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بازاندیشی جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي

24/9/87تاریخ تأیید: 3/8/87تاریخ دریافت: 
*نصراهللا آقاجانی

رغم تنگناها و فشارهاي حاکمان جـائر، انحطـاط   علی،حوزه کهن علوم اسالمی شیعه
درون خود ق، نواندیش و انتقادي در خالّنیط اجتماعی و تحجر جاهالن، شاهد جریایشرا
جریانی که از بستر فرهنـگ و اندیشـه خـودي سـر بـرآورد و در برابـر اسـتبداد و        ؛بود

هـاي خـود را از روح تعـالیم دینـی و مکتـب اهـل       ریشه،ایستاد. این جریانخودکامگی 
حرکتـی اصـالحی و   ،اخذ کرد و با نگاه به شـرایط اجتمـاعی و اقتضـائات آن   بیت

دهد. این نهضت علمی و هنوز به حرکت بالنده خود ادامه میرا شروع نمود که نواندیشانه
اي غیر بـومی اسـت،   واژه،هاي روشنفکرانه ندارد. روشنفکرياجتماعی، شباهتی به جریان

؛ از مملو از خطرها و آفـات اسـت  ،ه تاریخی آنبهایی است که تجربیانگر مدل یا مدلکه 
مل برانگیز است.أبسیار ت،حوزويیان اصالحی و نواندیشی راطالق آن بر جرو این

هـا و  در صدد است با نگاهی جامعه شـناختی، بـه بازشناسـی ویژگـی    حاضرنوشتار 
طلبـی و  هاي جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي بپردازد. تقلیـدگریزي، حقیقـت  شاخص

،هـاي مختلـف معرفتـی   گیري از روشتوجه به مقتضیات زمان و مکان و بهره،گراییواقع
ز اصول روشی آن است.بخشی ا

نواندیشی، جریان اصالحی، نواندیشی حوزوي، اصالح حوزوي.هاي کلیدي:واژه

عضو هیأت علمی معاونـت آمـوزش دفتـر تبلیغـات اسـالمی      االسالم و المسلمین آقاجانی حجۀ*
حوزه علمیه قم
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مقدمه
ترین بخش نهـادي در عرصـه آمـوزش، تعلـیم و تربیـت و      حوزه علمیه به عنوان مهم

هاي بسـیار دور و دراز، نقـش خـود را در    سازي، قدمتی تاریخی داشته و از گذشتهفرهنگ
هـاي بـزرگ   گونی ایفا نموده است. آموزش علوم از مکتب خانـه تـا حـوزه   هاي گوناحوزه

ها گرفت و تا قبل از آن که طوفان سکوالر، قداستعلمی، توسط عالمان دینی صورت می
ها را از محیط علم و دانش بر باد دهد، همه عالمان و اندیشمندان در جهان اسالم، و ارزش

دان، دان، ریاضـی دان، شـیمی م، فیزیـک شناس بودنـد، سـپس طبیـب، مـنج    نخست دین
هاي فقهی، فلسـفی و علمـی   فیلسوف و... بنابراین، حوزه علمیه که به مرکزیت شخصیت

هاي گوناگون علمـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و    آمد، نقشبزرگ در نواحی مختلفی پدید می
نقدري را سیاسی را تاکنون انجام داده است. سعی و تالش اندیشمندان اسالمی، میراث گرا

شـود؛ بـه   هاي فقهی، معرفتی و اجتماعی محسـوب مـی  رقم زد که همچنان بنیان حرکت
توانـد هویـت و کیـان    اي کـه مـی  طوري که در برابر امواج تجدد و مدرنیته، یگانه جبهـه 

اسالمی جوامع مسلمان را صیانت نماید. این میراث که به محوریت قرآن کـریم، سـنت و   
شکل گرفته است، از پویایی و کارآمدي الزم در مواجهه با نروایات پیامبر و معصومی

نیازهاي عصري برخوردار بوده، خود، راهگشاي نواندیشـی، خالقیـت و اصـالح وضـعیت     
باشد. به رغم مخالفانی که به بهانه نواندیشی یا روشنفکري، میراث اسـالمی را  موجود می

ـ  در زندان تاریخی و جغرافیایی خاص محصور می ا متحجرانـی کـه از مواجهـه بـا     کننـد ی
ترسند و ضعف علمی و فقدان خالقیت خود را تنها با تمسک مسائل و نیازهاي عصري می

هـاي  ها و مـالك رغم متهتکانی که ارزشنمایند و نیز علیبه ظاهر ادبیات قدما ترمیم می
یشـه دینـی   نشانند و نـام آن را بازسـازي اند  غربیان را به داوري درباره میراث اسالمی می

هـاي نوسـازي و   هـا و روش گذارند، باید گفت کـه میـراث گرانبهـاي اسـالمی، مایـه     می
نظران و مجتهدانند که باید نواندیشی را در درون و ماهیت خود دارا می باشد و این صاحب

گویی به نیازهاي عصري بپردازند.با شیوه اجتهادي به نواندیشی و پاسخ
یه است: هم نگاه به متون میـراث بـراي بـازآفرینی و    جریان اصالحی، جریانی دو سو

تولید به تناسب اقتضائات روز دارد و هم نظر به متن واقعیت خارجی و اجتماعی. نواندیشی 
حوزوي، معطوف به اصالح بوده، بازسازي هستی و هویت اجتماعی را بـر اسـاس باورهـا،    

د.کنها و هنجارهاي جامعه اسالمی و آرمانی دنبال میارزش
رغم تعابیر و تفاسیر مختلفی که از ضرورت نواندیشی حوزوي و رویکرد اصـالحی  علی
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حوزه وجود دارد، حقیقتی تاریخی را در عمر بیش از هزار ساله حـوزه علمیـه شـیعه و بـه     
خصوص در سده اخیر شاهد هستیم. هرگاه اندیشه حـوزوي بـا توقـف و ایسـتایی مواجـه      

الح، تنها رویکرد یا رویکرد مسـلط آن دوره محسـوب   شد و نقل و شرح اقوال سلف صمی
کردند و با تأمل بیشتر در نصوص دینـی و نـوآوري خـود،    گشت، نواندیشانی ظهور میمی

شدند. به تعبیر برخی از اندیشمندان شرایط اجتماعی، هاي مربوط میمنشأ تحول در حوزه
حدثه، سـبب نوسـاناتی در   نیازهاي جامعه، بینش فقیهان، حوادث واقعه و موضوعات مسـت 

کرد، زمانی هم آورد پیشینیان بسنده میحرکت اندیشه اجتهادي بوده است که گاه به دست
به ظواهر مبانی و عناصر استنباطی، گاه با رویکرد اخباري همراه بود و زمانی با اجتهـادات  

ص هاي عقلی در نصوهاي موضوعات و دقتاصولی در پی کشف مالکات احکام و ویژگی
١و روایات.

ترین آنهـا  ایستایی و پویایی اندیشه حوزوي، خود معلول عوامل متعددي است که مهم
کـران نصـوص دینـی    به شرایط اجتماعی بیرونی و درون نهاد علمی حوزوي، ظرفیت بـی 

هاي علمی اندیشـمندان و مجتهـدان   منديگویی به نیازها و توان(کتاب و سنت) در پاسخ
بررسی علمی و دقیق سهم تأثیرگذار هر یک از عوامل فوق در پویایی گردد. حوزوي بر می

مند است، ولی عرصه گسترده فـوق،  و شکوفایی اندیشه حوزوي، کاري بس مهم و ارزش
گنجـد، بـه ناچـار موضـوع پویـایی و نواندیشـی       گاه در مجال اندك یک تحقیق نمیهیچ

محـدود سـاخته،   » ان اصـالحی جریـ «حوزوي را به بعد خاصی از قلمرو اجتماعی، یعنـی  
هاي ظهور این نواندیشی را از منظر جامعه شناختی و با تأکید بر سـده اخیـر، مـورد    زمینه

دهیم. بدیهی است جریان اصالحی هم ناظر به سازمان حوزه است و هـم  بررسی قرار می
آید.ناظر به نهادها و ساختارهاي اجتماعی و تغییراتی که در فرهنگ پدید می

هایی ت اساسی بدین شرح است: جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي چه ویژگیسؤاال
هاي اجتمـاعی پیـدایش   هاي نوینی را عرضه داشته است؟ نیازها و زمینهدارد؟ چه اندیشه

این رویکرد چیست؟
هـایی کـه   هاي شخصیتهاي اصالحی و نواندیشی حوزوي و ویژگیبازشناسی جریان

هاي آن جهت ترسـیم سـاختار   اند، همچنین تعیین شاخصههاي را خلق کردچنین جریان
تواند جریان فوق را تثبیت ترین اقداماتی است که میشایسته در حوزه علمیه، یکی از مهم

هـاي اصـالحی و   ها تمییز دهد. در سده اخیـر، شـاهد چـه جریـان    راههنموده، راه را از بی
ایم؟نواندیشی حوزوي بوده
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صالحی و نواندیشی دینیپیشینه تاریخی جریان ا
ها خارج از ظرفیت ایـن تحقیـق اسـت، امـا بـه اجمـال       بازشناسی گسترده این جریان

هـاي  تـرین جریـان  توان به پیشینه تاریخی آن پرداخت. جنبش تنبـاکو، یکـی از مهـم   می
انقالبی و اصالحی زعماي حوزوي اسـت. میـرزا حسـن شـیرازي، زعـیم آن، از منظـري       

عمیق خود را در بیرون از حوزه، به سرنوشت ملتی انداخت که با فتـواي  بینانه، نگاه روشن
اي تاریخی براي نهضت ایشان فراهم سـاخت.  تاریخی خویش، تحولی اجتماعی و پشتوانه

با تأمل در اقدامات اجتماعی و نمـادین بزرگـی کـه مرحـوم شـیرازي بـزرگ در زنـدگی        
توان براي آن برشمرد:یر را میخصوصیات مهم ز٢اند.اجتماعی و سیاسی خود داشته

ـ به رخ کشیدن هیبت راستین عالمان و مجتهـدان دینـی در مقابـل هیبـت دروغـین      
پادشاهان و حکام مستبد؛
هاي مذهبی بین شیعه و سنی؛ـ پرهیز از آتش فتنه

ـ شکستن هیمنه بیگانگـان و اجانـب و رد وسـاطت آنهـا در اصـالح اوضـاع داخلـی        
مسلمین؛

یح به مبانی و اصول دینی در جریان اصـالح اجتمـاعی، اصـولی از قبیـل     ـ استناد صر
مخالفت با مداخله بیگانگان و اتباع خارجی در امور مملکت و پرهیز از دوستی بـا ایشـان،   
حفظ استقالل دولت اسالمی و هشدار از آن چه که باعث اخـالل نظـام و پریشـانی امـور     

٣رعیت است.

هاي اصـالحی و  ممیزات جامعی است که تمام جریانهاي فوق، تنها بخشی ازویژگی
اند. مرحوم شهید شیخ فضل اهللا نـوري در تبیـین   نواندیشی حوزوي در سده اخیر دارا بوده

نظري و عملی نظریه استاد خود مرحوم شیرازي بر چنین اصولی اصرار داشته و در نهضت 
ضـل اهللا و اسـتادش   کرد. یکی از اصول مهمـی کـه شـیخ ف   مشروطه بر آن پافشاري می

داشتند، ابزاري تلقی شیرازي بزرگ براساس آن، فقه و اندیشه دینی را پویا و زنده نگه می
کردن قدرت و سلطنت براي اجراي احکام اسالمی است. این نگاه در قبض و بسط تعامل 
ایشان با حکومت، بسیار تأثیرگذار بود، همان طوري که ساحت وجودي و اندیشه فقهی ـ   

تی فقیه، متأثر از آن بوده، حوزه وجودي او را از مسائل نظري محض به محیط عینی معرف
اي بـراي اجـراي احکـام    دهد. شیخ فضل اهللا نوري، سلطنت را قوهاجتماعی گسترش می

دانست که در آن سلطان و رعیت، نسـبت بـه قـوانین یکسـانند. فقیهـی کـه       اسالمی می
ما دعاگویان اوامر ملوکانه، تا حدي حاضریم که «داردصریحاً به سلطان مملکت اعالم می
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مخالف با مذهب ما نباشد، ولی چیزي که مخالف مـذهب باشـد تـا جـان در بـدن داریـم       
آیا این جریان، همان جریان مبارك و مستمري نیست که از ٤،»نخواهیم گذاشت اجرا شود

منـد  به دسـت تـوان  شیرازي بزرگ و سید جمال الدین اسد آبادي در سده اخیر آغاز شد و
امام خمینی(ره) به ثمر نشست. برخالف جریان روشنفکري بیمار در این کشور ـ کـه بـه     

شـد ـ    کرد و غالباً خود، ابـزار اسـتبداد مـی   بهانه مبارزه با استبداد از بیگانگان استمداد می
و جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي در دو جبهه مختلف، همزمان به مبارزه بـا اسـتبداد   

استعمار پرداخت. این جریان، نه تنها خود ابزار آنها نشد، بلکه سلطان را ابزاري براي اجرا و 
انفاذ احکام اسالمی دانسـت و فلسـفه دیگـري بـراي آن قائـل نشـد. چنـین رویکـردي،         

هاي سیاسی و اجتماعی را براي فقیهان نواندیش حوزوي فراهم کرده، ترین دغدغهشایسته
ه را در کانون توجهات ایشان قرار داد.حرکت اصالحی جامع

ترین شاگردان او جمع شـدند تـا   بعد از مرجعیت مرحوم شیخ انصاري، جمعی از فاضل
مرجع شایسته را تعیین نمایند. وقتی پیشنهاد مرجعیت را به مرحوم شیرازي بزرگ دادند. و 

و شاگردان مبرز شیخ رو شدند، آیت اهللا آقا حسن نجم آبادي که از فقهابا مخالفت او روبه
انصاري بود، خطاب به شیرازي گفت: امروز مرجعیت مردم، نیازمند مـردي جـامع، عاقـل،    

مدار و داناي به مصالح زمان و خودسـاخته دارد و ایـن فـرد، غیـر از شـما کسـی       سیاست
هـاي فـوق،   با توجه به اوضاع سیاسی جهان اسالم و ایران در آن عصـر، مـالك  ٥نیست.

باشد.گري جریان اصیل حوزوي میتوجه و نشان دهنده پویایی و اصالحبسیار جالب 
همچنین در هنگام تعیین مرجع بعد از میرزاي شیرازي، به مرحـوم آیـت اهللا فشـارکی    

مندي گوید: مرجعیت، غیر از فهم دینی و توانشود و او ضمن رد این دعوت میمراجعه می
شناسـی، یکـی از   ی به مسائل سیاسی و زمانعلمی، نیازمند مسائل دیگري است که آشنای

آنهاست و من این قدرت را در خود سراغ ندارم و شما را بـه میـرزا محمـد تقـی شـیرازي      
هاي مندياین سالمت نفس و توجه به ضرورت وجود توان٦دهم.(میرزاي دوم) ارجاع می

سـی و حـوزوي   آمدهاي اجتماعی، سیاشناسی، رویکرد با ارزشی بود که پیسیاسی و زمان
فراوانی را به همراه داشت.

موضوع قابل توجه، این است که جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي به تناسب تاریخ 
اي داشته است. تا پیش از مشروطه ـ کـه هنـوز    هاي ویژهالعملو اقتضائات زمانی، عکس

م اسـتعماري و  فرهنگ و افکار دنیاي غرب به دنیاي اسالم وارد نشده بود، بلکه تنها تهاج
کرد ـ مبارزه با استعمار، مقابله با استبداد، دفاع از شریعت اسالم و سیاسی خود را دنبال می
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حقوق محرومان، توجه به عقب ماندگی فکـري جامعـه و اهـدافی از ایـن قبیـل در رأس      
هاي جریان اصالحی حوزه قرار داشت و بدیهی اسـت تـأمین اهـداف فـوق، دامنـه      برنامه

داد و به طور طبیعی، قلمرو نواندیشی حـوزوي،  زه علمیه و علما را گسترش میکارکرد حو
خورد.عمدتاً در حوزه سیاسی و اجتماعی رقم می

بدیلی دومین جریان مهم، جریان مشروطه است که حوزه و علماي بزرگ آن نقش بی
یاسـی و  هـاي س اند. شاگردان میرزاي شیرازي، این بـار مقولـه  گیري آن داشتهرا در شکل

اهللا نوري اجتماعی او را به صورتی جدي در فضاي آن روز جامعه دنبال کردند. شیخ فضل
از یک سو و آخوند خراسانی و عالمه نائینی و دیگران از طرف دیگر به دنبال هدفی واحد، 

هاي آخوند خراسانی و اي در فضاي اندیشه دینی و حوزوي پدید آوردند. از نامهرویکرد تازه
شود اصولی مانند حفظ اسالم و شـریعت، اجـراي عـدالت،    ضل اهللا نوري معلوم میشیخ ف

منع از منکرات، حفظ مصالح مسلمین، پیشرفت و اعـتالي جامعـه اسـالمی و اجتنـاب از     
دخالت بیگانگان در امور کشور، همچنان محوریت خود را در این جریان اصـالحی حفـظ   

٧نموده است.

هـاي بـزرگ   راسانی و نائینی را باید از جمله شخصـیت شیخ فضل اهللا نوري، آخوند خ
احیاگر در جریان مشروطه محسوب کرد که انگیـزه و اهـداف مشـترکی، آنهـا را در ایـن      

ها، نتیجه واحدي را پدید نیاورد. جریان، وارد کرد؛ هر چند تیزبینی برخی و اختالف در رویه
شی حوزوي در این دوره، نسـبت  نکته حائز اهمیت، این است که جریان اصالحی و نواندی

به زمان شیرازي از گسترش بیشتري برخوردار شد؛ چرا که مفاهیم دنیاي مدرن به تـدریج  
گـویی در برابـر مفـاهیم    پردازي و پاسـخ در جامعه اسالمی نفوذ کرد و در پی آن به نظریه

بـات  هـا و مکتو شد. در این مقطـع تـاریخی، انـواع رسـاله    جدید، احساس نیاز شدیدي می
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از منظـر دینـی توسـط علمـا بـه رشـته تحریـر در آمـد. در         
نواندیشی حوزوي عصر مشروطه که آغاز رویارویی جدي دو اندیشه اسالمی و غربی بـود،  

هایش که بسیاري از روشنفکران از آن غفلت کرده یا خـود را بـه   ترین ویژگییکی از مهم
ی از مفاهیم جدید از قبیل دموکراسی، مشروطه، مجلس شورا و اند، مالحظه برختغافل زده

امثال آن، به عنوان صورتی براي ماده و محتواي دینی و میراث اسالمی بود. براي مثـال،  
1324ذي الحجـه سـال   29عالمان نجف در پاسخ به تلگـراف عالمـان تبریـز در تـاریخ     

و ترویج احکام شرعیه و حفظ تأسیس مجلس شوراي ملی که مایه رفع ظلم «نویسند: می
بیضه اسالم و صیانت شوکت مذهب جعفري است... اهم تکالیف است. بر همه مسـلمین،  



129

وي
وز

ی ح
یش

اند
 نو

ی و
الح

ص
ن ا

ریا
ی ج

یش
اند

باز

از این رو اگر دموکراسـی و مجلـس   ٨».موافقت آن واجب و مخالفت با آن غیر جایز است
از کردند. آیت اهللا شیخ عبداهللا مازندرانیشد، آن را نفی میبه تعارض با میراث، منجر می

دارد کـه:  علماي نجف و از طرفداران مشروطه در تلگرافی به مجلس آن زمان، اظهار مـی 
امروز استبداد فردي به استبداد مرکبه تبدیل شده است. و یا میرزا جهانگیر خان قشـقایی،  

٩».ذات این مشروطه، استبداد است«گوید: فیلسوف صدرایی اصفهان می
وي عصـر مشـروطه را نخـواهیم تنهـا در حـوزه      اگر جریان اصالحی و نواندیشی حوز

سیاسی خالصه کنیم، در عرصه فرهنگی و معرفتـی هـم شـاهد تحـولی در رویکردهـا و      
هاي حوزوي خواهیم بود. این مهم، بخصوص در حوزه نجف اشرف در مجـالت و  نوآوري

رسائل حوزویان، بسیار برجسته است. موضوعات جالبی از قبیل علـل انحطـاط و اعـتالي    
شناسی، نقد مرعوبیـت در برابـر غـرب،    وامع، توجه به نگاه تاریخی و فلسفه تاریخ، غربج

هـاي اجتمـاعی،   منـدي هاي جامعه، قانونطرح مباحثی جامعه شناختی در هستی و ویژگی
ها موضوع دیگر، نشان از گسترش اندیشه دینی و نواندیشی ضرورت بیداري اسالمی و ده

١٠حوزوي در عصر مشروطیت دارد.

هایی براي سـیراب کـردن   اسالم همچون چشمه جوشان و بیکران و به دنبال فرصت
هاي خود را به تناسب تالش اندیشمندان منديهاي تشنه، با رفع موانع اجتماعی، توانجان

هـاي اصـالحی حـوزه، چیـزي جـز      دهد؛ از این رو منبع تمامی جریـان مسلمان نشان می
سنگ نهضت میرزاي شیرازي و بـه دنبـال آن عصـر    انگرهاي اسالم نیست. تجربه آموزه

مندي نواندیشان حوزوي را در استمرار حرکـت اصـالحی   مشروطه، ثمره خودباوري و توان
رغم نفوذ اجانب استعماري در مشروطه و انحراف آن از مسیري کـه  جامعه نشان داد. علی

ي عصـر رضـاخان و   سـتیز رغـم جریـان اسـالم   روحانیت شیعه ترسیم کرده بود و نیز علی
شد، در این فضاي ستیزي و جدایی دین از سیاست دنبال میفرزندش که در قالب روحانیت

خفقان و استبدادي، مدرس و کاشانی دو نماد جریان اصالحی واحدي هسـتند کـه حلقـه    
اتصال نهضت میرزاي شیرازي را به انقالب اسالمی امام خمینی(ره) فراهم نمودند. درایت 

ت اهللا حائري، مؤسس حوزه علمیه در حفظ سازمان نوبنیاد حوزه علمیه قـم و  و کیاست آی
هـاي  هاي اساسی حرکـت تربیت مرزبانان بزرگی براي حفظ میراث اسالمی توانست ریشه

اصالحی را غرس نماید. وقتی آیت اهللا محمد تقی شیرازي در اواخر عمر از ایشان خواست 
ورد و بایـد در  نوشت: ایران، رو به تباهی و فساد مـی تا به عراق بازگردد، در جواب نامه او

١١اي به وجود آید.ایران براي مبارزه با فساد، حوزه
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اهللا مدرس، آیت اهللا حاج آقا نوراهللا اصفهانی، هاي اصالحی بزرگی چون آیتشخصیت
اهللا شیخ محمد تقی بافقی و دیگران با همان مبانی نظـري، اسـتمرار بخـش جریـان     آیت

کرد و این حلقـات، تکمیـل کننـده    آن را دنبال میاي هستند که مرحوم حائري، اصالحی
باشند. حفظ عقاید و شریعت اسالم، بسط عـدالت و رفـع ظلـم، سـه     مجموعه واحدي می

هدف عمده جریان اصالحی حوزوي در همه مقاطع تاریخی خـویش بـوده اسـت و تمـام     
هـا و  ریان روشنفکري بـا چنـین ویژگـی   یابد. کدامین جها در این چارچوب معنا میتالش

شود که همزمان بر پایه مبانی دینی و در کنار مردم، تالش چنین قدمت و اصالتی پیدا می
و مقاومتی چند صد ساله را در احیاي دین، بسط عدالت و رفـع ظلـم از خـود نشـان داده     

و مدل سـازي  پردازي باشد؟! حقیقت آن است که روشنفکران و محققان ما کمتر به نظریه
انـد. از ایـن رو کمبـود یـا فقـدان چنـین       جریان اصالحی و نواندیشـی حـوزوي پرداختـه   

هایی سبب شده است تا بسیاري از نواندیشـان و روشـنفکران گمـان کننـد تـاریخ      تحلیل
هاي اصالحی و نواندیشی معاصر ما بوده تحوالت مدرنیته در غرب، نقطه عطفی در جریان

سـازي  پایه است، دسـت بـه جریـان   ها که غالباً تاریک و بیمدلو چه بسا براساس همان
اصالحی و اجتماعی بزنند.

در زمان آیت اهللا بروجردي هر چند فشار گستاخانه رضاخانی علیه روحانیـت و حـوزه،   
هـا و  قدري کاهش یافته بود، امـا تهـاجم بـه دیـن از سـوي حکومـت پسـر او و جریـان        

یافـت. بازسـازي سـازمان روحانیـت و ایجـاد      گـرا بسـیار گسـترش   هاي غـرب شخصیت
رویکردهاي جدیدي در نشر معارف اسالمی و مقابله با تهاجمات ضد دینی، در اولویت کار 
مرحوم بروجردي قرار گرفت. آیت اهللا بروجردي، سدي در برابر انقالب سفید شاه بـود. او  

در این امور در شأن در مقابل فرستادگان شاه جهت کسب موافقت ایشان و این که دخالت
ام را بـر سـر   به شاه بگویید کاري نکنید که عصایم را بردارم و عمامه«او نیست، فرمودند: 

نویسـد:  ، مـی انقالب سفیدخود شاه در مقدمه کتاب ». بگذارم و تاج و تختت را ویران کنم
سـئول،  خواستیم این انقالب و اصالحات را قبالً شروع کنیم، ولی یک مقام غیر مما می«

مقصود او مرحوم آیت ». سازیممانع راه ما بود، این مانع برداشته شد و اینک آن را اجرا می
اهللا بروجردي بود که بعد از رحلت ایشان، شاه در اجراي لوایح ششگانه خود بسیار پافشاري 

آیا این قدرت مرجعیت کمتـر از فتـواي میـرزاي شـیرازي در تحـوالت سیاسـی و       ١٢کرد.
ن کشور تأثیر داشت؟!اجتماعی ای

دهـی آن، افـزایش رویکـرد    تحوالت کمی و کیفی حوزه علمـی، بازسـازي و سـازمان   
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اندازي مجالت و نشریات در مقابله با دگراندیشان، تـالش  فلسفی، سیاسی و اجتماعی، راه
با رویکرد اسالم حکومتی فدائیان اسالم، مبارزه با کمونیسـم و مارکسیسـم، جریـان ضـد     

ت اهللا کاشانی، بیداري در برابر مسئله فلسطین، اتحاد دنیاي اسالم و پرهیز از استعماري آی
هاي نسبتاً جدید و مورد اهتمام روحانیت در تفرقه در برابر تهدیدات مشترك، همگی مؤلفه

تواننـد ویژگـی سـاختاري و    هاي نوین فوق میسرمایه١٣باشند.زمان مرحوم بروجردي می
تطوري جدید قرار دهند و چنین هم شد.سازمانی حوزه علمیه را در

بعد از رحلت آیت اهللا بروجردي ـ که همانند آیت اهللا حائري در تقویت حوزه علمیـه و   
تربیت فقها و اندیشمندان بزرگ و نیز تبلیـغ و تـرویج فرهنـگ اسـالمی، سـرآمد بـود و       

ـ  باالترین اقتدار اجتماعی و دینی را به دست آورده بود ـ بـزرگ   ان اصـالحی و  تـرین جری
وجو کرد.نواندیشی حوزوي را باید در نهضت امام خمینی(ره) جست

ترین مانع انقالب سـفید خـود را منتفـی    شاه که بعد از رحلت آیت اهللا بروجردي، مهم
دیـد، عـزم خـود را در تحقـق اهـداف اسـتبدادي و سـکوالري خـویش جـزم نمـود.           می

نصر مهـم جریـان اصـالحی و نواندیشـی     پذیري او که دو عشناسی امام و مسئولیتزمان
العمل شایسته او را به دنبال آورد. تحرك انقالبی امام، کـل حـوزه و   حوزوي است، عکس

جامعه را در شعاع وجودي خود قرار داد. فریادها و اعتراضات رساي امام بود که به گـوش  
بیـداري فـرا خوانـد.    ها رسید و آنها را به جامعه، روشنفکران با گرایش دینی،، علما و حوزه

کنند که جامعه خود در آن زمـان انقالبـی   هاي غلط و نادرستی گمان میبرخی در تحلیل
بود و این امام نبود که جامعه را انقالبی کرد، بلکه شرایط انقالبی جامعه، آن را بـه سـوي   
پذیرش رهبري انقالبی سوق داد. هدف این تحلیل در درجه نخست، حذف جایگـاه رفیـع   

دیـن و سیاسـت در اندیشـه    «ي امام در تبیین انقالب اسالمی است. نویسنده کتـاب  رهبر
روشـنفکري  «کنـد جریـانی بـه نـام     ضمن تصریح این هدف، تالش می» سیاسی معاصر

را عامل اصلی تالش و تحرك روحانیـت در عرصـه سیاسـی و اجتمـاعی معرفـی      » دینی
روحانیت که بخشی از آن در ایـن  در حالی که مراجعه به تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ١٤کند:

دهد که روحانیت و جریان اصالحی و نواندیشـی  تحقیق مورد توجه قرار گرفت، نشان می
اي، بـرخالف پنـدارهاي نویسـنده مـذکور، دچـار چنـد دهـه        حوزه نه تنها در هـیچ برهـه  

هاي آنها، وضـعیت  ترین دغدغهسرگردانی و عدم مداخله جدي در سیاست نبود، بلکه مهم
، همپوشانی العمل مقتضی بود که با تعدد رویکردها این جریانموجود جامعه و اتخاذ عکس

ها نیستیم.سوزيها و گاه فرصتگاه منکر ضعفالزم را به دست آورد و البته هیچ
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اي که بعد از رحلت آیت اهللا بروجـردي بـا نگـاهی    بینانه و محققانهاولین کتاب روشن
ئله حوزه و مرجعیت و اقتضائات نـوین را بررسـی کـرد، کتـاب     اصالحی و نواندیشانه، مس

بود کـه بـه قلـم اندیشـمندان بزرگـی چـون عالمـه        » بحثی درباره مرجعیت و روحانیت«
اي دیگر نوشته شد. این کتاب به تعبیري کـه  طباطبایی، مطهري، بهشتی، طالقانی و عده

بینی حوزوي را بـه  اي از روشندر مقدمه آن وجود دارد، موج عظیمی را پدید آورد و نمونه
تبیین عقلی مسئله اجتهاد و تقلیـد، ضـرورت تخصصـی شـدن فقـه و      ١٥نمایش گذاشت.

تقسیم کار در ابواب مختلف آن (که به تعبیر شهید مطهري در ایـن کتـاب، از صـد سـال     
پیش به این طرف، ضرورتش احساس شد و مرحـوم شـیخ عبـدالکریم حـائري هـم ایـن       

بود)، والیت و زعامت مسلمین در عصر غیبت که توسط عالمه طباطبایی پیشنهاد را داده 
تبیین شد و مباحثی از این دست، حکایت از عمق توجه نواندیشی حـوزه بـه بـازنگري در    

اي از بزرگان حوزه و خود و کارآمدي آن به اقتضاي زمان دارد. این جریان با محوریت عده
پیدا کرد.شاگردان امام و عالمه طباطبایی گسترش 

هاي اصالحی روحانیت در عصر مشروطه و امام خمینی(ره) که تجارب خوبی از جریان
و با تشکیل ١٦زمان رضاخان کسب کرده بود، خود از پیشگامان اصالح سازمان حوزه بوده

هـاي حـوزوي بـه طـور عـام و      حلقه درسی قوي، آموزه والیت فقیه را زنـده کـرد. درس  
هـاي اجتمـاعی جریـان اصـالحی و     تـرین زمینـه  از مهـم هاي امام بخصوص، یکی درس

اي که هر کدام نواندیشی حوزوي است. تبیین ایده والیت فقیه و تربیت شاگردان برجسته
هاي امام داشتند، همگـی حاصـل ایـن فراینـد     اي در تعمیم و اشاعه اندیشهنقش شایسته

دهـی  ت اسـالمی و شـکل  گیري مطالبـا ترین امتیازات امام، پیحوزوي است. یکی از مهم
جریان اصالحی و انقالبی حوزه از بستر مرجعیت بود. مرجعیـت دینـی، عنـوانی بـود کـه      

الشعاع خود و مطابق قواعد و توانست همه ابعاد سیاسی و اجتماعی این جریان را تحتمی
گر سیاست و تحول هنجارهاي خویش به پیش ببرد و در واقع، فقاهت و مرجعیت، هدایت

ین نکته مهمی در جریانات اصالحی حوزه است که همواره باید اندیشمندان بـزرگ  بود و ا
حوزه را عقبه تئوریک خود قرار دهد. امام خمینـی(ره) بحـث نظـارت فقهـا بـر مصـوبات       
مجلس شورا را که در متمم قانون اساسی به همت شیخ فضل اهللا نوري گنجانده شده بود 

، این بار به صورت جدي به منزله موضـوع بحـث   و مبتنی بر همان اصل والیت فقها بود
هاي تئوریک اهداف انقالبی خود را فراهم نمود.فقهی خود قرار داد و زمینه

به بعد گسـترش پیـدا کـرد و خواهـان تحـول و      42جریان اصالحی حوزویان از سال 
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ر هاي سیاسی و فرهنگی در جامعه شد. این جریان، همواره با خطاصالح در حوزه و تالش
ها مواجه بوده اسـت؛ از ایـن رو از ناحیـه دسـتگاه     ها و نفوذ بیگانگان و غیر خوديبیراهه

هایی در تأسیس دانشگاه اسالمی در قم و تربیـت طالبـی در خـدمت    حکومت هم زمزمه
اسالم شاهنشاهی دائر بود و تیزبینی امام و برخی از بزرگان حوزه، سد راه این مقصد شد و 

کرد و مورد پذیرش ایشـان  لتبلیغ آقاي شریعتمداري با نظر تردید نگاه میحتی امام از دارا
و این درس بزرگی براي جریان اصالحی حـوزه اسـت تـا نهایـت تـدبیر و      ١٧قرار نگرفت

اي اصالح و تطور حوزه علمیه به کار گیرند؛ زیرا هوشیاري را در دو بعد ساختاري و اندیشه
جریان است، انفعـال، خودبـاختگی و تأثیرپـذیري از    همان طوري که تحجر، از موانع این 

باشـد. بـه هـر روي،    هاي سکوالر دنیاي مدرن از دیگر موانع مهم این مسـیر مـی  جریان
بزرگان حوزه، صالح خود را در تأسـیس مـدارس و مؤسسـات حـوزوي، انتشـار مجـالت       

دف اشـاعه  المسلمین مصر، به همختلف فکري، فرهنگی و سیاسی، ترجمه آثاري از اخوان
هاي سیاسی و اجتماعی اسالم دیدند.آموزه

آمـدهاي آن بـرگ دیگـري از    هاي شهید صدر در حوزه علمیه نجـف و پـی  نواندیشی
جریان اصالحی حوزوي را رقم زد که در عراق و دنیاي اسالم، تأثیر معرفتـی و اجتمـاعی   

شکوفایی و بازسازي اي براي آینده وتوشهها رهبسزایی داشت. بازشناسی همه این جریان
مستمر حوزه علمیه به تناسب نیازهاي زمانی خواهد بود. امروزه بعد از انقـالب اسـالمی و   
در شرایط کنونی، حوزه علمیه براي نواندیشی و بازسازي جامعه چه رسالتی بر دوش دارد؟ 

اي و هاي نواندیشی حوزوي در سه سـطح ملـی، منطقـه   مسئله معاصر ما چیست و عرصه
باشد؟ سازمان و ساختار حـوزه علمیـه تـا چـه انـدازه، ظرفیـت انجـام ایـن         ی چه میجهان

ها ها را دارد؟ چه نوع تحوالت و تطورات جدیدي در بازسازي و افزایش این ظرفیترسالت
مورد نیاز است؟

اینها برخی از سؤاالت بنیادي است که قهراً برجسـتگان حـوزه و مسـئولین آن توجـه     
ها ها و برنامهل داشته، تحقق و بررسی این مسائل را در اولویت سیاستکافی به آنها مبذو

هاي فکر متعدد از دهند، اما واقعیت این است که مسائلی از این دست، نیازمند اتاققرار می
سوي محققان و اندیشمندان حوزوي و با اشراف برجستگان جامع و انقالبی حوزه دارد. در 

هاي اجتمـاعی و سـاختاري جریـان اصـالحی و نواندیشـی      بخشی از این تحقیق به زمینه
هاي این جریان را به اختصـار مـورد توجـه    حوزوي خواهیم پرداخت، اماقبل از آن، ویژگی

قرار خواهیم داد.
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هاي جریان اصالحی و نواندیشی حوزويویژگی
مهم اشاره دارد که یکی به ابعـاد فکـري نواندیشـی مربـوط    عنوان فوق به دو ویژگی

تردید. هر نوع اصالحی شود و دیگري به بعد اصالحی جامعه و سازمان علمی حوزه بیمی
ها به موضوع جامعه اي مناسب است؛ هر چند همه اندیشهدر جامعه، نیازمند فکر و اندیشه

اي از هاي گستردهدار است که حوزهگردد. نواندیشی حوزوي، جریانی اصیل و دامنهبر نمی
گیرد، امـا اصـالح جامعـه و سـاختارها و رویکردهـاي خـود بـه        در بر میعلوم اسالمی را

اقتضاي نیازهاي معاصر، در کانون توجه آن قرار دارد. علومی همچون فقه، فلسفه، کـالم،  
و تفسیر به عنوان ترجمانی از کتـاب و سـنت، برحسـب طبیعـت خـود بیشـترین دغدغـه        

اي جریان اصالحی و نواندیشی حـوزوي  هروزآمدي و کارآمدي را دارند. بازشناسی ویژگی
هـا و  باعث استمرار و غناي هر چه بیشتر این حرکت بوده، سـبب مصـونیت آن از آسـیب   

هـاي آن را  شود. با تأمل در تاریخ و ماهیت ایـن جریـان، اصـول و ویژگـی    ها میراههبی
ا اشـاره  اي از آنهـ توان در سه بعد معرفتی، روشی و اجتماعی ترسیم کرد کـه بـه پـاره   می
شود:می

هاي معرفتیالف) اصول ویژگی
. جریان اصالحی حوزوي، هر نوع رسالت سیاسی و اجتماعی خود را (از قبیل عدالت 1

طلبی، ظلم ستیزي، استبداد و استعمار ستیزي، آگاهی بخشـی و...) مبتنـی بـر مسـئولیتی     
اره در چـارچوبی کـه   کند، یعنی ماهیتی دینی داشته، همـو الهی و تکلیفی دینی قلمداد می

نماید. این مبانی معرفتی در بازشناسی و هویت بخشی این کند، حرکت میدین تعریف می
هاي روشنفکري به تمایز مبـانی و  جریان، بسیار حائز اهمیت است و در واقع، تمایز جریان

گردد؛اهداف آنها بر می
واره از منـابع  عقل، طبیعت و تـاریخ، همـ  . قرآن کریم، سنت و سیره معصومین2

هاي مختلف بوده، مـورد رجـوع و استشـهاد عالمـان نوانـدیش حـوزوي       معرفتی در حوزه
باشند؛می

. اسالم و شریعت، ایدئولوژي الزم را براي هدایت انسان در تمام ابعاد زندگی فـردي  3
گویی بـه ایـن نیازهـا   باشد و اجتهاد از منابع معرفتی، راهی براي پاسخو اجتماعی دارا می

باشد؛می
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هاي مختلف، اصول و مبانی خـود  هاي جدید، وارداتی و جریان. در مواجهه با اندیشه4
دهند، بلکه آنها را چراغی بـراي  را به بهانه نوگرایی، مورد تجدید نظر و تشکیک قرار نمی

هاي کند؛ این جریان برخالف جریانحلّ مسائل و منبعی براي بسط اندیشه دینی تلقی می
هاي نوین، حاضر به هر نوع تغییر آهنگی با اندیشهگراي مسلمان که براي همغربمنفعل

اي در بنیادهاي معرفتی و سیاسی ـ اجتماعی اسالم هستند و به اصطالح، اسالم را به گونه
هاي جدید غرب منافات نداشته باشـد، تـالش   کنند تا با مسائل عصري و آموزهتفسیر می

ي ثابت اسالم، مفاهیم جدید را تحلیل نماید و یا با تأمل در منابع هاکند براساس آموزهمی
هاي جدید براي حلّ مسائل عصري پیدا کند.اجتهاد، دریچه

هاي روشیب) اصول و ویژگی
هاي آن در هر مکتب و جریانی، خود متوقف بر اصول و تعیین روش و تشخص ویژگی

هـاي روشـی   باشد؛ از این جهت؛ ویژگیمبانی خاص و نوع موضوع و قلمرو مورد نظر می
جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي، مبتنی بر آنهاسـت. بررسـی ایـن اصـول و مبـانی و      

هاي روشی این جریان در این مجال ممکن نیست، اصـولی از قبیـل:   شان با ویژگیرابطه
مشروعیت حکم عقل قطعی، حجیت ظنون معتبر در شـرایطی خـاص، قابـل فهـم بـودن      

ها، ناتوانی انسـان در شـناخت   آنوین و تشریع، بلکه موظف بودن انسان در فهم کتاب تک
همه حقایق از طریق حس و عقل و به تعبیري دیگر، فراتر بـودن حقـایق از تـور صـید و     

هاي روشی به شرح ذیل است:توان اشاره کرد. برخی از ویژگیشکار آدمی را می
در عین اعتبار آن، این ویژگی که تعبیر . عدم تعصب و جمود بر ظواهر نصوص دینی 1

هـاي  است، به دنبال شناخت ژرفاي دین و درك ظرافـت » لیتَفَقَّهوا فی الدینِ«دیگري از 
گري، تحمل چنین بار سنگینی را ندارد؛نصوص دینی است؛ بنابراین، ظاهرگرایی و اخباري

هـاي بـزرگ علمـی و    زدگـی در برابـر شخصـیت   . تقلید گریزي و عدم تحیر و بهت2
اجتماعی حوزه، بلکه داشتن روحیه نقادي در عین حفظ احترام و قداست و حتـی پـذیرش   

والیت ایشان؛
. حقیقت طلبی و التزام به حقایق معرفتی نه نقد حقیقت و طرد آن، به عبارت دیگـر،  3

نقادي، معطوف به حقیقت خواهی است نه یکسر ویرانگري مطلق؛
هاي ناشناخته در قلمرو، انسان و جامعه و توجه به مقتضیات . تالش جهت کشف افق4

زمانی، تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و دخالـت آنهـا در تشـخیص موضـوعات و     
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دینی و نو رهاورد آن خواهد بود؛کشف احکام شرعی مناسب، که قهراً بسط اندیشه
عقالنـی، عرفـانی، تجربـی،    هاي معرفتی؛ اعم از وحیانی، گیري از همه مشرب. بهره5

تاریخی، عقالیی و عرفی با رعایت ظرفیت هر یک و تناسب آنها با موضوعات؛
. اتقان و صالبت علمی؛ به طور معمول، علما و اندیشـمندان برجسـته حـوزه بعـد از     6

برند و با چنین پشتوانهگیري مستمر دست به قلم میزحمات علمی فراوان و تأمالت و پی
برند. براي نمونه، مرحوم شیخ عباس قمی در تألیف دو یت علمی را به پیش میکاري، فعال
عالمه مجلسی را » بحاراالنوار«سال زحمت کشید و دو بار 35» سفینۀ البحار«جلد کتاب 

روزي در زندگی علماي اسالم وجـود  این تکاپوي علمی شبانه١٨از اول تا آخر مطالعه کرد
خیزد و به شـدت،  از چنین فضاي آموزشی و علمی بر میدارد و جریان نواندیشی حوزوي 

نیازمند آن است.
وقتی که فقیه از عزلـت نگـاه فـردي    ١٩. تبدیل رویکرد فقه فردي به فقه اجتماعی؛7

پردازي در همـه  شود و به اقتضاي فرصتی که جامعه و نظام اسالمی براي نظریهخارج می
رو نیسـت، بلکـه   فراد مکلف و نیازهـاي آنهـا روبـه   دهد، قهراً تنها با اابعاد جامعه به او می
هاي اجتماعی در اجتماعی و تعامالت افراد و نظامهاي بسیار گستردهعالوه بر آن با شبکه

سطح ملّی و فراملّی مواجه خواهد بود.

هاي اجتماعیج) اصول و ویژگی
نه کل حوزه، اي تاریخی، هر چند جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي به عنوان پدیده

بلکه بخش قابل توجه و مؤثري از آن را تشکیل داده و در دوران معاصر، صـورت جمعـی   
هـاي  خاصی به خود گرفته است، در نگاه خود بـه درون و بیـرون حـوزه علمیـه، ویژگـی     

شود:اجتماعی خاصی یافته است که به برخی از آنها اشاره می
گـاه  ب نیازهـاي بیرونـی را دارد و هـیچ   . دغدغه اصالح ساختار درونی حوزه به تناس1

هاي درسی، تعامالت درونی اجزاي حوزه، ارتباط حـوزه  وضعیت موجود حوزه؛ اعم از کتاب
داند. در نگـاه بسـیاري از   با سایر مراکز علمی، فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی را کافی نمی 

ه خود را به دست هاي برجسته این جریان، حوزه علمیه باید جایگاه نهادي شایستشخصیت
آورد و به عنوان یک سازمان برجسته دینی و نه در حد افراد یا گروه، نبض تحوالت امروز 
جامعه، بلکه جهان اسالم و همه جوامع بشري را در دست گیرد و براي امروز و آینـده آن  

هـاي  نقـش برنامه داشته باشد. تحـوالت سـاختاري الزم و تـأمین امکانـات و بـازآفرینی     
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ترین دغدغه جریان اصالحی حوزه است؛ماعی از مهماجت
. استبداد و استعمار ستیزي؛ دو محور اساسی این جریان است؛ از ایـن رو بسـیاري از   2

پردازد؛ همان طوري کند و هزینه رویارویی آن را میها را حکومت جائر معرفی میحکومت
آن قرار دارد؛شناسد و در خط مقدم ستیز با که استعمار را به خوبی می

و رهایی از انحطاط، که رهاورد استبداد و استعمار است، در کـانون  . اندیشه پیشرفت3
هاي اجرایی باشد که براي آن از دیرزمان، استراتژي، بلکه برنامهبرنامه اصالحی حوزه می

اند؛تدوین کرده، مسلمانان و حاکمان را به اجراي آن دعوت نموده
هاي آنها و تکیـه بـر اقـدام جمعـی ملـت      بسیج احساسات و اراده. آگاه سازي مردم، 4

باشد.هاي اجتماعی این جریان میترین ویژگیمسلمان از مهم

هاي اجتماعی نواندیشی حوزويزمینه
گر فعال بودن سیستم شناختی فـرد در  نواندیشی هر چند مفهومی ناظر به ذهن و بیان

هـاي شخصـی و   منـدي اما تنها معلـول تـوان  برابر عوامل محیطی و معرفتی جدید است،
پـذیرد.  ها و عوامل اجتماعی خاصـی تـأثیر مـی   باشد، بلکه از زمینههاي فردي نمیویژگی

توان به دو دسته کالن تقسیم دارد:هاي فوق را میمجموعه عوامل و زمینه
هاي ساختاري و نهادي؛ها و ویژگیالف) زمینه

تاري؛هاي برون ساخب) عوامل و زمینه
هاي ساختاري و نهادي، خصوصیاتی است کـه بـه محـیط و فضـاي     مقصود از ویژگی

شـود.  سازمانی آن مربـوط مـی  آموزشی و پرورشی حوزه علمیه و چگونگی تعامالت درون
هاي اخیـر،  سؤال اساسی، این است که حوزه علمیه با تأکید بر حوزه علمیه قم که در دهه

هاي ساختاري و نهـادي  هاي علمی پیدا کرده از چه ویژگیمرکزیتی نسبت به سایر حوزه
برخوردار است که سبب پیدایش جریان اصالحی و نواندیشی دینی در دوران معاصر شـده  

ها نیازمند چه تدابیر اصالحی دیگر است تـا نواندیشـی   است؟ تقویت و تحکیم این ویژگی
د برسد؟حوزوي بتواند به بالندگی خو

هاي تأثیرپذیري حوزه علمیه از دیگر ساختاري، اشاره به زمینههاي برونعوامل و زمینه
نهادهاي اجتماعی جامعه؛ اعم از سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ـ علمـی دارد و نیـز دیگـر     
عناصر فرهنگی که فراتر از این مرز و بوم، زمینه پیدایش اصالح و نواندیشـی حـوزوي را   

باشـند عبارتنـد از: وضـعیت    است. سؤاالتی که در این زمینه، قابل طـرح مـی  فراهم کرده 



138

ال 
س

هم
زد

یا
ره 

شما
 /

 و 
هل

چ
رم

چها
 /

مس
ز

تان
87

اند؟ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ـ علمی جامعه ما چه تأثیري بر نواندیشی حوزوي داشته 
حوزه علمیه براي نواندیشی در حال و آینده خود نیازمند چه توجهات و تعامالتی با نهادها 

باشد؟ مسـائل جهـانی بخصـوص جهـان اسـالم چگونـه       هاي اجتماعی جامعه میو نظام
کنـد  تواند در جریان اصالح و نواندیشی حوزوي مـؤثر باشـد؟ ایـن مقالـه تـالش مـی      می

هایی را براي سؤاالت فوق بیابد.پاسخ

هاي ساختاري و نهادي حوزه علمیهالف) تأثیر ویژگی
تعامالت درونـی، شـهید   هاي ساختاري و سازمانی بر اجزا ودرباره اهمیت تأثیر ویژگی

اي دارد که از منظر جامعه شناختی، حائز اهمیت اسـت.  مطهري دیدگاه جالب و واقع بینانه
اي بـه صـالح و   کنند که صالح و فساد یک جامعه یا مجموعهگوید برخی گمان میاو می

دهد کـه تـأثیر  شود؛ در حالی که تحلیل و تعمق بیشتر نشان میفساد افراد آن مربوط می
سازمان، تشکیالت و ساختار، اهمیت بیشتري نسبت به زعما دارد. در درجـه اول بایـد بـه    
سازمان و ساختار صالح اندیشید و در درجه دوم به زعماي صالح فکر کرد. در نظام ناصالح، 

کند، اما در سـاختار  فرد و زعیم صالح کمتر قدرت اجراي اهداف و منویات خود را پیدا می
٢٠لح چنان قدرت تخطّی ندارد.سالم، فرد ناصا

ساختار حوزه علمیه و روح مسلطی کـه خـود را در تعـامالت مختلـف حـوزوي نشـان       
هاي مختلفی دارد که تنها به برخی از خصوصیات مؤثر در جریان اصالحی دهد، ویژگیمی

و نواندیشی حوزوي اشاره خواهیم کرد:

. سازمان و فضاي آموزشی حوزه1
در بعد آموزشی و تربیتی خود بـه طـور سـنتی از اسـاتید خاصـی      سازمان حوزه علمیه 

پژوهـان را  شود که در مدارس یا مجالس درس خود، جمعی از طالب و دانـش تشکیل می
هاي تـدریس و تتبـع خاصـی کـه در حـوزه      دهند. منابع درسی مشخص و روشتعلیم می

. بـه طـور مشـخص،    است، داراي مزایا و معایبی است که در جاي خود باید بررسـی کـرد  
انـد. علـت   االیام، ویژگی ممتازي داشـته هاي درسی و شیوه تدریس در حوزه از قدیمکتاب

وجـو  هاي مختلـف جسـت  توان در گسترش، عمق و نگاه نقادي به دیدگاهاین امتیاز را می
کرد. معموالً منابع درسی حوزه از جهت کثرت پرداختن به اقوال مختلف و نقـد و بررسـی   

آمد هستند. این رویکرد، راه تجدید نظر، خالقیت، نوآوري و اجتهاد را بر متعلمـان  آنها سر
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هـا و  کند. اساتید مبرز و مجتهد دروس سطح و خـارج حـوزه بـا بررسـی اسـتدالل     باز می
طور آموزند، همانهاي دیگر مجتهدان در عمل، راه خالقیت و روش محققانه را مینظریه

شوند. چنـین  سوي شاگردانشان به چنین سرنوشتی مبتال میکه نظر اجتهادي، آنها هم از
آفرینـد کـه   فضاي آموزشی و تقویت و تحکیم آن، اندیشمندانی فکور، محقق و نقـاد مـی  

اي براي رویش آن است باشند. اما این تنها زمینههاي اصلی نواندیشی حوزوي میسرمایه
خالصه شود، خالقیت و نواندیشی ها فقط در کتب درسی و محفل استادو قطعاً اگر نقادي

گیرد. در ارتباط با ضرورت تحول در کتاب درسی حوزه و بـه  مناسب این زمان شکل نمی
طور کلی، سازمان آموزشی آن سخن بسیار گفته شده و باید بر این ضرورت تأکید مستمر 
، داشت، ولی ابعاد اجتماعی دیگري هم وجود دارد که شایان توجه اسـت. بـه طـور سـنتی    

ارتباط فرهنگی و علمی حوزه با جامعه از مجاري فردي مبلغان یا اسـتفتائات مقلّـدان، یـا    
هاي اجتمـاعی بـوده اسـت. بـراي     نشریات و کتب حوزویان و یا ارتباط با نخبگان و گروه

مثال، تعامل مستقیم مبلغان با جامعه آنها را با برخی از نیازهاي تبلیغـی آشـنا کـرده و در    
شناسی به صورت فردي یا گروهی به ریزي و به کارگیري همت و مسئولیتصورت برنامه

کننـد.  پردازند یا محققانی در این باره دست به قلم برده آثاري را خلق مـی گویی میپاسخ
همچنین مجتهدان و مراجع عظام تقلید با توجه به نوع استفتایی که از آنهـا شـده، پاسـخ    

هـاي نـوینی بیابـد و    هند که چه بسا مسائل جدید، پاسخدمقتضی را در قالب فتوا ارائه می
باعث گسترش اندیشه فقهی شده باشد.

هاي فوق در شرایط کنونی که حوزه علمیه قم در قلـب جهـان اسـالم و کـانون     شیوه
هـاي بایسـته و   کنـد. زمینـه  توجهات ملّی و جهانی قرار گرفته، به هیچ وجه کفایـت نمـی  

اي در جریان اصـالحی و نواندیشـی   ه سهم تعیین کنندهمطلوب دیگري هم وجود دارد ک
حوزوي دارد:

هاي علمی و اطالعاتی به هم مربوط در بازشناسی نیازهاي ـ تأسیس مراکز و سازمان
دینی در دو سطح ملی و فراملی، بخصوص با تأکید بر جهان اسالم و مسائل مربوط به آن 

بندي آنها؛و طبقه
ها و مقوالت شناسایی شده فوق؛تخصصان در زمینهها و تربیت مـ تطور آموزش
ها و هنجارهاي علمی مربوط به حوزه کهن اسـالمی جهـت مقابلـه بـا     ـ احیاي ارزش

گرایی و مزایاي مادي، متوجه حوزه علمیه است؛ها و تهدیداتی که از ناحیه مدركآسیب
شور و خـارج از  هاي علمی و فرهنگی کـ تعامل سازمانی حوزه علمیه با دیگر سازمان
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کشور جهت گشودن درهایی که به بسط اندیشه دینی و گسترش آن و آفـرینش ادبیـاتی   
کند؛نوین کمک می

دهی اندیشه دینی و تولید آن به صورت جمعی؛ـ تعامل بزرگان حوزه در سامان
هاي علمی حوزوي و تعامل آنهـا بـا بدنـه اصـلی حـوزه، جهـت آزاد       ـ تأسیس انجمن

پردازي؛هاندیشی و نظری
هـایی کـه در درون کشـور، در سـطح جهـان      ـ بازشناسی سازمانی رویکردها و جریان

ها و جریاناتی که همسویی با اهداف المللی فعالیت دارند؛ اعم از اندیشهاسالم و عرصه بین
هاي اصیل اسالمی دارند یا جریانـاتی کـه در صـدد ارائـه اسـالم آمریکـایی یـا        و اندیشه

باشند؛ن مطابق مفاهیم دنیاي غرب میهایی نویقرائت
دهی شده در درون سـازمان حـوزه و بیـرون از آن؛ قهـراً     هاي علمی سازمانـ تشویق

طلبد تا سـازمان حـوزه را بـه    هاي فوق، نگاهی اجتماعی به پدیده علم و عالم را میزمینه
اش نزدیک کند.ها و اهداف ترسیم شدهافق

ر جریان اصالحی و نواندیشی حوزويهاي مؤثر د. باورها و ارزش2
ها و حوزه علمیه به عنوان رکن مهمی از نهاد آموزشی و تربیتی جامعه، از باورها، ارزش

هنجارهاي نهادي خاصی برخوردار است که منشأ اصلی آنها نصوص دینی و سنت و سیره 
حی و ها نقش مؤثري در جریان اصالباشد. بخشی از این باورها و ارزشمیمعصومین

نواندیشی حوزوي ایفا نموده، تقویت آنها این جریان را بدون اعوجاج به پیش خواهد بـرد.  
به عبارت دیگر، سیطره وجود این آموزه بر حوزه علمیـه یـا بخـش قابـل تـوجهی از آن،      
ساختار اجتماعی آن را براي پیدایش یا پذیرش جریان فوق آماده کرده است. از بـین ایـن   

توان اشاره کرد:دي میباورها، به موار
. جامعیت و خاتمیت اسالم2ـ 1

یکی از باورهاي بنیادین مسلمانان، خاتمیت اسالم است. همان طور که جامعیت اسالم 
هاي مسلمین و تثبیت شده در مراکز علمـی و آموزشـی   هم مالزم آن بوده و از باورداشت

هاي مختلفی وجود دارد، ظریههاي اسالمی است. هر چند در تفسیر جامعیت اسالم، نحوزه
باشد. چه با گیري و پویایی حوزویان میاي در جهتاما اصل این ایده، عنصر تعیین کننده

قبول جامعیت و خاتمیت و توجه به لوازم آنها، حوزه همـواره بایـد دغدغـه رفـع نیازهـاي      
اشد؛ در این هاي مختلف و به تناسب نیازهاي جامعه را داشته باخالقی و معرفتی در حوزه
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آمد فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت: نخسـت، مبنـا قـراردادن    صورت، دو پی
اي کـه  گرایانـه هاي غربرغم گرایشگویی به نیازهاي عصري است. علیاسالم در پاسخ

هاي اصالحی غرب و تحت عنوان اصالح و بازسازي جامعه، همواره خود را در ذیل جریان
هـاي جوشـان اسـالم فکـر     د؛ جریان پویاي حوزوي همواره به سرچشمهدهشرق قرار می

آمد دوم آن، گسترش و توسعه فرهنگ اسالم در جامعه است؛ زیـرا اسـالم بـه    کند. پیمی
گیر شود. این وظیفه در درجه نخست، متوجه متولیان اندیشـه  اقتضاي خاتمیت باید جهان

گیـرد،  الحی حوزوي از اینجا شـکل مـی  باشد. جریان اصهاي علمیه میدینی، یعنی حوزه
یعنی در درون ساختار تثبیت شده اندیشه حوزوي که زعما و مجتهدان، محور اصلی آن را 

دهند، توجه به فضاي بیرون حوزه، یعنی جامعه اسالمی و بلکه جامعه بشـري،  تشکیل می
اندیشـمندان  دهد. البته این بدان معنا نیست که همـه  هاي آنها را شکل میکانون دغدغه

اي بـه دلیـل   حوزوي از حساسیت یکسانی برخوردار بوده باشند، بلکه به طور طبیعی، عـده 
ربایند. و برخی نیز با نداشتن شرایط مناسب از ها و شرایط خاصی، گوي سبقت را میزمینه

گردند.اي هم گرفتار وادي تحجر میاین قافله بازمانده و عده
نیت بیدار در مبارزه با انحرافات فکري و اجتماعی بـه  هایی که توسط روحاهمه جریان

طـور کـه رویکردهـاي    خیـزد؛ همـان  وجود آمد از مبناي جامعیت و خاتمیت اسالم بر مـی 
آیند.گرا با نفی این مبنا به وجود میمنحرف یا غرب

. والیت و رهبري2ـ 2
نواندیشـی  گیري جریان اصـالحی و  هاي مهم حوزوي که در شکلیکی از باور داشت

حوزوي، تأثیر بسزایی داشته است، مسئله والیت و رهبري جامعه است. این اصل بنیـادي  
و در عصر غیبـت  اسالم، مطابق نصوص صریح دینی، متوجه پیامبر و ائمه معصومین

باشد. هرگونه حرکت اصالحی و به به عهده نواب عامه حضرت ولی عصر (ارواحنا فده) می
هـاي  اندیشی حوزوي، مبتنی بر اصل والیت است و این از ویژگـی اقتضاي آن، هر نوع نو

هاي اصالحی سـکوالري  مهم جریان اصالحی حوزوي و باعث تفکیک آن از سایر جریان
باشد.می

فقیهان مصلح شیعه براي خود، حق و تکلیف در زعامت مسلمین قائل هستند. در سده 
دارد: دین و دولـت در زمـان   عالم میخود ارساله تحریمیهاخیر، مرحوم شیرازي بزرگ در 

در یک محل، مستقر و بعداً از هم جدا شدند. و در عصر غیبت، انفاذ و ختمی مرتبت
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اجرا در دست دولت و حکومت قرار گرفته و از دین جز تحریص و تخویف و تهدید، امري 
نـب ولـی   آید؛ حال اگر دولت به تکلیف خود عمل کند، علماي دین که خود را از جابرنمی

عصر [عجل اهللا تعالی فرجه] منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیاي رعایاي آن جناب و 
٢١داند، اقدام شایسته را انجام خواهند داد.مسئول حال ایشان می

شاگردان بنام میرزاي شیرازي از شیخ شهید فضل اهللا نوري تا آخوند خراسـانی و بعـد   
مرجـع  «گویـد:  اند. مرحوم شیخ شهید میدنبال کردهمیرزاي نائینی، جملگی همین مبنا را 

مدي اللیـل و النهـار   کلیه احکام اسالمیه در همه اعصار بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار
علماء اسالم و مجتهدین عظام ضاعف اهللا اقدارهم بوده و هست... تکلم در امـور عامـه و   

ربطـی بـه دیگـران نـدارد و     مصالح عمومی ناس مخصوص است به امام و نواب عام او و 
بنـابراین،  ٢٢دخالت غیر آنها دراین امور حرام و غصب بودن مسـند پیغمبـر و امـام اسـت.    

فقهاي شیعه در جریان اصالحی خود به دلیل آن کـه مسـئولیت والیـت و رهبـري را بـر      
هـاي اصـالحی حـوزوي    ها و جریانکردند و دیگر شخصیتکشیدند، دخالت میدوش می

دانستند.از آنها میخود را مأذون

گري (انذار و تبشیر دینی). هدایت2ـ 3
گري در جامعه است. از طالب تا فضال و از جمله باورهاي اصیل حوزوي، نقش هدایت

گـري  شناسـی، هـدایت  هاي بنیادین خود را بعد از دیـن برجستگان و مراجع، یکی از نقش
اي اسـت کـه قـرآن و    ی انبیا، و وظیفـه مند در راستاي رسالت الهدانند. این ایده ارزشمی

گري از اصول مهم جریان اصالحی و نواندیشی دینی اند. هدایتسنت بر علما فرض نموده
سازد. جریان اصالحی حوزه است و همین باور است که تعامل حوزه با جامعه را فراهم می

ان هـدایت  دار و خواهـ صرفاً به دنبال تخریب وضعیت موجود نیست، بلکه جریـانی هـدف  
هاي علمـی بـراي تبلیـغ یکـی از     هاست، در نتیجه، هجرت از حوزهجامعه به سوي آرمان

کارکردهاي آن است. بیدار کردن افکار عمومی، رشد و ترقـی فرهنگـی جامعـه و تـرویج     
باشـد. در  هـاي علمیـه مـی   هاي نهادینه شـده حـوزه  هاي اسالمی از نقشباورها و ارزش

گـري جامعـه اتفـاق    عی روحانیت، تحـوالت در بسـتر هـدایت   هاي سیاسی و اجتماجریان
افتاد و تاریخ، گواه صدقی بر این مدعاست.می

مرحوم آیت اهللا اراکی از خاطرات خود دربـاره آیـت اهللا حـائري یزدي(مؤسـس حـوزه      
فرمودند که دوسـت دارم در خانـه را بـه رویـم     کند که ایشان بارها میعلمیه قم) نقل می
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اجتهادي شیخ اعظم انصاري تدوین کنم، امـا  البال یک دوره فقه را به شیوهببندم و فارغ 
اي در دیـن دارد،  دیدم یک چیز اهم از آن است و آن، این که اگر یک نفر را کـه شـبهه  «

اش را برطرف کنم، اهمیـتش بیشـتر اسـت و ایـن امـر او را از ایـن کـار بـاز         بتوانم شبهه
را در مسـیر جریـان سـازي اجتمـاعی بـه انگیـزه       آموزه فوق، روحانیت مصلح ٢٣».داشت
دهـد  هاي انحرافی قرار میگري و ایجاد بیداري اسالمی در مقابل حوادث و جریانهدایت

ایم.هاي اصالحی متعدد از علماي حوزه بودههاي اخیر، شاهد جریانکه در دوران و دهه

. حفظ اساس اسالم2ـ 4
طوف به این باور بنیادین علمـا و حوزویـان   هاي اصالحی حوزه علمیه، معهمه جریان

است که باید اساس اسالم را حفظ کرد. ابزاري تلقـی کـردن حکومـت پادشـاهان و گـاه      
گران، شرکت هاي حکومتی، فتواي جهاد علیه اشغالحضور و مشارکت در برخی از عرصه

لّـت بـار   هـاي ذ در جهاد با بیگانگان، تحریک و بیداري مردم، مقاومـت در برابـر سیاسـت   
حفـظ  «شوند که همـان  ها، همه و همه حول یک هدف جمع میها، بست نشینیحکومت

٢٤است.» بیضه اسالم

خواهی. ظلم ستیزي و عدالت2ـ 5
هاي اصالحی حوزوي در آن تنفس یکی از مبانی نظري و باورهاي بنیادینی که جریان

هـاي علمیـه شـیعه و    زهخواهی اسـت. حـو  کند، ظلم ستیزي و عدالتکرده، رشد و نما می
ها را مادامی که در ستیز آشـکار علیـه اسـالم نبودنـد، بـه      علماي بزرگ، همواره حکومت

کردنـد، در غیـر   عنوان ابزاري براي تحقق شریعت اسالمی و احقاق حقوق ملت تلقی مـی 
آوردند.هاي فوق، جریان اصالحی خود را به وجود میاین صورت، براساس آموزه

اسی و کارآمديشن. زمان2ـ 6
مطابق برخی از نصوص دینی، یکی از وظایف عالم دینی، زمان شناسی است. از امـام  

شناس، عالم زمان٢٥،»اَلْعالم بِزَمانه ال تَهجم علَیه اللَّوابِس«نقل شده است که صادق
اد را شناسـی، اجتهـ  شود. زمانها و حوادث مشتبه و فریب دهنده نمیگاه مقهور پدیدههیچ

هـاي اصـیل حـوزوي،    کنـد. ایـن مایـه   کارآمد و جریان اصالحی را نو به نو تجدیـد مـی  
اي هستند که در تـاریخ جریـان اصـالحی و نواندیشـی     هاي فکري و فرهنگی ویژهزمینه

اند.حوزوي وجود داشته و همواره آن را به پیش برده
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. تأثیر نفوذ در نواندیشی حوزوي3
عوامل نفوذ و اقتدار خاصی وجود دارد که در توسعه و تضییق در سازمان حوزه علمیه،

هـاي  اند. این اقتدار که از زمینـه نواندیشی حوزوي و جریان اصالحی، سهم بسزایی داشته
معنوي، علمی و اجتماعی حوزوي به طور خاص و از درون جامعه اسالمی به طور عام بـر  

یابد. به غیر از مراجع تقلید و نفوذ تجلّی میخیزد، عمدتاً در مراجع تقلید و صاحبان افتامی
شیعه، مصلحان و مجتهدانی که خود، جریان اصـالحی و انقالبـی در جامعـه پدیـد آورده     

اي ویژه در پیدایش نواندیشی حوزوي نقش داشتند. در دوران معاصر، امـام  بودند، به گونه
منزلت و پایگاه اجتماعی در خمینی(ره) در جایگاه مرجعیت و با آگاهی از نقشی که از این

تحوالت جامعه و حرکت اصالحی حوزه دارد، به خـوبی توانسـت تـأثیر بسـیار برجسـته و      
سازي را در جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي ایجاد کند. او با مالحظه تاریخ حوزه تاریخ

هینـه از  ها و عدم اسـتفاده ب سوزيو نقش نفوذ مراجع و فقها در این جریان، گاه از فرصت
هـا را از  در عین این که نقطه آغاز این تحـوالت در درون حـوزه  ٢٦ها منتقد بود؛این نقش

کرد. تأکید و اصرار امام بر فقه جـواهري، از نقطـه   سوي مراجع و فقهاي بزرگ قلمداد می
نظر اجتماعی، صاحبان این اندیشه و رویکرد را در مرکزیت هـر نـوع حرکـت اصـالحی و     

دهد و از سوي دیگر با تأکید بر عدم کفایت اجتهاد مصـطلح در  قرار مینواندیشی حوزوي
حوزه براي هدایت و مدیریت جامعه امروز، کانون نفوذ حوزوي را به پویایی و روزآمدي فرا 

خواند.می
به حاشیه رفتن صاحبان فقه جواهري و محـدودیت یـا سـلب نفـوذ حـوزوي ایشـان،       

طور که ورود آنها ی و نواندیشی حوزوي است، همانترین تهدید براي جریان اصالحبزرگ
هـا و نواندیشـی حـوزوي و مصـونیت آن از     هاي نوین، سبب تسریع در نـوآوري در عرصه

شود.انحراف می

هاي برون ساختاري جریان اصالحی و نواندیشی حوزويب) عوامل و زمینه
هـاي درون  و زمینـه از منظري جامعه شناختی، تحوالت حوزه علمیه، عالوه بر عوامل 

این سازمان علمی ـ اجتماعی، متأثر از عوامل بیرونی و نهادهاي اجتماعی است. نهادهاي  
هـاي علمـی و اجتمـاعی،    اجتماعی، نقشی اساسی در تعیین شرایط درونـی، نـوع فعالیـت   

هـاي مختلـف آموزشـی،    جامعه از نظـام ٢٧تعامالت اندیشمندان با یکدیگر و جامعه دارند.
شود که چگـونگی هـر یـک از آنهـا و     ها تشکیل میها و سازمانتصادي، گروهسیاسی، اق
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گذارنـد؛ در نتیجـه، ایـن    نسبتی که با سازمان حوزه برقرار کرده، بر نواندیشی آن تأثیر می
تعامل و تأثیرگذاري دو سویه در تحلیل این جریان نقش خواهند داشت. حال بـه بررسـی   

داخت:ترین آنها خواهیم پربرخی از مهم

. تأثیر نهادهاي اجتماعی1
هـاي  هـا و حساسـیت  گیريترین نهاد اجتماعی است که بیشترین جهتحکومت، مهم

هاي جور به دلیـل تمایزهـاي   حوزوي را در طول تاریخ برانگیخته است. در زمان حکومت
هاي سیاسی و قدرت با سازمان حوزه، تعامل مثبتی وجود نداشت، ساختی و کارکردي نظام

آمد. اما در نظـام اسـالمی، نقـاط اشـتراك در اهـداف و      لکه زمینه تقابل و ستیز پدید میب
اي را براي تعامل ایجـاد نمـوده اسـت. انتظـارات     کارکردها، فضاي جدید و بسیار گسترده

هـاي سیاسـی،   حوزه از حکومت و انتظارات حکومت از حوزه، مسائل حکـومتی در عرصـه  
باشد، امـا  پردازي جریان نواندیشی حوزوي میازمند نظریهاقتصادي، حقوقی و فرهنگی، نی

تأمین این هدف در گرو تعریف سازمانی و عملیاتی مشخصـی از تعامـل دو سـویه آن دو    
است. کسب اطالعات به صورت فردي و گروهی از نیازهاي حکومتی به هیچ وجه کفایت 

هـاي  اساً بدون آموزشکند و اساز پویش و جوشش الزم در جریان نواندیشی حوزوي نمی
منظم و با مدیریت صحیح، تحصیل این اطالعات هم ممکن نیست. از سوي دیگر دینـی  
شدن نهاد سیاست، سخت نیازمند حوزه و نواندیشی آن است و بالعکس، اجتماعی کـردن  

ها و هنجارهـاي اسـالمی از سـوي حـوزه نیازمنـد قـدرت و       جامعه براساس باورها، ارزش
باشد و این مهم نیازمند چشم اندازي دراز است که در دست حکومت میامکانات اجتماعی 

٢٨باشد.هایی مشخص و تعریف شده میمدت و برنامه

شناسـی آن از  پذیري در درون خانواده و آسـیب مسائل مربوط به نهاد خانواده، فرهنگ
کنـد. شـناخت   جمله محورهاي بنیادي است که مسئولیت نواندیشی حوزه را سـنگین مـی  

-هاي تأثیرگذار و هویـت ترین گروهها، جوانان و زنان به عنوان مهمضعیت امروز خانوادهو
بخش، تالش مضاعفی را براي آمادگی و آموزش حوزه جهت تربیت محققین مربـوط بـه   

کند. بدیهی اسـت رویکردهـاي فـوق، جریـان اصـالحی و      هاي مختلف را طلب میحوزه
دهد.ر مینواندیش حوزوي را پویا و کارآمد قرا

هـایی کـه در حـوزه فرهنـگ عمـومی      ها و گروهاز جمله مسائل نهادي مهم، سازمان
اي در اشتغال دارند، جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي چه جایگاه و نسبت تعریف شـده 



146

ال 
س

هم
زد

یا
ره 

شما
 /

 و 
هل

چ
رم

چها
 /

مس
ز

تان
87

- پردازي در مسائل مربوط به فرهنگ عمومی و حوزه فرهنگاین میان دارد؟ عرصه نظریه
هاي حضور این جریان است؛ زیرا مردم با فرهنگ عینی عمومی ترین قلمروسازي از جدي

ها حضور بیشتري داشته باشـند، فرهنـگ   کنند و قهراً کسانی که در این عرصهزندگی می
عمومی را شکل خواهند داد.

. علم و تکنولوژي2
کنند و چیزي علم و تکنولوژي، نقش مهمی را در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایفا می

تواند از نگاه حوزه بگریزد. نواندیشی حوزوي باید نسبت خـود  ین نقشی را دارد، نمیکه چن
آمدهاي آن تبیین کند. هـر  را با تکنولوژي، فلسفه تکنولوژي، به کارگیري تکنولوژي و پی

کـارگیري تکنولـوژي   هاي دینی و با بـه چند تکنولوژي، خنثی نیست، اما با تأکید بر ارزش
و سامان تعامالت حوزه ایجاد کرد؛ چه این که عـدم اسـتفاده از آن،   باید تحولی در شکل 

کند.هاي جدید سلب میفرصت حضور جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي را در عرصه

هاي ضد دینیها و جریان. تأثیر گروه3
حوزه علمیه و عالمان برجسته اسالم، محصور در محیط و مکان خاصی نیستند، بلکـه  

باشند. بنابراین، به طور طبیعی د احیا و حفظ دین در فضاي دینی جامعه میهمواره در صد
گرا و معطوف به فضاي پیرامونی خود، یعنی جامعـه  بسیاري از رویکردهاي حوزوي، برون

هاي اسالمی شیعه نشان داده است که افراد و اسالمی هستند. تاریخ اندیشه و حیات حوزه
هاي انحرافی ها، اندیشهها و تحریفهاي ضالّه، بدعتههاي الحادي ضد دینی، گروجریان

اند. ترین تأثیر را در جریان سازي اصالحی حوزوي داشتهو تهاجم فکري دنیاي غرب، مهم
حکومت استبدادي رضاخان، آشکارا به ستیز علیه دین، باورها و نمادهاي دینی پرداخـت و  

ا در این زمینه کامالً باز گذاشـت و بـا   ها و بهائیان رگرا، کمونیستدست روشنفکران غرب
مالحظه برخی از شرایط اجتماعی و سیاسی دیگر، فضاي جدیدي از نواندیشی حـوزوي را  
پدید آورد. مبارزه با افکار کسروي، حزب توده و کمونیسم، بهائیان و ... ادبیات دینی نوینی 

د درباره ضرورت حجاب، هاي متعدامام خمینی(ره) رسالهاالسرارکشفرا شکل داد. کتاب 
ها کتاب و رساله دیگر، منشعب از این عالمه طباطبایی و دهاصول فلسفه و روش رئالیسم

هـاي علمـاي   ترین کتاببه طور کلی، بزرگ٢٩اند.فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده
گـویی بـه شـبهات و    شیعه در تاریخ با توجه به شرایط اجتماعی خاص و در جهـت پاسـخ  
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عالمـه میـر حامـد حسـین در     عبقـات االنـوار  ي زمانی تألیف شـد. کتـاب شـریف    نیازها
تأسـیس  عالمـه امینـی،   لغـدیر گویی به شبهات اهل سنت در باب امامت و کتـاب ا پاسخ

سـید محسـن امـین، و در دوران    اعیان الشیعهصدرالدین کاظمی، الشیعه لعلوم االسالمیه
هـاي ایشـان و   ید مطهري و بسیاري از کتابشهخدمات متقابل اسالم و ایراناخیر، کتاب 

متفکرین معاصر حـوزوي بـه اقتضـاي شـرایط اجتمـاعی پدیـد آمدنـد و اگـر آنهـا ایـن           
هاي غیر دینی یا ضد شیعی نداشتند، چنـین آثـار   شناسی و توجه به شبهات و اندیشهزمان

نجام گرفته، هاي دینی از سوي علماي اسالم اشد. هر چند تمام این تالشقیمی خلق نمی
شد و اما به دلیل سیطره حکومت شاهنشاهی، معموالً به صورت فردي یا گروهی انجام می

گاه از پشتوانه اساطین حوزه برخوردار بود. امروزه شرایط بسیار متفاوت شده اسـت. حـوزه   
هـا و  تـري برخـوردار شـده و بـه اقتضـاي اندیشـه      علمیه قم از ساختار و سـازمان دقیـق  

رسد جریان اصـالح  تواند عمل کند، به نظر میتر میمندد دینی، بسیار توانهاي ضجریان
هاي ضد دینی بایـد در چنـدین   حوزوي و نواندیشی دینی در مواجهه با جریانات و اندیشه

عرصه، تحرك الزم از خود نشان دهد، در غیر این صورت، ماهیت اصالحی آن بـه رکـود   
تبدیل خواهد شد.

هاي ضد دینـی مربـوط اسـت.    ناسی جریانات، مکاتب و اندیشهعرصه نخست به بازش
هـا و مکاتـب انحرافـی و ابزارهـاي بسـیار متنـوع و       گستردگی و پیچیـدگی ایـن جریـان   

گیرنـد و نیـز کثـرت و تنـوع مخاطبـان، قـدرت       اي که در ترویج آنها به کار مـی پیشرفته
کنـد؛ در نتیجـه،   دود مـی ها سلب یـا محـ  بازشناسی و اقدام مقتضی را از فرد و حتی گروه

یابد. جریان ریزي، آموزش و اجرا در متن حوزه علمیه، ضرورتی حیاتی میتمرکز در برنامه
هـاي  نواندیشی حوزوي باید بتواند بابه کارگیري از امکانات محدود موجود و خلق، ظرفیت

هـاي مشـخص،   هاي فکري جامعه را بـا وحـدت رویـه و سیاسـت    ها و چالشالزم آسیب
سایی نماید.شنا

دومین عرصه ضروري، تربیت متخصصان و دانشورانی به تناسب نیازهاي فوق اسـت،  
هاي آن باعث جنبی شدن و حاشیه رفتن رها بودن این عرصه یا جنبی تلقی کردن آموزش

حوزه در این قلمرو خواهد بود. موفقیت نواندیشی حوزوي در انجام این دو رسالت بـزرگ،  
ی جدیدي خلق کرده، باعث بسط اندیشه دینی خواهد شد.اندیشه و ادبیات دین

دینی و نظام اسالمی از دنیاي غـرب و  ترین کانون تهاجم به اندیشهبدون تردید، مهم
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خیزد. شناخت مکاتب فکري  و اجتماعی دنیاي غرب بر پایه مبـانی اسـالم   مدرنیته بر می
شناسـی، تنهـا یکـی از    هـاي تـدریس غـرب    هاي اجتهادي حوزه و کرسیناب و یا روش

هاي گسترده فلسفی، شناسی در حوزهترین رسالت امروز نواندیشی حوزوي است. غربمهم
ها و مراکز علمی گوي نیازهاي معرفتی دانشگاهتواند پاسخسیاسی، فرهنگی و اجتماعی می

هاي اسالم در این باره باشد. مطالعات تطبیقـی بـین اسـالم و دیگـر     ما به شناخت دیدگاه
اي خـارج شـود؛ زیـرا    هاي معرفتی، اجتماعی و سیاسی باید از حالت فردي و حاشـیه نظام

ها و مسائل دنیاي گوي رسالت جهانی اسالم باشیم که افکار، اندیشهتوانیم پاسخوقتی می
گزین را به جامعه خود و بشر هاي اسالمی جايگاه مدلمعاصر را به درستی بشناسیم و آن

دهی و مدیریت صحیح از سوي حوزه علمیـه  جام این مهم، نیازمند سازمانارزانی داریم. ان
است.

. عدم وابستگی به دولت4
هاي مندترین ویژگیاستقالل حوزه علمیه و عدم وابستگی آن به دولت، یکی از ارزش

آن در تعامل با قدرت سیاسی و در نظارت بر فرهنگ جامعه است. ریشه این ویژگی را در 
وجو کرد؛ چه این که تا قبـل از انقـالب اسـالمی،    خی و کالمی شیعه باید جستابعاد تاری

آمـد اجتمـاعی آن   شد که پیاستقالل حوزه، قدرتی در برابر استبداد حکومتی محسوب می
حرّیت، شجاعت، صراحت و مردمی بودن حـوزه در برابـر حکومـت مرکـزي بـود. بعـد از       

م و ابتنـاي آن بـر نظـرات فقهـی والیـت و      انقالب اسالمی، به دلیل ماهیت اسالمی نظا
رهبري که خود برآمده از حوزه فقاهت شیعه است، حوزه با حفظ استقالل خود از دولت، به 

مند براي نظام اسالمی تبدیل شده است.چشم بیدار و بازوي توان
استقالل حوزه، کارکرد خود را در نقادي عالمانه اندیشـمندان حـوزوي از رویکردهـاي    

دهد. حوزه همچون گذشته، گانه نشان میاجتماعی، فرهنگی و اقتصادي قواي سهسیاسی،
گیرد و تعامل آن با نهاد قدرت، تکـاپویی در  خود درباره سرنوشت شایسته خود تصمیم می

مسیر پویایی آن خواهد بود.
بـاختگی تعامـل جـدي حـوزه و     البته عدم وابستگی حوزه به دولت نبایـد سـبب رنـگ   

هـاي  ها و اندیشهگانه باشد. حوزه به اطالعات وسیعی از جریانم و قواي سهمسئولین نظا
موجود جامعه نیازمند است که این اطالعات فوق، مبنایی براي نواندیشی حـوزوي خواهـد   

دهی شده شایسـته هنـوز ایجـاد نشـده باشـد و یـا بـه        رسد تعامل سازمانبود. به نظر می
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زه نشان نداده است.آمدهاي خود را در حواقتضاي آن، پی
هـا و عـواملی کـه در پویـایی     هاي اجتماعی مورد بحث و دیگر زمینهبا توجه به زمینه

توان به حضور و ظهور برخـی از ایـن   جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي نقش دارند، می
هاي آن هـم  ها و به ثمر نشستن این جریان همواره امیدوار بود، اما از موانع و آسیبزمینه

باید غفلت کرد.ن

موانع نواندیشی حوزوي
ناپذیر است. در غیـر ایـن صـورت،    نواندیشی حوزوي، جریانی اصیل، صحیح و اجتناب

شود. موانـع نواندیشـی   آفات ایستاتی، رکود و انزواي اجتماعی، دامنگیر حیات حوزوي می
جمـال بـه   حوزوي، تفکیک پذیر است، ولی بـه ا حوزوي و برونهمانند عوامل آن به درون

شود:ها و موانع جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي اشاره میبرخی از آسیب

نگري. سطحی1
گویی به شبهات و مسائل مختلف فرهنگی، گاه به چنان شـتابی مبـتال   ضرورت پاسخ

نگري ندارد. نواندیشی حوزوي همانند اسـالف خـود بایـد    شود که حاصلی جز سطحیمی
با حوصله را در منابع اسـالمی از یـک سـو و مسـائل عصـري از      مطالعات عمیق، مکّرر و 

هاي طرف دیگر متمرکز سازد تا به درستی، ظرفیت الزم خود را در تأمین نیازها و بررسی
نگري و مراجعـه بـه   تطبیقی بین اسالم و سایر ملل و مکاتب انجام دهد. شتاب و سطحی

هـا و کارهـاي   ها و حدسست. گمانهاي این راه امنابع دم دستی یا دست چندم از آسیب
هـا  گشایی، گرهشود و چه بسا به جاي گرهنگري محسوب میغیر اجتهادي، نوعی سطحی

را مضاعف نماید.

. رهایی از عقبه تئوریک2
اصالحی نواندیشی حوزوي، عقبه تئوریک تاریخی و عمیقی دارد که امروزه بـه  جریان

٣٠هـاي معاصـر تجلّـی یافتـه اسـت.     از شخصیتتعبیر مقام معظم رهبري در وجود برخی 

ها حفظ کننده سالمت جریان نواندیشی است؛ در غیر ارتباط علمی و فرهنگی با این ریشه
زدگی و روشنفکري بیمار، قابل سرایت است.نگري، غرباین صورت، آفت سطحی
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. جمود و تحجر3
یم و ساختار مورد تهدید ها، مفاهجمود و تحجر، خطري است که حوزه را در ابعاد روش

هاي آموزشی و منابع درسی خاص و مقاومـت  دهد. دلبستگی غیر عالمانه به شیوهقرار می
در برابر هر نوع تغییر و نوآوري و حتی تصلّب در شکل و ساختار تعـامالت حـوزوي، بـذر    

، خشکاند. خودشیفتگی، حتی اگر در جریان نواندیشی نفوذ کندجریان اصالحی حوزه را می
هاي تازه خواهد بود.هاي جدید و بازکردن افقمانع تالش

. نفوذ روحانی نمایان4
جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي بـه جهـت حساسـیت خاصـی کـه دارد، نیازمنـد       

نمایان با افکار دگراندیشـانه،  ها، نفوذ روحانیباشد. یکی از آفتحراست و مراقبت ویژه می
است. با شناخت دقیق مبانی و رویکردهاي جریان اصالحی اما با ادبیاتی خودي و حوزوي

توان معیارهایی براي حفظ این میراث و سرمایه دینی و ملی به دست آورد.حوزه می

فرجام سخن
جریان اصالحی و نواندیشی حـوزوي از ضـرورتی دینـی، اجتمـاعی و نیـز از قـدمتی       

هاي خـود را از تعامـل   ها و ویژگیهاي علمیه شیعه برخوردار بوده، ریشهتاریخی در حوزه
هـاي سـکوالر،   کند؛ در نتیجـه؛ از جریـان  هاي دینی اتخاذ مینیازهاي اجتماعی و رسالت

هاي روشی و معرفتی الئیک و دگراندیشی برخی از روشنفکران، تمایز ماهوي دارد. ویژگی
جـواهري در  آن در حوزه مسائل اجتماعی، تبیین کننده پیوند وثیق جریان فوق با اجتهـاد 

باشد.گستره فقه فردي و اجتماعی و تفکر بنیادین شیعه می
پویایی و تحرك مستمر جریان اصالحی و نواندیشی حوزوي، اهتمـام شایسـته بـه دو    

کنـد.  هاي ساختاري و برون ساختاري حـوزه علمیـه را طلـب مـی    دسته از عوامل یا زمینه
ها و هنجارهایی خاص، نـوع نفـوذ و   سازمان و فضاي آموزشی حوزه، حضور باورها، ارزش

هاي مهم ساختاري است؛ در حالی کـه تـأثیر   سیطره منابع اقتدار حوزوي، بخشی از زمینه
اقتصادي، آن چه که مربوط به نهاد نهادهاي اجتماعی از قبیل حکومت و الزامات سیاسی،

لـوژي، عوامـل   خانواده و در حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ عمومی است و نیز علم و تکنو
نگري، رهـایی از عقبـه تئوریـک، جمـود و     دهند. سطحیساختاري آن را تشکیل میبرون

تحجر و نفوذ روحانی نمایان، برخی از موانع جریان فوق است.
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هانوشتپی

، چ اول) 1385(قم: چاپخانه دفتر تبلیغـات اسـالمی،   فقه و زمان. محمد ابراهیم جناتی، ١
.  48ـ 49ص 
محمد حسـن رجبـی، انتشـارات مرکـز اسـناد انقـالب       علماي مجاهد،. مراجعه شود به: ٢

. 496ـ 499، ص 1382اسالمی، 
مکتوبـات و بیانـات سیاسـی و اجتمـاعی     . محمد حسن رجبی و فاطمه رویا پورامید، ٣

. 211ـ 214) ص 1384(تهران: نشر نی، چ اول، علماي شیعه
. رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل. شیخ فضل اهللا نوري، ٤
ان (مرکز چاپ و نشـر سـازم  احیاگر قدرت فتوي.  سید محمود مدنی، میرزاي شیرازي؛ ٥

. 52، چ اول)، ص 1377تبلیغات اسالمی، 
. 86ـ 87ص همان،. ٦
رهیافتی بر مبانی مکتبها و جنبشـهاي  . رساله اندرز نامه مرحوم آخوند خراسانی، ر. ك: ٧

مظفـر نامـدار، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و       سیاسی شیعه در صد سـاله اخیـر،   
. 191ـ 195اجتماعی، چ اول، ص 

) ص 2، ج 1362(تهران: انتشـارات آگـاه،   تاریخ بیداري ایرانیانسالم کرمانی، . ناظم اال٨
86 .
(تهران: مؤسسـه فرهنگـی دانـش و    حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران. موسی نجفی، ٩

. 107ـ 108، چ اول) ص 1379اندیشه معاصر، 
سـی در  حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، رسائل و صحف سیا. مراجعه شود به: ١٠

تا آخر کتاب.  249ص حوزه نجف،
(تهـران: پژوهشـکده   ین و سیاست در اندیشه سیاسی معاصر. حمیدرضا اسماعیلی، د١١

. 204، چ اول) ص 1386مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
(قم: تهیه و نشر مرکز مرحوم آیۀاهللا حاج آقا حسین بروجردي. شکوه فقاهت، یادنامه ١٢
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.245، چ اول) ص 1379اسالمی حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات 
. 235ـ 255ص پیشین،. حمیدرضا اسماعیلی، ١٣
. 375ـ 377ص همان،. ١٤
شرکت سهامی انتشـارات،  بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،. جمعی از نویسندگان، ١٥

. 7، ص 1341برگزیده سال 
، 1386نشـر مـورخ،   ایران،ها و سازمانهاي مذهبی ـ سیاسی جریان. مراجعه شود به: ١٦

. 266چ هفتم، ص 
. 307ـ 321ص همان،. ١٧
. 42ناشر مؤلف، ص پژوهشی در نظام روحانیت،. علی اسماعیل پور، ١٨
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی مجموعه مقاالت، تأملی در نظام آموزشی حوزه،. ١٩

. 14ـ15، چ اول) ص 1375(قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
. 98ـ 99ص روحانیت،. شهید مرتضی مطهري، ٢٠
. 127ـ 128ص پیشین،. مظفر نامدار، ٢١
.140ص همان،.٢٢
، (بـه  10)، ص 20/19/69(3412شـماره  جمهوري اسالمی،. خاطرات آیۀ اهللا اراکـی،  ٢٣

فرزانـه  بررسی عملکرد سیاسی آیۀ اهللا حاج شیخ عبـدالکریم حـائري یـزدي،   نقل از کتاب: 
.72نیکوبرش، ص 

(تهـران:  اندیشه دینی و جنبش ضـد رژي در ایـران  . حسین آبادیان، مراجعه شود به: ٢٤
.46ـ 54، چ اول) ص 1376موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 

کتـاب العقـل و   االصـول الکـافی،  . ثقۀ االسالم ابی جعفر محمد بن یعقوب الکلینـی،  ٢٥
.27) ص قه 1405الجهل (بیروت: داراألضواء، 

سلف صالح ما ـ رضوان اهللا علیهم ـ فرصـت عجیبـی را در   «. امام خمینی(ره) فرمودند: ٢٦
هایی بود و از دسـت رفـت تـا    موقع رفتن سلف خبیث از دست دادند و پس از آن هم فرصت

».ها پیش آمداین مصیبت
ز شعاع حسـینی  ها و نگرانیهاي امام خمینی(ره)، تهیه و تنظیم: فرامرمراجعه شود به: دغدغه

.29، چ اول، ص 1384و علی داستانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 
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، چ اول) 1372(تهران: انتشارات طهوري، جامعه شناسی علم. منوچهر محسنی، مبانی ٢٧
.49ص 
هـاي  روابـط علـم و نظـام   . محمد امین قانعی راد، مراجعه شود به: ناهمزمانی دانش: ٢٨

203، چ اول) ص 1382(مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشـور،  عی ـ اقتصادي در ایران اجتما
.192ـ 

. 27ـ 34ص پیشین، . رسول جعفریان، ٢٩
. مقام معظم رهبري در دیدار با مسئولین دفتر تبلیغات از حضرات آیات مصباح یـزدي  ٣٠

اند.و جوادي آملی نام برده


