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اشاره
نوآوری فکری و دانشـی و پاسـخ گویی به سـؤال های زمانه در حوزه های 
علمیـه کمتـر رایـج بـوده اسـت. ازایـن رو حرکـت در مسـیری کـه بتوانـد 
پاسـخ گوی مسـائل فکری باشـد می تواند به نوعی روشـن فکری تلقی شود. 
روشـن فکری حـوزوی بـه ایـن معناسـت کـه حـوزه علمیه در طـرح مباحث 
فکـری و ارائـه راه حـل بـرای معضـالت اجتماعـی نقش پیشـرو و مؤثرتری داشـته 
باشـد. بـرای مثـال، حـوزه علمیـه در فلسـفه و فلسـفه سیاسـی، کمتر بـه بحث های جدیـد توجه 
داشته اسـت. گذشـته از دالیـل بی توجهـی حـوزه بـه این دسـت مسـائل، نباید از نظر دور داشـت 
که بعد از مالصدرا هیچ دسـتگاه فلسـفی جدیدی تولید نشـده اسـت و این مکتب فکری، امتداد 
اجتماعـی و سیاسـی هم نیافته اسـت. شـریف لک زایی معتقد اسـت پرداختن برخـی پژوهش گران 
بـه بحـث امتداد اجتماعی و سیاسـی دسـتگاه فلسـفی صدرایی را می  توان روشـن فکرانه دانسـت. 
البتـه وی عقیـده دارد ایـن کار بیشـتر بـا خاسـتگاه فکـری حـوزوی باید انجام شـود کـه از همین 

جامعـه برخاسـته اسـت و ناظـر به مسـائل فرهنگی این جامعه اسـت.
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نسـبت حـوزه و روشـن فکری بایـد ایجابـی ف

باشـد، نـه سـلبی. 

منظـور از ایجابـی بـه معنـای تعاملـی و 

انتقـادی اسـت و تعاملـی بـه این معناسـت که 

معارفـی بایـد مبادلـه شـود و درعین حـال ایـن 

مبادلـه بـا نـگاه انتقـادی همـراه باشـد. درواقع 

پذیـرش مطلـق و رد و انـکار مطلـق مباحـث و 

موضوعات و پرسـش ها نباید صورت گیرد بلکه 

دادوسـتد فکری و فرهنگی و دانشـی باید شکل 

گیـرد کـه بـا نگاه انتقـادی همراه اسـت. رصد و 

فهـم مسـائل و موضوعـات مرتبـط یـک سـوی 

ماجراسـت، امـا ارائه پاسـخ های نو بـه نیازهای 

فکـری جامعـه وجـه دیگـر اسـت. این هـا همه 

به جـز مباحـث  درواقـع  بیفتـد،  اتفـاق  بایـد 

فکـری کـه بـه حـد الزمـی از غنـای خـود بایـد 

برسـد، برخـی مسـائل عینـی و جـاری و روزمره 

جامعـه پاسـخ های شـفافی بایـد دریافـت کنـد 

کـه بتوانـد زیسـت اجتماعی مـا را به پیش ببرد 

و در زندگـی مـا تأثیرگـذار باشـد.

نسـبت  درتبییـن  صـدر  امـام  سـیره  نقـش     
روشن فکری و حوزه

در برخـورد بـا پدیده هـای مختلـف از چنـد 

مواجهه می توان سخن گفت: پذیرش و تسلیم 

نخسـتین مواجهـه بـا پدیده هـا و پرسـش ها و 

نیازهاسـت؛ این کـه حـوزه و حوزویـان تسـلیم 

نگاهی بیرونی شـوند و همه داشـته های خود را 

فرامـوش کننـد و به تقلید و پیروی از داشـته ها 

و آورده هـای دیگـران بپردازند؛ مواجهه دوم این 

اسـت کـه در مواجهـه بـا پدیده هـا و نیازهـا و 

پرسـش ها آنهـا را نپذیرنـد ولـی به جـای مقابله 

و مقاومـت از مقابـل آن بگریزنـد و بـه تعبیـر 

مثبـت هجـرت و بـه تعبیـر منفـی فـرار کننـد؛ 

سـوم این کـه مواجهـه بـا پدیده ها و پرسـش ها 

بـا مقاومـت همـراه شـود امـا درعین حـال ایـن 

مقاومـت فاقـد هرگونـه برنامه ریـزی و فعالیت 

پرثمـر باشـد. عمـوم ایـن نـوع مواجهه هـا بـا 

شکست مواجه می شود و بیشتر حالت شعاری 

بـه خـود می گیـرد و از عمق عمل بی بهره اسـت. 

آخریـن نـوع مواجهه موردنظر امام موسـی صدر 

ایـن اسـت کـه به گونـه ای از تعامـل و مقاومت 

آگاهانـه و فعاالنـه اقـدام شـود و نـگاه روبه جلو 

حاکم باشـد و بتواند مسـیر جدیدی را در حیات 

و زیسـت اجتماعـی انسـان ایجـاد نمایـد. ایـن 

نـگاه تقریبـًا معـادل آن مطلبی اسـت که در باال 

هم اشـاره شـد که تعامل انتقادی مطلوب ترین 

وجـه اسـت. بـه نظر می رسـد امام موسـی صدر 

نیـز این گونـه عمـل کـرده اسـت؛ نـه رد و انـکار 

مطلقـی دربـاره نیازهـا و مسـائل و در مواجهـه 

بـا پدیده هـا داشـته اسـت، نـه پذیـرش مطلـق 

و مقلدانـه یـا حتـی مقابلـه کـور و بی برنامـه 

و شـعاری بلکـه ایشـان بـا درایـت بـا مسـائل 

مختلف مواجهه داشـته و بر اسـاس نگاه دینی 

خـود و باحوصلـه و تدبیـر و بـا زبـان جامعـه به 

ارائـه پاسـخ و مواجهـه واقع بینانـه مبـادرت 

کـرده اسـت. جالب این که آیـة اهلل جوادی آملی 

ضمـن تأییـد ایـن نـگاه امـام موسـی صـدر بـر 

روشـنی اندیشـه صدر تأکید می کند و می گوید 

ایشـان در همـان زمـان روحانـی روشـنی بـود. 

افـزون بـر ایشـان همـان موقـع کـه هنـوز بـه 

لبنـان هجـرت نکـرده بـود بـر توجه بـه نیازهای 
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اصلـی جامعـه از سـوی حـوزه تأکیـد می کنـد. 

از همیـن رو در کسـوت طلبـه ای جـوان وارد 

دانشـگاه تهـران می شـود و از رشـته حقـوق در 

اقتصـاد فارغ التحصیـل می گـردد و بـر اسـاس 

آن بـه بازخوانـی دیدگاه هـای اقتصـادی و نقـد 

و ارزیابـی دو دیـدگاه اقتصـادی کاپیتالیسـم و 

سوسیالیسـم می پردازد و نگاه دینی به اقتصاد 

را طـرح می کنـد. به ویژه ایشـان بـر کار به عنوان 

جوهـر انسـان توجـه خوبی داشـته اسـت.

امـام موسـی صـدر  دربـاره  نکتـه مهم تـر 

همراهـی نظـر و عمـل ایشـان اسـت. ایشـان 

همان گونـه کـه می اندیشـد، عمـل می کنـد. 

شـاید ایـن ویژگـی را در کمتـر عالمـی بتـوان 

عالمـان  انـدک  شـمار  در  صـدر  داد.  نشـان 

روشن اندیشـی اسـت کـه اندیشـه خـود را بـا 

عمـل همـراه کـرده، چنان کـه دوره رهبـری وی 

بـر شـیعیان لبنـان بیانگـر آن اسـت. هم چنین 

امـام صـدر نخسـتین نشـریه را به اتفـاق برخـی 

دوسـتانش در حوزه قم تأسـیس کرد که فضای 

جدیـدی در حـوزه محسـوب می شـد. هم چنین 

در لبنـان در تعامـل بـا مذاهـب و ادیـان دیگـر 

به گونـه ای عمـل می کـرد کـه تـا آن زمـان کمتر 

سـابقه داشـت. ایـن نـگاه در حمایـت از آن 

بسـتنی فروش مسـیحی نمونـه جالب توجهـی 

اسـت. در این واقعه ایشـان مالحظات معمول 

در حـوزه و در میـان عالمـان را کنـار می زنـد و 

در قامـت یـک عالم مسـلمان شـیعه بـه دفاع از 

حقیقـت و مظلـوم می پـردازد.

   از روشن فکری حوزوی تا روشنفکری سکوالر
دل  از  طبیعتـًا  حـوزوی  روشـن فکری 

آموزه هـای دینـی برخاسـته و متکـی و مبتنـی 

و وفـادار بـه آموزه هـای اصیـل دینـی اسـت که 

دغدغـه ارائـه نظام منـد و بـه روز آموزه هـای 

فکـری و فرهنگـی دینـی را در کارنامـه دارد. در 

روشـن فکری حوزوی هرگاه متفکر به حقیقتی 

رسـید آن را اخـذ کـرده و از هـر آنچـه قبـل از آن 

اعتقـاد داشـته اسـت بازمی گـردد. ازایـن رو در 

مباحث علمی نیز در پی حقیفت و ارائه حقیقت 

اسـت. ایـن معیـار، می توانـد بسـیار موردتوجه 

قـرار گیـرد. ایـن معیـار در کتـاب کشـف اسـرار 

موردتوجـه امـام خمینـی هم قرارگرفته اسـت. 

برای مثال ایشـان روشـن فکر را کسـی می داند 

کـه اگـر بـه خطـا رفته اسـت بـا فهـم و دریافت 

حقیقـت، بـه آن بازگـردد و حقیقـت را بپذیـرد. 

این معیار، چنان که در باال ذکر شـد، موردتوجه 

امـام موسـی صـدر نیـز بـوده اسـت. امـا معیار 

دیگـر، آزاداندیشـی اسـت کـه در تعابیر برخی از 

متفکـران ماننـد آیـة اهلل جـوادی آملی هم به آن 

اشـاره شـده اسـت. در این معنا متفکر بر اساس 

مباحـث خـود به نقاط عطفی می رسـد و نظرش 

بر آن اسـاس معطوف می گردد. مالصدرا از این 

فکــری  مباحــث  به جــز  درواقــع 
کــه بــه حــد الزمــی از غنــای خــود 
مســائل  برخــی  برســد،  بایــد 
عینــی و جــاری و روزمــره جامعــه 
پاســخ های شــفافی بایــد دریافت 
کنــد کــه بتوانــد زیســت اجتماعــی 
مــا را بــه پیــش ببــرد و در زندگــی مــا 

باشــد. تأثیرگــذار 
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قبیل بوده اسـت. به تعبیر آیة اهلل جوادی آملی ف

هنگامـی کـه مالصـدرا متوجـه شـد کـه اصالت 

وجـود صحیـح اسـت، آن را پذیرفـت و بـه آن 

گرایش یافت و همه داشـته های گذشـته خود 

را از ایـن منظـر بازخوانـی کرد. بنابراین می توان 

معیار حقیقت گرایی و آزاداندیشـی را در این جا 

موردتوجـه قـرار داد. درواقع روشـن فکر حوزوی 

فقـط در پـی نقـادی و نـگاه سـلبی و رد و انـکار 

نیسـت، بلکـه بیـش از هـر چیـز در پـی تعامـل 

انتقـادی و حقیقت جویـی در قالـب و ظـرف 

آزاداندیشـی اسـت و البتـه سـودای قـدرت هـم 

در سـر نـدارد و بـه تغییرات تدریجـی در جامعه 

توجه می کند و برای تغییرات فرهنگی مطلوب 

در جامعـه تالش می ورزد؛ کاری 

کـه می تـوان در سـیره اجتماعی 

امـام موسـی صـدر هـم آن را 

ردیابـی و رصـد کـرد. ایشـان در 

بسـط  بـرای  و  آزادی  از  دفـاع 

آزادی در جامعـه معتقـد اسـت 

صیانـت از آزادی، جـز بـا آزادی 

ممکـن نیسـت. از سـوی دیگـر، 

بـر صداقـت در اندیشـه و عمـل 

نیـز تأکیـد می کنـد و آن را از عوامـل توسـعه 

جوامـع می دانـد.

   دفتر تبلیغات و روشن فکری حوزوی
ایـن تعبیـر رهبر معظم انقـالب که فرمودند 

دفتـر تبلیغـات نمـاد روشـن فکری حوزه اسـت 

بـه گمانـم بـه سـبب فعالیت هـای علمـی و 

فکـری و فرهنگـی اسـت که بر اسـاس نیازهای 

جامعـه شـکل گرفتـه و همـواره در مراکز علمی 

ایـن مجموعـه موردتوجـه بـوده اسـت. درواقع 

هـر مقـدار کـه نـگاه بـه نیازهای فکـری جامعه 

تعمیـق یابـد و بـر اسـاس آن بـا بهره گیـری از 

متـون دینـی بـه پاسـخ گویی برآیـد می توانـد 

مصـداق چنیـن نگاهـی باشـد. ایـن نـگاه در 

همـه عرصه هـای فکـری و علمـی و فرهنگـی 

قابل توجـه و قابـل مشـاهده اسـت. بـرای مثال 

در حـوزه مطالعاتـی فلسـفه سیاسـی، کارهـای 

ارزشـمند روشـمندی تولید شـده است و در این 

زمینه مراکز این مجموعه پیشـرو بوده و تالش 

کرده اسـت امتداد اجتماعی و سیاسـی فلسـفه 

اسـالمی را تحقـق بخشـد. در سـایر زمینه هـا 

مانند فقه سیاسـی و اخالق سیاسـی نیز همین 

نـگاه و تـالش قابـل مشـاهده 

اسـت. افـزون بـر ایـن جنبـه که 

بیشـتر فکری و دانشـی است، در 

ارتبـاط بـا مردم و حضور در میان 

مـردم هـم ایـن نهـاد در صـدر 

بـوده اسـت. درواقع ویژگی دیگر 

روشـن فکری حـوزوی همراهـی 

و همگامـی بـا مـردم و در میـان 

مـردم و بـا مـردم بـودن اسـت، 

درحالی کـه روشـن فکری دینـی و روشـن فکری 

سـکوالر فاقـد ایـن ویژگی اسـت. بـه خاطر دارم 

کـه در خاطـره ای جـالل آل احمـد از این کـه یک 

زائـر در حـرم امـام رضا  او را با یک فروشـنده 

پالتو اشـتباه گرفته و قیمت پالتو را از او سـؤال 

می کند بسـیار ابراز خوشـحالی می کند که گویا 

فاصله اش با مردم کمتر شـده اسـت. به هرحال 

ایـن ویژگـی را می تـوان بسـیار مهـم تلقی کرد. 

کمتـــر  گـــی را در  شـــاید ایـــن ویژ
داد.  نشـــان  بتـــوان  عالمـــی 
صـــدر در شـــمار انـــدک عالمـــان 
کـــه  اســـت  روشن اندیشـــی 
ـــراه  ـــل هم ـــا عم ـــود را ب ـــه خ اندیش
رهبـــری  دوره  چنان کـــه  کـــرده، 
وی بـــر شـــیعیان لبنـــان بیانگـــر آن 

اســـت.
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نبایـد روشـن فکری حـوزوی تنهـا مسـئله ای 

نخبگانـی تلقـی شـود بلکـه بایـد مسـئله ای 

مردمـی و عمومـی بـه شـمار آید.

نسبت روشن فکری حوزوی و آزاداندیشی
اساسـًا اگـر چنیـن نگاه های جدیـد و تازه ای 

روشـن فکری  نباشـد  آزاداندیشـی  بـا  همـراه 

حـوزوی نمی توانـد منعقـد شـود. اسـاس بحث 

ایـن اسـت کـه ایـن نگاه هـا بـر اسـاس رویکـرد 

آزاداندیشـانه شـکل گیـرد. نـگاه آزاداندیشـانه 

اسـتخراج  و  تولیـد  قـدرت 

خواهـد  را  جدیـد  مباحـث 

داشـت، در غیـر ایـن صـورت 

تقلیـد  و  دنبالـه روی  جـز 

متفکـران  چـه  دیگـران،  از 

چـه  و  مسـلمان  پیشـین 

متفکـران  اندیشـه های 

مشـرق  و  زمیـن  مغـرب 

در ارتبــاط بــا مــردم و حضــور در 
میــان مــردم هــم این نهــاد در صدر 
گــی دیگــر  بــوده اســت. درواقــع ویژ
روشــن فکری حــوزوی همراهــی و 
میــان  در  و  مــردم  بــا  همگامــی 
بــودن اســت،  بــا مــردم  مــردم و 
ــی و  ــن فکری دین ــه روش درحالی ک
روشــن فکری ســکوالر فاقــد ایــن 

گــی اســت.  ویژ

زمیـن چیـز دیگری نخواهـد بود. بنابراین عنصر 

آزاداندیشـی، عنصری بسـیار مهم و ظرف تحقق 

روشـن فکری اسـت. اگـر آزاداندیشـی وجـود 

نداشـته باشـد، انعقاد روشـن فکری در هر نوع 

آن ممتنع اسـت. این مطلب را اسـتاد مطهری 

نیـز در مباحـث مربـوط بـه صنـف روحانیـت 

تذکـر داده اسـت کـه نباید برخـی امور موجبات 

عوام زدگـی را در حـوزه و روحانیـت پدیـد آورد. 

بایـد الزامـات روشـن فکری تحقـق یابـد و ایـن 

تنهـا در عوام زدگـی خالصـه 

نمی شـود بلکه ممکن اسـت 

در دولت زدگـی هـم ظهـور و 

بـروز یابـد.

پی نوشت:
و  علـوم  پژوهشـگاه  دانشـیار   .  *

اسـالمی. فرهنـگ 


