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موضع حوزه نجفو ایده روشنفکري 

22/9/87تاریخ تأیید: 12/8/87تاریخ دریافت:
اهللا مریجیشمس

هایی که در صد سال اخیر در دنیاي اسـالم رخنـه کـرده، تفکـر و یـا ایـده       از جمله ایده
تواند مشکالت را در عرصـه نظـر و  روشنفکري است که ادعا دارد عقل خودبنیاد بشر، می

هاي ماورایی و وحیانی مستغنی کند، این ایده در میان عمل حل نموده و انسان را از آموزه
برخی از دانش آموختگان مسلمان و بعضاً حوزوي، نفوذ کرده و آنان نیز با تکیه بـر عقـل   

هاي دینی و حتی آیات و روایات را تفسیر تجربی و مشاهدات علمی تالش کردند تا آموزه
کنـد  رو، تالش میشتار پیشود و به زعم خویش عقل و نقل را آشتی دهند. نو تبیین نماین

اي از تا موضع نجف را در مقابل این رویکرد بررسی نماید و در این راسـتا، ابتـدا نمونـه   
هاي سلبی حوزه نجف در مقابل زایده عصر روشنگري و سپس فعالیت شهید صدر فعالیت

-هاي ایجابی که با بهـره اي از فعالیتبه عنوان نمونهرا به عنوان مصداقی از علماي حوزه، 

هایی را براي جهـان اسـالم بـه    يگیري میراث علوي به ساماندهی حوزه پرداخته و نوآور
حـوزوي ارمغان آورده است، اشاره خواهیم نمود تا روشن شود که حاصـل روشـنفکري   

نماید.چگونه خود را از پیامد روشنفکري غربی متمایز می

روشـنفکران، سکوالریسـم، تجـدد، تمـدن،     ،روشنگري، روشنفکريان کلیدي:واژگ
.حوزه نجف، علماي نجف و شهید صدر

 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوماالسالم و المسلمین مریجی حجۀ
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مقدمه
روشنفکري که خود، محصولی غربی و در نتیجۀ رویکرد اومانیستی بشر به عالم است، 

هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اخالقی، دینی است که در حقیقت بینشی در حوزه
دد ارائه تفسیر جدیدي از انسان و شئون انسـانی اسـت. ایـن بیـنش، زاییـده عصـر       در ص
وق فیلسوفان بر کلیساي قرون وسطی است. عصري که پیش فرض اصلی فري و تگروشن

هـاي انسـانی بـدون    مندي عقل خودبنیاد بشر بر حل مسائل و خواسـته فیلسوفانش، توان
گیـري از عقـل خـود بنیـاد، راه     تواند با بهرهیی بود و به تعبیر دیگر، بشر محاستمداد از و

سعادت و پیشرفت را بر خود و همنوعانش همـوار کنـد و در ایـن راه، نیـازي بـه هـدایت       
گیري از تجربه تواند با بهرههاي وحیانی ندارد؛ چه این که عقل انسانی میآسمانی و آموزه

دهد و راز و رمز جهان و جهانیان مندانه در اختیار بشر قرار و علوم تجربی، زندگی سعادت
را بشکافد و راه هدایت را هموار کند.

اي به اعتقاد کانت و همفکرانش: هر کس باید همواره در به کار بستن خویش به گونه
عمومی آزاد باشد و آن چه از بنیاد ممنوع است، همانا توافق بر یک اساسنامه دینی پایـدار  

آن تردیدي راه دهد، من وجه بنیادي روشنگري، یعنی است که هیچ کس نتواند آشکارا در
١دانم.شان را، بیش از همه در امور دینی میبه درآمدن انسان از کودکی خود کرده

در حقیقت، روشنفکري به لحاظ نظري، چیزي نیست مگر بیان منسجم و فرموله شده 
هاي علوم طبیعـی،  نگري عصر روشنگري، تمامی حوزهآراي اومانیستی که در قالب جهان

يهـاي فکـر  هـا و شـاخه  اخالقیات و... را تحت سیطره فکري خود درآورده بود و ویژگی
بینی روشنگري نیز عبارتند از:جهان
ی الهی؛اصالت عقل و فهم بشري در برابر وح. 1
. اصل پیشرفت [آن هم پیشرفت مادي]؛2
شناسی تجربی؛. روش3
٢ریاضی و کمی طبیعت).. پیدایی مفهوم جدید طبیعت (تفسیر4

هاي فکري، خواه فرهنگی و اجتماعی و خـواه سیاسـی و   گیري ایدهبدون شک، شکل
اي نوظهور مستقیم یا غیر مستقیم، متـأثر از شـرایط اجتمـاعی و    حقوقی، به عنوان پدیده

هاي وارداتی هم صادق است. تحوالت جامعه بوده و خواهد بود و این امر حتی درباره ایده
اي غربی است، اما براي ورودش به جوامع اسالمی همچون ایران چه روشنفکري، ایدهاگر 

اند، نیاز به بستر اجتماعی مناسب و شـرایط ویـژه   که تحت پوشش فکري حوزه نجف بوده
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هاي تواند یکی از عوامل بسیار مهم باشد که زمینه ورود ایدهدارد. عقب افتادگی جوامع می
هـاي  هیا کند. براي مثال، ایران، پس از عصر صفویه و پیشـرفت مندي را ممدعی به توان

افتـادگی آشـکار گردیـد.    ار افـت محسـوس و عقـب   چمحسوس آن زمان در اثر عواملی د
گـو در دسـتگاه   پـرور و در عـین حـال تملـق    شکست از روسیه و ورود عناصر سست و تن

تـوان حفـظ تمامیـت    حاکمیت، ایران را به کشوري عقب افتاده تبدیل کرده تا جایی کـه 
اند. و این خود بستر مناسبی شد تا اولین جریان روشنفکري در ایـران  ارضی خود را نداشته

که مبادي و غایات آن محصول برخورد جامعه سنتی و عقب مانده ایران با مدنیت مغـرب  
ـ   ه زمین بوده، نه فیلسوف بود و نه نقاد، بلکه با الگویی که براي تبعیت شکل یافته بـود، ب

کرد که ایران را از خواب تاریخی و رکود بیدار سـازد.  آور عصر مدرن تالش میعنوان پیام
این نسل در برخورد و مواجهه با تمدن جدید، بین اخـذ و نفـی آن بـه صـورت کامـل یـا       

٣گزینشی، اخذ تمام و کمال تمدن غرب را بدون دخل و تصرف ایرانی انتخاب کرد.

د غربـی شـده و آن را حاصـل خودآگـاهی غربیـان و      این گروه که مرعوب تمدن جدی
دانستند، نسخه اداره امـور بـه دسـت علـم و عقـل      هاي کلیسا میدست برداشتن از آموزه

انـد و چـاره را در تقلیـد آن تمـدن     بشري و تکیه بر عقل خود بنیاد را براي جامعه پیچیده
اند.دیدند و به ترویج و تبلیغ آن پرداختهمی

تفـاوت نبـوده اسـت،    رابر این ایده و شبهات منشعب از آن نه تنها بـی حوزه نجف در ب
(کـه در یـک نگـاه کلـی،     بلکه از طرق مختلف به ویژه نشریاتی نظیر مجلـه  

اي از چندین رساله مهـم بودنـد کـه بـه     اند چون مجموعهگوي حوزه بودهنماینده و سخن
و فلسفه سیاسی و اجتمـاعی و فرهنگـی   ها در شناخت افکارترین مآخذ و متنعنوان مهم

گردید و نکته قابل توجه این کـه مجالتـی کـه توسـط روحـانیون و      حوزه نجف تلقی می
شد، زمانی بـه زیـور   علمایی چون آغا محمد محالتی، حاج شیخ حسین اصفهانی اداره می

گویی پاسخبه نقد و٤)شد که اوج اقتدار و نفوذ مرحوم آخوند خراسانی بود.چاپ آراسته می
آن پرداخته و در حقیقت به مقابله روشنفکري غربی آمده است.

تالزم تمدن و تدین
نویسندگان حوزه نجف در پاسخ به روشنفکرانی که رسیدن به تمـدن را در جـدایی از   

دانستند، مقاالت هاي وحیانی، حداقل در عرصه اجتماعی میدین و دست برداشتن از آموزه
تحریر در آورده و ضمن توجه به زمینه پیدایش این شبهات و شکوك متعددي را به رشته
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که همان تمدن جدید غرب بوده و برخی از کسانی که به جهت تحصیالت در اختر زمین 
گویی با آن انس گرفته بودند، مروج و مبلّغ آن شدند، خود را مکلف دانسته و در مقام پاسخ

انـد. یکـی از   مطالبی را به رشته تحریر در آوردهبرآمده و براي آگاهی مردم و آشنایی آنان
به رشته تحریر در آمـده  این مقاالت که تحت عنوان تالزم تمدن و تدین، در 

کنیم:است را به عنوان نمونه، به اختصار مرور می
به اعتقاد نویسندگان حوزه نجف اساساً تمدن و تدین با یکـدیگر در تـالزم هسـتند و    

رّش ایـن    ر تمدنی نمیمعتقدند ه تواند مفید باشد مگر تمدنی که مبتنی بر تدین باشـد. سـ
است که تمدن از باب تفعل و مفادش مطاوعه است، یعنی قبول شهر نمودن و ملتـزم بـه   
لوازم شهري شدن و اطالق متمدن بر انسان از روي همین معناست. انسان که به انفـراده  

گزیند ود را برآورده سازد، زندگی گروهی را بر میتواند همه حوائجش حتی شخصیه خنمی
هایش را برآورده سازد.تا با مساعدت همنوعان خود، نیازمندي

البته روشن است که رفع حوائج باید طبق نظـام و ضـوابطی باشـد کـه در آن میـزان      
حقوقی افراد مشخص باشد، تا کسی از حدود خود تعدي و تخطی نکند؛ چه این که در غیر 

صورت، افراد به اقتضاي حب ذات و پیـروي از قـوه شـهویه، رفتـار خواهنـد نمـود و       این 
اش چیزي جز اختالف در انتظام و تبـدل اجتمـاع بـه افتـراق و از هـم گسـیختگی       نتیجه

گردد و هـر  نخواهد بود. از این رو، ضرورت وجود نظام صحیح و قانون کامل احساس می
خواهد یافت.صاحب خردي این ضرورت را به وجدان در 

از طرف دیگر، دین نیز همان قانونی است که براي هیأت جامعه بشري در نظر گرفته 
شده تا در پرتو اجراي آن بتوانند راه خیر و سعادت خود را پیش گیرند. تدین نیز به معناي 
قبول دین کردن و به لوازم دین عمل نمودن است؛ همان طور که متمدن به فرد پذیرنده 

گویند که قانون حاکم بر شهر را پذیرفته گویند، متدین نیز به فردي میي میزندگی شهر
است.

ر از تدین است؛ چرا که قبول شهریت نمودن، یعنـی ملتـزم   ؤخبه این ترتیب، تمدن، م
شدن به نظام جمعیت و قواعد و قوانین حاکم بر آن. به دیگر سخن، تمدن، وضعی اسـت  

گویند. با این گردد و شخص عامل قانون را متمدن میمیانتزاع،که از مرتبه اعمال قانون
بیان، تفاوت تمدن و تدین، تنها مفهومی است وگرنه مصداقاً واحدند. بنـابراین، تمـدن در  

ش، کسی است که تـن بـه قـانون و مـوازین شـهري و      حگیرد. متومقابل توحش قرار می
خصی خود بوده و هـیچ رادع و  دهد و خودسرانه به دنبال منافع شهاي اجتماعی نمیگروه
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کند.مانعی در برابر خود احساس نمی
نیاز از قانون نیست و هـر تمـدنی را قـانونی، نوبـت بـه      حال که مشخص شد بشر بی

رسد که چه کسی باید مقنّن قانون باشد. آیا کسی باید باشـد کـه همگـان،    گذار میقانون
برابر او را ندارند یا افراد جامعه به حسب اي جز تسلیم بودن دربندگی او را پذیرفته و چاره

تصورات و تعقالت خود، قانونی را تأسیس نمایند و آن را میزان عمل قرار دهند؛ چه ایـن  
که خداوند بشر را آفریده و وي را در پذیرش زندگی گروهی مخیر کـرده و حاکمیـت او را   

نیز نموده است، و انسان نیـز  به خودش واگذار کرده و در این راه البته او را مسلح به عقل
قانونی چیزي جز هرج و مرج و انفصال جامعه بشري نیسـت؛ از ایـن   داند که نتیجه بیمی

سازد.زند، و براساس آن حیات اجتماعی را ممکن میرو دست به تدوین قانون می
نویسنده مقاله تالزم تدین و تمدن، بر این باور است که این خالق متعال است که بـه  

قتضاي علم ذاتی و حکمت بالغه خود چنین مسئولیت را برعهده دارد، چه این که خـالق  م
اش هر چیز را قبل از وجـود در  عالم، موجد ممکنات به مقتضاي علم ذاتی و حکمت بالغه

هاي او را مشخص نموده و آن مخزن علم و حکمت خود مالحظه فرموده و همه نیازمندي
کند، لوازم وجـودش را نیـز مهیـا و در اختیـار او قـرار      میهنگام که لباس وجود بر تن آن

اش را ضـمیمه نکنـد یـا در    دهد. واال اگر لباس وجود بر او بپوشـاند و لـوازم وجودیـه   می
گیرد کـه  کارخانه منبع فیض ایزدي، نقصانی است و یا این که ضرورت آن را در نظر نمی

گوییم موجود کائنات قبل از خلق یاین هر دو در ذات حق نشاید. از این جهت است که م
و ایجاد، مواد قانون تعیش او را ترتیب داده و او را عالماً به قانون موجودش فرمـود، و بـه   

چه را که مایحتاج اوالد او بود به او آموخته و علـم آدم  هنگام خلقت آدم، اصول علم و آن
تمدن و تـدین مالزمـت   االسماء خود گواهی است بر ادعاي ما که در فرهنگ دینی، بین 

وجود دارد و اساساً جدایی در مرتبه ذهن است نه واقع و عینیت؛ چه ایـن کـه در واقعیـت    
٥عینی، این دو با هم متحد و از هم جدا نیستند.

علماي نجف، پس از آن که تالزم تدین و تمدن را اثبات کردند، در مقاالت دیگر، بیان 
هـاي ظـاهري و   خورداریم چرا باید مرعوب پیشرفتداشتند ما که از دینی کامل و قویم بر

تمدن غرب باشیم؟ اگر قانون سکوالري ایشان توانست تمدنی بسازد و مردم را کنار هـم  
هـاي علـوي   آورده و ضابطه تعیش مادي تدوین کند، ما که از منبع الیزال الهی و آمـوزه 

قوي بسازیم.توانیم تمدن و ضابطه زندگی مادي برخورداریم به طریق اولی می
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هاي دینینقد تطبیق علوم تجربی بر آموزه
یهاي خود در شرق به ویژه جوامع اسالماز زمانی که غرب براي اجرایی کردن برنامه

ها و شگردهاي متعـددي را  هاي سکوالریستی را پیش گرفت، حیلهراه ترویج و تبلیغ ایده
ی در ایران و عراق نیز با الهـام از  به کار گرفت. متجددین و روشنفکران متأثرین تفکر غرب

هاي دینـی را بـه   متفکران و روشنفکران غربی، گاه به صورت آشکار و عیان، دین و آموزه
پرستی دانسته و سـعی در  هاي معنوي را کهنه و اعتقاد به آن را کهنهسخره گرفته، ارزش

گونـه را در  غـرب زدودن این افکار از ذهن مردم مسلمان داشتند، تا راه ترقی و پیشـرفت 
کردند که: کاش ثالثی پیدا شدي و ملت ما را جامعه اسالمی هموار سازند و چنین آرزو می

ها که وطن ما را که گلستان روي زمـین اسـت، خـراب    از قید اکثر رسوم ذمیمه این عرب
اندر خراب کردند و ما را به این ذلـت و سـرافکندگی و عبودیـت و رذالـت رسـانیدند، آزاد      

٦ي.نمود
کردنـد؛  گیري از ادبیات دینی ترویج مـی گاهی نیز ایده غربی را در لفافه دین و با بهره
نویسد: در اروپا اش به بلنت انگلیسی میچنان چه یکی از این مروجان افکار غربی در نامه

هاي اجتماعی، سیاسی و مذهبی مغرب را مطالعه کردم، با اصول مذاهب که بودم، سیستم
مچنین تشکیالت سري و فراماسونري آشنا گردیدم. طرحی ریختم که عقـل  گوناگون و ه

سیاست غرب را با خرد دیانت به هم آمیزد. چنین دانستم که تغییر ایران به صـورت اروپـا   
فایده است؛ از این رو، فکر ترقـی مـادي را در لفافـه دیـن عرضـه داشـتم تـا        کوشش بی

٧هموطنانم آن معانی را نیک دریابند.

ز شگردهایی که به کار گرفته شد، تطبیق آیات قرآن با علم تجربی غرب بود. با یکی ا
این روش به صورت ضمنی و در لفافه سعی داشتند چنین القا کنند کـه آن چـه در قـرآن    

اند با اتکا به عقل خودبنیاد و تجربی به آن دست یابند، بلکه مواردي ها توانستهاست، غربی
در آیات وجود ندارد!اند کهرا نیز دست یافته

البته این دسیسه از نگاه تیزبین علماي نجف پنهان نماند و آنان را به واکنش در مقابل 
به پاسخ آن پرداختند.جفنر کرده و با استفاده از جریده داآن وا

اي را که یکی از علماي نجف در نقد و مقابله با تفسیر تجربی قرآن پرداختـه بـه   مقاله
کنیم: در بعضی از مجالت جدیده راجع به بعضی تأویالت در آیه مبارکـه  رور میاختصار م

ارجیهمِ بِحابِیلَ تَرْمراً أَبطَی هِملَیلَ عسأَر لَقٍ و آیه شریفه ونْ عانَ منخَلَقَ الْإِنسلٍ مجِیس
اداي وظیفه الزمه خود که ر کرد تا به داالنجف  را واکه این ایام، طبع و نشر گردیده، الدر
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حفظ ثغور دیانت اسالمیه است رفتار کرده باشد.
اي از نگارنده مقاله، ابتدا براي این که مخاطبین را در فضاي بحث قرار دهد، خالصـه 

آنچه که در مطبوعات به عنـوان تفسـیر و تأویـل آیـات قـرآن آمـده اسـت، را در اختیـار         
خواهد که پس از مطالعه این تأویالت و از آنها میدهدخوانندگان و مخاطبان خود قرار می

دهد، به قضاوت بنشینند، به همین جهت نوشته اسـت:  اي که نگارنده میو دقت در جوابیه
نْ علَـقٍ را بـه میکروبـات      انَ مـدر بعضی از مطبوعات، علق واقع در آیه مبارکه خَلَقَ الْإِنس

گویند مراد از از آنهاست، تأویل کرده و میمنویه که به اعتقاد حکماي غرب، نطفه مرکب
انـد؛ چـون ایـن حیـوان میکرونـی      علق، همین میکروبات کوچک است و آن را علق گفته

ه مبارکـه  یگردد. درباره آچسبد و متعلق آن میکند به آن میکوچک به هر چه برخورد می
راً أَبابِیلَ همین میکروبات کوچکی است که گویند مراد از طَیو أرسلَ علَیهِم طَیراً أَبابِیلَ می

ها، سپاه ابرهه که به غلطند و به قول غربیغر حجم در هوا در اطراف میصبا جهت شدت 
اند. بـا  عزم تخریب خانه خدا (کعبه) به وادي بطحا آمدند، به مرض آبله مبتال شده و مرده

ارجیهمِ بِحاین دیدگاه، مراد از تَرْمجنّ  سیلٍ، سـنگ نیسـت، بلکـه غـرض، تشـبیه و      م
استعاره است.

گیري از تجربیات غربـی، آنهـا را بـه    هکذا در آیات متعدد دیگر تصرف کرده و با بهره
االسري و امثال آن را به همین نحو توجیه و لیلۀالقمر وتأویل برده است. آیاتی چون شق

٨اند.تأویل برده

کند گران، ابتدا حقیقت تدین را معنا میطالب تأویلاي از منگارنده پس از بیان خالصه
که: حقیقت تدین و روح آن امري است قلبی و تسلیم و انقیادي است کـه بـه ریاضـات و    
مجاهدات توان به کف آورد. نه به غرق شدن در شهوات و از این کـه در روایـات عدیـده    

ه در آن رسـوخ  یت نفسـ بینیم از تأویل آیات نهی کردند به آن جهت است که مشـتهیا می
٩دار خواهد کرد.کرده و حقیقت تدین را خدشه

نویسد: اگر انـدکی تأمـل   آمد تفسیر به رأي و تأویل آیات مینویسنده مقاله، درباره پی
هاي دینی و دنیوي و تشتت کلمه اهل اسالم و حدوث مذاهب باطله و کنیم معظم خرابی

ل تاکنون، همه را به این سرچشـمه فسـاد   وقوع جنگ خانگی فیمابین مسلمین از صدر او
فَقَد جعلْنَا لولیه سلْطَاناً را در صـدر  مظلُوماًمنتهی خواهیم یافت. اگر آیه مبارکه و من قُتلَ 

انداختنـد و اگـر   کردند، شامیان، جنگ صفین را راه نمـی اول طبق هواي نفس تفسیر نمی
لک تتق«همگان را که حضرت به عمار فرمود: حدیث نبوي، قطعی الصدور و پذیرفته شده
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ه   بعد از شهادت عمار بر طبق هواي نفس تأویل نمی»  کردند و شـامیان متنبـ
اش کـرد و مشـکالت بعـدي   گشت و خوارج ظهور نمـی شدند، شعله جنگ خاموش میمی

آمد.پدید نمی
بعد نیز ادامه پیـدا کـرده و   آمدهاي ناگوار درس نگرفته و در عصراألسف از این پیمع

مالحده اسماعیلیه این باب را همچنان مفتوح نگه داشته و به بالد اسالمی چون بمبئی در 
هایی چون خطابیه، شلمغانیه و شریعیه و نمیریه، هندوستان و بلوچستان و... کشانید و فرقه

بـه انکـار ضـروریات    هاللیه، باللیه و غیر ذلک را پدید آورده و دسته دسته از مسلمین را 
اند.دینیه وادار نموده

آمدهاي تأویـل، در صـدد روشـن کـردن علـت و انگیـزه چنـین        مقاله پس از بیان پی
نویسد:تأویالت در عصر کنونی برآمده و می

از حب مفرط و شدت عشق و تصدیق بال تصور و تقلید مستغربین از فلسفه اروپاییـان  
دیگر متکـون گردیـد و آن تقلیـد کورکورانـه و     در طبیعیات میکروب، یک نسخ میکروب

زدگی و واله شدن در برابر ظواهر پر زرق و برق اختر زمین، و این تقلید کورکورانه تا غرب
جایی پیش رفته است که همه امور معنوي را با معانی وهمـی برگرفتـه از مظـاهر مغـرب     

انـد. و ایـن همـه،    نکـرده زمین تطبیق داده و حتی عرش الهی را نیز از این امر مسـتثنی  
هاي دنیوي و سکوالري غرب تالشی است براي رسوخ عقاید مستغربیون و تصدیق ارزش

هاي ماورایی از صحنه زندگی فردي و اجتماعی انسان.و اساساً کنار گذاردن دین و ارزش
نکته قابل توجه، تیزبینی علماي نجف است که ریشه این چنین تأویالت را بـه خـوبی   

ها و مروجان تفکرشان در ملل اسالمی، اهـداف متوسـط و   ه و دانسته که غربیدرك کرد
اي چون کنار زدن دین از صحنه زندگی جمعی و نهایتاً زدودن تفکر دینی از اذهـان  نهایی

ضـرت ختمـی   حاي دارند که آن انکار نبـوت  مسلمین بوده و با تأویالت خود هدف نهایی
هدف نهـایی  د مدعاي ما که انکار نبوت رسول اهللانویسد: شاهاست؛ آن جا که میتمرتب

آنهاست، این است که نسبت به معجزات خاتم االنبیا قائل به تأویل شده و در صدد تبیین 
االسري، مباهله و امثال آن را هدف لیلۀالقمر و اند، آیاتی چون شقتجربی و مادي برآمده

١٠اند.قرار داده

گاه در آن، با بینش باالي خـود پـس از شناسـایی    به هر تقدیر، حوزه نجف و علماي آ
داشتند و این رفتار در همه یابی کرده و در جهت تنویر افکار گام بر میانحراف، آن را ریشه

سطوح حوزه از طالب و فضال گرفته تا علما و مراجع وجود داشته است.
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واکنش شدید آخوند خراسانی در برابر روشنفکران
هاي روشنفکري و سکوالري، تنهـا فضـالي   مقابل ترویج ایدهچنان چه اشاره شد، در
گرفتند. در برخی مـوارد، مراجـع نیـز سـاکت نمانـده و از خـود       نجف نبودند که موضع می

دادند. براي مثال، آن گاه که متجددین غیـر بـومی، حاکمیـت بـر رونـد      واکنش نشان می
گري شده و فته و مروج اباحهمطبوعات و جراید ممالک اسالمی نظیر ایران را به دست گر

ایران «اند، و در جریده هاي سري سکوالر و احزاب غیر دینی تبدیل شدهبه تریبون انجمن
اي به حکم قصـاص جسـارت و تخفیـف وارد آورده و آن را    طی مقاله121در شماره » نو

حکمی غیر عقلی و اجراي آن را غیر عاقالنه خواند و نوشت: اگر کسـی از روي وحشـت،  
اشد که یـک جمعیـت عاقلـه بشـریت     بدیگري را از زندگانی محروم نماید، هرگز سزاوار ن

ایـن مقالـه واکـنش شـدید مرحـوم آخونـد       ١١همین سلوك را در مقابل با او مرعی دارند.
خراسانی را به همراه داشت و طی تلگرافی به رئیس الوزراء اعالم داشت کـه چـرا فصـل    

شود و منکرات از اول شـیوع  ز منکرات اسالمیه اجرا نمیقانون وزارت داخله در منع ا264
یافت. مگر خداي نخواسته، اولیاي امور در تحت ارادت چند نفر المذهب و مزدوران اجانب 

که در چنین اند،چنین مقهور و یا از حفظ دین گذشته، از مملکت اسالمی هم چشم پوشیده
گذارند، علی کل تقدیر در قلع ایـن مـواد   مینموارد مهم، تسامح  و مفاسد مترقبه را وقعی 

فساد عظیم قبل از انقالب مملکت بذل عنایت مجدانه، دین پرستانه، وطن پرورانه الزم و 
١٢بشارت انجاح عاجالً مأمول است. انشاءاهللا.

راهکار حوزوي نجف
ههاي نو و جدید، نیـاز بـه بسـتر مناسـب دارد؛ بـه ویـژ      چنان چه گفته آمد، ورود ایده

هـاي نـو و جدیـد داخلـی اسـت. ایـده       زایـی آن بـیش از ایـده   هاي وارداتی که تنشهاید
روشنفکري، زمانی وارد جوامع اسالمی شده که وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي این 
ممالک ضعیف بوده و روند نزولی داشته است. حوزه نیز در اثر مواجهه با استعمار و استبداد 

دیگر نتوانسـته بـود در جهـت ترقـی و     و درونی از طرفاز یک سو و مشکالت اقتصادي
هاي جدید، بیشتر حالت تدافعی داشته پیشرفت، گام بلندي بردارد؛ از این رو، در مقابل ایده

گویی برآمده بود، اما این که خود بتواند حرکت تهاجمی بگیرد و تشـنگان  و در صدد پاسخ
ه بـزرگ جهـان اسـالم،    گیر نبود، اما این حالت در عصـر نابغـ  را سیراب کند، چندان چشم

عالمه شهید سید محمد باقر صدر، شکل دیگري به خود گرفت؛ هر چند تـالش بزرگـانی   
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چون حکیم را نباید نادیده گرفت، اما حرکت ایجابی شهید صدر، چنان درخشندگی دارد که 
کند.هر محققی را وادار به تدبر و تحقیق در افکار و آثار او می

هجري قمري به همراه برادر و خانواده بـه نجـف   1365سید محمد باقر صدر در سال
اشرف مهاجرت نمود و هنوز دو دهه از عمرش سپري نشده بود که به درجه اجتهاد رسـید  

و پـس از رحلـت آیـت اهللا سـید     ١٣هاي شاخص و ممتاز حوزه نجف شـد. و یکی از چهره
جـف شـناخته   به عنوان یکی از هشت مرجع تقلید زنـده در ن 1970محسن صدر در سال 

١٤شد.

شهید صدر طی دو دهه تالش نموده تا ابتدا حوزه علمیه نجف را که پـس از انقـالب   
عشرون به لحاظ مبارزات سیاسی اجتماعی به نوعی ساکت و خاموش شده بود، دوباره بـه  

هـاي  هـا در حـوزه  هاي اصالحی و نـوآوري حرکت و بالندگی در آورده و سپس به حرکت
رداخته است.متعدد علوم اسالمی پ

موضع شهید صدر در مقابل تهاجم فکري غرب
هـاي سـاختگی پـیش    هـا و فلسـفه  در عصر شهید صدر، اسـتعمار در سـیماي مکتـب   

کرد. در ایـن برهـه کـه اسـالم بـاوران،      دار میتاخت و هویت اسالمی جامعه را خدشهمی
ویی بـا ایـن   سخت در رنج و بیم قرار داشتند و همه تالش و همـت خـود را بـراي رویـار    

هـایی عمیـق روي آورد تـا هـم آتـش      گرفتند؛ شهید صدر بـه تـالش  ها به کار میهجمه
اثر کند. وي بـا نگـارش دو   هاي استعمار را بیکمونیسم را خاموش سازد، هم دین ستیزي

هر دو جبهه تهاجم را هدف قـرار داد و  » اقتصادنا«و » فلسفتنا«مند و جهانی کتاب ارزش
بینی و افکار مادي و ماتریالیستی شرق و در حقیقت خط بطالنی بر جهاندر این دو کتاب،

هـاي  غرب کشید، ناتوانی تفکر و آراي آنان را در تبیین خط مشی درست زندگی با دلیـل 
١٥استوار نمایاند و نیز چهره ضد بشري و ضد انسانی آنها را آشکار ساخت.

رد، ولی وجود این خطر در سـایر  باگر چه سید صدر از خطر کمونیسم در عراق رنج می
نویسد: من اآلن احساس رنج کرد. خود در این باره میجوامع اسالمی، رنج او را بیشتر می

رو شده است، ولی اگر رنج مـن  کنم؛ زیرا عراق با خطر کمونیسم روبهو محنتی بزرگ می
گـروه از  گـروه براي خدا باشد، و این که خداوند در زمین مورد پرستش قرار گیرد و مردم،

گـروه  گاه است که به یک درجه و بدون هیچ تفاوتی بین عراق،دین خدا خارج نشوند، آن
ایران، پاکستان و یا هر یک از کشورهاي جهان اسالم نسبت به هر خطري کـه اسـالم را   
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و این رنج و محنـت، نـه تنهـا او را از پـاي در     ١٦تهدید کند، رنج و محنت خواهم داشت.
هاي مذکور را امید نکرد، بلکه براي آالم آن دست به حرکتی شایسته زد و کتابنیاورد و نا

انگاشت و در آن، تنها مکاتب و آراي مهاجم را نقد و ارزیابی نکرد، بلکه در یـک بررسـی   
هاي اسالم را نیز ارائه کرد تا مسلمان در هجمه قـرار گرفتـه، در خـالء    اي، تئوريمقایسه

هاي اسالمی را نیز واقف گـردد،  نگیرد. به عالوه، برتري اندیشهفکري و ایدئولوژیک قرار
نویسد:کند و میبه آن اشاره میفلسفتنااي است که در آغاز کتاب البته این نکته

داري مکاتب، سخن خود را بگویـد؛ البتـه بـا بیـانی قـوي و      اسالم باید در برابر میدان
دگی اجتماعی و حکومت را فرا گیرد تـا  انسان و زنعمیق، صریح و روشن باشد و موضوعِ

داري، مسلمانان بتوانند سخن خدا را به مردم برسانند... و این کتاب، بخشـی  در این میدان
١٧شود.بینی اسالم بررسی میاز آن سخن است که در آن، مسئله جهان

هـاي  گـویی بـه دیـدگاه   عالمه سید محمد باقر صدر در کتاب یاد شده، عالوه بر پاسخ
نقادي کـرده اسـت.   نیز ترین جلوه اندیشه ماتریالیستی را فت شناسانه مارکسیسم، تازهمعر

پوزیتیویسم که شاید اوج ماتریالیسم علمی در قرن نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم بود، 
در واقع شورشی بـود علیـه فلسـفه و گـرایش دینـی و اخالقـی؛ چـه ایـن کـه تنهـا بـه            

دانسـت کـه بـا    داد و معرفتی را یقینی و حقیقی مـی میشناسی تجربی اصالت و بها روش
هاي دینی چون با روش تجربی به دست هاي تجربی به دست آید و مدعی بود گزارهروش
آیند، خالی از معنا و طرح آنها بیهوده است.نمی

تـرین و  هـاي دینـی، در حقیقـت، بنیـادي    داري گـزاره این تفکر، با تشکیک در معنـی 
را به اندیشه و معرفت دینی وارد ساخت. عالمه شهید، از اندك متفکران ترین حمله شدید

شناسـی  هـاي معرفـت  گویی به شبههاسالمی بود که در اثر فلسفی و منطقی خود به پاسخ
و به این ترتیب به سهم خـود، نسـل جـوان و درگیـر زمـان خـود و       ١٨این نحله پرداخت.

بر هجمه مکاتب جدید غربی، مجهـز کـرد و   آیندگان را در جهت ایستادگی و مقابله در برا
هاي شهید صدر، شهره جهانی پیدا کرد.طولی نکشید که این آثار و نگارش

موضع صدر در برابر التقاط
رسـاند، رواج  موج دیگري که در روزگار شهید صدر به تفکر اصیل اسالم، آسـیب مـی  

هایی راه قابل متحجران، گروههاي التقاطی از دین و مفاهیم دینی بود، در متفسیر و تأویل
هاي وارداتـی شـرق و غـرب و    بینی و اندیشهافراط را پیش گرفته و در چهره نوگرا، جهان
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هـاي  هاي دینـی را در قالـب  هاي آنها را اصل قرار داده و باورها و آموزهها و مکتبفلسفه
ري و اعتقادي را کردند و این خودباختگی فکفکري و ابزار معرفتی آنها تأویل و تفسیر می

کردنـد فرهنـگ و   به گمان خود، نوفهمی و انقالب در تفکر دینـی نامیـده و تـالش مـی    
ها و افکار نوپدید بشر هم آهنگ سازند. البته نتیجـه ایـن تـالش    محتواي اسالم را با ایده

چیزي جز موضع انفعالی در برابر الحاد علمـی و فلسـفی عصـر جدیـد و عقـب نشـینی از       
و کاستن ارزش مقدسات وحیانی و تجربی کردن حقایق و مفاهیم وحیـانی و  اندیشه دینی 

در یک کالم، زمینی کردن مکتب الهی نبود و جوانان مسلمان که بیشتر با احساس دینـی  
دادند و بـه مکـاتبی روي   کم، باور دینی خود را از دست میپیوستند، کمها میبه این گروه

گفت. سازمان مجاهدین خلق، س آنان را بهتر پاسخ میآوردند که به ظاهر، شور و احسامی
فرقان، از جمله این جوانانی بودند که در ایران چنین سرنوشتی پیدا کردند و در عراق نیـز  

پیوسـتند، شـهید صـدر دربـاره ایـن تفکـر       هایی چون رزگاري، کمونیست و... میبه گروه
اطـراف تطـور و تحـول اسـالم و     خـوریم کـه در   نویسد: به نوعی تفکر بر میالتقاطی می

چگونگی آن در بین بسیاري از مسلمین عصر حاضر رایج گشـته اسـت. ایـن گـروه فکـر      
رو جریان زندگی انسـان  کنند که احکام اسالم باید با تغییرات زمان تغییر پذیرد و دنبالهمی

ندارد نازل گشته صالحیت اي که بر پیامبرباشد و چون اسالم به گمان آنها، به گونه
وضع زندگی موجود انسان را توجیه کند، به ناچار براي تطبیق دین با زندگی، بر مسلمانان 

اي درآورند تا با وضع موجـود عصـر منطبـق گـردد.     واجب است که اسالم را به رنگ تازه
١٩اسالم را باید با وضع و اوضاع جاري تطبیق کرد، نه زندگی را با قوانین عمومی اسالم.

هید صدر، برانگیختن روح حرکت و جنبش میان مسلمانان وقتی پذیرفته و به اعتقاد ش
موفق است که نوگرایی در چارچوب تفکر اصیل اسالم و از راه گسترش تفسـیر درسـت و   
زنده آن در سطح جامعه صورت گیرد؛ در غیر این صورت، ره به جایی نخواهد برد. وي در 

اي غیر دینی بایسـتد و بـا ایـدئولوژي غیـر     یهنویسد: جنبش نوگرایی که بر پااین باره می
مربوط به اسالم در پیوند باشد، عملی نیست؛ زیرا جنبشی این چنینی، نـه توانـایی تفسـیر    

تواند قاطبه امت را به پذیرش دیدگاه خود در تفسـیر اسـالم   درست از اسالم دارد و نه می
نـد و پیونـد اسـتواري بـا     وادار سازد. اما اگر یک جنـبش نـوگرا بـر پایـه اسـالم تکیـه ک      

هاي اسالم در میان توده داشته باشد و دین اسالم را در حکومتی متبلور سازد که سرچشمه
توانـد بیشـتر   کند، چنین جنبشی مـی دارد و از کار زشت منع میمردم را به کار نیکو وا می

حـرك وا  پرستان را نیز به راه سـازندگی و نـوگرایی کشـانده و بـه ت    کاران و سنتمحافظه
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٢٠دارد.

هاي وحیـانی و  گیري از آموزهکند که با بهرهعالمه شهید با بیان و بنان خود اثبات می
هاي زندگی دینی را پاسخ گفت توان همه خواستنواندیشی بر پایه معیارهاي اسالمی، می

کشـی از انسـان و   هاي خود ساخته بشر که بـر مبنـاي بهـره   و نیازي به پناه بردن به ایده
نویسد:عت بنا شده، نیست، وي در این زمینه میطبی

پیروي از نصوص به معناي جمود در آن نیست تا مـانع تحـول و نـوگرایی در شـئون     
مختلف زندگی باشد؛ زیرا پیروي از نصوص به معناي پیروي کامل از دین و به کار بسـتن  

٢١باشد.تغییر و تحریف میچاحکام دینی، بدون هی

هـیچ مـزدي،   تعریف از روي نادانی و یا عمد دین دانست کـه بـی  سید صدر، التقاط را 
گـرا و  هاي علوي را بـه تـاراج فرهنـگ مـاده بـاور شـرق و طبیعـت       تعالیم نبوي و آموزه

گرا و منفعت طلب غربی داد و معتقد است که اسالم، حیاتی طیبه و زندگی انسـانی  منفعت
پیش رو را حـل کـرد. البتـه ایـن     توان مشکالتبه بشر داده و با تکیه بر نصوص آن می

هـاي  چنین تفکري، یعنی تکیه بر نصـوص، وي را از نواندیشـی بـاز نداشـت و در زمینـه     
مختلف، ابداعاتی کارگشا داشت.

نوآوري کالمی شهید صدر
علم کالم، دانشی است که همگام با پیدایش اسالم، در دامان این دین پرورش یافت و 

کـالم بـر بعـد    علم علمی و نظري داشت. در آغاز، بعد علمی به لحاظ تاریخی، دو وظیفه 
گرفتنـد، از روح  بیشـتر فاصـله مـی   ،نظري فائق آمد، ولی هر چه مسلمانان از عصر نبوي

شدند، این علم، وظیفه بنیادین خود را از کف داده و عمق بخشیدن به ارتباط قرآن دور می
. بـه اعتقـاد عبـدالجبار رفـاعی، ایـن      با خداوند متعال، جاي خود را به مباحـث نظـري داد  

هـاي  هـا و تـالش  تـوان در نوشـته  گسست شدید میان کارکردهاي عملی و نظري را مـی 
کردند:هاي متفاوت مالحظه کرد که تنها به چند محور نظري بسنده میمتکلمان دوره

الف) تبیین اصول عقاید اسالم، مرزبندي دین و مشخص کردن حدود و محدوده آنهـا  
رابر اصول عقاید ادیان دیگر؛در ب

ب) برهان آوري بر باورهاي دینی با تکیه بر قیاس ارسطویی و تالش بـراي افـزایش   
هاي گوناگون؛میزان ادله و بیان این براهین از رهگذر روش

٢٢هاي عقیدتی دشمنان.ج) رد شبهات و مبارزه با مشکل آفرینی
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هاي فراوانـی در سراسـر بـالد    همهمههمزمان با آغاز نیمه دوم سده نوزدهم میالدي، 
اسالمی، باال گرفت که بازبینی در منظومه موروث علم کالم را خواسـتار شـده بـود. سـید     

انـد، امـا   هایی در این راستا کـرده جمال الدین اسدآبادي، کواکبی، محمد رشید رضا تالش
ست، اما پس از توان نخستین نوآور این وادي دانعالم سترگی چون عالمه طباطبایی را می

سخن به میان آورد و » علم کالم نوین«او در میانه دهه شصت قرن بیستم، شهید صدر از 
نویسد:دست به نوآوري در این علم زد. دکتر عبدالجبار رفاعی در این زمینه می

، بلکـه مشـکل منطقـی    اکتفـا نکـرد  شیوه کهن قیاس ارسطویی تنها بهعالمه شهید 
تواند مولد علم و یقین باشد را حل کرده اسـت  استقراء غیر تام میکه چگونهاستقراء و این

با طرح وجود توالد ذاتی در استقراء افزون بر توالد موضوعی.
وي پس از اکتشافات مکتب و روشی نو در تفسیر، چگونگی رشد و زایـش و افـزایش   

یـاد کـرد.  را بن» مکتب ذاتی معرفـت «معرفت دو نحله تجربی و عقلی را پشت سر نهاد و 
پذیرد که همان زایش موضـوعی  مکتب عقلی، غالباً تنها یک راه را براي رشد معرفت می

سازد. یکی زایش موضـوعی و دیگـري   است؛ در حالی که مکتب ذاتی، دو راه را پیشه می
تر شناخت خود را در سایه و بر پایه زایش توان بخش بزرگزایش ذاتی؛ به این معنا که می

د. زایش ذاتی، یعنی امکان ایجاد شناخت و دانش بر بنیاد معرفتی دیگر؛ در ذاتی تفسیر کر
اي میان موضوع دو معرفت نباشد. این زایش براساس تالزم میان خود دو حالی که مالزمه

شناخت است، نه موضوع آنها. روش زایش موضوعی یگانـه، روش بـه کـار گرفتـه شـده      
نیست، بلکه عقل در کنار زایش موضوعی از توسط خود، براي به دست آوردن علوم ثانوي

٢٣جوید که همان زایش ذاتی است.شیوه دیگري بهره می

کرد، بلکه البته الزم به ذکر است که عالمه محمد باقر صدر، تنها به کشف بسنده نمی
هاي معرفتی فراوانی به کار بست، در علم اصول فقـه و در مباحـث   این روش را در گستره

واتر، اجماع و سیره، به تطبیق روش خود پرداخت. نیـز در اثبـات خداونـد از    علم اجمالی، ت
٢٤برهان استقرایی و احتماالت استفاده کرده است.

هاي شهید صدر، منحصر در کالم نبود. وي در تفسیر و اصول نیز ابـداعاتی را  نوآوري
اي تفسیر در قرن ها و شگردهروشبه وجود آورد. براي مثال: در تفسیر که از آغاز پیدایش

یگانه روش تفسیري بود؛ در حالی که پیشرفت جدید جهان » روش تفکیکی«اول هجري 
طلبید که بـه نیازهـا و   هاي نوینی در تفسیر میبه ویژه در گستره اجتماعی و دولت، شیوه

هـاي پراکنـده نسـبت بـه     ها و رویکردهاي فکري وحیانی نو پاسخ گوید و از دیدگاهیافته
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نی فراتر رود.حقایق قرآ
شهید صدر بر این باور بود که فهم تفکیکی آیات قرآن بدان جهت که تنها به فهم این 

رود و حاصل این دریافـت،  شود، غالباً از فهم جزئی آیات فراتر نمییا آن بخش بسنده می
اي از مدلوالت قرآن کریم است که ایـن دریافـت نیـز خـود،     حداکثر، رسیدن به مجموعه

به این ترتیب، در این ساز و کار، ما اگر چه به منظومـه فراوانـی از معـارف و    جزئی است.
ها پراکنده بوده از انسجام و ارتباط درونی بهره یازیم، اما این دادهقرآنی دست میتمدلوال

ها، به نظریـه و دیـدگاهی قرآنـی    توان از این مجموعه و مجموعهبرند، در نهایت نمینمی
و شهید براي رفع این نقیصه، ٢٥هاي زندگی کارآمد باشد.ینه از گسترهرسید. که در هر زم

روش تفسیر موضوعی را ابداع نموده است.
علّامه شهید درباب اصول فقه نیز مباحثی نو مطرح کرده است:

اي نو در تفسیر احکام ظاهري؛ـ نظریه
ریزي دیدگاهی مشخص و دقیق، درباره سیره متشرعه و سیره عقال؛ـ پی

ـ نظریه تعویض در علم رجال که این مبحث در حجیت خبر واحد بیان شده است؛
ـ نظریه حق طاعت در برابر نظریه قبح عقاب بال بیان؛

درباره رابطه وضعی میان الفاظ و معانی و کیفیـت  » القرن االکید فی الوضع«ـ نظریه 
داللت لفظ بر معنا؛

ر نتیجه یکسان باشند؛گاه که دـ بطالن حکومت اصول بر یکدیگر، آن
٢٦هاي علم اجمالی؛ـ امکان ورود ترخیص در همه جنبه

رغم محترم شمردن اي را که نباید از آن غافل بود، این است که شهید صدر، علینکته
هاي علمی گذشتگان، مخالف مقدس شمردن همه میراث آنها بوده است. به اعتقاد تالش

ها در کتـب  بندد؛ بدین معنا که گویی همه پاسخیاو این تقدیس، دست و پاي اندیشه را م
سلف آمده و نقش ما پاسبانی و نگهبانی از میراث است؛ نه نقد و نقـب زدن بـه میـراث و    

٢٧برانگیختن عناصر آن و فهم نص مقدس در فضاي حیاتی متجدد.

شهید صدر و نظام سیاسی
ر قلمـرو سیاسـی نیـز    هاي شهید، تنها در حوزه علوم اسـالمی نبـود، ایشـان د   نوآوري

هاي وحیانی ارائه کرده و نشان داده است که مکتب اسالم بـراي  راهکاري مبتنی بر آموزه
تواند ارائه کند.اجراي قوانین الهی، ساختار مناسبی را نیز می
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ها و افکار ماندگار شهید صدر درباره حکومت و نظام سیاسی اسـالم،  با توجه به نوشته
هاي ذیل را ذکر کنیم:با نظام دموکراسی غربی، گزارهسه یتوانیم در مقامی

الف) منشأ حاکمیت؛ در نظام دموکراسی مردم، سرچشـمه حاکمیـت هسـتند، ولـی در     
اکمیـت، اوالً و بالـذات از آن اوسـت و    حنظام اسالمی، خدا سرچشمه حاکمیت است؛ زیرا 

مردم در پیشگاه خداوند، مسئول هستند؛
اکمیت خود را به حکومت حراسی، شهروند با دادن رأي، ب) اعمال حاکمیت؛ در دموک

کند، ولی در نظام اسالمی، حاکمیت و خالفت انسان، غیر قابل تفویض است؛واگذار می
اي وضعی و قراردادي است، ولی در نظـام مـورد نظـر    ج) قانون؛ در دموکراسی، پدیده

عالی) است کـه مبنـاي آن   اهللا تةشريعشهید صدر، قانون داراي بخش ثابتی (من الدستور 
باشد؛عدالت الهی و عدم تبعیض می

د) نظارت؛ در حکومت و نظام سیاسی اسالم، نظارت مرجع بر رفتار حاکمان و امـت و  
نظارت امت بر حاکمان، مطرح اسـت؛ در حـالی کـه در دموکراسـی غربـی، هـیچ مرجـع        

متخصصی بر حکومت، نظارت ندارد؛
دار آزادي و اصـالت فـرد و در   ، حکومت یا طـرف مسئولیت حکومت؛ در دموکراسیه) 

دار اصالت جامعه و ضمانت اجتماعی که ضامن منـافع  نتیجه، ضامن منافع اوست یا طرف
جامعه است، حجامعه است: در حالی که در حکومت اسالمی، در عین این که نماینده مصال

کند؛تعادل بین منافع فرد و مصالح جامعه را برقرار می
حکومت؛ در دموکراسی، قرارداد اجتماعی اسـت، ولـی در حکومـت اسـالمی،     و) منشأ 

حاکمیت مبتنی بر فطرت براساس جعل تکوینی است؛
ز) نتیجه و کارایی حکومت؛ در نظام اسالمی، برابري رهبران و مردم و تساوي آنها در 

ثر آنهـا  برابر خدا و حساب قیامت و نظارت آنها بر یکدیگر و تعهد و کارایی مطلـوب و مـؤ  
افزاید؛ در حالی که در نظام دموکراسی، کارایی حکومت در صورتی خواهد بود که منافع می

٢٨صاحبان قدرت و ثروت برآورده گردد.

فرجام سخن
هاي حوزه علمیه نجـف اشـرف در   آن چه که از نظر گذشت، نگاهی اجمالی به فعالیت

ه اسـت، و دیـدیم کـه چگونـه     برابر ایده روشنفکري و روشنفکران در صد سال اخیـر بـود  
عالمان تیزبین این حوزه عالوه بر شناسایی مسئله، اهداف آن را نیز دریافته و در مقابل آن 
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هاي الهی و علوي دفاع کردند موضع گرفته و چون نگهبانان صالح و سالم، از قلمرو ارزش
ز بـا رنـگ و   هاي رنگارنگ کـه هـر رو  اند تشنگان حقیقت را با دسیسهو به خوبی توانسته

شوند، آشنا سازند، و ایـن حـوزه   لعاب خاص وارد قلمرو فکري و ذکري جوامع اسالمی می
اي از زمان، شاگردانی چون شهید عالمه سید محمد باقر صدر را قدیم و قویم در هر برهه

به جامعه اسالمی هدیه داده تا پیروان تشیع بتوانند به کالس درس این نخبگان علمـی و  
گیري از تعـالیم  هاي فکري و ذهنی خود را برطرف نمایند و با بهرهو نیازمنديعملی رفته

دینی و اسالمی، راه زندگی مادي و معنوي خود را هموار سازند.
باري، حوزه نجف در برابر ایده روشـنفکري روشـنفکران، دو موضـع سـلبی و ایجـابی      

هـاي روشـنفکري و پـاك    اش در حقیقت، زیر سؤال بردن آموزهداشته است: موضع سلبی
کردن دسیسه آنها با نگاشتن مقاالت و نشستن بر کرسی علم و وعظ بوده است و موضـع  

هـاي  هاي وحیانی بوده است که فعالیتاش در حقیقت، ارائه راهکار مبتنی بر آموزهایجابی
هـاي آن  اي بود از این موضع که به صـورت اختصـار، برخـی از فعالیـت    شهید صدر نمونه

را مرور کردیم.شهید 
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