر لبنـان، زمينـه   ترين مسائل علمي روز نيز ورود نمايد. چنان پيچيده

هاي علمي و نيز ابتكارات فقهي خود را به محـك تجربـه گذاشـته و     ايجاد كرد كه وي آموخته
ايشـان  » فقـه «باره آن اسـت كـه    اين تأثير شگرف و ماندگاري به جاي گذارد. پرسش اساسي در

رسد  زا ظاهر شود؟ به نظر مي هايي بوده است كه توانست چنان توانمند و تحول واجد چه ويژگي
سـازد، پويـايي و    موسي صدر كه آن را بـا نگـرش فقهـي ديگـران متمـايز مـي       خميرماية فقه امام

رو، با  گردد. از اين وي برمي» جتهادينگاه ا«زايي در متن فقه او و زيربناي پويايي آن نيز به  تحول
و » گرايـي  وحـدت «، »رواداري«، »گرايي جامعه«توان  نگاه به آثار ايشان، در يك نگرش كلي مي

آيـد كـه    ها از فقهي برمـي  هاي آن برشمرد؛ اما روشن است كه اين ويژگي را از ويژگي» نوآوري«
معنا كه وي اگرچه در اجتهاد، از  د. بدينزايي و روزآمد بودن در ذات آن نهفته باش پويايي، تحول
برد؛ اما در كنار اين مباني، نگاه و اهتمام وي به برخي اصول  شدة سنتي حوزه بهره مي متد شناخته

هايي كه براي فقه در نظر داشته، موجب شده است كـه خروجـي فقـه او     و قواعد فقهي و ويژگي
زا در فقـه، مثـل تحـول در موضـوع، شـروط،       شدة تحـول  متفاوت از ديگران باشد. قواعد شناخته

رعايت عناوين ثانوي و مصلحت، اصل حاكميت اراده، اصل كرامت انسان و مرجعيت فقهي ائمة 
گـويي بـه نيازهـاي روزآمـد،      موسـي صـدر اسـت و پاسـخ     اطهار از جمله مباني فقه پويـاي امـام  

شمار  هاي آن به ني از ويژگيآفري هاي انساني و وحدت پذيري، جامعيت، نگهباني از ارزش انعطاف
  رود. مي
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 درآمد

)، یکـی از نـوادر دوران ٣۶، ص١٣٨٧در قم (خسروشـاهی،  ١٣٠٧موسی صدر، زادۀ  امام
ای که وارد شـده، برجسـتگی  ماست که به شهادت آثار بر جای مانده از ایشان، در هر حوزه
و فرهنگی اوست که مشحون خود را نمایان ساخته است. شاهد بر این مدعی حیات علمی 

، ١۶، ش١٣٧٧(نامـه مفیـد، » جلوتر از زمان خود بـود«از نبوغ و ابتکار است و به تعبیری 
ترین ابعاد شخصیتی صدر، بلکه کلید شخصـیت سیاسـی اجتمـاعی  ). یکی از مهم٢٠ص

رفت و در  که به شهادت برخی بزرگان اگر لبنان نمی ای گونه او، شخصیت فقهی وی است، به
). این ُبعـد از ۶٣، ص١٣٨٧ماند، از مراجع مسلم شیعه بود (سلطانی طباطبایی،  ف مینج

های او در لبنان قرار گرفته است، در قـم و نجـف در  شخصیت صدر که بستر اصلی فعالیت
) به فراگـرفتن ١٣٢٢محضر علمای بنام حوزه علمیه شکل گرفته است. وی در اوان جوانی (

های بعد تحصیالت رسمی خود را نیز در رشته اقتصاد، در  لعلوم حوزوی پرداخت و در سا
، سـیدمحمدباقر سـلطانی خمینی گرفت. وی سطوح حوزه را نزد امـام دانشگاه تهران، پی

خارج فقـه  ١٣٢۶عاملی و حسینعلی منتظری فرا گرفت. از سال  طباطبایی، عبدالجواد جبل
سـیداحمد خوانسـاری، سـیدمحمد و اصول خود را نزد سیدحسین طباطبـایی بروجـردی، 

گذراند  خمینی کمری، سیدمحمد محقق داماد، سیدکاظم شریعتمداری و امام حجت کوه
سالگی به درجـۀ اجتهـاد ٢٢که در  ای گونه و با نبوغ علمی خود، پیشتاز مسائل علمی بود، به

هـای  اببر تحصیل، به تدریس علوم حوزوی نیز اهتمام ورزیده و کت رسید. وی در قم افزون
کـرد و در مجلـس درس او،  شـیخ انصـاری را تـدریس می مکاسـبو  رسـائل، شرح لمعه

) در نجـف ١٣٣٧−١٣٣۴کردند. صدر در اقامت چهار سـاله ( فضالی بسیاری شرکت می
) نیــز در جلســات درس سیدمحســن حکــیم، ســیدمحمود ٣۶، ص١٣٨٧(خسروشــاهی، 

بدالله شـیرازی، حسـین حّلـی و یاسین، سیدع شاهرودی، سیدابوالقاسم خوئی، مرتضی آل
ای شرکت کرد و در نجف هم، افزون بر تحصیل در سطوح عالی بـر تـدریس  صدرا بادکوبه

اهتمام داشت. این همه از سیدموسی صدر مجتهدی ورزیده ساخت تا در کنار نبـوغ ذاتـی 
ه در خود و تسلط بر دیگر علوم، بتواند در حیات سیاسی اجتماعی خود از آن بهره گرفته، گـا

ترین مسائل علمی روز نیز ورود کند و از آن طریق برخی از مشکالت علوم اسالمی  پیچیده
  ). ٢، ص١٣٨٨و حتی جهان اسالم را به ارزیابی بنشیند (ر.ک: کمالیان و رنجبرکرمانی، 



 

  

١٠١ 

ام
ام

ه 
گا
د
دی

ز 
ه ا
فق

ی 
یای
پو

در
ص

ی 
س
مو

 
ی
هد
م

 
ن
سی
ح
ور
پ

 

های علمـی و  ای ایجاد کرد که وی آموخته )، زمینه١٣٣٨هجرت به جامعه متکثر لبنان (
تنها در جامعۀ شـیعی لبنـان، بلکـه در  هی خود را به محک تجربه گذاشته، نهنیز ابتکارات فق

جهان اسالم و مسیحیت نیز تأثیر شگرف و ماندگاری به جای گذارد. صـدر اگرچـه در دورۀ 
ای، وارد مباحث فقهـی نشـده؛ امـا بـه همـان  های خود در لبنان، به صورت مدرسه فعالیت

های مختلـف در ایـن حـوزه ورود کـرده  در مناسـبتمقدار که به صورت جسته و گریخته و 
، »گرایی جامعـه«تـوان  است، فقهی را به نمایش گذاشته است که در یـک نگـرش کلـی می

های آن برشمرد. روشن است کـه ایـن  را از ویژگی» نوآوری«و » گرایی وحدت«، »رواداری«
ر ذات آن نهفتـه باشـد و زایی و روزآمد بـودن د آید که پویایی، تحول ها از فقهی برمی ویژگی
موسی صدر در مباحث اندک فقهی خود، نشان داده است که به چنین فقهی باور عمیـق  امام

ای از ایـن  شود گوشه موسی صدر، تالش می دارد. در این مجال، با مروری بر آثار علمی امام
موسـی  مزایی نشان داده شود، با این توضیح کـه ایـن موضـوع در اندیشـۀ اما پویایی و تحول

صدر، تاکنون مورد توجه جدی محققان نبـوده و پیشـینه مشـخص و قابـل ارجـاعی در ایـن 
بـه آثـار مسـتقیم » درآمـدی بـر موضـوع«رو، در مقاله از باب  خصوص وجود ندارد؛ از این

که برای سهولت دسترسـی محققـان، در میـان آثـار  موسی صدر اکتفا شده است؛ چنان امام
 بسنده شده است.» گام به گام«جموعه آثار وی تحت عنوان متنوع ایشان، تنها به م

  
  موسی صدر به پویایی فقه نگاه کلی امام

موسی صدر افزون بر اینکه در حوزه استنباط و عمل، پویایی فقه موردنظر خـود را نشـان  امام
زایی درونـی فقـه و  ها و گفتارهای خـود نیـز دربـاره تحـول گیری داده است، در برخی موضع

  باره معتقد است:  شریعت سخن گفته است. وی در این
امـل را کاس پدیدۀ تحـول و تانسان با جهان هستی در تعامل است و این تعامل، اس

دهد. روند و جهت این تعامل و بـه تعبیـر دیگـر، ایـن فعـل و انفعـاالت را  یل میکتش
ای از  ند، و این شریعت برای هر مرحلهک نظام و شریعت الهی تنظیم و هماهنگ می

ه کای  ه با آن مرحلهکند ک تری عرضه می پیشرفته های امل، تعالیم و آموزهکمراحل ت
بـرد، متناسـب و هماهنـگ اسـت. بـر ایـن اسـاس، سلسـله  انسان در آن به سـر می

ارتباطات و فعـل و انفعـاالت ثابـت و اسـتوار میـان انسـان و جهـان تنظـیم و برقـرار 
هـای  توانیم ویژگی قداست را بـرای نظام ه ما میکشود ... به همین طریق است  می
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ین حال، مجال تحول آنها را فراهم سـازیم. دینی انسان و جامعه محفوظ نگاه داریم و در ع
رده کهای الهی خود را حفظ  یافته خصلت ها و مقررات تحول ه تعالیم و آموزشکبدین معنی 

م و ثابـت دینـی نشـئت گرفتـه کهای مستح و قداست و قوت و قیادت آنها از اصول و پایگاه
  ). ١٨٨−١٨۵، ص١، ج١٣٩۶، گام به گاماست (

  افزاید:  باره می صدر در این
شریعت اسالمی خود سازندۀ تاریخ و ایجادکنندۀ تحـول اسـت. شـریعت اسـالمی بـه حفـظ 

کنـد. بـرای شـما مضـمون حـدیثی از  انسان در جامعه و پیشرفت پویا و پیوستۀ او کمک می
کنم. فرض کنید دهقانی در مزرعۀ خـود مشـغول بـه کـار اسـت و  را ذکر می پیامبر اکرم

شود که مرگ او رسیده است. انسان عادی در  اما ناگهان باخبر می خواهد درختی بکارد، می
کند  اش وداع می رود و با خانواده اندازد و به خانه می ای می چنین حالتی آن نهال را به گوشه

کشد تا بمیرد. اما پیامبر در حدیثی مسلمان را از این برخورد نهـی کـرده و  و در بستر دراز می
» أنَّ َعبدًا ُمؤِمنًا قاَمْت ِقیاَمُتُه َو ِبیِدِه َغرسة َلَغرَسـها َقْبـَل أْن َیمـُوْت َو َلْو «انـد:  فرموده

 ؛کـارد) (اگر مؤمنی مرگش فرارسد و در دستش نهالی باشـد، پـیش از آنکـه بمیـرد آن را می
یعنی اگر انسان بتواند از آخرین لحظۀ عمر خود برای کاشتن درخت یـا انجـام دادن کـار یـا 

ی بهـره ببـرد، از آن دریـغ نخواهـد کـرد. بنـابراین، اسـالم از مسـلمان و جامعـۀ احیای زندگ
معناست که نظام مبتنی بـر  خواه باشد، و این بدان خواهد که همواره پویا و آرمان اسالمی می

ــه ــدون  شــریعت، ضــامن خوشــبختی انســان و جامعــه و پیشــرفت آن دو ب طور مســتمر و ب
  ). ٣٢٧، ص٣تواند مانع آن شود (همان، ج چیز نمی یچگونه رکود یا ایستایی است و ه هیچ

عیار کـه بـه صـورت مسـتقیم بـا  بنابراین، ایشان در قامت یک عالم دینی و مجتهد تمام
 نیازهای یک جامعه متنوع و متکثر درگیر است، معتقد است: 

همگام بـا گوی نیازهای فزایندۀ معاصر و  که پاسخ ای گونه باید اسالم را به شکلی درست و به
رشد و ترقی دنیای امروز باشد، ارائه کرد. دنیای امروز دچار مشکالت اقتصادی و اجتمـاعی 

های ُخـرد  هـای علمـی در مقابـل تجربـه هرو، باید اسالم را با زبان روز و به شـیو است. از این
 کـه بایـد در کاسـتن از ارائه کرد تا افکار عمومی بتواند بـه درسـتی تصـمیم بگیـرد. همچنان

، ٣های موفقیت آمیز و تأثیرگذار مشـارکت کنـیم (همـان، ج حل همشکالت جهانی و ارائۀ را
 ). ٢١٩ص

خیـزد  خواهانـه از فقـه برمی نگاه صدر به مقوله اجتهـاد نیـز از همـین خاسـتگاه تحول
  گوید:  بنابراین، وی در تعریف اجتهاد نیز می

اسـت و   آن  از منـابع  حکـم شـرعی  طاسـتنبا  در راه  کوشش  نهایت  اجتهاد در اصطالح، بذل
کـار بنـدد تـا   بـه  و متون  منابع  خود را در وارسی  تالش  مجتهد منتهای  که  معناست بدان  این



 

  

١٠٣ 

ام
ام

ه 
گا
د
دی

ز 
ه ا
فق

ی 
یای
پو

در
ص

ی 
س
مو

 
ی
هد
م

 
ن
سی
ح
ور
پ

 

  بـر حکـم  مـورد نیـاز اوسـت. او افـزون  برسد کـه  ای قضیه  حکم  و شناخت  کشف  به
  و ملکـۀ ذاتـی  و ممارسـت  از تجربـه  برآمده  خود را که  خود و استنباط  دینی، دریافت

  بـه  اجتهـاد .اسـت  مجتهـد دخیـل  اینها در اسـتنباط  دهد و همۀ می  ، دخالت اوست
  و مطلـق  گرایی غیـب  در چـارچوب  واقع  جهان  نظر به  و عطف  و تحول  پویایی  معنای
و   پــذیری ، تحول گرا بــودن و غیــب  بــودن  اســت. مطلــق   ُحکــم  بــودن  و الهــی   بــودن
  و توجه  پذیری تحول  که کند، همچنان نمی  را منتفی  انسان  با نیازهای  ُحکم  زگاریسا
  ).٢٧٣، ص٣کاهد (همان، ج نمی  مآبِی حکم و غیب  نیازها از قداست  به

های احکـام  معنا نیست که همـه ارکـان و الیـه نوع نگاه صدر به فقه و اجتهاد، البته بدان
گری در استنباط و استخراج احکـام بـر آن حـاکم  نوعی الابالی تواند تغییر است و یا می قابل

شود که شارع مقدس تحول و سّیالیت در آن  شود؛ بلکه پویایی فقه تنها احکامی را شامل می
  گوید:  که خود وی می را پذیرفته و تغییر در آن را به زمانه واگذار کرده باشد. چنان

  بسیاری  عناصر و تعالیم  اسالمی  های و آموزه  مفاهیم  در گسترۀ  که  است  آن  حقیقت
  سازد. شاید کلمۀ می  آسان  و مقدس  دینی  صورتی  را به  تحول  روند این  وجود دارد که

  بایـد دانسـت  دینـی  مناسک  تحول  باشد. دربارۀ  اصل  از این  تقریبی  تعبیری ؛اجتهاد
  دینـی  آنـان را مناسـک  برخـی  کـه  عبـاداتی  داریم: نخسـت، مناسک  ما دو گونه  که

  و تربیـت  بـر ایمـان  ژرف  ثیری نیستند، بلکه تـأ  جزء مناسک  اند، اما درحقیقت نامیده
  زیرا آنهـا بـه صـورتی مـداوم ؛تغییرناپذیرند  در اسالم  عبادات  گونه دارند. این  اسالمی
اعیـاد   چون  امروزی  ناسکدوم، م  نوع .کند تقویت می  من را در نزد مؤ  غیب  به  ایمان

مسـاجد   و انتظام  روحانیان و نظم  های لباس  دینی و چگونگی  ها و مراسم و مناسبت
سـازند   آنهـا را متحـول  راحتـی  تواننـد بـه می  دینـی  بزرگ  مردان  که  است  و نظایر آن
  ).٧۶، ص٢(همان، ج

  
  های فقه پویا مبانی و ویژگی

گـردد. صـدر اگرچـه در  وی برمی» نگـاه اجتهـادی«وسی صدر به م زیربنای پویایِی فقه امام
» اجتهـاد جـواهری«از  خمینی شدۀ سنتی حوزه و به اصطالح امام اجتهاد، از متد شناخته

برد؛ اما برداشت وی از اجتهاد و مبانی آن، بسیار نوگرایانه و متفاوت از همگنان خود  بهره می
دانـد و  است. او نیز مانند همه فقهای شیعه، کتاب، سنت، اجمـاع و عقـل را منـابع فقـه می

شدۀ  ن مبانی شناختههای خود را نیز بر همین مبانی استوار کرده است؛ اما در کنار ای استنباط
هایی کـه بـرای فقـه در نظـر  فقهی، نگاه و اهتمام وی به برخی اصول و قواعد فقهی و ویژگی
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تنها  داشته است، موجـب شـده اسـت کـه خروجـی فقـه او متفـاوت از دیگـران بـوده و نـه
گوی نیازهای روزآمد شیعیان در جامعه چندالیۀ لبنان باشد؛ بلکه نیاز مذاهب و حتی  پاسخ

. در این فرصت بـه مبـانی و  آمیز، از نظر دور ندارد یان دیگر را نیز در یک زندگی مسالمتاد
شود، با این توضیح که ایشان این مباحـث را بـه  زای او اشاره می های فقه پویا و تحول ویژگی

های او استخراج  صورت مستقل و منظم ارائه نکرده است؛ بلکه این نکات از میان سخنرانی
مدتًا در مجامع عمومی و به صورت غیرتخصصی بیان شـده اسـت و طبعـًا دارای شده که ع

انضباط علمی موردانتظار نیست؛ بنابراین برخی مباحث با تفصیل بیان شده و در برخی نیز 
 به اشاره اکتفا شده است.

  
  مبانی

دهد وی در شیوۀ اجتهاد خود به اصـول و قواعـدی  موسی صدر نشان می مباحث فقهی امام
رود. ایـن قواعـد کـه تحـول  شمار می هتمام داشت که در واقع همان مبانی پویایی فقه او بها

 شگرفی را در آرای فقهی او ایجاد کرده است، به قرار زیر است:
  
 زا در فقه شدۀ تحول . قواعد شناخته١

  را وضـع  در شریعت خود اصـولی  موسی صدر، به مانند دیگر فقها، معتقد است اسالم امام
  و جـز آن، در ُحکـم  و مکـان  زمـان  اقتضائات  تواند بنا به فقیه می  آن  براساس  که  است  کرده

  دینی  حکم  کلِی   در چارچوب  که  الت تحو  این«وجود آورد. به دیگر سخن:   به  تحول  شرعی
  همـراهجدیـد   هـای بـا دگرگونی  دهد کـه می  یک مسلمان  را به  امکان  پذیرد، این می  صورت

  آنکـه کنـد، بی  رسـیدگی  اجتماعی  افزون روز  مشکالت  و به  را برآورده  فزاینده  شود، نیازهای
نیـز   حکـم  و تماِم   تام  حال، قداسِت   است. در عین  کرده  خدا عمل  حکم  کند جز به  احساس
 است:  بر چند گونه  تحول  این  های موسی صدر زمینه از دیدگاه امام». شود می  حفظ

  
  الف) تحول در موضوع 

  به اعتقاد ایشان: 
لـف کنـد و مقصـود از موضـوع فعـل مک م شرعی نقش مهمی ایفا میکموضوع در تحول ح
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نـد. مجتهـد ک های مختلف تغییـر مـی است که در جوامع گوناگون و به حسب زمان
م آن را از ادلـۀ کـه حکـنـد ک رد، تالش مـیکه موضوع جدیدی را بررسی کپس از این

ه موضـوع امـری جدیـد کـافتـد  ند. بسیار اتفاق میکشرعی و منابع تشریع استخراج 
ظیر نداشته است. در این مورد مجتهـد تـالش ن و ائمه است و در زمان پیامبر

لــی بــه دســت آورد. بــه عبــارت کم ایــن موضــوع را از قــوانین و اصــول کــه حکــدارد 
وند برای موضوعات اسـت و نقـش وی نـه مختصر، نقش مجتهد دریافت حکم خدا

م جدیـد کمالحظه و رعایت مصلحت و یا اوضاع و احوال است و نه وضع قانون یا ح
  ). ۶٨، ص١(همان، ج

  البته از نگاه ایشان 
  کـه  اسـت  آن  و اجزا و شـرایط  احکام  از موضوعاِت   بخش  آن  تحول در موضوع ناظر به

  حکـم  پـذیر اسـت، ماننـد موضـوع تحول  مـدلول  لحـاظ  به  گوناگون  و احوال  در اوضاع
ىٰ «در قرآن:   چندهمسری طُواْ فِی الْيَتَامَ تُمْ أَالَّ تُقْسِ فْ إِنْ خِ ). از نظر ایشـان ٣(نساء، » وَ

از   و در برخـی  از جنـگ  پـس  شـرایط  اجتماعی، همچـون  گوناگون  در اوضاع  شرط  این
  شـریفه در مقـام  زیـرا آیـۀ«نیست؛   مطلق   آیه پذیر است و حکم در خاص، تعمیم  جوامع
ایجـاد   در پـی  و نـه  است  در کار یتیمان  عدالتی کنندۀ بی مسئلۀ نگران  برای  حل راه  ارائۀ

صـریحی، از جـواز   نـّص   قرآن، در هـیچ  که  گفت  توان می  حکم، آنگاه  برای  محدودیت
  نمونـۀ». خـاص و تغییرپـذیر اسـت و حکم برای شـرایط  یاد نکرده  مطلق  چندهمسری

  تفـاوت  تناسـب  بـه»  کـه  در رفتار بـا همسـر اسـت  عدالت  رعایت  دیگر از نظر وی شرط
  بـیش  خود در قبـال  مسئولیت  به  مرد در عمل  توانایی  امکان  کنندۀ تعیین  زن که  حقوق
و   و پوشـاک  خـوراک  از حیـث  زن  کـه شـأن اسـت؛ چنان  همسر است، متفـاوت  از یک
  ).  ٢٧٣، ص٣(همان، ج» و تغییرپذیر  است  متفاوت  هم  مسکن

معنا نیست که صدر اصل جواز چندهمسـری در  روشن است که این برداشت از آیه بدان
اسالم را قبول ندارد؛ بلکه وی تنها بر این اعتقاد است که حکم چندهمسـری پـس از ثبـوت 

های خاص است که البته ممکن است این  التاولیه، حکمی مطلق نیست؛ بلکه مربوط به ح
گونه که ممکن است گاهی ازدواج مجدد ضروری باشد. با توجه  ها بسیار باشد. همان حالت

  توان گفت:  به دیگر سخنان صدر در این زمینه می
شود که دو شـرط متفـاوت  از نگاه او با دقت در آیه مربوط به چندهمسری روشن می

جواز تعدد همسر مربوط بـه حـالتی اسـت  ،ر داده است: اوالً برای جواز این تعدد قرا
شـده در  حالبته این حالت، منحصر در مورد مطر  ؛که ایتام در جامعه زیاد شده باشند
های اجتمـاعی خـاص را مشـخص  تواند این حالت آیه نیست، بلکه حاکم شرعی می
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دۀ شرط به زن اختیار طبیعت قاع که چنانکند و در غیر آنها چندهمسری را ممنوع کند. هم
هـایی متناسـب بـا اوضـاع خـود قـرار  دهد در ضمن عقد برای تعدد همسران قید و شرط می

دهد. شرط دوم عدالت میان همسـران اسـت. عـدالت مفهـومی اسـت کـه براسـاس تغییـر 
گاهی زن تغییر می داشـتن در  البته قـرآن اذعـان دارد عـدالت  ؛کند حقوق و نیازها و سطح آ

یکسـان بـرای  طور  به همین خاطر، دوست داشتن بـه .مسران ناممکن استمحبت میان ه
چندهمسری شرط نیست. آنچه شرط است عـدالت ورزیـدن در رفتـار و معاشـرت، یعنـی در 
تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و همچنین، رعایـت شـأن هـر دو همسـر اسـت. بنـابراین 

اسـت،   دستور شـرعی  سکع  هکاعتقادی ندارد، چرا   یچندهمسر مطلق   ممنوعیت  صدر به
  را بـه  موضـوع  بایـد ایـن  نظـر ایشـان  به  هکبل ؛معتقد نیست  هم  مطلق  آزادی  به  که چنانهم

ننـد (ر.ک: ک  بیشـتری  تحقیـق  آن  معـین  تا دربارۀ شـروط  گذاشت  شرعی  های دادگاه  عهدۀ
  ).٢١٧ص، ١٣٩٨ پورحسین،

پـردازد؛  ول موضـوع حکـم بـه تفصـیل بـدان میای که صدر درباره تح ترین نمونـه بارز
و خود زکات اسـت. تلقـی رایـج از فقـر شـبیه نـداری مطلـق و یـا   در زکات» فقر»  موضوع

  حداکثِر کمبود در ضروریات زندگی است؛ اما به اعتقاد صدر: 
  عاوضـا  یابـد. هرگـاه درآمـد افـراد تغییـر می  و میـانگین  فزاینـده  نیازهای  فقـر برحسب  مقولۀ

شـود.  دارتر می فقـر نیـز دامنـه  درآمدها باال رود، مفهـوم  متوسط  و سطح  بهبود یابد  معیشتی
  مکـو   تهیدستان  معیشتی  مبودهایک  درصدد جبران  باید همواره  اتکز   هک  معناست بدان  این
ختلـف، باشـد و ایـن هـم در جوامـع م  گوناگون  درآمد طبقات  سطح  میان  فاصله  دائِم   ردِن ک

های اولیـه  نباید جایگاه زکـات در اسـالم را بـه جبـران ضـرورت ،متفاوت است. با این وصف
  و بیمـۀ اجتمـاعی  و آمـوزش  درمـان  با تـأمین  توان می  عنوان مثال هبلکه ب ؛زندگی فروکاست

، گـام بـه گـامفرودستان جامعه را باال برد و فاصله طبقاتی را به حداقل رساند (  زندگی  سطح
  ). ٢٧٣، ص٣، ج١٣٩۶

ایشان در موضعی دیگر به روشنی دربارۀ اصل تغییر موضـوع و نیـز رابطـه میـان فقـر و 
  کند:  زکات، اضافه می

نظـر   تـوان نباشـد، نمی  در دسـت  از آن  دقیـق  را در نظـر بگیریـد. اگـر اطالعـات  بیمـه  مثالً 
  کند، در حالی می  جلوه  مانند قماربازی  فقیه  در ابتدا برای  داد، زیرا بیمه  آن  دربارۀ  صحیحی

جدیـد اسـت، زیـرا   تمـدن  از افتخـارات  بیمـه  یابـد کـه کنـد، درمی  را بررسـی  آن  اگر فقیه  که
بسـیار   ها و آمـار و ارقـام بـا جـدول  بیمه  های پردازند و شرکت می  متدینان و غیرمتدینان پول

  فاصـلۀ  و فریب  با قماربازی  بیمه  نند. در نتیجه،ک می  را محاسبه  حوادث  وقوع  احتمال  دقیق
  کنند که می  تعیین  را طوری  بیمه  سهم  بیمه  های شرکت  باید گفت  بسیار خواهد داشت، بلکه
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هـر دو   شرکت  فرد و هم  کند. در این حالت، هم می  را جبران  و زیان  خسارت  هرگونه
را درمـورد   مطلـب  اسـت. همـین  اجتمـاعی  یاز همیـار   ای نمونـه  برند و این سود می
  درآمـد سـرانۀ  و افـزایش میـزان  زنـدگی  سـطح  گفت، زیـرا ارتقـای  توان نیز می  زکات

  معناسـت  بدین  دیگر اسـت. ایـن  گروه  فقرِ   توسعۀ  معنای  به  احتماالً   از جامعه  گروهی
  درآمـد طبقـات  و میـزان  انرا جبـر   فقیـران  موجـود در زنـدگی  افـت  پیوسته  زکات  که

طور دربارۀ موضوع رشد در آیۀ بلـوغ کـه بـه  کند. همین می نزدیک  هم  را به  مختلف
دهد سن بلوغ مدنی را که از سن بلوغ جزایی متفاوت اسـت، تعیـین  حاکم اجازه می
  ).٣۵٣، ص٣کند (همان، ج

وی تعریف دیگری از فقر معنا نیست که  البته این رویکرد صدر به مقولۀ فقر و زکات بدان
بینـد.  شناسـانه خـود موضـوع آن دو را متغیـر می دهد؛ بلکه در نگـاه تحول یا زکات ارائه می

معنا که در دیدگاه صدر نیز فقیر کسی است که قوت یک روز یا قوت یک سـال خـود را  بدین
انی شأن خود را بالفعل و بالقوه ندارد؛ اما قوت در احوال گوناگون تفاوت دارد و هر دوره و زم

  عرفـی، برحسـب  مفـاهیم  اغلـب  فقیر هم، مثل  و معنی  مفهوم  که  ادعا کنیم  توانیم دارد و می
و   مناطق  تفاوت  برحسب  و بلکه  عمومی  معیشت  وضع  بشر و تفاوت  زندگی  و تغییرات  زمان

شهروندان متغیـر و متغیر است؛ زیرا سطح زندگی عادی برای   زمان، متفاوت  شهرها در یک
رو، منظـور از  است و گاهی فقیر امروز از غنی هزار سال پـیش زنـدگی بهتـری دارد. از ایـن

تر از سـطح زنـدگی  اش پـایین ای است از جانب غنی به کسی که سطح زندگی زکات، صدقه
گیـرد،  کند، دایرۀ فقر هم که زکات بدان تعلق می عادی است. هر اندازه که آدمی پیشرفت می

  قـوت  کـه  نیسـت  کسـی  فقـط  زکات  شود. براساس برخی روایات نیز، مستحق تر می ردهگست
  و نـوکر دارنـد و ایـن  خانـه  کـه  شود  تواند شامل کسانی می  حتی  باشد؛ بلکه  نداشته  الیموت

توانیم زکات را به شکلی دیگر معنا کنیم،  که امروزه می یید این ادعاست. چنان تأ  خود بهترین
جملــه تــأمین اجتمــاعی، خــدمات درمــانی، تحصــیل رایگــان، تربیــت ایتــام، ســاختن  از

های پرداخـت زکـات نیـز  کـه امـروزه شـیوه های فنی و اموری از این قبیل. همچنان هنرستان
تواند تغییر کند و مؤسسه مسئول زکات در صورتی که زیر نظـر نظـام اسـالمی یـا فـردی  می

ای بسـازد تـا  صورت نقدی بـه کسـی کمـک کنـد، مدرسـهدار باشد، به جای آنکه به  امانت
های فقیر در آن درس بخوانند یا اینکه زمینۀ درمان رایگان را برایشـان فـراهم  فرزندان خانواده

را   کسـانی  پیدا نکند و آبروی  ای زننده  شکل  زکات  پرداخت  آنکه  توان برای کند. همچنین می
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  کـارگران  اجتمـاعی  های بیمـه  شـکل  را بـه  و خمـس  زکـاتنریزد و فقرا را از کار باز ندارد، 
بار نخواهد   به  رایگان  بخشش  شود و ضررهای می  آبرومندانه  ترتیب، پرداخت  این  درآورد. به

ای در زمـان خـود داشـت و  عنوان حاکم اسالمی، شـیوۀ پسـندیده ، بهآمد. قطعًا پیامبر
هـا  ترین شـهرها ده اوضاع امروز متفاوت است، کوچکرساند؛ اما  زکات را به دست فقرا می

بسـا، غیرنیازمنـدان هـم بـرای گـرفتن  اند، و چه هزار نفر جمعیت دارد و نیازمندان ناشناخته
ای تنبل از مردم ایجاد کند که کـار تواند طبقه که این صدقه می کاری کنند. چنان زکات فریب

بـرای  ای کـه پیـامبر توان در کنار شیوه می و تالش را رها و سربار جامعه شوند؛ بنابراین
  ).١۵١، ص١٣٩٨دادن زکات داشت، شیوۀ دیگری اجرا کرد (ر.ک:پورحسین، 

بیند، تغییـر در شـیوه پرداخـت  موسی صدر با توجه به تحولی که در موضوع فقر می امام
  کند:  داند و پیشنهاد می زکات را نیز ضروری می

هـای  المـال ایجـاد کنـد تـا بـه کـارگران کمک ا بیتدولت اسالمی صندوقی بـرای زکـات یـ
آیـد و  ای در دوران بیماری، بازنشستگی، بیکاری و حوادثی که هنگام کـار پـیش می شایسته

توان از صندوق زکات بـه  های استثنایی و بیکار بودِن کارگر می مانند آن ارائه دهد. در حالت
خـواهیم  شری است. بنابراین، مـا نمیکردن به چنین ق  او کمک کرد، زیرا زکات برای کمک

طور دقیــق بــه همــان شــکل مرســوم در جوامــع ایجــاد کنــیم، بلکــه  تــأمین اجتمــاعی را بــه
شـود.  هـای اجتمـاعی اسـتفاده می خواهیم به راهکارهایی اشاره کنیم که در ارائۀ کمک می
  ).٣٣۶، ص٣، ج١٣٩۶، گام به گامها مصرف کرد ( توان زکات را در این راه می

موسی صدر از آنجا که به فقه جواهری و پایبنـدی بـه روش شـناخته شـده اجتهـاد  بته امامال
دهـد کـه ایـن  سلف صالح اعتقاد دارد، در بحث تحول در موضوع به این نکته نیز توجه اکید می

جاده لغزنده است و ممکن است سر از انحراف و بدعت در فقه در آورد؛ بنابراین باید مواظبـت 
  گوید:  باره می در چارچوب موازین مورد تأیید دین صورت گیرد. وی در اینکرد اجتهاد 

است و بدعت   بدعت  در آن  زیرا انحراف ؛هاست  ترین حوزه ترین و حساس این حوزه خطرناک
ــی ــن  گمراه ــدان و ضــاللت. (از ای ــا و مجته ــالم  رو) فقه ــعی  اس ــا و  می  س ــد اجتهاده کنن
  هرگــاه  اینکـه  توضـیح .ت و ازلـی و فراگیـر مسـتند کننـدثابـ  های جدیـد را بـر اصـول نظریـه

گونـه کـه   کنـد، و آن اظهـار نظـر می  آن  قرار گیرد، دربارۀ  جدیدی  در برابر موضوع  مجتهدی
... بنـابراین، مجتهـد  اسـت  تفصـیلی  و دالیـل  کلـی  او مسـتفاد از اصـول  ی مصطلح است رأ

ـنَ «دهـد:  فتـوا نمی  ظـن هـم  کند و از روی نمی  گذاری قانون  گاه هیچ ی مِ نـِ غْ إِنَّ الظَّـنَّ الَ يُ
يْئاً  قِّ شَ   دهـد و براسـاس علـم و قطـع و بـا فتـوا می  علـم  ) مجتهد از روی٣۶(یونس، » الْـحَ
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دلیل ظنـی  :کند. (دلیل علمی یا قطعی عبارت است از قطعی عمل می  علمی  دالیل
  .)٩٩، ص١رسد) (همان، ج که به سند ثابت می

  دارد کـه  اختصاص  اصولی  به  زا در فقه قسم از اصول تحول  این قواعد پیشرفته فقهی: ب)
أوفـوا »  و یا قانون» عند شروطهم  منون المؤ«اند، مانند قاعدۀ  شده  وضع  تحول  هدف  خود به
  از نگاه صدر روشن است که: ». بالعهود

و   ازدواج  های کـام از جملـه شـیوهدر بسـیاری از اح  تـوان قواعد، می  گونه  در پرتو این
  خـاص  مـدنی  در قـانون  ای گسـترده  صـورت  وجـود آورد و بـه  به  تحول  طالق  شروط

  است و اسـالم  ها مناسب از دوره  برخی  برای  متعارف  شیوۀ  به  تجدیدنظر کرد. ازدواج
با   توان اما می است.  معمول  نزد مسلمانان  که  است  را پیشنهاد کرده  هم شیوۀ اصلی

حـدود   که  در نظر گرفت  ازدواج  برای  جدیدی  های عقد شیوه  ضمن  شروط  بینی پیش
  بـه  و دارایـی  محـل  و تکلیـف  را مشخص  از طالق  یا خودداری  مرد در طالق  آزادی

دیگـر   شـروطی  تـوان کند. نیـز می  را معین  موجود در خانه  از کار و اموال  دست آمده
  شـروط  کرد. این  تعیین  طالق  را در صورت  تکلیف فرزندان  توان عالوه، می د و به نها

شـود تـا  می  و شوهر ارائه  زن  به  ازدواج  در هنگام  کرد که  درج  هایی در فرم  توان را می
  اگـر زوج  شـود کـه  گفتـه  در شروط  اگر خواستند بپذیرند و اگر نخواستند نه. چنانچه

شـوهر   که  دهد، باید نفقۀ او را تا هنگامی  طالق  منطقی  دلیل  را بدون  جهبخواهد زو
  را به  طالقی  گونه هر  شرطی  بپردازد، چنین  کالن  بدهد یا مبلغی  است،  اختیار نکرده

  محرز شـود. نیـز ایـن  منطقی  و وجود دلیل  رسیدگی  مسئله  کند تا به می  احاله  دادگاه
  ضـمن  دیگر، اگر در شروط  کاهد. از سوی می  بسیار مرد در طالق  تاز اختیارا  شرط
  اشـاره  از طـالق  خاصـی  هـای در حالت  زوج  از جانب  دو داور یا دادگاه  وکالت  عقد به

  از میـان  یابـد و یـا یکسـره می  یـا کـاهش  از طالق  مرد در خودداری  شود، سرسختی
  ).٢٧۴، ص٣رود (همان، ج می

یکرد صدر تغییر نحوۀ ازدواج و چگونگی طالق و چگونگی حضانت فرزنـدان با این رو
پذیر است و همۀ اینها در شروط ضـمن عقـد تعیـین  و مسائل جزئی زندگی زناشویی امکان

هـا و  تواننـد اوضـاع خانواده گفته، نهادهای مسـئول می دهی امور پیش شود و برای سامان می
اعی گونـاگون بررسـی کننـد و بـرای عقـد ازدواج چگونگی سامان آنهـا را در اوضـاع اجتمـ

هایی تهیه کنند تا در هنگام اجرای صیغه به نظر دو طـرف برسـد و زوجـین بـا حقـوق  نمونه
مند شوند؛ البته با ایـن  خویش آشنا شوند و با قرار دادن شروِط ضمن عقد، از این حقوق بهره

راتیک کوچکی قرار داده است که هر همه در نگاه صدر: قرآن ازدواج دو مسلمان را نهاد دموک
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توانند حدود اختیارات خویش را بر مبنای توافقی پیشین معین کنند؛  کدام از آن دو در آن می
بست کشیده نشود، الزم است این جامعۀ دموکراتیک کوچـک  اما برای آنکه دموکراسی به بن

خانواده است، عموم  که در اسالم چون مرد مسئول رئیسی داشته باشد که شوهر است. چنان
طور استثنا و در قالب  آیات قرآن حق طالق را به مرد داده است و حق طالق برای زن فقط به

واگذاری حق به او ممکن است. در حقیقت، نظام طالق در اسالم مبتنی بر این است که نـه 
توانـد  میدادن همسرش کامًال آزاد باشد و نه زن از این حق محروم بماند. زن  مرد در طالق 

تواند حق طالق را به زن واگذار کند یـا بـه  شرط کند طالق به دست او باشد و شوهر نیز می
ملکیت او درآورد. شیوۀ دیگری نیز برای خارج کردن طالق از حالت انحصـار مـرد وجـود 

توان شرط کرد اگر مرد بـدون سـبب طـالق  که می کردن دو داور است. چنان دارد و آن وکیل 
بتواند او را به پرداخت خسارت محکوم کند و این چیزی است که هیچ دلیلی بر  داد، قاضی

  ).٢١٨، ص١٣٩٨منع یا حرمت آن وجود ندارد (پورحسین، 
موسی صدر، تحول در عقد بیع و ضمان نیز از نتایج اصل مزبور است. در  از دیدگاه امام

  : این نگاه، باب شرط در فقه اسالمی تا آن اندازه وسعت دارد که
توان به استناد آن قوانین اجاره و کار و کارگر را تحول و بهبود بخشـید؛ زیـرا چنـین  به آسانی می

توان ایـن قـوانین را براسـاس  قوانینی کامًال انسانی و در اسالم وارد شده است. از همین رو، می
گاهی کارگران و اوضاع عمـومی اقتصـاد و بـا نظـارت و اشـراف دولـت متحـول سـاخت. فقـه  آ

های حقوقی جامعۀ قرن بیسـتم باشـد، حتـی  اسالمی توانایی آن را دارد که جوابگوی نیازمندی
رود از حوزۀ نفوذ فقه اسالمی خارج است، ماننـد قـوانین بازرگـانی و  هایی که تصور می در زمینه

  )؛١٠٨، ص١، ج١٣٩۶، گام به گامالمللی عصر حاضر و غیر اینها ( مقررات بین

مـوارد   تـرین از مهم  موسی صدر، عنـاوین ثـانوی از نگاه امام ثانوی:  عناوین  رعایت ج) 
است. برای نمونه، عبادات و واجبات و محرمـات محـدود بـه   شرعی  و تغییر احکام  کشف

شود و یا اصل ضـرر و ضـرار  امکان و توان آدمی است و ُعسر و َحَرج موجب رفع حکم می
که جهل، اجبار، اضطرار، اشتباه،  ونه است؛ چنانگ نیز در احکاِم حقوق و معامالت به همین

، ٣تواند رافع مسئولیت باشد و هر تعهـدی را باطـل کنـد (همـان، ج فراموشی، هر کدام می
که در اوضاع جنگی دولت نیاز دارد خطی اسـتراتژیک در جبهـۀ معینـی بـاز  ). چنان۴٨ص

پـذیرد؛  خانه نمی بطلبد که خانۀ معینی را مسلح کنـد، ولـی صـاح کند. اوضاع جنگی می
که داستان معروفی است: او نخلی » جندب سمرةبن«، مانند ماجرای »ضرار«مانند ماجرای 
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شـد و آسـایش سـاکنان  خانه وارد آن می در خانۀ یکی از انصار داشت و بدون اجازۀ صاحب
شـکایت  شد. آن مـرد انصـاری از او نـزد پیـامبر کرد و مزاحم آنان می خانه را سلب می

خواهم نخل تـو را بخـرم؛ ولـی او نپـذیرفت.  کرد. پیامبر سمره را فراخواند و به او گفت: می
دهم،  پیامبر قیمت را دوبرابر کرد، باز نپذیرفت. فرمود: درختی دیگر در جایی دیگر به تو می

 دهم، نپذیرفت. یک باغ دهم، نپذیرفت. یک نخلستان به تو می نپذیرفت. ده درخت به تو می
دهم، نپذیرفت. پس از آن پیامبر به مرد انصاری فرمود: برو و آن درخـت  در بهشت به تو می

الضـرر و الضـرار فـی «را از ریشه در بیاور و در برابر او بینداز. او مردی ضرررسـان اسـت و 
خواهیم اوضاع جامعه را اصـالح کنـیم. جامعـه  امروز به این خانه نیاز داریم. می». اإلسالم
خواهیم آن را بفروشد؛ ولی او  خانه می گ و مشکالت است. با نیت خیر از صاحبدچار جن

گیـریم و بهـای آن را بـه او  فروشد. مـا نیـز بـرای مصـلحت وطـن، آن خانـه را از او می نمی
گونه که در خرید و فروش در زمان قحطـی چنـین اسـت. در مـواردی کـه  پردازیم، همان می

های غیرزکات، در سنت شریف آمده است کـه در  د مالیاتمصادرۀ مال در میان نباشد، مانن
، برای اسب و اصـل سـرمایه و دیگـر مـوارد ویژه در دوران امام علی بسیاری از موارد، به

خاص نیز زکات تعیین شده است. این نوع گرفتن مال مصادره نیست؛ بلکه مالیـات اسـت و 
  )؛٣٠٩، ص٣هیچ مانعی ندارد (همان، ج
را نیـز در فقـه » مصـلحت«صدر همچنین در این حوزه، باب  مت:د) تأمین مصلحت ا

  گذرد. او معتقد است:  گشاید؛ ولی به اختصار از آن می می
  رسـمیت  بـه  آن  دانست، زیرا مبنای  اصل  اسالمی  را در شریعت  ردنک ملی   توان نمی

ر قـرار خطـ  در معـرض  امت  منافع  هک  است. اما هنگامی  شخصی  یتکمال  نشناختن
  مصـادره  یـا حتـی  ردنکـ ملـی  بـه  مکـمنـافع، ح  ایـن  حفـظ  بـرای  گیرد، شریعت می
در   و فـوری  مـوارد مبـرم  به  رسیدگی  برای  دیگری  گستردۀ  جا، باب  دهد. از همین می

  .)٢٧۴، ص٣شود (همان، ج گشوده می  مقید شرعی  چارچوب

شمارد، مسئله  سالمی ضروری میاز جمله مواردی که صدر در راستای مصلحت امت ا
و » شـعائر«وحدت میان مذاهب اسالمی در شعائر و مناسـک اسـت. او بـا تفکیـک میـان 

گرایان مذهبی، از اختالف مـذاهب اسـالمی در  ، برخالف برخی از وحدت»اندیشه و فقه«
ل کند و آن را مایه پیشرفت، توسعه و تحو اندیشه اسالمی، احکام شرعی و فقهی استقبال می
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شمارد؛ اما در حوزه شعائر به وحدت میان مسلمانان و یگانگی امت اسالمی  درونی فقه می
  گوید:  باره می تر باور دارد. وی در این در چارچوب مصالح کلی

اسـالمی اسـت کـه  شـعائر ،مسئلۀ مذاهب اسالمی دارای دو محـور اسـت؛ محـور نخسـت
شـود.  در سطح اجتماعی اجـرا مـیمنظور از آن احکامی است که هم در سطح فردی و هم 

دهـد و موجودیـت آن را  امـت را پراکنـده و متفـرق نشـان مـی شـعائرچون اخـتالف در ایـن 
اند که از اختالفـات  معموًال تودۀ مردم شعائرآنکه به جاآورندگان این  ویژه بهکند،  تضعیف می

پذیرنـد. بنـابراین، تردیـدی نیسـت کـه وظیفـۀ اسـالمی مـا  شکلی و ظاهری، بسیار تأثیر می
با وجود تفـاوت در آرای فقهـی تـالش کنـیم و  شعائرسازی این  کند برای یکپارچه اقتضا می

ر نشسـت مجمـع پـذیر اسـت و د امکـان شـعائرسـازی ایـن  کـنم کـه یکپارچـه من تأکید مـی
ام و بسـیاری  ای در این زمینه ارائه داده شده ههای اسالمی در قاهره پیشنهاد مطالع شپژوه

دهنـد. محـور دوم،  انجام داده و می باره اینهای درخور تحسینی در  دیگر از علما نیز تالش
هـای اسـالم اسـت. ایـن میـراث بـزرگ نتیجـۀ  فقه اسالمی، اندیشۀ اسالمی و دیگر آمـوزه

فرسایی است که هزاران نفر از فقها و علمای اسالم در طول تاریخ و در رقابتی  ش طاقتتال
اند و فقـط بـا شـعار اتحـاد میـان  ها انجام داده کارگیری همۀ نیروها و توانایی هتنگاتنگ و با ب
آنکـه  ویژه بـهتـوان ایـن میـراث غنـی و بـزرگ را نادیـده گرفـت یـا از بـین بـرد.  مذاهب نمـی

 −اگـر چنـین تعبیـری درسـت باشـد−ر در این عرصه، یعنی عرصـۀ غیرعمـومی نظ فاختال
افزایـد.  انگیز نیست، بلکه همواره بر غنای فکر و اندیشـه افـزوده و مـی زیانبار و تفرقه تنها نه

ساز پیشـرفت و تحـول اسـت و  ها، زمینه گویم این اختالف در آرا و دیدگاه من با اطمینان می
کند و در نتیجه زمینۀ اقتباس مناسب از اسالم برای مقتضیات زمان  راه اجتهاد را آسان می

یـا بـه −کند، زیرا حکم دینی که طبیعتًا ماورائی و مقدس اسـت، جنبـۀ اطـالق  را فراهم می
نظـر داشـته باشـند، فقیـه بـه  قدارد و اگر همگان بـر ایـن حکـم اتفـا −اصطالح دگماتیسم

اقدام کند. ولـی وقتـی آرای گونـاگون و متضـاد تواند برای ایجاد تحول و نوآوری  سختی می
تـوان تحـول ایجـاد کـرد و نیازهـای عصـر را از درون احکـام  راحتی می بهوجود داشته باشد 

(اخـتالف نظـر میـان » اختالف امتی رحمة«برآورده ساخت. از پیامبر نقل شده است کـه: 
  ). ٣۴١، ص٣امت من مایۀ رحمت است) (همان، ج

شود و آن شعائر  احکام، آنهایی است که بازتاب آن بر تودۀ مردم نمایان می مقصود من از شعائر و
دهد. باید دانست که مذاهب گوناگون فقهـی در اسـالم ... در  را متفاوت و گاه متناقض جلوه می
اند و وجود آنها هـیچ خطـری نـدارد، زیـرا تفـاوت مـذاهب باعـث  خدمت تفکر و اندیشۀ اسالمی

تر در معرض تحـول و اجتهـاد قـرار گیـرد. آنچـه  پذیرتر باشد و آسان طافشود احکام دینی انع می
نظر مذاهب اسـالمی دربـارۀ  خطرساز است، تأثیر این احکام بر وحدت امت است، مثًال اختالف

عید و آغاز ماه رمضان و تفاوت فتوای علما در شکل اذان و نماز جماعت و مناسک حج، هرچند 
در میان تودۀ مسلمانانی است که به مظاهر وحدت و همبسـتگی در جزئیات باشد، موجب تفرقه 
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نیازمندند ... من به عملی شدن این پیشنهاد بسیار امیدوارم و معتقدم اهداف آن فراتـر از 
کنـد تـا مسـلمانان اتحـاد و تعامـل  سازی شعائر است و بستری فراهم می مسئلۀ یکپارچه

  ).۵۵بیشتری داشته باشند (همان، ص
  

   اراده  کمیتحا   . اصل٢

موسی صدر توجه عمیق بـه برخـی قواعـد گمنـام فقهـی، نگـاه نـو و  اوج نوآوری فقهی امام
برداری از آنها در اجتهاد و صدور آرای فقهی روزآمد براساس آن است. یکی از قواعدی  بهره

گیرد، اصل حاکمیت اراده انسانی در اجتهاد فقهی اسـت.  که وی در این راستا از آن بهره می
  از آن  اسالمی  است، در فقه  شده  معاصر شمرده  حقوق  از افتخارات  که  اصل  از نگاه وی، این

اسـت.   طـوالنی  ای سـابقه  شود و تحت این عنـوان البتـه دارای تعبیر می» اصالة الصحة»  به
خـود   تمایل و  اراده  دارد بر طبق  حق  انسان  که  است  این  اراده  حاکمیت  اصل  از معانی  یکی«
باشد   و معمول  قرارداد رایج  این  منعقد کند، خواه  قراردادی  با دیگری  خواست  که  هر شکل  به

باشـد یـا   بـوده  متعـارف  گـذار اسـالم و قانون  شـارع  در زمان  باشد، خواه  و یا خود مبتکر آن
از   یـک هیچ  صـورت  به  کردند که  را ابداع  ای معامله  ، اگر طرفین نبوده باشد؛ بنابراین  متعارف
  آن  اختیارات  این  اصلی  است؛ البته شرط  قرارداد صحیح  نبود، آن  و متداول  معمول  معامالت

ربـا، مجهـول، جـزاف و   و حـرام، مثـل  باطل  های از عنوان  که قرارداد موردنظر بر یکی  است
طـرفین معاملـه هـم «) و ٢٠٩، ص١٢(همـان، ج» نکنـد  کالی و نظایر آنها تطبیـق  به  کالی

اهلیت و اختیار و صالحیت داشته باشند و نیز عقد و معامله بـرای امـوالی باشـد کـه شـارع 
). دلیـل ایـن ٣١١−٣٠٩، ص١٢(همـان، ج» اسالم مالیت هر دوی آنها را ملغا نکرده باشد

ِذیَن َءادارد:  آیه شریفه است که مقرر می«برداشت ایشان:  َها الَّ یُّ
َ
ْمَواَلُکْم َبْیَنُکْم َیا أ

َ
ُکُلوْا أ

ْ
َمُنوْا َال َتأ

نُکْم  ن َتُکوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ
َ
  صورت  که  قراردادی  که  است  )؛ واضح٢٩(نساء،  ِبـاْلَباِطِل ِإالَّ أ

خواهد بود،   و صحیح  شریفه  آیۀ  باشد، مشمول  شده  انجام  طرفین  و با رضایت  داشته  تجارت
َیـا «شـود:  و یا وقتی تشـریع می». و متداول  باشد یا قرارداد معمول  قرارداد ابتکاری  ینا  خواه

ْوُفوْا ِباْلُعُقودِ 
َ
ِذیَن آَمُنوْا أ َها الَّ یُّ

َ
  سـیس جدیدالتأ  )؛ مطلق عقد باید وفـاء گـردد، خـواه١(مائده،  أ

(همـان، » اسـت  استثنا شده  یکل  از این  باطل  قراردادهای  که  است  باشد یا نه، و البته بدیهی
  ). در دیدگاه صدر: ٢٠٩، ص١٢ج

  قـدرت  اسـت کـه  ای نظـر ویـژه  وسـعت  دارای  اسالمی  دهد تشریع این اصل نشان می
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  اسـالمی نیـز  فقـه  عصـر جدیـد خـود باشـد و پژوهشـگرِ   انساِن   احتیاجات  دارد تا آخر جوابگوی
و توانسـته   شده  گسترده  انسانی  جامعۀ  کل  های یازمندین  به حسب  علم  این  دامنۀ  یابد که درمی
گزیند یـا  دهد ... آدمی آزاد است که در پرتو مصالح به هر شکلی که برمی  ارائه  و مقرراتی  احکام

خواهد با دیگران به داد و ستد بپردازد. به ایـن شـرط کـه سوءاسـتفاده یـا  ای که می به هر اندازه
  ).۶٠، ص١٠ر از یک طرف بر طرف دیگر نباشد (همان، جاستثمار و اکراه و فشا

  
  . قاعده کرامت انسان ٣

قاعده کرامت انسان از جمله قواعدی است که اگر پای آن در فقه گشاده شود، تحول شگرفی 
قبولی از سوی فقهـا از  کند؛ اما تاکنون اقبال قابل را در آن، در جهت رواداری دینی ایجاد می
موسی صدر از جملـه فقهـایی اسـت کـه بـدان  آن صورت نگرفته است. با این وصف، امام

ای وضع شده است که با نیازهـای انسـان  گونه احکام اسالمی به«د است: توجه کرده و معتق
ای  در هر زمان و مکانی سازگار باشد و در وضع احکـام نیـز کرامـت انسـانی جایگـاه ویـژه

  کرامـِت »  خـود، بـر اصـِل   قـوانین  و وضـع  احکـام  در تشریع  اسالم«از نگاه ایشان: ». دارد
و   دیـن  از اهـداف  بنیـادین  را هـدفی  اصل  حور قرار داده، و اینرا م  استناد کرده و آن» انسان
). در نگاه صدر ٢٢۶، ص١(همان، ج» است  انبیا برشمرده  رسالت  از غایات  اساسی  غایتی

  گوید:  ای است که می گونه محوریت کرامت انسان به
کرده،   توجه  آن  به  انسان  شتدر مسیر تکریم و گرامیدا  اسالم  مقدس  دین  که  مسائلی  از زیباترین

  و نیروهای  امکانات  انسان  بسا که است. چه  نتیجۀ وی بی  های کوشش  به  و بها دادن  نهادن  ارج
صـرف   راه  خـود را در ایـن  و خـدمات  و وقـت  و مـال  کنـد، جـان می  خیر مصـرف  را در راه  خویش
و مـوردنظر   مطلوب  و نتایج  اهداف  شود، به یجاد میا  که  یا موانعی  علت عوارضی  کند، لکن به می
  گـاه هیچ  هـایی کـه علت  شود، به می  متوقف  راه  ماَند یا در میان باز می  رسد. درحقیقت، از راه نمی
  دسـت  او را به  های و ایثارگری  ها و خدمات و کوشش  وی را  است. تاریْخ   آنها نبوده  مسئول  انسان

  بدون  خطاها  ای که به علت شده بذل  ها و نیروها و امکانات اند کوشش پرد. فراوانس می  فراموشی
  ایـن  اسالم  است. اما در دیدگاه  شده  ها ضایع و فراموش انسان  تاریِخ   الی در البه  و پیروزی  نتیجه
بـه   دسمقـ  در مسیر ایفای رسـالت  درونی که  دیگر از احساسات  و بسیاری  شده گم  های کوشش

  و فرامـوش  رود و در واقـع گـم هـدر نمـی  ظاهر شود، اینها بـه  اینکه  دهد، بدون انسان دست می
تُ «مانـد:  می  شود و محفوظ نمی وْ هُ الْــمَ كْ رِ ولِهِ ثُمَّ يُدْ سُ رَ راً إِىلَ اهللاِ وَ اجِ هَ يْتِهِ مُ جْ مِن بَ ْرُ ن خيَ مَ وَ

ىلَ اهللاِ هُ عَ رُ عَ أَجْ قَ يبِ «گوید:  می  معروف  فقهی  و نیز قاعدۀ ). ١٠٠(نساء، » فَقَدْ وَ صِ وَ  أَجران لِلمُ
خطِئ (اگر به هدف اصابت کند دو اجر دارد و اگر خطا کند و بـه نتیجـه نرسـد، » أَجرٌ واحدٌ  لِلمُ

  ).٢٣٣، ص١یک اجر) (همان، ج
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 . مرجعیت فقهی ائمه اطهار۴

را منبع احکام و قـول  ائمه طاهرینموسی صدر مانند هر فقیه شیعی،  روشن است که امام
امامـت دو مفهـوم دارد: «دانـد و معتقـد اسـت:  آنان را در تدوین قوانین شریعت حجت می

مفهومی سیاسی، یعنی تالش برای برپایی حکومت صالح، و مفهومی فقهی، یعنی مبنا قـرار 
تمـایز میـان  عنوان یکی از منابع فقهـی. ایـن مفهـوم یکـی از وجـوه دادن احادیث امامان به

موسـی  )، اما تفاوتی که در نگاه امام٢۶۵، ص٨(همان، ج» سنت و شیعه است مذاهب اهل
صدر در این زمینه وجود دارد، توجه به سّیالیت فقه و پویایی آن در مرجعیت ائمه است. وی 

ساله پـس از پیـامبر ٢۵٠در نگاهی نو بر این باور است که زندگی ائمه در یک دوره طوالنی 
و مواجه شدن با مشکالت و معضالت روزمره و بیان احکام براساس نیاز زمانـه،  ماسال

تری برخـوردار  موجب شده است که فقه شیعه در مقایسه با فقه دیگر مذاهب از غنای افزون
  شود و همین هم سبب روزآمد شدن فقه شیعه شده است: 

  عظیمـی  نقـش  احکـام  و بیـان  فقـه  در گسـترش  گانـه دوازده  ائمۀ  که  است  این  حقیقت
  هـای بـس متفـاوت بـا داشتند. آنچه به آنان در این امر کمک کرد زندگی آنـان در دوره

  و موضـوعات  مهم  رویدادهای  است. آنان در دوران  و تابعین  و صحابه روزگار پیامبر
هـا و  یر ملتبـا سـا  اعـراب  ارتبـاط  نتیجۀ  که  کردند؛ رویدادها و حوادثی جدید زندگی می

بـود.   و غیـره  و آشـوری  و هنـدی  و ایرانـی  یونانی  های ها و فرهنگ با تمدن  برخورد آنان
و رهنمودهـا در مسـائل تـازه اسـت،   روایت شـده، سرشـار از احکـام  از ائمه  که  احادیثی

  فقـه  کـل  رسید که  ای پایه  به  فقه  در غنا و باروری  تنهایی  به  صادق  امام  چندان که سهم
  ).  ١۶۴−١۶٣، ص١(همان، ج» شد  نامیده» جعفری  فقه»  شیعه

  افزاید:  وی در جای دیگر می
و   شـناخت  ردنکـمحدود   معنای  به  منبع حکم به صحابه  ردنکمنحصر   ما معتقدیم

در   هکـ  تحـوالت  در دورۀ  ائمـه  هک  است، در حالی  صدر اسالم  دوران  ما به  معرفت
  مسلمانان  هک  زمانی  ردند، یعنیک می  داد، زندگی  رخ  سوم  و آغاز قرن  و دوم  اول  قرن

ها و  تجربــه  هکـدادنــد،   یلکتشـ  دولــت  وسـیع  ای ردنـد و در منطقــهک  را فــتح  جهـان
  اینها موضـوعات  همۀ مند بود. موجود بهره  های و از تمدن  بسیاری داشت  التکمش

و   شـیعه  ، فقـه علـت  همـین  طلبید. بـه می  ای تازه  جتهادهایا  هکرد کایجاد   جدیدی
  ).٣۵۶ص، ٣جداد (همان،   اجتهاد ادامه  به  شیعه  تر بود، زیرا فقه غنی  شیعی  منابع
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  ها ویژگی

گفته در استنباط فقهی خود کـه در آرای وی  موسی صدر به قواعد پیش با توجه به اهتمام امام
هـایی  زای وی دارای ویژگی )، فقه پویـا و تحـول١٣٩٨ورحسین، نمود روشنی دارد (ر.ک: پ

  شود: شود که به اختصار به آنها اشاره می می
  

  گوی نیازهای روزآمد . پاسخ١
گویی بـه  روزآمد بودن آن و پاسخ −که صدر بر آن اصرار دارد−نخستین ویژگی یک فقه پویا 

هـای  هسـته«آیـد، چـون:  سؤاالت فراوانی است که در مرور زمان و تحوالت ایام پدیـد می
ای وضع شـده اسـت کـه بـا نیازهـای  گونه تحول و پیشرفت در اسالم وجود دارد و احکام به

ت احکـام، تـوان در موضـوعا هـا را مـی انسان در هر زمان و مکانی سازگار باشد. این هسته
حـل  تواننـد گمشـده و راه مبانی پیشرفتۀ فقهی و عناوین ثانویه پیدا کرد. جوامع اسالمی می

، ٣، ج١٣٩۶، گـام بـه گـام» (مشکالت خود را در این سه محور از شریعت اسالمی بیابند
ای است که قدرت  نظر ویژه تشریع اسالمی دارای وسعت«که از نظر صدر:  ). چنان٣۴٢ص

جوابگوی احتیاجات انساِن عصر جدیـد خـود باشـد. پژوهشـگِر فقـه اسـالمی دارد تا آخر 
های کـل جامعـۀ انسـانی گسـترده شـده و  یابد که دامنۀ این علم به حسـب نیازمنـدی درمی

توانایی   اسالمی  همچنین فقه«)؛ ١٠٧، ص١(همان، ج» توانسته احکام و مقرراتی ارائه دهد
در   باشـد، حتـی  بیسـتم  قـرن  جامعۀ  حقوقی  های یازمندین  ویژه) جوابگوی دارد که (به  آن را
و   بازرگـانی  است، مانند قوانین  خارج  اسالمی  نفوذ فقه  رود از حوزۀ که تصور می  هایی زمینه

  ).١٠٨، ص١(همان، ج» عصر حاضر و غیر اینها  المللی بین  مقررات
  

  پذیر . انعطاف٢
کند، چـون:  پذیر می زا فقه را انعطاف موسی صدر، در نظر داشتن قواعد تحول در دیدگاه امام

ها و آداب و روابط دینی را بدون آنکه قداست خود را  کند صورت و آموزه محقق را قادر می«
از دست بدهنـد، دگرگـون کنـد. بـرای نمونـه، اسـالم صـورتی از ازدواج و طـالق و دیگـر 

َاْلمؤِمنـُوَن ِعْنـَد «گویـد:  کنـد و مـی ای مطرح می دهد. سپس قاعده هاد میمعامالت را پیشن
معناسـت کـه دو طـرف  های خود پایبند بمانند). ایـن بدان (مؤمنان باید به شرط» ُشُروِطِهْم 
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توانند صورت معامالت و عقود را با افزودن شروطی تغییر دهند تا با نیازهای جامعۀ  عقد می
هـا، ایسـتایی و  دانـیم کـه یکـی از عوامـل سـقوط نظـام و همـه مـی پیشرفته سـازگار باشـد

  ).٣۶۵، ص٣(همان، ج» ناپذیری آنها است انعطاف
  

 های انسانی . نگاهبان ارزش٣
خواسـتار «گیـرد و  در نگاه صدر، فقه پویا و زنده نیازهای ارزشـی انسـان را نیـز نادیـده نمی

ن را به هیچ شکلی از اشکاِل رهبانیت تشـویق توجهی به آنها یا مبارزه با آنها نیست و انسا بی
شمارد و اجابت آنها را  های ارضای این نیازها را نعمت الهی می کند. اسالم وسایل و راه نمی

داند. اسالم برای این نیازها، حدودی وضع کرده تـا از جامعیـت  با نّیت صحیح، عبادت می
ی او حمایت کنـد، وگرنـه خداونـد انسان و ابعاد مختلف وجود او محافظت و از استعدادها

هـا کـه خـدا بـرای  همۀ موجودات زمین را برای انسان آفریده اسـت؛ بنـابراین تحـریم زینت
ْخَرَج ِلِعَبـاِدهِ «پسندد  بندگانش خلق کرده و تحریم روزی حالل را نمی

َ
ِتی أ یَنَة اللِه الَّ َم ِز َمْن َحرَّ

ْزِق ... َباِت ِمَن الرِّ یِّ موسـی صـدر، فقـه  با این توصیف، بـه اعتقـاد امام)». ٣٢(اعراف، » َوالطَّ
 کند: ها و مفاهیم انسانی محافظت می زا به صورت زیر از ارزش تحول

ان و تـوان آدمـی اسـت و ُعسـر و کالف) عبادات و واجبات و محرمات محدود به ام
اِم حقـوق و معـامالت کشود. اصل ضرر و ضرار نیز در اح م میکَحَرج موجب رفع ح

  ؛گونه است مینبه ه
تواند رافع مسئولیت باشد  ب) جهل، اجبار، اضطرار، اشتباه، فراموشی، هر کدام می

 ؛و تعهد را باطل کند
رود و معاشرت و ایفای وظیفۀ خـانوادگی و اجتمـاعی، همـه،  شمار می ج) کار، عبادت به

  محوری را از دست ندهند؛ گیرند تا قداست و انسان در چارچوب عبادات قرار می
ها، به تمـامی و در همـۀ حـاالت، رنـگ و جنبـۀ انسـانی پیـدا  د) روابط میان افراد و گروه

  ).۴٨−۴٧، ص٣کند و این موضوع حتی در احکام جنگ نمایان است (همان، ج می
  

  . جامع۴
شود، جامعیت فقه تضـمین گـردد. او  موسی صدر، زایِش درونِی فقه موجب می در نگاه امام

   گوید: باره می در این
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  تبیین  و اجتماعی  امور فردی و خانوادگی  همۀ  امکاسالمی، اح  در فقه  بدانیم  هک  است  افیک
یـادآور   مجال  در این  باشد. همچنین،  نداشته  و ثابت  ویژه  میکح  هک  نیست  ای و مسئله  شده

و   خـاص  نیدر ُبعـد مـد  اسـالمی  فقـه  برابـری  معجـزۀ  شوم؛ همـان می  اسالمی  فقه  معجزۀ
  چگـونگی  و آن  نمک می  مورد اشاره  کی  دنیا. تنها به  حقوقی  های نظام  با برترین  مدنی  حقوق
  ). ٣١٢، ص١است (همان، ج  و مردم  مکحا   رابطۀ

  افزاید:  صدر می
در   بزرگــی  نقــش  اسـالمی  فقــه  هکـ  نــیمک تفــا مـیکا   اشــاره  ایـن  در زمینـۀ حقــوق، تنهـا بـــه

  از قـوانین  بسـیاری  الهـام  و سرچشـمۀ  ردهکـایفا   و متین  علمی  ای بر پایه  جوامع  یسازمانده
نـد و در ک مـی  فقه معاصـر بـا علـم حقـوق رقابـت  نونکا  و هم  است  بوده  در جهان  موضوعه
  موضـوعه  و اصول  در کلیات  و حتی  مدنی  و قوانین  حقوق خانواده  از موارد همچون  بسیاری
  ). ٣٢٨ص، ١جرساند (همان،  می  اثبات  به  خود را برتری

ایدئولوژی اسالم از فرهنگ و ایمان تشکیل شده و احکامی دارد که ساماندهی روابطـی کـه 
ها و با همۀ دیگر موجـودات را  نذکر کردیم، یعنی پیوند انسان با خود، با پروردگارش، با انسا

های گوناگونی همچون اخالق، عبـادات،  شنیز بر عهده دارد. در نتیجه، احکام اسالم بخ
  ).۶۶ص، ١٢جگیرد (همان،  معامالت و امور سیاسی را دربر می

  
  آفرین . وحدت۵

در فقه شیعه بـرخالف تلقـی رایـج،  موسی صدر، نفِس مرجعیت ائمه اطهار از نظر امام
گرایـی را میـان مسـلمانان ایجـاد  زا میان مذاهب مختلف فقهی است و حداکثر هم وحدت

  گوید:  باره می کند. وی در این می
دارد، چراکـه بعضـی از  کمنبع سوم در نزد شیعیان و غیرشیعیان در بسیاری از نقاط اشـترا 

از جملـۀ اصـحاب  علـی بـن و حسـین لـیع بـن و حسن مانند امام علی ،ائمۀ شیعه
داننـد.  شـوند و همـه بـه اتفـاق سـخن آنـان را درسـت و حجـت می محسـوب می پیامبر

گفتار گروهی از صحابه معتبر است و بر حق هستند. این دو  همچنین، به تصریح پیامبر
بودن سایر منـابع تشـریع ماننـد قـرآن و سـّنت و عقـل و وحـدت  کمشتر  عالوه برموضوع، 

ار میـان فقـه کی آشکریم است، سبب نزدیکه همان قرآن کاعتبار و صحت احادیث  کمال
  ).  ۶٨−۶٧ص، ١جشیعه و ِفَرق دیگر شده است (همان، 

  افزاید:  وی در جای دیگر می
در   را و حسـین  حسـن و امـام   علـی ماننـد امـام  از ائمـه  بعضی  سنت  اهل  هکنون کا 

مبنـا قـرار   ، در جایگـاه تـابعینبـاقر  دیگـر را ماننـد امـام  و صـحابه، و بعضـی  جایگاه امام
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را مبنـا   ایشـان  صـحابه،  از برخـی  بر پیـروی  وجود نص  سبب  نیز به  دهند و شیعه می
اجتهـاد   نص  در چارچوب  توان شود و می استناد می  نص  به  هک  نونکدهند؛ ا  قرار می

  مـذاهب  بـین  وضـعیت، اخـتالف  باز است؛ در این  فتاوی  جای  اجتهاد به  و باب ردک
  ).٣۵۶ص، ٣جاست (همان،   پذیر شده انکام  پارچگی کو اتحاد و ی  یافته  اهشک

  

  گیری نتیجه

شود که نوع نگـاه صـدر بـه فقـه و اجتهـاد، موجـب  از آنچه در این مختصر آمده روشن می
وی شده است. بدان معنا که صدر اگرچه در اجتهـاد، از متـد شـناخته پویایی فقه مورد نظر 

برد اما برداشت وی  بهره می» اجتهاد جواهری«خمینی از  شده سنتی حوزه و به اصطالح امام
باشـد؛ زیـرا مباحـث او  از اجتهاد و مبانی آن، بسیار نوگرایانه و متفاوت از همگنان خـود می

اد خود به اصول و قواعدی اهتمام دارد که در واقع همـان دهد که وی در شیوه اجته نشان می
رود. این قواعد که تحول شگرفی را در آرای فقهـی او ایجـاد  مبانی پویایی فقه او به شمار می

زا در فقـه مثـل تحـول در  کرده است، به قرار زیر است: الـف) قواعـد شـناخته شـده تحـول
أوفـوا »  و یـا قـانون» عنـد شـروطهم  منـون المؤ«موضوع؛ قواعد پیشرفته فقهی مانند قاعـدۀ 

ثانوی و تأمین مصلحت امت؛ ب) اصل حاکمیت اراده انسانی در   عناوین  ؛ رعایت»بالعهود
. چنـان کـه اجتهاد فقهی؛ ج) قاعـده کرامـت انسـان و د) مرجعیـت فقهـی ائمـه اطهـار

سانی، جامعیـت و های ان پذیری، نگاهبانی از ارزش گویی به نیازهای روزآمد، انعطاف پاسخ
زایی اجتهاد و استنباط  های فقه او است که از همان پویایی و تحول آفرینی، از ویژگی وحدت

  وی برخاسته است.
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