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از منظر شـهید صدر اصالح بنیادهای نظری یکی از شـروط اصلی 
تحـول در حوزه هـای علمیـه اسـت. در حوزه هـای علمیـه سـه 
طیـف فکـری با سـه بنیـاد نظری متمایـز وجود دارنـد. نگارنده 
بـا نقـد دو رویکرد نخسـت به اثبات رویکرد سـوم می پردازد که 

در ایـن نوشـتار می خوانید.

                                   تحول حوزه 
از منظر شهید صدر1
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  سه طیف فكری حوزه
»دنیاگـرای مصلحت جـو« کـه چشـم ودل به 

دنیـا داده و منطـق او منطـق منفعت اسـت.  

نقـد: از نظـر شـهید صـدر ایـن رویکـرد اگـر 
بـرای افـراد عـادی آن هم در حیطـه مباحات روا 

باشـد بـرای عالمـان دین کـه امانـت داران انبیا 

و دیـن الهـی هسـتند پذیرفتـه نیسـت. منطـق 

رفتـار علمـای دیـن بـر دو اصـل اسـتوار اسـت: 

الـف( اطاعـت در دایـره واجبات و محرمات؛ ب(

انطبـاق بـا اقتضائـات امانـت بـزرگ الهی.

»دنیاگریـز معناگـرا« کـه چشـم ودل از دنیـا 

بریـده و منطـق او منطـق گریز از دنیا و واگذاری 

امـور دنیـا به اهل دنیاسـت.

نقـد: دنیـا از نظـر شـهید صـدر امـری ناچیـز 
نیسـت، زیـرا مزرعـه تبلیغ و دعوت اسـت. دین 

نباید وقف عده ای خاص باشد بلکه باید نور آن 

تمـام زمیـن را فراگیـرد. باید بـا اهل دنیا کارکرد 

و تعامـل کـرد تـا دیـن پیروز شـود و بایـد مردم 

را از ظلمـت نجـات داد. )ایـن دو رویکـرد زمینه 

سـکوالریزه کردن  بـرای  را  الزم 

حوزه هـای علمیـه فراهـم مـی 

سازند(.

کـه  تکلیف گـرا«  »دنیانگـر 

چشـم خـود را بـه روی دنیـا بـاز 

نگاه داشـته و دل به دین و عالم 

معنـا داده اسـت و بـه تکلیـف 

دینـی خـود عمـل می کنـد.

ایـن  صـدر  شـهید  نظـر  بـه 

دیـن  علمـای  منطـق  رویکـرد، 

اسـت. خطر و سـختی دین داری 

در همین است که در لغزش گاه ها حرکت کنیم 

اما نلغزیم. اگر کسـی در این رویکرد پیروز شـود 

از صدیقین باالتر اسـت و اگر مردود شـود الیق 

این مرتبه نبوده اسـت. در این رویکرد مصلحت 

فـردی بـا مصلحـت دیـن و بالعکـس هماهنگ 

می شـود و دو قطـب ممزوج می شـوند. وحدت 

یـا اتحـاِد متعلـِق تبلیـغ و مبّلـغ رخ می دهـد 

کـه حافـظ جمـع در شکسـت و پیـروزی اسـت 

و باعـث وحـدت در دسـت آوردها و منافـع و 

وحـدت در آرزوهـا و رنج هـا می شـود.

مسـئولیت پذیری در رویکـرد » دنیانگـری 

تکلیف گـرا« دارای دو ویژگـی اسـت: 1. مبّلـغ 

بـا چـراغ تبلیـغ راه خـود و دیگـران را روشـن 

می سـازد؛ 2. خود را نمی بیند و دین را می بیند 

و بـه مصالـح و مفسـد راه می اندیشـد و دنیـا 

را در قالـب ایجابـی می بینـد و راه را واسـطه 

)معنـای حرفـی( و دیـن را اصیـل )معنـای 

می بینـد. اسـمی( 

 ویژگی های دنیانگری تكلیف گرا
ویژگی هـای عمـل براسـاس 

در  دنیـا  بـه  ایجابـی  نـگاه 

نظـر  از  تکلیف گـرا  دنیا نگـری 

از: عبارتنـد  صـدر  شـهید 

وسـیله:  طهـارت  و  پاکـی 

ایـن امـر کـه بـرای رسـیدن بـه 

مقصـود دیـن با توجه به شـرایط 

مشـکالت  نـوع  و  اقتضائـات 

مسـیر از ابزارهای پاک اسـتفاده 

شـود موافق با روح دین و مقوله 

امانـت اسـت.

دنیـــا از نظـــر شـــهید صـــدر امـــری 
ناچیـــز نیســـت، زیـــرا مزرعـــه تبلیـــغ 
نبایـــد  دیـــن  اســـت.  دعـــوت  و 
باشـــد  خـــاص  ای  عـــده  وقـــف 
بلکـــه بایـــد نـــور آن تمـــام زمیـــن را 
گیـــرد. بایـــد بـــا اهـــل دنیـــا کارکـــرد  فرا
و تعامـــل کـــرد تـــا دیـــن پیـــروز شـــود 
و بایـــد مـــردم را از ظلمـــت نجـــات 
زمینـــه  رویکـــرد  دو  )ایـــن  داد. 
ســـکوالریزه کردن  بـــرای  را  الزم 
حوزه هـــای علمیـــه فراهـــم مـــی 

ســـازند(.
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پرهیـز از عناویـن ثانوی احکام تا حد مقدور: 

بـه صـرف این کـه حکـم ثانـوی سـود و منفعت 

شـخصی یـا گروهـی را در پـی دارد نبایـد از 

احکام اولیه دسـت کشـید. باید 

انسـان عالـم بـا مسـائل از روی 

احتیـاط برخـورد کنـد و تـا دلیل 

مسـتحکمی یافت نشود از حکم 

اولـی نبایـد عـدول نماید.

ـــر  ـــن ب ـــت دی ـــح مصلح ترجی

ـــی(  ـــخصی )و گروه ـــح ش مصال

ـــغ و  ـــدت مبّل ـــات: وح در تزاحم

ـــت اســـت. در  ـــواره ثاب ـــن هم دی

این جاســـت کـــه جوهـــره فـــرد 

ــز  ــرا تمایـ ــرد تکلیف گـ ــو از فـ ــت جـ مصلحـ

ــود  ــر خـ ــن را بـ ــان دیـ ــد تکلیف گرایـ می یابـ

ترجیـــح می دهنـــد. در لحظـــات تزاحـــم 

ــود. ــکار می شـ ــا آشـ ــه هویت هـ ــت کـ اسـ

حساب رســـی همیشـــگی: دنیـــا بایـــد 

عرصـــه عمـــل باشـــد نـــه انگیـــزه عمـــل. 

ـــار و  ـــال رفت ـــود در قب ـــی از خ ـــان در ارزیاب انس

ـــدام خویـــش احســـاس مســـئولیت خواهـــد  اق

داشـــت. بایـــد بـــه انگیـــزه مصلحـــت توجـــه 

کـــرد کـــه بـــرای دیـــن اســـت یـــا شـــخص 

ـــر  ـــزه تفک ـــه و انگی ـــد در اندیش ـــذا بای ـــود، ل خ

و تأمـــل کـــرد. بزرگ تریـــن لـــذت آن اســـت 

ـــار امانـــت را بـــه مقصـــد برســـاند.  کـــه انســـان ب

ایـــن لـــذت مایـــه آرامـــش واقعـــی اســـت و 

کســـب رضـــای خـــدا غایـــت نهایـــی.

بـه بـاور شـهید صـدر، سـه نـوع رویکـرد بـه 

علـم دینـی در قبال عمـل اجتماعی وجود دارد. 

ایشـان بـا نقـد دو رویکـرد نخسـت، بـه اثبـات 

دیـدگاه سـوم می پـردازد.

علم گرایـی محـض: اصالـت پژوهـش علمی 

فقهـی بـر عمـل اجتماعی.

نقد: به نظر شـهید صدر تمرکز 

بـر حیطـه نظـر و نادیده گرفتـن 

مقـام اجرا به شـکل گیری علم و 

عالـم به عمـل خواهـد انجامید. 

تعمیـق علـم بایـد بـا نظـر بـه 

واقعیـت همراه باشـد. هـم باید 

عالـم بـود هـم مبلـغ و داعـی به 

اسـالم. علـم باید ناظـر به زندگی 

باشـد نـه منقطـع از آن. عالـم 

نورافکـن اسـت نـه اختالس گـر علـم.

عمل گرایـی محـض )رویکرد سـلبی به علم(: 

تقـدم عمـل اجتماعی بر پژوهش علمیـ  فقهی

نقـد: تمرکـز بـر اقدام و اجرا بـدون چراغ علم 

و نظـر نشـانه بی مایگـی اسـت. نظـر به واقـع 

بایـد بـا تعمـق علنـی همراه باشـد. زندگـی باید 

آگاهانـه و آگاهی بخـش باشـد نـه عوام فریبانه 

و نـه جاهالنـه. 

علم گرایـی هدف منـد: تعمق علمی همراه با 

عمل اجتماعی عالمانه )امدادرسـانی آگاهانه(

در  مسـئولیت پذیری  اقتضـای  علـم ورزی 

برابـر امـت اسـت. رهاسـاختن بشـر از جاهلیت 

مـدرن و تمـدن پوشـالی غرب و نیـز توجه دادن 

بشـر بـه اسـالم نجات بخـش و رافـع معضـالت 

ضروری اسـت. امت اسـالم هم جزیی از جهان 

درحال سـقوط اسـت، زیرا متمسـک به ریسمان 

الهی نیسـت.

دنیــا بایــد عرصــه عمــل باشــد نــه 
انگیــزه عمــل. انســان در ارزیابــی 
اقــدام  قبــال رفتــار و  از خــود در 
مســئولیت  احســاس  خویــش 
خواهــد داشــت. بایــد بــه انگیــزه 
بــرای  کــه  کــرد  مصلحــت توجــه 
دیــن اســت یــا شــخص خــود، لــذا 
بایــد در اندیشــه و انگیــزه تفکــر و 

کــرد. تأمــل 
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تحول با محوریت فقه 
  فقه آیینه و مظهر محسوس اسالم

فقـه به عنـوان کاری علمـی آیینـه، چهـره، 

معّرف و مظهر خارجی محسوسـی اسـت که تا 

بـه امـروز احکام، مفاهیم و قوانین شـریعت در 

آن بازتـاب یافتـه اسـت. هرچـه آیینـه صاف تـر 

باشـد اسـالم بازتـاب بهتـری خواهـد یافـت و 

نجـات بخشـی آن واضح تـر خواهـد شـد.

فقه از لحاظ کیفی )عمق شیوه استنباط، دقت 

روش های فقهیـ  عمق مسائل فقهی( پیشرفت 

کرده است و از لحاظ کمی باید پیشرفت کند، 

چون بازتاب مسائل صدها سال قبل است.

امـت  خارج سـاختن  بـرای 

از مسـتی افـکار جاهلـی تمـدن 

غـرب نیازمند جذابیت هسـتیم. 

جذابیت در این اسـت که دین را 

به شـکل جامـع، فراگیر با احاطه 

فقـه  قالـب  در  آن  توان منـد  و 

اسـالمی )به طـور کمـی و کیفی، 

عمـودی و افقـی( ارائـه کنیـم. 

فقـه بایـد در سـطح نیازهای این 

جهـان و مشـکالت آن بسـط و 

گسـترش یابـد. ایـن کار فقهایی 

اسـت کـه در امتـداد عمـودی به 

اوج فقـه رسـیده باشـند.

باید سـاختارو سـاختمان فقه گسـترش یابد 

)فقه نظامات( فقه ابزار شرعی نمایندگی اسالم 

اسـت و قـدرت اجتماعـی بـرای روشـن گری و 

مشـارکت را افزایـش می دهد.

ـــه حـــوزه، نقشـــه هوشـــمندانه  ـــگاه امـــت ب ن

ولی عصـــر� اســـت. حـــوزه طالیـــه دار 

مســـئولیت های دینـــی و پایـــگاه رهبـــری 

ـــی  ـــدرت تربیت ـــی، ق ـــق فقه ـــت اســـت. تعم ام

ـــو،  ـــی از یک س ـــق فقه ـــازی دارد. تعم و آگاه س

زمینه ســـاز ارائـــه مفهـــوم صحیـــح از اســـالم 

و به دســـت آوردن ابـــزاری مناســـب بـــرای 

نمایندگـــی از اســـالم اســـت و از ســـوی دیگـــر، 

ـــرای تربیـــت و آگاه ســـازی  قـــدرت اجتماعـــی ب

ـــت. ـــی اس عموم

 سه نوع مواجهه در برابر سازمان دهی حوزه
شـهید صـدر بـر ایـن بـاور اسـت کـه تحـول 

در حـوزه مخالفـان و موافقانـی دارد. در میـان 

موافقـان تغییـر برخـی صرفـًا به 

تغییـرات سـطحی نظـر دارنـد و 

برنمی تابنـد.  را  عمـده  تحـول 

ازایـن رو سـه گـروه را در مواجهه 

بـا تحـول برمی شـمارد:

مخالفـــان تحـــول: تغییـــر 

ـــی  ـــد اصـــول فقه ســـاختار را فاق

ــد؛ ــول می داننـ ــل قبـ قابـ

موافقـــان منفعـــل: تنهـــا 

ـــا، دروس و  ـــالح روش ه ـــه اص ب

وظایـــف نظـــر دارنـــد؛

موافقـان فعـال: تحـول را یک 

امـر بدیهـی و ضـروری می دانند 

و آن را ابـزاری در جهـت دسـتیابی بـه رسـالت 

حوزه می دانند و معتقدند که سـامان دهی باید 

معطـوف بـه آگاهی بخشـی بـه امت باشـد.

اصالح سه مرحله ای حوزه

از  امــت  خارج ســاختن  بــرای 
تمــدن  جاهلــی  افــکار  مســتی 
غــرب نیازمنــد جذابیــت هســتیم. 
جذابیــت در ایــن اســت کــه دین را 
گیــر بــا احاطه  بــه شــکل جامــع، فرا
فقــه  قالــب  در  آن  توان منــد  و 
کیفــی،  کمــی و  اســالمی )به طــور 
کنیــم.  ارائــه  افقــی(  و  عمــودی 
فقــه بایــد در ســطح نیازهــای ایــن 
جهــان و مشــکالت آن بســط و 
گســترش یابــد. ایــن کار فقهایــی 
ــه  ــه در امتــداد عمــودی ب اســت ک

اوج فقــه رســیده باشــند.
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طبـق  حـوزوی  اصالحـات  اجرایـی  عملیـات 

نظـر شـهید صدر در سـه سـطح صـورت خواهد 

پذیرفت: 

ــک  ــوزه ای کوچ ــول در ح ــازی تح زمینه س

و آگاه بــرای پــرورش بــذر اولیــه اصــالح؛ 

اجــرای اصالحــات در آن حــوزه کوچــک و 

سیطره بخشــیدن اصالحــات حــوزه کوچــک 

ــادر. ــوزه م ــر ح ب

حـوزه را بـه دو اعتبـار می تـوان مـورد توجـه 

قرار داد: 1. اعتبار فی نفسـه و در معنای اسـمی 

به عنـوان مجموعـه ای از افـراد و اشـخاص؛ 2. 

اعتبـار لغیـره و در معنـای حرفـی به عنـوان 

راهبـری امـت اسـالمی.

 لوازم اصالح حوزه
ضـرورت توجه به جنبـه تکلیفی حوزه )هدایت 

امـت( در فرآیند اصـالح )برتری 

ارزش نقش بر شخص(؛

به عنـوان  حـوزه  بـه  نـگاه 

وجـود  و  اسـالمی  دسـتگاه 

فعـال در خدمـت اسـالم و امـت 

؛ می سـال ا

تربیـت  همگامـی  ضـرورت 

وجـود شـخصی با تربیـت وجود 

تکلیفـی )عمـل شـخصی و عمل 

تکلیفـی/ صالح بودن شـخص از 

حیـث فـردی و تکلیفی / عدالت 

شـخصی و عدالـت تکلیفـی(.

 مسئولیت های حوزه درباره امت
تبییـن نظـری تمامـی ابعـاد 

اسـالم: در حیطـه فـرد، خانواده، 

جامعـه و حکومـت.

دفـاع نظـری از اسـالم در برابـر شـبهات و 

مقایسـه مکاتـب بـا توان مندی هـای اسـالم

دفـاع عملـی از اسـالم بـا اقامـه و اجـرای 

احـکام اسـالم جهـت حفـظ عینـی اسـالم در 

اندیشـه، قوانیـن و رفتـار.

  وضعیت اسالم عینی 
الـف( در دوران پیشااسـتعمار بـا مشـکالت 

فـردی و راه حل هـای فـردی همـراه بـود. 

انحرافـات  پسااسـتعمار  دوره  در  امـا  ب( 

بنیادیـن اومانیسـتی و الحادی اسـت. ازاین رو 

راه حـل نیـز بایـد بنیادیـن و مبنایـی باشـد. 

وضعیت اخیر باعث شـده اسـت که یک شخص 

مسـلمان در وضـع فـردی خـود مسـلمان باشـد 

و لـی در وضـع اجتماعـی غیرمقیـد بـه اسـالم 

باشـد. در ایـن وضـع طبیعـت 

گرایـِش رایـج و سیاسـِت فکری، 

فرهنـِگ  اجتماعـی،  و  عملـی 

حاکـم )اومانیسـتی( اسـت.

ـ بایــد درجــه ای از آگاهــی و 

ورع و تقــوا را بــه افــراد منتقــل 

ــازی  ــه احســاس جانب ــم ک کنی

و مرگ طلبــی بــرای اســالم در 

ــه شــود. آن هــا برانگیخت

فرآیند اصالح حوزه
فرآینــد اصــالح حــوزه از نظــر 

شــهید صــدر بایــد از رســالت 

حــوزه آغــاز و بــه عینیــت اســالم 

اجتمــاع گســترش  متــن  در 

اســت  الزم  ایــن رو  از  یابــد. 

ــاب تحــول  آرای شــهید صــدر در ب
بــا  اســت  ممکــن  گرچــه  ا حــوزه 
تأمالتــی همــراه باشــد، اما اهتمام 
در  تحــول  ضــرورت  بــه  ایشــان 
حــوزه بــا نظــر بــه مأموریــت دیــن، 
نــگاه دانشــی و اجتهادمحــور بــه 
تحــول، قــراردادن حلقــه ارتبــاط 
فقــه،  پایــه  بــر  امتــی  و  تمدنــی 
ضــرورت همگامــی حــوزه بــا نظــام 
اســالمی، ضــرورت نظــر بــه اجــرای 
حکــم در مرحلــه اســتنباط حکــم، 
توســعه؛  فقــه  بــه  ویــژه  توجــه 
نــکات کلیــدی و دقیقــی اســت کــه 
شــهید صــدر در مقــام یــک مرجــع 
تحــول  و  حــوزوی  مقــام  عالــی 

خــواه بــدان نظــر دارنــد.
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مراتــب شــناختی و تکلیفــی زیــر مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق

 بازنگری در ماهیت حوزه
توجـه بـه جنبـه تکلیفی حـوزه در قبال امت 

در فرآینـد اصـالح )نه جنبه ذاتـی حوزه( ترجیح 

مصالـح عمومـی بر مصالح افـراد حوزوی.

شـناخت امـت )تحـوالت فکـری، ارزشـی و 

رفتـاری( پایـه اصـالح جدیـد تکلیفـی اسـت.

دفـاع از وجـود نظـری اسـالم بـا به کارگیری 

روش هـای متنـوع گفت وگـو، مناظـره و..... (

دفـاع از وجـود عینی اسـالم: الـف( با ترغیب 

افـراد بـه رعایـت احـکام فـردی؛ ب( بـا احکام و 

قوانیـن مرتبـط با اجتمـاع؛ ج( عرضه اعتقادات 

و باورهای اسـالمی(.

آرای شـهید صـدر در باب تحـول حوزه اگرچه 

ممکـن اسـت بـا تأمالتـی همـراه باشـد، امـا 

اهتمام ایشان به ضرورت تحول در حوزه با نظر 

بـه مأموریـت دین، نگاه دانشـی و اجتهادمحور 

بـه تحـول، قراردادن حلقه ارتباط تمدنی و امتی 

بـر پایـه فقـه، ضـرورت همگامـی حوزه بـا نظام 

اسـالمی، ضرورت نظر به اجرای حکم در مرحله 

اسـتنباط حکـم، توجـه ویـژه بـه فقـه توسـعه؛ 

نـکات کلیـدی و دقیقـی اسـت کـه شـهید صدر 

در مقـام یـک مرجع عالی مقام حوزوی و تحول 

خـواه بدان نظـر دارند.    

پی نوشت:
آموزشـی  مؤسسـه  سیاسـی  علـوم  گـروه  دانشـیار   .*

.خمینـی امـام  پژوهشـی 


